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ประวตัิย่อของ ดร. เอ. บี. ซิมซัน 

ผู้แต่งเร่ือง ชีวิตอย่างคน และ ชีวติอย่างพระคริสต์ 
ในบริการระยะแรกของศาสตราจารย ์ เอ. บี. ซิมซนั คือท่านปฏิบติัการในหนา้ท่ีศิษยาภิบาล 

ของคริสตจกัรใหญ่ ๆ บางแห่งในประเทศอเมริกา ประมาณ ค.ศ. 1885 เม่ือท่านท าหนา้ท่ีศิษยาภิบาล
ของคริสตจกัรส าคญัแห่งหน่ึงในนครนิวยอร์ค ท่านไดรั้บนิมิตจากพระเจา้เร่ืองผูค้นท่ีคมนาคมเขา้ไม่
ใคร่ถึง ณ สถานีองคก์ารประกาศพระศาสนาในนานาประเทศ และในสหรัฐอเมริกาเอง คนเหล่าน้ี
จ  าตอ้งไดรั้บพระกิตติคุณดว้ย ท่านรู้สึกวา่พระเจา้ทรงน าใหท้่านเร่ิมกิจการใหม่ มีความมุ่งหมายแต่อยา่ง
เดียว คือการป่าวประกาศแก่ผูค้นในประเทศของท่านเอง และน าพระกิตติคุณไปยงัแดนห่างไกลท่ีคนไม่
เคยไดย้นิ พระนามของพระคริสต ์ ท่านไดล้างานของคริสตจกัรและไวใ้จวา่พระเจา้จะอุปการะทุกส่ิง
ส าหรับงานใหม่น้ี 

ดว้ยประการฉะนั้น ท่าน ดร. ซิมซนั จึงไดเ้ป็นผูก่้อการ องคก์าร คริสเตียนและมิชชนันารีอลัไล
แอน็ซ์บดัน้ี องคก์าร ก าลงัปฏิบติัการ อยู ่ณ สถานีมิชชนันารีในประเทศต่าง ๆ ถึงยีสิ่บประเทศในโลก 
และท าการทะนุบ ารุงมิชชนันารีกวา่หกร้อยคน 

ท่าน ดร. ซิมซนั เนน้ขอ้ความประกาศเป็นส่ีประการ คือ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด
พระเยซูคริสตเ์ป็นผูช้  าระใหเ้ราบริสุทธ์ิ พระเยซูคริสตเ์ป็นผูบ้  าบดั พระเยซูคริสตเ์ป็นกษตัริยท่ี์จะเสด็จ
มา ส่วนมากในค าประกาศและขอ้เขียนของท่านกินความแก่ชีวติลึกของคริสเตียน ท่านเป็นผูป้ระพนัธ์
หนงัสือฝ่ายจิตวญิญาณหลายเล่ม เป็นหนงัสือจ าเพาะท่ีส่งเสริมคริสเตียนผูป้รารถนาการใกลชิ้ดกบัองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ หนงัสือเหล่าน้ีหลายเล่มไดแ้ปลออกเป็นหลายภาษา เช่นนั้นแหละแมเ้ม่ือท่าน
ศาสตราจารยซิ์มซนัไดจ้ากไปอยูก่บัพระองคเ์จา้แลว้ กิจการของท่านยงัคงด าเนินอยูต่่อไปในการอกัษร
ศาสตร์ของคริสเตียนท่ีท่านไดจ้ดัข้ึนเม่ือท่านท าการอยูใ่นหมู่มนุษย ์
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บทที ่1 ไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่พระคริสต์ต่างหาก 

“ถา้ผูใ้ดจะใคร่ตามเรามา ให้ผูน้ั้นเอาชนะตวัเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา” 
(มทัธิว 16:24) 

“ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่ขา้พเจา้เองท่ียงัมีชีวติเป็นอยู ่ แต่พระคริสต์
ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยูใ่นขา้พเจา้” (กาลาเทีย 2:20)  

ขอ้ความขา้งตน้น้ีแสดงความแตกต่างอนัส าคญัระหวา่งค าสอนของชาวโลก และค าสอนของ
พระเยซูเจา้ ชาวโลกเม่ือกล่าวค าอ าลาจากกนัมกัจะพดูวา่ “รักษาตวัรอดเป็นยอดดี” แต่พระเยซูตรัสวา่ 
“อยา่เห็นแก่ตวัเอง จงเอาใจใส่ต่อผูอ่ื้นและต่อสง่าราศีของพระเจา้” ชาวโลกพดูวา่ “จงหาความสุขสนุก
สบายใหแ้ก่ตวัเองให้เตม็ท่ี” ผูท่ี้ตามอยา่งชาวโลกจะตอ้งถูกละทิ้ง และผูท่ี้เห็นแก่ผูอ่ื้นจะไดรั้บพระพร
จากพระเจา้ ผูใ้ดยอมเสียสละ ผูน้ั้นจะไดรั้บทุกส่ิงแต่ผูใ้ดหวงไวจ้ะสูญเสียส่ิงนั้นทั้งหมด สมกบัพระ
คมัภีร์ท่ีกล่าววา่ “ดว้ยวา่ผูใ้ดจะใคร่เอาชีวติของตนรอด ผูน้ั้นจะเสียชีวติ แต่ผูใ้ดจะเสียชีวติของตน
เพราะเห็นแก่เรา ผูน้ั้นจะไดชี้วติรอด” (มทัธิว 16:25) 

จึงเห็นไดว้า่ กฎแห่งความเสียสละเป็นกฎท่ีส าคญัท่ีสุด ทั้งในสวรรคแ์ละโลกมนุษย ์ กฎการ
ยอมเสียสละเป็นกฎส าคญัของพระเจา้ มีปรากฏอยูท่ ัว่ไปในพื้นพิภพ และในธรรมชาติทุกส่วน แมต้วั
เราในทุกวนัน้ีกเ็ดินเหยยีบย  ่าไปมาอยูบ่นซากของส่ิงทั้งหลายซ่ึงเคยมีชีวติอยูใ่นโลกน้ี และไดล่้วงลบัไป
แลว้ตั้งหลายพนัลา้นยคุสมยั เพื่อเปิดโอกาสใหเ้รามีชีวิตอยูพ่ื้นโลกก็เป็นสถานท่ีทบัถมของส่ิงท่ีเคยมี
ชีวติอยูใ่นยคุสมยัก่อน ๆ ธรรมชาติไดต้ายไปแลว้และเกิดข้ึนมาใหม่อีก ส่ิงท่ีเกิดมาใหม่ยอ่มเป็นชีวิตสูง
กวา่และเจริญกวา่ เพราะงอกข้ึนจากส่ิงท่ีล่วงลบัไปแลว้ เช่นเมล็ดขา้วโพด เมล็ดเดียวปลูกไวใ้นพื้นดิน
แลว้ แตกท าลายไปเสียก่อน มิฉะนั้นมนัก็จะเป็นเมล็ดลีบเห่ียวแหง้ แต่เน่ืองจากมนัท าลายไปน้ีเอง มนั
จึงงอกงามข้ึนใหม่ และทวผีลข้ึน เป็นฝักขา้วโพดงามข้ึนหลาย ๆ ฝัก เช่นเดียวกนัในเร่ืองเก่ียวกบัชีวติ
อนัลึกซ้ึงในฝ่ายธรรม ท่านเจริญจากฝ่ายต ่าไปสู่ฝ่ายวญิญาณ ส่ิงใดท่ีติดแก่ตนเองก็จะจ ากดัตวัอยูเ่ฉพาะ
ในวงแคบ แม่น ้าส าธารท่ีไม่ไหล มนัจะกลายเป็นน ้าน่ิงท่ีเน่า แต่ถา้ไหลมนัจะกลายเป็นน ้าท่ีสดช่ืนอุดม
บริบูรณ์ 

ถา้ท่านมองดูตนเอง ท่านจะไมเ่ห็นส่ิงอ่ืน ต่อเม่ือท่านมองดูท่ีอ่ืนท่านก็จะแลเห็นโลกทัว่ไป กฎ
อนัแทจ้ริงในชีวิตมนุษยก์็คือ ความรักผูอ่ื้น เอาใจใส่ต่อผูอ่ื้นโดยวธีิเอ้ือเฟ้ือและเสียสละการเห็นแก่
ตวัเองความเห็นแก่ตวัเองเป็นความตายและท าลายตนเอง 

กฎแห่งการเสียสละเป็นกฎของพระเจา้ พระเจา้ผูท้รงประทบัอยูใ่นไอสวรรคย์าสมบติั ทรงเป็น
ทั้งพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิยงัสละพระองคเ์สมอ สง่าราศีของพระเจา้อยูท่ี่การ
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เสียสละพระองคเ์อง ฉะนั้นจึงประทานพระองคเ์องในการเนรมิตสร้าง ในความสวยงามของพิภพท าให้
ดีทุกส่ิงทุกอยา่ง เพื่อน ามาซ่ึงความสุขตามลกัษณะของส่ิงนั้น ๆ ยิง่กวา่นั้นพระเจา้ยงัทรงสละพระองค์
เองโดยลงมาบงัเกิดเป็นพระเยซูคริสต ์ “พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทาน” พระองคป์ระทานส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดประทานใหห้มด สละจนกระทัง่พระบุตรท่ีรัก กฎของพระเจา้คือการเสียสละ พระองคท์รงรักมาก
จนประทานให้หมดส้ิน 

น้ีเป็นกฎของพระคริสต ์ดว้ยเหมือนกนั พระองคเ์สด็จมาดว้ยการเสียสละของพระบิดาเจา้เสด็จ
มาเพื่อแสดงการเสียสละใหเ้ห็น ทรงละพระอิสริยยศไวเ้บ้ืองหลงั ทรงยอมจากชาวสวรรคม์าชัว่อายขุอง
คนรุ่นหน่ึง ทรงมาอยูก่บัผูท่ี้ต  ่าตอ้ยกวา่พระองค ์ยิง่กวา่ตวัไส้เดือนอยูต่  ่าตอ้ยกวา่มนุษยเ์สียอีก ทรงลงมา
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัมนุษย ์ ทรงลงมายอมเป็นพี่นอ้งกบัมนุษยช์าติท่ีลม้ลงในความบาป ทรงยนิยอม
ท าตามและเสียสละทุกอยา่ง สงวนการทรงใชพ้ระอ านาจพิเศษเสียชัว่คราว ทรงยอมใหม้นุษยท่ี์ต ่าตอ้ย
กวา่พระองคท์  าแก่พระองคต์ามอ าเภอใจ จนกระทัง่ในท่ีสุดเขาก็เอาพระองคไ์ปตรึงเสียบนไมก้างเขน
ตลอดชีวิตของพระองค ์พระองคป์ฏิเสธพระองคเ์องทรงแบกเอาภาระอนัหนกัของมนุษยไ์วบ้นพระองค์
และทรงรับเอาความทุกขโ์ศกของมนุษยเ์ป็นของพระองคเ์อง ดงัน้ีแหละความรักและความเสียสละจึง
เป็นธรรมของพระคริสต ์“จงช่วยแบกภาระ (ร่วมทุกขร่์วมสุข) ซ่ึงกนัและกนัเถิด ดงันั้นจึงเป็นท่ีใหพ้ระ
บญัญติัของพระคริสตส์ าเร็จ” (กาลาเทีย 6:2) ธรรมของพระคริสตส์อนใหแ้บกเอาทุกขร้์อนของคนอ่ืน 
ตอ้งมีส่วนในความโศกเศร้าของคนอ่ืน ยอมเสียสละตนเองเพื่อผูอ่ื้น 

เป็นกฎธรรมจริยาของศาสนาคริสเตียน และบรรดาผูเ้ช่ือทั้งหลาย เป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีจะ
ไดรั้บความรอด เป็นกฎท่ีถือกนัมาแต่ตั้งเดิม ท่านอบัราฮมัผูเ้ป็นบิดาของคนเช่ือทั้งปวงก็ไดป้ฏิบติัตาม
กฎน้ีท่ีภูเขาโมรียา โดยยอมสละลูกชายคนเดียวของตนถวายพระเจา้ กฎน้ีไดป้ฏิบติักนัมาจนถึงท่ีสุด
ยอดท่ีภูเขาโกละโกธา (คือท่ีพระเยซูถูกตรึงบนไมก้างเขน) ตามประวติัศาสตร์ทุกยคุทุกสมยัเตม็ไปดว้ย
การเสียสละ มิใช่ท่านอบัราฮมัผูเ้ดียวท่ียอมสละอิสอคับุตรของตน แต่ตวัอิสอคัเองตลอดชีวติของเขาก็
ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น เราคงไดท้ราบเร่ืองราวของยาโคบในการท่ีเขายอมท างานหนกัเพื่อ
จะไดห้ญิงมาเป็นภริยา แต่เผอิญไม่ไดห้ญิงคนท่ีตนตอ้งการเลือก ชีวติของเขาจึงเตม็ไปดว้ยความทุกข ์
เป็นชีวติท่ีตอ้งอดเอาเช่นเดียวกบัโยเซฟ ตอ้งยอมใหชี้วิตของตนเป็นไปตามกระแสของเหตุร้าย ทั้งน้ี
เพราะเหตุวา่ในการท่ีโยเซฟ จะข้ึนครองต าแหน่งสูงเขาจะตอ้งทนทุกขท์รมานเสียก่อน คือมิใช่แต่เพียง
ตอ้งพลดัถ่ินท่ีอยูเ่ท่านั้น แต่ตอ้งถูกจ าคุกอยา่งหนา้อบัอายและเกือบจะตอ้งตายดว้ยซ ้ า เม่ือโยเซฟ
สาบสูญไปชัว่คราว และพระสัญญาของพระเจา้ท่ีเก่ียวกบัตวัเขาดูเหมือนวา่จะลม้เหลวไป และอนาคตก็
ดูเหมือนจะส้ินหวงั ทนัใดนั้นพระเจา้ก็ทรงยกเขาข้ึนและตั้งใหเ้ขาด ารงต าแหน่งส าคญัของโลก 



 7 

ท่านโมเสสก็ตอ้งเป็นคนพเนจรตอ้งด้ินรนไปต่าง ๆ นานา แต่ก็ลม้เหลว พระเจา้ตอ้งทรงใช้
เวลา 40 ปีฝึกหดัอบรมสั่งสอนจนกระทัง่คนเกือบจะลืมโมเสส แลว้ผลท่ีสุดพระเจา้จึงประทานใหค้วาม
ปรารถนาของเขา และในท่ีสุดท่านโมเสสก็ตอ้งยอมละทิ้งความตั้งใจท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินท่ีทรงสัญญาไว ้
ท่านตายก่อนท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินคะนาอนั ซ่ึงเป็นความหวงัอยูใ่นใจและตอ้งรอคอยอยูน่าน จนพระเยซู
ไดเ้สด็จมาดว้ยพระองคเ์อง และพาท่านโมเสสไปยนือยูท่ี่ภูเขาจ าแลงกายกบัพระองคแ์ละตรัสวา่ “น่ีแน่
โมเสสเอ๋ย เพราะเจา้ตายแก่ความเห็นแก่ตวัแลว้ บดัน้ีเราจึงจะใหชี้วติใหม่ซ่ึงประเสริฐกวา่” เหตุการณ์
ไดเ้ป็นเช่นเดียวกนัตลอดมาทุกยคุทุกสมยั กษตัริยซ์าอูลไม่ยอมละทิ้งความเห็นแก่ตวั ไม่ยอม
ท าลายอะฆาฆและอะมาเล็คผูเ้ป็นแบบแห่งการเห็นแก่ตวั ฉะนั้นซาอูลแมมี้ต าแหน่งและยศสูงกวา่คน
ธรรมดาสามญัเท่าท่ีมนุษยจ์ะปรารถนาให้เป็นไปได ้ก็ตอ้งจมด่ิงโดยไม่มีใครเอาใจใส่ จมลงไปในความ
อปัยศอดสูและอเวจีดว้ยซ ้ า 

ท่านโยนาห์ ศาสดา พยากรณ์คนท่ีพระเจา้ทรงโปรดใหช่้วยเหลือพลไพร่ของพระองคแ์ละเป็น
ผูน้ าใหป้ระเทศอิสราเอลมีชยัชนะ และมีอ านาจมากในรัชกาลกษตัริยย์าระบะอามท่ีสอง ท่านโยนาห์
เป็นบุคคลท่ีพระเจา้ทรงให้เกียรติเป็นผูป้ระกาศความรักของพระองคใ์นต่างประเทศคนแรก เป็นบุคคล
ท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรร และส่งไปอะซูเรียเพื่อใหไ้ปเทศนาสั่งสอนชาวเมืองนีนะเวห์ เพื่อไปสอนให้
ชาวโลกรู้จกัและนมสัการพระองค ์ พระเจา้ทรงอวยพระพรมาก จนกระทัง่บงัเกิดมีการฟ้ืนใจใหม่คร้ัง
ส าคญัท่ีสุดในเมืองน้ีกระนั้นก็ดี ท่านโยนาห์กลบัโกรธเพราะพระเจา้ไม่ท าลายชาวเมืองนีนะเวห์ให้
หมดไป เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าพยากรณ์อนัมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของท่านโยนาห์เพราะท่านโยนาห์
ท านายไวว้า่ ประชาชนชาวเมืองจะตอ้งตายภายใน 40 วนั แต่ก่อนจะครบก าหนด 40 วนั ชาวเมืองได้
รู้สึกเสียใจในความบาปของตน พระเจา้จึงยกโทษใหแ้ก่ชาวเมืองนั้น แต่ท่านโยนาห์กลบัตดัพอ้พระเจา้
วา่ “พระองคท์  าไมจึงไม่ยอมใหข้า้พเจา้มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีเล่า ต่อไปจะไม่มีคนเช่ือฟังขา้พเจา้อีก 
ท าไมพระองคจึ์งไม่ท าลายชาวเมืองนีนะเวห์เสีย แลว้รักษาช่ือเสียงของขา้พเจา้ไว”้ เน่ืองจากเหตุท่ีท่าน
โยนาห์ไม่ยอมสละเกียรติยศช่ือเสียงส่วนตวั พระเจา้จึงท าใหโ้ยนาห์เส่ือมเกียรติปล่อยใหอ้ยูใ่ตต้น้ละหุ่ง 
อนัเป็นเคร่ืองเตือนใจคนรุ่นต่อไปวา่ การหาความเด่นส่วนตวัเป็นการน่าบดัสีเพียงไร ขา้พเจา้คิดวา่ เห็น
จะไม่มีภาพอะไรท่ีน่าทุเรศและอปัยศอดสูยิง่ไปกวา่ตอนท่ีท่านศาสดาพยากรณ์ผูน่้าสงสารนัง่อยูใ่ตต้น้
ละหุ่ง และตดัพอ้ต่อวา่พระเจา้ และอยากจะตายเสียดีกวา่อยู ่ เพราะวา่เขารู้สึกวา่ไดรั้บความเส่ือมเกียรติ
มาก แมเ้ขาจะท างานในหนา้ท่ีใหส้ าเร็จโดยใหป้ระชาชนทั้งชาติกลบัใจใหม่แลว้ก็ตาม พระเจา้ไดเ้อา
ท่านโยนาห์เป็นตวัอยา่งสอนเราวา่ การเห็นแก่ตวัเองเป็นการอปัยศอดสูมาก 

เราควรอ่าน พระคมัภีร์ใหม่ เพื่อรู้เร่ืองราวของท่านซีโมนเปโตร พระเยซูสอนท่านเปโตรตอนท่ี
เขากลบัมาเช่ือพึ่งพระองคอี์กคร้ังหน่ึงวา่ “เม่ือท่านยงัหนุ่มท่านไดค้าดเอวเองและเดินไปตามท่ีท่าน
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ปรารถนาแต่เม่ือท่านแก่แลว้ท่านจะยืน่มือออก และคนอ่ืนจะคาดเอวใหท้่านและพาท่านไปท่ีท่านไม่
ปรารถนาจะไปพระองคต์รัสอยา่งนั้นส าคญัวา่เปโตรจะถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ดว้ยความตายอยา่งไร” 
(ยอห์น 21:18-19) พระเยซูทรงช้ีถึงการด าเนินชีวิตโดยการอ่อนนอ้มยนิยอมเสียสละยอมใหผู้อ่ื้นน าไป 
แมจ้ะฝืนความปรารถนาของตนก็ตาม จนในท่ีสุดท่านเปโตรถูกตรึงบนไมก้างเขนโดยวธีิเอาหวัหอ้ยลง 

ทางโลกสอนวา่ จงแสวงหาประโยชน์เพื่อตวัเอง แต่พระเยซูตรัสวา่ “ไม่ใช่ขา้พเจา้ แต่พระ
คริสตต่์างหาก” มิใช่แต่ตวัเก่าของท่านเท่านั้น แมท้่านจะเป็นผูบ้งัเกิดใหม่มีก าลงับริบูรณ์ และความ
เช่ือมัน่ในตนเองก็ตาม ตอ้งละทิ้งใหห้มดส้ิน มิใช่แต่อิสราเอลจะตอ้งสลดัออกและกีดกนัออกไป แต่อบั
ราฮมัจะตอ้งยอมสละถวายอิสอคัใหแ้ก่พระเจา้ดว้ยเป็นการง่ายท่ีจะพดูถึงเร่ืองน้ี ยิง่มีอายนุานวนัเขา้ก็
รู้จกัความเป็นไปของตนเองและมิตรสหายยิง่ข้ึน ก็ยิง่พอใจยิง่ข้ึนวา่จุดส าคญัแห่งความลม้เหลวของ
ชีวติคริสเตียนอยูต่รงน้ีเอง คือเราเดินไปกบัพระเยซูเพียงเล็กนอ้ยแลว้ก็หยดุเสียท่ีสวนเกสเซมาเนและ
ภูเขาไมก้างเขน ประชาชนเดินตามพระองคไ์ปยงัมณฑลกาลิลี ค  าเทศนาบนภูเขาเป็นบทเรียนทาง
ศีลธรรมอนัดี ชอบการท่ีพระองคท์รงเล้ียงอาหารคนหลายพนัแลว้กล่าววา่ พระองคจ์ะทรงเป็นกษตัริยท่ี์
ดี ประชาชนจะไม่ตอ้งท ามาหากินเหมือนกบัท่ีเคยท ามาแลว้แต่เม่ือพระองคต์รัสวา่ พระองคจ์ะตอ้งตาย
บนไมก้างเขน และทุกคนจะตอ้งแบกไมก้างเขนของตนและตอ้งเดินไปกบัพระองคจ์นตลอดทาง เขา
กลบัพดูวา่ “ถอ้ยค าเหล่านั้นยากนกัใครจะฟังได”้ (ยอห์น 6:60)  

ต่อมาท่านก็คงนบัจ านวนคนไดว้า่ มีคนตามพระองคน์อ้ยเหลือเกิน เขาพูดวา่ไม่เขา้ใจพระองค์
นึกกนัวา่พระองคจ์ะเป็นกษตัริยเ์ขาไม่เตม็ใจท่ีจะไปถึงไมก้างเขน 

ขา้พเจา้เช่ือแน่วา่ คนส่วนมากมาหยดุลงเพียงแค่ระยะน้ี เขาเอาใจใส่ตวัเองและปฏิเสธพระเจา้
แทนท่ีจะเอาใจใส่พระเจา้และปฏิเสธตวัเอง แน่นอนการพดูก็ง่ายกวา่การประพฤติปฏิบติั ไม่มี
ประโยชน์ท่ีจะพดูถึงเร่ืองน้ีเวน้แต่พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเตือนใจใหเ้ห็นความส าคญัเสียก่อน นกั
ประพนัธ์ผูห้น่ึงกล่าววา่มีพิธีบพัติศมา 3 ระยะท่ีจะตอ้งผา่น คือหน่ึงการกลบัใจเสียใหม่ ดูมาระโก 1:4 
สองการรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิเขา้มาสถิตอยูภ่ายใน สาม คือการตายแก่ตวัเราเอง ภายหลงัท่ีพระ
วญิญาณเสด็จเขา้มาอยูภ่ายใจจิตใจแลว้ (โรม 6:3) นกัประพนัธ์ผูน้ี้ไม่สามารถอา้งพระคมัภีร์มาแสดง
เป็นล าดบัดงักล่าว แต่ก็เป็นความจริงของเขาท่ีมี 3 ระยะ คือ เม่ือรับเอาพระวญิญาณเขา้มาอยูภ่ายใจ
จิตใจแลว้ ท่านจะตอ้งตายไปกบัพระคริสตเ์สียใหส้ิ้นดงัท่ีพระองคต์รัสวา่ “ผูใ้ดใคร่จะตามเรามาใหผู้ ้
นั้นปฏิเสธตนเอง แบกกางเขนแลว้ตามเรามา” (มทัธิว 16:24) พระองคไ์ดก้ล่าวเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบั
พระองคเ์องวา่ “เราตอ้งรับบพัติศมาอยา่งหน่ึง เราเป็นทุกขม์ากเท่าใดกวา่จะส าเร็จ” (ลูกา 12:50) การท่ี
พระองคท์รงรับบพัติศมานั้นพระองคท์ราบวา่ พระองคจ์ะตอ้งตาย พระองคไ์ปสละตวัพระองคเ์องทุก
วนั และใหค้วามรู้สึกนั้นบีบคั้นหวัใจของพระองคเ์อง จนกระทัง่พระองคเ์สด็จไปยงัสวนเกสเซมาเน 
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ไปยงัหลุมฝังศพของโยเซฟ ลงไปในเมืองนรก พระองคท์รงผา่นไปในเมืองผแีลว้จึงไปทรงเปิดประตู
สวรรคเ์ป็นคร้ังแรก ภาพเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีพระเยซูทรงเห็นปรากฏต่อพระพกัตร์พระองคภ์ายหลงัท่ีทรง
รับบพัติศมาท่ีฝ่ังแม่น ้ายาระเด็น 

ท่านท่ีรักผูท่ี้ไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาแลว้ ท่านจะตอ้งตายกบัพระเยซูใหต้วัท่านหมดไป 
ขา้พเจา้รู้วา่ทั้งหลายมีความเช่ือในขอ้น้ีแลว้ เม่ือเราถวายตวัเราเองต่อพระคริสต ์ เราถือวา่เป็นจริงและ
พระเจา้ก็ทรงถือเร่ืองน้ีวา่เป็นจริงดว้ย แต่ท่านท่ีรัก เราจะตอ้งด าเนินการเร่ืองน้ีไปเป็นคัน่ ๆ ขา้พเจา้รู้วา่
พระเจา้ทรงถือประหน่ึงวา่เราท าส าเร็จบริบูรณ์แลว้ และเราไปอยูบ่นสวรรคแ์ลว้ แต่ท่านจะตอ้งผา่นทาง
แคบและไปทางท่ีไม่มีใครเห็น จะตอ้งไม่ถือวา่เป็นเร่ืองเล่น ๆ ในตอนน้ีท่านอาจถือวา่ท าไปหมดแลว้ก็
ไดแ้ต่จะตอ้งจ าไวว้า่ตอ้งด าเนินไปเป็นขั้น ๆ ไป 

สหายท่ีรัก ขอ้ความน้ีหมายความวา่อยา่งไร? คือเราตอ้งสละความปรารถนาของตวัเองเสียให้
ส้ินหลงัจากท่ีท่านถวายตวัต่อพระเจา้แลว้ก็จะมีการชกัคะเยอ่ และวนัรุ่งข้ึนก็มีการต่อสู้ในชีวติท่ีส าคญั
ท่ีสุดทั้งน้ีเน่ืองจากท่านสละความปรารถนาส่วนตวัของท่านแลว้ มารมนัก็อยากใหท้่านเอาความ
ปรารถนานั้นคืนมา ไม่ใช่การต่อสู้เล่น ๆ เป็นการต่อสู้กนัจริง ๆ คือมงักรกบัธนูไฟทีเดียว มารจะช้ีให้
ท่านเห็นวา่ท่านเป็นคนไร้เหตุผล และท่านควรเอาความปรารถนาส่วนตวักลบัคืนมาเสีย เป็นปัญหา
ความเป็นความตายท่ีจะตอ้งต่อสู้กนันานทีเดียว มารมนัทดลองพระเยซูในป่าถึง 40 วนั แต่พระองคท์รง
ยนืหยดัต่อสู้มนัไดพ้ระองคไ์ม่ยอมท าตามปรารถนาของมนั พระองคจึ์งตรัสวา่ “เพราะวา่เราไดล้งมา
จากสวรรคมิ์ใช่เพื่อจะท าตามความประสงคข์องเราเอง แต่เพื่อจะท าตามความประสงคข์องพระองคท่ี์
ทรงใชเ้รามา” (ยอห์น 6:38) 

พระเจา้อาจตั้งใหพ้ระคริสตเ์ป็นผูน้ าก็ได ้ เพราะพระองคท์รงยอมใหพ้ระบิดาเจา้น าพระองค์
เสมอไม่มีคนใดจะปกครองผูอ่ื้นไดเ้วน้แต่ตนเองตอ้งถูกพระเจา้ปกครองเสียก่อน ท่านโยเซฟไม่
สามารถบงัคบับญัชาพลเมืองในประเทศอียปิตไ์ด ้ เวน้แต่ท่านตอ้งถูกบงัคบับญัชาเสียก่อน แลว้จึง
สามารถบริหารงานไดด้ว้ยใจถ่อมสุภาพ เม่ือพวกพี่นอ้งมาหาเขา ถา้เป็นชาวโลกก็คงท าการแกแ้คน้
ความเจบ็ใจ แต่พระเจา้สอนโยเซฟในใจวา่ เร่ืองมนัแลว้ก็ใหแ้ลว้กนัไปโยเซฟก็พดูกบัพวกพี่นอ้งวา่อยา่
ไปคิดนึกถึงเร่ืองเก่า ๆ พระเจา้ตอ้งการใหเ้หตุร้ายกลายเป็นดี ถา้พระเจา้ไม่ทรงดดัสันดานโยเซฟแลว้ 
โยเซฟก็คงไม่สามารถจะเป็นเจา้บา้นผา่นเมืองอียปิตท่ี์ดีได ้ ผูท่ี้จะเป็นผูน้ าท่ีดีตอ้งให้พระเจา้เป็นผูน้ า
เสียก่อน กษตัริยด์าวดิตอ้งใหพ้ระเจา้ทรงอบรมแนะน าสั่งสอนถึง 9 ปี และเขาก็ควรจะไดรั้บการอบรม
เพิม่เติมอีกสัก 9 ปี จึงจะดียิง่จะไม่ตอ้งตกไปในความผดิอนัเลวทรามเม่ือเป็นกษตัริยแ์ลว้ ท่านดานิเอล
เม่ือถูกจบัไปเป็นเชลยยงันครบาบิโลน ก็ไดรั้บบทเรียนจากความทุกขท์รมานเสียก่อนจึงสามารถเป็น
นายกรัฐมนตรีในรัชกาลราชาโคเร็ธ และกษตัริยน์ะบูคศัเนซรั ถา้พระเจา้จะป้ันใหท้่านเป็นอะไร ท่าน
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จะตอ้งมอบความปรารถนาของท่านไวใ้นพระหตัถข์องพระองคเ์สียก่อน หลงัจากท่ีท่านมอบตนเองไว้
กบัพระองคแ์ลว้ จะมีการทดลองหลายอยา่ง แต่การทดลองเหล่าน้ีจะเป็นโอกาสใหท้่านท างานส าเร็จ 

การตามใจตวัเองคือการท าอะไรท่ีตวัชอบ ไม่มีมนุษยค์นใดจะมีสิทธิท าอะไรตามท่ีตนชอบ
หรือตนพอใจ ขา้พเจา้ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะกินอาหารตามท่ีชอบรสเพียงอยา่งเดียว น้ีมนัเป็นวธีิของสัตว์
เดรัจฉาน ขา้พเจา้กินอาหารเพื่อด ารงชีวติอยู ่ การท าอะไรเพื่อความบนัเทิงแก่ตนเอง หรือหาประโยชน์
ใส่ตวัเองเป็นการผิด “จงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก่์อน” (มทัธิว 
6:33) เราไม่มีสิทธิท่ีจะหาประโยชน์ใส่ตวัเองเลย จงแสวงหาพระเจา้แลว้พระองคจ์ะแสวงหาความดี
ใหแ้ก่ท่าน จงเอาใจใส่ต่อส่ิงของ ๆ พระเจา้ เพราะพระองคเ์อาใจใส่ท่านอยูแ่ลว้ “อยา่ใหต่้างคนต่างคิด
แต่การงานของตนฝ่ายเดียว แต่ใหคิ้ดถึงการงานของคนอ่ืน ๆ ดว้ย” (ฟีลิปปี 2:4-8) 

ความภูมิใจ ทะนงตน ถือหยิ่งในผลส าเร็จของงานท่ีท ามาแลว้ยอ่มปรากฏ เพราะโดยมากเม่ือมี
ชยัชนะในกิจการอะไร มกัจะชมตนเองวา่เก่งแลว้ความคิดเช่นน้ีจะลม้เหลวไปไดง่้าย ๆ คนโดยมากไป
สนใจกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดและพดูยิง่กวา่ท่ีตนจะรู้วา่ตวัเองเป็นอยา่งไร 

ในการงานของพระเจา้ไม่มีอะไรท่ีเราจะระวงัยิง่ไปกวา่เร่ืองความดีเด่นของตวัเอง ท่านโยนาห์
เสียในเร่ืองน้ี ดูตวัอยา่งพวกทูตสวรรคเ์อาปีกปิดหนา้ เอาปีกปิดเทา้ เพราะไม่ตอ้งการใหใ้คร ๆ แมแ้ต่
ตวัเองเห็นความสวยงามท่ีหนา้ หรือการงานท่ีเทา้ ใชเ้พียงสองปีกเท่านั้นส าหรับใหบิ้นได ้ ระวงัตวัท่าน
เองจะท าใหค้นอ่ืนหลงผดิไป การใชค้  าพดูวา่ “พระเจา้อวยพรท่าน” ช่วยสนบัสนุนใหเ้ขาท างานใหดี้ข้ึน
ไม่เป็นไรแต่อยา่ไปยกยอหรือชมเชยเขา้ พระเจา้มิไดต้รัสวา่สวยจริง ไพเราะจริง งามจริง วิเศษจริง 
เพราะวธีิน้ีเป็นการยกเอา เกียรติยศท่ีควรจะถวายแก่พระคริสตไ์ปใหม้นุษย ์ ขา้พเจา้ตอ้งการพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิประทานฤทธ์ิเดชใหข้า้พเจา้สามารถท าคุณประโยชน์ให้แก่ท่าน แต่ไม่ตอ้งการไดรั้บ
เกียรติยศของโลกน้ีเลย เพราะถา้รับมาแลว้มนัจะเป็นอนัตรายแก่ขา้พเจา้อยา่งใหญ่หลวง เราไม่มีสิทธิท่ี
จะไดรั้บเกียรติในโลกน้ี ยิง่ไปกวา่ท่ีจะไป นัง่ บนพระท่ีนัง่ของพระเยซูใหทู้ตสวรรคน์มสัการเราเลย เรา
ตอ้งระวงัใหม้ากเม่ือ พระเจา้ทรงประทานพรใหเ้รา สามารถท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่วญิญาณของผูอ่ื้น มี
ความดีเด่นหลายอยา่งท่ีมิไดม้าจากพระเจา้ แต่เป็นบ่วงแร้วของผูห้ลอกลวง ขอให้พระเจา้ช่วยใหพ้น้
จากบ่วงแร้วน้ีเถิด 

ท่านอคัรสาวกฟีลิป เม่ือท่านน าขนัทีมาถึงพระเยซูแลว้ ก็เป็นอนัหมดหนา้ท่ีของท่าน และมิได้
รอคอยรับรางวลัอะไรอีก ท่านท่ีรักมีเคร่ืองล่อลวงท่ีหยาบคายหลายอยา่งในระหวา่งชายต่อชายก็ดี หญิง
ต่อหญิงก็ดี ระหวา่งหญิงกบัชายก็ดี ส่ิงเหล่าน้ีดูเหมือนวา่เป็นของดีและถูกท านองคลองธรรม แต่ท่าน
จ าตอ้งขอฤทธ์ิเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหช่้วยท าใหจิ้ตใจของท่านสะอาด ขา้พเจา้มิไดพ้ดูถึงเร่ือง
กามารมณ์ เพราะไม่มีความจ าเป็นอยา่งไร ขา้พเจา้พดูถึงเคร่ืองย ัว่ยวนท่ีหยาบคายท่ีน่าดูและปราศจาก
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มลทินยิง่กวา่นั้นซ่ึงเป็นส่ิงจะท าใหเ้ส่ือมเกียรติของพระเจา้ และเป็นอนัตรายแก่ท่านยิง่กวา่นั้นเพราะมนั
เป็นส่ิงบริสุทธ์ิมากขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเราทั้งหลายใหพ้น้จากกิจการงานมิตรภาพและความคิดทุก
อยา่งท่ีมิใช่เป็นของพระวญิญาณบริสุทธ์ิและมิใช่เป็นการถวายเกียรติต่อพระเยซูดว้ย 

เร่ืองความเช่ือมัน่ในตวัเองซ่ึงเป็นความรู้สึกวา่มีก าลงักายก าลงัวญิญาณและก าลงัสมองใน
ตวัเอง มีความชอบธรรมในตวัเอง มีก าลงัอ านาจท่ีจะเป็นคนดีหรือท าดีดว้ยตนเอง พระเจา้ทรงตอ้งการ
น าเราใหล้ะทิ้งความคิดเร่ืองน้ีเสีย และใหเ้รารู้แจง้เห็นจริงวา่เราไม่มีอะไรดีในตวัเองเลย  

เวลาไม่อ านวยใหข้า้พเจา้พอท่ีจะกล่าวถึงเร่ืองรู้สึกไว อนัละเอียดอ่อนเก่ียวกบัความรู้สึกของ
ท่าน (ความรักอนัเห็นแก่ตวัเอง) คือตอ้งการใหค้นอ่ืนเขารักท่านมาก ๆ เพราะท่านชอบเช่นนั้น ความรัก
ของพระเจา้ทรงปรากฏเพื่อประทานพระพร และท าคุณประโยชน์ ท่านควรแสดงความรักมิใช่เพื่อความ
พอใจตวัท่าน แต่เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ท่านเปาโลกล่าววา่ “ขา้พเจา้มีความยนิดีท่ีจะสละแรง
หมด เพื่อท่านทั้งหลาย เม่ือขา้พเจา้รักท่านมากถึงเพียงน้ี ท่านจะกลบัรักขา้พเจา้นอ้ยลงหรือ” (2 โครินธ์ 
12:15) ท่านมิไดพ้ดูวา่ขา้พเจา้จะช่วยเหลือท่านตราบใดท่ีท่านรักขา้พเจา้ เปล่าเลยขา้พเจา้เตม็ใจสละทุก
ส่ิงทุกอยา่งถึงโลหิตหยดสุดทา้ยเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านแมท้่านจะไม่พอใจขา้พเจา้แต่นิดเดียว 
นัน่เป็นเร่ืองท่ีท่านควรเอาใจใส่ คนทั้งหลายท าใหท้่านเจบ็ใจและแคน้ใจดีแลว้ แมเ้ขาจะไม่ชอบท่าน
มากสักเท่าใด ท่านก็ตอ้งเสียสละเพื่อเขาใหม้ากยิง่ข้ึนเท่านั้น 

เวลาไม่พอท่ีจะพดูถึงเร่ืองความอยากของตนเอง ความโลภเห็นแก่ตวัเองครอบครองเพื่อตนเอง
ถือวา่ทรัพยสิ์นเป็นของตนเอง ถือวา่บุตรหลานเป็นของส่วนตวั การท่ีเราไปถือวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นของ
ตนเอง จึงเป็นเหตุใหเ้รามีภาระหนกัทุกขร้์อนกระวนกระวาย 

การท่ีความเสียใจเพื่อตนเอง ขา้พเจา้เห็นวา่ไม่มีอะไรท่ีเป็นการเห็นแก่ตวัเองมากไปเท่าร้องไห้
เพื่อความทุกขข์องตน เม่ือพระเจา้ทรงทอดพระเนตรเห็นชาติอิสราเอลร้องไหพ้ระองคพ์ิโรธตรัสวา่ 
“พวกเจา้ท าใหแ้ท่นบูชาของเรามีมลทิน ดว้ยน ้าตาของพวกเจา้” พวกเจา้ร้องไห้เพราะไม่มีอาหารดี ๆ 
กิน พวกเจา้ร้องไหเ้พราะเจา้รักส่ิงอ่ืนยิง่กวา่พระคริสต ์ เจา้ร้องไหเ้พราะเจา้ไม่พอใจ และไม่ไดอ้ะไร
ตามใจเจา้เท่านั้นเอง 

การเสียสละและการปฏิเสธตนเองของเรา อาจเป็นการเห็นแก่ตวัก็ได ้ แมก้ารช าระตวัให้
บริสุทธ์ิก็อาจเป็นการเห็นแก่ตวั เพื่อนผูช้อบพูดถากถางขา้พเจา้ผูห้น่ึงเม่ือไดย้นิคนพดูอา้งวา่ไม่มี
ความผดิบาปพดูวา่ “พุทโธ่เอ๋ยแม่คนนั้นท าบาปมากมายทีเดียว เพราะหล่อนพดูเทจ็แท ้ ๆ” คนหน่ึงคน
ใดอาจลุกข้ึนและอธิษฐานก็ไดแ้ละนัง่ลงแลว้พดูวา่ แหมค าอธิษฐานไพเราะจบัใจจริงน่ะ คนเห็นแก่
ตวัเองเทศนาไดเ้ก่งน าวิญญาณก็เก่ง กลบับา้นยกยอ่งตนเองแลว้พดูดว้ยความคิดตนเอง หรือบางทีก็ใหผ้ี
พญามารพดูออกมาทางปากของตวัเองวา่ “ท่านท าไดดี้มากท่านเป็นคนท่ีมีประโยชน์จริง ๆ นะ” คน
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หน่ึงคนใดอาจจะยอมตายเพื่ออุดมคติของตนเองก็ได ้ และอวดตวัวา่ตนเป็นคนอดทน แน่นอนคนเรา
อาจมีความเห็นแก่ตวัทางฝ่ายวญิญาณได ้เช่นเดียวกบัความเห็นแก่ตวัทางฝ่ายเน้ือหนงั 

เราจะก าจดัความเห็นแก่ตวัไดอ้ยา่งไร? ก่อนอ่ืนเราจะตอ้งดูใหลึ้กซ้ึงถึงสภาพความจริงวา่อะไร
เป็นอะไร ตอ้งพิจารณาให้ถ่องแทว้า่ความเห็นแก่ตวัน้ีก็คือตวับาปของเรานัน่เอง เราจะตอ้งก าจดัมนั
ออกไปเพราะวา่มนัคอยหลอกลวงเราอยูเ่สมอ บางทีท่านก็โทษคนอ่ืนวา่เขามีความเห็นแก่ตวั แทนท่ีจะ
ต าหนิตวัเอง พระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านรู้สึกตวัวา่มีมลทินในเร่ืองน้ี จงประหารมนัเสียก่อน มิฉะนั้น
มนัจะประหารท่าน ถา้ท่านขืนเก็บมนัไวก้็เท่ากบัท่านเล้ียงงูพิษมนัจะกดัตวัท่านเองให้ตาย 

ขอพระเจา้ทรงโปรด ช่วยแสดงใหข้า้พเจา้มองเห็นส่ิงอะไรท่ีไม่พอพระทยัของพระองคใ์นตวั
ขา้พเจา้ทั้งหลาย อยา่ใหเ้รารับแต่ปากวา่เช่ือโดยปราศจากความประพฤติ เม่ือเราประหารตวัเราเอง 
(ความเห็นแก่ตวั) แลว้รีบรับเอาพระเยซูคริสต ์ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหเ้ป็นผูท้  าหนา้ท่ีต่อสู้ เราอยา่
ต่อสู้มนัเอง 

ต่อไปเม่ือมีการทดลองเกิดข้ึน พระเจา้จะน าท่านไปเผชิญต่อการทดลองนั้น แต่จงมัน่คงอยูอ่ยา่
สะทกสะทา้น การทดลองมนัจะมาในทางเดียวกบัท่ีท่านมีชยัแลว้นัน่แหละ เม่ือเกิดการต่อสู้กบัมนัเขา้
จงลืมตวัเองเสีย อยา่ต่อสู้ดว้ยก าลงัตนเอง แต่ตอ้งพดูวา่ขอพระเจา้ทรงโปรดรักษาขา้พเจา้ บางทีมีคนจะ
ย ัว่เยา้ท่านใหโ้กรธ บางทีก็จะสรรเสริญท่าน ท่านก็ควรพดูกบัคนเหล่านั้นวา่ เชิญเถิดพระเจา้จะท าให้
ท่านเห็นเองวา่ขา้พเจา้จะพอใจในค ายกยอของท่านหรือไม่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิสามารถท่ีจะเอาทุกส่ิง
ท่ีเรากลา้ท่ีจะถวาย และประทานทุกส่ิงท่ีเรากลา้ท่ีจะรับเอา “พระองคส์ามารถท่ีจะรักษาท่านมิใหล้ม้ลง
และท าใหท้่านปราศจากมลทิน” เป็นการแลกเปล่ียนท่ีประเสริฐยิง่ แบกกางเขนไปก่อน วนัหน่ึงเราจะ
ไดส้วมมงกุฎและนัง่บนพระท่ีนัง่ แลว้เราจะเป็นเหมือนพระองค ์และไดทุ้กส่ิงท่ีเป็นของพระองค ์
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บทที ่2 เป็นขึน้จากความตายมใิช่เป็นการยกฐานะให้ดขีึน้ 

การเป็นข้ึนจากตายกบัการยกฐานะใหดี้ข้ึนแตกต่างกนัมาก ทุกคนอาจยกฐานะของตนให้
สูงข้ึนไดแ้ต่เม่ือคนเป็นข้ึนจากตายเป็นการมาจากส่ิงซ่ึงไม่มีตวัตนมาสู่การเป็นตวัตน คือเอามาจากการ
ตายมาสู่การมีชีวติ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดัคนคริสเตียนท่ีแทจ้ริง มิใช่คนเล่ือนฐานะ
ใหดี้ข้ึนแต่เป็นคนเป็นข้ึนมาจากตาย เป็นการแตกต่างกบัการสอนศาสนาธรรมดาและศีลธรรมของ
มนุษย ์ ซ่ึงสอนใหค้นท าดี และยกฐานะใหสู้งข้ึน หลกัค าสอนของพระกิตติคุณมิไดส้อนใหม้นุษยเ์ราท า
ดียิง่ข้ึน แต่สอนให้เรา เห็นวา่ไม่มีอะไรท่ีดีในตวัเองแมแ้ต่นอ้ยแต่พระกิตติคุณใหเ้ราเป็นข้ึนมาจากหลุม
ฝังศพและด ารงชีวติต่อไป ดว้ยฤทธ์ิเดช และก าลงัท่ีมาจากเบ้ืองบนอยา่งเดียวเท่านั้น 

ชีวติคริสเตียนมิใช่เป็นชีวติท่ีปรับปรุงตวัเองใหดี้ข้ึน แต่เป็นการชุบตวัใหม่ดว้ยฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้ก่อนท่ีจะมีการเกิดใหม่ (คือการเป็นข้ึนมาจากความตาย) ตอ้งมีการตายเสียก่อน การเขา้ส่วนใน
สภาพแห่งความตายน้ีของพระคริสตเ์ป็นความจริงแค่ไหนก็จะมีชีวติเป็นข้ึนมาใหม่และมีฤทธ์ิเดชใหม่
แค่นั้น ขออยา่ใหเ้รามีความกลวัท่ีจะตาย ตายต่อส่ิงท่ีเราจะละทิ้งและสลดัมนัออกไปใหพ้น้ตวัเรา ตาย
ต่อตวัของเราเอง คือมิใช่เป็นตวัตนของเราอีกต่อไป เราไม่สูญอะไรไปเลย เม่ือเราจะตายต่อความเห็น
แก่ตวัไปและจะวา่เราเขา้ไป ในท่ีใดมิไดจ้นกวา่เราจะออกมาแลว้ “ถา้เราตายอยูก่บัพระคริสตแ์ลว้เช่ือวา่
เราจะเป็นอยูก่บัพระองคด์ว้ย” (โรม 6:8) 

ขอ้ความในหนงัสือโคโลสี 3:1 ถือวา่เราทั้งหลายตายและกลบัเป็นข้ึนมาแลว้ เราจึงควร
ประพฤติใหส้มกบัขอ้ความท่ีกล่าวไว ้ ท่านเปาโลมิไดส้อนใหช้าวโคโลสีตายกบัพระคริสตแ์ละเป็น
ข้ึนมาใหม่กบัพระองค ์ แต่ใหถื้อเสมือนวา่ไดต้ายและเป็นข้ึนมาใหม่แลว้ และใหป้ระพฤติตามค าสอน
นั้น ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 3 วา่ “เพราะวา่ท่านทั้งหลายไดต้ายแลว้และชีวติของท่านซ่อนไวก้บัพระคริสต์
ในพระเจา้” 

ในหนงัสือโยบบทท่ี 6 ขอ้ความเร่ืองน้ีกล่าวไวโ้ดยพิสดารวา่ “เราทั้งหลายท่ีไดรั้บบพัติศมานั้น
เขา้ส่วนในพระเยซูคริสต ์ ไดรั้บบพัติศมานั้นเขา้ส่วนในความตายของพระองค ์ เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายก็
ถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้โดยบพัติศมาเขา้ส่วนในความตายนั้น เม่ือพระคริสตไ์ดท้รงเป็นข้ึนมาจาก
ความตายโดยเดชพระรัศมีของพระบิดาเจา้อยา่งไร เราทั้งหลายจะไดป้ระพฤติตามชีวิตใหม่อยา่งนั้น” 
(โรม 6:3-4) ในท่ีสุดท่านเปาโลไดย้  ้าขอ้ความให้เห็นชดัข้ึนอีก กล่าววา่ “เราทั้งหลายรู้อยูว่า่พระคริสตท่ี์
ทรงเป็นข้ึนมาจากความตายนั้นแลว้จะหาตายอีกไม่ ความตายก็หาครอบง าพระองคต่์อไปไม่ ดว้ยวา่ซ่ึง
พระองคไ์ดท้รงตายนั้นพระองคไ์ดท้รงตายเพราะความบาปหนเดียว แต่ซ่ึงพระองคท์รงชีวติอยูน่ั้น 
พระองคท์รงชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้ (โรม 6:9-10) ฉะนั้นท่านเปาโลจึงตกัเตือนเรา “จงถือวา่ท่านไดต้ายแก่
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ความบาป แต่ยงัมีชีวติอยูเ่พื่อพระเยซูคริสตแ์ละจงถวายตวัของท่าน แก่พระเจา้เหมือนหน่ึงคนท่ีข้ึนมา
จากความตายแลว้ และจงให้อวยัวะเป็นเคร่ืองใชใ้นการชอบธรรม ถวายโดยพระเจา้” (โรม 6:11-13)  

ค าสอนในปัจจุบนัน้ีส่วนมากจะเตือนใหเ้ราถวายตวัต่อพระเจา้ เพื่อตรึงและตายเด๋ียวน้ีหรือ
อะไรท านองนั้น แต่ท่านเปาโลหาไดส้อนเช่นนั้นไม่ ตรงกนัขา้มท่านสอนวา่ ให้เราถวายตวัต่อพระเจา้
ดุจประหน่ึงเหมือนคนตายแลว้ เป็นข้ึนมาจากตายแลว้โดยถือวา่เราผา่นไมก้างเขนมาแลว้ และโดยเหตุ
น้ีเองจงถวายตวัต่อพระเจา้เป็นผูรั้บใชใ้นการงานและเพื่อเกียรติของพระองค ์ 

ท่านเคยเห็นนกขนาดใหญ่ท่ีไดบิ้นข้ึนไปสูงมากแลว้มนัก็ กางปีกลอยเหินลมโดยไม่กระพือปีก
อีกต่อไปเลยบา้งไหม? มนัทรงตวัอยูก่ลางหาวลอยตวัสูงอยูเ่หนือพื้นโลก มนัไม่ตอ้งพยายามบินใหสู้ง
ต่อไปอีกมนัลอยตวัเล่นอยูใ่นอากาศสูง ไม่ตอ้งกระพือปีกเลยผดิแผกแตกต่างกบันกกระจอก กระพือปีก
พยายามบินใหสู้ง บินไปไม่ไดเ้ท่าไรเด๋ียวก็ตอ้งลงมายงัพื้นดินอีก นกกระจอกแสดงใหเ้ห็นวา่ ตอ้ง
พยายามบินอยูเ่ร่ือย ส่วนนกใหญ่นั้นไม่ตอ้งบินลอยอยูเ่ฉย ๆ 

บางทีท่านอาจมีปัญหาถามวา่ ขา้พเจา้จะถือตนเองวา่ตาย แลว้อยา่งไร เม่ือยงัมีพยานหลกัฐาน
มองเห็นวา่ ขา้พเจา้ยงัมีชีวิตอยูแ่ท ้ ๆ และจะถือวา่เป็นข้ึนมีชีวติใหม่แลว้อยา่งไร ในขณะดูเหมือนวา่
หลายส่ิงดึงขา้พเจา้ลงมาสู่ชีวติเบ้ืองล่างตามเดิม นั้นเป็นเพราะท่านถือไม่ส าเร็จและไป พึ่งอาศยัอยูก่บั
ส่ิงท่ีจะคอยดึงลงต ่า ท่านยงัไปถือชีวติเก่าอยูว่า่มนัยงัมีตวัตนอยูจ่ริง มนัจึงท าใหท้่านไม่สามารถชนะมนั
ได ้ตรงน้ีแหละเป็นหลกัค าสอนของพระกิตติคุณ คือวา่เรารับเอาค าสอนตามขนาดแห่งความเช่ือถือของ
เรา ไมก้ายสิทธิของความเช่ืออาจปราบผใีนหวัใจของท่านไดแ้ละความสงสัยลงัเลใจ อาจปลุกใหผ้นีั้น
ลุกข้ึนจากหลุมฝังศพมาหลอกลวงท่านเร่ือยไปตราบเท่าท่ีท่านยงัมีปัญหาน้ีอยู ่ ทางเดียวเท่านั้นท่ีท่านจะ
ตายไดก้็คือถวายตวัของท่านใหพ้ระคริสต ์และถือวา่ตวัของท่านตายไปแลว้กบัพระองค ์

มนัเป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัอยูบ่า้งท่ีวา่เร่ืองผปีีศาจน้ีมีอ านาจท่ีจะใหว้ญิญาณของผูท่ี้ตายแลว้ แลว้
กลบัคืนมาเป็นคนมีชีวิตเป็นเลือดเป็นเน้ือไดอี้ก บางทีบิดาท่ีตายไปแลว้ท่ีจะกลบัมาปรากฏแก่ลูกสาว
ของเขา และพดูกบัลูกสาวดว้ยเสียงท่ีเคยพดู และเล่าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่มีใครจะบอกใหฟั้งไดน้อกจากบิดา 
คนท่ีอยากเช่ือเท่านั้นท่ีเช่ือวา่ เป็นบิดาคนท่ีตายถูกฝังไปแลว้มาปรากฏตวัอยู ่ แต่ไม่จริงเป็นเร่ืองพดูเทจ็ 
บิดานั้นไดต้ายไปแลว้อยูใ่นหลุม ร่างกายก าลงัเป่ือยเน่าอยูใ่นดิน วญิญาณของเขาก็ไปท่ีอ่ืนแลว้ แมจ้ะดู
ประหน่ึงวา่ เขายงัมีชีวติอยู ่ หมายความวา่อยา่งไรกนั มนัเป็นอุบายของซาตาน ซาตานมนัปลอมตวัเป็น
บิดา มนัมีฤทธ์ิท่ีจะท าเป็นเหมือนคนท่ีตายไป มาพดูใหเ้หมือนกบัตวัจริง มนัเป็นเร่ืองลึกลบัและเป็น
เป็นจริงในปัจจุบนัไม่มีคนฉลาดหรือคนมีความรู้ท่ีจะโปโตเ้ถียง ขออธิบายวา่เป็นอยา่งน้ี มนัเป็นอุบาย
ของซาตานท าข้ึนเพื่อลวงท่าน จะแกไ้ขอยา่งไรดีละ อยา่ไปเอาใจใส่มนั ถือวา่มนัตายไปแลว้ ช้ีหนา้มนั
ทีเดียววา่มนัไม่ใช่บิดาของท่าน เป็นบริวารผูห้น่ึงของมาร แลว้มนัก็หายไป มีส่ิงหน่ึงท่ีมารมนัทนไม่ได้
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ส่ิงนั้นก็คือ ท าเป็นไม่รู้และประณามมนัเสีย มนัมารบกวนเม่ือไปนิยมมนั แต่มนัหนีเม่ือไปแยแสต่อมนั 
ดงันั้นถา้ท่านไม่เอาใจใส่ในเร่ืองผปีีศาจ ท่านก็จะเห็นวา่มนัจะสูญหายไปเอง ทั้งน้ีตอ้งแลว้แต่จิตใจของ
ท่านยอมมนัหรือไม่ 

ต่อไปน้ีเป็นการอธิบายหลกัค าสอนท่ีดี ของพระกิตติคุณขอ้หน่ึง ท่านถวายตวัของท่านใหต้าย
ไปเสียกบัพระคริสต ์ ลืมชีวิตเก่าทั้งหมด แต่น้ีไปด าเนินชีวติเหมือนกบัคนเกิดมาจากสวรรค ์ มีชีวติอยู่
โดยพระองคเ์ท่านั้น ต่อมาอีกสักหน่อยอุปนิสัยเก่าก็ปรากฏข้ึน ความคิดเก่า ๆ ความตั้งใจชัว่ก็จะเบ่ง
ตวัเองร้องเอะอะโวยวายวา่ “กยูงัไม่ตายโวย้” ถา้ท่านไปเอาใจใส่มนั กลวัมนั ตามใจมนั ก็เท่ากบัท่านไป
ท าใหม้นัเกิดข้ึนมาอีก แลว้มนัก็จะมีอ านาจและฉุดท่านกลบัไปสู่ฐานะเดิมอีก แต่ถา้ท่านปฏิเสธมนัเสีย
และพดูกบัมนัวา่ “อา้ยซาตานมดเทจ็ ขา้ฯ ตายต่อความบาปแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีมิใช่ของขา้ฯ มนัเป็นของผี
พญามาร ขา้ฯ ขอปฏิเสธและไม่ยอมเก่ียวขอ้งต่อไป” พระเจา้ก็จะแยกท่านออก และท าลายมนัเสีย ท่าน
ก็จะเห็นวา่มนัไม่ใช่อะไรของท่าน เป็นแต่เพียงการทดลองท่ีพญามารลองโยนลงมาใหท้่าน และท าให้
เห็นวา่มนัเป็นส่วนของท่านเท่านั้น 

ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นวธีิแกต่้อการทดลองต่าง ๆ และความบาป เป็นความจริงท่ีวา่ เม่ือใครถือวา่
ตนเองเป็นคนชัว่ร้าย เขาก็จะกลายเป็นคนชัว่ร้าย ตวัอยา่งเช่น เด็กหญิงบริสุทธ์ิผูห้น่ึงถูกประณามวา่เป็น
คนหมดคุณความดี และหมดความบริสุทธ์ิแลว้ เด็กนั้นก็จะไม่มีจิตใจเป็นคนบริสุทธ์ิสืบไป แลว้เด็กนั้น
ก็ตกลงไปในความเช่นเดียวกนั สมมุติวา่บุตรของพระเจา้มีความสงสัยในเร่ืองความรอดและไม่เช่ือพระ
เจา้ต่อไป เขาก็จะไม่มีจิตใจเป็นคนบริสุทธ์ิต่อไปแลว้ก็จะตกไปในความบาป ไม่เช่ือฟัง หมดหวงั  

มีเร่ืองประหลาดท่ีประพนัธ์ข้ึนโดยนกัเขียนท่ีฉลาดผูห้น่ึงในภาคภาษาไทย มีผูใ้หช่ื้อเร่ืองวา่ 
“บุคคลสองสภาพ” เขียนถึงเร่ืองชายคนหน่ึงมีนิสัยสองอยา่งสลบักนัไป เม่ือใดชายคนน้ีเช่ือวา่ตนเอง
เป็นผูดี้ เขาก็จะเป็นผูดี้จริง ๆ ประพฤติกิริยามารยาทอยา่งผูดี้ไดต้ลอดไป แต่ถา้ขณะใดอุดมคติอยา่งอ่ืน
เขา้ครอบครอง (ครอบง า) เขาก็กลายเป็นคนชัว่ร้ายเลวทรามลง “ใจคิดอยา่งไรก็เป็นอยา่งนั้น”  
(สุภาษิต 23:7) การถือเอาวา่เป็นอยา่งไรจะเป็นผลสะทอ้นเอาความคิดนั้นเป็นความจริงข้ึนในตวัเรา 
เพราะฉะนั้นพระเจา้จึงไดท้รงใชห้ลกัความเช่ือน้ีเป็นตวัจกัรอนัส าคญัในความชอบธรรมและความ
บริสุทธ์ิของบุคคล เป็นอ านาจสูงและสุขมุ ท่ีจะน าคนใหอ้อกจากความเห็นแก่ตวัเอง และพาตวัเองเขา้
ไปสู่ชีวติอนัแทจ้ริงของพระเจา้ท่านท่ีรัก ท่านจะยอมใหพ้ระเจา้ทรงสอนใหท้่านรู้วา่ท่านไดเ้ป็นข้ึน
มาแลว้กบัพระคริสต ์ เท่ากนักบัท่านเช่ือท่านจะตอ้งเป็นข้ึนมากบัพระคริสตห์รือ คือใหเ้รารู้วา่เราเป็น
ข้ึนมาจากความตายกบัพระคริสต ์ ข้ึนมาจากหลุมฝังศพอนัไม่มีสาระของเรา และให้พระองคพ์าข้ึนไป
นัง่อยูใ่นสวรรคส์ถานโดยพระบิดาทรงรู้จกัเราและทรงยอมใหเ้ราเป็นเหมือนพระเยซู 
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ความรู้สึกนึกคิด มกัจะชกัจูงความมุ่งหมายของเรา คนทัว่ไปด าเนินชีวิตตามฐานะของตน เด็กท่ี
เกิดในตระกลูขนุนางก็ประพฤติตนตามความรู้สึกวา่ตนเป็นผูสื้บเช้ือสายขนุนาง และผูท่ี้มี
ยศถาบรรดาศกัด์ิก็รู้สึกวา่ตนมีฐานะสูง ประพฤติตามฐานะสูง ผูท่ี้เป็นบุตรพระเจา้ก็ตอ้งถือวา่เป็นชาว
แผน่ดินสวรรค ์ ขอ้ความต่อไปน้ีจะพดูถึงการปฏิบติั การด าเนินชีวิตในฐานะท่ีเราได ้ เป็นข้ึนมากบัพระ
คริสต ์ฉะนั้นเราจะตอ้งประพฤติใหเ้หมาะสม 

เราสลดัตวัเก่าของเราออกไปแลว้ บดัน้ีเราไดส้วมคนใหม่ เรามิไดเ้ป็นคนยากไร้คนอนาถา
ต่อไปแลว้ แต่ไดก้ลายเป็นเช้ือพระวงศข์องกษตัริย ์ เราปลดเปล้ืองเคร่ืองแต่งกายของคนขอทานออก 
และไดส้วมฉลองพระองคข์องพระบรมวงศานุวงศ ์ เรากลายเป็นคนใหม่ไปแลว้ ฉะนั้นเราจึงควร
ประกอบไปดว้ยความกรุณา ใจถ่อม สุภาพ อ่อนโยน อดกลั้นไวน้าน และท่ีส าคญัก็คือความรักซ่ึงเป็น
เหมือนเขม็ขดัอนัสมบูรณ์ท่ีจะผกูรัดเคร่ืองแต่งกายอ่ืน ๆ ใหม้ัน่คงอยู ่ เคร่ืองแต่งกายท่ีดีท่ีสุดก็คือ องค์
พระคริสตเ์ราตอ้งสวมองคพ์ระคริสต ์ ชีวติท่ีเป็นข้ึนมาใหม่น้ีจะตอ้งเป็นชีวติท่ีใชก้ารไดจ้ริง ๆ ท่าน
เปาโลไดส้อนถึงเร่ืองน้ีในการสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดในชีวติของครอบครัว ฐานะระหวา่งนายจา้งกบั
ลูกจา้ง และบรรดาพนัธะกรณีทั้งปวงในชีวติของคนเรา ชีวติน้ีจะบงัเกิดผลในความประพฤติ และความ
มุ่งหมาย และจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตตามท่ีพระองคท์รงเรียก 

ขอใหเ้ราพิจารณาถึงเร่ืองอ านาจอนัใชก้ารไดท่ี้มีอยูใ่นความจริงท่ีเราไดเ้ป็นข้ึนมากบัพระคริสต ์
ในประการแรกมนัมีอ านาจท่ีจะยนืยนัความหวงั และให้ประกนัแก่เราในความรอด เพราะการคืนพระ
ชนมข์องพระคริสตเ์ป็นงานอนัส าเร็จและรับรองใหเ้ราทั้งหลายทราบวา่ ค่าไถ่ของเราไดช้ าระแลว้ และ
การเป็นไมตรีไดส้ าเร็จลงแลว้ เม่ือพระคริสตท์รงออกมาจากหลุมฝังศพดว้ยความมีชยั เป็นการแสดงให้
โลกเห็นประจกัษว์า่ พระประสงคท่ี์พระองคท์รงเขา้ไปในอุโมงคน์ั้นส าเร็จ งานของพระองคไ์ดท้รงท า
ส าเร็จเป็นท่ีพอใจแลว้ และพระบิดาก็ทรงพอพระทยัในงานไถ่โทษของพระเยซูแลว้ ฉะนั้นความเช่ือจึง
ตั้งมัน่คงอยูท่ี่การเป็นข้ึนมาจากตายเป็นรากฐานอนัถาวรตลอดไป ดงัพระคมัภีร์กล่าววา่ “ใคร่เล่าจะเป็น
ผูป้รับโทษอีก ก็คือพระเยซูคริสตท่ี์ส้ินพระชนม ์ แลว้นัน่แหละ และยิง่กวา่นั้นอีกไดท้รงคืนพระชนม”์ 
(โรม 8:34)  

การคืนพระชนมข์องพระคริสตเ์ป็นอ านาจท่ีช าระเราใหบ้ริสุทธ์ิ อ านาจน้ีสามารถใหเ้รารู้วา่
ชีวติเก่าตวัเราเอง ไดถู้กประหารไปแลว้ ดงันั้นเรามิใช่เป็นคนเดิมต่อไปในสายพระเนตรของพระเจา้
ไม่ใช่เป็นชีวติของเราเอง และท าใหเ้ราสามารถปฏิเสธตวัเราเองไม่ยอมกลวั หรือเช่ือฟังนิสัยสันดานอนั
เลวทรามแต่เดิมของเราอีกต่อไป ความจริงองคพ์ระคริสตผ์ูเ้ป็นข้ึนมาสถิตอยูใ่นตวัเรา และทรงเป็น
อ านาจในชีวติใหม่และท าให้เราเช่ือพระองคอ์ยา่งมีชยั มิใช่ความรู้ในเร่ืองการเป็นข้ึนมามีชีวติใหม่ แต่
เป็นความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ผูเ้ป็นข้ึนมาใหม่ นั้นต่างหากท่ีท าใหเ้รามีอ านาจและมีชยัชนะ เราไดเ้รียน
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ความหมายของค าพดูท่ีขดักนั ค าพดูอนัประหลาดท่ีวา่ “ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่
ขา้พเจา้เองท่ียงัมีชีวติเป็นอยู ่ แต่พระคริสตน์ั้นต่างหากทรงมีชีวติเป็นอยูใ่นขา้พเจา้” (กาลาเทีย 2:20) 
ชีวติของพระคริสตผ์ูท่ี้ทรงเป็นข้ึนมาใหม่ประทบัอยูใ่นใจของผูเ้ช่ือและฟังค า เป็นการช าระอนัแทจ้ริง
และถาวร 

อน่ึงยงัมีอ านาจการรักษาโรคอยูใ่นการเป็นข้ึนมาของพระองค ์พระองคเ์สด็จออกมาจากอุโมงค์
เป็นพระคริสตท่ี์มีพระกายของพระองค ์ เป็นศีรษะของร่างกายของเรา เป็นรากฐานแห่งก าลงักาย
เช่นเดียวกบัชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลาย ถา้เรารับเอาและวางใจในพระองค ์ พระองคก์็จะท า
ประโยชน์ฝ่ายร่างกายเท่ากบัฝ่ายจิตวญิญาณของเรา และเราจะเห็นวา่มีฤทธ์ิเดชใหญ่และมหศัจรรยใ์น
เลือดและเน้ือแห่งร่างกาย และอ านาจแห่งการเป็นข้ึนมาในภายหนา้จะปรากฏในชีวติปัจจุบนั 

การคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ มีอ านาจท่ีจะท าใหเ้รามีความเช่ือมัน่ และหนุนใจใหเ้ราไดรั้บ
ค าตอบจากการอธิษฐานของเรา และทูลขอส่ิงท่ีเหลือวสิัยจากพระเจา้ มีอะไรหรือท่ียากและเป็นไป
ไม่ไดย้ิง่กวา่การเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์ พระเจา้ทรงพยายามท่ีจะพร ่ าสอนถึงความยิง่ใหญ่ท่ีจะ
ประทานแก่เรา “คร้ันเม่ือพระเจา้ทรงบนัดาลให้พระองคเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย และใหส้ถิตเบ้ืองขวา
ของพระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถาน” (เอเฟซัส 1:20) น่ีเป็นโครงการท่ีพระเจา้มีพระประสงคจ์ะ
กระท าในนามของพระเยซูในสมยัพระคุณ การคืนพระชนมข์องพระคริสตเ์ป็นค ามัน่สัญญาท่ีเราจะ
ยดึถือเอาได ้ ถา้หากเราเช่ือจริง ๆ ในฤทธ์ิเดชของการเป็นข้ึนมาใหม่เราจะไดอ้ะไร ๆ มากกวา่ท่ีเราเคย
ไดรั้บมาแลว้ 

การคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นอ านาจส าหรับจะท างานอนัจริงจงั ความจริงในเร่ืองการ
คืนพระชนมข์องพระคริสตน้ี์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดใ้ชเ้ป็นอ านาจของพระเจา้ในการประทานความ
รอดแก่มนุษย ์ เป็นหวัใจของค าสอนในหนา้ท่ีของท่านอคัรสาวก ซ่ึงเทศนาเร่ืองพระคริสต ์ และการคืน
พระชนมเ์สมอ เร่ืองการคืนพระชนมท์ าใหชี้วติและการงานของคริสเตียนรุ่งโรจน์และน่าเอาใจใส่อยา่ง
ประหลาดคริสเตียนหลายคนดูท่าทางหงอยเหงา ดูประหน่ึงวา่จะไปสู่งานศพตวัเอง มีเร่ืองหน่ึงเล่าวา่มี
เด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงเม่ือเห็นคนหนา้ตาโศกเศร้าก็ถามมารดาของตนวา่ “คุณแม่ค่ะคนเหล่านั้นเป็น 
คริสเตียนไม่ใช่หรือ? มารดาก็ถามถึงเหตุผลวา่ท าไมลูกจึงรู้วา่คนเหล่านั้นเป็นคริสเตียน”ลูกจึงตอบวา่ 
“หนา้ตาคนเหล่านั้นเป็นทุกขอ์ยูเ่สมอ” ลกัษณะหนา้โศกเศร้ามิใช่เป็นแบบของคริสเตียนท่ีแท ้ มิใช่เป็น
แบบของวนัพระคริสตคื์นพระชนม ์ และแน่นอนมิใช่แบบสูงอยา่งใด ความเช่ือในพระคริสตค์วรจะช่ืน
บานเหมือนดอกไมท่ี้บานในฤดูใบไมผ้ลิเหมือนกบัเพลงไพเราะของนก และเหมือนกบัธรรมชาติท่ีผลิต
ดอกออกผลใหม่ ๆ พระเยซูทรงพบกบับรรดาหญิงในเชา้วนัคืนพระชนมด์ว้ยค าปราศรัยวา่ “จงจ าเริญ
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เถิด” ดงันั้นแหละพระองคพ์ร้อมท่ีจะทรงพบกบัพวกเราทุกคนในวนัใหม่ปีใหม่ของชีวติคริสเตียนและ
จะทรงสั่งใหเ้ราด าเนินชีวติต่อไปดว้ยถือเอาความโสมนสัยนิดีของพระเจา้เป็นก าลงัของเราต่อไป 

ความโสมนสัยนิดีน้ี จะตอ้งเป็นผลเกิดข้ึนจากการเป็นข้ึนจากความตายของพระเยซู และด ารง
อยูต่ลอดไปจนถึงชีวติหนา้คือในสวรรคก์บัพระคริสต ์ น้ีเป็นค าสั่งสอนท่ีโลกซ่ึงทุกขโ์ศกและเตม็ไป
ดว้ยความผดิบาปตอ้งการอยา่งยิง่ โลกน้ีตอ้งการค าตรัสของพระเยซูท่ีช่ืนใจ “จงจ าเริญเถิด” ยิง่พระ
คริสตม์าสถิตประทบัภายในชีวติท่ีเป็นข้ึนมาใหม่ของคริสเตียนมากเท่าไร ก็ยิง่จะมีฤทธ์ิเดชอ านาจท่ีจะ
ดึงดูดช าระใหบ้ริสุทธ์ิ และช่วยชาวโลกใหร้อดมากข้ึนเท่านั้น 

การคืนพระชนมข์องพระคริสตจ์ะสามารถใหเ้ราเผชิญต่อความยากล าบากในชีวติ และอดทน
ต่อการทดลองอนัขมข่ืนท่ีสุดได ้ขอ้ความในหนงัสือฟีลิปปีบทท่ี 3 ขอ้ 10 สอนเราวา่อ านาจแห่งการคืน
พระชนมข์องพระองค ์ จะน าเราเขา้สนิทสนมกบัความทุกขท์รมานของพระองค ์ และใหเ้ขา้ส่วน
สอดคลอ้งกบัความมรณาของพระองค ์ เราเขา้สู่ชีวิตแห่งการเป็นข้ึนมาใหม่ก็เพื่อเราจะไดเ้ขม้แขง็ 
พอท่ีจะทนความทุกขย์ากกบัพระองคแ์ละเพื่อพระองค ์

ตอนน้ีอยา่ใหบ้งัเกิดการเขา้ใจผดิ มิใช่วา่เราจะตอ้งทนทุกขเ์พราะความเจบ็ป่วย หรือด้ินรนใน
ฝ่ายจิตวญิญาณเพื่อตนเอง ทุกขเ์หล่าน้ีควรจะเป็นในตอนแรกแห่งชีวิตคริสเตียนของเราเท่านั้น พระเยซู
ไม่มีการต่อสู้ในเร่ืองการเป็นพระผูบ้ริสุทธ์ิ และในชีวติพระองคไ์ม่มีโรคภยัไขเ้จบ็รบกวนพระองคเ์ลย
ฉะนั้นการท่ีเราแบกทุกขเ์รามิใช่แบกทุกขข์องพระองคแ์ต่ทุกขใ์นพระองคน์ั้นเป็นทุกขข์องคนอ่ืนและ
อ านาจการคืนพระชนมข์องพระองค ์ จะใหเ้รามีส่วนกบัความทุกขท่ี์พระองคมี์อยูเ่พื่อคริสตจกัรและเพื่อ
มนุษยโ์ลกท่ีก าลงัพินาศต่างหาก เป็นความจริงท่ีวา่งานท่ียากล าบากยิง่และงานท่ีต ่าและทุกขม์ากเพียงไร 
เรายิง่ตอ้งการพระคุณและสง่าราศีของพระองคใ์หช่้วยค ้าชูมากข้ึนเพียงนั้น จากท่ีสูงเราตอ้งลงไปถึงท่ี
ต ่า เพราะฉะนั้นในจดหมายฝากของท่านอาจารยเ์ปาโลน้ี ซ่ึงยกเราข้ึนไปสู่อยา่งในสวรรคส์ถานแลว้จะ
น าเรากลบัไปสู่หนา้ท่ีธรรมดา กลบัน าเราไปสู่ความสัมพนัธ์ธรรมดาสามญัและการทดลองท่ีร้ายแรง
ท่ีสุด ในหนงัสือเอเฟซสัและโคโลสี ซ่ึงกล่าวถึงยอดแห่งความเช่ือและอ านาจก็ไดก้ล่าวยิง่กวา่หนงัสือ
อ่ืน ๆ ถึงการทดลองธรรมดาสามญัท่ีมนุษยเ์ราตอ้งประสบ กล่าวถึงหนา้ท่ีสามีภริยา ความส าคญัแห่ง
ความจริงใจ ความสุขมุคมัภีรภาพ ความซ่ือตรง ความชอบธรรมและเร่ืองเหตุธรรมดาสามญัของชีวิต
มนุษย ์

มีขอ้ความในหนงัสืออิสยาห์ซ่ึงไดย้กมากล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ มีขอ้ความคลา้ยคลึงกบัหนงัสือ 
ฟีลิปปีกล่าวถึงผูท่ี้ข้ึนไปสูงเหมือนนกอินทรีย ์ แลว้ภายหลงัเราก็เห็นผูน้ี้กลบัลงมาท างานท่ีต ่า “เขาจะ
กางปีกข้ึนไปดุจนกอินทรียเ์ขาจะวิง่ข้ึนไป และไม่รู้จกัอ่อนเปล้ียเขาจะเดินและไม่รู้จกัอิดโรย” 
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 (อิสยาห์ 40:3) ดูเหมือนวา่การท่ีใหข้ึ้นสูงไปนั้นก็เพื่อท าใหเ้ขา เหมาะส าหรับจะวิง่หรือเดินได ้
การท่ีใหมี้พระคุณและเกียรติ สูงก็มุ่งหมายท่ีจะใหเ้ขามีอ านาจพอท่ีจะลงมาท าการต ่าและยากล าบากได ้
ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัท่ีท่านอาจารยเ์ปาโลกล่าววา่มีสง่าราศีและเกียรติสูง ในการทุกขย์ากล าบาก 
“ภูมิใจ” หมายถึงความรู้สึกแห่งจิตใจสูง “ความยากล าบาก” หมายถึงการทนล าบากท่ียากท่ีสุด เป็นการ
สอนเราใหรู้้วา่ เม่ือเรามาถึงท่ีทุกขล์ าบากท่ีสุดเราจะตอ้งเผชิญกบัมนัดว้ยจิตใจท่ีสูงท่ีสุด การกระท า
อยา่งน้ีคลา้ยกบัวา่ลงมาจากภูเขา จ าแลงกายเพื่อเผชิญหนา้กบัผูท่ี้มีผสิีงท่ีทุ่งนาในท่ีต ่า เพื่อก าจดัอ านาจ
ของมารออกไปจากโลกท่ีมีความทุกข ์ ท่ีกล่าวมาแลว้น้ีคือความทุกขข์องพระคริสต ์ อ านาจแห่งการคืน
พระชนมข์องพระคริสต ์ มุ่งหมายท่ีจะเตรียมตวัเราและช่วยเราใหข้ึ้นไปสู่ท่ีสูงแห่งชีวติอนัเตม็ไปดว้ย
สง่าราศีของพระองค ์เพื่อเราจะไดท้  าชีวติของเราใหเ้ป็นท่ีอวยพรแก่ผูอ่ื้น และเราจะไดพ้บความโสมนสั
ยนิดีในการแจกจ่ายความรัก อนับริสุทธ์ิใหผู้อ่ื้น ยิง่กวา่ท่ีเราจะอยูเ่สวยความสุขส าราญในการสนิทสนม
กบัพระองคอ์ยา่งเดียว 
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บทที ่3 ซาอูลหรือชีวติอย่างมนุษย์น าไปสู่ความพนิาศ 

เราเช่ือวา่เร่ืองราวของกษตัริยซ์าอูล ในประวติัศาสตร์แห่งพระคมัภีร์เดิมส าคญัมาก และเป็น
แบบเล็งถึงหลกัขอ้ความจริงใหญ่ฝ่ายจิตบริสุทธ์ิ ยอมรับกนัแลว้วา่การท่ีชนชาติอิสราเอลไดร้อดพน้
ออกมาจากประเทศอียปิตไ์ดเ้ล็งถึงการช่วยมนุษยโ์ลกใหร้อดพน้จากบาปเน่ืองดว้ยการวายพระชนมบ์น
ไมก้างเขนและราชกิจอนัส าเร็จแลว้ของพระคริสต ์ไม่ตอ้งสงสัยละการท่ีท่านโยชูวามีชยัชนะและเขา้ยดึ
ครองเอาแผน่ดินคะนาอนัไปได ้ ก็บ่งถึงการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และประทานพระพร
ใหแ้ก่คริสตจกัรสมยัอคัรสาวก และบ่งถึงความสงบสุขอนัใหญ่หลวงท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิประทาน
แก่คริสเตียนทุกคน 

สมยัมืดมนแห่งความเส่ือมท่ีปรากฏในหนงัสือวินิจฉยั และตอนตน้แห่งหนงัสือซามูเอล เป็น
แบบเล็งถึงสมยัความเส่ือมแห่งคริสตศ์าสนา (ราว ค.ศ. 500-1400) และการปฏิรูปในรูปในสมยัท่านซา
มูเอล เป็นแบบอยา่งการปฏิรูปของนิกายโปรเตสแตนต ์ คือการฟ้ืนฟูคริสตจกัรของพระคริสต ์ ใหพ้น้
จากเป็นทาสแห่งความมืดสมยักลาง และพน้จากการถือไสยศาสตร์ (ราว ค.ศ. 1400-1600) เม่ืออ่าน
ต่อไปเราจะพบวา่ความรุ่งเรืองในรัชสมยัของกษตัริยด์าวดิและโซโลมอน เป็นแบบเล็งถึงสมยัท่ีพระ
คริสตจ์ะทรงครองโลกหน่ึงพนัปี 

เหตุการณ์ท่ีมาแทรกแซงในชีวติของกษตัริยซ์าอูล ก่อนหนา้ท่ีจะถึงรัชสมยัของกษตัริยด์าวดิ 
และซาอูล นั้นมีความหมายอยา่งไร? อ๋อ มนัเป็นอาณาจกัรจอมปลอม ซ่ึงซาตานมุ่งหมายท่ีจะจดัตั้งบน
บลัลงักแ์ห่งความเห็นแก่ตวัเอง และความเยอ่หยิง่ จองหองแทนท่ีจะเป็นอาณาจกัร อนัแทจ้ริง ของพระ
เยซูคริสตเ์ร่ืองท านองน้ีเรา มีประจกัษพ์ยานเห็นอยูม่ากมายในการท่ีฝ่ายศาสนา พลอยเห็นดีกบัส่ิงท่ี
ชาวโลกกระท าอยู ่ เหมือนกบัเร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงคริสตจกัรละโอดีไกอะ ยอมท าตามความ
นิยม ของชาวโลกซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งถูกพระคริสตล์ะทิ้ง เม่ือพระองคเ์สด็จมา 

แมเ้ร่ืองน้ีจะเก่ียวแก่ความเป็นไปของชีวติกษตัริยซ์าอูลก็ดี กระนั้นก็ยงัเป็นเร่ืองท่ีควรจะได้
เปรียบเทียบกบัชีวติของคริสเตียนแต่ละคนดว้ย เป็นบทเรียนอนัน่ากลวัท่ีพระเจา้ทรงสอนเราถึงฤทธ์ิ 
เดชและอนัตรายของความเห็นแก่ตวั (ชีวติอยา่งมนุษย)์ และความจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งท าลายมนัเสีย
ก่อนท่ีเราจะเขา้สู่อาณาจกัรชยัชนะและฤทธ์ิเดชฝ่ายวญิญาณ 

1. เรา เห็นวา่ เจตนารมณ์ของความเห็นแก่ตวัเป็นมูลเหตุใหคิ้ดจดัตั้งราชอาณาจกัรของกษตัริย์
ซาอูลข้ึน ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลเขา้ใจไดดี้วา่ เร่ืองน้ีเป็นการไม่ยอมรับอ านาจปกครอง เหนือชาติ
อิสราเอลของพระเจา้อยา่งเห็นไดช้ดัจริงทีเดียว และเป็นการปรารถนาอนัเหลวไหลท่ีจะไม่ยอม อยูใ่ต้
บงัคบับญัชาของพระเจา้ และตอ้งการจะใหก้ษตัริยป์กครองเหมือนกบัประชาชนต่าง ๆ ในสมยันั้นไม่
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ตอ้งสงสัย ท่านซามูเอลไม่พอใจเลย ไดอ้ธิษฐานทูลขอพระบรมราชวนิิจฉยัจากพระเจา้จึงตรัสตอบวา่ 
“จงฟังเสียงประชาชนท่ีพดูมากบัท่าน เพราะเขามิไดป้ระมาทละทิ้งท่านแต่ไดป้ระมาทละทิ้งเรา เขาไม่
ยอมใหเ้ราเป็นกษตัริยข์องเขา” (ซามเูอล 8:7) 

ประการใดก็ตามท่านซามูเอลก็ยงัโตแ้ยง้ตกัเตือนดว้ยความหวงัดีวา่ กษตัริยจ์ะเรียกร้องเก็บภาษี
อากรและภาระต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจากประชาชนและเพิ่มความล าบากใหเ้ขายิง่ข้ึนดงัปรากฏวา่ “ท่าน
ทั้งหลายจะร้องทุกขเ์พราะเหตุท านองนั้นซ่ึงไดเ้ลือกไวเ้ป็นกษตัริยข์องท่านวนัใด พระเยโฮวาห์จะไม่
ยอมสดบัฟังในวนันั้น” (ซามเูอล 8:18) 

แต่การตกัเตือนของท่านซามูเอลไร้ประโยชน์ประชาชน ไดปั้กใจท่ีใหก้ษตัริยป์กครอง
เหมือนกบัประเทศต่าง ๆ เพื่อจะไดมี้กษตัริยว์ินิจฉยัอรรถคดีและเป็นแม่ทพัน าประชาชนออกรบสู้กบั
ขา้ศึก เจตนารมยน้ี์ก็เหมือนกบับุตรเสเพลท่ีขอทรัพยสิ์นอนัควรจะเป็นมรดกตกทอดแก่ตนจากบิดาของ
เขา เป็นความปรารถนาท่ีจะพน้จากการปกครองของพระเจา้ ซ่ึงเป็นมูลเหตุแห่งความบาปของมนุษย ์
เป็นเจตนารมยท่ี์จะเขา้ร่วมกบัฝ่ายโลก ในท่ีซ่ึงความเห็นแก่ตวัเองจะไดเ้จริญข้ึน เราเห็นคริสตจกัรทุก
วนัน้ีท าการร่วมมือกบัความนิยมทางโลก และเราจะรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ตวัของเราเองเบ่งตวัพองข้ึนไป
อยากจะเป็นพระเจา้เสียเอง และไม่ยอมมอบจิตใจแก่พระคริสต ์ และไม่ยอมมอบการด าเนินชีวิตแก่พระ
เจา้ และไม่ยอมอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่เบ้ืองตน้ของชีวติใหม่ก็คือการยอมถวายตวั และเง่ือนไขท่ีส าคญัในการรับ
บพัติศมาแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็คือยอมมอบใหแ้ก่พระเจา้ทั้งหมด และถึงแมแ้ต่ส่ิงท่ีดูเหมือนวา่จะ
มิเป็นภยัในตวัมนัเองก็ตอ้งยอมยกถวายใหแ้ก่พระเจา้แมจ้ะมิใช่เพื่อเหตุผลอยา่งอ่ืน นอกจากจะเป็นการ
พิสูจน์วา่เรายอมมอบการปรารถนาทั้งหมดไวก้บัพระองค ์ และเพื่อใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงเป็นสารพดัทุก
ส่ิงทุกอยา่งในชีวติของเรา 

2. เราจะเห็นเจตนารมณ์ความเห็นแก่ตวัเองในกษตัริยซ์าอูลและคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีท าใหเ้ขาเป็น
ท่ีนิยมชมชอบและเทิดทูลของประชาชน ลกัษณะของมนุษยเ์ราเป็นอยา่งไร มีอยูใ่นตวัซาอูลทั้งหมด เขา
เป็นบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยความแขง็แรง เกียรติวนิยักลา้หาญสะดุดตาคน เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีจะ
ดีเด่นต่อไป มีร่างกายสมทรงทุกส่วน สูงโปร่งกวา่คนอ่ืน ๆ เป็นแบบอยา่งมนุษยท่ี์มีร่างกายท่ีดีท่ีสุด 
และมีคุณสมบติัเป็นกษตัริยทุ์กกระเบียดน้ิว 

ซาอูล มีสติปัญญาคุณธรรม และ สังคม ลกัษณะเหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ าประเทศชาติทุกอยา่ง 
ทรงเป็นกษตัริยก์ลา้หาญมีช่ือเสียง มีใจร้อนรนในการงาน มีใจกวา้งขวาง ในตอนตน้รัชกาลของกษตัริย์
น้ีไดท้รงแสดงความกลา้หาญไวม้าก พระองคเ์ป็นยอดปรารถนาของประชาชนพลเมือง มีความปรีชา
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สามารถดีมากประชาชน แซ่ซอ้งสาธุการ อวยชยัใหพ้ระองคด์งั กอ้งดว้ยเสียงโห่ร้องดว้ยความรักชาติ 
ซ่ึงดูเหมือนวา่ไม่ใคร่จะสัมฤทธ์ิผลนกัวา่ “ขอใหก้ษตัริยน้ี์ทรงพระเจริญ” 

พระเจา้ทรงใหก้ษตัริยผ์ูน้ี้เป็นบุคคลตวัอยา่งใหม้นุษยเ์ห็นทุกยคุสมยัวา่ มนุษยเ์ดินดินก็เป็นแต่
เพียงมนุษยเ์ท่านั้น มนุษยค์นใดทะนงถือตนวา่ ตนมีอะไรบริบูรณ์เช่ือมัน่ในตนของตนเองแลว้ ก็จะจบ
ฉากแห่งชีวติลง ดว้ยความลม้เหลว และผดิหวงัแน่ ๆ บทเรียนน้ีพระเจา้ทรงพยายาม ท่ีจะน าเอามาสั่ง
สอนผูเ้ช่ือในพระองคใ์หส้ านึกตนไว ้ แต่มีนอ้ยคนเหลือเกินท่ีจะเรียนรู้พบความจริงขอ้น้ีท่ีจะกล่าว
ออกมาดว้ยเตม็ปากวา่ “คือในเน้ือหนงัของขา้พเจา้ไม่มีความดีประการใดเลย” (โรม 7:18) มีส่ิงเดียวท่ี
เราอาจท าไดก้็คือ ตอก ตรึง เน้ือหนงัของเราไวท่ี้ไมก้างเขนของพระเยซูคริสตเ์สีย ถือวา่เน้ือหนงัตายไป
หมดแลว้โยนทิ้งไวใ้นหลุมลึกของพระองคเ์สีย ประหารเน้ือ (ชีวิตอยา่งมนุษย)์ หมดส้ินแลว้ 

3.ความเห็นแก่ตวัเองของซาอูลน้ี ไดเ้จือปนกบัคุณสมบติัท่ีดี และน่าชมหลายประการ คือทั้ง
ฝ่ายจิตใจและฝ่ายร่างกาย ทางฝ่ายเน้ือหนงันั้นเราจะเห็นวา่กษตัริยซ์าอูลมิใช่แต่จะมีบุคคลลกัษณะแห่ง
การเป็นเจา้คนนายคนเท่านั้น แต่ทวา่ยงัประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะของความกลา้หาญ และสมบติัผูดี้
หลายประการ กษตัริยซ์าอูลมีพระราชวงศท่ี์น่าเคารพนบัถือท่ีสุดและพระราชโอรส คือโยนาธาน ก็เป็น
บุคคลท่ีเด่นท่ีสุดอยูใ่นประวติัศาสตร์แห่งพระคมัภีร์ เม่ือซาอูลมาหาท่านซามูเอลตอนเม่ือก่อนเร่ิมเป็น
กษตัริย ์ดูประหน่ึงวา่ซาอูลมีคุณธรรมอนัดี และมีกิริยาอ่อนสุภาพหลายประการ ท าประหน่ึงวา่เป็นบุตร
ท่ีกตญัญูในการท่ีไปแสวงฝงูลาของบิดา และไปหาท่านซามูเอลเพื่อขอปรึกษาหารือในเร่ืองน้ี เม่ือท่าน
ซามูเอลแจง้เร่ืองวา่ จะถูกเจิมเป็นกษตัริย ์ซาอูลก็รู้สึกเจียมตวัเป็นอยา่งมาก รักษาเร่ืองน้ีไวเ้ป็นความลบั
โดยถ่อมสุภาพและสุขมุแมจ้ะเล่าเร่ืองอ่ืนท่ีท่านซามูเอลบอกใหลุ้งฟัง ท่านก็มิไดเ้ปิดปากแยม้พรายถึง
เร่ืองการจะถูกตั้งใหเ้ป็นกษตัริยเ์ลย เม่ือซาอูลอ าลาจากท่านซามูเอลแลว้ก็ท าตามค าบอกเล่า คือไดเ้ขา้ไป
สังสรรคก์บับรรดาพวกศาสดาพยากรณ์ จนไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระวญิญาณ จนสามารถแสดงค า
พยากรณ์ไดจ้ริงจงัและดว้ยใจร้อนรน แมข้ณะเม่ือประชาชนทั้งหลายจะพาตวัซาอูลออกมาใหป้ระชาชน
พลเมืองเห็นเพื่อประกาศให้ทราบวา่ผูน้ี้แหละท่ีราษฎรไดเ้ลือกใหเ้ป็นกษตัริย ์ แต่ก็คน้หาไม่พบเพราะ
ซาอูลไม่ซ่อนตวัอยูเ่สีย ท าประหน่ึงวา่มีความสุภาพเก็บตวั ไม่อยากแสดงความเด่นอะไรเลย แต่ก็บุคคล
ผูน้ี้เองนั้นแหละท่ียอมใหเ้งาอนัมืดและน่ากลวัของตนเองท าลายชีวติตนเอง ท าลายราชอาณาจกัรและ
ราชวงศพ์งศต์ระกลูของตนจนแหลกลาน พุทโธ่เอ๋ยจิตใจของมนุษยเ์ราน้ีมนัช่างล่อลวงตวัเราเองจริง 
เชียวหนอความเยอ่หยิง่ในตวัของตวัเอง มนัซ่อนตวัปลอมตวัอยูใ่นท่าทีท่ีแสดงออกมาวา่ เป็นคนถ่อม
สุภาพท่ีสุดในตอนแรกแห่งชีวติของซาอูล ท่านซามูเอลไดก้ล่าวสดุดีถึงความถ่อมสุภาพไวแ้ลว้ “เม่ือ
ท่านรู้วา่ท่านเป็นผูน้อ้ย ท่านไดถู้กเลือกใหเ้ป็นหวัหนา้แห่งชนชาติอิสราเอลทุกตระกูลมิใช่หรือ? และ
พระเยโฮวาห์ไดท้รงตั้งใหท้่านเป็นกษตัริยแ์ห่งชาติ อิสราเอล” (1 ซามเูอล 15:17) เราไม่มีความสงสัย
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เลยวา่ ค  าพดูกล่าวยกยอ่งของท่านซามูเอลนั้น เป็นการกล่าวดว้ยน ้าใสใจจริงทุกประการ อยา่งนอ้ยท่ีสุด
ท่านก็ใหเ้กียรติวา่ ซาอูลเป็นคนถ่อมสุภาพจริง ๆ แต่อะไรเล่าเป็นขอ้บกพร่อง เร่ืองมนัเป็นอยา่งน้ีใช่
ไหมละการท าตวัเป็นคนเล็กนอ้ยไม่ส าคญัในสายตาของพวกเราเองนั้นเป็นเร่ืองหน่ึง แต่การลืมตนเอง
เสียเลยโดยเด็ดขาด มนัเป็นอีกเร่ืองหน่ึงไม่ปะปนกนั การแสดงความถ่อมสุภาพท่ีแทจ้ริงนั้น ไม่ใช่คิดวา่
ตวัเราเองต ่าตอ้ย แต่ตอ้งไม่คิดเร่ืองอะไรถึงตวัของเราเองเลยต่างหาก ส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้งท านั้น มิใช่การ
ปฏิเสธตนเอง แต่เราตอ้งท าลายความเห็นแก่ตนเองและลืมตนเองเสียใหส้ิ้นเชิงทีเดียว เด็กท่ีดีท่ีสุด
จะตอ้งไม่รู้สึกขวยเขินอะไรเลย ทั้งในท่ีต ่าท่ีสุดและท่ีสูงท่ีสุดจิตใจของพระคริสตใ์นตวัเราอนัแทจ้ริงจะ
ไม่ถือวา่ตวัเราเป็นตวัเราเองต่อไป แต่จะตอ้งถือวา่เราเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระเยซูแลว้ใหส้มกบัท่ี
เรากล่าวดว้ยความจริงใจวา่ “ไม่ใช่ขา้พเจา้เอง ท่ียงัมีชีวิตเป็นอยูใ่นขา้พเจา้” (กาลาเทีย 2:20) “แต่วา่
ขา้พเจา้เป็นอยูอ่ยา่งน้ี เน่ืองดว้ยพระคุณของพระเจา้” (1 โครินธ์ 15:10) 

เราจะไดรั้บบทเรียนอะไรจากชีวติของกษตัริยซ์าอูล ซ่ึงเต็มไปดว้ยคุณลกัษณะอนัเลิศประเสริฐ 
ผสมดว้ยความเหลวแหลกและยอ่ยยบัเล่า อ๋อเราไดเ้รียนรู้วา่ ซาตานมนัมีอุบายอนัเลือกเฟ้นอยา่งดีท่ีสุด
ท่ีจะผสมส่ิงดีกบัส่ิงชัว่เขา้ดว้ยกนั และมนัซ่อนยาพิษไวภ้ายในเหมือนกบัยาขมท่ีเคลือบดว้ยน ้าตาล 
ทั้งน้ีดว้ยเหตุท่ีมนัรู้จกัดีวา่ เราจะไม่รับเอาส่ิงชัว่ร้ายโดยท่ีไม่มีส่ิงดีเจือปนระคนอยูด่ว้ย ตวัแทนของ
ซาตานท่ีเลือกเฟ้นไวดี้ท่ีสุดแลว้มนัจะเป็นบุคคลท่ีน่าดูและน่ารักใคร่เสมอ เอซาวนั้นดูท่าทีวา่เป็นบุคคล
น่ารักท่ีจะไดเ้ป็นผูถู้กรับเลือกยิง่กวา่ยาโคบ แต่เอซาวเจง๊ไปยาโคบต่างหากเป็นผูถู้กเลือก ท่านเองอาจ
เป็นคนสวยงาม ท่านเองอาจเป็นคนเฉลียวฉลาด ท่านเองอาจเป็นผูมี้วฒันธรรมสูง เป็นคนมีคุณ
ธรรมจริยาสูง เป็นคนมีประโยชน์ เป็นคนดีและใจคอกวา้งขวาง แต่ท่านเป็นคนเห็นแก่ตวัเอง ในท่ีสุด
ท่านก็ตอ้งพินาศเช่นเดียวกบักษตัริยซ์าอูล ซาตานมนัยงัไม่ตอ้งการจะยดึครองทรัพยสิ์นของท่าน
ในขณะปัจจุบนัน้ีดอก มนัตอ้งการแต่เพียงใหท้่านจ านองทรัพยสิ์นรายน้ีไวก่้อนก็แลว้กนัมนัพอใจท่ีจะ
รับจ านองเพียงราคาพนับาท มากกวา่ท่ีจะซ้ือเอาทีเดียวดว้ยราคาแสนบาท มนัยนิดีรอคอยยดึทรัพยสิ์น
ของท่านเป็นสิทธิในวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นหลุดการจ านอง ส่ิงท่ีมนัตอ้งการก็คือขอใหม้นัไดมี้ส่วนยืน่มือ
เขา้เก่ียวขอ้งดว้ยก็แลว้กนั ชีวติท่ีผสมระคนดว้ยความดีและความชัว่น้ีแหละเป็นอนัตรายแก่สังคมยิง่นกั 
“เจา้จงออกมาจากท่ามกลางเขาเหล่านั้นและจงอยูต่่างหากอยา่งถูกตอ้งส่ิงซ่ึงมลทิน และเราจะรับเจา้
ทั้งหลายไว ้ เราจะเป็นบิดาของเจา้ทั้งหลายและเจา้ทั้งหลายจะเป็นบุตรชายหญิงของเรา พระเจา้ผูท้รง
ฤทธ์ิเดชทุกประการไดต้รัสดงัน้ี” (2 โครินธ์ 6:17-18)  

4. ซาอูลไดถู้กทดลองอนัร้ายแรง เป็นคร้ังแรกก็คือ เม่ือคราวท่ีถูกขา้ศึกลอ้มไวแ้ละทหารก็หนี
เอาตวัรอดเกือบหมดส้ิน ดูเหมือนวา่ซาอูลจะตอ้งพา่ยแพแ้น่ ไดร้อคอยท่านซามูเอลอยูเ่ป็นเวลา 7 วนั
เพื่อจะไดม้าท าพิธีถวายสักการะบูชา ก่อนจะเร่ิมตีโตข้า้ศึกแต่ไม่เห็นมา ในท่ีสุดซาอูลก็ทอ้ใจและหมด
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ความอดทนจึงตั้งตวัเองท าหนา้ท่ีปุโรหิต ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของซามูเอลเท่านั้น เร่ิมพิธีสักการบูชาเสียเอง
โดยไม่รอท่าท่านซามูเอลต่อไป ขณะท่ีประกอบพิธีอยูท่่านซามูเอลก็มาถึง ท่านจึงไดก้ล่าวบริภาษ
กษตัริยซ์าอูลวา่ “ท่านท าผดิระเบียบแลว้ ไม่ไดรั้กษาพระบญัญติัแห่งพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน ซ่ึง
พระองคบ์ญัชาท่านไว ้ ดว้ยพระองคจ์ะทรงตั้งราชวงศ ์ ของท่านใหค้รอบครองประเทศอิสราเอลสืบไป
เป็นนิตย ์ แต่เด๋ียวน้ีพระราชวงศข์องท่านจะด ารงอยูไ่ม่ได ้ พระเยโฮวาห์ทรงแสวงหาบุรุษผูห้น่ึงตาม 
ชอบพระทยัของพระองคไ์ดแ้ลว้ จะทรงตั้งให้เป็นหวัหนา้ไพร่พลของพระองคต่์อไป ดว้ยท่านมิได้
รักษาพระบญัญติัตามซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงสั่งไวแ้ลว้” (1 ซามเูอล 12:12) 

คนเราเม่ือรุ่งเรืองทุกส่ิงก็ดีไปทั้งหมด แต่ในขณะถูกทดลอง ความเห็นแก่ตวัเอง (ชีวติอยา่ง
มนุษย)์ ก็จะปรากฏข้ึน ซาอูลเป็นกษตัริยท่ี์ดีเรียบร้อยทุกประการจนกระทัง่การทดลองส าคญัมา
เผชิญหนา้ ทนัใดนั้นก็กลายเป็นคนทอ้แท ้ เช่ือไม่ได ้ อวดดี แสดงอาการเบ่งตนเอง หาญเขา้ท ากิจการ
งานซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของพระเจา้เท่านั้น ท่ีเขา้แยง่หนา้ท่ีของพระเจา้มาท าเสียเอง ความเห็นแก่ตวัก็ปรากฏ
ข้ึนมา เขาเป็นคนท่ีท าอะไรตามใจตวัเองแทนท่ีจะท าตามน ้าพระทยัพระเจา้ เหตุฉะนั้นพระเจา้จึง
แสวงหาบุคคลท่ีจะท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์คือผูท่ี้จะเป็นแบบของพระเจา้สูงสุด พระมหากษตัริย์
อนัแทจ้ริงของชนชาติอิสราเอล 

เม่ือซาอูลแสดงอุปนิสัยสันดานแทจ้ริงของตวัเองออกมา เช่นนั้น พระเจา้ก็ทรงรีบ ปลดเปล้ือง
ภยัอนัตรายของพลไพร่ของพระองคท์นัที โดยใชค้นอ่อนแอสองคนคือ โยนาธานราชบุตร และคน
รักษาเกราะพระเจา้จะแสดงใหซ้าอูลเห็นวา่ พระองคไ์ม่ตอ้งการก าลงัและความสามารถของมนุษยเ์ลย 
และตอ้งการแสดงให้เห็นวา่ พระองคท์รงสามารถบริบูรณ์ทุกประการแก่ผูท่ี้ไวว้างใจในพระองคจ์ริง ๆ 
แมจ้ะมีชยัชนะซาอูลก็เกือบจะพินาศดว้ยความด้ือดึงและการยุง่เก่ียวของตนเอง และเห็นไดช้ดัแจง้วา่ 
ดว้ยความโง่เขลาของซาอูลเอง เขาไม่อาจท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหท้ างานของพระเจา้ต่อไป และ
ความด้ือดึงเอาแต่ใจตวัเองจะเป็นเคร่ืองกีดขวางน ้าพระทยัและการงานของพระเจา้ 

วกิฤตการน้ีมิไดเ้กิดข้ึนทนัทีทนัใด พระเจา้ทรงปล่อยใหค้วามเห็นแก่ตวัเองค่อยทวข้ึีนทีละนอ้ย 
ๆ ชา้ ๆ ตามล าดบัแต่เห็นไดช้ดัวา่ต่อแต่น้ีไป ชีวติของซาอูลจะตอ้งลม้เหลวและค าพยากรณ์ของท่านซา
มูเอลจะกลายเป็นความจริง 

5. พระเจา้ไดท้รงเปิดโอกาสใหมี้การทดลองคร้ังท่ีสองคือ ทรงใชซ้าอูลยกกองทพัไปปราบ
พวกอามาเล็กซ่ึงเป็นเช้ือสายของเอซาวท่ีคอยขดัขวางชนชาติ อิสราเอล มิใหเ้ดินทางผา่นท่ีทุระกนัดาร
เขา้ไปยงัประเทศคะนาอนั เร่ืองน้ีมีความหมายลึกซ้ึงในการสอนจิตวิญญาณ เพราะพวกอามาเล็กนั้น
หมายถึงฝ่ายเน้ือหนงั และการท าลายพวกอามาเล็กเป็นการแสดงถึงหลกัแห่งชีวติของซาอูลท่ีปรากฏอยู ่
การท่ีซาอูลปราบอามาเล็กไม่ส าเร็จ จึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่การเห็นตวัเองฝังรากอยูลึ่กภายใน จิต
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วญิญาณของซาอูล บุคคลท่ียอมเวน้ชีวติกษตัริยอ์าฆาฆ เป็นบุคคลท่ียอมใหมี้หลกัแห่งการเห็นแก่ตวัเอง 
ฝังรกรากอยูใ่นจิตใจต่อไป เร่ืองราวทั้งสองท่ีกล่าวมาแลว้ยอ่มผสมกลมกลืนกนัอยา่งส าคญั ในการเป็น
บทเรียนสอนใจแก่พวกเรา 

ซาอูลท าการโจมตี ส าเร็จ และกลบัมาดว้ยความมีชยั ดูเหมือนวา่เขาจะรู้สึกมีความอ่ิมอกอ่ิมใจ
จนเกินไป จนกระทัง่ไม่รู้ส านึกในนิสัยสันดานของตนเอง จนท่านซามูเอล กล่าวถึงความพินาศท่ีจะมี
มาถึงซาอูลไดก้ล่าวดว้ยความมัน่ใจวา่ “น่ีแน่ะ ขา้พเจา้เช่ือฟังพระด ารัส” และท่านซามูเอลตอ้งกล่าววา่ 
“การเช่ือฟังก็ประเสริฐกวา่เคร่ืองบูชา และการสดบัตรับฟังนั้นประเสริฐกวา่ไขมนัแกะตวัผูอี้ก....โดย
เหตุน้ีท่านไดล้ะทิง้พระด ารัสของพระเยโฮวาห์เสีย พระองคจึ์งทรงถอดท่านออกจากต าแหน่ง กษตัริย์
นั้น” (1 ซามเูอล 15:22-23) ยงัสงสัยนกัวา่ซาอูลจะรู้สึกส านึกลกัษณะแห่งความผดิบาปของตนหรือไม่ 
การเห็นแก่ตวัน้ีมนัแยกคายแหลมคมและมนัหลอกลวงคนท่ีเป็นเจา้มนัเอง จนกระทัง่มนัท าใหซ้าอูล
รู้สึกกลวั จะอบัอายขายหนา้ต่อประชาชน ดงันั้นจึงขอร้องใหท้่านซามูเอล กล่าวค าสรรเสริญ เยนิยอ ต่อ
หนา้ประชาชนสักหน่อยก็เอา และดว้ยเกียรติอนัเล็กนอ้ยน้ีแหละท่ีเป็นเคร่ืองเลา้โลมใจ และปลอบจิต
วญิญาณอนัชัว่ร้ายในเวลาท่ีมรณกรรมและความฉิบหายก าลงัค ารามอยูก่อ้งหูของซาอูล 

ทีน้ีหนัมาดูเร่ืองการอ่ิมอกอ่ิมใจท่ีหลอกลวงตวัเองของซาอูล เป็นบ่วงแร้วในพิธีศาสนาโดย
อยากจะเอาสัตวท่ี์ยดึมาไดใ้นการรบไปถวายพระเจา้ ซาอูลมีความกลวั ซาอูลเป็นคนอ่อนแอ อยากจะ
เอาใจประชาชนมากกวา่เอาใจพระเจา้ ในเม่ือประชาชนขอร้องใหรั้กษาทรัพย ์ เชลย ของพวกอามาเล็ก
ไวก่้อนซาอูลก็ยอมตาม มีขอ้ความท่ีแสดงถึงความโง่เขลาเบาปัญญาอนัมหาศาลน้ียิง่กวา่ค าอ่ืนทั้งหมด 
คือขอ้ความท่ีวา่ “ท าคร่ึง ๆ กลาง ๆ” ซาอูลเช่ือฟังก็จริงแต่ไปเอออวยดว้ย ซาอูลท าคุณงามความดีไวม้าก
แต่ไปร่วมมือกบัความชัว่ร้าย พระบญัญติัไม่ยอมใหท้ าคร่ึง ๆ กลาง ๆ ไม่มีการยนิยอมใด ๆ เด็ดขาด 
การเช่ือฟังของเราจะตอ้งผอ่นผนัไม่ได ้ ไม่มีเง่ือนไข แน่นอนตอ้งท าใหค้รบบริบูรณ์ ถา้มีขอ้แต่นิดเดียว
ยอ่มแสดงวา่เป็นเจตนารมณ์แห่งความขดัขืน การไม่ยอมฟังพระเจา้ ยอ่มแสดงวา่ยงัมีเจตนาท่ีไม่เตม็ใจ
จะเช่ือฟัง 

ตวัอยา่งเร่ืองซาอูลน้ีสอนเราวา่ตวัเองกลบัมาปรากฏข้ึนอีก มนัเป็นศตัรูกบัพระเจา้เป็นปรปักษ์
ท่ีมาครองบลัลงักพ์ระเจา้ มีปัญหาอะไรต่อไปอีกไหมล่ะ? “โดยเหตุท่ีท่านไดล้ะทิ้งพระด ารัสของพระเย
โฮวาห์เสียพระองคจึ์งทรงถอดท่านออกจากต าแหน่งกษตัริยน์ั้น” (1 ซามเูอล 15:23) 

6. การพิพากษาโทษยงัไม่ถึงขีดส าเร็จทนัที เส้นเกลียวแห่งการเห็นแก่ตวัเองค่อย ๆ คล่ีคลาย 
แสดงเล่ห์เหล่ียมทั้งหมดท่ีซ่อนอยูอ่อกใหป้รากฏชา้ ๆ ซาอูลท างานมากข้ึนเป็นงานท่ีดีก็มาก ท าการรบ
พุง่หลายคร้ังรบไดเ้ก่ง ปกครองชนชาติอิสราเอล ท าใหร้าชอาณาจกัรมีอ านาจมาก แต่ทวา่เป็นอาณาจกัร
มีอ านาจมาก แต่ทวา่เป็นอาณาจกัรของซาอูล มิใช่อาณาจกัรของพระเจา้ ในบั้นปลายของชีวติเตม็ไป
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ดว้ยงานเพื่อตนเอง และกูเ้กียรติของตนเองใชเ้วลาถึง 9 ปีพยายามติดตามดาวดิคู่ปรปักษ ์ เพื่อจะท าลาย
เสียดว้ยความเกลียดชงั พระวญิญาณของพระเจา้ออกจากตวัซาอูล และวญิญาณชัว่ไดเ้ขา้ครอบง าแทนท่ี 
และยิง่นานวนัเขา้ตลอดชีวิตของเขาเตม็ไปดว้ยตวัซาอูล มิใช่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นการเห็นแก่ตวัเองเขา้
ครอบง าจนเป็นเหตุท าใหง้านและผลของงานพลอยวบิติัไปดว้ย 

7. ในอวสานขีดสุดยอดของความหายนะก็มาถึงตวั เช้ือโรคแห่งการเห็นแก่ตวัเองมนัก็กดักิน
จนไม่มีอะไรเหลือ หวัใจของซาอูลก็กลายเป็นท่ีอาศยัของซาตานโดยเด็ดขาด ผพีญามารเขา้ครอบง าทัว่
สรรพางคก์ายของเขา จนกระทัง่ตอ้งยอมตวัเขา้เช่ือลทัธิถือผปีีศาจและปฏิเสธพระเจา้เสียส้ิน ไปเท่ียว
ขอค าปรึกษาหารือจากหมอผีต่าง ๆ ท่ีเขาเคยก าจดัและขบัไล่ออกจากประเทศของเขา เป็นวาระสุดทา้ย
อนัน่าหวาดเสียวท่ีสุด ความเห็นแก่ตวัเองขบัไล่พระเจา้ออกจากพระท่ีนัง่แลว้ มอบพระท่ีนัง่น้ีให้
ซาตานประทบัแทน ชั้นต่อไปแห่งการเห็นแก่ตวัเองก็คือการท าลายตวัเอง 

ดว้ยตวัสั่นเทา และส้ินสติดว้ยภาพอนัน่าสยดสยองท่ีความอวดดีของตวัเอง น าเอามาแต่ขมุนรก
อนัลึก ซาอูลโดดเขา้สู่สังเวียนการต่อสู้แห่งชีวติบั้นสุดทา้ยอยา่งหมดหวงั รุ่งข้ึนโศกนาฏกรรมก็จบลง 
ดอกไมง้ามแห่งยวุชนของอิสราเอลนอนแผอ่ยูท่ี่เชิงเขาฆีละโบอะ คือแสนยานุภาพของซาอูลถูกท าลาย
ส้ินเชิงกองทพัฟะลิศตีมมีชยัทุกแนวรบ ราชราณาจกัรท่ีซาอูลไดส้ร้างมาเป็นเวลา 25 ปี ดว้ยล าแขง้ของ
ตนไดแ้ตกสลาย เป็นอนัตรธานไปหมด ราชโอรสของซาอูลก็เสียชีวติในสนามรบทั้งหมด ซาอูลเองก็
ฆ่าตวัเองตายอยา่งน่าทุเรศแลว้ก็ไปสู่อเวจีทนัที น้ีแหละท่านผูอ่้านเจา้ตวัแมลงป่อง (คือชีวติอยา่งมนุษย)์ 
มนัต่อยผูอ่ื้นหมดแลว้ ในท่ีสุดมนัก็ต่อยตวัเองของมนัเองจนตาย การแสดงเร่ืองราวการเห็นแก่ตวัเอง
ของมนุษยก์็ปิดฉากลง เม่ือเราดูภาพอนัน่าเศร้าและสยดสยองตอนน้ีแลว้เรารู้สึกขนลุกและสลดใจ
พร้อมกบัอธิษฐานวา่ โอพระบิดาขอช่วยใหข้า้พเจา้พน้จากการเห็นแก่ตวัเองและเขา้ซ่อนตวัอยูใ่น
พระองค ์เพื่อใหเ้ห็นวา่มิใช่ตวัขา้พเจา้เองท่ีมีชีวติอยู ่แต่พระคริสตอ์าศยัอยูใ่นขา้พเจา้ 
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บทที ่4 อาฆาฆหรืออุบายอนัแยบคายแห่งการเห็นแก่ตัว (ชีวติอย่าง

มนุษย์) 

“ซามูเอลจึงสั่งวา่ จงพาอะฆาฆกษตัริยอ์ามาเล็กมาหาเราเถิด อาฆาตก็มาเฝ้าดว้ยความยนิดีและ
ทูลวา่ การโศกเศร้าแห่งความมรณะก็ล่วงพน้ไปแลว้เป็นแน่ ซามูเอลตอบวา่ ดาบของท่านเป็นเหตุท าให้
หญิงไร้บุตรฉนัใด พระมารดาของท่านก็จะเป็นหญิงท่ีไร้บุตรฉนันั้น แลว้ซามูเอลก็ฟังอะฆาฆขาดเป็น
ท่อน ๆ ต่อพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ ณ เมืองฆีละฆาล” (1 ซามเูอล 15:32-33) 

การท่ีน าขอ้ความตอนน้ีมาอา้งไวก้็เพื่อแสดงถึงอุปนิสัยใจคอกษตัริยซ์าอูล ทั้งน้ีเพราะยงัมีกล
อุบายอนัแยบคายลึกซ้ึงแห่งชีวติท่ีเห็นแก่ตวัเอง ในเร่ืองราวของอะฆาฆ ซ่ึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงดล
บนัดาลใหเ้ขียนไวเ้ป็นเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล เร่ืองของซาอูลและเร่ือง
ของอะฆาฆทั้งสองน้ีเป็นบทเรียนท านองเดียวและเป็นขอ้เตือนใจเป็นอยา่งดี แสดงใหเ้ราเห็นอนัตราย
ของการใชชี้วติเพื่อเห็นแก่ตวัเอง แต่ทวา่เป็นบทสอนท่ีมีวธีิแตกต่างกนั เร่ืองราวของอะฆาฆสมควรท่ี
เราทั้งหลายจะไดพ้ิจารณาไตร่ตรองศึกษาใหร้อบคอบ 

1. เช้ือชาติ อะฆาฆ สืบสายโลหิตมาจากอามาเล็กในตระกลูของเอซาว ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มี
ประวติัตระกลูท่ีนิยมฝ่ายเน้ือหนงั ตั้งแต่สร้างมนุษยข้ึ์นคร้ังแรกเร่ิมตน้ท่ีประตูสวนเอเดน พระเจา้ทรง
ขีดเส้นพรมแดนระหวา่งสองเช้ือชาติ คือพวกนิยมฝ่ายเน้ือหนงั และพวกนิยมฝ่ายวญิญาณ ตระกลูทาง
ฝ่ายเซธ เรียกตนเองวา่เป็นพวกพระเจา้ ตระกลูของฝ่ายคาอินแยกตวัออกไปสร้างบา้นเมือง มีวฒันธรรม
ความภูมิใจและเป็นผูน้ าฝ่ายโลกียนิ์ยมมีความชัว่ร้าย แต่ทวา่รู้จกัเอาวฒันธรรมของมนุษยเ์ขา้ประดบั 
และช่วยผดุงส่งเสริมไวใ้หดู้ภายนอกงดงามดี แต่การแยกโดยเด็ดขาดจากกนัน้ีไม่นานก็เส่ือมไป และใน
สมยัท่านโนอาห์ทั้งสองตระกลูดงักล่าวก็เขา้มาปะปนกนัและเขา้สมรสกนัเป็นเหตุให้ผูสื้บสันดาน
ต่อมากลายเป็นพวกท่ีท าบาปใหญ่หลวง เป็นเช้ือชาติท่ีเลวทรามชัว่ชา้มาก จนพระเจา้ตอ้งเบือนพระ
พกัตร์หนีดว้ยความสะอิดสะเอียนจากมนุษยช์าติทั้งหมด และทรงประกาศลงโทษอยา่งน่ากลวัวา่ 
“บรรดาเน้ือหนงัจะสูญเสียไปจากหนา้ของเราดว้ยโลกเต็มไปดว้ยความชัว่ร้ายเพราะเขาน่ีแหละ เราจะ
ท าลายลา้งผลาญเขาทั้งหลายใหพ้ินาศทั้งแผน่ดินโลก”(ปฐมกาล 6:13)  

ภายหลงัเหตุการณ์น ้าท่วมโลก พระเจา้ไดท้รงเลือกตระกลูอบัราฮมัพยายามท่ีจะแยกกนัไว้
โดยเฉพาะ ตลอดตระกลูน้ีเราจะเห็นตามล าดบัเครือญาติต่อ ๆ มาวา่ผูสื้บสันดานของตระกลูก็ไดแ้ยก
ออกจากเผา่พนัธ์ุเดิมของตน และไปเขา้ส่วนกบัชาวโลกคนแรกก็คือ อิศมาเอลเป็นแบบอยา่งแห่งการ
เป็นทาสและมีชีวติในทางบาป ถดัมาก็คือเอซาวบรรพบุรุษของชนชาติผูท่ี้รับมรดกจิตใจฝ่ายโลกจาก
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บิดา คือผูย้อมแลกสิทธ์ิแต่ก าเนิดกบัอาหารเพียงนิดเดียว และต่อมาพวกเหล่าน้ีก็สมรสกบัหญิงชาวคะ
นาอนั และพลอยกลายเป็นคนเลวทรามเหมือนหญิงเหล่านั้น ในท านองเดียวกนักบัผูสื้บสันดานของ
พวก ลูกสาวนอกคอกของโลต คือพวกโมอาบและพวกอ าโมนหลายคนก็เป็นเช่นนั้น 

นอกจากน้ี พวกท่ีสืบเช้ือสายของเอซาว และอามาเล็ก เป็นแบบเล็งถึงการเห็นแก่ตวัและนิยม
ฝ่ายโลกีย ์ (โลก) น่ีแหละเป็นเหตุผลท่ีพระเจา้ประกาศท าลายมนุษย ์ เราทราบวา่เม่ือชนชาติอิสราเอล
ออกมาจากประเทศอียปีต ์(ไอยคุปต)์ เดินทางเพื่อจะไปยงัประเทศท่ีพระเจา้ทรงสัญญาไว ้พวกอามาเล็ก
ไดโ้จมตีก่อนผูอ่ื้น ไม่เป็นการยากท่ีจะมองเห็นความจริงท่ีปรากฏชดัแจง้วา่ ศตัรูตวัแรกท่ีเราจะตอ้งต่อสู้
เม่ือเราละทิ้งความเป็นทาส และความชัว่ร้ายแลว้ก็คือนิสัยสันดานฝ่ายเน้ือหนงัภายในจิตใจของตวัเอง
ซ่ึงจะส าแดงตวัออกมา และจะบงัคบัใหเ้ราสู่ความเป็นทาสแห่งความบาปเดิมอีก อะฆาฆก็เปรียบ
เหมือนกบันิสัยดงักล่าวซ่ึงในชีวติของคริสเตียนเราจะตอ้งประสบพบปะ และเผชิญหนา้กนัอยา่งจริงจงั 

2. ช่ือของอะฆาฆก็ส าคญัอยูไ่ม่นอ้ย ตามรากเดิมของค าน้ีมีวา่ “ฮาก” ซ่ึงแปลวา่ผูป้กครอง ผู ้
ควบคุม แสดงวา่เป็นผูมี้จิตใจท่ีจะท าอะไรตามล าพงัตนเอง เบ่งตนเอง มีใจชอบพึ่งตนเองเหมือนกบัลูซิ
เฟอ (ดาวประจ าวนัแห่งอรุโณทยั) เป็นเจา้ท่ีตอ้งการเด่นอวดดีแสดงความเยอ่หยิง่ ไม่ตอ้งการจะอยูใ่น
บงัคบัใคร เดิมมนัเป็นทูตสวรรค ์ต่อมาก็เป็นศตัรูกบัพระเจา้คือมารเป็นหวัหนา้พวกกบฎชาวนรก เราจะ
เห็นวา่เม่ือคราวมนุษย ์ ถูกทดลองใหต้กลงไปในความบาปมนัพดูวา่ “แลว้ท่านจะเป็นเหมือนพระเจา้” 
คือตอ้งการจะเป็นใหญ่เป็นโต เราจะเห็นวา่นิสัยสันดานน้ีมีอยูใ่นความทะเยอทะยานของคนเรา มีอยูใ่น
กษตัริยส์มบูรณายาสิทธิราชจอมรุกรานโลก สาวสังคม ผูกุ้มอ านาจในทางการเมือง เหล่าน้ีเป็นพวก
เดียวกนัทั้งนั้น เป็นเช้ือสายของอามาเล็กและตระกลูของอะฆาฆความตอ้งการของพวกน้ีเหมือนกบับุตร
เสเพลท่ีพดูขอส่วนแบ่งในกองมรดกจากบิดามารดาไปเท่ียวล าพงัไม่อยากใหม้ารดาบิดาปกครองต่อไป 

นิสัยสันดานดงักล่าวมีอยูท่ ัว่ไปในโลกเราน้ีเห็นไดช้ดั คนโดยมากเขา้ใจวา่เป็นผูใ้หญ่พอแลว้ 
จึงอยากท างานอะไรตามอ าเภอใจ ปลายทางแห่งความคิดอยา่งน้ีก็เป็นการไร้ศีลธรรม ไม่มีระเบียบวนิยั 
ผูท้รยศต่อพระคริสตเ์จา้ตวัมารน้ี มนัจะรวบรวมเอาความชัว่ร้ายและอวดดีในตวัมนุษย ์ และจะท าให้
สมยัปัจจุบนัน้ีเป็นสมยัท่ีทา้ทายพระเจา้ และมนุษยแ์ลว้ก็จะพลอยพินาศกนัหมด เหมือนกบับิดาคือมาร
ท่ีแสดงความอวดดีจองหอง นิสัยสันดานเช่นน้ีมีอยูใ่นใจมนุษยทุ์กคน มนัอาจแฝงตวัอยูใ่นรูปร่างท่ีลวง
ตากเ็ป็นไดอ้าจเรียกช่ือให้เพราะพร้ิง และท าท่าทางวา่มีใจปรารถนาในส่ิงท่ีสูงและดีเลิศ แต่มนัก็ยงั
เป็นอะฆาฆและผพีญามารตามเดินนั้นเอง นิสัยสันดานภายในท่ีตอ้งการท่ีจะเป็นใหญ่ตามใจตวัเอง 
ตอ้งการท่ีเด่น ไม่ยอมอยูใ่ตบ้งัคบั ดูหม่ินค าวา่กล่าวตกัเตือน เป็นส่ิงเลวทรามต ่าชา้แท ้ๆ ประการแรกท่ี
ท่านตอ้งท าเพื่อใชชี้วิตของท่านเป็นประโยชน์ทัว่ไป คือการท าลายความเห็นแก่ตวัเสียใหส้ิ้นเชิง ยอม
อยูใ่นบงัคบั ตรึงความปรารถนาของตวัเอง เสียโดยเด็ดขาด แลว้ต่อไปท่านก็จะยอมรับระเบียบวินยั 
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เรียนรู้การเช่ือฟังยอมตาม แลว้ความปรารถนาของท่านก็จะเช่ือมเขา้กบัน ้าพระทยัของพระเจา้ แลว้
พระองคก์็จะทรงใหท้่านเป็นเคร่ืองมือท่ีวา่นอนสอนง่าย และต่อแต่นั้นไปท่านก็จะมีความปรารถนา
ตามน ้าพระทยัของพระองค ์และเลือกท าแต่ส่ิงท่ีพระองคท์รงเลือกไวใ้หแ้ก่ท่าน 

ตอนน้ีแหละเปรียบดุจสนามรบแห่งความรอดของมนุษย ์ เป็นจุดท่ีจะบอกความปราชยั หรือ
ความมีชยัในจิตวิญญาณของทุกคน เป็นสนามสอบทดลองผูท่ี้ไดถู้กไถ่แลว้ทุกคน เป็นจุดท่ีกษตัริยซ์า
อูลสูญเสียราชอาณาจกัร และเป็นจุดท่ีอะฆาฆสูญเสียชีวิตและทั้งเป็นจุดท่ีเราจะสูญเสีย หรือไดชี้วติชัว่
นิรันดร์นั้นข้ึนอยูก่บัการท่ีเราจะยอมเรียนบทเรียน หรือเราจะปฏิเสธท่ีจะใหพ้ระเยซูน าเราไปสู่ชยัชนะ 

ท่านท่ีรักระวงัให้ดี อยา่เพิกเฉยต่อค าเตือนสติน้ี จงระลึกไวเ้สมอวา่ ไม่มีมนุษยใ์ดจะปกครอง
คนอ่ืนให้ดีจนกวา่ตวัของผูน้ั้นเองจะถูกมอบไวภ้ายใตก้ารทรงน าของพระเจา้โดยส้ินเชิง ไม่มีคนใดท่ีจะ
มีชยัต่อขา้ศึกไดจ้นกวา่ตวัเองจะยอมแพเ้สียก่อน ไม่มีคนใดจะน าคนบาป หรือ ชนะจิตใจ ของเขามาสู่
พระเจา้ดว้ยความมีชยั จนกวา่ตวัผูน้ั้นเอง จะยอมเป็นเชลยศึกของพระเจา้ ท่ียอมตามน ้าพระทยัและ
ความรักของพระองคเ์สียก่อน 

3. พระบรมราชโองการใหท้ าลายเสียส้ิน พระเจา้ทรงตกลงพระทยัท่ีจะก าจดัเช้ือสายของอามา
เล็กและตระกลูของอะฆาฆเสียใหส้ิ้นเชิง จะไม่ไวชี้วติอีกต่อไป แต่ท าลายเสีย จะปราณีประนอมดว้ย
ไม่ไดเ้พราะไม่มีส่ิงใดดีเหลืออยูเ่ลย เช้ือของพวกอะฆาฆแมแ้ต่นิดเดียวก็จะเป็นอนัตรายอยา่งมหนัต ์
ฉะนั้นบรรดาตวัแทนและส่ิงของของพวกน้ี จะท าลายใหส้ิ้นน่ีเป็นประกาศิตของพระเจา้ท่ีจะท าลายฝ่าย
เน้ือหนงัในตวัเรา จะท าใหส้ะอาดข้ึนไม่ได ้ท าให้ดีไม่ได ้ใหมี้วฒันธรรมดีข้ึนไม่ได ้จะเอาหลกัค าสอน
ไปใหเ้ป็นการศึกษาก็ไม่ได ้ จะตอ้งท าลายทางเดียวเท่านั้น เน้ือหนงัคืออะไร มนัเป็นส่ิงไม่ดีในมนุษย์
หรือ มนัเป็นความชัว่ทั้งภายนอกและภายในท่ีจะตอ้งตดัทิ้งเหมือนหวัมะเร็งตามวธีิศลัยกรรมหรือ จง
พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี “เหตุวา่ใจสมกบัฝ่ายเน้ือหนงัก็เป็นศตัรูต่อพระเจา้ เพราะวา่หาไดอ้ยูใ่ตบ้งัคบั
พระบญัญติัของพระเจา้ไม่ และจะอยูใ่ตบ้งัคบัพระบญัญติันั้นไม่ไดแ้ละคนทั้งหลายท่ีอยูฝ่่ายเน้ือหนงัจะ
เป็นท่ีชอบพอพระทยัพระเจา้ก็หามิได”้ (โรม 7:8) ขอ้ความในพระคมัภีร์ดงัไดอ่้านมาแลว้นั้นแหละ 
เป็นค าตรัสของพระเจา้อนัเด็ดขาดวา่ เน้ือหนงันั้น เลวทรามชัว่ชา้ใชก้ารไม่ไดเ้ลย เน้ือหนงัในท่ีน้ี
หมายความวา่อยา่งไรอ่านต่อไป “ถา้แมพ้ระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลาย ๆ จึงมิไดอ้ยู่
ฝ่ายเน้ือหนงั แต่อยูฝ่่ายพระวญิญาณ” (โรม 8:9) น่ีเป็นขอ้ความท่ีชดัเจนเหมือนแสงสวา่งของดวง
อาทิตยจ์ากสวรรค ์ ผูท่ี้ไม่มีวิญญาณของพระเจา้ก็เป็นฝ่ายเน้ือหนงั ฉะนั้นส่ิงใดท่ีมิเป็นฝ่ายพระวญิญาณ
ของพระเจา้ก็เป็นเน้ือหนงั จึงเห็นไดว้า่เน้ือหนงัมิไดเ้ป็นส่วนท่ีบาปหยาบชา้ในนิสัยสันดานมนุษยส่์วน
หน่ึง แต่เป็นนิสัยสันดานทุกส่วนเป็นเช้ือสายของอาดมัเป็นสันดานบาปชัว่ชา้เลวทรามทั้งหมด เปรียบ
เหมือนตน้ไมใ้หญ่ ๆ ท่ีมนัคดงอ ท่านจะไปดดัใหม้นัตรงไม่ได ้ นอกจากจะใชมี้ดตดัเป็นสองท่อน ฝี
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เน้ือร้ายท่ีขยายออกไปทัว่ร่างกายของมนุษยจ์ะตดัออกเม่ือใดก็ตายเม่ือนั้น ไม่มีหวงัท่ีจะแกไ้ขใหคื้นดีได ้
ฉะนั้นตอ้งทิ้งนิสัยสันดานเก่าแลว้บงัเกิดใหม่โดยฤทธ์ิเดชจากเบ้ืองบน และโดยฤทธ์ิเดชแห่งพระ
วญิญาณของพระเจา้ เป็นการชุบชีวติข้ึนใหม่ท่ีไดม้าจากฤทธ์ิเดชของพระเจา้ จนถึงกบัผูน้ั้นจะร้อง
ออกมาดว้ยความจริงใจวา่ “ขา้พเจา้มิใช่เป็นคนเก่าแลว้ ขา้พเจา้ไดต้ายไปแลว้ พระคริสตไ์ดม้าแทนตวั
ขา้พเจา้ มิใช่ตวัของขา้พเจา้ต่อไป แต่พระคริสตต่์างหากท่ีอาศยัอยูใ่นตวัขา้พเจา้” 

อยา่ไปพยายามท าใหเ้น้ือหนงับริสุทธ์ิข้ึนเลย อยา่ไปดดัแปลงแผน่ดินนรกใหเ้ป็นแผน่ดิน
สวรรคเ์ลย มิใช่เร่ืองดดัแปลงใหดี้ข้ึน แต่เป็นเร่ืองสร้างกนัใหม่ทีเดียว มิใช่เร่ืองจะแกไ้ขกนัไดด้ว้ย
จรรยามารยาทหรือศีลธรรม แต่เป็นเร่ืองอศัจรรยแ์ห่งพระคุณ และอ านาจของพระเจา้ อยา่ไปเส่ียงภยักบั
คนเก่าเลย มนัจะตอ้งท าให้ท่านผดิหวงัเร่ือยไป ท่านอาจเอาลูกเสือลูกจระเขม้าเล้ียงฝึกสอนใหเ้ช่ืองได้
ชัว่คราว แต่ถึงคราวมนัแสดงฤทธ์ิออกมามนัจะกดักินตวัท่าน ท่านอาจเอางูเห่ามาเล้ียงใหเ้ช่ืองได้
ชัว่คราว แต่ระวงัใหดี้มนัจะแวง้กดัท่านวนัหน่ึงจนได ้เน้ือหนงัมนัชัว่ร้ายเลวทรามตลอดไป มนัจะท าให้
พระเจา้พอพระทยัไม่ได ้ตอ้งท าลายก าจดัและตรึงมนัเสียกบัพระคริสต ์

4. ในขั้นต่อไปเราจะเห็นวา่ มนุษยพ์ยายามท่ีจะใหฝ่้ายเน้ือหนงัเขา้ร่วมดว้ย และไม่ฟังค าสั่งของ
พระเจา้ท่ีใหท้  าลายมนัเสีย กษตัริยซ์าอูลยอมใหอ้ะฆาฆมีชีวติต่อไปเพื่อจะไดเ้ป็นเคร่ืองหมายเชิดชูชยั
ชนะของซาอูล และยอมเก็บทรัพยเ์ชลยซ่ึงควรจะท าลายบูชาถวายพระเจา้เสีย ซาอูลยอมเช่ือฟังพระเจา้
แต่บางส่วน ซาอูลไดร้บจนมีชยัชนะพวกอามาเล็กและท าตามท่ีพระเจา้สั่ง เฉพาะท่ีตนเองเห็นวา่
เหมาะสมกบันโยบายของตน การเช่ือฟังของซาอูลยงัถือไม่ไดว้า่เช่ือฟังพระเจา้ทั้งหมดโดยแทจ้ริง แต่
เป็นการท าตามปรารถนาของตนเอง เขายงัขืนเก็บเอาเช้ือของฝ่ายเน้ือหนงัไว ้ และส่วนท่ีเหลือไวน้ี้ก็
ท  าลายส่วนท่ีดีทั้งหมด การยอมใหก้ารร่วมมือเป็นหวัใจของการฝ่าฝืนค าสั่ง ส่ิงท่ีร้ายท่ีสุดก็คือซาอูล 
พยายามท่ีจะเอาความชัว่มาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ เป็นการลบหลู่ดูหม่ินพระเจา้อยา่งมากในการท่ีไป 
เอาส่ิงท่ีพระเจา้ทรงหา้มปรามไวม้าถวายพระองคเ์ป็นการลองดีพระเจา้ น่ีแหละเป็นหลกัค าสอนของ
ศาสนาสมยัปัจจุบนั คือท่ีสอนวา่ อยา่งเคร่งครัดนกั อยา่ท าเป็นผูบ้ริสุทธ์ินกัถือตามสบายดีกวา่ ถือ
ศาสนาตามความนิยมของชาวโลกดีกวา่ แต่งงานกบัชายชาวโลกแลว้จะไดมี้โอกาสช่วยใหเ้ขารอด เชิญ
เจา้ของร้านคา้ฝ่ินสุรายาเมาเขา้มาเป็นสมาชิกในคริสตจกัรมาก ๆ เพื่อท่านจะไดเ้งินถวายไวใ้ชจ่้ายใน
งานของพระเจา้มาก ๆ เชิญนกัร้องเสียงทองจากโรงละคร มาร้องเพลงถวายพิเศษในวนัอาทิตย์ซิ เพื่อเขา
จะไดจู้งเอาพวกแฟนโรงละครมาฟังในโบสถ ์ไปดูมหรสพกบัคู่รักของท่านใหบ้่อย ๆ เขา้ซิ เพื่อท่านจะ
ไดมี้โอกาสชวนเขามาโบสถ์ในวนัอาทิตยเ์ป็นการตอบแทน 

เหลวไหลทั้งเร่ือง ในประการแรกการท่ีจะล่วงล ้าเขา้ไปในแดนของศตัรูนั้นมีอนัตรายมาก 
เพราะพญามารจะเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบเสมอ คือแทนท่ีจะให้หญิงน าชายคู่รักมาสู่ความรอด ฝ่ายชายนั้นเอง
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จะเป็นผูน้ าหญิงกลา้คนนั้นออกไปจากความรอด นกัร้องโรงละครก็เหมือนกนั แทนท่ีจะน าเอาพวก
แฟนละครมาสู่ความเช่ือ กลบัจะเป็นผูฉุ้ดเอาคริสตจกัรใหไ้ปสู่ระดบัต ่าของพวกเขา และจะมาท าให้
โบสถก์ลายเป็นสโมสรและโรงละครไปเสียส้ิน และระวงัใหดี้เงินถวายของพวกเจา้ของร้านคา้สินคา้
อบายมุขจะท าใหผู้เ้ทศนาลดหยอ่น การเทศน์ประณามความชัว่ร้ายอบายมุขต่าง ๆ และการเทศน์ก็เพื่อ
ประจบประแจงยกยอคนชัว่ท่ีร ่ ารวยเท่านั้น และความชัว่ร้ายในสังคมก็จะยงัมีอยูแ่พร่หลายทัว่ไป เพราะ
ไม่มีผูใ้ดวา่กล่าวหา้มปราม และพวกเจา้ของร้านอบายมุขก็จะอวดอา้งวา่พวกตนเป็นผูอุ้ปถมัภค์  ้าชูให้
คริสตจกัรบริสุทธ์ิของพระคริสตด์ ารงอยูไ่ด ้

ขอใหคิ้ดดูวา่พระเจา้จะทรงยอมรับเอาการปฏิบติัชนิดน้ีหรือไม่ พระองคผ์ูท่ี้ทรงเป็นเจา้ของ
ทรัพยทุ์กอยา่งในพิภพ สามารถท่ีจะเนรมิตภูเขาหรือบ่อทองค าในชัว่พริบตา และสามารถส่งทูตสวรรค์
จ  านวนหน่ึงพนัมาร้องสดุดีได ้ พระองคจ์ะทรงรับเงินท่ีเปรอะเป้ือนดว้ยโลหิตของวิญญาณและสกปรก
โสมมดว้ยความบริสุทธ์ิและเกียรติท่ีจะถูกพร่าเสียแลว้หรือไม่? พระองคจ์ะไปทรงออ้นวอนในบา้นของ
พญามาร และขอร้องใหม้นัปล่อยทาสท่ีมนัยดึไวเ้พื่อทาสเหล่านั้นจะไดร้อดหรือ น่าละอายเหลือเกินท่ี
เราไม่มีความเช่ือและไปร่วมมือดว้ยกบัความชัว่ ขอใหด้าบของท่านซามูเอล ฟาดฟันการร่วมมือเหล่าน้ี
ใหแ้หลกลานไปเป็นช้ิน เพราะมนัเป็นความผิดต่อสวรรค ์และเป็นการอปัยศอดสูแก่พระคริสตม์าก 

5. เราเห็นวา่ฝ่ายเน้ือหนงัมาพดูฉอเลาะเพื่อท าชัว่อะฆาฆไดเ้ดินอยา่งนวยนาดพดูออ้มแอม้เขา้
มาเหมือนหญิงเจา้ชูโ้ง่ ๆ ยิม้สะแหยะ ท าท่าโอโ้ลมปฏิโลมเพื่อขอใหช่้วยกรุณาเอ็นดู ท าท่าทางสุภาพ
เหมือนไม่รู้จกัเดียงสาอะไร ท าตวัเป็นสุภาพบุรุษท่ีดีจริง มาดูท่าทางไม่เป็นอนัตรายแก่ใครแมแ้ต่เด็ก 
จริงนาไม่มีใครนึกฝันวา่จะท าอนัตรายแก่เขา แต่พุทโธ่ นัน่แหละคือฝ่ายเน้ือหนงัมนัมาขอชีวติไวก่้อน 
มนัอวดวา่ไดรั้บการศึกษาสูง มีวฒันธรรมสูง มีคุณงามความดีหลายประการ มนัแสดงวา่ก าลงัท าคุณ
ความดีและท าต่อไปมนัขอร้องใหท้่านพิจารณาและเอาใจใส่มนั เน้ือหนงัจะมาช่วยประดบัคริสตจกัร
ของท่าน ดว้ยรสนิยมอยา่งวเิศษ มนัจะมาช่วยผูร้้องเพลงดว้ยเสียงอนัไพเราะเพราะพร้ิงดว้ยเพลงชั้นสูง 
มนัจะชวนสมาชิกในสังคมมาฟังมาก ๆ มนัจะน าการสังคมภายนอกมาสู่คริสตจกัรของท่าน มนัจะน า
วชิาศาสตร์อยา่งกวา้งขวางและเฉียบแหลมมาสู่ท่าน มนัมีโครงการตามหลกัมนุษยธรรมเพื่อช่วย
บรรเทาทุกข ์ และส่งเสริมฐานะต ่าตอ้ยของสังคมใหสู้งข้ึน จะเอารถพระท่ีนัง่มารับท่านไปสู่ประตู
สวรรค ์

แน่นอนควรหรือท่ีจะท าลายสุภาพบุรุษรูปงามผูน้ี้ รอเอาไวก่้อน ถา้ท่านยอมใหพ้ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิท างานพระองคจ์ะช่วยใหท้่านมองเห็นเบ้ืองหลงัการปลอมตวัของมนัไดอ้ยา่งชดัเจน เหมือนกบั
งูท่ีมนันอนขดตวัอยู ่ เหมือนกบัเสียงของมงักรและเหมือนกบัซากศพท่ีก าลงัมีหนอนข้ึนอยูใ่นโรงเก็บ
ศพ 
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คนตาย เม่ือแรกมองดูก็ไม่น่าสะอิดสะเอียนนกั บุตรสาวของญายโรเม่ือห่อไวใ้นผา้ห่อศพก็ดู
สวยงาม ดูหนา้ตายงัอมเลือดอมฝาดอยูเ่หมือนคนนอนหลบั แต่ความจริงเด็กหญิงน้ีไดต้ายไปแลว้ 
เหมือนกบัลาซะรัสตายท่ีหนอนก าลงัข้ึนอยูใ่นหลุมเหมือนกนั ท านองเดียวกนัเด็กหญิงหนา้ตาสวย
หนา้ตาน่าเอ็นดู หรือนกัเทศน์ท่ีมีปฏิภาณโวหารอนัหลกัแหลม หรือนกัร้องเสียงทองเหมือนทูตสวรรค์
เหล่าน้ีก็ก าลงัเป่ือยเน่าเน้ือก าลงัผพุงัไป เหมือนกบัคนตายในโรงพยาบาลท่ีเน้ือก าลงัหลุดไปเป็นช้ิน ๆ 
เช่นเดียวกนั หรือเหมือนกบัคนร้ายท่ีก าลงัคลุกตวัอยูก่บัเลือดของคนท่ีตนแทงตายลงใหม่ ๆ 
เช่นเดียวกนั พวกท่ีกล่าวมาแลว้น้ีเป็นฝ่ายเน้ือหนงัก าลงัเป่ือยเน่าในทางศีลธรรม ตามขั้นท่ีแตกต่างกนั
นั้นเอง 

6. เราจะเห็นวา่อะฆาฆนั้นเป็นฝ่ายเน้ือหนงั ท่ีแกลง้ท าเป็นตายแลว้ อะฆาฆพดูวา่ “แน่นอน
ความขมขืนแห่งความตายหมดไปแลว้” นอกจากนั้นท่านจะเห็นวา่ นกัเทศน์ก็ดี คนท่ีมาโบสถเ์สมอ ๆ ก็
ดี คนท่ีเด่นและไม่เด่นในสังคมจะท าใหท้่านเช่ือวา่ เขาเหล่านั้นไดต้ายไปแลว้จริง ๆ กระนั้นก็ดีจะท าให้
ท่านรู้สึกสะดุดใจเม่ือท่านจอ้งมองดูเขาในขณะท่ีท่านจะเห็นวา่ศพของเขาเหล่านั้นดูเหมือนวา่มนัลุก
ข้ึนมาจากหลุมฝังศพแลว้มาเดินไปมาอยูอี่ก เขาท าเป็นตายพอใหท้่านรู้วา่เขายงัเป็นอยู ่ เขาท าตวัหยิง่
จองหองในความถ่อมสุภาพของเขาจนท่านคิดวา่ เขาควรจะหยิง่ดีกวา่ถ่อมสุขภาพ เขาหลบตวัซ่อนอยู่
ในเงาของตวัเขาเองเสมอ จนกระทัง่เขาลวงท่านดว้ยการอวดตวัเองในทางธรรม แน่นอนละ คนตายจริง 
ๆ จะไม่รู้จกัส่ิงเหล่าน้ี ไม่คิดถึงส่ิงเหล่าน้ีเลย ไม่แสดงตวัเด่น ไม่กา้วร้าว สุภาพเจียมเน้ือเจียมตวั อยูเ่ฉย 
ๆ เร่ือย ๆ เหมือนกบัน ้าท่ีดีไม่มีรส ไม่มีสีหรือรู้สึกประการใด โอ พระองคเ์จา้ขา้ ขอใหข้า้พเจา้มีความ
ง่าย ๆ เช่นน้ี และสงบน่ิงอยูใ่นการลืมฝ่ายเน้ือหนงัเสียเถิด ขอใหส้ าเร็จตามค าอธิษฐานของขา้ฯ เถิด “โอ้
ขอใหข้า้พเจา้ตายต่อเน้ือหนงัและไม่อวดตวั” 

ท่านท่ีรัก ไม่มีอนัตรายใดจะส าคญัในชีวติคริสเตียนท่ีสูงข้ึนเท่ากบัการท่ีจะถือตนเองวา่ ข้ึนไป
อยูใ่นระดบันั้นซ่ึงความจริงประพฤติไม่ไดเ้ลย ไม่มีอะไรท่ีจะท าใหห้วัใจแขง็กระดา้งเท่ากบัท่ีจะเขา้ไป 
สู่ขั้นยอมถวายตวัเอง แต่ยงัคงประพฤติความชัว่ท าตามใจตนเอง และเพิ่มความรู้สึกวา่ตวัมีอะไร ๆ 
บริบูรณ์แลว้ในตวัเอง แลว้ก็เรียกส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่บริสุทธ์ิวา่เป็นบริสุทธ์ิ ดึงเอามาตรฐานความประพฤติท่ี
พระเจา้วางไวล้งสู่ความสะดวกสบายของเรา และรู้สึกอ่ิมอกอ่ิมใจในความดีของตวัเอง โดยแทท่ี้จริงเรา
ควรถือวา่เราตายจริง ๆ เราไม่ควรถือวา่ผูอ่ื้นเห็นวา่เราตายแต่เราควรถือวา่เป็นความจริงเช่นนั้นโดยตวั
ของเราเองอยา่ท าเล่นกบัพระเจา้หรือตวัเราเองเลย โอ ้ ขอใหข้า้พเจา้ท าอะไรท าจริง ๆ ไม่ปลอมแปลง
หรือแกลง้ท าและไม่หลอกใคร ๆ แมแ้ต่ตวัของตวัเอง 

7. เราเห็นวา่ความเห็นแก่ตวัเอง (ชีวติอยา่งมนุษย)์ ไดถู้กเปิดเผยออกและถูกท าลายเสีย อะฆาฆ
ไม่สามารถท่ีจะหลอกลวงท่านซามูเอลได ้ ท่านซามูเอลมองทะลุเขา้ไปในหวัใจของ อะฆาฆดว้ยอ านาจ
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ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เม่ืออะฆาฆท าท่าทางฉอเลาะออเซาะ ท่านคงตอ้งคิดในใจวา่ท่านซามูเอลคง
จะกล่าววา่ “ขา้ฯ เขา้ใจกลมารยาของเจา้ดี เจา้เป็นผูฆ่้าคน เจา้เป็นผูท้รมานโหดร้ายทารุณเห็นแก่ตวัเอง
ดาบของเจา้ท าใหม้ารดาของเด็กหลายคนไม่มีบุตร คนบริสุทธ์ิหลายคนได ้ ถูกสังหาร ดว้ยความเกลียด 
และความโกรธของเจา้ และเบ้ืองหลงัการยิม้ของเจา้ก็คืออสรพิษซ่อนอยู”่ ท่านซามูเอลไดฟ้าดฟัน
อาฆาฆขาดออกเป็นช้ิน ๆ ดว้ยดาบอนัคม ในขณะท่ีอะฆาฆก าลงัท าการโอโ้ลมปฏิโลมอยูต่รงพระ
พกัตร์พระเจา้ 

ความบาปจะไม่หยดุแสดงฤทธ์ิเดชของมนั จนกวา่มนัจะเขา้ท่ีอบัจนท่ีสุด พระเจา้ทรงแสดงให้
เราทราบตวัอยา่งวา่ เช้ือของการเห็นแก่ตวัเอง (ชีวิตอยา่งมนุษย)์ และความบาปแมแ้ต่เล็กนิดเดียวก็จะ
แพร่หลายและเจริญใหญ่โตได ้

ท่านท่ีรัก ขอใหพ้ระเจา้ทรงเปิดโปงความเห็นแก่ตวัในใจของเรา ขอให้เราเปิดเผยตวัของเราเอง
ต่อดาบของท่านซามูเอล ซ่ึงท่ีแทจ้ริงก็เป็นดาบของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ มีค  าอธิบายลกัษณะในจดหมาย
ฝากถึงชาวฮีบรูไวด้งัน้ี “เพราะวา่พระค าของพระเจา้ประกอบดว้ยชีวติและดว้ยฤทธ์ิเดช และคมกวา่ดาบ
สองคม และแทงทะลุกระทัง่จิตและวญิญาณทั้งขอ้กระดูก และไขในกระดูก และอาจวนิิจฉยัความคิด
และความมุ่งหมายในใจ” (ฮีบรู 4:12) 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นจะตอ้งใหร้อดพน้จากความบาปและการเห็นแก่ตวัเองก็คือ เราตอ้งเต็มใจท่ีจะ
รู้จกัมนัจ ามนัไว ้ เรียกมนัให้ถูกช่ือ ประหารมนัเสีย เผชิญหนา้กบัการประหาร โดยอยา่ไปผอ่นปรนให้
มนั ไม่ยอมผอ่นผนั ถวายสิทธิใหพ้ระเจา้ทรงประหารมนัเสีย เพราะเหตุวา่มีฤทธ์ิเดชและอ านาจเพียงพอ
ในดาบของพระวญิญาณ ในไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิในโลหิตของพระเยซู ในความสัตยซ่ื์อ ใน
ความรักและในพระคุณของพระเจา้ท่ีจะท าใหเ้ราตายต่อความบาปจริง ๆ แต่มีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้โดย
พระมหาเยซูคริสตเ์จา้ 
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บทที ่5 โยนาห์ หรือ เงาแห่งตนเอง (เงาแห่งชีวติอย่างมนุษย์) 

“เพราะฉะนั้นขา้แต่พระเยโฮวาห์ บดัน้ีขอพระองคท์รงเอาชีวติของขา้พเจา้ไปเสียเถอะ 
เพราะวา่ขา้พเจา้จะตายเสียก็ดีกวา่ท่ีจะมีชีวติอยูต่่อไป” (โยนาห์ 4:3) 

ขอ้ความขา้งบนน้ีเป็นค าอธิษฐานท่ีดีท่ีสุดท่ีโยนาห์ไดอ้ธิษฐานถา้หากเขามีความจริงใจ ความ
ตอ้งการอนัใหญ่ยิง่ท่ีสุดในชีวติของโยนาห์ก็คือตายต่อความเห็นแก่ตวัเองเสีย และชีวิตของโยนาห์เป็น
บทเรียนอนัดียิง่ท่ีสอนใหเ้รารู้วา่ การท่ีนึกถึงประโยชน์ตวัเองน่ีแหละเป็นส่ิงท่ีน่าบดัสีและโง่เขลาในตวั
มนุษยเ์ราโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตวัผูซ่ึ้งประกาศตนวา่เป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ความเห็นแก่ตวัเองเป็นส่ิงน่า
รังเกียจและไม่ควรประพฤติ แต่บุคคลท่ีไม่ควรจะมีการเห็นแก่ตวัเองเลยคือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี ท่ีเป็นผูแ้ทน
พระมหาไถ่ และพระเจา้ผูเ้ต็มไปดว้ยความรัก 

เร่ืองราวของท่านโยนาห์มีวา่ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์คนแรกผูห้น่ึงท่ีไดเ้ขียนหลกัค าสอนไว้
ใหเ้รา ท่านมีชีวติอยูใ่นรัชกาลของกษตัริยย์าราบะอามท่ีสอง ท่านเป็นคนส าคญัท่ีกษตัริยอ์งคน้ี์ไดใ้ช้
เป็นผูท้  างานกูช้าติอิสราเอลซ่ึงในขณะนั้นไดต้กต ่ามากให้กลบัเป็นชาติท่ีรุ่งเรืองเขม้แข็ง และ
เจริญกา้วหนา้ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของชาติน้ี 

ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ท่ีน าข่าวดีมาแจง้แก่เพื่อนร่วมชาติ ค าสอนของท่านหนุนก าลงัน ้าใจ
ประชาชน จนกระทัง่ประชาชนพลเมืองไดป้ราบปรามศตัรูรอบดา้นไดช้ยัชนะทุกดา้น และไดอ้าณาเขต
ท่ีสูญเสียไปแต่ก่อน ๆ กลบัคืนมาจดหมด 

หากวา่การงานของท่านโยนาห์จบลงเพียงแค่น้ีแลว้ช่ือของท่านโยนาห์ก็จะปรากฏ อยูใ่น
ประวติัศาสตร์วา่ท่านศาสดาพยากรณ์ท่ีเรืองนามเด่นและส าคญัท่ีสุดคนหน่ึงในชาติอิสราเอล แต่ทวา่
พระเจา้ทรงใชใ้หโ้ยนาห์ท าการงานช้ินใหม่ คืองานท่ีโยนาห์ไม่ไดคิ้ดไวเ้ลยคือใหไ้ปตกัเตือนชาวเมืองนี
นะเวห์ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งราชอาณาจกัรอาซูเรีย เป็นงานท่ีโยนาห์ไม่ชอบและไม่ไดนึ้กคิด โยนาห์
เป็นคนท่ีรักประเทศชาติของตนอยา่งแรงกลา้ และไม่อยากท าอะไรท่ีจะเป็นเหตุให้พระเจา้ทรงโปรด
ปรานชาติศตัรู ฉะนั้นความเห็นส่วนตวัรุนแรงมากไม่ยอมท าตามพระทยัพระเจา้จึงตดัสินใจไม่ไปละ 
การฝ่าฝืนเป็นเหตุใหแ้ยกทางกบัพระเจา้ ดงันั้นโยนาห์จึงถูกขบัไล่ไปจากพระพกัตร์พระเจา้ และไปหา
ท่ีอยูท่ี่อ่ืนเพื่อ จะใหพ้น้พระเนตรของพระเจา้ท่ีตนทนการมองของพระองคไ์ม่ไหว 

ไม่เป็นการยากท่ีจะเห็นวา่โยนาห์ไดต้ระเตรียมการเดินทางไวเ้ป็นตอน ๆ ในการท่ีเขาจะไปคร้ัง
น้ี แรกทีเดียวก็ลงเรือท่ีเมืองท่ายบเป ซ่ึงเรือล าน้ีจะเดินทางไปเมืองธาระซิศ การท่ีเขาโดยสารเรือน้ีไปก็
เพื่อจะหาท่ีหลบซ่อนตวั แต่ในไม่ชา้นานการพิพากษาของพระเจา้ก็ตามไปทนัเขา ตวัโยนาห์ไดถู้กจบั
โยนลงทะเลเพื่อเป็นเคร่ืองสังเวยพายใุหญ่ พระเจา้ไดต้ระเตรียมใหป้ลาใหญ่กลืนตวัโยนาห์ไวช้ัว่คราว 
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แลว้ต่อมาปลาก็คายตวัเขาออก โยนาห์กลายเป็นคนบงัเกิดใหม่ ไดรั้บบทเรียนจากพระเจา้ใหม่ พระเจา้ก็
ใชใ้หไ้ปท างานยงัเมืองนีนะเวห์ และเทศนาตามท่ีพระเจา้ทรงบญัชาต่อไป  

คราวน้ีเขาไปท างานโดยไม่หลีกเล่ียงและไม่มีปัญหาโตแ้ยง้อนัใด ๆ ดูเหมือนวา่เขาเป็นคนถูก
ตรึงตายแก่ตนเองแลว้ชัว่ขณะหน่ึง แต่น่าสงสารจริง ๆ ความอวดดีของตนเองโผล่มาอีก คือไม่ชา้ไม่
นานชีวติเก่าของโยนาห์ไดก้ลบัคืนมาปรากฏอีก เม่ือใดท่ีงานของเขาส าเร็จผล ประชาชนฟังค าสอนและ
กลบัใจเม่ือนั้นโยนาห์ก็พอใจ แต่พอพระเจา้ซ่ึงเตม็ไปดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเวทนาต่อการรู้สึก
เสียอกเสียใจกลบัใจของชาวนีนะเวห์ พระองคก์็เลิกไม่ทรงลงโทษชาวเมืองนั้น ในเวลานั้นเองโยนาห์
ไม่พอใจเลยและมีความโกรธอยา่งรุนแรง เพราะเหตุวา่ช่ือเสียงในการเป็นศาสดาพยากรณ์ ของโยนาห์
ได ้ ถูกท าลายไป ในเหตุการณ์ท่ีท่านพยากรณ์ขู่ชาวนีนะเวห์ไวอ้ยา่งไร ส่ิงเหล่านั้นหาไดเ้กิดตามค า
พยากรณ์ไม่ ท่านจึงเสียใจออกไปนัง่อยูต่ามประตูเมือง ใตร่้มตน้ละหุ่งเหมือนคนวกิลจริต โยนาห์ไดบ้่น
จูจ้ี้ แสดงความเกร้ียวกราดนอ้ยอกนอ้ยใจเหมือนทารก และผลท่ีสุดก็หายเขา้กลีบเมฆไปโดยไม่มีใครรู้
เห็นหรือเอาใจใส่พร้อมกบัใบละหุ่งแหง้เทินหวั ซ่ึงเป็นท่ีน่าอบัอายขายหนา้ งานท่ีโยนาห์ไดท้  ามาเป็น
งานท่ีดียิง่สมควรท่ีจะไดเ้กียรติช่ือเสียงอยา่งยิง่ แต่น่าเสียดายเหลือเกินท่ีเงามืดแห่งการเห็นแก่ตวัเอง 
และความโง่เขลาอยา่งมากมายไดม้าปกคลุมความดีของเขาเสียหมด 

เราไดรั้บบทเรียนหลายประการจากชีวติอนัแปลกประหลาดของท่านผูน้ี้ 
1. ในเร่ืองน้ีเราเห็นผูท้  างานของพระเจา้คนหน่ึงตราบใดท่ีกิจการงานนั้นสอดคลอ้งกบั ความ

ประสงคข์องเขา เขาก็เบิกบานดีใจเป็นอยา่งยิง่ แต่พอถึงเวลาท่ีเกิดการทดลองท่ีไม่ถูกกบัความนิยม ของ
เขาแลว้ชีวติและการงานของเขาลม้เหลวหมด เช่นเดียวกบัโยนาห์ตราบใดท่ีเขาพอใจรู้สึกวา่เขาท างาน
ไดดี้เลิศ แต่ถา้มีอะไรมาขดัขวางเขา้แลว้เขาก็ลม้เหลวทนัที ในพวกท างานของพระเจา้ก็เอาเถอะรู้สึกวา่
ขณะท่ีกิจการงานของพระเจา้เจริญรุ่งเรืองก็ดูเหมือนวา่เป็นผูท้  างานอยา่งดีเลิศวเิศษ และดูเหมือนวา่บาง
คนแทบจะเป็นผูส้ าเร็จอรหนัตที์เดียว แต่เม่ือมีเหตุร้ายมาทดลองจะเป็นอยา่งไร อุปนิสัยสันดานนั้น 
(ชีวติอยา่งมนุษย)์ ส าคญักวา่งานท่ีท าอยู ่ ถา้เรายอมพระองคทุ์กอยา่งแลว้ พระองคจ์ะน าเราไปตลอด
รอดฝ่ังผา่นการทดลองต่าง ๆ ไปยงัความตายแก่ตนเองเสีย แลว้พระองคก์็จะสามารถใชเ้ราเป็นเคร่ืองมือ
อนัดีของพระองคใ์นราชกิจทุกอยา่งท่ีพระองคต์อ้งการ 

2. ในเร่ืองราวน้ี เราจะเห็นวา่ผูห้น่ึงจะเช่ือฟังและรับใชพ้ระเจา้ตราบใดท่ีมนัสอดคลอ้งกบั
ความเห็นของเขา แต่เขาเป็นคนละคนไปในขณะท่ีจะตอ้งท าตามน ้าพระทยัพระเจา้ พระเยซูตรัสวา่ 
“ท่านทั้งหลายเป็นสหายของเราถา้ท่านท าตามท่ีเราสั่งใหท้  า” มิตรภาพในพระคริสตมิ์ใช่เราจะเลือกท า
บางส่ิงบางอยา่งท่ีเราเห็นวา่ดีถูก มิตรแทต้อ้งท าตามท่ีพระองคส์ั่งทุกประการ 
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3. เราเห็นวา่โยนาห์บกพร่องในคุณสมบติัของการเป็นผูป้ระกาศท่ีดี เขาคิดในใจตนเองวา่เป็นผู ้
มีในร้อนรนมาก แต่เขาไม่มีใจรักพระเจา้ และรักจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษยโ์ดยแทจ้ริงเลย กษตัริยเ์ยฮู
มีใจร้อนรนพอสมควร แต่วา่เป็นความร้อนรนเพื่อเหตุผลของตนเอง โยนาห์เป็นแบบของบุคคลท่ีขยนั
ขนัแขง็ท างานเพื่อเหตุผลของตนเอง หรือคริสตจกัรของพวกตนเอง ท าเพื่อหมู่พวก, ครอบครัว, หรือ
ประเทศชาติของตนเอง เขาไม่เอาใจใส่ในการประกาศพระกิตติคุณใหแ้ก่ชนชาติอ่ืนเลย เขาไม่เอาใจใส่
ต่อชาวนีนะเวห์ ชาวจีน หรือชาวอาฟริกนัเลย เขาคิดเห็นวา่เป็นการเสียประโยชน์ท่ีจะทุ่มเทเงินจ านวน
มากไปประกาศกิตติคุณทัว่โลก เขาพอใจท่ีจะใชเ้งินนั้นภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์พนู
สุขแต่เฉพาะพลเมืองของประเทศตนเท่านั้น 

4. โยนาห์เป็นคนหลีกหนีการงาน ของพระเจา้เม่ือเราฝ่าฝืนพระเจา้เราก็อยากจะหนีจากพระ
พกัตร์พระองคไ์ป เม่ืออาดามท าบาปเพียงประการเดียวบาปนั้นเป็นเหตุท าใหเ้ขาห่างจากพระผูท้รงสร้าง
ตวัเขาและเขาตอ้งไปซ่อนตวัหลบจากพระพกัตร์พระเจา้เสียถึงตวัท่านเอง ถา้ท าการฝ่าฝืนพระเจา้เพียง
คร้ังเดียวท่านก็ไม่สามารถจะเขา้เฝ้าพระองค ์และถือวา่ตนเองยงัเป็นบุตรพระองคอ์ยูไ่ดส้นิท 

โยนาห์ไดรั้บความสะดวกในการท่ีจะหนีไปตามอ าเภอใจ มารมนัเตรียมความสะอาดไวทุ้ก
อยา่งเหมือนพระเจา้ เรือก็จอดรอคอยอยูแ่ลว้ พร้อมท่ีจะไปยงัปลายทางของเขา โยนาห์ก็นอนโดยสาร
ไปอยา่งสบายแต่น่าสงสารเร่ืองท่ีเศร้าท่ีสุดในเร่ืองการถอยหลงัในความเช่ือ คือมารมนัเอายานอนหลบั
ใหกิ้นเขา้ไปหลบัอยา่งสงบในขณะท่ีพายรุ้ายก าลงัพดัจดั และฝันวา่ทุกส่ิงเป็นท่ีพอใจทุกประการ ใน
การพิพากษาของพระเจา้ ไม่มีอะไรท่ีจะร้ายแรงไปกวา่ใจท่ีถูกสาปแช่ง และวญิญาณท่ีปราศจาก
ความรู้สึก 

5. โยนาห์ไดถู้กพระวญิญาณติดตามอยูต่ลอดเวลา และเป็นท่ีใหรู้้ส านึกตวัโดยการถูกทดลอง 
และยุง่ยากล าบากมากท่ีเขาท าใหเ้กิดแก่ตวัเขาและผูอ่ื้น ขอบพระคุณพระองคท่ี์ไดท้รงพระกรุณามิให้
เขาพอใจในความยนิดีของตวัเองและความผดิบาป เป็นการดีมากท่ีมีพระบิดาผูรั้กมาจนถึงกบัเฆ่ียนตีสั่ง
สอนเราใหก้ลบัคืนมาหาพระองคอี์ก ตอนท่ีน่าเศร้าใจท่ีสุดในการท่ีคนถอยหลงัในความเช่ือ ก็คือน าเอา
ล าบากมาสู่ผูอ่ื้น และตนเองก็พลอยรับทุกขเ์พราะความโง่เขลาและความชัว่ร้ายของตน 

ลูกเรือเป็นพวกแรกท่ีไดรั้บผลร้ายจากการด้ือดึงของโยนาห์จึงปลุกเขาใหต่ื้นข้ึนจากการด้ือดา้น 
และท าเป็นทองไม่รู้จกัร้อน มีหลายคร้ังก่อนท่ีเราจะรู้สึกตวัวา่อะไรเป็นตน้เหตุแห่งความทุกข์
ยากล าบากของเราบางทีถึงกบัทรัพยสิ์นฉิบหายไปมากมายและญาติมิตรสหายหวัใจแทบจะแตกดบัไป
แลว้จึงไดรู้้สึกนึกตวักลบัมาหาพระเจา้ การท่ีพระองคเ์ฆ่ียนตีก็เพื่อจะดดัสันดานเรา และปราบเราให้
หายพยศเท่านั้น 
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เป็นการน่าทุเรศท่ีบางคร้ังบางคราวเราตอ้งท าผดิเสียก่อนจนถูกพระเจา้ลงโทษ แทนท่ีเราจะ
ตรงไปหาพระองคแ์ละรับพระพรท่ีพระองคเ์ต็มพระทยัท่ีจะประทานใหแ้ก่เรา 

6. เร่ืองโยนาห์น้ีสอนเราให้รู้วา่คนเราจะตอ้งตายต่อความเห็นแก่ตวัเองเสียก่อนจึงจะท าการงาน
ใหเ้ป็นประโยชน์ไดจ้ริง ๆ บทเรียนท่ีไดจ้ากชีวติของโยนาห์ก็คือความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าลายความเห็น
แก่ตวัเองเสีย พระเยซูทรงน าเอาเร่ืองโยนาห์มาสอนเพื่อแสดงเป็นแบบฉบบั เร่ืองการตาย และการคืน
พระชนมข์องพระองค ์ ไมก้างเขนของพระเยซูเป็นแบบอยา่งแก่เราเม่ือพระองคต์ายไปเราก็ควรจะตาย
ต่อตวัเอง และต่อความผดิบาปของเรา 

ในเร่ืองโยนาห์ พระเจา้ทรงประหาร ท่านศาสดาพยากรณ์ท่ีเห็นแก่ตวัดว้ยความรัก ตอ้งการจะ
ก าจดัตวัโยนาห์ใหห้มดไปเสีย เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงอวยพรใหเ้กิดผลจริง ๆ แน่นอนละ โยนาห์มี
โอกาสดีท่ีสุดท่ีจะตายแก่ตวัยิ่งกวา่คนอ่ืนและถา้มิท าลายเสียก็เป็นความผดิของตนเอง โยนาห์พดูใน
ท านองวา่ เม่ือไปอยูใ่นทอ้งปลาก็เหมือนกบัอยูใ่นใจกลางเมืองนรก คือใจกลางความตายอนัแทจ้ริง และ
ค าอธิษฐานของเขาขณะนั้นอยูใ่นทอ้งปลานั้นดูเหมือนวา่เป็นการเอาจริงเอาจงัภายในจิตใจ และขณะท่ี
ปลาใหญ่คายตวัเขาออกมาแลว้ ดูประหน่ึงวา่ตวัโยนาห์นั้นถูกท าลายไปแลว้จริง ๆ แต่น่าสงสารจริง ๆ 
เราทราบต่อมาวา่เขาตายคร่ึง ๆ กลาง ๆ เท่านั้น ตอ้งจ าไวว้า่พระเจา้จะใชเ้ฉพาะผูท่ี้ถูกตรึงแลว้เท่านั้น 
เพื่อจะใหป้ระกาศเร่ืองพระผูช่้วยท่ีตายแลว้เป็นข้ึนมาใหม่ 

เม่ือโยนาห์พน้จากนรกทอ้งปลามาแลว้ เขาพร้อมท่ีจะไปท่ีใด ๆ ท่ีพระเจา้ตอ้งการให้ไปเสมอ 
เม่ือเราตายต่อความบาปและความเห็นแก่ตวัเองแลว้ เราจะไม่มีปัญหาใดท่ีจะถามนอกจากเร่ืองเดียวคือ
วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ฯ พระองคจ์ะใหข้า้ฯ ท าอะไรดี แลว้เราก็จะไปยงัเมืองนีนะเวห์ เมืองจีนหรือท่ีท่ีพระ
เจา้จะสั่งใหไ้ปดว้ยความยนิดีและเตม็ใจ 

7. ในเร่ืองน้ีเราจะเห็นวา่โยนาห์ตายคร่ึง ๆ กลาง ๆ เท่านั้น แมว้า่เขาจะไดรั้บความทุกขท์รมาน
และอบัอายขายหนา้เพียงใดก็ดี 

เขามีความสัตยซ่ื์อและเช่ือฟังดีอยูช่ัว่ขณะหน่ึงเขาประกาศขอ้ความท่ีพระเจา้ตรัสในจิตใจของ
เขาใหช้าวนีนะเวห์ฟังโดยละเอียด ท าใหบ้งัเกิดมีการฟ้ืนจิตใจใหม่ข้ึนอยา่งมหศัจรรย ์ แมแ้ต่กษตัริย์
ตลอดลงไป จนถึงประชาชนพลเมืองทุกคนแห่งนีนะเวห์ก็ไดห้มอบกราบนมสัการ พระเยโฮวาห์ และ
ขอความกรุณาจากพระองค ์

แต่พอ พระองคท์รงสดบัฟังค าทูลของชาวนีนะเวห์ดงักล่าว และมิไดท้  าใหเ้กิดมีการท าลายตาม
ท าพยากรณ์โยนาห์เท่านั้น ท่านโยนาห์ก็ทรุดลงทนัทีและนอ้ยอกนอ้ยใจและแสดงความโกรธ เพราะ
เหตุท่ีพระเจา้ไม่ทรงท าตามท่ีโยนาห์ไดพ้ดูขู่เขญ็ไว ้ จึงเป็นเหตุใหท้  าลายช่ือเสียงของท่านศาสดา
พยากรณ์ ผูน้ี้ลงอยา่งส้ินเชิง 
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กิริยาของโยนาห์น้ีเป็นการเห็นแก่ตวัอีกแบบหน่ึงท่ีปรากฏออกมา เช่นคนหน่ึงอาจเกิด
ความเห็นแก่ตวัในการแสวงหาความส าราญในทางโลก กระนั้นก็ดีเขาก็อาจแสวงหาความส าราญเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองในทางฝ่ายศาสนาก็ได ้ สตรีก็ดีอาจยติุการเป็นดาราเด่นแห่งสังคม เลิกการเป็น
เทพธิดาในหมู่บริวารของตน แต่กระนั้นก็ดีเธออาจเร่ิมมีอิทธิพลพออกพอใจท่ีจะมีอ านาจเหนือจิตใจ 
เหนือความนึกคิดของบุคคลในเม่ือเธอเขา้มาท างานในคริสตจกัรก็ได ้ และเธออาจมีอิทธิพลเหนือจิตใจ
ของบุคคลท่ีเธอเป็นผูน้ ามาสู่ความเช่ือเช่นเธอเองก็ได ้

นกัพดูท่ีเก่งสามารถโนม้นา้วหวัใจของคนตั้งพนั ๆ ใหส้นใจไดข้ณะท่ีเขาเล่าเร่ืองพระเยซูและ
เร่ืองความรอดอยูน่ั้น อาจรู้สึกนึกเห็นแก่ตวัเองข้ึนมาก็ไดเ้หมือนตวัละครท่ีแสดงอยูบ่นเวทีฉนันั้น หรือ
เหมือนนกัการเมืองท่ียนืปาฐกถาอยูบ่นเวทีการเมืองพน่อยูแ่ต่เร่ืองความกระหาย และชยัชนะใน
นโยบายการเมืองของตนเท่านั้นก็ได ้ ความส าเร็จในกิจการงานของโยนาห์เป็นบ่วงแร้วล่อลวงโยนาห์ 
เป็นเหตุใหเ้ขาลืมถวายเกียรติของงานนั้นแก่พระเจา้ ลืมถึงคุณประโยชน์ท่ีจะบงัเกิดแก่มนุษยท่ี์เขาไดถู้ก
ส่งไปใหท้ าการช่วยเหลือเสียส้ิน เขาคิดถึงแต่ผลส าเร็จในการงานของตนเองและช่ือเสียงเกียรติยศของ
ตนเองเท่านั้น 

พระเจา้ไม่อาจใชผู้ห้น่ึงผูใ้ดในขณะเขาปฏิบติัพระราชกิจของพระองคไ์ดเ้ตม็ท่ีจนกวา่ผูน้ั้นจะ
ลืมตนเองเสียใหส้ิ้นเชิง พระเจา้จะไม่ทรงประทานเกียรติยศใหผู้ใ้ด หรือแบ่งส่วนความสรรเสริญ 
เยนิยอใหแ้ก่ลูกมือแมจ้ะดีเด่นเพียงไรก็ตามเป็นอนัขาด เพราะวา่เกียรติยศ และค าสรรเสริญนั้นเป็นของ
พระเยซูคริสตโ์ดยเฉพาะเท่านั้น 

พระเจา้ไม่ทรงพอพระทยัในการปฏิบติัราชกิจของเราเพื่อพระองค ์ จนกวา่เราจะรู้จกัการสลดั
ทิ้งตวัของเราเองไปเสียใหพ้น้ และยอมถวายเกียรติและช่ือเสียงทั้งหมดใหแ้ก่พระเจา้เท่านั้น ดงัมีเร่ือง
ในประวติัศาสตร์กล่าววา่ พระเจา้อะเล็กซานเดอร์มหาราชมีมา้เก่งกลา้ตวัหน่ึงซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถข่ีมนั
ได ้ ในท่ีสุดอะเล็กซานเดอร์ก็ตอ้งฝึกมา้น้ีดว้ยพระองคเ์อง พอพระองคไ์ปใกลม้า้ตวัน้ีก็รู้ไดท้นัทีวา่มนั
กลวัเงาของตวัมนัเอง ดงันั้นอะเล็กซานเดอร์จึงกระโดดข้ึนหลงัมา้แลว้ชกับงัเหียนหนัหนา้ใหม้นัมองดู
ดวงอาทิตย ์ แลว้พระองคก์็ใชส้ะเปอร์จ้ีสีขา้งมา้ทั้งสองขา้ง มา้ตวัน้ีก็วิง่หอ้ไปไดร้าวกบัฟ้าแลบ ตั้งแต่
บดันั้นเป็นตน้มาอาชานยัคนองคึกตวัน้ีก็ถูกดดัแปลงนิสัยเสียจนส้ินเชิงมนัไม่เคยท าความยุง่ยากล าบาก
ใหแ้ก่อะเล็กซานเล็กซานเดอร์เลย เพราะมนัไม่เห็นเงาของมนัต่อไปอีกแลว้ 

โอ ้ขอใหเ้รามองแต่พระพกัตร์พระเยซูเจา้แลว้ลืมตนเองเสียโดยเด็ดขาด ต่อแต่นั้นพระองคก์็จะ
ทรงใชเ้ราเพื่อสง่าราศีของพระองคไ์ด ้ แลว้พระองคก์็จะแบ่งส่วนในเกียรติสง่าราศีและความช่ืนชมยนิดี 
ของผลของการงานท่ีเราท าใหเ้ราไดรั้บตามสมควร 
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8. เราไดรั้บบทเรียนจากเร่ืองของโยนาห์วา่ พระเจา้ตอ้งท าใหโ้ยนาห์ถ่อมลงต ่าเพื่อจะช่วยเหลือ
เขามิใหเ้ขาท าลายการงานท่ีเขาท าไวดี้แลว้ใหสู้ญเสียไป 

พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีจะใหเ้ราเป็นผูมี้ส่วนไดรั้บผลในกิจการงานท่ีเราท าร่วมกบัพระองค ์
เช่นเดียวกนักบัพระองคไ์ดใ้หเ้กียรติยศแก่ท่านโมเสส ท่านซามูเอลและท่านเปาโล โดยใหท้่านท่ีกล่าว
นามมาแลว้เหล่าน้ีมีช่ือเสียงตลอดมาจนทุกวนัน้ี วา่เขาไดร่้วมการงานกบัพระเจา้มาดว้ยดี ส่วนส าคญั
ท่ีสุดก็คือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหล่าน้ีพอใจท่ีจะลืมตนเองเสียโดยส้ินเชิงและแสวงหาเกียรติช่ือเสียงใหแ้ก่
พระเจา้เท่านั้น ผดิกบัโยนาห์มากมายทีเดียว โยนาห์หาเกียรติใส่ตวัเองฉะนั้นพระเจา้จึงตอ้งท าใหเ้ขาอบั
อายขายหนา้ ท าใหเ้ขาผดิหวงัในส่ิงท่ีเขาปรารถนา แน่นอนพระคมัภีร์ท่ีวา่ “พระเจา้ทรงต่อสู้ผูท่ี้หยิง่
จองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่ผูท่ี้ถ่อมใจลง” (ยากอบ 4:6) ผูใ้ดท่ีจะเป็นหวัหนา้ผูน้ั้นจะตอ้งเป็น
ผูรั้บใชค้นทั้งปวง ดงัท่ีพระเยซูตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ดจะใคร่ตามเรามาใหผู้น้ั้นเอาชนะตวัเอง และรับเอา
กางเขนของตนแบกตามเรามา เพราะวา่ผูใ้ดจะใคร่เอาชีวติของตนรอดผูน้ั้นจะเสียชีวติ แต่ผูใ้ดจะ
เสียชีวติของตนเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่กิตติคุณของเราผูน้ั้นจะไดชี้วติรอด” (มาระโก 8:34-
35) “ถา้ผูใ้ดจะปรนนิบติัเราใหผู้น้ั้นตามเรามา....ถา้ผูใ้ดปรนนิบติัเรา พระบิดาของเราจะทรงโปรด
ประทานยศศกัด์ิใหแ้ก่ผูน้ั้น” (ยอห์น 12:26) 

โยนาห์ผูอ้าภพัเขาสูญเสียเกียรติยศดงักล่าวเพราะเขาแสวงหาใส่ตวัเอง ท่านเปาโลไดเ้กียรติยศ
เพราะท่านปฏิเสธและมุ่งท่ีจะมีชีวติอยู ่เพื่อใหพ้ระเยซูพอพระทยัเท่านั้นแมต้วัเปาโลเองจะถูกลืมเสียส้ิน
ก็ตามทีน้ีเป็นหวัใจของการปฏิบติัพระองคอ์นัแทจ้ริง และเร่ืองน้ีเป็นบทเรียนสอนใจเราอยา่งวเิศษ 
เพราะเป็นภาพท่ีแสดงถึงคนหน่ึงนัง่เอาละหุ่งแหง้ทูนหวัอยูอ่ยา่งเศร้าใจหมดหวงันัง่อยูใ่นสภาพอนัอบั
อายขายหนา้หลงัจากท่ีเขาไดป้ฏิบติัราชกิจท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายใหเ้ขาท าส าเร็จสมประสงคข์อง
พระองคแ์ลว้ทั้งน้ีไม่มีใครจะช่วยแกไ้ขไดเ้ลย เพราะเขาน าความเส่ือมเสียมาสู่ตวัเขาเอง 

9. ในเร่ืองน้ีเราเห็นวา่ โยนาห์อยากจะตายเสียเหลือเกินเพราะความอบัอายขายหนา้ แต่เขามิได้
เตรียมพร้อมเลยแต่นิดเดียวท่ีจะไปหาพระเจา้ 

เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ท่ีพระองคไ์ม่ทรงฟังค าอธิษฐานของโยนาห์ท่ีร้องทูล
เหมือนเด็กท่ีนอ้ยอกนอ้ยใจวา่ “ขา้แต่พระเยโฮวาห์บดัน้ีขอพระองคท์รงเอาชีวิตของขา้พเจา้ไปเสียเถอะ 
เพราะวา่ขา้พเจา้จะตายเสียก็ดีกวา่ท่ีจะมีชีวติอยูต่่อไป” (โยนาห์ 4:3) ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย
ระมดัระวงัให้ดี อยา่อธิษฐานโดยไม่เอาใจใส่ในถอ้ยค า ตอ้งอธิษฐานดว้ยน ้าใสใจจริง ท่านศาสดา
พยากรณ์เอลียาผูน่้าสงสาร วนัหน่ึงเกิดทอ้ใจในการงานก็อธิษฐานอยากตายเหมือนกนัแลว้เราก็ไม่รู้
เร่ืองอะไรของท่านผูน้ี้อีกมากเท่าไรตั้งแต่บดันั้นมา 
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เวลานอ้ยใจข้ึนมา โยนาห์ก็ขอใหต้ายเสียดีกวา่วา่ตั้งแต่นั้น ช่ือ เสียง ของโยนาห์ก็สูญหายไป
จากประวติัศาสตร์ หายสูญเขา้กลีบเมฆไปโดยไม่มีหวงัวา่จะมีอะไรมาบอกเล่าแทนเลย ทางท่ีดีท่ีสุดใน
การเตรียมพร้อมท่ีจะตายก็คือ ใชชี้วติอยูเ่พื่อความมุ่งหมายอนัเลิศและสูง คนท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะตายคือ
บุคคลท่ีใชชี้วติของตนเองท างานใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อพระเจา้และเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 

10. บทเรียนประการสุดทา้ยท่ีเราไดรั้บจากเร่ืองราวของโยนาห์ก็คือ เคล็ดลบัอนัแทจ้ริงของการ
ตาย (ลืมตนเอง) และเคล็ดลบัของการมีชีวติอยูเ่พื่อพระเจา้ และเพื่อไดรั้บประโยชน์และพระพรอยา่ง
บริบูรณ์ท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีใชชี้วติของโยนาสอนเราใหรู้้จกัชีวติท่ีสูงข้ึนคือชีวติอยา่งพระมหาเยซู
คริสตผ์ูว้ายพระชนมเ์พื่อเราทั้งหลายและไดส้อนเรามิใช่แต่เพียงใหเ้ราใชชี้วติกบัพระองค ์ แต่สอนเรา
ใหรู้้จกัตายกบัพระองคแ์ละด าเนินชีวิต ซ่ึงถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ละด าเนินชีวิตเช่นนั้นตลอดไปเป็น
นิตย ์

พระองคท์รงสละชีวติอนัมีค่าของพระองคเ์พื่อเราทั้งหลายดว้ยความเตม็ใจ เพื่อวา่การตายของ
พระองคน้ี์จะช่วยมิให้เราไปสู่การตายชัว่นิรันดร์ และเพื่อใหเ้รารู้จกัฝึกหดัการตายกบัพระองคแ์ละมี
ชีวติต่อไปกบัพระองค ์ เป็นชีวติท่ีลืมตนเองเสีย มุ่งหนา้ท าประโยชน์เพื่อพระองคแ์ละเพื่อนมนุษย์
ทั้งหลาย 

พระองคมิ์ไดท้รงมีพระชนม ์ และวายพระชนมเ์พื่อเกียรติยศสง่าราศีของพระองคเ์องแต่เพื่อเรา
ทั้งหลาย และเพื่อพระบิดาเจา้ต่างหาก พระองคว์ายพระชนมเ์พื่อเราจะไดมี้ชีวติ แน่ละพระองคว์ายชนม์
เพื่อเราจะไดต้ายดว้ย แลว้เราจะไดมี้ชีวติท่ีถูกตรึงคือชีวิตท่ีตายแก่ตวัเองและความบาป 

เราจะตายจริง ๆ ไดก้็โดยการร่วมตายกบัพระองคเ์ท่านั้น เราจะตรึงตวัเราเองแต่ล าพงัไม่ได ้แต่
ตอ้งตรึงร่วมกบัพระองคแ์ละกล่าววา่ “ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้และไม่ใช่ขา้พเจา้เองท่ียงัมี
ชีวติเป็นอยู ่ แต่พระคริสตต่์างหากท่ีทรงมีชีวติเป็นอยูใ่นขา้พเจา้ และชีวติซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นเน้ือหนงั
เด๋ียวน้ีขา้พเจา้มีอยูโ่ดยศรัทธา คือศรัทธาในพระบุตรของพระเจา้ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้และไดป้ระทาน
พระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้” (กาลาเทีย 2:20) 

ขอใหเ้ราเรียนรู้วธีิตาย แลว้เราก็รู้จกัวธีิด าเนินชีวิต แลว้วนัหน่ึงเราจะรู้จกัความหมายของ
ถอ้ยค าท่ีกล่าววา่ 

พระองคถ์วายพระชนมเ์พื่อเราจะไดรู้้จกัตาย พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่พื่อเราจะไดมี้ชีวิตอยูไ่ด้
ต่อไป 
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