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พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ชายคนหน่ึงในคณะเนวเิกเตอร์ เป็นชาวจาไมกา้ หลายปีก่อนเขาท างานกบับริษทัคา้กลว้ย
แห่งหน่ึงใกลบ้า้นเกิดของเขาในเมืองคิงสตั้น (ประเทศจาไมกา้) เขาท างานไดดี้มากในบริษทันั้น วนั
หน่ึงผูบ้ริหารไดเ้ชิญเขาไปพบท่ีหอ้งท างาน เพื่อปรึกษากนัถึงเร่ืองอนาคตของเขา 

หลงัจากประเมินความสามารถของชายคนน้ีแลว้ผูบ้ริหารกล่าววา่ “คุณมีอนาคตท่ีดีใน
บริษทัของเราและจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีเลิศโดยทางบริษทัจะเล่ือนต าแหน่งให ้ ขณะน้ีเราก าลงั
หาคนเก่ง เพื่อท่ีจะส่งไปใหค้ณะกรรมการพิจารณาถา้คุณไดรั้บการคดัเลือกคุณจะตอ้งยอมอุทิศชีวิต
ทั้งหมดของคุณเพื่อกลว้ยเหล่าน้ี” 

ชายหนุ่มน่ิงคิดอยูค่รู่หน่ึง แลว้ตดัสินใจวา่เขาคงไม่อาจมอบชีวติทั้งชีวิตของเขาเพื่อกลว้ย
ได ้

การครอบครองของพระเยซูคริสต ์ หมายถึงการท่ีเรายกยอ่งพระองคใ์ห้เป็นท่ีหน่ึงในชีวติ
ของเรา และอยูเ่หนือทุกส่ิงท่ีเป็น “กลว้ย”ในชีวติเรา 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงกฎเกณฑส่ี์ประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยกยอ่งใหพ้ระคริสตเ์ป็นท่ีหน่ึงใน
ชีวติของเรา  

1. แทจ้ริงแลว้พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แมว้า่เราตอ้งการใหพ้ระองคท์รง
เป็นอยา่งนั้นหรือไม่ก็ตาม 

2. เหตุผลต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้ราไม่ยอมรับวา่พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
3. การยอมรับวา่พระองคท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หมายความวา่อยา่งไร? 
4. ท าไมพระเยซู? ทรงตอ้งการเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา?ใหเ้ราศึกษาทีละขอ้ 
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พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นพระเจ้า 

แม้ว่าเราต้องการให้พระองค์ทรงเป็นอย่างน้ันหรือไม่กต็าม 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผูส้ร้างสรรพส่ิงในโลกน้ี “โดยอ านาจแห่งพระด ารัสของ
พระองค”์  

พระองคท์รงรวบรวมทุกส่ิงเขา้ดว้ยกนั “เพราะวา่ในพระองค ์สรรพส่ิงถูกสร้างข้ึนทั้งในทอ้งฟ้าและ
แผน่ดินโลก ส่ิงซ่ึงประจกัษแ์ก่ตา และซ่ึงไม่ประจกัษแ์ก่ตา ไม่วา่จะเป็นเทวบลัลงักห์รือเป็นเทพ
อาณาจกัร หรือเป็นเทพครอบครองหรือศกัดิเทพ สรรพส่ิงถูกสร้างข้ึนโดยพระองคแ์ละเพื่อพระองค์
พระองคท์รงด ารงอยูก่่อนสรรพส่ิงทั้งปวงและสรรพส่ิงทั้งปวงเป็นระเบียบอยูโ่ดยพระองค ์
พระองคท์รงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจกัรของพระองค์เป็นปฐมเป็นผูแ้รกท่ีทรงเป็นข้ึนมาจาก
ความตาย เพื่อพระองคจ์ะไดเ้ป็นเอกในสรรพส่ิงทั้งปวง ใน (โคโลสี 1:16-18) 

คุณเคยคิดบา้งไหมวา่ มีสักก่ีคร้ังท่ีคุณสามารถท่ีจะควบคุมการด าเนินชีวิตของตวัเองได?้ 
คุณก าหนดไดไ้หมวา่คุณจะเกิดเม่ือไหร่? คุณเลือกพอ่แม่เองไดไ้หม? คุณเลือกท่ีจะเกิดในประเทศ
นั้นประเทศน้ีไหม? คุณสามารถตดัสินใจเลือกสีผวิ,สีตาของคุณ สีเส้นผมของคุณไดม้ัย๊ คุณสามารถ
ตดัสินเก่ียวกบัระดบัสติปัญญา ความสามารถพิเศษของคุณไดไ้หม? ค าตอบก็คือไม่ คุณไม่มีสิทธ์ิ
เลือกส่ิงดงักล่าวน้ีไดเ้อง การออกเสียงของคุณนั้นแทจ้ริงแลว้ไม่มีค่าอะไรเลย 

แลว้จุดไหนล่ะ ท่ีคุณสามารถควบคุมเองได?้ พระคมัภีร์บอกวา่คุณควบคุมไดเ้พียงส่วนเล็ก 
ๆ แต่มีความส าคญัในชีวติของคุณ เราเรียกส่ิงน้ีวา่ความตั้งใจ คุณตอ้งยอมจ านนต่อความเป็นองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของพระคริสต ์ ซ่ึงหมายความวา่ พระเยซูจะอยูเ่หนือทุกส่ิงในชีวติคุณไม่ใช่แค่เพียง
บางส่วน ในการตดัสินใจยอมรับความตั้งใจน้ี คุณจะตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ พระเยซูทรงควบคุมส่วน
ใหญ่ ๆ เกือบทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติคุณ แมว้า่บางอยา่งคุณอาจจะชอบหรือไม่ก็ตาม 
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ท าไมเราจึงไม่ยอมรับพระคริสต์ 

เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 

แมว้า่ แต่ละคนจะมีเหตุผลเป็นของตนเองท่ีไม่ยอมรับพระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่ก็มี
เหตุผลบางอยา่งท่ีมกัจะเกิดข้ึนอยูท่ ัว่ไปจนเป็นท่ีน่าสังเกตดงัน้ี 

1. พระองคอ์าจใหเ้ราท าอะไรบางอยา่ง ท่ีเราไม่ตอ้งการท า 
เป็นความจริงท่ีพระองคท์รงท าเช่นนั้น เพราะถา้ไม่มีส่ิงน้ีแลว้ก็ยอ่มไม่มีเหตุผลให้ตอ้ง

ตดัสินใจเลย เม่ือคุณยอมให้พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในชีวิตคุณ คุณจะตอ้งท าทุกส่ิงท่ี
เป็นพระบญัชาของพระองคแ์มว้า่บางส่ิงในจ านวนนั้น คุณอาจไม่อยากท าเลยก็ตาม 

อบัราฮมั ไม่ตอ้งการถวายอิสอคัเป็นเคร่ืองบูชา โมเสสไม่ตอ้งการไปอยูจ่  าเพาะพระพกัตร์
กษตัริยฟ์าโรห์ โยเซฟไม่ตอ้งการใชเ้วลาหลายปีในคุก พระเยซูคริสตไ์ม่ตอ้งการถูกตรึงบนไม้
กางเขน….. 

ไม่มีใครชอบไมก้างเขน ไม่มีใครตอ้งการตายและไม่มีใครตอ้งการตายและไม่มีใคร
ตอ้งการปฏิเสธความปรารถนาของตนเองแต่น่ีคือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปกครองของพระเจา้ 
สาวกคือ ผูมี้วนิยั เขาคือผูป้ฏิเสธในส่ิงท่ีเขาชอบแต่ไม่ปฏิเสธพระประสงคข์องพระเจา้ สาวกจะไม่
ตามใจตนเอง โดยแสวงหาส่ิงท่ีตนตอ้งการและท าตามความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงั 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงเป็นเจา้ชีวติเขาคุณ ทุกอยา่งจะอยูใ่นเขตวงอ านาจของพระองค ์ไม่วา่
จะเป็นความนึกคิดของคุณ การแสดงออกของคุณ แผนงานของคุณ อาชีพของคุณ เวลาวา่งของคุณ 
และเป้าหมายในชีวติของคุณ ส่ิงเหล่าน้ีจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระองคท์ั้งส้ิน 

2. เรามกัคิดวา่เรารู้ วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเรา 
ความคิดอยา่งน้ีนบัวา่ผดิมากทีเดียว เด็กท่ีถูกสร้างและปล่อยใหอ้ยูต่ามล าพงั อาจฆ่าตวัเอง

ไดโ้ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาอาจกินของท่ีผิดหรือวิง่ออกไปท่ีถนน หรือควา้มีดคม ๆ มาถือไว ้ หรือ
เล่นกบัของบางอยา่งท่ีเป็นอนัตราย ผูป้กครองจะตอ้งเอาใจใส่ดูแลลูก ๆ ซ่ึงกฎหมายก็ตอ้งการให้
เป็นอยา่งนั้น แต่ถา้พอ่แม่ไม่ยอมท าหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองของลูก ศาลจะสั่งจบั เพราะถือวา่พอ่แม่มี
ความผดิ 

อยา่งไรก็ตาม เรามกัคิดวา่ส่ิงต่าง ๆ จะเปล่ียนแปลงไป เม่ือเราเติบโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึน ซ่ึงเป็น
การเขา้ใจผดิ เพราะเด็กท่ีพึ่งพาตนเอง อาจท าให้ตนไดรั้บบาดเจบ็ฉนัใด ผูใ้หญ่ท่ีพึ่งพาตนเองก็ท า
ใหต้นไดรั้บบาดเจบ็ฉนันั้น จากสถิติท่ีพบเห็นอยูเ่ป็นประจ าบ่งบอกวา่ ในแต่ละปีมีคนตายเพราะ
อุบติัเหตุทางรถยนตม์ากกวา่การตายเพราะโรคมะเร็ง และโรคหวัใจรวมกนั 



 6 

นกัวทิยาศาสตร์กลุ่มหน่ึงไดเ้ตือนวา่ อเมริกามีหวัรบนิวเคลียร์มากพอท่ีจะท าลายมนุษยทุ์ก
คนท่ีอยูบ่นพื้นผิวโลก เท่ากบัมีดินระเบิดท่ีบรรทุกหน่ึงตูร้ถไฟส าหรับทุกคนในโลกเพื่อจะสามารถ
ท าลายเราไดโ้ดยยงัไม่ไดพ้ดูถึงหวัรบนิวเคลียร์ท่ีชาติอ่ืน ๆ มีอยูใ่นโลก 

คุณเคยคิดบา้งไหมวา่ท่ีเราจา้งต ารวจนั้นจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงก็เพื่อใหค้่อยสอดส่องดูแลวา่ 
เราจะไม่ท าอะไรผดิ ดงันั้น เรากลา้พอท่ีจะพดูวา่เรารู้วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเรา 

3. เราไม่แน่ใจวา่ พระเจา้ทรงสนพระทยัเรามากท่ีสุด 
ถา้พระเจา้ทรงมีพระประสงค ์จะสร้างความล าบากใหก้บัเรา คุณนึกภาพออกไหมวา่จะทรง

กระท าต่อเราดว้ยวธีิใด? ถา้พระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะท าใหเ้ราทุกขย์าก และรบกวนเราดว้ย
ความล าบากต่าง ๆ จริงแลว้เราคงทนทานไม่ไหวหรอก 

บางคนอาจเถียงวา่พระเจา้ไม่มีพระประสงคจ์ะเก่ียวขอ้งกบัชีวติของคุณ เพราะจากการท่ี
พระเจา้ ทรงตอ้งการท่ีจะครอบครองชีวติของคุณก็เป็นบทพิสูจน์ท่ีเด่นชดัแลว้วา่ทรงมีพระประสงค์
ท่ีเก่ียวพนักบัคุณ พระองคไ์ดต้รัสผา่นทางผูเ้ผยพระวจนะเยเรมียว์า่ “ดว้ยวา่เรารู้ความคิดทั้งปวงท่ี
เราไดคิ้ดถึงพวกเจา้ พระเยโฮวาห์ตรัสวา่คือความคิดต่าง ๆ ส าหรับความสุขไม่ใช่ส าหรับความร้าย 
เพื่อจะไดใ้หพ้วกเจา้ไดค้วามหวงัใจท่ีเบ้ืองปลาย” (เยเรมีย ์29:11) 
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การยอมรับพระองค์เป็นองค์ 

พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอย่างไร? 

การยอมใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มีปรากฏในค าอธิษฐานท่ีพระองคท์รงสอน
เหล่าสาวกของพระองคด์งัน้ี “ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอยา่งน้ีวา่ ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองค์
ทั้งหลาย ผูท้รงสถิตในสวรรค ์ ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นท่ีเคารพสักการะ ขอให้แผน่ดินของ
พระองคม์าตั้งอยู ่ ขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองคใ์นสวรรคเ์ป็นอยา่งไรก็ใหเ้ป็นอยา่งนั้น
ในแผน่ดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจ าวนัแก่ขา้พระองคท์ั้งหลายในกาลวนัน้ีและขอ
ทรงโปรดยกความผดิของขา้พระองคเ์หมือนขา้พระองคย์กโทษผูก้ระท าผดิต่อขา้พระองคน์ั้น และ
ขออยา่น าขา้พระองคใ์นการทดลอง แต่ขอใหพ้น้จากส่ิงชัว่ร้าย เหตุวา่ราชอ านาจและฤทธ์ิเดชและ
พระสิริเป็นของพระองคสื์บ ๆ ไปเป็นนิจ อาเมน ”(มทัธิว 6:9-13) 

ใหส้ังเกตค าอธิษฐาน ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยค าวา่ “พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย” พระเยซู
ไม่ไดส้อนใหเ้ราพดูวา่ “พระบิดาของขา้พระองค”์ แต่เป็น “พระบิดาของขา้พระองคท์ั้งหลาย” 
สาวกจะตอ้งสามารถเป็นเหมือนกบัคนทั้งหลายตามท่ีเขาเป็น นัง่ในท่ีท่ีพวกเขานัง่ สาวกไม่ใช่ผูท่ี้ดี
รอบคอบโดยก าเนิด ตรงกนัขา้ม เขาเป็นพวกนกัศึกษา ผูแ้สวงหาสัจธรรม ผูมี้ความประสงคจ์ะท า
ใหชี้วติของเขาเป็นไปตามประสงคข์องพระเจา้ ดงันั้น เขาจึงตอ้งเขา้ใจความตอ้งการและความ
อ่อนแอของคนทัว่ไป “ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นท่ีเคารพสักการะ” พระเยซูไม่ไดอ้ธิษฐานวา่
ใหพ้ระนามของพระองคเ์องเป็นท่ีเคารพสักการะ แต่ให้พระนามของพระบิดาเป็นท่ีเคารพสักการะ 
การยอมรับการปกครองของพระองคห์มายถึง การยอมจ านนของนามคุณเอง 

คุณสนใจท่ีสร้างช่ือเสียงเพื่อตนเองบา้งไหม? คุณตอ้งการท่ีจะใหค้นทั้งไปจ านามของคุณ
ไดใ้ช่ไหม? เป้าหมายชีวติของคุณในการปรนเปรอตนเองก็คือ การพยายามคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ทาง
วทิยาศาสตร์ ประกอบธุรกิจใหเ้จริญรุ่งเรือง แต่งงานกบับุคคลส าคญั และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีท าใหคุ้ณเป็นท่ี
ยอมรับนบัถือใช่หรือไม?่  

การมีพระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะใหพ้ระนามของพระองค์
ไม่ใช่นามของคุณ…ไดรั้บการเคารพสักการะ 

“ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู”่ พระเจา้ทรงปรารถนาจะปกครองแผน่ดินโลก
เหมือนกบัท่ีทรงปกครองแผน่ดินสวรรค ์พระองคก์ าลงัอยูใ่นขบวนการสร้างอาณาจกัรของพระองค์
อยู ่ คุณอยากมีส่วนสละแรงกายเพื่อสร้างอาณาจกัรของพระคริสตไ์หม? หรือคุณยุง่กบัการสร้าง
อาณาจกัรเล็ก ๆ ของคุณอยู?่ 

ในคริสตจกัรของคุณ การสอนเด็กในวนัอาทิตยเ์ป็นของคุณเองหรือ? คณะธรรมกิจ และ
ผูป้กครองเป็นของคุณหรือ? โครงการปลูกสร้างอาคารเป็นของคุณหรือ? โครงการส่งออก
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อาสาสมคัรออกไปประกาศเป็นของคุณหรือ? ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นความตั้งใจของคุณเอง…หรือคุณ
สามารถพดูออกมาไดอ้ยา่งเต็มปากวา่นัน่เป็นอาณาจกัรของพระคริสตซ่ึ์งคุณก าลงัคิดจะสร้างอยู?่ 

วธีิท่ีจะแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้คือ ผา่นการประกาศโดย “การน าคนจากความมืดมา
สู่แสงสวา่ง และจากอ านาจของซาตานสู่พระเจา้” คุณกระตือรือร้นในการประกาศพระกิตติคุณ
ไหม? มีผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนก่ีคนท่ีคุณรู้จกั และเขานบัคุณเป็นเพื่อนสนิทหรือ? 

“ขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองค”์ ขอ้ท่ีน่าสังเกตคือพระเยซูไม่ไดต้รัสวา่ “ขอให้
เป็นไปตามใจของขา้พระองค”์ แต่ตรัสวา่ “ขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองค”์ 

น่ีเป็นขอ้คิดท่ีพระเยซูทรงเผยใหเ้รารับรู้ เม่ือพระองคต์รัสวา่ “เราจะท าส่ิงใดตามอ าเภอใจ
ไม่ได ้ เราไดย้นิอยา่งไร เราก็พิพากษาอยา่งนั้น และการพิพากษาของเราก็ยติุธรรม เพราะเรามิไดมุ้่ง
ท่ีจะท าตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงคข์องพระองคพ์ระผูท้รงใชเ้รามา” (ยอห์น 5:30) 

คุณไม่สามารถอธิษฐานวา่ “ขอใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองค”์ นอกจากคุณจะ
แสวงหาน ้าพระทยัของพระองคอ์ยา่งกระตือรือร้น และปฏิบติัตามนั้น จงเร่ิมดว้ยการท าตามส่ิงท่ี
คุณทราบจากพระคมัภีร์ในส่วนท่ีกล่าวถึงน ้าพระทยัของพระเจา้ เม่ือท าไดเ้ช่นน้ีแลว้พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิผูท้รงสัตยซ่ื์อ จะใหค้วามกระจ่างแก่คุณในเร่ืองต่าง ๆ ท่ียงัไม่ชดัเจน 

“ขอประทานอาหารประจ าวนัแก่พวกขา้พระองค”์ เราสามารถท่ีจะอธิษฐานตามขอ้ความน้ี
ได ้ ถา้เรามีทศันคติวา่ “ทุกอยา่งท่ีฉนัมีอยูม่าจากพระเยซูและเป็นของพระองค”์ มิฉะนั้น เหตุใดเรา
จึงทูลขอส่ิงท่ีมาถึงเราอยา่งปกติจากพระองค ์ อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวดงัน้ีวา่ “ท่านไม่รู้หรือวา่ 
ร่างกายของท่านเป็นวหิารของพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตในท่าน ซ่ึงท่านไดรั้บจากพระเจา้ ท่าน
ไม่ใชเ้จา้ของตวัท่านเอง พระเจา้ทรงซ้ือท่านไวแ้ลว้ดว้ยค่าสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่
พระเจา้ดว้ยร่างกายของท่านเถิด (1 โครินธ์6:19-20) 

เพราะวา่ พระเยซูทรงซ้ือคุณดว้ยราคาท่ีพระองคต์อ้งหลัง่พระโลหิต คุณจึงไม่ใช่เจา้ของตวั
คุณเองอีกต่อไป คุณเป็นของพระองค ์ การปกครองของพระองคห์มายถึง คุณจะตอ้งจดจ าความจริง
ขอ้น้ีไวแ้ละยอมมอบทุกส่ิงท่ีมีอยู ่ทั้งตวัคุณ และความหวงัของคุณใหแ้ก่พระองค ์

ลองนึกถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นของคุณ และคุณพิจารณาเห็นวา่เป็นของมีค่า มนัอาจเป็นเงินทอง
หรือเพชรพลอยท่ีคุณช่ืนชอบ อาจเป็นอุปกรณ์กีฬาของคุณ อาจเป็นสเตริโอหรือรถเคร่ืองของคุณ
ไม่วา่อะไรก็ตามถามตวัคุณเองวา่ ใครเป็นเจา้ของส่ิงเหล่าน้ี ถา้มนัเป็นของพระเยซูคริสตจ์ริง คุณ
ยอ่มไม่รังเกียจท่ีจะใชม้นัตามท่ีพระองคท์รงเห็นวา่เหมาะสม 

“และขอทรงโปรดยกความผิดของขา้พระองคเ์หมือนขา้พระองคย์กความผดิของผูท่ี้ท  าผดิ
ต่อขา้พระองค”์ พระเยซูทรงบอกใหเ้ราอธิษฐานวา่ “พระบิดาเจา้ขา้ ขอทรงโปรดยกความผดิของขา้
พระองคเ์หมือนกบัท่ีขา้พระองคย์กความผดิของผูอ่ื้น” คุณพดูอยา่งนั้นไดไ้หม? คุณกล่าวอยา่งหนกั
แน่ไดไ้หมวา่ใหพ้ระเจา้อภยัความผดิของคุณ ตามส่วนท่ีคุณอภยัใหก้บัผูอ่ื้น?  
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การปกครองของพระเจา้น าไปสู่การใหแ้ละการรับ พระคุณคือ พระประสงคข์องพระเจา้ท่ี
จะสละพระองคเ์องอยา่งส้ินเชิงเพื่อเราการปกครองของพระเจา้ในชีวิตเรา คือความตั้งใจของเราเอง
ท่ีจะถวายตวัของเราทั้งหมดต่อพระเจา้ ทุกคนตอ้งการใหพ้ระเจา้สละชีวติของพระองคท์ั้งหมดแก่
เขา แต่มีนอ้ยคนท่ีตอ้งการมอบชีวติตนทั้งหมดแก่พระเจา้ 

“ขออยา่น าขา้พระองคเ์ขา้ในการทดลอง” พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อพระบิดาจะไม่น าเราเขา้
สู่สถานการณ์ท่ีอาจชกัจูงเราไปในทางท่ีเส่ือมเสียได ้ มีสถานการณ์หลายอยา่งในชีวิต ท่ีไม่ถึงกบัผดิ
เลยทีเดียว แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะเปิดโอกาสใหซ้าตานเขา้มามีอ านาจเหนือเราได ้

พระเยซูคริสตมิ์ไดต้รัสวา่ “ขออยา่น าขา้พระองคเ์ขา้ในความบาป” แต่ตรัสวา่ “ขออยา่น าขา้
พระองคเ์ขา้ในการทดลอง” การอธิษฐานแบบน้ีมีความหมายวา่ ตวัขา้พเจา้เองตั้งใจยอมจ านนต่อ
พระองคใ์นส่ิงท่ีมีปัญหา ขา้พเจา้ไม่เพียงแต่ยอมจ านนในเร่ืองของบาปเท่านั้น แต่ยอมจ านนต่อ
พระองคใ์นทุกส่ิงท่ีน าไปสู่การทดลองดว้ย 

คุณยอ่มทราบดีวา่ส่ิงเหล่าน้ีคืออะไร? ใหพ้ระเยชูคริสตเ์ป็นเจา้ในชีวิตของคุณ นั้นหมายถึง
วา่คุณจะตอ้งสลดัส่ิงไม่ดีเหล่าน้ีใหห้มดไปจากตวัคุณ “ใหพ้น้จากส่ิงชัว่ร้าย” น่ีเป็นค าอธิษฐาน
เดียวกนักบัท่ีพระเยซูทรงมอบใหเ้หล่าสาวกของพระองคใ์นคืนท่ีพระองคท์รงถูกทรยศ (ยอห์น 
17:15) 

การปกครองของพระเจา้ยงัเก่ียวขอ้งไปถึงการยอมรับวา่ เราไม่มีทางท่ีจะต่อสู้กบัศตัรูดว้ย
ตวัของเราเองได ้พระคริสต์….มีเพียงพระองคเ์ท่านั้นท่ีจะเป็นผูป้กป้องรักษาเรา ไม่มีใครหรอกท่ีใช้
ก าลงัของตนเองเขา้ท าสงครามกบัศตัรูและเอาชนะได ้ นอกจากทางพระคริสตซ่ึ์งทรงท าใหซ้าตาน
พา่ยแพโ้ดยกางเขนนั้น 

ยากอบ นอ้งชายของพระเยซู เขียนไวด้งัน้ีวา่ “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงนอ้มใจยอมฟัง
พระเจา้ จงต่อสู้กบัมาร และมนัจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7) มารร้ายจะหนีไปจากเรา ถา้เรานอ้มใจ
ยอมฟังพระเจา้และต่อสู้กบัมารดว้ยฤทธ์ิเดชของพระองค ์
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เหตุใดพระเยซูจึงทรง 

ต้องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 

ท าไมพระเยซูคริสตจึ์งทรงขวนขวายท่ีจะขอเขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวติของเรา? ท าไมพระองค์
ไม่ทรงปล่อยเราให้อยูใ่นความทุกข ์ น่ีเป็นความลึกลบัอยา่งหน่ึงในพระคมัภีร์ แต่พระคมัภีร์ก็บอก
ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่พระองคท์รงรักเรา และทรงตอ้งการจะเก่ียวขอ้งในชีวติของเรา พระองคท์รง
ตอ้งการเป็นเจา้ของชีวติของเรา เม่ือขา้พเจา้มองดูส่ิงท่ีเป็นบาปในชีวติของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตอ้ง
ยอมรับวา่ความคิดขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นส่ิงท่ีลึกล ้าเกินกวา่ท่ีเราจะเขา้ใจไดจ้ริง ๆ 

ขา้พเจา้รู้จกัพอ่คา้เดินทางคนหน่ึง จากโอคลาโฮมา เขาไดใ้ชเ้คร่ืองบินล าเล็ก ๆ ส าหรับการ
ติดต่อดา้นธุรกิจของเขา เพราะเขาตอ้งเดินทางไปหลายทอ้งท่ีท่ีอยูน่อกเส้นทางเดินรถ คร้ังหน่ึงเขา
บินอยูเ่หนือภูมิประเทศท่ีขรุขระ และไดเ้ห็นรถยนตค์นัหน่ึงพยายามจะแซงรถบรรทุกท่ีมีขนาด
ใหญ่ซ่ึงอยูข่า้งหนา้ รถของเขาจึงส่ายไปมาเพื่อคอยหาโอกาสแซงรถบรรทุก 

เพื่อนของขา้พเจา้ตดัสินใจ บินกลบัไปดูอีก ปรากฏวา่ แต่ละคร้ังท่ีรถยนตจ์ะแซงรถบรรทุก
มนัจะพบกบัเส้นคู่ ภูเขา ทางโคง้ หรือไม่ก็มีรถอีกคนัหน่ึงสวนทางมา จากการเฝ้าสังเกตของเพื่อน
ขา้พเจา้ เขาสามารถเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ บนถนนสายนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นระยะทางหลายไมล ์
เขาจึงคิดในใจวา่ “ถา้ฉนัสามารถติดต่อกบัชายท่ีอยูใ่นรถยนตค์นันั้นไดฉ้นัคงบอกเขาวา่ เม่ือไหร่จึง
จะแซงไดอ้ยา่งปลอดภยัและเม่ือไหร่ท่ีไม่ปลอดภยั 

เหมือนกบัท่ีเรายงัคงด าเนินการผจญภยั คร้ังยิง่ใหญ่ของเราต่อไป ซ่ึงเรียกวา่ ชีวติเราไม่
สามารถมองออ้มทางโคง้จนเห็นเหตุการณ์ในวนัพรุ่งน้ีได ้ หรือมองขา้มภูเขา เพื่อดูวา่สภาพการณ์
ในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอยา่งไร เราไม่ทราบวา่ เม่ือไรจึงจะขา้มถนนไปไดด้ว้ยความปลอดภยั แต่
เน่ืองจากพระเยซูคริสตท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จึงทรงสามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จน
สุดปลาย พระองคท์รงหย ัง่รู้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง 

ความตั้งใจของพระองค ์ ท่ีจะเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ก็ไดเ้ปิดเผยความตอ้งการของ
พระองคท่ี์เขา้มาเก่ียวในชีวติของเรา ดงันั้นพระองคจึ์งทรงสามารถบอกใหเ้ราทราบไดว้า่ เม่ือไรท่ี
เราจะกา้วไปขา้งหนา้ไดด้ว้ยความปลอดภยั และเม่ือไรท่ีเราไม่ควรกา้วไปเราคงไม่โง่พอท่ีจะปฏิเสธ
ขอ้เสนอท่ีมีค่าท่ีสุดน้ีใช่ไหม 
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