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ค าน า 
“เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) 

ชีวติคอือะไร? 

เป็นการไม่ยากท่ีจะบอกวา่ ชีวติท าอะไรไดบ้า้ง เพราะชีวิตไดส้ าแดงปฏิกิริยาออกไดห้ลายอยา่ง 
แต่ถา้จะถามวา่ชีวติคืออะไรนั้น ยงัไม่มีค  าตอบท่ีแจ่มแจง้และจุใจเลยสักค าตอบเดียว 

เม่ือโลกไดรั้บการสร้างสรรคข้ึ์นนั้น ไดเ้กิดชีวติขั้นต ่าในอาณาจกัรพฤกษาข้ึนก่อน ตน้หญา้
นอ้ย ๆ บนยอดเขาสูง ถา้มนัคิดและพดูได ้มนัคงจะพดูวา่ “ดูเถิด...ฉนัใหญ่โตกวา่ภูเขาลูกน้ี เพราะวา่ฉนั
เป็นส่ิงมีชีวติ แต่ภูเขาเป็นเพียงกอ้นหินเท่านั้น ฉนัถือก าเนิดจากพืชท่ีมีชีวติ ฉนัเติบใหญ่ข้ึนดว้ยก าลงั
ฤทธ์ิและเป็นระเบียบ ฉนับ ารุงชีวติจากดินเบ้ืองล่าง และจากอากาศท่ีอยูล่อ้มรอบตวั ฉนัผลิดอกออกใบ
และมีเมล็ดซ่ึงจะเป็นตวัสืบชีวติต่อ ๆ ไป” 

แมลงตวัเล็ก ๆ ท่ีเกาะอยูบ่นก่ิงตาลใหญ่ มนัรู้สึกภาคภูมิใจเม่ือมองลงมาเห็นพืชเบ้ืองล่าง แลว้ก็
พดูวา่ “ฉนัใหญ่กวา่พืชและตน้ไมท้ั้งหลายเหล่าน้ี เพราะฉนัเป็นสัตวท่ี์มีชีวติ ซ่ึงรู้จกัการเป็นอยูข่องฉนั
เอง แต่ทวา่ตน้พืชเหล่าน้ีไม่มีความรู้สึกดงัฉนัมี ถา้มนัถูกขวานบัน่โค่นลง แต่ฉนัซิรู้ ฉนัร่าเริงได ้
เจบ็ปวดได ้ฉนัมีชีวิตท่ีสูงกวา่พืชพนัธ์ุทั้งมวล” 

เด็กเล็ก ๆ จงเงยหนา้ข้ึนมองชา้งและมา้แลว้พดูวา่ “เจา้อาจจะประหารขา้ได ้ เพียงแต่ออกก าลงั
เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่ขา้ใหญ่กวา่เจา้ เพราะขา้มีมนัสมองท่ีเฉลียวฉลาด ขา้มีวญิญาณของมนุษย ์ ขา้
รู้จกัชีวติท่ีไม่ตาย และขา้สามารถศึกษาความรู้จนสามารถท่ีจะบงัคบัพวกเจา้ได ้ไม่วา่จะเป็นสัตวช์นิดใด
ท่ีมีก าลงัและเฉลียวฉลาด ขา้ก็สามารถบงัคบัไดท้ั้งหมด ขา้เป็นเจา้ของพืชพนัธ์ุและสัตวน์านาชนิดทัว่
โลก ขา้มีชีวติท่ีสูงส่งยิง่” 

ผูท่ี้เช่ือถือและไวว้างใจในองคพ์ระเยซูคริสตเจา้นั้นถึงแมว้า่จะเป็นคนดอ้ยการศึกษา เป็นสามญั
ชนหรืออาจจะเป็นคนผวิด าในป่าอาฟริกา ท ามาหากินดว้ยการเอาแรงเขา้สู้หรืออาจจะเป็นคนงานตาม
โรงงานหรือเหมืองแร่ บุคคลเหล่าน้ี ก็สามารถท่ีจะมองหนา้ผูท่ี้จบการศึกษาชั้นสูงแต่ไม่รู้จกัพระเจา้ อีก
ทั้งยงัไม่เช่ือในความรอดไดอ้ยา่งสง่าผา่เผย คริสเตียนชาวป่าท่ีซ่ือสัตยส์ามารถกล่าวแก่นกัศึกษาวา่ 
“ขา้พเจา้มีชีวติท่ีสูงกวา่ท่าน เพราะขา้พเจา้เป็นคนชอบธรรม และมีชีวตินิรันดร์ซ่ึงพญามจัจุราชเอ้ือมไม่
ถึง ชีวติของขา้พเจา้สามารถเอาชนะต่อความผิดบาป และผา่นพน้การพิพากษาแลว้ และขา้พเจา้จะอยู่
ต่อไปอยา่งไม่รู้ส้ินสุด” 

ขา้พเจา้เคยเห็นวสุิทธิชนของพระเจา้ยนืข้ึนเป็นพยานถึงชีวติอนัสูงส่งของท่านวา่ “ขา้พเจา้ได้
ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่ขา้พเจา้เองท่ีมีชีวิตอยู”่ ขา้พเจา้ไดย้นิท่านนั้นกล่าวต่อไปอีกวา่  
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 “แต่พระคริสตต่์างหากทรงมีชีวติอยูใ่นขา้พเจา้ และชีวติซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นเน้ือหนงัเด๋ียวน้ี ขา้พเจา้มีอยู่
ดว้ยศรัทธา คือศรัทธาในพระบุตรของพระเจา้และไดป้ระทานพระองคเ์พื่อขา้พเจา้” 

“ดูเถิด... ขา้พเจา้มิใช่จะมีแต่เพียงชีวติท่ีชอบธรรมและชีวิตนิรันดร์เท่านั้น ขา้พเจา้ยงัมีชีวติของ
พระเจา้และชีวตินิรันดร์ขององคพ์ระเยซูคริสตอี์กดว้ย” 

ท่านท่ีรัก ชีวติอยา่งน้ีมิใช่หรือท่ีพระเยซูคริสตท์รงหมายถึง ในขณะท่ีพระองคต์รัสวา่ “เรา
ไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” 

ท่านมีชีวติอนัครบบริบูรณ์อยา่งน้ีแลว้หรือยงั? 
หากเราเกิดมาแลว้ จิตวิญญาณตอ้งพินาศเหมือนอยา่งสัตวเ์ดรัจฉานทัว่ไป เราก็คงจะมีความ

พอใจในชีวติต ่า ๆ เช่นนั้น แต่เม่ือเราเป็นลูกของสวรรค ์ และไดรั้บมรดกแห่งพระคุณและรัศมีภาพ เรา
จะไม่ท าชีวติของเราให้ดีท่ีสุดเชียวหรือ? 
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ความหมายทีแ่ท้จริงของชีวติ 

“เวลานั้นใกลเ้ขา้มาแลว้ ตั้งแต่น้ีไปให้คนท่ีใช้ของในโลกน้ี ให้เป็นเหมือนมิไดใ้ช้อย่างเต็มท่ี
เลย ดว้ยวา่ความนิยมของโลกน้ีก็ล่วงไป” (1 โครินธ์ 7:29,31) 

อะไรเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวติของมนุษยเ์รา? 
การเท่ียวเตร่สนุกสนาน 
หรือการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
หรือการเคร่งเครียดกบัชีวติ แบบเอาจริงเอาจงั 
ฤดูหว่านก าลงัผ่านเลยไป และฤดูเก็บเก่ียวก็เยื้องกรายมาถึง ชีวิตของมนุษยเ์รามีอยู่สองดา้น

ดว้ยกนั ดา้นหน่ึงเตม็ไปดว้ยความสดสวยงดงาม ร่าเริงยินดีและหวานฉ ่าดงัหน่ึงยามคนรักพลอดรักกนั 
ท่ามกลางแสงสีและดอกไมห้ลากพนัธ์ุ 

แต่อีกดา้นหน่ึงเต็มไปดว้ยการด้ินรนต่อสู้แบบขนพองสยองเกลา้ ความโศกเศร้าและความตาย 
ซ่ึงเป็นผลบั้นปลายของชีวิต ไม่มีใครจะใชชี้วิตให้เป็นประโยชน์ไดม้ากท่ีสุดจนกวา่เขาจะเรียนรู้ความ
จริงจากชีวติ ดงัสุภาษิตท่ีกล่าววา่ “ใชชี้วติใหเ้ป็นประโยชน์ขณะท่ีเรายงัมีลมหายใจ” 

บางคนกล่าววา่ “จงใชชี้วิตให้สนุกสนานเม่ือเรายงัไม่ตาย” พวกท่ีชอบสนุกมกักล่าวว่า “วนัน้ี
เป็นวนัสนุกให้เรามาสุขกนัเสียให้พอ” นกัเทศน์ผูมี้อาวุโสทางดา้นจิตวิญญาณไดเ้ตือนเราว่า “ทุกเวลา
นาทีในวิถีทางแห่งชีวิตของเรา จงถวายแด่พระเจา้ จงให้ความเห็นของพระเจา้เป็นความเห็นของเรา จง
ใหเ้ราเขา้เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนักบัพระองค ์เม่ือเรามีความสุขเราก็สุขเพื่อพระองค”์ 

นกัเขียนรุ่นลายครามไดเ้ปรียบเทียบมนุษยใ์นโลกเหมือนดงัเด็กท่ีนัง่อยูบ่นก่ิงไมท่ี้มีผลดก ซ่ึง
ตน้ไมน้ี้ไดง้อกข้ึนท่ีริมปากเหวลึก เด็กนั้นเพลิดเพลินอยูก่บัการปลิดผลไมรั้บประทาน โดยคาดไม่ถึงวา่
มีอนัตรายคอยท่าอยูเ่บ้ืองล่าง มีหนอนสองตวัท่ีมีช่ือว่า กลางวนัและกลางคืน ก าลงัชอนไชกดัก่ิงไมท่ี้
เด็กนัง่อยู ่โดยไม่ทนัรู้ตวัก่ิงไมน้ั้นก็หกั เด็กพลดัตกลงไปในเหวถึงซ่ึงความพินาศ 

ใครก็ตามท่ีสนุกสนานอยู่กบัทรัพย์สมบติัส่ิงของในโลกน้ี ก็จะหนีจากความพินาศในการ
พิพากษาไปไม่ได ้จนกวา่เขาจะหนักลบัมาสนใจต่อชีวิตนิรันดร์ ซ่ึงจะน าเขาไปถึงความปลอดภยัอยา่ง
แน่นอน 

คนทั้งหลายท่ีใช้ชีวิตของตนอย่างสนุกสนานในยามหนุ่มสาว ก็เปรียบเหมือนกะลาสีเรือแตก
กลางทะเล เขาพากนัว่ายน ้ าไปข้ึนเกาะท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่ิงของทั้งปวงจมน ้ าหมดเหลือแต่ขา้วสาลีสอง
สามกระสอบท่ีเขาพากนัลากข้ึนมาบนเกาะ คนหน่ึงในพวกเขาเป็นคนฉลาดจึงแนะน าให้ปลูกขา้วใน
ดินท่ีอุดม เพื่อจะมีอาหารกินต่อไปในปีหนา้ แต่ขณะท่ีเขาก าลงัช่วยกนัไถดินอยูน่ั้น เพื่อนคนหน่ึงก็เดิน
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ไปส ารวจตามเนินเขาแลว้กลบัมาบอกดว้ยความต่ืนเตน้วา่ เขาพบบ่อทองค ามากมาย ต่างจึงพากนัรีบรุด
ไปขดุทอง เขาไดท้องกนัคนละหลายกระสอบ แต่อนิจจา...ขา้วสาลีท่ีมีอยูน่ั้นก็พากนักินเกือบหมดแลว้ 
ฤดูร้อนผ่านไป ฤดูฝนก็เยือนมาถึง พายุแรงกล้าก็กระหน ่าอย่างไม่หยุดหย่อน กว่าจะรู้ตวัขา้วก็เกือบ
หมดรอมร่อแลว้ และบางส่วนก็เน่าเสียไป เขาหมดหวงัท่ีจะเอาพนัธ์ุมาหว่าน ผลท่ีพวกเขาไดรั้บก็คือ 
ความอดอยากและความตายอยา่งแสนทรมาน 

ทองค ำหลำยสิบกระสอบช่วยอะไรเขำไม่ได้เลย! 
พี่นอ้งทั้งหลาย ท่านไดท้  าใหเ้วลาอนัมีค่าและแสนประเสริฐสูญเสียไปอยา่งกะลาสีเรือเหล่านั้น

หรือ? สักวนัหน่ึงขา้งหน้า พายุแห่งความโศกเศร้าอนัแรงกลา้จะพดัมาเหนือเตียงท่ีท่านก าลงันอนป่วย
อยู่ “ฤดูเก่ียวก็ผ่านพน้ไป ฤดูร้อนก็ส้ินสุดลงแลว้ และเราก็ยงัไม่ไดรั้บความรอดหรือ?” บุคคลท่ีฉลาด
เม่ือรู้วา่การประกนัทรัพยสิ์นของตนหมดอายลุงแลว้ เขาจะนอนหลบัหรือน่ิงเฉยต่อไปไม่ได ้จนกวา่เขา
จะไดต่้ออายท่ีุบริษทัประกนัทรัพยสิ์น เม่ือนั้นแหละเขาจึงหายห่วง 

ผูมี้สติสัมปชญัญะคนใดเล่า ท่ีจะยอมปล่อยดวงวิญญาณของตนให้ขาดการประกนัภยัจากพระ
เจา้ และเม่ือเขาได้รับการประกนัจิตวิญญาณแลว้ เขาก็สามารถท่ีจะพูดไดว้่า “ขา้พเจา้รู้จกัพระองค์ท่ี
ขา้พเจา้เช่ือนั้นและเช่ือมัน่คงวา่ พระองคท์รงฤทธ์ิ อาจรักษาซ่ึงขา้พเจา้ไดฝ้ากไวก้บัพระองคจ์นถึงกาล
วนันั้น” 
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สูญเสียส่ิงมค่ีา 

“เพราะถา้ผูใ้ดจะไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลก แต่ตอ้งเสียวิญญาณของตน ผูน้ั้นจะไดป้ระโยชน์อะไร?” 
(มาระโก 8:36)  

นกัศาสนาทั้งหลายต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ “วญิญาณ” ในพระคมัภีร์ขอ้น้ีเล็งถึง “ชีวติ” และมี
ชีวติท่ีองคพ์ระเยซูคริสต์ตรัสถึงน้ี มีค่ายิง่กวา่ชีวติของมวลสัตวท์ั้งหลาย พระองคไ์ดต้รัสสอนไวว้า่ 
“ชีวติส าคญักวา่อาหารมิใช่หรือ?” และ “เพราะวา่ชีวติของบุคคลใด ๆ มิไดอ้ยูใ่นของบริบูรณ์ซ่ึงเขามีอยู่
นั้น” 

“ชีวติ” ยงัมีความหมายคลุมไปตลอดชัว่ชีวิตน้ีและหลงัจากความตายดว้ย บุคคลท่ีเสียชีวติของ
ตนนั้นจะไม่ไดรั้บสง่าราศีจากพระเป็นเจา้ เขาเป็นเหมือนดงัหน่ึงเรือแตกท่ีคา้งเต่ิงอยูริ่มฝ่ังทะเลแห่ง
ความหมดหวงั ปล่อยใหค้ล่ืนซดัไปซดัมา น่าอเน็จอนาถใจยิง่ 

“ถา้เขามิไดบ้งัเกิดมาก็จะดีกวา่!” 
จะเป็นการดีกวา่ ถา้เรือทั้งหมดในทะเลหลวงจะแตกจมลง จะเป็นการดีกวา่ถา้เมืองทั้งปวงท่ี

สวยงามจะถล่มหายไปดว้ยแผน่ดินไหว จะเป็นการดีกวา่ถา้โลกทั้งโลกจะละลายหายสาบสูญไป แต่ถา้
ตอ้งมาเสียชีวติท่ีไม่รู้จกัส้ินสุด ก็นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าอนาถแท ้ ๆ เสียโลกทั้งโลกก็เสียได ้ แต่ถา้ตอ้ง
เสียชีวติ จิตวิญญาณและเสียใจจะเสียไดอ้ยา่งไร 

เสียอะไรก็เสียไป แต่ขออยา่ใหต้อ้งเสียชีวติเลย พระวจนะของพระเจา้ไดต้กัเตือนใหเ้รา
มองเห็นถึงความพินาศอนัใหญ่หลวงน้ี เม่ือพระเยซูคริสตท์รงรับสั่งถึงมนุษยที์ไรพระองคก์็จะตรัสวา่ 
มนุษยทุ์กคนตอ้งพินาศ แต่เม่ือพระองคต์รัสถึงความรักของพระบิดาท่ีไดส่้งพระบุตรลงมายงัโลกมนุษย์
พระองคก์็ตรัสวา่ “ทุกคนจะไม่พนิาศ” พระคมัภีร์ขอ้น้ีไดช้ี้ใหเ้ราเห็นอยา่งชดัแจง้วา่ คนท่ีตอ้งสูญเสีย
ชีวติของตนไปนั้นเป็นคนท่ี “ใชก้ารไม่ได”้ พระทยัท่ีเตม็ไปดว้ยความรักไดรั้บสั่งถึงคนเช่นน้ีวา่ “ถา้คน
นั้นมิไดบ้งัเกิดมาก็จะดีกวา่” 

ความบาปในภาษากรีกมีความหมายวา่ “ผิดท่ีหมำย” หรือ “ผิดเป้ำ” เป็นภาพของคนท่ีก าลงั
หลงทาง ซ่ึงตอ้งพบกบัความพินาศ เขาก าลงัใชชี้วติไปในทางท่ีผดิ มีลกัษณะเหมือนเรือท่ีอบัปาง 
สูญเสียโอกาสไปจนไม่มีทางแกไ้ข 

พระวจนะของพระเจา้ไดช้ี้ใหเ้ราเห็นวา่ ไม่มีบุคคลใดจะสามารถท าลายชีวติของอีกคนหน่ึงได ้
เวน้ไดแ้ต่ตวัของเขาเอง ความบาปนั้นเกิดข้ึนจากความตั้งใจของแต่ละคน เขาไม่ยอมเช่ือฟังค าหา้ม
ปรามของพระเจา้ผูเ้ตม็ไปดว้ยความเมตตากรุณา และเม่ือวาระสุดทา้ยยา่งเยอืนมาถึงเขาจะรู้สึกส านึกตน
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วา่ ไดก้ระท าความผดิบาปอยา่งมหนัตจ์นเกินท่ีจะแกไ้ขได ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะเขาไดก้ระท าฆาตกรรมจิต
วญิญาณของตนเอง ดงันั้น เขาจึงตอ้งพบกบัความพินาศชัว่นิจนิรันดร์ 

อนัตรายอนัใหญ่หลวงของมวลมนุษยไ์ม่วา่ชายหรือหญิงก็คือ เขาไม่ส านึกรู้สึกตวัวา่ ชีวติของ
ตนเป็นของประเสริฐ เขาใชชี้วติของตนไปแต่ละวนัอยา่งสนุกสนาน เขาไม่สนใจท่ีจะใชชี้วติตาม
โอกาสท่ีพระเจา้ทรงประทานให้ 

ขอพระเจา้ช่วยทุกคนท่ีก าลงัอ่านหนงัสือเล่มน้ี เห็นคุณค่าส าคญัยิง่ของชีวิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ประทานจากเบ้ืองบน ชีวิตน้ียอ่มมีอยูส่องทางดว้ยกนั กล่าวคือ มีความหวงัและหมดหวงั ร่าเริงยนิดี
หรือโศกเศร้าอยา่งชนิดไม่รู้ส้ินสุด 

“เรามิใช่มีหลายชีวติ แต่มีเพียงชีวติเดียวเท่านั้นเป็นชีวิตอนัล ้าค่า มิอาจหาใดเทียบเทียมได ้ตอ้ง
เดินไปในทางท่ีคบัแคบ” 

ขอ้พระคมัภีร์ท่ีไดก้ล่าวมาเม่ือตอนตน้ไดเ้ตือนเราใหต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีวา่ มนุษยเ์รายงัมีหวงั
ท่ีจะหลุดพน้จากอนัตรายแห่งความบาปได ้“เพราะใครจะเอาอะไรมาแลกกบัชีวติตน” 

ต่อค าถามท่ีวา่ ถา้สูญเสียชีวติไปแลว้ จะยงัมีการไถ่ถอนช่วยใหชี้วตินั้นกลบัมาไดอี้กไหม? 
พระเจา้ของเราไดป้ระทานชีวติของพระองคเ์องเป็นหลกัประกนัในการตอบปัญหาขอ้น้ี 

ถึงแมว้า่ชีวติของเราไดสู้ญเสียไปแลว้ แต่พระเจา้ไดท้รงไถ่คืนมา มิใช่ดว้ยส่ิงของอนิจจงัในโลกน้ี แต่
ทรงไถ่ดว้ยพระโลหิตอนัประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ พระองคไ์ดน้ าชีวติท่ีสูญเสียไปแลว้นั้น กลบัคืน
มาใหเ้ราอีก และพระองคจ์ะช่วยปกปักษรั์กษาชีวติของเราดว้ยพระคุณของพระองค ์ เพื่อมิใหชี้วตินั้น
สูญเสียไปอีกเลย 

กะลาสีเรือชาวองักฤษคนหน่ึงช่ือ จอห์น นิวตนั เป็นคนท่ีพาลเกเรมาก แต่เขาไดก้ลบัใจมา
เป็นคริสเตียนโดยความฝัน คือในคืนวนัหน่ึงจอห์นไดอ้อกไปเท่ียวเตร่ ด่ืมสุราแลว้ก็กลบัมานอนหลบั
ในเรือซ่ึงทอดสมออยูแ่ถวทะเลเหนือ เขาไดฝั้นวา่เขาก าลงัยนือยูบ่นดาดฟ้าเรือ ในมือถือแหวนเพชรอนั
ประมาณคา่มิได ้ ทนัใดนั้นเจา้ปีศาจก็ปรากฎตวัข้ึนแลว้พดูทา้ทายจอห์นวา่ ถา้เจา้เก่งจริงก็จงโยนแหวน
วงนั้นลงไปในทะเลซิ ดว้ยความอวดดีจอห์นจึงโยนแหวนเพชรวงนั้นลงไปในทะเลทนัที ปิศาจตนนั้น
เตน้โลดดว้ยความปิติยนิดีพร้อมกบับอกจอห์นวา่ จอห์นเอ๋ย เจา้ไดสู้ญเสียชีวติของเจา้เสียแลว้ และเม่ือ
เรือแล่นไปตามชายฝ่ังทะเล เขาก็มองเห็นเทือกเขาลูกหน่ึงมีเปลวไฟลุกโชติช่วง เขาตกใจกลวัยิง่นกัจึง
นัง่ลงกอดเข่าดว้ยความส้ินหวงั 

ในทนัใดนั้นเอง พระเยซูคริสตก์็ปรากฎพระกายยนือยูข่า้ง ๆ เขา แลว้ตรัสวา่ เจา้อยากไดแ้หวน
วงนั้นกลบัคืนมาอีกใช่ไหม? จอห์นไดอ้อ้นวอนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหช่้วยเหลือ แลว้พระองคก์็ได้
กระโดดลงไปในทะเล สักครู่หน่ึงพระองคก์็โผล่ข้ึนมา ในพระหตัถข์องพระองคมี์แหวนวงนั้น ดวง
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พระพกัตร์ของพระองคเ์ศร้าหมองและเป็นทุกข ์ จอห์นไดก้ราบลงท่ีพระบาทของพระองค ์ แลว้เอ้ือมมือ
ออกไปรับแหวนวงนั้นกลบัคืนมา แต่พระองคเ์จา้ทรงหดพระหตัถไ์วแ้ลว้ตรัสวา่ “เจา้ไดเ้อาจิตวิญญาณ
ของเจา้ทิ้งลงทะเลเสียคร้ังหน่ึงแลว้ และเราไดไ้ถ่มนัมาดว้ยราคาอนัหาค่ามิได ้ เราจะไม่ยอมใหเ้จา้รักษา
วญิญาณดวงน้ีอีกต่อไป แต่เราจะป้องกนัรักษาไวเ้สียเอง และวญิญาณดวงน้ีจะคอยท่าเจา้อยูท่ี่ประตู
สวรรค”์ 

กะลาสีเรือไดส้ะดุง้ต่ืนข้ึนมา แลว้คุกเข่าลงถวายชีวติของเขาต่อพระเจา้ ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
เขาก็มีชีวติอยูเ่พื่อผูอ่ื้น ในท านองเดียวกนั เราทั้งหลายไดเ้สียชีวติของตนไปแลว้ แต่พระเจา้ทรงช่วยเรา
ใหร้อด ขอให้เรามอบกายถวายชีวติของเราไวใ้นความอารักขาของพระองคเ์สียแต่บดัน้ีเถิด 
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ก้าวแห่งความส าเร็จ 

การสูญเสียชีวติอยา่งยอ่ยยบัและหมดหนทางท่ีจะแกไ้ขยอ่มเป็นอุบติัเหตุแห่งความหายนะท่ี
ใหญ่หลวงอยูแ่ลว้ แต่ถา้พลาดจุดหมายและไปไม่ถึงเป้าท่ีตนตั้งใจไว ้ก็เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้าสลดอยา่งยิง่ 

ในพระคมัภีร์เดิมมีภาพท่ีน่าหดหู่ใจภาพหน่ึง คือชนชาติอิสราเอลท่ีอพยพออกจากประเทศ
อียปิต ์พวกเขาเดินทางขา้มแม่น ้าจอร์แดนไปแลว้ และก าลงัเร่งรุดเขา้แผน่ดินท่ีพระเจา้ทรงสัญญาไว ้แต่
ทวา่ เม่ือเขาไปถึงประตูเมืองคะนาอนัก็เขา้ไปไม่ได ้ เขาทั้งหลายตอ้งพบกบัความพินาศเพราะเหตุ
ความผดิบาปท่ีไดก้ระท าต่อเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ 

ชายสองคนพยายามกระโดดขา้มเหว คนท่ีหน่ึงกระโดดไม่พน้จึงตกลงไปตาย เขากระโดด
พลาดไปสองศอก ส่วนชายคนท่ีสองกระโดดพลาดขาดไปเพียงคร่ึงน้ิวเท่านั้น แต่ทั้งสองคนก็ตอ้งพบ
กบัความตายเช่นกนั 

สองคนเขา้สอบไล่แข่งขนักนั ถา้ส าเร็จเกียรติยศจะรอเขาอยูข่า้งหนา้ คนแรกสอบตกอยา่งไม่
เป็นทา่ แต่อีกคนหน่ึงตอบค าถามพลาดไปนิดเดียวเท่านั้น ทั้งสองคนตกเหมือนกนั แต่คนท่ีเสียใจมาก
ท่ีสุดคือ คนท่ีตอบพลาดไปนิดเดียว พระวจนะของพระเจา้ไดต้กัเตือนเราวา่.... 

“เหตุฉะนั้น เม่ือพระสัญญายงัมีอยูว่า่ จะใหเ้ราเขา้สู่การพ านกัซ่ึงพระองคป์ระทาน ก็ใหเ้รา
ระมดัระวงัอยูเ่สมอ มิฉะนั้น อาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึง” (ฮีบรู 4:1) 

มีรถจกัรไอน ้าอยูส่องคนั หมอ้น ้าของรถจกัรทั้งสองเติมน ้าเตม็ รถคนัหน่ึงมีถ่านหินแต่ไม่ติด
ไฟ ส่วนรถอีกคนัหน่ึงมีไฟติดและน ้าก าลงัเดือดพล่าน ให้ความร้อนถึง 200 ดีกรี แต่ทวา่รถจกัรทั้งสอง
คนัยงัจอดสงบน่ิงอยู ่ ตามหลกัแลว้หมอ้น ้าจะตอ้งมีความร้อนถึง 212 ดีกรี ลูกสูบและขอ้เสือของ
เคร่ืองจกัรจึงจะเร่ิมท างาน และรถไฟจะเคล่ือนออกจากแหล่ง 

พระพรของพระเจา้ท่ีเตม็ลน้อยูเ่ป็นส่ิงท่ีมีค่าและเป็นความเร่าร้อนภายในจิตใจท่ีไม่สามารถจะ
วดัคุณค่าได ้ เปรียบเหมือนลูกโซ่ ถา้ขาดไปสักหน่ึงขอ้ก็ไม่สามารถท่ีน ามาใชง้านใหค้รบบริบูรณ์ได ้
ยิง่กวา่นั้นยอ่มจะเกิดอนัตรายได ้

กา้วสุดทา้ยเป็นกา้วแห่งความส าเร็จ 
คร่ึงช่ัวโมงสุดท้ำยเป็นช่วงเวลำน ำมำซ่ึงควำมมีชัย! 
พระเจา้ทรงสัญญาหลายคร้ังหลายหน และทรงส าแดงทางวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะใหเ้ราเขา้สู่ท่ีพ  านกั

อนัสงบสุขของพระองค ์ น่ีเป็นค าสัญญาอนัยิง่ใหญ่และเต็มไปดว้ยสง่าราศี เป็นค าสัญญาแห่งความมีชยั
ชนะเหนือความผดิบาป เหนือพญามารซาตาน เหนือโลกียวสิัย เป็นค าสัญญาแห่งพระคุณของพระเจา้ 
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ความส าเร็จครบบริบูรณ์ในชีวติจะตอ้งข้ึนอยูก่บัหลายส่ิงหลายอยา่งดว้ยกนั เช่นเทา้ของเราท่ี
กา้วไปตามค าสั่งดว้ยความซ่ือสัตย ์เราจะพบกบัความสุขอยา่งเหลือท่ีจะเขา้ใจได ้“อยา่กระวนกระวายใจ
ดว้ยส่ิงใดเลย” ดว้ยวา่มีท่ีพกัสงบส าหรับจิตวิญญาณของเรา ซ่ึงสามารถท่ีจะหาพบได ้แต่ก็มีขอ้แมอ้ยูว่า่ 
“จงเอาแอกของเราแบกไวแ้ละเรียนจากเรา” มีความสุขอนัใหญ่หลวงท่ีไม่มีใครสามารถท่ีจะท าลายได ้
คนทั้งปวงท่ีรักกฎหมายของพระองค ์ จึงจะไดรั้บความสุขใหญ่หลวงน้ี เม่ือจิตใจของเราแน่วแน่ในทาง
ของพระองค ์ เราก็จะไดรั้บสันติสุขอนัแทจ้ริงทนัที มีท่ีสงบสุขยงัเหลือมากกมายส าหรับคนของพระเจา้ 
ผูท่ี้เช่ือเท่านั้นท่ีจะผา่นเขา้ไปได ้

ท่านไดท้  าทุกอยา่งตามกติกาของพระองคแ์ลว้หรือยงั? 
ท่านไดย้นือยูบ่นพนัธสัญญาแห่งความเช่ือ และยดึมัน่ในแผน่ดินแห่งพระพรแลว้หรือยงั? 
หรือวา่ท่านยงั “ไปไม่ถึง?” 
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ชีวตินิรันดร์ 

พระเยซูคริสตเจา้ไดต้รัสวา่ “เราใหชี้วิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิไดพ้ินาศเลยเป็นนิตย ์
และไม่มีผูใ้ดชิงแกะนั้นไปจากมือเราได”้ (ยอห์น 10:28) 

คริสเตียนหลายคนไดใ้หท้ศันะวา่ ชีวตินิรันดร์น้ีพระเจา้ทรงสัญญาจะใหภ้ายหลงัจากท่ีเราตาย
ไปแลว้ มิใช่ขณะท่ีเรายงัด าเนินชีวติอยูใ่นโลกน้ี ความเห็นเช่นน้ีนบัไม่ถูกตอ้งตามค าสั่งสอนของพระ
คมัภีร์ และนบัวา่เป็นความคิดเห็นท่ีค่อนขา้งแคบมาก 

ชีวตินิรันดร์ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานแก่เรานั้นเป็นชีวติท่ีเร่ิมในโลกน้ี และมีลกัษณะสูงเด่น
กวา่ชีวติของชาวโลกทัว่ไป เป็นชีวติท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัเบ้ืองบนสวรรคซ่ึ์งถาวรตลอดไปเป็นนิตย ์ มีพระ
วจนะตอนหน่ึงท่ีเปิดเผยเร่ืองน้ีอยา่งชดัเจนวา่ “พระองคไ์ดท้รงซ่อนชีวิตนิรันดร์ไวใ้นใจของเขา” 
(ปัญญาจารย ์3:11) และส่วนหน่ึงในจิตวญิญาณของมนุษยก์็เป็นของนิรันดร์ดว้ยเหมือนกนั 

มนุษยเ์ราใหญ่โตกวา่โลกน้ีมากมายนกั ดงันั้นโลกจึงไม่เพียงพอส าหรับเขา เขาจึงเอ้ือมมือ
ออกไปยดึเอาส่ิงท่ีเป็นนิรันดร์ไว ้ เม่ือพระเจา้ทรงช่วยผูใ้ดใหร้อด พระองคก์็ทรงใส่ชีวิตของพระองคล์ง
ไปในเขาผูน้ั้นดว้ย แลว้ทรงพาเขา้ไปอยูใ่นโลกใหม่ซ่ึงเป็นโลกของฝ่ายวิญญาณและความเป็นจริงชัว่นิ
รันดร์ 

“น่ีแหละคือชีวิตนิรันดร์ คือท่ีเขารู้จกัพระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้เท่ียงแทอ้งคเ์ดียว และรู้จกัพระ
เยซูคริสตท่ี์พระองคท์รงใชม้า” (ยอห์น 17:3) 

ดงันั้น ชีวิตนิรันดร์จึงมีความหมายวา่ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นเพื่อนสนิทกบัพระเจา้ ชีวติของเขาจะ
ไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่ เป็นชีวติและจิตวิญญาณใหม่ หรือจะพดูอยา่งง่าย ๆ ก็คือวา่ “มีชีวติอย่างชาว
สวรรค์” หรือถา้จะพดูแบบผูเ้ช่ียวชาญก็วา่ “เป็นชีวติท่ีค่อย ๆ เจริญเติบโตและดีงามยิง่ข้ึน” 

เราจึงเป็นผูมี้ส่วนในชีวติแบบพระเจา้ และมีส่วนในชีวติร่วมกบับรรดาบุตรของพระองค ์ การ
เป็นบุตรในท่ีน้ีมิใช่เป็นบุตรบุญธรรม แต่เป็นบุตรแทอ้นัเน่ืองมาจากการก าเนิดแบบชาวสวรรค ์ เป็น
กรรมวธีิสุดยอดท่ีพระเยซูคริสตป์ระทานให ้ “คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ ผูท่ี้เช่ือในพระนามของ
พระองค ์ พระองคท์รงประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ได ้ คือคนทั้งหลายท่ีไดว้างใจในพระนาม
ของพระองค ์ ท่ีมิไดเ้กิดจากเลือดหรือจากความประสงคข์องเน้ือหนงั แต่เกิดจากพระเจา้” (ยอห์น 1:12-
13) 

ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสไปเยีย่มเด็กคนหน่ึงท่ีนอนป่วยอยู ่ซ่ึงมิไดเ้ช่ือถือพระเจา้ เขาป่วยมากและคง
จะมีชีวติอยูต่่อไปไดอี้กไม่ก่ีชัว่โมง นบัวา่เป็นส่ิงท่ียากมาก ท่ีจะท าใหเ้ขารู้สึกส านึกถึงความผดิบาปโดย
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ไม่ตอ้งตกใจ เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยวา่ เขาเป็นคนผดิบาป เขานึกในใจอยูเ่สมอวา่เป็นเด็กดีและจะตอ้ง
ไดเ้ขาสู่สวรรคแ์น่ ๆ  

ทนัใดนั้นขา้พเจา้ก็มีความคิดอยา่งหน่ึงข้ึนมา จึงช้ีใหพ้่อหนูดูนกคีรีบูนตวัท่ีเขาโปรด และได้
ถามวา่ “หนูกบันกตวัน้ีคงจะชอบพอกนัมากใช่ไหม? หนูกบันกคงจะไดคุ้ยอะไรต่อมิอะไรอยา่ง
สนุกสนานใช่ไหม?” เด็กคนนั้นแสดงความประหลาดใจ คงจะนึกในใจวา่ แขกผูม้าเยีย่มคนน้ีคงจะมีสติ
ฟ่ันเฟือนไปเป็นแน่แท ้พอ่หนูไดพ้ดูข้ึนวา่ “ผมจะพดูกบันกไดอ้ยา่งไร ในเม่ือนกมนัไม่เขา้ใจภาษาของ
ผม และผมก็ไม่เขา้ใจในภาษาของมนั” 

ขา้พเจา้ไดโ้อกาสเหมาะจึงพูดเปรียบเทียบวา่ “สมมุติวา่ หนูจะไดไ้ปสวรรคใ์นวนัพรุ่งน้ี หนูจะ
มีความสุขท่ีไดเ้จรจาปราศรัยกบัพระเยซูคริสตผ์ูบ้ริสุทธ์ิหรือ? เพราะแมแ้ต่หนูเองยงัไม่สามารถท่ีจะ
พดูคุยกบันกคีรีบูนได?้ หนูจ าเป็นจะตอ้งรับเอาพระสติปัญญาและมนัสมองของพระเจา้ใส่ในสมองของ
หนู เหมือนกบันกคีรีบูนจะตอ้งรับเอาสมองของคนใส่ในสมองของมนัเสียก่อน แลว้มนัจึงจะสนทนา
ปราศรัยกบัหนูไดอ้ยา่งสนุกสนาน” 

ตวัอยา่งง่าย ๆ น้ีท าใหเ้ด็กคนนั้นเขา้ใจ และเกิดความรู้สึกอยากจะไดชี้วติของพระเจา้ไวใ้นชีวติ
ของเขา ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายและอธิษฐานต่อไปอีกเล็กนอ้ย เด็กคนนั้นก็รับเอาแสงสวา่งจากสวรรคเ์ขา้สู่
ดวงใจ พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้ประทบัในชีวติของเขา วญิญาณท่ีไดต้ายไปแลว้กลบัฟ้ืนช่ืนข้ึน เขา
ไดรั้บการบงัเกิดใหม่ก่อนรุ่งเชา้มาถึง เขาไดผ้า่นโลกน้ีเขา้สู่โลกหนา้ดว้ยความมีชยั 

พี่นอ้งท่ีรัก ท่านไดรั้บชีวตินิรันดร์แลว้หรือยงั? 
พระเจา้จะประทานใหแ้ก่ทุกคนท่ีเช่ือโดยทางพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
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กฎของพระวญิญาณ 

พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกวา่ “เพราะกฎพระวญิญาณแห่งชีวิตในพระคริสต ์ ไดก้ระท าใหข้า้พเจา้พน้
จากกฎของความผดิบาปและของความตาย” (โรม 8:2) 

ในพระธรรมขอ้น้ีมีกฎอยู ่ 2 กฎดว้ยกนัคือ (1) กฎของความผดิและความตาย (2) กฎของพระ
วญิญาณแห่งชีวิตในพระคริสต ์ กฎแรกเป็นกฎท่ีไดถ่้วงเราลงเหมือนดงักระแสน ้าตกจากหนา้ผาสูงชนั 
ส่วนกฎท่ีสอง เป็นกฎท่ีช่วยสนบัสนุนค ้าจุนเราใหข้ึ้นไปสู่ความชอบธรรมแห่งชีวิต 

ตวัอยา่งง่าย ๆ ท่ีเราไดเ้ห็นจากธรรมชาติ ซ่ึงถา้เราจะใชค้วามคิดเพียงนิดหน่อย ก็สามารถท่ีจะ
เขา้ใจไดอ้ยา่งชดัแจง้ เช่น กฎของควำมดึงดูด ก็ถ่วงร่างกายอนัหนกัอ้ึงของเราใหล้งสู่พื้นดิน ผูท่ี้ป่วย
อมัพาตจะตอ้งนอนแบบอยูก่บัท่ีลุกข้ึนไม่ได ้ แต่มีอีกกฎหน่ึงท่ีมีพลงัและเก่ียวพนัอยูก่บัความตั้งใจ 
ผูป่้วยสามารถท่ีจะลุกข้ึนยนืได ้

ฉนัใดก็ฉนันั้น! 
จิตใจตามธรรมดาของคนเราไม่มีพลงั และตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎของความผดิบาปและความตาย 

เราถูกกระแสน ้าแห่งความชัว่พดัพาไปอยา่งไร้จุดหมาย แต่ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ 
พระองคไ์ดก่้อตั้งกฎใหม่ให้แก่จิตใจของเราเป็นกฎแห่งชีวติของพระเยซูคริสต ์ดว้ยก าลงัฤทธ์ิใหม่น้ี เรา
จึงสามารถเอาชนะใจเก่าซ่ึงเป็นฝ่ายเน้ือหนงัได ้ เรามีก าลงัใจท่ีจะกระท าส่ิงทั้งปวงเพื่อใหเ้ป็นท่ีพอ
พระทยัของพระเจา้ 

อาจารยเ์ปาโลไดว้าดภาพของกฏทั้งสองน้ีไวอ้ยา่งแจ่มแจง้ ในพระธรรมโรมบทท่ีเจด็และแปด 
แมว้า่เปาโลเป็นคนบงัเกิดใหม่แลว้ แต่ท่านก็ไดเ้ป็นพยานวา่ ดว้ยก าลงัใจทั้งหมดของท่าน ไม่มีก าลงั
พอท่ีจะเอาชนะต่อกฎเก่า คือกฎแห่งความผดิบาปและความตายได ้

“แต่ขา้พเจา้เห็นมีกฎธรรมดาอีกอยา่งหน่ึง อยูใ่นอวยัวะของขา้พเจา้” ท่านไดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ 
“ซ่ึงสู้รบกบักฎธรรมดาท่ีอยูใ่นใจขา้พเจา้ และชกัน าขา้พเจา้ใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบักฎธรรมดา ความผดิซ่ึงอยูใ่น
อวยัวะขา้พเจา้ โอ...ขา้พเจา้เป็นคนเข็ญใจจริง! ใครหนอจะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากกายแห่งความตายน้ี” 
(โรม 7:23-34) 

บดัเด๋ียวน้ี ศุภนิมิตขององคพ์ระเยซูคริสตก์็ไดป้รากฎข้ึนตรงหนา้ท่าน ท่านจึงกล่าววา่ “ขา้พเจา้
ขอบพระคุณพระเจา้ โดยทางพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” (โรม 7:25) แลว้ท่านก็สรุปเป็นค า
กล่าวอนัล ้าค่า และเป็นมหาก าลงัแห่งการเปล่ียนแปลงวา่ “กฎของพระวญิญาณแห่งชีวติในพระคริสต์
ได ้กระท าใหข้า้พเจา้พน้จากกฎของความผดิและของความตาย” (โรม 8:2) 

กฎของพระวญิญาณท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ี แสดงให้เราทราบหลายประการคือ.... 
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(1) เป็นแบบฉบับของชีวติใหม่ เป็นพละก าลงัอนัมหาศาลและเป็นความกระตือรือร้นในอนั
ท่ีจะไดม้าซ่ึงชยัชนะต่อธรรมชาติแห่งความชัว่ท่ีอยูใ่นจิตใจของตน ความชอบธรรมจะเกิดดอกออกผล
ในชีวติและวฒันาข้ึนเร่ือย ๆ เหมือนดงัเถาองุ่นท่ีเกิดผลเองได ้ หรือเหมือนกบัคนท่ีมีก าลงัเร่ียวแรง
เดินเหินได ้เท่านั้นยงัไม่พอยงัหาบส่ิงของหนกั ๆ ไดอี้กดว้ย 

(2) ชีวติของพระเยซูคริสต์ มิใช่เป็นชีวติเยีย่งคนธรรมดา และมิใช่เป็นชีวติท่ีไดรั้บการ
กลบัใจใหม่ แต่ชีวติของพระองคท์รงด ารงอยูโ่ดยพระองคเ์อง ชีวติน้ีแหละจะต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบัชีวติ
ของเราโดยตรง ชีวติของพระองคจ์ะอยูใ่นชีวิตของเราตลอดไป 

(3) ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็โดย  พระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคจ์ะเช่ือมเราเขา้กบัพระผูช่้วย
ใหร้อด และช่วยเราใหด้ าเนินชีวติและส าแดงชีวิตของพระเยซูคริสตอ์อกมาทุก ๆ ขณะ ดงันั้นค ากล่าว
ของอคัรทูตจึงเป็นผลส าเร็จตามท่ีท่านไดบ้นัทึกไว ้ “มิใช่ขา้พเจา้เองท่ีมีชีวติอยู ่ แต่พระคริสตต่์างหาก
ทรงมีชีวติเป็นอยูใ่นขา้พเจา้” (กาลาเทีย 2:20) 

เพื่อนท่ีรัก ท่านก าลงัพยายามประพฤติตามทางคริสเตียนโดยอาศยัแบบฉบบัท่ีดีเท่านั้นเอง
หรือ? ท่านพากเพียรท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวติของท่านตามค าเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต ์ ดว้ยก าลงั
ของท่านเองหรือ? ท่านมีความมุ่งมาดปรารถนาท่ีจะด าเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น
หรือ? 

ถา้เป็นดงักล่าวมาแลว้น้ี ปลายทางของท่านก็คือความหมดหวงั! 
อุดมคติ กฎของศีลธรรมและความตั้งใจไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลืออะไรไดเ้ลย แมว้า่ท่านจะ

แขง็แกร่งดุจพญานกอินทรีก็จะไม่สามารถบรรลุถึงความส าเร็จได ้ เราตอ้งการฤทธ์ิอ านาจจากเบ้ืองบน 
เพื่อจะไดชี้วิตเหมือนอยา่งชาวสวรรคเ์อเสเคียลซ่ึงเป็นศาสดาพยากรณ์ในสมยัโบราณไดใ้หเ้คล็ดลบัไว้
วา่ พระเจา้จะทรงเป็นผูป้ระทานจิตใจใหม่ให้แก่เรา และจะทรงประทานหนทางอนัถูกตอ้งใหแ้ก่ทุกคน
ท่ีเสาะแสวงหาพระองค ์ เพียงจิตใจใหม่และทางใหม่เท่านั้นไม่สามารถท่ีจะใหเ้รามีชยัชนะเหนืออ านาจ
ฝ่ายต ่าคือความชัว่ได ้ ท่านเอเสเคียลไดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ “เราจะใส่พระวญิญาณของเราไวภ้ายในเจา้ 
และจะใหเ้จา้ทั้งหลายด าเนินในกฎหมายของเรา เจา้จะรักษาพระบญัญติัของเรา และจะประพฤติตาม
พระบญัญติันั้น” (เอเสเคียล 36:27) 

ท่านไดพ้บกบัฤทธ์ิอ านาจเหนือธรรมชาติน้ี แลว้หรือยงั? 
ท่านไดม้าถึงกฎของ “พระวญิญาณแห่งชีวิตในพระคริสต”์ แลว้หรือยงั? 
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สูตรแห่งความส าเร็จ 

“เราจะใส่บทบญัญติัของเราไวภ้ายในตวัเขาทั้งหลายและจะเขียนบทบญัญติันั้นในใจเขา” (เยเร
มีย ์31:33) 

การปลูกสร้างบา้นจะตอ้งปลูกตามแบบแปลนท่ีวางไวก้ล่าวคือ ตอ้งต่อทีละส่วนจากขา้งนอก
ไปสู่ขา้งใน โดยอาศยัเคร่ืองจกัร แต่ชีวติคริสเตียนนั้น เป็นชีวติท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัเคร่ืองจกัร แต่เป็นชีวิต
แห่งพระวิญญาณ ซ่ึงไหลออกมาจากภายในห่อหุม้ตวัเอง อนัประกอบดว้ยสติสัมปชญัญะและกิริยา
วาจาอนัดีงาม ซ่ึงเป็นผลของพระวิญญาณ มนุษยเ์ราพยายามประพฤติปฏิบติัตวัตามกฎระเบียบของ
ศีลธรรม นัน่เป็นเพียงผลภายนอกเท่านั้น 

ถา้จะเปรียบเทียบก็เหมือนคนท่ีเอามะพร้าวทั้งละลายไปผกูติดกบัยอดตน้หมาก เพื่อเป็น
เคร่ืองเซ่นบวงสรวงผลมะพร้าวท่ีน าไปผกูไวเ้ป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกเท่านั้น หาใช่ผลของตน้
หมากจริง ๆ ไม่ ส่วนท่ีโคนของตน้หมากมีศพคนตายนอนอยู ่เร่ืองน้ีเปรียบไดก้บัความดีหรือความชอบ
ธรรมของมนุษย ์ ถา้จะดูจากขา้งบนดูเหมือนวา่ มีชีวิต แต่เม่ือมองดูขา้งล่างมีแต่ส่ิงเน่าเหมน็ ผลของตน้
หมากยอ่มเกิดจากตน้หมาก ผลของวิญญาณยอ่มจะเกิดจากวญิญาณ คริสเตียนไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วาม
มานะพยายามใด ๆ เพื่อจะใหเ้กิดผลฝ่ายวญิญาณ แต่เขำจ ำเป็นต้องพำกเพียรให้ได้ชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

ดงัท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดก้ล่าวตรัสสั่งวา่ “ผูใ้ดท่ีเขา้สนิทอยูใ่นเราและเราเขา้สนิทอยูใ่น
เขา ผูน้ั้นจะเกิดผลมาก” (ยอห์น 15:5) พระเจา้มิไดมี้พระประสงคใ์หเ้ราปรนนิบติัพระองคม์าก ๆ แต่
ทรงประสงคใ์หเ้รารับเอาจากพระองคม์าก ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ เราจึงเกิดผลและไดถ้วายผลนั้นกลบัคืน
พระองคอี์กทีหน่ึง 

เยเรมียผ์ูเ้ผยพระวจนะไดม้องเห็นล่วงหนา้ถึงวธีิการใหม่น้ี ท่านไดรั้บศุภนิมิตเก่ียวกบัค าสัญญา
ใหม่ ซ่ึงพระเจา้ทรงจดัใหมี้ข้ึนในพวกพลไพร่ของพระองคใ์นสมยัพระคมัภีร์ใหม่ ท่านกล่าววา่ “เราจะ
ใส่บทบญัญติัของเราไวภ้ายในตวัเขาทั้งปวง และจะเขียนบทบญัญติันั้นในใจเขา” 

พระเจา้ไดท้รงสร้างแบบแห่งความชอบธรรมภายในตวัของเรา ซ่ึงเป็นแบบท่ีเกิดผลไดอ้ยา่ง
มากมาย ซ่ึงเป็นกฎธรรมดาท่ีประกอบดว้ยความบริสุทธ์ิและความรัก การเช่ือฟังของคริสเตียนนั้นมิใช่
เป็นการยอมรับดว้ยความจ าใจ แต่เรารักท่ีปฏิบติัตามต่างหาก เป็นส่ิงท่ีจะอุบติัข้ึนโดยอตัโนมติัภายใน
ตวัของเรา พระเจา้ทรงใชว้ธีิการแบบเดียวกนักบัธรรมชาติ ในอนัท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพของส่ิงต่าง ๆ 
ใหดี้และสวยงามข้ึน 
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เราจะอธิบายไดอ้ยา่งไร ท่ีชายคนหน่ึงยอมตรากตร าท างานตั้งแต่เชา้ยนัค ่า เดือนแลว้เดือนเล่า ปี
แลว้ปีเล่า เขาก็ยงัท างานอยา่งเดียวกนัซ ้ า ๆ ซาก ๆ อยา่งไม่รู้จกัเบ่ือหน่าย เขาท าเช่นน้ีเพราะคิดถึงลูกเมีย
ทางบา้น ท่ีจะคอยตอ้นรับเขาดว้ยความรักในยามท่ีเขากลบัถึงบา้นมิใช่หรือ? 

ควำมสุขเท่ำนีก้เ็ป็นบ ำเหนจ็ท่ีเขำพึงพอใจแล้ว! 
เช่นเดียวกนัเม่ือเราเช่ือฟังพระเจา้และปรนนิบติัพระองค ์ ก็ท  าดว้ยความรัก บ่อยคร้ังท่ีเราไดพ้บ

หญิงสาวผูเ้ตม็ไปดว้ยความเห็นแก่ตวั ทนัใดนั้นเม่ือเธอไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะ เธอกลบักลายเป็นผู ้
ท่ีมีความอดทน ยอมตรากตร าท างานหนกั เป็นภรรยาท่ีเต็มไปดว้ยความสุข และเม่ือเธอใหก้ าเนิดทารก
เธอก็ตอ้งท างานหนกัทั้งวนัทั้งคืน ยอมปรนนิบติัคนในครอบครัว เสียสละสิทธิหลายอยา่ง แต่เธอก็ไม่
เคยปริปากเรียกร้องเอาสินจา้งรางวลัอยา่งหน่ึงอยา่งใด นอกจากความสุขและความรักเท่านั้น 

พระเจา้ไดท้รงใส่เคล็ดลบัอนัวเิศษไวใ้นจิตใจของทุกคน และเพราะความรักน้ีเองได้
เปล่ียนแปลงคนท่ีเห็นแก่ตวัใหก้ลบักลายเป็นคนท่ีมีความเสียสละ และคนท่ีสกปรกโสมมกลบั
กลายเป็นคนท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่ง 

เราไม่จ  าเป็นตอ้งไปคิดให้นกัสมองวา่ ส่ิงนั้นไม่ควรท าส่ิงน้ีควรท า แต่จงใหค้วามคิดของเรา
เตม็ไปดว้ยพระคริสต ์ความสวา่งก็จะขบัไล่ความมืดออกไป และความดีก็จะชนะความชัว่ 

มีเร่ืองหน่ึงซ่ึงเล่าวา่ นายทา้ยเรือคนหน่ึงไปสมคัรงานท่ีเมืองนิวออลีน เจา้หนา้ท่ีไดส้ัมภาษณ์
เขาวา่ “คุณสามารถพาเรือแล่นไปในแม่น ้ามิสซิสซิปป้ีไดไ้หม?” เขาตอบ “ได”้ เจา้หนา้ท่ีจึงถามต่อไป
วา่ “คุณรู้สักแหล่งของตอใตน้ ้าทุกแห่งไหม? เพราะแม่น ้าสายน้ีมีตอใตน้ ้ามากมาย ซ่ึงเป็นภยัต่อการ
เดินเรือ ถา้ไม่รู้จกัตอหมดก็จะพาเรือหลบหลีกไปไดอ้ยา่งไร?” 

ทนัใดนั้นเขาก็ตอบวา่ “ผมขอรับรองวา่ผมรู้จกัแต่ท่ีท่ีไม่มีตอ และท่ีท่ีไม่มีเท่านั้นท่ีผมจะพาเรือ
ผา่นไป” 

ซ่ึงเราจะรู้จกัร่องน ้าและทางเดินของเราก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
การท่ีเราจะเดินไปบนถนนหลวงของพระราชาก็เป็นการเพียงพอแลว้ เราไม่ตอ้งไปสนใจกบั

ทางแยกจากทางหลวงวา่มนัจะมีสักก่ีร้อยก่ีพนัสาย ส่ิงเหล่าน้ีมิใช่เป็นปัญหาของเรา การเดินทางของจิต
วญิญาณก็อยูใ่นลกัษณะเช่นเดียวกนั ผูเ้ดินตามทางหลวงยอ่มจะไดรั้บความเลา้โลมใจ และความ
ช่วยเหลือตลอดทาง ถึงแมว้า่ใครเขาจะหาวา่เราเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นก็ตามใจ ใหเ้ราเดินต่อไปจนบรรลุ
เป้าหมาย เราควรจะเรียนรู้เคล็ดลบัในการเดินทาง คือค่อย ๆ เดิน เดินไปทีละกา้ว 

วนัต่อวนัชีวิตของเราเดินตามพระด ารัสของพระผูเ้ป็นเจา้ “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายไดรั้บพระ
เยซูคริสตแ์ลว้ฉนัใด ก็จงเดินตามพระองคไ์ปฉนันั้น” ดงัเพลงบทท่ีหน่ึงท่ีมีเน้ือร้องอยา่งไพเราะวา่... 

แสนช่ืนใจเดินไปกบัพระเยซู 
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ทีละกา้วทุกวนักา้วไป 
กา้วตามรอยพระบาทของท่านไซร้ 
เดินตามไปจนตลอดทาง 
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ชีวติของพระคริสต์ 

“มิใช่ขา้พเจา้เองท่ีมีชีวติอยู ่ แต่พระคริสตต่์างหากท่ีทรงมีชีวติเป็นอยูใ่นขา้พเจา้” (กาลาเทีย 
2:20) 

ศาสนาในสมยัโบราณไดส้ร้างเร่ืองพระข้ึน ก็เพื่อจะน าเอาพระใหม้าเป็นมิตรกบัมนุษยเ์ขาท า
ไดส้ าเร็จบา้ง แต่ทวา่คุณภาพของพระกลบัตกต ่าลงอยา่งฮวบฮาบ ทั้งน้ีก็เป็นเพราะตณัหาของมนุษย์
นัน่เอง 

พระกิตติคุณเท่านั้นท่ีไดเ้ปิดเผยพระลกัษณะของพระเจา้อยูเ่ท่ียงแท ้ และน ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงชีวติอยา่งใหญ่หลวงและไม่มีขอบเขตจ ากดั มีขอ้ความลึกลบัอยูส่องประการท่ีไดรั้บการ
ส าแดงคือ (1) พระเจา้ไดเ้สด็จลงมาประสูติเป็นมนุษยใ์นร่างของพระเยซูคริสต ์ (2) พระเยซูคริสตเ์ป็นผู ้
ท่ีท  าใหม้นุษยก์ลบัใจบงัเกิดใหม่ อาจารยเ์ปาโลไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไวใ้นพระธรรมโคโลสีบทท่ี 2:9-10 
อยา่งชดัแจง้ดงัน้ีเพราะวา่ในพระองคน์ั้น สภาพของพระเจา้ทรงด ารงอยูเ่ตม็บริบูรณ์ และท่านทั้งหลาย
ไดรั้บความบริบูรณ์ในพระองคน์ั้น ถา้จะดดัแปลงค าพดูเสียใหม่ใหเ้ขา้ใจง่ายแบบง่าย ๆ โดยไม่ตอ้งเสีย
เน้ือความก็คือ “พระเจา้ทรงใส่ชีวติของพระองคเ์ขา้ไปในพระเยซูคริสต ์ และพระเยซูคริสตท์รงใส่ชีวติ
ของพระองคเ์ขา้ไปในเรา” 

ค าวา่ “ครบบริบูรณ์” หรือ “เต็มบริบูรณ์” ถา้จะพดูกบัแบบภาษาชาวบา้นก็คือ “เติมให้เต็ม” 
นัน่เอง 

ค าสอนท่ีวา่ พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูภ่ายในใจของมนุษย ์เป็นค าสอนของอาจารยเ์ปาโล ส่วน
คนอ่ืนไดเ้ขียนไวบ้า้งแต่ไม่มาก และไม่ชดัเจนเท่าเปาโล ก่อนหนา้น้ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงสอนไวแ้ลว้ 
ในพระธรรมยอห์น ซ่ึงเป็นค าอุปมาอุปไมยวา่ “เราเป็นเถาองุ่นแท ้และท่านทั้งหลายเป็นก่ิง” ถอ้ยค าขอ
พระองคช์ดัเจนเหลือเกิน “จงเขา้สนิทอยูใ่นเรา และเราเขา้สนิทอยูใ่นท่าน...ท่านทั้งหลายจะเกิดผลเอง
ไม่ได ้เวน้ไวเ้ขา้สนิทอยูใ่นเรา... เพราะนอกจากเราแลว้ท่านจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดไม่ไดเ้ลย” 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีพระเจา้ทรงสงวนไว ้ และทรงส าแดงให้ท่านอาจารยเ์ปาโลทราบ ต่อมาผูเ้ขียน
พระคมัภีร์ใหม่หลายคน ไดอ้ธิบายความจริงสืบกนัต่อมา เร่ืองดงักล่าวน้ีเป็นเคล็ดลบัอนัส าคญัยิง่ต่อ
ชีวติของอาจารยเ์ปาโล ในพระธรรมกาลาเทีย บทแรกท่านไดอ้ธิบายถึงชีวติอนัมหศัจรรยข์องท่านวา่ 
“แต่เม่ือเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้...เพื่อเอาตวัของขา้พเจา้เป็นท่ีส าแดงพระบุตรพระองค”์ (กาลา
เทีย 1:15-16) 

นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา เปาโลก็มีชีวติท่ีงดงามอยา่งท่ีสุด ฤทธ์ิอ านาจจากเบ้ืองบนได้
เปล่ียนแปลงชีวติของท่าน ยงัผลใหมี้ชีวติธรรมดา ๆ ของท่านมีอุปนิสัยและการกระท าท่ีดีงาม เป็นชีวิต
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ท่ีเหมาะสมและยอมอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาจากสวรรค ์ “เป็นชีวติของพระเยซูคริสตโ์ดยตรง” เปาโล
สามารถเอาชนะต่อความบาปและการทดลองต่าง ๆ ได ้ ท่านมีชีวติอยา่งคริสเตียนแท ้ และสามารถ
กระท ากิจการท่ีใหญ่โตใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้ ทั้งน้ีมิไดเ้กิดจากพลงัความสามารถของท่านเอง แต่เป็น
การร่วมมือกนักบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ สนิทสนมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จนกลายเป็นมหาก าลงั ความ
บริสุทธ์ิและความรัก พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทบัอยูใ่นจิตใจของท่านอยา่งบริบูรณ์ ไม่วา่ส่ิงใดท่ีพระองค์
คิด รู้สึก กระท าเปาโลก็มีความรู้สึกเช่นนั้นดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ท่านจึงกลา้กล่าวออกมาจากใจจริงวา่ “มิใช่
ขา้พเจา้เองท่ีมีชีวติอยู ่แต่พระคริสตต่์างหากทรงมีชีวติเป็นอยูใ่นขา้พเจา้” (กาลาเทีย 2:20) 

ดว้ยส่ิงเหล่าน้ี ท าใหท้่านประกอบไปดว้ยความรักและมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ในอนัท่ี
จะรับใชพ้ระเจา้ เปาโลไดรั้บมอบหมายใหแ้จง้ขอ้ลึกลบัน้ีแก่ชาวโลก ท่านกล่าวไวใ้นหนงัสือโคโลสี
ตอนตน้ ๆ เหมือนหน่ึงวา่ เป็นขอ้ความท่ีลึกลบัซ่ึงถูกปิดซ่อนไวใ้นหลายยคุล่วงมาแลว้ แต่บดัน้ีไดรั้บ
การเปิดเผยใหเ้ห็นอยา่งแจ่มแจง้ ท่านประกาศวา่ดงัน้ี “พระเจา้ทรงชอบพระทยั ท่ีจะส าแดงใหค้น
ต่างชาติรู้วา่อะไรเป็นความมัง่คัง่แห่งขอ้ลึกลบัน้ี คือพระคริสตส์ถิตอยูใ่นท่านทั้งหลาย เป็นท่ีหวงัวา่จะ
ไดส้ง่าราศี” (โคโลสี 1:27) 

เราสามารถเขา้ใจไดไ้หมวา่ ชีวติพระคริสตมี์ความหมายลึกซ้ึงขนาดไหน? ชีวติพระคริสตเ์ป็น
ความบริสุทธ์ิท่ีหาใดเทียบไม่ได ้ และยงัเป็นพระคุณท่ีโนม้ลงมายงัท่ีต ่าสุดเพื่อคนบาป ความบริสุทธ์ิผดุ
ผอ่งของพระองคน์ั้น สูงส่งกวา่ความบริสุทธ์ิท่ีมนุษยไ์ดแ้ต่งตั้งข้ึน เพราะความบริสุทธ์ินั้นเองพระองค์
จึงพระราชทานพระเยซูคริสตใ์หแ้ก่มวลมนุษย ์

เราจะตอ้งเขา้ใจวา่ ส่ิงเหล่าน้ีมิใช่เกิดจากความเพียรพยายามกระท าซ่ึงกาลเวลานานแสนนาน 
และมิใช่เป็นแบบยอดเขาสูงท่ีมนุษยพ์ยายามปีนป่ายเพื่อจะใหไ้ดม้า แต่เป็นของประทานจากเบ้ืองบน 
พระเจา้ไดท้รงเมตตาหยบิยืน่ชีวติของพระองคใ์หแ้ก่เรา และแก่วญิญาณท่ีหมดหวงั ทอ้ใจ โซเซจวนลม้ 
ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ และเน่ืองจากความถ่อมพระทยัของพระองค ์ เราทุกคนสามารถพดูไดอ้ยา่งเตม็
ปากวา่ “พระคุณอนัมหศัจรรยไ์ดล้งมาถึงขา้พเจา้แลว้” 

ไม่วา่เราจะเหน็ดเหน่ือย อ่อนเปล้ียเพลียแรง ลม้ลุกคลุกคลานสักก่ีคร้ังก่ีหนก็ตาม เราก็ยงัจะอุ่น
ใจดว้ยพระคุณของพระองค ์ เราสามารถลุกข้ึนยนืมัน่อยูต่่อไปได ้ ซ่ึงมิใช่ดว้ยพละก าลงัของเราเอง แต่
โดยการพึ่งอาศยัในพระองคทุ์ก ๆ ขณะจิตเราจะระลึกอยูว่า่ “ดว้ยเราทั้งหลายไดรั้บความบริบูรณ์ของ
พระองคแ์ลว้ เป็นคุณซอ้นคุณ” 
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พระคริสต์และสตปัิญญา 

“เรามีพระทยัของพระคริสต์” (1 โครินธ์ 2:16) 
เม่ือเราคิดถึงชีวิตของคริสเตียน เรามกัจะคิดแต่เฉพาะดา้นจิตใจ เราลืมคิดถึงทางดา้นสมอง 

อาจารยเ์ปาโลไดอ้ธิษฐานเพื่อพี่นอ้งคริสเตียนท่ีเมืองเธสะโลนิกาวา่ ขอพระเจา้ทรงรักษาท่านทั้งหลาย
ไว ้ทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ใหป้ราศจากด่างพร้อย จนกวา่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมา 

วญิญาณในท่ีน้ีหมายถึงสมองและความนึกคิด พระเจา้ทรงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช าระทุกส่วนของ
มนุษยใ์หส้ะอาดหมดจด เปาโลไดก้ล่าวย  ้าเร่ืองน้ีอีกคร้ังหน่ึงในพระคมัภีร์ ท่านกล่าวถึงฤทธ์ิของ
พระคุณวา่ “คือท าลายความคิดคาดคะเนและส่ิงสารพดัท่ีตั้งตวัสูงข้ึน ขดัขวางความรู้ของพระเจา้และ
นอ้มน าความคิดทุกประการใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบัจนถึงรับฟังพระคริสต”์ (2 โครินธ์ 10:5) 

ในพระคมัภีร์ตอนน้ีไดบ้่งวา่ เราตอ้งมีความคิดเหมือนอยา่งพระคริสต ์ เปาโลไดช้ี้ใหเ้ราเห็น
ประเด็นส าคญัท่ีวา่ ความคิดความเขา้ใจของมนุษยย์งัไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะรู้แจง้ถึงฝ่ายวญิญาณได ้
เพราะฉะนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะใหพ้ระวญิญาณสัมผสักบัใจของเราเพื่อ “เราทั้งหลายจะรู้ถึงส่ิงเหล่านั้น 
ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงโปรดประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12) ในตอนสุดทา้ยท่านไดก้ล่าวอยา่งสั้น ๆ วา่ 
“เราทั้งหลายมีใจท่ีเหมือนพระทยัของพระคริสต”์ (1 โครินธ์ 3:16) 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงด าเนินอยูใ่นโลกน้ี พระองคท์รงเป็นมนุษยแ์ท ้ กล่าวคือมีร่างกายเหมือน
มนุษยทุ์กประการและมีวญิญาณความคิดเหมือนมนุษย ์ เราตอ้งยอมรับวา่พระองคท์รงเป็นท่ีมาของดา้น
จิตใจและความคิดและดา้นสมองและแลว้พระองคก์็ไดป้ระทานชีวติของพระองคเ์องใหเ้รา เพื่อช่วยให้
สมองและจิตใจของเราเจริญวฒันาข้ึน 

ส่ิงส าคญัประการแรกคือ ความนึกคิดของเราจะตอ้งไดรั้บการช าระใหพ้น้จากกิเลสตณัหา 
ความเช่ือท่ีผิด ๆ และส่ิงท่ีไมถู่กท านองคลองธรรมต่าง ๆ หรือการสนุกสนานจนเกินขอบเขต ผูท่ี้ไดรั้บ
ความคิดอยา่งพระเยซูคริสตแ์ลว้ เขาจะไม่เสียเวลาไปกบัส่ิงท่ีไร้สาระ โง่เขลาแบบฝ่ายโลก และจะไม่
อ่านหนงัสือท่ีไม่ช่วยใหไ้ดป้ระโยชน์ 

เราจะตอ้งแต่งเติมเสริมต่อสมองของเราดว้ยความคิดแบบพระเจา้ แลว้เราจะมีความปรารถนา
เฉพาะแต่ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน และเราจะประกอบสัมมาอาชีพท่ีถูกตอ้งในสายตาของตนเองและคนอ่ืน ๆ 
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นไปไดก้็ต่อเม่ือฤทธานุภาพจากเบ้ืองบนไดส้วมทบัในชีวติของเรา เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้
พระเจา้ก็จะประทานของประทานต่าง ๆ ให ้อนัประกอบดว้ยความรอบรู้ เฉลียวฉลาดและการทรงจ า 

ในพระคมัภีร์เดิมไดบ้นัทึกถึงคนงานท่ีออกแบบสร้างพลบัพลาของพระเจา้วา่ เขาไดรั้บ
พระราชทานสติปัญญาจากเบ้ืองบน เขาจึงรอบรู้และช านาญในการสร้าง เหมือนหน่ึงเป็นส่ิงท่ีง่าย ๆ แต่
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ทวา่สวยงาม วจิิตรพิสดารและมีศิลปะยิง่นกั ส่วนหญิงชาวอิสราเอลก็ไดรั้บสติปัญญาจากเบ้ืองบน
สวรรคเ์ช่นกนั เธอเหล่านั้นจึงสามารถเยบ็ปักถกัร้อยผา้ม่านอยา่งสวยงาม ซ่ึงเป็นส่ิงประดบัประดาใน
พระวหิารอนับริสุทธ์ิของพระเจา้ 

กษตัริยด์าวดิผูเ้กรียงไกรก็ยอมรับวา่ ความสามารถทางการทหาร การรบทพัจบัศึก ต าราพิชยั
สงคราม พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทานใหแ้ก่พระองคท์ั้งส้ิน บรรดาอคัรสาวกก็ไดรั้บพระสติปัญญาจาก
พระเจา้เช่นกนั พวกเขาจึงสามารถเขา้ใจถึงความจริงและอธิบายใหเ้ราเขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 

ของประทานจากพระเจา้ชนิดดงักล่าวน้ี มิใช่อยูเ่ฉย ๆ ก็จะไดรั้บทนัที 
บุคคลท่ีอยูอ่ยา่งเกียจคร้านจะไม่ไดผ้ลอะไรเลย น่ีเป็นความจริง ของประทานดา้นสติปัญญานั้น 

เราจะไดรั้บก็ต่อเม่ือเราได ้ “ถวายทุกส่ิงแด่พระเจ้า” ไม่วา่จะเป็นความคิด ความสามารถ ค าพดู 
พละก าลงั เม่ือเรามอบแด่พระเยซูคริสตจ์นหมดแลว้ พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมสติปัญญาและก าลงัจาก
เบ้ืองบน และจะน าเราไปถึงซ่ึงความส าเร็จได ้ เรามีความหวงัในพระคุณอนัน้ีไดอ้ยา่งร้อยเปอร์เซ็นต์
ทีเดียว 

เราเคยพบบ่อยคร้ังท่ีคนข้ีเมา หย  าเปไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่ พิษสุราไดท้  าลายร่างกายและสมอง
ของเขาอยา่งไม่มีช้ินดี แต่พระเจา้ก็ทรงเปล่ียนแปลงชีวิตของเขาอยา่งขนานใหญ่ มิใช่เฉพาะแต่ทางดา้น
จิตใจและร่างกายเท่านั้น แต่พระองคท์รงประทานสมองใหม่ใหแ้ก่เขา ความคิดอ่านของเขาก็ไดรั้บการ
แกไ้ขใหดี้ข้ึนอยา่งน่าประหลาด สามารถเขา้ใจขอ้ความลึกลบัไดอ้ยา่งดี จนเขากลายเป็นคนท่ีมี
ประโยชน์ต่อโลกเพราะไดน้ าพระพรของพระเจา้ไปสู่คนมากมาย ไม่มีอะไรมาลบลา้งค ากล่าวของเขา
ท่ีวา่ เขำมีควำมคิดเหมือนอย่ำงพระคริสต์ 

พระวจนะของพระเจา้ไดส้ัญญาไวว้า่ เม่ือพระผูเ้ลา้โลมเสด็จลงมา พระองคจ์ะทรงช่วยฟ้ืน
ความจ าใหแ้ก่เราไดอ้ยา่งละเอียด “พระองคน์ั้น...จะใหท้่านระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวแก่ท่านแลว้” 
(ยอห์น 14:26) ความวิตกกงัวล ความวุน่วายใจและความห่วงใย ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากสมองพระวิญญาณ
จะทรงช่วยใหเ้ราเดินอยูใ่นกรอบระเบียบของพระองค ์ เป็นหนา้ท่ีของพระองคโ์ดยเฉพาะในอนัท่ีจะ
นอ้มน าความคิดของเราใหเ้ขา้สู่คลองธรรมและการเคารพนบนอ้ม เช่ือฟัง เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ สันติสุข
อนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ซ่ึงเกินท่ีจะเขา้ใจ ก็จะรักษาเราไวท้ั้งใจและสมอง ทั้งน้ีก็โดยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค ์

พระองคท์รงสามารถท าให.้.. 
ความกลวั ความสงสัยสาบสูญไป 
ความแตกร้าวไดส้ิ้นสุดลง 
ความรักแผแ่พร่กวา้งออกไป 
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และเกิดสันติสุขแทข้ึ้นภายในจิตใจ 
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แพทย์ผู้ประเสริฐ 

“ชีวติของพระเยซูไดป้รากฏในเน้ือหนงัของเราซ่ึงตอ้งตายนั้น” (2 โครินธ์ 4:11)  
วชิาการแพทยใ์นสมยัปัจจุบนัไดก้า้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ในอนัท่ีจะช่วยใหร่้างกายของมนุษย์

ไดรั้บความสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ วชิาการบางอยา่งดูแปลกและน่าพิศวงยิง่นกั วชิาการสืบพนัธ์ุ
และเลือกพนัธ์ุไดรั้บการน ามาโฆษณาเพื่อช่วยใหไ้ดม้นุษยพ์นัธ์ุท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด อนัน้ีส่อใหเ้ราเห็นถึง
ความเฉลียวฉลาดของชาวโลก ยิง่ไปกวา่นั้น บุคคลท่ีมีสุขภาพแขง็แรงเท่านั้นท่ีเขาจะใหมี้สิทธ์ิ
ลงทะเบียนในการสืบพนัธ์ุ 

วชิาการอนัเฉลียวฉลาดของชาวโลกเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจา้ ทั้งน้ี
ก็เพราะวา่เขาขาดความเช่ือและไวว้างใจในพระเจา้ ผูซ่ึ้งสามารถช่วยและรักษาร่างกายของมนุษยใ์ห้
สมบูรณ์ได ้

ในสมยัของโมเสสพระเจา้ไดท้รงส าแดงให้รู้วา่ พระเจา้เป็นผูป้ระทานการรักษาร่างกายใหถึ้ง
ซ่ึงความสมบูรณ์ไดโ้ดยพระองคท์รงตั้งพระนามใหม่ของพระองคว์า่ “เราเป็นยะโฮวาโรฟี คือพระเจา้
ทรงรักษาเจา้” ตามพงศาวดารไดบ้นัทึกเร่ืองของชาวฮีบรูในสมยัมืดมวัวา่ พระเจา้ไดท้รงโปรดใหซิ้
มโซนมีฤทธ์ิอ านาจเป็นพิเศษ กล่าวคือ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดส้วมทบัในร่างกายของเขา เหตุการณ์
ท านองน้ีไดป้รากฎบ่อยคร้ังในพระคมัภีร์เดิม เช่นในพระธรรมสดุดีของกษตัริยด์าวิด และเร่ืองของ
กษตัริยเ์ฮเซคียา ในพระธรรมท่ีอิสยาห์ไดเ้ขียนไว  ้

พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมายงัโลกน้ีในฐานะแพทยผ์ูป้ระเสริฐ พระองคท์รงเป็นผูบ้  าบดัรักษา
โรคภยัไขเ้จบ็ของมวลมนุษยใ์หห้าย มิใช่แต่เพียงเท่านั้น พระองคย์งัทรงมอบฤทธ์ิอ านาจการรักษาโรค 
แก่คริสตจกัรของพระองคสื์บไปเป็นนิตยอี์กดว้ย ฤทธ์ิอ านาจแห่งการรักษาโรคไดป้รากฎอยา่งชดัเจน
แจง้ในจดหมายฝากหลายฉบบัในพระคมัภีร์ใหม่ ซ่ึงเราอาจจะสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) เราจะพบการรักษาโรคไดใ้นการไถ่บาปขององคพ์ระเยซูคริสต ์ การทรงไถ่ของพระองค์
เป็นฤทธ์ิเดชท่ีจะรักษาจิตใจ จิตวิญญาณและร่างกายใหห้ายเป็นปกติได ้

(2) โดยอาศยัพระนามของพระเยซูคริสต ์โรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ จะไดรั้บการบ าบดัรักษาใหห้าย 
(3) โรคภยัไขเ้จบ็จะหายไดโ้ดยอาศยัความเช่ือ ซ่ึงมิใช่เป็นการประพฤติ เป็นการทรงรักษาของ

พระเจา้โดยตรง มิใช่เกิดจากมนุษย ์
(4) การรักษาโรคจะตอ้งเป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการส านึกตน การ

ละเวน้จากบาป และจะตอ้งถวายตวัปรนนิบติัพระเจา้ และกระท าตามน ้าพระทยัของพระองคทุ์กอยา่ง
โดยไม่มีขอ้แม ้
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(5) พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผูป้ระทานการรักษาโรค “แต่ถา้พระวญิญาณของพระเจา้ ผูท้รงดล
บนัดาลใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลายพระองคผ์ูท้รงบนัดาลใหพ้ระ
คริสตเ์ป็นข้ึนมาจากความตายแลว้จะทรงกระท าใหก้ายท่ีตายแลว้ของท่านทั้งหลาย เป็นข้ึนมาใหม่โดย
เดชพระวิญญาณของพระองค ์ซ่ึงอยูใ่นท่านทั้งหลาย ” (โรม 8:11) 

(6) สภาพความเป็นอยูข่องชีวติ ซ่ึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงประทานแก่เรานั้น แทจ้ริงมิใช่อ่ืน
ไกล คือชีวติเหมือนองคพ์ระเยซูคริสตน์ัน่เอง พระองคมิ์ใช่มีร่างกายเฉพาะเม่ืออยูบ่นพื้นโลกน้ีเท่านั้น 
ขณะพระองคเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย และเสด็จข้ึนประทบัในสรวงสวรรค ์ พระองคก์็ทรงมีร่างกาย แต่
เป็นร่างกายท่ีครบบริบูรณ์ พระองคท์รงสามารถประทานก าลงัฤทธ์ิและชีวติอยา่งเดียวกนัน้ีใหแ้ก่เรา 
เพื่อเราจะไดมี้ร่างกายท่ีเตม็ไปดว้ยสง่าราศีเหมือนอยา่งพระองค ์ พระคมัภีร์สอนวา่ “เราเป็นอวยัวะของ
พระกายของพระองค”์ และอาจารยเ์ปาโลไดส้อนเรามาแลว้วา่ แมว้า่ร่างกายของเราจะอ่อนแอและหมด
ก าลงัลง แต่ชีวติของ “พระคริสต์” ก็จะไดป้รากฏในเน้ือหนงัของเรา 

(7) ชีวติอนัสูงส่งของพระเยซูคริสต ์มิไดท้รงประทานแก่เราเป็นคร้ังเป็นคราว แต่ทรงประทาน
ใหต้ลอดไปเป็นนิตย ์ เพื่อเราจะไดร่้วมสามคัคีธรรมกบัพระองค ์ ดงัท่ีพระองคต์รัสวา่ “พระบิดาผูท้รง
พระชนมไ์ดใ้ชเ้รามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉนัใด ผูท่ี้กินเราผูน้ั้นจะมีชีวิตเพราะเราฉนันั้น” 
(ยอห์น 6:57) 

อคัรสาวกยงัไดช้ี้แจงต่อไปอีกวา่ “มาตรแมน้วา่กายภายนอกของเราก าลงัทรุดโทรมไป แต่ใจ
ภายในยงัจ าเริญข้ึนใหม่ทุก ๆ วนั” (2 โครินธ์ 4:16) 

อาจารยย์อห์นไดอ้ธิษฐานวา่ “ขา้พเจา้อธิษฐานแมน้ขอใหท้่านไดเ้จริญสุขสบายในทุกประการ 
เหมือนอยา่งจิตวญิญาณของท่านจ าเริญอยูน่ั้น” (3 ยอห์น 2) 

ร่างกายท่ีเขม้แขง็และจิตใจท่ีสมบูรณ์เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย ์ ท่านท่ีรัก ท่านไดมี้สอง
ส่ิงน้ีแลว้หรือยงั? ท่านไดรั้บของดีท่ีสุดท่ีพระเจา้ทรงประทานใหแ้ลว้หรือยงั? 

คือ จิตใจ จิตวญิญาณและร่างกายท่ีสมบูรณ์แบบทุกประการ 
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ประกอบด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

“จงประกอบด้วยพระวญิญาณ” (เอเฟซสั 5:18) 
จดหมายของอาจารยเ์ปาโลท่ีเขียนไปถึงคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซสั เป็นบนัทึกฝ่ายวญิญาณ ท่ี

เร่ิมตน้ดว้ยค าสรรเสริญเยนิยอพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ “ผูใ้ดทรงโปรดประทานพระพรฝ่าย
วญิญาณแก่เราทั้งหลายทุกประการในสวรรคส์ถานโดยพระคริสต”์ (เอเฟซสั 1:3) 

ในขอ้ท่ี 13 เปาโลไดก้ล่าวถึงการประทบัตราดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแห่ง
ชีวติท่ีไดถ้วายไวแ้ลว้ และในสามบทต่อมาท่านไดพู้ดถึงเร่ืองส าคญัท่ีสุด พอถึงบทท่ีหา้ท่านไดส้รุปวา่ 
“จงประกอบด้วยพระวญิญาณ” หรือ “จงเตม็ลน้หรือ.” หรือ “เติมใหเ้ตม็ลน้ดว้ยพระวิญญาณ” ขอ้ความ
เหล่าน้ีเตือนให้เราทราบวา่ ท่ีมาแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น ยงัมีอีกมากมายนกั อยา่ไดห้ลงผดิคิดไปวา่ 
พระพรท่ีเราไดรั้บนั้นหมดไปแลว้ ยงั...ยงัมีเหลืออีกมากมายเกินท่ีจะคณานบัได ้ เราจะไดรั้บเอาอยา่งไม่
มีวนัหมดส้ิน 

กำรประกอบด้วยพระวิญญำณคืออะไร? 
(1) เป็นการเนรมิตสร้างอยา่งครบบริบูรณ์ คือการถูกสวมทบัดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็น

ดวงแห่งความสวา่ง จิตใจของเราท่ีเคยมืดมวัก็กลบัสวา่งไสวดว้ยศุภนิมิตของพระองค ์ เราจะรู้แจง้เห็น
จริงเท่ากบัความสวา่ง 

พระองคท์รงบนัดาลใหเ้ราทั้งหลายฟ้ืนข้ึนมาจากความตายในการบาป และทรงเปล่ียนแปลง
ชีวติของเราอยา่งขนานใหญ่ พระองคท์รงประทานความสมบูรณ์พนูสุขใหแ้ก่เราอยา่งเตม็ท่ี 

ท่านไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีแลว้หรือยงั? 
พระวญิญาณแห่งความบริสุทธ์ิไดท้รงช าระจิตใจของเราแลว้หรือยงั? ท่านไดรั้บความบริสุทธ์ิ

จากพระองคแ์ลว้หรือยงั? พระองคไ์ดน้ าท่านเขา้ไปถึงความรู้ทุกอยา่งแลว้ใช่ไหม? พระวญิญาณแห่ง
ความรักไดจุ้ดไฟสุมดวงใจท่านหรือยงั? พระองคไ์ดจ้ารึกพระธรรม 1 โครินธ์บทท่ี 13 ไวใ้นหว้งหวัใจ
ท่านหรือเปล่า? ท่านไดส้ัมผสักบัความสันติสุขและความช่ืนชมยนิดีแลว้หรือ? เพราะพระองคท์รงเป็น
พระวญิญาณแห่งสันติสุขและความช่ืนชมยนิดี 

พระองคท์รงเป็นพระวญิญาณแห่งการอธิษฐาน พระองคไ์ดท้รงสอนท่านให้อธิษฐานเพื่อ
ตนเองเท่านั้นหรือ? แน่นอนพระองคท์รงตอ้งการพาเราทั้งหลายเขา้สู่ชีวติแห่งการอธิษฐานเพื่อคนอ่ืน ๆ 
ดว้ย พระองคท์รงเป็นพระวญิญาณแห่งฤทธานุภาพ พระองคไ์ดท้รงประทานฤทธ์ิเดชจากเบ้ืองบน
ใหแ้ก่ท่านแลว้หรือยงั? พระองคช่์วยเราในการเป็นพยาน เพื่อช่วยคนใหห้ลุดพน้จากความผดิบาปนั้น
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แลว้หรือ? ถา้จะสรุปความแลว้ก็จะวา่ดงัน้ี เราไดรั้บเอาพระวญิญาณบริสุทธ์ิในทุกทางแลว้หรือ? ไม่วา่
จะเป็นในการปรนนิบติัพระองคห์รือการด าเนินชีวติคริสเตียน 

(2) การประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิมิไดห้มายความแต่เพียง เราจะมีสารพดัทุกอยา่งเป็น
ของพระองค ์ แต่พระองคค์วรจะมีทุกอยา่งท่ีเป็นของเรา ทุก ๆ ส่วนในอวยัวะของเราเตม็ไปดว้ยพระ
วญิญาณหรือไม่? เราไดต้อ้นรับเอาพระองคเ์ขา้มามีส่วนในชีวติจิตใจหรือยงั? เราไดรั้บเอาพระองคเ์ขา้
มาสู่สมองความนึกคิดหรือยงั? เพื่อจะช่วยใหมี้ความคิดสะอาดหมดจด คล่องแคล่ว วอ่งไว เพื่อจะใช้
ความนึกคิดเหล่านั้นใหถู้กตอ้ง เราไดรั้บเอาพระองคเ์ขา้มาอยูใ่นร่างกายของเราแลว้หรือ? เพื่อจะท าให้
อวยัวะทุกส่วนของเราบริสุทธ์ิ 

เราจะตอ้งยอมถวายพละก าลงัทั้งหมดแก่พระองค ์ยอมให้พระองคใ์ชต้ามพระประสงค ์เช่น ริม
ฝีปาก ล้ิน มือและเทา้ ในการปรนนิบติัพระองค ์ส่ิงน้ีจะเป็นการถวายเกียรติยศแด่พระเยซูคริสต ์

น่ีคือการประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีแทจ้ริง! 
(3) การประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิหมายถึง เราจะตอ้งเติมเตม็ดว้ยพระองค ์ ในทุกกรณี 

ทุกเหตุการณ์ ทุกฤดูกาลและทุกขณะจิต เราจะตอ้งเตม็ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิในทุกส่ิงท่ีเราพอใจ 
ทุกแห่งในเร่ืองท่ีเราประกอบอาชีพหมายความวา่ เรามีพระเจา้สถิตอยูด่ว้ยในกิจการทุกอยา่ง ไม่วา่จะอยู่
ในยามท่ีตอ้งเผชิญกบัการทดลอง ในยามร่าเริง ในยามเม่ือเรามีก าไร ในยามท่ีเราขาดทุนยอ่ยยบั หรือ
ในขณะท่ีเราอยูก่บัครอบครัว 

ส่ิงน้ีจะเปรียบไดก้บัการอศัจรรยท่ี์หญิงหมา้ยไดรั้บจากพระเจา้ ขณะท่ีเทน ้ามนัออกจนเตม็
ภาชนะทุกใบ ภาชนะนั้นก็คือชีวติของเรานัน่เอง 

ไม่มียามใดท่ีพระองคจ์ะมีงานเกินไป จนไม่มีเวลาวา่งส าหรับเรา  
ไม่มีงานใดหนกัเกินท่ีพระองคจ์ะทรงช่วยเราแบกไม่ได ้
ไม่มีวญิญาณดวงใดท่ีต ่าเกินไป จนพระองคไ์ม่สังเกต 
ไม่มีความตอ้งการอนัใดท่ีพระองคจ์ะไม่เอาพระทยัใส่ 
ไม่มีสักแห่งเดียวท่ีเงียบเหงา จนพระองคไ์ม่ทรงสถิตอยูด่ว้ย 
ไม่มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยชนิดใดท่ีพระองคไ์ม่กระเทือนพระทยัไปดว้ย 
ไม่มีความโศกเศร้าอนัใด ท่ีพระองคท์รงเลา้โลมไม่ได ้
ไม่มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยชนิดไหน ท่ีพระองคจ์ะทรงรักษาไม่ได ้
ท่านไดเ้ติมเตม็ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้หรือยงั? ท่านไดรั้บการเติมเตม็ดว้ยพระวญิญาณ

อยูต่ลอดเวลาหรือยงั? ท่านไดอ้ยูใ่นสภาพการณ์แห่งการทรงสถิตดว้ยของพระองคแ์ลว้หรือ? ชีวิตของ
พระองคเ์ป็นชีวติจิตใจของท่านแลว้หรือ? 
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“จงประกอบดว้ยพระวญิญาณ” (เอเฟซสั 5:18) 
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การฟ้ืนขึน้จากความตาย 

“เพื่อขา้พเจา้จะไดรู้้จกัพระองคแ์ละฤทธ์ิเดช ซ่ึงเน่ืองดว้ยการท่ีพระองคคื์นพระชนมน์ั้น และ
การร่วมทุกขก์บัพระองค ์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค ์ เพื่อไม่อยา่งหน่ึงอยา่งใด ขา้พเจา้ก็จะ
ไดเ้ป็นข้ึนมาจากตายดว้ย” (ฟีลิปปี 3:10-11) 

ส่ิงส าคญัสุดยอดในคริสตศาสนาก็คือ ความตายและการฟ้ืนคืนชีวติ เราจะไดป้ระจกัษก์บัส่ิง
เหล่าน้ีทางธรรมชาติ เช่นการเพาะปลูก การผลิดอกออกใบของพฤกษาชาติ หรือการหมุนเวยีนของฤดู
ต่าง ๆ และการหมุนเวยีนของวนัคืน ความมหศัจรรยข์องสัตว ์เช่นตวัหนอนจะกลายเป็นผเีส้ือท่ีสวยงาม
โผบินไปในทอ้งฟ้าเพื่อล่าเกสรดอกไม ้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแบบฉบบัอนัล้ีลบัของการคืนพระชนมข์องพระ
เยซูคริสตซ่ึ์งเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พิธีการทางศาสนาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกโบราณเช่น 
น ้าท่วมโลก การเดินทางขา้มทะเลแดงและแม่น ้าจอร์แดน พิธีสุหนตั ต่างก็ช้ีไปสู่การสร้างข้ึนใหม่และ
ไดส้ าเร็จครบถว้นท่ีบนไมก้างเขนและท่ีหลุมฝังพระศพของพระเยซูคริสตท่ี์เปิดอา้ออกในวนัท่ีสาม ซ่ึง
เป็นการฟ้ืนคืนพระชนม ์

พระคมัภีร์ใหม่ไดถื้อเอาเร่ืองการ “ฟ้ืนคืนพระชนม”์ ของพระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางของค า
สอน “พระองคน์ั้นพระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหคื้นพระชนม”์ (กิจการ 2:24) 

การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตมิ์ใช่มีความหมายเฉพาะพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว แต่มี
ความหมายและเป็นความเช่ือมัน่ของผูท่ี้นบัถือพระองคทุ์กคน เป็นความรู้สึกท่ีออกมาจากส่วนลึกใน
จิตใจของคริสเตียนวา่ เขาเองไดรั้บการชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตายพร้อมกบัพระองคด์ว้ย และเขา
รู้ตวัวา่ใจบาปนั้นไดถู้กตรึงตายเสียแลว้ และไดรั้บการเป็นข้ึนมาใหม่ทางฝ่ายวญิญาณ กล่าวคือ มี
ความรู้สึกใหม่ ความคิดใหม่ ใจใหม่ ดงัท่ีพระคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ “ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ 
และมิใช่ขา้พเจา้เองท่ีมีชีวิตอยู”่ น่ีเป็นเคร่ืองยืนยนัอยา่งชดัเจนแจง้วา่ บดัน้ีเขามีชีวติของพระเจา้ 

การเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงนั้น มิใช่เป็นการเปล่ียนแปลงนิสัยใจคอใหดี้ข้ึนดว้ยการประพฤติ 
แต่เป็นชีวติท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนใหม่ ส่วนชีวติเก่านั้นไดต้ายจากไปแลว้ 

เร่ืองน้ีค่อนขา้งจะเขา้ใจยากอยูส่ักหน่อย เก่ียวกบัวา่ เรามีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด และเดิน
ตามทางชีวติใหม่นั้นมากหรือนอ้ย เราก็ยอ่มจะไดรั้บผลตามนั้น จงพิจารณาดูค าอธิษฐานของอาจารย์
เปาโลท่ีวา่ “เพื่อขา้พเจา้จะรู้จกัพระองคแ์ละฤทธ์ิเดช ซ่ึงเน่ืองดว้ยการท่ีพระองคท์รงคืนพระชนมน์ั้น” 
(ฟีลิบปี 3:10) 

ประกำรแรก การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตท์  าใหเ้ราพน้จากการเป็นทาสของความ
บาป รับการเป็นไทย ประกำรท่ีสอง ไดรั้บการประทบัตราวา่ เราเป็นผูช้อบธรรม ค าสอนของเปาโลท่ี
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เก่ียวกบัความบาป และความรอดก็คือ ผูท่ี้ท  าบาปไดถู้กตรึงไวก้บัองคพ์ระคริสต ์และตายจากไป แต่ก็ได้
ฟ้ืนข้ึนมาใหม่ แต่เป็นอีกคนหน่ึง ท่ีออกมาจากพระคริสตโ์ดยตรง มีชีวติใหม่ เป็นชีวติท่ีหลุดพน้จาก
ความผดิบาปทั้งส้ิน มีความบริสุทธ์ิเหมือนกบัองคพ์ระเยซูคริสตเ์ลยทีเดียว 

ท่ีส าคญัอยา่งยิง่ก็คือ พระองคไ์ดน้ าเราใหเ้จริญเติบโตข้ึนในฝ่ายวญิญาณ คือน าเราเขา้สู่ความ
เป็นเหมือนพระคริสต ์ เกิดมีฤทธ์ิอ านาจในตวัเหมือนพระองค ์ เราไม่จ  าเป็นตอ้งบงัคบัตวัเพื่อจะหนี
ความผดิบาปอีกต่อไป แต่พระเยซูคริสตจ์ะทรงประทานพละก าลงัใหเ้ราสามารถมีชยัเหนืออ านาจของ
ความชัว่ได ้

มิใช่แต่เพียงเท่านั้น พระองคย์งัทรงใหเ้รามีความรู้สึกสนิทสนมกลมเกลียวและเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกบัพระองคอี์กดว้ย ท าใหเ้รามองเห็นความหมายอนัเจิดจา้ตามท่ีอาจารยเ์ปาโลไดเ้ห็นในพระธรรม
เอเฟซสับทท่ี 1:18-23 ซ่ึงเป็นเหมือนการมองเห็นเทือกเขาท่ีไดรั้บการตกแต่งให้เป็นชั้น ๆ ลดหลัน่กนั
ไปสวยงามมาก “มรดกของพระองคส์ าหรับสิทธิชนทั้งหลายมีสง่าราศีอนัอุดมเพียงไร และวา่ฤทธานุ
ภาพอนัยิง่ใหญ่หลวงของพระองค ์ ส าหรับเราทั้งหลายท่ีเช่ือมีเพียงไรตามพระก าลงัและฤทธ์ิเดชของ
พระองค ์ ซ่ึงไดท้รงกระท าในพระคริสต ์ คร้ันเม่ือทรงบนัดาลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย และ
ใหส้ถิตเบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถานซ่ึงสูงยิง่ เหนือการปกครอง เหนืออ านาจเหนือ
ฤทธ์ิเดช เหนืออานุภาพ และเหนือนามทั้งปวงท่ีเขาเอ่ยข้ึน มิใช่แต่ในสมยัน้ีเท่านั้น แต่ในอนาคตดว้ย” 

ส่ิงสารพดัยอ่มจะส าเร็จโดยพระองคเ์ท่านั้น เพราะพระองคท์รงเป็นศีรษะ เป็นผูน้ า พระองค์
ทรงประทานสิทธิใหเ้ราในการรับ “ฤทธ์ิเดชซ่ึงเน่ืองดว้ยการท่ีพระองคท์รงคืนพระชนมน์ั้น” การร่วม
สัมพนัธ์สนิทก็ดี การเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองคก์็ดี เป็นส่ิงลึกลบัซบัซอ้นท่ีเปาโลไดพ้ยายามอธิบาย
ใหเ้ราเห็นอยา่งแจ่มแจง้ในพระธรรมฟีลิปปี นัน่เป็นส่ิงท่ีเปาโลรู้และเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ท่านไดพ้ยายาม
จะบอกเราให้เห็นพระสง่าราศีของพระองค ์แทท่ี้จริงแลว้ เปาโลไม่สามารถท่ีจะพดูเก่ียวกบัเร่ืองน้ีได ้ถา้
ไม่ไดรั้บการส าแดงใหท้ราบจากเบ้ืองบน เม่ือท่านทราบความจริงก็ไดถ่้อมใจลงยอมรับความทุกข์
ยากล าบากอยา่งแสนสาหสัร่วมกบัพระเยซูคริสตจ์นถึงท่ีสุด จะถูกหยาบหยามหรือกระทบกบัความเลว
ทรามอยา่งไร ท่านก็ยอมทนไดท้ั้งนั้น ยอม “ร่วมทุกข์กบัพระองค์” 

ดว้ยศรัทธาอนัแรงกลา้น่ีเอง ท่านอาจารยเ์ปาโลจึงมีหวงัอยา่งแน่นอนวา่ จะไดเ้ป็นข้ึนมาจาก
การมรณา ดงัท่ีพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวว้า่ “เพื่อไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง ขา้พเจา้จะไดบ้นัทึกมาจากตาย
ดว้ย” เม่ือพระองคเ์จา้ของเราจะเสด็จลงมาดว้ยสง่าราศี 
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ชีวติทีส่อง 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงจ าแลงพระกายท่ีบนภูเขา มิใช่เฉพาะพระพกัตร์พระองคเ์ท่านั้นท่ี “ผอ่ง
ใสเหมือนดวงอาทิตย”์ แต่ “ฉลองพระองคก์็ขาวดุจแสงสวา่งดว้ย” มาระโก ไดอ้ธิบายใหเ้ราเห็นภาพ
อยา่งชดัแจง้วา่ “ฉลองพระองคก์็ขาวเป็นมนัระยบั” (บางฉบบัใชค้  าวา่ ขาวยิง่กวา่หิมะ) จะหาช่างฟอก
ทัว่โลกฟอกใหข้าวอยา่งนั้นไม่ได ้ลูกาก็ยนืยนัวา่ “ฉลองพระองคก์็ขาวเป็นมนัระยบั” 

ฉลองพระองคต์วันั้นไม่ใช่ของท่ีเพิ่งตดัใหม่ แต่เป็นเส้ือตวัเดิมท่ีพระองคท์รงฉลองอยูทุ่กวนั
นัน่แหละ เป็นเส้ือท่ีทอดว้ยผา้ฝ้ายท่ีธรรมดา บางทีเส้ือตวัน้ีอาจจะเก่าแลว้ก็เป็นไดแ้ต่ดูเถิด แสงสวา่ง
แห่งฤทธ์ิอ านาจท าให้เส้ือตวัน้ีใหม่เอ่ียมขาวเป็นมนัระยบั ส่องแสงยิง่กวา่ทองเหลืองขดั และยิง่กวา่
ทองค าท่ีสุกเปล่งปลัง่ 

ความหมายของการจ าแลงก็คือ มิใช่เป็นส่ิงวเิศษท่ีตกลงจากฟากฟ้า เป็นของธรรมดาสามญัท่ี
เราเห็นกนัอยูเ่ป็นชีวิตธรรมดาท่ีห่อหุม้ดว้ยพระคุณของพระเจา้ และดว้ยพระรัศมีจากเบ้ืองบน และชีวติ
จะส่องแสงเหมือนอยา่งเพชรพลอยท่ีตอ้งแสงตะวนั 

อาจารยเ์ปาโลไดส้ั่งเราวา่ “อยา่ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ี แต่วา่จงรับการเปล่ียนนิสัยเสีย
ใหม่ “เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกตรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้วา่ อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบและอะไรยอด
เยีย่ม” (โรม 12:2) 

พระวจนะของพระเจา้ขอ้น้ี เป็นภาพของชีวิตธรรมดา ๆ ท่ีมีความเป็นอยูว่นัต่อวนั เช่น เราไป
โบสถ ์ มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนักบัพี่นอ้ง ต่างคนต่างท าหนา้ท่ีของตนตามความสามารถ ซ่ือสัตย์
ในการใหแ้ละการสั่งสอน ในหนา้ท่ีการงาน มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ หนุนใจเหล่าผูช้อบธรรมและคนผดิ
บาป 

ชีวติดงักล่าวน้ีจะพาเราไปตามหมู่บา้นในชนบทและเล่าเร่ืองความรักของพระเจา้ดว้ยใจช่ืนชม
ยนิดี มีความเห็นอกเห็นใจกนั โอบออ้มอารี ถ่อมใจลงยอมคบคา้สมาคมกบัคนท่ีเห็นใจกนั โอบออ้ม
อารี ถ่อมใจลงยอมคบคา้สมาคมกบัคนท่ีต ่ากวา่ ปรับปรุงตวัใหเ้ขา้ไดก้บัทุกคนและทุกสถานการณ์ ดีใจ
กบัคนท่ีดีความสุข และทุกขใ์จกบัความเศร้าสร้อย ชีวติแบบน้ีแหละท่ีพระเจา้ทรงปรารถนา 

ต่อจากนั้น ชีวิตแห่งการจ าแลงจะพาเราออกเดินไปตามถนนหนทาง เขา้หา้งร้านและตาม
กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ เราอ่อนสุภาพกบัคนทั้งหลายท่ีพบเห็น แต่เตม็ไปดว้ยสมรรถภาพอนัยอด
เยีย่ม ตามท่ีพระคมัภีร์สั่งสอนวา่ “จงประพฤติตามความชอบธรรมอนัเป็นท่ีนิยมแต่คนทั้งปวง”..... “อยา่
เป็นคนเกียจคร้าน” ในขณะเดียวกนัชีวติของเราก็จะเตม็ไปดว้ยความเช่ือมัน่ มีจิตใจร้อนรนในการ
ปรนนิบติัพระเจา้ ถึงแมว้า่ในชีวติจะเตม็ไปดว้ยกิจธุระท่ียุง่เหยงิตลอดเวลาก็ตาม 
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นอกจากนั้นก็จะพบวา่ เรามิใช่จะไปประชุมอธิษฐานกลางสัปดาห์หรือเม่ือมีการนมสัการพระ
เจา้ท่ีคริสตจกัรหรือท่ีบา้นเท่านั้น แต่ชีวติของเราจะเป็นชีวติแห่งการอธิษฐาน มีจิตใจผกูพนัอยูก่บัส่ิง
เบ้ืองบน ติดสนิทอยูก่บัพระบิดา เพราะพระวจนะของพระเจา้ตอนน้ีบ่งบอกวา่ “หมัน่อธิษฐานอยูเ่สมอ”  

ชีวติจ าแลงนั้น มิใช่มีความสนุกสนานหรือสะดวกสบายเหมือนชาวโลก มิใช่เป็นชีวติท่ี
ปราศจากการทดลองหรือการข่มเหง เม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ในขอ้ต่อมาก็จะพบวา่ “จงอวยพรแก่คนท่ี
เค่ียวเขญ็” อยา่ท าการชัว่ตอบแทนการชัว่แก่ผูใ้ดเลย จงอยูอ่ยา่งสงบกบัคนทั้งปวง “อยา่ท าการแกแ้คน้ 
ถา้ศตัรูของท่านหิวจงใหเ้ขากิน ถา้เขากระหายจงใหเ้ขาด่ืม” 

แทจ้ริงแลว้การด าเนินชีวิตแบบดงักล่าวน้ี ยอ่มเป็นไปดว้ยความยากล าบากและการทดลอง แต่
วา่ในเหตุการณ์เหล่าน้ี เราจะตอ้งถือเสียวา่ เป็นโอกาสอนัดีท่ีเราจะรู้รบเอาชยัชนะ เป็นการส าแดงซ่ึง
ชีวติจ าแลงท่ีเด่นชดั หากไม่มีเมฆฝนแลว้ ไหนเลยจะเห็นรุ้งกินน ้าท่ีสวยงามได ้ หากไม่มีค  ่าคืนท่ีมืดทึบ
แลว้ เราจะเห็นดวงดาราท่ีส่องแสงเจิดจา้ไม่ได ้

เพราะฉะนั้น เม่ือเราตอ้งประสบกบัความทุกขย์าก ความทุกขน์ั้นก็สวา่งสุกใส ยิง่กวา่ความ
สวา่งใด ๆ  

พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลาย น่ีแหละคือชีวติแห่งการจ าแลง เราเป็นมนุษยท่ี์เดินดินกินขา้วแกง แต่
ดวงใจและความคิดของเราลอยเด่นอยูก่ลางเวหา เป็นชีวิตท่ีวุน่อยูก่บัการท ามาหากินก็จริง แต่วิญญาณ
ของเขาเอิบอาบไปดว้ยพระวิญญาณของพระเจา้ เป็นชีวติท่ีด ารงมัน่วนัต่อวนั 

วลิเล่ียม โยนซ์ ไดแ้บ่งเวลาของท่านออกดงัน้ี แปดชัว่โมงท างาน แปดชัว่โมงสนุกสนานและ
รับประทานอาหารอีกแปดชัว่โมงส าหรับนอน แต่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงเป็นพรส าหรับเมืองฟ้ามหาสวรรค ์

เราจ าแลงชีวติไดก้็เพราะความนึกคิดของเราไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ ใสสะอาดดงักระจก
ของชาวอียปิตใ์นสมยัโบราณ ซ่ึงเม่ือตอ้งกบัแสงตะวนัแลว้ ท าใหบ้งัเกิดความสวา่งไสวไปทัว่ทุกหอ้ง 
ทุกซอกทุกมุมในพระวหิาร 

สุดทา้ยเราพบวา่ ชีวิตแห่งการจ าแลงเป็นชีวติท่ีมีคุณภาพสูง สมดงัท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ได้
กล่าววา่ 

อะไรดี 
อะไรชอบ 
และอะไรยอดเยีย่ม 
ส่ิงท่ียอดเยีย่มนั้นก็คือ พระประสงคอ์นับริสุทธ์ิของพระเจา้ 
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ชีวติทีม่คุีณภาพ 

“เม่ือเขาทั้งหลายไดเ้พง่ดูพระองค ์หนา้ของเขาก็ช่ืนบาน และเขามิไดมี้หนา้ยุง่เลย” (สดุดี 34:5) 
การคน้พบส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในปัจจุบนัน้ีก็คือ การคน้พบแร่ “เรเดียม” ประสิทธิภาพ

ของแร่น้ีคือ สามารถใหค้วามสวา่งและพลงัอยา่งไม่รู้ส้ินสุด นกัวทิยาศาสตร์เปิดเผยวา่ แร่เรเดียมเพียง
สองสามเกล็ด สามารถท่ีจะท าลายพิภพของเราได ้ แร่เรเดียมเพียงนิดเดียวจะมีคุณภาพเท่ากบัถ่านหิน
หน่ึงลา้นหา้แสนตนั ซ่ึงจะมีพลงัท าใหเ้รือเดินไปในมหาสมุทรแอตแลนติดไดน้านถึงหน่ึงชัว่อายคุน แร่
เรเดียมเพียงเกล็ดเดียว จะให้ความสวา่งไดน้านถึงหน่ึงพนัเจด็ร้อยปี แวบเดียวของแร่เรเดียมจะส่องไป
ทัว่โลกภายในเวลาไม่ถึงวนิาที 

ท่านทราบไหมวา่ แร่ชนิดน้ีมาจากไหน? เขาขุดคน้ไดม้าจากบ่อท่ีมืดทึบท่ีมนุษยพ์ากนัเหยยีบ
ย  ่าไปมาอยูต่ลอดเวลา โดยสังเกตไม่ออกวา่มนัเป็นดินน ้ ามนัหรืออะไรกนัแน่ แต่นกัวทิยาศาสตร์ก็
สามารถคน้พบไดใ้นแร่พิชเบล็นด ์

แร่เรเดียมช่างเหมือนกบัชีวติของเราเสียน่ีกระไร เราถูกยกข้ึนจากท่ีมวัมืด จากท่ีหมดหวงั จาก
หล่มลึกแห่งความผดิบาป เป็นพระประสงคอ์นัสุดยอดของพระเจา้ในอนัท่ีจะใหเ้ราส่องแสงออกไป
เหมือนกบัดวงดาวอนัรุ่งโรจน์โดยอาศยัในพระคุณของพระองค ์

ชีวติของเราเป็นเหมือนแร่เรเดียมตรงท่ี “จงใหค้วามสวา่งของท่านส่องออกไป ต่อหนา้คนทั้ง
ปวงเพื่อเขาจะไดเ้ห็นการดีของท่าน แลว้จะไดส้รรเสริญพระบิดาของท่านผูส้ถิตอยูใ่นสวรรค”์ 

นกัวทิยาศาสตร์ไดอ้ธิบายวา่ แร่เรเดียมมีทั้งหมด 6 สีดว้ยกนั ซ่ึงจะสังเกตไดด้ว้ยการอาศยัแกว้
สามเหล่ียม โดยใหช่ื้อสีต่าง ๆ วา่ สีเอ สีบี สีซี สีดี สีอีและสีเอฟ 

แสงสว่ำงท่ีหน่ึง ท่ีควรจะสะทอ้นออกจากชีวิตของเราก็คือ แสงสวา่งแห่งความจริง พระเจา้ได้
ทรงเรียกเราเพื่อใหเ้ป็นจดหมายของพระองค ์กล่าวคือ แทนท่ีพระองคจ์ะเขียนบนกระดาษ แต่ทรงเขียน
บนชีวติของคนแทน ดงันั้นเราจึงเป็นจดหมายท่ีมีชีวติ ซ่ึงใคร ๆ มองเห็นก็จะอ่านออกได ้ และบรรดา
ถอ้ยค าท่ีเขียนไวน้ั้น จะตอ้งคลอ้งจองกบัพระวจนะของพระเจา้ 

บางคนกล่าววา่ ถา้เรามิใช่พระคมัภีร์ของพระเจา้ เราก็เป็นผูค้า้นพระคมัภีร์ 
ถา้เราไม่ยกยอ่งพระคมัภีร์ เราก็เหยยีบย  ่าพระคมัภีร์ 
ใคร่ถามดว้ยความจริงใจวา่ ชีวติของเราไดเ้ปิดเผยส าแดงองคพ์ระเยซูคริสตห์รือเปล่า? เรา

จ าเป็นท่ีจะตอ้งส าแดงพระองคแ์ก่คนทั้งปวง เหมือนอยา่งท่ีอคัรสาวกไดก้ล่าวอยา่งหนกัแน่นวา่ “เพื่อ
เขาไดป้ระดบัโอวาทของพระเจา้ ผูเ้ป็นท่ีรอดของเราทุกประการ” 
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แสงสว่ำงท่ีสอง ท่ีส่องออกจากชีวติของเราก็คือ แสงแห่งความบริสุทธ์ิ ซ่ึงส าแดงออกมาทาง
อุปนิสัย ส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดของพระเยซูคริสตน์ั้น มิใช่เป็นค าสอน แต่เป็นชีวติของพระองคเ์อง ท่ีได้
ทรงพิชิตมารร้ายในการทดลองท่ีในป่าทุรกนัดารในคร้ังกระนั้น ท าใหพ้ระองคท์รงสามารถประทาน
ความชอบธรรมแก่เราได ้เรามีชีวติอยูใ่นทุกวนัเพื่ออะไร? เพื่อความจริงท่ีเรายดึถือมิใช่หรือ? 

ชีวติของเรามิใช่จะเป็นแต่เพียงความจริงเท่านั้น แต่ควรจะเป็นส่ิงท่ีงดงามมีเสน่ห์ดึงดูดใจดว้ย 
พระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ราฉายแสงแห่งความน่ารักออกมาใหป้ระจกัษแ์ก่ชาวโลก เพราะพระเยซูคริสต์
พร้อมทั้งความบริสุทธ์ิและน่ารัก 

คริสเตียนจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นเหมือนหนา้ผาท่ีไม่มีอะไร นอกจากหินแขง็ ดูชีวติของเขาท่ือ ๆ 
และเท่ียงตรงดีแต่ทวา่ ปราศจากความดึงดูดใจ ชีวติของคริสเตียนท่ีงดงามและเตม็ไปดว้ยความน่ารัก
นั้น เปรียบไดก้บัภูเขาท่ีประดบัประดาดว้ยตน้ไมเ้ขียวสด ผลิดอกออกใบบานสะพร่ัง มีธารน ้าใสไหล
เยน็ ใครผา่นไปผา่นมาก็หยดุพกัหายเหน่ือย พวกเด็ก ๆ ก็พากนัวิง่เล่นอยา่งสนุกสนาน 

พระเยซูคริสตเ์องเม่ือยงัเยาว ์ พระองคเ์ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ และเป็นท่ีชอบของมนุษย์
ทั้งปวง ภาพท่ีอาจารยเ์ปาโลไดว้าดไวใ้นพระธรรมฟีลิปปีนั้น เป็นภาพแห่งความบริสุทธ์ิและสวยงาม
ท่ีสุด ชีวติของคริสเตียนถา้ขาดภาพเหล่าน้ีเสียแลว้ เราก็ยอ่มจะกระท าการดีมิไดเ้ลย 

แสงสว่ำงแห่งควำมอดทน เป็นมงกุฎอนัรุ่งเรืองของผูช้อบธรรม พระคุณของพระเจา้ไดก้ระท า
การของพระองคใ์นชีวิตของเรา เพื่อใหค้วามส าเร็จอยา่งครบบริบูรณ์ ก็โดยอาศยัความพากเพียร
พยายามท่ีมีอยูใ่นตวัของเรา น่ีเป็นความสวา่งท่ีฉายออกมาจากความมืดทึบ แลว้แผก่ระจายไปยงั
หมู่บา้น ครอบครัวท่ีก าลงัมีความทุกข ์ ทัว่หุบเขาแห่งความมรณาจงให้แสงสวา่งของท่านส่องไปต่อ
หนา้คนทั้งปวง 

แสงสว่ำงแห่งควำมรัก เป็นแสงท่ีมีคุณค่าสูงกวา่แสงอ่ืนใด ซ่ึงสามารถท าใหใ้บหนา้ของคนท่ี
น่าเกลียดกลบักลายเป็นคนน่ารัก ความรักสามารถท าให้บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยปัญหากลบักลายเป็นสวรรค ์
ความรักสามารถใหเ้อาชนะความชัว่ดว้ยความดี และเปล่ียนแปลงค าแช่งสาปใหเ้ป็นพร และเอาชนะ
ศตัรูดว้ยความเมตตากรุณา 

บดัน้ีท่านไดใ้ห้แสงสวา่งแห่งความรักส่องอยูร่อบ ๆ ตวัท่านแลว้หรือยงั? 
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ชีวติทีม่ชัียชนะ 

“แต่จงขอบพระคุณพระเจา้ ผูท้รงโปรดให้เรามีชยัโดยพระคริสตทุ์กเวลา” (2 โครินธ์ 2:14) 
เราทั้งหลายไดรั้บเอาแบบฉบบัอนัสูงส่งในพระวจนะของพระเจา้ขอ้น้ีแลว้หรือยงั? 
“มีชัยทุกเวลำ” หมายความวา่อยา่งไร? 
เป็นไปไดห้รือในท่ามกลางชีวติอนัอ่อนเปล้ียเช่นน้ีรอบ ๆ ตวัเราเตม็ไปดว้ยการทดลองและส่ิง

ท่ีไม่เจริญหูเจริญตา? ทหารของพระคริสตจ์ะมีชยัทุกเวลาไดห้รือ? 
ค าตอบก็คือ ถา้หากวา่เราพึ่งในพระเยซูคริสต ์ เราก็จะมีชยัโดยพระองค ์ ซ่ึงมิใช่โดยตวัของเรา

เอง ในพระคริสตเ์ท่านั้นท่ีสามารถน าเราไปสู่ความมีชยัทุกเวลา เม่ือเราอ่านต่อไปในพระคมัภีร์ตอนน้ีก็
จะพบอีกวา่ “โมทนาพระคุณพระเจา้ผูท้รงน าเราไปสู่ความมีชยัเสมอ” พระองคเ์ป็นแม่ทพัแห่งความ
รอด เราไม่ตอ้งท าอะไร เพียงเดินตามพระองคเ์ขา้สู่ความมีชยันั้น 

ความจริงท่ีเราจะปฏิเสธเสียมิไดคื้อ เราก าลงัถูกความบาปบีบคั้นอยา่งรุนแรง เราตอ้งเผชิญกบั
ความยากล าบาก เราก าลงัต่อสู้กบัมนัอยา่งเอาเป็นเอาตาย ส่ิงเหล่าน้ีถา้เราจะอาศยัพละก าลงัของเราเอง
ไม่เพียงพอแน่ ถา้เราเพียงแต่อาศยัขนัตีไม่ไหว เพราะมิชา้มินานก็จะกลายเป็นขนัแตก 

มีหนทางท่ีดีกวา่น้ี พระเยซูคริสตท์รงมีชยัชนะเหนือบาปแลว้ เราทุกคนมีสิทธิท่ีจะยดึเอาความ
มีชยัน้ีไดทุ้กเม่ือโดยการเขา้ร่วมสัมพนัธ์สนิทกบัพระองค ์ ฤทธ์ิแห่งความบาปท่ีครอบคลุมเราอยูก่็จะ
สลายไป เราจะเป็นเหมือนคนท่ีตายต่อความบาปแลว้ และยิง่ไปกวา่นั้น เรายงัไดเ้ป็นข้ึนมากบัพระองค์
ดว้ย แลว้เราก็จะเขา้ร่วมในความมีชยัชนะของพระองค ์ 

โดยการทรงสถิตอยูด่ว้ยของพระเยซูคริสต ์ เราสามารถท่ีจะสลดัตวัเก่าของเราและกิจการของ
มนัใหห้ลุดพน้ไป เราจะพบในนาทีต่อมาวา่ ความบาปท่ีเป็นปรปักษข์องเรานั้น เป็นเหมือนแขกแปลก
หนา้ท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนเลย บดัน้ีเป็นตน้ไป เราไม่ตอ้งกลวัและเช่ือฟังมนัอีก เราไดรั้บเอาความ
บริสุทธ์ิ ความรัก ฤทธานุภาพและความสามารถทั้งส้ินของพระองค ์ มาเป็นสมบติัของเรา เราจะเดิน
ต่อไปดว้ยความสวา่งผา่เผยดงัผูช้ยั แลว้ตะโกนกู่กอ้งวา่ “ขอบคุณ พระเจา้ ผูท้รงโปรดใหเ้รามีชยั โดย
พระคริสตทุ์กเวลา” 

ความโศกเศร้าเสียใจท่ีทวีทบัถมทั้งภายในและภายนอกท าใหจิ้ตใจของเราจมด่ิงสู่ความทุกข์
และหมดหวงั ความดีท่ีเพียรพยายาม หลกัค าสอน หลกัปรัชญาและการยดึถือในส่ิงต่าง ๆ ไม่สามารถท่ี
จะช่วยเราไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย น่ีเป็นโอกาสทองท่ีเราจะเอาชนะโดยความสามารถของพระเยซูคริสตเ์พราะ
พระองคท์รงชนะโลก ทรงชนะในทุกกรณี 
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ถึงแมว้า่รอบ ๆ ตวัเราจะมีแต่ความมืดมวัและหมดหวงั เราก็ยงัไดรั้บความเลา้โลมใจจาก
พระองคไ์ดแ้ละบงัเกิดความซาบซ่านปิติยนิดีไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ ตามท่ีพระองคต์รัสวา่ “ส่ิงเหล่าน้ีเรา
ไดบ้อกท่านทั้งหลายแลว้ เพื่อความยนิดีของเราจะไดอ้ยูใ่นท่าน และความยนิดีของท่านจะบริบูรณ์” 

เป็นสันติสุขของพระเจา้ท่ีเหลือท่ีจะเขา้ใจได ้ ความสุขชนิดน้ีไม่เก่ียวกบัปรัชญาของมนุษย ์
หรือเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน “จงช่ืนชมยนิดี” แมว้า่เราจะมองอะไรไม่เห็นและมืดแปดดา้น แต่ยงัมีความ
เช่ือท่ีสามารถส่องแสงรุ่งเรืองไดใ้นท่ามกลางความทุกขย์ากล าบาก เราสามารถแหวกออกจากขมุแห่ง
นรก และโผล่ข้ึนสู่ความมีชยัและความปิติยนิดี พดูไปแลว้เหมือนหน่ึงวา่โกหก แต่เป็นเร่ืองจริง ซ่ึง
ปรากฎในพระวจนะของพระเจา้ “ดว้ยวา่ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใด ขา้พเจา้จึงแขง็แรงมากข้ึนเม่ือนั้น” 

เหมือนคนท่ีมีความทุกขห์นกั แต่ยงัยิม้ไดเ้สมอ  
เหมือนอยา่งคนท่ีไม่มีอะไรเลย แต่ยงัมีส่ิงของสารพดับริบูรณ์ 
บางคร้ังการล่อลวงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน เป็นเหมือนสงครามแห่งจิตใจ ซ่ึงเราก าลงัสู้รบกบั

อ านาจมืดของภูตผปีีศาจ พระคมัภีร์ไดบ้อกเคล็ดลบัแก่เราวา่ เราจะเอาชนะพญามารไดอ้ยา่งไร ดว้ยวธีิ
ไหน ซ่ึงมิใช่ดว้ยพละก าลงัของเราเอง แต่ดว้ยอาศยัก าลงัฤทธ์ิของพระเยซูคริสต ์ เราจะพบวา่เรามีชยั
ชนะเหลือลน้เม่ือพญามารเห็นวา่ เรามากบัพระเยซูคริสต ์ มนัก็จะหนีไปทนัที ใหเ้ราตะโกนกู่กอ้งวา่ 
“ขอบพระคุณพระเจา้ผูท้รงโปรดใหเ้รามีชยัโดยพระคริสตทุ์กเวลา” 
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ชัยชนะเหลอืล้น 

เราเคยพดูถึงความมีชยัชนะบา้งแลว้ในบทก่อน แต่ในบทน้ีจะขอพดูถึงชยัชนะอีกแบบหน่ึงซ่ึง
เป็นชยัชนะท่ีเหลือลน้เป็นชนะอยา่งเด็ดขาด มิใช่เพียงเราพน้จากความผดิบาป ความพา่ยแพแ้ละความ
พินาศเท่านั้น แต่เราสามารถท าลายศตัรูลงอยา่งยอ่ยยบั จบัเอามนัมาเป็นเชลย ริบทรัพยสิ์นไดม้ากมาย 

“เราจะเป็นผูท่ี้มีชยัชนะอนัเหลือลน้ไดอ้ยา่งไร?” 
ประกำรแรกก็คือ การท าสงครามภายในใจ ส่ิงน้ีใหเ้รามีความเช่ือเขม้แขง็ข้ึน การล่อลวงหรือ

การทดสอบเป็นของจ าเป็นในอนัท่ีจะช่วยใหเ้รามีอุปนิสัยใจคอมัน่คง เปรียบเหมือนดงัหน่ึงไฟท่ีท าให้
ลวดลายต่าง ๆ ติดอยูบ่นจานลายครามอนัล ้าค่า หรือเหมือนดงัลมท่ีพดัโยกตน้ไมบ้นภูเขาใหห้ย ัง่รากลึก
ลงไปในดิน ซ่ึงถึงแมว้า่จะมีพายจุดัพดัซดัมาก็ไม่สามารถท่ีจะโค่นมนัลงได ้ ศึกภายในเป็นพระพรอนั
ประเสริฐอนัหน่ึงท่ามกลางพระพรนานปัการ พระองคท์รงใหศ้ตัรูมาต่อสู้เรา เพื่อจะใหม้นัพา่ยแพ ้และ
ชยัชนะอนัเด็ดขาดก็จะตกเป็นของเรา 

ประกำรต่อมำ พระเจา้ไดท้รงปล่อยใหพ้ญามารมาทดลองเรา เพื่อจะใหเ้รามีโอกาสแสดงฝีมือ
ขบัเค่ียวมนัใหอ่้อนเปล้ีย จนในท่ีสุดตอ้งพา่ยแพแ้ละพินาศไป ในพระธรรมโยชูวา มีเร่ืองส าคญัเก่ียวกบั
การท าลายชนชาติคานาอนั พระเจา้ตอ้งการใหช้นชาติอิสราเอลท าลายลา้งคนพวกน้ีใหส้ิ้นซากไปจาก
แผน่ดิน เพราะหากกษตัริยพ์วกน้ียงัมีชีวติอยู ่ ถึงแมจ้ะเป็นเมืองข้ึนของอิสราเอลแลว้ก็ตาม ภายหลงั
อาจจะกบฎและกลายเป็นบ่วงแร้วดกั หรือเป็นหอกขา้งแคร่แก่อิสราเอลต่อไป 

ในท านองเดียวกบัพระเจา้ทรงใหร้าคะตณัหาก าเริบเสิบสานข้ึนในใจของเรา และเกิดการสู้รบ
กนั และท าใหจิ้ตใจของเราแขง็กลา้และเอาชนะไดใ้นท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นบาปเล็กบาปนอ้ยเราสามารถท่ี
จะท าลายมนัใหสู้ญส้ินได ้ พระองคท์รงทราบล่วงหนา้วา่เราสามารถท่ีจะทานก าลงัมนัไดอ้ยา่งแน่นอน 
ฉะนั้นเม่ือเกิดสงครามข้ึนภายใจในเม่ือใด จงขอบพระคุณพระองค ์ เพราะโดยการสู้รบกบัขา้ศึกเหล่าน้ี
ท าใหจิ้ตใจของเรามัน่คง 

ไม่วา่จะเป็นพญามาร ความบาปชัว่และอ านาจมืดทุกชนิด มนัไม่สามารถท่ีจะมีชยัชนะเหนือเรา
ได!้ 

การทดลองทุกชนิดเป็นเคร่ืองมือช่วยใหเ้ราเจริญข้ึนฝ่ายวิญญาณ ท าให้เราตอ้งพึ่งพาอาศยัใน
ฤทธานุภาพของพระเจา้ แทนท่ีจะพึ่งพาอาศยัก าลงัของตนเอง ดว้ยความเช่ือมัน่ในสัญญา ความซ่ือสัตย ์
ความรักและพระคุณของพระเจา้ ท าใหเ้ราประสบกบัชยัชนะทุกคร้ังไป เราก าลงัเดินตามหลงัแม่ทพัผู ้
ไม่เคยพา่ยแพ ้เรามีชยัเสมอโดยองคพ์ระเยซูคริสต ์
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ชาวฟิริเกียในสมยัโบราณมีความเช่ือวา่ เม่ือพวกเขาไดช้ยัชนะศตัรูเม่ือใด ฤทธ์ิและก าลงัของ
พวกศตัรูจะเขา้มาสิงสู่อยูใ่นตวัเขา ท าให้เขามีพละก าลงัและชนะมากข้ึนทุกคร้ังเป็นล าดบั ในท านอง
เดียวกนั เม่ือเราเอาชนะการทดลองคราวใด ก็ยิง่เพิ่มพละก าลงัใหแ้ก่เราเท่าตวั เพื่อจะชนะมากข้ึนในคร้ัง
ต่อไป 

และมิเพียงแต่เราเอาชนะศตัรูเท่านั้น แต่เรายงัสามารถท่ีจะบงัคบัศตัรูใหสู้้รบแทนเราดว้ย 
ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์ไดก้ล่าววา่ “กระโดดขึน้เหยียบบ่ำของพวกฟำลิศเตีย” ซ่ึงท่ีจริงแลว้

พวกฟาลิศเตียเป็นศตัรูตวัร้ายกาจและน่าสะพรึงกลวัส าหรับชนชาติอิสราเอล แต่ภาพท่ีอิสยาห์ไดว้าดไว้
จะเห็นไดว้า่ พวกอิสรำเอลสำมำรถข่ีคอพวกฟะลิสเตียได้ ใหอ้อกรบแทนไดด้ว้ย และช่วยใหอิ้สราเอล
เอาชนะต่อศตัรูอ่ืน ๆ อีกต่อไป เหมือนกบัชาวเรือท่ีฉลาด เขาสามารถใชล้มต่างทิศติดใบแล่นเป็นฉาก
ทวนลมข้ึนไปได ้

เช่นเดียวกบัจิตวิญญาณของเรา อาศยัพระคุณแห่งความมีชยั เปล่ียนแปลงขา้ศึกทั้งหลายใหเ้ป็น
อุปกรณ์น ามาซ่ึงความมีชยัชนะได ้ เราสามารถกล่าวออกมาอยา่งเตม็ปากวา่ “ส่ิงทั้งหลายท่ีเป็นอุปสรรค
ของขา้พเจา้ จะกลบักลายเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใหก้ารประกาศพระกิตติคุณของพระองคเ์ผยแพร่ออกไป” 

พระเจา้ทรงใหค้  ามัน่สัญญาแก่ผูมี้ชยัชนะทั้งหลายวา่ “ถา้เขามีชยั เขาจะไดรั้บพระราชทาน
มงกุฎแห่งชีวติ” 

ท่านไม่อยากจะเป็นผูมี้ชยัชนะอยา่งเหลือลน้หรือ? 
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อุปสรรคกลายเป็นอุปกรณ์ 

พระธรรม 1 เปโตรเป็นหนงัสือเศษส าหรับคนท่ีก าลงัประสบกบัความทุกขย์ากล าบาก และได้
เนน้ให้เห็นวา่ “เราทั้งหลายสามารถมีชยัเหลือลน้” เหนือความทุกขย์ากทั้งปวง 

“เพื่อทดลองดูความเช่ือของท่านท่ีประเสริฐยิง่กวา่ทองค าท่ีเสียไป ถึงแมว้า่ทองค านั้นถูกลอง
ไฟ จะไดเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความสรรเสริญสง่าราศี และเกียรติยศในเวลาท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมา
ปรากฎ” (1 เปโตร 1:7) 

อาจารยเ์ปโตรไดเ้ลา้โลมใจเราวา่ ความทุกขย์ากล าบากเหล่าน้ีจะอยู ่ “สักหน่อยหน่ึง” เท่านั้น 
และ “จ าเป็นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึน” และสักวนัหน่ึงขา้งหนา้ เราจะเขา้ใจวา่ท าไมความทุกขเ์หล่านั้นจึงเกิดข้ึน
แก่เรา เราจะทราบวา่ การทดลองนั้นประเสริฐยิง่กวา่ทองค า จะเป็นเหตุใหเ้กิดการ “สรรเสริญสง่าราศี
และเกียรติยศ ในเวลาท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมาปรากฎ” 

มีค  าสามค าในพระคมัภีร์ขอ้น้ีท่ีไม่ซ ้ ากนั คือ (1) กำรสรรเสริญ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นการโมทนาขอบ
พระเดชพระคุณพระเจา้ เม่ือเรามองยอ้นหลงัดูส่ิงต่าง ๆ ท่ีผา่นพน้มา ซ่ึงชีวติของเราเตม็ไปดว้ยความ
ล าบาก เราสรรเสริญพระองคเ์พราะเน่ืองดว้ยความรักท่ีไม่แปรปรวน พระองคไ์ดท้รงยอมใหเ้ราทนต่อ
ความทุกขย์ากล าบาก เพื่อจะไดเ้กิดเป็นพรแก่เรา 

(2) เกียรติยศ เราจะไดรั้บเกียรติยศก็ต่อเม่ือเรายอมแบกความทุกขอ์ยา่งผูมี้ชยั เพื่อถวาย
เกียรติยศแด่พระเจา้และเป็นส่ิงท่ีเชิดชูใหพ้ระเยซูคริสตเ์ด่นข้ึน 

(3) สง่ำรำศี ท าใหเ้รามองไกลของไปเบ้ืองหนา้ เห็นบ าเหน็จรางวลัท่ีพระองคท์รงเตรียมไว้
ส าหรับเรา เพราะ “เหตุวา่การทุกขย์ากท่ีเบาบางของเรานั้น ซ่ึงเรารับอยูแ่ต่ประเด๋ียวเดียว” จะบนัดาลให้
เกิดผล “มีสง่าราศีใหญ่ยิง่นิรันดร์” มีอยูท่างเดียวเท่านั้น หากวา่เราตอ้งการการรับมงกุฎเป็นรางวลั ทาง
นั้นคือทางแห่งความทุกขย์าก ซ่ึงจะตอ้งเสียสละอยา่งมากมาย สักวนัหน่ึงหยดน ้าตาของเราจะกลายเป็น
เพชรน ้างามท่ีหยดยอ้ยเตม็ไปดว้ยรัศมี 

ตอนสุดทา้ยของพระธรรมเปโตร ท่านไดก้ล่าวไวห้ลายอยา่งดว้ยกนั เพื่อหนุนใจเราให้เขม้แขง็
ข้ึนในความทุกขใ์นบทท่ี 2:19 วา่ เม่ือเราถูกข่มเหงโดยไม่มีเหตุ หรือในทางท่ีไม่ชอบธรรม ท่านผูเ้ขียน
ไดก้ล่าวา่ “อยา่งน้ีแหละเป็นการชอบ” และกล่าวต่อไปอีกวา่ “การเช่นน้ีเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้” 

ค าพดูเหล่าน้ีดูแปลกประหลาดมาก ก็ส่อใหเ้ราเห็นวา่พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีเราไดรั้บความ
ทุกขย์ากเหล่านั้น เพื่อจะเป็นพยานถึงพระองค ์ ค าพดูน้ีไดก้ล่าวซ ้ าไวถึ้งสองคร้ังสองครา อา...จะเป็น
เกียรติยศอนัใหญ่หลวงสักเพียงใดหนอ ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จลงมาจากพระท่ีนัง่ ทรงด าเนินตรงมายงั
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เรา และทรงขอบใจเราต่อหนา้ประชาชนทั้งปวงท่ีเฝ้าแหนอยู ่ ในฐานะท่ีเราไดย้อมทนทุกขย์ากล าบาก
เพื่อพระองค ์

ในขอ้ท่ี 21 ของบทเดียวกนั อาจารยเ์ปโตรไดเ้ตือนเราวา่ “ดว้ยวา่ท่านทั้งหลายไดรั้บการทรง
เรียกไวส้ าหรับการนั้น เพราะวา่พระคริสตไ์ดท้รงรับทุกขท์รมานเพื่อท่านทั้งหลาย ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่
ท่าน เพื่อใหท้่านเดินตามรอยพระบาทของพระองค”์ 

การทนต่อการทดลองเป็นธุรกิจของเรา! 
การทนความทุกขย์ากล าบากเป็นอาชีพของเรา! 
สมมุตินายทหารจะบ่นต่อผูบ้งัคบับญัชาวา่ “ดูซิครับ ท่าน...ศตัรูมนัยงิผม ผมไม่ไดคิ้ดท่ีจะ

สมคัรมาเป็นทหารใหข้า้ศึกยิงเล่นสักหน่อย ผมไม่เคยตั้งใจท่ีจะรับการข่มเหงเช่นน้ีเลย” 
ท่านคงจะเดาไดซิ้นะวา่ นายทหารจะตอบทหารคนนั้นวา่อยา่งไร เขาคงตอบวา่ “ทหารเอ๋ย 

หนา้ท่ีของทหารคือตอ้งถูกเขายงิ จงเลิกบ่นเสียทีเถิด” 
ไม่วา่ใคร ๆ จะประทุษร้ายต่อชีวติของเรา หรือเราถูกพระบิดาทรงตีสอน ก็ใหเ้ราต่างคนต่างช่ืน

ชมยนิดีร้องทูลวา่ “จอกซ่ึงพระบิดาของเราไดท้รงประทานแก่เรา เราจะไม่ด่ืมหรือ?” 
จะถือวา่ความยากล าบากท่ีเราไดรั้บนั้น เป็นการร่วมทุกขด์ว้ยกนักบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ เม่ือเรา

คิดไดเ้ช่นน้ีแลว้ก็จะท าใหเ้ราบงัเกิดมีจิตใจกลา้ ไม่ยน่ยอ่ต่อความทุกขย์ากล าบาก “ท่านทั้งหลายจงมีใจ
ยนิดีในการซ่ึงท่านไดมี้ส่วนในความทุกขย์ากล าบากของพระคริสต ์ เพื่อวา่เม่ือสง่าราศีของพระองคจ์ะ
ปรากฎ ท่านทั้งหลายจะไดโ้สมนสัยนิดีเป็นอนัมากดว้ย” 

จิตใจของคริสเตียนผูซ่ื้อสัตยทุ์กคนยอ่มมีความปรารถนา ท่ีจะเหมือนกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
ทุกลกัษณะ ของพระคุณพระเจา้ท่ีเราไดรั้บพรเพราะวา่ร่วมทุกขถึ์งสองเท่า “ถา้เราอดทน เราจะได้
ครอบครองร่วมกบัพระองค”์ 

ถา้เรามีส่วนในไมก้างเขน เราก็จะไดรั้บมงกุฎแห่งชีวิต! 
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เหตุร้ายกลายเป็นด ี

“ฝ่ายยาเบซมียศมากกวา่พี่นอ้งทั้งหลายของท่าน แต่มารดาตั้งช่ือวา่ยาเบซ (ทุกข)์ เพราะวา่นาง
ไดเ้กิดบุตรคนน้ีดว้ยความทุกข ์ ฝ่ายยาเบซไดทู้ลขอพระเจา้ของพวกอิสราเอลวา่ ขอพระองคท์รงโปรด
ประสิทธ์ิพระพรแก่ขา้พเจา้ ใหอ้าณาเขตของขา้พเจา้กวา้งขวางออกไป ใหพ้ระหตัถข์องพระองคอ์ยูก่บั
ขา้พเจา้ โปรดรักษาขา้พเจา้ใหพ้น้จากความชัว่ร้าย เพื่อใจของขา้พเจา้จะไม่ไดเ้ป็นทุกข ์แลว้พระเจา้ทรง
โปรดประทานตามท่ีท่านขอนั้น!” (1 พงศาวดาร 4:9-10) 

“นางจึงตรัสช่ือเขาวา่ยาเบซ เพราะนางไดค้ลอดเขามาใหค้วามทุกข”์ 
พระคมัภีร์ขอ้น้ีไดท้  าให้เราเห็นเบ้ืองตน้ชีวิตของคน ๆ หน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงธรรมดาสามญัเหลือเกิน 

“ยาเบซ” แปลวา่ “ทุกข”์ ความจริงน่าจะใหช่ื้อวา่ “นายโชคร้าย” มากกวา่ เพราะเขาไดถื้อก าเนิดมา
ท่ามกลางเมฆหมอกแห่งความมวัมืด แมแ้ต่แม่ของเขาก็ไม่มีความปรารถนาอยากจะไดเ้ขา บางทีอาจ
เป็นเพราะมีการผดิปกติบางอยา่งเกิดข้ึน ซ่ึงน าความอบัอายขายหนา้มาสู่ครอบครัว มารดาจึงไม่อยากจะ
ไดเ้ขา ชีวติของยาเบซจึงอา้งวา้ง อบัเฉา ไม่มีใครเหลียวแลและเอาใจใส่ มีแต่ความรันทด นอ้ยใจท่ีอบั
โชค มองไปทางไหนมีแต่ความมืดมิด ตนัหมดทุกดา้น น่าสงสารเสียน่ีกระไร 

ยาเบซไดร้้องทูลต่อพระเจา้ของอิสราเอลวา่ “โอพระเจา้ขา้ ขอทรงอวยพรแก่ขา้พเจา้และโปรด
ขยายอาณาเขตของขา้พเจา้ให้กวา้งออกไป และขอใหพ้ระหตัถข์องพระองค ์ทรงสถิตอยูก่บัขา้พเจา้ เพื่อ
พระองคจ์ะไดรั้กษาขา้พเจา้ไวจ้ากทางความชัว่ และจะไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้ระทมทุกข”์ 

ถา้เราอ่านต่อไปก็จะพบวา่ เมฆหมอกแห่งความมืดมวัไดแ้ปรเปล่ียนเป็นรัศมี รุ่งเรืองแจ่มใส 
ซ่ึงส่งผลใหชี้วติของยาเบซรุ่งเรืองข้ึน พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเขาแลว้ทรงเปล่ียนความทุกขใ์ห้
กลายเป็นพระพร 

“พระเจา้ไดท้รงประทานใหต้ามท่ีเขาไดทู้ลขอ” 
เราทั้งหลายเป็นผูท่ี้ก าเอาชยัชนะอนัเหลือลน้ต่ออุปสรรคไ์วใ้นมือ ถึงแมว้า่จะเร่ิมตน้ดว้ยความ

อบัเฉา ผิดหวงั นอ้ยใจ แต่เม่ือเราติดตามพระองคต่์อไปเร่ือย ๆ หุบเขาแห่งความมืดมนก็จะกลายเป็น
ประตูแห่งความหวงั และตน้ไมท่ี้มีหนามก็จะกลบักลายเป็นพุม่ของดอกราตรีอนัหอมหวล และเราจะ
ไดเ้ขา้พกัพิงอยูภ่ายใตร่้มไมแ้ห่งความเปรมปรีด์ิ เม่ือเราอธิษฐานดว้ยความเช่ือ 

พระเจา้จะทรงเปล่ียนทุกส่ิงใหก้ลายเป็นพร! 
โปรดสังเกตค าอธิษฐานของยาเบซนั้น ถูกตอ้งตามล าดบั กล่าวคือ ท่านอธิษฐานวา่ “โอ..ขอ

พระองคท์รงอวยพระพรขา้พเจา้จริง ๆ ” ยาเบซไม่ไดทู้ลขอใหเ้หตุการณ์ลอ้มรอบเปล่ียนแปลง แต่ได้
ขอใหพ้ระเจา้เปล่ียนแปลงชีวิตของท่านให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเหมาะสมกบัพระองค ์ ถา้หาก
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จะมีอะไรเกิดข้ึนท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงหรือแก่ชีวติของเรา พึงรู้ไวเ้ถิดวา่นัน่ไม่ใช่มาจาก
ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอก แต่มาจากตวัของเราเองต่างหาก ตวัเราเองเป็นผูท่ี้น ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย 

ชีวติท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัพระเจา้และติดสนิทอยูก่บัพระเยซูคริสต ์ ไม่วา่เขาจะตกไปในถ่ินฐานใด 
เขาก็ยงัจะมีความช่ืนชมยนิดี แมว้า่จะอยูใ่นเมืองนรก เขาก็ยงัเตม็ไปดว้ยความสุข ฉะนั้น ใหเ้ราทุกคนตั้ง
ตน้ฉายแสงภายในบา้นของตวัเองก่อน 

คร้ันแลว้ยาเบซก็มีสหายท่ีไกลออกไป เขาขอใหพ้ระเจา้ทรงขยายอาณาเขตใหก้วา้งใหญ่ไพศาล
มากข้ึน แมว้า่เหตุการณ์ลอ้มรอบจะไม่รุ่งเรืองแจ่มใส แต่เม่ือมีสายตายาวมองใหไ้กลออกไปยงัมีหวงั 
เหตุหน่ึงท่ีท าใหค้นเรามีชีวิตอบัเฉาก็เพราะมวันัง่กอดเข่าเจ่าจุกอยูก่บัท่ี อยูใ่นวงการเห็นแก่ตวั และ
ความตระหน่ีถ่ีถว้ย ไม่ยอมผละจากมนั เพื่อจะมุ่งหนา้ไปสู่อาณาเขตอนักวา้งใหญ่ท่ีพระเจา้ทรงสถิตอยู ่

จงเดินไปยงัท่ีมีหวัใจอนัเศร้าโศก ท่ีรอคอยความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อจะไดช่้วยเขาใหพ้น้
ทุกข ์แลว้ท่านจะไดม้รดกมากมาย 

แลว้ยาเบซไดทู้ลต่อไปวา่ “ขอใหพ้ระหตัถข์องพระองคท์รงสถิตอยูก่บัขา้พเจา้” เขาตอ้งการ
ชีวติท่ีติดสนิทอยูก่บัพระเจา้ ตอ้งการใหพ้ระหตัถข์องพระองคท์รงน าพา และตอ้งการใหรั้บการพิทกัษ์
รักษาจากพระองค ์

เม่ือเป็นอยา่งน้ีแลว้ ใครผูใ้ดจะต่อสู้เขาได?้! 
ค ากล่าวสุดทา้ยของยาเบซช่างเหมาะเสียจริง “ขอพระองคท์รงรักษาขา้พเจา้ไวใ้หพ้น้จากความ

ชัว่ เพื่อจะไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้เสียใจ” เขาไม่ไดทู้ลขอพระเจา้ใหท้างชีวติราบร่ืนโดยปราศจากขวาก
หนาม หรือขอใหห้ลีกหนีพน้จากภยนัตรายต่าง ๆ  

เขามีความเช่ืออยา่งแม่นมัน่วา่ ดว้ยพระคุณของพระเจา้จะทรงถอนพิษของเหล็กไนทุกชนิด 
ความระทมทุกขก์็จะคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ความเกลียดชงัและความตายก็ไม่อาจจะท าอะไรแก่เขาได ้

เม่ือเราเห็นตวัอยา่งเช่นน้ีแลว้ ก็ขออยา่ให้เรามองชีวติของเราดว้ยความขมข่ืนใจ แต่ให้มองดว้ย
ความเพียรพยายาม และมีความเช่ือวา่ ถา้เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงอนุญาตใหเ้กิดข้ึนเพื่อพระองคเ์อง ในท่ีสุด
พระองคจ์ะทรงประทานชยัชนะเหนือส่ิงทั้งปวงในบั้นปลาย และเม่ือถึงเวลานั้นพระองคจ์ะทรงยกเรา
ข้ึนสู่ความมีชยั และสู่ต าแหน่งอนัสูงดว้ยเกียรติยศ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยก าลงัและพระพรนานปัประการ 

แต่ทั้งน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยการชิงชยัและความอดทน! 
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เพือ่พระเจ้า 

“ดว้ยวา่ขา้พเจา้เรียนรู้มาแลว้วา่ ขา้พเจา้มีฐานะอยา่งไร ขา้พเจา้ก็อ่ิมใจอยูอ่ยา่งนั้น ขา้พเจา้รู้จกั
ท่ีจะเจียมตวัและรู้จกัท่ีจะฟุ่ มเฟือยดว้ย ขา้พเจา้รู้จกัอาณัติสัญญาณของการอ่ิมทอ้ง และของการอดอยาก 
ของการฟุ่มเฟือย ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงโดยพระเยซูคริสต ์ผูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้” (ฟีลิปปี 4:11-13) 

ช่างเหล็กท่ีดีนั้นจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการต่อเช่ือมเหล็กเขา้ดว้ยกนั เขาจะตอ้งรู้เร่ืองความ
ร้อนและความเยน็ของเหล็กวา่ เม่ือเหล็กถูกความร้อนจะขยายตวั และเม่ือถูกความเยน็จะหดตวั เหล็ก
รองสะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้านั้น จะหดและขยายตวัตั้งหลายฟุต ถา้ช่างก่อสร้างวางเหล็กไม่ไดส้ัดส่วน 
เหล็กรองสะพานจะทานน ้าหนกัของสะพานไม่ได ้ แต่ถา้เป็นนายช่างผูช้  านาญเขาจะวางเหล็กใหเ้หล่ือม
กนัพอดี เม่ือเกิดความร้อนหรือเยน็เหล็กจะอยูใ่นลกัษณะท่ีปลอดภยัใชก้ารได ้

มนุษยเ์รายงัคน้ไม่พบวธีิท่ีจะช่วยใหนิ้สัยใจคอของตนเองเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติศีลธรรมกฎขอ้บงัคบัท่ีมนุษยพ์ากนัคิดคน้ข้ึนนั้น ไม่สามารถท่ีจะพยงุความเหลว
แหลกของสังคมไดเ้ลย แต่พระคุณของพระเจา้ทรงชูเราข้ึนใหพ้น้จากเหตุการณ์ จนเราสามารถท่ีจะ
กล่าวไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่ “ดว้ยขา้พเจา้เรียนรู้มาแลว้วา่ ขา้พเจา้มีฐานะอยา่งไร ขา้พเจา้ก็มีความอ่ิมใจอยู่
อยา่งนั้น” 

ค าวา่ “อิม่ใจ” ในพระวจนะของพระเจา้ขอ้น้ี หมายถึงเราจะมีก าลงัมหาศาลอยูภ่ายในใจ เราไม่
จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัก าลงัภายนอกอีกต่อไป เรามีสวรรคแ์ละสันติสุขอยูภ่ายในใจ สวรรคน้ี์ไม่ใช่เงิน
หรือทอง หรือเพื่อนฝงู อาจารยเ์ปาโลเป็นตวัอยา่งอนัดี ในการท าตวัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ทุก
อยา่ง ท่านกล่าววา่ พระเจา้ทรงท าใหท้่านเป็นท่ีเยย้หยนัและดูถูกดูหม่ินจากชาวโลก แต่เป็นส่ิงท่ีพิศวง
ส าหรับชาวสวรรค ์ ชีวิตของท่านบอกใหเ้รารู้วา่ พระคุณของพระเจา้มีเพียงพอส าหรับผูท่ี้เช่ือพระองค์
ทุกคน ในทุกเหตุการณ์และทุกกรณี 

หลายคร้ังหลายคราวท่ีเปาโลถูกเหยยีดหยามและอดอยาก และเหมือนวา่ก าลงัแยเ่ตม็ที แต่ท่าน
ไม่เคยยอ่ทอ้ และบางคราวท่านก็มีอยา่งเหลือเฟือ จอกด่ืมของท่านเตม็ลน้อยู ่ แต่ท่านก็ไม่ทะนงตวัหรือ
เห็นแก่ตวั น่ีเป็นค าพยานจากบุรุษผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้ 

“คร้ังหน่ึงขา้มีทุกส่ิงทุกอยา่งซ่ึงเป็นของโลกน้ี แต่พระเจา้ทรงสอนใหข้า้มีพระเจา้ในทุกส่ิง 
เด๋ียวน้ีขา้ขดัสนยากจน และไม่มีอะไรสักส่ิงฝ่ายโลก แต่พระเจา้ทรงสอนขา้วา่ใหมี้ทุกส่ิงในพระเจา้” 

การท่ีอาจารยเ์ปาโลไดรั้บชยัชนะอยา่งงดงาม มิใช่วา่ท่านจะไดม้าในเวลาชัว่พริบตาเดียว ท่าน
ตอ้ง “เรียนรู้” พระเจา้ไดท้รงสอนใหท้่านรู้จกั...หรือจะพูดอยา่งง่าย ๆ ก็คือ ท่านกล่าววา่ “ขา้พเจา้ได้
เรียนรู้เคล็ดลบัของมนัแลว้” 
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เคล็ดลบันั้นก็คือ “ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูคริสตผ์ูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้” การสถิตอยู่
ดว้ยของพระเยซูคริสต ์ เป็นบ่อเกิดแห่งพละก าลงัและความสุข เหตุการณ์สภาพแวดลอ้มจะแปรเปล่ียน
อยา่งไร เราไม่สนใจ เพราะเรามีอ านาจเหนือสารพดัส่ิง 

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เราก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้อยูเ่ร่ือยไป พระวญิญาณของพระเจา้จะทรงช่วย
เราฝึกฝนในเร่ืองน้ีดว้ยความเอาใจใส่ จนกวา่เราจะประสบชยัชนะ และมีสง่าราศีเน่ืองจากความทุกข์
ยากล าบาก และเรามีความช่ืนชมยนิดีในพระเจา้ 

เราทุกคนจงยอมใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นผูฝึ้กอยา่งเตม็ใจ ในโรงเรียนแห่งความทุกข ์จนกวา่จะจบ
หลกัสูตร เม่ือนั้นแหละเราจะเป็นผูท่ี้มี “ชยัชนะเหลือลน้” 
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ความรักต่อผู้อืน่ 

ความยุง่ยากล าบาก ความขดัเคืองใจและปัญหาต่าง ๆ ในชีวติของเรานั้น ส่วนมากเกิดจากการ
สัมพนัธ์ติดต่อระหวา่งเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงแต่ละคนนั้น พระเจา้ทรงสร้างใหมี้นิสัยใจคอผดิแผกกนั
ไป บางขณะเรามกัจะคิดวา่เราเป็นคนท่ีสมบูรณ์มากกวา่คนอ่ืน ๆ  

การท่ีเราจะอยูอ่ยา่งสงบไดน้ั้น จ  าตอ้งมีความรักของคริสเตียน และความรักอนัน้ีจะผา่นการ
พิสูจน์ดว้ยความคิดท่ีไร้เหตุผล ความเกลียดชงั ดุร้ายและอยติุธรรม แต่บางคร้ังเพื่อนคริสเตียนก็
โหดร้ายต่อเราเหมือนกนั แต่เราก็มีพระคุณของพระเจา้คอยค ้าจุนหนุนช่วยอยู ่และดว้ยความรักของพระ
เจา้น้ีเองท่ีสามารถช่วยเราให้ประสบต่อความมีชยัต่อคนโหดร้ายและต่อเพื่อนของเราได ้ เหมือนเม่ือคร้ัง
ท่ีพระองคไ์ดท้รงช่วยใหเ้ราพน้จากการเป็นทาสของพญามาร 

มีขอ้พระคมัภีร์ท่ีน่าคิดอยูต่อนหน่ึง กล่าววา่ “เปาโลท่ีพระองคไ์ดท้รงเลือก ใหเ้ป็นอคัรสาวก
ของพระเยซูคริสต ์ตามน ้าพระทยัของพระเจา้กบัโซษะเธเนผูเ้ป็นพี่นอ้ง” (1 โครินธ์ 1:1) 

เม่ือเอ่ยถึงช่ือของโซษะเธเน ก็ท  าใหเ้ราคิดเม่ือคร้ังท่ีอาจารยเ์ปาโลไดมี้เร่ืองราวกบัชายผูน้ี้ ใน
พระธรรมกิจการ 18 เราไดม้องเห็นพระคุณของพระเจา้จากเร่ืองน้ีอยา่งชดัแจง้ 

โซษะเธเนเป็นหวัหนา้ชาวยวิ ท่ีท าการข่มเหงเปาโล เพราะเขาเป็นนายธรรมศาลา โซษะเธเน
และพรรคพวกไดติ้ดตามข่มเหงเปาโลหนกัมือข้ึนทุกขณะ ทั้งน้ีเป็นเพราะนายธรรมศาลาคนก่อนคือ 
กริศโปไดก้ลบัใจมาเช่ือพระเยซูคริสต ์ นายธรรมศาลาคนปัจจุบนัจึงเป็นเดือดเป็นแคน้ พระวจนะได้
บนัทึกวา่ “ฝ่ายกริศโปนายธรรมศาลากบัครอบครัวของท่านไดเ้ช่ือถือพระเจา้ และชาวโครินธ์หลายคน
เม่ือไดฟั้งแลว้ก็ไดเ้ช่ือถือรับบพัติศมา” พวกเขาไดย้ยุงส่งเสริมพวกยดูาใหท้ าร้ายอาจารยเ์ปาโล และ
น าไปต่อหนา้เจา้เมืองกาลิลี ซ่ึงเพิ่งยา้ยมารับต าแหน่งใหม่ ตอนนั้นเปาโลเพิ่งไดรั้บค าหนุนใจจากพระ
เจา้มาสด ๆ ร้อน ๆ วา่ “อยา่กลวัเลย แต่จงกล่าวต่อไปอยา่น่ิงเสีย เพราะวา่เราอยูก่บัเจา้ ดว้ยวา่คนของเรา
ในเมืองน้ีมีมาก” 

จริงดงัท่ีพระองคท์รงสัญญาไว ้ พระองคท์รงพิทกัษรั์กษาเปาโลใหพ้น้จากการร้าย เจา้เมืองกาลิ
ลีไม่ยอมช าระความ และทั้งยงัไม่ยอมฟังค าใหก้ารของเปาโลอีกดว้ย กลบัไล่ออกไปจากศาลทั้งโจทย์
และจ าเลย ขณะนั้นพวกท่ีเป็นชาวเฮเลน (กรีก) ก็พากนัเดือดดาล เลยจบัเอาโซษะเธเนนายธรรมศาลาผู ้
ก่อเร่ือง ใหน้อนคว  ่าลงแลว้เฆ่ียนต่อหนา้เจา้เมือง ส่วนเปาโลก็พน้ขอ้หาไป หา้ปีใหห้ลงัเปาโลไดเ้ขียน
จดหมายถึงคริสตจกัรโครินธ์ ท่านจ าเหตุการณ์ทั้งหมดในเมืองน้ีไดดี้ ดงันั้น ท่านจึงเพิ่มช่ือของโซษะเธ
เนลงไปในค าน าของจดหมายดว้ย ดูเหมือนวา่ ใคร ๆ ในเมืองโครินธ์จะรู้จกัโซษะเธเน เราเช่ือวา่ท่านคง
จะเป็นคนท่ีมีช่ือเสียงกวา้งขวางพอสมควร ยอ่มเป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีใคร ๆ จะตอ้งเช่ือวา่โซษะเธเนเป็น
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ผูท่ี้ไดเ้คยข่มเหงเปาโลมาก่อน และคนคนเดียวกนัน้ีจะไดร่้วมลงช่ือส่งความคิดถึงมายงัพี่นอ้งคริสเตียน
ในเมืองโครินธ์ หากเราจะเช่ือเอาวา่ ในเวลาท่ีพวกเฮเลนไดจ้บัโซษะเธเนคว  ่าลงและตีนั้น เปาโลไดเ้ขา้
ไปช่วยหา้มขอร้องและปกป้องโซษะเธเนไวมิ้ใหถู้กตีมากนกั การกระท าของเปาโลในคร้ังนั้น ท าให้
หวัใจท่ีเคียดแคน้ชิงของโซษะเธเนกลบักลายเป็นหวัใจท่ีมีความรักและนบัถือ โซษะเธเนเปิดจิตใจออก
ตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

เร่ืองคงจะเกิดข้ึนในท านองน้ี ใครจะคาดคิดบา้งวา่ ศตัรูจะกลายเป็นมิตรได ้ ยอ่มไม่มีหนทาง
อ่ืนท่ีโซษะเธเนจะกลบัใจบงัเกิดใหม่ได ้นอกจากเหตุการณ์จะเกิดข้ึนดงักล่าวมาแลว้ 

น่ีแหละเป็นความรักท่ีท าให้ประสบกบัความมีชยัเหลือลน้ เราจะประหตัประหารศตัรูใหม้อด
มว้ยดว้ยคมดาบก็ยอ่มได ้ แต่จะไม่มีประโยชน์อะไร คริสเตียนคนหน่ึงไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าคิดมากวา่ 
“ฉนัไดป้ระหารศตัรูของฉนัดว้ยความรักโดยยอมตายแทนเขา” 

เม่ือเร่ืองเล่าวา่ มีคริสเตียนชาวนานิกายเควกเกอร์คนหน่ึง ไดจู้งววัของเพื่อนบา้นไปคืนใหแ้ก่
เจา้ของ หลงัจากท่ีมนัเหยยีบย  ่าสวนจนไดรั้บความเสียหาย เม่ือขณะส่งเชือกใหแ้ก่เจา้ของววัอยูน่ั้น คริส
เตียนก็พดูวา่ “ถา้หากทีหลงัฉนัจบัววัตวัน้ีท่ีย  ่าสวนฉนัอีก ฉนัจะ.....” 

เจา้ของววัก็พดูสวนดว้ยความโกรธทนัทีวา่ “แกจะท าไม...แกจะท าไมววัฉนั?” 
คริสเตียนจึงตอบวา่ “เฮอ้...ฉนัจะจบัมนัแลว้จูงมาคืนใหแ้ก่ท่านอีก เหมือนท่ีฉนัท าอยูเ่ด๋ียวน้ี” 
แน่นอนการทะเลาะก็ส้ินสุดลง สวนขา้วโพดก็มิไดถู้กววัเหยยีบย  ่าอีกต่อไป 
ฮาเลลูยา อาเมน! 
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ท าทุกส่ิงเพือ่พระเจ้า 

“เหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึนแก่ท่าน เพื่อจะใหท้่านเป็นพยาน” (ลูกา 21:13) 
พระเยซูคริสตไ์ดท้รงบอกสาวกของพระองคล่์วงหนา้ไวก่้อนแลว้วา่ เขาทั้งหลายจะไดรั้บการ

ข่มเหง และประสบกบัความทุกขย์ากนานาประการ ในการรับใชพ้ระเจา้ เขาจะถูกจบัและน าไปต่อหนา้
กษตัริยแ์ละผูป้กครอง เพื่อพิพากษา พวกเราส่วนมากเม่ือพดูถึงการข่มเหงแลว้มกัจะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีน่า
กลวัเหลือหลาย เรามกัจะคิดหาช่องทางหลีกหนีแต่พระเยซูตรัสวา่ อยา่กลวัต่อเหตุการณ์เหล่าน้ี จงมอบ
ทุกส่ิงไวใ้นการอารักขาของพระเจา้ เม่ือมีอะไรเกิดข้ึนก็เพราะเพื่อท่ีจะใหค้ริสเตียนไดมี้โอกาสเป็น
พยานแก่พระองค ์“การนั้นเกิดแก่ท่าน เพื่อจะใหท้่านเป็นพยาน” 

เม่ือเราไดอ่้านในพระธรรมกิจการ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอุบติัข้ึนตามท่ีพระเยซูคริสตบ์อกไว ้ เพื่อ
เขาจะไดเ้ป็นพยาน พวกเขาถูกเรียกไปยนือยูต่่อหนา้ท่ีประชุม และถูกซกัถามวา่ ท าไมจึงกลา้หาญนกั 
เราพบวา่อาจารยเ์ปโตรและยอห์นไม่กลวัตาย และไม่ยอมตอบค าถามเสียดว้ยซ ้ า เพียงแต่กล่าวสั้น ๆ วา่ 
“จ าเพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ ขา้พเจา้ควรจะฟังค าของพวกท่าน หรือควรจะเช่ือฟังพระค าของพระเจา้ 
ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดีเถิด ดว้ยวา่ ขา้พเจา้จะไม่พดูตามท่ีไดเ้ห็นและไดย้นินั้นก็หามิได”้ 

เปาโลไดมี้โอกาสดีหลายคร้ังหลายคราวท่ีไดย้นือยูต่่อหนา้กษตัริยแ์ละผูค้รอบครอง ท่านได้
เทศนาแก่คนทั้งปวงท่ียนืหอ้มลอ้มอยู ่ ถึงแมว้า่จะอยูต่่อหนา้ศตัรูท่ีกระเห้ียมกระหือรือและขู่เขญ็เหมือน
จะกินเลือดกินเน้ือ เม่ืออยูต่่อหนา้กษตัริยเ์ฟลิกซ์ เฟศโต อากริบปา ท่านก็หาช่องทางท่ีจะเป็นพยานถึง
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเจา้ เม่ือเรือก าป่ันถูกคล่ืนซดัอยูก่ลางมหาสมุทร ท่านไม่คิดเห็นแต่ตวัท่ี
จะหนีเอาตวัรอด แต่ท่านไดก้ล่าวค าเลา้โลมใจและเร่ืองของพระเจา้แก่กาละสีเรือ 

ในพระธรรมทิโมธีฉบบัท่ีสองบทสุดทา้ย เราไดเ้ห็นภาพของเปาโลก าลงัยนือยูต่่อหนา้
กษตัริยนี์โร ซ่ึงทรงไวด้ว้ยอ านาจและดุร้ายผดิมนุษยม์นา หากวา่เปาโลเกิดจิตใจขลาดกลวั และพดูเพื่อ
จะใหต้นพน้จากปากสิงห์ ท่านก็ยอ่มจะท าได ้ เพราะท่านรู้ดีวา่ ผูท่ี้คอยขย  ้าเน้ือของท่านก็คือสิงโตท่ีหิว
โซในสนามกีฬากลางแจง้ 

เปาโลมีความคิดอยา่งเดียววา่ น่ีเป็นโอกาสอนัวเิศษซ่ึงมีเพียงคร้ังเดียวในชีวิต ท่ีจะยืนอยูต่่อ
หนา้ของกษตัริยนี์โรและเหล่าขา้ราชบริพาร เพื่อเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ท่านกล่าววา่ “แต่องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ทรงเขา้ขา้งขา้พเจา้และทรงชูก าลงัขา้พเจา้ เพื่อจะใหก้ารท่ีขา้พเจา้ไดป้ระกาศนั้นส าเร็จและเพื่อ
คนต่างชาติจะไดย้นิ” และท่านพดูอยา่งต่ืนเตน้วา่ “ขา้พเจา้ไดพ้น้จากปากสิงโตนั้น” ท่านพดูประโยคน้ีดู
เหมือนกบัวา่ ไม่เห็นเป็นส่ิงสลกัส าคญัอะไรเลย 
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หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท่านไดรั้บมอบหมายก็คือ บอกคนทั้งปวงใหท้ราบถึงเร่ืองพระเยซูคริสต ์ถา้
หากวา่มีเหตุฉุกเฉินเกิดนัน่ เป็นโอกาสท่ีจะประกาศถึงความรอดในเวลาท่ีเหลืออยู ่ ส่วนความทุกข์
ยากล าบากและความตายเป็นหนา้ท่ีของพระเจา้ท่ีจะจดัการ 

น่ีเป็นหนทางเดียวท่ีจะน ามาซ่ึงความมีชยัอนัมากหลาย ท่ามกลางอุปสรรคและการทดลอง 
ขอใหเ้ราทุกคนลืมตวัเอง และฉวยโอกาสเป็นพยานถึงพระองค ์ จอห์นวาซซาไดเ้คยกล่าววา่ เหตุการณ์
บงัเอิญยอ่มไม่เกิดข้ึนในชีวติคร้ังหน่ึงท่านเคาะประตูบา้นผดิ และเม่ือสตรีเจา้ของบา้นมาเปิดประตู เขา
ก็รีบขอโทษดว้ยถอ้ยค าอนัสุภาพ และเขาก็พดูต่อไปวา่ “คุณนายครับ บางทีอาจจะไม่ผิดบา้น เพราะพระ
เจา้ทรงน าผมมาพดูกบัคุณนาย ซ่ึงตอนแรกผมตั้งใจจะพดูเร่ืองน้ีกบัคนอ่ืน คุณนายจะอนุญาตใหผ้มเขา้
ไปนัง่ขา้งในเล่าเร่ืองราวสักหน่อยจะไดไ้หมครับ?” 

ผลลพัธ์ก็คือ สตรีผูน้ั้นไดรั้บความรอด! 
ใคร่ถามดว้ยความจริงใจวา่ ชีวติของท่านแสวงหาโอกาสท่ีจะเป็นพยานถึงพระองคอ์ยูเ่สมอ

หรือ? 
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พระพรสองต่อ 

“ขา้พเจา้ขอต่อท่านวา่ ขอใหข้า้พเจา้ไดรั้บวิญญาณจิตของท่านสองเท่า สวมทบัขา้พเจา้” (2 
พงศก์ษตัริย ์2:9) 

แทจ้ริงแลว้ เม่ือเราไดเ้รียนรู้ถึงเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็ยากท่ีจะตีความหมายค าอธิษฐาน
ของเอลีชาใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนได ้ แต่เวลาน้ีเอลีชายงัไม่เขา้ใจในเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราจึงตอ้งอธิบาย
วา่ เขาไดรั้บตามท่ีขอนั้นและในพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกอยา่งชดัเจนวา่ พระเจา้จะทรงฟังค าอธิษฐาน ถา้เขา
ไดท้  าตามเง่ือนไขท่ีเอลียาห์ห์ไดว้างไว ้

เราจึงเช่ือวา่ พระพรสองเท่านั้นไดเ้กิดข้ึนจริงในชีวิตของเอลีชา 
ชีวติและกิจการงานของเอลีชา ไดส้อนเราเก่ียวกบัพระพรอนัมหาศาลน้ี และเราควรจะเอา

เยีย่งอยา่งในการอธิษฐาน ในบั้นตน้เราไดเ้ห็นวา่ ชีวติของเขาเป็นไปแบบธรรมดา ๆ ซ่ึงไม่เหมือนอยา่ง
เอลียาห์ท่ีค่อนขา้งโลดโผน เตม็ไปดว้ยการต่อตา้นและการพนนัขนัต่อ แต่ส่วนเอลีชาเป็นชีวติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประชาชนตามปกติเช่นเรา ๆ ท่าน ๆ  

อีกประการหน่ึง ชีวติของเอลีชาติดสนิทอยูก่บัพระเจา้ และมีฤทธ์ิพิเศษจากเบ้ืองบน เหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นไปแบบธรรมดา แต่การมหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึนนั้น เป็นพระพรสองต่อ ส่ิงเหล่าน้ีส าเร็จได้
โดยการร่วมมือทั้งสองฝ่ายคือพระเจา้และเอลีชา 

ส่ิงแรกท่ีเอลีชาตอ้งเผชิญก็คือ แม่น ้าจอร์แดนท่ีขวางหนา้อยู ่ แน่นอน เม่ือมีพระพรก็ยอ่มจะมี
อุปสรรค ์ เอลีชาจะเดินไปสู่งานท่ีก าลงัรอคอยอยูฝ่ั่งโนน้ ก่อนหนา้น้ีเพียงไม่ก่ีชัว่โมง เอลียาห์ไดท้  าให้
แม่น ้าแยกออกจากกนั แต่มาบดัน้ีแม่น ้าก็เป็นอุปสรรคท่ีเอลีชาจะตอ้งเผชิญแต่เพียงผูเ้ดียว อุปสรรคน้ี
เป็นการทดสอบความเช่ือคร้ังแรกของท่าน ท่านไดต่้อสู้กบัอุปสรรคคร้ังน้ีดว้ยความเช่ืออยา่งธรรมดา 
เช่ืออยา่งแม่นมัน่วา่พระพรสองต่อจะท าใหท้่านบรรลุ ถึงความส าเร็จได ้ โปรดสังเกต ท่านไม่ไดร้้อง
ขอใหเ้อลียาห์มาช่วย แต่ท่านไดทู้ลขอพระเจา้ของเอลียาห์โดยตรงเลยทีเดียว ทนัใดนั้นแม่น ้าจอร์แดนก็
แยกออก บรรดาลูกแห่งผูเ้ผยพระวจนะทั้งหลายก็รู้ไดใ้นทนัทีวา่ วญิญาณของเอลียาห์ไดส้วมทบัเอลีชา
แลว้ 

ต่อมาไม่นานนกั บา้นเมืองเกิดเดือดร้อนระส ่าระสาย ขา้ศึกยกกองทพัมาสู้รบ กองทพัอิสราเอล
ไม่มีน ้าจะด่ืม เหล่ากองทพัของพนัธมิตรก็เช่นเดือดร้อนเช่นเดียวกนั เหตุเกิดท่ีบริเวณเทือกเขาโมอบั เอ
ลียาห์ไดย้ดึพระพรสองต่อไว ้ และท่านไดรั้บความสมหวงั ตามท่ีพระคมัภีร์กล่าววา่ “เจา้จะไม่เป็นลม
หรือฝน แต่หุบเขาจะเตม็ไปดว้ยน ้า การน้ีเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อพระพกัตร์พระเจา้ และพระองคท์รงมอบ
กองทพัโมอบัไวใ้นมือของเจา้” 
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ต่อมาเราก็พบเร่ืองไหน ้ามนัของหญิงม่าย ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าอศัจรรยท่ี์สุด หากจะเล่าก็จะยดืยาว
มาก แต่บทเรียนน้ีสอนให้เรารู้วา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีพระเจา้ทรงประทานให้แก่เรานั้น เราควรจะใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์และคุม้ค่า เราสามารถท่ีจะเทพระพรแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิลงในภาชนะแห่งชีวิต
ไดใ้นทุกกรณี ไม่วา่เหตุการณ์นั้นจะยุง่ยากล าบากใจมากมายสักเพียงไรก็ตาม แต่บางคร้ังเรากลบัเห็นวา่ 
เป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถท าได ้เราหาไดพ้ึ่งในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อจะรับพระพรสองต่อไม่ 

ต่อมาเราไดพ้บเร่ือง เอลีชาไดรั้กษาโรคเร้ือนของแม่ทพันาอามาน ท่านไม่ไดอ้อกมาวางมือแต่
รักษาดว้ยความเช่ือของนาอามานเอง เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น
จะตอ้งรับดว้ยความเช่ือของเราเอง ซ่ึงจะดลบนัดาลใหเ้กิดผลต่อร่างกายของเรา 

อยูม่าคราวหน่ึง มีกองทพัยกมาเพื่อจะจบัตวัเอลีชา แต่ท่านไดเ้รียนรู้ท่ีเช่ือพึ่งและไวว้างในพระ
เจา้ ท่านไม่มีความคร่ันคร้ามแมแ้ต่นอ้ย แต่เฆฮะซีคนใชข้องท่านกลวัจนตวัสั่น เอลีชาจึงขอใหพ้ระเจา้
ทรงเปิดตาคนใช ้ ทนัใดนั้นเขาก็ลืมตาข้ึนเห็นกองทพัของทูตสวรรคเ์รียงรายลอ้มอยูพ่ร้อมท่ีจะเขา้
ประจญับานกบัขา้ศึก 

ฉะนั้น พระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีสวมทบัอยูภ่ายในตวัของเรา จะเป็นก าลงัอนัมหาศาลแก่เราใน
ยามท่ีอยูอ่นัตรายและทรงช่วยใหเ้ราในการต่อสู้กบัขา้ศึกจนไดรั้บชยัชนะ 

มีอีกเร่ืองหน่ึง คือเร่ืองขวานของนกัเรียนพระวจนะท่ีไดย้ืมเขามาตดัไม ้ เพื่อขยายโรงเรียน ได้
หลุดจมลงไปในแม่น ้าจอร์แดน เอลีชาทูลขอพระเจา้ดว้ยความเช่ืออยา่งแรงกลา้ ขวานซ่ึงเป็นเหล็กก็
ลอยข้ึนมาเหนือน ้า เร่ืองน้ีใหบ้ทเรียนแก่เราอยา่งง่าย ๆ วา่ พระเจา้สามารถท่ีจะยกเราใหล้อยอยูเ่หนือ
ความทุกขย์ากล าบากได ้ ความทุกขน์ั้นไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติหรือจากเหล่าวญิญาณชัว่ พระเจา้ทรง
เป็นแม่ทพัของเหล่าผูท่ี้เช่ือและไวว้างใจในพระองค ์

เร่ืองราวทั้งหมดน้ี แสดงใหเ้ราเห็นวา่ พระเจา้ทรงสามารถท่ีจะช่วยเราไดใ้นทุก ๆ ส่ิง ทุก ๆ 
เร่ืองเตือนเราทั้งหลายวา่ พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิจะคุม้ครองพิทกัษเ์ราดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์
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มรดกอนัล า้ค่า 

“ถา้พระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ยกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงจะสามารถไล่ศตัรูใหอ้อกไปได ้ตามท่ีพระเจา้
ตรัสไว”้ (โยชูวา 14:12) 

ค ากล่าวน้ีเป็นของนกัรบผูก้ลา้หาญ ซ่ึงมีอาย ุ 85 ปีแลว้ คนอายปุูนน้ีแลว้ ถา้เป็นคนทัว่ไปก็จะ
หยดุพกัการงาน และคอยท่าวนัท่ีพระเจา้มารับเขาไป แต่คาเล็บเพิ่งจะเร่ิมตน้จบังานท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติ
ของท่าน ผลส าเร็จของงานช้ินใหญ่ก าลงัรอคอยอยูข่า้งหนา้ ของขวญัวนัเกิดของคาเล็บในปีนั้นก็คืองาน
ช้ินใหญ่ เป็นศึกคร้ังส าคญัท่ีลอ้มเมืองเฮบ็โรน อนัเป็นหวัเมืองท่ีเขม้แขง็ท่ีสุดของพวกอนันาค 

เร่ืองน้ีไม่ประทบัใจเราบา้งหรือ? น่าจะหนุนใจใหเ้รามีความเช่ือตามท่ีปรากฏในพระธรรมฮีบรู 
บทท่ี 11 “คนเหล่านั้นอาศยัความเช่ือ จึงไดช้ยัชนะแผน่ดินต่าง ๆ ไดรั้บตามค าทรงสัญญาไว.้..เม่ืออ่อน
ก าลงัแลว้ ก็มีก าลงัมากข้ึน มีก าลงัเร่ียวแรงมากในสงคราม ไดก้ระท าใหก้องทพัประเทศอ่ืน ๆ แตกพา่ย
หนีไป” 

ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีอ่านพระคมัภีร์ตอนน้ี เขาจะมีความคิดอยา่งไร? เม่ือผูอ่้านก าลงัจะพกังานในชีวติ
หรือหลีกหนีจากงานท่ีหนกั ตอ้งการท างานท่ีสบาย ๆ และไม่ยอมเผชิญกบัศึกแห่งชีวิต จงคิดถึงเร่ืองคา
เล็บเมืองเฮบ็โบน แลว้จงมีใจกลา้รีบควา้เอาความมีชยั ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาในบั้นปลายชีวติ โดยอาศยั
ความเช่ือเท่านั้น จึงจะเอาชนะได ้

ชยัชนะเมืองฮีบรู ถือไดว้า่เป็นชยัชนะท่ีพิเศษสุด เป็นมรดกช้ินล ้าค่า ถือวา่เป็นบ าเหน็จท่ีไดม้า
ดว้ยความเช่ือ 

พระเจา้ทรงประทานมรดกพิเศษใหแ้ก่ทุกคน ท่ีเตม็ใจรับบพัติศมาแห่งความทุกข ์ และยอมด่ืม
ถว้ยแห่งความยากล าบาก เขาเหล่านั้นจะไดรั้บรางวลัพิเศษ เหมือนอาจารยเ์ปาโลท่ีมีความปรารถนาจะ
ไดรั้บมงกุฎ ท่านไดท้  างานท่ีคนอ่ืนพากนัไม่แยแสใหส้ าเร็จลุล่วงไป ในตอนสุดทา้ยของพระธรรมโย
ซูวาไดท้  าใหเ้ราเห็นวา่ คาเล็บไดรั้บมรดกท่ีดีกวา่ใคร ๆ ทั้งหมด เพราะเขามีความเช่ืออยา่งมัน่คงนั้นเอง 

ชยัชนะมีความหมายวา่ ตอ้งสู้รบดว้ยสุดก าลงั ต่อกรกบัขา้ศึกอยา่งดุเดือด คนอะนาคได้
ปกครองป้อมท่ีแขง็แรงท่ีสุด คนพวกน้ีเป็นเหมือนยกัษปั์กหลัน่ท่ีครองแผน่ดินคานาอนั ยกัษพ์วกน้ีเป็น
เหมือนอ านาจของปิศาจท่ีอยูใ่นใจของเรา เป็นชีวติท่ีเห็นแก่ตวั และเตม็ไปดว้ยความผิดบาปซ่ึงไม่มีทาง
ท่ีเราจะเอาชยัชนะไดง่้าย ๆ ปิศาจพวกน้ีจะไม่ค่อยสนใจกบัคนธรรมดา แต่จะคอยสะสมก าลงัเพื่อห ้ าหัน่
กบัคนท่ีมนัเห็นวา่ส าคญัเท่านั้น เช่น เม่ือคร้ังท่ีดาวดิไดเ้สวยราชยใ์นกรุงเฮบ็โรน พวกฟาลิสติมก็ยก
กองทพัมาหาดาวดิทนัทีทั้งน้ีก็เพราะวา่ดาวดิเป็นกษตัริยน์ัน่เอง คนเล็ก ๆ ซาตานมกัไมค่่อยสนใจ แต่ถา้
ใครเป็นใหญ่หรือเป็นคนส าคญัของคริสตจกัร นั้นแหละจงระวงัใหดี้ มารมนัจะตีให้ลม้คว  ่าลงและเม่ือ
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เรามีความใฝ่ฝันกบัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน อ านาจชัว่ในฟ้าอากาศก็จะต่อกรกบัเราทนัที แต่ถา้เราเฉยเม่ือไหร่ 
มนัก็จะเฉย ๆ เหมือนกนั 

มีเร่ืองเล่าวา่ กองทพัหน่ึงไดถู้กขา้ศึกยดึเอาธงประจ ากองทพัไป ทหารทุกคนมีความเสียใจ และ
พร้อมท่ีจะยกออกไปยดึธงกลบัคืนมา และแลว้วนัหน่ึง แม่ทพัของเขาไดช้ี้ใหท้หารดูท่ีบนยอดเขา ซ่ึงมี
กองขา้ศึกเรียงรายอยูท่ ัว่ไป พร้อมทั้งหอกและปืนเล็กใหญ่ แม่ทพัพดูวา่ “ทหารทั้งหลายนัน่เห็นไหม ธง
ของท่านทั้งหลาย จงไปเอามาเถิด” ไม่ตอ้งบอกเป็นคร้ังท่ีสอง ทหารทุกคนลุกข้ึนดว้ยใจกลา้หาญ ไม่ชา้
ก็ไดธ้งกลบัคืนมา แต่ทวา่ กวา่จะไดม้าก็เสียเลือดเน้ือไปตาม ๆ กนั เพราะตอ้งชิงธงนั้นจากกองทพัท่ี
แขง็แกร่งท่ีสุด 

ธงแห่งเกียรติยศและมงกุฎแห่งสง่าราศี ค่อยท่าเราอยูบ่นท่ีสูงโนน้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีเตม็ไปดว้ย
ความทุกขย์ากล าบากและอนัตรายมากมาย 

ท่านและขา้พเจา้พร้อมท่ีจะร่วมอยูใ่นกองทพัของคาเล็บ ยกข้ึนไปลอ้มกรุงเฮบ็โรนหรือ? 
กรุงฮีบรูเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และช่ือของกรุงน้ีก็มีความหมายต่อเราอยูม่ากเหมือนกนั เพราะ

เป็นสถานท่ีอบัราฮมัเคยอาศยัอยู ่ อบัราฮมัเป็นพระสหายของพระเจา้และช่ือเฮบ็โรนแปลวา่ “สหาย” 
เฮบ็โรนเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความมีชยั ไม่มีเมืองไหนท่ีจะเขม้แขง็ไปยิง่กวา่น้ี น่ีเป็นภาพท่ีหนุนใจใหเ้รา
เกิดความฮึกเหิมและหา้วหาญ 

ศึกส าคญัท่ีสุดในชีวติของคริสเตียน มกัจะยกมาประชิดทางดา้นความรัก ความอดทนและความ
เมตตากรุณา พระคมัภีร์กล่าววา่ “ความรักนั้นก็อดทนนานกระท าคุณให ้ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่
จองหอง เช่ือในส่วนตวัของเขาอยูเ่สมอ และมีความหวงัอยูเ่สมอ และเพียรทนเอาทุกอยา่ง” 

ความรักชนิดดงักล่าวน้ีมิไดบ้งัเกิดข้ึนไดใ้นชัว่พริบตาเดียว และมิใช่เป็นผลของความประพฤติ 
แต่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเช่ือซ่ึงเป็นชยัชนะท่ีงดงาม เม่ือพระเยซูรับสั่งสาวกใหย้กโทษแก่ศตัรู
มิใช่แต่เพียงเจ็ดคร้ังเท่านั้น แต่เจ็ดคูณดว้ยเจด็สิบ พวกเขาต่างเงยหนา้ข้ึนมองพระพกัตร์พระองค ์ แลว้ก็
ทูลวา่ “ขอพระองคท์รงโปรดใหข้า้พเจา้ทั้งหลายมีความเช่ือเพิ่มมากข้ึน” 

ท าไมพวกเขาไม่ทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงโปรดใหข้า้พเจา้ทั้งหลายมีความรักเพิ่มมากข้ึน” 
ทั้งน้ีก็เพราะวา่ เม่ือมีความเช่ือแลว้ความรักก็จะตามมาภายหลงั ท่านท่ีรัก ใหเ้ราติดตามคาเล็บ

ไปตีเมืองเฮบ็โรน เพื่อจะเอาชนะใหไ้ด ้
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ผู้เป็นใหญ่ 

“ท่านเป็นมหาชนใหญ่หลวง ท่านจะไม่ไดรั้บแต่เพียงท่ีผนืเดียว แต่เทือกเขาน้ีจะเป็นของท่าน
ดว้ย เพราะวา่ท่านไดไ้ล่ชาวคานาอนัออกไป แมว้า่ชาวคานาอนัพวกน้ีจะมีรถเหล็กและเขม้แขง็” (โยชู
วา 17:17-18) 

ลูกหลานของโยเซฟไดพ้ดูกบัโยชูวาถึงเร่ืองเขตแดนของเขา แทจ้ริงแลว้คนพวกน้ีมีน ้าใจ
เหมือนกบับุตรของเซเบดาย ท่านคงพอจะจ าไดถึ้งเหตุการณ์ตอนท่ียากอบกบัยอห์น พร้อมกบัมารดา
ของเขามาทูลขอต าแหน่งซา้ยและขวาจากองคพ์ระเยซูคริสต ์ พวกลูกหลานของโยเซฟก็ไดรั้บค าตอบ
จากโยซูวาในท านองคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ พวกตระกลูเอฟราอิมและมะนาเซไดม้าพดูกบัโยชูวาวา่ 
“ขา้พเจา้เป็นมหาชนใหญ่ และพระเจา้อวยพระพรไวอ้ยา่งนั้น” 

ซ่ึงโยซูวาก็มิไดป้ฏิเสธในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท าส าหรับชนเผา่น้ี แต่ท่านไดพ้ดูในท านองทา้
ทายวา่ “ถา้ท่านเป็นมหาชนใหญ่หลวง เม่ือท่านเห็นวา่บริเวณเทือกเขาเอฟราอิมแคบไปส าหรับท่าน ก็
จงเขา้ไปในป่าใหญ่ หกัร้างถางพงเอาเองเถิด” หมายถึงแผน่ดินของชาวฟาริสี ซ่ึงเป็นตระกลูยกัษแ์ละ
เป็นศตัรูของอิสราเอล 

ใคร ๆ ก็ทราบวา่ ตระกลูเอฟราอิมไดสู้้รบอยา่งทรหด และไดเ้อาชนะพวกยกัษท่ี์ดุร้ายได ้ทั้ง ๆ 
ท่ีคนเหล่าน้ีร่างกายใหญ่โตกวา่เกรงขาม และมีรถรบเหล็กอีกดว้ย แต่พวกยกัษก์็ตา้นทานกองทพัของ
เอฟราอิมไม่ไหว และตระกูลน้ีก็ไดรั้บมรดกตามท่ีสัญญาไว ้ ในตอนหลงัมีสิบตระกลูท่ีใชช่ื้อเอฟราอิม
เป็นช่ือเผา่ของตน ดงันั้นตระกลูน้ีจึงมีช่ือเสียงเล่ืองลือไปทัว่ภาคเหนือของประเทศอิสราเอล 

เม่ือบุตรทั้งสองของเซเบดายมาทูลขอต าแหน่งซา้ยขวาจากองคพ์ระเยซูคริสต ์ พระองคมิ์ไดติ้
เตียนเขาวา่เป็นคนมกัใหญ่ใฝ่สูง แต่พระองคต์รัสบอกเขาวา่ ต าแหน่งน้ีมิใช่จะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดดว้ยความ
รักหรือความเสน่ห์หา แต่ถา้ใครปรารถนาอยากจะได ้ จะตอ้งแสวงหาดว้ยการยอมเสียสละและ
ปรนนิบติัรับใชผู้อ่ื้น “แต่ซ่ึงจะนัง่ขา้งขวาหรือขา้งซา้ยของเรานั้น ไม่ใช่ธุระของเราท่ีจะจดัให ้ แต่พระ
บิดาของเราไดท้รงเตรียมไวส้ าหรับผูใ้ด ก็จะใหแ้ก่ผูน้ั้น” และพระองคท์รงถามดว้ยค าถามท่ีน่าคิดวา่ 
“จอกนั้นซ่ึงเราจะด่ืม ท่านจะด่ืมไดห้รือ บพัติศมาท่ีเรารับ ท่านจะรับไดห้รือ?” 

คนทั้งสองมิไดห้ว ัน่วติกต่อค าถามของพระเยซูเลย เขาตอบรับทนัทีวา่ “ท าได”้ เราเช่ือวา่คนทั้ง
สองจะตอ้งไดรั้บรางวลัอยา่งงามเป็นแน่ 

ท่านท่ีรัก ชีวิตของเราจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการป้ันแต่งจะเป็นมงกุฎหรือเป็นโซ่ตรวนนั้น ก็
แลว้แต่โรงงานตีเหล็กแห่งชีวติจะผลิตออกมา การเก็บเก่ียวในอนาคตยอ่มจะตอ้งมีการหวา่นในปัจจุบนั 
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ชีวติชัว่คราวของคนเราจะกลบักลายเป็นชีวตินิรันดร์ได ้ ผูท่ี้ท  าตวัใหเ้ป็นคนชัว่ก็ยอ่มจะชัว่ตลอดไป ผูท่ี้
ท  าตวัใหเ้ป็นคนบริสุทธ์ิก็จะบริสุทธ์ิร ่ าไป 

มีเร่ืองเล่าวา่ เศรษฐีนีผูห้น่ึงไดน้อนหลบัและฝันไปวา่ เธอไดข้ึ้นไปยงัเมืองสวรรค ์ แลว้ทูต
สวรรคก์็พาเธอเท่ียวชมเมืองอนัวจิิตร ทูตไดช้ี้ใหน้างดูวงัหลงัหน่ึงซ่ึงสวยงามมาก ทูตบอกวา่เป็นบา้น
ของชายคนหน่ึงท่ีอยูใ่นเมืองเดียวกบัเธอ เม่ือนางไดย้นิช่ือถึงกบัอุทานวา่ “โอ...ชายคนนั้นเป็นคนท า
สวนของดิฉนัเองแหล่ะค่ะ ทูตค่ะ เขาจะอยูใ่นวงัใหญ่โตอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร ท่ีนิวยอร์คบา้นของเขาหลงั
เล็กนิดเดียว มีห้องเล็ก ๆ เพียงสามหอ้งเท่านั้น ชายคนน้ีมิใช่เป็นผูดิ้บผูดี้ท่ีไหนหรอกค่ะ ตกตอนเยน็ ๆ 
ชอบออกไปประกาศข่าวประเสริฐกบัพวกทหารแห่งความรอดตามขา้งถนน” 

ทูตตอบหญิงคนนั้นวา่ “ฉนัเองก็ไม่รู้เร่ืองน้ี แต่ฉนัเช่ือวา่พระองคผ์ูเ้ป็นเจา้นายของฉนัรู้วา่
พระองคไ์ดท้  าอะไรลงไป” 

อีกครู่หน่ึงต่อมาก็เดินผา่นบา้นหลงัเล็ก ๆ หลงัหน่ึง ทูตไดเ้หลียวมองหนา้หญิงเศรษฐีนีดว้ย
ท่าทางเมินเฉย พร้อมกบัพดูวา่ “นัน่เป็นบา้นท่ีพระองคท์รงเตรียมไวส้ าหรับเธอ” 

“ผดิเสียแลว้ทูตขา” นางพูดสวนข้ึนทนัที “บา้นหลงัน้ีน่าจะเหมาะส าหรับคนสวนของดิฉนั
มากกวา่ และวงัของคนสวนนั้นแหละเป็นบา้นของดิฉนั” 

ทูตตอบดว้ยความสงสารวา่ “มิใช่ดอกเธอ....พระเจา้จะไม่ทรงท าอะไรผดิพลาดอยา่งเด็ดขาด 
เหตุผลอยูท่ี่วา่ ผูใ้ดส่งส่ิงของมาท่ีน่ีมากเท่าไหร่ เขาก็จะไดรั้บการสร้างมากเท่านั้น เธอส่งมานิดเดียวจะ
เอาวงัแทนบา้นไดอ้ยา่งไร?” 

ท่านท่ีรัก ท่านไดส่้งส่ิงของไปยงัเมืองสวรรคแ์ลว้มากนอ้ยเพียงใด? 
ส่ิงท่ีพิสูจน์ความเป็นใหญ่คืออะไร? และเคล็ดลบัของบ าเหน็จนั้นอยูท่ี่ไหน? 
อยูท่ี่การสู้รบ การเสียสละและยอมอดทนการยากล าบาก มีความเพียรพยายามเอาชนะต่อ

อุปสรรคทั้งปวง 
เทือกเขาเอฟราอิมเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ท่ีจ าตอ้งโค่นลง นอกจากนั้นยงัมีรถรบเหล็กของเหล่า

ศตัรูท่ีเขาจะตอ้งขบัไล่มนัออกไป ส่ิงมีค่ายอ่มมีอุปสรรคเสมอ แมแ้ต่ทุเรียนยงัมีเปลือกแขง็แรงและ
หนามแหลมคมหุม้อยู ่ เพชรพลอยยอ่มฝังอยูใ่นดินและหิน ไข่มุกยอ่มเกิดในทอ้งทะเล ยิง่กวา่นั้นความ
สมบูรณ์พนูสุขฝ่ายวญิญาณ เราจะตอ้งปล ้าสู้เอาจากแผน่ดินท่ีเตม็ไปดว้ยขวากหนาม เปาโลไม่ยอมให้
ความเสียสละและชีวท่ีิมีชยัของตนเองลดนอ้ยลงเลย ท่านไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ การประกาศพระ
กิตติคุณแบบสบาย ๆ นั้น ยอ่มไม่มีสง่าราศีและเกียรติยศเลย หนทางท่ีท่านจะรับมงกุฎแห่งชีวตินั้น คือ
การทนต่อความทุกขย์ากล าบากสองเท่า! และไม่คิดมูลค่าป่วยการใด ๆ ทั้งส้ิน เราไม่จ  าเป็นตอ้งด้ินรน
กระเสือกกระสนหาความยากล าบาก เพราะพระเจา้จะเป็นผูป้ระทานใหแ้ก่เราเอง มากเท่าท่ีเราจะทน
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ไหว หากวา่เราทั้งหลายพึ่งพาอาศยัในพระเจา้แลว้ เราจะกลา้พดูอยา่งคาเล็บและคนเอฟราอิมวา่ “เม่ือ
พระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ยกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็สามารถท่ีจะไล่ขา้ศึกนั้นออกไปไดต้ามท่ีพระองคไ์ดต้รัส
ไว”้ 
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ป้อมสุดท้าย 

“แต่ในวาระท่ีสุด กษตัริยด์าวิดไดตี้ป้อมสุดทา้ยแห่งเมืองซีโอนนั้นได”้ (2 ซามูเอล 5:7) 
หลงัจากท่ีโยชูวาเอาชนะต่อเมืองคะนาอนัแลว้ ต่อมากษตัริยซ์าอูลและดาวดิก็ชนะดว้ย แต่ยงัมี

ป้อมหน่ึงท่ียงัตกอยูใ่นก ามือของพวกขา้ศึกเป็นเวลาถึง 400 ปี เป็นเมืองเก่าแก่ของชาวยะบูซี ภายหลงั
เมืองน้ีมีช่ือใหม่วา่ กรุงเยรูซาเล็ม เป็นเมืองท่ีมีภูเขาขวางกั้นอยู ่ เม่ือดาวิดไดค้รอบครองประเทศน้ีแลว้ 
เมืองน้ีก็ยงัไม่ยอมข้ึนกบักรุงเฮบ็โรน อนัท่ีจริงชาวเมืองยะบูซีภูมิอกภูมิใจกบัก าแพงของเขามาก ถึงกบั
ส่งคนมาทา้ทายกษตัริยด์าวดิวา่ ถา้ดาวดิจะตีเอาเมืองใหไ้ดจ้ริงแลว้จะตอ้งไล่คนตาบอด คนขาหกัท่ีเฝ้า
ก าแพงเมืองออกไปเสียก่อน มิฉะนั้นจะตีเอาเมืองไม่ไดเ้ลย 

แลว้แม่ทพัโยอาบก็ไดอ้าสายกพลเขา้ตีเมืองน้ีจนแตกและไดรั้บชยัชนะอยา่งงดงาม เพราะความ
มีชยัในคร้ังนั้น โยอาบไดเ้ล่ือนต าแหน่งข้ึนเป็นจอมพลแห่งกองทพัอิสราเอล ดาวดิไดต้ั้งเมืองน้ีไวเ้ป็น
เมืองหลวง ใหช่ื้อเสียใหม่วา่ กรุงเยรูซาเล็ม 

ในท่ีสุดเมืองน้ีก็กลายเป็นอาณาเขตของพระเจา้ และมิใช่เฉพาะจะเป็นเมืองส าคญัใน
ประวติัศาสตร์เท่านั้น แต่จะกลายเป็นเมืองส าคญัในสมยัพนัปีอีกดว้ย ซ่ึงจะมีพระมหากษตัริยแ์ห่ง
กษตัริยท์ ั้งหลาย คือองคพ์ระเยซูคริสตเ์สด็จมาครอบครอง เมืองของขา้ศึกจะกลายเป็นเมืองแห่งสง่าราศี 

บทเรียนท่ีล ้าค่าในเร่ืองน้ีก็คือ ล าพงัอาศยัตวัเองแลว้ก็พบแต่ความเหลวไหล แต่ดว้ยฤทธ์ิอ านาจ
ของพระเจา้ เราจะมีชยัเหลือลน้ 

อาจจะมีบางส่ิงบางอยา่งท่ีซุกซ่อนอยูใ่นใจของเรา ท่ีไม่ยอมถวายใหพ้ระเจา้ ไม่ยอมให้เป็นไป
ตามพระประสงคข์องพระองค ์ เราปล่อยใหเ้มืองยะบูซีแขง็ขอ้อยูใ่นโลกแห่งจิตวญิญาณ ยงัมีขา้ศึกซุ่ม
ซ่อนอยูใ่นป้อมนั้น เราอาจจะมีชยัชนะต่อความชัว่ทุกอยา่ง ยงัมีอยูส่ิ่งเดียวท่ีเราไม่สามารถเอาชนะได ้
เจา้บาปตนน้ีคอยถือกรรมสิทธ์ิในตวัของเรา อาจจะเป็น ความนอ้ยใจ โกรธง่าย อาจจะเป็นตวัข้ีเกียจ ไม่
ยอมท าตามหนา้ท่ี คดโกงเวลาของพระเจา้ ไม่ยอมมีการนมสัการในบา้น ไม่ยอมไปโบสถ ์ ไม่ยอม
เก่ียวขอ้งกบัการประชุมต่าง ๆ ของคริสตจกัร หรืออาจจะเป็นเร่ืองท่ีเคยบาดหมางกนัมาแต่เก่าก่อน และ
ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรืออาจจะเป็นความเหลวไหล ความอ่อนแอของเน้ือหนงั จนไม่สามารถเอาชนะได ้

ขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเหลือเราในเร่ืองน้ี ใหเ้รามีตาฝ่ายวญิญาณท่ีจะสังเกตใหถู้กตอ้ง ในส่ิงท่ี
เราไดส้ัญญาไวก้บัพระองค ์ เพื่อจะท าใหเ้ราอญัเชิญพระเยซูคริสตไ์ปในทุกท่ีทุกแห่งท่ีเรายงัพา่ยแพอ้ยู ่
แลว้พระองคจ์ะทรงช่วยเราปราบปรปักษใ์หร้าบคาบลง ขออยา่ใหมี้ธงของขา้ศึกมาปักอยูใ่นมุมหน่ึงมุม
ใดของจิตใจเราเลย จงให้เราเป็นผูท่ี้มีชยัทุกอยา่ง มีชยัอยา่งเหลือลน้โดยการพึ่งพาในฤทธ์ิอ านาจของ
พระองค ์
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พญามารเตม็ใจให้เราท าทุกส่ิง ถา้เราจะยอมใหม้นัมีหวงัสักหอ้งเดียวในดวงใจของเรา มีเร่ือง
เล่าวา่ มีกษตัริยอิ์นเดียองคห์น่ึง ใคร่จะเป็นเจา้ของท่ีดินทุกแห่ง แต่ยงัมีคนจนคนหน่ึงท่ีเป็นเจา้ของพื้นท่ี
ในมุมหน่ึงของท่ีดินของกษตัริย ์ พระองคพ์ยายามพร ่ าวอนขอซ้ือท่ีดินผนืเล็ก ๆ จากยาจกคนนั้นสัก
เท่าไหร่ก็ไม่ยอมขาย แมพ้ระองคจ์ะทุ่มเงินเป็นจ านวนลา้น ๆ ก็ไม่มีทาง มนัเป็นความภาคภูมิใจของชาย
อนาถาท่ีจะพดูกบัพระราชาอยูเ่สมอวา่ “ฝ่าบาทจงจ าไวเ้สมอวา่ ฝ่าบาทกบัหม่อมฉนัเป็นเจา้ของเมืองน้ี
ร่วมกนั” 

พญามารจะภาคภูมิใจมากเช่นเดียวกนั ถา้มนัจะไดพู้ดท านองน้ีต่อพระเยซูคริสต!์ 
บางทีป้อมอนัเขม้แขง็ของศตัรูเรา มีเพียงคนตาบอด คนขาหกัเฝ้ารักษาอยูน่ั้น จะเป็นการยาก

อะไร ถา้เราจะยกกองทพัเขา้ไปตีเหมือนอยา่งท่ีแม่ทพัโยอาบเคยกระท ามา แต่เป็นเพราะความเกียจ
คร้าน ความอะลุ่มอล่วย ความไม่สัตยซ่ื์อของเรา ไดบ้งัขา้ศึกไว ้ ท าใหเ้ราไม่สามารถมองเห็นมนัไดใ้ห้
เราลุกข้ึนตีมนั เอาความมีชยันั้นถวายแด่องคพ์ระเยซูคริสต ์

บทเรียนอนัล ้าค่าอีกอยา่งหน่ึงจากเร่ืองน้ีก็คือ การชิงเอาป้อมจากขา้ศึก เราตอ้งชิงเอาป้อมจาก
อ านาจของพญามารเพื่อถวายแด่พระคริสต ์ ใหเ้รายอมถวายใหแ้ก่พระองคเ์ถิด ป้อมนั้นอาจจะเป็นป้อม
แห่งความเห็นแก่ตวั และความบาป 

ในทุกวนัน้ีเราไดเ้ห็นพระราชกิจของพระเจา้ ท่ีทรงสามารถเอาชนะคนส ามะเลเทเมา พระองค์
ทรงเปล่ียนแปลงใหเ้ขาเป็นผูป้ระกาศความรอดแก่เพื่อนมนุษยท์ั้งหลายท่ีจมอยูใ่นกองทุกขก์องบาป ไม่
วา่เขาจะตกอยูใ่นความชัว่นานขนาดไหน พระองคจ์ะเปล่ียนแปลงชีวติใหเ้ตม็ไปดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ เขาจะเป็นเคร่ืองมือแห่งความรอดของพระองค ์

ท่านท่ีรัก พระองคท์รงคอยท่านอยู ่ ใหท้่านตีชนะส่ิงท่ีเป็นปัญหายุง่ยาก ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความ
เศร้าหมอง ส่ิงท่ีพา่ยแพใ้นชีวิตของท่าน แลว้เปล่ียนแปลงเมืองยะบูซี มาเป็นกรุงเยรูซาเล็ม 
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ค าอธิษฐานทีบ่งัเกดิผล 

“ท่านควรจะตีดินถึงหา้หรือหกคร้ัง (2 พงศก์ษตัริย ์13:19)” 
เม่ือชีวิตของเอลีชาศาสดาพยากรณ์จวนจะล่วงลบัไปกษตัริยย์ะโฮอาศไดเ้สด็จมาเยีย่ม อนัเป็น

การแสดงความเคารพเป็นคร้ังสุดทา้ย กษตัริยไ์ดท้รงเปล่งพระสุรเสียงวา่ “โอบิ้ดาของฉนั โอบิ้ดาของ
ฉนั รถรบเหล็กของพวกอิสราเอลและพลมา้ของประเทศ” 

เอลีชาไดแ้สดงน ้าใจดว้ยการอวยพรแก่กษตัริยย์ะโฮอาศ ถึงแมว้า่พระองคจ์ะชัว่ชา้ก็จริง แต่
พระองคก์็ทรงมีพระทยัถ่อมลง ผูพ้ยากรณ์ไดแ้จง้เคล็ดลบัแห่งความมีชยัเป็นส่ิงท่ีหนุนใจของยะโฮอาศ 
และพลเมืองอยา่งยิง่ กล่าวคือ ท่านไดส้ั่งใหก้ษตัริยเ์อาคนัศรและลูกศรมา และใหย้งิศรไปทางทิศ
ตะวนัออก ซ่ึงเป็นทิศทางของประเทศซุเรีย และเมืองดาเมเซ็ก ในขณะนั้นมือของเอลซาก็ช่วยจบัคนัศร
ดว้ย เม่ือปล่อยลูกศรออกไป ท่านก็กล่าววา่ “น่ีคือลูกศรของพระเจา้ท่ีจะน าความมีชยัมาเหนือพลไพร่
ของพระองค”์ 

น่ีคือตวัอยา่งเก่ียวกบัฤทธ์ิและอ านาจในการอธิษฐาน ลองตรองดูเถิดวา่ปลายของลูกศรท่ีแหวก
อากาศไปนั้นเปรียบไดก้บัค าอธิษฐาน พระเจา้มิไดท้รงสัญญาวา่จะประทานทุกส่ิงท่ีใหแ้ก่บุตรของ
พระองคเ์ท่านั้น แต่พระองคต์รัสวา่ “เม่ือท่านทูลขอส่ิงใดในนามของเรา ท่านจะไดรั้บส่ิงนั้น” 

ความโก่งของคนัศรเปรียบเหมือนก าลงัแห่งความเช่ือและมือของเอลีชาท่ีช่วยกษตัริยจ์บัคนัศร
ก็เปรียบเหมือนค าอธิษฐานวิงวอนของพระเยซูคริสตเ์พื่อเราทั้งหลาย 

บดัน้ี ดูเหมือนวา่พระพรและค าสัญญาท่ีประทานให้แก่เรานั้นมัง่คง แต่ยงัก่อน แมว้า่ฝ่ายพระ
เจา้จะมัน่คง แต่ตอ้งอาศยัความเช่ือของคนท่ีอธิษฐานดว้ย จึงจะสัมฤทธ์ิผล คราวแรกผูพ้ยากรณ์สั่งให้
กษตัริยย์งิศร ท่านผูพ้ยากรณ์เองก็ช่วยยงิศรดว้ย กษตัริยมิ์ไดย้งิดว้ยก าลงัของตนเอง แต่ตอนหลงักษตัริย์
ตอ้งอาศยัความเช่ือของพระองคเ์องเพื่อจะไดรั้บชยัชนะ พระเจา้ทรงพิสูจน์ค าอธิษฐานของเราเหมือน
อยา่งทองค าท่ีอยูใ่นเบา้หลอม แต่คร้ันถึงเวลาท่ีจะเอาจริงเอาจงัแลว้ เรามกัจะเหลวไหลเสมอ 

เอลีชาไดส้ั่งวา่ “จงจบัคนัศรแลว้ตีลงไปบนดิน” ยะโฮอาศก็ท าตามค าสั่ง พระองคก์็เพียงสาม
คร้ังก็หยดุ คนของพระเจา้จึงโกรธและพดูวา่ “ท่านควรจะตีสักหา้หกคร้ัง หากท าเช่นนั้นแลว้ ประเทศซุ
เรียจะพา่ยแพอ้ยา่งราบคาบ แต่เพราะท่านตีเพียงสามคร้ัง ท่านก็จะไดช้ยัชนะเพียงสามคร้ังเท่านั้น” 

บทเรียนท่ีดีท่ีสุดส าหรับเร่ืองน้ี กษตัริยย์ะโฮอาศนึกวา่ พระองคไ์ดท้  าท่ีดีท่ีสุดแลว้ เพราะตีดิน
ถึงสามคร้ัง คงคิดในพระทยัวา่และภูมิใจวา่ พระองคมี์ความเช่ือมากแลว้ แต่พระเจา้และผูพ้ยากรณ์
เสียใจ เพราะกษตัริยตี์ไดเ้พียงคร่ึงเดียว ซ่ึงเป็นการกระท าแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ ไม่ค่อยจะไดป้ระโยชน์
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มากนกั จริงอยูท่่านไดบ้างอยา่ง แต่ไม่ไดทุ้กอยา่งตามท่ีพระเจา้และผูพ้ยากรณ์ปรารถนาจะให ้ ถา้จะพดู
ตามความจริง กษตัริยข์าดพระพรไปมากทีเดียว พระพรอนับริสุทธ์ิท่ีควรจะไดรั้บนั้น ท่านหาไดรั้บไม่ 

ท่านท่ีรัก เร่ืองน้ีสอนใจเราดีมาก เป็นค าสอนท่ีโนม้นา้วจิตใจของเรามากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการสอน
ใหเ้รารู้จกัการอธิษฐานจนสัมฤทธ์ิผล อยา่หยดุเพียงคร่ึง ๆ กลาง ๆ เอลีชาท่านทราบเร่ืองน้ีดี ดงันั้นท่าน
จึงไดพ้ระพรสองเท่าของเอลียาห์ ทั้ง ๆ ท่ีเอลียาห์ไดท้ดลองท่านหลายคร้ังหลายหน แต่เอลีชาก็ตามไป
จนประสบความส าเร็จ หากไปแค่คร่ึง ๆ กลาง ๆ ท่านคงไม่มีวนัไดพ้ระพรสองต่อเป็นแน่ ท่านตาม
ตั้งแต่เมืองฆีละฆาล ไปถึงเมืองเบธ็เอล ทะลุเมืองยะริโฮ จนกระทัง่ถึงแม่น ้าจอร์แดน ท่านเอลียาห์ไล่เอ
ลีชาใหก้ลบั แต่เอลีชาไม่ยอมกลบั ท่านคา้นวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนมอ์ยู ่และจิตใจของท่านมีชีวิต
อยูแ่น่ฉนัใด ขา้พเจา้จะไม่ละทิ้งท่านแน่ฉนันั้น” 

เหตุท่ีหลายคนไม่ไดรั้บส่ิงท่ีทูลขอก็เพราะวา่ เขาอธิษฐานเพียงคร่ึง ๆ กลาง ๆ ไม่ไดทุ้ม่ชีวติเอา
จริงเอาจงัในการอธิษฐาน 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือ การท่ีขอใหพ้ระเจา้ทรงตรวจดูจิตใจของเรา ดงัท่ีโยบไดทู้ลต่อพระเจา้วา่ 
“โอพ้ระองคเ์จา้ขา้ มนุษยเ์ป็นอะไร ท่ีพระองคจ์ะทรงยกยอ่งใหเ้ป็นใหญ่เป็นโต ท่ีพระองคจ์ะเอา
พระทยัมากงัวลกบัเขา ท่ีพระองคท์รงเยีย่มเยยีนเขาทุกเชา้ และคอยลองใจเขาทุกเวลา” (โยบ 7:17-18) 

ใหเ้รามาพิจารณาดูเร่ืองของหญิงชาวคานาอนั ท่ีผไีดเ้ขา้สิงลูกสาวของนาง นางไดพ้ร ่ าทูลขอ
ต่อพระเยซูไม่ยอมหยดุย ั้ง แมว้า่พระองคจ์ะตรัสกบันางในท านองไม่แยแส แต่นางก็ยงัมีความอดทน 
แทจ้ริงแลว้มิใช่วา่พระองคจ์ะไม่สนพระทยั แต่เพราะพระองคต์อ้งการลองใจดูความเช่ือของนางเหมือน
หน่ึงช่างก าลงัหลอมทองค า เพื่อไล่ข้ีแร่ต่าง ๆ ออกไปเม่ือพระเยซูทรงเห็นความเช่ืออนัแทจ้ริงของนาง
แลว้ก็ทรงตรัสวา่ “หญิงเอ๋ย ความเช่ือของเจา้ก็มาก ใหเ้ป็นไปตามความปรารถนาของเจา้” 

ท่านท่ีรัก ให้เราทุกคนยดึมัน่ในพระสัญญาของพระเจา้ จงอธิษฐานจนถึงท่ีสุด อยา่อ่อนระอา 
จงตะเกียงตะกายไขวค่วา้เอาใหจ้งได ้
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พระเจ้าทรงกระท าได้ 

“ไม่มีสักส่ิงหน่ึงท่ีเหลือก าลงัของพระองค”์ 
“มีส่ิงใดหรือท่ีเหลือก าลงัของเรา” 
“จงร้องเรียกเราแลว้เราจะตอบ และส าแดงฤทธ์ิเดชและการยิง่ใหญ่ซ่ึงเจา้ไม่ไดเ้คยเห็นมาแต่

ก่อน” (เยเรมีย ์32:17,27,33:3) 
เม่ือคร้ังท่ีกรุงเยรูซาเล็มเตม็ไปดว้ยความมืดมวั เยเรมียต์อ้งต่อสู้กบัการทดลองความเช่ือเป็นอนั

มาก ในสมยันั้นท่ีดินไม่มีราคาค่างวดอะไร เพราะมีขา้ศึกมาลอ้มติดประชิดเมือง เยเรมียรู้์ดีวา่ กรุง
จะตอ้งแตกแน่ ๆ ในสภาวะการณ์เช่นนั้นพระเจา้ไดเ้สด็จมาปรากฏแก่ท่าน และสั่งใหซ้ื้อท่ีดินไวเ้ป็น
กรรมสิทธ์ิ บางทีเขาคงจะมีเงินติดตวัอยูไ่ม่มากนกั ไม่พอท่ีจะซ้ือท่ีดินต าบลอะนาโรธซ่ึงเป็นถ่ินฐาน
ของเขา ใครท่ีคิดจะซ้ือท่ีดินในช่วงเวลาเช่นน้ีก็นบัวา่เป็นท่ีคลัง่ท่ีสุด แต่พระเจา้ไดต้รัสสั่งใหเ้ยเรมียซ้ื์อ 
เพื่อใหแ้สดงความเช่ือวา่สักวนัหน่ึงพวกอิสราเอลจะไดก้ลบัมาอยูถ่ิ่นเดิมอีกคร้ังหน่ึงและเวลานั้น
ประเทศจะไดรั้บเอกราช เยเรมียไ์ดเ้ช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้ พระองคจึ์งทรงใหค้  ามัน่สัญญาอีกวา่ “เจา้
ทั้งหลายจะไดรั้บบา้นช่อง ไร่นาและสวนองุ่นกลบัคืนมา” 

เยเรมียไ์ดย้อมฟังพระด ารัสอนัแปลกประหลาดน้ี ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านมีความเช่ือ 
เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกนั เราจะอธิษฐานดว้ยความเช่ือไม่ได ้ จนกวา่จะไดก้ระท าอะไรสักอยา่ง

หน่ึงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เรามีความเช่ือ จงฟังเยเรมียอ์ธิษฐาน “โอ...พระองคเ์จา้ขา้ ดูเถิดพระองคไ์ดส้ร้าง
ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ดว้ยพระหตัถ์อนัทรงฤทธ์ิของพระองค ์ ไม่มีสักส่ิงหน่ึงท่ีเหลือก าลงัของ
พระองค”์ 

เราจะเห็นไดว้า่ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีมิใช่เป็นการววิฒันาการดงัท่ีบางคนเช่ือถือ แต่เป็น
เพราะพระเจา้ทรงสร้างข้ึนมา หากเราไม่มีความเช่ือเช่นน้ี เราก็ไม่สามารถท่ีเดินไปตามถนนแห่งความ
เช่ือได ้ พระสุรเสียงของพระเจา้ท่ีตรัสวา่ “ดูเถิด เราเป็นพระเจา้ เป็นพระเจา้ของชนชาติมนุษย ์ มีส่ิงใด
หรือท่ีเหลือก าลงัของเรา” เป็นพระสุรเสียงสะทอ้นใหเ้ราทราบวา่ ความเช่ือของเราเป็นอยา่งไร ก็ยอ่มจะ
ไดรั้บผลตอบสนองเช่นนั้น พระองคจ์ะทรงกระท าใหส้ าเร็จท่ีดีกวา่ รวดเร็วกวา่และเต็มไปดว้ยพระพร 

พระคมัภีร์ขอ้สุดทา้ยเป็นขอ้ความท่ีหนกัแน่น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ 
“จงร้องเรียกเราแลว้เราจะตอบ และส าแดงฤทธ์ิเดชและการยิง่ใหญ่ ซ่ึงเจา้ไม่เคยไดเ้ห็นมาแต่ก่อน” น่ี
เป็นค าอธิษฐานท่ีสูงสุดยอด 
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ประการทีส่อง พระองคด์ลใจใหเ้ราทูลขอ พระองคไ์ดย้กเราข้ึนสู่อาณาจกัรแห่งความมัน่คัง่
สมบูรณ์พนูสุขและเตม็ไปดว้ยสง่าราศี เป็นส่ิงท่ีง่ายมากส าหรับพระเจา้ในงานยาก ๆ ความเช่ือและหวงั
ในความบริบูรณ์ของพระเจา้นั้น ยอ่มเป็นความเช่ือท่ีพระองคพ์อพระทยั 

มีเร่ืองเล่าวา่ เม่ือคนรักของอเล็กซานเดอร์มหาราชไดทู้ลขอส่ิงท่ีมีค่าเกือบเท่าราชอาณาจกัร 
อเล็กซานเดอร์ตรัสตอบวา่ “พาเมนโตเอ๋ย บางทีเธอคงนึกวา่เธอทูลมากเกินไปท่ีฉนัจะใหไ้ด.้..แต่ไม่
มากเลย ท่ีอเล็กซานเดอร์จะใหไ้ด!้” 

จงทูลขอส่ิงท่ียากส าหรับเรา แต่ไม่ยากส าหรับพระเจา้ บางทีเรามกัจะมีความคิดวา่ เราอาจหาญ
เกินไปในการทูลขอ เราคิดวา่คงจะไม่มีทางเป็นไปได ้แต่จงฟังพระด ารัสของพระเยซูคริสต ์

“พระเจา้ทรงกระท าทุกส่ิงใหส้ าเร็จได”้ 
“ใครเช่ือก็ท าใหไ้ดทุ้กส่ิง” 
ประการทีส่อง ทรงดลใจใหเ้ราเขา้เฝ้าพระเจา้ เพื่อทูลขอในส่ิงท่ีไม่เคยขอมาก่อน ขอในส่ิงท่ีเรา

ไม่คาดฝัน พระองคส์ั่งใหเ้ราขอใหส่ิ้งท่ีเราไม่เคยเห็นมาก่อน เรามกัจะเดินทางวกไปเวียนมา ซ ้ า ๆ ซาก 
ๆ วนัแลว้วนัเล่าน่าเบ่ือหน่าย พระองคอ์ยากจะใหเ้ขาหนัเหออกนอกเส้นทาง แลว้บินข้ึนสู่ท่ีสูง เผชิญ
กบัส่ิงท่ียากล าบาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัความเช่ืออยา่งแรงกลา้ ดงัขอ้พระคมัภีร์ท่ีกล่าววา่ “ส่ิงท่ีตา
ไม่ไดเ้ห็น หูไม่ไดย้นิ และไม่เคยเขา้ไปในใจของมนุษย ์ คือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวส้ าหรับคนท่ีรัก
พระองค”์ 

ประการทีส่าม พระองคต์รัสบอกใหเ้ราขอโดยปราศจากความสงสัย พระวญิญาณบริสุทธ์ิของ
พระองคจ์ะทรงหนุนให้เรามีความเช่ือแก่กลา้ ท าให้เกิดความไวว้างใจวา่จะไดรั้บตามท่ีเราทูลขอนั้น 
แมว้า่ขณะน้ีเรายงัไม่ไดรั้บ เราก็ยงัจะมีความเช่ือวา่จะตอ้งไดรั้บอยา่งแน่นอน 

ประการสุดท้าย พระองคท์รงสัญญาวา่ เราจะไดรั้บตามท่ีเราทูลขอนั้น คร้ันเม่ือเราไดรั้บแลว้ 
นัน่แหละเป็นการไดม้าโดยความเช่ือ ตอนแรกเราจะไดย้ินเสียงตอบมาทางโทรศพัทก่์อน หลงัจากนั้น
อีกไม่นานก็จะมีรถบรรทุกแล่นเขา้บา้นมา เป็นพระพรท่ีพระองคท์รงสัญญาไว ้บางคร้ังเราก็เป็นเหมือน
ยากอบ ท่ีเห็นรถบรรทุกขา้วของโยเซฟแล่นเขา้ประตูบา้นมา แต่เขาก็ยงัเช่ือวา่ โยเซฟนั้นไดต้ายเสียแลว้
จนกระทัง่เขาไดพ้บดว้ยตวัเอง 

หลายคร้ังหลายครามิใช่หรือท่ีพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเรา ทั้ง ๆ ท่ีเราไม่เช่ือวา่จะไดรั้บ
ขอองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงชูเราใหเ้ห็นแม่น ้าแห่งพระพรอนักวา้งขวางของพระองค ์ จนเราจะได้
ยนิพระสุรเสียงตรัสวา่ “แต่ก่อนท่านไม่เคยไดข้อส่ิงใดในนามของเรา จงขอแลว้จะไดเ้พื่อความยนิดี
ของท่านจะไดบ้ริบูรณ์” 
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พระเจ้ายิง่ใหญ่ 

“เราเป็นพระเจา้ท่ีทรงฤทธ์ิยิง่ท่ีสุด เจา้จงเดินอยูต่รงหนา้เรา ให้เป็นคนดีรอบคอบ” (ปฐมกาล 
17:1) 

พระนามอนัทรงไวซ่ึ้งเกียรติยศ และศกัด์ิศรีในพระคมัภีร์ตอนน้ีมีความหมายวา่ “เอลชาได” ซ่ึง
แปลวา่ “ผูพ้อแก่ความตอ้งการ” ท่านมทัธิว เฮนร่ีไดข้นานพระนามวา่ “พระเจา้ผูเ้พียงพอ” 

พระเจา้แบบน้ีเท่านั้น ท่ีจะสามารถปกครองส่ิงสารพดัทั้งปวงได ้ พระเจา้ทรงยิง่ใหญ่สูงสุด 
สามารถพิทกัษรั์กษามวลมนุษยส์ัตวไ์วใ้นพระหตัถข์องพระองค ์ บุคคลใดท่ีมีพระเจา้แบบมีขอบเขต
จ ากดั ชีวิตของเขาก็อยูใ่นวงขอบเขตจ ากดัดว้ย แต่ถา้บุคคลใดท่ีมีพระเจา้แบบ “เอลชาได” คือ พระผู ้
ประสาทความตอ้งการใหแ้ก่เราไดทุ้กส่ิง บุคคลผูน้ั้นจะมีชีวติท่ีครบถว้นและเตม็ไปดว้ยสง่าราศี 

อยา่ใหเ้ราจอ้งมองดูแต่ตวัเอง เหมือนคนท่ีพยายามดึงเชือกผกูรองเทา้เพื่อยกตวัเองข้ึน แต่ดึง
เท่าไหร่ก็ไมข้ึ่น แต่ใหเ้ราแหงนหนา้มองดูพระเจา้ ทรงตรัสเรียกเราจากเบ้ืองบน เป็นเหมือนแม่เหล็กท่ี
ดึงดูดเราเขา้ไปใกลพ้ระองค ์และด าเนินชีวิตอยูใ่นมรรคาของพระองค ์

เหมือนหน่ึงอบัราฮมัท่ีไดเ้ห็นนิมิตแห่งความเช่ือท่ีพระเจา้ทรงส าแดงแก่ท่าน ท่านมีความรู้สึก
ประหน่ึงวา่ อยูใ่กลพ้ระเจา้ ท่านไดพ้บโลกใหม่อีกหลายลูก ซ่ึงเป็นโลกแห่งนิมิตและความเช่ือ 
เหมือนกบัโคลมับสัไดพ้บโลกใหม่ตามท่ีเราเคยเรียนมาแลว้ 

ท่านท่ีรัก พระเจา้ของท่านยิง่ใหญ่แค่ไหน? 
(1) พระเจ้าของอบัราฮัมยิง่ใหญ่มาก จนสามารถท าใหท้่านทิ้งบา้นเกิดเมืองนอน ทรัพยส์มบติั

และความกา้วหนา้ของชีวิต ออกเดินทางตวัเปล่าเขา้สู่โลกใหม่โดยท่ีไม่มีอะไรติดตวัเลยนอกจากพระ
เจา้ นิมิตอยา่งท่ีอบัราฮมัไดรั้บน่ีแหละ จะสามารถท าใหเ้รากา้วเขา้สู่โลกใหม่ได ้ และหนัหลงัใหแ้ก่โลก
เก่าซ่ึงเตม็ไปดว้ยความชัว่ชา้ลามก ความผดิความบาป พระองคจ์ะน าเราเขา้เป็นหุ้นส่วนของพระองค ์

(2) พระเจ้าของอบัราฮัมยิง่ใหญ่มาก จะกระท าใหท้่านสละส่วนดีของแผน่ดินใหแ้ก่หลานชาย
คือโลต ซ่ึงเตม็ไปดว้ยการเห็นแก่ตวั อบัราฮมัยอมใหห้ลานเลือกเอาแผน่ดินก่อน และท่านจะยอมรับเอา
ส่วนท่ีเหลือเดนนั้นแลว้พระเจา้ก็มาปรากฏแก่ท่านในคืนวนันั้นเอง ตรัสวา่ แผน่ดินทั้งหมดรวมทั้งของ
โลต พระองคจ์ะประทานให้เป็นมรดกของท่านสืบไปเป็นนิตย ์

เม่ือเราไดรั้บนิมิตจากพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ ยอ่มจะเป็นการง่ายเหลือเกินท่ีจะสละโลกในปัจจุบนั 
และคอยรับเอาส่วนแบ่งปันจากพระองค ์

(3) พระเจ้าของอบัราฮัมยิง่ใหญ่มาก จนสามารถหนุนใจท่านใหก้ลา้หาญ ยกกองทพัยอ่ย ๆ 
ออกไปประจญับานกบัขา้ศึก ซ่ึงมีหลายหวัเมือง และไดรั้บความมีชยัอยา่งเด็ดขาด 
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จากเร่ืองน้ีท าใหเ้ราคิดผูรั้บใชพ้ระเจา้ในรุ่นต่อมา เช่น โอลิเวอร์ ครอมเวล สะโตนวอน
และแจค็สัน คนเหล่าน้ีเป็นวีรบุรุษผูก้ลา้หาญ มีความเช่ืออยา่งแรงกลา้และชนะศตัรูรอบขา้ง 

อบัราฮมัไม่ไดต่้อสู้กบัความเห็นแก่ตวัของโลต แต่ท่านสู้ขา้ศึกท่ีรวมตวักนั ดว้ยความเช่ือเช่นน้ี
แหละท่ีจะน าเราเขา้ป้องกนัสิทธิแห่งค ามัน่สัญญาระหวา่งเรากบัพระเจา้ เราจะไม่ยอมใหข้า้ศึกมาแยง่ชิง
อะไรไปไดเ้ลย 

(4) พระเจ้าของอบัราฮัมยิง่ใหญ่มาก พอท่ีจะท าใหเ้ขายอมวางใจในพระสัญญาเก่ียวกบั
ผูสื้บตระกลู ความเช่ือเช่นน้ีไม่ง่ายนกั เพราะเขาตอ้งคอยอยูถึ่ง 25 ปีและดูเหมือนวา่สถานการณ์และ
สภาพการณ์บ่งบอกวา่ “หมดหวงั” จริง ๆ แต่ท่านยงัมีความหวงัอยู ่ ความหมายของช่ืออบัราฮมัเป็น
ประจกัษพ์ยานท่ีท่านจะไดลู้กชายคืออิสอคั เม่ือทั้งตวัของเขาและภรรยาแก่แลว้ ซ่ึงตามธรรมดาทัว่ไป
จะมีบุตรไม่ไดเ้ลย แต่ท่านก็ยงัมีความหวงั เป็นความเช่ือชนิดท่ี “ถือว่ามีในขณะที่ยงัไม่มี” ท าไมเขาถึง
เช่ือเช่นนั้น ก็เพราะอบัราฮมัมีพระเจา้ท่ีสามารถกระท าส่ิงท่ีไม่มีใหเ้กิดมีข้ึนไดน้ัน่เอง มองเห็นอนาคต
เป็นอดีตไปหมด เห็นแต่พระเจา้เท่านั้น 

(5) พระเจ้าของอบัราฮัมยิง่ใหญ่มาก จนท่านยอมยกลูกชายคนเดียวท่ีมีอยูถ่วายบูชาแด่พระเจา้ 
เม่ือพระองคป์รารถนาเขาก็ยกใหท้นัที ถึงแมว้า่ดูเหมือนเป็นการคา้นพระสัญญาของพระองคก์็ตาม แต่
เขาก็ยอมเช่ือฟังโดยดุษฎี เขามีความเช่ือมัน่วา่ ถึงอยา่งไรพระองคก์็ตอ้งท าใหพ้ระสัญญาของพระองค์
ส าเร็จจนได ้แทท่ี้จริงแลว้ ความเช่ือของอบัราฮมัข้ึนอยูก่บัอิสอคั หากอิสอคัตาย ค าสัญญาก็พงัทลายลง
ทนัที เม่ือพระเจา้รับสั่งใหฆ่้าเป็นเคร่ืองบูชา อบัราฮมัก็มองไม่เห็นเลยวา่พระสัญญาจะส าเร็จไดอ้ยา่งไร 
ตามความคิดเห็นของมนุษยแ์ลว้ เป็นอนัวา่หมดหวงั แต่เขายอมเช่ือไปทั้ง ๆ ท่ียงัมองไม่เห็นและไม่
สามารถเขา้ใจได ้แต่เขาก็ยงัมีความมัน่ใจวา่ พระองคจ์ะทรงชุบอิสอคัให้เป็นข้ึนมาอีกอยา่งน้ีแหละ พระ
เจา้จึงยกยอ่งความเช่ือของเขา และทรงรับเอาความรักจากอบัราฮมัท่ีมีต่อพระองค ์ “บดัน้ีเรารู้แลว้วา่เจา้
รักเราเพราะวา่เจา้มิไดห้วงลูกคนเดียวของเจา้ไวจ้ากเรา” 

เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกนั ท าไมเราจะไม่ถวายส่วนดีท่ีสุดท่ีเรามีอยูใ่หแ้ก่พระเจา้ และเช่ือวา่
พระองคท์รงประสงคส่ิ์งนั้นเป็นเคร่ืองถวายบูชา และพระองคส์ามารถท่ีจะบนัดาลให้แก่เรามากกวา่เก่า
หลายพนัเท่า 

(6) ความไว้วางใจพระเจ้าท าให้อบัราฮัมทูลอภัยโทษแทนเมืองซะโดม เพราะน ้าใจอนั
กวา้งขวางเหมือนแม่น ้าน่ีเอง ท่านจึงไดช่ื้อวา่ “เป็นมิตรกบัพระเจา้” ท่านท่ีรักพระเจา้ของเราใหญ่ยิง่แค่
ไหน แต่ถึงกระนั้นก็ดี เราสามารถท่ีจะพดูไหมวา่ “พระองคท์รงเป็นสหายของเรา” 
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นิมติใหม่ 

“จงลืมตาข้ึนดู ตั้งแต่ท่ีท่ีเจา้ยนือยู ่ พื้นแผน่ดินท่ีเจา้มองเห็น เราจะยกใหแ้ก่เจา้” (ปฐมกาล 
13:14-15) 

มีค  าพดูน่าจบัใจวา่ “กิเดโอนจะเหมือนอิสยาห์ เห็นนิมิตแลว้จึงไดรั้บชยัชนะ” 
ขออธิบายค าพดูประโยคน้ีสักนิดหน่ึง กิเดโอนเป็นนกัรบท่ีมีช่ือเสียงมาก เราทั้งหลายก็

เช่นเดียวกนั เราเป็นนกัรบเพื่อพระเจา้ รบกบัศตัรูมืดคือพญามารเพื่อแยง่ชิงดวงวญิญาณ ก่อนอ่ืนเราตอ้ง
มีความสงสารวญิญาณของมนุษยเ์สียก่อน แลว้ถา้บงัเกิดส่ิงน้ีในดวงใจของเรา เราก็สามารถท่ีจะประสบ
กบัชยัชนะในการน าดวงวิญญาณได ้

เปาโลไดก้ล่าววา่ “เราทั้งหลายไดรั้บวญิญาณซ่ึงมาจากพระเจา้ เพื่อเราทั้งหลายจะไดรู้้ถึงส่ิง
เหล่านั้น ซ่ึงพระเจา้ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12) 

นิมิตใหญ่ท่ีน าเราเขา้สู่ความเช่ือ เหมือนหน่ึงผูน้ าทางพาเราเขา้ชมหอ้งโถงต่าง ๆ ในพระราชวงั 
ทุกหอ้งไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิิตรพิสดาร คร้ันชมจนทัว่แลว้ ผูพ้าเขา้ชมก็ยืน่กุญแจใหแ้ละบอกแก่เรา
วา่ “พระราชวงัหลงัน้ีและทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นของท่านแลว้” 

ขอใหเ้ราทูลขอต่อพระเจา้ เพื่อเราจะไดมี้นิมิตใหญ่ซ่ึงเก่ียวกบัมรดกทางฝ่ายวญิญาณ 
ใจความส าคญัของพระธรรมเอเฟซสั เปาโลไดพ้ดูถึงการประทบัตราดว้ยพระวิญญาณ ท่านได้

อธิษฐานวา่ “ใหท้่านทั้งหลายมีวญิญาณจิต ประกอบดว้ยสติปัญญา และใหค้วามรู้แจง้ถึงพระองค์
ปรากฏ และทรงบนัดาลตาใจของท่านให้เกิดความสวา่งข้ึน เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ ฤทธานุภาพอนั
ใหญ่หลวงของพระองค ์ส าหรับเราทั้งหลายท่ีเช่ือมีเพียงไร” 

และเปาโลไดน้ าเราเขา้สู่ท่ีสูงสุดแห่งค าสอนของท่านคือ “จงเตม็ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 
จงคิดถึงเร่ืองของนางฮาฆารท่ีร้องไห้ร้องห่มอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารอยา่งหมดหวงั แต่พอนางลืมตา

ข้ึนก็เห็นบ่อน ้า จงคิดถึงเร่ืองของอบัราฮมัท่ีเง้ือง่ามมีดจะฆ่าลูกชายของตน บนภูเขาโมรียา แต่พอเหลียว
ไปก็พบแกะตวัหน่ึงอยูข่า้งหลงัเขาเก่ียวก่ิงไมร้ก อบัราฮมัจึงไปจบัมาฆ่าถวายบูชาแทนบุตรชายของตน 
เขาจึงเรียกช่ือต าบลนั้นวา่ “เยโฮวาห์ยเีร” 

ต่อมาภายหลงัอบัราฮมัไดเ้ห็นพระเยซูคริสตด์ว้ย ดงัท่ีพระองคไ์ดต้รัสวา่ “อบัรามบิดาของท่าน
ทั้งหลายช่ืนชมยนิดี ท่ีจะไดเ้ห็นวนัของเรา ท่านไดเ้ห็นแลว้และมีความยนิดี” 

โมเสสยนือยูบ่นขอบสระมารา เสียงบ่นของอิสราเอลดงัหนวกหูมาก เพราะน ้าในสระขม แต่
ท่านได ้ “ร้องทูลต่อพระเจา้ และพระเจา้ไดท้รงส าแดงตน้ไมช้นิดหน่ึงแก่ท่าน ซ่ึงท่านไดห้กัก่ิงไมน้ั้น 
แลว้ทิ้งลงไปในสระ น ้าขมก็กลายเป็นน ้าจืด” 
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ก่ิงไมช้นิดนั้นยงัอยูใ่กล ้ ๆ เราในยคุปัจจุบนัน้ี แต่เป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายเหลือเกินท่ีเรามองไม่เห็น 
เราตอ้งหิวกระหาย เพราะอดน ้า เกิดเป็นโรคร้ายต่าง ๆ นานา 

เม่ือเอลีชาพกัอยูบ่นยอดเขา กองทพัของพวกซุเรียมาลอ้มหวงัจะจบัตวัท่าน คนใชข้องท่าน
ตกใจกลวัมากจนตวัสั่น เอลีชาเพียงแต่อธิษฐานขอพระเจา้เปิดตาของคนรับใช ้ เขาก็เห็นพลโยธาของ
พระเจา้ตั้งค่ายป้องกนัอยูร่อบ ๆ  

เปาโลไดบ้อกแก่เราวา่ ความรู้และวชิาการฝ่ายโลก ท าให้คนตามืดบอด มองไม่เห็นคุณค่าของ
พระกิตติคุณ พวกเขาถือวา่เป็นส่ิงโง่เขลา เขามองไม่เห็นองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ เพราะเหตุไร?....ก็ 
“เพราะส่ิงท่ีตาไม่ไดเ้ห็น หูไม่ไดย้นิและไม่เคยเขา้ไปในใจของมนุษย ์ คือส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงจดัเตรียม
ไวส้ าหรับคนท่ีรักพระองค ์ แต่พระเจา้ไดท้รงส าแดงส่ิงเหล่านั้นแก่เราทั้งหลาย โดยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิของพระองค ์แต่ไดรั้บพระวญิญาณซ่ึงมาจากพระเจา้ เพื่อเราทั้งหลายจะรู้ถึงส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงพระ
เจา้ทรงโปรดประทานแก่เรา” 
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ความหวงัอนัยิง่ใหญ่ 

“เราหวงัใจวา่...จะไดป้ระทานพระกิตติคุณในต าบลเหล่านั้น ท่ีอยูพ่น้พวกท่านไป” (2 โครินธ์ 
10:15-16) 

ชีวติคริสเตียนท่ีกา้วหนา้ ยอ่มจะดีกวา่ชีวติคริสเตียนท่ีหยดุอยูก่บัท่ี เขาพึงพอใจอยูก่บัพระพร
อนัเล็กนอ้ยท่ีไดรั้บ เขามองไม่เห็นพระพรอนัใหญ่หลวงท่ีรอคอยอยูเ่บ้ืองหนา้ เขามองไม่เห็นน ้าพุ
เหมือนท่ีพระเยซูไดต้รัสไวใ้นพระธรรมยอห์น บทท่ี 4 ซ่ึงจะไหลเป็นสายธารแลว้กลายเป็นแม่น ้าท่วม
ทน้เขา้สู่จิตใจท่ีแหง้ผากของผูอ่ื้น 

ความหวงัใจของเราก็คือ ตอ้งการขยายอาณาเขตของพระกิตติคุณใหก้วา้งออกไปให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได ้ไปจนถึงเหล่านั้น คนท่ีจมอยูใ่นความมืดมวัแห่งบาป ไปสู่พื้นท่ีท่ีคนอ่ืน ๆ ไม่เหลียวแล
แลว้ ไปในท่ีท่ีไม่มีใครไปถึง มีความกระหายใคร่ประกาศข่าวแห่งความรอดพน้บาปแก่เหล่าคนท่ีไม่เคย
ไดย้นิเร่ืองราวของพระเยซูคริสตม์าก่อนเลย อยากจะพดูถึงเร่ืองพระโลหิต และความตายขององคพ์ระ
เยซูคริสต ์ความหวงัของเราจะไม่ส้ินสุดลงง่าย ๆ จนกวา่จะไดป้ระกาศกิตติคุณแก่คนนบัไม่ถว้นทัว่โลก
ดงัท่ีเปาโลกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไดป้ระกาศพระกิตติคุณของพระคริสตโ์ดยถ่ีถว้น ตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็ม
ออกไปจนถึงเมืองอีลุริกนั อนัท่ีจริงขา้พเจา้ตั้งเป้าไวอ้ยา่งน้ีวา่ จะประกาศพระกิตติคุณในท่ีซ่ึงยงัไม่มี
ใครออกพระนามพระคริสต ์เพื่อขา้พเจา้จะไม่ไดก่้อข้ึนบนรากท่ีคนอ่ืนวางไวก่้อนแลว้” 

เป้าหมายคือ (1) มีความหวงัอนัสูงสุด (2) มุ่งประโยชน์ของผูอ่ื้น (3) ปรารถนาน าพระกิตติคุณ
ออกไปเผยแผค่นต่างชาติทัว่โลก (4) ไปยงัท่ีท่ีไม่มีผูใ้ดประกาศ 

น่ีเป็นงานใหญ่ยิง่และส าคญัท่ีสุดในโลก เป็นกิจการท่ีชอบพระทยัของพระเจา้ ขอใหข้อ้ความน้ี
ตราตรึงอยูใ่นใจของท่านผูอ่้าน เพื่อจะมีนิมิตจากพระองค ์และขอใหเ้ป็นท่ีถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ 

ประการแรก การประกาศข่าวประเสริฐทัว่โลกนั้น เป็นงานท่ีมีเกียรติยิง่นกั จากประวติัศาสตร์
คริสตจกัร องคก์ารต่าง ๆ และพวกผูรั้บใชข้องพระเจา้ท่ีมีช่ือเสียง เขาเหล่านั้นไดย้อมตายเพื่อพระกิตติ
คุณจะไดแ้ผอ่อกไปในอาณาเขตท่ีกวา้งขวาง ซ่ึงน ามาซ่ึงความสุขทั้งกายและใจ เป็นความหวงัท่ีใหชี้วติ
นิรันดร์แก่ชาวโลก ไม่มีงานชนิดไหนจะใหญ่ยิง่เทียมเท่างานประกาศ “พระวจนะของพระเจา้” 

ประการทีส่อง ปัจจุบนัน้ีโลกก าลงัตอ้งการพระกิตติคุณ ท่ีสามารถบ าบดัรักษาประชาชนผูห้ลง
มวัเมาอยูใ่นศาสนาเทียมเท็จ ความผดิบาปทางเพศ ยาเสพติด และผูท่ี้ขาดท่ีพึ่งทางใจ 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์ป็นความหวงัอนัเดียวเท่านั้น ท่ีจะยกระดบัวิญญาณของมนุษย์
โลกใหถึ้งมาตรฐาน ความสมบูรณ์ท่ีสุดได ้ พระกิตติคุณเป็นเหมือนพลงัท่ีแกค้วามเส่ือมถอย เป็นพระ
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พรท่ีทุกคนตอ้งการ ศาสนาต่าง ๆ ทัว่โลกไม่สามารถตอบสนองขอ้เรียกร้องของมนุษยไ์ด ้ และไม่
สามารถท่ีจะน ามนุษยใ์หคื้นดีกบัพระเจา้ได ้

ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของเราทั้งหลายผูเ้ป็นสาวกของพระองค ์ จะน าเอาพระกิตติคุณไปเผยแผ่
ใหแ้ก่ชาวโลก เพื่อเขาจะไดรั้บเอาทิพยอ์าหารแห่งชีวิต งานน้ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหเ้ราทั้งหลายแลว้ 
เป็นความรับผดิชอบอนัเตม็ไปดว้ยเกียรติยศ 

ประการทีส่าม พระเยซูคริสตท์รงยอมส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยโ์ลก มิใช่เฉพาะเราพวกเดียว
เท่านั้น ถา้หากวา่พระองคจ์  าเป็นท่ีจะลงมาพลีพระชนมอี์กคร้ังหน่ึง เราก็เช่ือวา่ พระองคจ์ะทรงกระท า
แน่ ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ เราจะยอมใหพ้ระโลหิตอนัประเสริฐไหลเสียไปเปล่าหรือ? หรือวา่เราควรจะ
ช่วยกนัน าข่าวน้ีไปบอกเล่าแก่คนอ่ืน ๆ เพื่อเขาจะไดเ้ช่ือถือและไดรั้บความรอดอนันิรันดร์ ขอใหเ้รา
ทั้งหลายจงมีน ้าใจของพวกอคัรสาวกเถิด 

ประการทีส่ี่ พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่สูงสุดทรงประทานเวลาอนัเหมาะสมใหแ้ก่เรา ในการบอกเล่าข่าว
ประเสริฐในสมยัของเราเอง เพื่อคนทั้งหลายจะเห็นฤทธานุภาพของพระเจา้และเขาจะยกยอ่งสรรเสริญ
พระนามของพระองค ์เหมือนเหล่าทูตสวรรคท่ี์แซ่ซอ้งสาธุการวา่ “พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิยิง่ใหญ่ ผูเ้ป็นจอม
แห่งพลโยธา ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิและบริสุทธ์ิ แผน่ดินโลกเตม็ไปดว้ยพระสง่าราศีของพระองค”์ 

พระเจา้ไดต้รัสวา่ “เราจะส่งผูใ้ดไป และใครจะไปแทนเรา?” 
โอ....ท่านท่ีรัก ใหเ้รารีบตอบพระองคว์า่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ีพระองคเ์จา้ขา้ ขอโปรดส่งขา้พระองค์

ไปเถิด” 
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พระวจนะอนัทรงฤทธ์ิ 

ไม่มีมนุษยค์นใดท่ีสามารถประพฤติตามพระคมัภีร์สั่งสอนไดอ้ยา่งครบถว้น นอกจากผูห้น่ึง ผู ้
นั้นก็คือองคพ์ระคริสตเจา้ พระองคไ์ดท้รงกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งใหส้ าเร็จตามท่ีพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไว ้
พระองคจ์ะทรงส้ินพระชนมไ์ม่ได ้ จนกวา่ค าพยากรณ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงพระองค ์ จะส าเร็จอยา่งบริบูรณ์ 
เม่ือเราอ่านพระราชประวติัของพระองคบ์่อยคร้ังท่ีพระองคต์รัสวา่ “ส่ิงทั้งปวงท่ีบงัเกิดข้ึนน้ี ก็เพื่อค าใน
พระคมัภีร์จะส าเร็จ” ดงันั้นชีวติของพระองคจึ์งเป็นชีวิตท่ีดีพร้อมทุกประการ เป็นชีวติของพระคมัภีร์ 
เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ ท าไมชีวติของเราจึงจะเหมือนชีวติของพระองคไ์ม่ได ้

พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีไดรั้บการดลใจใหเ้ขียนข้ึนโดยคนหลายคน และในยคุท่ีแตกต่างกนั 
พระคมัภีร์จึง “เป็นประโยชน์ในการสั่งสอน ตกัเตือน ดงัแปลงคนใหดี้ข้ึน และสอนใหรู้้ในทางชอบ
ธรรม เพื่อคนของพระเจา้จะเป็นผูท่ี้ดีรอบคอบ คือเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ส าหรับการดีทุก
อยา่ง” 

พระคมัภีร์จะช่วยมิให้เราเป็นคนใจแคบ หรือโง่เขลาเบาปัญญา เราควรจะมีใจปรารถนาท่ีจะ
ด าเนินชีวติตามค าสั่งสอนของพระคมัภีร์ เพื่อใหส้ าเร็จครบถว้นทุกประการ 

เรามีความเขา้ใจอยา่งไรเก่ียวกบัความเป็นมาของโลกและจกัรวาล เราเพียงแต่เปิดดูในพระ
คมัภีร์เท่านั้น ก็จะพบค าตอบอยา่งแจ่มแจง้ “โดยความเช่ือนั้น เราจึงรู้และเขา้ใจวา่ พระเจา้ทรงสร้างโลก
ทั้งปวงดว้ยค าตรัสของพระองค ์จนถึงส่ิงท่ีปรากฎนั้นมิไดบ้งัเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีเห็นนั้นได”้ 

ถา้เราอยากจะทราบเก่ียวกบัความรอด ก็จงเปิดดูในพระธรรม 1 ยอห์น ซ่ึงกล่าววา่ดงัน้ี “น่ี
แหละเป็นค าพยาน คือวา่พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานให้เราทั้งหลายมีชีวติอนัจ าเริญเป็นนิตย ์และชีวติ
น้ีอยูใ่นพระบุตรของพระเจา้ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวิต ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีชีวติ...ถา้เรายงั
รับค าพยากรณ์ของมนุษย ์ พยานของพระเจา้ก็ยอ่มมีน ้าหนกัมากกวา่...ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจา้ก็เท่ากบัวา่ ท า
ใหพ้ระองคเ์ป็นผูต้รัสมุสา เพราะเขาไม่ไดเ้ช่ือค าพยาน ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเป็นพยานอา้งถึงพระบุตรของ
พระองค.์...ขอ้ความเหล่าน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ขียนฝากมายงัท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะไดรู้้วา่ท่านมีชีวตินิรันดร์” 

ขอ้ความเพียงเท่าน้ี เราก็พบหลกัฐานอนัมัน่คงเก่ียวกบัความรอดแลว้มิใช่หรือ? จงรับเอาดว้ย
ความเช่ือตามท่ีพระองคท์รงสัญญาไว ้รับเอาเปล่า ๆ โดยมิตอ้งเสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 

เราก าลงัเสาะแสวงหาอะไร? ชีวติแห่งความมีชยัเหนือบาป ชีวติท่ีบริสุทธ์ิ ชีวติท่ีเต็มไปดว้ย
ฤทธ์ิอ านาจและสันติสุข? ชีวิตอยา่งน้ีพระองคท์รงสัญญาไวใ้นพระคมัภีร์เช่นกนั เป็นพระประสงคข์อง
พระเจา้ท่ีจะประทานส่ิงเหล่าน้ีแก่เราทั้งหลาย เพียงแต่เราจะแสวงหาความจริงใจ และรับเอาดว้ยความ
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เช่ือ พระคมัภีร์ไดส้ัญญาวา่ พระองคจ์ะทรงช าระเราใหบ้ริสุทธ์ิและปราศจากบาปทั้งส้ิน จะพิทกัษรั์กษา
วญิญาณจิต จิตใจและร่างกายของเราไวจ้นกวา่จะถึงวนัพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมา 

เราตอ้งการก าลงัท่ีจะต่อสู้กบัการทดลองใช่ไหม? ในพระวจนะของพระเจา้ก็ไดบ้่งบอกเร่ืองน้ี
ไว ้ เราไดเ้ห็นตวัอยา่งของพระเยซูคริสตท่ี์เผชิญหนา้กบัพญามารอยา่งไม่คร่ันคร้าม พระองคต์รัสวา่ “มี
ค  าเขียนไวว้า่” ค  าตรัสเพียงเท่าน้ีมีอ านาจท าใหพ้ญามารถอยกรูดไปทนัที พระคมัภีร์เป็นพลงัอนั
มหาศาลของเรา เป็นเหมือนดาบท่ีท่ิมแทงทะลวงศตัรูให้แตกพา่ยหนีไป 

เราก าลงัอยูใ่นสภาพมืดแปดดา้นหรือ หรือวา่ก าลงัเดินทางถึงทางแยกแห่งการตดัสินใจ ไม่รู้วา่
จะไปทางซา้ยหรือขวาดี เราอ่านพบในพระคมัภีร์วา่ “ถา้ผูใ้ดในพวกทา่นขาดสติปัญญา ก็ใหผู้น้ั้นทูลขอ
จากพระเจา้ ผูท้รงโปรดประทานใหแ้ก่คนทั้งปวงดว้ยความเตม็พระทยั” 

เม่ือเราเกิดอาการเจบ็ไขไ้ดป่้วย ไม่รู้วา่จะไปหาหมอท่ีไหน พระคมัภีร์ก็ช้ีแจงวา่ “ในพวกท่านมี
ผูใ้ดป่วยหรือก็ใหผู้น้ั้นเชิญผูป้กครองคริสตจกัรมาอธิษฐานเผือ่เขา และชโลมทาเขาดว้ยน ้ามนัในพระ
นามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และอธิษฐานดว้ยความเช่ือ จะกระท าใหผู้ป่้วยนั้นรอด และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
จะทรงโปรดให้เขาหาย” 

น่าปล้ืมในเสียน่ีกระไร เพียงแต่เรามีความเช่ือเท่านั้น ธุระอ่ืน ๆ วางไวก้บัพระองคแ์ต่เพียงผู ้
เดียว 

ท่านเคยมีเร่ืองบาดหมางกบัใครคนใดคนหน่ึงหรือเปล่า? พระวจนะของพระเจา้สั่งสอนวา่
อยา่งไร แทนท่ีเราจะเท่ียวโพนทนาความผดิของพวกพี่นอ้ง พระคมัภีร์บอกวา่ “จงไปหาเขาสองต่อ
สอง” เจรจากนัดว้ยสันติวธีิ แต่ถา้เขาไม่ยอมฟังก็น าเอาเพื่อนไปดว้ยสองสามคน ช่วยกนัพดู แต่ถา้ยงั
ไม่ไดเ้ร่ืองก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งบอกแก่ทางคริสตจกัร เห็นหรือยงัวา่พระคมัภีร์ทรงน าชีวิตของเรามากมาย
ขนาดไหน ไม่มีปัญหาใดท่ีใหญ่เกินท่ีพระคมัภีร์จะแกไ้ขไม่ได ้เราทั้งหลายเช่ือพระสัญญาในพระคมัภีร์
หรือเปล่า เราเช่ือค าสั่งสอนทุกประการไหม? และทุกวนั ๆ ท่ีเราด าเนินชีวติ เราไดป้ระพฤติตามท่ีพระ
คมัภีร์สั่งสอนหรือไม่? 
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การเสดจ็มาของพระเยซูคริสต์ 

“เพื่อวา่เม่ือพระองคท์รงปรากฏ เราทั้งหลายจะไดมี้ความกลา้ และไม่มีความละอายจ าเพาะ
พระองค ์เม่ือพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา” (1 ยอห์น 2:28) 

การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตเ์ป็นความหวงัและเป็นพระพรส าหรับผูเ้ช่ือทุกคน วนันั้นจะ
เป็นวนัแห่งความช่ืนชมยนิดี หรืออาจจะเป็นวนัแห่งความทุกขโ์ศกเศร้าก็ได ้ เพราะจะมีบางคนปิติยนิดี 
แต่บางคนจะร้องไห้คร ่ าครวญ 

บางคนในหมู่ผูท่ี้เช่ือถือพระองคจ์ะบงัเกิดความละอายคร้ันเม่ือเห็นพระเยซูคริสตเ์สด็จมา 
พระองคไ์ดว้าดภาพใหเ้ราเห็นอยา่งเด่นชดัวา่ ในวนันั้นคนทั้งปวงท่ีคอยท่าพระองคก์็จะช่ืนชมยนิดี แต่
จะมีหลายคนทั้งตกใจและเสียใจ เม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ก็จะพบวา่ ในวนัดงักล่าวนั้น การงานของเราทุก
คนจะพิสูจน์ดว้ยไฟ หากเหมือนใบไมห้รือหญา้แหง้ ก็จะไหมก้ลายเป็นเถา้ถ่าน แต่ตวัเขาเองจะรอด แต่
รอดเหมือนดงัรอดจากไฟ และจะมีบางคนรายงานกิจการของตนต่อเฉพาะพระพกัตร์พระองคด์ว้ย
ใบหนา้ท่ีโศกสลด น่าเวทนายิง่นกั 

อุปมาเร่ืองบ่าวท่ีไดเ้งินตะลนัตเ์ดียวคงจะสอนใจเราไดอ้ยา่งมาก เขาไดน้ าเงินมารายงานต่อ
เจา้นายของตนวา่ เขาไดฝั้งมนัไวโ้ดยไม่เกิดดอกออกผลประการใดเลย พระองคมิ์ไดต้รัสชมเขาแมแ้ต่
ค าเดียว ตรงกนัขา้มกลบัต าหนิอยา่งรุนแรง แต่บ่าวคนอ่ืนท่ีเกิดดอกออกผลก็ไดรั้บค าชมเชยอยา่ง
เปิดเผย และเขาก็ไดรั้บบ าเหน็จรางวลัสมกบัการกระท าของตนทุกประการ 

เปาโลไดค้อยท่าวนันั้น เพื่อท่านจะไดร้ายงายผลงานของท่าน เก่ียวกบัการเป็นพยานเพื่อองค์
พระเยซูคริสต ์ ทา่นกล่าวอยา่งหนกัแน่นวา่ “เหตุฉะนั้น เราตั้งเป้าวา่ จะอยูใ่นกายน้ีดี หรือไม่อยูดี่ เราก็
จะเป็นท่ีพอพระทยัพระองคด์ว้ยเพราะวา่จ าเป็นท่ีเราทั้งหลายทุกคนจะตอ้งปรากฏตวัต่อหนา้บงัลงัก์
ของพระคริสต ์เพื่อทุกคนจะไดรั้บสมกบัการประพฤติในร่างกายน้ี แลว้แต่จะดีหรือชัว่ เม่ือเรารู้จกัความ
เกรงกลวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราก็จะชวนคนทั้งหลายใหเ้ห็นจริงได”้ 

ดูเถิด เปาโลไดร้ะมดัระวงัตวัดว้ยความอดทนทุกอยา่งต่อสู้กบัความผดิบาป และท่านไดว้ิง่แข่ง
จนไดรั้บมงกุฎแห่งชยัชนะ อนัไม่รู้ร่วงโรยและเตม็ไปดว้ยพระสง่าราศี “เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้จึงวิง่แข่ง
โดยหวงัชนะเป็นแน่ ขา้พเจา้ต่อสู้ไม่เหมือนนกัมวยท่ีชกลม้ ขา้พเจา้ระงบัความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงั
ใหอ้ยูใ่ตบังัคบั กลวัเม่ือขา้พเจา้ประกาศพระกิตติคุณแก่คนอ่ืนแลว้ ตวัขา้พเจา้เองจะเลยเป็นคนท่ีพระเจา้
ทรงใชก้ารไม่ได”้ 
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ค าวา่ “ใช้กำรไม่ได้” ในท่ีน้ีมิไดห้มายความวา่ “ไม่รอด” แต่หมายความวา่ “เขำได้รับค ำติ
เตียน” รอดนั้นรอดแน่แต่ไม่ไดรั้บบ าเหน็จ เหมือนดงันกักีฬาทุกคนวิง่แข่งไปเส้นชยั แต่มีเพียงคนเดียว
เท่านั้นท่ีไดรั้บรางวลั 

เปโตรไดว้าดภาพใหเ้ราเห็นการวิง่แข่งกนัในสนามกีฬากลางแจง้ของพวกกรีกในสมยัโบราณ 
เม่ือผูเ้ขา้แข่งขนัมองเห็นธงชยัของตนแลว้ ต่างคนต่างเร่งฝีเทา้สุดเหยยีด มุ่งชิงพวงมาลาแห่งชยัชนะ 
เสียงคนดูบนอฒัจนัทร์จะเชียร์ดงัสนัน่หวัน่ไหว ท าให้นกัวิง่เร่งฝีเทา้ข้ึนอีก เม่ือใกลเ้ส้นชยั เปโตรใชค้  า
หน่ึงท่ีมีความหมายวา่ “วิง่ให้เร็วขึน้” “เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย จงอุตส่าห์กระท า (วิง่ใหเ้ร็วข้ึน) 
ใหก้ารท่ีพระเจา้เรียกและเลือกท่านไวแ้ลว้นั้น ถึงท่ีส าเร็จแน่นอน ดว้ยวา่ถา้ผูใ้ดประพฤติตวัเช่นนั้น 
ท่านจะไม่สะดุดดว้ยวา่อยา่งนั้นแหละท่านทั้งหลาย จะไดมี้สิทธิสมบูรณ์ ท่ีจะเขา้ในนิตยภูมิของพระ
เยซูคริสตเจา้ ผูเ้ป็นท่ีรอดของเรา” (1 เปโตร 1:10) 

เราทราบแน่ชดัแลว้หรือวา่ เราจะไดเ้ขา้ในนิตยภูมิหรือวา่เรามีความละอายจ าเพาะพระพกัตร์
พระองค ์

ค าเตือนของพระองคท่ี์ไปถึงคริสตจกัรฟิลาเดลเฟีย เป็นค ากล่าวท่ีค่อนขา้งเฉียบขาด เกือบจะ
กล่าวไดว้า่ คริสตจกัรแห่งน้ี เป็นคริสตจกัรท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามความประสงคข์องพระองค ์ และใน
ตอนสุดทา้ย พระองคไ์ดต้รัสวา่ “เราจะมาโดยเร็ว ส่ิงท่ีเจา้มีอยูน่ั้นจงถือใหม้ัน่ เพื่อมิให้ผูใ้ดชิงเอามงกุฎ
ของเจา้ไปได”้ 

แมแ้ต่คริสตจกัรฟิลาเดลเฟียก็อาจจะเสียมงกุฎของเขาไปได ้ แต่นัน่มิไดห้มายความวา่ เขา
สูญเสียความรอด ท่ีเขาเสียมงกุฎก็เพราะ เขามิไดก้ระท าดีท่ีสุดตามพระประสงคข์องพระองค ์

พระเจา้ทรงประทานพระคุณแก่คนบาปทุกคน แต่พระท่ีนัง่ในสมยัพนัปีนั้น ยอ่มจะเป็นของผูท่ี้
ยอมเสียสละ และยอมกระท าทุกอยา่งเพื่อพระนามของพระองค ์และงานนั้นไดส้ าเร็จครบถว้น 

พระเจา้ทรงประทานโอกาสใหเ้ราอยา่งเตม็ท่ี แต่ข้ึนอยูก่บัเราวา่ เราอยากจะไดม้งกุฎหรือ
สูญเสียมงกุฎ ทั้งน้ีก็สืบเน่ืองจากการปฏิบติัของเรา ขอใหเ้ราทั้งหลายยอมฟังค าตกัเตือนของอคัรสาวก
ซ่ึงกล่าววา่ “ท่านทั้งหลายจงระวงัตวัให้ดี เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ไดเ้สียการซ่ึงเรากระท าไปแลว้นั้น เพื่อ
ท่านจะไดรั้บบ าเหน็จถึงขนาด”
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จะเป็นการดีกวา่ ถา้เรือทุกล าในมหาสมุทรจะแตกลม้จมลง 
จะเป็นการดีกวา่ ถา้เมืองท่ีสวยงามทั้งปวงจะถล่มหายไปดว้ยแผน่ดินไหว 
จะเป็นการดีกวา่ ถา้โลกทั้งโลกจะละลายหายสูญไป 

แต่ขอใหชี้วติจิตวิญญาณของมนุษยไ์ดร้อดพน้จากการพิพากษา 
“เพราะวา่ ถา้ผูใ้ดจะไดส่ิ้งของทั้งส้ินโลก แต่ตอ้งเสียจิตวิญญาณ ผูน้ั้นจะไดป้ระโยชน์
อะไร?” 

“ชีวติครบบริบูรณ์” หนงัสือท่ีทรงคุณค่าส าหรับทุกคน ดร.เอ บี ซิมพส์ัน ไดถ้อดความรู้สึกจาก
วญิญาณของท่านลงบนแผน่กระดาษ ดว้ยหวงัวา่จะช่วยท่านผูอ่้านใหไ้ดรั้บพระพรจากองค์
พระเยซูคริสต ์


