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 สานุศิษย์แท้ 

1. ท าอย่างไรจึงจะเป็นสานุศิษย์แท้ 

คริสตศำสนำแทห้มำยถึง กำรอุทิศถวำยทุกส่ิงแก่พระเยซูเจำ้ 
พระผูช่้วยใหร้อดไม่ไดท้รงมองหำผูท่ี้จะอุทิศแต่เพียงเวลำวำ่งถวำยพระองค ์ พระองคท์รงมอง

หำผูท่ี้จะยกพระองคข้ึ์นเป็นเอกในชีวติของเขำ พระองคท์รงมองหำผูท่ี้ไม่นึกถึงตวัเอง แมแ้ต่พระเยซูเจำ้
ก็มิไดท้รงนึกถึงพระองคเ์อง 

เรำจะตอบแทนใหเ้หมำะสมกบักำรท่ีพระเยซู ทรงพลีชีพของพระองคบ์นไมก้ำงเขนไดก้็โดย
ยอมจ ำนนต่อพระองคเ์ท่ำนั้น พระองคท์รงรักเรำมำกจนพอใจท่ีเรำถวำยร่ำงกำยทุกส่วนรับใชพ้ระองค ์

พระเยซูเจำ้ทรงกวดขนัผูท่ี้ตอ้งกำรจะเป็นสำนุศิษยข์องพระองคม์ำก แต่มำสมยัน้ีคริสเตียนอยู่
อยำ่งสะดวกสบำยจนมองขำ้มควำมตอ้งกำรของพระองคไ์ป เรำมกัจะคิดถึงศำสนำคริสเตียนเหมือนวำ่
เป็นทำงหนีพน้จำกนรก และรับประกนัให้เรำไดส้วรรค ์ เรำคิดวำ่เรำมีสิทธิทุกประกำรจะช่ืนชมต่อส่ิงท่ี
ดีท่ีสุดท่ีชีวติน้ียนืให้ เรำทรำบวำ่ มีขอ้ควำมในพระคมัภีร์กล่ำวถึงเร่ืองกำรเป็นสำนุศิษยไ์วอ้ยำ่งหนกั
แน่นและเรำก็เห็นวำ่ ควำมคิดของเรำถึงเร่ืองชีวิตคริสเตียนช่ำงเขำ้กบัขอ้ควำมเหล่ำนั้นไดย้ำกเสียจริง 

เรำยอมรับวำ่ ทหำรเสียสละชีวติของตนก็เพรำะควำมรักชำติ เรำไม่เห็นแปลกเลยท่ีคอมมิวนิสต์
ยอมพลีชีวติของตนเพรำะกำรเมือง แต่เรำกลบัไม่คิดวำ่ ควำมยำกล ำบำกและควำมทุกขย์ำกอยำ่ง
เดียวกนันั้นควรจะเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคริสเตียน 

กระนั้นพระเยซูเจำ้ไดต้รัสไวอ้ยำ่งชดัเจน ใคร ๆ ก็สำมำรถเขำ้ใจได ้ ถำ้เขำคิดวำ่เขำตั้งใจท ำ
ตำมท่ีพดูน้ีจริง ๆ พระผูช่้วยใหโ้ลกรอดพน้บำปตรัสวำ่ สำนุศิษยต์อ้งท ำดงัน้ี 

1. เขาต้องรักพระเยซูคริสต์มากทีสุ่ด 

“ถำ้ผูใ้ดมำหำเรำ และไม่ชงับิดำมำรดำ บุตรภรรยำและพี่นอ้งชำยหญิง แมท้ั้งชีวิตของตนเอง
ดว้ย ผูน้ั้นจะเป็นสำวกของเรำไม่ได”้ (ลูกำ 14:26) น่ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ เรำควรเกลียดชงัหรือมีเจตนำ
ร้ำยในใจต่อญำติพี่นอ้งของเรำแต่หมำยวำ่ เรำควรรับพระคริสตม์ำกจนควำมรักอ่ืน ๆ เป็นเหมือนเกลียด
ชงัไป เม่ือเทียบกบัควำมรักของเรำท่ีมีต่อพระคริสต ์ ค ำท่ีก่อควำมยุง่ยำกมำกท่ีสุดในขอ้น้ีคือ “แมท้ั้ง
ชีวติของตนเองดว้ย” ควำมรักตวัเองเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวำงกำรเป็นสำวกของเรำมำกท่ีสุด เม่ือเรำยอม
สละชีวติเพื่อพระองคแ์ลว้ เรำจึงจะท ำตำมท่ีพระองคท์รงตอ้งกำรให้เรำท ำ 
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2. เขาต้องเอาชนะตัวเอง 

“ถำ้ผูใ้ดใคร่ตำมเรำมำใหผู้น้ั้นเอำชนะตวัเอง” (มทัธิว 16:24) เอำชนะตวัเองไม่ไดห้มำยควำมวำ่ 
หำ้มใจไม่กินอำหำรบำงอยำ่ง ไม่ยอมสนุกสนำน และสละขำ้วของ แต่หมำยถึงยอมมอบตวัใหพ้ระเยซู
อยำ่งส้ินเชิง หมำยวำ่เรำไม่มีสิทธิ ไม่มีอ ำนำจใด ๆ หมำยควำมวำ่เรำไม่ไดค้รอบครองชีวติของเรำเอง 
เฮนร่ี มำทิน กล่ำววำ่ “พระเยซูเจำ้ขำ้ ขออยำ่ใหข้ำ้พเจำ้ตั้งใจท ำตำมใจตวั ขออยำ่ใหข้ำ้พเจำ้แสวงหำ
ควำมสุขจำกส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัขำ้พเจำ้ภำยนอก แต่ให้ขำ้พเจำ้เป็นสุขกบักำรท ำตำมพระรำชประสงคข์อง
พระองค”์ 

3. เขาจะต้องเลอืกเอากางเขนอย่างรอบคอบ  

“ถำ้ผูใ้ดใคร่ตำมเรำมำ ใหผู้น้ั้นเอำชนะตวัเอง และรับกำงเขนของตนแบกตำมเรำมำ”       
(มทัธิว 16: 24) กำงเขนไม่ไดห้มำยถึง ร่ำงกำยอ่อนแอหรือทุกขใ์จ เพรำะน่ีเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับมนุษย ์
กำงเขนเป็นทำงท่ีเรำจะเลือกเดินอยำ่งรอบคอบ เป็นทำงท่ีโลกเห็นวำ่ไร้เกียรติและน่ำหยนักำงเขนเป็น
สัญลกัษณ์ของควำมละอำย และกำรข่มเหงด่ำวำ่ ท่ีพระบุตรของพระเจำ้ตอ้งทนรับเอำ คนใดท่ีเดินทำง
ตรงกนัขำ้มกบัผูอ่ื้นตอ้งทนรับส่ิงเหล่ำน้ี ผูเ้ล่ือมใสพระเยซูจะหลีกเล่ียงกำงเขนไดก้็โดยท ำตำมส่ิงท่ีโลก
เขำนิยมท ำกนั 

4. เขาต้องใช้ชีวติของเขาท าตามพระคริสต์ 

“ถำ้ผูใ้ดใคร่ตำมเรำมำ ใหผู้น้ั้นเอำชนะตวัเอง และรับกำงเขนของตนแบกตำมเรำมำ”       
(มทัธิว 16:24) จะใหเ้ขำ้ใจวำ่ขอ้ควำมน้ีวำ่กระไร เขำก็ตอ้งถำมตวัเองวำ่ “พระเยซูคริสตเ์จำ้อยูอ่ยำ่งไร?” 
พระองคมี์ชีวติอยูด่ว้ยกำรท ำตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ พระองคอ์ยูด่ว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ อยูด่ว้ยกำรรับใชผู้อ่ื้นอยำ่งไม่เห็นแก่ตวั อยูด่ว้ยควำมอดทน และตอ้งทนต่อควำมทุกขย์ำก
ท่ำมกลำงผูท่ี้ท  ำผดิต่อพระองคอ์ยำ่งร้ำยแรง อยูอ่ยำ่งร้อนรน ยอมท ำเพื่อคนอ่ืน รู้จกับงัคบัตน สุภำพ
อ่อนนอ้มปรำนี สัตยซ่ื์อ และอุทิศตน (กำลำเทีย 5:22-23) เรำจะเป็นสำนุศิษยไ์ดก้็ตอ้งเดินตำมทำงท่ี
พระองคเ์ดิน เรำตอ้งใหใ้คร ๆ เห็นวำ่ เรำเป็นเหมือนพระคริสต ์(ยอห์น 15:8)  

5. เราต้องรักทุกคนทีเ่ป็นฝ่ายพระคริสต์ 

เพรำะน่ีจะท ำใหทุ้กคนรู้วำ่ท่ำนเป็นศิษยข์องเรำ ในเม่ือท่ำนรักซ่ึงกนัและกนั (ยอห์น 13: 35) 
เป็นควำมรักชนิดท่ีเรำคิดถึงผูอ่ื้นวำ่เขำดีกวำ่เรำ เป็นควำมรักท่ีกลมเกล่ือนบำปเป็นอนัมำกไว ้ เป็นควำม
รักท่ีอดทนนำน และมีเมตตำจิต ไม่อวดตวั ไม่จองหอง ประพฤติตวัอยำ่งเหมำะสมไม่เห็นแก่ตวั ไม่
ฉุนเฉียวง่ำย ไม่คิดร้ำย ทนต่อทุกส่ิง เช่ือทุกส่ิง หวงัทุกส่ิง และอดทนต่อทุกประกำร (1 โครินธ์ 13:4-7) 
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ถำ้ปรำศจำกควำมรักน้ีแลว้ กำรเป็นสำนุศิษยก์็คือกำรถือรักษำกฎขอ้บงัคบัต่ำง ๆ อยำ่งเขม้งวดกวดขนั
เท่ำนั้น 

6. เขาต้องท าตามพระด ารัสของพระเจ้าอย่างซ่ือสัตย์ 

“ถำ้ท่ำนทั้งหลำยด ำรงอยูใ่นค ำของเรำ ท่ำนก็เป็นสำวกของเรำอยำ่งแทจ้ริง” (ยอห์น 8:31) 
สำนุศิษยท่ี์แทจ้ริงตอ้งพำกเพียรพยำยำม เป็นกำรง่ำยท่ีเรำจะกระตือรือร้นในตอนแรก ๆ แต่กำรทดสอบ
อยูต่รงท่ีจะตอ้งทนไดจ้นถึงบั้นปลำย ผูใ้ดเอำมือจบัคนัไถแลว้หนัหนำ้กลบัเสีย ผูน้ั้นก็ไม่สมควรกบั
แผน่ดินของพระเจำ้ (ลูกำ 9:62) เช่ือฟังพระคมัภีร์เป็นบำงคร้ังบำงครำวเท่ำนั้นไม่พอ พระคริสตต์อ้งกำร
ผูท่ี้ติดตำมพระองคไ์ปอยำ่งเช่ือฟังโดยไม่ตอ้งซกัถำมใด ๆ  

7. เขาต้องทิง้ทุกส่ิงตามพระองค์ไป 

“ก็เช่นนั้นแหละ ทุกคนในพวกท่ำนท่ีมิไดส้ละส่ิงสำรพดัท่ีตนมีอยู ่ จะเป็นสำวกของเรำไม่ได”้ 
(ลูกำ 14:33) บำงทีน่ีจะเป็นขอ้บงัคบัของพระคริสตท่ี์สำนุศิษยไ์ม่นิยมเป็นอยำ่งยิง่ก็วำ่ได ้อำจจะเป็นขอ้
พระธรรมคมัภีร์ท่ีไม่มีผูนิ้ยมเป็นอยำ่งมำก นกัธรรมท่ีเฉลียวฉลำดจะยกสำเหตุนบัพนัขอ้มำอำ้งวำ่ 
ขอ้ควำมตอนน้ีไม่ไดมี้ควำมหมำยอยำ่งท่ีกล่ำวนั้น แต่พวกสำวกรับฟังอยำ่งร้อนรน เขำเช่ือวำ่พระเยซู
เจำ้คงทรำบวำ่พระองคต์รัสอะไรออกไป สละส่ิงสำรพดัหมำยควำมวำ่กระไร? หมำยควำมวำ่ทิ้งทุกส่ิงท่ี
ไม่จ  ำเป็นท่ีตนมีอยู ่ เพื่อตนจะไดไ้ปประกำศพระกิตติคุณได ้คนท่ีทิ้งหมดไม่ใช่คนเกียจคร้ำน เขำไม่ยำ้ย
ท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ แต่ท ำงำนหนกั จดัหำส่ิงจ ำเป็นส ำหรับครอบครัวและส ำหรับตนเอง ควำมปรำรถนำ
ส ำคญัในชีวติก็คือ ท ำงำนของพระคริสตใ์หรุ้ดหนำ้ไป เขำจึงสละทุกส่ิงแมก้ระทัง่ส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับ
ชีวติประจ ำวนัไปท ำกำรงำนของพระเยซูเจำ้ และไวว้ำงใจพระองคส์ ำหรับอนำคต เขำเช่ือวำ่ เม่ือเขำ
แสวงอำณำจกัรของพระเจำ้และควำมชอบธรรมของพระองคก่์อนแลว้ เขำจะไม่มีวนัขำดอำหำรและ
เส้ือผำ้ มโนธรรมของเขำจะไม่ยอมใหเ้ขำเก็บเงินไวเ้ป็นพิเศษ เพรำะผูค้นก ำลงัจะตำยในบำป เน่ืองจำก
ไม่ไดฟั้งพระกิตติคุณ เขำไม่อยำกเสียเวลำมวัเก็บเงินอยู ่ เพรำะจะท ำใหเ้ขำตกอยูใ่นควำมชัว่ชำ้ได ้ เม่ือ
พระคริสตเ์สด็จมำรับคนของพระองค ์ เขำอยำกท ำตำมค ำสั่งของพระเยซูเจำ้ในเร่ืองสะสมทรัพยส์มบติั
ไวใ้นสวรรค ์เม่ือเขำละทิ้งทุกส่ิง เขำก็เพียงแต่ทิ้งส่ิงท่ีเขำเก็บไวไ้ม่ได ้และเขำก็ไม่ไดรั้บมนัอีกต่อไป 

ต่อไปน้ีเป็นเจด็ประกำร ในกำรเป็นสำนุศิษยข์องพระคริสต ์ ชดัเจนและแน่นอน ผูเ้ขียนทรำบ
วำ่เขำยงัข้ึนไปไม่ถึงมำตรฐำนน้ี แต่กระนั้นเขำก็ไม่อยำกอ ำพรำงสัจจะของพระเจำ้ ข่ำวสำรยอ่มส ำคญั
กวำ่ผูเ้ดินข่ำวเสมอ ผูเ้ขียนตอ้งกำรท ำตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ แมว้ำ่กำรท ำตำมนั้นจะลงโทษ
ผูเ้ขียนก็ตำม 
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เม่ือเรำสำรภำพควำมผดิพลำดในอดีตของเรำ ใหเ้รำเผชิญกบัขอ้เรียกร้องของพระคริสตอ์ยำ่ง
กลำ้หำญ ตั้งแต่น้ีไปขอให้เรำหำทำงเป็นสำนุศิษยแ์ทข้องพระเยซูเจำ้ 
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2. สละทุกส่ิง 

“ก็เช่นนั้นแหละ ทุกคนในพวกท่ำนท่ีมิไดส้ละส่ิงสำรพดัท่ีตนมีอยู ่ จะเป็นสำวกของเรำไม่ได”้ 
(ลูกำ 14:33)  

จะเป็นสำนุศิษยข์องพระเยซูเจำ้ได ้ เขำตอ้งสละทุกส่ิงถอ้ยค ำตรัสของพระเยซูเจำ้มีควำมหมำย
เช่นน้ีมิไดมี้ควำมหมำยเป็นอยำ่งอ่ืน ไม่วำ่เรำจะไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เรียกร้องน้ีมำกสักเท่ำใด ไม่วำ่เรำจะ
ขดัขืนต่อนโยบำยท่ีเรำคิดวำ่ ท ำตำมไม่ได ้และไม่ไดค้วำมเลยสักเท่ำใดเลย ขอ้เทจ็จริงก็คงอยูท่ี่วำ่น่ีเป็น
พระด ำรัสของพระเจำ้และพระองคท์รงหมำยตำมท่ีกล่ำวไวจ้ริง ๆ  

ประกำรแรก ทุกคนตอ้งเผชิญกบัควำมจริงอนัไม่มีวนัเปล่ียนแปลงน้ี 
ก. พระเยซูไม่ไดท้รงตอ้งกำรจำกคนงำนคริสเตียนคนใดเป็นพิเศษ พระองคต์รัสวำ่ “ทุกคนใน

พวกท่ำน.........” 
ข. พระองคไ์ม่ไดต้รัสวำ่ เรำตอ้งเพียงแต่เตม็ใจสละทุกส่ิง พระองคต์รัสวำ่ “ทุกคนในพวกท่ำน

ท่ีมิไดส้ละ........” 
ค. พระองคมิ์ไดต้รัสวำ่ เรำตอ้งสละทรัพยข์องเรำเพียงส่วนเดียว พระองคต์รัสวำ่ “ทุกคนใน

พวกท่ำนท่ีมิไดส้ละส่ิงสำรพดัท่ีตนมีอยู.่.......” 
ง. พระองคมิ์ไดต้รัสวำ่ ยงัมีทำงง่ำยใหผู้ท่ี้มีทรัพยส์มบติัมำเป็นลูกศิษยข์องพระองคไ์ด ้พระเยซู

ตรัสวำ่ “จะเป็นสำวกของเรำไม่ได”้ 
เรำไม่ควรแปลกใจในค ำสั่งเด็ดขำดน้ีเหมือนดงัวำ่เป็นค ำสั่งเดียวในพระคมัภีร์ 
พระเยซูตรัสไวด้ว้ยวำ่ “อยำ่สะสมทรัพยส์มบติัไวส้ ำหรับตวัในโลกท่ีอำจเป็นสนิมและท่ีแมลง

กินเสียได ้และท่ีขโมยอำจขดุช่องลกัเอำไปได ้แต่จงสะสมทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรค์” (มทัธิว 6:19-20)  
จอห์น เวสเล่ย ์กล่ำววำ่ “เจำ้นำยของเรำหำ้มสะสมทรัพยส์มบติัไวใ้นโลก ทรงสั่งหำ้มไวเ้หมือน

ดงัท่ีหำ้มผดิประเวณี และหำ้มฆ่ำคน” 
พระเยซูตรัสวำ่ “จงไปขำยบรรดำส่ิงของซ่ึงท่ำนมีอยูแ่จกจ่ำยใหค้นอนำถำ” (ลูกำ 18:22) 
พระเยซูตรัสกบัเศรษฐีหนุ่มวำ่ “จงไปขำยบรรดำส่ิงของซ่ึงท่ำนมีอยูแ่จกจ่ำยใหค้นอนำถำ ท่ำน

จึงจะมีทรัพยส์มบติัในสวรรค ์แลว้จงตำมเรำมำและเป็นสำวกของเรำ” (ลูกำ 18:22)  
ถำ้พระองคมิ์ไดห้มำยดงันั้นจริง ๆ พระองคห์มำยวำ่กระไร? 
ผูเ้ล่ือมใสในคริสตจกัรสมยัแรกไม่ได ้ “ขำยท่ีดินและทรัพยส่ิ์งของมำแบ่งใหแ้ก่คนทั้งปวงตำม

ซ่ึงทุกคนตอ้งกำร” ดอกหรือ? (กิจกำร 2: 45) 
ไม่จริงดอกหรือท่ีสำธุชนทุกยคุทุกสมยัมำสละทุกส่ิงตำมพระเยซูไป? 



 9 

แอนโทน่ี นอริส โกรัฟ กบัภรรยำ เป็นมิชชนัรีรุ่นแรกท่ีไปนครแบกแดด เขำยนืยนัวำ่ เขำเลิก
สะสมทรัพยส์มบติัไวใ้นโลก และใชเ้งินจ ำนวนมำกท่ีเขำไดรั้บมำทั้งหมดไปในกำรงำนของพระเจำ้ 

ซี.ที. สตดั ตกลงใจจะถวำยเงินทั้งหมดของตนแก่พระคริสต ์ ดงันั้นเขำก็ฉวยโอกำศท ำส่ิงท่ี
เศรษฐีหนุ่มไม่ไดท้  ำ นัน่ก็คือเช่ือฟังพระด ำรัสของพระเจำ้ หลงัจำกอุทิศเงินหลำยแสนบำทในกำรงำน
ของพระเจำ้ เขำก็เก็บเงินรำว ๆ สองแสนบำทไวส้ ำหรับเจำ้สำวคนใหม่ของเขำ 

“ชำลีคะ” เธอเรียกเขำ “พระเยซูสั่งใหเ้ศรษฐีหนุ่มท ำอะไรคะ” 
“ขำยหมด” เขำตอบ  
“ถำ้งั้น เรำก็ตอ้งเร่ิมตน้ชีวติสมรสของเรำแบบนั้น”  
เธอกล่ำว แลว้คนทั้งสองก็ส่งเงินทั้งหมดไปใหค้ณะท่ีสอนเร่ืองพระเจำ้อยูต่่ำงประเทศ 
จิม อิลเลียท ก็มีน ้ำใจแบบเดียวกนัน้ี เขำเขียนในอนุทินวำ่ 
“ขำ้แต่พระบิดำ ขอใหข้ำ้พเจำ้อ่อนแอเสียจนเกำะส่ิงต่ำง ๆ ในโลกน้ีไม่ไหว ขอใหข้ำ้พเจำ้

ปล่อยมือจำกชีวติ ช่ือเสียง และขำ้วของต่ำง ๆ ของขำ้พเจำ้ ขอใหข้ำ้พเจำ้เลิกคิดถึงวำ่ ส่ิงเหล่ำน้ีดีเพียงไร 
มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีขำ้พเจำ้ปล่อยใหบ้ำงส่ิงหลุดลอยไป แลว้ปรำรถนำจะไดคื้นมำอีก แทนท่ีจะจบัฉวยส่ิง
เหล่ำน้ีไวใ้หมื้อของขำ้พเจำ้วำ่งอยูเ่ถิด จะไดรั้บตำปูตอกท่ีไมก้ำงเขนดงัท่ีพระคริสตท์รงน ำ ดงันั้นเม่ือ
ขำ้พเจำ้ปล่อยส่ิงเหล่ำน้ี ส่ิงเหล่ำน้ีก็จะไม่ยดึขำ้พเจำ้เอำไวไ้ด ้ พระเยซูก็ไม่ไดย้ดึเกำะสวรรคห์รือควำม
เสมอภำคกบัพระเจำ้ไว ้ขอใหข้ำ้พเจำ้ปล่อยส่ิงต่ำง ๆ ท่ีขำ้พเจำ้ยดึเกำะไวเ้ช่นเดียวกนัเถิด”  

ใจท่ีไม่เช่ือของเรำบอกเรำวำ่ เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท ำตำมค ำตรัสของพระองคอ์ยำ่งจริงจงั เรำคิดวำ่ 
ถำ้เรำสละทุกส่ิงแลว้เรำจะอดตำย เรำคิดวำ่เรำตอ้งจดัหำไวใ้หค้นท่ีเรำรักและอนำคตของเรำ และ
อนำคตของผูท่ี้เรำรัก และเรำก็ถำมวำ่ ใครจะเป็นคนทะนุบ ำรุงกำรงำนของพระเจำ้เล่ำ ถำ้คริสเตียนทุก
คนสละทุกส่ิงท่ีตนมี เรำแปลกใจวำ่ จะเขำ้ถึงชนชั้นสูงไดอ้ยำ่งไรกนัถำ้ไม่มีคริสเตียนเป็นชนชั้นสูง เรำ
เฝ้ำแต่โตเ้ถียงเช่นน้ีเพื่อแสดงใหเ้ห็นวำ่ พระเยซูไม่ไดห้มำยควำมตำมท่ีตรัสไว ้

ควำมจริงอยูท่ี่วำ่ กำรเช่ือฟังค ำสั่งของพระเยซูน้ี เป็นชีวิตท่ีมีเหตุผลและสมควรท่ีสุด ไม่บำ้ ผูท่ี้
สละก็ปลำบปล้ืมปิติท่ีสุด พระคมัภีร์และประสบกำรณ์ของคริสเตียนอ่ืน ๆ บอกเรำวำ่ ไม่มีผูใ้ดท่ี
เสียสละแลว้จะตอ้งล ำบำกเพรำะตนไม่มีส่ิงจ ำเป็นส ำหรับชีวติ เม่ือคนใดเช่ือฟังพระเจำ้ พระองคจ์ะดูแล
เขำ 

คนท่ีสละทุกส่ิง ไมใ่ช่ผูท่ี้ตอ้งอพยพโยกยำ้ยอยูเ่ร่ือย ๆ หรือเปล่ียนงำนบ่อย ๆ และไม่มีเงิน แลว้
คอยใหค้ริสเตียนอ่ืน ๆ ดูแลเขำ 

1. เขำขยนัขนัแขง็ เขำหมัน่เพียรท ำงำนเพื่อตนจะไดส่ิ้งท่ีตนจ ำเป็นมำให้ตนเองและครอบครัว 
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2. เขำกระเหมด็กระแหม่ เขำอยูอ่ยำ่งประหยดัท่ีสุด เพื่อเงินทองนอกเหนือจำกท่ีจ ำเป็นจะไดใ้ช้
ในพระรำชกิจของพระเจำ้ 

3. เขำดูเหตุกำรณ์ขำ้งหนำ้ แทนท่ีจะสะสมทรัพยส์มบติัไวใ้นโลก เขำจะสะสมทรัพยส์มบติัไว้
ในสวรรค ์

4. เขำวำงใจพระเจำ้ส ำหรับอนำคต แทนท่ีจะท ำงำนหนกัตลอดชีวิตเพื่อเก็บไวใ้นยำมแก่เฒ่ำ 
เขำเอำส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีไดม้ำให้พระคริสตแ์ละวำงใจพระองค ์ ส ำหรับอนำคตเขำเช่ือวำ่ ถำ้เขำแสวงหำ
อำณำจกัรของพระเจำ้และควำมชอบธรรมของพระองคก่์อน เขำจะไม่มีวนัขำดอำหำรและเส้ือผำ้  
(มทัธิว 6: 33) 

เขำเห็นวำ่ไม่มีเหตุผลท่ีจะเก็บเงินไว ้ เพรำะอำจจะมีเหตุกำรณ์อะไรเกิดข้ึนในอนำคตได ้ เขำจะ
โตแ้ยง้ดงัต่อไปน้ี 

1. ขำ้พเจำ้จะเก็บเงินไวเ้ป็นพิเศษไดอ้ยำ่งไร ในเม่ือจะเอำคนไปใชใ้หค้นรอดพน้บำปได?้ แต่ถำ้
ผูใ้ดมีทรัพยส์มบติัในโลกน้ี และเห็นพี่นอ้งของตนขดัสน แลว้ยงัใจจืดใจด ำไม่สงเครำะห์เขำ ควำมรัก
ของพระเจำ้ด ำรงอยูใ่นผูน้ั้นอยำ่งไรได?้” (1 ยอห์น 3:17)  

จงใคร่ครวญดูค ำสั่งท่ีส ำคญัดว้ย จงรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเอง (เลวนิีติ 19: 18) เขำพดูได้
เตม็ปำกหรือวำ่ เรำรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตวัเองในเม่ือเรำยอมใหเ้ขำอดตำยในขณะท่ีเรำมีพอจะปันให้
เขำ? ขำ้พเจำ้อยำกถำมผูท่ี้รู้จกัควำมรอดของพระเจำ้แลว้วำ่เขำจะแลกควำมรู้น้ีกบัอะไร? อยำ่ใหเ้รำเก็บ
ง ำควำมรู้น้ีไวจ้นคนอ่ืนถูกกีดกนัไม่ใหรู้้จกัควำมยนิดีของพระเจำ้ 

2. ถำ้เรำเช่ือจริง ๆ วำ่ พระคริสตจ์ะเสด็จมำ เรำอยำกจะเอำเงินของเรำออกใชท้นัที มิฉะนั้นแลว้
เรำจะเส่ียงกบักำรตกอยูใ่นมือมำร เรำสำมำรถใชเ้งินส ำหรับพรอมตะ 

3. เรำจะอธิษฐำนขอพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร ใหช่้วยประทำนเงินทองแก่กำรงำนของพระองค ์ในเม่ือ
เรำเองก็มีเงินพอท่ีจะออกใชใ้นกำรน้ีได ้ แต่เรำไม่เตม็ใจใช?้ ถำ้เรำสละทุกส่ิงจริง ๆ เรำก็จะไม่ตอ้งท ำ
หนำ้ไหวห้ลงัหลอกอธิษฐำนแบบน้ี 

4. เรำจะสอนสัจจะของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไรกนั ในเม่ือเรำเองก็ไม่ไดเ้ช่ือถอ้ยฟังค ำพระองคห์มด
ทุกประกำร? ถำ้เรำขืนสอนชีวติของเรำก็จะขดักบัค ำพดูของเรำ 

5. คนฉลำดในโลกน้ีจะกนัส่ิงท่ีตนมีเหลือเฟือไวส้ ำหรับอนำคต น่ีไม่ใช่ด ำเนินชีวติดว้ยควำม
ศรัทธำ แต่ดว้ยส่ิงท่ีมองเห็นได ้คริสเตียนจะตอ้งมีชีวิตอยูโ่ดยพึ่งพระเจำ้ ถำ้เขำสะสมทรัพยส์มบติัไวใ้น
โลกเขำจะต่ำงจำกโลกและวถีิทำงของโลกไดอ้ยำ่งไร? 

เรำมกัจะฟังเสียงโตแ้ยง้วำ่ เรำควรจะเตรียมหำส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับอนำคตไว ้ มิฉะนั้นแลว้เรำจะ
ยิง่แยก่วำ่พวกคนท่ีไม่ไดเ้ช่ือ ผูค้นมกัจะใชพ้ระธรรมสองขอ้น้ีสนบัสนุนโตเ้ถียงน้ี 
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“ลูกจะสะสมไวส้ ำหรับพอ่แม่ก็ไม่สมควร แต่พอ่แม่ควรจะสะสมไวส้ ำหรับลูก”  
(2 โครินธ์ 12:14) 

“ถำ้แมผู้ใ้ดไม่เล้ียงดูวงศญ์ำติของตน และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่คนในบำ้นเรือนของตน ผูน้ั้นก็ได้
ปฏิเสธพระศำสนำเสียแลว้ และชัว่ยิง่กวำ่คนท่ีไม่ไดเ้ช่ือเสียอีก” (1 ทิโมธี 5:8) 

ถำ้เรำศึกษำขอ้เหล่ำน้ีดูใหดี้ จะเห็นวำ่ กล่ำวเก่ียวกบัส่ิงตอ้งกำรทุก ๆ วนั ไม่ใช่เร่ืองในอนำคต 
ในขอ้แรกอำจำรยเ์ปำโลใชถ้อ้ยค ำประชดประชนัท่ำนเป็นประดุจบิดำของชำวโครินธ์ ท่ำน

ไม่ใหเ้ขำตอ้งเป็นภำระในเร่ืองกำรเงิน แมว้ำ่ท่ำนจะมีสิทธิท ำไดเ้พรำะท่ำนเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้แลว้ท่ำน
ก็เป็นเสมือนบิดำของผูเ้ล่ือมใสพระเจำ้ ปกติแลว้บิดำมำรดำยอ่มจะจดัหำไวใ้หบุ้ตรของตน ไม่ใช่บุตร
จดัหำไวใ้หบิ้ดำมำรดำ ไม่เป็นปัญหำเลยในกำรท่ีบิดำมำรดำจะจดัเตรียมอนำคตไวใ้ห้บุตร ขอ้ควำม
ทั้งหมดน้ีกล่ำวเก่ียวกบักำรจดัหำส่ิงท่ีอำจำรยเ์ปำโล ตอ้งกำรในปัจจุบนั ไม่ใช่ส่ิงท่ีตอ้งกำรในอนำคต 

ใน 1 ทิโมธี 5:8 อคัรสำวกปรึกษำกนัถึงกำรดูแลหญิงม่ำยท่ียำกจน ท่ำนยนืยนัวำ่ญำติพี่นอ้งของ
เขำตอ้งรับผิดชอบดูแลเขำ ถำ้ผูใ้ดไม่มีญำติพี่นอ้ง หรือถำ้เขำไม่ยอมรับผดิชอบ ให้คริสตจกัรทอ้งถ่ิน
ดูแลหญิงม่ำยคริสเตียนในตอนน้ีก็อีกท่ีพดูถึงส่ิงตอ้งกำรในปัจจุบนั ไม่ใช่อนำคต 

อุดมกำรของพระเจำ้ก็คือ อวยัวะของร่ำงกำยพระคริสตจ์ะใส่ใจในควำมตอ้งกำรส ำหรับ
ปัจจุบนัน้ีของมิตรสหำยท่ีเป็นอวยัวะของพระคริสต ์

“เป็นกำรใหก้นัไปใหก้นัมำ ในยำมท่ีพวกท่ำนมีบริบูรณ์เช่นเวลำน้ี ท่ำนก็ควรจะช่วยคน
เหล่ำนั้นท่ีขดัสนและในยำมท่ีเขำมีบริบูรณ์ เขำก็จะไดช่้วยพวกท่ำนเม่ือขดัสน ตำมท่ีพระคมัภีร์เขียนไว้
วำ่ คนท่ีเก็บไดม้ำกนั้นไม่มีเหลือ และคนท่ีเก็บไดน้อ้ยก็หำขำดไม่” (2 โครินธ์ 8:14-15) 

คริสเตียนท่ีรู้สึกวำ่ เขำตอ้งจดัหำไวส้ ำหรับอนำคตจะตอ้งเผชิญกบัปัญหำยุง่ยำกท่ีวำ่ จะตอ้งหำ
ไวแ้ค่ไหนถึงจะพอ เขำจึงตอ้งใชชี้วติแสวงหำเงินจ ำนวนไม่จ  ำกดัและสูญเสียสิทธิในกำรถวำยส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดใหแ้ก่พระเยซูคริสตเจำ้ แลว้เขำก็ตอ้งจบชีวติไปอยำ่งไร้ประโยชน์ แลว้พบวำ่ทั้งหมดท่ีเขำตอ้งกำร
พระเจำ้ทรงจดัหำให ้ถำ้เขำจะอยูเ่พื่อพระคริสตอ์ยำ่งเตม็ใจ 

ถำ้คริสเตียนทุกคนรับเอำพระด ำรัสของพระเยซูเจำ้มำไวแ้ลว้ กำรงำนของพระเจำ้จะไม่ขำดเงิน
เลย พระกิตติคุณจะแผอ่อกไปมีฤทธ์ิอ ำนำจยิง่ข้ึน ถำ้ศิษยค์นใดขดัสนอะไรศิษยอ่ื์น ๆ ก็จะไดป้ล้ืมปิติ
กบักำรปันส่ิงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่ศิษยท่ี์ขดัสน 

ขอ้แนะน ำในเร่ือง จะตอ้งมีคริสเตียนท่ีร ่ ำรวยเพื่อจะเขำ้ถึงคนร ่ ำรวยในโลกน้ี ก็น่ำหวัเรำะ 
เปำโลเขำ้ถึงครอบครัวของพระมหำจกัรพรรด์ิ ในขณะท่ีท่ำนเป็นนกัโทษ (ฟีลิปปี 4: 22) ถำ้เรำเช่ือฟัง
พระเจำ้ เรำก็วำงใจใหพ้ระองคจ์ดัแจงเร่ืองปลีกยอ่ยใหไ้ด ้
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พระเยซูทรงเป็นตวัอยำ่งสรุปใหเ้ห็นในเร่ืองน้ี บ่ำวยอ่มไม่ใหญ่ไปกวำ่นำย ไม่เหมำะเลยท่ีบ่ำว
จะแสวงหำควำมมัง่คัง่ ควำมเป็นคนส ำคญั และมีเกียรติในโลกน้ีในขณะท่ีพระเยซูเจำ้ยำกจน ถูกคนอ่ืน
แสดงควำมใจแคบกบัพระองค ์และดูหม่ินเหยยีดหยำมพระองค ์

ควำมทุกขย์ำกของพระคริสตร์วมควำมยำกจนเขำ้ไวด้ว้ย (2 โครินธ์ 8:9) ควำมยำกจนไม่ได้
หมำยควำมวำ่เรำจะตอ้งแต่งตวัซอมซ่อและสกปรก แต่หมำยถึงไม่อยูอ่ยำ่งฟุ่มเฟือย มีขำ้วของเหลือกิน
เหลือใช ้สำมสิบปีมำแลว้ แอนดรู เมอเรย ์ช้ีใหเ้ห็นวำ่พระเยซูเจำ้กบัสำนุศิษยจ์ะไม่ทรงท ำกำรงำนเช่นท่ี
ตอ้งท ำได ้ ถำ้เขำไม่เป็นคนยำกจน ถำ้ท่ำนจะยกผูใ้ดข้ึนท่ำนก็ตอ้งลงไปอยูร่ะดบัเดียวกบัเขำดงัท่ีชำว
สะมำเรียผูน้ั้นท ำ และมนุษยชำติส่วนใหญ่ก็เป็นคนยำกจน 

มีผูก้ล่ำววำ่ มีขำ้วของบำงอยำ่งท่ีจ  ำเป็นตอ้งมีใชใ้นบำ้น นัน่ก็เป็นควำมจริง 
มีผูก้ล่ำววำ่ คริสเตียนท่ีเป็นนกัธุรกิจก็จะตอ้งมีเงินทุนไวห้มุนเวยีนในธุรกิจของเขำ นัน่ก็จริง 
มีผูก้ล่ำววำ่ มีสมบติัอยำ่งอ่ืน เช่นรถยนตท่ี์เรำจะเอำมำใชเ้ทิดพระเกียรติพระเจำ้ได ้ นัน่ก็เป็น

ควำมจริงดว้ย 
ส่ิงของเหล่ำนั้นเป็นของจ ำเป็น และมีไวก้็ไม่เสียหำยอะไร แต่เม่ือคริสเตียนเป็นเจำ้ของส่ิง

เหล่ำน้ี เขำควรจะอยูอ่ยำ่งประหยดัและเสียสละ เพื่อกำรประกำศพระกิตติคุณคติประจ ำใจของเขำควร
จะมีวำ่ “ท ำงำนหนกั ใชแ้ต่นอ้ยใหม้ำก ๆ ......และถวำยทุกส่ิงแก่พระคริสต”์ 

เรำทุกคนตอ้งตดัสินใจต่อหนำ้พระคริสตว์ำ่ สละทุกส่ิงนั้นหมำยควำมวำ่กระไร แต่ละคนตอ้ง
ตดัสินใจเองต่อหนำ้พระเจำ้ เป็นเร่ืองใหญ่ทีเดียวส ำหรับส่วนตวัเขำ 

ถำ้พระเยซูทรงน ำผูเ้ช่ือใหส้ละมำกกวำ่ท่ีเขำเคยท ำมำก่อนผูน้ั้นก็จะไม่เยอ่หยิง่ กำรเสียสละใด 
ๆ ท่ีเรำท ำจะไม่มำกเลยเม่ือเรำเทียบกบักำรเสียสละของพระคริสตท่ี์กำงเขน ถึงอยำ่งไรเรำก็ใหใ้นส่ิงท่ี
เรำเก็บไวไ้ม่ได ้และใหใ้นส่ิงท่ีเรำเลิกรักแลว้ 

คนท่ีใหส่ิ้งท่ีเขำเก็บไวไ้ม่ได ้เพื่อใหต้นไดส่ิ้งท่ีไม่มีวนัเส่ือมสูญไป ยอ่มไม่ใช่คนโง่เลย 
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3. อุปสรรคของการเป็นศิษย์ 

ผูท่ี้เร่ิมติดตำมพระคริสตก์็แน่ใจไดว้ำ่ เขำจะมีโอกำสมำกทีเดียวท่ีจะหนีออกจำกกำรเป็น
ผูติ้ดตำมพระคริสต ์ เขำมีโอกำสหนัหลงัหนีไดม้ำก จะมีเสียงอ่ืน ๆ ร้องเรียกเขำช้ีให้เขำเห็นวำ่ส่ิงต่ำง ๆ 
จะง่ำยดำยข้ึนเพียงไร 

น่ีเป็นตวัอยำ่งใหเ้ห็นไดดี้ถึงเร่ืองสำมคนท่ีท ำท่ำวำ่อยำกจะเป็นศิษย ์ แต่ยอมให้เสียงอ่ืนดงักลบ
พระสุรเสียงของพระคริสต ์

“เม่ือพระองคก์บัเหล่ำสำวกก ำลงัเดินทำงไป มีคนหน่ึงทูลพระองคว์ำ่ “พระองคเ์สด็จไปทำง
ไหน ขำ้พระองคจ์ะตำมไปทำงนั้น” พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “หมำจ้ิงจอกยงัมีโพรง และนกในอำกำศก็ยงั
มีรัง แต่บุตรมนุษยไ์ม่มีท่ีท่ีจะวำงศีรษะ” พระองคต์รัสแก่อีกคนหน่ึงวำ่ “จงตำมเรำมำเถิด” แต่คนนั้นทูล
ตอบวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ ขอทรงโปรดใหข้ำ้พระองคไ์ปฝังศพบิดำขำ้พระองคก่์อน” พระเยซูจึงตรัสกบั
เขำวำ่ “ปล่อยใหค้นตำยฝังคนตำยของเขำเองเถิด แต่ส่วนท่ำนจงไปประกำศแผน่ดินของพระเจำ้” อีกคน
หน่ึงทูลวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ ขำ้พระองคจ์ะตำมพระองคไ์ป แต่ขออนุญำตใหข้ำ้พระองคไ์ปลำคนท่ีอยูใ่น
บำ้นของขำ้พระองคก่์อน” พระเยซูตรัสกบัเขำวำ่ “ผูใ้ดเอำมือจบัคนัไถแลว้หนัหนำ้กลบัเสีย ผูน้ั้นก็ไม่
สมควรกบัแผน่ดินของพระเจำ้” (ลูกำ 9:57-62) 

ชำยสำมคนท่ีมำเผชิญหนำ้กบัพระเยซูคริสต ์ เขำรู้สึกวำ่มีอะไรมำดลใจใหเ้ขำตำมพระองคไ์ป 
แต่เขำก็ยอมใหส่ิ้งอ่ืนมำกั้นระหวำ่งจิตวิญญำณของเขำกบักำรถวำยตวัแก่พระคริสตอ์ยำ่งส้ินเชิง 
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4. นายรวดเร็ว 

ชำยคนแรก เรำจะเรียกเขำวำ่ นำยรวดเร็ว เขำกระตือรืนร้นขนัอำสำตำมพระเยซูไปทุกหนทุก
แห่ง 

“ผมจะตำมพระองคไ์ป ไม่วำ่พระองคจ์ะเสด็จไปทำงไหน” เขำคิดวำ่เขำไม่ตอ้งสละอะไร 
กำงเขนก็ไม่หนกัเท่ำไหร่ หนทำงท่ีจะไปก็ไม่ขรุขระมำกนกั 

ค ำตอบของพระเยซูแต่แรกก็ดูไม่เก่ียวกบัควำมเตม็ใจท่ีนำยรวดเร็วเสนอไปเลย พระเยซูตรัส
ตอบวำ่ 

“หมำจ้ิงจอกยงัมีโพรง และนกในอำกำศก็ยงัมีรังแต่บุตรมนุษยไ์ม่มีท่ีจะวำงศีรษะ” 
แทจ้ริงแลว้พระเยซูทรงตอบเขำไดเ้หมำะท่ีสุด เหมือนกบัพระองคต์รัสวำ่ ท่ำนวำ่จะตำมฉนัไป

ทุกแห่งหรือ แต่ท่ำนเตม็ใจจะตำมไปแมว้ำ่จะไม่มีส่ิงสะดวกสบำยในชีวติหรือ? สุนขัจ้ิงจอกก็ยงัสบำย
กวำ่ฉนั นกก็ยงัมีรังเป็นของตวัเอง แต่ฉนักลบัไม่มีบำ้นช่อง ตอ้งซดัเซพเนจรไปในโลกท่ีมือฉนัสร้ำง
ข้ึนมำ ท่ำนยงัเตม็ใจจะสละบำ้นช่องตำมฉนัไปหรือ? ท่ำนเตม็ใจจะท ำโดยท่ีไม่มีควำมสะดวกสบำยตำม
ธรรมดำของชีวติ เพื่ออุทิศตวัรับใชฉ้นัหรือ ?  

เห็นไดว้ำ่ ชำยนั้นไม่เตม็ใจ เพรำะเรำไม่ไดย้นิเร่ืองรำวของเขำอีก เขำรักควำมสะดวกสบำยใน
โลกน้ีมำกกวำ่รักพระคริสต ์
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 5. นายช้าเกนิการณ์ 

ชำยคนท่ีสองช่ือ นำยชำ้เกินกำรณ์ เขำไม่ขนัอำสำเหมือนชำยคนแรก พระเยซูทรงเรียกเขำให้
เป็นศิษยค์  ำตอบของเขำไม่ใช่ค ำปฏิเสธตรง ๆ เขำสนใจในพระเยซูบำ้ง แต่ก็มีบำงส่ิงท่ีเขำตอ้งท ำก่อน น่ี
บำปหนกั เขำเอำค ำเรียกร้องของเขำไวเ้หนือค ำเรียกร้องของพระคริสตพ์ิจำรณำดูค ำตอบของเขำ    
“พระเยซูเจำ้ขำ้ ขอใหข้ำ้พเจำ้ไปฝังศพบิดำของขำ้พเจำ้ก่อน” 

เป็นกำรถูกตอ้งท่ีลูกชำยจะเคำรพบิดำ และถำ้บิดำเสียชีวติลง เขำก็ท ำถูกแลว้ท่ีจะฝังศพบิดำ
อยำ่งมีเกียรติ 

แต่ชีวติท่ีท ำถูกตอ้งตำมขนบธรรมเนียมน้ีจะบำป ถำ้เรำยอมใหม้ำส ำคญักวำ่กำรงำนของ     
พระเยซูเจำ้ ค  ำตอบของเขำแสดงใหเ้ห็นถึงควำมทะเยอทะยำน “พระเยซูเจำ้ขำ้......ขำ้พเจำ้ก่อน”      
ควำมทะเยอทะยำนท่ีแทจ้ริงของเขำก็คือนึกถึงตวัเองเป็นใหญ่ 

ดูเหมือนวำ่ เขำไม่ไดนึ้กถึงค ำวำ่ “พระเยซูเจำ้ขำ้ขำ้พเจำ้ก่อน” นั้นน่ำหวัเรำะ และเป็นไปไม่ได ้
ถำ้พระคริสตเ์ป็นพระเจำ้แลว้พระองคต์อ้งมำก่อน ถำ้ตวัขำ้พเจำ้มำก่อน พระคริสตก์็ไม่ใช่พระเจำ้ 

นำยชำ้เกินกำรณ์มีกำรงำนท ำ เขำยอมใหง้ำนมำก่อน ดงันั้นถอ้ยค ำของพระเยซูท่ีกล่ำววำ่ “ให้
คนตำยฝังคนตำยเถิด แต่ส่วนท่ำนจงไปประกำศแผน่ดินของพระเจำ้” เรำอำจจะกล่ำวไดด้งัน้ีวำ่ “ยงัมี
บำงอยำ่งท่ีคนท่ีฝ่ำยจิตวญิญำณตำยดำ้นท ำไดเ้หมือนผูเ้ล่ือมใส แต่ก็มีส่ิงอ่ืนในชีวิตท่ีผูเ้ล่ือมใสเท่ำนั้น
ท ำได ้ จงดูวำ่ท่ำนจะไม่ใชชี้วติท ำส่ิงท่ีผูท่ี้ยงัไม่กลบัใจท ำ จงปล่อยใหผู้ท่ี้ฝ่ำยจิตวิญญำณตำยแลว้ฝังคน
ตำยเถิด แต่ส ำหรับท่ำน จงท ำกำรงำนท่ีคนอ่ืน เขำท ำไม่ได ้ ใหง้ำนส ำคญัของชีวิตท่ำนเป็นงำนท่ีจะท ำ
ใหพ้ระคริสตเ์สด็จมำสู่โลกน้ีเร็วข้ึน” 

ดูเหมือนวำ่ ค่ำนั้นจะมำกเกินกวำ่ท่ีนำยชำ้เกินกำรณ์จะจ่ำยได ้เขำเงียบหำยไป 
ชำยคนแรกพบวำ่ควำมสะดวกสบำยเป็นอุปสรรคต่์อกำรเป็นสำวก ชำยคนท่ีสองเห็นวำ่งำน

ส ำคญักวำ่พระคริสตเ์รียกร้อง งำนหรือหนำ้ท่ีไม่มีอะไรผิด พระเจำ้ทรงประสงคใ์หม้นุษยท์  ำงำนเพื่อตน
จะไม่ขดัสน และหำเล้ียงครอบครัวแต่ชีวิตของสำวกแท ้ จะตอ้งแสวงหำแผน่ดินและควำมชอบธรรม
ของพระองคก่์อน ผูเ้ล่ือมใสไม่ควรใชชี้วติท ำส่ิงท่ีผูไ้ม่เช่ือก็ท  ำได ้ จุดประสงคข์องกำรท ำงำนคือ
จดัเตรียมคือจดัเตรียมหำส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับชีวติ แต่จุดประสงคส์ ำคญัของคริสเตียนคือประกำศ
อำณำจกัรของพระเจำ้ 
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6. นายง่ายเกนิไป 

ชำยคนท่ีสำมช่ือ นำยง่ำยเกินไป เขำเป็นเหมือนคนแรกท่ีอำสำตำมพระเยซูไป เขำเป็นเหมือน
คนท่ีสองท่ีใชถ้อ้ยค ำเดียวกนัแต่ต่ำงกนัไป “พระเยซูเจำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้ก่อน” เขำพดูวำ่ “พระเยซูเจำ้ขำ้ 
ขำ้พเจำ้จะตำมพระองคไ์ป แต่ขอใหข้ำ้พเจำ้ไปลำคนท่ีบำ้นก่อนเถิด” 

เรำตอ้งเห็นวำ่ค ำขอร้องน้ีไม่ผดิ ไม่ขดัต่อพระบญัญติัของพระเจำ้ท่ีแสดงควำมรัก และสนใจต่อ
ญำติพี่นอ้ง แสดงควำมสุภำพโดยไปร ่ ำลำเขำ ชำยผูน้ี้พำ่ยต่อกำรลองใจตรงไหน? อยูท่ี่เขำยอมให้
ควำมรู้สึกตำมธรรมชำติส ำคญักวำ่เสียงเรียกร้องของพระคริสต ์

พระเยซูเจำ้ตรัสวำ่ ผูใ้ดเอำมือจบัคนัไถแลว้หนัหนำ้กลบัเสีย ผูน้ั้นก็ไม่สมควรกบัแผน่ดินของ
พระเจำ้ พูดอีกนยัหน่ึงก็วำ่ “ศิษยข์องเรำยอ่มไม่นึกถึงตวัเอง และอ่อนแอเหมือนเจำ้ เรำอยำกไดผู้เ้ตม็ใจ
สละส่ิงผกูพนัทำงบำ้นและผูท่ี้จะไม่ยอมใหญ้ำติพี่นอ้งชกัชวนไป ผูท่ี้จะยกเรำข้ึนเหนือทุกส่ิงในชีวติ
ของเขำ” 

เรำตอ้งสรุปเอำวำ่ นำยง่ำยเกินไปจำกพระเยซูไปและเดินกลบัไปอยำ่งเศร้ำสร้อย 
ขอ้ผกูพนัทำงบำ้นท ำลำยควำมมุ่งมัน่ปรำรถนำจะเป็นศิษย ์ บำงทีจะเป็นมำรดำท่ีร ่ ำไหส้ะอึก

สะอ้ืนวำ่ “เจำ้จะท ำใหใ้จแม่แตกสลำย ถำ้เจำ้ขืนทิ้งแม่ ตำมพระเยซูไป” เรำก็ไม่ทรำบ พระคมัภีร์ไม่ได้
บอกแมก้ระทัง่ช่ือคนใจอ่อนผูน้ี้ เขำกลบัไปจึงพลำดโอกำสส ำคญัท่ีสุดในชีวติเขำไดถ้อ้ยค ำจำรึกไว้
เหนือหลุมฝังศพของเขำวำ่ “ไม่เหมำะส ำหรับอำณำจกัรของพระเจำ้” 

สรุป 

ฉะนั้นน่ีเป็นสำมประกำรท่ีส ำคญั ท่ีขดัขวำงกำรเป็นสำวกแทช้ำยสำมคนไม่เตม็ใจจะตำม    
พระคริสตไ์ป พระเยซูทรงอธิบำยดงัน้ี 

นำยรวดเร็ว รักควำมสะดวกสบำยทำงโลก 
นำยชำ้เกินกำรณ์ งำนหรือต ำแหน่งหนำ้ท่ีส ำคญักวำ่พระเยซู 
นำยง่ำยเกินไป ควำมผกูพนัทำงครอบครัวมำก่อน 
พระเยซูยงัคงเรียกชำยหญิงใหต้ำมพระองคไ์ปอยำ่งกลำ้หำญ และเสียสละ 
หนทำงหลีกเล่ียงยงัคงมีอยู ่เขำวำ่ “อยำ่ไปท ำเลยเหน่ือย!” 
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7. สานุศิษย์เป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบตัิ 

อ่ำนลูกำ 16:1-13 
พระเยซูตรัสเล่ำอุทำหรณ์เร่ืองคนตน้เรือนท่ีไม่ซ่ือใหพ้วกศิษยฟั์ง พระองคท์รงวำงหลกัเกณฑท่ี์

พวกศิษยทุ์กยคุทุกสมยัจะเอำมำใชไ้ด ้สำนุศิษยข์องพระคริสตเ์ป็นคนตน้เรือน เขำตอ้งดูแลทรัพยส์มบติั 
และเก็บดอกเบ้ียใหพ้ระองค ์ขณะท่ีอยูใ่นโลกน้ี 

อุทำหรณ์มีขอ้ยุง่ยำกหลำยประกำร ดูเหมือนวำ่จะกล่ำวถึงควำมไม่ซ่ือสัตย ์ และคดโกง แต่เม่ือ
เรำเขำ้ใจดีจะเห็นวำ่มีค ำสอนท่ีส ำคญัยิง่ส ำหรับเรำ 

เร่ืองเป็นดงัน้ี เจำ้ของทรัพยส์มบติัท่ีมัง่คัง่จำ้งลูกจำ้งไวดู้แลธุรกิจของเขำ ต่อมำนำยทรำบวำ่
ลูกจำ้งใชเ้งินใหห้มดเปลืองไป ทนัใดนั้น เขำตอ้งกำรใหมี้กำรตรวจสอบบญัชี เขำบอกกบัลูกจำ้งวำ่ เขำ
จะตอ้งจำกไป 

ลูกจำ้งทรำบวำ่เขำไม่มีหวงัจะไดท้  ำงำนท่ีนัน่อีกต่อไปแลว้ เขำแก่เกินกวำ่จะท ำงำนหนกัไหว 
จะขอทำนเขำกินก็รู้สึกอบัอำยขำยหนำ้ เขำจึงกะวำ่จะผกูมิตรไวเ้พื่อเวลำขำ้งหนำ้ เขำจึงไปหำลูกหน้ีคน
หน่ึงของนำยถำมวำ่ “เธอเป็นหน้ีนำยฉนัเท่ำไร?” 

เขำตอบวำ่ “เป็นหน้ีน ้ำมนัอยูร้่อยถงั” 
“ถำ้อยำ่งนั้น” ลูกจำ้งแนะน ำ “ช ำระหน้ีมำคร่ึงหน่ึงแลว้เรำจะแกบ้ญัชีเสียใหม่” 
เขำไปหำลูกหน้ีอีกคนหน่ึงของนำยแลว้ถำมวำ่ “เธอเป็นหน้ีอยูเ่ท่ำไร?” 
ลูกหน้ีผูน้ั้นตอบวำ่ “ขำ้วสำลีหน่ึงร้อยกระสอบ” 
“ถำ้อยำ่งนั้นเธอช ำระหน้ีมำแปดสิบกระสอบ แลว้เรำจะไดปิ้ดบญัชีกนัเสียที” 
ค ำวจิำรณ์ต่อไปน้ีน่ำตกใจมำกกวำ่กำรกระท ำท่ีไม่ซ่ือสัตยข์องลูกจำ้ง 
แลว้เศรษฐีก็ชมคนตน้เรือนอธรรมนั้น เพรำะเขำไดท้  ำโดยควำมฉลำด ดว้ยวำ่คนของโลกน้ีใน

พวกเขำ เขำใชส้ติปัญญำฉลำดกวำ่คนของควำมสวำ่งอีก” (ขอ้ 8) 
เรำเขำ้ใจในเร่ืองท่ีพระองคเ์ห็นดว้ยกบักำรกระท ำท่ีไม่ซ่ือสัตยอ์ยำ่งไร?” 
ประกำรท่ีแน่นอนก็คือ นำยของลูกจำ้งผูน้ั้นและพระเยซูเจำ้ทรงชมกำรโกงเช่นนั้น กำรโกงน้ี

เป็นเหตุใหเ้ขำถูกไล่ออกในทีแรก ไม่มีคนดีคนใดจะเห็นชอบดว้ยกนักบักำรโกงแลว้ควำมไม่ซ่ือน้ี ไม่
วำ่อุทำหรณ์จะสอนอยำ่งไร อุทำหรณ์ก็ไม่ไดส้อนวำ่ กำรยกัยอกฉอ้โกงเป็นกำรกระท ำท่ีถูกตอ้ง 

คนตน้เรือนไม่ซ่ือไดรั้บค ำชมเพรำะเหตุผลประกำรเดียวท่ีเขำกะแผนกำรไวส้ ำหรับอนำคต เขำ
ท ำเช่นนั้นเพื่อให้แน่ใจวำ่เขำจะยงัคงมีเพื่อนอยูห่ลงัจำกท่ีตนออกจำกงำนแลว้ เขำท ำไปเพื่ออนำคต
แทนท่ีจะนึกถึงปัจจุบนัน้ี 
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น้ีเป็นจุดส ำคญัของอุทำหรณ์น้ี คนในโลกน้ีตั้งหนำ้ตั้งตำจดัหำไวส้ ำหรับวนัขำ้งหนำ้ เขำเป็น
ห่วงอนำคตในยำมท่ีตนแก่ชรำท ำอะไรไม่ไหว เขำจึงตรำกตร ำท ำงำนเพื่อใหแ้น่ใจวำ่เขำจะไดส้บำยใน
ยำมท่ีตนหมดเร่ียวแรงท ำมำหำกิน เขำท ำทุกส่ิงเท่ำท่ีจะท ำได ้เพื่อควำมมัง่คงทำงสังคม 

ดว้ยเหตุน้ีแหละผูท่ี้ยงัไม่รอดจึงฉลำดกวำ่คริสเตียนเน่ืองจำกอนำคตของคริสเตียนไม่ไดอ้ยูท่ี่
โลกน้ี แต่อยูใ่นสวรรค ์ น่ีจึงเป็นจุดส ำคญั อนำคตส ำหรับผูไ้ม่เช่ือหมำยถึงเวลำระหวำ่งปัจจุบนัน้ีกบั
หลุมฝังศพ แต่อนำคตของลูกของพระเจำ้หมำยถึงอยูก่บัพระคริสตต์ลอดกำล 

อุทำหรณ์สอนวำ่ ผูไ้ม่เป็นคริสเตียนฉลำดกวำ่ และกำ้วหนำ้กวำ่ ในกำรจดัเตรียมไวส้ ำหรับ
อนำคตในโลกน้ีมำกเสียกวำ่คริสเตียนจดัเตรียมไวส้ ำหรับอนำคตในสวรรค ์

พระเยซูเจำ้ทรงใหบ้ทเรียนส ำหรับเอำไปใชป้ฏิบติัวำ่ 
“เรำบอกท่ำนทั้งหลำยวำ่ จงกระท ำตวัใหมี้มิตรสหำยดว้ยทรัพยส์มบติัอธรรม เพื่อเม่ือทรัพยน์ั้น

เสียไปแลว้ เขำจะไดต้อ้นรับท่ำนไวใ้นท่ีอำศยัถำวรเป็นนิตย”์ 
ทรัพยส์มบติัอธรรมหมำยถึงเงินทองหรือขำ้วของอ่ืน ๆ เรำใชส่ิ้งเหล่ำน้ีน ำผูค้นมำถึงพระคริสต์

ได ้ ผูท่ี้มำรู้จกัพระเจำ้เพรำะเรำใชเ้งินอยำ่งซ่ือสัตยเ์ช่นน้ีเรียกวำ่ เพื่อนหรือมิตรสหำย สักวนัหน่ึงเรำ
อำจจะ “พลำด” ไป นัน่หมำยควำมวำ่เรำจะตำยหรือพระคริสตจ์ะรับเรำข้ึนสวรรคเ์ม่ือพระองคเ์สด็จมำ
อีก เพื่อนท่ีเรำพำมำรู้จกัพระคริสตเ์พรำะกำรใชเ้งินของเรำจะเป็นผูท่ี้รับเอำพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอดเพรำะเงินของเรำ คนเหล่ำน้ีจะอยูใ่นสวรรคต์อ้นรับเรำ 

คนตน้เรือนท่ีฉลำดกะกำรไวส้ ำหรับอนำคตเช่นน้ี เขำไม่แสวงหำควำมมัน่คงในโลก แต่
พยำยำมอยำ่งหนกัท่ีตนจะมีเพื่อนฝงูแวดลอ้มในสวรรค ์ เป็นเพื่อนฝงูท่ีเขำใชเ้งินทองของเขำน ำมำรู้จกั
พระคริสตใ์นขณะท่ีเขำอยูใ่นโลก อำจจะเป็นเงินท่ีเขำใชซ้ื้อพระคมัภีร์ พระคมัภีร์ใหม่ พระคมัภีร์ท่ีคดั
พิมพเ์ป็นตอน ๆ ในประกำศพระกิตติคุณและวรรณกรรมอ่ืน ๆ ของคริสเตียน อำจเป็นเงินท่ีใช้
ช่วยเหลือมิชชนันำรี และคนงำนคริสเตียน อำจเป็นเงินช่วยในกำรจดัรำยกำรทำงวทิยุ และกิจกรรมท่ีมี
คุณประโยชน์ของคริสเตียน เป็นเงินท่ีใชป้ระกำศพระกิตติคุณในทำงใดก็ได ้ ทำงเดียวท่ีเรำสำมำรถเอำ
ทรัพยส์มบติัของเรำฝำกไวใ้นสวรรคไ์ดก้็คือ เอำใส่ไวใ้นส่ิงท่ีจะไปสวรรค ์ 

เม่ือคริสเตียนเห็นทรัพยส์มบติัของเขำ ใชไ้ปในทำงท่ีจะน ำผูอ่ื้นมำถึงควำมรอดเขำก็เลิกรัก
ทรัพยส์มบติั เขำไม่ตอ้งกำรควำมฟุ่มเฟือย ทรัพย ์หรือขำ้วของสวย ๆ งำม ๆ อีกต่อไป เขำปรำรถนำจะ
เห็นพระคริสตเ์ปล่ียนเงินทองของเขำให้เป็นผูน้มสักำรพระคริสตต์ลอดกำล เขำปรำรถนำจะท ำกำรใช้
ชีวติมนุษย ์ท่ีจะเทิดพระเกียรติพระเจำ้และจะเป็นพรต่อผูค้นทั้งหลำยตลอดไป 
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ส ำหรับเขำแลว้ เพชรทั้งส้ิน ทบัทิม ไข่มุก เงิน ฝำกธนำคำร กำรประกนัภยัทุกชนิด คฤหำสน์
ทั้งส้ิน เรือสวยงำม รถดี ๆ ลว้นเป็นทรัพยส์มบติัอธรรม ถำ้เอำมำใชเ้พื่อตนเองมนัก็จะพินำศไป แต่ถำ้
เรำเอำมำใชเ้พื่อพระคริสตเ์รำจะเก่ียวเก็บผลก ำไรไปไม่จบไม่ส้ิน 

วธีิท่ีเรำท ำกบัส่ิงของต่ำง ๆ เป็นขอ้ทดสอบลกัษณะของเรำ พระเยซูทรงย  ้ำไวใ้นขอ้ 10 ดงัน้ี 
“คนท่ีสัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ยจะสัตยซ่ื์อในของมำกดว้ย และคนท่ีอสัตยใ์นของเล็กนอ้ย จะ

อสัตยใ์นของมำกเช่นกนั” 
ในท่ีน้ีกำรใชข้ำ้วของต่ำง ๆ เป็นเร่ืองเล็ก คนท่ีพึ่งไดเ้ป็นผูท่ี้ใชส่ิ้งต่ำง ๆ เหล่ำน้ีเทิดพระเกียรติ

พระเจำ้ และใหเ้ป็นพรแก่เพื่อนมนุษย ์ คนท่ีไม่ซ่ือสัตยเ์ป็นผูท่ี้ใชท้รัพยส์มบติัของตนเพื่อควำม
สะดวกสบำยเพื่อควำมเป็นอยูอ่ยำ่งฟุ่มเฟือยและเพื่อควำมสุขอยำ่งเห็นแก่ตวั ถำ้คนใดเรำไวใ้จเขำไม่ได้
ในเร่ืองเล็กนอ้ย (วตัถุส่ิงของต่ำง ๆ) เรำจะไวใ้จเขำในเร่ืองใหญ่ (ดูแลฝ่ำยจิตวญิญำณ) ไดอ้ยำ่งไร? ถำ้
คนใดไม่ซ่ือสัตยก์บัสมบติัอธรรมแลว้ เรำจะหวงัใหเ้ขำซ่ือสัตยใ์นกำรเป็นคนรับใชข้องพระคริสต ์ และ
เป็นผูอ้ำรักขำส่ิงล ้ำลึกของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร (1 โครินธ์ 4:1) 

พระผูช่้วยใหร้อดคงแยง้ต่อไปวำ่ 
“เหตุฉะนั้นถำ้ท่ำนทั้งหลำยไม่สัตยซ่ื์อในทรัพยส์มบติัอธรรม ใครจะมอบทรัพยส์มบติัอนัแท้

ใหแ้ก่ท่ำนเล่ำ?” (ขอ้ 11) 
สมบติัฝ่ำยโลกไม่ใช่ควำมมัง่คัง่ท่ีแทจ้ริง มนัมีค่ำจ  ำกดัไม่ถำวร สมบติัทำงใจเป็นควำมมัง่คัง่ท่ี

แทจ้ริง เรำวดัค่ำของมนัไม่ได ้ และไม่มีวนัส้ินสุดนอกจำกผูน้ี้จะเป็นผูท่ี้ไวใ้จไดเ้ม่ือดูแลจดักำรกบั
ส่ิงของต่ำง ๆ แลว้ เรำก็สำมำรถจะหวงัใหพ้ระเจำ้ไวใ้จเขำ มอบควำมเจริญรุ่งเรืองฝ่ำยจิตวญิญำณให้ 
หรือมอบทรัพยส์มบติัในสวรรคใ์ห้ 

พระเยซูเจำ้ทรงแยง้ต่อไปโดยกล่ำววำ่ 
“และถำ้ท่ำนทั้งหลำยมิไดส้ัตยซ่ื์อในของของคนอ่ืนใครจะมอบทรัพยอ์นัแทใ้หเ้ป็นของของ

ท่ำนเล่ำ?” (ขอ้ 12)  
วตัถุขำ้วของต่ำง ๆ ไม่ใช่ของเรำ เป็นของพระเจำ้ทุกส่ิงท่ีเรำมี เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพระเจำ้

ประทำนให ้ ส่ิงเดียวท่ีเรำเรียกไดว้ำ่เป็นของเรำเอง เป็นผลของควำมขยนัหมัน่เพียงศึกษำและรับใชเ้ม่ือ
เรำอยูใ่นโลกน้ี บ ำเหน็จของกำรอำรักขำไวอ้ยำ่งซ่ือสัตย ์ เรำจะไดรั้บในสวรรค ์ ถำ้พระเจำ้ทรงพิสูจน์
เห็นวำ่ เรำเป็นผูไ้วใ้จไม่ไดเ้ม่ือดูแลสมบติัของพระเจำ้ เรำก็จะหมดหวงักำ้วเขำ้ไปสู่สัจจะอนัลึกซ้ึงของ
พระโอวำทของพระเจำ้ หรือเรำยอ่มไม่ไดรั้บบ ำเหน็จในชีวติหนำ้ 

พระเยซูทรงสรุปค ำสอนของอุทำหรณ์ทั้งหมดน้ี  
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“ไม่มีผูใ้ดเป็นขำ้สองเจำ้บ่ำวสองนำยได ้ เพรำะวำ่จะชงันำยขำ้งหน่ึง และจะรักนำยอีกขำ้งหน่ึง 
หรือจะนบัถือนำยอีกฝ่ำยหน่ึงและจะดูหม่ินนำยอีกฝ่ำยหน่ึง ท่ำนจะปฏิบติัพระเจำ้ และจะปฏบติัเงิน
ทองพร้อมกนัไม่ได”้ (ขอ้ 13) 

เรำจะแบ่งปันควำมจงรักภกัดีไปใหผู้น้ี้บำ้งผูน้ั้นบำ้งไม่ได ้ สำนุศิษยจ์ะอยูส่องฝ่ำยไม่ได ้ คนตน้
เรือนจะตอ้งรักพระเจำ้หรือไม่ก็รักเงินทอง ถำ้เขำรักเงิน เขำก็เกลียดพระเจำ้ 

จงระลึกไวว้ำ่ พระเยซูตรัสเช่นน้ีกบัพวกศิษย ์ไม่ใช่ตรัสกบัคนท่ีไม่ไดต้ำมพระองคไ์ป 
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8. ความร้อนรน 

ไม่ส ำคญัอะไร ถำ้พวกศิษยจ์ะไม่เฉลียวฉลำด ถำ้เขำมีร่ำงกำยอ่อนแอ ก็ไม่ส ำคญั เรำต ำหนิเขำ
ไม่ได ้ ถำ้เขำไม่ร้อนรน ถำ้จิตใจของเขำไม่ลุกเป็นฟืนเป็นไฟดว้ยควำมปรำรถนำพระผูช่้วยใหร้อด เขำ
จะตอ้งถูกลงโทษ 

คริสเตียนเป็นศิษยข์องท่ำนผูก้ล่ำววำ่ “ควำมร้อนใจเป็นเร่ืองพระนิเวศของพระองคจ์ะท่วมทน้
ขำ้พระองค”์ (ยอห์น 2:17) พระผูช่้วยใหร้อดมีจิตใจปรำรถนำพระเจำ้ และฝักใฝ่ต่อส่ิงท่ีพระเจำ้สน
พระทยั ผูท่ี้ไม่เตม็ใจพระเจำ้ไม่ทรงปรำรถนำ  

พระเยซูคริสตเจำ้ทรงมีควำมปรำรถนำแรงกลำ้จะท ำกำรของพระเจำ้ เรำเห็นไดจ้ำกพระด ำรัส
วำ่ “เรำจะตอ้งรับบติัศมำอยำ่งหน่ึง เรำเป็นทุกขม์ำกจนกวำ่จะส ำเร็จ” (ลูกำ 12:50) และเห็นจำกค ำกล่ำว
น้ีวำ่ “เรำตอ้งกระท ำพระรำชกิจของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รำมำเม่ือยงัวนัอยู ่ เม่ือถึงกลำงคืนไม่มีผูใ้ดท ำงำน
ได”้ (ยอห์น 9:4) 

พระเยซูเจำ้เป็นพยำนถึงควำมร้อนรนของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมำ เม่ือตรัสวำ่ “ยอห์นเป็นโคมท่ีจุด
สวำ่งไสว” 

อคัรสำวกเปำโลก็ร้อนรน มีผูบ้รรยำยถึงท่ำนดงัน้ี  
ท่ำนเป็นผูท่ี้ไม่ใส่ใจผกูมิตร ท่ำนไม่มีควำมหวงั หรือควำมปรำรถนำในส่ิงท่ีโลกน้ีถือวำ่ดี ท่ำน

ไม่หว ัน่เกรงกำรสูญเสียใด ๆ ท่ำนไม่มีต ำแหน่ง ไม่มีประเทศท่ำนไม่เอำใจใส่กบัชีวติท่ำน หรือหวัน่
เกรงต่อควำมตำย ท่ำนคิดถึงแต่อยำ่งเดียวคือ พระกิตติคุณของพระคริสต ์ ท่ำนมุ่งอยูอ่ยำ่งเดียวคือ จะ
เทิดพระเกียรติพระเจำ้ ท่ำนโง่เขลำก็เพรำะเห็นแก่พระคริสต ์ ไม่ใส่ใจวำ่ใครเขำจะวำ่ท่ำนอยำ่งไร ท่ำน
ไม่หว ัน่ถำ้ใครจะหำวำ่ท่ำนคลัง่ ร้อนรนพดูไม่รู้เร่ือง หรือตั้งช่ือพิสดำรต่ำง ๆ ให ้แลว้แต่โลกจะสวรรค์
หำมำจนยำกท่ีจะจำระไน พอพวกเขำเรียกท่ำนวำ่พอ่คำ้ พอ่บำ้น พลเมือง คนรวย ชำวโลก ผูค้งแก่เรียน 
หรือ แมจ้ะเรียกผูมี้สติสัมปชญัญะ ท่ำนจะสูญเสียลกัษณะท่ีแทจ้ริงของท่ำน ท่ำนจะตอ้งพดูหรือมิฉะนั้น
ก็ตำย และแมว้ำ่ท่ำนจะตำย ท่ำนจะคงพดู ท่ำนไม่ยอมพกัผอ่น แต่จะเร่งรีบขำ้มบกขำ้มทะเล ขำ้มหุบผำ
และทะเลทรำยท่ีไม่มีรอยคนเหยยีบย  ่ำ ท่ำนร้องเสียงดงัไม่ยอมหยดุ และจะไม่ยอมใหใ้ครหำ้มท่ำนได ้
เม่ืออยูใ่นคุกท่ำนจะตะโกนเสียงดงักอ้ง แมใ้นทอ้งทะเลป่ันป่วนท่ำนก็ไม่เงียบ เม่ืออยูต่่อหนำ้สภำท่ีน่ำ
คร่ันคร้ำม และบลัลงักก์ษตัริยเ์ขำกล่ำวเป็นพยำนเพื่อเห็นแก่สัจจะ ไม่มีอะไรจะมำหำ้มเสียงของท่ำนได้
นอกจำกควำมตำย แมก้ระทัง่ก่อนหนำ้ท่ีมดัดำมจะตดัศีรษะออกจำกร่ำงกำยท่ำนก็ยงัพดู อธิษฐำนเป็น
พยำน วงิวอนขอควำมกรุณำ ต่อสู้และสุดทำ้ยท่ำนก็อวยพรใหแ้ก่คนใจโหด” 
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บทควำมหน่ึงท่ีผูไ้ม่เช่ือพระเจำ้เขียนเร้ำใจ ซี.ที.สตดัดใ์ห้ตำมพระคริสตไ์ปอยำ่งส้ินเชิง 
บทควำมนั้นมีดงัน้ี 

“ถำ้ขำ้พเจำ้เช่ืออยำ่งมัน่คง ดงัท่ีคนนบัลำ้นคนกล่ำววำ่ เขำเช่ือวำ่ควำมรู้และกำรปฏิบติัทำง
ศำสนำในชีวติน้ีมีอิทธิพลในโลกหนำ้ ดงันั้นศำสนำจะมีควำมหมำยทุกประกำรต่อขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะทิ้ง
ควำมสนุกสนำนทำงโลกดงัวำ่เป็นหมำกเยือ่ ทิ้งควำมดูแลท่ีเป็นฝ่ำยโลกดงัเป็นส่ิงโง่เขลำควำมคิดทำง
ฝ่ำยโลกและควำมรู้สึกดงัวำ่เป็นส่ิงเหลวไหล ศำสนำจะเป็นควำมคิดแรกของขำ้พเจำ้ท่ีต่ืนอยู ่ และเป็น
ภำพสุดทำ้ยของขำ้พเจำ้ก่อนท่ีขำ้พเจำ้จะหลบัไป ขำ้พเจำ้จะตรำกตร ำเพื่อสำเหตุของกำรน้ีแต่อยำ่งเดียว 
ขำ้พเจำ้จะกะแผนกำรส ำหรับควำมไม่ส้ินสุด ขำ้พเจำ้จะพิจำรณำวำ่น ำคนหน่ึงไปสวรรคก์็สมควรแลว้
กบัชีวติท่ีตอ้งทนทุกขม์ำก ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในโลกน้ี จะไม่มีวนัหยดุย ั้งกำรงำนหรือค ำพดูของขำ้พเจำ้ได ้
ขำ้พเจำ้จะไม่คิดถึงควำมยนิดีหรือควำมทุกขใ์นโลกน้ี ขำ้พเจำ้จะพยำยำมมองดูแต่ควำมเป็นอมตะ
เท่ำนั้นขำ้พเจำ้จะคิดถึงผูท่ี้มีชีวติอมตะรอบกำยขำ้พเจำ้ท่ีจะมีควำมสุขหรือมีควำมทุกขอ์ยูต่ลอด ขำ้พเจำ้
จะออกไปประกำศใหผู้ค้นรู้อยำ่งไม่หยดุย ั้ง หวัขอ้ท่ีประกำศนั้นวำ่ “ถำ้ผูใ้ดไดท้ั้งโลกน้ีไว ้ แต่ตอ้ง
สูญเสียจิตวิญญำณของตนจะเป็นประโยชน์อะไรเล่ำ?” 

จอห์นเลสเล่ยก์็มีใจร้อนรน เขำวำ่ “ขอใหฉ้นัมีคนท่ีรักพระเจำ้อยำ่งสุดจิตสุดใจและไม่หว ัน่
เกรงต่อส่ิงใดนอกจำกควำมบำป ขอใหฉ้นัมีคนอยำ่งน้ีเพียงร้อยคนเท่ำนั้น ฉนัจะเขยื้อนโลกไป” 

จิบ แอลเลียต ผูพ้ลีชีวิตในเอค ควัดอร์ เป็นประดุจไตจุ้ดไฟใหพ้ระเยซูคริสต ์ วนัหน่ึงเขำก ำลงั
ไตร่ตรองขอ้ควำมในฮีบรู บท 1 ขอ้ 7 “พระองคจ์ะทรงบนัดำลผูรั้บใชข้องพระองคใ์หเ้ป็นดุจเปลว
เพลิง” เขำเขียนไวใ้นอนุทินของเขำวำ่ 

“ขำ้พเจำ้จะเป็นดุจเปลวเพลิงไดไ้หม? ขอพระเจำ้ช่วยขำ้พเจำ้ใหพ้น้จำกส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเขำ้มำท ำให้
ขำ้พเจำ้เป็นเหมือนวตัถุกนัไฟ ขอทรงใหข้ำ้พเจำ้อ่ิมตวัดว้ยน ้ำมนัของพระวญิญำณเพื่อขำ้พเจำ้จะไดลุ้ก
เป็นไฟ แต่เปลวไฟนั้นอยูไ่ดช้ัว่ครำว มนัจะลุกอยูไ่ดช้ัว่ระยะสั้น ขำ้พเจำ้จะทนไดห้รือจิตวญิญำณของ
ขำ้พเจำ้เป็นชีวติท่ีสั้น? พระวิญญำณของท่ำนผูย้ิง่ใหญ่สถิตอยูใ่นขำ้พเจำ้ ควำมร้อนรนของพระวิญญำณ
เผำผลำญพระองค ์ขอทรงท ำใหข้ำ้พเจำ้เป็นเช้ือเพลิงของพระองค ์เปลวไฟของพระเจำ้” 

น่ำอบัอำยมำกส ำหรับคริสตจกัรในศตวรรษท่ียีสิ่บ ท่ีพวกคอมมิวนิสตแ์ละพวกลทัธิจอมปลอม
ร้อนรนมำกกวำ่พวกคริสเตียน 

ใน ค.ศ. 1903 ชำยคนหน่ึงมีสำวก 17 คน เร่ิมรุกรำนโลก ชำยผูน้ี้ช่ือเลนิน พอ ค.ศ. 1918 สำวก
ของเขำเพิ่มจ ำนวนข้ึนถึง 40,000 คน ดว้ยจ ำนวนคน 40,000 คน เขำเขำ้ครองประชำชนรัสเซียจ ำนวน 
160 ลำ้นคน ขบวนกำรน้ียงัคงด ำเนินต่อไป บดัน้ีเขำ้ครอบครองกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนพลโลก 
ถึงแมว้ำ่เรำจะไม่เห็นดว้ยกบัหลกักำรของเขำ แต่เรำก็ตอ้งชมเชยควำมร้อนรนของเขำ 
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ถำ้พระเจำ้ทรงกระท ำอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดลงไปทำงพระคริสตเ์พื่อช่วยให้โลกรอด แลว้ทรงใหรู้้
กนัทัว่ ก็จะตอ้งเป็นหนำ้ท่ีของคริสเตียนท่ีจะไม่ยอมทนต่อกำรเพิกเฉย หรือทนให้เขำปฏิเสธ เขำจะตอ้ง
อธิบำยใหค้นเหล่ำนั้นเขำ้ใจ 

พระเจำ้ทรงตอ้งกำรผูท่ี้ยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิควบคุมอยำ่งส้ินเชิง คนอ่ืนจะเห็นวำ่คน
เหล่ำน้ีเหมือนคนเมำแต่ผูท่ี้รู้ดีจะทรำบวำ่คนเหล่ำน้ีกระหำยหำพระเจำ้อยำ่งไม่รู้จกัอ่ิม 

ใหทุ้กคนท่ีจะเป็นสำนุศิษยท์รำบวำ่ตนตอ้งกำรชีวิตท่ีมีควำมร้อนรน เขำควรจะพยำยำมท ำ
ตำมท่ีท่ำนบิชอบ ไรล ์อธิบำยไวด้งัต่อไปน้ี 

“ผูท่ี้ร้อนรนในศำสนำเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงเด่นในเร่ืองหน่ึง ถำ้จะวำ่ ๆ เขำเป็นคนจริงจงัมีน ้ำใจ ไม่
ยอมประนีประนอมท ำอะไรก็มุ่งท ำใหส้ ำเร็จ เตม็อกเตม็ใจหรือมีศรัทธำแรงกลำ้ก็ไม่พอ เขำมุ่งมองอยู่
ส่ิงเดียว ใส่ใจอยูเ่พียงส่ิงเดียวส่ิงนั้นก็คือท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยั ไม่วำ่เขำจะอยูห่รือจะตำยไม่วำ่จะมี
สุขภำพดีหรือเจบ็ป่วย ไม่วำ่จะรวยหรือจน ไม่วำ่เขำจะท ำใหใ้คร ๆ พอใจหรือขุ่นเคือง ไม่วำ่ใครจะวำ่
เขำโง่หรือฉลำด ไม่วำ่ใคร ๆ จะชมหรือติ จะไดรั้บเกียรติหรือควำมละอำย ทั้งหมดน้ีผูท่ี้มีใจร้อนรนไม่
สนใจเลย เขำสนใจอยูเ่พียงส่ิงเดียวนัน่ก็คือท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยั และกำ้วเขำ้ไปสู่พระสิริของพระเจำ้ 
ถำ้ควำมร้อนใจใฝ่หำพระเจำ้เผำผลำญใจเขำ เขำก็ไม่ทุกข ์เขำรู้สึกวำ่เขำเป็นเหมือนตะเกียงตอ้งถูกจุด ถำ้
เขำจะตอ้งท ำใหเ้สร็จส้ินไปในขณะท่ีถูกจุดอยู ่ เขำก็ท ำแต่กำรงำนท่ีพระเจำ้ทรงใหเ้ขำท ำคนเช่นนั้น
มกัจะหำทำงท ำตำมท่ีเขำร้อนใจ ถำ้เขำเทศนำและท ำกำรงำนหรืออุทิศเงินไม่ได ้ เขำจะร้องไห้ ถอน
หำยใจใหญ่และอธิษฐำน ถำ้เขำยำกจนหรือตอ้งนอนป่วยอยูก่บัเตียงตลอดไป เขำก็จะขดัขวำงบำป
ทำงกำรอธิษฐำนเป็นอยำ่งมำก ถำ้เขำต่อสู้ในหุบเขำกบัโยชูวำไม่ไดเ้ขำก็จะท ำกำรงำนของโมเสส 
อำโรน และฮูระ บนยอดภูเขำ (อพยพ 17:9-23) ถำ้เขำท ำกำรงำนเองไม่ไดเ้ขำจะอธิษฐำนพระเจำ้อยู่
เสมอจนพระองคท์รงส่งคนมำช่วยใหท้ ำกำรงำนนั้นส ำเร็จ น่ีแหละเป็นควำมหมำยของค ำวำ่ร้อนรน 
ในทำงศำสนำ 
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9. ความศรัทธา 

ถำ้ไม่มีควำมศรัทธำอยำ่งลึกซ้ึงในพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ศรัทธำโดยท่ีไม่ไต่ถำมอะไรก็ไม่มี
สำนุศิษยแ์ท ้ ผูท่ี้จะท ำเพื่อพระเจำ้ก็ตอ้งวำงใจในพระองค ์ ผูท่ี้เป็นคนส ำคญัของพระเจำ้ลว้นเป็นคน
อ่อนแอท่ีท ำกำรใหญ่เพื่อพระเจำ้เพรำะทรำบวำ่พระเจำ้ทรงสถิตอยูก่บัเขำ 

ควำมศรัทธำท่ีแทน้ั้นพึ่งพระสัญญำของพระเจำ้ พึ่งพระวจนะของพระองค ์ น่ีเป็นส่ิงส ำคญั ผู ้
เช่ือตอ้งอ่ำนหรือไดย้ินพระสัญญำของพระเจำ้ พระวญิญำณบริสุทธ์ิเอำพระสัญญำน้ีมำใชก้บับุคคลใน
วธีิท่ีเหมำะสมกบัเขำ คริสเตียนทรำบวำ่พระเจำ้ตรัสกบัเขำโดยตรง เขำมัน่ใจเตม็ท่ีในถอ้ยค ำของท่ำนผู ้
ทรงสัญญำ เขำถือวำ่พระสัญญำนั้นแน่นอนเหมือนดงัวำ่เป็นไปตำมค ำสัญญำนั้นแลว้ แมว้ำ่ถำ้เป็น
มนุษยส์ัญญำจะเป็นไปไม่ไดก้็ตำม 

บำงทีก็เป็นค ำสั่งมำกกวำ่ค ำสัญญำ ส ำหรับผูท่ี้มีควำมศรัทธำแลว้ จะเป็นค ำสั่งหรือค ำสัญญำก็
ไม่ต่ำงกนัเลย ถำ้พระเจำ้ทรงบญัชำใหผู้ใ้ดท ำอะไรแลว้ พระองคจ์ะประทำนก ำลงัใหเ้ขำท ำส่ิงนั้นได ้ถำ้
พระองคท์รงสั่งให้เปโตรเดินบนน ้ำ เปโตรก็แน่ใจไดว้ำ่เขำจะไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจตำมท่ีจ ำเป็นจะตอ้งมี 
(มทัธิว 14:28) ถำ้พระองคท์รงสั่งใหเ้รำเทศนำพระกิตติคุณใหทุ้กคนฟัง เรำก็แน่ใจไดว้ำ่เรำจ ำไดรั้บ 
พระกรุณำคุณตำมท่ีเรำตอ้งกำร (มำระโก 16:15) 

ควำมศรัทธำไม่ไดท้  ำอยูใ่นขอบเขตท่ีเป็นไปได ้ พระเจำ้ยอ่มไม่ไดรั้บเกียรติถำ้ทรงท ำในส่ิงท่ี
มนุษยท์  ำได ้ ควำมศรัทธำเร่ิมเม่ือมนุษยห์มดฤทธ์ิอ ำนำจ ควำมศรัทธำเร่ิมเม่ือเหตุกำรณ์เป็นไปไม่ได ้
มองไม่เห็น และไม่รู้สึก 

ควำมศรัทธำกล่ำววำ่ ถำ้อุปสรรคเพียงประกำรเดียว คือเป็นไปไม่ได ้ถำ้เช่นนั้นก็เป็นไปได ้
ควำมศรัทธำทรำบวำ่ พระเจำ้ทรงอยูท่ี่นัน่ จึงไม่รู้จกักบัควำมยำกล ำบำก ควำมศรัทธำหวัเรำะ

ใส่ในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ส ำหรับควำมศรัทธำแลว้ พระเจำ้ทรงเป็นค ำตอบแก่ปัญหำทุกประกำร เป็นขอ้
ไขส ำหรับควำมยุง่ยำกทุกอยำ่ง ทุกส่ิงทุกอยำ่งข้ึนอยูก่บัพระเจำ้ สำมสิบลำ้นบำทหรือสำมหม่ืนลำ้นบำท
ก็ไม่แปลกอะไรเลย เพรำะทรำบวำ่พระเจำ้จะทรงจดัทุกส่ิงทุกอยำ่งใหพ้อเพียง เขำจะทูลขอทุกอยำ่งจำก
พระองค ์ผูไ้ม่เช่ือกล่ำววำ่ “ส่ิงนั้น ๆ จะเป็นไปไดอ้ยำ่งไร?” ลว้นแต่ตั้งค  ำถำม ถำมอยูเ่ร่ือย แต่ศรัทธำมี
ค ำตอบต่อค ำถำมมำกมำยนบัหม่ืนค ำถำม ค ำตอบก็คือพระเจำ้” 

พดูแบบมนุษยก์็วำ่ เป็นไปไม่ไดท่ี้อบัรำฮมักบัซำรำห์จะมีบุตร แต่เม่ือพระเจำ้ทรงสัญญำ  
อมัรำฮมัก็เห็นวำ่มีส่ิงเดียวท่ีเป็นไปไม่ไดคื้อท่ีพระเจำ้จะทรงมุสำ 

“เม่ือไม่มีหวงัซ่ึงเป็นท่ีน่ำไวใ้จก็ยงัไดเ้ช่ือไวใ้จ มีควำมหวงัวำ่จะไดเ้ป็นบิดำของหลำย
ประชำชำติตำมค ำท่ีไดต้รัสไวแ้ลว้วำ่ “พงศพ์นัธ์ุของเจำ้จะมำกมำยอยำ่งนั้น” ควำมเช่ือของท่ำนมิไดล้ด
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นอ้ยลงเลย เม่ือท่ำนพิจำรณำดูสังขำรของท่ำน ซ่ึงเปรียบเหมือนตำยไปแลว้ เพรำะท่ำนมีอำยปุระมำณ
ร้อยปีแลว้ และเม่ือค ำนึงถึงครรภข์องนำงซำรำห์วำ่เป็นหมนั ท่ำนมิไดห้ว ัน่ไหวแคลงใจในพระสัญญำ
ของพระเจำ้ แต่ท่ำนมีควำมเช่ือมัน่คงยิง่ข้ึน จึงถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ ท่ำนเช่ือมัน่วำ่ พระเจำ้ทรงฤทธ์ิ
อำจกระท ำใหส้ ำเร็จไดต้ำมท่ีพระองคต์รัสสัญญำไว ้(โรม 4:18-21) 

“พระเจำ้ของเรำเป็นพระเจำ้ท่ีท ำในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได”้ (ลูกำ 1:37) “ไม่มีส่ิงใดท่ียำกเกินไป
ส ำหรับพระองค”์ (ปฐมกำล 18:14) “ส่ิงท่ีมนุษยท์  ำไม่ไดพ้ระเจำ้ทรงท ำได”้ (ลูกำ 18:27) 

ควำมศรัทธำยดึมัน่ในพระสัญญำ “ใครเช่ือก็ท ำใหไ้ดทุ้กส่ิง” (มำระโก 9:23) เปำโลกล่ำวอยำ่ง
ยนิดีวำ่ “ขำ้พเจำ้ผจญทุกส่ิงได ้โดยพระองคผ์ูท้รงเสริมก ำลงัขำ้พเจำ้” (ฟิลิปปี 4:13) 

เม่ือจำกควำมศรัทธำเก่ียวกบัอ ำนำจเหนือธรรมชำติและพระเจำ้จึงดูไม่มีเหตุผลอยูเ่สมอ  
อบัรำฮมัดูไม่ใชส้ำมญัส ำนึกเสียเลยท่ีออกไปทั้ง ๆ ท่ีไมรู้่วำ่ตนไปไหน ไดแ้ต่เช่ือฟังค ำสั่งของพระเจำ้
เท่ำนั้น (ฮีบรู 11:8) ดูโยชูวำไม่ฉลำดเสียเลยท่ีเขำ้โจมตีเมืองเยริโค โดยไม่มีอำวธุร้ำย (โยชูวำ 6:1-20) 
คนในโลกน้ีจะเยำะเยย้ในควำมบำ้เช่นน้ีแต่ก็ไดผ้ล 

อนัท่ีจริง ควำมศรัทธำนั้นมีเหตุผลท่ีสุด จะมีอะไรท่ีมีเหตุผลมำกกวำ่ผูถู้กสร้ำงไวใ้จใน       
พระผูส้ร้ำงเล่ำ? เขำบำ้หรือท่ีศรัทธำในท่ำนท่ีพดูปดหรือท ำผดิพลำดไม่ได?้ กำรไวใ้จพระเจำ้เป็นส่ิงท่ีมี
เหตุผลท่ีสุดท่ีมนุษยท์  ำได ้ ไม่ใช่เป็นกำรกระโดดในท่ีมืด ควำมศรัทธำตอ้งกำรหลกัฐำนท่ีแน่นอนท่ีสุด 
และก็พบไดใ้นพระวจนะของพระเจำ้ท่ีไม่มีผดิพลำด ไม่มีใครท่ีวำงใจในพระองคแ์ลว้ประสบควำม
ลม้เหลว ไม่มีผูใ้ดจะเป็นเช่นนั้น ควำมศรัทธำในพระเจำ้ไม่มีเส่ียงเลยไม่วำ่จะอยำ่งไรก็ตำม 

ควำมศรัทธำนั้นเป็นกำรเทิดพระเกียรติพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง ยกพระองคข้ึ์นเป็นเอกในฐำนะเป็น
ผูค้วรแก่กำรไวว้ำงใจ กล่ำวอีกนยัหน่ึงก็วำ่ กำรไม่เช่ือเป็นกำรไม่ยกยอ่งพระเจำ้ เป็นกำรกล่ำวหำวำ่
พระองคพ์ดูปด (1 ยอห์น 5:10) เป็นกำรจ ำกดัเขตท่ำนผูศ้กัด์ิสิทธ์ิของชำติอิสรำเอล (สดุดี 78:41) 

ควำมศรัทธำนั้นใหม้นุษยอ์ยูใ่นท่ี ๆ เหมำะสมของตนคือเป็นผูอ้อ้นวอนอยำ่งถ่อมใจ หมอบเฝ้ำ
อยูเ่บ้ืองหนำ้พระเจำ้ผูใ้หญ่ยิง่เหนือส่ิงทั้งปวง 

ควำมศรัทธำขดัต่อภำพท่ีเห็น เปำโลเตือนเรำวำ่เรำด ำเนินโดยควำมเช่ือมิใช่ตำมท่ีตำมองเห็น   
(2 โครินธ์ 5:7) ด ำเนินไปตำมท่ีตำมองเห็นหมำยควำมวำ่เรำมีส่ิงท่ีมองเห็นไดห้มำยควำมวำ่เรำมีพอเก็บ
ไวส้ ำหรับอนำคต ใชค้วำมฉลำดของมนุษยเ์ป็นประกนั ไม่ยอมเส่ียงต่อส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่ด ำเนินโดย
ควำมเช่ือก็ตรงกนัขำ้ม เป็นกำรพึ่งพระเจำ้แต่ผูเ้ดียว ปกติแลว้เรำมกัจะหลีกเล่ียงต่อกำรพึ่งพระเจำ้ท่ีเรำ
มองไม่เห็น เรำชอบจดัเตรียมหำส ำรอง ในส่ิงท่ีจะสูญเสียไปได ้ ถำ้เรำมองไม่เห็นวำ่เรำจะไปทำงไหน 
เรำมกัจะกลวั แต่ควำมศรัทธำคือกำ้วไปขำ้งหนำ้ดว้ยควำมเช่ือฟังพระเจำ้และพระวจนะของพระองค ์
ควำมศรัทธำยอ่มอยูเ่หนือสถำนกำรณ์ใด ๆ และวำงใจพระเจำ้ใหจ้ดัหำทุกส่ิงท่ีตอ้งกำรให ้
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สำนุศิษยผ์ูต้ ั้งใจจะด ำเนินไปดว้ยควำมศรัทธำ ยอ่มแน่ใจไดว้ำ่ไม่ชำ้เขำจะตอ้งถูกลองดูควำม
ศรัทธำไม่ชำ้ก็เร็ว ทรัพยส์มบติัของเขำจะหมดส้ินลง แลว้เขำกจ็ะถูกลองใจใหข้อจำกมนุษย ์ถำ้เขำวำงใจ
ในพระเจำ้จริง ๆ แลว้ เขำก็จะพึ่งพระเจำ้แต่ผูเ้ดียว 

ถำ้เรำใหม้นุษยรู้์วำ่เรำตอ้งกำรอะไร ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม นัน่ก็คือ เรำไม่ไดมี้ชีวติ
ดว้ยควำมศรัทธำ เรำท ำใหพ้ระเจำ้เสมอพระเกียรติ เป็นกำรทรยศต่อพระองค ์ เป็นเหมือนกบัวำ่เรำกล่ำว
วำ่พระเจำ้ท ำให้เรำผิดหวงั บดัน้ีเรำตอ้งขอควำมช่วยเหลือจำกมนุษย ์ เป็นกำรละทิ้งพระองคผ์ูเ้ป็นน ้ำพุท่ี
ใหด้ ำรงชีวิตอยูไ่ด ้แลว้หนัไปหำถงัน ้ำแตก ๆ เป็นกำรตั้งใหม้นุษยอ์ยูร่ะหวำ่งจิตวิญญำณของขำ้พเจำ้กบั
พระเจำ้ และปลน้พรอนัอุดมไปจำกจิตวิญญำณของขำ้พเจำ้ ทั้งปลน้เอำเกียรติยศท่ีเป็นของพระเจำ้ไป
จำกพระองค ์

ท่ำทีตำมปกติของสำนุศิษยก์็คือปรำรถนำมีควำมศรัทธำมำกยิง่ข้ึน (ลูกำ 17:5) เขำไวว้ำงใจ 
พระคริสตใ์หป้ระทำนควำมรอดใหบ้ดัน้ี เขำตอ้งกำรจะเพิ่มอำณำเขตชีวติของเขำท่ีมีพระเจำ้ควบคุมอยู ่
เม่ือเขำเผชิญควำมเจบ็ไข ้ ควำมยำกล ำบำก ควำมเศร้ำโศก และภยัพิบติัเขำก็ไดม้ำรู้จกัพระเจำ้ในทำง
ใหม่ท่ีคุน้เคยสนิทสนมกบัพระองคย์ิง่ข้ึน ควำมศรัทธำของเขำเขม้แขง็ยิง่ข้ึน เขำพิสูจน์วำ่เป็นจริงตำม
พระสัญญำ ถำ้เรำด ำเนินตำมเพื่อจะให้รู้จกัพระเจำ้ เรำก็จะรู้จกัพระองค ์ (โฮเชยำ 6:3) เขำยิง่พบวำ่    
พระเจำ้เป็นผูค้วรแก่กำรไวว้ำงใจ เขำก็ยิง่ไวว้ำงใจพระเจำ้ใหท้  ำส่ิงใหญ่ยิง่ใหเ้ขำ 

เน่ืองจำกควำมศรัทธำเกิดจำกกำรฟัง และกำรฟังนั้นคือฟังพระวจนะของพระเจำ้ สำนุศิษยก์็
ควรจะใหต้วัเขำอำบอ่ิมไปดว้ยพระวจนะของพระเจำ้ โดยอ่ำน ศึกษำ ท่องจ ำ ภำวนำทั้งวนัทั้งคืน      
พระธรรมคมัภีร์เป็นประดุจแผนท่ีของเขำเป็นเป็นวงเวียน ทรงน ำและปลอบเลำ้โลมใจเขำ เป็นตะเกียง
และเป็นแสงสวำ่งของเขำ 

ในชีวติท่ีมีควำมศรัทธำ เขำยอ่มเจริญข้ึน เม่ือเรำอ่ำนพบวำ่อะไร ๆ ยอ่มส ำเร็จไดด้ว้ยศรัทธำ เรำ
ก็รู้วำ่เรำเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่ีเล่นอยูริ่มมหำสมุทรกวำ้งใหญ่สุดขอบฟ้ำ ประโยชน์ของควำมศรัทธำมี
อยูใ่น ฮีบรูบทท่ี 11 เรำจะเห็นยิง่มำกข้ึนในขอ้ 32-40  

“และขำ้พเจำ้จะกล่ำวอะไรต่อไปอีกเล่ำ เพรำะไม่มีเวลำพอท่ีจะกล่ำวถึง กิดโอน บำรำช           
ซิมโซน ยฟิทำฆดำวดิ ซำมูเอล และผูเ้ผยพระวจนะทั้งหลำย เพรำะควำมเช่ือท่ำนเหล่ำนั้นจึงไดมี้ชยั
เหนือดินแดนต่ำง ๆ ไดต้ั้งระบบควำมยติุธรรม ไดรั้บผลของพระสัญญำ ไดปิ้ดปำกสิงห์ ไดด้บัไฟท่ีไหม้
อยำ่งรุนแรง ไดพ้น้จำกคมดำบ ควำมอ่อนแอของท่ำนก็กลบัเป็นควำมเขม้แขง็ มีก ำลงัควำมสำมำรถใน
กำรท ำสงครำมได ้ตีกองทพัประเทศอ่ืน ๆ แตกพำ่ยไป พวกผูห้ญิงก็ไดรั้บคนพวกของนำงท่ีกลบัฟ้ืนคืน
ชีวติข้ึนมำอีก บำงคนก็ถูกทรมำน แต่ก็ไม่ยอมรับกำรปลดปล่อย เพื่อเขำจะไดก้ลบัมีชีวติท่ีดีกวำ่นั้นอีก 
บำงคนตอ้งทนต่อค ำเยำะเยย้และกำรถูกโบยตี และยงัถูกล่ำมโซ่และถูกขงัคุกดว้ย บำงคนก็ถูกขวำ้งดว้ย
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กอ้นหิน  บำงคนก็ถูกเล่ือยเป็นท่อน ๆ บำงคนก็ถูกฆ่ำดว้ยคมดำบ บำงคนก็นุ่งห่มหนงัแกะหนงัแพะ
พเนจรไป ส้ินเน้ือประดำตวั ตกระก ำล ำบำกและถูกเค่ียวเขญ็ (แผน่ดินโลกไม่สมกบัคนเช่นนั้นเลย) เขำ
พเนจรไปในถ่ินทุรกนัดำรและตำมภูเขำและอยูต่ำมถ ้ำและตำมโพรง คนเหล่ำนั้นทุกคนมีช่ือเสียงดี
เพรำะควำมเช่ือของเขำ แต่เขำก็ยงัไม่ไดรั้บส่ิงท่ีทรงสัญญำไว ้ เพรำะพระเจำ้ทรงจดัเตรียมส่ิงซ่ึง
ประเสริฐยิง่กวำ่นั้นไวส้ ำหรับเขำ เพื่อเขำทั้งหลำยจะไดรั้บควำมสมบูรณ์ดว้ยกนักบัเรำเท่ำนั้น 

ขอกล่ำวค ำสุดทำ้ยวำ่ เรำกล่ำวแลว้วำ่สำนุศิษยท่ี์ด ำเนินดว้ยควำมศรัทธำจะถูกคนในโลกน้ีหำวำ่
เป็นคนช่ำงฝันหรือเป็นคนบำ้คลัง่ หรือแมแ้ต่คริสเตียนอ่ืน ๆ ก็อำจจะวำ่เขำเป็นเช่นนั้นได ้ เป็นกำรดีท่ี
เรำจะจ ำไวว้ำ่ ควำมศรัทธำท่ีท ำใหค้นด ำเนินไปกบัพระเจำ้ได ้ ก็ท  ำใหเ้ขำมีคุณค่ำเป็นพิเศษในควำมคิด
ของคนทั้งปวง 



 28 

10. อธิษฐาน 

หนงัสือเพียงเล่มเดียวท่ีใหค้วำมพอใจและเป็นหนงัสือท่ีเขียนเร่ืองกำรอธิษฐำนไวอ้ยำ่งสมบูรณ์
คือหนงัสือพระคมัภีร์ ส่วนหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ นั้นเม่ือเรำอ่ำนแลว้ก็มีควำมรู้สึกวำ่ยงัไม่แจ่มแจง้ลึกซ้ึงพอ 
ในหนงัสือพระคมัภีร์นั้นเรำไม่มีหวงัจะแกไ้ขเขียนใหดี้ข้ึนไดเ้หมือนหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีเรำท ำ
ไดก้็คือสรุปหลกัส ำคญัในเร่ืองกำรอธิษฐำนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่เหมือนดงัท่ีเรำท ำในเร่ืองกำรเป็น
สำนุศิษยข์องพระคริสต ์

1. ค  ำอธิษฐำนท่ีดีท่ีสุดออกมำจำกจิตใจท่ีตอ้งกำรอยำ่งแรงกลำ้จะใหพ้ระองคช่์วยเรำพิสูจน์ได้
วำ่ท่ีกล่ำวมำน้ีเป็นควำมจริง เม่ือชีวติของเรำรำบร่ืนแจ่มใส ค ำอธิษฐำนของเรำก็จืดชืดไม่ร้อนรน เม่ือเรำ
ถึงขั้นวกิฤติ วนิำทีแห่งควำมเป็นควำมตำย ป่วยหนกั หรือทุกขโ์ศกอยำ่งหนกัเม่ือผูท่ี้รักเสียชีวติไป ค ำ
อธิษฐำนของเรำก็ร้อนรน เป็นค ำท่ีส ำคญักลัน่ออกมำจำกใจจริง มีผูก้ล่ำววำ่ลูกธนูท่ีจะพุง่ข้ึนไปถึง
สวรรคไ์ดต้อ้งมำจำกคนัธนูท่ีโก่งจนสุด ควำมรู้สึกท่ีวำ่เป็นเร่ืองด่วน ท่ีไม่มีใครช่วยได ้ และจ ำเป็นยิง่
เป็นท่ีมำของค ำอธิษฐำนท่ีดีเยีย่ม 

โชคไม่ดีท่ีเรำใชชี้วติของเรำส่วนมำกพยำยำมจะหลบหลีกจำกควำมขดัสน โดยใชว้ธีิธุรกิจ
อยำ่งชำญฉลำด เรำจดัหำส่ิงต่ำง ๆ ไวเ้พื่อเรำจะไดไ้ม่ตอ้งขดัสน เพรำะเรำฉลำดเรำจึงมำถึงขั้นมัง่คง มี
ขำ้วของต่ำง ๆ เพิ่มข้ึน และไม่ขดัสนส่ิงใด แลว้เรำก็แปลกใจวำ่ท ำไมค ำอธิษฐำนของเรำถึงไดจื้ดชืดไม่
มีชีวติชีวำ ท ำไมถึงไม่มีไฟตกมำจำกฟำกฟ้ำถึงเรำด ำเนินตำมควำมศรัทธำอยำ่งแทจ้ริง ไม่ใช่ตำมท่ีตำ
เห็นแลว้ กำรอธิษฐำนของเรำจะเปล่ียนไปอยำ่งส้ินเชิง 

2. เง่ือนไขประกำรหน่ึงท่ีท ำใหเ้รำประสบควำมส ำเร็จในกำรอธิษฐำนก็คือ เรำตอ้งเขำ้มำใกล้
ดว้ยใจจริง (ฮีบรู 10:22) น่ีหมำยวำ่เรำตอ้งจริงใจเม่ืออยูต่่อหนำ้พระเจำ้ ไม่หนำ้ไหวห้ลงัหลอก ถำ้เรำจะ
ใหป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรอธิษฐำน เรำจะตอ้งไม่ขอใหพ้ระองคท์  ำส่ิงใดใหใ้นเม่ือเรำท ำเองได ้ เช่น
เรำจะไม่ขอใหพ้ระองคป์ระทำนเงินใหจ้ดัท ำโครงกำรของคริสเตียน ถำ้เรำมีเงินเหลือจะใชใ้นงำนน้ีได ้
เรำไม่ใช่จะเยำะเยย้พระเจำ้ได ้ พระองคจ์ะไม่ตอบค ำอธิษฐำนถำ้พระองคท์รงตอบเรำแลว้ แลว้เรำไม่
ยอมใช ้

เรำไม่ควรอธิษฐำนวำ่พระเจำ้จะส่งคนอ่ืนใหม้ำท ำส่ิงท่ีเรำเองก็ไม่เตรียมจะท ำ ผูค้นหลำยพนั
คนอธิษฐำนเพื่อชำวมุสลิม ชำวฮีบรูและชำวพุทธ แต่ถำ้ทุกคนท่ีอธิษฐำนเตม็ใจใหพ้ระเจำ้ทรงใชเ้ขำน ำ
พระกิตติคุณไปถึงคนเหล่ำนั้น บำงทีประวติัศำสตร์ของคริสเตียนจะเปล่ียนเป็นอยำ่งท่ีใหเ้รำมีก ำลงัใจ
มำกข้ึน 
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3. เรำควรอธิษฐำนง่ำย ๆ ดว้ยใจเช่ือและไม่ไถ่ถำมเลย ปัญหำทำงศำสนำจะเขำ้ใจไดท้ำงกำร
อธิษฐำนปัญหำในเร่ืองกำรอธิษฐำนจะท ำใหจิ้ตวิญญำณเรำมืดมวัไป อธิษฐำนก็ง่ำยกวำ่กำรจะแกปั้ญหำ
ทำงกำรอธิษฐำนทั้งหมด  แต่ผูท่ี้เช่ือควรจะอธิษฐำนเหมือนเด็ก ๆ ท่ีไวว้ำงใจ ออกสัตินกล่ำววำ่ ผูท่ี้
ไม่ไดเ้รียนรู้ก็ชิงเอำสวรรคด์ว้ยก ำลงั แต่เรำท่ีไดเ้รียนรู้มำกกลบัมวัคิดถึงปัญญำเร่ืองกำรอธิษฐำนแทนท่ี
จะอธิษฐำนต่อพระเจำ้โดยตรง 

4. ถำ้เรำตอ้งกำรอ ำนำจท่ีแทจ้ริงทำงกำรอธิษฐำนเรำตอ้งไม่หวงส่ิงใดไวจ้ำกพระเจำ้ เรำตอ้ง
ยอมจ ำนนต่อพระคริสตอ์ยำ่งส้ินเชิง เรำตอ้งทิ้งทั้งส้ินตำมพระผูช่้วยใหร้อดไป พระเจำ้รักผูท่ี้เทิดทูน
พระองคข้ึ์นเป็นพระเจำ้เหมือนทุกส่ิง  

5. ดูเหมือนวำ่ค ำอธิษฐำนจะมีคุณค่ำพิเศษ เม่ือเรำตอ้งสละอะไรบำงอยำ่งไป ผูท่ี้ต่ืนเชำ้ตรู่เพื่อ
ร่วมควำมสัมพนัธ์ท่ำนผูต่ื้นแต่เชำ้เพื่อรับค ำสอนส ำหรับวนันั้นจำกพระบิดำของพระองค ์ ดงันั้นผูท่ี้
อธิษฐำนตลอดคืน ยอ่มไดรั้บอ ำนำจพิเศษจำกพระเจำ้ ค  ำอธิษฐำนท่ีไม่ไดส้ละอะไรเลยยอ่มไม่มี
ประโยชน์ เพรำะเป็นเพียงผลของกำรเป็นคริสเตียนแบบสุกเอำเผำกิน 

พระคมัภีร์ใหม่มกัจะเช่ือมโยงกำรอธิษฐำนเขำ้กบักำรถือศีลอดอำหำร กำรอดอำหำรจะช่วยงำน
ฝ่ำยจิตวญิญำณไดม้ำกช่วยใหเ้กิดควำมคิดแจ่มใสและส ำรวมจิต ดูเหมือนวำ่พระเจำ้จะเตม็ใจตอบค ำ
อธิษฐำนเป็นพิเศษ เม่ือเรำเห็นวำ่กำรอธิษฐำนส ำคญักวำ่อำหำรกำรกิน 

6. หลีกเล่ียงกำรอธิษฐำนแบบเห็นแก่ตวั ท่ำนขอและไม่ไดรั้บเพรำะท่ำนขอผดิ หวงัไดไ้ปเพื่อ
สนองกิเลสตณัหำของท่ำน (ยำกอบ 4:3) หวัขอ้ใหญ่ค ำอธิษฐำนควรจะสนใจในพระเจำ้ แต่แรกเรำควร
อธิษฐำนวำ่ ขอใหพ้ระองคเ์สด็จมำครอบครองเถิด ขอใหทุ้กส่ิงเป็นตำมพระทยัพระองคเ์หมือนใน
สวรรค ์แลว้เรำจึงเพิ่มเติมวำ่ โปรดประทำนอำหำรแก่เรำในวนัน้ี 

7. เรำควรยกยอ่งพระเจำ้ โดยทูลขอส่ิงส ำคญั ๆ เพรำะพระองคเ์ป็นพระเจำ้ผูย้ิง่ใหญ่ ใหเ้รำมี
ศรัทธำจนหวงัรับส่ิงใหญ่ยิง่จำกพระองค ์เรำท ำใหพ้ระองคเ์สียพระทยัอยูบ่่อย ๆ โดยหวงัส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย 
ๆ จำกพระองค ์เรำพอใจกบัชยัชนะเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กบัไดรั้บส่ิงท่ีไม่ใคร่ดี ปรำรถนำส่ิงอ่อนแอหลงัจำกท่ี
ไดรั้บส่ิงท่ีสูงกวำ่นั้น เรำไม่ไดท้  ำใหผู้ท่ี้อยูแ่วดลอ้มเรำประทบัใจเลยวำ่พระเจำ้ของเรำเป็นพระเจำ้ผู ้
ยิง่ใหญ่ เรำไม่ไดเ้ทิดพระเกียรติพระเจำ้ในสำยตำมนุษยค์นเหล่ำนั้นไม่รู้จกัพระเจำ้ก็เพรำะชีวติของ  
คริสเตียนไม่ไดท้  ำใหพ้วกเขำสนใจเลย ชีวติคริสเตียนไม่ไดท้  ำใหพ้วกเขำถำมถึงอ ำนำจท่ีมีอยูใ่นชีวิต
ของเขำ ไม่ก่ีคร้ังเลยท่ีพวกเขำพดูถึงเรำคงท่ีพวกเขำพูดถึงอคัรสำวกวำ่ “เขำเทิดพระเกียรติพระเจำ้ท่ีอยู่
ในตวัฉนั” 

8. เม่ือเรำอธิษฐำน เรำควรให้แน่ใจวำ่ เรำท ำตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ แลว้เรำก็จะอธิษฐำน
ดว้ยใจเช่ือวำ่พระองคจ์ะไดย้นิและทรงตอบเรำ “และน่ีคือควำมมัน่ใจท่ีเรำมีต่อพระองค ์ คือถำ้เรำทูลขอ
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ส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์ พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรำและถำ้เรำรู้วำ่ พระองคท์รงโปรดฟัง
เรำ เม่ือเรำทูลขอส่ิงใด ๆ เรำก็รู้วำ่เรำไดรั้บส่ิงท่ีเรำทูลขอนั้นจำกพระองค”์ (1 ยอห์น 5:14,15) 

อธิษฐำนในพระนำมของพระเยซูเจำ้หมำยควำมวำ่อธิษฐำนตำมพระประสงคข์องพระองค ์ เม่ือ
เรำอธิษฐำนในนำมของพระองคจ์ริง ๆ ก็เป็นเหมือนเรำทูลขอพระเจำ้พระบิดำอยำ่งแทจ้ริง “ส่ิงใดท่ี
ท่ำนทั้งหลำยจะขอในนำมของเรำเรำจะกระท ำส่ิงนั้น เพื่อวำ่พระบิดำจะทรงไดรั้บเกียรติอนัยิง่ใหญ่ทำง
พระบุตร ส่ิงใดท่ีท่ำนขอในนำมของเรำ เรำจะกระท ำส่ิงนั้น” (ยอห์น 14:13,14) “ในวนันั้นท่ำนจะไม่
ถำมอะไรเรำอีก เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทั้งหลำยวำ่ ถำ้ท่ำนขอส่ิงใดจำกพระบิดำ พระองคจ์ะประทำน
ส่ิงนั้นใหแ้ก่ท่ำนในนำมของเรำ” (ยอห์น 16:23) “เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยอีกวำ่ ถำ้ในพวกท่ำนท่ีอยูใ่น
โลกสองคนจะร่วมใจกนัขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด พระบิดำของเรำผูท้รงสถิตในสวรรค ์ก็จะทรงกระท ำให ้ดว้ย
วำ่มีสองสำมคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ ในนำมของเรำ เรำจะอยูท่่ำมกลำงเขำท่ีนัน่” (มทัธิว 18:19-20) 

ขอในนำมของพระองคห์มำยควำมวำ่พระองคท์รงจูงมือเรำและน ำเรำอธิษฐำน หมำยควำมวำ่
พระองคท์รงคุกเข่ำขำ้งเรำและควำมปรำรถนำของพระองคไ์หลพรูพร่ังผำ่นจิตใจเรำ นัน่แหละเป็น
ควำมหมำยละ พระนำมของพระองคห์มำยถึง ธรรมชำติของพระองค ์ ฉะนั้นอธิษฐำนในนำมของ    
พระคริสตห์มำยควำมวำ่อธิษฐำนตำมพระทยัพระองค ์ ขำ้พเจำ้จะขอท ำควำมชัว่ร้ำยไดห้รือในนำมของ
พระบุตรของพระเจำ้? ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้อธิษฐำนควรจะพรรณนำออกจำกธรรมชำติของพระองค ์ ขำ้พเจำ้จะ
ท ำเช่นนั้นไดเ้ม่ืออธิษฐำนหรือ? ค ำอธิษฐำนควรจะเป่ียมไปดว้ยฤทธ์ิของพระวญิญำณ ดว้ยพระประสงค์
ของพระคริสต ์ ขอใหพ้ระเจำ้ทรงสอนเรำมำกยิง่ ๆ ข้ึนไปใหอ้ธิษฐำนในพระนำมพระองค ์ เรำไม่ควร
คิดจะจบค ำอธิษฐำนโดยไม่กล่ำววำ่ “ในพระนำมพระเจำ้ของเรำ” ค  ำอธิษฐำนทั้งหมดจะสมบูรณ์ไดด้ว้ย
พระนำมของพระเยซู ทั้งหมดควรจะเป็นไปตำมพระนำมนั้น 

9. ค  ำอธิษฐำนจะไดผ้ลอยำ่งแทจ้ริง เม่ือเรำสำรภำพควำมบำปของเรำและทิ้งบำปทนัทีท่ีเรำรู้วำ่
ไดท้  ำบำปลงไป “ถำ้ขำ้พเจำ้คิดนึกตรึกตรองตำมชัว่ในใจ พระเจำ้จะไมท่รงฟังขำ้พเจำ้เลย” (สดุดี 66:18) 
เรำตอ้งอยูใ่นพระคริสต ์“ถำ้ท่ำนทั้งหลำยเขำ้สนิทอยูใ่นเรำ และถอ้ยค ำของเรำฝังอยูใ่นท่ำนแลว้ ท่ำนจะ
ขอส่ิงใด ซ่ึงท่ำนปรำรถนำก็จะไดส่ิ้งนั้น (ยอห์น 15:7) ผูท่ี้สนิทกบัพระคริสตจ์ะรู้ถึงพระประสงคข์อง
พระองค ์เขำจะสำมำรถอธิษฐำนอยำ่งไดเ้ร่ืองไดร้ำวและรู้วำ่พระเจำ้จะประทำนใหต้ำมท่ีเขำอธิษฐำนขอ 
ถำ้เรำเขำ้สนิทอยูใ่นพระองคห์มำยควำมวำ่เรำตอ้งเช่ือฟังบญัญติัของพระองค ์ “และเรำขอส่ิงใด ๆ เรำก็
ไดส่ิ้งนั้น ๆ จำกพระองค ์ เพรำะเรำประพฤติตำมพระบญัญติัของพระองค”์ ( 1 ยอห์น 3:22) พระเจำ้จะ
สดบัฟังและประทำนใหต้ำมท่ีเรำทูลขอถำ้เรำด ำเนินชีวติอยำ่งถูกตอ้งตำมท่ีพระองคต์อ้งกำร  
(1 ยอห์น 3:30)  
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10. เรำไม่ควรจะอธิษฐำนตำมเวลำท่ีจดัไวเ้ป็นพิเศษในระหวำ่งวนัเท่ำนั้น แต่เรำควรจะพฒันำ
ท่ำทีของกำรอธิษฐำน เพื่อวำ่เรำจะอธิษฐำนในขณะท่ีเดินไปตำมถนนขบัรถยนต ์ นัง่ท ำงำนท่ีโตะ๊ หรือ
ท ำงำนในบำ้นก็ได ้ เนหะมียเ์ป็นตวัอยำ่งท่ีดีของกำรอธิษฐำนแบบน้ี (เนหะมีย ์ 2:4) เป็นกำรดีท่ีจะไดอ้ยู่
ในสถำนท่ีเร้นลบัของท่ำนผูสู้งสุดแทนท่ีจะเขำ้เยีย่มเป็นคร้ังครำว (สดุดี 91:1)  

11. ในท่ีสุดเรำควรจะบ่งลงไปในค ำอธิษฐำน เรำจะเห็นวำ่พระเจำ้ประทำนใหเ้ม่ือเรำระบุลงไป
โดยเฉพำะ 

กำรอธิษฐำนเป็นสิทธิพิเศษ น่ีหมำยควำมวำ่เรำตอ้งเรียนรู้ใหพ้ระเจำ้ทรงดลใจมนุษย ์ มีหลำย
ส่ิงท่ีเรำท ำส่ิงมหศัจรรยไ์ดโ้ดยกำรอธิษฐำน เรำจะน ำแสงแดดเขำ้ไปในท่ีเยน็ชำและขุ่นเคืองได ้ เรำ
สำมำรถจุดแสงแห่งควำมหวงัไวใ้นคุกท่ีหมดหวงัได ้เรำสำมำรถปลดโซ่จำกขำนกัโทษ เรำสำมำรถใหผู้ ้
ท่ีอยูห่่ำงไกลจำกสวรรคคิ์ดถึงสวรรคไ์ด ้ เรำสำมำรถบ ำรุงเล้ียงจิตวิญญำณของผูท่ี้ทอ้ใจได ้ แมว้ำ่เขำ
จะตอ้งท ำงำนขำ้มน ้ำขำ้มทะเล ส่ิงมหศัจรรยจ์ะเกิดข้ึนตำมค ำอธิษฐำน 

นกัเขียนผูห้น่ึงเสริมค ำพยำนของเขำวำ่ “กำรเทศนำเป็นพรสวรรคท่ี์หำยำก แต่กำรอธิษฐำนเป็น
พรสวรรคท่ี์หำยำกยิง่กวำ่ กำรเทศนำเป็นเหมือนดำบ เป็นอำวธุท่ีท่ำนใชเ้ม่ือประชิดตวั ท่ำนไม่สำมำรถ
ไปถึงผูท่ี้อยูห่่ำงไกลได ้ แต่กำรอธิษฐำนเป็นเหมือนปืนใหญ่ สำมำรถไปถึงผูท่ี้อยูไ่กลออกไป และ
บำงคร้ังก็ไดผ้ลดีกวำ่กำรเทศนำ 



 32 

11. การรณรงค์ 

พระคริสตธรรมใหม่มกัจะใชก้ำรสงครำมอธิบำยงำนของคริสตจกัรในโลกน้ี ศำสนำคริสเตียน
ท่ีแทไ้ม่ใช่จะสนุกสนำน ไม่ใช่ควำมเป็นอยูอ่ยำ่งฟุ่มเฟือย และแสวงหำควำมเพลิดเพลิน แต่เป็นกำรด้ิน
รนปำงตำย เป็นกำรต่อสู้กบัพลงันรกอยำ่งไม่รู้จบส้ิน กำรเป็นศิษยจ์ะไม่มีประโยชน์เลย ถำ้เขำไม่ส ำนึก
วำ่ เขำก ำลงัอยูใ่นยทุธภูมิ และไม่มีกำรหนัหลงักลบั 

ในกำรรณรงคต์อ้งเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนั ไม่ใช่เป็นเวลำบน่จูจ้ี้ในเร่ืองไม่ส ำคญั หรืออิจฉำ
ริษยำกนั หรือมีใจเป็นสองฝักสองฝ่ำย บำ้นใดแตกแยกยอ่มตั้งอยูไ่ม่ได ้ ดงันั้นทหำรของพระคริสตต์อ้ง
สำมคัคีกนั หนทำงไปสู่ควำมสำมคัคีกนัก็คือควำมถ่อมใจ ฟิลิปปีบทสองสอนเร่ืองน้ีไวช้ดัเจน จะต่อสู้
กบัคนถ่อมใจจริง ๆ ยอ่มไม่ได ้ตบมือสองขำ้งจึงจะดงั 

สงครำมตอ้งกำรควำมเด็ดขำดและเสียสละ ในกำรสงครำมใด ๆ ยอ่มตอ้งมีกำรจ ำกดัปันส่วน 
ถึงเวลำท่ีคริสเตียนจะตระหนกัวำ่ตนเขำ้สงครำม เขำตอ้งตดัรำยจ่ำยลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยวธีิน้ีเขำจะ
ไดใ้ชทุ้นทรัพยไ์ปในกำรต่อสู้ใหม้ำกท่ีสุด 

ในปี 1960 มีชำยหนุ่มคนหน่ึงเป็นประธำนในชั้นของเขำในวทิยำลยัคริสเตียนแห่งหน่ึง 
ระหวำ่งปีนั้นชั้นของเขำแนะน ำวำ่ เขำจะมีงำนเล้ียงข้ึนตำมปกติ สวมเส้ือแบบเดียวกนัหมดและจดั
ของขวญัใหก้นั แทนท่ีจะเห็นดว้ยกบักำรใชจ่้ำยน้ี เขำลำออกจำกต ำแหน่งประธำน ต่อไปน้ีเป็นจดหมำย
ลำออกของเขำ 

เพือ่นร่วมช้ันทีรั่ก 

เน่ืองจำกเร่ืองงำนเล้ียง เส้ือ และของขวญัไดเ้สนอข้ึนไปต่อคณะท่ีประชุม ขำ้พเจำ้ในฐำนะ
ประธำนของชั้นไดใ้คร่ครวญดูท่ำทีของคริสเตียนต่อส่ิงเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่ เรำจะพบควำมยนิดีอยำ่งท่ีสุดส ำหรับตวัเรำเอง ถำ้เรำยอมอุทิศตวัเรำ สละเวลำ
และเงินทองทั้งหมดแก่พระคริสตแ์ละเพื่อผูอ่ื้น ดว้ยวธีิน้ีเรำจะพบวำ่ค ำตรัสของพระเยซูคริสตเ์ป็นควำม
จริง “ผูท่ี้สูญเสียชีวติของเขำเพื่อเห็นแก่ฉนัก็จะไดพ้บชีวิต” 

มีคนเจด็พนัคนท่ีอดตำยลงไปอยูทุ่กวนั และคนกวำ่คร่ึงโลกท่ีไม่เคยไดย้นิถึงพระเยซูผูเ้ป็น
ควำมหวงัเดียวของมนุษย ์ดงันั้นจึงดูขดั ๆ อยูท่ี่คริสเตียนจะใชเ้วลำหรือเงินทองไปในส่ิงท่ีไม่เป็นพยำน
ต่อผูไ้ม่เช่ือ หรือไม่ช่วยผูท่ี้เป็นคริสเตียน 
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เรำจะเทิดพระเกียรติพระเจำ้ไดม้ำกข้ึน ถำ้เรำจะช่วยกนัเผยแพร่พระกิตติคุณแก่อีก 60 % ของ
โลกท่ีไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระคริสตดี์กวำ่ท่ีเรำจะมำร่วมกนัในคณะเล็ก ๆ แสวงหำควำมเพลิดเพลิน และ
เสียเวลำเสียเงินไป 

เน่ือจำกขำ้พเจำ้ตระหนกัถึงควำมตอ้งกำร และโอกำสท่ีจะใชเ้งินใหเ้ป็นประโยชน์ไปในทำงท่ี
จะเทิดพระเกียรติพระเยซูคริสต ์ และช่วยเหลือเพื่อนบำ้นท่ีน่ี ขำ้พเจำ้จึงเห็นวำ่เป็นไปไม่ไดท่ี้ขำ้พเจำ้จะ
ยอมใหเ้อำเงินของชั้นไปใชใ้นส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์ ถำ้ขำ้พเจำ้เป็นผูห้น่ึงท่ีเดือดร้อน ขำ้พเจำ้จะอยำก
ใหผู้ใ้ชเ้งินของเขำมำช่วยขำ้พเจำ้ จดัหำพระกิตติคุณและวตัถุท่ีขำ้พเจำ้จ  ำเป็นมำให ้ 

ดงันั้นท่ำนก็จะเห็นไดว้ำ่พระเยซูทรงสละหมดทุกส่ิงดว้ยควำมรักและอธิษฐำน ดว้ยเหตุน้ี
ขำ้พเจำ้จึงขอลำออกจำกกำรเป็นประธำนของชั้น 

สงครำมตอ้งมีกำรทนทุกข ์ ถำ้ชำยหนุ่มในทุกวนัน้ียอมสละชีวติเพื่อประเทศชำติ คริสเตียนยิง่
จะตอ้งยอมสละชีวติเพื่อเห็นแก่พระคริสตแ์ละพระกิตติคุณของพระองคม์ำกแค่ไหน ศรัทธำท่ีไม่ตอ้ง
สละอะไรเลยก็ไม่มีค่ำ ถำ้พระเยซูเจำ้มีค่ำยิง่ต่อเรำทุกคน พระองคจ์ะมีค่ำคุม้กบัทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีเรำเสีย
ไป เม่ือเรำรับใชพ้ระองคเ์รำตอ้งไม่คิดถึงควำมปลอดภยัส่วนตวัเรำ หรือควำมสบำยใด ๆ 

เม่ืออคัรสำวกเปำโลพดูถึงควำมเป็นอคัรสำวกของท่ำน ท่ำนไม่ไดช้ี้ถึงครอบครัว หรือ
กำรศึกษำ หรือส่ิงท่ีท่ำนไดรั้บในโลกน้ี ท่ำนช้ีถึงกำรท่ีท่ำนทนทุกขเ์พื่อพระเยซูคริสตเ์จำ้ 

“เขำเป็นคนรับใชข้องพระคริสตห์รือ ขำ้พเจำ้เป็นดีกวำ่เขำเสียอีก (ขำ้พเจำ้พดูอยำ่งคนบำ้) 
ขำ้พเจำ้ท ำงำนใหญ่ยิง่กวำ่เขำอีก ขำ้พเจำ้ติดคุกมำกกวำ่เขำ ขำ้พเจำ้ถูกโบยตีเกินขนำด ขำ้พเจำ้หวดิตำย
บ่อย ๆ พวกยดูำเฆ่ียนขำ้พเจำ้หำ้คร้ัง ๆ ละสำมสิบเกำ้ที เขำตีขำ้พเจำ้ดว้ยตะบองสำมคร้ัง เขำเอำกอ้นหิน
ขวำ้งขำ้พเจำ้คร้ังหน่ึง ขำ้พเจำ้เผชิญภยัเรือแตกสำมคร้ัง ขำ้พเจำ้ลอยอยูใ่นทะเลวนัหน่ึงกบัคืนหน่ึง 
ขำ้พเจำ้ตอ้งเดินทำงบ่อย ๆ เผชิญภยัน่ำกลวัในแม่น ้ำ เผชิญโจรภยั เผชิญภยัจำกชนชำติของขำ้พเจำ้เอง 
เผชิญภยัในนคร เผชิญภยัในป่ำ เผชิญภยัจำกคนต่ำงชำติ เผชิญภยัในทะเล เผชิญภยัจำกพี่นอ้งทรยศ ตอ้ง
ท ำงำนเหน็ดเหน่ือยและยำกล ำบำก ตอ้งอดหลบัอดนอนบ่อย ๆ ตอ้งหิวกระหำย ตอ้งอดขำ้วบ่อย ๆ ตอ้ง
ทนหนำวและเปลือยกำย และนอกจำกนั้นยงัมีกำรอ่ืนท่ีบีบขำ้พเจำ้อยูทุ่กวนั ๆ คือควำมกระวนกระวำย
ถึงคริสตจกัรทั้งปวง” (2 โครินธ์ 11:23-28) 

“จงทนกำรยำกล ำบำกดว้ยกนักบัทหำรท่ีดีของพระเยซูคริสต”์ 
ในสงครำมจะตอ้งเช่ือฟังอยำ่งยิง่ ทหำรท่ีแทจ้ริงจะเช่ือฟังนำยท่ีอยูเ่หนือตนอยำ่งไม่ไต่ถำม

หรือลงัเลใจ เรำไม่ควรคิดวำ่พระคริสตจ์ะทรงก ำหนดมำตรฐำนต ่ำไว ้ พระองคเ์ป็นผูส้ร้ำงและพระผูไ้ถ่
บำป ดงันั้นพระองคจึ์งมีสิทธ์ิทุกประกำรจะหวงัใหผู้ท่ี้ตำมพระองคเ์ขำ้สงครำมเช่ือฟังค ำสั่งสอนของ
พระองคอ์ยำ่งส้ินเชิง 
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ในสงครำมเรำตอ้งเก่งทำงใชอ้ำวธุ อำวธุของคริสเตียนไดแ้ก่ค ำอธิษฐำนและพระวจนะของ
พระเจำ้ คริสเตียนจะตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอ มีควำมศรัทธำและอธิษฐำนดว้ยควำมพำกเพียร น่ีเป็นทำงเดียว
ท่ีจะโค่นป้อมปรำกำรท่ีมัน่คงของขำ้ศึกได ้ แลว้คริสเตียนจะตอ้งเช่ียวชำญทำงใชด้ำบของพระวิญญำณ 
นัน่คือพระวจนะของพระเจำ้ ขำ้ศึกจะใชลู้กไมทุ้กอยำ่งท่ีจะล่อใหค้ริสเตียนทิ้งดำบ มนัจะท ำให ้
คริสเตียนสงสัยในเร่ืองแรงดลใจของพระคมัภีร์ มนัจะช้ีใหดู้ส่ิงท่ีขดัแยง้กนั มนัจะยกเอำขอ้โตแ้ยง้มำ
จำกวทิยำศำสตร์และปรัชญำ และประเพณีนิยม แต่ทหำรของพระคริสตต์อ้งยนืหยดัใชอ้ำวธุของเขำอยู่
ตลอดเวลำ 

ชำวโลกจะเห็นวำ่อำวธุของคริสเตียนนั้นน่ำหวัเรำะเยำะ ผูน้ ำทำงทหำรสมยัน้ีจะหวัเรำะเยำะ
แผนกำรตีเมืองเยริโคของฆิดโอน กองทพัเล็กกะจอ้ยร่อยของเขำจะท ำใหค้นหวัเรำะเยำะ แลว้กำรยงิ 
สลิงของดำวดิเล่ำ? หรือประตกัววัของ ซ ำฆำร และกองทพัเล็ก ๆ ของพระเจำ้ท่ีมีต่อคนเขลำมำตลอดทุก
ยคุ? คนของพระเจำ้รู้วำ่พระเจำ้ไม่ทรงเขำ้ขำ้งกองทพัใหญ่ แต่ทรงรักคนอ่อนแอคนจนและผูท่ี้ถูกโลกน้ี
ดูแคลนซ่ึงเป็นผูท่ี้เทิดพระเกียรติพระองค ์

ในสงครำมเรำตอ้งรู้เร่ืองของขำ้ศึกและแผนกำรรบของขำ้ศึก กำรรณรงคข์องคริสเตียนก็เป็น
เช่นเดียวกนั “เพรำะวำ่เรำไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัเทพผูค้รองศกัด์ิเทพ เทพผูค้รอง
พิภพในโมหะควำมมืดแห่งโลกน้ี ต่อสู้กบัเหล่ำวญิญำณท่ีชัว่ในสถำนฟ้ำอำกำศ” (เอเฟซสั 6:12) 

ทหำรคริสเตียนท่ีฝึกมำดีแลว้รู้ วำ่กำรขดัขวำงท่ีขมข่ืนท่ีสุดไม่ไดม้ำจำกข้ีเมำหรือขโมย หรือ
โสเภณี แต่กลบัมำจำกผูน้ ำทำงศำสนำ ผูน้ ำทำงศำสนำต่ำงหำกท่ีตรึงพระคริสตก์บักำงเขน ผูน้ ำทำง
ศำสนำต่ำงหำกเป็นผูข้่มเหงคริสตจกัรในสมยัตน้ เป็นผูน้ ำทำงศำสนำนัน่แหละท่ีเป็นศตัรูตวัร้ำยของ 
เปำโล เป็นเช่นน้ีมำตลอดหลำยปีแลว้ ผูรั้บใชพ้ญำมำรดูเหมือนกบัศำสนำจำรยท์รงธรรม เขำพดูเร่ือง
ธรรมมะธรรมโม แต่งกำยเคร่งครัดตำมศำสนำ แกลง้ท ำเป็นผูมี้ศรัทธำแรงกลำ้ แต่จิตใจซิเตม็ไปดว้ย
ควำมเกลียดชงัพระคริสตแ์ละพระกิตติคุณของพระองค ์

สงครำมหมำยวำ่ เรำจะไม่พะวกัพะวนในเร่ืองอ่ืน 
“ไม่มีทหำรคนใดท่ีเขำ้ประจ ำกำรแลว้ จะยุง่อยูก่บังำนฝ่ำยพลเรือนดว้ยวำ่เขำมุ่งท่ีจะท ำให้

ผูบ้งัคบับญัชำพอใจ” (2 ทิโมธี 2:4) ศิษยข์องพระคริสตท่ี์จะไม่ยอมใหส่ิ้งใดมำขวำงกั้นระหวำ่งจิต
วญิญำณของเขำกบักำรอุทิศถวำยแด่พระเยซูคริสตอ์ยำ่งส้ินเชิง เขำจะปรำศจำกเมตตำจิตแต่ก็ไม่ขุ่นเคือง 
เขำหนกัแน่นแต่ก็ไม่ไร้มำรยำท เขำมีแต่ควำมหลงใหลเท่ำนั้น ทุกส่ิงทุกอยำ่งตอ้งอยูใ่ตค้วำมควบคุม
อยำ่งเคร่งครัด 

สงครำมหมำยวำ่ เรำตอ้งกลำ้เผชิญอนัตรำย 
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“เหตุฉะนั้นจงรับยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจำ้ไว ้เพื่อท่ำนจะไดต่้อตำ้นในวนัอนัชัว่ร้ำยนั้น และ
เม่ือเสร็จแลว้จะอยูอ่ยำ่งมัน่คงได ้ เหตุฉะนั้นท่ำนจงมัน่คง เอำควำมจริงคำดเอว เอำควำมชอบธรรมเป็น
ทบัทรวงเคร่ืองป้องกนัอีก” (เอเฟซสั 6:13-14) 

ใคร ๆ มกัจะช้ีใหเ้ห็นวำ่ เคร่ืองยทุธภณัฑข์องทหำรในเอเฟซสับท 6 ไม่มีอะไรป้องกนัหลงัเลย
ไม่มีอะไรจะช่วยเม่ือเขำถอยหนี ท ำไมจะตอ้งถอยดว้ยเล่ำ? ถำ้เรำจะเป็นยิง่กวำ่ผูช้นะทำงพระองคผ์ูท้รง
รักเรำ ท ำไมเรำจะตอ้งคิดถึงกำรกลบัหลงัหนีเล่ำ ถำ้ไม่มีใครเอำชนะเรำไดเ้พรำะพระเจำ้ทรงช่วยเรำ 
และถำ้เรำชนะแน่นอนแมว้ำ่จะก่อนสู้รบก็ตำมเรำจะไม่คิดถึงกำรกลบัหนัหลงัไดอ้ยำ่งไรเล่ำ? 
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12. ครอบครองโลก 

พระเจำ้ทรงเรียกคริสเตียนให้ครอบครองเหนือโลกพระองคไ์ม่ตอ้งกำรให้เรำเป็นคนไม่ส ำคญั 
ท ำงำนท่ีไม่ส ำคญั 

เม่ือพระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยที์แรก พระองคบ์ญัชำให้เขำครอบครองโลก พระองค์ทรงใหม้นุษย์
ไดรั้บเกียรติยศสง่ำรำศี ใหทุ้กส่ิงอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำของเขำ มนุษยจึ์งมีเกียรติยศและควำมยิง่ใหญ่......ต ่ำ
กวำ่ทูตสวรรคเ์พียงนิดเดียว 

เม่ือมนุษยท์  ำบำป ลำดำมก็สูญเสียส่ิงท่ีเขำไดรั้บจำกพระเจำ้ แทนท่ีจะเป็นผูค้รอบครองโดยท่ี
ไม่มีใครคำ้นไดบ้ดัน้ีเขำกลบัครอบครองอยำ่งไม่มัน่คงเหนือขอบเขตท่ีไม่แน่นอน 

ในพระกิตติคุณก็มีเร่ืองท่ีเรำจะเอำอ ำนำจครอบครองน้ีกลบัคืนมำอีกไม่ไดห้มำยวำ่ บดัน้ีเรำ
บงัคบัสุนขัท่ีแยกเข้ียวค ำรำมหรืองูพิษได ้ แต่หมำยวำ่ผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจำ้เป็นมรดกทั้งชนท่ีสุดปลำย
แผน่ดินโลกก็เป็นกรรมสิทธ์ิของท่ำน (สดุดี 2:8) เรำครอบครองทำงศีลธรรมและทำงฝ่ำยจิตวญิญำณเรำ
ครอบครองทำงมีชีวติท่ีบริสุทธ์ิหมดจด 

อนัท่ีจริงควำมงดงำมของชีวิตคริสเตียนน้ีเป็นส่ิงท่ีอำดมัไม่เคยรู้จกั เรำเป็นส่วนกบัพระเจำ้ใน
กำรท่ีทรงไถ่โลกน้ี น่ีแหละเป็นงำนของเรำ เรำตอ้งสอนคนทั้งปวงใหเ้อำชนะใจตนเอง และมำรับใช้
พระเจำ้ในอำณำจกัรของพระองค์ 

แต่น่ำสังเวชใจท่ีเรำไม่ไดข้อบคุณพระเจำ้ท่ีทรงเรียกเรำท ำหนำ้ท่ีน้ี เรำกลบัพอใจใชชี้วติท ำส่ิง
ท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่นั้น เรำคืบคลำนแทนท่ีจะบินปร๋อไป เรำเป็นทำสแทนท่ีจะเป็นกษตัริย ์ มีไม่ก่ีคนท่ี
เห็นภำพวำ่ประเทศต่ำง ๆ ก ำลงัเรียกร้องอยำกจะรู้จกัพระคริสต ์

ท่ำนสเปอร์เจียนมิไดอ้ยูใ่นจ ำนวนน้ี ท่ำนเขียนขอ้ควำมต่อไปน้ีถึงบุตรชำยของท่ำน 
“ถำ้พระเจำ้ทรงเรียกลูกใหไ้ปสอนใหใ้คร ๆ รู้จกัพระองคพ์อ่ก็ไม่อยำกใหลู้กตำยอยำ่งเศรษฐี  
ถำ้ลูกเหมำท่ีจะสอนใหใ้คร ๆ รู้จกัพระองค ์พ่อก็ไม่อยำกใหลู้กลดฐำนะตกลงมำเป็นพระรำชำ 
กำรท่ีลูกจะเป็นรำชำ เป็นขุนนำง มีมงกุฎรัดเกลำ้จะเทียบไดห้รือกบัเกียรติในกำรน ำ คน

ทั้งหลำยมำรู้จกัพระคริสต?์ ส่ิงเหล่ำน้ีจะสู้เกียรติยศเกิดจำกกำรสร้ำงเพื่อพระคริสตห์รือ ไม่ใช่สร้ำงบน
รำกฐำนอ่ืนของมนุษย ์ แต่เป็นกำรประกำศพระกิตติคุณในประเทศไกลโพน้ จำกดินแดนท่ีเคยประกำศ
กนัมำแลว้” 

จอห์น มอทห์ ก็เป็นผูท่ี้เรำตอ้งยกเวน้ เม่ือประธำนำธิบดี โคลลิดจ ์ ขอร้องใหเ้ขำเป็น
เอกอคัรรำชทูตไปประเทศญ่ีปุ่น มอทห์ตอบวำ่ “ท่ำนประธำนำธิบดีขอรับ เน่ืองจำกพระเจำ้ทรงเรียก
กระผม ใหเ้ป็นเอกอคัรรำชทูตของพระองคแ์ลว้ หูของกระผมจึงไม่ไดย้นิเสียงเรียกร้องอ่ืนเลย” 
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บิลล่ี เกรแฮม เล่ำถึงอีกผูห้น่ึงท่ีตอ้งยกเวน้ “เม่ือบริษทัน ้ำมนัสแตนดำร์ดออยล ์ มองหำผูท่ี้อยู่
ทำงตะวนัออกไกลใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทั เขำก็เลือกผูป้ระกำศศำสนำคนหน่ึง บริษทัเสนอให้เขำ
หม่ืนดอลล่ำร์ แต่เขำไม่แยแสแลว้บริษทัก็เสนอใหส้องหม่ืนหำ้พนัดอลล่ำร์ เขำก็ไม่รับเม่ือบริษทัเสนอ
ใหห้ำ้หม่ืนดอลล่ำร์เขำก็ไม่เอำดว้ย ทำงบริษทัก็ถำมวำ่ “ผดิอะไรหรือ?” ชำยนั้นนตอบวำ่ “รำคำก็
ถูกตอ้งดีแต่หนำ้ท่ีท่ีท่ำนมอบใหเ้ล็กไป พระเจำ้ทรงเรียกผมเป็นผูส้อนศำสนำ” 

คริสเตียนมีเสียงเรียกร้องท่ีสูงสง่ำเหนือเสียงเรียกร้องทั้งปวง ถำ้เรำตระหนกัในขอ้น้ีชีวติเรำจะ
เลิศลอยกวำ่น้ี เรำจะไม่พดูต่อไปวำ่ พระเจำ้ทรงเรียกใหเ้รำเป็นนำยช่ำงประปำ นกัฟิสิกส์ หรือทนัต
แพทย ์แต่เรำจะพดูวำ่พระเจำ้ทรงเรียกใหเ้รำเป็นอคัรสำวก ส่ิงอ่ืน ๆ เป็นเพียงอำชีพเท่ำนั้น 

เรำจะเห็นวำ่พระเจำ้ทรงเรียกเรำใหเ้ทศนำพระกิตติคุณแก่ทุกคนใหช้นทุกชำติมำเป็นสำวกออก
ประกำศใหโ้ลกรู้ 

แลว้เรำจะท ำอยำ่งไรให้โลกในยคุน้ีรู้จกัพระคริสตเ์ล่ำ? ค ำตอบก็คือทำงชำยและหญิงท่ีรัก   
พระเจำ้จนสุดใจและรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเองนั้น ทำงอุทิศตนท่ีมำจำกจิตใจท่ีรักไม่จืดจำงเท่ำนั้นท่ี
จะท ำใหง้ำนน้ีส ำเร็จได ้

ควำมรักของพระคริสตเ์ขำ้ครอบง ำคนใด คนนั้นยอ่มรู้สึกวำ่ไม่มีควำมเสียสละใดจะยิง่ใหญ่จน
เขำท ำไม่ได ้ เขำจะท ำส่ิงต่ำง ๆ เพรำะเขำรักพระองค ์แมว้ำ่เขำจะไม่มีวนัท ำส่ิงเดียวกนันั้นเพรำะเห็นแก่
ไดฝ่้ำยโลก เขำจะไดเ้ห็นวำ่ชีวติของเขำมีค่ำ ถำ้แมน้วำ่จะช่วยคนทั้งหลำยไม่ใหจ้มอยูใ่นหว้งบำปได ้เขำ
ก็จะยนิดีสละชีวติให ้

ถำ้ไม่มีควำมรัก ก็หมดหวงั ไม่มีประโยชน์เลย งำนของเรำจะเป็นเหมือนฉ่ิงหรือฉำบท่ีส่งเสียง 
แต่เม่ือควำมรักเป็นดำวส่องน ำทำงแลว้ และเม่ือมนุษยร้์อนใจออกไปประกำศพระกิตติคุณ เม่ือนั้นจะไม่
มีส่ิงใดมำหยดุย ั้งพระกิตติคุณท่ีแผข่ยำยออกไปขำ้งหนำ้ได ้

นึกถึงภำพสำนุศิษยท่ี์ถวำยตวัแก่พระเยซูคริสตอ์ยำ่งส้ินเชิงเป็นหมู่ใหญ่ มีควำมรักของพระเจำ้
เป็นส่ิงจูงใจ คนเหล่ำน้ีจะเดินทำงขำ้มน ้ำขำ้มแผน่ดินไปประกำศเร่ืองรำวอนัทรงเกียรติ เขำจะกำ้วเขำ้
ไปสู่เขตแดนใหม่ ๆ อยำ่งไม่รู้เหน่ือยหน่ำย เขำน ำชีวิตทุกชีวติท่ีเขำพบมำหำพระคริสต ์ เขำอยำกใหทุ้ก
คนมำนมสักำรพระคริสต ์คนเหล่ำน้ีใชว้ธีิไหนเทศนำพระกิตติคุณเล่ำ?  

พระกิตติคุณใหม่ดูจะใหว้ธีิประกำศพระกิตติคุณไวส้องวธีิใหญ่ ๆ วธีิแรกก็คือประกำศต่อหนำ้
สำธำรณชนและอีกวธีิหน่ึงก็คือ พดูกบัเขำเป็นส่วนตวั 

พระเยซูเจำ้กบัสำนุศิษยม์กัจะใชว้ธีิแรก ไม่วำ่ท่ีไหนท่ีมีผูค้นมำชุมนุมกนัยอ่มจะมีโอกำส
เทศนำพระกิตติคุณ ดงันั้นเรำจึงเห็นผูค้นมำชุมนุมฟังพระกิตติคุณในตลำด ในคุก ในศำลำธรรม ท่ี
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ชำยหำดริมฝ่ังแม่น ้ำ ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งประกำศท ำใหไ้ม่จ  ำกดัวำ่จะตอ้งเทศนำอยูแ่ต่เฉพำะแห่ง
เท่ำนั้น 

วธีิท่ีสองท่ีจะน ำผูค้นมำเป็นสำวกก็คือพดูกบัเขำเป็นรำยบุคคล น่ีเป็นวธีิท่ีพระเยซูเจำ้ใชเ้ม่ือ
ทรงฝึกสำนุศิษยสิ์บสองคน พระองคท์รงเรียกคนกลุ่มน้ีมำเพื่อเขำจะไดอ้ยูก่บัพระองค ์ และพระองคจ์ะ
ไดใ้ชเ้ขำออกไป วนัแลว้วนัเล่ำ พระองคท์รงสอนเขำถึงสัจจะของพระเจำ้ พระองคท์รงใหเ้ขำท ำงำน 
ทรงเตือนเขำล่วงหนำ้ถึงเร่ืองอนัตรำยและควำมยำกล ำบำกท่ีเขำจะตอ้งเผชิญ พระองคท์รงบอกเขำถึง
แผนกำรของพระเจำ้และทรงตั้งใหเ้ขำเป็นเพื่อนร่วมงำนในกำรด ำเนินตำมแผนกำรเหล่ำน้ี พระองคท์รง
ใชเ้ขำไปดงัฝงูแกะท่ีอยูท่่ำมกลำงสุนขัป่ำ พระองคท์รงให้เขำมีฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณ พระศิษยจึ์ง
ออกไปบอกให้โลกรู้ถึงพระผูช่้วยใหร้อดผูท้รงเกียรติท่ีพื้นข้ึนมำจำกตำยและเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ เรำ
สำมำรถเห็นวำ่วธีิน้ีไดผ้ลโดยสังเกตเห็นวำ่คณะสำนุศิษยสิ์บสองคนเปล่ียนโลกจำกหนำ้มือเป็นหลงัมือ 
ทั้ง ๆ ทั้งท่ีศิษยเ์หลือสิบเอด็คนเพรำะยดูำทิ้งพระเยซูไป 

อคัรสำวกเปำโลไม่แต่เพียงใชว้ธีิน้ีเท่ำนั้น แต่ท่ำนยงัรบเร้ำทิโมธีดว้ย “จงมอบค ำสอนเหล่ำนั้น
ซ่ึงท่ำนไดย้นิจำกขำ้พเจำ้ต่อหนำ้พยำนหลำยคนไวก้บัคนท่ีซ่ือสัตยท่ี์สำมำรถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

ขั้นแรกก็คืออธิษฐำนและเลือกผูท่ี้ซ่ือสัตยม์ำอยำ่งรอบคอบ ขั้นท่ีสองก็คือให้เขำเกิดควำมคิด
ข้ึนวำ่เขำจะตอ้งท ำประกำรใดบำ้ง ขั้นท่ีสำม ส่งคนเหล่ำน้ีออกไปน ำคนอ่ืน ๆ มำเป็นสำนุศิษย ์         
พระคริสต ์(มทัธิว 28:19) 

ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรจะน ำคนมำเป็นจ ำนวนมำก ๆ วธีิดูไม่น่ำท่ึงและน่ำร ำคำญ แต่พระเจำ้ทรง
ทรำบวำ่พระองคท์รงท ำอะไร และวธีิของพระองคก์็เป็นวธีิดีเลิศ ศิษยท่ี์ยอมอุทิศเพื่อพระองค ์ สำมำรถ
ท ำส ำเร็จเพื่อพระเจำ้ไดม้ำกกวำ่กองทพัใหญ่ท่ีถือศำสนำบงัหนำ้แต่ไม่เป็นสำนุศิษยแ์ทข้องพระคริสต ์

เม่ือศิษยเ์หล่ำน้ีออกไปในพระนำมของพระคริสต ์ เขำท ำตำมหลกับำงประกำรท่ีพระวจนะของ
พระเจำ้บ่งไว ้ ประกำรแรกเขำจะตอ้งฉลำดเหมือนงูและไม่เป็นอนัตรำยเหมือนนกพิรำบ เขำขอ
สติปัญญำจำกพระเจำ้ เม่ือเขำจะตอ้งเดินตำมทำงท่ีแสนยำกล ำบำก ในขณะเดียวกนัเขำก็สุภำพอ่อนโยน
และถ่อมตนเม่ือติดต่อกบัเพื่อนมนุษย ์ ไม่มีใครตอ้งกลวัวำ่เขำจะท ำร้ำยเอำ คนทั้งหลำยกลวัแต่ค ำ
อธิษฐำนของเขำเท่ำนั้นและกลวัค ำพยำนท่ีร้อนรนของเขำ 

คิษยเ์หล่ำน้ี ไม่ยอมยุง่เก่ียวกบักำรเมือง เขำไม่สู้รบตบมือกบัรัฐบำลใด ๆ หรือลทัธิกำรเมืองใด 
ๆ เขำสำมำรถท ำกำรภำยใตรั้ฐบำลรูปใดก็ได ้ และซ่ือสัตยอ์ยูจ่นกระทัง่เขำตอ้งยอมประนีประนอมค ำ
พยำนของเขำหรือไม่จงรักภกัดีต่อพระเจำ้ เม่ือนั้นเขำจะไม่ยอมเช่ือฟังและรับผลท่ีเกิดตำมมำ แต่เขำจะ
ไม่มีวนัโค่นรัฐบำลหรือเป็นกบฏพระเยซูเจำ้มิไดต้รัสดอกหรือวำ่ “ถำ้อำณำจกัรของเรำอยูใ่นโลกน้ี คน
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ของเรำก็ควรท่ีจะต่อสู้” คนเหล่ำน้ีเป็นเอกอคัรรำชทูตของประเทศสวรรค ์ เขำจึงผำ่นโลกน้ีดงัผูพ้เนจร
และคนแปลกหนำ้ 

เขำซ่ือสัตยจ์ริง ๆ ไม่วำ่จะท ำส่ิงใด เขำหลีกเล่ียงกำรหลอกลวงทุกชนิด จริงก็วำ่จริง ใช่ก็วำ่ใช่ 
ไม่มีสถำนกำรณ์ใดจะมำใหเ้ขำท ำชัว่เพื่อใหไ้ดผ้ลดี ศิษยทุ์กคนยอ่มตำยเสียดีกวำ่ท ำบำป 

หลกัอีกประกำรหน่ึงของคนเหล่ำนั้นก็คือ เขำใหก้ำรงำนของเขำยดึเหน่ียวกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน
เขำออกไปเท่ียวเก็บผลในโลก น ำคนใหก้ลบัใจมำหำพระเยซูคริสตเจำ้แลว้เขำน ำผูท่ี้กลบัใจเหล่ำนั้นมำ
สู่ควำมสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน เพื่อคนท่ีกลบัแลว้จะมีก ำลงัใจยิง่ข้ึน และมีควำมศรัทธำมำกข้ึน 
สำนุศิษยท่ี์แท ้ ยอ่มทรำบวำ่พระเจำ้ทรงประกำศใหเ้ห็นควำมศรัทธำทำงคริสตจกัรเขำทรำบวำ่งำนกบั
คริสตจกัรจะย ัง่ยนืไปนำนท่ีสุด  

สำนุศิษยท่ี์แทไ้ม่ยอมใหอ้งคก์ำรของมนุษยม์ำบญัชำงำนของเขำ เขำรับค ำสั่งโดยตรงจำก
สวรรค ์ เขำยงัคงท ำงำนดว้ยควำมมัน่ใจและฝำกฝังไวก้บัคริสเตียนในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน และมัน่ใจใน
พระสุรเสียงของพระเจำ้ท่ีตรัสกบัเขำแต่เขำคงยนืกรำนเช่ือฟังถอ้ยค ำพระเจำ้และกำรทรงน ำของ
พระองค ์

ในท่ีสุด เขำหลีกเล่ียงท่ีจะใหใ้คร ๆ รู้ เขำพยำยำมจะอยูเ่บ้ืองหลงั จุดประสงคข์องเขำก็คือ
เทิดพระเกียรติพระเจำ้และใหใ้คร ๆ รู้จกัพระองค ์เขำไม่ไดแ้สวงหำควำมส ำคญัใส่ตวั เขำไม่ตอ้งกำรจะ
เปิดเผยแผนกำรณ์ใหข้ำ้ศึกรู้เขำจึงท ำกำรไปเงียบ ๆ ไม่คิดถึงวำ่มนุษยจ์ะสรรเสริญหรือติฉินเขำคอย
สวรรคเ์พื่อจะทรำบถึงผลงำนของเขำวำ่จะเป็นเช่นไร 
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13. สานุศิษย์กบัการแต่งงาน 

“ดว้ยวำ่ผูท่ี้เป็นขนัทีตั้งแต่ก ำเนิดก็มี ผูท่ี้มนุษยก์ระท ำใหเ้ป็นขนัทีก็มี ผูท่ี้กระท ำตวัเองใหเ้ป็น
ขนัทีเพรำะเห็นแก่แผน่ดินสวรรคก์็มี ใครถือไดก้็ใหถื้อเอำเถิด” (มทัธิว 19:12) 

ปัญหำส ำคญัประกำรหน่ึงท่ีสำนุศิษยทุ์กคนจะตอ้งเผชิญคือพระเจำ้ทรงเรียกใหเ้ขำแต่งงำนหรือ
เปล่ำ น่ีเป็นเร่ืองท่ีพระเจำ้ทรงน ำแต่ละคน ไม่มีใครจะมำออกกฎเกณฑใ์หค้นอ่ืนได ้กำรขดัขวำงในเร่ือง
น้ีก็เป็นอนัตรำยมำก 

พระวจนะของพระเจำ้สอนวำ่ จุดประสงคใ์นกำรแต่งงำนน้ีมีอยูห่ลำยประกำรดว้ยกนั 
1. พระเจำ้ทรงใหมี้กำรแต่งงำน เพื่อจะไดมี้เพื่อนและพอใจ พระเจำ้ทรงเห็นวำ่ “ซ่ึงมนุษยผ์ูน้ั้น

จะอยูค่นเดียว ก็ไม่เหมำะสม” (ปฐมกำล 2:18) 
2. เพื่อจะไดมี้วงศว์ำรสืบต่อไป เรำเห็นไดจ้ำกพระด ำรัสของพระเจำ้ “จงบงัเกิดทวมีำกข้ึนทัว่

ทั้งแผน่ดิน” (ปฐมกำล 1:28) 
3. เพื่อรักษำควำมสะอำดหมดจดในครอบครัวและในสังคม “แต่เพื่อป้องกนักำรล่วงประเวณี 

ผูช้ำยทุกคนควรมีภรรยำเป็นของตน” (1 โครินธ์ 7:2) 
พระวจนะของพระเจำ้ไม่มีตอนใดท่ีแนะน ำวำ่ไม่ใหแ้ต่งงำน และในขณะเดียวกนัใหมี้ชีวติท่ี

หมดจด อุทิศและรับใชพ้ระเจำ้ พระคมัภีร์เตือนเรำวำ่ “จงใหก้ำรสมรสเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวง และ
ใหเ้ตียงสมรสปรำศจำกควำมชัว่ชำ้” (ฮีบรู 13:4) พระคมัภีร์กล่ำววำ่ “คนใดท่ีไดภ้รรยำก็ไดข้องท่ีดี” 
(สุภำษิต 18:22) ถอ้ยค ำของผูป้ระกำศเรำเอำมำใชก้บักำรแต่งงำนได ้ “สองคนก็ดีกวำ่คนเดียว”     
(ปัญญำจำรย ์4:9) น่ีเป็นจริงทีเดียว ถำ้สองคนจะร่วมกนัรับใชพ้ระเยซูเจำ้ กำรท ำส่ิงใด ๆ ถำ้ร่วมใจกนัก็
ไดผ้ลมำกกวำ่ท ำคนเดียว เฉลยธรรมบญัญติั 32:30 ไดแ้นะน ำวำ่ คนหน่ึงจะมีชยัชนะแก่พนัคนและสอง
คนมีชยัแก่หม่ืนคน 

ทั้ง ๆ ท่ีกำรแต่งงำนเป็นพระประสงคข์องพระเจำ้เพื่อใหสื้บเช้ือสำย แต่ก็ไม่ใช่จะเป็น          
พระประสงคข์องพระเจำ้ส ำหรับทุกคน แมว้ำ่จะเป็นสิทธิท่ีพวกศิษยจ์ะเลือกท ำได ้ น่ีก็เพื่อจะอุทิศตวัรับ
ใชพ้ระเจำ้ไดม้ำกข้ึนโดยไม่มีอะไรมำท ำใหไ้ขวเ้ขวไป 

พระเยซูเจำ้ทรงสังเกตวำ่ มีผูท่ี้อยูใ่นอำณำจกัรของพระองคท่ี์ยอมเป็นขนัทีเพื่อแก่พระองค ์
“ดว้ยวำ่ผูท่ี้เป็นขนัทีตั้งแต่ก ำเนิดก็มี ผูท่ี้มนุษยก์ระท ำใหเ้ป็นขนัทีก็มี ผูท่ี้กระท ำตวัเองใหเ้ป็นขนัทีเพรำะ
เห็นแก่แผน่ดินสวรรคก์็มี ใครถือไดก้็ใหถื้อเอำเถิด” 

น่ีเป็นค ำสัตยป์ฏิญำณท่ีลัน่วำจำออกมำดว้ยควำมสมคัรใจ เขำท ำเช่นน้ีก็เน่ืองจำกผลของสอง
ประกำรน้ี 
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1. เขำรู้สึกวำ่พระเจำ้ทรงน ำเขำไม่ใหแ้ต่งงำน 
2. เขำปรำรถนำจะถวำยตวัอยำ่งเตม็อกเตม็ใจไดม้ำกข้ึนในกำรท ำงำนของพระคริสต ์ถำ้เขำไม่มี

ห่วงทำงครอบครัว 
เขำจะตอ้งมัน่ใจวำ่พระเจำ้ทรงเรียกเขำ (1 โครินธ์ 7:7) ควำมมัน่ใจเช่นน้ีแหละท่ีสำนุศิษยจ์ะ

แน่ใจไดว้ำ่พระเจำ้จะประทำนพระคุณใหแ้ก่เขำตำมท่ีเขำตอ้งกำร เพื่อจะมีชีวติท่ีหมดจด 
ประกำรท่ีสอง จะตอ้งสมคัรใจเอง ถำ้เป็นเร่ืองท่ีคริสตจกัรจะบอกใคร ๆ วำ่คนนั้นคนน้ี

แต่งงำนไม่ได ้ก็จะเกิดผดิศีลธรรม มวัหมองซ่ึงเป็นอนัตรำยอยำ่งมำก 
อคัรสำวกเปำโลเนน้วำ่ ผูท่ี้ไม่แต่งงำนก็อุทิศตวัท ำธุรกิจของกษตัริยไ์ดเ้ตม็ท่ีวำ่ “ขำ้พเจำ้อยำก

ใหท้่ำนพน้จำกควำมสำละวุน่วำย ฝ่ำยคนท่ีไม่มีภรรยำก็สำละวนในกำรงำนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เพื่อ
จะท ำส่ิงซ่ึงเป็นท่ีพอพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ แต่คนท่ีมีภรรยำแลว้ก็สำละวนในกำรงำนของโลกน้ี 
เพื่อจะท ำส่ิงท่ีพอใจของภรรยำ” (1 โครินธ์ 7:32-33) 

เพรำะเหตุนั้นท่ำนก็พดูถึงวำ่ท่ำนปรำรถนำจะใหผู้ท่ี้ไม่แต่งงำนและหญิงหมำ้ยคงอยูเ่ช่นนั้น 
นัน่ก็คือไม่แต่งงำน (1 โครินธ์ 7:7-8) 

แมแ้ต่ผูท่ี้แต่งงำนแลว้ อคัรสำวกก็ยนืยนัวำ่ เน่ืองจำกเวลำสั้นนกั ทุกส่ิงควรจะเป็นท่ีสองรอง
จำกงำนใหญ่ไดแ้ก่ประกำศใหใ้คร ๆ รู้จกัพระคริสต ์ “พี่นอ้งทั้งหลำยขำ้พเจำ้หมำยควำมวำ่ ยคุน้ีก็สั้น
มำกแลว้ ตั้งแต่น้ีไปใหค้นเหล่ำนั้นท่ีมีภรรยำด ำเนินชีวติเหมือนกบัไม่มีภรรยำและใหค้นท่ีเศร้ำโศก
ด ำเนินชีวติเหมือนกบัมิไดเ้ศร้ำโศก และผูท่ี้ช่ืนชมยนิดีด ำเนินชีวิตเหมือนกบัมิไดช่ื้นชมยนิดี และผูท่ี้ซ้ือ
ก็ใหด้ ำเนินชีวิตเหมือนกบัวำ่เขำไม่มีกรรมสิทธ์ิเหมือนอะไรเลย และคนท่ีใชข้องโลกน้ีใหด้ ำเนินชีวติ
เหมือนกบัมิไดใ้ชอ้ยำ่งเตม็ท่ีเลย เพรำะระบอบของโลกน้ี ก ำลงัล่วงไป” (1 โครินธ์ 7:29-31) 

น่ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ชำยควรสละบำ้นช่อง สละควำมรับผดิชอบต่อครอบครัว ทอดทิ้งบุตร
ภรรยำแลว้ออกไปประกำศศำสนำ แต่หมำยควำมวำ่ เขำไม่ควรจะอยูเ่พื่อควำมเพลิดเพลิน และควำม
พอใจ เขำไม่ควรใชบุ้ตรและภรรยำเป็นขอ้แกต้วัในกำรใหพ้ระคริสตอ์ยูใ่นอนัดบัสอง 

ชำลี สตดัด ์ เกรงวำ่คู่หมั้นของเขำจะวสิำสะกบัเขำมำกไป เขำจึงแต่งขอ้ควำมหน่ึงข้ึนใหเ้ธอ
ท่องทุกวนัวำ่ “พระเยซูเจำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้รักพระองค ์พระองคเ์ป็นท่ีรักของขำ้พเจำ้ยิง่กวำ่ชำลีเสียอีก” 

อำจำรยเ์ปำโลเขียนวำ่ ชีวติน้ีสั้นนกั “คนท่ีมีภรรยำควรเป็นเหมือนผูท่ี้ไม่มี” 
น่ำเศร้ำท่ีกำรแต่งงำนท่ีกระท ำไปดว้ยควำมใจเร็ว และถูกชกัน ำไปอยำ่งผดิ ๆ มกัจะเป็น

เคร่ืองมือมำรท่ีใชเ้ป็นชีวิตสำนุศิษยห์นุ่มไปจำกทำงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อพระคริสต ์ หลำยคนตอ้งเลิก
รับใชพ้ระคริสตแ์ต่ผูเ้ดียว ทั้งน้ีเพรำะเขำตดัสินใจแต่งงำนแทน แมว้ำ่กำรแต่งงำนจะเป็นส่ิงท่ีพระเจำ้
ประทำนให ้ แต่ก็มีอยูเ่สมอท่ีกำรแต่งงำนกลบัเป็นศตัรูท่ีขมข่ืน เม่ือเขำผูน้ั้นจะท ำตำมพระประสงคข์อง
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พระเจำ้ในกำรท่ีใหทุ้กคนไดย้นิเร่ืองของพระองค ์ เม่ือใดท่ีกำรแต่งงำนกลำยเป็นส่ิงกีดขวำง             
พระประสงคข์องพระเจำ้ เม่ือนั้นแหละเรำใชม้นัในทำงท่ีผดิเสียแลว้ เรำออกช่ือไดห้ลำยคน ทั้งชำย 
และหญิงท่ีพระเจำ้ทรงเรียกเขำไปประกำศพระกิตติคุณ แต่เขำไม่อำจไปไดเ้พรำะคู่ชีวติของเขำไม่ยอม
ใหไ้ป ไม่มีอะไรจะมำขดัขวำงพระประสงคข์องพระเจำ้ต่อชีวติผูน้ั้นได ้ แมก้ระทัง่คู่ชีวติของเขำ  ทุก
วนัน้ีมีผูต้ำยไปทุกวนั ๆ โดยท่ีไม่รู้จกัพระคริสต ์ เน่ืองจำกคนรักส ำคญัเหนือกวำ่พระประสงคข์อง     
พระเจำ้ 

บำงทีจะเป็นจริงอยำ่งยิง่ในกรณีท่ีผูท่ี้ไปเป็นผูส้อนศำสนำในท่ีบำงแห่งเป็นรุ่นแรก ไม่แต่งงำน
ก็จะดีกวำ่ ชำยหญิงเช่นนั้นอำจจะตอ้งเสียสละ แมก้ระทัง่ส่ิงจ ำเป็นส ำหรับชีวิต หนำ้ท่ีของคนเช่นนั้นคือ
ตอ้งอดทนต่อควำมยำกล ำบำก เป็นทหำรท่ีดี ไม่ตอ้งยุง่ยำกกบัภำระหนกัของชีวิตน้ี เขำเป็นเหมือน
นกักีฬำท่ีไม่ยอมใหมี้น ้ำหนกัอะไรมำถ่วงตวัให้รุงรังเป็นหนำ้ท่ี และเสียงเรียกร้องใหแ้ยกตวัออกเพื่อจะ
รับใชเ้ป็นพิเศษ 

ส ำหรับผูท่ี้ไดย้นิเสียงเรียกร้องน้ีและตอบรับเขำยอ่มจะไดรั้บบ ำเหน็จ พระเยซูตรัสกบัเขำวำ่ 
“เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทั้งหลำยวำ่ในโลกใหม่ครำวเม่ือบุตรมนุษยจ์ะนัง่บนพระท่ีนัง่รุ่งเรืองนั้น พวก
ท่ำนท่ีไดติ้ดตำมเรำมำจะไดน้ัง่ลงบนบงัลงักสิ์บสองท่ีพิพำกษำชนอิสรำเอลสิบสองเผำ่ ผูใ้ดท่ีไดส้ละ
บำ้นหรือพี่นอ้งชำยหญิงหรือบิดำมำรดำหรือลูกหรือไร่นำเพรำะเห็นแก่นำมของเรำ ผูน้ั้นจะไดผ้ลร้อย
เท่ำ และจะไดชี้วตินิรันดร์ดว้ย” 
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14. ต้องเสียสละ 

พระเยซูเจำ้ไม่เคยพยำยำมจะชกัชวนคนทั้งหลำยใหศ้รัทธำในแบบง่ำย ๆ พระองคไ์ม่เคยจะ
เทศนำเร่ืองท่ีคนนิยมเพื่อดึงดูดควำมสนใจของคนมำกมำย 

อนัท่ีจริงแลว้ เม่ือใดก็ตำมท่ีผูค้นมำหอ้มลอ้มพระองคจ์ะบอกเขำถึงเง่ือนไขท่ีเขม้งวดท่ีสุดใน
กำรเป็นสำนุศิษย ์

ในโอกำสหน่ึง พระองคท์รงบอกผูค้นวำ่เขำควรจะคิดดูใหดี้เสียก่อน 
“ดว้ยวำ่ในพวกท่ำนมีผูใ้ด เม่ือปรำรถนำจะสร้ำงตึกจะไม่นัง่ลงคิดรำคำดูเสียก่อนวำ่จะมีพอ

สร้ำงใหส้ ำเร็จไดห้รือไม่ เกรงวำ่เม่ือลงรำกแลว้ และกระท ำใหส้ ำเร็จไม่ได ้ คนทั้งปวงท่ีเห็นจะเยำะเยย้
เขำวำ่ คนน้ีตั้งตน้ก่อ แต่ท ำใหส้ ำเร็จไม่ได ้ หรือมีกษตัริยอ์งคใ์ดเม่ือจะยกกองทพัไปท ำสงครำมกบั
กษตัริยอ่ื์น จะมิไดน้ัง่ลงคิดดูก่อนหรือวำ่ ท่ีตนมีพลทหำรหม่ืนหน่ึง จะสู้กบักองทพัท่ียกมำรบสองหม่ืน
นั้นไดห้รือไม่ถำ้สู้ไม่ได ้เม่ือยงัอยูห่่ำงกนั ก็จะใชพ้วกทูตไปขอเป็นไมตรีกนั” 

ในท่ีน้ี พระองคท์รงเปรียบเทียบชีวติคริสเตียนกบักำรก่อสร้ำงและสงครำม 
พระองคต์รัสวำ่ เป็นกำรโง่ท่ีจะสร้ำงหอคอยนอกเสียจำกวำ่ท่ำนรู้วำ่ท่ำนมีเงินพอท ำใหเ้สร็จได ้

มิฉะนั้นแลว้ตึกท่ีท ำไวด้ว้ยนั้นจะตั้งตระหง่ำนเตือนใจวำ่ท่ำนไม่ไดคิ้ดค ำนวณไวล่้วงหนำ้ 
จริงเหลือเกิน! กำรตดัสินใจตำมพระคริสตเ์ม่ือกำรประชุมใหญ่เร้ำใจท่ำนก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่

กำรแบกกำงเขนและไม่ยอมท ำตำมอ ำเภอใจตนและตำมพระองคไ์ปก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง แมว้ำ่ท่ำนจะไม่
ตอ้งเสียเงินเสียทองเลยในกำรเป็นคริสเตียนก็ตำม แต่ท่ำนก็จะตอ้งเสียสละมำกทีเดียวในกำรท่ีจะ
แยกตวัออกจำกควำมสุขสบำย และตอ้งทนทุกขย์ำกเพรำะเห็นแก่พระคริสต ์กำรเร่ิมเป็นคริสเตียนก็เป็น
เร่ืองหน่ึงแต่กำรด ำเนินชีวติคริสเตียนท่ีดีทุก ๆ วนัไม่วำ่อำกำศจะดีหรือเลว จะเจริญรุ่งเรือง ยำกล ำบำก 
สุขหรือทุกขก์็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

โลกในยำมวกิฤตน้ีคอยเฝ้ำดูอยู ่ โลกตระหนกัวำ่ชีวติคริสเตียนน้ีมีคุณค่ำมำกหรือมิฉะนั้นก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย เม่ือโลกเห็นคริสเตียนทะลุปรุโปร่ง โลกอำจจะเยย้หยนั ถำกถำง แต่ภำยในใจเขำจะ
รู้สึกนบัถืออยำ่งจริงใจท่ีคนผูน้ั้นไม่นึกถึงตวัเองเลย แต่อุทิศตวัใหพ้ระคริสต ์เม่ือโลกเห็นคริสเตียนท่ีไม่
เตม็ใจเสียสละเพื่อพระคริสต ์โลกจะดูหม่ินเยำะเยย้เขำโดยกล่ำววำ่ “ชำยผูน้ี้เร่ิมก่อ แต่ไม่สำมำรถท ำให้
ส ำเร็จได ้เม่ือเขำ้เป็นคริสเตียนก็เอะอะเอิกเกริก แต่บดัน้ีเขำก็เหมือน ๆ กบัเรำ เม่ือเร่ิมตน้ก็แล่นเสียเร็วจ๋ี 
แต่มำเด๋ียวน้ีมีแต่ลอ้หมุนอยูก่บัท่ีเท่ำนั้น” 

พระผูช่้วยใหร้อดจึงตรัสวำ่ “เจำ้ตอ้งคิดดูให้ดี!” 
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ตวัอยำ่งท่ีสองก็เป็นเร่ืองกษตัริยผ์ูจ้ะประกำศสงครำมกบักษตัริยอี์กองคห์น่ึง พระองคฉ์ลำดท่ี
คิดดูก่อนวำ่ทหำรหม่ืนคนจะพอปรำบกองทพัศตัรูท่ีมีก ำลงัคนสองเท่ำไหม? โง่มำกถำ้พระองคจ์ะ
ประกำศสงครำมก่อน แลว้มำคิดดูถึงปัญหำแลว้พระองคก์็จะท ำไดแ้ต่เพียงยกธงขำว คลำนเขำ้ไปออ้น
วอนขอสงบศึกอยำ่งน่ำสงสำร 

ไม่เกินควำมจริงเลยท่ีเรำจะเปรียบเทียบชีวติคริสเตียนกบัสงครำม คริสเตียนมีศตัรูตวัร้ำย ไดแ้ก่ 
โลกียะ นิสัยฝ่ำยต ่ำ และมำร คริสเตียนตอ้งทอ้ถอย หลัง่โลหิต และทนทุกข ์ เป็นเวลำนำนทีเดียวท่ีเขำ
ตอ้งเฝ้ำรอคอยวนัท่ีแจ่มใสเขำตอ้งน ้ำตำนองหนำ้ ท ำงำนหนกั และถูกลองใจ ตอ้งประสบควำมตำยอยู่
ทุกเม่ือเช่ือวนั 

คนใดท่ีตั้งใจตำมพระคริสตไ์ป ควรคิดถึง เก็ธเซมำเนกปันำธำ และโกละโกธำ แลว้เขำก็จะตอ้ง
คิดดูใหดี้ เขำจะตอ้งมอบตวัรับใชพ้ระคริสตห์มดส้ิน หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งยอมแพอ้ยำ่งหมดประตูสู้ดว้ย
ควำมอบัอำยขำยหนำ้ 

พระเยซูทรงใชส้องตวัอยำ่งน้ี เตือนผูฟั้งท่ีตดัสินใจอยำ่งหุนหนัพลนัแล่นจะเป็นสำนุศิษยข์อง
พระองค ์พระองคส์ัญญำไดว้ำ่เขำจะไดรั้บกำรข่มเหง ควำมล ำบำกยำกแคน้ และควำมทุกขโ์ศก เขำควร
จะคิดดูใหดี้เสียก่อน 

คิดดูถึงอะไรเล่ำ? ขอ้ต่อไปตอบวำ่ “ทุกคนในพวกท่ำนท่ีมิไดส้ละส่ิงสำรพดัท่ีตนมีอยู ่ จะเป็น
สำวกของเรำไม่ได”้ (ลูกำ 14:33) 

ตอ้งสละหมดทุกอยำ่ง ทั้งหมดท่ีตนมี น่ีแหละเป็นควำมหมำยท่ีพระเยซูช่วยใหร้อดตรัสละ ผูท่ี้
ตำมพระองคไ์ปจะต่อรองอะไรไม่ไดเ้ลย ถำ้พระเยซูผูม้ ัง่คัง่ยงัยอมอำสำมำเป็นคนยำกจนได ้ สำนุศิษย์
ของพระองคจ์ะไดม้งกุฎมำดว้ยกำรสละนอ้ยไปกวำ่พระองคไ์ดห้รือ? 

แลว้พระเยซูเจำ้ทรงจบค ำสนทนำโดยสรุปวำ่ “เกลือเป็นส่ิงท่ีดี แต่ถำ้แมเ้กลือนั้นหมดรสเคม็ไป
แลว้ จะท ำใหก้ลบัเคม็อีกอยำ่งไรได”้ 

ในสมยันั้นเขำไม่มีเกลือบริสุทธ์ิดงัท่ีเรำมีตั้งโตะ๊ดงัทุกวนัน้ี เกลือของเขำมีทรำยปนเกลือจึง
สูญเสียควำมเคม็ไปไดเ้กลือท่ีขำดรสและขำดคุณค่ำ ใชเ้ป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได ้ บำงคร้ังก็เอำมำท ำทำงเดิน
ได ้ดงันั้นเกลือท่ีไม่มีประโยชน์ก็ตอ้งเอำเททิ้งไปถูกเหยยีบย  ่ำใตฝ่้ำเทำ้ (มทัธิว 5:13) 

ตวัอยำ่งน้ีช้ีให้เห็นชดัเจน คริสเตียนมีจุดมุ่งหมำยใหญ่อยูอ่ยำ่งหน่ึง คือ เทิดพระเกียรติพระเจำ้
ดว้ยชีวติท่ีมอบใหแ้ก่พระองคท์ั้งหมด คริสเตียนสูญเสียลกัษณะคริสเตียนไปดว้ยกำรสะสมทรัพย์
สมบติัไวใ้นโลก เขำอำจจะท ำงำนเพื่อควำมสะดวกสบำยและควำมเพลิดเพลิน เขำอำจจะหำช่ือเสียงใส่
ตวั เขำอำจจะใชชี้วติและควำมสำมำรถใหห้มดไปในทำงท่ีไม่สมควร โดยวธีิน้ีแหละท่ีเขำสูญเสีย
ลกัษณะคริสเตียนไป 
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ถำ้ผูเ้ช่ือพลำดเป้ำหมำยในชีวิตคริสเตียน เขำก็พลำดหมดทุกอยำ่ง เขำไม่เป็นประโยชน์หรือไม่
งดงำม เขำเป็นเหมือนเกลือท่ีขำดรสเคม็ ตอ้งถูกคนทั้งหลำยเหยยีบย  ่ำและเยำะเยย้ 

ค ำสุดทำ้ยก็วำ่ ใครมีหู จงฟังเถิด 
เม่ือพระเยซูตรัสสอนอะไรท่ีเขำ้ใจยำกพระเยซูมกัจะตรัสวำ่ ใครมีหูจงฟังเถิด ก็เหมือนดงัวำ่

พระองคท์รงรู้วำ่ทุกคนจะไม่รับถอ้ยค ำนั้น พระองคท์รงทรำบวำ่ บำงคนจะพยำยำมอธิบำยโดยเอำ
ควำมหมำยบำงตอนออกไปเสีย 

แต่พระองคก์็ทรำบวำ่จะมีหนุ่มสำวและผูแ้ก่เฒ่ำท่ีเปิดใจยอมรับค ำของพระองค ์ คนเหล่ำน้ี
ทรำบวำ่ ถอ้ยค ำเหล่ำนั้นมีค่ำควรแก่กำรเช่ือฟัง 

พระองคจึ์งทรงเปิดประตูไว ้คนท่ีหูดีก็จงฟังเอำเถิด 
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15. เงาแห่งการพลชีีวติ 

เม่ือคนใดมอบกำยถวำยชีวติแก่พระคริสตอ์ยำ่งจริงจงัแลว้ เขำจะรู้สึกวำ่จะอยูห่รือจะตำยนั้นไม่
ส ำคญัเลย ท่ีส ำคญันั้นอยูต่รงท่ีพระเยซูเจำ้ไดรั้บเกียรติยศ ในชีวติของจอห์นและเบต็ต้ี แสตม เรำจะพบ
ค ำกล่ำวติดปำกของท่ำนวำ่ “พระคริสตจ์ะไดท้รงรับเกียรติในร่ำงกำยของขำ้พเจำ้เสมอ” (ฟิลิปปิ 1:20)  

เรำพบขอ้ควำมท่ี จิม อิลเลียต เขียนไวเ้ช่นเดียวกนัขณะท่ีเขำยงัเป็นนกัศึกษำในวทิยำลยั เขำ
เขียนบนัทึกประจ ำวนัไวว้ำ่ “ขำ้พเจำ้พร้อมท่ีจะตำยเพื่อเผำ่เอำคำท่ีดุร้ำยในอเมริกำใต”้ 

อีกแห่งหน่ึงท่ำนเขียนวำ่ “พระบิดำเจำ้ขำ้ ขอทรงรับชีวติของขำ้พเจำ้ไปเถิด ถำ้พระองคต์อ้งกำร
ก็ขอเอำโลหิตขอขำ้พเจำ้ไปเป็นของพระองคห์มด ขำ้พเจำ้จะไม่เก็บไวเ้พรำะมนัไม่ไดเ้ป็นของขำ้พเจำ้ 
ขอทรงเอำไปใหห้มดเถิดพระเจำ้ขำ้ ขอทรงรับชีวิตของขำ้พเจำ้ไปเป็นเคร่ืองบูชำแทนโลกน้ี โลหิตจะมี
ค่ำก็ต่อเม่ือหลัง่ออก ณ แท่นบูชำพระองค”์  

ดูเหมือนวำ่วีรบุรุษหลำยท่ำนของพระเจำ้ก็เป็นเช่นเดียวกนั เขำตระหนกัวำ่ “ถำ้เมล็ดขำ้วไม่ได้
ตกลงไปในดินและเป่ือยเน่ำไปก็จะคงอยูเ่ป็นเมล็ดเดียว แต่ถำ้เป่ือยเน่ำไปแลว้ก็จะงอกข้ึนเกิดผลมำก” 
(ยอห์น 12:24) เขำก็ยอมเป็นเมล็ดขำ้วท่ีเป่ือยเน่ำไป 

น่ีเป็นท่ำทีเดียวท่ีพระผูช่้วยใหร้อดสอนสำนุศิษยข์องพระองคว์ำ่ “แด่ผูใ้ดจะเสียชีวติ เพรำะเห็น
แก่เรำ ผูน้ั้นจะไดชี้วิตรอด” (ลูกำ 9:24) 

เรำยิง่คิดถึงเหตุผลก็ยิง่เห็นวำ่ 
ประกำรแรก ชีวติน้ีมิไดเ้ป็นของเรำ แต่เป็นของท่ำนผูส้ิ้นพระชนมแ์ทนเรำ เรำจะเห็นแก่ตวั

เกำะแจอยูก่บัส่ิงท่ีเป็นของผูอ่ื้นหรือ? ท่ำน ซี.ที. สตดัดก์ล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้ทรำบถึงพระเยซูผูท้รง
ส้ินพระชนมเ์พื่อขำ้พเจำ้ แต่ขำ้พเจำ้ไม่เคยคิดวำ่ในกรณีนั้น ตวัของขำ้พเจำ้มิไดเ้ป็นของขำ้พเจำ้กำรไถ่
หมำยถึงซ้ือเอำคืนไป ดงันั้นถำ้ขำ้พเจำ้เป็นของพระองค ์ แลว้ขำ้พเจำ้ขืนเก็บส่ิงท่ีไม่ใช่ของขำ้พเจำ้ไว ้
ขำ้พเจำ้ก็เป็นขโมยซิ หรือมิฉะนั้นขำ้พเจำ้ก็ตอ้งถวำยทุกส่ิงแก่พระเจำ้ เม่ือขำ้พเจำ้เห็นวำ่ พระเยซู
ส้ินพระชนมเ์พื่อขำ้พเจำ้ก็ไม่ยำกเลยท่ีขำ้พเจำ้จะสละทุกส่ิงหมดเพื่อพระองค”์ 

ประกำรท่ีสอง ไหน ๆ เรำก็จะตำยแลว้ ถำ้พระเยซูเจำ้ไม่เสด็จมำในระหวำ่งนั้น ไหนจะเศร้ำ
กวำ่กนั จะตำยเม่ือเรำรับใชพ้ระเยซู หรือตำยเพรำะประสบอุบติัเหตุ? จิมอิลเลียตพดูถูกแลว้เม่ือท่ำน
กล่ำววำ่ “ผูใ้ดท่ีใหใ้นส่ิงท่ีตนเก็บไวไ้ม่ได ้และไดใ้นส่ิงท่ีเขำสูญเสียไปไม่ไดน้ั้นยอ่มไม่ใช่คนโง่” 

ประกำรท่ีสำม เป็นเหตุผลท่ีไม่มีใครตอบไดว้ำ่ ถำ้พระเยซูทรงส้ินพระชนมเ์พื่อเรำอยำ่งนอ้ย
ท่ีสุดท่ีเรำท ำไดเ้พื่อพระองคก์็คือตำยเพื่อพระองค ์ถำ้บ่ำวตอ้งอยูใ่ตน้ำย เขำจะมีสิทธิอะไรท่ีจะตำยสบำย
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กวำ่นำยเล่ำ? ซี.ที. สตดัดก์ล่ำววำ่ “ถำ้พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจำ้และถำ้พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อ
ขำ้พเจำ้แลว้ ก็ไม่มีอะไรท่ีเรำจะสละเพื่อพระองคไ์ม่ได”้ 

ประกำรสุดทำ้ย เป็นอำชญำกรรมจริง ๆ ท่ีเรำจะรักษำชีวติของเรำไวอ้ยำ่งดี ในเม่ือเรำอำจจะ
สละชีวติเพื่อน ำพระพรมำสู่ผูอ่ื้นไดต้ลอดไป มนุษยม์กัจะอุทิศชีวติเพื่อประโยชน์ทำงคน้ควำ้ในดำ้น
กำรแพทย ์ ส่วนบำงคนก็สละชีวติเพื่อช่วยผูท่ี้เป็นท่ีรักจำกไฟคลอก ยงัมีบำงคนท่ียอมตำยในสงครำม
เพื่อช่วยประเทศชำติจำกอ ำนำจศตัรู แลว้ชีวติมนุษยมี์ค่ำส ำหรับเรำเพียงไหนเล่ำ? 

พระเจำ้ไม่ทรงตอ้งกำรใหเ้รำทุกคนพลีชีวติ เสำหลกัหอกกิโยตินนั้นส ำหรับไม่ก่ีคนท่ีเลือกไว ้
แต่เรำทุกคนก็มีใจพลีชีวติได ้เรำทุกคนสำมำรถอุทิศชีวติของเรำเพื่อพระเยซูเจำ้ 
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16. บ าเหน็จของการเป็นสานุศิษย์ 

ชีวติท่ีอุทิศใหพ้ระเยซูเจำ้ยอ่มไดรั้บบ ำเหน็จ คือควำมปิติปลำบปล้ืมท่ีเกิดจำกกำรติดตำม     
พระคริสตไ์ปเช่นน้ี 

พระผูช่้วยใหร้อดกล่ำวอยูเ่สมอวำ่ “ผูใ้ดจะเสียชีวติเพรำะเห็นแก่เรำ ผูน้ั้นจะไดชี้วติรอด” อนัท่ี
จริงแลว้ ค ำตรัสน้ีเรำพบในพระกิตติคุณทั้งส่ี บ่อยกวำ่ถอ้ยค ำอ่ืน ๆ (ดูมทัธิว 10:39, 16:25 มำระโก 8:35 
ลูกำ 9:24,17:33 ยอห์น 12:25) เหตุใดจึงทรงย  ้ำบ่อย ๆ เล่ำ? ไม่ใช่เพรำะวำ่จะทรงช้ีใหเ้ห็นวำ่เป็นหลกั
ประกำรหน่ึงท่ีส ำคญัท่ีสุดในชีวติคริสเตียนดอกหรือ? หลกัขอ้น้ีก็คือวำ่ ชีวิตท่ีระวงัรักษำไวเ้ป็นอยำ่งดี
ดว้ยควำมเห็นแก่ตวัชีวิตนั้นจะตอ้งสูญส้ินไป แต่ชีวิตท่ีอุทิศเพื่อพระองคน์ัน่แหละจะรอด จะไดช่ื้นชม
ยนิดีและเขำจะรักษำชีวตินั้นไวช้ัว่นิรันดร์กำล 

ถำ้ท่ำนเป็นคริสเตียนถวำยตวัแก่พระเจำ้อยำ่งไม่เตม็ท่ี ท่ำนจะตอ้งทุกขใ์จแน่ แต่ถำ้ท่ำนถวำย
ตวัแก่พระองคอ์ยำ่งส้ินเชิง ท่ำนก็แน่ใจไดว้ำ่ท่ำนจะไดช่ื้นชมกบัส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

กำรเป็นสำนุศิษยแ์ทห้มำยวำ่ท่ำนเป็นทำสของพระเยซูคริสต ์ แต่ท่ำนจะพบวำ่ท่ำนมีเสรีภำพ
เตม็ท่ีเม่ือท่ำนรับใชพ้ระองค ์ ท่ำนจะวำ่ “ขำ้พเจำ้รักเจำ้นำยของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะไม่ยอมเป็นอิสระ” 
เม่ือนั้นแหละท่ำนจะเป็นอิสระอยำ่งแทจ้ริง 

สำนุศิษยไ์ม่ยอมเอำตวัเขำ้ไปผกูพนักบัส่ิงท่ีไม่ส ำคญัเขำจะเป็นกงัวลกบัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวติ
อมตะ เขำเป็นเหมือน ฮดัซนั เทเล่อร์ มีของเพียงไม่ก่ีอยำ่งจึงไม่ตอ้งเป็นกงัวลกบัส่ิงใด 

เขำถูกใคร ๆ หำวำ่เป็นคนไม่มีใครรู้จกั แต่ยงัเป็นคนท่ีเขำทั้งหลำยรู้จกัดี เป็นคนตำย แต่ดูเถิด 
เรำยงัเป็นอยูเ่ป็นคนถูกเฆ่ียนแต่ยงัไม่ตำย เป็นคนท่ีมีควำมทุกข ์ แต่ยงัมีควำมยนิดีอยูเ่สมอ เป็นคน
ยำกจน แต่ยงัท ำใหค้นเป็นอนัมำกมัง่มี เป็นคนไม่มีอะไรเลย แต่ยงัมีส่ิงสำรพดับริบูรณ์  
(2 โครินธ์ 6:9-10)  

เรำกล่ำวไดว้ำ่ชีวิตของสำนุศิษยแ์ทไ้ดรั้บบ ำเหน็จมำกท่ีสุดในชีวติน้ี แลว้เรำก็กล่ำวไดแ้น่นอน
เช่นเดียวกนัวำ่ เขำจะไดรั้บบ ำเหน็จในชีวติหนำ้ “เหตุวำ่เม่ือมนุษยจ์ะเสด็จมำดว้ยพระสิริแห่งพระบิดำ 
และพร้อมดว้ยทูตสวรรคข์องพระองค ์ เม่ือนั้นจะประทำนบ ำเหน็จใหทุ้กคนตำมกำรกระท ำของตน” 
(มทัธิว 16:27) 

ดงันั้นผูท่ี้มีควำมสุขอยำ่งแทจ้ริงในชีวิตน้ีและชีวติหนำ้ยอ่มเป็นผูท่ี้กล่ำวไดเ้ช่นเดียวกบัคุณ
บอร์ เดน วำ่ “พระเยซูเจำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้จะเลิกยุง่เก่ียวกบัชีวติของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะเทิดทูนพระองคไ์วใ้น
ใจขำ้พเจำ้ ขอทรงเปล่ียนแปลงขำ้พเจำ้เถิด ช ำระใจขำ้พเจำ้แลว้ใชข้ำ้พเจำ้ตำมใจชอบของพระองคเ์ถิด” 


