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ค าน า 
“บนเส้นทางแห่งความเช่ือ” เป็นหนงัสือท่ีแจงอยา่งละเอียด ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ปฐมกาลบทท่ี 

12 ถึงบทท่ี 23 ในช่วงเวลาของอบัราฮมั ท่ีเราท่านถือวา่ เป็นบิดาแห่งความเช่ือ 
หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยใหค้ริสเตียนตระหนกัวา่ ความเช่ือไม่ใช่มนตว์เิศษ ท่ีเกิดข้ึนราวสายฟ้า

แลบ 
ความเช่ือไม่ใช่สูตรแห่งความส าเร็จท่ีครบบริบูรณ์ 
แต่ความเช่ือมีขั้นตอนในการพฒันา วนัต่อวนั....กา้วต่อกา้ว.....เร่ือยไปจนกวา่ชีวิตจะหาไม่ 
ความเช่ือจะไม่มีความหมายอนัใดเลย ถา้ปราศจากพระเจา้ ผูเ้ป็นเจา้ของความเช่ือนั้น 

ทมีงาน อปท. 
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1. ความเช่ือในพระเจ้า 

คริสเตียนมกัชอบกล่าววา่ “ถา้ผมมีความเช่ือมากกวา่น้ีแลว้ละกอ้....!” “หล่อนมีความเช่ือแรง
กลา้” “ดิฉนัอยากจะมีความเช่ือมากเท่าคุณ” 

ดูราวกบัวา่ “ความเช่ือ” เป็นของวิเศษ เราอาจเคยคาดหวงัวา่ถา้เรามีความเช่ือเป็นของเราเอง
แลว้เราจะท าอะไรก็ได ้คริสเตียนบางคนรู้สึกวา่เขามีความเช่ือไม่ถึงขั้นเขาไดรั้บการสอนวา่ความเช่ือใน
พระคริสตจ์ะท าใหชี้วิตราบร่ืน แต่เขากลบัประสบดว้ยตวัเองวา่ชีวติของเขาไม่ราบร่ืนเลยและเตม็ไป
ดว้ยปัญหาต่าง ๆ นานา จึงเร่ิมสงสัยวา่ความเช่ือใหป้ระโยชน์อะไรแก่เขาไดบ้า้ง ดงันั้นเราจึงควรท า
ความเขา้ใจใหดี้วา่ความเช่ือแบบคริสเตียนนั้นคืออะไรกนัแน่ ความเช่ือไม่ใช่ของวเิศษท่ีจะใชแ้กปั้ญหา
ชีวติ โดยตวัของมนัเองแลว้ความเช่ือไม่มีความหมายอะไรเลย ความเช่ือจะมีความหมายก็ต่อเม่ือเรามี
ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัพระเจา้ผูท้รงสร้างโลกน้ี ต่อไปน้ีเราจะศึกษาชีวติของชายผูห้น่ึงซ่ึงสอน
เราวา่ความเช่ือคืออะไร เขาเผชิญกบัปัญหาชีวติมากมายแต่เขาไดเ้รียนรู้จากมนัวา่ พระเจา้ทรงพระชนม์
อยูจ่ริงและพระองคท์รงซ่ือสัตย ์ชายผูน้ี้คืออบัราฮมั 

เปาโลไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือโรมวา่ ผูท่ี้วางใจในพระเยซูคริสต ์ “มีความเช่ือเช่นเดียวกบัอบัรา
อมั” อบัราฮมัจึงไดรั้บการกล่าวถึงวา่เป็น “บิดาของพวกเรา” ชีวติของท่านไม่เป็นเพียงแต่ตวัอยา่งของผู ้
ท่ีเช่ือในพระเจา้ ท่านน่าจะเป็นแบบฉบบัส าหรับชีวิตคริสเตียน ท่านเป็นบุคคลคนแรกในพระคมัภีร์ท่ี
ด าเนินชีวติดว้ยทศันคติและหลกัการซ่ึงเราควรท าตาม พระคมัภีร์ฉบบัแอมพลิไฟดจึ์งยกยอ่งวา่ท่าน 
“ไดรั้บพลงัจากความเช่ือ” 

ถึงอยา่งไรก็ตามเราไม่ควรคิดวา่อบัราฮมัเป็นบุรุษมหศัจรรย ์ ท่านไม่ใช่ปูชนียบุคคลท่ีเราไดแ้ต่
ชะเงอ้มอง เราสามารถมีชีวิตอยา่งท่านได ้ พระเจา้ทรงเลือกท่านเพื่อแสดงให้เห็นวา่ชีวติแห่งความเช่ือ
ควรมีคุณสมบตัอยา่งไรบา้ง เปรียบเหมือนอาจารยแ์พทยก์ าลงัสอนนกัศึกษาแพทย ์ โดยยกผูป่้วยท่ีมี
อาการของโรคชดัเจน เพื่อวา่ต่อไปนกัศึกษาแพทยจ์ะสามารถวนิิจฉยัโรคชนิดน้ีในผูป่้วยท่ีมีอาการของ
โรคไม่ค่อยชดัเจนได ้ ชีวติของอบัราฮมัแสดงถึงความเช่ืออยา่งเด่นชดัเช่นเดียวกบัผูป่้วยท่ีมีอาการของ
โรคชดัเจน จากหนงัสือปฐมกาล 5:24 เราทราบวา่เอโนคด าเนินชีวติไปกบัพระเจา้ แต่พระคมัภีร์ไม่ได้
บอกวา่เอโนคด าเนินชวิตอยา่งไรบา้ง ดงันั้นถึงแมว้า่เรายกยอ่งชีวติเอโนค แต่เราไม่ไดเ้รียนรู้วธีิการ
ด าเนินชีวติจากท่าน ส่วนในชีวติของอบัราฮมัเราไดเ้ห็นชีวติแห่งความเช่ือของท่านในแง่ดีและไม่ดี 
พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งละเอียดพอควร โดยบรรยายถึงการด ารงชีวติของท่านในดินแดนทะเลทราย
และกล่าวถึงความวุน่วายในครอบครัวของท่าน ในท่ีสุดอบัราฮมัไดรั้บการขนานนามวา่ “สหายของพระ
เจา้” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัพระเจา้และเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเตม็ไปดว้ย



 7 

ความย  าเกรงต่อพระองค ์ พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสกบัอคัรทูตของพระองคว์า่ “ท่านเป็นมิตรสหายของเรา” 
ความเช่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเป็นสหายกบัพระเจา้ 

หลงัจากอาจารยแ์พทยไ์ดน้ านกัศึกษาแพทยไ์ปดูผูป่้วยท่ีมีอาการของโรคชดัเจนแลว้อาจารย์
ตอ้งสอนต่อไปอีกเขาตอ้งวิเคราะห์ใหน้กัศึกษาทราบวา่ท าไมผูป่้วยจึงมีอาการเช่นนั้นและโรคน้ีท าให้
เซลลเ์ปล่ียนไปอยา่งไรบา้ง เขาตอ้งใชว้ธีิการอธิบายท่ีนกัศึกษาจะเขา้ใจได ้ ผูป่้วยอาจไม่สบายใจถา้เขา
ไดย้นิทุกอยา่งท่ีอาจารยแ์พทยว์เิคราะห์ใหน้กัศึกษาฟัง แต่ผูป่้วยจะไดรั้บประโยชน์ในท่ีสุด ดงันั้นเรา
ตอ้งน าชีวติของอบัราฮมัมาวิเคราะห์ดูความเช่ือของท่านอยา่งละเอียด เพื่อเราจะไดเ้รียนรู้วธีิการด าเนิน
ชีวติดว้ยความเช่ือ 

เม่ือเราเร่ิมตน้วเิคราะห์ความเช่ือของอบัราฮมั เราก็พบความจริงวา่ ความเช่ือเร่ิมจากพระเจ้า
และพระค าของพระองค์ หนงัสือปฐมกาลบทท่ี 12 เขียนไวว้า่ “พระเจา้ตรัสแก่อบัราอมั....!” พระคมัภีร์
ประโยคน้ีสอนเราวา่ความเช่ือไม่ใช่ส่ิงลึกลบั ความเช่ือไม่ใช่ส่ิงท่ีอุบติัข้ึนเองในตวัเรา ไม่ใช่ความรู้สึกท่ี
เราไดรั้บมาจากหว้งอวกาศอยา่งฉบัพลนั ตามความเป็นจริงแลว้จ าเป็นตอ้งมีบุคคลท่ีเราจะเช่ือก่อนจะ
เกิดความเช่ือในตวัเรา พระเจา้ไดเ้ร่ิมตรัสกบัอบัราฮมัก่อนท่ีท่านจะตอบสนองดว้ยความเช่ือและท าตาม 
พระค าของพระเจา้มาก่อนและความเช่ือตามมาทีหลงั ความเช่ือจึงไม่ไดเ้ร่ิมจากตวัเราแต่เร่ิมจากพระเจา้
ผูต้รัสกบัเรา ดงันั้นพระเจา้ผูต้รัสและพระค าของพระองคท่ี์มาถึงเราจึงมีคุณค่ามากกวา่ความเช่ือของเรา 
ดว้ยเหตุน้ีความเช่ือจึงไม่มีคุณค่าดว้ยตวัของมนัเอง แต่คุณค่าของมนัมีข้ึนเพราะพระเจา้ผูท่ี้เรา
ตอบสนองดว้ยความเช่ือ 

เปาโลไดเ้ขียนอธิบายส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในโรม 10:14-17 วา่ “แต่ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือในพระองค ์จะ
ทูลขอต่อพระองคอ์ยา่งไรได”้ มนุษยไ์ม่สามารถตอบสนองต่อพระเจา้ถา้เขาไม่เคยรู้เร่ืองของพระองค ์
เปาโลไดเ้ขียนอธิบายอยา่งมีเหตุผลต่อไปอีกวา่ “และผูท่ี้ยงัไม่ไดย้นิถึงพระองค ์ จะเช่ือในพระองค์
อยา่งไรได”้ ถา้เราไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระเจา้ เราจะตอบสนองพระองคด์ว้ยความเช่ือไดอ้ยา่งไร แลว้
เปาโลจึงช้ีใหเ้ห็นวา่ตอ้งมีผูป้ระกาศข่าวประเสริฐใหค้นไดย้นิ และตอ้งเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงใชอ้อกไป
ประกาศ ถา้ไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐมนุษยไ์ม่อาจมีความเช่ือได ้ ทั้งน้ีเพราะเขาไม่ทราบเร่ืองข่าว
ประเสริฐ เปาโลจึงสรุปวา่ “ฉะนั้นความเช่ือเกิดข้ึนไดก้็เพราะการไดย้นิ และการไดย้นิเกิดข้ึนไดก้็
เพราะการประกาศพระคริสต”์ ดงันั้นความเช่ือจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีข่าวประเสริฐท่ีเราจะเช่ือและความ
เช่ือในพระเจา้จะเกิดก็ต่อเม่ือมีพระค าของพระองคท่ี์เราจะเช่ือ 

ในชีวติประจ าวนัเราแสดงออกถึงความเช่ือในค าพดูของผูอ่ื้น เรายนืคอยรถประจ าทางท่ีป้าย
และข้ึนรถโดยดูท่ีเลขบอกสายของรถและป้ายบอกปลายทาง เป็นการแสดงออกถึงความเช่ือในเลขบอก
สายและป้ายบอกปลายทางของบริษทัรถประจ าทาง เราไม่เห็นปลายทางของรถประจ าทาง
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เช่นเดียวกบัท่ีเราไม่เห็นพระเจา้ เราไม่เคยถามพนกังานเก็บค่าโดยสารวา่ เลขบอกสายและป้ายบอก
ปลายทางของบริษทัรถท่ีติดเอาไวน้ั้นถูกหรือผิด เรากา้วข้ึนรถโดยไม่ซกัถามพนกังานเก็บค่าโดยสารวา่
รถจะไปถึงปลายทางหรือไม่ เราไปถึงปลายทางไดเ้สมอจนท าใหเ้ราเช่ือมัน่ในป้ายบอกปลายทาง ถา้เลข
บอกสายและป้ายบอกปลายทางเกิดหายไป เราคงตอ้งถามพนกังานวา่รถจะวิง่ไปทางไหนก่อนท่ีเราจะ
กา้วข้ึนรถ และเราจะเช่ือตามค าบอกของพนกังาน จึงเห็นไดว้า่ความเช่ือจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือเราไดย้นิค า
บอกของผูอ่ื้น ถา้ไม่มีค  าบอกของผูอ่ื้นเราจะเกิดความเช่ือไดอ้ยา่งไร ความเช่ือในพระเจา้ก็อยูใ่นท านอง
เดียวกนัแตกต่างกนัเพียงแต่วา่เป็นส่ิงล ้าค่ากวา่ ผลเสียจากการขาดความเช่ือนั้นรุนแรงและยาวนานกวา่ 
ประการสุดทา้ย พระเจา้ผูต้รัสกบัเรานั้นทรงเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือท่ีสุด 

ความเช่ือของอบัราฮมัต่อพระเจา้นั้น น่าประทบัใจกวา่ความเช่ือของพวกเรา ดว้ยเหตุท่ีวา่ก่อน
หนา้สมยัของท่านไม่ค่อยมีใครท่ีพระเจา้ทรงติดต่อดว้ย พวกเรามีพระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นพระค าของพระเจา้
ส าหรับมวลมนุษย ์ พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกถึงเร่ืองราวของพระเจา้ยาวนานเป็นศตวรรษและเขียนถึงชีวติ
ของพระเยซูคริสต ์ ผูเ้ป็นพระวาทะท่ีทรงพระชนมอ์ยู ่ เราไดเ้ปรียบวา่อบัราฮมัเน่ืองจากเรามีพระคมัภีร์ 
เรารู้เร่ืองราวของพระเจา้มากกวา่อบัราฮมั มนุษยห์าพระคมัภีร์อ่านไดไ้ม่ยาก และพระคมัภีร์เตือนให้
มนุษยก์ลบัใจหนักลบัมาหาพระเจา้ พระคมัภีร์สอนใหม้นุษยว์างใจและถวายชีวติแด่พระเยซูคริสตเ์พื่อ
จะไดรั้บการอภยัโทษบาป การกลบัคืนดีกบัพระเจา้และรับชีวติใหม่ มนุษยไ์ดรั้บส่ิงเหล่าน้ีเพราะพระ
เยซูส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน ฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์

เม่ือเราไดเ้รียนรู้คุณลกัษณะประการแรกของความเช่ือแลว้ ใหเ้ราพิจารณาถึงคุณลกัษณะ
ประการท่ีสองของความเช่ือ อนัไดแ้ก่ การทรงเรียกโดยตรงจากพระเจ้าซ่ึงบังเกดิผล อบัราฮมัได้
เพียงแต่ไดย้นิพระค าเฉย ๆ ท่านรู้วา่พระค ามาจากพระเจา้ถึงท่านโดยตรง ท่านพบกบัพระเจา้แบบซ่ึง ๆ 
หนา้และพระเจา้ทรงชวนให้ท่านเดินไปกบัพระองคแ์ละมีความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ พระเจา้กบัท่านอยู่
ดว้ยกนัแต่เพียงสองต่อสอง คริสเตียนทุกคนรู้จกัประสบการณ์อนัน้ี เปาโลไดเ้ขียนบรรยาย
ประสบการณ์เช่นน้ีในหนงัสือกาลาเทีย 1:13-16 เปาโลเคยเป็นคนเคร่งครัดมากในศาสนายวิ และเคยคิด
วา่การข่มเหงคริสตจกัรของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เขาร้อนรนมากเพื่อพระเจา้ และร้อนรนยิง่กวา่เพื่อน
รุ่นราวคราวเดียวกนั แต่แลว้เขากล่าววา่ “พระเจา้ทรงสรรขา้พเจา้ไวต้ั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาและไดท้รง
โปรดบญัชาใชข้า้พเจา้ โดยพระคุณของพระองค ์ ทรงพอพระทยัท่ีจะทรงส าแดงพระบุตรของพระองค์
แก่ขา้พเจา้” เม่ือถึงเวลาก าหนดพระเจา้ทรงเปิดใจเขาและเรียกเขาใหเ้ปล่ียนวถีิชีวิต และมอบถวายชีวติ
แด่พระเยซูคริสต ์ พระเยซูคริสตท์รงเรียกมทัธิวในท านองเดียวกนัน้ี วนัหน่ึงพระองคเ์สด็จผา่นท่ีท างาน
ของเขาและตรัสวา่ “จงตามเรามาเถิด” เปโตรและอนัดะเรอาก็ไดรั้บการทรงเรียกเช่นน้ี ขณะเขาทั้งสอง
ก าลงัหาปลา พระเยซูตรัสกบัเขาวา่ “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านใหเ้ป็นผูห้าคนดัง่หาปลา” 
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(มทัธิว 4:19) พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ทรงท าให้มนุษยม์ัน่ใจวา่พระเจา้ตรัสกบัเขาโดยตรง พระ
วญิญาณท าใหม้นุษยเ์ห็นคุณค่าแห่งพระคุณและความรักของพระเจา้วา่มีเหลือลน้ จนเขาตอ้งถวายชีวติ
แด่พระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีความเช่ือจึงเป็นส่ิงท่ีใหค้วามอุ่นใจและมีชีวติชีวา พระค าท่ีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์
กลายเป็นพระค าท่ีมาถึงจิตวิญญาณของเราโดยตรง กวผีูห้น่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ 

“ฟ้าสวรรคมี์สีฟ้าสดใส 
พื้นแผน่ดินโลกเขียวสดขจี 
สรรพส่ิงมีสีสันในตวัเอง 
ผูไ้ม่รู้จกัพระคริสตไ์ม่อาจรู้ซ้ึงได”้ 
ความเช่ืออยา่งท่ีกล่าวน้ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงจากการถือศาสนาตามประเพณี อบัราฮมัไดพ้บกบั

พระเจา้สองต่อสองและมีความสัมพนัธ์กบัพระองคอ์ยา่งแน่นแฟ้น ท่านจึงสามารถฟันฝ่าอุปสรรค
ร้ายแรงในชีวติได ้

บางท่านอาจอยากถามวา่ “เราควรท าอยา่งไรถา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิยงัไม่เสด็จมาหาเรา และยงั
ไม่ทรงท าใหพ้ระคมัภีร์กลายเป็นค าตรัสจากพระเจา้ถึงเราโดยตรง?” ขา้พเจา้ใคร่แนะน าใหท้่าน
แสวงหาพระเจา้ดว้ยการอ่านพระคมัภีร์และทูลขอใหพ้ระองคท์  าใหเ้ราแน่ใจวา่พระค าของพระองคเ์ป็น
สัจธรรมท่ีพระองคต์รัสกบัเราโดยตรง ขา้พเจา้เองไม่สามารถท าใหผู้อ่้านเกิดความแน่ใจเช่นน้ีได ้ และ
ไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดท าได ้ ทั้งน้ีเพราะ “บรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค์” “ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค์” และ 
“ซ่ึงพระองคก์็ประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” นั้น เป็นผูท่ี้มิไดเ้กิดจากเลือดเน้ือหรือกาม หรือ
ตามความประสงคข์องมนุษย ์ แต่เกิดจากพระเจา้ (ยอห์น 1:12,13) พระคมัภีร์ตอนน้ีหมายความวา่การ
เป็นคริสเตียน ไม่ไดเ้ป็นเพราะเกิดในครอบครัวของคริสเตียน (มิไดเ้กิดจากเลือดเน้ือหรือกาม) ไม่ได้
เป็นคริสเตียนเพราะความตั้งใจของตนเอง หรือเพราะความตอ้งการของผูอ่ื้น (มิไดเ้กิดจากความ
ประสงคข์องมนุษย)์ แต่เป็นคริสเตียนเพราะการทรงเรียกของพระเจา้ (เกิดจากพระเจา้) อยา่งไรก็ตาม 
พระคุณและความรักของพระเจา้มีมากพอท่ีเราจะมัน่ใจไดว้า่ เราจะพบถา้เราเสาะหาและพระองคจ์ะเปิด
ใหแ้ก่เราถา้เราเคาะ เรามีจิตใจแสวงหาพระเจา้อยา่งจริงจงั เน่ืองจากพระองคท์รงท างานในใจของเรา
ก่อน 

คุณลกัษณะประการท่ีสามของความเช่ือในพระจะด าเนินเจา้ท่ีปรากฎในชีวิตของอบัราฮมัอยา่ง
ชดัแจง้ ไดแ้ก่ ความเช่ือคือการสัญญากบัพระเจ้าว่า ชีวติไปกบัพระองค์อย่างใกล้ชิด ปฐมกาล 12:1-3 
เขียนถึงความจริงขอ้น้ีโดยการใชค้  า “เจา้” และ “เรา” หลาย ๆ คร้ัง อบัราฮมัตอ้ง “จาก” และ “ไป” และ
พระเจา้ “จะให.้..เป็น...” “อวยพร” อบัราฮมัและอวยพรผูอ่ื้นผา่นทางท่าน พระเจา้ทรงเรียกใหท้่านมี
ความสัมพนัธ์กบัพระองคซ่ึ์งท่านไม่เคยมีมาก่อน และเป็นความสัมพนัธ์ท่ีท่านตอ้งท าอะไรบางอยา่ง
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และในขณะเดียวกนัพระองคก์็ทรงสัญญาวา่จะท าอะไรบางอยา่งใหท้่าน อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีอยาก
ช้ีใหเ้ห็นตอนน้ีคือ ความเช่ือท่ีแทจ้ริงมิใช่สัญญาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ความเช่ือเป็นการเร่ิมตน้
ความสัมพนัธ์ การสมรสไม่เป็นเพียงการกล่าวในพิธีวา่ “ฉนัจะ” แต่การสมรสเป็นการทะนุถนอม
ความสัมพนัธ์ท่ียาวนาน ในท านองเดียวกนัความเช่ือตอ้งมีอยูน่านตราบชัว่ชีวติ หาใช่มีอยูเ่พียงชัว่
ขณะหน่ึงเท่านั้นไม่ 

โปรดอยา่เขา้ใจผดิในจุดน้ี การตดัสินใจเลือกเอาพระคริสตใ์นวนัน้ีโดยไม่ยอมด าเนินชีวติตาม
พระองคทุ์ก ๆ วนันั้นเป็นความเขา้ใจผดิ อยา่หลงผดิคิดวา่การตดัสินใจเลือกเอาพระคริสตใ์นวนัน้ีเป็น
การเพียงพอท่ีจะท าใหชี้วิตคริสเตียนในอนาคตมีความสมบูรณ์ คริสเตียนตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อไป
อีกหลงัจากท่ีเขาตดัสินใจเลือกเอาพระคริสตใ์นวนัน้ี แทจ้ริงแลว้ค าวา่ “ตดัสินใจเลือกเอา” ไม่ใช่ค าท่ี
เหมาะสม เพราะมนัส่ือความหมายวา่เรามีความสามารถดว้ยตนเองในการตดัสินใจติดตามพระคริสต ์
คลา้ยกบัวา่เราเป็นฝ่ายเร่ิมตน้เขา้หาพระเจา้ ดงัท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้แลว้า่ เราไม่ไดเ้ป็นฝ่ายเร่ิม น่าจะใชค้  า
วา่ “ยอมรับการทรงเรียกของพระคริสต์” มากกวา่ เพราะพระองคท์รงเป็นฝ่ายเร่ิมมาหาเรา การมีความ
เช่ือตามท่ีพระคมัภีร์สอนนั้นคือการมีความสัมพนัธ์นานเป็นนิจกบัพระเจา้และเรามีหนา้ท่ีกระท าให้
ความสัมพนัธ์น้ีลึกซ้ึงมากข้ึน พระเจา้ทรงซ่ือสัตยใ์นส่วนของพระองคท่ี์จะเจริญความสัมพนัธ์กบัเรา 
ดงันั้นเม่ือพระเจา้ทรงเรียกอบัราฮมั พระองคท์รงมีแผนการวางไวโ้ดยตลอดเพื่ออบัราฮมั และจะทรงท า
ใหส้ าเร็จทุกประการ พระองคท์รงเรียกใหอ้บัราฮมัยอมรับแผนการเหล่าน้ีและมีความสัมพนัธ์ท่ีแน่น
แฟ้นมากข้ึน ๆ กบัพระองคต์ลอดชัว่ชีวติของท่าน 

บางคนอาจมีค าถามในใจวา่ “เราจะมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ตามท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงนั้นได้
อยา่งไร?” เราไดเ้ห็นแลว้วา่ความเช่ือคือการยอมตามพระบญัชาของพระเจา้แต่พระเจา้ทรงมีพระบญัชา
อะไรแก่เราในปัจจุบนั? พระเจา้ตรัสสั่งใหอ้บัราฮมัลุกข้ึน ละจากเพื่อน ๆ ของท่านไปยงัดินแดนอีกแห่ง
หน่ึง พระเจา้ไม่ทรงสั่งเราเช่นนั้นแลว้ แลว้พระองคท์รงตอ้งการให้เราท าอะไร? หนงัสือโรม 3:21-26 
ตอบค าถามเหล่าน้ีอยา่งแจ่มแจง้ พระค าตอนน้ีกล่าวถึงความชอบธรรมโดยความเช่ือ เปาโลเขียนถึงการ
คืนดีกนัระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยแ์ละหนทางแห่งการคืนดีน้ี จุดมุ่งหมายท่ีเปาโลตอ้งการคือขจดัความ
เขา้ใจผดิของจ านวนมากในเร่ืองการคืนดีกบัพระเจา้ ความหลงผดิดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ความคิดท่ีวา่เรา
สามารถกระท าตนใหพ้ระเจา้พอพระทยัและความดีของเราอาจท าใหพ้ระองคท์รงยกโทษความผดิบาป
ท่ีเราไดก้ระท า และยงัทรงตอบแทนเราดว้ยพระกรุณา ดว้ยเหตุน้ีเปาโลจึงพยายามช้ีแจงในตอนตน้ของ
จดหมายโรมวา่มนุษยไ์ร้ความสามารถท่ีจะท าใหพ้ระเจา้พอพระทยั มนุษยบ์างคนอาจปราศจากซ่ึง
คุณธรรมประจ าใจ บางคนอาจไดรั้บการยกยอ่งวา่มีคุณความดีในสังคมชั้นสูง บางคนอาจเป็นคนเคร่ง
ศาสนาถือกฏเกณฑต่์าง ๆ นานา แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของพระเจา้แลว้มนุษยทุ์กคนสอบตก
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หมดและไม่สามารถช่วยตนเองไดด้งันั้นเปาโลจึงสรุปวา่ “ในสายพระเนตรของพระเจา้ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ด
เป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติั” (โรม 3:20) การประพฤติตามธรรมบญัญติัสัก
เท่าใดก็ไม่เพียงพอ “เพราะวา่ธรรมบญัญติันั้นท าให้เรารู้จกับาปได”้ เม่ือเราไม่ใชม้าตรฐานของมนุษย์
ในการวดัตนเอง แต่ใชม้าตรฐานของพระเจา้แทน เราจะตระหนกัความจริงวา่เราหมดหวงัท่ีจะเป็นคน
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ มองอยา่งเผนิ ๆ แลว้ค าสอนเช่นน้ีไม่เห็นมีประโยชน์อะไร แต่
เราตอ้งยอมรับความจริงอนัน้ีก่อนเพื่อจะไปสู่หนทางแห่งความรอด 

ข่าวประเสริฐของพระเจา้เขา้ถึงจิตใจของบุคคลท่ีรู้ตวัวา่ไม่สามารถประพฤติตนจนเป็นผูช้อบ
ธรรมตามมาตรฐานของพระเจา้ได ้ข่าวประเสริฐบอกถึงการท่ีมนุษยส์ามารถคืนดีกบัพระเจา้ไดโ้ดยพระ
เจา้ประทานการอภยัโทษใหโ้ดยไม่คิดมูลค่า เปาโลเขียนบรรยายไวว้า่ “ความชอบธรรมจากพระเจา้
นอกเหนือกฎบญัญติั” ซ่ึงหมายความวา่มนุษยท่ี์มีคุณธรรมสูงส่งท่ีสุดก็ยงัไม่อาจรับความชอบธรรมน้ี
โดยการเพียรท าความดี ความชอบธรรมน้ีเร่ิมตน้โดยพระเจา้และส าเร็จโดยพระองค ์เพราะมนุษยทุ์กคน 
“ท าบาปและเส่ือมจากพระสิริของพระเจา้” (โรม 3:23) ดงันั้นมนุษยทุ์กคนจึงไม่เขา้ขั้นมาตรฐานของ
พระเจา้เลย แต่ส าหรับผูท่ี้ยอมรับวา่ตนเองเป็นคนบาปนั้นพระเจา้ประทานการอภยัโทษให ้ ทรงนบัวา่
เขาชอบธรรมและทรงยอมใหเ้ขามีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพระองค ์“โดยไม่คิดมูลค่า โดยท่ีพระเยซูทรงไถ่
เขาใหพ้น้บาปแลว้” 

คนเป็นอนัมากไม่ยอมรับข่าวประเสริฐ เพราะคิดวา่ข่าวประเสริฐนั้นดีเกินกวา่ท่ีจะเป็นความ
จริง บา้งก็สงสัยวา่ข่าวประเสริฐขดัต่อหลกัศีลธรรมและจริยธรรมหรือไม่ พวกเขาคิดวา่ถา้มนุษยท์  าบาป
และตอ้งไดรั้บโทษบาป เหตุไฉนพระเจา้ซ่ึงเป็นผูพ้ิพากษาท่ีเท่ียงธรรมจึงทรงโปรดยกโทษใหเ้ปล่า ๆ 
บา้งก็คิดวา่วธีิการของข่าวประเสริฐนั้นง่ายเกินไป แต่ข่าวประเสริฐเป็นเร่ืองท่ีมีเหตุผลเพราะ “พระเยซู
คริสตท์รงไถ่เขาใหพ้น้บาปแลว้” เม่ือเราไถ่ของจากโรงรับจ าน าเราตอ้งเสียค่าไถ่ เจา้ของโรงรับจ าน าไม่
เคยสนใจวา่ใครเป็นผูจ่้ายค่าไถ่ ขอแต่เพียงไดรั้บเงินค่าไถ่เขาก็พอใจแลว้ พระเยซูคริสตท์รงจ่ายค่าไถ่
เพื่อไถ่มนุษยใ์หเ้ป็นอิสระและใหเ้ขาไดรั้บความชอบธรรม เปาโลเขียนบรรยายต่อไปวา่ค่าไถ่น้ีมีราคา
แพงมาก พระเยซูคริสตท์รงสละพระชนมข์องพระองค ์ “ใหเ้ป็นท่ีลบลา้งพระอาชญา” เพื่อใหเ้ราบรรลุ
ถึงความชอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจา้ พระเยซูทรงสามารถไถ่ผูอ่ื้นได ้ เพราะพระองคท์รง
ปราศจากบาปทั้งส้ิน พระองคท์รงไถ่มนุษยทุ์กคนไดเ้พราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้องคพ์ระบุตรผูมี้ค่า
อนัหาท่ีเปรียบมิได ้

ดว้ยเหตุน้ีเปาโลกล่าวถูกตอ้งแลว้ท่ีวา่ พระเจา้ทรงส าแดงความชอบธรรมของพระองค ์โดยการ
ส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน ท่ีกางเขนพระเจา้ทรงประกาศวา่ ความบาปเป็นความชัว่
ร้ายและจ าเป็นตอ้งไดรั้บโทษ แต่ในขณะเดียวกนักางเขนเป็นท่ีส้ินพระชนมข์องพระบุตรผูท้รง
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ปราศจากบาป เพื่อเป็นค่าไถ่ส าหรับมนุษยพ์ระเจา้จึงทรงสามารถนบัวา่ มนุษยทุ์กคนท่ีเช่ือวา่พระเยซู
ส้ินพระชนมเ์พื่อเขานั้นเป็นผูพ้น้มลทินและผา่นการพิพากษาได ้ นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบั
พระองคเ์น่ืองจากเช่ือในการส้ินพระชนมข์องพระบุตร (โรม 3:26) 

ถึงแมว้า่พระเจา้ทรงหยบิยืน่การไถ่บาปดว้ยพระเมตตาของพระองคใ์หก้บัมนุษยท่ี์ก าลงัไปสู่
นรก ก็ยงัมีคนเป็นจ านวนมากท่ีพยายามช่วยตนเองใหห้ลุดพน้จากโทษของบาป การกระท าเช่นน้ีเป็น
การดูถูกฤทธานุภาพในการไถ่บาปทางพระคริสตว์า่เป็นส่ิงท่ีง่ายเกินไป มนุษยม์กัหยิง่เกินไปจนไม่
ยอมรับวา่ตนเองไร้ความสามารถและหวงัพึ่งการส้ินพระชนมข์องพระเยซู เรามกัมีความมัน่ใจวา่เราเก่ง
พอจะช่วยตวัเองได ้ จนเม่ือเรารู้ตวัวา่เราจ าเป็นตอ้งรับความช่วยเหลือทางจิตวญิญาณอยา่งยิง่ เราจะยอม
สารภาพเหมือนท่านออกสัตสั โทปลาดีวา่ 

“ตวัของขา้พระองคไ์ม่มีความดีเลย 
ขา้พระองคห์วงัอิงกางเขนของพระองค์ 
ขา้พระองคไ์ร้ความชอบธรรม เหมือนคนเปลือยกาย 
ส้ินหวงั จึงขอพึ่งพระคุณพระเมตตาจากพระองค ์
ขา้พระองคล์ะอายในความบาป และวิง่เขา้หาน ้าพุ 
ของพระองค ์
โอพระผูช่้วย โปรดลา้งขา้พระองค ์หาไม่ขา้พระองคต์อ้งตาย” 
น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์กบัพระเจา้โดยความเช่ือและความวางใจ 
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2. ความเช่ือและชีวติ 

บางคนไม่สามารถยอมรับไดว้า่มนุษยมี์ความชอบธรรมโดยความเช่ือ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ไม่เขา้ใจ
ความหมายของความเช่ือซ่ึงไดก้ล่าวในบทท่ีแลว้ พวกเขาคิดวา่ความชอบธรรมโดยความเช่ือเป็นส่ิงท่ี
ไดม้าง่ายเกินไป พวกเขามีความเห็นวา่คริสเตียนเพียงแต่ยอมรับหลกัการวา่พระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนม์
เพื่อมนุษยบ์นไมก้างเขน ต่อจากนั้นก็จะไดรั้บการอภยัโทษบาปและเป็นคนชอบธรรมต่อพระพกัตร์
พระเจา้ พวกเขาคิดวา่เพียงยอมรับในหลกัการน้ีคร้ังเดียวแลว้คริสเตียนจะยนืสง่าผา่เผยต่อพระพกัตร์
พระเจา้ไดถึ้งแมว้า่คริสเตียนจะด าเนินชีวติเหลวแหลกอยา่งไรก็ตาม ดูมนัจะง่ายเกินไป หากวา่ความเช่ือ
เป็นแต่เพียงการยอมรับในหลกัการเก่ียวกบัพระราชกิจของพระเยซูบนไมก้างเขนเท่านั้นแลว้ละก็
ความชอบธรรมโดยความเช่ือคงดูง่ายเกินไปเช่นท่ีพวกเขาคิด แต่ความเช่ือไม่ไดมี้ความหมายอยา่งท่ีเขา
คิด ความเช่ือคือการสนองตอบพระคุณท่ีพระเยซูทรงกระท าใหเ้ราท่ีกางเขนเน่ืองจากพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิท าใหเ้ราแต่ละคนรู้แจง้วา่ พระเยซูทรงกระท าส่ิงท่ีมีค่ามหาศาลเพื่อเรา ความเช่ือไม่ใช่การ
ยอมรับหลกัของศาสนาคริสตเ์พียงคร้ังเดียว แต่ความเช่ือเป็นการยอมถวายชีวติเพื่อความสัมพนัธ์กบั
พระเจา้อยา่งถาวรและลึกซ้ึงแน่นแฟ้นยิง่กวา่ความสัมพนัธ์ใด ๆ ในโลก ดงันั้นถึงแมว้า่พระเจา้ประทาน
ความชอบธรรมแก่คริสเตียนคร้ังเดียวเป็นพอ แต่ผูท่ี้เช่ือทุกคนไม่อาจจะยอ้นกลบัไปมีชีวติเช่นเดิมอีก 
เปาโลจึงเขียนไวว้า่ “ถา้เช่นนั้นแลว้เราจะวา่อยา่งไร ควรเราจะอยูใ่นบาปต่อไปเพื่อใหพ้ระคุณมีมาก
ยิง่ข้ึนหรือ อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนั้นเลย พวกเราท่ีตายต่อบาปแลว้ จะมีชีวติในบาปต่อไปอยา่งไรได”้ (โรม 
6:1) ความเช่ือท่ีแทจ้ริงน าไปสู่ชีวติท่ีสมบูรณ์ 

แลว้พระเจา้ทรงตอ้งการอะไร และมีพระประสงคอ์ะไรส าหรับผูท่ี้เช่ือในพระองค ์ เรา
จ าเป็นตอ้งรู้ส่ิงน้ีเพื่อจะรู้วถีิชีวติของเรา หากเราตอ้งการเป็นคริสเตียน ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นมาก เราจึงไม่ควรผลีผลามตดัสินใจ การตดัสินใจแต่งงานอยา่งรีบร้อน
ก่อใหเ้กิดการหยา่ร้างเสมอ ฉนัใดก็ดีการตดัสินใจไปกบัพระเจา้ยอ่มตอ้งการความรอบคอบมากข้ึนอีก 
บทเรียนบทแรกท่ีอบัราฮมัไดรั้บคือความเช่ือหมายถึง การพลดัพราก ท่านอาศยัอยูใ่นเมืองท่ีเจริญ เป็นท่ี
ท่ีบิดาของท่านมีธุรกิจรุ่งเรืองและเตม็ไปดว้ยความสุขสบายฝ่ายกาย อยูท่่ามกลางหมู่ญาติและมิตรสหาย 
การเช่ือในพระค าของพระเจา้หมายถึงการตดัขาดจากส่ิงเหล่าน้ี และการออกเดินทางซ่ึงเตม็ไปดว้ยภยั
ต่าง ๆ ไปยงัดินแดนท่ีท่านไม่เคยรู้จกัท่านตอ้งด าเนินชีวิตต่างจากผูค้นรอบขา้ง ท่านตอ้งมีวถีิชีวิตและ
ค่านิยมท่ีต่างจากผูอ่ื้น เป็นค่านิยมท่ีมนุษยท์ัว่ไปไม่เขา้ใจแต่ท่านรับมาจากพระเจา้ ท่านตอ้งเลิก
พึ่งตนเองหนัมาพึ่งพระเจา้ดา้นปัจจยัชีวติแต่ละวนั ท่านไม่เคยมีประสบการณ์กบัพระเจา้ผูต้รัสเรียกท่าน
และไม่รู้วา่จะพึ่งพระองคไ์ดแ้ค่ไหน 
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การอพยพยา้ยท่ีอยูข่องอบัราฮมั ท าใหต้อ้งประสบกบัความยากล าบาก จากหนงัสือปฐมกาล 
11:31 เราอาจตีความไดว้า่เทราห์บิดาของอบัราฮมั ก็พอมีความเช่ือเหมือนกนั และน าครอบครัวออกจาก
เมืองเออร์ไปอยูใ่นเมืองฮาราน พวกเขาตั้งใจเขา้ไปในแผน่ดินคานาอนัท่ีพระเจา้ทรงน าอบัราอมัไป
ภายหลงั แต่ดว้ยเหตุบางประการพวกเขาไปไม่ถึงแผน่ดินคานาอนัในคร้ังนั้น เม่ือพวกเขาถึงเมืองฮาราน
พวกเขาคิดวา่ไดม้าไกลพอแลว้ และตั้งรกรากท่ีนัน่โดยไม่เดินทางต่อ จนกระทัง่เทราห์ส้ินชีวติแลว้พวก
เขาเร่ิมตน้ไดดี้ แต่แลว้กลบัสงสัยวา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหย้อมตามพระองคใ์นทุก ๆ ดา้นของชีวติ
หรือไม่ พวกเขาเร่ิมไม่แน่ใจวา่จะสามารถด ารงชีวิตท่ีขาดความสุขกายได ้ บางทีพระเจา้อาจไม่ทรง
ตอ้งการใหพ้วกเขาเปล่ียนวถีิชีวติอยา่งมากมายนกั บางทีถา้เขาไดอ้พยพยา้ยออกจากมุมท่ีชัว่ร้ายท่ีสุด
ของเมืองเออร์เขาอาจมีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้ไดอ้ยา่งปลอดภยัในเมืองฮาราน ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่ได้
วเิคราะห์ ความคิดของพวกเขาอยา่งถูกตอ้ง ขา้พเจา้มัน่ใจวา่มีคริสเตียนจ านวนมากยอมท าตามพระเจา้
อยา่งร้อนรนในตอนแรกเม่ือจิตใจเบิกบาน เพราะเพิ่งไดย้นิพระสุรเสียงเรียกของพระเจา้ พวกเขายอม
ตามพระเจา้เพียงชัว่ระยะแรกท่ีใจยงัเบิกบาน แต่เม่ือการแบกกางเขนตามพระเยซู ท าใหต้อ้งเปล่ียนวถีิ
การด าเนินชีวติ ท าใหต้อ้งละทิ้งความใฝ่ฝันดั้งเดิมท าให้ตอ้งด าเนินชีวติตามพระบญัชาของพระเจา้โดย
ไม่สนใจมาตรฐานของสังคมรอบดา้น และแลว้พวกเขาก็ไม่ยอมตามพระเจา้อยา่งส้ินเชิงอีกต่อไป พวก
เขาคิดวา่ไดเ้ปล่ียนวถีิชีวติมามากพอแลว้ และคงไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงอะไรมากกวา่น้ี พวกเขาหลง
ผดิคิดวา่พระเจา้พอพระทยัในส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ระท าแลว้ คริสเตียนเช่นน้ีจะหยดุความกา้วหนา้ในชีวติค
ริสเตียนไปจนวนัตาย ในขณะเดียวกนัคริสตจกัรไม่ไดส้อนเร่ืองน้ีและไม่สามารถช้ีใหเ้ห็นความ
แตกต่างระหวา่งผูท่ี้ยอมตามพระเจา้จริง ๆ กบัผูท่ี้ท  าตวัเคร่งศาสนา 

ความเช่ือท าให้เราพลดัพรากหรือละทิ้งบางส่ิง จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัวา่ชีวิตเดิมของเราเป็น
อยา่งไร และพระเจา้มีพระประสงคอ์ะไรส าหรับเราในปัจจุบนั เร่ิมดว้ยการละทิ้งความบาปและความชัว่
ร้าย บางทีเราอาจตอ้งละทิ้งส่ิงท่ีไม่เป็นส่ิงเลวในตวัของมนัเอง เราบางคนจ าตอ้งละจากบา้นและบุคคล
ท่ีเรารักเพื่อเดินทางไปอยูท่ี่อ่ืน ไม่จ  าเป็นตอ้งกล่าวถึงแผนการชีวติของแต่ละอยา่งละเอียด ส่ิงท่ีควรจะ
เนน้ในท่ีน้ีคือชีวิตของเราต่อแต่น้ีไปตอ้งอยูภ่ายใตพ้ระบญัชา เพื่อเราจะไดมี้ความสัมพนัธ์อนัดีกบัพระ
ผูส้ร้างจกัรวาล และชีวติของเราจะไม่เป็นไปตามความตอ้งการของเราเองหรือตามความเห็นของเพื่อน
มนุษย ์ความเช่ือน าไปสู่ชีวติเช่นน้ีแหละ เป็นท่ีน่าท่ึงมากเพราะเม่ืออบัราฮมัเดินทางออกจากเมืองฮาราน
นั้นท่านมีอาย ุ 75 ปี เราอาจหยดุอยูก่บัท่ีมาเป็นเวลานานหรือเราอาจไม่เคยเร่ิมชีวติแห่งความเช่ือเลย แต่
ยงัไม่สายเกินไปหรอกท่ีจะเร่ิม 

ประการท่ีสองซ่ึงอบัราฮมัไดเ้รียนรู้คือความเช่ือหมายถึง การค้นหาพระประสงค์ของพระเจ้า
ส าหรับชีวติของท่าน พระเจา้ตรัสวา่ “ไปยงัดินแดนท่ีเราจะบอกใหเ้จา้รู้” โปรดสังเกตวา่พระเจา้มิได้
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ตรัสแก่ท่านวา่ดินแดนนั้นอยูท่ี่ไหน ท่านตอ้งออกเดินทางและพึ่งพระเจา้ ขอพระองคท์รงแสดงใหท้่าน
รู้เส้นทางการเดินทางทีละขั้นและน าท่านไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางในท่ีสุด ท่านพอใจยอมใหพ้ระเจา้
กระท าเช่นน้ีดงัท่ีหนงัสือฮีบรู 11:10 กล่าวถึงบั้นปลายชีวติของท่านวา่ “ท่านไดเ้ฝ้ารอคอยนครท่ีตั้งบน
รากฐาน ซ่ึงพระเจา้ทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผูส้ร้าง” ความเช่ือเร่ิมดว้ยการท่ีท่านตั้งใจถวายชีวติแด่
พระเจา้และเดินทางต่อไปเร่ือย ๆ เพื่อใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จในชีวิตของท่าน น ้าพระทยัของ
พระเจา้เช่นน้ีช่างน่าต่ืนเตน้ส าหรับสังคมท่ีปราศจากการทา้ทาย และขาดจุดหมายเพื่อจะอยูแ่ละเพื่อจะ
ตาย พระเจา้ทรงเรียกผูเ้ช่ือทุกคนใหเ้ดินทางไปกบัพระองค ์ เป็นหนทางท่ีเราไม่รู้จกั เราตอ้งเดินทางไป
กบัพระองคเ์พื่อกระท าใหพ้ระประสงคข์องพระองคส์ าเร็จ พระเจา้เท่านั้นท่ีทรงทราบพระประสงคข์อง
พระองคอ์ยา่งถ่องแท ้ เราเพียงแต่ทราบพระประสงคข์องพระองคที์ละเล็กทีละนอ้ยพอจะด าเนินชีวิตไป
แต่ละวนัและแต่ละปี เราไม่ทราบวา่หนทางของพระเจา้ส าหรับเรานั้นมีทางเล้ียวทางแยกก่ีแห่ง แต่เรา
แน่ใจวา่พระผูน้ าทางทรงรู้จกัหนทางดีและสามารถน าเราไปยงัจุดหมายได ้จุดหมายน้ีอยูเ่บ้ืองหลงัความ
ตาย การท่ีพระองคมี์พระประสงคส์ าหรับชีวติของเรานั้น นบัเป็นพระพรยิง่ใหญ่ส าหรับชีวิตของผูมี้
ความเช่ือ 

เราอยูใ่นโลกท่ีปราศจากจุดประสงคใ์นการด าเนินชีวิต โลกในปัจจุบนัไม่ไดม้องไปขา้งหนา้
ดว้ยความหวงัมนุษยทุ์กวนัน้ีมองวา่ตนเองเป็นแต่เพียงละครฉากสั้น ๆ ของโลก เขาคิดวา่โลกด าเนินไป
อยา่งไร้จุดหมาย ชนรุ่นก่อนดบัสูญไปแลว้ มีชนรุ่นใหม่มาแทนท่ี เขาไม่กลา้มองไปยงัเบ้ืองหลงัความ
ตายเพราะมนัน่าสะพรึงกลวั เขาจึงไดแ้ต่พดูวา่ “ใหเ้รากินและด่ืมเถิด เพราะวา่พรุ่งน้ีเราก็จะตาย” ใน
พระคมัภีร์ตอนน้ีพระเจา้ทรงเขียนถึงพระประสงค,์ แผนการของพระองคแ์ละการท่ีพระองคท์รงท าให้
ส าเร็จ ทั้งน้ีเพื่อแยกเราออกจากโลกท่ีไร้จุดประสงคใ์นชีวติ และใหเ้ราเขา้สู่โลกท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พระองคโ์ดยตรง และพระองคจ์ะทรงน าเราเพื่อแผนการท่ีพระองคท์รงวางไวจ้ะส าเร็จ 

 ประการท่ีสาม ความเช่ือมีความหมายต่ออบัราฮมัวา่ พระเจ้าจะทรงสร้างท่านให้เป็นคนใหม่ 
พระองคต์รัสวา่ “เราจะใหเ้จา้เป็นชนชาติใหญ่” (ปฐมกาล 12:2) พระเจา้พระผูส้ร้างทรงท างานอยู่
ตลอดเวลา พระองคพ์อพระทยัท่ีจะเปล่ียนมนุษยท่ี์ไร้ค่าใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณค่า เม่ือเรามีความเช่ือพระองค์
ทรงสัญญาจะท าหนา้ท่ีของพระองคส่์วนน้ี ยิง่ไปกวา่นั้นพระเจา้มิไดท้รงท าอยา่งขอไปที แต่ทรงท า
อยา่งพิถีพิถนั พระองคไ์ม่ไดเ้พียงแต่น าอบัราฮมัอพยพไป แต่พระองคจ์ะทรงสร้างท่านใหเ้ป็นคนใหม่ 
พระประสงคข์องพระองคส์ าหรับโลกน้ีคือการสร้างชนชาติใหม่ และประชากรแต่ละคนในชนชาติใหม่
น้ีเป็นมนุษยท่ี์พระองคท์รงสร้างข้ึนใหม่ ดว้ยเหตุน้ีความเช่ือท่ีเรามีเม่ือพระองคท์รงเรียกเรานั้นยอ่ม
หมายถึงการยอมอยูใ่นอุง้พระหตัถข์องพระองคเ์พื่อพระองคจ์ะทรงป้ันเราตามแต่น ้าพระทยัของ
พระองค ์ พระประสงคส์ าหรับอบัราฮมัขอ้น้ีครอบคลุมถึงผูอ่ื้นดว้ย เพราะท่านจะกลายเป็นชนชาติใหญ่ 
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อบัราฮมัไม่สามารถสร้างตนเองใหเ้ป็นชนชาติใหญ่ แต่พระเจา้ทรงเป็นผูก้ระท าให้ เช่นเดียวกบับุตร
นอ้ยในค าอุปมาเร่ืองบุตรนอ้ยท่ีหลงหายไป เขาไดเ้รียนรู้ท่ีจะพดูวา่ “ขอท่านใหข้า้พเจา้เป็น....” ก่อนท่ี
บิดาจะรับเขาเขา้บา้นในฐานะบุตร การทรงสร้างเราข้ึนใหม่เหมือนกบัการท่ีทรงน าเราตรงท่ีวา่ เป็นส่ิงท่ี
ด าเนินไปตลอดชัว่ชีวติของเรา เม่ืออบัราฮมัจากโลกน้ีไปชนชาติของท่านยงัเป็นเพียงชนกลุ่มเล็ก ๆ แต่
ถึงอยา่งไรก็ตามพระเจา้ไดท้รงเร่ิมท าส่ิงท่ีพระองคจ์ะท าต่อไปเร่ือย ๆ ตลอดประวติัศาสตร์ของ
มนุษยชาติ ในจดหมายฟิลิปปี เปาโลไดเ้ขียนเนน้ความมัน่ใจของตนวา่ “พระองคผ์ูท้รงตั้งตน้การดีไว้
ในพวกท่านแลว้ จะทรงกระท าใหส้ าเร็จจนถึงวนัแห่งพระเยซูคริสต”์ พระเจา้ทรงเลือกคริสเตียนแต่ละ
คนและทรงสร้างเขาแต่ละคนตามพระประสงคเ์พื่อใหเ้ขาเป็นประชากรของชนชาติใหม่ท่ีพระองคก์ าลงั
สร้างข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเราตอ้งพร้อมใหพ้ระองคส์ร้างเราข้ึนใหม่ ในการน้ีเราอาจจะตอ้งเผชิญกบัความ
เจบ็ปวด แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีพระเจา้สร้างเราข้ึนใหม่นั้นเป็นส่วนหน่ึงของชีวติแห่งความเช่ือ 

ประการท่ีส่ี ชีวติแห่งความเช่ือของอบัราฮมัหมายถึงการท่ี พระเจ้าจะทรงอวยพรท่าน 
ความสัมพนัธ์ใหม่กบัพระเจา้เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป่ียมดว้ยความรัก อบัราฮมัจึงไม่ตอ้งห่วงเร่ืองความมัง่
คัง่ พระเจา้ทรงดูแลเอาใจใส่อยูต่ลอดเวลา พระเจา้จะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงใหแ้ก่ชีวิตของท่าน พระเจา้
จะทรงท าใหท้่านมัง่คัง่ในทุก ๆ ดา้น มิใช่เพียงแต่ดา้นทรัพยสิ์นเท่านั้น ส่ิงท่ีพระองคป์ระทานใหแ้ก่อบั
ราฮมัลว้นเป็นส่ิงท่ีดีทั้งส้ิน เปาโลเขียนบรรยายความจริงขอ้น้ีอยา่งชดัเจนในหนงัสือโรม 8:32 ซ่ึง
กล่าวถึงส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหค้ริสเตียนวา่ “พระองคผ์ูมิ้ไดท้รงหวงพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค์
แต่ไดท้รงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถา้เช่นนั้นพระองคจ์ะไม่ทรงโปรดประทาน
ส่ิงสารพดัใหเ้ราทั้งหลายดว้ยกนักบัพระบุตรนั้นหรือ? เม่ือพระเจา้ประทานส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดใหแ้ก่เรา
แลว้ เราจึงแน่ใจไดว้า่พระองคจ์ะประทานทุกส่ิงทุกอยา่งแก่เรา ส าหรับบางคนแลว้ค าวา่อวยพรดูหมือน
เป็นส่ิงลา้สมยั ถา้จะพดูใหท้นัสมยัเราอาจกล่าวไดว้า่พระเจา้ไม่อาจหยุดใหส่ิ้งสารพดัแก่เราและ
พระองคไ์ม่อาจหยดุรักเราได ้ ดงันั้นถึงแมว้า่เราจะตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีคบัขนัเพียงไรก็ตาม เรา
สามารถมัน่ใจวา่พระเจา้ไม่ทรงทอดทิ้งเรา ถา้หากเราระลึกถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดป้ระทานแก่เราท่ีกางเขน” 

พระพรส่วนหน่ึงท่ีอบัราฮมัไดรั้บจากพระเจา้คือ พระองคจ์ะทรงท าใหท้่านมีช่ือเสียงเล่ืองลือ
ไป พระองคเ์องจะทรงดูแลปกป้องช่ือเสียงของอบัราฮมั ทุกวนัน้ีเรายงัยกยอ่งใหเ้กียรติแก่อบัราฮมั
ถึงแมว้า่ท่านไดส้ิ้นชีวติไปนบัพนัปีแลว้ พระเจา้ไดท้รงกระท าใหช่ื้อเสียงของท่านเล่ืองลือไป เม่ือคร้ัง
ท่านยงัมีชีวติอยูท่่านมีช่ือเสียงดา้นความร ่ ารวยและอาจนบัไดว้า่เป็นผูมี้ต  าแหน่งไม่ดอ้ย แต่ช่ือเสียงท่ี
แทจ้ริงของท่านปรากฎหลงัจากท่านเสียชีวติไปแลว้ และเราเองทราบดีถึงช่ือเสียงแทจ้ริงของท่านและ
ความสัมพนัธ์ท่ีท่านมีกบัพระเจา้ ช่ือเสียงท่ีพระเจา้ประทานใหท้่านนั้นไม่จางหายไป มนุษยอ์าจสร้าง
ช่ือเสียงใหต้นเองและอาจยกยอ่งซ่ึงกนัและกนั แต่ช่ือเสียงท่ีแทจ้ริงและถาวรนั้นมาจากพระเจา้บ่อยคร้ัง 



 17 

คุณค่าชีวติผูห้น่ึงผูใ้ดปรากฎหลงัจากท่ีผูน้ั้นเสียชีวติไปแลว้หลาย ๆ ปี คนท่ีสังคมรอบตวัเขาไม่สนใจ
หรือถึงกบัรังเกียจ ในภายหลงัไดก้ลบักลายเป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่มีหญิงคนหน่ึงมาหาพระเยซูเน่ืองจากรัก
พระองคอ์ยา่งสุดใจและไดเ้ปิดผอบน ้ามนัหอมล ้าค่าชโลมพระองค ์ พระองคต์รัสวา่ส่ิงท่ีนางกระท าจะ
เล่ืองลือไปทัว่โลก และทุกวนัน้ีเราเองยงัไดย้นิเร่ืองน้ี เม่ือเรามอบช่ือเสียงของเราไวใ้นพระหตัถข์อง
พระเจา้แลว้ เราไม่ตอ้งกงัวลถึงมนัอีกเลย 

จากนั้นพระเจา้ทรงสัญญาผลประการท่ีหา้ ซ่ึงอบัราฮมัจะไดรั้บเม่ือท่านมีความสัมพนัธ์กบั
พระองคด์ว้ยความเช่ือ และผลน้ีไดแ้ก่ ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร (ปฐมกาล 12:2) ถว้ยท่ีเตม็ลน้ยอ่ม
ไหลไปเผือ่แผผู่อ่ื้นพระพรจากพระเจา้มิไดมี้เพื่อตนเองเท่านั้น น่ีเป็นเหตุผลท่ีวา่ท าไมคริสเตียนท่ีชอบ
เปล่ียนคริสตจกัรบ่อย ๆ จึงพบแต่ความผดิหวงั พวกเขาไปท่ีโน่นท่ีน่ีเพื่อคน้หาส่ิงท่ีจะช่วยใหต้นเอง
ปลอดจากปัญหาทั้งปวง แต่พวกเขาไม่พบหรอกกฏของพระเจา้มีอยูว่า่ “จงใหเ้ขา และท่านจะไดรั้บ
ดว้ย” จงแบ่งปันในส่ิงท่ีเรามีอยูแ่ลว้ และพระเจา้จะทรงเพิ่มเติมใหเ้ราอีก ในพระคมัภีร์ยอห์น 7:37-39 
พระเยซูทรงช่วยผูท่ี้กระหายใหม้าหาพระองคแ์ละด่ืม แต่พระองคไ์ม่ไดท้รงบอกผูด่ื้มใหด่ื้มเพื่อตนเอง
เท่านั้น พระองคต์รัสวา่เขาจะเป็นแหล่งพระพรส าหรับผูอ่ื้นเพราะแม่น ้าท่ีมีน ้าด ารงชีวติจะไหลออกมา
จากภายในผูน้ั้นดว้ยเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเจา้ไม่ไดท้รงอวยพรมนุษยเ์พื่อเขาจะภูมิใจในส่ิง
ท่ีพระองคท์รงกระท าใหเ้ขาเท่านั้น พระองคท์รงตอ้งการใหพ้ระพรของพระองคไ์หลลน้ออกไป เพราะ
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีชอบแบ่งปันสารพดัส่ิงประเสริฐท่ีมีในจกัรวาลใหแ้ก่มนุษย ์

และอีกคร้ังหน่ึง เราไดเ้ห็นวา่พระพรเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัของมนุษยโ์ดยตรง เน่ืองจากพระ
เจา้ตรัสวา่อบัราฮมัจะเป็นพระพรส าหรับผูอ่ื้น พระเจา้ทรงตอ้งการเพิ่มจ านวนประชากรผูส้ามารถเขา้ถึง
ความตอ้งการของผูอ่ื้นประชากรเหล่าน้ีเขา้ถึงผูอ่ื้นไดเ้พราะพระเจา้ทรงเปล่ียนชีวติของเขาและประทาน
ส่ิงสารพดัใหพ้วกเขา ซีกโลกตะวนัตกปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีมีแต่ความแตกแยกซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว มี
วตัถุส่ิงของเหลือเฟือแต่ไม่มีคุณภาพของชีวิต ประชาชนในโลกตะวนัตกคบกนัอยา่งผวิเผนิ ปราศจาก
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างานและท่ีบา้น ความไม่มัน่คงใจชีวติปรากฎอยูท่ ัว่ไป ในพระคมัภีร์ตอนน้ี
พระเจา้ทรงเสาะหาผูท่ี้จะเยยีวยารักษาผูอ่ื้นและเป็นพระพรส าหรับผูอ่ื้น การเป็นพระพรส าหรับผูอ่ื้น
ไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจของเราเองและไม่ไดส้ าเร็จดว้ยความสามารถของเราเอง การท่ีคริสเตียน
สามารถใหก้ารรักษาและช่วยเหลือผูอ่ื้นไดน้ั้นเป็นผลจากท่ีพระเจา้ทรงอวยพรชีวติของคริสเตียนผูน้ั้น
ก่อน คริสเตียนไม่จ  าเป็นตอ้งพยายามกระท าตนเพื่อเป็นพระพรส าหรับผูอ่ื้น พระพรท่ีไหลออกมาจาก
ชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริงเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในบุคคลผูน้ั้น ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่
ใหค้ริสเตียนนัง่รออยูเ่ฉย ๆ โดยไม่ท าอะไรจนกวา่จะมีความรู้สึกกระตุน้ภายในตวั การมีพระวิญญาณ
สถิตอยูภ่ายในยอ่มส่งผลออกมาเองเป็นพระพรสู่ผูอ่ื้น เป็นท่ีน่าเสียดายส าหรับคริสเตียนในปัจจุบนัท่ี
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เดินเขา้ออกคริสตจกัรโดยมีความสัมพนัธ์ต่อกนันอ้ยเหลือเกิน เป็นเหตุใหพ้ระเจา้ไม่สามารถใชเ้รา
ช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้

ในไม่ชา้อบัราฮมัไดเ้รียนรู้วา่ชีวติแห่งความเช่ือไม่ไดห้มายถึงการปราศจากปัญหาชีวติ เราทุก
คนรู้ถึงความจริงอนัน้ี ถึงแมว้า่เราอาจหลีกเล่ียงอนัตรายบางอยา่งไดเ้พราะมาตรฐานความดีของชีวิต 

คริสเตียนแต่เราตอ้งประสบปัญหาอีกหลายอยา่งท่ีผูอ่ื้นไม่ตอ้งประสบ อบัราอมัเดินทางไป
พร้อมกบัครอบครัวและใชเ้วลาท่ีเหลือทั้งหมดในชีวิตท่องไปในดินแดนท่ีท่านไม่รู้จกั ท่านอยูท่่ามกลาง
ชาวพื้นเมืองท่ีไม่เป็นมิตรและไม่เขา้ใจการกระท าของท่าน ชาวพื้นเมืองบางคนชอบท่านและปฏิบติัต่อ
ท่านเป็นอยา่งดี แต่ก็มีคนเป็นจ านวนมากท่ีไม่ใยดีต่อท่านและสาปแช่งท่าน บ่อยคร้ังท่ีชาวโลกไม่เขา้ใจ
พวกคริสเตียน กระนั้นก็มีชาวโลกบางคนช่ืนชอบวถีิชีวติของคริสเตียนและปฏิบติัต่อเราอยา่งอบอุ่น แต่
มีหลายคนท่ีเกลียดทุกอยา่งของชีวติคริสเตียนและด่าทอเราอยา่งไม่เกรงใจ พระเจา้ทรงบอกวธีิการ
ปฏิบติัตนในสถานการณ์เช่นน้ีใหอ้บัราฮมัทราบ และทรงท าใหท้่านเขา้ใจวา่ ชีวติแห่งความเช่ือน าเรา
มาสู่การคุ้มครองของพระเจ้า พระองคต์รัสวา่ “เราจะอ านวยพรแก่คนท่ีอวยพรเจา้ เราจะสาปคนท่ีแช่ง
เจา้” (ปฐมกาล 12:3) พระเจา้ไม่ไดท้รงสัญญาวา่อบัราฮมัจะไม่ไดรั้บค าแช่งพระด ารัสของพระองคมี์วา่
ผูท่ี้แช่งผูมี้ความเช่ือไดท้  าร้ายตนเองแทนท่ีจะท าร้ายผูมี้ความเช่ือ ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ทรงท าใหค้  าแช่งตก
อยูแ่ก่เขาเอง พระเจา้ทรงมีวถีิทางของพระองคใ์นการคุม้ครองประชากรของพระองคใ์หร้อดพน้จาก
ศตัรูท่ีเกลียดชงัพวกเขา แต่ส าหรับผูท่ี้ปองร้ายคริสเตียนยอ่มไดรั้บผลร้ายจากความเกลียดชงัของตนเอง 
ปัจจุบนัเราทราบวา่ความโกรธเกลียดท าใหสุ้ขภาพร่างกายและสุขภาพจิตเส่ือมลง พระเยซูขณะถูกตรึง
ท่ีกางเขนไดท้รงอธิษฐานวา่ “ขอโปรดอภยัโทษเขาเพราะเขาไม่รู้วา่เขาท าอะไร” พระองคท์รงแสดง
ความห่วงใยถึงอนัตรายท่ีก าลงัมาถึงผูต้รึงพระองคแ์ละครอบครัวของเขา ถา้ชาวโลกเป็นห่วงตนเอง
แลว้ละก็เขาจะไม่คิดปองร้ายคริสเตียนเลย 

ผลของชีวติแห่งความเช่ือยงัมีอีกประการหน่ึง อบัราฮมัพบวา่การด าเนินชีวิตไปตามการทรง
เรียกนั้นเป็น แผนการทีชี่วติทีไ่ม่มีขอบเขตจ ากดั พระเจา้ตรัสวา่ “บรรดาเผา่พนัธ์ุทัว่โลกจะไดพ้รเพราะ
เจา้” (ปฐมกาล 12:3) ดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีเหลือเช่ือส าหรับท่านในเวลานั้น พระเจา้ตรัสเกินเลยความจริง
หรือ? เราทราบดีวา่พระเจา้ทรงแน่วแน่ในพระด ารัสของพระองคเ์สมอ และขา้พเจา้สามารถเขียน
หนงัสือท่ีท่านก าลงัอ่านอยูน้ี่ไดเ้น่ืองจากพระเจา้ทรงท าใหพ้ระสัญญาท่ีทรงมีอบัราฮมันั้นส าเร็จในชีวติ
ของขา้พเจา้ ถึงแมว้า่ขา้พเจา้มีชีวติอยูใ่นสมยัหลงัอบัราฮมัหลายพนัปีและอาศยัอยูใ่นท่ีท่ีอบัราฮมัไม่รู้จกั 
พระพรก าลงัไหลไปทัว่โลกผา่นทางชีวติของอบัราฮมั เรามกัขยาดในการกา้วไปกบัพระเจา้ เม่ือ
พระองคท์รงเรียกเราใหมี้ชีวิตแห่งความเช่ือและความเช่ือฟัง ทั้งน้ีเพราะเรากลวัวา่ชีวติของเราจะไม่
กา้วหนา้และยากจน น่าเสียดายจริง ๆ อยา่หลงเช่ือค าหลอกลวงของมาร แผนการของพระเจา้ส าหรับ
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ประชากรของพระองคไ์ม่มีขอบเขตจ ากดั ส่งผลใหชี้วิตของเราเป็นพระพรไปไกลเกินกวา่บา้นเกิดเมือง
นอนของเราและไปถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก นิมิตของพระเจา้ไม่ไดมี้ส าหรับเฉพาะบางเมืองบาง
ประเทศเท่านั้น พระองคท์รงรักโลกและตั้งพระทยัใหผู้เ้ช่ือทุกคนแบ่งปันความรักน้ีออกไปไกลแสน
ไกล เราพบเมล็ดของมิชชนันารีน้ีตั้งแต่สมยัของอบัราฮมัซ่ึงเป็นยคุท่ีพระเจา้เพิ่งจะเร่ิมติดต่อกบัมนุษยค์
ริสเตียนทุกคนควรเป็นคริสเตียนของโลก บ่อยคร้ังเรามองวา่งานมิชชนันารีเป็นงานพิเศษส าหรับคน
บางคนท่ีสนใจทางน้ี และในสมยัท่ีประเทศของเราขาดแคลนผูรั้บใชพ้ระเจา้เรามกัใจแคบวา่เราตอ้งเร่ิม
งานของพระองคท่ี์ประเทศของเราก่อน ถูกแลว้เราควรเร่ิมท่ีบา้นเมืองของเราก่อน แต่ถา้เราจะท าให้
แผนการชีวิตแห่งความเช่ือส าเร็จไดเ้ราตอ้งมีนิมิตไปยงัดินแดนต่าง ๆ ทัว่โลก หากเรามวัแต่สนใจส่ิงท่ี
อยูร่อบขา้งเราจะท าใหชี้วติของเราแคบลง แน่นอนมิใช่วา่เราสามารถเดินทางไปรับใชพ้ระเจา้ใน
ประเทศอ่ืน ๆ ไดทุ้กคน แต่เราทุกคนสามารถอธิษฐานเผือ่และใหค้วามช่วยเหลือส าหรับผูรั้บใชข้อง
พระเจา้ท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศและส าหรับคริสตจกัรใจต่างแดน พระเจา้ทรงวางแผนการชีวติ
ของเราใหเ้จริญและกา้วหนา้ยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ ชีวติของอบัราฮมัเจริญข้ึนเพราะความเช่ือของท่าน ชีวิตของ
ชาวพื้นเมืองท่ีท าหนา้ยกัษใ์ส่ท่านและก่อความร าคาญเดือดร้อนใหท้่านนั้นเป็นชีวติท่ีเทียบคุณค่าไม่ได้
เลยกบัชีวติคริสเตียน ความเช่ือในพระเจา้ผูท้รงปราศจากขอบเขตท าใหผู้ท่ี้เป็นของพระองคไ์ม่มี
ขอบเขตเหมือนพระองค ์

ในตอนตน้ของบทน้ีเราไดเ้ห็นวา่ความเช่ือเร่ิมตน้ท่ีพระเจา้และพระค าของพระองค ์และเม่ือเรา
วเิคราะห์พระด ารัสของพระเจา้ต่ออบัราฮมัเม่ือพระองคท์รงเรียกท่านเราไดเ้ห็นวา่พระด ารัส
ประกอบดว้ยลกัษณะประการต่าง ๆ ของชีวติแห่งความเช่ือ ต่อไปเราจะเห็นวา่การด าเนินชีวิตของอบั
ราฮมัไปกบัพระเจา้พฒันาไดอ้ยา่งไรจนท าใหท้่านมีความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงกบัพระเจา้ ขา้พเจา้หวงัวา่ผูอ่้าน
ไดเ้ห็นแลว้วา่ความเช่ือไม่ใช่ของวเิศษท่ีคนบางคนเท่านั้นท่ีไดรั้บต่างจากการเล่นเปียโนซ่ึงคนบางคน
เท่านั้นท่ีท าได ้ ความเช่ือมีรากฐานตั้งอยูบ่นเน้ือความพระคมัภีร์ นอกจากน้ีรากฐานของมนัยงัตั้งอยูบ่น
การท่ีเราแต่ละคนพบกบัพระเจา้โดยตรง การพบกบัพระเจา้เป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ใหม่กบั
พระองคแ์ละก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงชีวติไปในทางท่ีกา้วหนา้และครบบริบูรณ์ พระสัญญาท่ีจะ
เปล่ียนแปลงชีวติของเราประกอบดว้ย การสร้างเราข้ึนใหม่ การอวยพรเรา การท าให้เราเป็นพรส าหรับ
ผูอ่ื้น การคุม้ครองเราและแผนการอนัไม่มีจ  ากดัส าหรับชีวติของเรา แต่ทั้งน้ีเราตอ้งยอมถวายตวัแด่พระ
เจา้และพร้อมจะด าเนินชีวิตแตกต่างจากผูค้นรอบขา้ง ส าหรับชาวโลกแลว้ชีวิตอยูใ่นกรอบจ ากดัของ
วตัถุและกฎธรรมชาติ พระเจา้ไม่อยูใ่นสายตาของพวกเขา อบัราฮมัทราบดีวา่ความจริงหาเป็นดงัท่ีพวก
เขาคิดไม่ และขา้พเจา้แน่ใจวา่เรามีความเห็นเช่นเดียวกบัท่าน เราตอ้งแสดงให้เห็นความจริงนั้นในชีวติ
ของเรา 
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3. ความเช่ือและโลกสองฝ่าย 

คริสเตียนใหม่มกัจะเรียนรู้ในเวลาไม่นานนกัวา่ข่าวประเสริฐไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาทุกอยา่งของ
ชีวติอยา่งทนัอกทนัใด ยิง่ไปกวา่นั้นเราตอ้งพบกบัปัญหาชีวติซ่ึงเราไม่เคยประสบมาก่อน คริสเตียน
ใหม่อาจประสบกบัความผดิหวงัในตวัสมาชิกร่วมคริสตจกัร ซ่ึงนบัเป็นความผดิหวงัท่ีใหญ่หลวงเอา
การทีเดียว เขาอาจประเมินวา่สมาชิกคนอ่ืน ๆ จ านวนมากไม่มีชีวติฝ่ายจิตวิญญาณท่ีเขม้แขง็ เขาอาจ
สงสัยวา่พี่นอ้งคริสเตียนไดแ้ต่มานมสัการในวนัอาทิตย ์ แต่ปราศจากความเร้าใจในความสัมพนัธ์กบั
พระเจา้ผา่นทางพระคริสต ์ สมาชิกส่วนใหญ่มือไม่พายแต่เอาเทา้ราน ้า แทจ้ริงแลว้คริสเตียนใหม่ก าลงั
เผชิญกบัปัญหาในการด ารงชีวติอยูใ่นโลกสองฝ่าย โลกฝ่ายแรกเป็นโลกท่ีมนุษยทุ์กคนอาศยัอยู ่ และใน
โลกฝ่ายน้ีคริสตจกัรเป็นเพียงองคก์ารซ่ึงมีคนบางคนเท่านั้นเป็นสมาชิก โลกอีกฝ่ายหน่ึงเป็นโลกฝ่ายจิต
วญิญาณ ในโลกฝ่ายน้ีพระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูจ่ริงและคริสตจกัรเป็นประชากรของพระองค ์ ซ่ึง
พระองคท์รงสร้างเพื่อพระสง่าราศีของพระองคแ์ละถวายนมสัการอยา่งสมพระเกียรติ เราตอ้งบงัเกิด
ใหมฝ่่ายจิตวิญญาณก่อนจะเขา้ไปมีประสบการณ์และความสุขในโลกฝ่ายท่ีสองน้ี พระเยซูไดต้รัสบอก
นิโคเดโมวา่ “ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ ซ่ึงหมายความวา่เขาไม่
อาจรู้ไดว้า่โลกฝ่ายท่ีสองมีจริง หากยงัไม่บงัเกิดใหม่โดยพระวญิญาณของพระเจา้ คริสเตียนตอ้ง
ด ารงชีวิตในโลกทั้งสองฝ่ายน้ีพร้อม ๆ กนั เป็นเหตุใหบ้างคนสับสน ดว้ยเหตุน้ีบางคนจึงเป็นคริสเตียน
แต่ในนามโดยไม่เป็นบุตรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ เพราะคริสเตียนท่ีแทจ้ริงตอ้งด าเนินชีวิตในโลก
ประจ าวนั โดยเป็นประชากรของโลกฝ่ายวญิญาณในเวลาเดียวกนั 

อบัราฮมัรู้อยูเ่สมอวา่โลกฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมีจริง ท่านไดย้นิพระเจา้ตรัสเรียก และท่านยอมรับ
การทรงเรียกนั้น ปฐมกาล 12:4 เขียนไวว้า่ “ฝ่ายอบัราฮมัก็ไปตามพระด ารัสของพระเจา้” แต่โลทหาเป็น
เหมือนท่านไม่ เขาเพียงแต่ร่วมเดินทางไปกบัอบัราฮมั เขาเป็นผูห้น่ึงท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบักลุ่มชนของพระเจา้ 
แต่จิตใจของเขาไม่เป็นของพระเจา้ การเดินทางของอบัราฮมัมีข้ึนเพราะท่านเช่ือฟังพระเจา้ ส่วนการ
เดินทางของโลทมีข้ึนเพราะติดตามส่ิงอ่ืนช่างแตกต่างกนัราวหนา้มือกบัหลงัมือ ฝ่ายหน่ึงเดินทางไป
ตามการทรงเรียกอยา่งมีจุดประสงคด์ว้ยความมัน่ใจ อีกฝ่ายเดินทางไปเน่ืองจากสังคมคิดวา่น่าจะท า ฝ่าย
หลงัน้ีมกัชอบติดตามประชากรของพระเจา้เสมอ สถานการณ์เช่นน้ีพบไดทุ้กยคุทุกสมยัเพราะโลกสอง
ฝ่ายยงัมีอยูคู่่กนั ท าใหมี้ผูท่ี้ชอบคลุกคลีกบัคริสเตียนแต่ความเช่ือของพวกเขาไม่ส่งผลต่อทศันคติและ
ความประพฤติเลย พวกน้ีไม่สนใจวา่ชีวติก าลงัด าเนินไปทางไหน พวกเขาไม่รู้จกัการเดินไปกบัพระเจา้
ในชีวติแต่ละวนัและไม่สนใจแผน่ดินสวรรคเ์บ้ืองหนา้ โลทเป็นตวัอยา่งของผูท่ี้เพียงแต่ร่วมเดินทางไป
เท่านั้น เราจะพิจารณาถึงปัญหาอีกหลายประการท่ีโลทก่อข้ึน อน่ึงเราไม่ควรลืมวา่พระเยซูไดต้รัสสอน
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เราเป็นค าอุปมาเร่ืองขา้วละมานและขา้วสาลี กล่าวคืออาณาจกัรของพระองคม์กัมีบุคคลสองฝ่ายน้ี
ปะปนกนัเสมอ และในปัจจุบนัมนุษยไ์ม่สามารถแยกคนของพระเจา้ออกจากพวกแปลกปลอมไดส้ าเร็จ 
การพยายามแยกจะก่อใหเ้กิดผลร้ายมหนัต ์ ถา้หากคริสเตียนไดฟั้งค าตรัสเตือนน้ีแลว้ คงไม่มีใคร
พยายามจะสร้างคริสตจกัรท่ีมีแต่คริสเตียนลว้น ๆ การพยายามสร้างคริสตจกัรเช่นน้ี ท าใหเ้กิดความขม
ข่ืนและความแตกแยกเสมอ ๆ 

ปัญหาประการท่ีสองซ่ึงคริสเตียนใหม่มกัตอ้งประสบหลงัจากเป็นคริสเตียนไดไ้ม่นานนกั คือ
ปัญหาความสัมพนัธ์ต่อญาติและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อบุตรของตน ปัญหาน้ียิง่ทวคีวามรุนแรงข้ึนถา้ 
หากวา่การยอมเช่ือฟังพระประสงคข์องพระเจา้มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ, แบบแผนการด าเนิน
ชีวติ หรือความสุขสบายของบุตรซ่ึงยงัเด็กเกินกวา่ท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และร่วมตดัสินใจ เราไดรั้บ
การหนุนใจจากพระค าของพระเจา้ท่ีบนัทึกไวว้า่ นางซาราห์และญาติอีกหลายคนของอบัราฮมัได้
เดินทางไปกบัท่านตามการทรงเรียก การยอมเช่ือฟังพระเจา้ยอ่มส่งผลกระทบต่อผูใ้กลชิ้ดอนัเป็นท่ีรัก 
ส่ิงน้ียอ่มเกิดข้ึนไม่วา่เราจะชอบหรือไม่ก็ตาม ส่ิงน้ียอ่มเกิดข้ึนทั้งในกรณีท่ีผูใ้กลชิ้ดนั้นยอมเช่ือฟังและ
กระท าตามพระเจา้หรือไม่เช่ือฟังพระองคก์็ตาม พระเจา้ทรงมีแผนการส าหรับครอบครัวของเรา
เช่นเดียวกบัท่ีพระองคมี์ส าหรับเราแต่ละคน พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีเขียนในซีกโลกตะวนัออก สมาชิก
ของครอบครัวยอ่มเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ลทัธิปัจเจกบุคคลของกรีกและซีกโลกตะวนัตกไม่
สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์และวฒันธรรมซีกโลกตะวนัออก ดงันั้นประชาชนในซีกโลกตะวนัตกจึงมี
ปัญหากบัเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ 

ขา้พเจา้ประสบปัญหาน้ีในครอบครัวของขา้พเจา้เอง เพราะพระเจา้ทรงเรียกใหม้ารับใช้
พระองคใ์นทวปีเอเซีย การทรงเรียกท าใหข้า้พเจา้และครอบครัวมีประสบการณ์ใหม่หลายอยา่งรวมทั้ง
การพลดัพรากซ่ึงจะไม่เกิดข้ึนหากพระเจา้ไม่ทรงเรียก เม่ือบุตรของขา้พเจา้เติบโตข้ึนพวกเขาเร่ิม
ยอมรับวา่ตวัเขามีส่วนในแผนการทรงเรียกของพระเจา้ แต่ก่อนหนา้น้ีเราไม่ไดถ้ามพวกเขาเหมือนอบั
ราฮมัไม่ไดถ้ามผูใ้กลชิ้ดท่ีอาศยัอยูก่บัท่านในเมืองฮารานวา่พวกเขาอยากจะไปกบัท่านหรือไม่ ขา้พเจา้
ไดต้ดัสินใจยอมตามพระเจา้เม่ือมีบุตรหน่ึงคน และอบัราฮมัตอ้งตดัสินใจตามพระเจา้หลาย ๆ ปี ก่อนท่ี
จะมีอิสอคั ขา้พเจา้ล าบากใจมากทีเดียวท่ีตอ้งแยกจากบุตร และบุตรของขา้พเจา้ตอ้งสะเทือนใจเช่นกนั 
ขา้พเจา้ยิง่หนกัใจมากข้ึนเม่ือบางคนแยง้วา่พระคมัภีร์ไม่เคยสอนใหส้มาชิกในครอบครัวแยกจากกนั 
นอกจากน้ีบางคนมีความคิดวา่การกระท าใหเ้กิดความแตกแยกในครอบครัวเป็นส่ิงท่ีขดัต่อศีลธรรมถา้
หากวา่บุตรยงัไม่โตพอท่ีจะสมคัรใจท าตาม เม่ือพระเจา้ทรงเปิดเผยแผนการของพระองคใ์หแ้ต่ละคน
ทราบนั้นพระองคท์รงค านึงถึงสถานการณ์ครอบครัวของบุคคลนั้น ๆ เป็นอยา่งดี เราตอ้งวางใจ
พระองคใ์นเร่ืองน้ีเหมือนกบัท่ีเราวางใจพระองคใ์นทุก ๆ เร่ือง ไม่มีใครอยูโ่ดดเด่ียวได ้ชีวติของเราตอ้ง
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ผกูพนักบัผูอ้ยูร่อบขา้ง เราไม่สามารถแยกตวัเองจากผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเด็ดขาด ดว้ยเหตุน้ีเม่ือเรามาวางใจใน
พระเจา้ ผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัเราตอ้งไดรั้บผลกระทบไม่ทางหน่ึงก็ทางใดและเราตอ้งยอมรับส่ิงน้ี แน่นอน
เหตุการณ์ยุง่ยากยอ่มเกิดข้ึนและยิง่ยุง่มากในกรณีท่ีสามีหรือภรรยาของเรายงัไม่มีประสบการณ์กบัพระ
เจา้เหมือนอยา่งเรา 

ปัญหาประการท่ีสามซ่ึงเกิดข้ึนเพราะเราตอ้งอยูใ่นโลกสองฝ่ายพร้อมกนั ไดแ้ก่การวางตวัใน
สังคม อาทิเช่นในโรงเรียน ส านกังาน โรงงาน หรือร้านคา้ ลิลล่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับผูป้ระสบปัญหา
ท านองน้ี หล่อนอาศยัอยูใ่นองักฤษชัว่คราวและท างานเป็นพยาบาลในหน่วยผูป่้วยหนกั วนัหน่ึงหล่อน
เห็นพระคมัภีร์วางอยูบ่นโตะ๊ของเพื่อนก่อนหนา้น้ีหล่อนไม่ค่อยสนใจพระคมัภีร์ แต่คราวน้ีหล่อนหยบิ
พระคมัภีร์เล่มน้ีข้ึนมาอ่าน เม่ืออ่านแลว้หล่อนวางไม่ลง เม่ือถึงเวลาท่ีหล่อนตอ้งกลบัไปยงัท่ีพกั เพื่อน
ไดบ้อกใหห้ล่อนเอาพระคมัภีร์ติดตวัไปดว้ย หล่อนอ่านพระคมัภีร์ในรถประจ าทางตลอดทางกลบัท่ีพกั
และอ่านต่อจนดึกมาก เม่ือเวลาตีสองคร่ึงหล่อนลุกข้ึนจากเตียง และมอบชีวติแด่พระเจา้ผูต้รัสกบัหล่อน
อยา่งชดัเจนจากพระคมัภีร์ หล่อนเตม็ไปดว้ยความเช่ือท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ และปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะแบ่งปัน
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหผู้อ่ื้นทราบ หล่อนจึงเล่าใหผู้อ่ื้นฟังอยา่งตรงไปตรงมา แต่กลบัไดรั้บค ากระเซา้เยา้แหย ่
“ลิลล่ีเพิ่งเขา้รีต” “ไม่นานเธอก็เลิก ลิลล่ี เราเคยเป็นเหมือนเธอมาแลว้” ไม่มีใครเช่ือวา่หล่อนไดพ้บกบั
สัจธรรม แลว้พวกเขาไดล่้อหลอกและบงัคบัใหห้ล่อนสาบานและกล่าวค าหม่ินประมาทพระเจา้ดว้ย
ค าพดูท่ีใชก้นัในชีวติประจ าวนั ยิง่พวกเขาบงัคบัหล่อนมากเท่าไรหล่อนยิง่ไม่สามารถท าได ้ นอกจากน้ี
หล่อนยิง่ไม่สบายใจมากข้ึน ๆ จนพวกเขาไม่เขา้ใจพฤติกรรมของหล่อน ประสบการณ์กบัพระเจา้ผา่น
ทางพระคมัภีร์ในกลางดึกคืนนั้น ไม่มีวนัเลือนไปจากใจได ้ แต่ความกดดนัจากเพื่อน ๆ ในแต่ละวนัมี
มากโขทีเดียว 

อบัราฮมัไดเ้ผชิญกบัปัญหาน้ีเช่นกนั อบัราฮมัอพยพจากเมืองเออร์มาอาศยัในแผน่ดินคานาอนั 
ท่านเช่ือฟังพระบญัชาท่ีใหท้่านออกจากบา้นเพื่ออพยพไปอยูท่ี่อ่ืน ท่านมาถึงดินแดนแห่งใหม่ซ่ึงเป็น
ดินแดนแห่งพนัธสัญญาส าหรับท่านแลว้ท่านประสบวา่ “คราวนั้นคนคานาอนัอยูท่ี่แผน่ดินนั้น” 

(ปฐมกาล 12:6) แน่นอนท่านตอ้งรู้ก่อนท่ีท่านจะออกเดินทางวา่ชาวเมืองท่ีอาศยัอยูก่่อนใน
ดินแดนน้ีตอ้งมีวฒันธรรมและทศันคติแตกต่างจากท่าน แต่การคาดคะเนในความคิดยอ่มต่างจากการ
ประสบกบัเหตุการณ์จริง ๆ ชาวคานาอนัไม่ยอมรับวา่พระเจา้ของอบัราฮมัทรงพระชนมอ์ยู ่ พวกเขา
นมสัการธรรมชาติเพื่อหวงัความอุดมสมบูรณ์ของพืชผล การนมสัการประเภทน้ีมกัมีพิธีกรรมผดิ
ประเวณีและมีการนมสัการรูปเคารพท่ีสถานนมสัการตามทอ้งถ่ิน ชาวคานาอนัไม่ยอมรับรู้การท่ีพระ
เจา้ทรงเรียกอบัราอมัและพวกเขาตอ้งไม่เช่ือแน่วา่พระเจา้ของอบัราฮมัมีสิทธ์ิประทานดินแดนแห่งน้ีให้
ท่านท่ีเพิ่งมาอาศยัอยูใ่หม่ พวกเขาคิดวา่อบัราฮมัส าคญัตนผดิ ท่านมีกิจวตัรประจ าวนับางอยา่งเหมือน
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ชาวคานาอนัแต่มีหลายอยา่งท่ีท่านปฏิบติัตนต่างออกไป อบัราฮมัก าลงัถือดีและตั้งตนเป็นผูดู้แลความ
ประพฤติของผูอ่ื้นกระนั้นหรือ? ท าไมอบัราฮมัตอ้งด าเนินชีวติแปลกจากชาวบา้นดว้ยเล่า? ความ
ประพฤติของท่านท าใหพ้วกเขารู้สึกอึดอดัทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยรู้สึกเช่นน้ีมาก่อน ท่านเป็นชาวต่างแดนและ
กระท าตวัเป็นคางคกข้ึนวอในสายตาของชาวคานาอนั ท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีเป็นตวัประหลาด 
ท าไมท่านไม่ลืมตาดูผูอ่ื้นและมีชีวติเช่นชาวคานาอนัทั้งหลาย? ท าไม่ชาวคานาอนัจะตอ้งเช่ือฟังท่าน? 

หลาย ๆ คร้ังท่ีอบัราฮมัสงสัยในการทรงเรียกคร้ังแรก พระเจา้ไม่ยกับอกวา่เหตุการณ์จะออกมา
ในรูปแบบน้ี คริสเตียนทุกคนทราบดีวา่ท่านรู้สึกอยา่งไร โลกฝ่ายจิตวิญญาณเป็นโลกแห่งความเป็นจริง
ของพวกคริสเตียน ชาวโลกบางคนยอมรับความเช่ือของเราได ้ แต่บางคนเห็นวา่เป็นนิยายหรือเร่ือง
โกหกพกลม พวกเขาไม่เขา้ใจพวกเรา พระเจา้ของพวกเราเป็นเหมือนส่ิงเล่ือนลอยท่ีเกิดจากจิตนาการ
ของเราเอง มาตรฐานชีวิตของเราช่างแปลกประหลาด และความประพฤติของเราท่ีต่างจากพวกเขาดูน่า
ฉงนหรือบางทีน่ารังเกียจ พวกคริสเตียนช่างพิลึกกึกกือ ดูเหมือนวา่ชาวโลกเขา้กนัไดดี้กบัลทัธิและ
ศาสนาท่ีไม่ยอมรับพระเยซู แต่พวกเขาเขา้กนัไม่ไดก้บัพวกเราผูน้บัถือพระเจา้เท่ียงแท ้ คริสเตียนเป็น
เป้าสายตาและคนทัว่ไปชอบตั้งตนเป็นศตัรูต่อความเช่ือของคริสเตียน ดว้ยเหตุน้ีขออยา่ใหเ้ราแปลกใจ
เม่ือความไม่เขา้ใจกนัและการข่มเหงจากชาวโลกมาควบคู่กบัความอบอุ่นในการไดรู้้จกัพระเจา้และการ
แบ่งปันพระพรให้แก่พี่นอ้งคริสเตียน 

พระคมัภีร์ต่อจากน้ีบนัทึกไวว้า่ “พระเจา้ทรงส าแดงพระองคใ์หป้รากฏแก่อบัราฮมั ตรัสวา่ 
“ดินแดนน้ีเราจะยกใหพ้งศพ์นัธ์ุของเจา้” อบัราฮมัเห็นอยูก่บัตาวา่แผน่ดินคานาอนัเป็นของชาวคานาอนั 
พระค าของพระเจา้ก็เป็นความจริงท่ีตอ้งส าเร็จแน่นอน ส าหรับคริสเตียนแลว้โลกทั้งสองฝ่ายเป็นจริงทั้ง
คู่และเราตอ้งอาศยัอยูใ่นโลกทั้งสองฝ่ายอบัราฮมัสัมผสักบัการสถิตอยูด่ว้ยของพระเจา้เพื่อต่อสู้กบัความ
เป็นปฏิปักษจ์ากชาวพื้นเมือง ท่านเผชิญกบัการต่อตา้นของชาวคานาอนัไดโ้ดยไม่ตอ้งถอยกลบัไปหา
ความสะดวกและปลอดภยัในเมืองเออร์ พระคุณของพระเจา้มีเหลือลน้ พระองคท์รงช่วยเราในยามยาก
เสมอและการสถิตอยูด่ว้ยของพระองคท์  าใหเ้รามีความมัน่ใจตลอดเวลาและเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการเป็น
อยา่งยิง่ พระเจา้เสด็จมาหาเราและตรัสวา่ “ใช่แลว้ เราไดต้ั้งเจา้ไวท่ี้น่ีและเราตั้งใจท าใหค้วามประสงค์
ของเราส าเร็จถึงแมว้า่เหตุการณ์รอบดา้นจะเป็นอยา่งไรก็ตาม เราจะจดัการกบัผูท่ี้ไม่ยอมรับและต่อตา้น
เจา้” ความจริงฝ่ายจิตวญิญาณมีคู่กบัความจริงท่ีปรากฏอยูก่บัตาเสมอ 

อบัราฮมัแสดงความศรัทธาในพระด ารัสโดยการสร้าง “แท่นถวายบูชาแด่พระเจา้ผูส้ าแดง
พระองคใ์หป้รากฏแก่ท่าน” ในดินแดนคานาอนั การนมสัการและการถวายบูชาเป็นการแสดงออกถึง
การทวนย  ้าความตั้งใจด าเนินตามพระเจา้คร้ังใหม่ และความตั้งใจน้ีช่วยส่งเสริมการติดตามพระเจา้ อบั
ราฮมัสามารถลม้เหลวและยอมแพอ้ยา่งง่ายดายคริสเตียนหลายคนก็เป็นเช่นน้ี ความเป็นจริงท่ีปรากฏแก่
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ตาเป็นฝ่ายชนะ และมีอิทธิพลต่อเรามากกวา่ความเป็นจริงฝ่ายจิตวญิญาณ ส่ิงน้ีไม่ควรเกิดข้ึน ความเป็น
จริงทั้งสองฝ่ายควรอยูคู่่กนัส าหรับชีวิตคริสเตียน เราปฏิเสธความเป็นจริงท่ีเราเห็นกบัตาไม่ได ้ถา้ขืนท า
เช่นนั้นเราจะเป็นคนไม่อยูก่บัร่องกบัรอย เราไม่อาจลืมความจริงฝ่ายจิตวิญญาณได ้ ถา้หากเราลืม ชีวติ
ฝ่ายจิตวญิญาณของเราจะเห่ียวแหง้ พระเจา้ทรงบอกอบัราฮมัวา่สถาณการณ์ปัจจุบนัยอ่มเปล่ียนไปได้
ในอนาคต สักวนัหน่ึงบุตรหลายของท่านจะเป็นเจา้ของและเปล่ียนแปลงดินแดนแห่งน้ีตามท่ีมนัควรจะ
เป็น อีกนานกวา่พระสัญญาจะส าเร็จและพงศพ์นัธ์ุของท่านเท่านั้นท่ีไดเ้ห็น แต่มนัตอ้งส าเร็จและพระ
เจา้ทรงท างานอยูต่ลอดนิจกาล อบัราฮมัอาจคาดไม่ถูกวา่พระเจา้จะทรงท าใหส้ าเร็จดว้ยวธีิการใด และ
ท่านเห็นอยูทุ่กวนัวา่ชาวคานาอนัเป็นผูค้รอบครองดินแดนน้ี แต่ส่ิงนั้นไม่ส าคญั ฤทธานุภาพของพระ
เจา้มีมากเหลือลน้กวา่อ านาจของชาวคานาอนั ฤทธานุภาพของพระองคมี์มากกวา่ผูท่ี้ต่อตา้นเราใน
ปัจจุบนั ความอดทนของพระองคย์อ่มเหนือกวา่การขาดความอดทนของผูรั้บใชข้องพระองค ์
เช่นเดียวกบัอบัราฮมั หนา้ท่ีของเราคือฟ้ืนฟูการตั้งใจและยอมเดินตามพระองคท์่ามกลางการต่อตา้นจาก
ผูอ่ื้น การทรงเรียกแต่ดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอ เราตอ้งการฟ้ืนฟูความมัน่ใจใหม่วา่ดินแดนแห่งน้ี พร้อม
ดว้ยชาวคานาอนัจะตอ้งกลายเป็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่วา่ตอนน้ีมนัจะเป็นอยา่งไรก็ตาม 

อบัราฮมัมิไดริ้เร่ิมดว้ยตนเองในการตั้งใจติดตามพระเจา้ พระเจา้ทรงปรากฏพระองคแ์ก่ท่านใน
ดินแดนนั้น ท่านสร้างแท่นบูชาเพราะการปรากฏของพระเจา้ แท่นบูชาตามพิธีกรรมท่ีปราศจาก
ประสบการณ์กบัพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นเหมือนกองอิฐเศษปูน อบัราฮมันมสัการพระเจา้อยา่งมี
ชีวติชีวา และเม่ือท่านเดินทางไปถึงท่ีใดท่านก็สร้างแท่นบูชาเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเช่ือในพระเจา้ 
(ปฐมกาล 12:7-9) พระเจา้ทรงมีแผนการใหค้ริสเตียนแต่ละคนมีความเช่ือท่ีจะด าเนินชีวติท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพระองคว์นัต่อวนั แต่ละเชา้เราสามารถสร้างแท่นบูชาข้ึนใหม่ในบา้นและในใจของเรา
และพร้อมท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ เพื่อความเป็นจริงฝ่ายจิตวญิญาณจะอยูใ่นใจของเราและช่วยใหเ้รา
สามารถเผชิญกบัปัญหาของแต่ละวนั เราจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเตือนใจเสมอวา่พระเจา้สถิตอยูก่บัเรา 
ขา้พเจา้พบวา่ในปัจจุบนัคริสเตียนบางคนไดล้ะทิ้ง “การเฝ้าเด่ียว” พวกเขาอาจไม่ชอบการถือศาสนา
แบบพิธีกรรมอยา่งเคร่งครัด แต่การเฝ้าเด่ียวเป็นการนมสัการพระเจา้ ไม่ใช่เป็นการถือศาสนาแบบ
พิธีกรรมตามท่ีบางคนเขา้ใจ หากเราตอ้งอยูท่่ามกลางชาวคานาอนั เราจ าเป็นตอ้งไดรั้บความมัน่ใจวา่
พระเจา้สถิตอยูก่บัเรา 

คริสเตียนในสมยัน้ีไม่ชอบประเพณี และพิธีกรรมดว้ยเหตุน้ีบางคนจึงอยากทราบวา่การ
นมสัการทุกวนัอาทิตยใ์นคริสตจกัรจะใหป้ระโยชน์อะไร เน่ืองจากเราตอ้งอาศยัอยูใ่นโลกสองฝ่าย
พร้อมกนั เราจึงตอ้งเขา้ร่วมในท่ีประชุมนมสัการ เพื่อใชเ้วลาและฟังการบรรยายตีความพระค า 
นอกเหนือจากการนมสัการและการอ่านพระคมัภีร์เป็นการส่วนตวั การนมสัการร่วมกบัผูอ่ื้นท าใหจิ้ตใจ
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เราอบอุ่นเน่ืองจากเป็นการเตือนใจเราวา่ ถึงแมเ้ราจะอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ เราก็มี
พรรคพวก รับพระคุณของพระเจา้ร่วมกบัเรา เรารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของประชากรของพระองคท่ี์อาศยั
อยูท่ ัว่โลกตลอดทุกยคุทุกสมยั ถา้เราเป็นสมาชิกของคริสตจกัรท่ีมีหลกัขอ้เช่ือ ทุกคร้ังท่ีเราอ่านหลกัขอ้
เช่ือ จะเตือนใจเราวา่มีคนหลายลา้นคนท่ีมีชีวติ และตายไปดว้ยความมัน่ใจในหลกัขอ้เช่ือ และยงัมีอีก
หลายลา้นท่ีก าลงัมีชีวติและจะตายไปดว้ยความมัน่ใจเช่นน้ีเหมือนกนั 

เม่ืออบัราฮมัเดินทางไปเร่ือย ๆ ท่านสร้างแท่นบูชาตามท่ีต่าง ๆ เป็นการประกาศวา่ทอ้งท่ี
ดงักล่าวลว้นเป็นของพระเจา้ พระเจา้ทรงสัญญาวา่ดินแดนน้ีจะตกเป็นของท่านและอบัราฮมัแสดงความ
มัน่ใจวา่พระสัญญาน้ีจะส าเร็จโดยการถวายนมสัการในท่ีต่าง ๆ ท่ีท่านเดินทางไปถึง และท่านเดินทาง
ไปทัว่ดินแดนน้ี ท่านไปยงัทิศใตสุ้ดไปจนถึงเนเกบแต่ท่านไม่ไดปั้กหลกัแน่นอน ท่าน “เดินทางต่อไป
...” เป็นการออกพระนามของพระเจา้ในดินแดนท่ีแยกไวเ้พื่อเป็นของพระองค ์ จึงกลายเป็นดินแดนของ
อบัราฮมัโดยปริยาย ตวัอยา่งการเดินทางของอบัราฮมัแฝงความหมายทางจิตวิญญาณไว ้ เราอาจเป็น
มิชชนันารีประกาศเรียกร้องใหค้นกลบัใจมาหาพระเจา้ก็ดี หรือเราอาจเป็นคริสเตียนท่ีประกาศพระองค์
ดว้ยความชอบธรรมของเราก็ดี เราไม่อาจหยุดการประกาศได ้เราตอ้งกา้วหนา้ไปเร่ือย ๆ กา้วหนา้ยิง่ข้ึน
ทุกวนั ๆ กา้วไปและนมสัการ กา้วไปและนมสัการอีกเพื่อแสดงชีวติแห่งความเช่ือ 

อบัราฮมัเร่ิมมาหาพระเจา้และด าเนินชีวิตไปกบัพระองคเ์น่ืองจากการทรงเรียกของพระเจา้ อบั
ราฮมัยอมตามการทรงเรียก ท่านเขา้สู่วถีิชีวติใหม่ และในไม่ชา้ท่านรู้ตวัวา่ก าลงัอยูใ่นโลกสองฝ่ายซ่ึงมี
ความขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั โลกสองฝ่ายน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาในครอบครัวและปัญหากบัชาวพื้นเมือง เป็น
ปัญหาท่ีท่านไม่เคยพบมาก่อน แต่อบัราฮมัฟันฝ่ามาไดเ้พราะแน่ใจวา่พระเจา้ผูท้รงเรียกท่านนั้นทรง
พระชนมอ์ยูจ่ริง และเพราะท่านรักษาความสัมพนัธ์กบัพระเจา้องคน้ี์โดยการติดสนิทและการนมสัการ 
เราไม่อาจหวงัหลบพน้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตอ้งอาศยัอยูใ่นโลกสองฝ่ายได ้ แต่เรามีพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิและพระคมัภีร์ครบทั้งเล่มเพื่อช่วยเราฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ดว้ยการมีความสัมพนัธ์อยา่งมี
ชีวติชีวากบัพระเจา้อยูเ่สมอ เราควรถามตนเองวา่เราพร้อมแค่ไหนในการด าเนินไปกบัพระเจา้และการ
นมสัการอยา่งสม ่าเสมวนัต่อวนั 
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4. ความเช่ือและการกนัดารอาหาร 

ค าเทศนาของผูป้ระกาศพระกิตติคุณบางคน อาจท าใหเ้ราคิดวา่ชีวิตคริสเตียนมีแต่ความสุข
สบาย พวกเขาชอบกล่าววา่ “มาหาพระคริสตแ์ลว้ปัญหาชีวติทุกปัญหาจะหมดไป พระองคจ์ะประทาน
สันติสุขในจิตใจ การยกโทษบาปความหมายของชีวติ พระองคจ์ะทรงน าเราไปสู่สง่าราศีและเราจะ
ไดรั้บทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการ” ค  ากล่าวเช่นน้ีเป็นความจริงแต่มกัก่อใหเ้กิดอนัตรายเน่ืองจากยงัมีความจริง
อีกหลายประการท่ีไม่ไดรั้บการกล่าวถึง เม่ือพระเยซูทรงเรียกประชาชนใหม้าเป็นสาวกของพระองค์
นั้น พระองคท์รงกล่าวถึงกางเขนและการเสียสละ หากปราศจากส่ิงเหล่าน้ีแลว้การติดตามพระองคย์อ่ม
ไม่บงัเกิดผล พระองคท์รงเรียนรู้การเช่ือฟังโดยการทนทุกขแ์ละพระองคท์รงมีประสบการณ์ในส่ิงท่ี
พระองคส์อน ค าสอนของผูป้ระกาศบางคนในปัจจุบนัก่อใหเ้กิดปัญหา กล่าวคือหากเราเช่ือตาม แลว้
ปรากฏวา่ชีวติของเราเกิดความยุง่ยากล าบากเราจะรู้สึกเจบ็ใจ, ถูกหลอกและผดิหวงั ก็เราไดรั้บสัญญา
แลว้น่ีวา่ปัญหาจะหมดไป 

เราไดพ้ิจารณามาถึงตอนท่ีอบัราฮมัเดินทางดว้ยความเช่ือมาถึงตอนใตสุ้ดของดินแดน ท่าน
นมสัการและมีความช่ืนชมยนิดีเม่ือเดินไปกบัพระเจา้วนัต่อวนั แต่แลว้ขอ้ 10 ของหนงัสือปฐมกาลบทท่ี 
12 กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนั “เกิดกนัดารอาหารท่ีแควน้คานาอนั” เกิดกนัดารอาหารใน
ดินแดนแห่งน้ีท่ีพระเจา้ทรงน าอบัราฮมัมา พระองคก์ าลงัท าอะไร? การกนัดารอาหารคร้ังน้ีนบัเป็นคร้ัง
ท่ีรุนแรงท่ีสุดคร้ังหน่ึง พระเจา้ทรงเลือกและเรียกอบัราฮมัใหส้ละความสะดวกสบายในเมืองเออร์เพื่อ
อพยพมายงัดินแดนแห่งพระสัญญา พระองคท์รงน าท่านมาถึงดินแดนน้ีเพื่อทรงปล่อยใหท้่านอดตาย
หรือ? เป็นความจริงไหมท่ีอบัราฮมัไดรั้บพระสัญญาวา่จะกลายเป็นชนชาติใหญ่แต่ท่านไม่มีบุตร ท่าน
ไดรั้บพระสัญญาวา่จะไดก้รรมสิทธ์ิในดินแดนแห่งน้ีแต่ขณะน้ีท่านไม่มีอะไรจะกินหรือด่ืมส่ิงท่ีท่านมี
อยูข่ณะน้ีคือภรรยาท่ีเป็นหมนัและดินแดนทุรกนัดารท่ีขาดอาหาร ขา้พเจา้แน่ใจวา่ถา้เราเป็นคริสเตียน
มานานพอสมควร เราจะเขา้ใจความรู้สึกของอบัราฮมั พระเจา้ก าลงัท าอะไรของพระองคอ์ยูน่ี่? 

บทเรียนน้ีเขา้ใจไดไ้ม่ยาก หนทางของพระเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งปราศจากการขาดแคลน, ความ
ขดัแยง้และปัญหา โยบเป็นคนของพระเจา้ โฮเชยารักพระเจา้ของเขาเยเรมียเ์ป็นผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตย ์ทุกคน
ไดรั้บการทนทุกข ์ แลว้เราเองไดรั้บการยกเวน้หรือ? ชีวติคริสเตียนไม่ใช่ป้อมปราการแต่เป็นเตาถลุง 
ไม่ใช่ช่วงวา่งงานแต่เป็นช่วงประจ าการ ไม่ใช่การพกัผอ่นแต่เป็นการปล ้าสู้กบัอ านาจของวิญญาณชัว่ 
การอวยพรอยา่งเหลือลน้ไม่ไดป้ระกนัวา่พระเจา้จะไม่ใหเ้ราขาดแคลน คนอยา่งจอร์จ มูลเลอร์ และฮดั
สัน เทยเ์ลอร์ สามารถเป็นพยานในเร่ืองปัญหาปากทอ้งวา่ หลายคร้ังเขาไม่รู้วา่อาหารม้ือหนา้จะมาจาก
ไหน ถึงแมว้า่พวกเขาเช่ือมัน่วา่พระเจา้ทรงจดัเตรียมทุกอยา่งโดยสม ่าเสมอและน่าอศัจรรย ์ และผูรั้บใช้
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ท่ียิง่ใหญ่หลายคนในประวติัศาสตร์สามารถเป็นพยานถึง “วกิฤตกาลชีวติ” ท่ีพวกเขาตอ้งผา่นหลาย ๆ 
คร้ังในชีวติ การกนัดารอาหารไม่ไดแ้สดงวา่พระสัญญาเป็นความเทจ็ เป็นความเพอ้ฝันแบบมนุษยท่ี์จะ
ทึกทกัวา่ผูท่ี้อยูใ่นน ้าพระทยัของพระเจา้แลว้จะไม่เจอภาวะอบัจนหรือขาดแคลนเลย 

วธีิการแกปั้ญหาของอบัราฮมัเป็นวธีิท่ีพวกเราท าอยูเ่สมอ ท่านตดัสินใจออกเดินทางเพื่อ
แสวงหาอาหารดว้ยตนเอง ท าอะไรสักอยา่งเพื่อช่วยตนเอง คลา้ยกบัเปโตรเม่ือเดินบนน ้า มองไปรอบ
ขา้งแทนท่ีจะมองดูพระเยซู อบัราฮมัอยูเ่ฉยไมไ้ดเ้พราะกลวัจะอดตาย ท่านไม่อาจวางใจพระเจา้ได้
ในช่วงกนัดารอาหารเน่ืองจากเกรงวา่จะไม่มีอะไรรับประทาน น่ีคือบททดสอบส าหรับท่านเพื่อลองดูวา่ 
ท่านเช่ือหรือไม่วา่พระเจา้ทรงเตรียมส่ิงท่ีดีท่ีสุดไวส้ าหรับท่าน พระค าของพระเจา้เช่ือถือไดห้รือไม่ใน
เม่ือสถานการณ์ขณะน้ีปรากฏเป็นตรงขา้ม? ท่านควรจะเช่ือถือสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนจริง ๆ มากกวา่
วางใจในพระสัญญาหรือไม่ 

การกระท าของอบัราฮมัเป็นการกระท าท่ีสมเหตุสมผล ท่านตอ้งการอาหารมาเล้ียงดูครอบครัว 
โดยการโยกยา้ยท่านอาจจะไดส่ิ้งจ าเป็นซ่ึงดูเหมือนพระเจา้ทรงย ั้งมือไวย้งัไม่ใหก้ารเสกหินใหเ้ป็นขนม
ปังก็ดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีพระเยซูน่ากระท าในถ่ินทุรกนัดาร ชยัชนะไม่ไดอ้ยูท่ี่การมีอาหารหรือไม่มีอาหาร 
มนุษยส์ามารถวางใจในพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูว่า่พระองคจ์ะประทานส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวติได้
หรือไม่? เขาจะวางใจในพระปรีชาสามารถและความรักของพระองคไ์ดห้รือ? พระเยซูทรงตอบวา่ “ได,้ 
มนุษยว์างใจในพระเจา้ได”้ อบัราฮมัตดัสินใจดว้ยตนเอง ท่านหนีไปล้ีภยัในอียปีต ์ท่านสอบตก 

วธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีพระเจา้ทรงใชส้อนเราให้วางใจในการทรงสถิตและความรักของพระองค ์
ไดแ้ก่ การท าใหเ้ราตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งวางใจในพระองค ์ และพระองคเ์พียงผูเ้ดียว น่ีเป็นวธีิการ
ท่ีเราจะเรียนรู้วา่พระองคท์รงอยูก่บัเราเสมอ น่ีเป็นเหตุผลวา่ท าไมพระเยซูไม่ทรงปฏิบติัตามค าแนะน า
ของมาร ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ พระองคไ์ม่ทรงประพฤติตามพระทยัพระองคเ์อง กล่าวคือ
พระองคไ์ม่ทรงเสกหินใหเ้ป็นขนมปังดว้ยพระปรีชาของพระองค ์พระองคต์รัสตอบวา่ “มนุษยจ์ะบ ารุง
ชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหามิได ้ แต่บ ารุงดว้ยพระวจนะทุกค าซ่ึงออกมาจากพระโอษฐข์องพระเจา้” 
(มทัธิว 4:4) ธรรมชาติของมนุษยคื์อผูท่ี้ตอ้งพึ่งและวางใจในพระองคอ์ยา่งเตม็ท่ีถา้หากวา่เขาตอ้งการ
ด าเนินอยูบ่นหนทางแห่งความถูกตอ้ง อาดมัและเอวาไดรั้บการเตือนไม่ใหก้ าหนดชะตาชีวติของตนเอง
และไม่ใหกิ้นผลไมท่ี้ตอ้งหา้ม แต่มารไดส้ัญญากบัเขาวา่ถา้เขากิน เขา “จะเป็นเหมือนพระเจา้ คือส านึก
ในความดีและความชัว่” (ปฐมกาล 3:5) มารสัญญาวา่มนุษยจ์ะเป็นอิสระจากพระผูส้ร้าง และตั้งแต่นั้น
มามนุษยมี์เคา้ความคิดในใจท่ีตอ้งการปกครองตนเองเพื่อตนเอง เม่ือมารผจญพระเยซู พระองคท์รง
ปฏิบติัอยา่งตรงขา้มกบัมนุษย ์ กล่าวคือพระองคไ์ม่ยอมใชฤ้ทธานุภาพท่ีพระเจา้ทรงใหใ้นการแกปั้ญหา
การขาดอาหารถา้หากวา่พระเจา้ยงัไม่ทรงเห็นดว้ยกบัวธีิการน้ี การเดินทางไปอียปีตข์องอบัราฮมัเป็น
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การประพฤติตามวถีิทางของอาดมั เราไม่อาจประณามท่านได ้ เพราะเรามกัประพฤติเหมือนท่านอยูบ่่อย 
ๆ บทเรียนท่ีเราไดจ้ากเหตุการณ์น้ีคือ เม่ือพระเจา้ทรงน าเรามาถึงสถานการณ์ท่ีเราไม่เห็นทางออกและ
เราก าลงัจะด้ินรนดว้ยวธีิการของเราเอง ใหเ้ราถามตนเองวา่ “พระเจา้ทรงน าเราเขา้สู่เหตุการณ์น้ีเพื่อเรา
จะเรียนรู้การไวว้างใจพระองค ์ เม่ือเราไม่สามารถวางใจในส่ิงใด ๆ และไม่มีส่ิงใดเหลือส าหรับเรา
พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเรียนรู้เช่นน้ีใช่หรือไม่?” 

ผูอ่้านบางคนอาจก าลงัทอ้ถอยในชีวติคริสเตียน อาจเป็นเพราะความยากล าบากของการเป็น
มิชชนันารี หรืออาจเป็นเพราะความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น บางทีผูอ่้านอาจรู้สึกขมข่ืนบา้ง จากการท่ีพระเจา้
ทรงเรียกและทรงน าผูอ่้านมาพบกบัความยุง่ยากน้ี ตอนท่ีพระองคท์รงเรียกผูอ่้านนั้นผูอ่้านไม่เคยคิดเลย
วา่จะตกอบัและขาดแคลนแบบน้ี บดัน้ีไม่เหลืออะไรเลย เหลือแต่พระเจา้เท่านั้น ถูกบีบคั้นจนสุดทน 
ผูอ่้านเช่ือและวางใจในพระองคแ์น่หรือ? หรือเช่ือแต่ปาก? พระเจา้ทรงไวใ้จเราโดยการใหโ้อกาสเรา
พิสูจน์พระองค ์ พระเยซูทรงประสบกบัการล่อลวงของมารหลงัจากท่ีพระองคเ์พิ่งไดรั้บประสบการณ์
คร้ังใหญ่ เน่ืองจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาสถิตอยูบ่นพระองคใ์นพิธีบพัติศมา อบัราฮมัประสบกบั
การกนัดารหลงัจากท่ีท่านเร่ิมเดินไปกบัพระเจา้และยอมละทิ้งพนัธผกูพนัของชีวติเดิม ท่านมาไกลเกิน
กวา่ท่ีจะถอยกลบัและไม่อาจช่วยตนเองได ้ คริสเตียนจ านวนมากเคยประสบกบัปัญหาท านองน้ีพวกเรา
บางคนเพิ่งหลุดพน้จากปัญหาชีวติบางอยา่งเช่น ยาเสพติด เหลา้ หรือปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น 
เราเพิ่งล้ิมรสประสบการณ์กบัพระเยซูคริสตแ์ละก าลงัท่ึงในฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เม่ือทุก
อยา่งท าท่าจะเรียบร้อยเราอาจประสบกบัการขาดแคลนเพื่อเป็นการทดสอบเรานอกจากน้ีความรู้สึกท่ี
ไม่ดีเก่ียวกบัอดีตก็หวนมาเล่นงานเรามารก าลงัล่อลวงเราใหส้งสัยในประสบการณ์คร้ังแรก ท่ีเรามีกบั
พระเจา้ และพระเจา้ก าลงัทดสอบวา่เราวางใจในพระองคจ์ริง ๆ หรือเราวางใจความสามารถของเรา มาร
ล่อลวงเราเพื่อท าลายเรา แต่พระเจา้ทรงทดสอบเราเพื่อเราจะแขง็แกร่งข้ึน ท าใหเ้รามัน่ใจวา่พระองค์
สถิตอยูก่บัเราเสมอแมใ้นยามท่ีชีวติดูมืดมนเตม็ท่ี เราไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเด่ียวในยามวกิฤตของชีวติ เรา
จ าเป็นตอ้งเล่าใหพ้ี่นอ้งคริสเตียนฟังถึงความรู้สึกของเรา แลว้เราจะพบวา่ผูอ่ื้นก็เคยมีความสับสนและ
ความสงสัยอยา่งท่ีเรามี 

ในช่วงสองปีแรกท่ีมิชชนันารีเขา้ไปอยูใ่นประเทศอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมผดิแผกไปนั้น เขาจะมี
ความรู้สึกสูญเสียชีวติความเป็นอยูท่ี่เคยชิน แบบแผนการรับใชพ้ระเจา้การประชุมพบปะสังสรรค ์
สามคัคีธรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเคยมีในประเทศของตนไม่อาจหาไดใ้นประเทศอ่ืน เราอยู่
โดยล าพงัเหมือนเด็กทารกในโลกใหม่ ถา้จะกล่าวใหช้ดัยิง่ข้ึนก็วา่เหมือนทารกในป่า เรารู้สึกตวัวา่ไม่
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและไม่อาจช่วยตนเองได ้ เราหวนกลบัไปคิดถึงผลงานในอดีตท่ีเราท าในประเทศ
ของเรา แต่เรากลบัท าอะไรไม่ไดเ้ลยในปัจจุบนั และสุภาษิตโบราณจะเตือนใจเราวา่ “ตวัของมนุษยท่ี์
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แทจ้ริงคือตวัของเขาขณะคุกเข่าลงต่อพระพกัตร์พระเจา้” ในท่ีสุดเราจะรู้ตวัวา่ตวัเองไม่มีคุณค่าอะไร มี
การกนัดารอาหารในแผน่ดินท่ีเราไปอยูแ่ละเราตอ้งการหนีไปจากแผน่ดินนั้น แน่นอนเราไม่อาจเอาหิน
ขวา้งอบัราฮมัได ้

ในสถานการณ์แบบน้ีเรามกัถูกล่อลวงใหก้ลบัไปใชเ้หตุผลของตวัเองเหมือนชาวโลกในการ
แกปั้ญหา การกล่าวเช่นน้ีมิไดห้มายความวา่คริสเตียนใชเ้หตุผลไม่ได ้ แต่การใชเ้หตุผลของตวัเอง
เหมือนชาวโลกในการแกปั้ญหานั้นคือ การคิดหาลู่ทางแกไ้ขปัญหาโดยไม่ค  านึงถึงพระเจา้เลย ปากของ
เราอาจพดูวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูแ่ต่ความประพฤติของเราไม่ไดแ้สดงออกถึงความเช่ือในการทรง
พระชนมอ์ยู ่ น่ีเป็นวถีิความประพฤติของชาวโลก อบัราฮมัก็คิดอยา่งสมเหตุสมผลในสายตาชาวโลก 
การกนัดารอาหารน ามาซ่ึงการสูญเสียฝงูสัตว ์ และอาจรับร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวติอียปิตม์กักกัตุนขา้วไว ้
และการกนัดารอาหารในอียิปตอ์าจไม่รุนแรงนกั แน่ทีเดียวพระเจา้ทรงเรียกท่านให้เขา้มาอยูใ่นแผน่ดิน
คานาอนัและทรงสัญญาจะมอบดินแดนน้ีใหท้่านแต่พระเจา้ยงัมิทรงท าอะไรมากในขณะน้ี ดงันั้น
วธีิการแกปั้ญหาอยา่งสมเหตุสมผลท่ีสุดคือ การอพยพไปอียปิตใ์หเ้ร็วท่ีสุดท่ีจะท าได ้ หลงัจากได้
ไตร่ตรองแลว้ท่านก็ออกเดินทาง เม่ือท่านยอ้นกลบัมาดูภรรยาของท่าน ท่านตระหนกัดีวา่ ภรรยาของ
ท่านเป็นหญิงรูปงาม (ปฐมกาล 12:11) ท่านกระท าตนอยา่งสามีท่ีชาญฉลาดโดยบอกภรรยาของท่านวา่
นางเป็นคนสวย แต่แลว้ท่านก็ท าเร่ืองเสียหาย ท่านสงสัยพระค าของพระเจา้และฤทธานุภาพของ
พระองค ์ท่านจึงไม่อาจวางใจพระองคใ์นอียปิตเ์หมือนกบัท่ีท่านไม่วางใจพระองคใ์นคานาอนั ท่านมอง
โลกในแง่ร้ายอยา่งชาวโลกทัว่ไป ท่านคาดเดาไปเองตามอารมณ์ของท่านวา่ เขาจะวา่ “หญิงคนน้ีเป็น
ภรรยาของเขา” แลว้ก็จะฆ่าฉนัเสีย แต่จะไวชี้วติเจา้” ท่านเร่ิมดว้ยการคาดเดาวา่ผูอ่ื้นจะคิดอยา่งไรและ
จบลงดว้ยการสรุปวา่ผูอ่ื้นจะท าอยา่งไร อบัราอมัแน่ใจวา่ท่านจะเอาชีวติไม่รอด ชาวโลกมกัมีความ
หวาดกลวัและความสงสารตวัเอง อบัราฮมัก็เช่นเดียวกนัมีทั้งความกลวัและความสงสารตนเอง ท่านคิด
วา่ตวัท่านเองไม่ไดม้องโลกในแง่ร้ายจนเกินไป และการท่ีผูอ่ื้นจะไวชี้วติซาราห์ก็ไม่ไดท้  าใหท้่านพึง
พอใจ อบัราฮมัพึ่งในความเฉลียวฉลาดของตนเองและไดค้น้พบวธีิการแกปั้ญหาซ่ึงไม่เป็นของพระเจา้ 
“ขอใหบ้อกวา่เจา้เป็นนอ้งสาวของฉนั” (ซาราห์เป็นบุตรของบิดาของอบัราฮมั, แต่ต่างมารดากนั) “เพื่อ
ฉนัจะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีเพราะเจา้ และเขาจะไวชี้วติฉนัเพราะเจา้” อบัราฮมัคิดวา่ท่านไดบ้อก
ความจริงก่ึงหน่ึง ท่านไม่สนใจวา่มนัคือการโกหกก่ึงหน่ึงดว้ยเหมือนกนั 

เม่ืออบัราฮมัมาถึงประเทศอียิปต ์ส่ิงท่ีท่านคาดเดาไวก้็ปรากฏเป็นความจริง กล่าวคือภรรยาของ
ท่านเป็นท่ีสะดุดตาชาวอียปิต ์เร่ืองยุง่จึงเกิดข้ึน เน่ืองจากอบัราฮมับอกชาวอียปิตว์า่นางเป็นนอ้งสาวของ
ท่าน เม่ือพวกเจา้นายของฟาโรห์เห็นนางแลว้ ก็ทูลยกยอ่งนางนั้นใหฟ้าโรห์ทราบ และเขาน านางเขา้ไป
อยูใ่นวงัของฟาโรห์ มนัน่าอบัอายยิง่ข้ึนไปอีกเม่ืออบัราฮมัไดส่ิ้งของทรัพยสิ์นจากฟาโรห์เป็นรางวลัท่ี
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น าหญิงงามเช่นน้ีเขา้มาในอียิปต ์“ฝ่ายฟาโรห์ก็โปรดปรานอบัราฮมัมาก เพราะเห็นแก่นางนั้นอบัราฮมัก็
ไดแ้กะ ววั ลาผู ้ ทาส ทาสี ลาตวัเมีย และอูฐจ านวนมาก” (ปฐมกาล 12:16) สติปัญญาของมนุษยไ์ม่
สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากการกระท าของตนได ้ อบัราฮมัก็ไม่อาจ
พยากรณ์ไดเ้ช่นกนัมวัแต่ค านึงถึงภยัท่ีจะมาถึงตนเอง ท่านจึงลืมเล็งถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัซาราห์เม่ือมีคน
มาหมายปองนาง ท่านแทบไม่ไดค้าดคิดเลยวา่ฟาโรห์จะสนพระทยัในตวัภรรยาของท่าน ท่านตกหลุมท่ี
ท่านดกัไวเ้อง ท่านแน่ใจวา่ท่านไม่อาจวางใจในการเล้ียงดูและการคุม้ครองของพระเจา้ไดใ้นดินแดน
อียปิต ์ท่านไม่ไดด้ าเนินชีวิตตามหลกัการแต่กลบักระท าไปดว้ยความหวาดกลวั ปัญหาท่ีไม่น่าเกิดข้ึนจึง
เกิดข้ึน ทุกคร้ังท่ีเราขาดความวางใจและความเช่ือฟัง เราก็น าชีวติของเราไปสู่ความยุง่ยาก การวางใจ
พระเจา้บางคร้ังดูเหมือนเป็นส่ิงยากท่ีสุดส าหรับคริสเตียนท่ีจะท า แต่แทจ้ริงแลว้การวางใจท าใหชี้วติ
ของเราประสบความยุง่ยากนอ้ยท่ีสุด การโกหกของอบัราฮมัท าใหปั้ญหาซ้อนทวแีละการประวงิเวลาท า
ใหส้ถานการณ์แยล่ง ยิง่ประวงิเวลานานเท่าไรสถานการณ์ยิง่แยล่งเท่านั้น 

ขอบคุณพระเจา้ พระองคมิ์ทรงทอดทิ้งคนของพระองคใ์นยามวกิฤตของชีวติถึงแมว้า่เขาหลง
ไปตามทางของตนเองและไม่ไดว้างใจในพระองค ์ พระเจา้ยืน่พระหตัถ์ออกมาช่วยโดยตรง ทรงท าให้
เกิดภยัพิบติัร้ายแรงต่าง ๆ แก่ฟาโรห์ ฟาโรห์เร่ิมคน้เหตุแห่งปัญหาและพบวา่ภยัพิบติัต่าง ๆ เร่ิมมีข้ึน
ตั้งแต่วนัท่ีซาราห์เขา้มาอยูใ่นพระราชวงั ฟาโรห์พบความผดิพลาดของพระองคแ์ละต่อวา่อบัราฮมั 
“ฟาโรห์จึงเรียกอบัราฮมัมา ตรัสวา่ “ท าไมเจา้ท าแก่เราอยา่งน้ีเล่า เจา้มิไดบ้อกเราวา่นางเป็นภรรยาของ
เจา้ ท าไมเจา้วา่ “เธอเป็นนอ้งสาวของขา้พระบาท” เราจึงเล้ียงนางไวเ้พื่อเป็นภรรยาของเรา น่ีแน่ะภรรยา
ของเจา้ จงรับไป แลว้ออกไปเถิด” (ปฐมกาล 12:18) พระคมัภีร์บอกเราอีกวา่ “ฟาโรห์จึงรับสั่งใหพ้วก
คนใชเ้อาใจใส่อบัราฮมั พวกคนใชจึ้งน าอบัราฮมัเดินทางกลบัไป พร้อมกบัภรรยาและทรัพยส์มบติั
ทั้งหมดของท่าน” อบัราฮมัถูกขบัไล่ออกจากท่ีท่ีท่านคิดวา่เป็นท่ีล้ีภยัอนัอุดมสมบูรณ์ในยามกนัดาร
อาหาร ท่านตอ้งออกจากอียปิตด์ว้ยความอบัอายและตอ้งกลบัมาเผชิญกบัปัญหาท่ีท่านไดว้ิง่หนีตั้งแต่
แรก ทา่นรอดชีวิตกลบัมาอยา่งทุลกัทุเล เพราะขาดความวางใจในพระเจา้ ถา้ท่านอยูใ่นแผน่ดินคานาอนั
โดยไม่อพยพไปอียปิต ์ท่านก็สามารถมีชีวติรอดไดเ้ช่นกนั 

อบัราฮมัมีความผดิอยูส่องประเด็น ดงัท่ีเราไดเ้ห็นแลว้ ประเด็นแรกท่ีไดแ้ก่การไม่วางใจพระ
เจา้เม่ือเกิดการกนัดารอาหาร ประเด็นท่ีสองเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย ์ท่านมิไดป้ระพฤติตน
อยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาน่าเสียดายท่ีบางคร้ังคริสเตียนมีความซ่ือสัตยน์อ้ยกวา่ชาวโลก จาก
เหตุการณ์คร้ังน้ีเราเห็นไดช้ดัวา่ฟาโรห์ปฏิบติัตนน่านบัถือยิง่กวา่คนของพระเจา้ บางคร้ังเรากลวัจะท า
ใหผู้อ่ื้นเสียใจถา้หากเราปฏิบติัตวัตรงไปตรงมา บางคร้ังเราไม่กลา้บอกความจริงเพราะเราไม่แน่ใจวา่
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ผูอ่ื้นจะคิดอยา่งไรกบัเรา เราควรเรียนรู้บทเรียนวา่การท่ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนมนุษย ์ เราตอ้ง
หยบิยกปัญหามาช่วยกนัแกไ้ข หากปล่อยทิ้งไว ้ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตข้ึน 

อบัราฮมัสร้างปัญหาใหต้นเองเน่ืองจากลืมพระเจา้ในยามคบัขนั ดว้ยสายตาท่ีมองโลกในแง่ร้าย
ท่านทึกทกัคาดเดาและสรุปวา่เหตุร้ายแรงก าลงัจะเกิดข้ึน แลว้ท่านคิดหาทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และ
หาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองในการใชว้ธีิท่ีคิดข้ึนเพื่อแกปั้ญหา ขอเราอยา่ไดป้ระณามอบัราฮมั ท่านมีปัญหา
อนัยากท่ีจะตดัสินใจ ท่านมีคนมากกวา่ 70 คนอยูใ่นความรับผดิชอบ เราจ าเป็นตอ้งมีความเช่ืออยา่งมาก 
หากเราเลือกจะเดินไปในทางท่ีดูเหมือนมีความลม้เหลวรอคอยอยู ่ ขา้พเจา้ยงัจ าคริสเตียนชาวเอเชียบาง
คนไดว้า่ พวกเขาอยูใ่นภาวะคบัขนั ท่ีจะตดัสินใจวา่จะอพยพออกจากบา้นเกิดเมืองนอน หรือจะทนอยู่
ต่อไป ถา้พวกเขาอยูต่่อไปเขาอาจตอ้งถูกคอมมิวนิสตข์่มเหง พวกเขามีครอบครัวท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่ แต่
ในขณะเดียวกนัประเทศของเขาตอ้งการการประกาศเร่ืองของพระเยซูคริสตด์ว้ย และก็ไม่มีใครอยาก 
ออกจากประเทศบา้นเกิดเมืองนอนของตน ขา้พเจา้ยงัจ าไดอี้กถึงบางคนท่ีมีอาชีพการงานซ่ึงไดรั้บ
ค่าตอบแทนสูงมาก แต่เขารู้วา่อาชีพของเขาขดัต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ อยา่งไรก็ตามถา้เขาเลิกอาชีพน้ี 
เขาจะไม่มีทางหางานท่ีดีเท่าน้ีไดอี้ก นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัจ  าบางคนไดท่ี้เขามัน่ใจวา่พระเจา้ไดท้รงเรียก
เขาออกจากงานเดิมเพื่อมารับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา แต่เขาก็มีครอบครัวท่ีตอ้งรับผดิชอบและบางทีก็มี
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ มนัไม่ง่ายนกัท่ีจะเลือกทางใดทางหน่ึง การติดสนิทกบัพระเจา้เท่านั้นท่ีจะช่วยให้
เราเลือกทางท่ีถูกตอ้งได ้

อบัราฮมัเลือกวธีิของท่านเองในการแกปั้ญหา แลว้ก็ปรากฏวา่ท่านไม่อาจแกปั้ญหาของท่านได ้
ในประเทศอียปิต ์ซาราห์ไดค้นใชใ้หม่มาคนหน่ึงช่ือฮาการ์ บางทีซาราห์อาจจะไดฮ้าการ์มาในระหวา่งท่ี
นางอาศยัอยูใ่นราชวงัของฟาโรห์ และฮาการ์ก็เดินทางออกจากอียปิตพ์ร้อมกบัซาราห์ ต่อมาฮาการ์ให้
ก าเนิดบุตรช่ืออิชมาเอล และบุตรชายของซาราห์มีช่ือวา่ อิสอคั และน่ีคือตน้เหตุของปัญหาใน
ตะวนัออกกลางปัจจุบนั ปัญหาในตะวนัออกกลางไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหวา่งพงศพ์นัธ์ของบุตรชายทั้ง
สองคนน้ีใคร ๆ ก็ปรารถนาอยากจะเปล่ียนแปลงอดีต แต่ไม่มีผูใ้ดท าได ้ ส่ิงท่ีอยากจะเนน้ใหผู้อ่้าน
ทราบคือ ถึงแมว้า่อบัราฮมัจะผดิพลาดมากถึงเพียงน้ี แต่พระเจา้ไม่เคยทอดทิ้งท่านต่อมาท่านไดรั้บ
สมญาวา่เป็นสหายของพระเจา้ เราทุกคนเคยสะดุดและลม้เหลวในชีวติคริสเตียน เราควรจะรู้วา่พระเจา้
ทรงยอมรับเราเน่ืองจากกางเขนของพระเยซูคริสตห์าใช่เป็นเพราะความชอบธรรมของเราเองไม่ พระ
เจา้ทรงอนุญาตให้เรากลบัมาหากางเขนคร้ังแลว้คร้ังเล่า เพื่อช าระตวัเราใหส้ะอาด และเพื่อใหเ้ราลุกข้ึน
และด าเนินต่อไปกบัพระองค ์
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5. ความเช่ือและการววิาทในครอบครัว 

เม่ือเราเพิ่งกลบัใจเป็นคริสเตียนเรามกัท่ึงในสามคัคีธรรมในคริสตจกัร บางคนไดรั้บการ
ตอ้นรับอยา่งอบอุ่นในคริสตจกัรท่ีสมาชิกติดสนิทกบัพระเยซูคริสต ์ แต่ในทางตรงกนัขา้มคงมีสักวนั
หน่ึงท่ีเราตระหนกัวา่คริสตจกัรนั้นเป็นท่ีรวมของคนบาป ถึงแมว้า่เขาจะไดรั้บความรอดโดยพระคุณ 
แต่เขาก็ยงัเป็นคนบาป ชีวติแห่งความเช่ือไม่อาจแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในคริสตจกัรได้
อยา่งทนัทีทนัใด ความฝังจิตฝังใจในเร่ิมแรกวา่คริสเตียนไม่ควรมีปัญหาซ่ึงกนัและกนันั้น ยิง่ท  าให้เรา
ไม่สบายใจมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะเราคิดวา่ปัญหาระหวา่งคริสเตียนนั้นหมายถึงการทรยศต่อพระเจา้ เม่ือ
มาถึงจุดน้ีเราอาจจะเสแสร้งวา่ไม่มีปัญหาในคริสตจกัรของเรา แต่ทุกคนก็รู้วา่มนัมี เราอาจจะเสแสร้ง
อีกวา่เรานั้นเป็นคนดีเกินกวา่ท่ีเราเป็นจริงเพราะเรากลวัวา่พระเจา้จะเส่ือมพระเกียรติเน่ืองจากความไม่ดี
ของเรา 

เราตอ้งยอมรับความจริงวา่ คริสเตียนก็มีปัญหาต่อกนัเหมือนกบัชาวโลก อาจจะเป็นปัญหาใน
ครอบครัว ในคริสตจกัรหรือในสังคมทัว่ไป ส่ิงส าคญัอยูท่ี่วา่ เราแก้ปัญหาอย่างไร และมีผลสะท้อน
มาถึงชีวติของเราอย่างไรบ้าง เม่ือเราอ่านในปฐมกาล บทท่ี 13 เราไดเ้ห็นปัญหาในครอบครัวของอบัรา
ฮมั เม่ือครอบครัวของท่านออกเดินทางในระยะแรก ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในครอบครัวจึงไม่มีการ
ส่งเสริมใหจิ้ตวิญญาณเติบโตข้ึนมากเท่าใดนกัปัญหาในชีวิตของเราอาจช่วยใหเ้ราเติบโตข้ึนในฝ่ายจิต
วญิญาณ และก็อาจท าใหเ้ราพบกบัความขมข่ืน บทเรียนท่ีเราไดจ้ากการทะเลาะระหวา่งอบัราฮมักบัโลท
มีอยูว่า่พระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านมองปัญหาดว้ยสายตาเหมือนกบัพระองค ์ และพระองคไ์ม่ไดท้รง
แกปั้ญหาของท่านอยา่งฉบัพลนั อบัราฮมัมองดูปัญหาดว้ยการระลึกถึงความรักและพระเมตตาของพระ
เจา้ นอกจากน้ีท่านยงัระลึกถึงพระสัญญาของพระองคแ์ละรอคอยเวลาของพระองค ์ น่ีคือจุดเด่นของ
บทเรียนตอนน้ี ท่านไม่ไดมี้อารมณ์เดือดแคน้เม่ือเกิดการววิาทกนัข้ึน แต่ท่านมองดูการววิาทกนัคร้ังน้ี
ดว้ยสายตาอยา่งพระเจา้ มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีง่ายนกัเน่ืองจากท่านเพิ่งเร่ิมด าเนินชีวิตไปกบัพระเจา้ นิสัยเดิม
ของเราแต่ละคนมกัมีอารมณ์เดือดดาลเม่ือพบกบัการวิวาท และเม่ือการทะเลาะกนัรุนแรงข้ึนเราจะขาด
สติสัมปชญัญะในการมองปัญหา ดว้ยเหตุน้ีเราจึงจ าเป็นตอ้งมีเวลาหยดุเพื่อคิด เป็นเวลาท่ีเราจะสงบน่ิง 
เปาโลเขียนไวใ้นพระคมัภีร์โรม 12:2 วา่ “จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจแลว้อุปนิสัยของท่านจึงเปล่ียน
ใหม”่ ส่ิงน้ีอาศยัเวลาและการฝึกฝน แลว้เราจะสามารถมองดูปัญหาดว้ยทศันะท่ีดีข้ึน เราจึงเห็นไดว้า่
การศึกษาพระค าของพระเจา้ทุกวนัและการมีสัมพนัธ์สนิทกบัพระองคใ์นการอธิษฐานเป็นส่ิงจ าเป็น
อยา่งยิง่ ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือเราววิาทกบัผูอ่ื้น ธาตุแทข้องเราจะปรากฎออกมาใหเ้ห็น และถา้เราไม่ได้
คิดถึงพระประสงคข์องพระเจา้อยูเ่ป็นประจ า เราจะไม่อาจคิดอยา่งพระองคไ์ดเ้ม่ือเกิดการววิาทข้ึน 
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ก่อนเราจะมาเรียนปัญหาการววิาทระหวา่งอบัราฮมักบัโลท เราควรใหค้วามสนใจพระคมัภีร์
ขอ้ท่ี 7 ของปฐมกาลบทท่ี 13 “เวลานั้นพวกคานาอนัและคนเปริสซียงัอาศยัอยูท่ี่นัน่” พระค าขอ้น้ีแสดง
ใหเ้ราเห็นวา่อบัราฮมัและโลทไม่ไดมี้ท่ีดินของตนเอง ดงันั้นเขาจึงมีทุ่งหญา้อยา่งจ ากดั และอาจจะ
แสดงใหเ้ห็นอีกวา่ชาวพื้นเมืองเหล่าน้ีก าลงัมองดูพฤติกรรมของพวกเขา หลายคนคงทราบถึงการววิาท
ท่ีเกิดข้ึน แน่นอนส่ิงท่ีคริสเตียนท า ยอ่มปรากฎแก่สายตาของชาวโลก และชาวโลกชอบท่ีจะกล่าวถึง
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในหมู่คริสเตียน โลกปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยการววิาทกนั ชาวโลกจึงอยากดูวา่ พระ
เยซูคริสตท์รงท าอะไรไดบ้า้งเม่ือคริสเตียนวิวาทกนั 

การววิาทระหวา่งอบัราฮมัและโลทไม่ไดเ้กิดจากตวัคนทั้งสองโดยตรง พระคมัภีร์เขียนวา่ “คน
เล้ียงสัตวข์องอบัราฮมักบัคนเล้ียงสัตวข์องโลทก็ววิาทกนั” เจา้นายมกัววิาทกนัเม่ือลูกนอ้งของตวัวิวาท
กนั มนัไม่น่าจะเกิดข้ึน พ่อแม่ไม่ควรทะเลาะกนัเม่ือลูกของเขาทะเลาะกนั และหวัหนา้ขององคก์ารไม่
ควรทะเลาะกนั เม่ือลูกนอ้งของเขาทะเลาะกนั ขา้พเจา้จ  าได ้ มีการทะเลาะกนัรุนแรงระหวา่งมิชชนันารี
คนหน่ึงกบัอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนพระคริสตธรรม ปัญหามีอยูว่า่ อาจารยใ์หญ่ปฏิเสธไม่ยอมรับ
นกัเรียนคนหน่ึงท่ีมิชชนันารีส่งมา นกัเรียนคนน้ีเป็นคนท่ีมิชชนันารีผูน้ี้รักและใหค้วามเอาใจใส่อยา่ง
มาก แต่อยา่งไรก็ตามไม่น่าทะเลาะกนั เพราะนกัเรียนคนน้ีไม่มีคุณสมบติัพอท่ีจะเรียน เราตอ้ง
ระมดัระวงัท่ีจะไม่ก่อการววิาท โดยเฉพาะเม่ือบุคคลท่ีสามเป็นเหตุ 

การววิาทกนัมกัจะมีสาเหตุ ไม่มีควนัถา้ไม่มีไฟ ดงันั้นเม่ือเกิดการววิาทข้ึนเราควรจะค้นหา
สาเหตุของการววิาท เม่ือการทะเลาะรุนแรงข้ึนคู่กรณีมกัลืมสาเหตุส าหรับการวิวาทระหวา่งอบัราฮมั
และโลท สาเหตุไดแ้ก่ความมัน่คงของเขาทั้งสองซ่ึงท าใหท่ี้ดินแคบเกินไป ในปฐมกาล 13:2 เขียนไวว้า่ 
“อบัราฮมัมัง่คัง่สมบูรณ์ดว้ยฝงูสัตวแ์ละเงินทองเป็นอนัมาก” ขอ้ท่ี 5 และ 6 เขียนไวว้า่ “ฝ่ายโลทท่ีไป
กบัอบัราฮมันั้นมีฝงูแพะแกะและฝงูโคกบัเตน็ทด์ว้ย ท่ีดินท่ีนัน่ไม่กวา้งพอใหเ้ขาทั้งสองอยูด่ว้ยกนัหมด
ได ้ เพราะฝงูสัตวข์องเขาทั้งสองมีอยูม่ากจึงอยูด่ว้ยกนัไม่ได”้ ความมัง่คัง่ในทรัพยสิ์นไม่ไดช่้วย
แกปั้ญหาชีวิตแต่กลบัน าปัญหาชีวติมาให ้ ทุ่งหญา้ท่ีสามารถเล้ียงปศุสัตว ์ 300 ตวัได ้ อาจจะเล็กเกินไป
ส าหรับปศุสัตว ์ 1,000 ตวั แน่นอน ความมัง่คัง่ไม่ไดเ้กิดข้ึนในชัว่ยามเดียว พวกเขาไม่ทนัสังกตวา่ปศุ
สัตวก์  าลงัเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ และจะก่อใหเ้กิดการววิาทกนัสักวนัหน่ึง การเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละ
นอ้ยเช่นน้ี ท าใหเ้กิดปัญหายุง่ยากตามมาอยา่งท่ีเราไม่รู้ตวัเลย ดงันั้นเราควรจบัตาดูการเปล่ียนแปลงใน
ชีวติของเราและประเมินวา่จะเกิดความยุง่ยากอะไรในเวลาต่อมา สามีและภรรยาควรเฝ้าจบัตาดูการ
เปล่ียนแปลงภายในครอบครัว และสมาชิกของคริสตจกัรก็ควรจบัตาดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรดว้ย ถา้
จ านวนนกัเรียนรววีารศึกษาเพิ่มข้ึนจาก 100 คนเป็น 400 คน คริสตจกัรตอ้งท าอะไรสักอยา่งเพื่อ
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แกปั้ญหา ห้องเรียนอาจจะไม่พอและครูอาจจะมีปัญหาต่อกนั ทรัพยส์มบติัและวตัถุมีผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ถา้ไม่สังเกตก็ไม่รู้ดว้ยเหตุน้ีเราจึงเฝ้าระวงัอยูต่ลอดเวลา 

ประการท่ีสอง เราควรสังเกตวา่ การววิาทระหว่างบุคคลมักจะทวคีวามรุนแรงขึน้ เมื่อมี
องค์ประกอบอืน่เข้ามาแทรกแซง ส่ิงเหล่าน้ีท าใหอ้ารมณ์ของเราเดือดดาลข้ึน มนัไม่ใช่สาเหตุของการ
ทะเลาะ แต่เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมใหรุ้นแรงข้ึน บ่อยคร้ังสาเหตุของการวิวาท คือความแตกต่างกนัดา้น
วฒันธรรม แต่ความแตกต่างของเช้ือชาติท าใหไ้ฟโกรธลุกลามมากยิง่ข้ึน ในกรณีของอบัราฮมัมีอยูส่อง
ส่ิงท่ีท าใหส้ถานการณ์เลวลง ส่ิงแรกคือ ความแตกต่างดา้นอาย ุ อบัราฮมัมีอายมุากกวา่โลทผูเ้ป็นหลาน
หลายปี ถึงแมว้า่ช่องวา่งระหวา่งวยัในสมยันั้นจะไม่ก่อปัญหาเท่ากบัสมยัน้ีแต่มนัก็ยงัเป็นปัญหาอยูดี่ 
เราไม่ควรมองขา้มเร่ืองความอิจฉาริษยา เพราะอบัราฮมัมัง่คัง่กวา่โลทอยา่งเห็นไดช้ดัโลทไม่พอใจท่ีลุง
ของเขามีฝงูสัตวม์ากมายซ่ึงตอ้งการทุ่งหญา้มากข้ึนเร่ือย ๆ ส าหรับเรา เราควรระวงัส่ิงท่ีจะส่งเสริมการ
ทะลาะใหรุ้นแรงข้ึน และเราควรถามตวัเองวา่มีอะไรบา้งท่ีท าใหก้ารววิาทรุนแรงข้ึน 

องคป์ระกอบอีกอยา่งหน่ึง ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวง่อบัราฮมักบัโลท คือการท่ีโลทไม่ได้
รับการทรงเรียกเหมือนอบัราฮมั และไม่มีความเช่ือในพระเจา้เช่นเดียวกบัท่าน ความสัมพนัธ์ของเขาทั้ง
สองจึงไม่แน่นแฟ้นเท่าใดนกั “ฝ่ายอบัราฮมัก็ไปตามพระด ารัสของพระเจา้โลทก็ไปดว้ย” ประโยคน้ี
เป็นขอ้ความจากหนงัสือปฐมกาล 12:4 ท่ีกล่าวถึงการออกจากเมือง ฮาราน โลทเพียงแต่ร่วมเดินทางมา
เท่านั้น เขาจึงไม่ยอมเผชิญกบัการขาดแคลนทุ่งหญา้ร่วมกบัอบัราฮมั ทศันคติของคนทั้งสองต่างกนัมาก 
อบัราฮมัรู้ดีวา่โลกท่ีท่านไม่เห็นนั้นมีจริง ท่านมีความเช่ือมัน่ในพนัธสัญญาของพระเจา้ และท่านแน่ใจ
วา่พระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ยตลอดการเดินทาง ฝ่ายโลทนั้น เพียงแต่ร่วมเดินทางไปและเขารู้สึกร าคาญ
ชีวติแห่งความเช่ือของอบัราฮมั มนัเป็นชีวิตท่ีเขาไม่รู้จกั ความแตกต่างกนัในทศันคติและประสบการณ์
กบัพระเจา้พบไดใ้นคริสตจกัรและก่อใหเ้กิดปัญหา ซ่ึงตอ้งแกด้ว้ยความระมดัระวงัและดว้ยสติปัญญา
ฝ่ายจิตวญิญาณ มีบางคนในคริสตจกัรท่ีมาร่วมในกิจกรรมของคริสตจกัรเท่านั้น แต่ความสัมพนัธ์ของ
เขากบัพระเจา้ไม่แน่นแฟ้นพอท่ีจะเปล่ียนชีวติและการกระท าของเขา บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นตวัถ่วงความ
เจริญฝ่ายจิตวญิญาณและความกา้วหนา้ของคริสตจกัร คริสตจกัรบนแผน่ดินโลกน้ีทุกแห่งมีสมาชิก
ประเภทน้ี กล่าวคือเป็นพวกท่ีเรียกตนเองวา่คริสเตียน แต่มีชีวติไม่ต่างจากชาวโลก 

แลว้อบัราฮมัมีทางออกประการใดในวกิฤตการณ์คร้ังน้ี ส่ิงแรกท่ีท่านกระท าคือ ท่านเป็นฝ่าย
เร่ิมน าปัญหาออกมาพูดคุยสนทนากัน ท่านไปหาโลทและกล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน พระเยซูคริสตไ์ดส้อนเรา
ใหก้ระท าแบบน้ีเหมือนกนั พระองคต์รัสวา่ “ถา้ท่านน าเคร่ืองบูชามาถึงแท่นบูชาแลว้ และระลึกข้ึนได้
วา่ พี่นอ้งมีเหตุขดัเคืองขอ้หน่ึงขอ้ใดกบัท่าน จงวางเคร่ืองบูชาไวท่ี้หนา้แท่นบูชากลบัไปคืนดีกบัพี่นอ้ง
ผูน้ั้นเสียก่อน แลว้จึงค่อยมาถวายเคร่ืองบูชาของท่าน” (มทัธิว 5:23,24) และพระองคย์งัสอนอีกวา่ “หาก
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วา่พี่นอ้งของท่านผูห้น่ึงท าผิดบาปต่อท่านจงไปแจง้ความผดิบาปนั้นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้น” (มทัธิว 
18:15) บางคนอาจจะอายท่ีจะท าเช่นน้ี เรากลวัเพื่อนเราจะเสียหนา้ หรือเราอาจจะเสียหนา้ เราจึงแกลง้
ท าเสมือนวา่ไม่มีปัญหาเกิดข้ึน ทั้ง ๆ ท่ีมนัมี และปัญหาก็จะคงอยูต่่อไป จนกระทัง่เราใชว้ธีิการของพระ
เยซูคริสต ์

คนโง่มกัเป็นฝ่ายเร่ิมววิาท ผูใ้หญ่ในพระเยซูคริสตม์กัเป็นฝ่ายเร่ิมหยดุการววิาท อบัราฮมัมีอายุ
มากกวา่และเป็นผูใ้หญ่กวา่โลท ท่านมีความรับผิดชอบในการแกปั้ญหาและไดท้  าอยา่งดีท่ีสุด ท่าน
ด าเนินการแกปั้ญหาด้วยหลกัการและไม่ใช้อารมณ์ ท่านกล่าวกบัโลทวา่ “เราอยา่ววิาทกนัเลย อยา่ใหค้น
เล้ียงสัตวข์องเจา้กบัของเราวิวาทกนั เพราะเราเป็นญาติสนิท” ท่านคิดถึงความสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีมา และ
เร่ิมตน้การสนทนาดว้ยจุดน้ี ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีผา่นมาน่าจะท าใหพ้วกเขารักกนัแทนท่ีจะทะเลาะกนั 
เม่ือเราเร่ิมตน้แกปั้ญหาดว้ยหลกัการ อะไร ๆ ก็ง่ายข้ึนมาก การเร่ิมตน้ดว้ยหลกัการของพระคมัภีร์ ช่วย
ป้องกนัความผดิพลาดไดห้ลายประการ 

เม่ือเปาโลประสบกบัปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกในเมืองโครินธ์ ท่านไดส้อนบทเรียนล ้าค่า 
เก่ียวกบัความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระกายของพระเยซูคริสต ์1 โครินธ์ บทท่ี 12 ใหค้  าสอนท่ีเป็น
หวัใจของเร่ืองน้ีและล าน าความรักในบทท่ี 13 ก าเนิดข้ึนท่ามกลางความแตกแยกในคริสตจกัร ความ
แตกแยกมีมากถึงขนาดท่ีคริสเตียนบางคนจะน าเร่ืองไปฟ้องศาล ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัโดยพระ
วญิญาณเป็นส่ิงท่ีคริสเตียนมกัลืมเสมอ ๆ เม่ือเขามีเร่ืองบาดหมางกนั พระเจา้ทรงตอ้งการใหค้วามเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระวิญญาณ เป็นหลกัการส าคญัในการแกปั้ญหา เน่ืองจากอบัราฮมัเร่ิมตน้ดว้ย
หลกัการท่ีดี ท่านจึงสรุปไดต้ั้งแต่แรกวา่ การววิาทตอ้งยติุคริสเตียนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกนั
เช่นเดียวกบัชาวโลก ถึงแมว้า่เราอาจจะไม่พอใจบุคลิกบางประการของผูอ่ื้น แต่อยา่ลืมวา่เราเป็นพี่นอ้ง
กนั, เป็นบุตรของพระบิดาองคเ์ดียวกนั บงัเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิองคเ์ดียวกนัและไดรั้บความรอด
โดยทางองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวกนั และสักวนัหน่ึงเราตอ้งยนือยูห่นา้บงัลงักต์ดัสินขององคพ์ระเยซู
คริสต ์ ถา้หากเราไม่ยอมรับความจริงขา้งตน้ท่ีกล่าวมา เราก็ตอ้งยอมรับเม่ือเราอยูต่่อหนา้พระเยซูคริสต ์
พระเยซูคริสตท์รงอธิษฐานในฐานะของปุโรหิตสูงสุด บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ยอห์นบทท่ี 17 วา่ “ขา้
พระองคอ์ยูใ่นเขาและพระองคท์รงอยูใ่นขา้พระองค ์ เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอยา่ง
สมบูรณ์ เพื่อโลกจะไดรู้้วา่ พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า และพระองคท์รงรักเขาเหมือนดงัท่ีพระองค์
ทรงรักขา้พระองค”์ (ยอห์น 17:23) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคริสเตียนเป็นพยานท่ีมีน ้าหนกั 
ส าหรับชาวโลกท่ีเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้และแบ่งแยก จึงเป็นเหตุใหช้าวโลกจบัตาดูความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัของคริสเตียนดว้ยเหตุน้ีเราจ าเป็นตอ้งรู้กลอุบายของซาตาน และไม่ยอมตกเป็นเหยือ่ของมนั 
เปาโลไดว้งิวอนชาวเมืองเอเฟโซใหพ้ยายามรักษาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เขาเขียนวา่ “ขา้พเจา้ขอ
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วงิวอนทา่นใหด้ าเนินชีวิตสมกบัพนัธกิจ อนัเน่ืองจากการทรงเรียกท่านนั้น....จงเพียรพยายามใหค้ง
ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ซ่ึงพระวญิญาณประทานนั้นดว้ยสันติภาพเป็นพนัธนะ มีกายเดียวและมี
พระวญิญาณองคเ์ดียว....” (เอเฟซสั 4:1-4) 

การรักษาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่ใช่ส่ิงท่ีง่าย บางคร้ังเราอาจจะตอ้งท าส่ิงท่ีขดัต่อ
ความรู้สึกและไม่สบายใจนกั เราจ าเป็นตอ้งมีทศันคติอยา่งท่ีเปาโลเขียนไวใ้นหนงัสือเอเฟซสัวา่ “จงมี
ใจถ่อมลงทุกอยา่งและใจอ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกนัและกนัดว้ยความรัก” (เอเฟซสั 4:2) 
นัน่หมายถึงวา่เราจะตอ้งเช่ือฟังพระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจ เม่ือมองดูคริสตจกัรทัว่ไปพบวา่มีแต่การ
ทะเลาะแบ่งแยกกนั น่ีแหละคือเคร่ืองพิสูจน์วา่ เราไม่เช่ือฟังพระเจา้ในการรักษาความเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนั และเราไม่รู้ตวัวา่เรามีความเช่ือร่วมกนักบัผูอ่ื้น กางเขนเป็นแต่เพียงเคร่ืองประดบัคริสตจกัร เรา
ไม่ไดย้อมใหก้างเขนมีอิทธิพลต่อชีวติของเรา อบัราฮมัด าเนินชีวติตามหลกัการท่ีวา่ท่านกบัโลทเป็น
ญาติสนิทกนั แต่โลทอาจจะไม่ใชห้ลกัการน้ีกบัอบัราฮมัก็ได ้อบัราฮมัยอมเส่ียงเม่ือท่านยดึหลกัการและ
ยอมใหผ้ลลพัธ์มาจากพระหตัถข์องพระเจา้ เราน่าจะประพฤติตามท่านเพื่อสร้างสรรคโ์ลกน้ีใหดี้ข้ึน 

อน่ึงอบัราฮมัไม่ไดอ้ยูใ่นโลกเพอ้ฝัน ท่านอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง ท่ีดินไม่พอส าหรับฝงู
สัตวข์องคนทั้งสอง จึงจ าเป็นตอ้งยอมรับความจริง และแยกกนัอยู ่ การยอมรับความจริงไม่ไดห้มายถึง
ยอมรับความพา่ยแพค้ริสเตียนไม่ควรกระท าตวัเหมือนทารก การท่ีเขาทั้งสองไม่ใชท่ี้ดินร่วมกนั
เน่ืองจากมีชีวติต่างกนัคนละแบบจนอยูร่่วมกนัไม่ได ้ ส่ิงน้ีไม่ใช่ความลม้เหลวแต่เป็นการยอมรับความ
จริงและเป็นการกระท าตามสามญัส านึกอนัชอบดว้ยเหตุผล การแยกกนัอยูเ่ป็นวธีิการแกปั้ญหาท่ีท าให้
ความสัมพนัธ์ของเขาทั้งสองยงัคงอยูไ่ด ้ ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งทนอยูด่ว้ยกนัต่อไป ขา้พเจา้ไม่ไดห้มาย
รวมถึงชีวติสมรสดว้ยเน่ืองจากการสมรสเป็นค ามัน่สัญญาต่อพระพกัตร์พระเจา้ และคู่สมรสมีเวลา
ตดัสินใจก่อนท าการสมรส มนัต่างจากการท่ีคนสองคนใชทุ้่งหญา้เล้ียงสัตวผ์นืเดียวกนั 

อบัราฮมัเป็นฝ่ายเร่ิมตน้แกปั้ญหาและกระท าอยา่งมีหลกัการ ท่านยอมรับความเป็นจริง อีกทั้ง 
แสดงท่าทเีอือ้เฟ้ือ “ท่ีดินทั้งหมดอยูต่รงหนา้เจา้มิใช่หรือ จงแยกไปจากเราเถิด ถา้เจา้ไปทางซา้ย เราก็จะ
ไปทางขวา หรือเจา้จะไปทางขวา เราก็จะไปทางซา้ย” (ปฐมกาล 13:9) ท่านยอมใหโ้ลทเป็นฝ่ายเลือก
ก่อน ท่ีดินสองแห่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่างกนัมาก แห่งหน่ึงเป็นท่ีราบท่ีมีน ้าอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึง
เป็นไหล่เขาท่ีมีทุ่งหญา้เพียงเล็กนอ้ย อบัราฮมัมีอายมุากกวา่ ท่านน่าจะเป็นฝ่ายไดเ้ลือกก่อน อบัราฮมั
ร ่ ารวยกวา่ ท่านจึงมีฝงูสัตวท่ี์จะสูญเสียมากกวา่ ถึงอยา่งไรก็ตามท่านเปิดโอกาสใหโ้ลทไดเ้ลือกก่อน 
มาถึงตอนน้ีเราคงเห็นแลว้วา่ ท่านเจริญเติบโตข้ึนทางฝ่ายจิตวญิญาณ พวกเรานอ้ยคนท่ีจะมีความ
เอ้ือเฟ้ือในสถานการณ์เช่นน้ีเน่ืองจากเรากลวัการสูญเสียทรัพยสิ์น แต่อบัราฮมัไม่กลวัการสูญเสียท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบัท่าน ทรัพยส์มบติัทั้งหมดท่ีท่านมีอยูม่าจากพระเจา้และพระเจา้จะคุม้ครองทุกส่ิงใหป้ลอดภยั
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เอฟ บี มีเยอร์ ไดก้ล่าวไดว้า่ “อบัราฮมัไม่กลวัวา่โลท จะเอาส่ิงท่ีท่านมีอยูไ่ป เพราะพระเจา้ผูท้รงแน่ว
แน่จะรักษาทุกส่ิงของท่านไว”้ ท่านไมไ่ดมี้ความเช่ือเฉพาะวนัอาทิตยแ์ละความเช่ือของท่านท าใหท้่านมี
ความเอ้ือเฟ้ือ ท่านเช่ือในพระเจา้มากจนกระทัง่สามารถมอบทุกส่ิงใหพ้ระองคท์รงดูแลแทน เราอาจ
กลวัการสูญเสียต าแหน่งหนา้ท่ีการงานอิทธิพล อ านาจ หรือฐานะของเรา เม่ือความกลวับงัเกิดข้ึน เราจะ
มีท่าทีกา้วร้าวและหาเหตุผลใหต้วัเอง พระคมัภีร์บนัทึกไวว้า่พระเยซูคริสต ์“มิไดท้รงถือวา่การเท่าเทียม
กบัพระเจา้นั้นเป็นส่ิงจะตอ้งยดึถือ แต่กลบัทรงสละ และรับสภาพทาส ทรงถือก าเนิดเป็นมนุษย”์ (ฟิลิป
ปี 2:6,7) เปโตรยงัเขียนถึงพระเยซูคริสตอี์กวา่ “เม่ือเขากล่าวค าหยาบคายต่อพระองค ์พระองคไ์ม่ไดท้รง
กล่าวตอบเขาดว้ยค าหยาบคายเลย เม่ือพระองคท์รงทนทุกข ์พระองคไ์ม่ไดท้รงมาดร้ายแต่ทรงมอบเร่ือง
ของพระองคไ์วก้บัพระเจา้ ผูท้รงพิพากษาอยา่งยติุธรรม....” (1 เปโตร 2:23) พระเยซูคริสตท์รงสูญเสีย
ทุกส่ิง เม่ือพระองคท์รงยอมถูกตรึงท่ีกางเขน แต่พระองคท์รงมัน่ใจวา่ พระองคส์ามารถวางใจในพระ
บิดา องคแ์ห่งความชอบธรรมผูท้รงปกป้องคุม้ครองทุกส่ิงท่ีเป็นของพระบุตรไวใ้นท่ีสุด น่ีแหละคือ
ชีวติแห่งความเช่ือ ขออยา่ให้เรายดึถือมัน่ทรัพยส์มบติัและต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของเรา ขอใหเ้รามอบ
ทุกส่ิงท่ีเรามีอยูไ่วใ้นพระหตัถข์องพระองค ์ ถึงแมว้า่เราจะสูญเสียมนัไปในระยะแรก น่ีคือวถีิทางท่ีต่าง
ขา้มกบัวถีิทางของอาดามผูต้อ้งการก าหนดวถีิชีวติของตนเอง เราควรปรารถนาท่ีจะวางใจในความ
ประเสริฐและฤทธานุภาพของพระเจา้ผูท้รงสร้างโลกน้ีอลนั สติบบส์ ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือเล่มเล็ก ๆ 
เล่มหน่ึงวา่ “โลทอยูใ่นกรอบท่ีเขาเป็นคนเลือก แต่อบัราฮมัอยูใ่นขอบเขตท่ีพระเจา้ทรงก าหนดให้” 

อบัราฮัมไม่ได้สูญเสียอะไรเลย คนของพระเจา้ไม่มีอะไรตอ้งสูญเสีย การคิดวา่บุตรของพระเจา้
ผูท้รงสร้างทุกส่ิง มีโอกาสสูญเสียส่ิงท่ีเขามีอยูน่ั้น ดูเป็นเร่ืองน่าขนัส่ิงท่ีเราอาจสูญเสียเป็นส่ิงท่ีเพื่อน
ชาวโลกเห็นวา่มีคุณค่าเพราะสายตาของเขามืดมวัไป เขาสนใจแต่ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดส่ิ้งท่ีล้ิมรสได ้ เพียง
เท่านั้น ทศันคติของพวกเขาแคบจนไม่อาจเห็นอนาคตท่ีอยูห่ลงัความตาย ถึงแมว้า่เราจะสูญเสียชีวติของ
เรา เราก็รู้เหมือนดงัท่ีพระเยซูคริสตส์อนวา่ เราจะไดรั้บการชุบใหมี้ชีวติข้ึนมาใหม่ ส่ิงน้ีคือสัจธรรม ใน
ท่ีสุดพระเจา้จะประทานทุกส่ิงใหแ้ก่อบัราฮมั เม่ือโลทไดแ้ยกจากไปตามทางของเขา พระเจา้ตรัสกบัอบั
ราฮมัวา่ “เจา้จงเงยหนา้แลดูสถานท่ี ตั้งแต่เจา้อยูน้ี่ไปทางทิศเหนือ ทิศใต ้ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก 
ดินแดนทั้งหมดท่ีเจา้แลเห็นน้ีเราจะยกใหเ้จา้และพงศพ์นัธ์ุของเจา้ต่อไปเป็นนิตย”์ (ปฐมกาล 13:14-15) 
ดินแดนทุกทิศทุกทางเป็นของท่าน และขา้พเจา้มีความเห็นวา่ ท่ีดินท่ีโลทเลือกนั้นจะตกเป็นของท่าน
ดว้ย บุคคลผูใ้ดมีใจอ่อนโยนจะไดรั้บแผน่ดินโลกเป็นมรดก 

ถา้เราคิดวา่เร่ืองพระเจา้เป็นเร่ืองท่ีมนุษยก์ุข้ึน เพื่ออธิบายก าเนิดของจกัรวาล เราเองจะไม่มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผไ่ดเ้ลย พระองคจ์ะทรงเป็นเพียงเทพนิยาย บางคนชอบเร่ืองเทพนิยายเช่นนั้น บาง
คนก็ไม่ชอบ แต่เขามีสิทธ์ิเลือกท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ ชาวโลกเองไม่สนใจส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือธรรมชาติ 



 38 

แต่คริสเตียนไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น พระเจา้แห่งจกัรวาลเสด็จมาหาเรา พระองคเ์สด็จมาหาเราแมใ้นยามท่ีเรา
ไม่ตอ้งการเช่ือพระองค ์แต่พระองคป์รากฎเป็นความจริงส าหรับเรา เป่ียมดว้ยความรักต่อประชากรของ
พระองคแ์ละสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง เราจึงสามารถมอบทุกส่ิงไวก้บัพระองคไ์ม่วา่จะเป็นชีวิตของ
เรา ทรัพยสิ์นของเราครอบครัวของเรา หรืออนาคตของเราก็ตาม เราอยูไ่ดโ้ดยปราศจากความกลวั 
เพราะเรารู้วา่ในอุง้พระหตัถ์ของพระองคมี์แต่ความปลอดภยั การมอบทุกอยา่งไวก้บัพระเจา้ไม่ใช่ส่ิงท่ี
กระท าไดโ้ดยง่าย พอ่แม่มกัไม่กลา้ปล่อยบุตรของตนให้มีเสรีภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือบุตรนั้นเป็น
วยัรุ่นพอ่แม่มกัคิดวา่วยัรุ่นนั้นอาจตดัสินใจผิดพลาดได ้ และวยัรุ่นไม่ชอบค าแนะน าของพ่อแม่ 
เน่ืองจากเขาตอ้งการต่อสู้เพื่อความเป็นตวัของตวัเอง น่ีคือการทดสอบจากพระเจา้วา่เราวางใจในฤทธา
นุภาพของพระองค ์ท่ีจะรักษาส่ิงท่ีเรามอบไวก้บัพระองคไ์ดห้รือไม่ 

หลงัเหตุการณ์ววิาทกบัโลท อบัราฮมัเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึน้มาก ในระยะเวลาอนัสั้น ท่านเจริญ
ข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณขนาดท่ีพระเจา้ทรงสามารถเปิดเผยแผนการยิง่ใหญ่ในอนาคตใหท้่านทราบ เราหลาย
คนไม่ไดเ้ติบโตรวดเร็วอยา่งท่าน เพราะเราไม่ไดเ้รียนรู้วา่ เม่ือเรามีเร่ืองวิวาทนั้นส่ิงส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่ 
เราจะแพห้รือชนะ แต่อยูท่ี่วา่ การววิาทนั้นมีผลอยา่งไรต่อจิตวิญญาณของเรา อบัราฮมัหย ัง่รากมัน่คงใน
ความเช่ือในพระเจา้ท่ีจะด าเนินไปกบัพระองคท์่ามกลางภาวะกดดนันานาประการ พระเจา้จะทรงเผยส่ิง
ล้ีลบัของพระองคใ์หแ้ก่คนเช่นน้ี 

ในทางตรงกนัขา้ม เราอาจเห็นไดว้า่ โลทแยกไปอยูใ่นพื้นท่ีราบ ตามการเลือกของเขาเอง ผล
ของการววิาทคร้ังน้ี ท าใหเ้ขาตกต ่าลงเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดเขามีบุตรกบัลูกสาวของเขาเอง ภรรยาของเขา
เสียชีวติในโศกนาฏกรรมและทรัพยส์มบติัถูกท าลายหมดส้ิน ชีวติของเขาไม่ไดต้กต ่าลงทนัทีทนัใด แต่
ตกต ่าลงทีละเล็กทีละนอ้ย เขาไม่ตอ้งการใหม้นัตกต ่าลงเช่นน้ี สาเหตุส าคญัท่ีท าใหชี้วติของเขา
กลายเป็นเช่นน้ี คือการขาดความเช่ืออนัแทจ้ริงในพระเจา้เร่ิมแรกทีเดียวความเช่ือของเขาเป็นการตาม
อบัราฮมั ซ่ึงไม่จริงจงัอะไร เขาไม่เขา้ใจความเช่ือของอบัราฮมั และไม่มีส่วนในพระพรท่ีท่านไดรั้บ เขา
ร่วมทุกขร่์วมสุขกบัอบัราฮมัเพียงช่วงระยะเวลาอนัสั้น ถึงแมว้า่เขาจะอยูใ่กลชิ้ดอบัราฮมั แต่ความเช่ือ
ของเขามีอยูแ่ค่ผวิเผนิ บุตรหลานหรือพ่อแม่ของคริสเตียนบางคนก็เป็นเช่นน้ี เขาอาจอยูร่่วมการประชุม
หรือกิจกรรมกบัคริสเตียน แต่ไม่เคยมีความเช่ือท่ีแทจ้ริง ท่ีจะเปล่ียนชีวติและจุดหมายของเขาไดด้ว้ย
เหตุน้ีพวกเขาจึงไม่มีพลงัฝ่ายจิตวิญญาณท่ีจะผลกัดนัชีวติ 

ผลจากการเลือกของโลทคือ เขาเลอืกเหมือนชาวโลกทัว่ไป กล่าวคือเขาเลอืกเพือ่ตนเอง “โลท
จึงเลือกท่ีลุ่มแม่น ้าจอร์แดน ทั้งหมดเป็นส่วนของตน โลทออกเดินทางไปทิศตะวนัออก” (ปฐมกาล 
13:11) เขาเลือกไดอ้ยา่งทนัที โดยค านึงถึงส่ิงท่ีปรากฏชดั และประทบัใจตั้งแต่แรก เขา “เงยหนา้แลดูท่ี
ลุ่มแม่น ้าจอร์แดน เห็นวา่มีน ้ าบริบูรณ์อยูทุ่กแห่ง เหมือนพระอุทยานของพระเจา้....” ปฐมกาล 13:10 เขา
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เล้ียงสัตวม์านาน เขาจึงแน่ใจในส่ิงท่ีตนเลือกวา่ไม่ผิด เขาใชเ้กณฑส์ าคญัวา่ ตอ้งเป็นทุ่งหญา้ท่ีอุดม เขา
ไม่ตอ้งคิดใคร่ควรญอีกแลว้ เขาไม่รีรอในการตดัสินใจ ถึงอยา่งไรก็ตามเขาตดัสินใจพลาด เพราะส่ิงท่ี
เขาเห็นอยูเ่บ้ืองหนา้นั้นเป็นของชัว่คราว ถึงแมว้า่เขาจะไม่รู้ล่วงหนา้ถึงอนาคต แต่เขาควรคิดให้
รอบคอบกวา่น้ีส่ิงท่ีเขาเห็นคือ แผน่ดิน “สภาพก่อนพระเจา้ทรงท าลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์” 
(ขอ้ 10 ) เขาไม่ควรเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัเมืองเหล่านั้น เพราะเป็นเมืองท่ีขาดศีลธรรม 

บางคร้ังเราตดัสินใจส่ิงส าคญั โดยมองดูส่ิงท่ีไม่ถาวร ขา้พเจา้ยงัจ  าไดถึ้งเด็กชายบางคนท่ี
ท างานในโรงงานร่วมกบัขา้พเจา้ พวกเขาเห็นแก่ค่าจา้งเล็กนอ้ยในฐานะเด็กส่งของของร้าน จึงไม่ยอม
ลาออกไปฝึกงานเป็นพ่อคา้ ไม่มีส่ิงใดชกัจูงใหเ้ขามองโลกไดไ้กลกวา่น้ี เราเขา้ใจวา่เขายงัเป็นเด็ก 
ดงันั้น จึงไม่มองถึงอนาคตขา้งหนา้ แต่ตวัเราเองบางคร้ังตดัสินใจผดิร้ายแรงยิง่กวา่ เพราะเราสนใจแต่
ส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เราไม่ไดม้องถึงอนาคต เราไม่สนใจส่ิงท่ีถาวรเป็นนิตย ์อาจเป็นการแต่งงานดว้ย
ความหลง หรือเป็นการเลือกงานเพื่อเห็นแก่เงินโดยไม่สนใจวา่จะเป็นงานสุจริตหรือไม่ หรือเป็นการ
ยา้ยท่ีอยูอ่ยา่งผลีผลาม ทั้งหมดน้ีน ามาซ่ึงผลร้ายรุนแรงในเวลาต่อมา 

เม่ือโลทตดัสินใจเลือก เขาไม่ไดค้  านึงถึงลุงของเขาเลย เขาเลือกส่ิงท่ีดีส าหรับเขาและฉวยมนั
ไว ้ และเราไดเ้ห็นแลว้วา่ เขาไม่ได้ใยดีต่อศีลธรรมและไม่สนใจต่อผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัจิตวญิญาณของเขา
เลย ส่ิงส าคญัเขากลบัไม่สนใจ โลทจึงไดรั้บผลร้ายในท่ีสุด เขาไม่เพียงแต่เดินทางไปยงัลุ่มแม่น ้า เขายงั 
“อาศยัอยูท่่ามกลางหวัเมืองในท่ีลุ่มแน่น ้าและยา้ยเตน็ท ์ ไปตั้งถึงเมืองโสโดม” (ปฐมกาล 13:12) เขา
อ่อนแอเกินกวา่ท่ีจะตา้นทานแสงสีของเมือง ถึงแมว้า่เขาจะไม่ยอมรับวฒันธรรมทั้งหมดของชาวเมืองก็
ตามชีวติของเขาก็จมด่ิงลงเร่ือย ๆ เขาไม่มีความชอบธรรมพอท่ีจะส่องสวา่งใหผู้อ่ื้น และในท่ีสุดเขาตอ้ง
ทิ้งทุกส่ิงทุกอยา่งแลว้วิง่หนีออกจากเมืองโสโดม ความเช่ือของอบัราฮมัท าใหผู้อ่ื้นในครอบครัวของ
ท่านจ าเริญข้ึน ในท านองเดียวกนัการท่ีโลทตดัสินใจใชชี้วติเหมือนชาวโสโดม ก็ท าใหค้รอบครัวของ
เขาเส่ือมเสีย ลูกสาวของเขาไม่มีศีลธรรมเช่นเดียวกบัชาวเมืองและไดย้ ัว่ยวนบิดาของเขาขณะก าลงัเมา 
โลทไม่เคยทูลปรึกษาหรืออธิษฐานกบัพระเจา้ คงเป็นเพราะแผน่ดินลุ่มแม่น ้าจอร์แดนท าใหเ้ขาอ่ิมอก
อ่ิมใจ เขาฉวยมนัแต่เขาสูญเสียมนัไป สูญเสียไปพร้อมความชอบธรรม ช่ือเสียงและครอบครัวของเขา 
ก่อนท่ีเราจะยา้ยบา้น เราควรจะรู้วา่คนในถ่ินนั้นเป็นอยา่งไร และควรสนใจในดา้นศีลธรรมเป็นอนัดบั
แรก เพื่อนบา้นจะมีสามคัคีธรรมกบัเราไดไ้หมและครอบครัวของเราจะเปล่ียนแปลงไปในทางใด เรา
จ าเป็นตอ้งคิดใหร้อบคอบและอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ ใหเ้รายอ้นกลบัมาดูความขดัแยง้ในครอบครัว 
ระหวา่งอบัราฮมัและโลทท่ีก่อใหเ้กิดผลดงักล่าวมาแลว้ อบัราฮมัเติบโตข้ึนเพราะท่านยอมเจบ็ปวด แต่
โลทกลบัตกต ่าลง เราไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการแกไ้ขความขดัแยง้ และยงัไดเ้รียนรู้ถึงการเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้น
เลือกก่อน การเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละนอ้ยก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในท่ีสุด และวยัท่ีต่างกนัร่วมกบั
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ทศันคติท่ีต่างกนั ส่งเสริมใหค้วามขดัแยง้รุนแรงข้ึน เราควรถามตวัเองวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ
การววิาทกบัผูอ่ื้นและอะไรส่งเสริมใหก้ารวิวาทรุนแรงมากข้ึน เม่ือนั้นแหละเราจะพบวธีิการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งน่ิมนวล อบัราฮมัค านึงถึงโลกฝ่ายจิตวิญญาณ ท่านจึงคิดไดอ้ยา่งมีหลกัการ ท่านยอมรับความ
เป็นจริง และกระท าตามสามญัส านึกอนัชอบ นอกจากน้ีท่านยงัแสดงความเอ้ือเฟ้ือท่ีประทบัใจโลท เรา
นอ้ยคนท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือสักคร่ึงหน่ึงของท่าน ท่านมีความเอ้ือเฟ้ือไดเ้ช่นน้ีก็เพราะท่านมีความเช่ือแน่ว
แน่ในพระเจา้ ท่านมัน่ใจวา่พระเจา้ทรงคุม้ครองทุกส่ิงท่ีท่านมีอยู ่ ดงันั้นท่านจึงเป็นฝ่ายเร่ิมเจรจา ท่าน
ยอมใหโ้ลทเลือกก่อนและยอมเส่ียงต่อการสูญเสียทุกอยา่งท่ีท่านมีอยู ่แทจ้ริงท่านไม่ไดสู้ญเสียอะไรเลย 
ท่านจ าเริญข้ึนฝ่ายจิตวญิญาณ และวนัต่อวนัท่านเรียนรู้วา่พระเจา้ทรงรักษาค ามัน่สัญญาของพระองค์
หากเราวางใจในพระองค ์ แต่โลทหาเป็นเช่นน้ีไม่ อนาคตของเขาอยูเ่พียงเพื่อชีวติน้ี ดว้ยเหตุน้ีเขาจึง
ตอ้งการฉวยโอกาสเพื่อจะมัง่คัง่ยิง่ข้ึน ความเช่ือของอบัราฮมัท าใหท้่านมอบทุกส่ิงใหพ้ระเจา้รักษาได ้
แต่ทศันคติอนัแคบของโลทท าใหเ้ขายดึทุกส่ิงไวก้บัตวัเอง น่ีคือความแตกต่างระหวา่งชีวติของผูมี้ความ
เช่ือกบัผูไ้ร้ความเช่ือ 
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6. ความเช่ือท าให้เห็นนิมติได้กว้างขึน้ 

ความเช่ือตอ้งเผชิญกบัการต่อตา้น และความเช่ือตอ้งด ารงอยูแ่ละเจริญมากข้ึนเร่ือย ๆ แต่เรา
ตอ้งต่อสู้เพื่อความเช่ือดว้ย บ่อยคร้ังท่ีเราสงสัยวา่การตดัสินใจนั้นถูกหรือผดิ ถา้เรายุติการววิาทดว้ยวธีิ
อีกอยา่งหน่ึงจะดีกวา่น้ีหรือไม่ เราท าผิดหรือเปล่าเม่ือผูอ่ื้นตอ้งประสบกบัความเสียใจ เพราะเราให้
โอกาสเขาเลือก เราอาจจะอยากใชว้ธีิแกปั้ญหาวธีิอ่ืน เพื่อเราจะไม่เส่ียงต่อการสูญเสียทรัพยสิ์นเราเดิน
จงกรมไปมาและถามตวัเองคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่เราตดัสินใจผดิหรือถูก 

พระเจา้เสด็จมาหาอบัราฮมัเม่ือการววิาทกบัโลทไดย้ติุลง และพระองคท์รงใหค้  าแนะน าวา่ “เจา้
จงเงยหนา้แลดู....” (ปฐมกาล 13:14) ท่านจ าเป็นตอ้งรู้วา่ท่านก าลงัยนือยูท่ี่ไหน ท่านจ าเป็นตอ้งมองให้
ไกลออกไป ท่านจ าเป็นตอ้งมองใหไ้กลสุดขอบฟ้าเพื่อจิตใจจะสบายข้ึน และมีความรู้สึกเหมือนไดรั้บ
การปลดปล่อยจากความทุกข ์ ท่านจ าเป็นตอ้งสูดลมหายใจใหช้ ่าปอด การใชส้ายตามองไปยงัท่ีไกล ๆ 
ท าใหม้นุษยรู้์สึกเป็นสุข นกัโทษในคุกรู้สึกอึดอดัไม่สบายใจ เพราะเขามองไดไ้กลเพียงเพดานและ
ก าแพง 

นอกจากพระเจา้ทรงท าให้จิตใจของอบัราฮมัสบายข้ึนแลว้ พระองคย์งัทรงช่วยท่านอีกหลาย
ประการ พระองคท์รงย  ้าถึงพนัธสัญญาขอ้เดิมและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมพระองคเ์คยตรัสวา่ 
“ดินแดนน้ีเราจะยกใหพ้งศพ์นัธ์ของเจา้” (ปฐมกาล 12:7) มาบดัน้ีพระองคท์รงอธิบายเพิ่มเติมวา่ “เราจะ
กระท าใหเ้ช้ือสายของเจา้มากเหมือนผงคลีดิน ผูใ้ดนบัผงคลีดินไดก้็จะนบัเช้ือสายของเจา้ได”้ (ปฐมกาล 
13:16) มาถึงบดัน้ีแลว้อบัราฮมัยงัไม่มีบุตร และดินแดนส่วนท่ีดีท่ีสุดก็ตกเป็นของโลทเสียแลว้ แลว้พระ
เจา้ยงัทรงเรียกอบัราฮมัให้เงยหนา้ข้ึนมองไปทุกทิศทุกทาง เพราะวา่สักวนัหน่ึงส่ิงท่ีท่านเห็นจะ
กลายเป็นของท่าน ท่านไม่ไดสู้ญเสียอะไรจากการเอ้ือเฟ้ือแก่โลท และท่านมีทุกอยา่งรออยูใ่นอนาคต 
มารล่อลวงใหท้่านมีจิตใจหดหู่ แต่พระเจา้ทรงตอ้งการให้จิตใจท่านฟ้ืนข้ึนดว้ยความหวงั มองดูทุกอยา่ง
ท่ีเป็นของท่าน และกา้วต่อไปในความเช่ือ 

พระคมัภีร์กล่าวย  ้าความจริงคร้ังแลว้คร้ังเล่า พระเจา้ทรงทราบดีวา่ คริสเตียนชอบหดหู่ใจ
หลงัจากความวุน่วายในชีวิตและการทดสอบความเช่ือ พระองคท์รงมาหาเราเพื่อช่วยใหเ้ราสุขใจดว้ย
การระลึกถึงความประเสริฐของความรอด ทั้ง ๆ ท่ีเรารู้จกัความหมายของความรอดดี แต่พระเจา้ทรง
บอกเราให้หยดุมองสถานการณ์รอบขา้งและหวนกลบัมาคิดถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้รา พระ
บิดาของเราเป็นผูอ้ยูเ่หนือจกัรวาลทั้งส้ิน “พระเจา้.....ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวญิญาณแก่เรา
นานาประการในสวรรคส์ถาน โดยพระคริสต์” (เอเฟซสั 1:3) “ส่ิงท่ีตาไม่เห็น หูไม่ไดย้นิ และส่ิงท่ี
มนุษยคิ์ดไม่ถึง คือส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมไว ้ส าหรับคนท่ีรักพระองค ์(1 โครินธ์ 2:9) เราตอ้งมอง
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ใหไ้กลถึงนิรันดร์กาล และพยายามมองใหเ้ห็นทุกอยา่งในทุกช่วงเวลา เราเป็นมนุษยท่ี์มีขีดจ ากดัหลาย
อยา่ง เราจึงไม่อาจมองเห็นแผนการของพระเจา้ส าหรับเราทั้งหมดโดยการกวาดสายตาเพียงคร้ังเดียว 
บางคร้ังเรามองเห็นแผนการส่วนหน่ึง และต่อมาเราเห็นแผนการอีกส่วนหน่ึง แต่มีบางโอกาศท่ีเรา
จะตอ้งมองดว้ยสายตาอนักวา้งใหเ้ห็นโดยตลอด เพื่อเราจะมีก าลงัใจข้ึน ดว้ยเหตุน้ีหลงัจากความวุน่วาย
ใจ และหลงัจากท่ีจิตใจของเราสับสนไม่แน่ใจวา่ท าผดิหรือถูก เราตอ้งฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ท่ี
เตือนใหเ้ราหยดุมองปัญหาและหนักลบัมามองแผนการของพระองคด์ว้ยสายตาท่ียาวไกลออกไป” 

บางคร้ังเราตอ้งเงยหนา้ข้ึน เพื่อใหร้ะดบัสายตาสูงข้ึน และบางคร้ังเราตอ้งยกสายตาฝ่ายจิต
วญิญาณใหไ้ดร้ะดบัสูงข้ึน ในโลกท่ีมีประชากรแออดัอยูร่อบขา้งเรา มีมลภาวะทางเสียง ข่าวร้ายปรากฎ
ทางหนา้หนงัสือพิมพ ์ วทิย ุ และโทรทศัน์ บางทีเราตอ้งแยกตวัออกมาบา้งเพื่อจะมองใหสู้งข้ึนและไกล
ออกไป มิฉะนั้นความเป็นอยูข่องเราจะเหมือนกบัติดคุกท่ีมีก าแพงลอ้มเราทุกดา้น และกิจวตัรประจ าวนั
ของเราจะเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของเรา เราจะกลายเป็นคนเยน็ชาและจืดชืด ไม่สามารถเขา้กบัผูอ่ื้นได ้
เม่ือนั้นเราตอ้งฟังพระสุรเสียงของพระเจา้ หรือเสียงของเพื่อนเราบางคนวา่ “จงเงยหนา้ข้ึนและมองดู” 
การเหลือบดูทอ้งฟ้าสักหน่อยจะช่วยเราไดม้าก การมองดูเมืองของเราจากระยะทางไกล ๆ จะท าใหเ้รา
ไดเ้ห็นส่ิงใหม่ ๆ ต่างไปจากการท่ีเรามองหนา้ต่างร้านคา้ และการจราจรท่ีติดขดั เราอาจจ าเป็นตอ้งรับ
ฟังค าเตือนของบทเพลงนมสัการท่ีสอนเรา “ใหม้องข้ึนไปยงัภูเขาแดนสงบ” ถา้หากมีภูเขาในเมืองของ
เราและเม่ือนั้นอิทธิพลจากวตัถุนิยมจะลดนอ้ยลง และเราจะเร่ิมรู้สึกวา่ ชีวติมนุษยไ์ม่ไดป้ระกอบดว้ย
สารพดัส่ิงท่ีเป็นของเขา 

เม่ืออบัราฮมัมองไปรอบทิศในวนันั้น พระเจา้ไม่เพียงบอกใหท้่านมองดูภาพทิวทศัน์ต่าง ๆ 
เท่านั้น พระองคย์งัทรงตอ้งการใหท้่านมีความช่ืนชมยนิดี ในฐานะเป็นผูมี้ส่วนในประวติัศาสตร์ดว้ย
การเป็นตน้ตระกลูของบุตรหลานของพระเจา้ ผูจ้ะอาศยัอยูใ่นทุกแห่งท่ีท่านมองเห็น ท่านไม่มองเพียง
พื้นดิน แต่ยงัมองเห็นจุดมุ่งหมายท่ีแฝงอยูท่ ัว่ทุกหยอ่มหญา้ท่ีท่านเห็น บุตรหลานของท่านจะด ารงชีวติ 
ท างานและสร้างความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ผน่ดินดว้ยคนัไถ แผน่ดินท่ีท่านเห็นนั้นกวา้งใหญ่ และพงศ์
พนัธ์ของท่านจ านวนมหาศาลจะไดรั้บการบนัทึกไวทุ้กหนา้ของประวติัศาสตร์ 

เช่นเดียวกบัอบัราฮมั พระเจา้ทรงเช้ือเชิญเรา ใหมี้ส่วนในความต่ืนเตน้ และมีส่วนท าให้
แผนการของพระองค ์ ส าหรับประชากรของพระองคส์ าเร็จ แต่เราตอ้งเงยหนา้ข้ึนมองเพื่อเราจะไดเ้ห็น
ส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเห็น พระเยซูคริสตไ์ดท้รงสอนในท านองเดียวกนัวา่ “ท่านทั้งหลายวา่อีกส่ี
เดือนจะถึงฤดูเก่ียวขา้วมิใช่หรือ เราบอกท่านทั้งหลายวา่ เงยหนา้ข้ึนดูนาเถิดวา่ทุ่งนาเหลืองอร่ามถึงเวลา
เก่ียวแลว้” (ยอห์น 4:35) สาวกไม่เคยเงยหนา้ข้ึนมองและมีความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองอาหารท่ีเพิ่งซ้ือมา 
และพวกเขาไม่พอใจเร่ืองหญิงชาวสะมาเรีย ท่ีท าใหเ้ขาไม่ไดรั้บประทานอาหาร พระเยซูทรงบอกให้
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พวกเขาเลิกกงัวล อยา่มองท่ีอาหาร แต่ใหห้นักลบัไปมองดูชาวเมืองซูฆาร์ ท่ีเดินออกมาหาพระองค ์
สาวกก าลงัสนใจอาหาร แต่พระเยซูคริสตส์นพระทยัชาวเมืองเหล่านั้น พระองคต์อ้งการใหส้าวกช่ืนชม
ยนิดีร่วมกบัพรองคท่ี์ไดเ้ห็นชาวเมือง กลบัมาหาพระเจา้ และมีความสุขเม่ือมีความสัมพนัธ์ใหม่กบั
พระองค ์ พระองคต์อ้งการใหส้าวกไดรู้้จกัอาหารท่ีแทจ้ริง คือการไดเ้ห็นชาวเมืองซูฆาร์เขา้สู่แผน่ดิน
ของพระเจา้ พระองคไ์ดต้รัสเปรียบเทียบวา่ “อาหารของเราคือการกระท าตามพระทยัของพระองคผ์ูท้รง
ใชเ้รามาและท าใหง้านของพระองคส์ าเร็จ” (ยอห์น 4:34) 

เราจ าเป็นตอ้งมองขา้มร้ัวออกไป เพื่อเราจะไดเ้ห็นทุ่งนาของพระเจา้ท่ีก าลงัเหลืองอร่าม และ
เราจะไดเ้ห็นคนเป็นอนัมาก กระหายน ้าเหมือนหญิงชาวสะมาเรีย และชาวเมืองซูฆาร์ พระเจา้ไดท้รง
สญัญากบัอบัราฮมัวา่ ท่านจะมีบุตรฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวญิญาณ ดว้ยเหตุน้ีเราเองสามารถมีบุตรฝ่าย
จิตวิญญาณได ้ โดยการเป็นพยานถึงความเช่ือของเราให้เพื่อนบา้นของเราไดท้ราบ เราตอ้งเงยหนา้ข้ึน
เพื่อเราจะเห็นไดว้า่ พวกเขาคือทุ่งนาของพระเจา้ เราตอ้งมีสายตาท่ีมองไกลออกไปเช่นเดียวกบัอบัราฮมั 

ปัจจุบนัพระเจา้ทรงเก็บเก่ียวท่ีทุ่งนาของพระองคท์ัว่โลก พระเจา้ทรงเร่ิมเก่ียวในทุ่งนาของ
พระองค ์ ตั้งแต่วนัท่ีพระเยซูคริสตป์ระทบันัง่ท่ีบ่อน ้าของชาวสะมาเรีย และในขณะนั้น สาวกของ
พระองคก์ าลงัออกไปซ้ืออาหาร เป็นท่ีน่าเสียดายวา่คริสเตียนปัจจุบนั มวัแต่สนใจอาหารเยน็จนไม่อาจ
ช่ืนชมยนิดี เม่ือเห็นคนจ านวนมาก เดินออกจากชีวติเดิมเพื่อมาหาพระเยซูคริสตแ์ละกลายเป็นประชากร
ของพระเจา้ ถา้อบัราฮมัเป็น “บิดาของพวกเรา” ผูมี้ส่วนใน “ความเช่ือเช่นเดียวกบัอบัราฮมั” (โรม 4:16) 
คริสเตียนทุกคนก็เป็นส่วนหน่ึง ของนิมิตท่ีอบัราฮมัไดรั้บ “เราจะกระท าใหเ้ช้ือสายของเจา้มากเหมือน
ผงคลีดิน” (ปฐมกาล 13:16) ถา้เรามวัแต่มองถุงอาหารท่ีเราซ้ือมา เราจะมองไม่เห็นพงศพ์นัธ์ุของอบัรา
ฮมั ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่งใหเ้ห็นสักเร่ืองหน่ึง ร้านขายหนงัสือในอเมริกา มกัไม่มีหนงัสือเก่ียวกบั
มิชชนันารีเก็บไวใ้นร้าน เพราะพวกเขาไม่นิยมขายหนงัสือประเภทน้ี สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่
ผูเ้ขียนหนงัสือประเภทน้ีมกัเขียนไม่ไดเ้ร่ือง แต่สาเหตุท่ีส าคญักวา่ คือคนไม่นิยมอ่าน ใหเ้ราลองถาม
เจา้ของร้านขายหนงัสือดู เขาจะบอกเราวา่เขาไดข้ายหนงัสือจ านวนมากเก่ียวกบัภูตปีศาจ ของประทาน
ฝ่ายจิตวญิญาณ เร่ืองเก่ียวกบับุคคลิกภาพ การแต่งงานและเพศศึกษา วธีิการแกปั้ญหาชีวติ และการมี
ชีวติท่ีบงัเกิดผล แต่หนงัสือท่ีเก่ียวกบัมิชชนันารีมกัขายไม่ออก เพราะคริสเตียนไม่สนใจอ่านขอใหเ้รา
เลิกมองดูวตัถุ หรือมวัแต่สนใจความตอ้งการของตวัเอง 

พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเงยหนา้ข้ึนและมองดู เพื่อเราจะร้อนรนข้ึนและไดรั้บการหนุนใจ 
คริสเตียนไม่เคยอยูโ่ดดเด่ียว ถึงแมว้า่คริสตจกัรของเราจะมีจ านวนนอ้ย แต่ในบางส่วนของโลก มีคน
จ านวนมากหนักลบัมาหาพระเจา้และแมใ้นประเทศท่ียากต่อการประกาศพระกิตติคุณ เช่นเดียวกบั
สะมาเรียในอดีตก็ยงัมีคนกลบัใจรับเช่ือ พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งเราใหเ้งยหนา้ข้ึนดู ใหเ้รามีความช่ืนชม
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ยนิดีเม่ือพระวญิญาณก าลงัท างานไปทัว่โลก และใหเ้รามีส่วนน าคนมารับเช่ือ เม่ืออบัราฮมัมีชีวติอยู ่
ท่านไดรั้บแต่เพียงพระสัญญาของพระเจา้ ซ่ึงไม่ไดส้ าเร็จในชัว่ชีวติของท่านอยา่งไรก็ตาม ท่านเช่ือใน
ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ เราเองไดเ้ห็นวา่แผนการของพระเจา้ส าเร็จเกือบหมดแลว้ เราน่าจะไดรั้บการหนุน
ใจเช่นเดียวกบัท่ีอบัราฮมัไดรั้บ 

ขา้พเจา้รู้สึกเสียใจ เม่ือเห็นคริสตจกัรในประเทศของตนเองมกัสนใจแต่งานของพระเจา้ใน
ประเทศของตน จึงไม่เห็นนิมิตของพระองคท่ี์มีไปทัว่โลก ขา้พเจา้เห็นคริสเตียนในบางส่วนของโลกเงย
หนา้ข้ึน และพร้อมท่ีจะมีส่วนในแผนการของพระเจา้ คริสเตียนชาวเอเซีย เร่ิมออกเป็นมิชชนันารีมาก
ข้ึน และขา้พเจา้มีความยนิดี ท่ีไดร่้วมงานกบัคริสเตียนชาวเอเซียเป็นจ านวนถึง 30 คน ประกอบดว้ยชาว
สิงคโปร์ มาเลเซี ญ่ีปุ่น ฮ่องกง ไตห้วนั ฟิลิปปินส์ และเกาหลี คริสตจกัรเป็นจ านวนมาก ตั้งงบประมาณ
ส าหรับงานมิชชนันารี บางแห่งถึงหลายหม่ืนหลายแสนบาทคริสตจกัรแห่งหน่ึงในสิงคโปร์ไดส่้ง
มิชชนันารีไปท างานในประเทศไนจีเรียร่วมกบัองคก์ารคริสเตียนในซูดาน และมีงบประมาณถึงเดือน
ละสองหม่ืนบาท ถึงแมว้า่จะเป็นคริสตจกัรท่ีเพิ่งเร่ิมตั้งข้ึน คริสตจกัรเหล่านั้นเตม็ไปดว้ยความเช่ือและ
สติปัญญา สมดงัพระประสงคข์องพระเจา้ แต่ประเทศของขา้พเจา้มวัแต่สนใจงานในประเทศเอง จน
พลาดโอกาสในการมีส่วนร่วมแผนงานของพระเจา้ไปยงัดินแดนต่าง ๆ ทัว่โลก คริสเตียนท่ีมีความเช่ือ
แทจ้ริงไม่อาจยอมรับทศันคติแคบ ๆ อยา่งน้ีได ้ ทุ่งนาของพระเจา้คือโลกน้ีทั้งโลก จงเงยหนา้ข้ึนและ
มองดู 

อบัราฮมัเช่ือพระเจา้ เม่ือท่านมองดูดินแดนต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามดินแดนเหล่าน้ีไม่ไดต้กเป็น
ของท่านในสมยัท่ีท่านมีชีวติอยู ่ และท่านตอ้งรอเป็นเวลานาน ก่อนท่ีจะมีบุตรของท่านเอง แต่ท่านมิได้
เสียก าลงัใจ พระเจา้ตรัสวา่ “จงลุกข้ึนเดินเท่ียวไปตลอดดินแดนน้ีใหท้ัว่ทั้งดา้นยาวดา้นกวา้งเถิด ดว้ยวา่
เราจะยกดินแดนน้ีใหเ้จา้” (ปฐมกาล 13:17) เม่ือพระเจา้ตรัสวา่ “จงลุกข้ึน” อบัราฮมักระท าตาม การเช่ือ
ฟังพระเจา้ไม่ไดไ้ดห้มายความวา่ เราจะไดเ้ห็นความส าเร็จในทนัที ความเช่ือคือการยอมท าตามค าสั่ง
ของพระองค ์ เม่ือเราท าในส่ิงท่ีพระองคท์รงตอ้งการนั้น บางทีเราตอ้งการเห็นพระองคท์  าตามพระ
สัญญาในทนัที ท าไมพระองคต์อ้งท าอยา่งนั้นดว้ยเล่า พระเจา้ทรงตอ้งการหนุนใจอบัราฮมัโดยการ
มองดูโลกดว้ยสายตาอนัไกล นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงตอ้งการให้อบัราฮมัด าเนินชีวิต ไปยงัจุดหมาย 
ทั้ง ๆ ท่ีจุดหมายนั้นยงัอยูไ่กลแสนไกล เม่ือเราอธิษฐานเผื่อบางคน เป็นเวลานานหลายปี แต่คนนั้นยงัไม่
สนใจเร่ืองพระเจา้อยูดี่ เรายงัตอ้งอธิษฐานต่ออีก ดว้ยความหวงัเหมือนกบัตอนท่ีเร่ิมตน้อธิษฐาน เม่ือเรา
ท างานรับใชพ้ระองค ์ และเรามีความมัน่ใจวา่ พระองคจ์ะอวยพระพรเราในการประกาศน าคนกลบัมา
รับเช่ือ ถึงแมว้า่ยงัไม่มีใครสักคนท่ีสนใจ เราจ าเป็นตอ้งท าต่อไป เม่ือเรามีความหวงัท่ีจะไดรั้บชยัชนะ
บางอยา่งในการด าเนินชีวิต แต่ปรากฏวา่เราลม้เหลวคร้ังแลว้คร้ังเล่า เราอยากจะยอมแพแ้ละมีความรู้สึก
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วา่พระสัญญาของพระเจา้ไม่เคยส าเร็จเลย เราจ าเป็นตอ้งมีความหวงัต่อไปอีก เราไม่ควรยอมให้
ความหวงัท่ียงัไม่ส าเร็จในปัจจุบนัมีส่วนมาท าลายนิมิต ท่ีไดรั้บตั้งแต่แรกเราจะเห็นแผนการของพระเจา้
ส าเร็จเม่ือถึงเวลาของพระองค ์ หาใช่เวลาท่ีเราคาดหวงัเองไม่ และเม่ือยงัไม่ถึงเวลาของพระองคเ์ราตอ้ง
บากบัน่ต่อไป 

มิชชนันารีไดท้  างานในหมู่ชาวเมืองลุนบาวงั ในเกาะบอร์เนียวมาเป็นเวลานาน ในท่ีสุดรัฐบาล
ไดแ้นะน าใหเ้ขาถอนตวัออก และปล่อยใหช้าวพื้นเมืองไดรั้บโทษ เน่ืองจากความป่าเถ่ือนของตนเอง มี
สงครามเกิดข้ึนและคริสเตียนจากอินโดนีเซีย ไดข้า้มเขตแดนเขา้ไปประกาศพระกิตติคุณแก่ผูท่ี้ไดรั้บ
ความทุกขย์ากจากสงคราม พระวญิญาณของพระเจา้ทรงท างานในหมู่คนเหล่าน้ี หลายคนกลบัใจ 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลไดเ้ห็นคนท่ีติดเหลา้ หนักลบัมาร้องเพลงนมสัการและสรรเสริญพระเจา้ ไม่มีใคร
คิดวา่พระเจา้จะทรงท างานในจิตใจของชาวเมืองลุนบาวงั ผา่นทางคริสเตียนจากอินโดนีเซีย แต่ไม่
ส าคญัหรอกวา่พระเจา้จะทรงใชผู้ใ้ดไป ส าคญัอยูท่ี่วา่ชาวตะวนัตกและชาวอินโดนีเซียยอมฟังค าสั่งของ
พระเจา้ ลุกข้ึนเดินไปตลอดทัว่ดินแดนนั้น ในท่ีสุดพระเจา้ทรงท าส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงวางแผนไว ้

เราจึงเห็นไดว้า่ ความหมายของความเช่ือไม่เป็นดงัท่ีเราเคยคิดไว ้ พระเจา้ไดท้รงส าแดงใหอ้บั
ราฮมัเห็นแผนการของพระองคโ์ดยตลอด และทรงฟ้ืนจิตวิญญาณของท่านข้ึนขณะเม่ือท่านมีใจหดหู่
จากการววิาทกบัโลท นอกจากน้ีพระเจา้ยงัทรงเรียกร้องใหท้่านเช่ือฟังพระองค ์ เน่ืองจากไดท้ราบ
แผนการโดยตลอดของพระองค ์ ทั้ง ๆ ท่ีแผนการนั้นยงัไม่เป็นจริง ความเช่ือท าให้เราเงยหนา้ข้ึน และ
ความเช่ือผลกัดนัชีวติของเราใหด้ าเนินต่อไป ความเช่ือท าใหเ้รามีความหวงัในส่ิงท่ีน่าขบขนัส าหรับ
ชาวโลก และความเช่ือท าให้เราเช่ือฟังพระเจา้ไดใ้นชีวติประจ าวนั 



 46 

7. ความเช่ือและการเมอืง 

รัสเซียส่งกองทพัเขา้รุกรานอฟักานิสถาน! เราควรใหค้วามสนใจข่าวน้ีหรือไม่? งดส่งนกักีฬา
ไปแข่งกีฬาโอลิมปิคท่ีมอสโคว!์ ท  าไมปล่อยใหก้ารเมืองไปยุง่กบัการกีฬา? คริสเตียนบางคนตอ้งการ
ด าเนินชีวติเหมือนอยูบ่นเกาะร้าง บางคนแยกศาสนาออกจากการเมืองโดยเด็ดขาด ความเช่ือเป็นเร่ือง
ส่วนตวัของเราเท่านั้นหรือ? การน าเอาเร่ืองความเช่ือไปเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของประเทศ จะท าใหค้วาม
เช่ือเส่ือมค่าหรือไม่? ทั้งน้ีเพราะการเมืองมีแต่ความสกปรกและการสงครามยิง่แยล่งไปอีก! เราควร
ปล่อยใหเ้พื่อนร่วมชาติของเราแกปั้ญหาของชาติโดยเราไม่เขา้ไปยุง่ดว้ยหรือ? เราคิดวา่ปัญหาของเรา
เองก็มากพออยูแ่ลว้ เราจึงไม่ควรยุง่เก่ียวกบัปัญหาทางการเมือง! 

ชีวติจะน่าอยูข้ึ่นถา้โลกน้ีไม่มีส่ิงคุกคามสันติภาพของโลก แต่พระเยซูทรงเตือนเราวา่จะเกิด
สงครามและขา่วลือเร่ืองสงคราม พระองคท์รงตอ้งการให้ใจของเราไม่เป็นทุกข ์ พระองคไ์ม่ทรงสัญญา
วา่การเมืองของโลกจะอยูใ่นความสงบปราศจากความวุน่วาย บางคร้ังพระองคท์รงใชค้วามผนัแปรทาง
การเมืองเพื่อทดสอบความเช่ือของเราใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน อบัราฮมัเรียนรู้ส่ิงน้ีจากพระเจา้เม่ือโลทหลาน
ของท่านก าลงัตกอยูใ่นอนัตราย 

ในตอนตน้ของปฐมกาลบทท่ี 14 เราอ่านพบวา่โลทถูกจบัเป็นเชลยในสงคราม เขาและ
ครอบครัวถูกกวาดตอ้นไป ศตัรูไดห้มายเอาพื้นท่ีราบลุ่มจอร์แดนซ่ึงมีน ้าอุดมสมบูรณ์ ศตัรูมีก าลงั
มากกวา่จึงสามารถยดึไปได ้โลทจึงพบความจริงวา่ความมัง่คัง่ท่ีเขาหมายไวน้ั้นไดห้ลุดจากมือไปแลว้ 

อบัราฮมัไม่อาจปล่อยโลทไปตามยถากรรม ท่านไม่ปล่อยใหโ้ลทรับผลจากการกระท าของเขา
เอง บุคคลท่ีมีความเช่ือไม่ท าเช่นนั้นแน่ พระเจา้ไม่ทรงปล่อยใหม้นุษยชาติหลงไปตามความบาป 
พระองคย์ืน่พระหตัถเ์ขา้เก่ียวขอ้ง อบัราฮมัตอ้งด าเนินตามพระเจา้ของท่าน มีบางคนหนีรอดพน้จาก
ศตัรูและมาหาอบัราฮมัเพื่อบอกข่าว “เม่ืออบัราฮมัไดย้ินวา่พวกขา้ศึกจบัญาติสนิทไปได ้ จึงน าพล
ช านาญศึกท่ีเกิดในบา้นของตนสามร้อยสิบแปดคนไล่ตามไป” ความผกูพนัในเครือญาติเป็นเร่ืองส าคญั 
ถึงแมว้า่ญาติผูน้ั้นก าลงัไดรั้บผลแห่งการกระท าของตนเอง ก็ไม่สมควรปล่อยใหเ้ขาอยูใ่นความทุกขย์าก
นั้น 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งญาติโดยก าเนิดเป็นส่ิงส าคญั ความสัมพนัธ์ระหวา่งพี่นอ้งในพระคริสต์
ยิง่ส าคญักวา่นั้นอีก อนุชนคริสเตียนบางคนก าลงัส้ินหวงัเพราะติดยาเสพติดก่อนหนา้น้ีเขาเคยไดรั้บค า
เตือนใหร้ะวงัในการคบเพื่อนสตรีคริสเตียนบางคนแต่งงานโดยไม่ฟังเสียงคดัคา้นของพี่นอ้ง ขณะน้ีเธอ
ก าลงัมีปัญหาครอบครัว เราน่ิงดูดายอยูไ่ม่ได ้ และบางทีตอ้งเขา้ไปแกปั้ญหาโดยตรง รัฐบาลของ
ประเทศกมัพชูามีพฤติกรรมเลวทรามและสมควรกบัความพินาศ ประชาชนชาวกมัพชูาคิดผดิท่ีเลือก
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รัฐบาลเช่นน้ี แต่เราไม่อาจน่ิงเฉยโดยไม่ท าอะไรเพราะชาวกมัพชูาก าลงัส้ินชาติ คริสเตียนท่ีแทจ้ริง
และคริสเตียนแต่ในนามชาวกมัพชูาก าลงัอยูใ่นภาวะคบัขนั เราไม่อาจปล่อยใหพ้วกเขาตกยากในค่ายผูล้ี้
ภยั เราตอ้งมีส่วนให้ความช่วยเหลือ ควรหรือท่ีคริสเตียนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ควรหรือท่ีคริสเตียน
ปฏิเสธการมีส่วนช่วยเหลือพี่นอ้งท่ีสูญเสียทรัพยสิ์นทั้งหมด ขาดสิทธิของมนุษยชนและก าลงัเป็นเชลย
ของศตัรู พระเยซูคริสตท์รงกระท าตวัเป็นแบบอยา่งโดยเสด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละส้ินพระชนมบ์น
ไมก้างเขน แลว้เราจะไม่ยนิดียนิร้าย เพียงแต่ช าเลืองมองความทุกขย์ากของผูอ่ื้นเท่านั้นหรือ? เราน่ิงเฉย
อยูไ่ดอ้ยา่งไรเม่ือคนจ านวนมากก าลงัเป็นทาสของซาตาน และถูกจ าจองดว้ยโซ่ฝ่ายจิตวิญญาณ ความ
หลงผดิ ยาเสพติด หนงัสือลวงโลก หนงัสือลามก และช่ือเสียงฝ่ายโลกท่ีท าใหม้นุษยไ์ม่รู้ตวัวา่ตนเอง
เป็นทาสของบาป เราตอ้งยืน่มือเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และน่ีคือส่วนหน่ึงของชีวติแห่งความเช่ือ 

อบัราฮมัมีก าลงัรบอยูเ่พียงสามร้อยสิบแปดคนอบัราฮมัน่าจะอา้งวา่ท่านมีก าลงัคนนอ้ยแลว้ไม่
ไปช่วยโลทนอกจากน้ีเราทราบจากประวติัศาสตร์วา่เคโดร์ลาโอเมอร์ไม่ใช่หวัหนา้ของเผา่เล็ก ๆ เขา
ไม่ใช่ผูท่ี้จะลอ้เล่นดว้ยไดเ้ลย ยิง่กวา่นั้น เขาเป็นหวัหนา้ของกลุ่มส่ีกษตัริย ์ กลุ่มน้ีเพิ่งรบชนะกลุ่มของ
กษตัริยอี์กหา้องคม์าหยก ๆ ทางท่ีดีอบัราฮมัควรถอยใหห่้างจากเขา การเขา้ไปตอแยกบัเขาเท่ากบัเป็น
การฆ่าตวัตาย แลว้จะเขา้ไปยุง่กบัเขาท าไมเล่า? 

อบัราฮมัมีความเช่ือ ท่านจึงมีเหตุผลอีกแบบหน่ึง ญาติของท่านถูกจบัไป ส่ิงน้ีส าคญักวา่ส่ิงอ่ืน
ทั้งส้ิน ท่านเป็นหน้ีท่ีจะตอ้งช่วยโลท และความรู้สึกเป็นหน้ีเป็นรากฐานของการตดัสินใจ เม่ือพี่นอ้ง
ของเราก าลงัตกทุกขไ์ดย้าก และถา้เราสามารถท าอะไรเพื่อเขาไดบ้า้ง เราตอ้งช่วยเขา ยิง่ไปกวา่นั้นเม่ือพี่
นอ้งในพระคริสตต์อ้งการความช่วยเหลือ เราจะอยูเ่ฉยไดอ้ยา่งไร การมีก าลงัเพียงหยบิมือเดียวนั้นไม่
เป็นอุปสรรคถ์า้เรามีความเช่ือ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา “ท่ีน่ีมีเด็กคนหน่ึงมีขนมบารลีหา้อนักบั
ปลาสองตวั” ร่วมกบัฤทธ์ิเดชของพระคริสต ์ สามารถเล้ียงคนหา้พนัได ้ จ  านวนทหารในกองทพัอาจ
ไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการท าสงคราม บางคร้ังจ านวนคนนอ้ยอาจดีกวา่ กิเดโอนพบความจริงอนัน้ี เม่ือ
พระเจา้ส่งทหารส่วนใหญ่ในกองทพักลบับา้นก่อนสงครามเร่ิมข้ึน อคัรทูตเปาโลผูย้ิง่ใหญ่เคยกล่าววา่ 
“ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใด ขา้พเจา้ก็จะแขง็แรงมากเม่ือนั้น” พระเยซูทรงถูกตรึงท่ีกางเขนแต่เพียงล าพงัมิใช่
หรือ ในสถานการณ์เช่นน้ีท าใหเ้รารู้ตวัวา่เรามีความเช่ือในพระเจา้มากนอ้ยเพียงไร ถา้เราเช่ือวา่พระองค์
ทรงพระชนมอ์ยูแ่ละมีฤทธานุภาพสูงสุด เราจะไม่กลวัผูใ้ดเลย ถา้พระองคไ์ม่เป็นจริง ถา้พระองคไ์ม่
เป็นจริงในใจของเรา เราจะไม่กลา้ท าส่ิงใดเลย ความเช่ือท่ีแน่วแน่ของฮดัสันเทยเ์ลอร์ท าใหท้่าน
สามารถกล่าวไดว้า่ “เร่ิมแรกเราอาจคิดวา่ไม่มีทางส าเร็จ ต่อมาเราคิดวา่ส าเร็จไดด้ว้ยความยากล าบาก 
และในท่ีสุดมนัก็ส าเร็จ” 
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เหตุการณ์ท่ีน่าสลดใจในปัจจุบนัมีอยูว่า่ กลุ่มพลงักลุ่มเลก็กลุ่มนอ้ยท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ีนแปลง
ในสังคมอยา่งมากไดแ้ก่ พวกนิยมซา้ย กลุ่มหวัรุนแรง และคอมมิวนิสต ์ กลุ่มเหล่าน้ีมีอิทธิพลมาก
ถึงแมว้า่มีก าลงัคนไม่มาก แต่คริสตจกัรกลบังอมืองอเทา้ มีขอ้อา้งวา่ขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละก าลงัคน 
วางแผนจะปิดคริสตจกัร ลดปริมาณงานรับใชพ้ระเจา้ ส่ิงเหล่าน้ีก าลงัเกิดข้ึนในประเทศตะวนัตกบาง
ประเทศ แทท่ี้จริงแลว้คริสตจกัรในประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี มีขมุก าลงัมากกวา่กลุ่มพลงักลุ่มเล็กนอ้ยอ่ืน ๆ 
เสียอีก คริสตจกัรขาดความร้อนรน จึงไม่อาจน าพลงัต่าง ๆ ออกมาใชไ้ด ้ พระเจา้ทรงโปรดประทาน
พระพรฝ่ายวญิญาณแก่เรานานาประการในสวรรคส์ถานโดยพระคริสต”์ (เอเฟซสั 1:3) คริสตจกัร
กระท าตนเหมือนผูต้กยากฝ่ายจิตวญิญาณ ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่การขาดก าลงัคนหรือทุนทรัพย ์ แต่อยูท่ี่ขาด
การติดสนิทกบัพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ เราไม่เช่ือในส่ิงท่ีปากของเราบอกวา่เราเช่ือ และเม่ือเราอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีตอ้งอาศยัความเช่ือ และไม่อาจพึ่งมนุษยด์ว้ยกนัเองได ้เราก็ไม่กลา้ริเร่ิมท างานใด ๆ 

อบัราฮมัช่วยโลทคร้ังน้ี ท่านไม่ไดท้  าอยา่งท่ือ ๆ โง่ ๆ ท่านไตร่ตรองและวางแผนการรบอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ ท่านมีก าลงันอ้ย ท่านจึงตอ้งโจมตีโดยไม่ใหข้า้ศึกรู้ตวัท่านประสบความส าเร็จเกิน
คาด กองทพัของศตัรูเพิ่งไดรั้บชยัชนะมาหยก ๆ และก าลงัเดินทางกลบับา้น จึงไม่คาดวา่จะถูกโจมตี
จากทิศทางของเมืองท่ีพวกเขาไดรั้บชยัชนะมา (ปฐมกาล 14:15) อบัราฮมัเขา้โจมตีในเวลากลางคืนท า
ใหข้า้ศึกเกิดความโกลาหล อบัราฮมัแยกพลของตนออกเป็นกอง ๆ และจู่โจมอยา่งสายฟ้าแลบ ยทุธวธีิน้ี
ท าใหท้่านมีชยั ศตัรูแตกกระเจิง แลว้ท่านน าขา้วของกลบัคืนมาหมดและช่วยโลทพร้อมกบัครอบครัว
และประชาชนดว้ย 

ชาวโลกมกัเขา้ใจผดิวา่ การด าเนินชีวิตตามความเช่ือหมายถึงการไม่ใชส้ามญัส านึกและไม่ใช้
สมองคิด พระคมัภีร์สอนใหเ้รา “รับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แลว้อุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่” 
(โรม 12:2) และ “จงเตรียมตวัเตรียมใจของท่านไวใ้หดี้” (1 เปโตร 1:13) พระคมัภีร์ไม่เคยหา้มการใช้
สมองคิด เม่ือเราเขา้ใจข่าวประเสริฐอยา่งถ่องแท ้ เราจะเร่ิมคิดไดอ้ยา่งมีหลกัการ ความคิดของชาวโลก
มกัจะขาด ๆ เกิน ๆ แต่เม่ือเรายอมจ านนต่อพระเจา้ทางพระเยซู ความคิดของเราจะสุขมุ ดงันั้นการท่ีอบั
ราฮมัท าสงครามโดยใชม้นัสมอง จึงเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้ง ท่านมีความเช่ือแต่ไม่ไดห้มายความวา่
ท่านตอ้งเขา้โจมตีซ่ึง ๆ หนา้ ดว้ยเหตุน้ีในปัจจุบนัหากเราประสบกบังานท่ียากและอนัตราย เราตอ้งคิด
แลว้คิดอีก ในตอนตน้ของทศวรรษท่ี 70 พนมเปญเป็นเมืองท่ีมีอนัตรายอยูทุ่กหนทุกแห่ง ทุกวนัมีการ
ถล่มจรวดเขา้ใส่กนัทุกมุมเมือง คร้ังหน่ึงขา้พเจา้นัง่อยูบ่นเคร่ืองบินท่ีก าลงัลงสู่ท่าอากาศยานเด็กหนุ่ม
ชาวกมัพชูาคนหน่ึงไดโ้นม้ตวัมาหาขา้พเจา้ พดูวา่ “มาประเทศของเราแลว้คุณไม่กลวัหรือ? มีการสู้รบ
กนัรอบ ๆ สนามบินทุกคืน” คณะของขา้พเจา้ไดรั้บขอ้เสนอใหส่้งมิชชนันารีไปท างานในประเทศน้ี เรา
จะตดัสินใจดว้ยหลกัการอะไร ในเวลาต่อมาไม่นานคณะกรรมการกลางของเรามีการประชุมและ
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อธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในประเทศสิงคโ์ปร์ ผูน้  าคนหน่ึงของคริสเตียนชาวกมัพชูาเดินทางมาสิงคโ์ปร์
อยา่งกะทนัหนัเพื่อมาขอความช่วยเหลือส าหรับกมัพชูา เขาใหเ้หตุผลวา่พวกเขาก็เป็นพี่นอ้งในพระ
คริสตร่์วมกบัพวกเรา และพวกเราไม่ควรทอดทิ้งพวกเขา แต่อยา่งไรก็ตามคณะมิชชัน่ของเราตอ้ง
ค านึงถึงสถานการณ์เส่ียงอนัตรายในประเทศนั้น เราไม่กลา้ส่งคนท่ีมีบุตรซ่ึงอายยุงันอ้ยหรือส่งคนท่ี
แต่งงานแลว้ไปท างาน เรามองหาคนท่ีท างานไดเ้กิดผลมากท่ีสุดในเวลาท่ีเหลือนอ้ยมาก เราค านึงถึง
ประเภทของงานท่ีจ าเป็นตอ้งท าเร่งด่วน เราจะประสานงานอยา่งไรกบัคริสตจกัรและคณะซีเอม็เอ คณะ
ซีเอม็เอ ไดท้  างานบุกเบิกในกมัพชูามานานเกือบหา้สิบปีเราจะติดต่อกบัผูรั้บใชข้องพระเจา้ท่ีเราจะ
ส่งไปไดอ้ยา่งไรเราจะส่งเงินค่าเล้ียงชีพดว้ยวธีิการใด การเรียนรู้ภาษาทอ้งถ่ินจะท าไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 
เรายงัตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ีรับผิดชอบส าคญั ๆ ท่ีคนของคณะเราก าลงัท าอยู ่ เราตอ้งคิดถึงปัญหาต่าง ๆ 
เหล่าน้ีทั้งหมดก่อนจะตดัสินใจเขา้ไปท างานในกมัพชูา 

อบัราฮมัตอ้งเส่ียงอนัตรายในการช่วยโลท เรายกยอ่งและสนบัสนุนการกระท าของท่าน แต่เรา
อาจเขา้ไม่ถึงความรู้สึกของท่าน ทั้งน้ีเพราะเรารู้วา่ผลสุดทา้ยท่านรบชนะ ส่วนอบัราฮมัไม่ทราบวา่ท่าน
จะชนะหรือแพ ้ คริสเตียนตอ้งไม่กลวัการเสียชีวติ ความพิการ หรือทรัพยสิ์นเม่ือเราตอ้งใหค้วาม
ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีอยูค่ร้ังหน่ึงฮดัสัน เทยเ์ลอร์ วางแผนจะเขา้ไปท างานในพื้นท่ีท่ีอนัตรายมากแห่งหน่ึง
ของประเทศจีน เพื่อนของเขาทกัทว้งเน่ืองจากกลวัวา่เขาอาจเสียชีวติ ฮดัสัน เทยเ์ลอร์พูดตอบในทนัทีวา่ 
“เราควรสละชีวติเพื่อพี่นอ้งของเรา” คริสเตียนทุกคนควรมีจิตใจเช่นน้ีตั้งแต่สงครามคร้ังสุดทา้ยใน
ประเทศจีน มิชชนันารีคณะโอ เอม็ เอฟ สองคนถูกจบัตวัไปเรียกค่าไถ่ หา้คนถูกลอบสังหารถึงแก่ความ
ตาย นอกจากน้ียงัมีนกัธุรกิจคริสเตียนอีกคนหน่ึงท่ีเส่ียงชีวติลอบเขา้ไปดูดว้ยตนเองวา่ พี่นอ้งในพระ
คริสตมี์ความเป็นอยูอ่ยา่งไร เขาควรจะอยูก่บับา้นของเขาเพื่อความปลอดภยัของตวัเอง บุคคลเหล่าน้ี
ตดัสินใจสละชีวติของตน ตั้งแต่เขาเร่ิมงานรับใชพ้ระเจา้ หาใช่เม่ือเขาถูกปืนจ่ออยูไ่ม่ เม่ือผูอ่ื้นเหน่ียวไก
ปืน เราก็ไม่มีโอกาสเลือกวา่จะอยูห่รือตาย แต่เรามีโอกาสเลือกขณะเม่ือเราก าลงัตดัสินใจจะท างานเพื่อ
พระเจา้หรือไม่ เรามีโอกาสเลือกท่ีจะเช่ือฟังหรือไม่ฟังพระองค ์ ถา้เห็นอนัตรายอยูข่า้งหนา้ เราจะไป
หรือไม่ คริสเตียนทุกคนในทุกท่ีของโลกตอ้งตดัสินใจในปัญหาน้ี การถูกสังหารและความตายเป็น
อนัตรายส่ิงสุดทา้ยท่ีคริสเตียนบางคนไดรั้บ แต่คริสเตียนจ านวนมากก าลงัผจญกบัภาวะบีบคั้นใน
ชีวติประจ าวนั ซ่ึงตอ้งอาศยัความกลา้หาญเช่นเดียวกนั ผูรั้บใชพ้ระเจา้หลายคนตอ้งท างานในแหล่ง
ชุมชนแออดัใจกลางเมืองนิวยอร์ค ลอนดอน ซิดนีย ์ หรือโตเกียว พวกเขาตอ้งการไปใหไ้กลแสนไกล 
แต่ไม่อาจทิ้งงานไดเ้น่ืองจากความรับผดิชอบต่อพี่นอ้งร่วมชาติ เราตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแก่พี่นอ้งร่วม
ชาติท่ีตกเป็นทาสของซาตานและไม่อาจช่วยตวัเองได ้
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เม่ือเรามองดูโลกปัจจุบนั เราพบวา่ผูล้ี้ภยัมีจ  านวนมากข้ึน ประชากรท่ีหิวโหยและยากจนเพิ่ม
จ านวนมากข้ึน คนจ านวนนบัลา้นไม่มีโอกาสไดย้นิเร่ืองข่าวประเสริญท่ีสามารถปลดปล่อยเขาได ้ เป็น
เร่ืองน่าสลดใจท่ีคริสเตียนมีบทบาทในเร่ืองเหล่าน้ีนอ้ยมาก คริสเตียนไดแ้ต่นัง่ดูปัญหาเหล่าน้ีหนา้จอ
ทีว ี บางคนอาจบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นคร้ังคราว คริสตจกัรไม่ไดใ้ชก้  าลงัคนและทุนทรัพยอ์ยา่งเตม็ท่ี
ในการแกปั้ญหา ยิง่ไปกวา่นั้นกลุ่มท่ีมีบทบาทส่วนมากมกัไดแ้ก่กลุ่มหวัรุนแรง พวกนิยมซา้ยและ
คอมมิวนิสต ์กลุ่มเหล่าน้ีมีอุดมการณ์แน่วแน่ท่ีท าใหพ้วกเขาทุ่มเทชีวติเพื่อครองโลกทั้งโลก 

อบัราฮมัชนะศึก แต่ตวัท่านเองไม่ไดรั้บผลประโยชน์เลย ท่านเพียงแต่เห็นผูอ่ื้นไดรั้บอิสรภาพ
และมีโอกาสด าเนินชีวติเป็นปกติสุข พระคมัภีร์อิสยาห์บทท่ี 53 สอนวา่ พระมาซีอาห์พอพระทยัเม่ือ
พระองคท์รงทนทุกขท์รมานพอพระทยัเร่ืองอะไร? ชีวติท่ีตดัขาดจากกนัไดก้ลบัมาคืนดีกนั บา้นท่ี
แตกแยกไดร้วมกนัอยูอ่ยา่งสันติและเตม็ไปดว้ยความรัก คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรม ส่ิงเหล่าน้ี
คุม้ค่ากบัความทุกขท์รมาน 

จากการช่วยโลทคร้ังน้ีอบัราฮมัไม่ไดร้ ่ ารวยข้ึนทางวตัถุเลย ท่านไม่ไดรั้บส่ิงของเป็น
ค่าตอบแทนความเหน็ดเหน่ือยของท่าน แทจ้ริงแลว้ ท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากในการท าสงคราม ใน
ท านองเดียวกนั ผูรั้บใชข้องพระเจา้มกัไม่สามารถเก็บเงินไดพ้อท่ีจะผอ่นซ้ือบา้น เร่ืองการซ้ือเงินสดไม่
ตอ้งพดูถึง ไม่มีเงินเป็นกอ้นฝากไวก้บัธนาคาร และไม่มีมรดกใหลู้กหลาน เปรียบเทียบไม่ไดก้บัเพื่อน
ชาวโลกบางคน พวกเขามกัสนใจการซ้ือรถคนัท่ีสามเพื่อใหลู้กสาวขบัหรือการซ้ือเรือบดเพื่อใชห้ยอ่น
ใจ แต่เม่ือถึงวาระสุดทา้ยรางวลัท่ีผูรั้บใชข้องพระเจา้ไดรั้บคือชีวิตของมนุษยท่ี์ไดรั้บการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงคงอยูถ่าวรเป็นนิจ ผดิกบัรถและเรือท่ีผกุร่อนไป ความอนิจจงัของโลกมนุษยปั์จจุบนัจะเป็นท่ี
ประจกัษช์ดัเม่ือแผน่ดินสวรรคม์าถึง ไม่วา่ผลสุดทา้ยจะเป็นอยา่งไรและไม่วา่เราจะสูญเสียอะไร คริส
เตียนตอ้งใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นมากนอ้ยตามพระประสงคข์องพระเจา้ 

เม่ือวิเคราะห์ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน การช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นผลจากการเช่ือฟังพระเจา้ เราจะเช่ือฟังพระ
เจา้มากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองค ์ ผลการเช่ือฟังอาจท าใหเ้ราสูญเสียหรือ
ไดรั้บทรัพยส่ิ์งของ จะเสียหรือไดไ้ม่ใช่ส่ิงส าคญั การเช่ือฟังพระเจา้ในทุกกรณีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ
ส าหรับคริสเตียนท่ีชอบใชอ้ารมณ์ แต่การเช่ือฟังพระเจา้เป็นคุณลกัษณะท่ีท าใหค้ริสเตียนต่างจาก
ชาวโลก 

เม่ืออบัราฮมักลบัจากการรบชนะ มีบุคคลผูห้น่ึงมาหาท่านเพื่อใหท้่านมีโอกาสพิสูจน์ใจของ
ท่านเอง เมลคีเซเดคกษตัริยเ์มืองซาเลมผูเ้ป็น “ปุโรหิตของพระเจา้ผูสู้งสุด” (ปฐมกาล 14:17,18) ไดม้า
หาท่านเพื่อจะอวยพรท่าน พร้อมกนันั้นเมลคีเซเดคไดบ้อกอบัราฮมัวา่ กองทพัก าลงันอ้ย ๆ ของท่าน
สามารถรบชนะกองทพัก าลงัมหาศาลไดน้ั้น เป็นเพราะฤทธานุภาพของพระเจา้ มิใช่เป็นเพราะ
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ความสามารถของอบัราฮมั (ปฐมกาล 14:19:20) การสงครามคร้ังน้ีอาจน าความหายนะมาสู่อบัราฮมัแต่
พระเจา้พอพระทยัความเช่ือฟังของอบัราฮมั พระองคจึ์งทรงมอบศตัรูให้แก่ท่าน เราตอ้งไม่คุยโมเ้ม่ือได้
ชยัชนะแต่ตอ้งถ่อมใจและขอบคุณพระเจา้ผูมี้พระคุณต่อเรา ชยัชนะเป็นของพระองค ์ อบัราฮมัมี
ทศันคติเช่นเดียวกบัเมลคีเซเดค ท่านรับค าอวยพรและถวายสิบลด ท่านไม่ยอมรับทรัพยสิ์นท่ียดึคืนมา
ไดแ้มแ้ต่ส่ิงเดียว ท่านบอกกบักษตัริยเ์หล่านั้นวา่ ท่านไม่ตอ้งการรางวลัตอบแทน แต่ท่านใหโ้อกาสคน
ท่ีไปกบัท่านไดรั้บส่วนท่ีเขาควรได ้

ชีวติของอบัราฮมัตอนน้ี เป็นบทเรียนท่ีดีส าหรับคริสเตียนปัจจุบนัท่ีชอบสร้างช่ือเสียงให้
ตนเอง บ่อยคร้ังท่ีองคก์าร นกัเทศน์ หรือผูป้ระกาศ ไดรั้บช่ือเสียงจากการประชุมหรือการรณรงคเ์พื่อ
พระคริสต ์ ขา้พเจา้ไดพ้บเห็นการประชุมใหญ่บางนดัท่ีผูจ้ดัยกยอ่งเอาเองวา่ เป็นการประชุมท่ี
ประวติัศาสตร์ตอ้งจารึก ยกยอ่งกนัก่อนถึงวนัประชุมเสียอีก ผลสุดทา้ยกลายเป็นการประชุมท่ีก่อความ
วุน่วาย บางคร้ังเรากลวัวา่งานท่ีเราท าจะไม่เป็นท่ีกล่าวขวญักนัทัว่ไป เราก็เรียกร้องความสนใจและค า
ชมเชย ทั้ง ๆ ท่ีเราไม่สมควรไดรั้บเลย นกัเทศน์คุยโออ้วดการตระเวนไปยงัท่ีต่าง ๆ และกล่าวถึงความ
ยิง่ใหญ่ของการประชุมในท่ีต่าง ๆ และจบลงดว้ยวลีสั้น ๆ วา่ “ขอพระเจา้ไดรั้บเกียรติในทุกส่ิง” เขาคิด
วา่ค ากล่าวจบเช่นน้ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้! นกัเทศน์พวกน้ีไดรั้บรางวลัของเขาแลว้ 

เราทุกคนมกัถูกล่อลวงใหอ้วดความสามารถของเรา เม่ือเราไดรั้บชยัชนะ มารตอ้งการใหเ้ราลืม
ความอ่อนแอของตนเอง เราควรถ่อมใจและยอมรับวา่ความส าเร็จเกิดจากพระเจา้ทรงอวยพร และเรา
ตอ้งแสดงให้เห็นวา่เรามิไดย้อมรับแต่เพียงวาจาวา่ความส าเร็จมาจากพระเจา้ แต่แสดงโดยการถวายสิบ
ลดของรายได ้ เม่ือท าเช่นนั้นแลว้เราจะไม่เป็นผูห้าช่ือเสียงใหต้นเองจากการรับใชพ้ระเจา้ แต่จะถวาย
เกียรติยศทั้งหมดแด่พระเจา้ พระเยซูทรงสอนวา่ เม่ือภารกิจของเราเสร็จส้ิน เราควรกล่าววา่ “ขา้พเจา้
ทั้งหลายเป็นบ่าวท่ีไม่มีบุญคุณต่อนาย ขา้พเจา้ไดก้ระท าตามหนา้ท่ีซ่ึงขา้พเจา้ควรกระท าเท่านั้น” (ลูกา 
17:10) 
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8. ความเช่ือท าให้สายตากว้างไกลออกไป 

“ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองครู้์สึกตอ้งการการหนุนใจเป็นอยา่งยิง่ ขา้พระองคไ์ดด้ าเนิน
ชีวติคริสเตียนมาเป็นเวลานานพอควร ขา้พระองคไ์ดอ้ะไรบา้งจากการเป็นคริสเตียน ขา้พระองคท์ราบดี
วา่ความเช่ือเป็นเร่ืองของส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่บางทีขา้พระองคต์อ้งการเห็นกบัตาบา้งพระองคป์ระทาน
พระสัญญาแก่ขา้พระองคม์ากมาย แต่มนุษยปุ์ถุชนธรรมดาตอ้งการมากกวา่ค าสัญญา ขา้พระองค์
ประสบกบัความยากล าบากเพราะการเป็นคริสเตียน ขา้พระองคท์ูลพระองคอ์ยา่งตรงไปตรงมาวา่ ขา้
พระองคไ์ม่กลา้เผชิญกบัเหตุการณ์ขา้งหนา้ ขา้พระองครู้์สึกเปล่าเปล่ียว ตอ้งการค าหนุนใจ ขา้พระองค์
เช่ือและวางใจในพระองค ์แต่อยา่งไรก็ตาม ขา้พระองคอ์ยากขอหมายส าคญัจากพระองคเ์พื่อขา้พระองค์
จะมัน่ใจมากข้ึนวา่ ขา้พระองคไ์ม่ไดก้  าลงัสร้างวมิานในอากาศ” 

ขอ้ความขา้งตน้ฟังดูคลา้ยค าบ่น ผูอ่้านอาจคิดวา่คริสเตียนท่ีติดสนิทกบัพระเจา้จะไม่อธิษฐาน
เช่นน้ีต่อพระเจา้ อยา่งไรก็ตามอบัราฮมัอธิษฐานท านองน้ีต่อพระเจา้ เราคงไม่คิดต่อวา่ท่านท่ีกระท า
เช่นน้ี ท่านก็เป็นมนุษยปุ์ถุชนเหมือนเรา ตามวสิัยมนุษยค์งมีบางวนัท่ีท่านอยากเห็นบุตรท่ีพระเจา้ทรง
สัญญาจะประทานให ้ พระคมัภีร์ไม่ไดส้อนวา่ชีวติแห่งความเช่ือคือชีวติท่ีด าเนินไปอยา่งสงบราบเรียบ
พระคมัภีร์ไม่เคยสอนวา่ชีวิตแห่งความเช่ือเป็นชีวติท่ีปราศจากความกดดนั ความผิดหวงั หรือปราศจาก
การตดัพอ้พระเยซูทรงสอนใหส้าวกของพระองคส์ละชีวติของตนทุก ๆ วนั การสละชีวติไม่ใช่เร่ือง
สนุกเลย การฟ้ืนคืนชีวติเป็นส่ิงท่ีทุกคนอยากไดรั้บ แต่คริสเตียนตอ้งสละชีวติของตนก่อน ทุกคนตอ้ง
พบกบัปัญหา การทดสอบ และอาจตอ้งตดัสินใจในเร่ืองท่ีตดัสินใจยากมาก บุคคลท่ีมีความเช่ือในพระ
เจา้ไม่เหมือนกบับุคคลทัว่ไปตรงท่ีวา่ พวกเขารู้วา่ส่ิงส าคญัไม่ใช่การเอาตวัรอดจากความยุง่ยาก แต่ส่ิง
ส าคญัคือการเผชิญกบัปัญหาดว้ยก าลงัจากพระเจา้และพึ่งในฤทธ์ิเดชของพระองค ์ พระธรรมยากอบ
เขียนไวว้า่ “ดูก่อนพี่นอ้งของขา้พเจา้ เม่ือท่านทั้งหลายประสบความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ ก็จงถือวา่
เป็นเร่ืองน่ายนิดี เพราะท่านทั้งหลายรู้วา่การทดลองความเช่ือของท่านนั้น ท าใหเ้กิดความหนกัแน่น
มัน่คง” นกักรีฑาจะชนะไดก้็ต่อเม่ือเขาไดอ้อกก าลงัสุดแรงจนปวดกลา้มเน้ือ 

อบัราฮมัยืน่มือเขา้ไปช่วยโลทโดยเขา้ร่วมท าสงคราม ท่านรบชนะและช่วยโลทไดส้ าเร็จ 
หลงัจากนั้นท่านมีเร่ืองตอ้งขบคิดอีก กษตัริยท่ี์พา่ยแพต่้อท่านคงเป็นเดือดเป็นแคน้และเสียดาย
ทรัพยสิ์นท่ีปลน้มาก และถา้กษตัริยพ์วกน้ีรู้วา่ท่านมีก าลงัพลเพียงหยบิมือเดียว พวกเขาตอ้งรวมทพั
กลบัมาแกแ้คน้ ชยัชนะในสงครามคร้ังนั้นไม่ใช่ฉากสุดทา้ยของปัญหา ท่านไม่แน่ใจวา่ในอนาคตจะ
โดนโจมตีเม่ือไหร่ เราไดเ้ห็นแลว้วา่ท่านไม่ยอมรับค่าตอบแทนในการท าสงครามคร้ังน้ี เพราะท่าน
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ตอ้งการถวายเกียรติแด่พระเจา้ผูป้ระทานชยัชนะใหท้่าน บดัน้ีเหลือแต่ความวติกกงัวลใจ ท่านได้
อะไรบา้งจากการเช่ือฟังพระเจา้? 

พระเจา้ทรงทราบความตอ้งการในใจของอบัราฮมัพระองคท์รงปรากฎในนิมิตและตรัสวา่ “อบั
ราฮมัเอ๋ย เจา้อยา่กลวัเลย เราเป็นโล่ของเจา้ บ าเหน็จของเจา้จะยิง่ใหญ่ (ปฐมกาล 15:1) หลายคร้ังท่ีพระ
เจา้ทรงมาหาอบัราฮมัเพื่อประทานความมัน่ใจใหแ้ก่ท่าน การเสด็จมาทุกคร้ังเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ส าหรับชีวติของท่าน ความมัน่ใจท่ีอบัราฮมัไดรั้บแต่ละคร้ังช่างตรงกบัความตอ้งการของท่านใน
ช่วงเวลาท่ีพระเจา้ไม่ไดป้รากฎนั้น พระคมัภีร์ไม่ไดบ้นัทึกไว ้ แต่ท่านคงใชชี้วิตแต่ละวนัดว้ยการเช่ือฟัง
และการนมสัการ พระเจา้ทรงปรากฎแก่ท่านอยา่งนอ้ยส่ีคร้ังและการปรากฎแต่ละคร้ัง ก่อใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากในชีวติของท่าน” 

พระเจา้ทรงใหค้วามมัน่ใจแก่บุตรของพระองคทุ์กคนเหมือนกนั บางคร้ังประสบการณ์กบัพระ
เจา้เด่นชดัเหมือนกบันิมิต บางคร้ังเราไม่อาจบรรยายประสบการณ์นั้นออกเป็นค าพดูได ้ แต่เรามัน่ใจวา่
พระเจา้ทรงอยูก่บัเราอยา่งใกลชิ้ดเหมือนหน่ึงเราก าลงัสัมผสักบัพระองค ์ เรามีความรู้สึกอบอุ่นอยา่งน่า
ประหลาดเช่นเดียวกบัความรู้สึกของ จอห์น เวสเลย ์ คริสเตียนบางคนพยายามวเิคราะห์ประสบการณ์
ส่วนตวั พวกเขาใชพ้ระคมัภีร์ในการวเิคราะห์ประสบกาณ์ส่วนตวั แต่เขากลบัสรุปใหทุ้กคนใฝ่หา
ประสบการณ์เหมือนกบัท่ีเขาไดรั้บ คริสเตียนบางคนเนน้เร่ือง “การช าระใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน” บาง
คนเนน้เร่ือง “การพกัใจดว้ยความเช่ือ” พวกเขาแนะน าวา่ “ใหเ้ราท าส่วนของเราและใหพ้ระเจา้ท าส่วน
ของพระองค”์ บางคนสอนใหเ้รารู้จกัความหมายของ “การตรึงตวัเองท่ีกางเขนพร้อมพระคริสตใ์นสมยั
ปัจจุบนัมีคริสเตียนบางกลุ่มเนน้ “บพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

ขา้พเจา้มีความเห็นวา่หลกัการท่ีส าคญัคือ พระวิญญาณของพระเจา้ทรงยิง่ใหญ่สูงสุด และ
พระองคป์ฏิบติัต่อประชากรของพระองคต์ามพระประสงคข์องพระองค ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่พวกเขามี
ประสบการณ์กบัพระเจา้จริง แต่พวกเขาไม่น่าเนน้ใหผู้อ่ื้นแสวงหาประสบการณ์แบบท่ีพวกเขาไดรั้บ
เท่านั้น การจ ากดัวธีิการให้พระวญิญาณของพระเจา้ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นนั้นเป็นความผิด บางทีเราอาจยก
ทฤษฎีต่าง ๆ มาถกเถียงกนัแลว้จบลงดว้ยขอ้สรุปท่ีบิดเบือนจากความจริง วธีิการอวยพรของพระเจา้มี
เพียงสองวธีิเทา่นั้นหรือ? เราไดเ้ห็นแลว้วา่อบัราฮมัมีประสบการณ์โดยตรงกบัพระเจา้ส่ีคร้ังส่ีวธีิ ซ่ึงท า
ใหชี้วติฝ่ายจิตวญิญาณของท่านกา้วหนา้ข้ึน เราตอ้งการเพียงสองวธีิเท่านั้นหรือ? ถา้เราตั้งใจท่ีจะรู้จกั
พระเจา้มากข้ึน ๆ แลว้ มิควรหรือท่ีเราจะใหพ้ระองคเ์ป็นฝ่ายก าหนดเวลาท่ีพระองคจ์ะทรงเขา้มาหาเรา
อยา่งใกลชิ้ดเป็นพิเศษ เราตอ้งไม่ชกัชวนผูอ่ื้นใหพ้ยายามหาประสบการณ์กบัพระเจา้ดว้ยวธีิการ
เหมือนกบัท่ีเราไดรั้บจากพระเจา้ทุกประการ พวกท่ีเขา้สุหนดัในคริสตจกัรยคุแรกไดก้ระท าผดิใน
ท านองน้ี เราควรตรวจสอบวา่ประสบการณ์ส่วนตวัของเรา เป็นไปตามค าสอนในพระคมัภีร์หรือไม่ 
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ถึงแมว้า่ประสบการณ์ส่วนตวัของเราสอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ เราไม่อาจทึกทกัวา่ประสบการณ์ของเรา
เป็นมาตรฐานของชีวิตคริสเตียนทัว่ไป พระคมัภีร์สอนเราถึงหลกัขอ้เช่ือพื้นฐานและหนทางแห่งความ
รอด ยิง่ไปกวา่นั้นพระคมัภีร์ยงัสอนวา่ ประสบการณ์ส่วนตวักบัพระเจา้มีหลาย ๆ แบบแตกต่างกนั การ
พยายามท าใหค้ริสเตียนทุกคนไดรั้บประสบการณ์เดียวกนัเหมือนกนัทุกคนนั้น เป็นการจ ากดัพระ
วญิญาณของพระเจา้ และเป็นการพยายามหลอมทุกคนเขา้เบา้อนัเดียว ยอ่มสร้างความขดัแยง้และการ
แบ่งแยกในหมู่คริสเตียน 

ขา้พเจา้รู้จกัคริสเตียนผูมี้ความส าคญัระดบัชาติคนหน่ึงของซาราวคั พระเจา้ทรงใชค้ริสเตียน
คนน้ีมากในช่วงการฟ้ืนฟูคริสตจกัร เขามีส่วนป้องกนัไม่ใหเ้กิดการดบัพระวญิญาณในคริสตจกัร และ
ยงัป้องกนัการแตกแยกกนัในคริสตจกัร เขาไดเ้ล่าใหฟั้งวา่พระเจา้ทรงประกอบมหกิจในหมู่คริสเตียน
รอบขา้งเขา บางคนลม้ลงเพราะส านึกในความผดิบาป บางคนสามารถช้ีบอกความผิดบาปของสมาชิก
ในคริสตจกัร และเตือนสติผูท่ี้ท  าใหค้ริสตจกัรเป็นมลทิน ผูน้ าคริสเตียนคนน้ีปรารถนาจะมี
ประสบการณ์เหมือนกบัคนอ่ืน เขาอธิษฐานวา่ “ขา้แต่พระเจา้ ขอโปรดอยา่เสด็จผา่นขา้พระองคไ์ป” 
ต่อจากนั้นพระเจา้ประทานสันติสุขในใจใหเ้ขา พระองคท์รงส าแดงใหเ้ขาทราบวา่ตราบใดท่ีเขายงั
ตอ้งการถวายส่ิงท่ีดีท่ีสุด และยงัตอ้งการรับใชพ้ระคริสตอ์ยู ่ ตราบนั้นไม่จ  าเป็นท่ีเขาจะตอ้งได้
ประสบการณ์จากพระองคเ์หมือนกบัพี่นอ้งของเขา พี่นอ้งของเขาตอ้งการประสบการณ์บางอยา่งจาก
พระองค ์ส่วนเขาตอ้งการส่ิงอ่ืนท่ีไม่เหมือนกนั ทุกคนท่ีรู้จกัชายผูน้ี้ทราบดีวา่เขาเป็นคริสเตียนท่ีเตม็ลน้
ดว้ยพระวญิญาณ เขาไดรั้บของประทานจากพระวญิญาณในดา้นการมีสติปัญญา สติปัญญาของเขาช่วย
ไม่ใหค้ริสตจกัรแตกแยก แมว้า่ในช่วงเวลาแห่งการฟ้ืนฟู เขาไม่ไดมี้ประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้เหมือน
คนอ่ืน ๆ 

อบัราฮมัไม่ไดเ้ป็นฝ่ายแสวงหาประสบการณ์อนัน้ีจากพระเจา้ พระเจา้ทรงเป็นฝ่ายเสด็จมาหา
ท่านและประทานใหท้่าน แทจ้ริงแลว้เราเห็นไดว้า่พระเจา้ทรงเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ก่อนเสมอ พระเจา้ทรงเป็น
ฝ่ายเร่ิมตน้มาตลอดและในปัจจุบนัน้ีพระองคย์งัคงเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ พระองคคื์อผูต้ดัสินใจวา่โลกน้ีควร
ด ารงอยูต่่อไปหรือไม่ และเราแต่ละคนควรด ารงชีวติอยูใ่นโลกน้ีหรือไม่ พระองคคื์อผูส่้งพระบุตรสุดท่ี
รักมาเพื่อช่วยเราให้รอดพน้จากความบาป พระองคท์รงเป็นฝ่ายส าแดงใหเ้ราทราบวา่เราเป็นชนชาติ
และประชากรของพระองค ์ เราควรแน่ใจวา่ “พระองคผ์ูมิ้ไดท้รงหวงพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคแ์ต่
ไดท้รงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถา้เช่นนั้นพระองคจ์ะไม่ทรงโปรดประทานส่ิง
สารพดัใหเ้ราทั้งหลายดว้ยกนักบัพระบุตรนั้นหรือ” (โรม 8:32) ขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกวา่ พระเจา้จะ
ประทานรางวลัแก่ผูเ้ฉ่ือยชาฝ่ายวญิญาณอบัราฮมันมสัการ และเช่ือฟังพระองคเ์ป็นประจ า พระเจา้เสด็จ
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มาหาท่านเม่ือท่านพร้อมจะรับบางอยา่งเพิ่มเติมความเช่ือคือการวางใจอยูเ่สมอวา่พระเจา้จะทรงปฏิบติั
เช่นน้ีต่อเรา 

เราไม่อาจก าหนดลงไปแน่นอนวา่ คริสเตียนควรมีอารมณ์มากนอ้ยแค่ไหน คริสเตียนเป็น
มนุษยแ์ละอารมณ์ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย ์ อารมณ์กบัความเช่ือเป็นคนละเร่ืองกนั อารมณ์อาจท าให้
เราหมดความช่ืนชมยนิดีท่ีเราควรจะได ้ และอารมณ์อาจท าใหไ้ม่เห็นแผนการของพระเจา้ในชีวิตของ
เรา อยา่งไรก็ตามคริสเตียนไม่อาจกม้หนา้กม้ตาและกดัฟันด าเนินชีวติไปไดโ้ดยปราศจากอารมณ์ แต่
บางจงัหวะของชีวิตเราตอ้งใชแ้ต่ความเช่ือและปฏิเสธอารมณ์ของตวัเอง เม่ือนั้นพระเจา้จะเสด็จมาฟ้ืน
ใจและเติมน ้ามนัใหไ้ฟในใจของเราลุกโชติช่วง มนัเป็นความสุขในใจท่ียากจะบรรยาย ในโอกาส
เช่นนั้นเราจะไดรั้บการหนุนใจเหมือนกบัท่ีอบัราฮมัไดรั้บ เม่ือพระเจา้ตรัสแก่ท่านวา่ “เจา้อยา่กลวัเลย” 

เช่นเคย พระวจนะของพระเจา้ท่ีมาถึงอบัราฮมัช่างเหมาะกบัความตอ้งการของท่านจริง ๆ 
พระองคท์รงปลอบใจท่านวา่อยา่กลวัศตัรูจะกลบัมาโจมตี เพราะพระเจา้ทรงเป็นโล่ของท่าน และอยา่
กลวัการสูญเสียทรัพยสิ์น เพราะพระเจา้ทรงเป็นบ าเหน็จของท่าน หากผูใ้ดจะโจมตีท าร้ายผูรั้บใชข้อง
พระเจา้ จ  าเป็นตอ้งผา่นโล่อนัแขง็แกร่งคือพระเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิและด ารงอยูเ่ป็นนิจ ดว้ยเหตุน้ีผูรั้บใช้
ของพระเจา้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัส่ิงใด ๆ เลย ผูรั้บใชพ้ระเจา้อาจดูอ่อนแอในสายตาของมนุษย ์ แต่พระ
เจา้ผูท้รงสถิตอยูก่บัผูรั้บใชข้องพระองคน์ั้นทรงฤทธานุภาพเหลือจะบรรยาย ในท านองเดียวกนั อบั
ราฮมัปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพยส่ิ์งของเป็นค่าตอบแทนจากกษตัริยซ่ึ์งท่านใหค้วามช่วยเหลือ หากพระเจา้
ทรงเป็นบ าเหน็จของท่านท่านจะไม่ขาดส่ิงใดเลย อบัราฮมัรู้จกัพระเจา้มากพอท่ีจะวางใจพระองคใ์ห้
พระองคป์กป้องรักษาและจดัการเร่ืองทรัพยส์มบติั ในโลกปัจจุบนัมีมนุษยน์อ้ยคนนกัท่ีจะท าเช่นน้ีได ้
ในช่วงสองร้อยปีท่ีผา่นมา นกัปรัชญาสอนวา่ทุกส่ิงท่ีประสาททั้งหา้รับรู้ไม่ไดน้ั้นไม่อาจถือเป็นสาระ
ได ้ วตัถุเท่านั้นท่ีเป็นสาระและเป็นความจริง ปรัชญาน้ีแทรกซึมเขา้ในชีวติมนุษยที์ละเล็กทีละนอ้ย จน
มนุษยไ์ม่รู้ตวั มนักลายเป็นมาตรฐานชีวติส าหรับมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ดงันั้นการสละทรัพยส่์วนท่ีเรา
ควรจะไดแ้ละหนัมาพึ่งพระเจา้ จึงเป็นการกระท าของคนบรมโง่ในสายตาของมนุษยปั์จจุบนั คริสเตียน
เป็นจ านวนมากก็ยงัคลอ้ยตามความคิดของชาวโลกในเร่ืองน้ี เม่ือใดท่ีเราไม่แสวงหาความมัง่คัง่และ
ความปลอดภยัจากโลกน้ี เม่ือนั้นเแหละเราจะมีโอกาสพิสูจน์วา่พระเจา้ทรงสัตยจ์ริง สามารถคุม้ครอง
และใหบ้ าเหน็จแก่เราได ้

บทเรียนท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการสอนเราในพระคมัภีร์ตอนน้ีคือ เราจะไม่เป็นฝ่ายพา่ยแพห้รือ
สูญเสียถา้หากเราเช่ือฟังพระองค ์พระองคท์รงเป็นบ าเหน็จท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดและทรงเป็นโล่ท่ีเขม้แขง็ท่ีสุด 
พระองคท์รงเป็นโล่ของเราทุกคร้ังท่ีเราออกศึก พระองคท์รงเป็นบ าเหน็จของเราทุกคร้ังท่ีเราไดส่้วน
แบง่ เม่ือเรามีพระเจา้เช่นพระองค ์ เราไม่มีความจ าเป็นตอ้งแก่งแยง่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดกบัผูอ่ื้น เราก าลงัอยูใ่น
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ยคุท่ีชอบคิดทุกอยา่งออกเป็นตวัเลข และในยคุท่ีแสวงหาความมัน่คงใหต้วัเอง สังคมสอนใหเ้ราคิด
ช่วยเหลือตนเองและใหเ้ช่ือมัน่ใจส่ิงท่ีเราคิด ดว้ยเหตุน้ีเราจึงมกัจะพึ่งสติปัญญาของตนเอง และไม่ 
“วางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจ” (สุภาษิต 3:5) พระเยซูทรงส าแดงวา่ทรงเช่ือมัน่วา่พระบิดาคุม้ครองรักษา
พระองค ์ พระองคต์รัสแก่ปีลาตวา่ “ท่านจะมีอ านาจเหนือเราไม่ไดน้อกจากจะประทานจากเบ้ืองบน
ใหแ้ก่ท่าน” (ยอห์น 19:11) ชาวโลกอาจเยย้หยนัพระด ารัสของพระองค ์แต่แทจ้ริงแลว้พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่
ทรงอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์ และควบคุมทุกอยา่งใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตท่ีพระองคว์างไว ้ เม่ือเรามัน่ใจวา่
พระเจา้ทรงอยูเ่บ้ืองหลงัของเหตุการณ์ เราจะเผชิญไดทุ้กสถานการณ์แมว้า่จะเป็นสถานการณ์ท่ีชาวโลก
ส้ินหวงัแลว้ก็ตาม โลกปัจจุบนัเส่ือมลงเพราะความนิยมในวตัถุ ศาสนาและลกัธิใหม่ ๆ ท่ีมีข้ึนในโลก
ปัจจุบนัแสดงให้เห็นวา่บางคนก าลงัหนักลบัไปหาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมองไม่เห็น เวลาน้ีแหละเป็นโอกาส
เหมาะส าหรับคริสเตียนเพราะคริสเตียนมัน่ใจวา่พระเจา้ทรงเป็นผูป้กป้องภยันานาและเป็นบ าเหน็จของ
เรา ในสมยัท่ีนิยมวตัถุน้ีโลกตอ้งการวถีิชีวติแบบใหม่ แต่น่าเสียดาย คริสเตียนไม่ไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี
ส าหรับชาวโลก 

ถึงแมว้า่พระเจา้ประทานความมัน่ใจใหแ้ก่อบัราฮมั อบัราฮมัก็ยงัมีเร่ืองร้องเรียนต่อพระองค ์
และท่านร้องเรียนอยา่งตรงไปตรงมา ท่านทูลวา่ “ขา้แต่พระเจา้ พระองคจ์ะทรงโปรดประทานอะไรแก่
ขา้พระองค ์ ดว้ยวา่ขา้พระองคย์งัไม่มีบุตรเลย และเอลีเยเซอร์ชาวเมืองดามสักสัคนน้ีจะเป็นผูรั้บมรดก
ของขา้พระองค”์ ท่านยงัทูลต่อให้ตรงเป้าอีกวา่ “พระองคมิ์ไดป้ระทานบุตรใหแ้ก่ขา้พระองค ์ แลว้คนท่ี
เกิดในบา้นของขา้พระองคก์็จะเป็นผูรั้บมรดกของขา้พระองค”์ ท่านไม่ไดส้งสัยในความยิง่ใหญ่และ
สิทธิอ านาจของพระเจา้ แต่ความเช่ือในความยิง่ใหญ่และสิทธิอ านาจของพระองคก์ลบัมีส่วนท าใหท้่าน
มีปัญหา เม่ือพระเจา้ทรงเป็นกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่สูงสุด เหตุไรพระองคไ์ม่ประทานส่ิงท่ีอบัราฮมัตอ้งการ
เหนือส่ิงอ่ืนใด พระสัญญาจะประทานบุตรใหน้ั้นดูกระไรอยู ่ ในเม่ืออบัราฮมัเล็งเห็นวา่ชาวต่างชาติคน
หน่ึงเป็นผูเ้ดียวท่ีควรไดม้รดก น่ีคือเสียงคร ่ าครวญจากส่วนลึกของใจมนุษย ์ อบัราฮมัเดินทางมายงั
แผน่ดินน้ีพร้อมดว้ยพระสัญญา ขณะน้ีพระสัญญายงัไม่เป็นจริง ความอดทนของท่านเร่ิมลดนอ้ยลง 
ท่านจึงกล่าววา่ “พระองคมิ์ไดป้ระทานบุตรแก่ขา้พระองค”์ คริสเตียนเป็นจ านวนมากไดอ้ธิษฐานจาก
ส่วนลึกของใจเหมือนอบัราฮมั บางคนขอบุตร บางคนขอสามี บางคนขอการรักษาโรคหรือความหวงั
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

อบัราฮมัเป็นบุรุษแห่งความเช่ือ แต่กระนั้นท่านก็ยงัเป็มนุษยปุ์ถุชน และเช่นเดียวกบัผูท่ี้มีความ
เช่ือในทุกยคุทุกสมยั ท่านตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีท าให้ความอดทนของท่านจวนจะหมดส้ินไป “ขา้
พระองคต์อ้งการเห็นอะไรสักอยา่ง และอยากเห็นเด๋ียวน้ี” เราอาจเบ่ือหน่ายการรอคอยและความมัน่ใจ
วา่พระเจา้ทรงอยูก่บัเราโดยเรามองไม่เห็นนั้นไม่เพียงพอส าหรับความตอ้งการของเรา เราก าลงัรอคอย
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บางส่ิงอยู ่ อาจเป็นบางส่ิงท่ีเราเช่ือวา่พระเจา้ทรงสัญญาจะประทานใหเ้รา ดงันั้นเราจึงร้องเรียนต่อพระ
เจา้วา่พระองคมิ์ไดป้ระทานพระพรท่ีเราปรารถนา และปัญหายิง่ยุง่ยากข้ึนเพราะเรารู้สึกผดิในใจเน่ือง
ดว้ยค าบ่นต่อวา่พระเจา้ เราก็อยูใ่นส าเภาเดียวกนั อบัราฮมัสหายของพระเจา้ บุรุษท่ีเป็นแบบอยา่งของ
ความเช่ือ ก็ยงัตดัพอ้ต่อพระเจา้ ถึงอยา่งไรก็ตามพระเจา้ทรงเขา้ใจ 

เม่ือผูอ่้านหยดุคิดสักนิดเราจะพบวา่เราไดทู้ลส่ิงแปลก ๆ ต่อพระเจา้ และมกัทูลพระองคใ์นเวลา
ท่ีไม่เหมาะสมเอาเสียเลย พระเจา้เพิ่งทรงสัญญากบัอบัราฮมัวา่พระองคจ์ะทรงคุม้ครองท่านตลอดเวลา 
และจะทรงจดัเตรียมทุกส่ิงใหท้่านอยูเ่สมอ พระองคต์รัสกบัท่านเช่นเดียวกบัพระธรรมโรม 8:28-39 วา่ 
ไม่มีสักส่ิงหน่ึงท่ีท าใหพ้ระองคเ์ลิกรักท่าน แต่อยา่งไรก็ตาม อบัราฮมัยงัท าตวัเหมือนเด็กท่ีมีใจจดจ่ออยู่
กบัของเล่นช้ินหน่ึง ท่านไขวค่วา้ส่ิงท่ีท่านยงัไม่ได ้ และบ่นอยากได ้ เหมือนเด็ก ๆ ท่านมองไม่เห็นวา่
พระเจา้ทรงจดัเตรียมทุกส่ิงไวส้ าหรับท่านเรียบร้อยแลว้พระบิดาบนสวรรคท์รงเขา้ใจท่านเหมือนบิดา
เขา้ใจบุตรของตน 

อลนั สติบบส์ ไดตี้ความพระด ารัสตอบของพระเจา้ต่ออบัราฮมัวา่ “ถา้อบัราฮมัไม่พอใจใน
สถานการณ์ปัจจุบนั พระเจา้ก็ไม่พอพระทยัเช่นกนั ชายต่างชาติคนนั้นท่ีถือก าเนิดในบา้นของท่านไม่
เหมาะท่ีจะเป็นผูรั้บมรดก พระเจา้ทรงมีแผนการท่ีดีกวา่น้ี บางคร้ังเราสรุปอยา่งโง่ ๆ วา่ พระเจา้พอ
พระทยัในส่ิงท่ีเราไม่พอใจ แทจ้ริงแลว้พระองคมิ์ไดพ้อพระทยั พระองคท์รงอดทนมากกวา่เรา เพื่อจะ
ทรงท าใหทุ้กส่ิงส าเร็จบริบูรณ์ และเพื่อจดัเตรียมทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับความส าเร็จนั้น แต่ในขณะท่ี
พระองคท์รงน าบุตรทั้งหลายของพระองค ์ รวมทั้งเราดว้ย เพื่อไปถึงศกัด์ิศรีพระองคจ์  าเป็นตอ้งสอนเรา
ใหรู้้จกัการรอคอย มีความเช่ือและความเช่ือฟัง” 

ดว้ยเหตุน้ี พระเจา้ไดท้รงน าอบัราฮมัออกมากลางแจง้ เพื่อสอนท่านโดยอาศยัตวัอยา่งประกอบ 
(ปฐมกาล 15:5) “มองดูฟ้า ถา้เจา้นบัดาวทั้งหลายได ้ก็นบัไปเถิด” แลว้พระองคต์รัสวา่” “พงศพ์นัธ์ของ
เจา้จะมากมายเช่นนั้น” บางคร้ังการมองดูทอ้งฟ้าช่วยเราไดม้าก ท าใหเ้ราเห็นความยิ่งใหญ่ของจกัรวาล 
ความกวา้งใหญ่ไพศาล ไม่อาจก าหนดขอบเขตและระยะทางได ้ ไม่อาจนบัถว้นทุกส่ิงท่ีทรงสร้างพระ
เจา้ก าลงัตรัสแก่อบัราฮมัวา่ “อยา่คิดแคบ ๆ จงคิดใหก้วา้ง ๆ เหมือนกบัเรา จงมองดูทุกส่ิงทุกอยา่งอนั
เป็นผลงานการเนรมิตสร้างของเรา แต่เดิมไม่มีอะไรเลย มาบดัน้ีต่อหนา้เจา้เป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่เกินความ
เขา้ใจ หาขอบเขตไม่ได ้ กวา้งใหญ่และซบัซอ้น ดูซิ เราสร้างทุกอยา่งจากความวา่งเปล่า อยา่มวัแต่มอง
หลงัคาเตน็ท ์ อยา่งจดจ่ออยูเ่ฉพาะในโลกแคบ ๆ ของตวัเอง แต่จงมองเห็นความมโหฬารของจกัรวาล 
เจา้จะรู้ตวัวา่เป็นผูเ้ล็กนอ้ย และจะเห็นความยิง่ใหญ่ของพระเจา้เพราะเราเป็นผูส้ร้างส่ิงสารพดั คิดหรือ
วา่เราไม่อาจใหบุ้ตรแก่เจา้ พระเจา้มิไดต้รัสบอกอบัราฮมัวา่ท่านจะมีบุตรคนหน่ึง แต่พระองคท์รง
ตอ้งการใหท้่านมองไปไกล ๆ ในอนาคต เพื่อหย ัง่รู้วา่พงศพ์นัธ์ุของท่านจะมากมายเท่าจ านวนดวงดาว” 
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ปัจจุบนัเรามีความรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความซบัซอ้นของจกัรวาลมากกวา่อบัราฮมั แต่น่า
เสียดาย มนุษยใ์นปัจจุบนัเม่ือเรียนรู้วา่ตนเองเป็นส่ิงเล็กนอ้ยแค่ไหนหากเทียบกบัจกัรวาล แทนท่ีจะ
ส านึกวา่ตนเป็นส่ิงเล็กนอ้ย กลบัสนใจแต่เฉพาะความยิง่ใหญ่ของจกัรวาล มนุษยไ์ม่เห็นความยิง่ใหญ่
ของพระเจา้ผูท้รงสร้างทุกส่ิง และไม่โนม้ตวัลงนมสัการพระองค ์ เขากลบัสรุปวา่จกัรวาลยิง่ใหญ่เกิน
กวา่พระเจา้จะทรงสร้างได ้ จกัรวาลตอ้งมีก าเนิดข้ึนดว้ยความบงัเอิญ แทจ้ริงแลว้พระเจา้ทรงสร้างมนั 
คริสเตียนยอมรับความจริงน้ี เราเห็นหรือยงัวา่ การคิดวา่พระองคไ์ม่อาจแกปั้ญหาส่วนตวัของเรานั้น
เป็นความคิดท่ีไม่ไดค้วาม ยิง่ไปกวา่นั้นเราตอ้งคิดใหก้วา้งออกไปอีก เราตอ้งคิดถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนทัว่โลก เราเห็นแลว้วา่พระเจา้ทรงน าชาวมุสลิมใหก้ลบัใจใหม่เป็นจ านวนมากมาย ซ่ึงเป็นส่ิง
เหลือเช่ือ เราเห็นพระองคท์รงสร้างคริสตจกัรในประเทศคอมมิวนิสต ์ เม่ือเรามองสถานการณ์ทัว่โลก
ดว้ยสายตาเช่นพระองค ์เราจะมองผา่นความยากล าบากและส่ิงเหลือเช่ือในชีวิตของเรา 

เรามกัใชเ้หตุผลของตวัเองในการแกปั้ญหาชีวติ จนเราหมดโอกาสท่ีจะเรียนรู้บทเรียนจาก
จกัรวาล เราอาศยัอยูใ่นจกัรวาลท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้าง พระองคไ์ดท้รงสร้างสรรพส่ิงจากความวา่งเปล่า 
พระองคท์รงท าให้เกิดผลดีตั้งแต่อดีตกาล ใหเ้ราเพียงแต่มองดูดวงดาวบนทอ้งฟ้า แลว้เราจะเห็นความ
จริงขอ้น้ี ชายชราอยา่งอบัราฮมักลายเป็นตน้ตระกลูของชนชาติหน่ึงท่ีมีจ านวนมากมายดุจดาวบนฟ้า 
เป็นท่ีน่าเสียดายส าหรับพวกเราบางคนท่ีไม่มีโอกาสไดเ้ห็นแสงระยบิระยบัของดวงดาว เพราะแสง
สวา่งของไฟฟ้าในเมืองทนัสมยัไดบ้ดบงัแสงดาว เราไม่ไดเ้ห็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้อยา่งชดัเจนเพราะ
ไฟฟ้าท่ีเราประดิษฐ์ข้ึน ขา้พเจา้มีโอกาสพิเศษในการชมทิวทศัน์ยามค ่าคืนท่ีชนบทของประเทศเขตร้อน 
ไดเ้ห็นทิวทศัน์โดยไม่มีตึกอาคารหรือแสงไฟฟ้ามาท าใหเ้สียไป ยิง่ชมทิวทศัน์นานเท่าไร ยิง่เห็นความ
ยิง่ใหญ่ของพระเจา้ จ้ิงหรีดเรไรส่งเสียงประกอบภาพความงามทิวทศัน์ ท าใหป้ระทบัใจในฝีพระหตัถ์
การสร้างมากข้ึนเป็นทว ี เปรียบเสมือนไดย้ินพระสุรเสียงแผว่เบาของพระเจา้วา่ “พงศพ์นัธ์ุของเจา้จะ
มากมายเช่นนั้น” 

จากเหตุการณ์ตอนน้ี ปฐมกาล 15:6 ไดบ้นัทึกถอ้ยความ ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวขวญักนัมาตลอดหลาย
ศตวรรษ “อบัราฮมัก็เช่ือพระเจา้ ความเช่ือนั้นพระองคท์รงนบัวา่เป็นความชอบธรรมแก่ท่าน” และน่ี
แหละคือประโยคแรกท่ีกล่าวถึงความชอบธรรมโดยความเช่ือ ชายชราอยา่งอบัราฮมัขณะน้ีเป็นผูไ้ร้
ความสามารถท่ีจะมีบุตร ท่านมาถึงจุดท่ีรู้ตวัแลว้วา่ไม่อาจใหก้ าเนิดบุตรไดด้ว้ยตนเอง ท่านไดใ้ชค้วาม
พยายามแลว้แต่ประสบความลม้เหลว ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณก็เป็นเช่นน้ี พระเจา้ทรงน าคนบาปมาถึงจุดท่ี
เขารู้ตวัวา่ไม่สามารถช่วยตวัเองได ้ และต่อจากนั้นแหละท่ีเขาเร่ิมมีความหวงัท่ีจะมีชีวติใหม่ เราทุกคน
เป็นผูต้ายแลว้ฝ่ายจิตวิญญาณ และเน่ืองจากสภาพท่ีตายไปแลว้ เราไม่อาจท าอะไรเพื่อช่วยตวัเองได ้ ใน
กรณีของอบัราฮมั พระเจา้ประทานพระสัญญาท่ีจะใหชี้วติ ซ่ึงไม่สามารถไดม้าดว้ยการกระท าหรือ
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ความดีงามของมนุษย ์ พระองคท์รงมอบใหเ้ม่ือมนุษยส้ิ์นหวงัท่ีจะไขวค่วา้ดว้ยความสามารถของตวัเอง 
อบัราฮมัเช่ือในพระสัญญานั้น และโดยความเช่ือท่านเลิกวธีิการพึ่งแต่ตวัเองในการแกปั้ญหา น่ีคือแก่น
แทข้องค าสอนท่ีวา่ความเช่ือน ามาซ่ึงความชอบธรรม รากฐานของบาปของอาดมัคือการใชส้ติปัญญา
ของตวัเองโดยไม่พึ่งพระเจา้ ทั้งน้ีเพราะมนุษยม์ัน่ใจวา่ตวัเองสามารถรู้ดีรู้ชัว่และสามารถตดัสินใจดว้ย
ตนเองได ้ท่าทีน้ีขดัต่อสภาพแทจ้ริงของมนุษยซ่ึ์งเป็นเพียงผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้าง เป็นการยกตวัเองใหเ้ท่า
เทียมพระเจา้และกบฎต่อพระองค ์ อบัราฮมัพบความจริงวา่ความพยายามของท่านนั้นไร้ผล ท่านเป็น
เพียงผูห้น่ึงท่ีพระเจา้ทรงสร้าง และตอ้งด าเนินชีวิตใหส้มฐานะน้ี ดงันั้นท่านจึงวางใจในพระเจา้ และ
ประกาศการวางใจน้ีใหผู้อ่ื้นรู้วา่ ท่านเช่ือมัน่วา่พระเจา้ทรงพระปรีชาสามารถท่ีจะก่อก าเนิดชีวติท่ีท่าน
ปรารถนาเป็นอยา่งยิง่ พระเจา้ทรงถือวา่ การถ่อมใจวางใจพระองคใ์นทุกส่ิงเป็นการเร่ิมความสัมพนัธ์
อนัดีกบัพระองค ์

ในปัจจุบนัเราทราบวา่ความหมายของความชอบธรรมโดยความเช่ือมีมากกวา่น้ี ความบาปท า
ใหเ้รากลายเป็นปรปักษก์บัพระเจา้ การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นกางเขนท าใหเ้ราคืนดีกบัพระ
เจา้ได ้ เพราะพระองคท์รงปราศจากบาปทั้งส้ิน นอกจากน้ีเรายงัทราบวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็น 
“พงศพ์นัธ์ุ” ท่ีพระเจา้ทรงมีแผนการแต่เร่ิมแรกวา่ทัว่โลกจะไดรั้บพระพรผา่นทางพระองค ์

ในสภาพความเป็นมนุษยเ์ราตอ้งมีทศันคติเช่นอบัราฮมั “ขา้แต่พระเจา้” ขา้พระองคไ์ม่สามารถ
ไดรั้บชีวติฝ่ายจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขา้พระองคต์อ้งการ ขา้พระองคจ์  าเป็นตอ้งพึ่งพระองคอ์ยา่งสุดใจ 
เพื่อจะไดรั้บชีวติ ถา้พระองคท์รงบอกขา้พระองคว์า่พระเยซูส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่บาปของขา้พระองคบ์น
ไมก้างเขน ขา้พระองคจ์ะยอมรับวา่ค าตรัสของพระองคเ์ป็นค าสัตยจ์ริง ถา้พระองคท์รงบอกวา่ขา้
พระองคต์อ้งวางใจในพระองคอ์ยา่งสุดใจ และตอ้งมอบชีวติของขา้พระองคแ์ด่พระองคเ์พื่อจะไดคื้นดี
กบัพระองค ์ ขา้พระองคจ์ะยนิดีเลิกใชค้วามพยายามของตวัเอง และยอมรับวา่ขา้พระองคเ์ป็นเพียงส่ิงท่ี
พระองคท์รงสร้าง ขา้แต่พระเจา้ ต่อแต่น้ีขา้พระองคจ์ะด าเนินชีวิตเพื่อพระองค ์ มิใช่เพื่อวา่ขา้พระองค์
จะไดรั้บการยอมรับจากพระองค ์ แต่เพราะวา่พระองคย์อมรับขา้พระองคแ์ลว้ และขา้พระองคต์อ้งการ
ส าแดงความรักท่ีขา้พระองคมี์ต่อพระองค ์น่ีแหละคือความชอบธรรมโดยความเช่ือ 

บทน้ีเร่ิมตน้ดว้ยท่าทีตดัพอ้ดว้ยจิตใจท่ีคร ่ าครวญหาความมัน่ใจเม่ือสถานการณ์มืดมนและส่ิงท่ี
หวงัไวย้งัไม่เป็นจริง บทน้ีจบลงดว้ยความมัน่ใจท่ีมาจากสรรพส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างและจากกางเขน 
พระเจา้ทรงบอกเราวา่พระองคท์รงเป็นโล่เม่ือเราก าลงัเผชิญกบัปัญหา และทรงเป็นรางวลัของเราในทุก
โอกาสและพระองคย์งัทรงบอกเราวา่ ในสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างและท่ีไมก้างเขน เราสามารถ
ไดรั้บความมัน่ใจวา่พระองคท์รงสร้างสรรพส่ิงจากความวา่งเปล่า และทรงสร้างชีวติจากความตาย เรา
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สามารถวางใจวา่ พระองคท์รงปลอบประโลมเราและใหป้ระสบการณ์ความรักของพระองคแ์ก่เราใน
เวลาท่ีพระองคก์ าหนดไว ้
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9. ความเช่ือในบรรยากาศของความซึมเศร้า 

“คริสเตียนไม่รู้จกัความซึมเศร้า” ยิง่ไปกวา่นั้นบางคนกล่าววา่คริสเตียนไม่รู้จกัความเจบ็ป่วย 
บุคคลท่ีกล่าวเช่นน้ีเป็นพวกท่ีไม่ยอมรับโลกแห่งความเป็นจริง คริสเตียนเป็นมนุษยปุ์ถุชน มีความรู้สึก
และอารมณ์เหมือนคนทัว่ ๆ ไป พระคมัภีร์ไม่เคยสอนวา่ คริสเตียนจะไม่ไดรั้บความกระทบกระเทือน
ใจท่ีมนุษยท์ัว่ไปไดรั้บ ในทางตรงขา้ม ไม่จ  าเป็นท่ีทุกคนตอ้งตกอยูใ่นความซึมเศร้า ไม่จ  าเป็นท่ีเราตอ้ง
มีประสบการณ์ดา้นอารมณ์เหมือนกนัทุกประการ อยา่งไรก็ตาม เราไม่ควรต าหนิผูท่ี้ก าลงัซึมเศร้าเพราะ
เป็นการกระท าท่ีโหดร้าย บุคคลท่ีก าลงัซึมเศร้าอาจไม่บกพร่องฝ่ายจิตวญิญาณ หรือเหลวไหลในการ
เป็นสาวกและการอธิษฐาน อบัราฮมัมีประสบการณ์ท่ีชีวิตเตม็ดว้ยความมืดมนท่ีสุด ท่านตกอยูใ่นภาวะ
วกิฤตท่ีมองไม่เห็นอนาคตขา้งหนา้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ภาวะวกิฤตน้ีเกิดข้ึนในเวลาไม่นานหลงัจากท่ี
ชีวติจิตวญิญาณของท่านเจริญกา้วหนา้เม่ือพระเจา้ประทานความมัน่ใจใหแ้ก่ท่าน แทจ้ริงแลว้ ความ
ซึมเศร้าของท่านเกิดข้ึนเม่ือท่านยอมจ านนต่อพระเจา้หลงัจากไดรั้บความมัน่ใจจากพระองค ์ หากเรา
ตระหนกัอยูเ่สมอวา่สงครามฝ่ายจิตวญิญาณก าลงัด าเนินอยู ่เราคงไม่ประหลาดใจวา่ท าไมท่านถึงเศร้าใจ 
คริสเตียนท่ีด าเนินชีวติอยา่งผิวเผนิเท่านั้นท่ีกลา้พดูวา่เขาไม่เคยเศร้าใจซาตานไม่จ  าเป็นตอ้งรบกวน
บุคคลเหล่านั้น คริสเตียนท่ียอมจ านนต่อพระเจา้มาก จะไดรั้บการต่อตา้นจากซาตานมาก 

ใหเ้ราพิจารณาดูประสบการณ์ของอบัราฮมัอยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน อบัราฮมัไม่สามารถมีบุตรดว้ย
ตนเองได ้ ท่านหวงัพึ่งอยา่งสุดใจในฤทธานุภาพและสติปัญญาของพระเจา้เพื่อจะไดบุ้ตร พระเจา้พอ
พระทยัในความเช่ือของท่าน ทนัทีหลงัจากน้ีพระด ารัสของพระเจา้มาถึงท่านดงับนัทึกในปฐมกาล 15:7 
ทนัใดนั้นอบัราฮมัเกิดความขดัแยง้ในใจของท่าน เป็นความขดัแยง้ท่ีคริสเตียนทุกคนรู้จกัดี คือความ
ขดัแยง้ระหวา่งส่ิงท่ีเป็นอยู ่ “ในปัจจุบนั” กบัส่ิงท่ีจะส าเร็จ “ในอนาคต” พระเจา้ตรัสกบัท่านวา่ “เราคือ
พระเจา้ท่ีพาเจา้ออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย เพื่อจะยกดินแดนน้ีใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของเจา้” น่ีคือ
ส่ิงท่ีจะส าเร็จ “ในอนาคต” เป็นพระสัญญาในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน แต่อบัราฮมัทูลวา่ “ขา้แต่พระเจา้ ขา้
พระองคจ์ะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่จะไดดิ้นแดนน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิ” อบัราฮมักล่าวถึงส่ิงท่ีก าลงัเป็นอยู ่ “ใน
ปัจจุบนั” ซ่ึงชาวคานาอนัอาศยัอยูเ่ตม็แผน่ดินและมีอ านาจปกครองดินแดนน้ี อบัราฮมัเขา้ใจวา่พระเจา้
ตั้งพระทยัจะท าใหส้ัญญาของพระองคส์ าเร็จ แต่สถานการณ์รอบดา้นเตือนใหคิ้ดวา่ความส าเร็จยงัอยู่
ไกลแสนไหล คริสเตียนทุกคนรู้จกัความขดัแยง้ประเภทน้ี คริสเตียนทราบดีวา่อาณาจกัรของพระเจา้ใน
ปัจจุบนัคือพระองคท์รงปกครองประชากรของพระองค ์ แต่ยงัไม่ไดป้กครองทัว่ทั้งโลก บางเวลา เรา
แทบจะไม่เช่ือวา่วนัสุดทา้ยจะมาถึง อ านาจของผูไ้ม่ชอบธรรมปกครองอยูท่ ัว่โลก ส่วนอาณาจกัรของ
พระเจา้จ ากดัอยูใ่นกลุ่มชนจ านวนเล็กนอ้ยท่ีกระจดักระจายอยูท่่ามกลางผูต่้อตา้น 
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เราอาจส่งเสียงคร ่ าครวญจากส่วนลึกของหวัใจเหมือนอบัราฮมัวา่ “ขา้พระองค ์ จะรู้ไดอ้ยา่งไร
วา่จะไดเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ” ค  าพดูประโยคน้ีออกจากปากของท่านในเวลาไม่นานหลงัจากท่านมีความเช่ือ
เพราะพระเจา้ทรงสอนบทเรียนดว้ยดวงดาว ดูคลา้ยเป็นค าพดูท่ีออกมาจากความสงสัย แต่ในทาง
ตรงกนัขา้ม เราอาจมองไดว้า่ความเช่ืออนัแรงกลา้ตอ้งการความมัน่ใจอยา่งมาก บุคคลท่ีล้ิมรส
ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัพระเจา้มกัตอ้งการติดสนิทกบัพระองคใ์นทุกดา้นของชีวติ ดว้ยเหตุน้ี
เสียงร้องของทา่นอาจเกิดจากความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงกบัพระเจา้ มิไดเ้กิดจากความสงสัย อยา่งไรก็ตาม 
ผูท่ี้มีความเช่ืออยา่งแทจ้ริงอาจทูลความสงสัยของเขาอยา่งตรงไปตรงมาต่อพระเจา้ ทั้งน้ีเพราะความเช่ือ
ท่ีปราศจากความสงสัยอยา่งส้ินเชิงอาจเป็นความเช่ือท่ีผิวเผนิก็ได ้

อบัราฮมัทูลขอความมัน่ใจจากพระเจา้อีกคร้ังหน่ึงในขณะเดียวกนัพระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่าน
วางใจในพระองคอี์กคร้ังหน่ึง และทรงตอ้งการใหท้่านถวายสัตวบูชาเพื่อเป็นสัญญลกัษณ์แห่งพนัธ
สัญญาระหวา่งพระองคก์บัผูรั้บใชข้องพระองค ์ ยิง่เราทูลขอต่อพระเจา้มากเท่าไร เราตอ้งยิง่ถวายตวัเอง
ใหพ้ระองคม์ากข้ึน พระเจา้ทรงตอ้งการสัตวบูชาท่ีประกอบดว้ยลูกววัตวัเมียอายสุามปี แพะตวัเมียอายุ
สามปี และแกะตวัผูอ้ายสุามปี นกเขาตวัหน่ึงและนกพิราบ อบัราฮมัจึงน าสัตวเ์หล่าน้ีมาถวายและผา่
กลางตวัวางขา้งละซีกตรงกนั แต่นกนั้นหาไดผ้า่ไม่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเดินผา่นระหวา่งซีกของสัตว์
สองขา้ง เป็นพิธีกรรมท่ีแสดงวา่ แต่ละฝ่ายยอมเสียชีวติหากวา่ผดิสัญญาดว้ยเหตุน้ีรากศพัทข์องค าวา่ 
“ท าสัญญา” ในภาษาฮีบรูมาจากค าวา่ “ตดั” ดงันั้นอบัราฮมัจึงไดท้  าส่ิงท่ีท่านตอ้งท า 

เวลาผา่นไปแต่ไม่มีอะไรเกิดข้ึน อบัราฮมัสาละวนอยูก่บัการไล่เหยีย่วท่ีบินลงมาท่ีเน้ือสัตว์
ตลอดวนั แต่ก็ยงัไม่มีอะไรเกิดข้ึน เม่ือดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้าและเหยีย่วบินไปท่ีอ่ืน อบัราฮมัหลบัสนิท 
คงเป็นเพราะท่านเหน่ือยมาก เวลานั้นเม่ือหลบัสนิท ท่านเกิดอารมณ์เศร้าหมองยิง่นกั พระคมัภีร์ใชค้  าวา่ 
“ความกลวัและความมืดอยา่งยิง่” ก็มาทบัถมท่าน ท่านไดย้นิพระเจา้ตรัสเล่าอนาคตของชนชาติของท่าน
ในดินแดนท่ีมิใช่ท่ีของเขา และพวกเขาตอ้งตกเป็นทาสและถูกบีบบงัคบั สภาพการเป็นทาสเป็นส่ิงน่า
สะพร่ึงกลวั และท าลายความสุขในขณะหลบัของท่าน มนัท าใหท้่านเหน่ือยอ่อนยิง่ข้ึนไปอีก ยิง่ไปกวา่
นั้นท่านไม่ไดรั้บความมัน่ใจอะไรเลย 

ท่านผูอ่้านเคยมีความรู้สึกเหมือนความรู้สึกของอบัราฮมัในวนันั้นหรือเปล่า? เม่ือเราแสวงหา
ความมัน่ใจคร้ังใหม่ และอยากจะมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เราไดเ้ตรียมตวัของเราเองเป็น
เคร่ืองบูชาถวายบนแท่นหรือไม่ การถวายตวัของเราอาจถูกรบกวนโดยความสงสัยและการขาดความ
เช่ือ ผูอ่ื้นอาจวจิารณ์และเยาะเยย้เรา จนกระทัง่เราหมดแรงและนอนหลบัไป ถึงกระนั้นก็ยงัไม่มีอะไร
เกิดข้ึน ทุกอยา่งเงียบเชียบ ดูราวกบัวา่พระเจา้ทรงละทิ้งโลกน้ีเสียแลว้ ไม่เห็นลูกไฟตกจากฟ้า จะถวาย
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ตวัไปท าไมในเม่ือไม่มีอะไรเกิดข้ึนใหเ้ห็นกบัตา เราเช่ือฟังพระเจา้แต่พระองคไ์ม่เห็นท าอะไร เราไดท้  า
ทุกอยา่งแลว้แต่พระเจา้ไม่ท าอะไรเลย 

การมีชีวติอยูใ่นศตวรรษท่ียีสิ่บ ท าใหเ้ราคุน้เคยกบัของ “ส าเร็จรูป” ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อ
ปัญหาใหเ้รา กาแฟส าเร็จรูป อาหารส าเร็จรูป สันทนาการส าเร็จรูป ลว้นแต่ฝึกเราใหชิ้นกบัความรวดเร็ว
ทนัใจ ยิง่ไปกวา่นั้นคริสเตียนอีแวนเจลิคลัมกัชอบหาสูตรหรือกลเมด็ท่ีผูอ่ื้นบอกวา่ไดผ้ลดงันั้นร้านขาย
หนงัสือคริสเตียนจึงเตม็ไปดว้ยหนงัสือท่ีมีค าตอบง่าย ๆ ส าหรับปัญหาท่ียุง่ยาก เราไดรั้บความมัน่ใจวา่
หากเราเพียงแต่ท าวธีิ ก. ข. และ ค. แลว้ เราจะไดผ้ลลพัธ์ ง. จ. และ ฉ. เราอยูใ่นโลกท่ีปราศจากความย  า
เกรงและการยกยอ่งพระเจา้ ท าใหเ้ราบางคนเสียนิสัยชอบใชว้ธีิกดปุ่ม ถา้เราท าส่ิงน้ีแลว้ละก็พระเจา้
จะตอ้งท าส่ิงนั้นให้แก่เรา แต่ไม่มีผูใ้ดก าหนดวถีิใหพ้ระเจา้ได ้ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ แน่นอน
พระองคท์รงก าหนดกฏเกณฑท่ี์ใชไ้ดเ้สมอส าหรับเราด าเนินตาม แน่นอนพระองคท์รงรักษาพระสัญญา
ของพระองค ์ แต่เราไม่อาจก าหนดใหพ้ระองคท์  าส่ิงนั้นส่ิงน้ีในเวลานั้นเวลาน้ี พระองคท์รงเป็นพระเจา้ 
เราไม่มีสิทธ์ิสั่งพระองค ์ พระองคมี์สิทธ์ิสั่งเรา ดงันั้นแมว้า่เราไดท้  าส่วนของเราครบถว้นแลว้ เราก็ยงั
ตอ้งรอเวลาของพระองค ์

พระสัญญาของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมั จะไม่ส าเร็จจนกวา่ชาวอิสราเอลจะเพิ่มจ านวนจน
กลายเป็นชนชาติใหญ่ จนกวา่พระเจา้จะน าชาวอิสราเอลมาถึงจุดท่ีพวกเขาพร้อมจะออกจากอียปิตต์าม
การทรงเรียก และจนกวา่ชาวอิสราเอลจะไดรั้บการบีบบงัคบัข่มเหงมากพอท่ีจะอพยพหนีดว้ยความดีใจ
เป็นท่ีสุด กล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ แผนการของพระเจา้ส าหรับชีวิตของอบัราฮมัมีส่วนเก่ียวพนักบัชีวติ
ของผูอ่ื้นดว้ย แผนการของพระเจา้มิไดมี้ส าหรับพวกเราเท่านั้น แต่มีส าหรับบุคคลอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
บางคร้ังส่ิงท่ีเราปรารถนาให้พระองคก์ระท าในชีวิตของเราหรือเพื่อเรานั้น จ  าเป็นท่ีพระองคต์อ้งน าชีวติ
ของผูอ่ื้นใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้ร่วมในแผนการ จึงตอ้งอาศยัเวลา ดงันั้นเราจึงตอ้งรอคอย เหมือนอบัราฮมัได้
เคยรอคอย 

หลงัจากรอคอยจนเหน่ือยเพลีย อบัราฮมัหลบัไปและเกิดมีอารมณ์เศร้าหมองอยา่งยิง่ อีกนาน
กวา่ความหวงัของท่านจะส าเร็จ ท าใหจิ้ตใจของท่านอ่อนระอา จิตใจท่ีอ่อนระอามกับงัเกิดอารมณ์เศร้า 
อบัราฮมัร้องขอหมายส าคญั ท่านกลบัพบแต่ความวุน่วายใจและความมืดมน ลูกหลานของท่านจะตก
เป็นทาสและถูกบีบบงัคบั อบัราฮมัก าลงัเรียนบทเรียนท่ีวา่ “เราทั้งหลายจ าตอ้งทนความยากล าบากมาก 
จึงจะไดเ้ขา้ในแผน่ดินของพระเจา้” (กิจการ 14:22) 

ชีวติและค าสอนของคริสเตียนในประเทศทางตะวนัตกมกัไม่มีเร่ืองของการทนทุกข ์ เราอยูใ่น
สังคมท่ีมุ่งหวงัความสบาย ความมัน่คง การบนัเทิงและการหาความสุขใส่ตวั สังคมมกัไม่ยอมรับเร่ือง
ของการยอมทนทุกข ์ แมแ้ต่ในแวดวงของคริสเตียนเอง เราบางคนยงัใหค้วามมัน่ใจแก่คริสเตียนใหม่วา่ 



 64 

ชีวติของเขาจะปราศจากปัญหา เป็นชีวติท่ีราบร่ืนซ่ึงมีแต่รอยยิม้ เราชอบบอกคริสเตียนใหม่ใหย้ิม้แยม้
อยูเ่สมอเพราะ “พระเจา้ทรงรักคุณ” แต่เราลืมบอกวา่พระเจา้ทรงตีสอนผูท่ี้พระองครั์ก พวกเขาไดรั้บแต่
ความสนุกสนานท่ีฉาบฉวย เม่ือความยากล าบากมาถึง พวกเขาจะผดิหวงั และคิดวา่พระเจา้ทรงทอดทิ้ง 
คริสเตียนในรัสเซีย, ยโุรปตะวนัออก, จีน, เวยีดนาม, และกมัพชูา รู้จกัการทนทุกขไ์ดดี้กวา่เรา พวกเขา
ไมมี่ความสะดวกสบายและความร ่ ารวยเหมือนคริสเตียนทางตะวนัตก พวกเขาจึงไดล้ิ้มรส
ประสบการณ์ “การร่วมทุกขก์บัพระคริสต”์ โดยไม่กลวัเกรงอะไร 

พระเจา้ทรงรอคอยอยูน่านหลายปี ก่อนท่ีอบัราฮมัสามารถรับบทเรียนน้ีได ้ เหล่าสาวกก็
เช่นเดียวกนั พระเยซูตรัสกบัพวกเขาวา่ “เรายงัมีอีกหลายส่ิงท่ีจะบอกแก่ท่านทั้งหลาย แต่เด๋ียวน้ีท่านยงั
รับไวไ้ม่ได”้ (ยอห์น 16:12) ทุกส่ิงทุกอยา่งมีเวลาเหมาะของมนั จ าเป็นตอ้งฝึกความอดทน จ าเป็นตอ้ง
เสริมความเช่ือ พระเจา้ทรงมีเวลามากมายท่ีจะท าใหแ้ผนการของพระองคส์ าเร็จ ท าไมพระองคต์อ้งรีบ
ร้อน? พระเจา้ทรงอนุญาตใหเ้กิดความเศร้าหมองแก่เราในขณะน้ี เพราะพระองคท์รงทราบดีวา่ เราไม่
อาจรับไดก่้อนหนา้น้ี พระองคอ์าจทรงตอ้งการใชม้นัสอนเราเน่ืองจากเป็นวธีิเดียวท่ีจะสอนเราได ้ อบั
ราฮมัไม่อาจซาบซ้ึงถึงความเป็นทาสนอกจากท่านไดรั้บความมืดมนเศร้าหมองเช่นน้ี ชีวติคริสเตียนมกั
ไม่มีทางออกท่ีง่ายและรวดเร็วพระสัญญาท่ีเราไดรั้บจากพระเจา้นั้นยิง่ใหญ่ แต่มิใช่จะส าเร็จในฉบัพลนั 
ชีวติไม่ใชเ้ร่ืองเล่น ๆ 

อบัราฮมัไม่ตอ้งการทนทุกข ์ แต่ท่านจ าเป็นตอ้งไดรั้บ เม่ืออบัราอมัเผชิญกบัการทนทุกข ์ ท่าน
จะพบความล้ีลบัของสัจธรรม ตอ้งผา่นการเป็นทาสก่อนไดรั้บอาณาจกัร ดงันั้นเปโตรจึงเตือนคริสเตียน
ในสมยันั้นท่ีก าลงัทนทุกข ์ ไม่ใหห้มดก าลงัใจเพราะความเสียใจ ไม่ใหแ้ปลกใจท่ีตอ้งทนทุกข ์ ไม่ให้
หมดความอดทนในการรอคอยอาณาจกัรของพระเจา้ (2 เปโตร 3:8-9) อาณาจกัรของพระเจา้จะมาก็
ต่อเม่ือลูกแกะตวัสุดทา้ยไดก้ลบัใจใหม่ 

ในขณะท่ีอบัราฮมัหวาดผวาเน่ืองจากฝันร้าย พระเจา้ไดท้รงส าแดงใหอ้บัราฮมัทราบวา่ “เจา้จะ
ไปตามปู่ ยา่ตายายของเจา้โดยผาสุข เจา้จะตายเวลาชรามากแลว้ เขาจะฝังศพเจา้ไว”้ แทจ้ริงแลว้ทา่น
เสียชีวติโดยไม่ไดรั้บกรรมสิทธ์ิในดินแดนท่ีท่านหวงั มีเหตุหลายอยา่งท่ีท าใหท้่านไม่อาจไดรั้บ
กรรมสิทธ์ิขณะมีชีวติอยู ่ ท่านจ าเป็นตอ้งมีความเช่ือและอดทนรอคอยอีกนานแสนนาน ไม่ใช่ส่ิงท่ีง่าย
เลย ส าหรับอบัราฮมัซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิกเร่ืองความเช่ือ ท่านออกจากบา้นเกิดเมืองนอนเพื่อมารับดินแดน
แห่งใหม่เป็นกรรมสิทธ์ิ แต่มาบดัน้ีท่านพบความจริงวา่ความหวงัของท่านจะส าเร็จในอนาคตหลงัท่าน
เสียชีวติไปแลว้อีกนาน บางคร้ังพระเจา้ตอ้งน าเราเขา้สู่ช่วงเวลาแห่งความมืดมน เพื่อเราจะไดม้องไปสู่
อนาคตถึงวนัสุดทา้ยของยคุ เรามีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่อบัราฮมัมากมาย เราทราบวา่การฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระเยซูท าใหเ้รามัน่ใจวา่เราไม่เหน่ือยเปล่า ถึงแมว้า่พระเยซูจะยงัไม่เสด็จมาในชัว่อายขุองเรา 



 65 

เราก็มีขอ้สนบัสนุนความเช่ือของเรามากกวา่ท่ีอบัราฮมัมี อยา่งไรก็ตามคริสเตียนทุกคนจ าตอ้งอดทนต่อ
ความทุกขย์ากในปัจจุบนัและมองดูท่ีศกัด์ิศรีนิรันดร์ แต่บางคร้ังพระเจา้ทรงใชค้วามทุกขย์ากและความ
เศร้าหมองเพื่อเปิดตาเราใหเ้ห็นความหวงัท่ีแทจ้ริง 

ในท่ีสุดไฟจากพระเจา้ก็ตกลงมาบนเคร่ืองสัตวบูชาท่ีอบัราฮมัไดบ้รรจงวางไวอ้ยา่งมีระเบียบ 
เป็นส่ิงท่ีใหก้ าลงัใจแก่อบัราฮมัและแก่เราดว้ย “คร้ันดวงอาทิตยต์กและค ่ามืด” กล่าวคือเม่ือสถานการณ์
ดูมืดมนอยา่งท่ีสุด “ก็มีเตาท่ีควนัพลุ่งอยูแ่ละคบเพลิงเล่ือนลอยมาระหวา่งกลางซากสัตวเ์หล่านั้น” (ปฐม
กาล 15:17) พระเจา้ทรงปฏิญาณฝ่ายพระองคแ์ละความมัน่ใจอีกคร้ังแก่อบัราฮมัตามท่ีท่านทูลขอบ่ง
บอกวา่พระเจา้ทรงยอมรับสัตวบูชาและทรงรับประกนัพระสัญญา ไฟของพระเจา้ตามขอ้ 17 ช่วยท าให้
พระด ารัสตามขอ้ 9 นั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน แต่ส าหรับเราชาวคริสเตียน เราทราบดีวา่ท่ีกางเขน “พระโลหิต
ของพระเยซู” เป็นตรารับประกนัพนัธสัญญาใหม่ และทุกคร้ังท่ีเราเขา้ร่วมพิธีมหาสนิทเราไดรั้บการ
หนุนใจวา่พระสัญญาของพระเจา้ไม่มีวนัยกเลิก พระเยซูทรงพบกบัความเศร้าหมองท่ีเก็ธเซมาเนและ
อบัราฮมัตอ้งรออีกเป็นเวลานานกวา่ความหวงัของท่านจะส าเร็จ ลว้นเป็นตวัอยา่งหนุนใจเราเม่ือเผชิญ
กบัความเศร้าใจ 
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10. ความเช่ือและวธีิแก้ปัญหาโดยสามภีรรยา 

“สวรรคช่์วยผูท่ี้ช่วยตนเอง” นิทานอีสปเร่ืองหน่ึงไดส้รุปไวเ้ช่นน้ี และมีคนเป็นจ านวนมากยดึ
หลกัการน้ี เรารู้สึกวา่เราตอ้งไม่อยูน่ิ่งเฉยเม่ือมีปัญหาหลายอยา่งท่ีตอ้งแกไ้ข ความรู้สึกเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ี
ถูกตอ้งในบางเร่ือง เราควรท าอะไรสักอยา่งเพื่อแกไ้ขปัญหาความอดอยากและโรคภยัไขเ้จบ็ของเพื่อน
ร่วมโลก หากเราเพียงแต่อธิษฐานเท่านั้น เราก็ขาดความรับผดิชอบ ในทางตรงกนัขา้ม ในบาง
สถานการณ์การกระท าของเราไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัใด และพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้รารอคอยเวลา
ของพระองค ์ หนุ่มสาวจ านวนมากตอ้งการแต่งงาน และเม่ืออายมุากข้ึนก็ยิง่กระวนกระวายมากข้ึน จึง
ถูกล่อลวงใหรี้บร้อนตดัสินใจ และบางทีถึงกบัตดัสินใจอยา่งส้ินคิดแทนท่ีจะรอคอยผูท่ี้พระเจา้จะทรง
น ามาให ้ ในบางช่วงของชีวิตเรารู้สึกวา่พระเจา้มีน ้าพระทยัใหเ้ราท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง แต่สถานการณ์รอบ
ดา้นท าใหเ้ราไม่สามารถท าส่ิงนั้นไดใ้นเวลาน้ี เราไม่อาจอยูน่ิ่งไดแ้ละพยายามหาทางออกของปัญหา ใน
บางขณะเราอาจร้อนใจอยา่งยิง่เร่ืองสุขภาพของเราหรือของสมาชิกในครอบครัว ร้อนใจเร่ืองการเงิน
หรือความมัน่คงของชีวติตอนน้ีแหละเรามกัไม่อาจอยูเ่ฉยและรอคอยได ้ เราจะด้ินรนเพื่อท าอะไรสัก
อยา่ง บทเรียนเร่ืองชีวติแห่งความเช่ือบทหน่ึง คือ การเรียนรู้ท่ีจะรอคอยดว้ยความอดทนจนถึงเวลาท่ี
พระเจา้จะทรงท าส่ิงท่ีพระองคท์รงสัญญา และเรียนรู้ท่ีจะไม่ด้ินรนท าอะไรเพื่อใหต้วัเองสบายใจ 
แทจ้ริงแลว้หากเราท าอะไรลงไป เรามกัท าใหส้ถานการณ์ยุง่ยากข้ึนโดยไม่จ  าเป็น และเรายิง่ยุง่ยากใจ
มากข้ึนไปอีก อบัราฮมัเรียนบทเรียนน้ีดว้ยความยากล าบากยิง่นกั 

เร่ืองยุง่จะเกิดข้ึนเม่ือเราสามารถท่ีจะท าอะไรบางอยา่งเพื่อใหส้มความปรารถนาของเราโดยไม่
วางใจใหพ้ระเจา้ทรงท าใหแ้ผนการของพระองคส์ าเร็จ ดงันั้นเราจึงจดัแจงส่ิงต่าง ๆ เพื่อเราจะไดส่ิ้งท่ี
เราตอ้งการ เราไดเ้ห็นแลว้วา่อบัราฮมัไดพ้อ้ต่อพระเจา้วา่ “พระองคมิ์ไดป้ระทานบุตรใหแ้ก่ขา้พระองค”์ 
(ปฐมกาล 15:3) ในบทท่ี 16 ซาราห์ไดแ้นะน าท่านใหใ้ชว้ธีิแกปั้ญหาแบบมนุษย ์ เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งรอ
พระเจา้ประทานบุตรใหน้างซาราห์ นางพดูกบัท่านวา่ “ดูเถิด พระเจา้ไม่ทรงโปรดใหฉ้นัมีบุตร ขอจง
เขา้ไปหาคนใชข้องฉนัเถิด บางทีฉนัจะไดบุ้ตรโดยนางนั้น” (ปฐมกาล 16:2) วธีิการน้ีเป็นส่ิงท่ีปฏิบติักนั
ทัว่ไปในสมยันั้นส าหรับครอบครัวท่ีไม่มีบุตร อบัราอมัจึงยนิยอมท าตามอยา่งสบายใจ เป็นท่ีน่าเสียดาย
ท่ีอบัราฮมัใชว้ธีิการน้ีในเวลาไม่นาน หลงัจากพระเจา้ทรงกล่าวย  ้าพระสัญญาท่ีจะประทานบุตร 
นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงให้ความมัน่ใจแก่ท่านโดยใชห้มายส าคญั 

ปฐมกาลบทท่ี 15 จบลงดว้ยหมายส าคญัท่ีอบัราฮมัไดรั้บ ไฟของพระเจา้ลงมาบนสัตวบูชาของ
ท่าน ประกอบกบัพระด ารัสของพระเจา้ท่ีกล่าวถึงชนชาติต่าง ๆ ท่ีจะถูกขบัไล่โดยเช้ือสายของท่าน แต่
แลว้ในบทท่ี 16 เราพบวา่บุรุษแห่งความเช่ือกลบัมาถึงบา้น ภรรยาของท่านก็ยืน่มือเขา้มาเก่ียวขอ้งใน
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เร่ืองท่ีท่านเพิ่งไดรั้บชยัชนะมาหยก ๆ นางใหข้อ้เสนอแนะ แลว้ท่านก็พลาดท่าลม้อยา่งหมดเชิง บางที
เราอาจเคยมีความรู้สึกดีใจและเป็นสุขอยา่งยิง่จากประสบการณ์ในการประชุมร่วมกบัคริสเตียนอ่ืนหรือ
จากการไปค่ายมา แต่เม่ือเรากลบัมาด าเนินชีวิตประจ าวนัและเผชิญกบัปัญหาเก่า ๆ เชา้วนัจนัทร์ท าให้
เราเปล่ียนเป็นคนละคน อบัราฮมัคงมีความรู้สึกในท านองน้ี ความเช่ือของท่านพุ่งข้ึนสูงสุดเพราะ
ประสบการณ์กบัพระเจา้ขณะถวายสัตวบูชา แต่กลบัตกต ่าลงเพราะความส้ินหวงัของภรรยาบุรุษผูมี้
ความเช่ือแรงกลา้ขณะอยูน่อกบา้นนั้นไม่อาจท าใหคู้่ชีวติคลอ้ยตามได ้ ชายผูท่ี้ตั้งใจจะรอฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้ไม่อาจชกัชวนใหภ้รรยาอดทนรอคอยได ้ เราไม่อาจประณามอบัราฮมัได ้ เพราะเราเองก็ท า
เหมือนกบัทา่น ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณอาจตกต ่าลงเพราะการเหน่ียวร้ังโดยผูใ้กลชิ้ด อคัรสาวกได้
เห็นการจ าแลงพระกายบนภูเขา แต่เม่ือลงมาจากภูเขา พวกเขากลบัพบวา่ตวัเองไม่มีอ านาจพอจะขบัผี
ออกจากเด็ก 

มารไม่รอชา้ มนักระซิบถามเรา มุ่งหวงัให้เราสงสัยประสบการณ์คร้ังแรกท่ีเรามีกบัพระเจา้ 
หากวา่เราลม้ลงอยา่งไม่เป็นท่าหลงัจากประสบการณ์คร้ังนั้น มารจะถามเราวา่ประสบการณ์คร้ังนั้นเป็น
ของจริงหรือไม่ ให้เราตอบมนัไปเลยวา่ เราเป็นมนุษยธ์รรมดาคนหน่ึงและเรายงัเป็นคนบาป ชยัชนะ
ฝ่ายจิตวญิญาณวนัน้ีไม่ไดรั้บประกนัวา่เราจะไม่พา่ยแพใ้นวนัพรุ่งน้ี เราตอ้งการพระคุณของพระเจา้ทุก 
ๆ วนัตั้งแต่เร่ิมจนจบชีวติคริสเตียน ความยุง่ยากเกิดข้ึนเม่ือเราคิดวา่เราตอ้งการพระคุณเฉพาะช่วงเวลา
กลบัใจใหม่ ๆ หลงัจากจิตวญิญาณของเราเจริญข้ึน เรามกัลืมพระคุณของพระเจา้และตอ้งการยนืบนขา
ของตวัเอง เราท าไม่ไดห้รอก 

ความผดิพลาดอีกประการท่ีเรามกัเผลอท าไดง่้าย ๆ และอบัราฮมัคงไดท้  าดว้ย คือการคิดวา่เม่ือ
เราอยูบ่า้นเราไม่จ  าเป็นตอ้งป้องกนัการโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณ เราลืมไปวา่มารไม่เคยมีวนัหยดุและมนัไม่
เคยพกัผอ่น เราตอ้งท าสงครามกบัมนัแมแ้ต่ท่ีบา้นของเราเอง เม่ืออยูท่ี่บา้นบางคนอาจจะไม่ค่อยสุภาพ 
ไม่ใคร่ใยดีกบัความตอ้งการของผูอ่ื้นเห็นแก่ตวัมากข้ึนและแสดงความไม่พอใจในเร่ืองเล็กนอ้ยกบั
สมาชิกในครอบครัว ในท านองเดียวกนัเราอาจป้องกนัตวัเองฝ่ายจิตวิญญาณนอ้ยลง และทิ้งยทุธภณัฑ์
ของคริสเตียนไวท่ี้ประตูบา้น 

เม่ืออบัราฮมัถึงบา้น ท่านอาจจะคิดวา่ท่านมีทางออกท่ีดีส าหรับปัญหาการไม่มีบุตรแลว้ ฝ่ายซา
ราห์ไดร้ื้อฟ้ืนปัญหาน้ีข้ึนมาถกกนัใหม่ ขา้พเจา้ไม่อาจทราบไดว้า่อะไรเกิดข้ึนบา้งในตอนนั้น แต่อบั
ราฮมัคงไม่ไดเ้ล่าประสบการณ์ของท่านกบัพระเจา้ใหภ้รรยาทราบ ท่านอาจจะล าบากใจท่ีจะเล่าความ
จริงทั้งหมด หรืออบัราฮมัอาจกลวัท่ีจะตอ้งยอมรับภรรยาวา่ท่านไดส้งสัยพระเจา้ในตอนแรก อาจจะ
เป็นเพราะเหตุอ่ืนก็ได ้ บางทีอบัราฮมัอาจปลาบปล้ืมดว้ย ประสบการณ์กบัพระเจา้และร้อนรนในการ
แบ่งปันประสบการณ์ใหภ้รรยาทราบ และนางอาจตอบโตท้่านวา่ “คุณและนิมิตของคุณ ไม่เห็นเขา้ท่า
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เลย คุณน่าจะรู้วา่ฉนัท างานยุง่ทั้งวนัท่ีน่ี ฉนัไม่มีเวลาพอจะฝันกลางวนั คุณพาเราออกจากบา้นท่ีแสน
สบายในเมืองเออร์ ใหลู้กแก่ฉนัสักคนแลว้ฉนัจะฟังความฝันของคุณ เอา้เร่ิมท าอะไรสักอยา่งไดแ้ลว้
ตอนน้ีเราก็ชกัชา้มากแลว้” 

การบอกความรู้สึกลึกซ้ึงภายในใจของเราใหผู้อ่ื้นทราบเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน การเปิดเผย
ความรู้สึกของเราเท่ากบัเป็นการเปิดเผยตวัเอง เรามกัเกรงวา่ผูอ่ื้นจะมองเราอยา่งไรเม่ือเขารู้ความจริง 
เราเกรงวา่ผูอ่ื้นจะไม่ยอมรับเราเหยยีดหยามและทอดทิ้งเรา และเม่ือเรารวบรวมความกลา้หาญพอท่ีจะ
พดูแลว้ ปฏิกิริยาท่ีผูอ่ื้นมีต่อเราจะท าใหเ้รากลา้จะเปิดเผยความรู้สึกเช่นน้ีอีกหรือจะไม่ยอมเปิดเผยอีก
เลย ไม่มีใครอยากใหผู้อ่ื้นรังเกียจ และเม่ือเราไดรั้บความรังเกียจจิตใจของเราจะสับสนและรู้สึกวา่
ตวัเองไม่มีคา่ และทอ้แทท่ี้จะด ารงหรือปรับปรุงชีวิตใหดี้ข้ึน วยัรุ่นมกัมีปัญหามากกวา่คนทัว่ไปในการ
เปิดเผยความรู้สึกของตวัเองใหผู้ป้กครองทราบ เม่ือเขารีบร้อนกลบับา้น และพดูโพล่งเล่าข่าวท่ีมี
ความส าคญัยิง่ส าหรับเขา แต่บิดามารดากลบัไม่สนใจในส่ิงท่ีเขาพดู ไดแ้ต่สั่งใหลู้กเก็บเส้ือข้ึนมาจาก
พื้น เป็นผลใหลู้กเสียความรู้สึก และเกิดก าแพงขวางระหวา่งลูกกบัพอ่แม่ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะ
ท าลายก าแพงน้ีได ้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาอาจเสียไปในท านองน้ี เกิดเป็นก าแพงขวางการ
ถ่ายทอดความรู้สึก อนัมีตน้เหตุมาจากการไม่ใยดีต่อความรู้สึกของอีกฝ่าย 

ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนกบัอบัราฮมั ท่านตอ้งเผชิญปัญหาเร่ืองการไม่มีบุตรอีกคร้ังหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ี
ท่านเคยรู้สึกวา่ท่านไดรั้บค าตอบท่ีชดัแจง้แลว้ ปัญหาบางอยา่งอาจแกไ้ขไดโ้ดยการตดัสินใจหรือการ
กระท าเพียงคร้ังเดียว แต่ปัญหาบางอยา่งวนเวยีนมาหาเราคร้ังแลว้คร้ังเล่าในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาพวกน้ี
แหละท่ีก่อความยุง่ยากอยา่งมากแก่เรา คราวน้ีซาราห์เป็นผูเ้ร่ิมยกปัญหาข้ึนมา “พระเจา้ไม่ทรงโปรดให้
ฉนัมีบุตร” (ปฐมกาล 16:2) นางพดูในท านองบ่นต่อวา่แทนท่ีจะมองปัญหาดว้ยความเช่ือ “พระเจา้ทรง
สัญญาจะใหบุ้ตรแก่ฉนั” นางกลบัมองปัญหาดว้ยความไม่พอใจพระเจา้ “พระเจา้ไม่ทรงโปรดใหฉ้นั...” 
แทจ้ริงแลว้พระเจา้ยงัไม่ประทานบุตรในเวลาน้ี เพื่อเห็นแก่พระสง่าราศีของพระองคก์ล่าวคือพระองคมี์
พระประสงคจ์ะสอนดว้ยความรักใหเ้ขาเพิ่มพนูความเช่ือ แต่ซาราห์กลบัคิดวา่พระเจา้ตั้งพระทยัแกลง้
นาง กลายเป็นวา่พระราชกิจและพระลกัษณะของพระเจา้ใชไ้ม่ได ้พระเจา้หาไดท้รงสัญญากบัฉนัไม่ แต่
พระองคท์รงกีดกนัฉนั เม่ือเราเร่ิมสงสัยพระเจา้หรือมองพระองคใ์นทางไม่ดี รากอนัขมข่ืนยอ่มงอกข้ึน
ไดโ้ดยง่ายและน ามาซ่ึงความยุง่ยาก 

เม่ือแน่ใจวา่พระเจา้ไม่ทรงโปรดใหบุ้ตรตามท่ีนางตอ้งการ ซาราห์จึงจดัแจงวางแผนเพื่อใหไ้ด้
บุตรดว้ยวธีิการของตวัเอง นางไม่สามารถบงัคบัพระเจา้ได ้ แต่นางสั่งฮาการ์ได ้ ซาราห์วางแผนเพื่อให้
ไดบุ้ตรโดยนางฮาการ์เท่ากบัเป็นการบีบบงัคบัพระเจา้ทางออ้ม เราจ าเป็นตอ้งพิจารณาแผนของนางใน
แง่มุมต่าง ๆ เพราะเราอาจพลาดท าเหมือนนางก็ได ้
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ประการแรก ในทศันะของนางพระเจ้าทรงมีพระลกัษณะเหมือนพระของชาวพืน้เมือง เป็น
ทศันคติท่ีแสดงให้เห็นธาตุแทข้องความบาป ชาวพื้นเมืองคิดวา่หากเราท าใหพ้ระเจา้พอใจ พระเจา้ผู ้
ทรงอ านาจจะใหส่ิ้งท่ีเราตอ้งการ เป็นทศันคติของผูท่ี้ค  านึงแต่ตวัเองและเห็นแก่ตวัพระเจา้ไม่ทรงเป็น
พระเจา้อีกต่อไป พระองคไ์ม่ทรงอาจสั่งเรา, น าเรา และจดัหาส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ราดว้ยความรักในเวลาและ
สถานท่ีท่ีพระองคท์รงเห็นวา่ดีท่ีสุดส าหรับพระองคแ์ละส าหรับตวัเราเองดว้ย เราคาดหวงัใหพ้ระองค์
ท าตามความปราถนาของเรา เราไม่ยอมท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือมนุษยต์ก
อยูภ่ายใตค้วามบาปและก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั เราคิดวา่เรารู้จกัแยกความดีและความชัว่ในปัญหาของ
เรา เราตอ้งการใหพ้ระเจา้เพียงแต่ท าในส่ิงท่ีเราตอ้งการ 

ประการท่ีสอง เม่ือมีปัญหาท่ีท าใหใ้จของนางวุน่วาย ซาราห์พยายามจะท าอะไรสักอย่าง นาง
ทนอยูน่ิ่งไม่ไดก้ารอยูเ่ฉยท าใหน้างทุกขใ์จ นางตอ้งท าอะไรสักอยา่ง เราประพฤติเหมือนนางทุก
ประการ เรามีธรรมชาติท่ีไม่ยอมรอน่ิง เราไม่ค่อยสนใจค าเตือนสอนจากสดุดีบทท่ี 37 “อยา่ใหใ้จของ
ท่านเดือดร้อน” เพราะ “มีแต่จะชัว่ไป” (ขอ้ 1,7, และ 8) และ “จงมอบทางของท่านไวก้บัพระเจา้วางใจ
ในพระองค ์และพระองคจ์ะทรงกระท าใหส้ าเร็จ” (ขอ้ 5 และโปรดดูขอ้ 3,4,7 และ 11 ดว้ย) เรามกัจะ
ขมวดคิ้วและร้องคร ่ าครวญวา่ “ผมอยากด้ินรนท าอะไรสักอยา่ง” แต่ในบางเวลาเราไม่อาจท าอะไรเพื่อ
ท าใหส้ถานการณ์ดีข้ึน พระเจา้ทรงน าเรามาถึงจุดนั้นเพื่อพระองคจ์ะทรงสอนเราใหว้างใจในพระเจา้ 
และพบวา่เราสามารถวางใจในพระองคไ์ด ้ หากเราขืนด้ือดึงใชว้ธีิการของเราเองจะท าใหปั้ญหายุง่ยาก
ข้ึนอีก และเราจะพลาดโอกาสเห็นฤทธ์ิเดชของพระเจา้ 

ประการท่ีสาม ซาราห์อาจกระท าเช่นนี้เพือ่เป็นการเอาใจสามีทีรั่กของนาง บางทีนางอาจรู้สึก
ผดิวา่นางมีขอ้บกพร่องซ่ึงท าใหอ้บัราฮมัไม่มีบุตร บางทีนางอาจคิดวา่นางเป็นภรรยาท่ีใชก้ารไม่ได ้นาง
อาจสรุปเอาเองวา่ ถา้หากพระเจา้ไม่ประทานบุตรผา่นทางนาง พระเจา้อาจประทานผา่นทางฮาการ์ การ
ดูถูกตนเองมกัท าใหผู้อ้ยูใ่กลชิ้ดเกิดความเดือดร้อน และบางคร้ังเป็นเหตุให้ตนเองท าผดิจนกลายเป็น
วงจรของความรู้สึกผดิและความลม้เหลวกลบัไปกลบัมา ท าใหชี้วติตกต ่าลงเร่ือย ๆ มารชอบล่อลวงให้
ผูห้ญิงท าผดิในท านองน้ี ฝ่ายผูช้ายมกัไม่ค่อยรู้สึกผดิหรือรู้สึกลม้เหลวเม่ือเกิดปัญหาข้ึนภายใน
ครอบครัว อยา่งไรก็ตามเราทุกคนมีโอกาสพลาดท่ีจะยดึถือหลกัการของพระเจา้ในการแกปั้ญหา เราใช้
วธีิการของเราในการไขวค่วา้ส่ิงท่ีเราตอ้งการ และบางทีส่ิงนั้นพระเจา้จะประทานให้เราเป็นแน่ เราไม่
อดทนพอท่ีจะรอคอย เราจึงพยายามฉวยมนัดว้ยความสามารถของตวัเอง 

แลว้อบัราฮมัก็ยอมตาม ท่านไม่อาจปฏิเสธความตอ้งการของซาราห์ได ้ ทั้ง ๆ ท่ีการกระท า
เช่นน้ีเป็นการขดัต่อประสบการณ์ในอดีตท่ีท่านไดรั้บจากพระเจา้ ประสบการณ์ก็เหมือนกบั
ประวติัศาสตร์ เราไดเ้รียนรู้มนัแต่เราก็ปฏิบติัเหมือนกบัเราไม่เคยเรียนรู้มนั ภรรยาสองคนในบา้น
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เดียวกนัก่อให้เกิดแต่ปัญหา ชาวจีนโบราณรู้จกัความจริงน้ีดี และใชส้ัญลกัษณ์ผูห้ญิงคนเดียวอยูใ่ต้
หลงัคาเดียวเพื่อแสดงความสงบสุข เม่ือไรท่ีทารกบงัเกิดเม่ือนั้นซาราห์จะตอ้งเป็นทุกขย์ิง่ข้ึน ฮาการ์จะ
กลายเป็นคู่แข่งในชายคาของนางทนัที ฮาการ์จะใหแ้ก่อบัราฮมัในส่ิงท่ีซาราห์ใหไ้ม่ได ้ ต่อจากน้ีไปฮา
การ์จะเป็นหอกขา้งแคร่ส าหรับนางอยูต่ลอดเวลา ซาราห์ยอมทุกอยา่งเพื่อหวงัจะไดบุ้ตรท่ีนางปรารถนา
เป็นอยา่งยิง่ ความอยากไดบุ้ตรอยา่งมากท าใหน้างตาบอดและมองไม่เห็นความยุง่ยากท่ีก าลงจะเกิดข้ึน 
แต่อบัราฮมัรู้ดี ท่านควรกล่าวค าวา่ “ไม”่ เพือ่ประโยชน์ของซาราห์ ฮาการ์ และเพื่อความสงบสุขในบา้น 
ค าวา่ “ไม่” เป็นค าท่ีสั้นเพียงพยางคเ์ดียว แต่เป็นค าท่ียากท่ีเราจะพดูกบัคนท่ีเรารัก การไม่กลา้กล่าวค าวา่ 
“ไม”่ กบัลูก ๆ เป็นการท าใหเ้ด็กเสียนิสัยและท าใหเ้ด็กขาดความอบอุ่น การไม่กลา้กล่าวค าวา่ “ไม่” ท า
ใหค้นเป็นจ านวนมากรู้สึกวา่ตวัเองผดิเกินกวา่เหตุ ท าใหผู้รั้บใชพ้ระเจา้มีงานยุง่มากจนไม่มีเวลา
อธิษฐาน การไม่กลา้กล่าวค า “ไม”่ ท  าใหมี้การจดัการประชุมของคริสเตียน การสัมมนา และกิจกรรมท่ี
เร้าใจแต่ไม่เกิดผล เสียทรัพยข์องคริสตจกัรโดยไร้ประโยชน์ อบัราฮมัและซาราห์ไดร้อคอยเวลาของ
พระเจา้มานานสิบปีเตม็พวกเขาอาจคิดวา่ไดร้อมานานพอแลว้ และบดัน้ีถึงเวลาตอ้งท าอะไรสักอยา่ง 
เราไดร้อคอยอาณาจกัรของพระเจา้มานานถึงสองพนัปีแลว้ บางคนอาจคิดวา่เราไดร้อมานานพอแลว้ ถึง
เวลาแลว้ท่ีเราตอ้งท าอะไรสักอยา่งเพื่อเปล่ียนแปลงโลกของเรา เราลืมค าวา่ “ไม”่ 

อบัราฮมัท าตามแผนของท่านไม่ส าเร็จ แต่ความส าเร็จของท่านคือความลม้เหลว ทนัทีท่ีบุตร
คนน้ีคลอดออกมา ความขมข่ืนบงัเกิดข้ึนในครอบครัวของท่าน ส่ิงท่ีท่านท าส าเร็จกลายเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้
กบัพระสัญญาของพระเจา้ เด็กคนน้ีไม่ใช่ทายาทตามพระสัญญา เด็กคนน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนการของพระ
เจา้ส าหรับอบัราฮมั แทจ้ริงแลว้ส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดวา่ตวัเองท าส าเร็จนั้นคือความลม้เหลว อิสยาห์ไดส้อน
บทเรียนแบบน้ี เขากล่าวถึงบุคคลท่ี “เกรงกลวัพระเจา้และเช่ือฟังเสียงของผูรั้บใชข้องพระองค์” แต่ยงั
ไม่ทราบวา่ตวัเองควรด าเนินไปทางไหน อิสยาห์ไดแ้นะน าใหผู้น้ั้นวางใจในพระนามของพระเจา้ และ
พึ่งอาศยัพระเจา้ของเขา แต่ส าหรับบุคคลอีกกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ทราบเหมือนกนัวา่ตวัเองควรเดินไปทางไหน 
แต่พวกหลงัน้ีเป็นผูก่้อไฟ เอาดุน้ไฟคาดตวัไว ้ และเดินดว้ยแสงไฟของตวัเอง อิสยาห์กล่าวท านายค า
ตดัสินท่ีจะน าความสลดใจมาสู่บุคคลพวกน้ีวา่ “เจา้จะไดอ้ยา่งน้ีจากมือของเรา คือ เจา้จะตอ้งนอนลงใน
ท่ีทรมาน” (อิสยาห์ 50:10-11) 

ความทุกขท์รมานมาอยา่งรวดเร็วเหมือนสายฟ้า เม่ือนางฮาการ์อุม้ครรภ ์ซาราห์ววิาทกบัทุกคน 
นางกล่าวโทษวา่อบัราอมัเป็นตน้เหตุให้ฮาการ์ดูถูกนาง นางต่อวา่ฮาการ์ท่ีดูถูกนาง และนางทูลขอพระ
เจา้ใหท้รงท าอะไรสักอยา่งส าหรับเหตุการณ์น้ี นางตอ้งการพระเจา้เฉพาะในยามตอ้งการแกแ้คน้เท่านั้น 
บุตรคนน้ีเกิดข้ึนมาเพราะนางฮาการ์ท าตามค าสั่งของนายและอบัราฮมัท าตามค าแนะน าของซาราห์แต่
ซาราห์กล่าวโทษผูอ่ื้นทุกคน ปุถุชนสามญัทุกคนยอ่มสามารถเล็งเห็นวา่อะไรจะเกิดข้ึนในครอบครัว
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ของนาง ลูกของหญิงอ่ืนจะท าใหซ้าราห์มีความสุขไดอ้ยา่งไรกนั เม่ือสาวใชใ้หก้ าเนิดบุตรท่ีจะเป็น
ทายาทของบา้น หล่อนยอ่มเล่นลูกไมก้บันายหญิงท่ีเป็นหมนั ใคร ๆ ก็ท  านายไดว้า่จะเกิดเหตุการณ์
เช่นน้ี เม่ือเรามีความตอ้งการอยากไดอ้ะไรสักอยา่งเป็นอยา่งมาก เรามกัจะตาบอดมองไม่เห็นส่ิงท่ีจะ
เกิดในอนาคต หญิงสาวท่ีก าลงัตกอยูใ่นหว้งแห่งความรักและปรารถนาจะแต่งงานอยา่งแน่วแน่ ยอ่ม
มองไม่เห็นวา่ชายผูท่ี้หล่อนคิดวา่เป็นรถไฟขบวนสุดทา้ยจะท าใหชี้วติของหล่อนมีแต่ความทุกขร์ะทม 
ผูอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัหล่อนทุกคนสามารถรู้ไดล่้วงหนา้วา่อะไรจะเกิดข้ึน แต่ตวัหล่อนเองกลบัมองไม่เห็น
อะไรจนกระทัง่ทุกอยา่งสายเกินไป บางคนใจร้อนตอ้งการไดเ้งินเร็ว ๆ จึงตดัสินใจเลือกงานท่ีได้
ค่าตอบแทนงามในตอนน้ี แต่ไม่มีทางกา้วหนา้ในอนาคตเลย และเม่ือทุกอยา่งเป็นไปตามค าท านายของ
ผูอ่ื้นแลว้ เจา้ตวัจะรู้สึกวา่ตนเองลม้เหลวและรู้สึกเจบ็ใจ เพราะเขาคิดวา่คนรอบขา้งก าลงัสมน ้าหนา้เขา 

แผนการน้ีจบลงดว้ยความทุกข ์ ซาราห์เป็นทุกข ์ อบัราฮมัเป็นทุกข ์ ฮาการ์, อิชมาอลและอิสอคั
ต่างตอ้งเป็นทุกข ์ และแมก้ระทัง่ชนชาวอาหรับและชนชาวอิสราเอลตอ้งไดรั้บความทุกขเ์พราะการ
กระท าคร้ังน้ี พระคมัภีร์ปฐมกาล 16:2 ในภาษาฮีบรูเขียนไวว้า่นางซาราห์กล่าววา่ “บางทีฉนัจะไดรั้บ
การสร้างสรรค์โดยนาง” สงครามลา้งผลาญและการก่อการร้ายในตะวนัออกกลางในปัจจุบนัไดพ้ิสูจน์
ใหเ้ห็นแลว้วา่ แผนการของมนุษยท่ี์ขดัต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ไดก่้อใหเ้กิดการท าลาย หาใช่การ
สร้างสรรคไ์ม่เราอาจเลียนแบบค าพดูจากนวนิยายประเภทสายลบัไดว้า่แผนการของมนุษย ์ “จะท าลาย
ตวัเองภายในหา้วนิาที แผนการของมนุษยบ์างอนัอาจท าลายตวัเองภายในเวลาท่ีชา้กวา่นั้น แต่ไม่เคย
รอดพน้การท าลายเลย” 

มาถึงตอนน้ีอบัราฮมัไดท้  าความผดิอีกคร้ังโดยการไม่ท าหนา้ท่ีของหวัหนา้ครอบครัว ท่าน
น่าจะด าเนินการใหซ้าราห์ปฏิบติัต่อฮาการ์ดว้ยความยติุธรรม และยอมรับสถานการ์ท่ีเป็นผลจาก
แผนการของเขาทั้งสอง แต่ท่านกลบัโยนใหซ้าราห์เป็นฝ่ายตดัสินปัญหาและพดูวา่ “หญิงคนใชข้องเจา้
อยูใ่นอ านาจของเจา้ จงกระท าแก่เขาตามท่ีเจา้เห็นควรเถิด” (ปฐมกาล 16:6) เป็นหลกัปฏิบติัท่ีอนัตราย
มาก ท่านควรจะปฏิเสธแผนการตั้งแต่แรก และเม่ือถึงขั้นน้ีท่านควรถามนางฮาการ์ดว้ยตวัของท่านเอง
วา่นางคิดเห็นอยา่งไรแต่ท่านไม่กลา้เผชิญปัญหา ท่านจึงปล่อยใหซ้าราห์ตดัสินใจ และใหชี้วติของนาง
ฮาการ์อยูใ่นก ามือของซาราห์ ยิง่ไปกวา่นั้น ท่านตั้งหลกัปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม กล่าวคือท่านยอมใหซ้า
ราห์ใชสิ้ทธ์ิอ านาจอยา่งเห็นแก่ตวัตามอ าเภอใจ 

ท่านกล่าวถูกตอ้งท่ีวา่ฮาการ์อยูภ่ายใตอ้  านาจของซาราห์ แต่ท่านผดิท่ีปล่อยใหซ้าราห์ท าตาม
อ าเภอใจ พระเจา้ทรงเป็นผูม้อบอ านาจใหแ้ก่มนุษย ์มิใช่เพื่อมนุษยจ์ะใชอ้ยา่งเห็นแก่ตวั สิทธิอ านาจเป็น
ส่ิงท่ีชอบธรรมและเหมาะสมแต่ตอ้งใชอ้ยา่งชอบธรรม หลายประเทศมีการกบฏเกิดข้ึนเพราะรัฐบาลใช้
อ านาจอยา่งอยติุธรรม อ านาจการปกครองทั้งส้ินมาจากพระเจา้ อ านาจท่ีพระเจา้ไม่ไดท้รงมอบใหน้ั้น
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เป็นส่ิงอธรรม อ านาจเป็นของคู่กบัความรับผิดชอบ หากเรามีอ านาจ เราตอ้งไม่ใชอ้  านาจนั้นท า “ส่ิงท่ี
ตวัเราเองคิดวา่ดีท่ีสุดส าหรับเรา” แต่เราตอ้งใชอ้  านาจเพื่อประโยชน์ของผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจ และระลึกอยู่
เสมอวา่พระองคผ์ูท้รงมอบอ านาจใหเ้รานั้นจะใหเ้ราแจกจงทุกอยา่งท่ีเราท า เม่ือถึงวนันั้น 

บิดามารดาบางคนใชอ้ านาจท่ีพระเจา้ทรงใหใ้นการปกครองบุตรไปในทางบงัคบัให้บุตรท า
ตามส่ิงท่ีตนเองตอ้งการอยา่งไร้เหตุผล จะท าใหบุ้ตรด้ือร้ันในท่ีสุด จากประวติัศาสตร์ของวงการ
อุตสาหกรรม เราเห็นไดว้า่นายจา้งไดใ้ชอ้  านาจท่ีพระเจา้ประทานให้นั้นเอารัดเอาเปรียบลูกจา้งและ
ตอ้งการใหลู้กจา้งยอมรับค่าจา้งแรงงานในอตัราต ่า ๆ และมีชีวติอยูอ่ยา่งแร้นแคน้ สมาคมพอ่คา้บาง
สมาคมไม่เป็นท่ีน่าไวใ้จ มกัฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ใหต้วัเอง ถา้เราใชอ้  านาจเพื่อประโยชน์เราเอง 
เราจะไดรั้บผลตอบสนองอยา่งสาสม การใชอ้  านาจอยา่งไม่เป็นธรรมในอดีตเป็นบทเรียนท่ีสอนเราวา่ 
ผลท่ีตามมาจะไดแ้ก่การไม่ไวใ้จกนั การกบฏ การต่อตา้นและการจลาจล เกิดไดท้ั้งในรัฐในโรงงานและ
แมแ้ต่ท่ีบา้น ตอ้งเสียเวลาแกไ้ขเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี 

เร่ืองราวของบุตรนอ้ยของนางฮาการ์ สอนเราเก่ียวกบัความผดิพลาดหลายอยา่ง ความผดิพลาด
ทั้งหมดเร่ิมมาจากการขาดความเช่ือ ซาราห์ตอ้งการเลือกทางเดินใหต้วัเอง นางก าหนดอนาคตให้
ครอบครัวแทนท่ีจะพึ่งพระหตัถข์องพระเจา้ และอบัราฮมัยนิยอมท าตาม การรอคอยและวางใจในพระ
เจา้เป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากกวา่มาก เราเองก็เช่นเดียวกนั เป็นการยากท่ีจะรอคอยพระเจา้ เราจึงท าผดิโดยไม่
ยอมรอคอยคู่ครองท่ีพระเจา้ทรงเลือกให ้ เราไม่ยอมรอใหพ้ระเจา้ท างานใจจิตใจของบุตรของเราท่ีเป็น
วยัรุ่น ไม่รอคอยวธีิการแกปั้ญหาท่ีรบกวนใจเรา เราไม่รอคอยพระองคใ์นการจดัเตรียมศิษยาภิบาลให้
คริสตจกัรของเรา แต่อยา่งไรก็ตามเราตอ้งเรียนรู้ชีวิตแห่งความเช่ือ และเราตอ้งเรียนดว้ยการรอคอย ใน
สมยัปัจจุบนั ทศันคติของการช่วยเหลือตวัเอง ท าใหเ้รายิง่ไม่อยากยอมอยูใ่นหนทางของพระผูเ้ป็นเจา้ผู ้
ทรงตอ้งการสอนเราดว้ยความรัก ขออยา่ให้เราวุน่วายใจดว้ยความหวาดกลวั หรือรีบร้อนท าส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดโดยฉบัพลนั แต่ใหเ้ราเช่ือวางใจในพระองค ์
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11. ความเช่ือและประสบการณ์คร้ังใหม่กบัพระเจ้า 

ชีวติคริสเตียนในบางช่วงจงัหวะด าเนินไปโดยไม่มีส่ิงแปลกใหม่เกิดข้ึน เรายงัอ่านพระคมัภีร์
และอธิษฐานเป็นประจ า เรายงัไปนมสัการท่ีคริสตจกัรทุกสัปดาห์ เราด าเนินชีวติเป็นปกติไปแต่ละวนั 
ๆ แต่ดูเหมือนวา่ประสบการณ์ของเรากบัพระเจา้ไม่ประทบัใจเหมือนอยา่งแต่ก่อน เราแน่ใจวา่เราไม่ได้
ท  าอะไรผดิ และเรายงัมัน่ใจวา่พระเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ แต่เราประหลาดใจท่ีทุกอยา่งดูสงบน่ิงและ
ปราศจากจุดหมาย และแลว้เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันก็บงัเกิดข้ึน เราคน้พบส่ิงแปลกใหม่เก่ียวกบัพระเจา้ 
เราสนใจพระประสงคข์องพระองคม์ากข้ึน และกา้วข้ึนสู่ชีวติคริสเตียนขั้นใหม่ หลายคนมี
ประสบการณ์เช่นน้ีก่อนหนา้เรา ปฐมกาลบทท่ี 17 บรรยายถึงประสบการณ์เช่นน้ีของอบัราฮมั 

ขณะน้ีท่านมีอายเุกา้สิบเกา้ปี เวลาผา่นไปสิบสามปีนบัตั้งแต่ท่านท าผดิต่อนางฮาการ์และให้
ก าเนิดอิชมาเอลพระคมัภีร์ไม่ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ในช่วงสิบสามปีท่ีผา่นมา เราอาจคาดเดาไดว้า่ท่านคง
ด าเนินชีวติเหมือนอยา่งแต่ก่อนและท่านยงัคงท าการนมสัการพระเจา้ในแต่ละท่ีท่ีท่านเดินทางไป ท่าน
ยงัคงยดึพระสัญญาของพระเจา้ แต่ดูราวกบัวา่ทุกอยา่งยงัไกลความเป็นจริง แทจ้ริงแลว้เวลาท่ีพระ
สัญญาจะส าเร็จนั้นเขา้มาใกลทุ้กวนั ๆ ท าไมอบัราฮมัตอ้งรอนานถึงสิบสามปี? บางทีพระเจา้อาจทรง
ตอ้งการสอนอบัราฮมัใหอ้ดทน และสอนท่านวา่การผลีผลามใชว้ธีิการของท่านเองเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ี
ตอ้งการนั้น กลบัเป็นเหตุท าใหท้่านไดรั้บส่ิงนั้นชา้ไปอีก หรืออาจเป็นไดว้า่ พระเจา้ทรงเพียงแต่
ตอ้งการรอใหอ้บัราฮมัและซาราห์เจริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณและความเช่ือ มากพอท่ีจะไดรั้บมอบใหดู้แล
บุตรแห่งพนัธสัญญา เราไม่อาจใหค้  าตอบไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ท าไมอบัราฮมัตอ้งรอนานเช่นน้ี ส่ิงท่ีเรารู้
แน่ ๆ คือวา่พระเจา้ไม่เคยรีบร้อน บางคร้ังพระองคท์รงสร้างคริสเตียนดว้ยวธีิการค่อยเป็นค่อยไปในแต่
ละวนัของชีวติ และบางคร้ังพระองคท์รงใชก้ารอศัจรรยใ์นการสร้างชีวติคริสเตียน ดงันั้นการท่ีดู
เหมือนวา่พระองคไ์ม่ทรงท าอะไรนั้น เราไม่อาจสรุปไดทุ้กคร้ังวา่เป็นเพราะความบาปผดิของเรา 
เช่นเดียวกนัเราไม่อาจสรุปวา่พระองคท์รงเลิกประทานพระคุณใหเ้ราแลว้แต่อาจจะเป็นเพราะพระองค์
ทรงก าลงัสร้างเราอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละวนั ๆ โดยพระคุณ และพระองคท์รงฝึกเราทุกวนัให้รู้จกั
การเป็นสาวก 

พระเจา้ทรงเป็นฝ่ายเร่ิมตน้ก่อนเสมอ พระองคท์รงติดต่อกบัอบัราอมัดว้ยวธีิการอยา่งใหม่ ซ่ึง
แสดงถึงพระสง่าราศีและความยิง่ใหญ่ของพระองค ์เม่ือเราอ่านปฐมกาลบทท่ี 17 เราพบวา่พระเจา้เป็นผู ้
ตรัส ส่วนอบัราฮมัเป็นผูเ้ช่ือฟังและกระท าตาม เราไม่อาจบอกพระเจา้วา่พระองคต์อ้งมาหาเราเม่ือไร
และพระองคต์อ้งท าอะไรเพื่อเรา พระองคท์รงเป็นเจา้นายและเราเป็นคนรับใชข้องพระองค ์ เม่ือพระเจา้
ทรงมาหาเรา เราจะพบความจริงเหมือนท่ีอบัราฮมัพบในตอนน้ีวา่ ประสบการณ์คร้ังใหม่กบัพระเจา้ท า
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ใหเ้รารู้จกัพระองคม์ากข้ึน “เราเป็นพระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ” (เอล-ชดัดยั) พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ
ทั้งส้ินและทรงสามารถช่วยเราไดเ้สมอ 

ประสบการณ์อนัใหม่กบัพระเจา้ช่วยท าใหเ้รามีสติปัญญาเพิ่มมากข้ึน เราจะเขา้ใจพระองคอ์ยา่ง
ท่ีเราไม่เคยเขา้ใจมาก่อน มีพระนามของพระเจา้หลายพระนามปรากฎอยูใ่นพระคมัภีร์ และแต่ละพระ
นามแสดงถึงพระลกัษณะต่าง ๆ ของพระองค ์ เราจ าเป็นตอ้งทราบและเขา้ใจความหมายของพระนาม
ต่าง ๆ ยิง่ไปกวา่นั้นเราจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ถึงพระลกัษณะต่าง ๆ ของพระเจา้ตามพระ
นามของพระองค ์ ผูเ้ฒ่าอบัราฮมัและซาราห์หญิงผูเ้ป็นหมนัจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วา่พระเจา้ผูท้รงสัญญาจะ
ประทานบุตรใหเ้ขานั้น เป็นพระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิและทรงสามารถท าใหพ้ระประสงคข์องพระองค์
ส าเร็จไดถึ้งแมว้า่อบัราฮมัมีอายเุกือบหน่ึงร้อยปี พระเจา้ทรงทราบดีวา่เราจ าเป็นตอ้งไดรั้บความมัน่ใจ
และความช่วยเหลือประการใดบา้ง และพระองคท์รงจดัเตรียมใหเ้ราในเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือเราไดเ้รียนรู้
ดว้ยประสบการณ์ถึงพระลกัษณะของพระองคใ์นแต่ละคร้ัง เราจะรู้จกัพระองคม์ากข้ึน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเรากบัพระเจา้ มีส่วนคลา้ยความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยใ์นบางประการ เม่ือ
ความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงข้ึนเราจะรู้จกักนัและกนัมากข้ึน เราจะเรียนรู้อุปนิสัยใจคอของเขาเพิ่มเติมข้ึน ใน
บางเวลาเราจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ความบริสุทธ์ิของพระองค ์ ในบางเวลาความรักของพระองค ์ บางทีเราตอ้ง
เรียนรู้วา่ความชอบธรรมของพระองคสู์งส่งกวา่ของเรามาก พระสติปัญญาและพระราชกิจของพระองค์
ยิง่ใหญ่กวา่เราจนเทียบไม่ได ้ และบางคร้ังเราตอ้งเรียนรู้วา่พระองคท์รงอยูใ่กลชิ้ดเราเพื่อใหก้าร
ปลอบโยน ก าลงัและการหนุนใจ ยคุสมยัของเราเป็นยคุสมยัท่ีสังคมใหค้วามส าคญัเฉพาะมนุษย ์ คริส
เตียนมกัจะไม่ค่อยใคร่ครวญพระลกัษณะของพระองคแ์ละไม่ค่อยค านึงถึงการอยูใ่กลชิ้ดของพระองค ์
ดงันั้นเราจึงขาดความสุขจากการไดเ้รียนรู้พระลกัษณะของพระองคเ์หมือนท่ีอบัราฮมัไดรั้บ 

เม่ือพระเจา้ทรงเปิดเผยพระนามใหม่ของพระองค ์ พระองคไ์ดป้ระทานความมัน่ใจแก่อบัราฮมั
วา่ท่านจะไดรั้บความจ าเริญและบงัเกิดผล “เราะจะทวีพงศพ์นัธ์ของเจา้ใหม้ากข้ึนอยา่งยิง่” “เราจะ
กระท าใหเ้จา้มีพงศพ์นัธ์มากอยา่งยิง่เราจะกระท าเจา้ใหเ้ป็นชนหลายชาติ และกษตัริยห์ลายองคจ์ะเกิด
มาจากเจา้” (ปฐมกาล 17:2,6) สิบสามปีท่ีผา่นมาดูเหมือนวา่พระเจา้ทรงหยดุน่ิง แต่มาบดัน้ีพระองคท์รง
ใหค้  ามัน่สัญญาหลายประการแก่อบัราฮมั “จะท าพนัธสญัญาของเรา” “ตั้งพนัธสัญญาของเรา” และ 
“ประทานดินแดนแก่เจา้และแก่เช้ือสายของเจา้ท่ีจะสืบมา ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ินิรันดร์” (ปฐมกาล 17:7,8) 
พระสัญญาเหล่าน้ีเป็นพระสัญญาขอ้เดิมท่ีพระเจา้เคยให้ แต่การทรงย  ้าอีกคร้ังท าให้ความหวงัท่ีเคยลุก
โชติช่วงนั้น ลุกโชติช่วงอีกคร้ัง และท าใหก้ารด าเนินกบัพระเจา้เตม็ไปดว้ยชีวิตชีวาอีกคร้ัง เม่ือเรามี
ประสบการณ์จริง ๆ กบัพระลกัษณะของพระเจา้ ซ่ึงเดิมเราเพียงแต่รู้อยูใ่นสมองเท่านั้น จะท าใหค้วาม
จริงท่ีเคยอยูใ่นความคิดกลบักลายมาเป็นชีวติ และชีวติฝ่ายจิตวญิญาณจะเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว 
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พระสัญญาขอ้ส าคญัท่ีสุดท่ีอบัราอมั ไดรั้บในเวลานั้น เป็นพระสัญญาท่ีปรากฏเสมอในพระ
คมัภีร์ตั้งแต่หนงัสือปฐมกาลจนถึงหนงัสือวิวรณ์ เป็นพระสัญญาท่ีมีส าหรับประชากรทุกคนของพระ
เจา้ พระองคต์รัสวา่ “เราจะตั้งพนัธสัญญา ให้เป็นพนัธสัญญานิรันดร์ คือเป็นพระเจา้แก่เจา้ และแก่เช้ือ
สายของเจา้ท่ีสืบมา” เราพบพระสัญญาใจความน้ีในหนงัสือววิรณ์ 21:3 ซ่ึงบรรยายวา่ มีเสียงดงัมาจาก
พระท่ีนัง่วา่ “ดูเถิดพลบัพลาของพระเจา้อยูก่บัมนุษยแ์ลว้ พระองคจ์ะทรงสถิตกบัเขา เขาจะเป็นชนชาติ
ของพระองค ์ และพระเจา้เองจะประทบัอยูก่บัเขา และจะทรงเป็นพระเจา้” พระคมัภีร์ววิรณ์ตอนน้ีไม่มี
อะไรเพิ่มเติมจากหนงัสือปฐมกาล พระสัญญาท่ีทรงมีต่ออบัราฮมัเป็นพระสัญญาเดียวกนักบัท่ีคริส
เตียนทุกคนไดรั้บ ทั้งน้ีเพราะการมีพระเจา้เป็นพระเจา้ของเราเป็นส่ิงท่ีมีค่าเหนือส่ิงอ่ืนใด น่ีคือแก่นแท้
ของพระกิตติคุณ ความรอดมิใช่เป็นเพียงแต่การยกโทษบาป การยกโทษบาปเป็นเพียงขั้นแรกของความ
รอด การยกโทษบาปเป็นการท าลายก าแพงท่ีขวางกั้นพระพรนานปัการ ความหวงัอนัสูงสุดท่ีเราจะ
ไดรั้บโดยกางเขนของพระเยซูคริสตแ์ละพระราชกิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้นคือการมีส่วนในพระ
สิริของพระเจา้ (โรม 5:2) เหมือนท่ีเปโตรเขียนไวว้า่ “จะไดรั้บส่วนในสภาพของพระองค”์ (2 เปโตร 
1:4) เป็นความหวงัท่ีน าความเจริญกา้วหนา้ฝ่ายจิตวิญญาณอยา่งหาขอบเขตมิได ้ น่าเสียดายท่ีคริสเตียน
หลายคนยงัไดรั้บแต่เพียงการยกโทษบาป และการคืนดีกบัพระเจา้ พวกเขาพอใจเพียงเท่านั้น ทั้ง ๆ ท่ีมี
พระพรอีกมากมายท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้ห้ 

ประการท่ีสอง การมีประสบการณ์คร้ังใหม่กบัพระเจา้ท าใหค้ริสเตียน รู้คุณค่าแห่งพระ
ประสงค์ของพระเจ้าส าหรับแต่ละคน เราไดเ้ห็นพระประสงคส์ากลของพระเจา้ส าหรับประชากรของ
พระองคทุ์กคน อนัไดแ้ก่การท่ีพระองคท์รงตอ้งการเป็นพระเจา้ของประชากรของพระองค ์ และการท่ี
พระองคท์รงยอมรับพวกเขาเป็นประชากรของพระองค ์ แต่พระเจา้ยงัทรงตอ้งการให้ตวัอบัราฮมัเองได้
มีส่วนร่วมในพระประสงคน้ี์อีกดว้ย โดยพระองคท์รงเปล่ียนช่ือของท่านจากอบัรามเป็นอบัราฮมั (ปฐม
กาล 17:5) อบัรามแปลวา่บิดาของชนชาติหน่ึง แต่อบัราฮมัแปลวา่บิดาของหลาย ๆ ชนชาติ ในเวลา
เดียวกนันางซาราห์ไดรั้บการเปล่ียนช่ือจากซารายเป็นซาราห์ ซาราห์แปลวา่ “เจา้หญิง” ท่านทั้งสอง
ไดรั้บนามใหม่ทั้ง ๆ ท่ียงัไม่มีอะไรเกิดข้ึน กล่าวคือยงัไม่มีบุตร ชีวิตประจ าวนัของท่านทั้งสองในวนัน้ีก็
ยงัคงเหมือนเม่ือวานน้ี แต่ช่ือใหม่ท่ีทั้งสองไดรั้บเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงพระสัญญาของพระเจา้ และ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติ ในโลกตะวนัออกช่ือต่าง ๆ มีความหมายลึกซ้ึง และในพระคมัภีร์
ช่ือของคนก็แสดงถึงพระประสงคข์องพระเจา้ส าหรับบุคคลนั้น มากกวา่ท่ีจะแสดงถึงความส าเร็จของ
บุคคลผูน้ั้น ซีโมนผูอ่้อนไหวไดรั้บช่ือใหม่วา่เปโตรผูม้ ัน่คง ยากอบนกัวางแผนไดรั้บการเปล่ียนช่ือเป็น
อิสราเอล เจา้ชายผูอ้ยูเ่คียงขา้งพระเจา้ พระเจา้ทรงไถ่เราและเรียกเราให้ด าเนินชีวติสมกบัผูท่ี้ไดรั้บการ
ไถ่ พระองคไ์ดท้รงแยกเราออกจากโลกและช าระเราใหบ้ริสุทธ์ิในพระเยซูคริสต ์ พระองคไ์ดป้ระทาน
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นามใหเ้ราใหม่วา่วสุิทธิชนและทรงตอ้งการให้เราด าเนินชีวติสมกบันามน้ีพระเจา้ประทานแผนการชีวติ
ท่ีประเสริฐให้เราก่อน แลว้พระองคจึ์งทรงเรียกเราใหด้ าเนินชีวิตตามแผนการน้ี ผดิกบัสังคมของ
ชาวโลก ในสังคมชาวโลกเราตอ้งพิสูจน์ตวัเองดว้ยการแสดงความสามารถของเราก่อน และผูอ่ื้นถึงจะ
ยอมรับเรา แต่พระเจา้มิทรงกระท าเช่นนั้นพระองคท์รงรักเราอยา่งมากมาย และความรักท่ีพระองคมี์ต่อ
เราจะช่วยผลกัดนัชีวติของเราใหด้ าเนินไปตามพระประสงคข์องพระองค ์ ดงันั้นการมีประสบการณ์คร้ัง
ใหม่กบัพระเจา้จะท าใหเ้ราซาบซ้ึงในแผนการอนัเลิศประเสริฐของพระองคส์ าหรับเราผูเ้ป็นประชากร
ของพระองค ์ และเราจะไดรั้บพลงัจากพระองค ์ ซ่ึงจะผลกัดนัชีวติของเราใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีพระองค์
ทรงตั้งไว ้พระองคเ์ท่านั้นท่ีสามารถเสริมเพิ่มพลงัน้ีใหแ้ก่เรา 

เราไดรั้บการหนุนใจมากจากการท่ีพระเจา้ทรงเปล่ียนช่ือใหน้างซาราห์ นางเป็นผูคิ้ดแผนการท่ี
ขดัขวางแผนการของพระเจา้ และเม่ือแผนของนางท าให้เกิดผลเสีย นางคงจะคิดวา่นางไดท้  าลายทุกส่ิง
ใหพ้ินาศไปแลว้ พระเจา้จะยงัคงใชน้างท าใหแ้ผนการของพระองคส์ าเร็จอีกหรือ? พระองคเ์สด็จมาหา
นางและเรียกนางวา่เจา้หญิง พระองคไ์ม่ไดต้รัสถึงความผดิพลาดของนาง พระองคท์รงใหค้วามมัน่ใจ
แก่อบัราฮมัวา่ “เราจะอวยพรแก่นาง และยิง่กวา่นั้นอีกโดยนางน่ีแหละเราจะใหบุ้ตรชายคนหน่ึงแก่เจา้” 
(ปฐมกาล 17:16) พระเจา้ไม่เคยประสงคร้์ายต่อผูใ้ด บางทีเราอาจเขา้ใจผดิคิดวา่ ความผดิพลาดของเรา
คร้ังนั้นท าให้เราหมดโอกาสมีส่วนท าใหแ้ผนการของพระเจา้ส าเร็จ เราอาจเคยสอนวา่ ผูท่ี้ไม่ยอม
ปฏิบติัตามค าสอนบางอยา่งจะหมดโอกาสไดรั้บพระพรท่ีพระเจา้ทรงเตรียมใหเ้ขาตลอดไป ขอบคุณ
พระเจา้ ขา้พเจา้ไม่เคยเช่ือวา่ค าสอนเช่นน้ีเป็นส่ิงถูกตอ้ง เปโตรปฏิเสธพระเยซู แต่ภายหลงัเขากลายเป็น
หวัหนา้ของอคัรทูต เปาโลข่มเหงคริสตจกัร แต่พระเจา้ทรงส าแดงพระคุณต่อเขา และเขามีโอกาสรับใช้
พระองคม์ากกวา่อคัรทูตรคนอ่ืน ๆ ซาราห์ไดด้ าเนินตามแผนการของนางเอง แต่นางยงัคงไดเ้ป็นมารดา
ของบุตรแห่งพนัธสัญญา แน่นอนผลร้ายท่ีเกิดจากแผนการของนางยอ่มติดตามรบกวนความสุขในชีวติ
ของนาง เราอาจตอ้งยอมรับผลร้ายท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเรา แต่อยา่ใหค้วามผดิพลาดเป็นตวัถ่วง
ความกา้วหนา้ในชีวิตคริสเตียน หรือท าใหเ้ราส าคญัผดิวา่พระเจา้ไม่ทรงรักเราอีกต่อไป 

การท่ีพระเจา้ปรากฏแก่อบัราฮมัคร้ังน้ี ท าใหท้่านกม้ลงกราบถึงดิน ปฐมกาลบทท่ี 17 บนัทึกไว้
ถึงสองคร้ังวา่ “อบัราฮมัก็กราบลงถึงดิน” (ขอ้ 3,17) ถึงแมว้า่ทา่นอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้มาก และถึงแมว้า่
ท่านจะไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น “สหายของพระเจา้” อบัราฮมัก็ไม่เคยลืมตวัวา่ท่านเป็นเพียงมนุษยซ่ึ์งต ่า
ตอ้ยกวา่พระเจา้ในทุกดา้น มนุษยเ์ป็นอมตะ ผูอ้ยูใ่นขอบเขตจ ากดัและเป็นผูเ้ล็กนอ้ยเม่ือพระเจา้เสด็จมา
หาท่าน ท่านจึงรู้ตวัวา่ท่านควรท่ีจะกม้ลงกราบพระเจา้ดว้ยความย  าเกรงและเทิดทูน เราไม่ทราบวา่ท่าน
กม้ลงกราบพระเจา้ในคร้ังก่อน ๆ ท่ีพระเจา้ปรากฏแก่ท่านหรือไม่ ท่านอาจกม้กราบพระองคทุ์กคร้ัง ส่ิง
ท่ีทราบแน่คือวา่ ในคร้ังน้ีพระเจา้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องมากข้ึน ท าใหอ้บัราฮมับงัเกิดความย  าเกรงมาก
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ข้ึน และยิง่เราเขา้ใกลพ้ระเจา้มากเท่าไร เรายิง่สัมผสักบัพระบารมีและสง่าราศีของพระองคม์ากเท่านั้น 
พระคมัภีร์ตอนน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระประสงคข์องพระเจา้อนัเกิดจากพระคุณนั้นสะทอ้นใหเ้ห็นพระ
บารมีและสง่าราศีของพระเจา้แทจ้ริงแลว้ ความรักและพระคุณของพระเจา้ท าใหม้นุษยเ์กิดความย  าเกรง 
เช่นเดียวกบัท่ีความบริสุทธ์ิ ความยิง่ใหญ่ และพระพิโรธของพระเจา้ท าใหม้นุษยเ์กิดความย  าเกรง สังคม
ซีกโลกตะวนัตกในปัจจุบนัมีการเรียกร้องความเสมอภาคของมนุษยทุ์กคน และปฏิเสธความเหล่ือมล ้า
ต ่าสูงในสังคม คริสเตียนจึงมกัไม่ยอมใหเ้กียรติแก่ผูมี้อ  านาจ และแทบไม่ใยดีต่อค าวา่ความย  าเกรง 
ดงันั้นในช่วงเวลานมสัการ ค าสรรเสริญของเราจึงไม่ต่างจากค ายกยอ่งท่ีเรามีต่อเพื่อนของเราวา่ “ผมนบั
ถือคุณ” ท่าทีในการนมสัการเช่นนั้นเป็นการหม่ินประมาทพระเจา้ เราอาจไม่รู้ตวัเพราะเราลืมไปวา่เรา
ต ่าตอ้ยกวา่พระเจา้มาก และเรามวัแต่คิดถึงความเสมอภาค ถึงแมว้า่การนมสัการแบบท่ีถูกจ ากดัดว้ย
แบบแผนและพิธีกรรมเป็นส่ิงท่ีไม่ดี และมีคนเป็นอนัมากเปล่ียนมานมสัการแบบท่ีผูน้มสัการมีเสรีภาพ
ในการแสดงออกในท่ีประชุมมากข้ึน แต่เราก็ควรระวงัมิใหก้ารนมสัการแบบให้เสรีภาพน้ีท าใหเ้ราขาด
ความย  าเกรงพระเจา้ อบัราฮมัไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้มาก แต่ถึงอยา่งไรก็ตามท่านเคารพย  าเกรงพระเจา้
อยา่งยิง่ 

การมีประสบการณ์คร้ังใหม่กบัพระเจา้ไดก่้อให้เกิดประโยชน์อีกประการหน่ึงคือ การรู้ว่าพระ
เจ้าทรงต้องการอะไรจากเรา พระเจา้ตรัสแก่อบัราฮมัวา่ “เราเป็นพระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ” แลว้พระองค์
ตรัสต่อไปวา่ “จงด าเนินอยูต่่อหนา้เราและเป็นคนดีพร้อม” (ปฐมกาล 17:1) พระเจา้ทรงตอ้งการให้ผูรั้บ
ใชข้องพระองคด์ าเนินชีวติไปกบัพระองคด์ว้ยความชอบธรรม การท่ีพระเจา้ทรงนบัวา่เราเป็นผูช้อบ
ธรรมเน่ืองจากเรามีความเช่ือไม่ไดห้มายความวา่ เราสามารถด าเนินชีวติในความบาปต่อไปได ้
มาตรฐานการด าเนินชีวติของเราตอ้งสูงกวา่ท่ีเป็นอยูก่่อนเราเป็นคริสเตียน แต่ส่ิงท่ีต่างไปจากเดิมนั้น
ไดแ้ก่ เราไดรั้บวธีิการและฤทธ์ิเดชจากพระเจา้ในการด าเนินชีวิตใหช้อบธรรมพระเยซูตรัสกบั
ประชาชนวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายวา่ ถา้ความชอบธรรมของท่านไม่ยิง่กวา่ความชอบธรรมของพวก
ธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริซาย ท่านไม่มีวนัไดเ้ขา้สู่แผน่ดินสวรรค”์ (มทัธิว 5:20) พระเยซูทรงตอ้งการ
ใหเ้รามีมาตรฐานความชอบธรรมท่ีสูง คริสเตียนต่างจากชาวโลกตรงท่ีเราไดส้วมความชอบธรรมของ
พระเยซูคริสตแ์ละไดรั้บฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยใหเ้ราสามารถด าเนินชีวิตตามการทรงน า
ของพระองค ์ ดงันั้นในเม่ืออบัราฮมัไดรั้บค าสั่งให ้ “ด าเนินอยูต่่อหนา้เรา และเป็นคนดีพร้อม” เราเองก็
ไดรั้บค าสั่งให ้ “ด าเนินชีวติตามพระวญิญาณ อยา่สนองความตอ้งการของเน้ือหนงั” และ “ถา้เรามีชีวติ
อยูโ่ดยพระวิญญาณ ก็จงด าเนินชีวติตามพระวิญญาณดว้ย” (กาลาเทีย 5:16,25) พระวญิญาณสามารถ
เปล่ียนชีวติของเราใหบ้งัเกิด “ผลของพระวญิญาณ” คือ “ความรัก ความปลาบปล้ืม สันติสุข ความอด
กลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพอ่อนนอ้ม การรู้จกับงัคบัตน เร่ืองอยา่งน้ีไม่มี
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ธรรมบญัญติัหา้มไวเ้ลย” (กาลาเทีย 5:22,23) เสรีภาพในพระคริสตไ์ม่ใช่เสรีภาพท่ีเราจะท าตามใจ
ตวัเอง แต่เป็นเสรีภาพท่ีท าใหเ้ราสามารถเช่ือฟังพระเจา้ไดส้มกบัพระประสงคข์องพระองคท่ี์ทรงสร้าง
เราข้ึนมา และเป็นเสรีภาพท่ีหลุดพน้จากการเป็นทาสของความเห็นแก่ตวัของเรา, มาตรฐานการด าเนิน
ชีวติอยา่งชาวโลกและหลุดพน้จากการเป็นทาสของซาตาน เปาโลไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือกาลาเทีย 5:13 
วา่ “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลายท่ีทรงเรียกท่านก็เพื่อใหมี้เสรีภาพ อยา่เอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางท่ีจะ
ปล่อยตวัไปตามเน้ือหนงั แต่จงรับใชก้นัและกนัดว้ยความรักเถิด” จงตดัโซ่ตรวนท่ีมดัเราไวก้บั
ความเห็นแก่ตวั และจงใชเ้สรีภาพน้ีในการรับใชพ้ระเจา้และเพื่อนมนุษย ์

ทุกคร้ังท่ีเรารู้จกัพระเจา้มากข้ึน เราจะทราบวา่พระเจา้ทรงตอ้งการอะไรบางอยา่งจากเรามาก
ข้ึน ส าหรับชีวติของอบัราฮมัอาจเป็นดงัน้ีวา่ พระเจา้ทรงรอคอยเวลาท่ีจะเปิดเผยพระองคเ์องใหอ้บั
ราฮมัรู้จกัมากข้ึน พระองคท์รงรอจนกระทัง่อบัราฮมัพร้อมจะใหส่ิ้งท่ีพระองคต์อ้งการบางคร้ังเราบ่น
ต่อวา่พระเจา้ท่ีท าให้เราตอ้งรอคอย แทจ้ริงแลว้เราเป็นฝ่ายท่ียงัไม่พร้อมและพระองคก์ าลงัรอคอยให้เรา
เจริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณมากพอท่ีพระองคจ์ะทรงไวใ้จเราได ้ความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณมิไดเ้กิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็วภายในวนัเดียว ชีวติฝ่ายร่างกายของเราจ าเป็นตอ้งโตข้ึนถึงขนาดหน่ึงก่อนท่ีเราจะไดรั้บมอบให้
ท าอะไรบางอยา่ง เช่นเดียวกนัชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเราตอ้งเติบโต ก่อนท่ีเราจะไดรั้บมอบอะไร
บางอยา่ง ดงันั้นเราจึงไม่สามารถท าตามพระประสงคทุ์กประการของพระเจา้ไดใ้นทนัที เหตุฉะนั้นเรา
จึงไม่อาจกล่าวไดว้า่ เราไดม้อบทุกส่ิงท่ีเป็นของเรานั้นแด่พระเจา้ ถึงแมว้า่เราอาจกล่าวไดว้า่เราตั้งใจจะ
มอบทุกส่ิงใหพ้ระองค ์ แต่เราไม่อาจพดูไดว้า่เราไดม้อบส่ิงโนน้ส่ิงน้ีใหพ้ระองคแ์ลว้ นอกจากถึงเวลาท่ี
พระองคท์รงเรียกร้องส่ิงนั้นจากเรา เม่ือนั้นแหละจะเป็นบทพิสูจน์วา่เราไดม้อบใหแ้ก่พระองคแ์ลว้หรือ
ยงั ในช่วงทา้ยของพระราชกิจบนแผน่ดินโลกพระเยซูคริสตต์รัสกบัเหล่าสาวกวา่ “เรายงัมีอีกหลายส่ิงท่ี
จะบอกแก่ท่านทั้งหลาย แต่เด๋ียวน้ีท่านยงัรับไวไ้ม่ได”้ (ยอห์น 16:12) ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงมีความเห็นวา่ 
เราตอ้งระมดัระวงัการบอกผูอ่ื้นใหม้อบถวายชีวิตทั้งหมดแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พึงระวงัวา่เขาจะเขา้ใจ
ผดิโดยคิดวา่ การมอบถวายตวัคร้ังเดียวเป็นพอและต่อจากนั้นเขาไม่จ  าเป็นตอ้งมอบถวายอะไรใหแ้ก่
พระเจา้อีก ชีวติแห่งความเช่ือเปรียบเสมือนการเดิน เม่ือเราเดินเรากา้วเทา้สลบักนัไปขา้งหนา้ตลอดเวลา 
เปาโลเตือนวา่ “จงประกอบดว้ยพระวญิญาณ” (เอเฟซสั 5:18) การประกอบดว้ยพระวญิญาณนั้น
ถึงแมว้า่เราจะจริงใจแค่ไหน ก็ไม่อาจท าคร้ังเดียวเป็นพอ แต่ตอ้งท าอยูเ่สมอดว้ยการยอมตามการทรงน า 
และพึ่งในฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณเป็นประจ าทุกวนั 

แลว้พระเจา้ไดต้รัสสั่งอบัราฮมัใหแ้สดงความเช่ือฟังต่อพระองค ์ โดยใหท้่านเฉือนเน้ือของ
ตวัเอง เพื่อเป็นเคร่ืองหมายถาวรแสดงถึงการเป็นประชากรของพระองคพ์ิธีสุหนดัเม่ือท าแลว้ไม่อาจต่อ
เขา้เหมือนเดิมได ้ “เจา้จงเขา้สุหนดัตดัหนงัหุม้ปลายองคชาตของเจา้ น่ีจะเป็นหมายส าคญัของพนัธ
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สัญญาระหวา่งเรากบัเจา้” (ปฐมกาล 17:11) ท าสุหนดัแลว้ไม่อาจเปล่ียนใจหนัหลงักลบัได ้ พระคมัภีร์
พนัธสัญญาใหม่ไดบ้นัทึกไวใ้นท านองเดียวกนั ปรากฏในหนงัสือโคโลสี 2:11,12 “ในพระองคน์ั้นทา่น
ไดรั้บพิธีสุหนดัท่ีมือมนุษยมิ์ไดก้ระท า โดยท่ีท่านไดส้ละกายเน้ือหนงัเสียในการเขา้สุหนดัแห่งพระ
คริสต ์ และไดถู้กฝังไวก้บัพระองคใ์นพิธีบพัติศมาแลว้ และในพิธีนั้นท่านไดฟ้ื้นข้ึนมาจากตายกบั
พระองคด์ว้ย โดยเช่ือในการกระท าของพระเจา้ผูไ้ดท้รงชุบพระองคใ์หเ้ป็นข้ึนมา” พระเจา้ทรงตอ้งการ
ใหค้ริสเตียนยอมจ านนต่อพระองคมิ์ใช่ในเร่ืองการตดัหนงั แต่ในเร่ืองการสละสันดานความบาป และ
การยอมใหร่้างกายทั้งร่างกระท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ พระเยซูส้ินพระชนมเ์พื่อเราบนไม้
กางเขน พระองคท์รงสละพระองคเ์องเพื่อเรา และเราไดมี้ส่วนร่วมกบัพระองคท่ี์กางเขนและการฟ้ืนคืน
พระชนม ์ เพื่อเราจะอยูอ่ยา่งสมกบัผูท่ี้ตายแลว้จากชีวติเก่า และมีชีวติทั้งชีวติเป็นของพระองค ์ ดงันั้น
การยอมจ านนต่อพระเจา้ในชีวติคริสเตียนเป็นส่ิงท่ีมีความหมายมาก หาใช่เป็นเพียงการตดัช้ินเน้ือ
บางส่วนออกจากร่างกายไม่ แต่เป็นการตดัทุกส่ิงท่ีขดัขวางไม่ใหเ้ราเป็นภาชนะท่ีพระเจา้ทรงใชไ้ด ้ อบั
ราฮมัจ าเป็นตอ้งเฉือนเน้ือของท่าน ซ่ึงเป็นการฝึกวนิยัตนเองใหพ้ร้อมเผชิญกบัความเจบ็ปวด เหตุ
ฉะนั้นคริสเตียนจึงไดรั้บค าสั่งให ้ “ท าลายการของฝ่ายกายเสีย” “จงถือวา่ท่านไดต้ายต่อบาปและมีชีวติ
สนิทกบัพระเจา้....” และเราตอ้ง “อยา่ใหบ้าปครอบง ากายท่ีตอ้งตายของท่าน” (โรม 8:13,6:11,12) ก่อน
เป็นคริสเตียน เราไม่อาจตดับางส่ิงออกจากชีวิตของเรา แต่เม่ือเรามาเป็นคริสเตียนเราสามารถตดัส่ิง
เหล่าน้ีไดโ้ดยพึ่งในฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิผูส้ถิตอยูใ่นตวัเรา เรายงัจ าเป็นตอ้งตดัส่ิงท่ีเป็น
อุปสรรคเหล่าน้ีออกไปเร่ือย ๆ การอธิษฐานแต่เพียงอยา่งเดียวนั้นไม่พอ เราจ าเป็นตอ้งฝึกฝนตวัเองอยู่
เสมอ เพื่อจะตดัส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคเ์หล่าน้ีออกไปเร่ือย ๆ 

ปฐมกาลบทท่ี 17 บนัทึกใหเ้ห็นวา่ประสบการณ์กบัพระเจา้คร้ังใหม่น้ีท าให้อบัราฮมับงัเกิด 
ความตื่นเต้นและประหลาดใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อท่าน อบัราฮมัก็ซบหนา้ลงหวัเราะคิดใจ
ใจวา่ “ชายผูน้ี้อายหุน่ึงร้อยปีแลว้จะมีบุตรไดห้รือ ซาราห์ผูมี้อายเุกา้สิบปีแลว้จะคลอดบุตรหรือ” (ปฐม
กาล 17:17) ขา้พเจา้เองมีความเห็นวา่ค าพดูประโยคน้ีแสดงใหเ้ห็นความเช่ือพร้อมกบัการไม่เช่ือ ความ
ประหลาดใจพร้อมกบัความสงสัย พระสัญญาดูสวยหรูจนเหลือเช่ือ และมหสัจรรยจ์นดูไม่เป็นจริง แลว้
อบัราฮมัเสนอความคิดเห็นต่อพระเจา้วา่ อิชมาเอลควรเป็นผูไ้ดรั้บพระพร เพราะอิชมาเอลเป็นบุตรใน
ชายคาของท่าน แต่พระเจา้ไม่เคยเปล่ียนพระประสงคข์องพระองคถึ์งแมว้า่พระองคจ์ะทรงอวยพรอิชมา
เอลมีลูกหลานมากจนกลายเป็นชาติใหญ่ชาติหน่ึง พระองคย์งัคงด าเนินแผนการของพระองค ์“ฝ่ายพนัธ
สัญญาของเรา เราจะตั้งไวก้บัยศิอาคผูซ่ึ้งซาราห์จะคลอดใหแ้ก่เจา้ปีหนา้ในฤดูน้ี” (ปฐมกาล 17:20,21) 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้ชว้ธีิการธรรมชาติเพื่อท าใหเ้กิดส่ิงอศัจรรยใ์นชีวติของอบัราฮมั ซ่ึงอาจมี
ส่วนท าใหอ้บัราฮมัเกิดความสงสัย ประสบการณ์ของท่านตลอดชีวติท าใหท้่านแน่ใจวา่ตวัท่านเองไร้
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ความสามารถท่ีจะใหก้ าเนิดบุตร ส าหรับท่านการวางใจในพระสัญญาวา่ท่านจะใหก้ าเนิดบุตรอาจจะ
ยากกวา่การเช่ือวา่หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ ์ บางทีเราอาจอยากขอและคาดหวงัให้พระเจา้ใชว้ธีิการ
อศัจรรย ์ แทนท่ีจะยอมให้พระองคใ์ชว้ธีิการธรรมชาติเพื่อใหเ้กิดส่ิงมหศัจรรย ์ เรามกัชอบอธิษฐานขอ
การรักษาโรคดว้ยการอศัจรรยโ์ดยไม่ตอ้งใชย้า แต่ไม่ค่อยอธิษฐานขอพระเจา้ใหใ้ชว้ธีิทางการแพทย์
เพื่อรักษาผูป่้วยรายท่ีหมดหวงั เราตอ้งไม่ลืมวา่พระเจา้จะทรงใชว้ธีิไหนก็ได ้ไม่วา่พระองคจ์ะทรงใชว้ธีิ
ไหนยอ่มเกิดผลทั้งนั้น การหายโรคทุกรายเป็นพระราชกิจของพระองคไ์ม่วา่จะหายดว้ยวธีิใดก็ตาม การ
ตั้งครรภแ์ละการคลอดบุตรเป็นผลงานของพระองค ์ รวมทั้งก าเนิดของยศิอาคดว้ย หากเราท่ึงพระเจา้
เม่ือพระองคใ์ชว้ธีิการอศัจรรย ์เราควรท่ึงดว้ยเม่ือพระองคใ์ชว้ธีิการตามธรรมชาติ 

พระเจา้ทรงจดัเตรียมส่ิงท่ีเลิศประเสริฐในทุกกรณีและพระองคไ์ม่ทรงยอมให้อบัราฮมัเปล่ียน
แผนการของพระองค ์ อิชมาเอลอาจมีส่วนเล็กนอ้ยในแผนการ ส่วนอิศอาคเป็นบุตรตามพระสัญญา เรา
เองก็มิอาจเปล่ียนแผนการของพระองค ์ เรามีหนา้ท่ีด าเนินตามแผนนั้น เราไม่อาจเปล่ีนแผนการท่ีพระ
เจา้ทรงก าหนดใหลู้กของเรา เราไม่อาจแมก้ระทัง่บงัคบัใหลู้กของเรามีความเช่ือเหมือนเรา เราท าไดแ้ต่
เพียงมอบพวกเขาไวใ้นพระหตัถข์องพระองค ์ พระเจา้ทรงปฏิเสธแผนการท่ีอบัราฮมัวางไวใ้หอิ้ชมาเอล 
แต่อบัราฮมัตอ้งมอบเขาไวภ้ายใตก้ารดูแลของพระองค ์

เราไดเ้รียนรู้ในบทน้ีวา่ บุรุษแห่งความเช่ือไดมี้ประสบการณ์คร้ังใหม่กบัพระเจา้ผูท้รงพระชนม์
อยู ่ ท่านไดเ้รียนรู้พระลกัษณะของพระเจา้มากข้ึน และรู้คุณค่าแห่งแผนการของพระองคส์ าหรับ
ประชากรของพระองค ์ ท่านไดเ้รียนรู้วา่พระเจา้ทรงตอ้งการอะไรจากท่าน ท่านไดเ้รียนรู้ความยิง่ใหญ่
ของความรักและความดีของพระเจา้ มีอยูส่ิ่งหน่ึงท่ีท่านตอ้งท าตาม ท่านตอ้งท าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสั่งให้
ท า เน่ืองจากท่านเป็นผูมี้เหตุผลท่านจึงไม่รีรอท่ีจะท าตาม “อบัราฮมัจึงเอาอิชมาเอลบุตรชายของตน 
และทุกคนท่ีเกิดในบา้นของท่าน หรือท่ีเอาเงินของท่านซ้ือมาคือผูช้ายทุกคนในบรรดาผูช้ายท่ีอยูใ่น
บา้นของอบัราฮมั ใหเ้ขาเขา้สุหนดัตดัหนงัหุม้ปลายองคชาตของเขาในวนันั้นทีเดียว” (ปฐมกาล 17:23) 
หากจะเช่ือฟังแลว้ไม่ตอ้งรีรอ เชา้วนัจนัทร์เป็นเวลาท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะน าค าเทศนาท่ีไดรั้บฟังในวนั
อาทิตยม์าปฏิบติัตาม การไดย้นิค าเทศนาแลว้ไม่ปฏิบติัตามเปรียบเหมือนการเติมน ้าใส่ตุ่มท่ีกน้ร่ัว เม่ือ
เรามีประสบการณ์คร้ังใหม่กบัพระเจา้ พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราท าอะไรบางอยา่งและถา้เรายอมท ายิง่
เร็วเท่าไร ยิง่ดีเท่านั้น 
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12. ความเช่ือเผชิญกบัส่ิงเหลอืเช่ือ 

ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นสังคมท่ีแก่งแยง่ชิงดีกนัมกัตอ้งท าอะไรดว้ยความรีบร้อน เรารีบออกจากบา้น
ไปยงัท่ีท างานรับประทานอาหารกลางวนัดว้ยความรีบร้อน เม่ืองานเลิกเราก็รีบเร่งกลบับา้น ถึงตอน
หวัค ่าเราก็รีบร้อนออกจากบา้นไปอีกที เราอยากใหง้านของเราเสร็จเร็ว ๆ เราเหมือนเด็ก ๆ ท่ีขณะนัง่
รถยนตเ์ดินทางไกล มกัชอบถามวา่ “อีกนานไหมกวา่จะถึง?” และเม่ือถึงจุดหมายปลายทางเราก็ถามอีก
วา่ “อีกนานไหมกวา่จะกลบัถึงบา้น?” ดว้ยเหตุน้ีเราจึงอยากเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณอยา่งรวดเร็ว และ
ชอบหาหนงัสือท่ีบอกเคล็ดลบัซ่ึงจะท าใหเ้ราเติบโตเร็ว ๆ หนงัสือประเภทน้ีมีขายมากมายในทอ้งตลาด 
เราอยากเห็นแผนการของพระเจา้ตั้งแต่ตน้จนจบ และใจร้อนตอ้งการทราบทุกอยา่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต บางทีเราอาจอิจฉาคนอยา่งอบัราฮมัเพราะเราเขา้ใจผดิวา่ท่านรู้ทุกอยา่งตั้งแต่ตน้จนจบ พระเจา้
ไม่เคยรีบร้อนไม่วา่ในยคุของอบัราฮมัหรือในสมยัของเราพระองคอ์าจทรงรอถึงส่ีสิบปีก่อนจะประทาน
บางส่ิงท่ีใหเ้ราพระเจา้ไม่ทรงเร่งร้อน 

ดงันั้นเราตอ้งเตรียมตวัรอคอยเวลาของพระเจา้ และเตรียมตวัรอรับแผนการของพระองคที์ละ
ขั้นทีละตอน อาจจะชา้หรือเร็วก็สุดแลว้แต่พระองค ์ พระเจา้อาจทรงเปิดเผยแผนการของพระองคอ์ยา่ง
ชา้ ๆ อยา่งเช่นในชีวติของอบัราฮมั ปฐมกาล 11:30 เขียนไวว้า่นางซาราห์เป็นหมนั ปฐมกาล 12:7 
บนัทึกวา่พระเจา้ทรงปรากฏพระองคแ์ก่อบัราฮมั และทรงกล่าวถึงพงศพ์นัธ์ุของท่านท่ีจะรับดินแดนน้ี
เป็นมรดก แต่พระองคย์งัไม่ทรงบอกวา่ท่านจะไดพ้งศพ์นัธ์ุอยา่งไร ปฐมกาล 15:4 เขียนไวว้า่บุตรชาย
ของอบัราฮมัเองจะเป็นผูรั้บมรดกของท่าน หาใช่ชาวดามสักสัท่ีเกิดในบา้นของอบัราฮมัจะเป็นผูรั้บ
มรดกไม่ มาถึงปฐมกาล 17:16-19 พระเจา้ทรงใหค้วามมัน่ใจวา่นางซาราห์จะเป็นผูใ้ห้ก าเนิดบุตรคนน้ี 
ทั้ง ๆ ท่ีนางมีอายมุากแลว้ ทา้ยสุด ปฐมกาล 18:10 พระเจา้ทรงก าหนดเวลาท่ีพระสัญญาจะส าเร็จ “ปี
หนา้เราจะกลบัมาหาเจา้อีก แน่นอนซาราห์ภรรยาของเจา้จะมีบุตรชายคนหน่ึง” เป็นเวลานานถึงยีสิ่บหา้
ปีนบัตั้งแต่พระเจา้ทรงเร่ิมสัญญาจะประทานบุตรจนถึงวนัท่ีพระองคท์รงบอกแน่นอนวา่บุตรคนน้ีจะ
คลอดเม่ือไร 

พระเจา้ทรงใชว้ธีิน้ีกบัเราบ่อยคร้ัง พระองคไ์ม่ทรงบอกแผนการชีวิตของเราตั้งแต่ตน้จนจบ
รวดเดียว แต่พระองคท์รงค่อย ๆ เปิดเผยแผนการของพระองคที์ละขั้นทีละตอน เร่ิมแรกพระองคท์รง
บอกแผนการแต่เพียงราง ๆ แลว้ทีละขั้นทีละตอนพระองคท์รงบอกรายละเอียดอยา่งชดัแจง้ข้ึน ขา้พเจา้
แน่ใจวา่คริสเตียนท่ีไดด้ าเนินชีวติกบัพระเจา้มาเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี หากมองยอ้นไปในอดีตยอ่ม
เห็นวา่พระเจา้ทรงใชว้ธีิการดงักล่าวกบัเรา ขา้พเจา้เร่ิมตน้ดว้ยการเรียนนิติศาสตร์ ต่อมาพระเจา้ทรง
เรียกใหเ้ป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้เต็มเวลา ขา้พเจา้เคยมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมาก่อนและต่อมา
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ไดเ้ขา้เรียนศาสนศาสตร์ หกปีต่อมาขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั้งสถาปนา ขา้พเจา้สนใจไปเป็นมิชชนันารี
ในแอฟริกา หลายปีต่อมาพระเจา้ทรงค่อย ๆ เปล่ียนความสนใจของขา้พเจา้มายงัเอซียตะวนัออก หกปี
ต่อมาขา้พเจา้และภรรยารู้สึกวา่เราควรรับใชพ้ระเจา้ในช่วงทา้ยของชีวติท่ีประเทศองักฤษ แต่พระเจา้
ทรงเรียกและน าเรามาประเทศมาเลเซีย หลงัจากนั้นต่อมาอีกหกปีเราพบวา่งานรับใชช้ิ้นส าคญัท่ีสุดของ
เราอยูใ่นประเทศสิงคโปร์เม่ือเราเร่ิมรับใชพ้ระเจา้เราจะลงทา้ยอยา่งไร หากเราทราบแผนการทั้งหมด
ตั้งแต่แรกเราอาจตกใจกลวั แต่พระเจา้ทรงมีหนทางของพระองคใ์นการเตรียมและเปล่ียนแปลงเราทุก
คน เพื่อวา่พระองคจ์ะทรงน าเรามาถึงจุดหมายตรงตามเวลาของพระองค ์ เม่ืออบัราฮมัมองยอ้นหลงั
กลบัไปยีสิ่บหา้ปี ท่านไดเ้ห็นวา่พระเจา้ไดท้รงวางแผนการไวแ้ลว้ตั้งแต่ตน้จนจบ และเม่ือมองยอ้นไป
ยีสิ่บเจด็ปีขา้พเจา้ก็เห็นเช่นเดียวกนั ถา้ถามพระองคว์า่ “นานเท่าไรจึงจะถึงจุดหมาย?” และถา้ไดรั้บ
ค าตอบวา่ยีสิ่บเจ็ดปี ขา้พเจา้อาจหมดก าลงัใจตั้งแต่แรก พระเจา้ของเราไม่ทรงรีบร้อน 

การท่ีพระเจา้ทรงก าหนดเวลาแน่นอนวา่อบัราฮมัและซาราห์จะมีบุตรเม่ือไร ท าใหท้่านทั้งสอง
ตอ้งใชค้วามเช่ืออยา่งมาก เม่ือท่านทั้งสองค านึงถึงความชราของตนเองแลว้ ท่านทั้งสองจะวางใจใน
พระด ารัสของพระเจา้ไดม้ากแค่ไหน? พระสัญญาท่ีกล่าวอยา่งกวา้ง ๆ วา่ท่านจะมีพงศพ์นัธ์ุนั้นยอ่มจะ
เช่ือไดง่้ายกวา่พระสัญญาท่ีก าหนดแน่นอนวา่ท่านทั้งสองจะใหก้ าเนิดบุตรในระยะเวลาหน่ึงปี เรา
จ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ือเม่ือเราก าลงัเผชิญกบัส่ิงท่ีเหลือเช่ือ 

วธีิการท่ีพระเจา้ทรงใชบ้อกข่าวดีแก่อบัราฮมันั้น เป็นวธีิท่ีเตม็ไปดว้ยพระกรุณาธิคุณ พระองค์
มิทรงใชเ้สียงดงัลงมาจากสวรรค ์ พระองคมิ์ไดท้รงใชนิ้มิตในยามค ่าคืนในเม่ือสักวนัหน่ึงพระเจา้จะ
เสด็จมาอาศยัอยูท่่ามกลางมนุษยด์งันั้นพระองคจึ์งเสด็จมาหาอบัราฮมัและซาราห์ในร่างของมนุษย ์ หาก
เราเปรียบเทียบการก าเนิดอิสอคัและพระก าเนิดของพระเยซูคริสต ์ เราจะพบหลายอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ในสายตาของมนุษยแ์ลว้นางซาราห์ไม่มีทางมีบุตรได ้ การปฏิสนธิของอิสอคัจึงเป็นส่ิงประหลาด ส่วน
การเติบโตในครรภแ์ละการคลอดนั้นเป็นไปตามวธีิการปกติ การปฏิสนธิของพระเยซูเป็นส่ิงประหลาด
อีกรูปแบบหน่ึง เพราะไม่มีมนุษยผ์ูช้ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่วนการเติบโตในครรภแ์ละการคลอดด าเนินไป
ตามปกติ นางซาราห์อายมุากเกินกวา่ท่ีจะมีบุตรได ้ นางมาเรียมีบุตรทั้ง ๆ ท่ียงัเป็นหญิงพรหมจารี ซา
ราห์ไม่อาจตั้งครรภเ์องไดเ้พราะหมดระดูแลว้ นางมาเรียไม่อาจตั้งครรภเ์องไดเ้พราะนางไม่เคยมี
ความสัมพนัธ์กบัผูช้าย นางซาราห์ใหก้ าเนิดชนชาติของพระเจา้ท่ีอาศยัอยูบ่นแผน่ดินโลกน้ี พระเยซู
ทรงใหก้ าเนิดชนชาติสวรรคข์องพระเจา้ พระเจา้ตรัสสอนนางซาราห์วา่ “มีส่ิงใดท่ีอศัจรรยเ์กินฤทธ์ิพระ
เจา้จะท าได”้ (ปฐมกาล 18:14) ทูตสวรรคพ์ูดกบันางมาเรียวา่ “ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีพระเจา้ทรงกระท า
ไม่ได”้  (ลูกา 1:37) ประสบการณ์ของนางทั้งสองเป็นอุทาหรณ์สอนมนุษยทุ์กคน ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์ก
คนไม่สามารถใหก้ าเนิดชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณได ้ เราเป็นหมนัเหมือนซาราห์ เราเหมือนนางมาเรียตรงท่ี
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ไม่อาจมีบุตรไดเ้อง กล่าวอีกนยัหน่ึงคือเราไม่อาจมีชีวติฝ่ายจิตวญิญาณดว้ยตวัเราเองได ้ พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีสามารถใหก้ าเนิดและสร้างชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณในตวัเรา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการท่ีสุด 
เราตอ้งบงัเกิดใหม่โดยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

พระเจา้ทรงมาหาอบัราฮมัในช่วงเวลาท่ีไม่มีใครคาดวา่แขกจะมา เพราะเป็นเวลาพกัผอ่นของ
เจา้ของบา้นใน “เวลาแดดร้อน” (ปฐมกาล 18:1) ผูท่ี้เคยอยูใ่นประเทศเขตร้อนยอ่มทราบดีวา่อบัราฮมั
ตอ้งการพกัผอ่นในช่วงเวลานั้น และช่วงเวลาดงักล่าวไม่เหมาะท่ีจะไปเยีย่มบา้นใคร จากเหตุการณ์น้ีท า
ใหเ้ราทราบวา่พระเจา้จะมาหาเราเม่ือไรก็ไดไ้ม่วา่กลางวนักลางคืน พระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ยก
เหตุการณ์ตอนน้ีเพื่อสอนเราใหพ้ร้อมรับแขกอยูเ่สมอ โดยการกระท าเช่นน้ีอบัราฮมั “ไดต้อ้นรับทูต
สวรรคโ์ดยไม่รู้ตวั” (ฮีบรู 13:2) ท าไมแขกไม่มาในช่วงเวลาท่ีเราสะดวก? ขณะเราพกัผอ่นในเวลาเยน็
หลงัจากงานยุง่และเหน่ือยมาตลอดวนั อาจมีแขกมาหาเราท่ีบา้นหรือโทรศพัทม์า ในยคุของเราการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็วและมีโทรศพัท ์ แขกอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมาหาเรา เขาอาจโทรศพัทม์านดัเรา
ออกไปขา้งนอก ถา้เรารู้วา่แขกคนนั้นเป็นพระเจา้ เราจะดีใจรีบออกมาตอ้นรับ แต่ถา้เป็นแขกแปลก
หนา้มาหาเราในเวลาท่ีเราอยากพกัผอ่น เราจะตอ้นรับเขาอยา่งไร ในค าอุปมาเร่ืองฝงูแกะและฝงูแพะ 
พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นแขกแปลกหนา้ ท่านก็ไม่ไดต้อ้นรับเรา” (มทัธิว 25:43) บางทีเราอาจไม่มี
ความคิดอยูใ่นใจวา่แขกแปลกหนา้อาจเป็นทูตสวรรค ์ แต่พระเจา้ทรงไปหาคริสเตียนดว้ยวธีิการท่ีเรา
คาดไม่ถึง ท านองเดียวกบัท่ีพระองคท์รงมาหาอบัราฮมั 

เรามกัไม่กระท าตวัเป็นเจา้ของบา้นท่ีตอ้นรับแขกไดดี้เท่ากบัอบัราฮมัและซาราห์ น่าเสียดายท่ี
เราพลาดจุดน้ี ท่าทีในการตอ้นรับแขกของท่านทั้งสองท าใหเ้ห็นวา่ ชาวตะวนัออกมีอธัยาศยัการตอ้นรับ
แขกดีกวา่ชาวตะวนัตกมาก เจา้บา้นจะใหส่ิ้งท่ีดีเลิศแก่แขก ถึงแมว้า่เป็นคนแปลกหนา้และมาในเวลาไม่
สะดวก อบัราฮมักล่าวถึงการมาเยีย่มของพวกเขาวา่เป็นการใหเ้กียรติท่าน และขออยา่ผา่นเลยบา้นของ
ท่านไป ท่านเป็นห่วงความเหน็ดเหน่ือยของผูม้าเยีย่ม และขอใหพ้วกเขาไดพ้กัผอ่นขณะท่านไปเอา
อาหารมาใหกิ้น เป็นอาหารม้ือใหญ่ทีเดียว อบัราฮมัมีใจถ่อมตามแบบฉบบัของชาวตะวนัออก และ 
“อาหารหน่อยหน่ึง” ของท่านไดแ้ก่ลูกโคท่ีเลือกสรรแลว้ น ามาปรุงกบัเนยและน ้านมใหไ้ดร้สชาติดี
เยีย่ม ท่านเรียกตวัท่านเองวา่ผูรั้บใชแ้ละยนือยูข่า้งพวกเขาขณะรับประทาน เม่ือรับประทานเสร็จท่านก็
ตามไปส่ง ตามวฒันธรรมท่ียงัปฏิบติัในหลายแห่งของซีกโลกตะวนัออก การตอ้นรับอยา่งอบอุ่นเช่นน้ี
ไม่มีในหมู่ชาวตะวนัตกซ่ึงเป็นสังคมท่ีรีบเร่ง และถา้เราน ามาใชใ้นประเทศตะวนัตกจะกลายเป็นการเส
แสร้งและน่าเขิน อยา่งไรก็ตามเราควรเรียนรู้วา่แขกเป็นผูมี้ความส าคญัและบางทีพระเจา้อาจเสด็จมาหา
ประชากรของพระองคใ์นร่างของแขกแปลกหนา้ 



 84 

หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จแลว้ มกัมีการสนทนากนัตามธรรมเนียม ระหวา่งการสนทนา
อบัราฮมัไดข้่าววา่นางซาราห์จะมีบุตรในปีหนา้ ตามปกติแขกมกัแสดงความปรารถนาใหเ้จา้บา้นและ
ครอบครัวไดรั้บการอวยพร ในสมยันั้นพลเมืองของโลกมีจ านวนนอ้ย อตัราการตายของเด็กทารกมี
จ านวนสูง คนสมยันั้นจึงนิยมมีลูกหลายคน แขกของอบัราฮมัมิไดใ้หค้วามปรารถนาดี แต่กลบัให้
สัญญาแทน “ปีหนา้เราจะกลบัมาหาเจา้อีกแน่นอน ซาราห์ภรรยาของเจา้จะมีบุตรคนหน่ึง” (ปฐมกาล 
18:10) เขาทั้งสองจะเช่ือหรือไม่วา่ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดก้  าลงัจะเกิดข้ึน 

นางซาราห์หวัเราะอยูใ่นใจ “ฉนัแก่แลว้ สามีของฉนัก็แก่แลว้ ฉนัยงัจะยนิดีอีกหรือ” (ปฐมกาล 
18:12) ค าฮีบรูซ่ึงภาษาไทยแปลวา่ “แก่” ในท่ีน้ี อาจแปลไดห้ลายความหมาย เป็นตน้วา่ “เหน็ดเหน่ือย, 
ห่อเห่ียว, อ่อนใจง่าย, พระเจา้จะทรงใชค้นท่ีอ่อนใจง่ายไดอ้ยา่งไร? หลายคนถามปัญหาน้ีเน่ืองจากเขา
เป็นคนอ่อนใจง่าย เรารู้สึกวา่เราเป็นคนอ่อนใจง่ายและบางทีชีวติของเราทอ้ถอยเสียแลว้ เราไม่แน่ใจวา่
พระเจา้จะทรงสามารถขจดัความทอ้ถอยของเรา เรายิ่งไม่เห็นทางท่ีพระเจา้จะทรงท าใหค้นอยา่งเรา
บงัเกิดผล” 

พระเจา้หนัมาตรัสกบัอบัราฮมั พระองคท์รงถามวา่นางซาราห์หวัเราะท าไม และพระองคท์รง
ถามค าถามท่ีอบัราฮมัไม่อาจโตแ้ยง้ได ้ “มีส่ิงใดท่ีอศัจรรยเ์กินฤทธ์ิพระเจา้จะท าได”้ (ปฐมกาล 18:14) 
เราทุกคนยอมรับในหลกัการวา่ พระเจา้ทรงกระท าไดทุ้กส่ิง แต่เม่ือเกิดปัญหาข้ึนจริง ๆ ในชีวติ จะเป็น
การทดสอบวา่เราเช่ือในฤทธ์ิเดชของพระเจา้มากนอ้ยแค่ไหน หลายคร้ังเราพดูกบัตวัเองวา่ “แน่นอน
ปัญหาน้ีไม่อาจแกไ้ขไดเ้พราะวา่มนัสายเกินไปแลว้และปัญหาน้ีก็ยากเกินแกไ้ด ้ ถา้หากเร่ิมแกก่้อนหนา้
น้ีหรือถา้ปัญหาไม่ซบัซอ้นขนาดน้ี ผมจะเช่ือวา่พระเจา้ทรงอาจช่วยได ้แต่ตอนน้ีไม่ส าเร็จแน่ ผมละเห่ีย
ใจอ่อนใจจริง ๆ พระด ารัสของพระเจา้เป็นค าตกัเตือนและค าหนุนใจในเวลาเดียวกนั ซาราห์ไม่กลา้
ยอมรับวา่ตวัเองไม่เช่ือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ดงันั้นนางจึงปฏิเสธวา่ไม่ไดห้วัเราะ เม่ือเราพบวา่เราขาด
ความเช่ือ เรามกัไม่ยอมรับสารภาพวา่เราขาดความเช่ือ ไม่เป็นการยากส าหรับเราท่ีจะเช่ือวา่พระเจา้ทรง
สามารถท าใหน้างซาราห์ผูแ้ก่เฒ่าแลว้มีบุตรได ้ แต่ถา้ปัญหายุง่ยากหรือสถานการณ์มืดมนเป็นเร่ืองของ
เราเอง เรามกัไม่ยอมเช่ืออยา่งจริงใจวา่ฤทธ์ิเดชของพระเจา้และแผนการของพระองคส์ามารถช่วยเราได ้
เราเช่ือวา่พระเยซูฟ้ืนคืนพระชนม ์ แต่เรามกัไม่ยอมเช่ือวา่พระเจา้สามารถท าใหเ้ราหลุดพน้จากความ
วุน่วายของชีวิต เราเช่ือวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิสามารถท าใหค้นหลาย ๆ พนักลบัใจเช่ือพระเยซูใน
คริสตจกัรยคุตน้ แต่เรามกัขาดความเช่ือวา่พระองคส์ามารถน าเพื่อนบา้นและครอบครัวของเราใหก้ลบั
ใจได ้

ขา้พเจา้ไม่ไดห้มายความวา่ความเช่ือคือความงมงายมองโลกในแง่ดีโดยไม่สนใจสถานการณ์
รอบขา้ง บางทีเราใชค้วามเช่ือเป็นเคร่ืองต่อรองใหพ้ระเจา้ทรงท าในส่ิงท่ีพระองคไ์ม่ประสงค ์ การเหมา
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เอาวา่ความใฝ่ฝันของเราเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ไม่ไดช่้วยใหค้วามใฝ่ฝันของเราถึงความส าเร็จ 
พระเจา้ทรงแจง้ให้อบัราฮมัและซาราห์ทราบตั้งนานมาแลว้วา่พระองคจ์ะทรงท าอะไรเพื่อท่านทั้งสอง
ดงันั้นความเช่ือท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งพระสัญญาของพระองคจึ์งไม่ใช่ความเพอ้ฝันของคนทั้งสอง แต่
เป็นการเช่ือมัน่ในพระประสงคท่ี์พระเจา้ทรงบอกใหท้ราบ เราจ าเป็นตอ้งอยูใ่กลชิ้ดพระเจา้เพื่อเราจะ
ทราบพระประสงคข์องพระองคแ์ลว้เราจะเช่ือในพระสัญญาของพระองคว์า่ ไม่มีส่ิงใดเกินฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้ หากเรามีความเช่ือนอ้ยกวา่น้ีความเช่ือของเราจะลดค่าลงเหลือเพียงเป็นการมองโลกในแง่ดี 
ความเช่ือไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีอยา่งเห็นแก่ตวั ซ่ึงเรียกร้องใหพ้ระเจา้ท าการอศัจรรยเ์พื่อประโยชน์
ของเราเอง แต่ความเช่ือคือความมัน่ใจท่ีเกิดจากความถ่อมใจของคริสเตียน ผูท้ราบพระประสงคข์อง
พระเจา้และพึ่งอาศยัฤทธ์ิเดชของพระองคท่ี์จะท าใหทุ้กอยา่งส าเร็จ ไม่วา่ส่ิงนั้นจะดูเหลือเช่ือเพียงไรก็
ตาม เม่ือเราทราบเช่นน้ีแลว้ เราจะสามารถซาบซ้ึงในอุดมการณ์ของฮดัสันเทยเ์ลอร์ผูก้ล่าววา่ งานของ
พระเจา้เร่ิมแรกดูเหมือนวา่เป็นไปไม่ได ้ต่อมาเหมือนเป็นส่ิงท่ียากเยน็ แต่ในท่ีสุดก็ส าเร็จ 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือเรามาค านึงถึงปัญหาจริง ๆ ของเรา เราทราบอยา่งแน่ชดัจากพระค าของ
พระองคว์า่ พระองคต์ั้งพระทยัจะน าเราฟันฝ่าปัญหาต่าง ๆ ถึงแมว้า่พระองคอ์าจทรงใชว้ธีิแกปั้ญหาท่ี
เราไม่พึงพอใจ พระองคอ์าจทรงสอนเราดว้ยแรงบีบคั้นของปัญหาอยูเ่ป็นเวลานาน เพื่อชีวติของเราจะ
เปล่ียนไปเหมือนพระลกัษณะของพระองคม์ากข้ึนพระองคอ์าจทรงน าเราไปเร่ือย ๆ จนเราแน่ใจวา่เรา
ไร้ความสามารถ ตวัอยา่งเช่น พระองคท์รงคอยใหน้างซาราห์แก่ลงทุกวนั ๆ จนความหวงัจะมีบุตรไม่มี
เหลือเลย แลว้พระองคย์ืน่พระหตัถเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง พระองคป์ระทานพระสัญญาวา่พระองคจ์ะทรง
ช่วยเหลือและอวยพร ใหเ้รามัน่ใจเถิดวา่พระสัญญาของพระองคไ์ม่ใช่การเยาะเยย้ความหวงัของเรา แต่
พระสัญญาของพระองค ์คือแผนการของพระเจา้ผูไ้ม่มีส่ิงใดเกินฤทธ์ิเดชพระองค ์
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13. ความเช่ือสอนให้อธิษฐาน 

“การประชุมอธิษฐานท่ีคริสตจกัรในวนักลางสัปดาห์ยงัมีคริสตจกัรหา้สิบสามแห่งจดัประชุม
อยู ่ (จากจ านวนคริสตจกัรเกา้สิบสองแห่งในโครงการส ารวจ) ปัญหาการคมนาคมเป็นอุปสรรคอ์นัหน่ึง 
ส าหรับคริสตจกัรท่ียงัมีการประชุมอธิษฐาน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอธิษฐานมีจ านวนนอ้ย ไม่วา่จะเป็น
คริสตจกัรเล็กหรือใหญ่ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยเฉล่ียยีสิ่บคนเท่านั้น” ขอ้ความขา้งตน้เป็นรายงาน
ของคณะกรรมการเพิ่มพูนคริสตจกัร ของทวปีอเมริกนัเหนือ ซ่ึงท างานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา หากส ารวจคริสตจกัรในประเทศองักฤษ ตวัเลขอาจต ่ากวา่น้ี ขา้พเจา้จะประหลาดใจมากหาก
ตวัเลขสูงกวา่น้ี การประชุมอธิษฐานของเรามีอะไรผิดพลาด? แมค้ริสตจกัรท่ีใหญ่และเติบโตก็ยงัตอ้ง
ยอมรับวา่ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอจ านวนนอ้ยมาก แต่ถา้มีคนถามเราวา่เราเช่ือการ
อธิษฐานก่อใหเ้กิดผลหรือไม่ และถามวา่เราอยากเขา้ร่วมอธิษฐานหรือไม่ เราคงตอบวา่เกิดผลและอยาก
เขา้ร่วมประชุม การฟ้ืนฟูในคริสตจกัรเกือบทุกคริสตจกัรเร่ิมตน้ในหวัใจของผูเ้ร่ิมอธิษฐาน แลว้อะไร
เป็นปัญหาในปัจจุบนั? 

หลงัจากอบัราอมัไดต้อ้นรับทูตสวรรค ์โดยท่านไม่ทราบมาก่อนวา่เป็นทูตสวรรค ์และหลงัจาก
พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยแผนการอนัล ้าลึกใหท้่านทราบ ท่านไดทู้ลออ้นวอนขอพระเจา้เก่ียวกบัเมืองโส
โดมและโกโมราห์ ท่ีไดรั้บการกล่าวโทษ ท่านเรียนรู้การอธิษฐานแบบน้ีไดอ้ยา่งไร? ค าตอบมีอยูว่า่ การ
ทูลอ้อนวอนทีด่ีต้องเกดิจากความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัพระเจ้า เทคนิคในการอธิษฐานไม่ส าคญัเท่า การ
อธิษฐานของเรามกักลายเป็นการทูลออ้นวอนเสียเป็นส่วนใหญ่ การอธิษฐานของเรากลายเป็นการขอ
บางส่ิงเพื่อตวัเราเองหรือผูอ่ื้น เราโผเขา้หาพระเจา้และขอ ๆ จากพระเจา้อยา่งรวดเร็ว พอขอเสร็จแลว้เรา
ก็หยดุอธิษฐานและกลบัไปด าเนินชีวิตท่ีสับสนวุน่วายต่อ เราลืมไปวา่ผูทู้ลขอจากพระเจา้ตอ้งเป็นผูติ้ด
สนิทกบัพระองค ์ การอธิษฐานเพื่อผูอ่ื้นจะบงัเกิดผลเม่ือผูอ้ธิษฐานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจา้ หลาย
คนอธิษฐานทูลขอตามความเคยชิน เพราะคิดวา่คริสเตียนควรท าเช่นนั้น แต่ยิง่ท  าไปเร่ือย ๆ การ
อธิษฐานของเราก็ยิง่แยล่ง ในท่ีสุดก็เป็นการขออยา่งลวก ๆ ทีละอยา่ง ๆ ตามรายการท่ีจดเอาไว ้ การ
อธิษฐานจึงเป็นการทูลขออยา่งสะเปะสะปะ การประชุมอธิษฐานจึงเป็นการประชุมท่ีจืดชืดและน่าเบ่ือ 
คนหนุ่มสาวจึงไม่ยอมเขา้ร่วมประชุมอธิษฐาน เน่ืองจากคิดวา่เป็นการกระท าท่ีปราศจากคุณค่า ดงันั้น
ถา้การประชุมอธิษฐานของเราขาดชีวติชีวาเราควรยอ้นกลบัมาดูความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งเรากบั
พระเจา้ 

อบัราฮมัพร้อมท่ีจะอธิษฐานทูลวงิวอนเพื่อเมืองทั้งสอง ทั้งน้ีเพราะท่านไดใ้ชเ้วลานานทีเดียว
ในความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงกบัพระเจา้ ความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงของท่านกบัพระเจา้ไดผ้ลิดอกออกผลเป็น
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ค าอธิษฐานวงิวอน ท่านใชเ้วลานานทีเดียวอยูจ่  าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ และพระเจา้ไดเ้ร่ิมส าแดงให้
ท่านเห็นวา่พระองคส์นพระทยัส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในเมืองโสโดม ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัพระเจา้
ลึกซ้ึงเพียงไหน ใหเ้ราพิจารณาดูพระด ารัสของพระเจา้ “ควรหรือท่ีเราจะซ่อนส่ิงซ่ึงเราจะกระท านั้นมิ
ใหอ้บัราฮมัรู้เพราะอบัราฮมัจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีก าลงัมากและประชาชาติทั้งหลายในโลกจะ
ไดรั้บพรก็เพราะเขา เพราะเราเราเลือกเขาแลว้ เพื่อเขาจะไดก้ าชบัลูกหลาน และครอบครัวท่ีสืบมา ให้
รักษาพระมรรคาของพระเจา้ โดยท าความชอบธรรมและความยติุธรรม เพื่อวา่พระเจา้จะไดป้ระทานส่ิง
ซ่ึงพระองคท์รงสัญญาไวแ้ลว้ใหแ้ก่อบัราฮมั” (ปฐมกาล 18:17-19) ผูท่ี้จะเป็นบิดาของชนชาติของพระ
เจา้ตอ้งมีโอกาสทราบแผนการของพระเจา้เก่ียวกบัการพิพากษาและการอวยพระพร และเขาตอ้งมีส่วน
ร่วมกบัพระเจา้เม่ือพระองคท์รงห่วงใยผูห้ลงหายไปและเขาตอ้งเรียนรู้ท่ีจะมีส่วนในการทูลออ้นวอน
พระองค ์ ดว้ยหตุน้ีเม่ืออบัราฮมัมีความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงกบัพระเจา้ พระองคจึ์งทรงแจง้แผนการของ
พระองคใ์หท้่านทราบ แลว้อบัราฮมัจึงเร่ิมอธิษฐาน 

แมก้ระนั้นอบัราฮมัไม่ไดรี้บร้อนกราบทูลวงิวอนในทนัที เม่ือพระเจา้ทรงบอกส่ิงท่ีพระองคต์ั้ง
พระทยัจะท า “บุรุษเหล่านั้นจึงออกจากท่ีนัน่เดินตรงไปยงัเมืองโสโดมแต่อบัราฮมัยงัยืนเฝ้าพระเจา้อยู”่ 
(ปฐมกาล 18:22) ท่านทราบวา่สถานการณ์ก าลงัเป็นอยา่งไร แต่ท่านยงัคอยน่ิงอยูส่ักพนัหน่ึงก่อนจะเร่ิม
ทูลขอต่อพระเจา้ การสงบน่ิงต่อพระพกัตร์พระเจา้เป็นการเตรียมใจ รวบรวมความคิดและท าใหเ้รา
ระลึกถึงพระลกัษณะของพระเจา้ หนงัสือสดุดีไดเ้ช้ือเชิญประชากรของพระเจา้ให ้“มาดูพระราชกิจของ
พระเจา้ วา่พระองคท์รงกระท าใหเ้ริศร้างในแผน่ดินโลกอยา่งไร” และไดเ้ตือนวา่ “จงน่ิงเสีย และรู้เถอะ
วา่เราคือพระเจา้” (สดุดี 46:8,10) เม่ือเราไดท้ราบพระราชกิจอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อนาคตของมนุษยชาติท่ีสั่นคลอนทัว่ทั้งแผน่ดินโลก เราตอ้งการเวลาสงบน่ิงต่อพระพกัตร์พระเจา้เพื่อ
รวบรวมความคิดและความมัน่ใจต่อจากนั้นจึงเร่ิมเอ่ยปากทูลขอ บางทีการอธิษฐานของเราไม่ดี
เท่าท่ีควรเพราะเราไม่ใชเ้วลาสงบน่ิงก่อนการอธิษฐาน 

หลกัการท่ีวา่การติดสนิทกบัพระเจา้และการอธิษฐานเป็นสองท่ีตอ้งควบคู่กนัไปนั้น ปรากฏชดั
ในพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ อบัราฮมัไดช่ื้อวา่เป็น “สหายของพระเจา้” เป็นสมญาท่ีแสดงวา่ท่านมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ พระเยซูตรัสกบัเหล่าสาวกของพระองคว์า่ “เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลาย
วา่บ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบวา่นายท าอะไร แต่เราเรียกท่านวา่มิตรสหาย เพราะวา่ทุกส่ิงท่ีเราไดย้นิจาก
พระบิดาของเรา เราไดส้ าแดงแก่ท่านแลว้” (ยอห์น 15:15) มิตรภาพระหวา่งพระเจา้กบัอบัราฮมัเป็น
ช่องทางใหพ้ระเจา้ทรงเปิดเผยความลบัของพระองคใ์หท้่านทราบฉนัใด พระเยซูทรงสัญญาวา่เราจะได้
ทราบความลึกลบัของพระองค ์ เม่ือเรามีมิตรภาพท่ีดีกบัพระองคฉ์นันั้น พระคมัภีร์ตอนท่ียกมาขา้งตน้น้ี
เป็นพระด ารัสของพระเยซูขณะท่ีพระองคท์รงสอนเร่ืองเถาองุ่นและแขนง พระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นค าสอน
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ท่ีชดัเจนและเป็นรากฐานส าคญัท่ีสุดในบรรดาพระค าท่ีสอนใหเ้รามีความสัมพนัธ์ติดสนิทกบัพระองค์
อยูเ่สมอตลอดเวลา ในขณะท่ีพระองคท์รงสอนเร่ืองการติดสนิทกบัพระองค ์ พระองคต์รัสวา่ “ถา้ท่าน
ทั้งหลายเขา้สนิทอยูใ่นเรา และถอ้ยค าของเราฝังอยูใ่นท่านแลว้ ท่านจะขอส่ิงใดซ่ึงท่านปรารถนาก็จะได้
ส่ิงนั้น (ยอห์น 15:7) การติดสนิทกบัพระเจา้ จะท าใหพ้ระเจา้ทรงตอบค าทูลขอของเรา ยิง่ติดสนิทกบั
พระองคเ์ท่าไร พระองคย์ิง่ทรงตอบค าทูลขอมากเท่านั้น หากเราไม่ติดสนิทกบัพระองคแ์ลว้ ก็ยากท่ี
พระองคจ์ะทรงตอบค าทูลขอของเรา ความลม้เหลวของการประชุมอธิษฐาน ท าให้เราเห็นจุดบกพร่องท่ี
เป็นสาเหตุ และเราตอ้งเอาใจใส่แกไ้ขจุดน้ี หลงัจากท่ีพระเยซูทรงบอกสาวกวา่พระองคท์รงปฏิบติัต่อ
พวกเขาเหมือนเพื่อน พระองคต์รัสวา่ “ท่านทั้งหลายไม่ไดเ้ลือกเรา แต่เราไดเ้ลือกท่านทั้งหลาย และได้
แต่งตั้งท่านทั้งหลายไวใ้หท้่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยูเ่พื่อวา่เม่ือท่านทูลขอส่ิงใดจาก
พระบิดาในนามของเรา พระองคจ์ะประทานส่ิงนั้นใหแ้ก่ท่าน” (ยอห์น 15:16) การติดสนิทและการเช่ือ
ฟังพระเจา้ท าใหค้  าอธิษฐานเกิดผลมากมาย 

นอกจากน้ี อบัราฮมัยงัไดเ้รียนรู้จากเหตุการณ์น้ีวา่การทูลขอท่ีสมบูรณ์จ าเป็นตอ้งมีความรู้สอง
ส่ิง ท่านต้องทราบความจ าเป็นต้องการของมนุษย์ และพระราชกจิของพระเจ้า หลงัจากท่ีทูตสวรรค์
และอบัราฮมัไดม้องลงไปยงัเมืองโสโดมแลว้ อบัราฮมัยงัตอ้งทราบขอ้มูลมากกวา่นั้น ท่านตอ้งทราบ
ความจ าเป็นตอ้งการของประชาชน และตอ้งทราบวา่ “เสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสโดม และเมืองโก
โมราห์นั้นดงัเหลือเกิน และบาปของเขาก็หนกัมาก” (ปฐมกาล 18:20) ท่านตอ้งทราบอีกวา่พระเจา้จะ
ทรงจดัการเร่ืองน้ี และพระองคจ์ะลงไปดูวา่พวกเขากระท าผดิจริงตามค าร้องทุกขห์รือไม่ เม่ือเรารู้ความ
จ าเป็นตอ้งการของมนุษย ์ เราจะเร่ิมอธิษฐานวงิวอน และเม่ือเราทราบวา่พระเจา้จะทรงท าอะไร เราจะ
รีบอธิษฐานโดยไม่รีรอ เรามีแหล่งข่าวมากมายท่ีจะทราบความจ าเป็นตอ้งการของมนุษย ์ ในสมยัของ
ท่าน อบัราฮมัมีโอกาศเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสองเมืองเท่านั้น แต่ปัจจุบนัหนงัสือพิมพช่์วยใหเ้ราทราบข่าว
ทัว่โลก ขณะเรานัง่รับประทานอาหารเชา้โทรทศัน์ท าใหเ้ราทราบถึงสงครามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแมว้า่เรานัง่
อยูใ่นหอ้งนัง่เล่นของเรา ปัญหาของเราคือเรารู้ขอ้มูลข่าวสารมากเกินไป หาใช่เราขาดขอ้มูลไม่ เม่ือเรา
ไม่ทราบขอ้มูลเราจะไม่รู้วา่เราควรอธิษฐานเร่ืองอะไร แต่เม่ือเรามีขอ้มูลมากเกินไป เราก็ไม่รู้วา่เราควร
อธิษฐานเร่ืองอะไรเหมือนกนั เรากลายเป็นคนท่ีชินชาต่อภาพของซากปรักหกัพงั ถนนท่ีถูกท าลาย
แหลกลาญเพราะสงครามกลางเมือง คนผอมโซท่ียนืเขา้คิวรับอาหารในค่ายผูล้ี้ภยั การทราบถึงพระราช
กิจของพระเจา้และโลกท่ีก าลงัเผชิญกบัการพิพากษานั้นไม่ไดเ้ขา้ถึงหวัใจของเรา เราจึงไม่สนใจ
อธิษฐานเผื่อในยามท่ีเราควรอธิษฐาน ถึงเวลาแลว้ท่ีเราจะอธิษฐานเพื่อคนทั้งโลก แต่เรากลบัพอใจท่ีจะ
อธิษฐานเฉพาะช่วงนมสัการวนัอาทิตย ์หรือพอใจใหค้นบางคนท่ีมีภาระเป็นผูอ้ธิษฐานแทนเรา 
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อบัราฮมับุรุษแห่งความเช่ือ เม่ือท่านทราบขอ้มูลต่าง ๆ แลว้ ท่านใชข้อ้มูลน้ีในการทูลขอจาก
พระเจา้ ทั้งน้ีเพราะท่านรู้จกัพระเจา้ของท่าน ท่านรู้จกัเพียงครอบครัวเดียวในเมืองโสโดมและโกโมราห์ 
ครอบครัวน้ีอาจเป็นเป้าหมายส าคญัในการอธิษฐานของท่าน แต่ท่านยงัเป็นห่วงโลกท่ีก าลงัพินาศอีก
ดว้ย เหมือนท่ีพระเจา้ทรงเป็นห่วงท่านอธิษฐานเผื่อโลกท่ีก าลงัพินาศดว้ย ในปัจจุบนัพวกคอมมิวนิสตมี์
ยทุธวธีิท่ีจะครองโลกและทุ่มเท เพื่อเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ พวกเขาสนใจโลกน้ีมากกวา่คริสตเตียน แต่พระ
เจา้ยงัคงสนพระทยัโลกท่ีก าลงัพินาศ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงมอบหมายใหแ้พร่ขยายคริสตจกัรไปทัว่โลก 
คริสตจกัรปัจจุบนัตอ้งท างานน้ี และตอ้งอธิษฐานเพื่องานน้ี เรามีขอ้มูลพอท่ีจะตอ้งอธิษฐาน 

เม่ืออบัราฮมัเร่ิมตน้อธิษฐาน ท่านอธิษฐานโดยค านึงถึงพระลกัษณะและความยุติธรรมของ
พระเจ้า ท่านค านึงถึงความจ าเป็นตอ้งการของมนุษยด์ว้ยเหมือนกนัแต่นอ้ยกวา่ ท่านใหค้วามส าคญัแก่
พระสง่าราศีของพระเจา้เหนือส่ิงอ่ืนใด กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เม่ือเหตุการณ์ทุกอยา่งส้ินสุดแลว้ทุกคนตอ้ง
ยอมรับวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริง พระองคท์รงเป็นผูพ้ิพากษาสากลโลก พระองคเ์ป็นผูท่ี้ทุก
คนตอ้งยอมรับวา่ทรงยติุธรรมอยา่งสมบูรณ์ดว้ยเหตุน้ีอบัราฮมัจึงไม่เคยคิดเลยวา่พระองคจ์ะทรงท าลาย
ผูช้อบธรรมพร้อมกบัคนอธรรม หากผูใ้ดคิดวา่พระองคจ์ะทรงท าเช่นน้ี ผูน้ั้นก็ใส่ความพระเจา้ ดงันั้น
อบัราฮมัจึงคิดอยา่งมีเหตุผล และแสดงเหตุผลของท่านผา่นทางค าอธิษฐาน “ขอพระองคอ์ยา่คิดท่ีจะ
กระท าเช่นนั้นเลย อยา่คิดท่ีจะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกบัคนอธรรม ท ากบัคนชอบธรรมอยา่งเดียวกบั
คนอธรรม ขอพระองคอ์ยา่ทรงท าเช่นนั้นเลย พระองคผ์ูท้รงพิพากษาสากลโลกจะไม่กระท าส่ิงท่ี
ยติุธรรมหรือ” (ปฐมกาล 18:25) อบัราฮมัใหค้วามส าคญัแก่การปกครองสากลโลกอยา่งชอบธรรม ท่าน
คิดวา่ส่ิงน้ีส าคญักวา่ชะตากรรมของมนุษยชาติ ท่านคิดถูกแลว้เพราะหากจกัรวาลน้ีมีการปกครองท่ี
ปราศจากกฏเกณฑแ์ละความยติุธรรมแลว้ไซร้ จกัรวาลน้ีจะเป็นเหมือนนรกอเวจีความชอบธรรม พระ
สง่าราศีและความไม่รวนเรของพระเจา้ท าใหค้วามชอบธรรมด ารงอยูใ่นสากลจกัรวาลได ้ อบัราฮมั
ขอใหต้นไดเ้ห็นความหนกัแน่นไม่รวนเรของพระเจา้ค าอธิษฐานท่ีค านึงถึงพระลกัษณะและพระสง่า
ราศีของพระเจา้เป็นค าอธิษฐานท่ีมีพลงั เราไม่ค่อยอธิษฐานแบบน้ี 

เรายงัไดเ้ห็นอีกดว้ยวา่ ถึงแมว้า่อบัราฮมัจะสนิทสนมกบัพระเจา้เพียงใด อบัราฮัมไม่เคยลมืว่า
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า และมนุษย์เป็นส่ิงไร้ค่าเมื่อเทยีบกับพระองค์ ท่านเรียกตวัเองวา่ “ผูเ้ป็นเพียงผง
คลีและข้ีเถา้” และท่านหมายความเช่นนั้นจริง ๆ ท่านกล่าวอีกวา่ “ขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่ทรงพิโรธ
เลย ขา้พระองคจ์ะขอกราบทูล” อีกคร้ังหน่ึงวา่ “ขอพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่ทรงพระพิโรธเลย ขา้
พระองคข์อกราบทูลอีกคร้ังน้ีคร้ังเดียว” (ปฐมกาล 18:27,20,32) ท่านส านึกในความต ่าตอ้ยของตวัเอง
ต่อพระพกัตร์พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ ท่านส านึกในความจ ากดัและความอ่อนแอของท่านต่อพระพกัตร์ผู ้
พิพากษาสากลโลก เราอยูใ่นยคุท่ีเราสามารถเขา้ถึงพระเจา้ผา่นทางพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งสะดวกและฟรี 
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แต่เราตอ้งรู้ตวัอยูเ่สมอวา่เราอยูใ่นฐานะอะไร เปโตรเตือนเราวา่ “ถา้ท่านอธิษฐานขอต่อพระองค ์ เรียก
พระองคว์า่พระบิดา ผูท้รงพิพากษาทุกคนตามการกระท าของเขาโดยไม่มีอคติ จงประพฤติตนดว้ยความ
ย  าเกรงตลอดเวลาท่ีท่านอยูใ่นโลกน้ี” (1 เปโตร 1:17) เราสนิทสนมกบัพระเจา้มากจนสามารถเรียก
พระองคว์า่ “อบับา พระบิดา” แต่กระนั้นเราตอ้งอยา่ลืมวา่พระองคคื์อพระผูส้ร้าง เราเป็นเพียงผูท่ี้
พระองคท์รงสร้างความอบอุ่นจากความสนิทสนมตอ้งไม่ท าลายความย  าเกรงต่อพระผูท้รงสร้าง สวรรค์
ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปโตย 

อน่ึง อบัราฮัมมีความกล้าหาญทีจ่ะขอในขณะที่ท่านเต็มไปด้วยความย าเกรง เม่ือท่านอธิษฐาน
ไปเร่ือย ๆ ท่านก็ขอมากข้ึนเร่ือย ๆ เวลายิง่ผา่นไปนาน ท่านก็ยิง่อธิษฐานไดลึ้กซ้ึงข้ึน ความลึกซ้ึงของ
การอธิษฐานมีมากข้ึนเม่ือเราอธิษฐาน ยิง่อธิษฐาน เรายิง่มัน่ใจวา่พระเจา้จะทรงตอบ บางคนถึงกบัเขา้ใจ
ผดิวา่ หากท่านขอมากข้ึนไปอีก เมืองนั้นจะไม่ถูกท าลายเพราะเห็นแก่โลท ถา้เราพิจารณานบัดูวา่โลท
และภรรยาของเขา บุตรสาวสองคนและชายสองคนท่ีจะมาเป็นเขยรวมกนัเป็นหกคน แต่อบัราฮมัของ
พระเจา้ไม่ท าลายเมืองนั้นเพราะเห็นแก่คนชอบธรรมสิบคน ถา้อบัราฮมัคิดจะขอไม่ใหพ้ระเจา้ท าลาย
เมืองนั้น ท่านคงจะขอต่อไปอีก แทจ้ริงชายสองคนท่ีจะมาเป็นเขยของโลทไดแ้สดงความดูถูกการ
ช่วยเหลือของพระเจา้เม่ือโลทออกไปพดูกบัเขาทั้งสอง กลบัหาวา่โลทลอ้เล่นไม่มีใครอ่ืนในเมืองสนใจ
การช่วยเหลือของพระเจา้ ถึงอยา่งไรก็ตาม เราไดเ้รียนจากตอนน้ีวา่ เม่ือพระเจา้ทรงเปิดเผยแผนการของ
พระองค ์ เราตอ้งอธิษฐานและค าอธิษฐานของเราจะมีคุณค่า เราตอ้งไม่หว ัน่เกรงการอธิษฐาน และอยา่
กลวัท่ีจะขอส่ิงยิง่ใหญ่จากพระเจา้ 

น่ีคือตวัอยา่งของชายผูห้น่ึงท่ีไดเ้รียนรู้การอธิษฐานน่าแปลกท่ีเหตุการณ์ตอนน้ีเกิดข้ึนในช่วง
ทา้ยของชีวติของอบัราฮมั ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ อบัราฮมัอธิษฐานโดยตลอดตั้งแต่ท่านเช่ือพระเจา้ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัพระเจา้ลึกซ้ึงมากข้ึนทุกวนั อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งเจริญฝ่ายจิตวิญญาณ
มากถึงระดบัหน่ึง เราจึงจะสามารถอธิษฐานบางเร่ือง ความมหศัจรรยข์อ้หน่ึงของการอธิษฐานไดแ้ก่ 
เด็กตวัเล็กท่ีสุดสามารถอธิษฐานไดแ้ละผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวิญญาณก็ยงัตอ้งเรียนรู้การอธิษฐานมากข้ึน ใหเ้รา
เร่ิมอธิษฐานกนัเถิด 

พระคมัภีร์ตอนน้ีจบลงวา่ “เม่ือพระเจา้ตรัสกบัอบัราฮมัจบลงแลว้ พระองคก์็เสด็จไป ส่วนอบั
ราอมัก็กลบับา้น” (ปฐมกาล 18:33) ในวนันั้นพระเจา้ทรงเป็นฝ่ายตรัสเป็นส่วนใหญ่ และเม่ืออบัราฮมั 

กลบัถึงบา้นท่านจ าพระลกัษณะของพระเจา้ไดม้ากกวา่ค าอธิษฐานของท่าน ถา้การประชุม
อธิษฐานของเราเป็นเช่นน้ี จ  านวนคนท่ีเขา้ร่วมประชุมอธิษฐานจะไม่นอ้ยเท่าน้ี 
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14. ความเช่ือถือซ่ึงความส าเร็จและท าให้เกดิค าอุปมา 

“ดิฉนัไม่เคยคิดเลยวา่ส่ิงนั้นจะส าเร็จ” ค  าพดูประโยคน้ีเป็นของหลายคนท่ีพระเจา้ทรงเขา้มามี
บทบาทเปล่ียนแปลงชีวติของเขาอยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือ ชุด คอลสันเคยเป็นผูทุ้จริตชั้นระดบัหวัหนา้
ในคดีวอเตอร์เกท ใครเคยคิดวา่ต่อมาเขาจะไดท้  างานรับใชพ้ระเจา้ในเรือนจ า เพราะเขากลบัใจใหม่และ
เห็นความจ าเป็นของการประกาศพระกิตติคุณในคุก วอลแตร์เคยเป็นผูไ้ม่เช่ือพระเจา้และต่อตา้นพระ
คมัภีร์ แต่หลงัจากเขาตายไปแลว้ ใครเคยคิดวา่บา้นของเขาจะกลายเป็นสถานท่ีตั้งสมาคมพระคมัภีร์ 
การฆาตกรรมชารอน เทต เป็นคดีอ้ือฉาวท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาแต่หวัโจกคนหน่ึงท่ีร่วมมือในการ
ฆาตกรรมต่อมากลายเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ใครเคยคิดวา่ซกัคายนายด่านภาษีจะ
ยอมคืนใหค้นท่ีเขาฉอ้โกงถึงส่ีเท่าใครเคยคิดวา่ คอร์ร่ี เทน บูม จะสามารถรอดชีวิตจากค่ายกกักนั และมี
โอกาสรับใชพ้ระเยซูคริสตอ์ยา่งเกิดผลมากมาย ส่ิงท่ีพลิกความคาดหมายไดเ้กิดข้ึนคร้ังแลว้คร้ังเล่าใน
อดีตและยงัเกิดข้ึนในปัจจุบนัตลอดเวลา 

อบัราฮมัและซาราห์มีความสุขเป็นท่ีสุดเม่ือพระเจา้ทรงท าใหพ้ระสัญญาของพระองคส์ าเร็จ 
ปฐมกาล 21:1 บนัทึกไวอ้ยา่งสั้น ๆ วา่ “พระเจา้ทรงเยีย่มซาราห์ตามท่ีพระองคต์รัสไว ้และพระเจา้ทรง
กระท าเแก่ซาราห์ดงัท่ีพระองคท์รงสัญญา” พระเจา้เสด็จมาตามท่ีพระองคไ์ดต้รัสไว ้และพระเจา้ทรงท า
ตามท่ีพระองคท์รงสัญญาไว ้ พระองคท์รงท าตามพระสัญญาทุกคร้ัง เราควรจะพดูประโยคน้ีใหม่แต่
เปล่ียนช่ือนางซาราห์ใหเ้ป็นช่ือของเรา พระเจา้ทรงเยีย่ม....ตามท่ีพระองคต์รัสไว ้ และพระเจา้ทรง
กระท าแก่....ดงัท่ีพระองคท์รงสัญญาไว ้ พระเจา้ไม่เคยเปล่ียนแปลง เราอยา่สงสัยฤทธานุภาพของ
พระองค ์ เราอยา่สงสัยวา่พระองคเ์ตม็พระทยัท าตามท่ีพระองคต์รัสไวห้รือไม่ เราอยา่สงสัยวา่พระองค์
จะทรงกระท าตามพระสัญญาหรือไม่ ดงันั้นขออยา่ใหเ้ราหมดความอดทนเม่ือยงัไม่ถึงเวลาของพระองค ์
เพราะวา่พระเจา้ทรงท าตามท่ีพระองคต์รัสแก่อบัราฮมัและซาราห์ “ตามเวลาซ่ึงพระเจา้ไดต้รัสกบัท่าน” 
(ปฐมกาล 21:2) ไม่เร็วกวา่ท่ีทรงก าหนดไว ้ไม่ชา้กวา่ท่ีทรงก าหนดไว ้พระเจา้ทรงรักษาเวลาท่ีพระองค์
ก าหนดไวมิ้ใช่เวลาท่ีเราก าหนดเอง 

สองสามีภรรยาผูมี้ความสุขไดต้ั้งช่ือบุตรวา่ “การหวัเราะ” เพราะชายชราและหญิงหมนัคู่หน่ึงมี
ความยนิดีและประหลาดใจมากเม่ือเขาใหก้ าเนิดบุตร ซาราห์กล่าวออกมาดว้ยความยนิดีวา่ “ใครจะพดู
กบัอบัราฮมัไดว้า่ซาราห์จะใหเ้ด็กกินนม แต่ดิฉนัก็ไดค้ลอดบุตรชายคนหน่ึงใหท้่านเม่ือท่านชราแลว้” 
(ปฐมกาล 21:7) เราหลายคนสามารถพดูไดอ้ยา่งซาราห์วา่ “ใครจะพดูกบั....ไดว้า่...? แต่ขา้พเจา้ก็ไดท้  า
.....” ผูท่ี้เคยตกเป็นทาสของบาปและนิสัยชัว่ไดห้ลุดพน้เป็นอิสระ ผูท่ี้อ่อนแอและไร้ความสามารถได้
พบพลงัใหม่ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตอยา่งไร้จุดหมายในชีวติมาตลอดไดพ้บความหมายท่ีแทจ้ริงของชีวิต ทุกคน
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ต่างตะลึงในพระคุณของพระเจา้ท่ีทรงท าใหทุ้กส่ิงส าเร็จ พระคมัภีร์โรม 4:17 ไดบ้รรยายถึงพระเจา้ผูท่ี้
อบัราฮมัไดเ้ช่ือวา่เป็น “พระเจา้ผูท้รงใหค้นท่ีตายแลว้ฟ้ืนชีวติข้ึนมาและทรงเรียกส่ิงของท่ียงัมิไดมี้ ใหมี้
ข้ึน” ชาวโลกมกัไม่ตระหนกัในการอศัจรรยท่ี์ก าลงัเกิดข้ึนท่ามกลางพวกเขาไม่มีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นคานาอนั
สักคนในสมยันั้นใหค้วามสนใจแก่เด็กทารกชาวฮีบรูท่ีเกิดใหม่ แต่ส าหรับครอบครัวของอบัราฮมัแลว้
ก าเนิดของทารกน้ีมีความหมายมาก ไม่เหมือนกบัการมีบุตรของครอบครัวอ่ืน ๆ พระสง่าราศีของพระ
เจา้ผูซ่ื้อสัตยไ์ดส่้องเขา้มาในบา้นน้ี เพราะเขาไดเ้ห็นแลว้วา่ความเช่ือในพระสัญญาของพระเจา้ไม่ท าให้
ผดิหวงัทุกวนัน้ีพระเจา้ทรงยินดีท่ีจะกระท าพระราชกิจของพระองคใ์นหมู่ประชากรของพระองคท์รง
ท าใหผู้ท่ี้ไร้ความหมายในสายตาชาวโลกกลายเป็นผูพ้ิชิต และไดท้รงพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่พลงัอ านาจนั้นมา
จากพระองค ์มิใช่ของเราเอง 

ในชนบทของประเทศแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใตป้ระเทศหน่ึง บุตรของมิชชนันารีผูห้น่ึง
ไดรั้บบาดเจบ็สาหสัท่ีศีรษะเน่ืองจากอุบติัเหตุรถชน แพทยป์ระจ าทอ้งถ่ินไม่กลา้ผา่ตดั และบอกบิดา
มารดาของเด็กวา่อาการของเด็กแยม่ากและอาจพิการตลอดชีวติ มีมิชชนันารีอีกผูห้น่ึงเขาเป็นศลัยแพทย ์
มิชชนันารีผูน้ี้ขอมีโอกาสท าการผา่ตดัรักษา แพทยป์ระจ าทอ้งถ่ินตกลงใหเ้ขาท าผา่ตดัหากผูป้กครอง
ยนิยอม ผูป้กครองก็ยนิยอม และดว้ยความช่วยเหลือของศลัยแพทยท์างสมองท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงของ
ประเทศออสเตรเลีย เด็กคนน้ีไดรั้บการรักษาอยา่งดีท่ีสุดทนัเวลา ใครจะคาดคิดมาก่อนวา่เด็กหญิงคนน้ี
จะรอดจากความพิการ และเป็นปกติทุกอยา่ง เขารอดปลอดภยัจริง ๆ ในประเทศกมัพชูามิชชนันารีของ
องคก์ารคริสเตียน ไดท้  าการประกาศอยา่งซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ ตั้งแต่ปี 1926 จนถึงปี 1970 มีคนกลบัใจ
ใหม่รวมทั้งส้ินเจด็ร้อยคน ในช่วงส่ีปีต่อมาก่อนกรุงพนมเปญแตก มีการทุกขย์ากล าบากมากมาย แต่มี
คนกลบัใจมากกวา่เจด็พนัคน และมากกวา่หน่ึงหม่ืนส่ีพนัคนกลบัใจเน่ืองจากความอดอยากในค่ายผูล้ี้
ภยั ใครเคยคิดวา่คริสตจกัรในจีนและรัสเซียปัจจุบนัมีความเขม้แขง็มากกวา่สมยัคอมมิวนิสตย์งัไม่เรือง
อ านาจ แต่พระเจา้ทรงท าได ้ เราควรหยดุคิดสักนิดและถามตวัเองวา่ ท าไมคริสเตียนสามารถท าส่ิง
เหลือเช่ือเหล่านั้นได ้

แน่นอนทีเดียว อบัราฮมัและซาราห์ตอ้งอดทนรอคอย และท่านทั้งสองไดร้อคอยอยูเ่ป็น
เวลานาน เราตอ้งไม่มองขา้มจุดน้ี บางคร้ังการรอคอยดูเหมือนไม่มีวนัส้ินสุดแทนท่ีความหวงัจะดูสดใส
ข้ึนทุกวนั ๆ กลบักลายเป็นมืดมนข้ึนทุกปี ๆ พระเจา้อาจไม่ทรงใชว้ธีิการท าใหพ้ระสัญญาค่อย ๆ ส าเร็จ
ข้ึน ๆ เราเองอยากใหพ้ระสัญญาใกลค้วามส าเร็จมากยิง่ข้ึนในแต่ละวนั ๆ บางทีพระเจา้ทรงท าใหส้ าเร็จ
ในฉบัพลนั แต่ช่วงเวลาก่อนท่ีจะส าเร็จนั้นสถานการณ์กลบัดูเลวร้ายมากข้ึนทุกที เราอาจอธิษฐานเผื่อ
บางส่ิงบางอยา่งสม ่าเสมอ แต่ดูราวกบัวา่ส่ิงนั้นยิง่ไกลความเป็นจริงมากข้ึนเร่ือย ๆ และแลว้พระเจา้ยืน่
พระหตัถข์องพระองคเ์ขา้มา ส่ิงนั้นจึงส าเร็จได ้ ในช่วงเวลาท่ีพระเยซูอยูใ่นโลกน้ี ชาวยวิมิไดย้อมรับ
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พระองคม์ากข้ึน ๆ จนถึงขั้นยอมรับพระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ช่ือเสียงของพระองคมี์มากท่ีสุด
ในช่วงกลางของการประกอบพระราชกิจ พระองคไ์ดรั้บการกล่าวขวญัอีกคร้ังเม่ือพระองคเ์สด็จเขา้กรุง
เยรูซาเล็ม แต่แลว้ก็ดบัวบูจนถูกตรึงท่ีกางเขน ในยามท่ีชีวติดูมืดมนท่ีสุด พระเยซูทรงส าแดงความมัน่ใจ
วา่ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนกบัพระองคเ์ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระเจา้ โดยตรัสวา่ “ส าเร็จแลว้” แต่ผูค้นท่ี
เฝ้าดูพระองคก์ลบัคิดวา่พระองคถู์กส าเร็จโทษเรียบร้อยแลว้ ในสายตาของพวกเขา การส้ินพระชนมบ์น
ไมก้างเขนเป็นการพิสูจน์วา่ พระองคมิ์ใช่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่พระองคฟ้ื์นคืนพระชนมแ์ละทรง
ปกครองอยา่งมีสง่าราศีในปัจจุบนั ใครเคยคิดวา่พระองคจ์ะทรงท าไดส้ าเร็จ แต่มนัก็ส าเร็จแลว้ เป็น
ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีทรงก าหนดไว ้ และก่อนหนา้ความส าเร็จนั้นไม่มีวีแ่ววเลยวา่จะส าเร็จ
ได ้

พระคมัภีร์หา้มมิใหใ้ชเ้หตุผลบางอยา่งแบบชาวโลก เราอาจคิดวา่หากเราวางแผนอยา่งดีและท า
อยา่งจริงจงัทุกส่ิงตอ้งส าเร็จ แน่นอนทีเดียวเราควรคิดและวางแผนเราควรลงมือท า แต่ผลสุดทา้ยไม่
จ  าเป็นตอ้งส าเร็จตามเป้าหมายของเรา เราอาจพบดว้ยตวัเองวา่เราลม้เหลวและไม่บงัเกิดผลเลย ถึง
ตอนน้ีเราอาจถูกล่อใหไ้ขวเ้ขววา่เราท าผดิมาตลอด ผูค้นอาจทอดทิ้งเรา วจิารณ์เราและตดัเราออกจาก
วงการเหมือนกบัชาวยวิไดท้  ากบัพระเยซู เราก็เลยสงสัยวา่นิมิตท่ีเราไดรั้บแต่แรกอาจไม่ถูกตอ้ง คนอีก
กลุ่มอาจบอกใหเ้รายติุงานและใชชี้วติของเราไปในทางท่ีก่อประโยชน์มากกวา่น้ี แต่ถา้หากพระเจา้ทรง
เรียกเราจริง และงานของเราอยูใ่นแผนการของพระองค ์ เราจ าเป็นตอ้งอดทนและด าเนินต่อไป แมว้า่
สถานการณ์ไม่อ านวยเลย จนในท่ีสุดเราหรือชนรุ่นหลงัเราไดเ้ห็นวา่เราท าส าเร็จ ในสมยัท่ีชาวยวิถูก
กวาดตอ้นเป็นเชลย พวกเขาคิดวา่จะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นแผน่ดินของพวกเขาอีกเลย อ านาจของบาบิโลน
ท่ีปกครองพวกเขาดูแขง็แกร่งและคงอยูเ่ป็นนิตย ์ แต่แลว้วนัหน่ึงอาณาจกัรบาบิโลนก็ล่มจม และไซรัส
กษตัริยเ์ปอร์เซียทรงมีนโยบายยอมใหเ้ชลยมีโอกาสกลบัไปอยูบ่า้นเกิดเมืองนอน ชาวอิสราเอลแทบไม่
เช่ือวา่จะเป็นไปได ้“เม่ือพระเจา้ทรงใหซี้โอนกลบัสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนท่ีฝันไป ปากของเราได้
หวัเราะเตม็ท่ี และล้ินของเราไดเ้ปล่งเสียงโห่ร้องอยา่งช่ืนบาน แลว้เขาไดพ้ดูกนัท่ามกลางประชาชาติวา่ 
“พระเจา้ทรงกระท าการมโหฬารให้เขา” (สดุดี 126:1-3) ดว้ยเหตุน้ีเราจึงไม่อาจสรุปไดว้า่สถานการณ์ใด
ส้ินหวงั ในทางตรงขา้มเราไม่อาจคาดไดว้า่ หากเราด าเนินตามแผนหรือวธีิการท่ีวางไวแ้ลว้เราจะส าเร็จ 
พระเจา้ไม่อยูภ่ายใตก้ารบงการของมนุษย ์ พระองคท์รงกระท าพระราชกิจของพระองคด์ว้ยวธีิการของ
พระองค ์มีอยูส่ิ่งหน่ึงท่ีเรามัน่ใจไดก้ล่าวคือ งานของพระเจา้ตอ้งส าเร็จในท่ีสุด” 

วนัแห่งความสุขของอบัราฮมัและซาราห์ไม่ราบร่ืนโดยตลอด อิชมาเอลบุตรชายของอบัราฮมั
ขณะน้ีอายสิุบขวบ และอาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกบับุตรแห่งพนัธสัญญา เป็นธรรมดาท่ีอิชมาเอลจะรู้สึกวา่
เขาสูญเสียความส าคญั และเขาไม่อาจปกปิดความรู้สึกขมข่ืนได ้ เหตุการณ์ถึงจุดวกิฤตเม่ือมีงานเล้ียง
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ฉลองวนัหยา่นมของยศิอาค “ซาราห์เห็นบุตรชายของฮาการ์คนอียปิตซ่ึ์งนางคลอดให้อบัราฮมัก าลงัเล่น
อยูก่บัยศิอาคบุตรชาย” (ปฐมกาล 21:9) อิชมาเอลก าลงัแสดงความเหยยีดหยามเด็กนอ้ยซ่ึงเป็นบุคคล
ส าคญัของงานน้ีหรือ? อิชมาเอลอาจก าลงัคิดอยูใ่นใจวา่ “เด็กคนน้ีเป็นผูท้  าใหพ้ระสัญญาของพระเจา้
ส าเร็จจริงหรือ? เด็กคนน้ีมีอะไรดีกวา่ฉนั? ฉนัเป็นบุตรของอบัราฮมัดว้ย แถมยงัเป็นบุตรคนโต ฉนั
แขง็แรงกวา่ท าไมตอ้งจดังานเล้ียงใหม้นั?” 

นางซาราห์เห็นวา่ความยุง่ยากก าลงัเกิดข้ึน นางเห็นไดท้ะลุปรุโปร่งดว้ยสัญชาตญาณของ
มารดา นางรู้วา่ถา้อิชมาเอลยงัอยูใ่นบา้นน้ี เขาตอ้งข่มขู่อิสอคัอยา่งแน่นอน ดงันั้นนางจึงพดูกบัอบัราฮมั
วา่ “ไล่ทาสหญิงคนน้ีกบับุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะบุตรชายของทาสหญิงคนน้ีจะเป็นผูรั้บ
มรดกร่วมกบัอิสอคับุตรชายของฉนัไม่ได”้ (ปฐมกาล 21:10) ในความเห็นของเราการกระท าเช่นน้ีดูเป็น
การไม่ยติุธรรม หยาบคาย และค่อนขา้งเห็นแก่ตวัอยา่งไรก็ตาม ซาราห์ไม่ทราบจริยธรรมของพระ
คมัภีร์ใหม่ท่ีจะใชแ้กไ้ขปัญหาน้ี และเราอยา่ลืมวา่การกระท าของนางเป็นส่ิงท่ีสังคมสมยันั้นยอมรับได ้
ส่ิงท่ีสังคมของเรายอมรับในปัจจุบนัก็มิใช่วา่ทุกส่ิงเป็นแบบฉบบัของคริสเตียนได ้ อบัราฮมัรู้ซ้ึงถึง
ความตอ้งการของนางดี อิชมาเอลเป็นเลือดเน้ือเช้ือไขของท่านดว้ย อิชมาเอลอยูก่บัท่านมานานถึงสิบ
สามปี และเคยมีคร้ังหน่ึงท่ีอบัราฮมัอธิษฐานขอให้อิชามาเอลเป็นบุตรแห่งพนัธสัญญา แต่พระเจา้ทรง
เขา้มาเก่ียวขอ้ง และทรงส าแดงใหอ้บัราฮมัเขา้ใจวา่ บุตรท่ีเกิดจากแผนการของมนุษย ์ไม่อาจอยูร่่วมกบั
บุตรท่ีเกิดจากพระสัญญาของพระเจา้ได ้ ในเวลาน้ีไม่ตอ้งสนใจวา่ซาราห์มีอะไรแอบแฝงอยูใ่นใจ การ
กระท าของอบัราฮมัและซาราห์คร้ังน้ีกลายเป็นค าอุปมาในเวลาต่อมา 

เปาโลไดอ้ธิบายค าอุปมาน้ีในหนงัสือกาลาเทีย 4:21-31 เขาไดอ้ธิบายการไล่อิชามาเอลออกจาก
บา้นวา่ “ขอ้ความน้ีเป็นอุปไมย ผูห้ญิงสองคนนั้นไดแ้ก่พนัธสัญญาสองอยา่ง คนหน่ึงมาจากภูเขาซีนาย 
คลอดลูกเป็นทาสคือนางฮาการ์ นางฮาการ์นั้นไดแ้ก่ภูเขาซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกบักรุง
เยรูซาเล็มปัจจุบนั เพราะกรุงน้ีกบัพลเมืองเป็นทาสอยู”่ (ขอ้ 24,25) กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ นางฮาการ์และอิ
ชมาเอลเปรียบเหมือนคนท่ีอยูใ่ตธ้รรมบญัญติัซ่ึงมาจากภูเขาซีนาย บุคคลเหล่าน้ีอยูภ่ายใตพ้นัธสัญญาท่ี
ประกาศท่ีนัน่ พนัธสัญญาน้ีมีใจความวา่ ถา้อิสราเอลประพฤติตามธรรมบญัญติัทั้งหมด อิสราเอลจะ
เป็นชนชาติของพระเจา้ พนัธสัญญาน้ีจึงท าใหค้นเป็นทาสของขอ้บงัคบักฏเกณฑ ์ กฏเกณฑท่ี์ไม่มีใคร
ท าไดค้รบทุกขอ้ และนบัวนัยิง่เป็นภาระหนกัส าหรับผูย้ึดมัน่พนัธสัญญาน้ี ทั้งน้ีเพราะท าใหค้นรู้สึก
ลม้เหลวและถูกสาปแช่งอิชมาเอลเป็นบุตรท่ีเกิดจากความพยายามของมนุษย ์ เขาจึงเปรียบเหมือนความ
พยายามของมนุษยท่ี์จะประพฤติธรรมบญัญติัเพื่อจะไดค้วามชอบธรรมและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจา้ 
ลทัธิยดูายในสมยัเปาโลยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัการน้ี ในปัจจุบนัคนเป็นอนัมากพยายามประพฤติ
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ตามหลกัศีลธรรมเพื่อจะไดรั้บความชอบธรรม พวกเขาคิดวา่คริสเตียนสอนให้คนปฏิบติัตนจนบรรลุ
ความชอบพระทยัของพระเจา้ 

แลว้เปาโลเขียนต่อไปวา่ “แต่วา่เยรูซาเล็มซ่ึงอยูเ่บ้ืองบนนั้นเป็นไท เป็นมารดาของเราทั้งหลาย” 
(กาลาเทีย 4:26) และ “ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย เราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกบัอิสอคั” (ขอ้ 28) 
อิสอคัและซาราห์เปรียบเหมือนบุคคลท่ียอมรับวา่ตนไม่สามารถสร้างชีวติฝ่ายจิตวิญญาณไดเ้อง ไม่หวงั
แสวงหาการยอมรับของพระเจา้โดยการประพฤติ พวกเขายดึมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ท่ีทรงท าบน
ไมก้างเขนของพระเยซูคริสต ์และมีหลกัการวา่ หากพวกเขากลบัใจจากบาป และมอบชีวติของเขาไวก้บั
พระองคผ์ูส้ิ้นพระชนมเ์พื่อเขา พระเจา้จะประทานความชอบธรรมใหพ้วกเขา เม่ือพวกเขายอมจ านนต่อ
พระองค ์ พระองคจ์ะทรงยอมรับพวกเขาตลอดไป พวกเขาจึงหลุดพน้จากการเป็นทาสท่ีจะตอ้ง
ประพฤติตามธรรมบญัญติัเพื่อใหไ้ดค้วามชอบธรรม 

ประการสุดทา้ยท่ีเปาโลช้ีให้เห็นไดแ้ก่ พนัธสัญญาทั้งสองเขา้กนัไม่ได ้ และไม่อาจอยูคู่่กนัได ้
เราไม่อาจยดึทั้งสองพร้อมกนั เขาช้ีใหเ้ห็นวา่พวกท่ียดึพนัธสัญญาเดิมไดรั้บควานิยมมากกวา่พนัธ
สัญญาใหม่ “แต่ในคร้ังนั้นผูท่ี้เกิดตามธรรมดาไดข้่มเหงผูท่ี้เกิดตามพระวญิญาณฉนัใด ปัจจุบนัน้ีก็
เหมือนกนัฉนันั้น” (กาลาเทีย 4:29) ในคริสตจกัรเมืองกาลาเทียยงัมีบุคคลท่ีตอ้งการอยูภ่ายใตพ้นัธ
สัญญาเดิม โดยแสวงหาความชอบธรรมดว้ยการประพฤติตามกฏเกณฑแ์ละธรรมเนียม แต่ความคิด
เช่นน้ีเป็นปฏิปักษต่์อเสรีภาพและอ านาจของพระกิตติคุณ เป็นการสงสัยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิวา่จะทรงสามารถเปล่ียนแปลงชีวติคนไดห้รือไม่ แทจ้ริงแลว้พระวิญญาณทรงเปล่ียนแปลงชีวติ
คนดว้ยอ านาจของความรัก ไม่ใช่ดว้ยการบงัคบั 

สันดานของมนุษยไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง เรายงัชอบพึ่งตนเอง เราไม่อาจยอมรับวา่เราช่วยตวัเอง
ใหร้อดไม่ได ้ เราคิดวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดเราสามารถประพฤติตามธรรมบญัญติัขอ้ส าคญั ๆ ได ้ พระเจา้คง
ใหอ้ภยัในความผดิพลาดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของเรา เราพยายามประพฤติเป็นคนดีจนสุดความสามารถ และ
หวงัวา่ความดีของเราจะลบลา้งความชัว่ได ้ เราลืมไปวา่ความดีลบลา้งความชัว่ไม่ได ้ และเรามีสันดาน
บาปในตวัของเรา เราด้ินรนพยายามประพฤติดีดว้ยความทรนงแต่พอถึงวนัหน่ึง เราจึงพบวา่เราเป็นคน
โง่ท่ีคิดเช่นนั้นเรามองดูท่ีกางเขนของพระเยซูคริสต ์และคน้พบสัจธรรมวา่ พระเจา้จะทรงยอมรับเราถา้
หากเรายอมรับส่ิงท่ีพระเยซูทรงท าใหเ้รา ซ่ึงไดแ้ก่การช าระลา้งบาปใหห้มดทั้งส้ิน เราเลิกพึ่งความดี
ของเรา และยอมรับส่ิงท่ีพระองคท์รงท าให้เรา เราสารภาพวา่ 

“ตวัของขา้พระองคไ์ม่มีความดีเลย 
ขา้พระองคห์วงัอิงกางเขนของพระองค์ 
ขา้พระองคไ์ร้ความชอบธรรมเหมือนคนเปลือยกาย 
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ส้ินหวงั จึงขอพึ่งพระคุณพระเมตตาจากพระองค์ 
ขา้พระองคล์ะอายในความบาป และวิง่เขา้หาน ้าพุ 
ของขา้พระองค ์โอพระผูช่้วย โปรดลา้งขา้พระองค ์
หาไม่ขา้พระองคต์อ้งตาย” 
เราละทิ้งจิตใจแบบอิชามาเอล บุรุษผูบ้งัเกิดจากความพยายามของมนุษย ์ เราวางใจในพระ

สัญญาท่ีจะไดรั้บชีวติใหม่ เหมือนซาราห์ท่ีใหก้ าเนิดบุตร ดว้ยเหตุน้ีพระวิญญาณของพระเจา้จึงสามารถ
สร้างชีวติฝ่ายจิตวญิญาณใหม่ในตวัของเรา แลว้เราตอ้งเรียนรู้ตลอดชัว่ชีวิตของเราวา่ หลกัการสองอยา่ง
ในการเขา้หาและด าเนินชีวติต่อพระพกัตร์พระเจา้ไม่อาจไปดว้ยกนัได ้ เราจะไม่พลาดท่า ถา้หากเรายงั
พึ่งพระองคแ์ละพระคุณตลอดเวลา ดงัพระด ารัสของพระเยซูท่ีวา่ “ถา้แยกจากเราแลว้ ท่านจะท าส่ิงใด
ไม่ไดเ้ลย” (ยอห์น 15:5) 

ดงันั้นฮาการ์และอิชมาเอลตอ้งออกจากบา้น แต่พระเจา้ทรงดูแลพวกเขา อบัราฮมัไดจ้ดัเตรียม
ขนมปังและน ้าหน่ึงถุงหนงัแก่ฮาการ์ และนางไดพ้เนจรไปในถ่ินทุรกนัดารแห่งเบเออร์เชบา เม่ืออาหาร
และน ้าหมด นางก็ส้ินหวงั นางละอิชมาเอลซ่ึงก าลงัหมดแรงไวใ้ห้อยูห่่างจากนาง เพราะนางไม่อยาก
เห็นความตายของลูก (ปฐมกาล 21:16) นางก็เหมือนเราหลาย ๆ คน เม่ือเหตุการณ์ดูเลวร้ายนางมองไม่
เห็นบ่อน ้าท่ีอยูข่า้ง ๆ นาง นางปล่อยใหค้วามเศร้ามาบดบงัทางออกของปัญหาท่ีอยูแ่ค่เอ้ือม เม่ือพระเจา้
ทรงเบิกตาของนาง นางจึงตกัน ้าใหอิ้ชมาเอลด่ืม และมีก าลงัใจท่ีจะเล้ียงอิชมาเอลจนเขากลายเป็นนกัธนู
อาศยัอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร ความทุกขล์ าเคญ็ของชีวิตไม่ท าใหทุ้กอยา่งจบส้ินลง โดยพระคุณของพระเจา้
พระองคท์รงสามารเปล่ียนแปลงสถานการณ์ ใหเ้ราเร่ิมตน้ใหม่อยา่งบงัเกิดผลหากเราพึ่งพระองค ์ ยดึ
พระหตัถข์องพระองค ์ ใหพ้ระองคเ์บิกตาของเรา เพื่อเราจะไดเ้ห็นส่ิงท่ีพระองคท์รงเตรียมใหเ้รา เราจะ
มองเห็นผา่นน ้าตาของเรา 
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15. การทดสอบความเช่ือคร้ังสุดท้าย 

“ดิฉนัท างานอยูใ่นคริสตจกัรหลายปี และพยายามรับใชพ้ระเจา้สุดความสามารถ ดูซิ ดิฉนัได้
สูญเสียอะไรไปพระเจา้ทรงท ากบัดิฉนัเช่นน้ีไดอ้ยา่งไรกนั ดิฉนัจะไม่ไปคริสตจกัรอีกเลย” เป็นค าพูด
ของผูเ้ป็นแม่คนหน่ึง หล่อนระบายใหผู้รั้บใชพ้ระเจา้ฟังดว้ยความขมข่ืนในใจหล่อนท าตวัเป็นสมาชิกท่ี
ดีของคริสตจกัรเป็นเวลานานหลายปีแต่มาบดัน้ีบุตรชายของหล่อนอายยุีสิ่บเศษ เสียชีวติลงเพราะ
อุบติัเหตุรถยนต ์ ท าใหห้ล่อนตอ้งทุกขร์ะทมใจเป็นอยา่งยิง่ หล่อนท างานรับใชพ้ระเจา้ แต่พระเจา้ไม่
เห็นตอบแทนหล่อนดว้ยการคุม้ครองชีวิตบุตรชายของหล่อน หล่อนคิดวา่หล่อนควรไดรั้บการตอบ
แทนจากพระองคดี์กวา่น้ี เราทุกคนเขา้ใจความเศร้าสลดใจของหล่อน เรารู้จกัความอ่อนแอของจิตใจ
มนุษย ์และหล่อนอาจไม่เขา้ใจวา่ชีวติแห่งความเช่ือเป็นชีวติเช่นใด ดงันั้นจึงไม่มีใครกล่าวโทษหล่อนท่ี
มีทศันคติผดิเช่นน้ี เน่ืองจากหล่อนมีความเศร้าเสียใจมากหล่อนจึงอาจลืมวา่เราไม่มีสิทธิต่อรองกบัพระ
เจา้ เราไม่มีสิทธิเรียกร้องจากพระองคโ์ดยคิดวา่ท าอะไร ๆ ใหพ้ระองคม์ากมาย พระเจา้ทรงรักเรามาก 
พระองคไ์ม่ช่ืนชอบท่ีจะต่อรองกบัเราแบบพอ่คา้ พระองคท์รงอุดมบริบูรณ์ดว้ยความรัก มากพอท่ีจะ
หล่อเล้ียงจิตใจของผูท่ี้ทุกขย์ากล าบากใจท่ีสุด ส่งผลใหเ้ราสามารถมีความสัมพนัธ์แนบสนิทกบั
พระองคไ์ด ้ และเป็นความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงมากข้ึนตลอดเวลาเป็นความสัมพนัธ์ท่ีซบัหยาดน ้าตาของผู ้
ทุกขโ์ศก 

อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งมีความเช่ือเพิ่มมากข้ึนจนถึงระดบัหน่ึง ก่อนท่ีพระเจา้จะทรงใหเ้กิด
วกิฤตการณ์ในชีวิตของเรา มิฉะนั้นแลว้เราอาจพลาดท่าได ้ เม่ือเร่ิมปฐมกาลบทท่ี 22 อบัราฮมัมีความ
เช่ือถึงขนาดแลว้ ถึงเวลาท่ีท่านจะพบการทดสอบท่ียากท่ีสุดในชีวติและท่านพร้อมแลว้เม่ือท่านไดอ้อก
จากเมืองเออร์ตามพระด ารัสและการทรงเรียกใหด้ าเนินชีวติไปกบัพระเจา้ ดว้ยความเช่ือ ท่านไม่ทราบ
วา่มีอะไรอยูข่า้งหนา้ท่านบา้ง ถา้ท่านไดท้ราบก่อนท่านอาจจะไม่ยอมเร่ิมออกจากเมืองเออร์ก็ได ้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมกัค่อย ๆ หย ัง่รากลงลึกอยา่งชา้ ๆ เหมือนความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยท่ี์
ต่างคนต่างเรียนรู้ท่ีจะไวใ้จกนั เรียนรู้ท่ีจะแสดงตวัจริงของตวัเองออกมาทีละเล็กทีละนอ้ย ดงันั้นทีละ
ขั้น ๆ พระเจา้ทรงน าอบัราฮมัใหค้่อย ๆ เขา้มาใกลชิ้ดสนิทสัมพนัธ์กบัพระองคแ์ละแต่ละขั้นอบัราฮมัได้
เรียนรู้ท่ีจะวางใจพระเจา้ในส่ิงท่ีมีค่ามากข้ึน ๆ ในการออกจากเมืองเออร์ ท่านเรียนรู้ท่ีจะวางใจพระเจา้
ในเร่ืองการมีเพื่อน ความปลอดภยั ธุรกิจและทรัพยส์มบติั ท่านไม่ทราบวา่ดินแดนท่ีท่านจะไปนั้นเป็น
อยา่งไร และท่านไม่อาจเดาไดว้า่จะพบอะไรท่ีนัน่บา้งในการขดัแยง้กบัโลทท่านเรียนรู้ท่ีจะวางใจให้
พระเจา้เป็นผูเ้ลือกมรดกใหท้่าน ในการท าสงครามกบัเหล่ากษตัริยท์่านมอบความเป็นความตายของ
ท่านใหอ้ยูใ่นการคุม้ครองของพระเจา้ และเม่ือท่านชนะสงครามท่านเรียนรู้ท่ีจะขอบพระคุณพระเจา้ 
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แลว้ท่านก็ไดถ้วายสัตวบูชาตามพระประสงคข์องพระเจา้ เป็นตอนท่ีท่านตอ้งรอคอยและเตม็ไปดว้ย
ความเศร้าโศก ทา่นไดผ้า่นความมืดมนน้ีจนไดรั้บความมัน่ใจมากข้ึน ในพนัธสัญญาพิธีเขา้สุหนตั อบั
ราฮมัยอมท่ีจะเฉือนเน้ือของตวัเองใหพ้ระเจา้ผูท้รงพร้อมสละทุกอยา่งเพื่อท่าน แลว้เม่ือท่านสนิทกบั
พระเจา้มากข้ึนอบัราฮมัเร่ิมมีส่วนแสดงความคิดเห็นร่วมกบัพระเจา้ในปัญหาของสังคมมนุษย ์ และ
วางใจพระเจา้ในความตอ้งการ ส่วนลึกท่ีสุดของจิตใจเม่ือท่านอธิษฐานขอเพื่อเมืองโสโดมต่อมาท่าน
ยอมสละอิชมาเอลบุตรของท่าน ท่านเรียนรู้ท่ีจะวางใจพระเจา้ท่ีพระองคจ์ะทรงดูแลอิชมาเอลเม่ือเขา
ออกจากบา้นเพื่อไปมีชีวิตแบบใหม่ในถ่ินทุรกนัดาร 

เราอาจแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวติของอบัราฮมัไดส้องแนว แนวแรก เราอาจ
คิดวา่ชีวติของอบัราฮมัเป็นชีวติท่ีพบแต่ความทุกขร์ะทม คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่านจ าใจยอมตามชะตาชีวิต 
ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ียากส าหรับท่านท่ีจะเช่ือฟัง เราอาจคิดวา่พระเจา้ไม่ทรงยติุธรรมท่ีเรียกร้องใหท้่านท า
อยา่งโนน้อยา่งน้ี ถา้เราคิดในแนวน้ีแสดงวา่เรายงัมองไม่เห็นคุณค่าของความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระ
ผูส้ร้างจกัรวาลผูท้รงรักเรามากมาย เราใหค้วามส าคญัแก่ส่ิงของมากกวา่ตวับุคคล เราสนใจวา่เราจะได้
อะไรมากกวา่เราจะเป็นอยา่งไร เราละเลยพระคุณและความรักอนัอุดมของพระเจา้ ผูถ่้อมพระทยัลงมา
เรียกมนุษยใ์หเ้ป็นสหายของพระองค ์แต่หากเราคิดอีกแนวหน่ึง เราอาจคิดวา่เป็นส่ิงน่าประทบัใจท่ีพระ
เจา้เสด็จมาหาชายอยา่งอบัราฮมั พร ่ าสอนท่านโดยใชส้ถานการณ์อนัเหมาะสมท่ีสุด ทรงสอนวา่พระเจา้
อยูก่บัท่านเสมอ ทรงเป็นพระเจา้แห่งความรักเป็นพระเจา้ท่ีมนุษยว์างใจได ้ ทรงหวงัใหผู้รั้บใชข้อง
พระองคไ์ดรั้บแต่ส่วนดีท่ีสุดเท่านั้น เราอาจคิดวา่เป็นโอกาสดีท่ีอบัราฮมัไดรั้บประสบการณ์คร้ังแลว้
คร้ังเล่า ประสบการณ์เหล่าน้ีท าใหท้่านพบดว้ยตวัเองวา่พระเจา้ทรงซ่ือสัตยใ์นบรรดาสัญญาของ
พระองค ์ถา้พระเจา้ไม่สถิตอยูด่ว้ย ชีวติของอบัราฮมัจะเป็นชีวติท่ีน่าสมเพชรท่ีสุด แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ 

แนวความคิดทั้งสองแตกต่างกนัอยา่งไร แนวความคิดแรกเป็นของบุคคลผูแ้คระแกร็นฝ่ายจิต
วญิญาณ ผูท่ี้เห็นแก่ตวัและสนใจแต่ผลประโยชน์ของตวัเอง ส่วนแนวคิดท่ีสองเป็นของบุคคลท่ีมีชีวติ
แห่งความเช่ือเจริญงอกงาม เป็นผูด้  าเนินชีวติกา้วหนา้อยูเ่สมอ บางคนในปัจจุบนัคิดวา่ชีวติคริสเตียน
ตอ้งมีแต่ความสนุกและสันติสุขในจิตใจ เป็นชีวติท่ีจะไม่พบความโศกเศร้า ราบร่ืนไปตลอดจนสุดทาง
ท่ีสวรรค ์พวกเขาไม่เคยค านึงถึงการกลบัใจใหม่หนัมาวางใจองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูส้ิ้นพระชนมบ์นกางเขน
เพื่อเรา พวกเขาไม่เคยล้ิมรสสถานการณ์ท่ีเขาจ าเป็นตอ้งพึ่งแต่พระเจา้เท่านั้น ไม่อาจพึ่งผูใ้ดไดเ้ลย ดว้ย
เหตุน้ีพวกเขาจึงขาดความสุขท่ีจะไดเ้ม่ือเราพบดว้ยตวัเองวา่พระเจา้ทรงไม่ทอดทิ้งเรา ซ่ึงเป็นการ
คน้พบท่ีเพิ่มพนูความเช่ือ พวกเขาระมดัระวงัพยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าใหล้ าบากใจ ท าใหไ้ม่
ประสบกบัฤทธ์ิเดชของพระเจา้ท่ีจะช่วยไดท้นัการ พวกเขาไม่มีความมัน่ใจในพระองคเ์พราะไม่ยอม
พิสูจน์ดว้ยตวัเองวา่พระองคท์รงซ่ือสัตย ์ เม่ือพวกเขาไดรั้บการขอร้องใหท้  าบางอยา่งมากกวา่ท่ีพวกเขา



 99 

ไดท้  ามาแลว้ พวกเขาจะปฏิเสธวา่พวกเขาท าไม่ไดเ้พราะไม่เคยท ามาก่อนเม่ือมีการสอนใหถ้วายสิบลด 
พวกเขาจะปฏิเสธโดยใหเ้หตุผลวา่มีเงินไม่พอใช ้ เม่ือมีการเชิญชวนใหแ้บ่งปันทรัพยส่ิ์งของใหผู้อ่ื้น 
พวกเขาจะปฏิเสธและแกต้วัวา่เขินไม่กลา้ท า พวกเขาไม่ยอมวางใจพระเจา้แมใ้นส่ิงเล็กนอ้ย พวกเขาจึง
ไม่มีประสบการณ์กบัพระเจา้วา่พระองคจ์ะน าพวกเขาใหผ้า่นวกิฤตการณ์ท่ีอาจมีข้ึนได ้ ในเม่ือความเช่ือ
ของพวกเขาไม่กา้วหนา้ข้ึนเพราะไม่เคยฝึกหดัวางใจพระเจา้ในส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ความเช่ือของพวกเขา
จึงเห่ียวเฉาไป คริสเตียนท่ีหยดุน่ิงจะเป็นผูถ้อยหลงั กลายเป็นเพียงสมาชิกคริสตจกัรแต่ในนาม ต่อมาก็
ไม่มาร่วมประชุมท่ีคริสตจกัร ขอใหเ้ราหลีกเล่ียงความหายนะฝ่ายจิตวญิญาณเช่นน้ี ใหเ้ราแสวงหาพระ
ประสงคข์องพระเจา้ เช่ือฟังโดยกระท าตามไม่วา่จะยากล าบากใจแค่ไหน ชีวติจิตวิญญาณของเราจะ
สดใส ชีวติแห่งความเช่ือจะเร้าใจมากข้ึน หากเรากลา้เส่ียงไปกบัพระองค ์

เราไม่ควรประหลาดใจเม่ือทราบวา่ ชีวิตแห่งความเช่ือมิไดด้ าเนินไปดว้ยความสะดวก สนุก 
หรือสบายไปตลอดชีวติจนถึงสง่าราศี พระเยซูตรัสวา่ ผูใ้ดไม่เตม็ใจแบกกางเขนและเดินตามพระองค ์ผู ้
นั้นไม่อาจเป็นสาวกของพระองคไ์ด ้ ทศันคติท่ีวา่ชีวติคริสเตียนเปรียบเหมือนการเดินเล่นไปตามทางท่ี
มีแต่เกียรติและความสุขสบาย ไม่ใช่ค าสอนของพระคมัภีร์ใหม่ และไม่พบในสมยัท่ีคริสตจกัรรุ่งเรือง 
ในปัจจุบนัหนุ่มสาวจ านวนมากเมินต่อคริสตศาสนาไม่ใช่เพราะเขากลวัจะตอ้งสละหลาย ๆ ส่ิง แต่
เพราะพวกเขาเห็นวา่คริสเตียนคือผูฉ้าบฉวยและขาดอุดมการณ์ของชีวิตไม่รู้จะอยูเ่พื่ออะไร และไม่รู้วา่
จะตายเพื่ออะไร ถา้แมน้พวกเขารู้วา่พระคริสตท์รงเรียกพวกเขามาใหม้อบทุกอยา่งเพื่อจะรู้จกัพระเจา้ 
ถา้หากพวกเขารู้วา่รางวลัของพวกเขาคือการไดมี้ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระองค ์ พวกเขาจะพบวา่
พระกิตติคุณคือส่ิงท่ีทา้ทายอยา่งมาก 

อบัราฮมับิดาแห่งความเช่ือ ไดผ้า่นการทดสอบท่ียากแสนเขญ็ยิง่กวา่การทดสอบท่ีพวกเราเคย
ไดรั้บ ปฐมกาลบทท่ี 22 เร่ิมตน้วา่ “ต่อมาพระเจา้ทรงลองใจอบัราฮมั” พระเจา้ตรัสวา่ “จงพาบุตรของ
เจา้คืออิสอคับุตรคนเดียวของเจา้ผูท่ี้เจา้รัก ไปยงัแควน้โมริยาห์ และถวายเขาท่ีนัน่เป็นเคร่ืองเผาบูชา บน
ภูเขาลูกหน่ึงซ่ึงเราจะบอกแก่เจา้” (ปฐมกาล 22:2) บางคนรู้สึกขดัเคืองใจเม่ืออ่านพบวา่พระเจา้ทรง
ตอ้งการให้อบัราฮมัถวายบูชาอิสอคั บางคนมีความเห็นวา่การกระท าเช่นน้ี เป็นตวัอยา่งของลทัธิป่า
เถ่ือน ซ่ึงต่อมาพฒันาเป็นศาสนายวิ บุคคลทั้งสองกลุ่มพลาดท่ีจะจบัจุดส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่เหตุการณ์น้ีเป็น
การทดสอบ การทดสอบทุกอยา่งไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิหรือโหดร้าย เราทดสอบส่ิงของดว้ยเหตุผลสองประการ 
ประการแรกเพื่อแสดงวา่ส่ิงนั้นใชไ้ม่ได ้ ประการท่ีสอง เพื่อแสดงวา่ส่ิงนั้นใชก้ารไดดี้ เม่ือหอ้งโชว์
รถยนตเ์ชิญชวนขา้พเจา้ไปทดลองขบัรถยนตรุ่์นล่าสุด พวกเขามิไดห้วงัวา่ เม่ือขา้พเจา้ขบัแลว้ จะบอก
วา่มนัเป็นรถยนตท่ี์แยม่าก แต่หวงัใหข้า้พเจา้เห็นวา่เป็นรถยนตท่ี์ดีและซ้ือมนั พวกเขามีความมัน่ใจใน
คุณภาพของรถยนต ์ พวกเขาจึงไดช้วนขา้พเจา้ไปทดลองขบั ในทางตรงขา้ม เม่ือขา้พเจา้มีเคร่ืองจกัรท่ี
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รวนเกตลอดเวลาตั้งแต่ซ้ือมา และน ากลบัมาไปใหผู้ข้ายทดสอบ ขา้พเจา้ตอ้งการใหผู้ข้ายทดสอบเพื่อจะ
รู้ความแยข่องมนั และจะไดเ้ปล่ียนเคร่ืองใหม่ให้ขา้พเจา้ พระเจา้ไม่ทรงทดสอบมนุษยเ์พื่อหวงัจะแสดง
วา่ เขาเป็นคนใชก้ารไม่ไดแ้ต่พระองคท์รงตอ้งการแสดงวา่ พระองคไ์ดท้รงเปล่ียนแปลงชีวติของเราให้
ดีข้ึน พระองคท์รงมีความตั้งพระทยัดีเม่ือพระองคท์รงทดสอบเรา ทรงหวงัวา่เราจะผา่นการทดสอบ 
และมีความมัน่ใจมากข้ึนหลงัจากผา่นการทดสอบ พระองคท์รงทราบดีวา่เรามีขีดความสามารถแค่ไหน 
บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งมกัไดรั้บการทดสอบท่ียากกวา่บุคคลทัว่ไป อบัราฮมัจะเป็นแบบอยา่งของผูมี้
ความเช่ือ ท่านตอ้งแสดงให้คนทุกชัว่อายเุห็นวา่ชีวิตแห่งความเช่ือเป็นชีวิตท่ีแทจ้ริงและบงัเกิดผล และ
ทุกคนท่ีเดินไปกบัพระองคต์ามการทรงเรียกของพระองคจ์ะไดมี้ความมัน่ใจวา่ พระองคจ์ะทรงท าการดี
ในผูน้ั้นใหส้ าเร็จถึงความบริบูรณ์ 

อบัราฮมัเกือบจะถึงวาระสุดทา้ยของชีวติ และชีวติการเป็นสาวกไดจ้  าเริญมากถึงขนาด และ
พระเจา้ทรงแน่ใจวา่ถึงเวลาการทดสอบขั้นสุดยอด เพื่อพิสูจน์วา่ท่านรักพระเจา้มากกวา่ส่ิงอ่ืนใด 
มากกวา่ของประทานของพระองคท์ั้งส้ิน มากกวา่ส่ิงท่ีท่านไดรั้บเน่ืองจากพระสัญญา เหมือนกบัท่ี
พระองคต์รัสวา่ “อบัราฮมัเจา้รักเราหรือรักของประทานท่ีเราให ้ เจา้วางใจเราเพราะเราเป็นพระเจา้หรือ
เพราะเจา้ตอ้งการบุตร เราตอ้งการใหเ้จา้รักเรา นมสัการเรา และเช่ือฟังเราเพื่อพระนามของเรา เรา
ตอ้งการให้เจา้ท าส่ิงเหล่าน้ีเพราะเราเป็นพระเจา้ จงคืนส่ิงท่ีเจา้ไดรั้บเน่ืองจากพระสัญญาใหแ้ก่เรา จงให้
บุตรชายสุดท่ีรักของเจา้คืนแก่เรา อยา่ใหมี้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดขวางกลางระหวา่งเราเวน้แต่ความสัมพนัธ์แน่น
แฟ้นระหวา่งเรากบัเจา้ เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยท่ี์แน่นแฟ้นยิง่นกั ระหวา่งพระเจา้
ผูส้ร้างกบัมนุษยท่ี์ทรงสร้าง ดงันั้นจงใหบุ้ตรคนเดียวของเจา้ท่ีเจา้รักแก่เรา” 

อบัราฮมักระท าตามทนัที เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านเช่ือมัน่ความเป็นพระเจา้ของพระเจา้ของ
ท่าน พระองคเ์ป็นพระเจา้เท่ียงแท ้ พระเจา้ผูท้รงอยูก่บัมนุษย ์ จากประสบการณ์การทดสอบท่ีง่ายกวา่น้ี 
ท่านไดเ้รียนรู้วา่พระเจา้ของท่านนั้นไวใ้จได ้ อบัราฮมัแสดงใหเ้ห็นวา่ความเช่ือของท่านเป็นของแท ้
ไม่ใช่ความรู้สึกคลอ้ยตามผูอ่ื้นในคริสตจกัร แต่เป็นการวางใจอยา่งยิง่ในพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูผู่ ้
ตรัสกบัท่านใหท้ราบถึงพระทยัในแต่ละอยา่ง การทดสอบท่ียากยิง่น้ี ท าใหเ้ห็นวา่ความเช่ือของท่าน
แขง็แกร่งแค่ไหน ท่านไม่พา่ยแพต่้อการทดลอง เพราะท่านเช่ือวา่พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูจ่ริง 

อบัราฮมัไดก้ลบัมาสู่จุดเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง ในคร้ังแรกท่านไดรั้บการทรงเรียกใหก้า้วออกจาก
เมืองเออร์ เป็นการกา้วออกมาเหมือนเด็กหดัเดิน บดัน้ีท่านไดรั้บการทรงเรียกใหก้า้วไปอีกคร้ังหน่ึง 
เป็นกา้วท่ีกา้วออกไปอยา่งมัน่ใจและมัน่คงดว้ยความเช่ือท่ีเพิ่มข้ึนจนเตม็ขนาด ทั้งสองคร้ังเหมือนกนั
ตรงท่ีเป็นกนักา้วไปขา้งหนา้ ในคร้ังแรกพระเจา้ทรงเรียกท่านใหไ้ป “ยงัดินแดนท่ีเราจะบอกใหเ้จา้รู้” 
(ปฐมกาล 12:1) บดัน้ีพระเจา้ทรงบอกใหท้่านถวายอิสอคั “บนภูเขาลูกหน่ึงซ่ึงเราจะบอกแก่เจา้” (ปฐม
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กาล 22:2) ทั้งสองคร้ังท่านไม่ทราบวา่ปลายทางจะเป็นอยา่งไร แต่ทั้งสองคร้ังท่านวางใจในผูท่ี้ตรัสกบั
ท่าน อบัราฮมัก าลงัไปสู่การนดัพบท่ีสมบูรณ์กบัพระเจา้ของท่าน 

อบัราฮมัท าตามทนัที “อบัราฮมัจึงลุกข้ึนแต่เชา้มืดผกูอานลาของท่านพาคนใชห้นุ่มไปกบัท่าน
ดว้ยสองคนกบัอิสอคับุตรของท่าน ท่านตดัฟืนส าหรับเคร่ืองเผาบูชาเดินทางไปยงัท่ีซ่ึงพระเจา้ทรงบอก
แก่ท่าน” (ปฐมกาล 22:3) การเช่ือฟังในทนัทีป้องกนัการเปล่ียนใจ ของบางอยา่งเราตอ้งท าทนัที 
มิฉะนั้นเราจะท าไม่ส าเร็จ จากขอ้ความในพระคมัภีร์อบัราฮมัไม่ไดบ้อกใหซ้าราห์รู้ ท่านท าถูกแลว้ของ
บางอยา่งเราไม่อาจบอกใหผู้ท่ี้ใกลชิ้ดท่ีสุด และเรารักมากท่ีสุดนั้นทราบ การบอกใหซ้าราห์รู้จะท าให้
นางวติกกงัวลโดยไม่จ  าเป็น นางตอ้งคดัคา้น ซ่ึงอาจท าใหอ้บัราอมัเปล่ียนใจได ้ ถนนบางสายตอ้งเดิน
เพียงคนเดียว 

ท่านเดินทางเป็นเวลาสามวนั จากบา้นท่ีอบอุ่นและปลอดภยั ไปยงัท่ีซ่ึงมีความทุกขใ์จ ความ
ตายรออยูท่ี่นัน่และหวัใจตอ้งแหลกสลาย ท่ีนัน่มีดจะแทงบุตรของท่านและดาบจะแทงทะลุหวัใจของ
อบัราฮมั ในระหวา่งสามวนันั้น ท่านรู้สึกเหมือนวา่อิสอคัตายจากท่านไปแลว้ แต่ท่านยงัมีความเช่ือ เม่ือ
ถึงปลายทางท่านไดล้ะคนใชไ้วข้า้งหลงัท่านพดูกบัคนใชว้า่ “เรากบัลูกจะเดินไปท่ีโนน้นมสัการพระเจา้
แลว้จะกลบัมาพบเจ้า” (ปฐมกาล 22:5) ท่านมัน่ใจวา่พระเจา้จะปลดปล่อยชีวติบุตรของท่าน หรือพระ
เจา้จะชุบชีวติบุตรของท่านข้ึนมาจากความตาย อยา่งไหนก็ไดไ้ม่แตกต่างกนั อบัราฮมัรู้วา่พระเจา้จะ
ทรงท าหน่ึงในสองอยา่งน้ี มิใช่แต่เพียงเพราะท่านเช่ือในพระสัญญา แต่เพราะท่านยงัเช่ือในพระเจา้ผู ้
ประทานพระสัญญา ถา้พระเจา้ตรัสสั่งใหท้่านถวายบูชาบุตรแห่งพระสัญญา พระเจา้จะตอ้งน าเขา
กลบัมามีชีวติอีกคร้ัง 

เป็นเวลานานสามวนัอบัราฮมัและบุตรไดเ้ดินทางมาพร้อมกบัคนใช ้ ต่อจากนั้น “อบัราฮมัเอา
ฟืนส าหรับเคร่ืองเผาบูชาใส่บ่าอิสอคับุตรชาย ถือไฟและมีด” (ปฐมกาล 22:6) แลว้ “พอ่ลูกไปดว้ยกนั” 
มาถึงเวลาน้ีคนอ่ืนจะตามไปดว้ยไม่ได ้ สองพอ่ลูกตอ้งเผชิญการทดสอบตามล าพงั อิสอคัถามค าถามท่ี
เขาควรถาม “น่ีไฟและฟืน” แต่ลูกแกะส าหรับเผาเคร่ืองบูชาอยูท่ี่ไหน (ขอ้ 7) อบัราฮมัตอบดว้ยความ
เช่ือวา่ “ลูกเอ๋ย พระเจา้จะทรงจดัหาลูกแกะส าหรับพระองคเ์อง เป็นเคร่ืองเผาบูชา” (ขอ้ 8) แลว้พระ
คมัภีร์ก็ระบุขอ้ความท่ีส าคญัยิง่เป็นคร้ังท่ีสอง “พอ่ ลูกทั้งสองก็เดินต่อไปดว้ยกนั” (ขอ้ 8) อิสอคัมีอายุ
ประมาณสิบกวา่ขวบ เขาจะเดาไดห้รือไม่วา่คุณพ่อของเขาก าลงัคิดอะไร? และเขาพร้อมหรือไม่ท่ีจะท า
ตาม? อบัราฮมัก็ชรามากแลว้ ท่านคงไม่มีแรงบงัคบัจบัยศิอาคมดัให้อยูบ่นแท่นบูชาถา้อิสอคัขดัขืน เรา
อ่านไม่พบวา่มีการต่อสู้หรือต่อตา้นเลย 

ตลอดเวลาท่ีอบัราฮมัก าลงัเตรียมการเผาบูชา ซ่ึงเป็นการเตรียมส่ิงท่ีโหดร้ายต่อจิตใจท่านมาก 
พระเจา้ไม่ตรัสอะไรเลย “อบัราฮมัก็สร้างแท่นบูชาท่ีนัน่ เรียงฟืนเป็นระเบียบ แลว้มดัอิสอคับุตรชายวาง
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ไวบ้นแท่นบูชาบนฟืน แลว้อบัราฮมัก็ยืน่มือจบัมีดจะฆ่าบุตรชาย” (ขอ้ 9-10) ขณะนั้นพระเจา้จึงทรงเขา้
ขวาง พระองคไ์ม่ทรงมีพระประสงคใ์หอ้บัราฮมัฆ่าบุตรชายของท่าน แต่พระองคท์รงตอ้งการทราบวา่
ท่านยอมเช่ือฟังมากแค่ไหน พระองคไ์ม่ทรงตอ้งการการเช่ือฟังท่ีริมฝีปาก แต่ตอ้งการการประพฤติตาม
อยา่งมอบถวายทุกส่ิง บดัน้ีพระองคท์รงทราบแลว้พระเจา้ทรงเป็นอนัดบัหน่ึงในหวัใจของอบัราฮมั 
ท่านวางใจพระองคจ์นสุดใจ แมแ้ต่อิสอคัก็ไม่ส าคญัเท่าพระเจา้ 

อบัราฮมับอกอิสอคัวา่พระเจา้จะทรงจดัหาลูกแกะส าหรับพระองคเ์องเป็นเคร่ืองเผาบูชา 
พระองคก์็ไดจ้ดัเตรียมแลว้ บนภูเขานั้นมีแกะผูต้วัหน่ึง เขาของมนัติดอยูใ่นพุม่ไมทึ้บ พระเจา้ทรงเตรียม
มนัส าหรับการเผาบูชาแทนอิสอคั เราอาจสงสัยวา่ ท าไมพระเจา้ตอ้งทดสอบความเช่ือของผูรั้บใชข้อง
พระองคม์ากเท่าน้ี เราจะเขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการทดสอบไดช้ดัยิง่ข้ึนหากเราพิจารณาดูกางเขน พระ
เจา้พระบิดาไดจ้ดัเตรียมลูกแกะคือพระบุตรของพระองคเ์พื่อการถวายบูชาบนภูเขากางเขน ในเวลานั้น
พระบุตรส้ินพระชนม ์ พระเจา้ไม่ไดป้ลดปล่อยพระบุตรใหห้ลุดพน้จากกางเขน และพระองคท์รงชุบ
พระบุตรใหฟ้ื้นคืนพระชนม ์ พระบุตรเป็นลูกแกะส าหรับเผาบูชาแทนคนบาปทัว่โลก พระองค์
ส้ินพระชนมเ์พื่อลบลา้งบาปของพวกเขา 

เหตุการณ์สองเหตุการณ์น้ีใกลเ้คียงกนัมาก อิสอคัแบกฟืนและอบัราฮมัถือไฟและมีด พระเยซู
ทรงแบกกางเขนและพระบิดาทรงถือความชอกช ้าจากการส้ินพระชนมข์องพระบุตร พระเยซูทรงเตม็ใจ
ท่ีจะทนทุกขบ์นกางเขน พระองคมิ์ไดป้ลงประชนมข์องพระองคเ์อง “กระนั้นเราทั้งหลายก็ยงัถือวา่ท่าน
ถูกตีคือพระเจา้ทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านบาดเจบ็เพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช ้าเพราะ
ความบาปผดิของเรา การตีสอนอนัท าใหเ้ราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ท่ีท่านตอ้งฟกช ้านั้นก็ใหเ้รา
หายดี” (อิสยาห์ 53:4,5) “แต่ก็ยงัเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะใหท้่านฟกช ้าดว้ยความเจบ็ไขเ้ม่ือ
พระองคท์รงกระท าใหว้ญิญาณของท่านเป็นเคร่ืองบูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นพงศพ์นัธ์ุของท่าน ท่านจะ
ยดึวนัทั้งหลายของท่านน ้าพระทยัของพระเจา้จะเจริญข้ึน ก็ในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10) เราอยา่คิด
วา่พระบิดาไม่มีส่วนร่วมท่ีกางเขน เราอยา่คิดวา่พระเยซูพระบุตรสุดท่ีรักส้ินพระชนมเ์พื่อดบัพระพิโรธ
ของพระบิดาและท าใหพ้ระบิดารักเราทั้งหลายได ้ อบัราฮมัและอิสอคัเดินไปดว้ยกนั เช่นเดียวกนัพระ
บิดาและพระบุตรทรงด าเนินดว้ยกนัจนถึงการถวายบูชาคร้ังสุดทา้ยท่ีกางเขน พระบิดาทรงมีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์ท่ีพระบุตรส้ินพระชนมบ์นกางเขน พระคมัภีร์บนัทึกไวว้า่ “พระเจา้ทรงใหโ้ลกน้ีคืนดีกนั
กบัพระองคโ์ดยพระคริสต ์มิไดท้รงถือโทษในการผดิของเรา” (2 โครินธ์ 5:19) 

พระเจา้ไดต้รัสกบัอบัราฮมัถึงดินแดนแห่งหน่ึงเม่ือท่านเร่ิมชีวติแห่งความเช่ือ และในท่ีสุด
พระองคท์รงน าท่านมาถึงภูเขาส าหรับการถวายสัตวบูชา ในท านองเดียวกนัพระเยซูเสด็จเขา้มายงัโลก 
และในท่ีสุดพระองคท์รงด าเนินไปถึงกางเขน พระเยซูเสด็จมาเป็นมนุษยเ์พื่อไปถึงกางเขน กางเขนเป็น
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สุดยอดของการแสดงความรักของพระเจา้ต่อมนุษย ์ อบัราฮมัไดใ้หทุ้กส่ิงท่ีท่านมีอยูแ่ก่พระเจา้ดว้ย
ความรัก พระเจา้ทรงใหทุ้กส่ิงแก่มนุษยเ์น่ืองจากพระองคท์รงรักมนุษย ์แมก้ระทัง่พระบุตรของพระองค ์
พระองค ์ “ไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่
มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) เม่ือพระเจา้ทรงขอทุกอยา่งท่ีอบัราฮมัมี พระองคท์รงพร้อมท่ีจะใหทุ้กส่ิงท่ี
พระองคท์รงมีเช่นเดียวกนั แต่ส่ิงท่ีเรามีนั้นมีค่าเล็กนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัสรรพส่ิงท่ีเป็นของ
พระองค ์ และน่ีคือค าตอบส าหรับปัญหาชีวติของสุภาพสตรี ซ่ึงไดก้ล่าวถึงในตอนเร่ิมตน้บทน้ี เราไม่
อาจไดจ้ากพระเจา้มากกวา่ท่ีพระองคใ์หเ้ราแลว้ ทั้งน้ีเพราะพระองคท์รงใหท้ั้งหมดท่ีพระองคมี์นั้นท่ี
กางเขน พระองคอ์าจตอ้งการส่ิงท่ีเราคิดวา่มีค่ามหาศาล จะเป็นส่ิงของก็ดี เงินก็ดี หรือบุคคลท่ีเรารักก็ดี 
แต่ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดของเราไม่อาจเปรียบกบัส่ิงท่ีพระเจา้สละใหแ้ก่เรา ดงันั้นเราจึงไม่อาจสงสัย และตอ้ง
ไม่สงสัยความรักท่ีพระองคมี์ต่อเรา 

ท่ีกางเขน พระเจา้ตรัสกบัเราในท านองน้ีวา่ “ลูกของเราเอ๋ย เราตอ้งการใหเ้จา้รักเรามากกวา่ส่ิง
อ่ืนใด และมากกวา่บุคคลอ่ืนใด เราตอ้งการใหเ้จา้รักเราดว้ยสุดจิตสุดใจ สุดก าลงั สุดความคิดและสุด
ความสามารถ ความรักเช่นน้ีแหละเป็นความรักท่ีเราให้เจา้ เราไดไ้ปยงัจุดนดัพบแลว้ เราไดไ้ปยงัภูเขา
นั้น พร้อมพระบุตรของเรา พระบุตรแบกกางเขน แต่เราถือมีด เรามดัพระบุตรไวท่ี้นัน่พระบุตรถูก
ประหาร ลูกแกะของพระเจา้ไดล้บลา้งความผดิบาปของโลกน้ี เรารักเจา้มากเช่นนั้น ส่ิงท่ีเราขอจากเจา้
นั้นยงันอ้ยกวา่ส่ิงท่ีเราไดใ้หเ้จา้แลว้ ลูก ๆ ของเราเอ๋ย เราขอใจของเจา้ ถา้เรารักเจา้มากเช่นนั้น ท าไมเจา้
ถึงไม่ยอมใหข้องเล่นไร้ค่าท่ีเจา้ยดึไวแ้น่น ถา้เรารักเจา้มากเช่นนั้น ท าไมเจา้ไม่อดทนท างานนั้นเพื่อเรา 
เจา้ไม่ยอมเล้ียงดูคริสเตียนคนนั้นเพื่อเรา ท าไมเจา้ไม่ยอมเลิกความสัมพนัธ์กบับุคคลนั้น เราใหบุ้ตรของ
เราแก่เจา้ ไม่สมควรหรือท่ีเราจะขอเวลาช่วงท่ีดีท่ีสุดของเจา้บนแผน่ดินโลก เราไม่อาจน าบุตรของเจา้
ไปท างานของเราอีกซีกโลกหน่ึงหรือ?” เราขอจากเจา้มากไปหรือ? 

“อบัราฮมัจึงกลบัไปพบคนใชห้นุ่มของท่าน แลว้พากนักลบัไปยงัเมืองเบเออร์เชบา” และอิสอคั
ไปดว้ย (ปฐมกาล 22:19) ท่านกลบัไปพร้อมกบัพระสัญญาของพระเจา้ทั้งหมดท่ีพระองคท์รงกล่าวย  ้า 
ทรงท าใหม้ัน่ใจทรงลงนามผนึกตรา และส่งมอบใหอ้บัราฮมั (ปฐมกาล 22:15-18) ไม่มีส่ิงใดท่ีจะมา
ขดัขวางอบัราฮมัจากส่ิงท่ีพระองคท์รงเตรียมใหท้่านและพงศพ์นัธ์ุของท่าน เราไดรั้บพระสัญญาจาก
พระเจา้มากมาย การใหพ้ระเยซูเป็นข้ึนจากความตายและการเสด็จข้ึนสวรรคข์องพระองคน์ั้นท าใหเ้รา
มัน่ใจวา่พระสัญญาของพระเจา้จะส าเร็จแน่ “พระองคผ์ูมิ้ไดท้รงหวงพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์แต่
ไดท้รงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อใหป้ระโยชน์แก่เรา ถา้เช่นนั้นพระองคจ์ะไม่ทรงโปรดประทาน
ส่ิงสารพดัใหเ้ราทั้งหลายดว้ยกนักบัพระบุตรนั้นหรือ” (โรม 8:32)การฟ้ืนคืนพระชนมท์ าใหเ้รามัน่ใจวา่
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ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดบนสวรรคห์รือบนแผน่ดินโลก ท่ีอาจท าใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้ไม่ส าเร็จใน
ประชากรของพระองค ์ทุกอยา่งจะส าเร็จครบถว้นทุกประการ 
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16. ความเช่ือใฝ่หาสวรรค์ 

ในสมยัปัจจุบนั สามญัชนทัว่ไปปฏิเสธท่ีจะสนทนากนัเร่ืองสัจธรรมของชีวติขอ้หน่ึง อนัไดแ้ก่
ความตายและชีวติหลงัความตาย เราสามารถคุยกนัเร่ืองการเมือง การท าแทง้ สิทธิสตรี หรือลทัธิ
คอมมิวนิสต ์ เศรษฐกิจหรือสุขภาพ แต่เร่ืองความตายเป็นของร้อนท่ีไม่มีใครอยากแตะเป็นการเสีย
มารยาทท่ีจะพดูเร่ืองความตาย ใคร ๆ ก็นิยมพดูเร่ืองการประกนัชีวติเพราะดูเป็นการเตรียมตวัวางแผนท่ี
รอบคอบแต่การพดูเร่ืองการเตรียมตวัตายและผลของความตาย กลบักลายเป็นเร่ืองไม่เจริญใจ สังคมจึง
ยอมรับวา่การปฏิเสธท่ีจะพดูเร่ืองน้ีเป็นการปฏิเสธอนัควร และเราหวงัวา่ความตายคงยงัมาไม่ถึงเรา 

ปัญหาเร่ืองความตาย เป็นปัญหาท่ีนกัปราชญย์อมยกธงขาว แต่ความเช่ือท าใหเ้ร่ืองความตาย
และชีวติหลงัความตายเป็นเร่ืองดีงาม และเป็นเร่ืองท่ีเตม็ไปดว้ยสง่าราศี ดงันั้นเม่ือเราอ่านถึงตอนท่ีอบั
ราฮมัชรามากแลว้และก าลงัยนืขา้งหลุมศพของภรรยา เราไม่ควรมีความรู้สึกวา่ประสบการณ์ชีวติ
ทั้งหมดของท่านท่ีผา่นมานั้นก าลงัเลือนหายไป เม่ือเรามองดูแต่สถานการณ์รอบดา้น เราอาจสงสัยวา่
ชีวติแห่งความเช่ือนั้นมีคุณค่าจริงหรือ ซาราห์ไดจ้ากไปแลว้ อบัราฮมัชรามากแลว้ ในแผน่ดินแห่งพระ
สัญญาทา่นไดถื้อกรรมสิทธ์ิแต่เพียงถ ้าแห่งหน่ึงและทุ่งนาผนืหน่ึง ท่านไดซ้ื้อถ ้าเพื่อใชเ้ป็นหลุมฝังศพ
โดยจ่ายในราคางาม (ปฐมกาล 23) ท่านไม่ไดก้รรมสิทธ์ิในดินแดนท่ีพระเจา้ทรงสัญญาจะใหท้่าน ท่าน
มีบุตรตามพระสัญญาเพียงคนเดียว และยงัไม่มีหลาน แต่อบัราฮมัไม่ไดเ้ศร้าใจหรือผดิหวงัแมแ้ต่นอ้ย 
ท่านไดเ้คยเห็นฤทธานุภาพของพระเจา้าท่ีทรงปลดปล่อยอิสอคัจากความตาย อบัราฮมัมัน่ใจวา่พระเจา้
ทรงสามารถชุบท่านจากความตาย และทรงสามารถท าใหพ้ระสัญญาท่ีให้แก่ท่านนั้นส าเร็จทุกประการ
ในเวลาของพระองค ์ ความเช่ือท าใหเ้รามองทะลุผา่นม่านท่ีกั้นมนุษยไ์ม่ใหเ้ห็นอนาคต ความเช่ือท าให้
เราพอใจรอคอย 

หลุมฝังศพท่ีอบัราฮมัก าลงัยนือยูข่า้ง ๆ นั้นแตกต่างจากหลุมอ่ืน ๆ ในโลกน้ี คนเป็นจ านวนมาก
ด้ินรนเพื่อความมัน่คงและความร ่ ารวยในชีวิตน้ี และไดต้กเป็นทาสของมนั ทา้ยสุดเขาพบวา่เขามี
กรรมสิทธ์ิเฉพาะแต่เพียงหลุมยาวหกฟุต กวา้งสามฟุต และปราศจากความหวงัอ่ืนใด ส าหรับอบัราฮมั
และส าหรับคริสเตียนทุกคน หลุมฝังศพเปรียบเหมือนตู ้ (ซี.เอส.ลิววสิ ไดย้กเป็นตวัอยา่งในหนงัสือช่ือ
เร่ืองราวของนาร์เนีย) ตูท่ี้ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่แทจ้ริงแลว้มีช่องทางไปยงัโลกใหม่ท่ีแสนต่ืนเตน้ 

คร้ังแรกท่ีขา้พเจา้ไดอ้ธิบายชีวติของอบัราฮมัในการประชุมแห่งหน่ึง ก่อนถึงเวลาพดูเพียง
เล็กนอ้ย มีโทรศพัทม์าถึงขา้พเจา้ เน้ือหาขอ้ความท่ีขา้พเจา้จะบรรยายนั้นเนน้ท่ีการถวายอิสอคัและ
มรณกรรมของซาราห์ ขอ้ความท่ีไดย้นิทางโทรศพัท ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัข่าวการตายของเพื่อนร่วมงานคน
หน่ึงจากอุบติัเหตุรถยนตห่์างออกไปไม่ก่ีไมล ์ เขาเป็นคนหนุ่ม มีภรรยาและบุตรสามคน พวกเราเศร้าใจ
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มาก แต่เม่ือเราไดอ่้านพระค าของพระเจา้ร่วมกนัเรารู้วา่พระองคก์ าลงัสอนเราใหท้ราบค าตอบของ
ปัญหาเร่ืองความตาย ค าตอบนั้นคือภาพการปลดปล่อยอิสอคัใหอ้บัราฮมั และค าตอบนั้นอยูท่ี่การฟ้ืน
คืนพระชนมแ์ละการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ความตายไม่ใช่อวสาน
ของทุกส่ิง เพราะวา่ชีวิตในพระเยซูคริสตไ์ม่หยดุท่ีหลุมฝังศพแต่คงอยูเ่ป็นนิจ มีสวรรคแ์ละโลกใหม่รอ
อยู ่และมีแต่ความชอบธรรม 

พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกเก่ียวกบัประชากรของพระเจา้ตั้งแต่สมยัของอบัราฮมัจนนิรันดร์วา่ “คน
เหล่านั้นไดต้ายไปขณะท่ีมีความเช่ือเตม็ท่ี และไม่ไดรั้บส่ิงท่ีไดท้รงสัญญาไว ้ แต่เขาก็ไดเ้ห็นและได้
เตรียมรับไวต้ั้งแต่ไกล และรู้ดีวา่เขาเป็นคนแปลกถ่ินท่ีท่องเท่ียวไปในโลก เพราะคนท่ีพดูอยา่งน้ีก็
แสดงใหเ้ห็นชดัแลว้วา่ เขาก าลงัแสวงหาเมืองท่ีจะไดเ้ป็นของเขา ถา้เขาคิดถึงบา้นเมืองท่ีเขาจากมานั้น 
เขาก็คงจะมีโอกาสกลบัไปได ้ แต่ความจริงเขาปรารถนาท่ีจะอยูใ่นเมืองท่ีประเสริฐกวา่นั้นคือเมือง
สวรรค ์ เหตุฉะนั้นพระเจา้จึงมิไดท้รงละอายเม่ือเขาเรียกพระองคว์า่เป็นพระเจา้ของเขา เพราะพระองค์
ไดจ้ดัเตรียมเมืองหน่ึงไวส้ าหรับเขาแลว้” (ฮีบรู 11:13-16) 

“คนเหล่านั้นทุกคนมีช่ือเสียงดีเพราะความเช่ือของเขา แต่เขาก็ยงัไม่ไดรั้บส่ิงท่ีทรงสัญญาไว ้
เพราะพระเจา้ทรงจดัเตรียมส่ิงซ่ึงประเสริฐยิง่กวา่นั้นไวส้ าหรับเขา เพื่อเขาทั้งหลายจะไดรั้บความ
บริบูรณ์ดว้ยกนักบัเราเท่านั้น เหตุฉะนั้นเม่ือเรามีพยานพร่ังพร้อมอยูร่อบขา้งเช่นน้ีแลว้ ก็ขอใหเ้ราละทิ้ง
ทุกอยา่งท่ีถ่วงอยูแ่ละบาปท่ีเกาะแน่น ขอให้เราวิง่แข่งดว้ยความเพียรพยายาม ตามท่ีไดก้ าหนดไว้
ส าหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผูบุ้กเบิกความเช่ือ.......” (ฮีบรู 11:39,12:2) 

ในท่ีสุดสายตาของผูมี้ความเช่ือสามารถมองไดไ้กลทะลุปรุโปร่ง ผดิกบัชาวโลกท่ีสายตาสั้น
เห็นแต่เพียงของชัว่คราวท่ีเป็นวตัถุ เราอาจตอ้งรออีกนานกวา่จะไดรั้บมรดก แต่เราก็มีเวลาเหลือเฟือท่ี
จะรอ เรามีเวลาตลอดชีวติบนโลกน้ีและเวลาหลงัความตายอีกนานเป็นนิจ เราสามารถอดทนรอคอยได ้
เพราะเราไดพ้ลงัจากความเช่ือ 



 107 

 A Man and 

 His God  

Denis Lane  


