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ถ้อยแถลง 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีไดมี้โอกาสแปลหนงัสือเร่ือง “รักแรก” 

(ช่ือในภาษาองักฤษ Those Who Love Him) ของบาซิเลีย ชล้ิงค ์ ใหเ้ป็นภาษาไทย จุดประสงคเ์พื่อจะ
หนุนใจพี่นอ้งคริสเตียนให้ตระหนึกถึง “ความรักแท้” ท่ีเรามีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงเป็น “รักแรกพบ” 
เป็นรักอมตะ และเตม็ไปดว้ยความบริสุทธ์ิผดุผอ่งและหวานช่ืน หลายคนปิติยนิดีเม่ือพบรักเช่นน้ี แต่
ทวา่เม่ือเวลาผา่นไปเน่ินนาน ความรักก็จืดจางและเยอืกเยน็ลง 

น่ีเป็นปัญหาของบรรดาบุตรของพระเจ้า!  
ท ำอย่ำงไรจึงจะให้ควำมรักดั้งเดิมนั้นกลับมำเฟืองฟูอยู่ในดวงใจอีก? 
ผูเ้ขียนไดเ้นน้ถอ้ยค าของพระเยซูท่ีตรัสวา่ “ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเยน็ลง เพราะ

ความอธรรมแผก่วา้งออกไป” และ “เรามีขอ้ท่ีจะตอ้งวา่เจา้บา้ง คือวา่เจา้ไดล้ะทิ้งความมีรักดั้งเดิมของ
เจา้” 

บาซิเลีย ชล้ิงค ์ จะพาท่านผูอ่้านเจาะผา่นปัญหาทีละขั้น ๆ เร่ิมตั้งแต่... ท าไมความรักของ     
คริสเตียนจึงเร่ิมเยน็ลง?... มีอะไรเป็นอุปสรรคขดัขวางความรัก?.... ไป จนกระทัง่ถึงการกลบัเขา้
สัมพนัธ์สนิทกบัพระเยซูคริสต ์และเตรียมใจรอการเสด็จกลบัมาของพระองค์ 

แต่ละบรรทดั จะท าใหท้่านผูอ่้านด่ืมด ่าในความงามของเจา้บ่าวแห่งสรวงสวรรค ์ ผูย้อมพลีทุก
อยา่งเพื่อเจา้สาวท่ีเปรอะเป้ือนดว้ยการอธรรม ความรักเช่นน้ีหาไดท่ี้ไหนในโลกมนุษย ์

ขอเชิญท่านพลิกไปสัมผสักบั “ความรักแท้” ได ้ณ บดัน้ี 
ผู้จัดพมิพ์ 
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1. เรามข้ีอทีจ่ะต่อว่าเจ้า 

ถอ้ยค าของพระเจา้ในพระธรรมววิรณ์บทท่ี 2: 4 เคยท าใหท้่านรู้สึกลงัเลใจหรือไม่ ในการ
ด าเนินชีวติคริสเตียนนั้นท่านเคยรู้สึกไม่สบายใจขณะเม่ืออ่านถอ้ยค าเหล่าน้ีหรือไม่? “เรามีขอ้จะต่อวา่
เจา้ เพราะเหตุเจา้หลงลืมความรักดั้งเดิมของเจา้” 

ขา้พเจา้มีประสบการณ์อนัลึกซ่ึงเก่ียวกบัพระคมัภีร์ขอ้น้ีเม่ือประมาณ 25 ปีมาแลว้ ขณะนั้นเป็น
ระยะเวลาท่ีขา้พเจา้มีภาระมากมายในกิจการงานของพระเจา้ เวลาของขา้พเจา้ทุก ๆ นาทีดูเหมือนตอ้ง
ใชไ้ปกบังานของพระเจา้ทั้งส้ิน เช่น กบักลุ่มเยาวชน กบังานดา้นการสอน กบัชั้นเรียน พระคมัภีร์และ
ใหค้  าปรึกษาเป็นส่วนตวั งานเหล่าน้ีส่วนมากตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมอยา่งละเอียด หลายคร้ังท าให้
ขา้พเจา้เหน่ือยอ่อนและระอาท่ีสุด ขณะนั้นอยูใ่นระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ดว้ยความทุกขย์ากทั้ง
ฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจเป็นเหตุใหป้ระชาชนชาวเยอรมนัมีความหิวกระหายในพระวจนะของพระเจา้ 
มีคนเขา้มาในคริสตจกัรและในหอ้งประชุมต่าง ๆ เพื่อฟังขา้พเจา้ปาฐกถา เขาเหล่านั้นไดฟั้งถอ้ยค าของ
พระเจา้ดว้ยจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยการขอบพระคุณตามท่ีเขาไดแ้สดงไวใ้นจดหมายและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
มากมาย ขา้พเจา้ไม่อาจหาเวลาเพียงพอท่ีจะไปสอนพระคมัภีร์ หรือไปปาฐกถาตามค าขอร้องของ
สมาชิกคริสตจกัร และกลุ่มต่าง ๆ ทัว่ประเทศเยอรมนัได ้

ท่านคงจะรู้สึกวา่การท่ีขา้พเจา้รับใชพ้ระเจา้ไดผ้ลมากมายอยา่งน้ีก็คงท าใหจิ้ตใจปล้ืมปิติมาก 
เป็นความจริงทีเดียวขา้พเจา้รู้สึกขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บใชพ้ระเจา้เช่นน้ี 
นอกจากน้ีชีวิตส่วนตวัของขา้พเจา้ก็มีความปิติยนิดีเพราะขา้พเจา้อยูก่บัเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงมีส่วนรับรู้ทั้ง
ในเร่ืองราวส่วนตวั จิตใจ ช่วยการอธิษฐาน และช่วยแบกภาระหนกัของขา้พเจา้ 

ในเม่ือขา้พเจา้รับใชพ้ระเจา้โดยสุจริตสุดใจอยา่งน้ีแลว้ ยงัมีส่ิงใดอีกเล่าท่ีขา้พเจา้ไดพ้ลาดไป? 
งานทุกอยา่งท่ีขา้พเจา้ท าก็ไดท้  าเพื่อองคพ์ระเยซูคริสตเจา้มิใช่หรือ? ขา้พเจา้คิดวา่เป็นเช่นนั้นจริง ๆ แต่
วา่ระนั้นก็มาถึงถอ้ยค าของพระเจา้ไดท้  าใหข้า้พเจา้เกิดความไม่แน่ใจ ขา้พเจา้จ  าไม่ไดว้า่  ถอ้ยค าน้ี
ขา้พเจา้ไดย้นิหรือไดอ่้านพบในพระคมัภีร์หรือวา่ไดย้นิในระหวา่งการอธิษฐาน ถอ้ยค าน้ีมีใจความ
เก่ียวกบั “การหลงลืมความรักดั้งเดิมของเจา้” พระธรรมตอนน้ีเป็นเสมือนเคร่ืองหมายค าถามท่ีฝังอยูใ่น
จิตใจของขา้พเจา้ ในทนัทีทนัใด ขา้พเจา้ก็ไดอ่้านถอ้ยค าต่อไปอีกเล็กนอ้ย เป็นถอ้ยค าขององคพ์ระเยซู
คริสตซ่ึ์งพิพากษาผูน้ าของคริสตจกัรในเอเฟซสัอยา่งเฉียบขาด พระองคก์ าลงัตรัสถอ้ยค าเหล่าน้ี
พิพากษาขา้พเจา้ดว้ยหรือ พระองคท์รงตรัสกบัขา้พเจา้ดว้ยหรือวา่ “เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิม ท่ี
เจา้ไดห้ล่นจากมานั้น จงกลบัใจเสียใหม่” (ขอ้ 6) เกิดอะไรข้ึนกบัความรักดั้งเดิมของขา้พเจา้? ขณะนั้น 



 6 

ขา้พเจา้จบัความไม่ไดอ้ยา่งแจ่มชดัวา่พระคมัภีร์ตีความของ “ความรักดั้งเดิม” วา่อยา่งไร แต่ส่ิงหน่ึงท่ี
ขา้พเจา้รู้ก็คือความรักของขา้พเจา้ท่ีมีต่อองคพ์ระเยซูคริสตน์ั้นเป็นการเสแสร้ง 

ขา้พเจา้หวนระลึกถึงตอนท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้สด็จเขา้มาในชีวิตของขา้พเจา้อยา่งแน่ชดั 
ความรักนั้นเป็น “ความรักอีกแบบหน่ึง” ท่ีเผาไหมอ้ยูใ่นจิตใจขา้พเจา้ แต่ความรักท่ีมีต่อองคพ์ระเยซูก็
ไดแ้ปรเปล่ียนเป็นความรักท่ีมีต่อการใชพ้ระองค ์ ซ่ึงดึงเวลาของขา้พเจา้ไปหมดและกระท าใหข้า้พเจา้มี
ความช่ืนชมยนิดีดว้ย ส่ิงน้ีอาจสังเกตไดย้ากสักหน่อย แต่ใหเ้ราอ่านถอ้ยค าขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีมีไป
ถึงคริสตจกัรเอเฟซสัในพระธรรมววิรณ์บทท่ีสองนั้นเรารู้จกัแนวการกระท าของเจา้ รู้ความเหน่ือยยาก
และความอดทนของเจา้ และรู้วา่เจา้ไม่สามารถทนต่อทุรชนได ้ แต่ไดท้ดลองใจคนเหล่านั้นวา่เป็นอคัร
ทูตแต่หาไดเ้ป็นไม่ และเจา้ก็ไดเ้ห็นวา่เขาเป็นคนปลอม เรารู้วา่เจา้มีความอดทนและเหน่ือยยากเพราะ
เห็นแก่นามของเรา และมิไดร้ะอาไป” (ขอ้ 2,3) มีหลายส่ิงท่ีถูกตอ้ง มีหลายอยา่งท่ีควรค่าแก่การ
สรรเสริญ เพราะผูน้ าผูน้ี้ไดแ้ยกตวัของเขาจากทุรชนท่ีมีจิตใจโหดเห้ียม ผูน้ าผูน้ี้ทนต่อความทุกข์
ยากล าบากและการทดลองต่าง ๆ ดว้ยความอดทนอยา่งยิง่ เขาไม่ไดเ้หน่ือยอ่อนไปเลย แน่นอนทีเดียวน่ี
คือผูน้ าฝ่ายวิญญาณซ่ึงมีความรักท่ีถูกตอ้งต่อองคพ์ระเยซู 

แต่ในวรรคต่อไปนัน่เอง องคพ์ระเยซูคริสตก์็ไดท้รงติเตียนอยา่งรุนแรงวา่ “แต่เรามีขอ้ท่ีจะต่อ
วา่เจา้บา้งคือวา่เจา้ไดล้ะทิ้งความรักดั้งเดิมของเจา้” ขณะท่ีขา้พเจา้ศึกษาพระธรรมตอนน้ี ขา้พเจา้ก็รู้สึก
ทุกขใ์จมากข้ึน ๆ ถา้ความรักดั้งเดิมไม่ใช่เป็นส่ิงหน่ึงในหลายส่ิงท่ีองคพ์ระเยซูทรงสรรเสริญในตวัผูน้ า
ของคริสตจกัรเอเฟซสัแลว้ การงานของขา้พเจา้ก็ไม่มีอะไรเทียบไดก้บัการงานของท่านผูน้ั้นเลยถา้
เช่นนั้นแลว้ค าวา่ “ความรักดั้งเดิม” น้ีแทจ้ริงคืออะไรกนั เหตุใดพระเยซูคริสตจึ์งทรงตีค่าของส่ิงน้ีไว้
อยา่งสูงส่ง 

ขา้พเจา้รู้สึกทุกขใ์จเพราะพระเยซูคริสตท์รงส าทบัวา่ “จะยกเอาคนัประทีปของเจา้ไปเสีย” 
คริสตจกัรน้ีดูเหมือนจะเป็นคริสตจกัรท่ีมีชีวติชีวาเป็นคริสตจกัรท่ีสมบูรณ์แบบ (ซ่ึงคริสตจกัรของเรา
จะเทียบมิไดเ้ลย) แต่ถึงกระนั้นพระเยซูเจา้ทรงพร้อมท่ีจะตดัคริสตจกัรน้ีออกไป เพียงเพราะพระองคไ์ม่
พบความรักดั้งเดิมน่ีนัน่เท่านั้น การรับใชข้องขา้พเจา้ทั้งส้ินกลบักลายเป็นส่ิงท่ีเหมือนกบัมีหมอกเมฆ
มาปกคลุมไว ้ เพราะเด๋ียวน้ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นชดัเจนข้ึนวา่ ไม่วา่การงานของเรานั้นจะมีค่าควรแก่การ
สรรเสริญสักเพียงใดก็ตาม แต่ทา้ยท่ีสุดก็จะลงเอยดว้ยการพิพากษา ถา้ความรักดั้งเดิมน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
พระประสงค ์ แทท่ี้จริงแลว้จะตอ้งมีบางส่ิงท่ีส าคญัเด่นชดัซ่อนอยู ่ ในการติดสนิทของเราอยูใ่น “ความ
รักดั้งเดิม” น้ีเพราะพระเจา้ไดตี้ราคาส่ิงน้ีไวอ้ยา่งสูงส่ง ยิง่กวา่นั้นขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้อยา่งแทจ้ริงวา่ ถา้
ปราศจาก “ความรักดั้งเดิม” แลว้ เราไม่สามารถหวงัท่ีจะน าผลท่ีแทจ้ริงออกมาได ้ และเราไม่สามารถ
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แมแ้ต่จะเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้ร่วมรัศมีภาพของงานมงคลสมรสของพระเมฆโปดกไดด้ว้ย เป็น
ความประสงคอ์ยา่งลึกซ้ึงของขา้พเจา้ท่ีจะไดเ้ขา้ส่วนในงานน้ีไม่วา่จะสูญเสียอะไรไปก็ตาม 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หมายความถึงกระไร เม่ือพระองคท์รงตรัสถึง “ความรักดั้งเดิม” เหตุใดการท่ี
เสียความรักดั้งเดิมไปนั้น เป็นเหตุใหพ้ระองครู้์สึกเจบ็ปวดอยา่งใหญ่หลวง ในท่ีสุดเม่ือขา้พเจา้ได้
อธิษฐานค าตอบนั้นมาจากพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 

ค าถามท่ีเกิดข้ึนในพระธรรมบทน้ีเก่ียวพนัอยูก่บัความรัก ความรักของเราต่อเพื่อนบา้น 
คุณลกัษณะของความรักท่ีแสดงไวใ้นท่ีน้ีชดัเจนมาก เป็นความรักท่ีแสวงหาผูอ่ื้นไม่ใช่ความรักท่ี
ตอ้งการจะเป็นวีรบุรุษหรือเป็นบุคคลในอุดมคติของใคร ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหย้อมแม ้ “จะใหทุ้กส่ิงทุก
อยา่งท่ีขา้พเจา้มีอยู ่และยอมใหเ้อาตวัเผาไฟ...” (ขอ้ 3) แต่โดยพื้นฐานแลว้ความรักเช่นน้ีแมจ้ะสังเกตไม่
เห็นแต่ก็ยงัมีตวัตนแอบแฝงอยูด่ว้ย น่ีคือจุดใหญ่ใจความของขา้พเจา้ มาถึงตอนน้ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นแลว้วา่
พระเยซูหมายความถึงอะไรในการใชค้  าวา่ “ความรักดั้งเดิม” ขา้พเจา้จบัความไดว้า่พระองคท์รงขอ
อะไรจากผูเ้ช่ือในพระธรรมวิวรณ์บทท่ี 2 ความรักนั้นจะตอ้งเป็นความรักท่ีไม่แสวงหาส่ิงอ่ืนใดเพื่อ
ตวัเอง และถึงกระนั้นก็เป็นความรักท่ีเหนือกวา่ความรักซ่ึงแสวงหาบุคคลอ่ืน ๆ เพราะ “ความรักดั้งเดิม” 
นั้นไม่แสวงหาบุคคลอ่ืนเวน้ไวแ้ต่บุคคลคนเดียวเท่านั้น บุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวท่ีมีค่าควรต่อความรัก
ดั้งเดิมของเรา “ความรักดั้งเดิม” นั้นคือความสัมพนัธ์ส่วนตวัอนัสนิทของความรักของเรา ท่ีมีต่อองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเราคือองคพ์ระเยซูคริสต์ 

ในตอนนั้นเองพระวญิญาณของพระเจา้ไดฉ้ายแสงสวา่งเขา้มาใจจิตใจของขา้พเจา้  จริงอยู่
ขา้พเจา้เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ เช่ือวา่พระองคท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดรั้บพระองคไ์วโ้ดยความเช่ือ  ดว้ยความรักนั้นขา้พเจา้ไดถ้วายตวัรับใชพ้ระองค ์
ชีวติของขา้พเจา้อยูใ่นบญัชาของพระองค ์ขา้พเจา้เป็นพยานฝ่ายพระองค ์แต่ถึงกระนั้นก็ดีแรกทีเดียวส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนมานั้นก็ยากท่ีจะสังเกตเห็น แต่เม่ือเวลาไดผ้า่นไปปีแลว้ปีเล่า ความรักท่ีแทจ้ริงก็ค่อย ๆ เส่ือม
หายไป “ความรักดั้งเดิม” น่ีแหละเป็นส่ิงเดียวท่ีท าใหพ้ระองคพ์อพระทยัได ้

เราอาจจะเปรียบความรักน้ีกบัความสัมพนัธ์ของภรรยากบัสามีก็ได ้ คร้ังหน่ึงภรรยาไดใ้หค้วาม
รักของเธอต่อสามีของเธอดว้ยเตม็ใจ เวลาผา่นไปแมว้า่ในการแต่งงานนั้นเธอยงัคงรับใชเ้ขาอยา่ง
ซ่ือสัตย ์ เธอยงัดูแลส่ิงท่ีสามีของเธอตอ้งการอยูเ่สมอ เธอไดมี้ส่วนร่วมกบัเขาในการรับผิดชอบภาระ
ของครอบครัว แต่ฝ่ายสามีนั้นก็จะรู้อยูว่า่ไดมี้บางส่ิงบางอยา่งขาดไป ส่ิงนั้นก็คือ ความผกูพนัส่วนตวั
อนัใกลชิ้ดต่อเขานั้นไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนกบัตอนท่ีเขารักกนัแรก ๆ นั้น ภรรยาไม่แสดงออกอีก
ต่อไปวา่มีความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัเขาสองต่อสอง เธอไม่หาโอกาสท่ีจะอยูใ่กลชิ้ดกบัเขาทั้ง ๆ ท่ีใน
ตอนแรกนั้นเวลาท างานของเธอก็เป็นของเขาหมด แต่ไม่มีส่ิงเหล่าน้ีอีกต่อไปแลว้ เด๋ียวน้ีกลายเป็นวา่
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เธอมีความสุขในการจะใชเ้วลาของเธอท างาน ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้เธอไดทุ้่มตวัของเธอใหก้บังานของเธอ
แมว้า่เธอจะบอกกบัตวัเองวา่เธอท างานทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นเพื่อสามีก็ตาม 

ขา้พเจา้ไดเ้ห็นเด่นชดัข้ึนถึงความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้ต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในวนัเวลาท่ีผา่นมา
นั้นความสัมพนัธ์นั้นก็ไดสึ้กกร่อนไปดว้ย คลา้ยกบัการแต่งงานซ่ึงกลายเป็นส่ิงท่ีเฉ่ือยชาไป ขา้พเจา้ท า
อะไรบา้งเม่ือขา้พเจา้มีเวลาวา่งในวนัอาทิตยห์รือวนัหยดุ แมมี้เวลาวา่งเพียงเล็กนอ้ยขา้พเจา้ก็ไม่รอร้ัง
เลยท่ีจะไปอยูก่บัคนอ่ืนท่ีขา้พเจา้ชอบเพื่อขา้พเจา้จะไดแ้สดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์ของ
ขา้พเจา้ หรือบางทีขา้พเจา้ก็อ่านหนงัสือท่ีหนุนใจ บางทีขา้พเจา้ก็ออกเดินทางไปช่ืนชมธรรมชาติและ
ยิง่กวา่นั้นขา้พเจา้ก็ใชเ้วลาเหล่านั้นท างานเสียอีก ท าส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ค่อยมีเวลาท่ีจะท าในเวลาปกติ แต่
ส่ิงท่ีขา้พเจา้ควรท าคือการเขา้เฝ้าองคพ์ระเยซู การใหพ้ระองคเ์ป็นเอกนั้น แมใ้นยามวา่งขา้พเจา้ไม่ไดท้  า 
ความรักของขา้พเจา้กลายเป็นความรักท่ีถูกแบ่งแยกเสียแลว้ เป็นความรักท่ีถูกมอบใหค้นบางคน หรือ
ของบางส่ิงท่ีขา้พเจา้สนใจเท่ากบัท่ีใหอ้งคพ์ระเยซูดว้ย จุดประสงคข์องขา้พเจา้ไม่ไดแ้สวงหาเวลาเงียบ
เพื่ออธิษฐาน หรือเพื่อใหค้วามรักระหวา่งพระองคแ์ละขา้พเจา้ไดมี้โอกาสส าแดงออก ขา้พเจา้ไม่มีความ
ปรารถนาท่ีจะอยูเ่ป็นส่วนตวักบัพระองค ์ ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการท่ีจะฟังถึงปัญหาหนกัท่ีอยูใ่นพระทยัของ
พระองค ์ ขา้พเจา้ไม่มีความปรารถนาอนัลึกซ้ึงท่ีจะท าใหพ้ระองคมี์ความสุข ความคิดของขา้พเจา้นั้นวิง่
วุน่ไปท่ีนัน่ท่ีน่ี เทา้ของขา้พเจา้ก็เหมือนกนั ในทนัทีทนัใดท่ีขา้พเจา้มีเวลาวา่ง ขา้พเจา้ก็ใชม้นัออก
เดินทางทนัทีแต่มิไดไ้ปยงัท่ีสงบเพื่อท่ีจะอธิษฐานเลย แมว้า่แทท่ี้จริงท่ีนัน่แหละท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเจา้
ก าลงัรอขา้พเจา้อยู ่

ความรักท่ีแทจ้ริงจะติดตามหาคนรักจนพบ พระเยซูไดท้รงท าส่ิงนั้น เพราะพระองคท์รงเป็น
ความรัก ดงัท่ีพระค านั้นไดก้ล่าวไวว้า่ “พระเจา้ทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8) พระองคก์็ไดแ้สวงหา
เราจนพบ และพระองคท์รงรอคอยท่ีจะใหเ้ราแสวงหาพระองคจ์นพบดว้ยเหมือนกนั พระองคท์รงรอ
คอยความรักท่ีจะให้เราแสวงหาพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว ไม่มีส่ิงใดท่ีจะท าใหพ้ระเยซูคริสตเจา้ มีความ
ยนิดีได ้ เวน้ไดแ้ต่ความรักของเรา ส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งกระท าคืออุทิศชีวิตอยา่งท่ีเตม็ท่ีในการงาน เราตอ้ง
แบกภาระต่าง ๆ ของเราดว้ยความอดทน ตอ้งเกลียดชงัความชัว่ร้าย และไม่ยอมท่ีเขา้ส่วนกบัส่ิงนั้นเลย 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเสมอส าหรับคริสเตียน แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถท าใหพ้ระเยซูคริสตพ์อพระทยั
ได ้ พระองคต์อ้งการมากกวา่น้ี พระองคต์อ้งการจิตใจของเราท่ีติดสนิทกบัพระองคเ์ป็นส่วนตวั ไม่ใช่
แต่เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นท่ีเราไดส้ัมผสักบัพระคุณของพระเจา้ในการยกโทษบาปและความรอด 
พระองคต์อ้งการความสัมพนัธ์เช่นนั้นเสมอไปเป็นนิจกาล ใหเ้ป็นส่ิงใหม่ทุกเวลาเชา้ 

น่ีคือความจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านถอ้ยค าของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงมี
มายงัคริสตจกัรเอเฟซสั ในพระธรรมวิวรณ์ บทท่ี 2 พระธรรมตอนน้ีท าใหเ้ห็นวา่ความรักของเราท่ีมีต่อ
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องคพ์ระเยซูคริสตน์ั้นเทียบไม่ไดก้บัคติโดยทัว่ไปเกียวกบั “ความรักต่อพระเจา้” (บ่อยคร้ังเรามกัเขา้
ใจความรักต่อพระเจา้แต่เพียงผวิเผนิ เป็นเพียงความรักส่วนหน่ึงท่ีปะปนอยูก่บัความรักอ่ืน) ถอ้ยค าของ
พระเยซูคริสตท่ี์มีมาถึงคริสตจกัรเอเฟซสันั้นมีความหมายของความรักแจ่มชดั อยา่งท่ีเราไม่อาจจะ
เขา้ใจเป็นอ่ืนไดเ้ลย พระองคท์รงหมายถึงความรักซ่ึงไม่มีส่ิงใดมาเปรียบเทียบได ้ นัน่แหละคือ “ความ
รักดั้งเดิม” ท่ีแทจ้ริง 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานเร่ืองความรักดั้งเดิมน้ี เมฆหมอกแห่งความไม่แน่ใจและความวุน่วาย
ต่าง ๆ ก็เร่ิมถูกยกออกไป ขา้พเจา้เร่ิมเห็นไดว้า่ความรักชนิดเดียวเท่านั้นท่ีจะมาเปรียบเทียบกบัความรัก
ดั้งเดิมนัน่คือความรักของเจา้สาวความรักของเจา้สาวท่ีมีต่อเจา้บ่าวเท่านั้น ท่ีจะมาเป็นเปรียบเทียบความ
รักดั้งเดิมน้ี ถา้เราลองวาดภาพถึงความรักของเจา้สาวแลว้ เราก็จะเขา้ใจลึกซ้ึงยิง่ข้ึนวา่ส่ิงท่ีพระเยซูตรัส
ถึงความรักดั้งเดิมนั้นหมายถึงอะไร ความโศกเศร้าเร่ิมคืบคลานเขา้มาในจิตใจขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ระลึก
ถึงความรักของเจา้สาว เพราะวา่ในความรักน้ีมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างออกไปคือเจา้สาวนั้นมีสายตาไว้
เฉพาะเจา้บ่าว ความคิดค านึงของเธอผกูพนัอยูก่บัเขาเตม็บริบูรณ์ทุกขณะ หวัใจของเธอร ่ าร้องหาเขาแต่
เพียงผูเ้ดียว และขา้พเจา้เอาส่ิงน้ีมาเทียบกบัความรักของขา้พเจา้ท่ีมีต่อพระเยซู ความร ่ าร้องในจิตใจถึง
พระองค ์ ส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบน้ีดูเหมือนจะขาดหายไปอยา่งเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด ความรักของเจา้สาวนั้น
เป็นความรักท่ีวางชีวติทั้งส้ินเป็นเดิมพนัท่ียอมทิ้งบุคคลอ่ืนทั้งส้ิน ความรักของเจา้สาวเป็นความรักท่ีหา
ขอบเขตจ ากดัไม่ได ้ เป็นความรักท่ีใหด้ว้ยใจกวา้งขวาง เป็นความรักท่ีไม่มีการตีราคาค่างวด ความรัก
ชนิดน้ีดูเหมือนเป็นส่ิงท่ีโง่เขลาหลายประการ เพราะความรักของเจา้สาว เป็นความรักท่ีเสียสละใหไ้ด้
ทุกส่ิงทุกอยา่งแก่คนท่ีตนรัก คุณสมบติัทั้งส้ินเหล่าน้ีซ่ึงเป็นคุณสมบติัส าคญัของความรักของเจา้สาว
นั้น จะไม่มีใครพบเลยในความรักของขา้พเจา้ท่ีมีต่อพระเยซู 

และเม่ือพระแสงแห่งพระวจนะของพระเจา้ไดท่ิ้มแทงลึกเขา้ไปในจิตใจของขา้พเจา้ พระ
วญิญาณของพระเจา้ไดเ้ตือนใหข้า้พเจา้รู้วา่ ขา้พเจา้ไดสู้ญเสียส่ิงน้ีไปเสียแลว้ส่ิงน้ีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่
กวา่ส่ิงใดทั้งหมด ส่ิงน้ีซ่ึงเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งส าหรับพระองค ์ คือความรักดั้งเดิมของขา้พเจา้ความรักอนั
หมายถึงความสนิทสนมคุน้เคยเป็นส่วนตวักบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ แทท่ี้จริงขา้พเจา้ไดมี้ความหยิง่ใน
ตวัเองตลอดเวลาท่ีผา่นมานั้นวา่ ในการเป็นคริสเตียนของขา้พเจา้มีระเบียบแบบแผนควบคุมไวอ้ยา่งดี
แลว้ และก็คิดเอาเองวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นอยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดีแลว้ทั้งส้ิน ขา้พเจา้ไดท้  าใหค้นหลงทาง
ไปแลว้ก่ีคนดว้ยค าแนะน าซ่ึงไม่สมควร ขา้พเจา้เคยใชปั้ญญาของขา้พเจา้พดูอยา่งเฉลียวฉลาดวา่ชีวติ 
คริสเตียนก็เหมือนกบัการสมรสท่ีดีนัน่แหละความรักดั้งเดิมนั้นจะตอ้งจางหายไปและตอ้งแทนท่ีดว้ย
ความรักท่ีมีเหตุผลเป็นผูใ้หญ่ข้ึนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีลึกซ้ึงและจริงยิง่กวา่ แต่เด๋ียวน้ีเกล็ดท่ีบงัตาอยูไ่ดต้กจากตา
ของขา้พเจา้ความรักของเขา้พเจา้ต่อองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดล้ม้เหลวลงเสียแลว้ เพราะเหตุท่ีขา้พเจา้นั้น
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เคร่งครัดในความจริงท่ีขา้พเจา้ตั้งข้ึนเอง ความบาปของขา้พเจา้นั้นเปลือยเปล่าและถูกตีแผอ่อกโดยแสง
แห่งพระวจนะของพระเจา้ ขา้พเจา้มิไดรั้กษาพระบญัญติัของพระเยซูคริสตอ์ยา่งจริงจงัพระองคไ์ดท้รง
เรียกเรา ใหมี้ความรักต่อพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใด ใหรั้กพระองคโ์ดยสุจิตสุดใจ และใหส้ละทุกส่ิงทุก
อยา่งเพื่อพระองค ์ ทุกอยา่งท่ีเราเป็นอยูแ่ละมีอยู ่ ใครเล่าท่ีเป็นคนรักพระองคอ์ยา่งจริงแทแ้น่นอนและ
ลึกซ้ึง ก็คือคนท่ียดึถือความรักดั้งเดิมไว ้ เป็นความรักท่ีจ ากดัมิได ้ความรักท่ีดูเหมือนจะโง่เขลา ขา้พเจา้
เขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งแจ่มชดัมากทีเดียว ความรักเช่นน้ีเท่านั้นท่ีส าแดงความเช่ือฟังต่อพระบญัญติัขอ้
แรก 

ใครเล่าจะมวัมายุง่กบัการท างานให ้ “มากเกนิการ” ถา้ผูน้ั้นรักพระเยซู! ใครเล่าจะบงัอาจมา
หยัง่รู้ความรักของพระองคไ์ด ้ แต่ถึงกระนั้นก็ดีน่ีเป็นส่ิงท่ีซ่ึงขา้พเจา้ไดท้  าไปแลว้ เพราะอะไรเล่า ก็
เพราะขา้พเจา้นั้นมิไดเ้ป็นทาสความรักของพระองคอี์กต่อไป ไม่มีรัศมีภาพและความงามของพระองค์
เป็นศูนยก์ลางในชีวติอีกต่อไปเหตุฉะนั้นความรักของขา้พเจา้จึงเยือกเยน็ลง ดงันั้นพระวจนะของพระ
เจา้จึงเป็นเหมือนค าพิพากษาต่อชีวิตของขา้พเจา้วา่ “เจา้นั้นไดห้ลงลืมความรักดั้งเดิม” 

ขา้พเจา้รู้สึกปวดร้าวใจและแสวงหาโดยสุดท่ีจะฟ้ืนความรักดั้งเดิมน้ีคืนมา และมิไดเ้พียงแต่
ปรารถนาเท่านั้นแต่อธิษฐานและแสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อส่ิงน้ีดว้ยขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้จะตอ้งมี
ความรักชนิดน้ี ไม่วา่ขา้พเจา้จะตอ้งเสียอะไรไปก็ตาม เพราะมินั้นแลว้ทางเลือกทางอ่ืนก็ดูชดัเจน
ส าหรับขา้พเจา้ คือการถูกทิ้งใหย้นือยูผู่เ้ดียวนอกประตูท่ีปิดนั้นในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก 
ขา้พเจา้จะตอ้งติดสนิทอยูใ่นความรักน้ี เพราะไม่เช่นนั้นแลว้การรับใชข้องขา้พเจา้ต่อองคพ์ระเยซูคริสต์
ทุกอยา่งนั้นก็จะตกลงภายใตก้ารพิพากษาทั้งส้ิน คนัประทีปของขา้พเจา้จะตอ้งถูกยกออกไปเสียดว้ย 
พระองคจ์ะตดัขา้พเจา้ทิ้งไปเหมือนกบัก่ิงท่ีไม่เกิดผลและเผาเสีย เพราะวา่ขา้พเจา้มิไดอ้ยูใ่นความรักของ
พระองคเ์หมือนกบัก่ิงท่ีติดกบัเถาองุ่น ขา้พเจา้ไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ชีวตินั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความรักน้ี 
แลว้ชีวติของเราจึงจะเป็นเหตุใหเ้กิดชีวิตข้ึนในผูอ่ื้น จะตอ้งเป็นชีวิตท่ีผกูพนัอยูก่บัความรักขององคพ์ระ
เยซูคริสต ์

เม่ือความหิวกระหายมีมากข้ึนและอธิษฐานมากข้ึนเพื่อใหไ้ดค้วามรักน้ีมา ก็มาถึงจุดท่ีขา้พเจา้
ไดว้า่ เหตุใดจึงสูญเสียความรักดั้งเดิมน้ีไปและเหตุใดเด๋ียวน้ีขา้พเจา้จึงตอ้งแสวงหาความรักนั้นดว้ย
ความหิวหระหายเช่นน้ีประกำรแรกก็คือจิตใจของขา้พเจา้ไดถู้กแบ่งออกไปขา้พเจา้มิไดรั้กองคพ์ระเยซู
คริสตห์มดหวัใจ และนอกจากนั้นส่ิงอ่ืนท่ีเป็นเคร่ืองกีดขวางในทางของขา้พเจา้ก็คือ การใหค้วามชอบ
ธรรมแก่ตนเอง ดงันั้นขา้พเจา้จึงเร่ิมอธิษฐานขอให้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กระท าใหข้า้พเจา้ถ่อมใจ และขอ
ทรงประทานจิตใจท่ีชอกช ้าใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ระลึกถึงหญิงในพระธรรมลูกาบทท่ี 7 ซ่ึงไดก้ระท า
ความผดิบาปมามากหญิงนั้นไดคุ้กเข่าลงร้องไห้แทบพระบาทขององคพ์ระเยซูและหลงัจากน้ีดว้ยความ
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ส านึกในพระคุณในการยกโทษบาปของพระองค ์ ความรักอนัยิง่ใหญ่ของเธอก็ไหลหลัง่ออกมาจาก
จิตใจ ขา้พเจา้อธิษฐานขอการกลบัใจและความรักเช่นน้ีกลบัคืนมา 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้ พระองคท์รงตอบค าอธิษฐานซ่ึงถูกตอ้ง
ตามน ้าพระทยัของพระองคเ์สมอ และค าอธิษฐานท่ีขอใหมี้จิตใจท่ีส านึกในความผดิบาปนั้น  เป็นค า
อธิษฐานท่ีถูกตอ้งตามพระประสงคข์องพระองค ์ ในปีต่อมาพระองคก์็ไดท้รงถลุงขา้พเจา้โดยทรง
อนุญาตใหข้า้พเจา้ไดพ้บกบัเหตุการณ์ท่ีตอ้งถ่อมใจลงพบกบัการท่ีตอ้งถูกผูอ่ื้นพิพากษากล่าวโทษอยา่ง
ยากเขญ็มากมาย และไดเ้รียนรู้ระเบียบวินยัฝ่ายจิตวิญญาณต่าง ๆ  

ขา้พเจา้เรียนรู้ท่ีจะร้องไหก้บัความผดิบาปของขา้พเจา้ และในฝ่ายจิตวญิญาณแลว้ ขา้พเจา้ได้
สยบลงแทบเทา้ทั้งของมนุษยแ์ละพระเจา้ เพราะเป็นคนบาปซ่ึงช่วยตนเองไม่ไดเ้ลย ขา้พเจา้ไดถ่้อมตวั
ของขา้พเจา้ลงดว้ยการกลบัใจเสียใหม่ต่อหนา้มนุษยซ่ึ์งขา้พเจา้ไดก้ระท าบาปต่อเขา ดว้ยเหตุท่ีขา้พเจา้
ไดย้อมรับการพิพากษาลงโทษเหล่าน้ี พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานใหข้า้พเจา้ไดค้วามรักส่วนตวัท่ีเคย
มีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กลบัคืนมา เม่ือขา้พเจา้เรียนรู้ท่ีจะรักองคพ์ระเยซู ชีวิตของขา้พเจา้นั้นไดก้ลบั
กลายเป็นความมัง่คัง่ความสุขมากมายเหลือท่ีจะเขา้ใจได ้ ในพระองคน์ั้นคือความเปียมลน้แห่งความ
ยนิดี เป็นสิทธิพิเศษอะไรเช่นน้ีท่ีไดพ้ระองคซ่ึ์งความรักของพระองคไ์ดท้รงถูกบรรยายเอาไวด้งัน้ีวา่ 
“เออ แม่ช่างน่ารัก แม่ช่างช่ืนชม เธอน่ีช่างสวยงามตอ้งตาจริง” (บทเพลงของโซโลมอน 7:6) เด๋ียวน้ี
ความทุกขย์ากและไมก้างเขนไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีบีบคั้นจิตใจของขา้พเจา้อีกต่อไป เพราะขา้พเจา้เรียนรู้แลว้
ท่ีจะด าเนินชีวติอยูใ่นทางแห่งไมก้างเขน ความรักของพระองคท่ี์มีต่อขา้พเจา้และความรักของขา้พเจา้ท่ี
มีต่อพระองคน์ั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไมก้างเขนนั้นเสียแลว้ เม่ือขา้พเจา้รักองคพ์ระเยซูมากข้ึน บุคคลต่าง ๆ 
และส่ิงต่าง ๆ ของโลกน้ีก็ไม่มีความส าคญัเสียแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีไม่อาจจะผกูพนัขา้พเจา้ไดอี้กต่อไป โดย
เหตุน้ีขา้พเจา้จึงเขา้ใจถอ้ยค าของอคัรทูตยอห์นมากข้ึนในขอ้ท่ีวา่ “อยา่รักโลกหรือส่ิงของท่ีอยูใ่นโลก” 
(1 ยอห์น 2:15) ขา้พเจา้เรียนรู้ท่ีจะไม่พึ่งส่ิงของโลกน้ีมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีโลกจะใหไ้ด ้หรือเป็นส่ิง
ท่ีโลกเอาไปจากขา้พเจา้ได ้พระเยซูกลายเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งของขา้พเจา้ 

ประตูสวรรคเ์ปิดมากข้ึนมากข้ึน รัศมีภาพของสวรรคก์็ไดฉ้ายออกมา ทุกคนควรหวงัส่ิงน้ีมิใช่
หรือ เพราะพระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “จงแสวงหาส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบนสวรรคซ่ึ์งพระคริสตส์ถิตอยู”่  
(โคโลสี 3:1) พระเยซูคริสตส์ถิตอยูใ่นสวรรค ์ ถา้ท่านแสวงหาพระองคท์่านจะพบพระองคท่ี์นัน่ ท่ีขา้ง
ขวาพระหตัถข์ององคพ์ระบิดาเจา้ เม่ือพบพระองคแ์ลว้ท่านจะพบสวรรคด์ว้ย ไม่เพียงแต่สวรรคท่ี์เล่ือน
ลงมาหาขา้พเจา้เท่านั้น แต่แผน่ดินโลกก็กลายเป็นของประทานส่ิงใหม่ดว้ย เพราะวา่ทั้งแผน่ดินสวรรค์
และแผน่ดินโลกนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองค ์ เจา้สาวนั้นจะตอ้งรักทุกส่ิงทุกอยา่งซ่ึงเป็นของ
พระองค ์ ทั้งแผน่ดินโลกแผน่ดินสวรรค ์ ส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึน สัตวโ์ลกของพระองค ์ ซ่ือพระองค์
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ทรงสร้างข้ึนมาและทะนุทะถนอมดว้ยความรักความห่วงใย โดยเฉพาะอยา่งยิง่มนุษยชาติซ่ึงพระองคไ์ด้
ทรงประทานชีวิตให ้ และพี่นอ้งในพระคริสตซ่ึ์งเป็นส่วนหน่ึงของพระกายของพระองคคื์อคริสตจกัร 
ความรักของเจา้สาวมิไดห้ยดุย ั้งอยูเ่พียงแค่นั้น แต่จะตอ้งด าเนินต่อไป โดยเรียนรู้จากองคพ์ระเยซูคริสต
เจา้ เรียนรู้ท่ีจะรักศตัรูของเขาดว้ย ศตัรูเหล่านั้นซ่ึงต่อตา้นพระองคห์รือต่อตา้นเรา 

มีของประทานใดมาเปรียบกบั “ความรักดั้งเดิม” น้ีไดเ้ล่า มีอะไรท่ีจะยิง่ใหญ่กวา่น้ีซ่ึงคริส
เตียนแต่ละคนควรปรารถนาหรือ แทจ้ริงแลว้ส่ิงน้ีเป็นส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีเป็นการล้ิมชิมรสของสวรรคบ์น
แผน่ดินโลก ผูใ้ดก็ตามท่ีถือก าเนิดในปีกของความรักชนิดน้ีจะโบยบินไปสู่รัศมีภาพของสวรรคท่ี์ซ่ึง 
พระเจา้ไดเ้ตรียมไวส้ าหรับบุคคลเหล่านั้นซ่ึงรักพระองค ์คืองานสมรสของพระเมษโปดก 

ขอ้เขียนของหนงัสือเล่มน้ีไดเ้ขียนมาจากประสบการณ์ส่วนตวั ซ่ึงจะพดูถึงส่ิงท่ีเราพูดมาแลว้
ในหวัขอ้ต่าง ๆ กนั คือความรักของเจา้ต่อพระเยซูนั้นตอ้งเป็นเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลายในชีวติของเรา 
นับว่าเป็นพระพรอันใหญ่หลวงอะไรเช่นนี้ทีจ่ะรักองค์พระเยซู! 
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2. ความรักของพระเยซู 

ความรักดั้งเดิมและความรักทุกอยา่งต่อองคพ์ระเยซูนั้น แทจ้ริงไดเ้กิดมาจากความรักของ
พระองคเ์พราะ “พระองคท์รงรักเราก่อน” (ยอห์น 4:19) ใครเป็นผูท้รงโปรดประทานความรักของ
พระองคใ์หแ้ก่มวลมนุษย ์ บุคคลใดท่ีสามารถหยัง่รู้ถึงความรักของพระองคไ์ด?้ ใครเล่าจะรู้ถึงน ้า
พระทยัของพระองคไ์ด?้ ผูป้ระพนัธ์บทเพลงสดุดีไดก้ล่าวไวว้า่ “พระองคเ์ป็นบุคคลท่ีสวยงามท่ีสุดใน
บรรดาของมนุษย”์ (สดุดี 45:2) พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้พระองคไ์ดส้ าแดงรัศมีของพระเจา้ 
แสงสวา่งของพระองคเ์ป็นเหตุใหก้รุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นส่องสวา่ง เพราะเหตุวา่ “ประทีปของนครนั้น
คือพระเมษโปดก” (ววิรณ์ 21:23) พระองคท์รงผดุงจกัรวาลน้ีโดยค าตรัสของพระองค ์ พระองคไ์ด้
ส าแดงพระลกัษณะทุกอยา่งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระองคท์รงเป่ียมไปดว้ยรัศมีภาพและฤทธานุภาพ 
อนัเป็นเหตุใหทู้ตสวรรคท์ั้งปวงตอ้งนมสัการพระองค ์ฝีพระหตัถข์องพระองคน์ั้นยิง่ใหญ่และทรงมี 
พลานุภาพ จกัรวาลทั้งส้ินถูกสร้างโดยพระองค ์ (ฮีบรู 1:1-6) พระองคท์รงเป็นจอมกษตัริยท์ั้งปวง เป็น
พระผูเ้ป็นเจา้เหนือพระอ่ืนใด 

แต่ขอพิจารณาพระองคอี์กคร้ังในฐานะจอมกษตัริยแ์ละองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงถ่อม
พระทยัลงและทรงละทิ้งรัศมีภาพทั้งส้ินของสวรรค ์ พระองคเ์สด็จมาหามนุษยซ่ึ์งเป็นคนบาป และคน
บาปเหล่านั้นไม่ตอ้งรับพระองค ์แต่ถึงกระนั้นพระองคก์็ยงัยอมเสด็จมา ทรงยอมรับสภาพเน้ือและเลือด 
พระองคเ์สด็จมาอยูท่่ามกลางเขา “พระองคไ์ม่ทรงละอายท่ีจะเรียกเขาวา่เป็นพี่นอ้ง” (ฮีบรู 2:11) 
พระองคท์รงสร้างมนุษยด์ว้ยความรัก แต่เขาเหล่านั้นก็ไดต้อบแทนพระองคด์ว้ยความเกลียดชงั ถึง
กระนั้นก็ดีพระองคก์็ยงัทรงรักบุตรมนุษยอ์ยู ่ และในทา้ยท่ีสุดเขาไดท้รมานพระองคจ์นถึงความมรณา 
เขาไดดู้ถูกและเหยยีดหยามพระองคแ์ละไดต้รึงพระองคไ์วก้บัไมก้างเขน แต่พระองคก์็ยงัทรงรักเขาคร้ัง
แลว้คร้ังเล่าท่ีพระวจนะของพระองคท่ี์เขาไดรั้บเป็นถอ้ยค าท่ีประกอบดว้ยความรักอนัมากลน้ ความรัก
ของพระองคเ์ป็นความรักท่ีดูเหมือนวา่โง่เขลา เป็นความรักต่อผูท่ี้เหยยีบย  ่าพระองคไ์วใ้ตฝ่้าเทา้ของเขา 
หากพระองคต์รัสเพียงค าเดียว ศตัรูของพระองคก์็ตอ้งลม้ลงเหยยีดลงเฉพาะพระพกัตร์ของพระองค ์
ความรักของพระองคเ์ป็นความรักท่ีแปลกประหลาดจริง ๆ ถึงแมว้า่พระองคถู์กมนุษยเ์กลียดชงัและท า
ร้ายอยา่งแสนสาหสั พระองคก์็พดูไดเ้พียงค าเดียวคือ “รัก” พระองคไ์ม่สามารถจะท าอะไรไดเ้ลย
นอกจาก “รัก” เท่านั้น เพราะวา่พระองคท์รงรักเขาเสียแลว้ 

แมแ้ต่ทุกวนัพระองคย์งัทรงรักเราอยูไ่ม่เปล่ียนแปลง แต่เราไม่ไดรั้บตอบพระองค ์ เราท าให้
ความรักของพระองคท่ี์มีต่อเรานั้นตอ้งผิดหวงัและไดท้อดทิ้งความรักของพระองคเ์สีย แต่กระนั้นก็ดี
พระองคย์งัทรงเราอยู ่ แมว้า่จะไดรั้บความทุกขท์รมานเพียงไร พระองคก์็ยงัทรงรักเราเช่นเดียวกบัท่ี
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พระองคท์รงรักสาวกของพระองค ์ แมว้า่เขาเหล่านั้นไดท้อดทิ้งพระองคไ์ป ถึงแมว้า่ประชากรของ
พระองคป์ฏิเสธพระองค ์ พระองคก์็ยงัทรงรักเราอยู ่ ดงันั้นพระองคย์งัทรงรักเราเพื่อความรักของ
พระองคจ์ะเกิดผลในตวัเราพระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่พื่อรักเรา พระเยซูทรงเป่ียมดว้ย “ความรัก” “ความ
รัก” เพียงค าเดียวสามารถตีความหมายแห่งถอ้ยค าทั้งส้ินของพระองคไ์ด ้ เพราะวา่ถอ้ยค าของพระองค์
นั้นกล่าวออกมาจากพระทยัซ่ึงเป่ียมดว้ยความรัก ความรักของพระองคน์ั้นฉายรัศมีภาพออกมาจากพระ
พกัตร์ของพระองค ์ เหมือนกบัแสงเจิดจา้ในยามเท่ียงวนับาดแผลบนพระหถัตแ์ละสีขา้งของพระองค์ก็
ส าแดงถึงความรักของพระองค ์ ความรักไดน้ าใหพ้ระองค์ไปสู่การทนทุกข ์ เพราะวา่มนุษย ์์ไดถู้กผกู
ไวด้ว้ยโซ่ตรวนแห่งความมืดเป็นนกัโทษของพญามารซาตาน โดยการทนทุกขท์รมานของพระองคไ์ด้
ทรงช่วยมนุษย ์ เพื่อวา่พระองคจ์ะไดต้อ้นรับพวกเขากลบัมาสู่ความรักของพระองคใ์นอาณาจกัรของ
พระองคท่ี์เตม็ไปดว้ยพระพร 

ในสวรรคส์ถานพระองคท์รงประทบัอยูบ่นพระท่ีนัง่ของพระองค ์ แต่วา่พระองคมิ์ไดท้รงยดึ
รัศมีภาพอนัยิง่ใหญ่น้ีไวส้ าหรับพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว พระองคท์รงแบ่งปันค าสรรเสริญ พระ
ราชอาณาจกัรและฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์หแ้ก่เราดว้ย แมว้า่เราเป็นศตัรูของพระองค ์ แต่เพราะความ
รัก พระองคป์ระสงคท่ี์จะใหเ้ราเขา้มาอยูใ่กลพ้ระองค.์.. เพราะวา่พระองคท์รงเป็นองคธ์รรมแห่งความ
รัก เม่ือพระองคย์อมอุทิศพระชนมชี์พ ของพระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาจนถึงความมรณาแลว้ พระองคไ์ด้
ทรงฟ้ืนข้ึนและเสด็จข้ึนไปทรงประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระบิดาผูย้ิง่ใหญ่สูงสุด ท่ีนัน่พระองค์
ไดท้รงรอเราอยู ่ พระองคท์รงรอคอยดว้ยความอดทนนานและดว้ยความรัก จนกระทัง่ศตัรูทั้งส้ินของ
พระองคจ์ะถูกปราบแทบพระบาทของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงพอพระทยักบัความรักของเรา ถา้เรา
ถวายดว้ยความยนิดีและเตม็ใจ พระองคไ์ม่ทรงเหยยีบย  ่าดูถูกศตัรูของพระองคแ์ละบงัคบัใหเ้ขาโนม้ตวั
ลงนมสัการพระองค ์พระทรงรอคอยเขาอยูเ่สมอ แตกต่างจากการรอคอยของมนุษยพ์ระองคท์รงรอคอย
รับความรักของเรา เพราะวา่เราทั้งหลายเป็นมาจากพระองค ์พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “เราทุกคนเป็นอวยัวะ
ของพระกายของพระองค”์ (พระธรรมเอเฟซสั 5:30) เราไดถู้กสร้างข้ึนและถูกไถ่เพื่อวา่เรานั้นจะ
สามารถตอบสนองความรักของพระองค ์และถวายความรักของเราแก่พระองคเ์ป็นการตอบแทน มนุษย์
อาจจะรอความรักจากเราอยูช่ัว่ครู่ แลว้ไม่ชา้ไม่นานเขาก็ไม่รออีกต่อไป และในท่ีสุดเขาก็จะจากเราไป 
และจะแสวงหาความรักในผูอ่ื้นแทนแต่ความรักขององคพ์ระเยซูคริสตท่ี์มีต่อเรานั้นสุดท่ีจะหยัง่รู้ได ้
พระองคท์รงรอคอยความรักของเรา ดว้ยความอดกลั้นพระทยัพดูตามภาษามนุษย ์ แลว้เราเป็นเพียงผู ้
เดียวเท่านั้นท่ีพระองคท์รงรอ ดงันั้นพระองคจึ์งรอคอยดว้ยความอดทนนานและดว้ยความถ่อมพระทยั 
จนในท่ีสุดพระองคไ์ดย้นิเสียงบุคคลท่ีพระองคท์รงไถ่ดว้ยพระโลหิตของพระองคร้์องตอบความรัก
ของพระองคด์ว้ย “ความรักดั้งเดิม” คือ “ความรักของเจ้าสาวทีม่ีต่อเจ้าบ่าว” 
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ความรักของพระเยซูนั้นยนืยงอยูโ่ดดเด่ียว ไม่มีใครสามารถจะรักไดอ้ยา่งท่ีพระองคท์รงรัก ไม่
มีความรักในมนุษยผ์ูใ้ด ท่ีจะเหมือนความรักของพระเยซู และไม่มีความรักในมนุษยผ์ูใ้ดท่ีจะซาบซ้ึง
และอ่อนโยนเท่ากบัความรักของพระองค ์ ความรักท่ีอ่อนโยนท่ีสุดของเจา้บ่าว ความรักท่ีลึกซ้ึงท่ีสุด
ของมารดาก็เป็นเพียงเงาของความรักของพระองค ์ เพราะความรักเหล่าน้ีมีตน้ก าเนิดจากความรักของ
พระองค ์ไม่มีบิดามารดาหรือเจา้บ่าวคนใดมีความรักท่ีเพียบพร้อมเหมือนความรักของพระองค ์หรือให้
พระพรและผลดีแก่คนท่ีเขารักไดเ้ท่าความรักขององคพ์ระเยซูเราไดเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริงหรือไม่วา่การท่ี
องคพ์ระเยซูผูเ้สด็จมาจากสวรรครั์บสภาพเป็นมนุษย ์ องคพ์ระมหากษตัริย ์ เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็น
เจา้บ่าวและเป็นสหายฝ่ายจิตวญิญาณของเรารัก เรานั้นมีความหมายเพียงไร “ความรักของพระองคท์รง
กระท าใหเ้ขาด่ืมจากแม่น ้าแห่งความสุขเกษมของพระองค”์ (สดุดี 36:8) พระองคท์รงอวยพระพรชีวติ
มนุษยด์ว้ยความรักของพระองคม์ากเกินกวา่มนุษยจ์ะกระท าได ้ 

นกับุญฟรานซิสแห่งอสัซิซิไดส้ าแดงถึงพระพรอนัยิง่ใหญ่ซ่ึงไดรั้บจากความรักขององคพ์ระ
เยซูโดยชีวติของท่านเอง เราไดท้ราบเร่ืองราวน้ีจากบนัทึกการกลบัใจของท่านและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
คร้ังแลว้คร้ังเล่าตลอดชีวติของท่าน 

“เม่ือฟรานซิสแห่งอสัซิซิอายไุด ้ 23 ปีไดรั้บเลือกเป็นหวัหนา้ของสมาคมแห่งหน่ึง ในค ่าวนั
หน่ึงท่านไดจ้ดังานเล้ียงอยา่งหรูหรา เหมือนท่ีเคยท ามาแลว้หลายคร้ัง หลงัจากนั้นท่านและสหายก็เท่ียว
เดินร้องเพลงไปตามถนนในเมืองฟรานซิสถือไมเ้ทา้ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของหวัหนา้ไวใ้นมือ และใน
ทนัทีทนัใดนั้นฟรานซิสก็หยดุเดิน ท่านร้องเพลงไม่ออกเพราะมีความคิดหน่ึงเกิดข้ึนในใจ เพราะใน
วนิาทีนั้นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสัมผสัท่าน ความหวานช่ืนอยา่งหน่ึงไดไ้หลซาบซ่านท่วมทน้เขา้สู่
จิตใจของท่าน ความรู้สึกเช่นนั้นท าใหท้่านไม่สามารถพูดหรือเคล่ือนไหวตวัได ้ ส่ิงแวดลอ้มดูเป็นส่ิงท่ี
ไม่จริงไปหมด เพือ่น ๆ หนัมามองท่านเม่ือพบวา่ท่านอยูล่า้หลงัเขาไกลพอดู พวกเขาหนักลบัแลว้เดิน
ตรงมายงัท่าน เม่ือเขาเดินใกลเ้ขา้มา เขาก็เบิกตากวา้งดว้ยความประหลาดใจ ดูเหมือนฟรานซิสไดถู้ก
เปล่ียนเป็นคนใหม่แลว้ 

คนหน่ึงในพวกเขาถามวา่ “เกิดอะไรข้ึนกบัท่าน?” 
“มีเร่ืองอะไร ท าไมท่านไม่ตามเรามา? ท่านเห็นหญิงสาวท่ีถูกใจและอยากจะรู้จกับา้นของเธอ

หรือ?  
“ถูกแลว้” ฟรานซิสตอบ เสียงของท่านสั่นพร่าอยา่งประหลาด “เธอช่างงดงามอะไรอยา่งน้ี” 

สตรีท่ีขา้พเจา้ก าลงัระลึกถึงอยู ่ เธอผูซ่ึ้งขา้พเจา้อยากเห็นบา้นของเธอนั้นสูงศกัด์ิ มัง่คัง่ และงดงามกวา่ 
ผูใ้ดท่ีพวกท่านเคยเห็นมา 
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พวกเพื่อน ๆ พากนัหวัเราะขบขนั แต่ท่านไม่ไดก้ล่าวค าเหล่าน้ีเอง แต่ค าพูดนั้นมาจากการดล
ใจของพระเจา้ เพราะ “สตรี” ท่ีท่านพดูถึง คือการนอ้มนมสัการองคพ์ระผูเ้ป็นอยา่งแทจ้ริง ท่านยอม
ถวายตวัโดยส้ินเชิงแก่ “สตรี” ผูน้ี้ เธอผูสู้งศกัด์ิและงดงามน่ารักในความยากไร้ของเธอ เกินกวา่สตรีเลอ
โฉมคนใด ๆ... 

น่ีคือมุกดาท่ีมีค่า ฟรานซิสไดย้อมขายทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูเ่พื่อใหไ้ดเ้ธอมา และเพื่อพิทกัษ์
รักษาเธอจากบรรดาผูเ้ยาะเยย้ทั้งปวง ท่านจะหาเวลาเขาเฝ้าพระองคเ์ป็นประจ าทุกวนั ดว้ยพลงัแห่ง
ความรักขององคพ์ระเยซู (จากเร่ือง ฟรานซิสแห่งอสัซิซิ นิยายและนิทาน โดย ออตโตคาร์เรอร์) 

องคพ์ระเยซูมิไดท้รงกระท าใหค้วามหิวกระหายของเราอ่ิมบริบูรณ์ดว้ยความหวานช่ืนแห่ง
ความรักของพระองคเ์ท่านั้น พระองคก์็ยงัไดท้รงเลา้โลมใจเราและท าใหจิ้ตใจของเราฟ้ืนช่ืนข้ึนดว้ย
ความรักของพระองคแ์มใ้นท่ามกลางความทุกขย์าก ซ่ึงความรักของมนุษยไ์ม่อาจจะช่วยเราได ้ เม่ือพระ
เยซูเสด็จเขา้มาใกลแ้ละส าแดงความรักของพระองคแ์ลว้ความส้ินหวงัก็กลบักลายเป็นความช่ืนชมยนิดี 
แมว้า่เราก าลงัจมด่ิงอยูใ่นความทุกขย์าก พระเยซูก็สามารถเปล่ียนสถานการณ์ใหก้ลบักลายเป็นป้อม
ปราการแห่งสวรรคไ์ดโ้ดยการส าแดงพระองคแ์ก่เรา 

ขา้พเจา้ระลึกถึงความทุกขย์ากอนัแสนเข็ญท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของขา้พเจา้ ในคร้ังนั้นบุตรสาวฝ่าย
จิตวิญญาณคนหน่ึงของขา้พเจา้ไดถึ้งแก่กรรมลงในขณะท่ีอายยุงันอ้ย หลงัจากท่ีไดรั้บความทนทุกข์
ทรมานดว้ยความปวดรวดร้าวเป็นเวลาหลายเดือน ขา้พเจา้รักเธอมากท่ีสุด ความทุกขย์ากของเธอนั้นดู
เสมือนหน่ึงจะท าใหจิ้ตใจของขา้พเจา้แตกสลายลง ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานอยา่งมากมายและเช่ือวา่องคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้จะทรงโปรดเหยยีดพระหตัถอ์อกสัมผสัเธอรักษาเธอใหห้าย สองสามเดือนหลงัจากนั้น
นอ้งสาวในพระคริสตอี์กคนหน่ึงซ่ึงอายยุงันอ้ยอยูก่็ไดม้าถึงปาก ประตูแห่งความตาย เธอไดรั้บบาดเจบ็
จากลูกระเบิดขณะรับใชพ้ระเจา้ในระหวา่งสงคราม เราทั้งสองคนใกลชิ้ดกนัมาก เธอไดแ้บกภาระทุก
ส่ิงทุกอยา่งในการงานของขา้พเจา้ ในคร้ังนั้นขา้พเจา้ยนือยูเ่ป็นเวลานานท่ีริมเตียงของ “บุตรสาว” ฝ่าย
จิตวิญญาณท่ีรัก ขา้พเจา้รับแบกความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมานในจิตใจของขา้พเจา้ แต่ถึงกระนั้น
ก็ไม่สามารถจะช่วยเธอได ้ และอีกคร้ังหน่ึงพระเจา้ก็ทรงตอบค าอธิษฐานของเราดว้ยการเงียบเฉยเสีย 
พระองคท์รงมอบนอ้งในพระคริสตข์องขา้พเจา้ใหแ้ก่มือของความมรณา พระองคท์รงเรียกเธอกลบั
บา้นทั้ง ๆ ท่ีเธอยงัอายนุอ้ยอยู ่

เวลาท่ีพระองคท์รงตีสอนขา้พเจา้ยงัไม่ผา่นไปหมดเสียทีเดียว ขา้พเจา้ตอ้งผจญกบัความทุกข์
ยากความเคร่งเครียดในประสาท และขา้พเจา้ก็ลม้เจบ็ลงเกือบจะตาย นอกจากน้ีการงานของเราใน
ขณะนั้นก็พบปัญหาต่าง ๆ มากมายถา้ดูในฝ่ายมนุษยแ์ลว้ทุกส่ิงทุกอยา่งมืดมวัไปหมด เราก าลงัจะฝังลูก
สาวฝ่ายจิตวญิญาณของเราคนท่ีสอง ความตายของเธอนั้นน าความทุกขอ์นัแสนสาหสัมาสู่ขา้พเจา้ แต่
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ในคร้ังนั้นเองขา้พเจา้ไดส้ัมผสัความจริงวา่ องคพ์ระเยซูคริสตส์ามารถประเลา้ประโลมใจผูท่ี้พระองค์
ทรงรัก 

หีบศพตั้งอยูใ่นห้องนมสัการชั้นบนของเรา ขา้พเจา้ก็นอนเจบ็อยูข่า้งล่างดว้ยโรคภยัและความ
อ่อนแอ ความยากล าบากต่าง ๆ ถาโถมมาหาขา้พเจา้เหมือนกบัคล่ืนขนาดยกัษ ์ความโศกเศร้าหนกัอยูใ่น
จิตใจเหมือนกบัถูกทบัดว้ยหินมหึมา องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาใกลแ้ละทรงตรัสวา่ “เราจะมาหา
เจ้า” ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ห็นพระองคด์ว้ยตาของขา้พเจา้ แต่การส าแดงพระองคค์ร้ังนั้นแน่ชดั ความรักของ
พระองคไ์หลท่ามทน้เขา้มาในจิตใจของขา้พเจา้ และท าใหจิ้ตใจของขา้พเจา้เป่ียมลน้ดว้ยสันติสุข และ
ความแช่มช่ืน พระองคท์รงโปรดใหข้า้พเจา้รู้อยา่งแจ่มชดัวา่ จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือพระองคเ์สด็จมาใกลเ้รา
ดว้ยความรักนัน่ก็คือจิตใจของเราจะไดรั้บการฟ้ืนช่ืนข้ึน จิตวญิญาณของเราจะถูกพรากเสียจากความ
ส้ินหวงั 

ในท่ามกลางความทุกขย์ากท่ีลึกล ้าท่ีสุด ฟ้าสวรรคก์็ไดเปิดออกและคลอ้ยต ่าลงมาพบขา้พเจา้ 
เพือ่ตอบสนองส่ิงท่ีขา้พเจา้ขาดอยู ่ ความยนิดีแห่งสวรรคห์ลัง่ไหลท่วมทน้จิตใจของขา้พเจา้อยู ่ และ
ความโศกความทุกขท์ั้งปวงก็ไดล้ะลายหายไป 

ถูกแลว้ความโศกเศร้าและความทุกขร์ะทมทั้งปวงจะละลายหายไป โดยฤทธ์ิอ านาจความรัก
ขององคพ์ระเยซู มีหลายคนท่ีไดรู้้และเป็นพยานถึงความจริงแห่งสวรรคใ์นขอ้น้ี โดยผา่นความทุกขย์าก
ในค่ายกกักนัในเรือนร า ซ่ึงเป็นเหมือนขมุนรกทีเดียว แต่เม่ือผูใ้ดก็ตามเปิดจิตใจออกตอ้นรับการส าแดง
ขององคพ์ระเยซู ในทนัทีนั้นเองเขาก็จะสัมผสัความจริงแห่งแผน่ดินสวรรค ์ เพราะความจริงแห่ง
แผน่ดินสวรรคน์ั้นคือการเขา้ส่วนในรัศมีภาพขององคพ์ระเยซู เม่ือพระองคเ์สด็จมาหาเราในสภาพของ 
“องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรัก” ทุกส่ิงทุกอยา่งกลายเป็นความสวา่ง เพราะพระองคท์รงเป็นความสวา่ง
ของโลก เม่ือพระพกัตร์ของพระองคท์อแสงลงบนเรา เราก็ไดรั้บการรักษาใหห้ายจากความทุกขร์ะทม
และความความโศกเศร้าทั้งปวง เป็นท่ีรู้กนัอยูว่า่ใครก็ตามท่ีก าลงัอยูใ่นความทุกขท์รมาน ยอ่มไดรั้บการ
หนุนใจจากรอยยิม้หรือแมแ้ต่การสบสายตากบัคนท่ีเขารักเท่านั้นเพราะวา่เขาไดม้องเห็นความงามใน
คนท่ีเขารัก ซ่ึงท าใหส่ิ้งอ่ืน ๆ นั้นเลือนลางไป มีหลายคนยอมละทิ้งเงินทองทรัพยส์มบติับา้นช่องหรือ
มิตรสหายของเขา ยอมทิ้งทุกส่ิงทุกอยา่งเพียงเพื่อใหไ้ดเ้ห็นคนท่ีเขารักสักคร้ังหน่ึงเท่านั้น แต่ไม่มี
ใบหนา้ใดท่ีงดงามเท่ากบัพระพกัตร์ขององคพ์ระเยซูคริสตเ์พราะพระพกัตร์ของพระองคน์ั้นเป็นเหมือน
ความสวา่งแห่งดวงอาทิตย ์ เม่ือเราด่ืมด ่าอยูใ่นความสวา่งนั้น ความงามอนัลึกซ้ึงก็หลัง่ไหลเขา้มาใน
จิตใจของเรา และเมฆหมอกแห่งความทุกขก์็เล่ือนลอยออกไป รัศมีภาพแห่งความรักของพระองค์
ก่อใหเ้กิดฤทธ์ิอ านาจเป็นพนัๆ เท่าของความรักของมนุษย ์ เพราะเหตุวา่ความรักชนิดน้ีไดมี้ค าเขียนได้
วา่ “ทุกส่ิงทุกอย่างก็เป็นเหมือนหยากเยือ่” ฟีลิปปี 3:8) 
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เราซ่ึงเป็นคนบาปนั้นไดส้ัมผสักบัความจริงอนัยิง่ใหญ่ของพระคุณของพระองคแ์ลว้หรือยงั? 
องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดเ้ทความรักของพระองคอ์อกใหเ้รา อยา่งท่วมทน้พระทยัดวงเดียวกนัน้ีเองซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของจกัรวาลน้ีเป็นรากฐานของทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูจ่ากพระทยัดวงน้ีเองกระแสธารแห่งความ
รักไดห้ลัง่ไหลออกไปผดุงชีวติทั้งส้ินในโลกน้ีไวท้่านลองคิดดูเถิดวา่ ถา้มีมนุษยส์ักคนหน่ึงมาตีแผ่
หวัใจของเขาใหแ้ก่ท่าน ถา้บุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเกียรติยศ เป็นคนท่ีสวยน่ารัก การกระท าของ
เขายอ่มเป็นยอดปรารถนาของท่าน แลว้ตวัท่านเองเล่ารู้สึกอยา่งไร เม่ือองคพ์ระเยซูไดท้รง “เปิดอก” 
ของพระองคใ์ห้แก่เรา หากเราไดม้องเขา้ไปในพระทยัของพระองคเ์ราจะพบวา่ไม่มีอะไรเลยนอกจาก
ความรัก น่ีแหละคือพระพรอนัเปียมลน้ส าหรับบุคคลซ่ึงพระเยซูคริสต์ไดท้รงส าแดงพระองคเ์องใหแ้ก่
เขาใครเล่าจะสรรเสริญไดพ้อเพียงส าหรับความรักขององคพ์ระเยซูคริสตข์องเราเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าสลด
ท่ีเราสรรเสริญพระองคเ์ล็กนอ้ย เพราะเรารู้จกัความรักของพระองคเ์พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ถา้ท่าน
ประสงคท่ี์จะรู้จกัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่านจะตอ้งยอมตวัอยา่งส้ินเชิงต่อพระองคผ์ูซ่ึ้งไดต้รัสวา่ “ผูท่ี้รัก
เรา เราจะรัก และเราจะแสดงตนของเราต่อเขา” (ยอห์น 14:21) 

ความรักขององคพ์ระเยซูไดน้ าอะไรมาให้เรา ส่ิงใดเล่าจะหยัง่ได ้ ความรักของพระองคน์ั้นอยู่
เหนือมาตรฐานใด ๆ ของมนุษย ์ ความรักของพระองคต่์อเราคือสมบติัอนัล ้าค่า ในสวรรคแ์ละใน
แผน่ดินโลกมาเทียบเทียมไดไ้ม่ ความปรารถนาของเราทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ควรเป็นความ
ปรารถนาท่ีจะติดตามความรักน้ีแต่เพียงอยา่งเดียว ปรารถนาท่ีจะไดรั้บความรักของพระเยซู ปรารถนาท่ี
จะใหพ้ระองคไ์ดเ้ปิดเผยความรักในพระทยัของพระองคแ์ก่เรา และปรารถนาท่ีจะสนองตอบความรัก
ของพระองค ์
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3. ความรักของเราต่อพระเยซูเป็นความรักดั้งเดมิหรือไม่? 

ในบทท่ีแลว้มาเราไดเ้รียนรู้บางส่ิงบางอยา่งท่ีเก่ียวกบัความรักของพระเยซูซ่ึงเป็นความรักท่ี
ประกอบดว้ยรัศมีภาพงดงามสูงส่ง ยิง่ใหญ่ ลึกซ้ึง อ่อนสุภาพ เขม้แขง็และประกอบดว้ยฤทธานุภาพ แต่
ความรักของเราท่ีมีต่อพระองคเ์ล่าเป็นอยา่งไรบา้ง? คนบาปเช่นเราสามารถท่ีสนองตอบความรักน้ีได้
หรือไม่? เรามกัจะถูกหลอกลวงวา่เป็นไปไม่ไดแ้ต่แทจ้ริงแลว้เป็นไปได ้ เพราะพระเจา้สร้างเราเป็น
เหมือนพระฉายาของพระองค ์ พระองคท์รงเลือกเราเป็นสหายของพระองค ์ ให้เราลองคิดดูเถิดวา่
พระองคท์รงเรียกอบัราฮมัและโมเสสวา่ “สหายของเรา” (อิสยาห์ 41:8, อพยพ 33:11) พระเจา้ไดท้รง
เลือกมนุษยใ์หมี้ความสนิทสนมและใกลชิ้ดกบัพระองค ์ ใหเ้ราตรองดูจากถอ้ยค าท่ีพระองคไ์ดต้รัสกบั
ประชากรท่ีพระองคท์รงเลือกคือชนชาติอิสราเอล “เช่นเดียวกบัเจา้บ่าวท่ียนิดีในเจา้สาว องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ก็จะยนิดีเหนือเจา้ฉนันั้น” (อิสยาห์ 62:5) พระเยซูไดเ้สด็จลงมาตายไถ่ความผดิบาปของเรา เพื่อเราจะ
ไดท้  าขอ้ก าหนดน้ีไดค้รบบริบูรณ์ และเพื่อเราจะมีประสบการณ์กบัความจริงในพระด ารัสของพระเจา้
ท่ีวา่ “เราหมั้นเจา้ไวเ้สมอไปเป็นนิจ” (โฮเชยา 2:19) พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อวา่พระวญิญาณของพระเจา้
จะไดเ้ทความรักของพระองคเ์ขา้มาในจิตใจของเรา พระองคเ์สด็จมาเพื่อวา่ ประกายแห่งความรักของ
พระองคน์ั้นจะจุดเพลิงแห่งความรักในจิตใจของเรา เขาจ าตอ้งสนองตอบต่อพระองค ์ ดว้ยความรักท่ี
เห็นวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากไดรั้กพระองคเ์ท่านั้น 

จงพิจารณาดูความรักอนับริสุทธ์ิของมนุษย ์ ชีวติของหญิงสาวทั้งชีวติก็จะมุ่งมัน่อยูแ่ต่คนท่ีตน
รักเท่านั้น ตาของเธอ หูของเธอมีไวเ้พื่อเขาคนเดียว เธอมอบหวัใจให้เขาหมดโดยส้ินเชิง ยิง่กวา่นั้นสัก
เท่าไรท่ีความรักของเราต่อองคพ์ระเยซูควรจะเป็นเช่นน้ีดว้ย มาเรียชาวเมืองมกัดาลาไดเ้ป็นตวัอยา่งแก่
เรา เธอเป็นบุคคลท่ีมีความรักอนัเป่ียมลน้ต่อองคพ์ระเยซู ก่อนท่ีความรักของพระเยซูจะเขา้ครอบครอง
ชีวติของเธอนั้น เธอไดรั้กชายอ่ืนมาแลว้หลายคน แต่เม่ือเธอไดพ้บองคพ์ระเยซูคริสต ์เธอไดห้นัหลงัให้
ความรักอ่ืนทั้งส้ิน และไดม้อบจิตใจใหแ้ก่องคพ์ระเยซูคริสตเ์พียงบุคคลเดียว การกระท าของเธอได้
แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงความรักต่อพระเยซูซ่ึงครอบครองจิตใจของเธออยา่งเป่ียมลน้ เธอไดย้นิวา่
พระเยซูอยูใ่นบา้นของซีโมน เธอรีบวิง่เขา้ไปท่ีนัน่ เธอไม่ไดห้ยดุถามวา่พวกฟาริสีจะวา่อยา่งไรบา้ง 
เธอจะไม่รู้เชียวหรือวา่จะท าอยา่งนั้นไม่ไดผู้ห้ญิงจะบุกเขา้ไปในการประชุมของผูช้ายซ่ึงก าลงัมีการ
อภิปรายกนัดว้ยเร่ืองเทววทิยา เธอจะไม่รู้เชียวหรือวา่การแสดงออกเช่นนั้นของเธอเป็นส่ิงไม่สมควร 
เธอผูเ้ป็นคนบาปซ่ึงทุกคนรู้จกั จะเดินเขา้ไปปรากฏตวัต่อหนา้ของ “ผูรั้กษาศาสนาและพระบญัญติั เธอ
ไม่หวาดหวัน่หรือวา่เธอจะตอ้งผจญกบัการต าหนิติเตียนอยา่งไร เปล่าเลยดว้ยความรักของเธอ เธอไม่
สนใจกบัส่ิงทั้งส้ินเหล่าน้ี เธอไม่คิดถึงอะไรเลยยกเวน้แต่องคพ์ระเยซู ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเคยเป็น
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ความส าคญัส าหรับเธอไดห้มดความส าคญัไป เม่ือพระองคท์รงประทบัอยูท่ี่นัน่ โดยเหตุน้ีเองพระเยซู
จึงสามารถเรียกเธอไดว้า่ “ผู้ซ่ึงรักมาก” (ลูกา 7:47) 

ในตวัของมาเรีย มกัดาลา น้ีเราไดเ้ห็นความรักดั้งเดิมอยา่งเด่นชดั ความรักซ่ึงไม่เห็นส่ิงอ่ืนใด
เลยเวน้แต่องคพ์ระเยซู สนใจในพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใดและติดสนิทกบัพระองคใ์นทุก ๆ โอกาส มาเรีย 
มกัดาลาตอ้งการองคพ์ระเยซูเท่านั้น เธอตอ้งการท่ีจะอยูใ่กลชิ้ดกบัพระองคเ์สมอ เธอตอ้งการจะอยูใ่น
รัศมีภาพของพระองค ์ เธอตอ้งการมองดูพระพกัตร์ของพระองค์เพราะท่ีนัน่เองเธอไดส้ัมผสักบัความรัก
แห่งการอภยัโทษบาป เธอตอ้งการไดย้นิพระด ารัสจากพระโอษฐข์องพระองค ์ ซ่ึงพดูถึงความรักและ
การอภยัโทษ เธอไม่สนใจวา่เธอจะตอ้งทุกขย์ากล าบากเพียงไร เพราะการท่ีไดรู้้จกัความรักของพระองค ์
และการติดสนิทอยูใ่นรัศมีภาพของพระองคเ์ป็นส่ิงอนัล ้าค่าส าหรับเธอ เธอไม่สนใจวา่จะตอ้งถ่อมใจ
มากเพียงไร เธอไม่สนใจวา่เธออาจจะสูญเสียความนบัถือ จากบุคคลอ่ืนท่ีมีอยูเ่พียงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เธอไม่
สนใจวา่เธออาจจะสูญเสียความรักจากบุคคลอ่ืนท่ีเธอเคยมอบความรักของเธอให ้ เด๋ียวน้ีจิตใจของเธอ
นั้นไดเ้รียกร้องใหเ้ธอเขา้ใกลชิ้ดอยูก่บัพระองคซ่ึ์งเธอรักเพียงคนเดียว 

ในเชา้วนัท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ เธอเป็นคนแรกท่ีมาถึงหลุมฝังศพของพระเยซูและ
แสวงหาพระองคแ์มแ้ต่ทูตสวรรคก์็ไม่สามารถท าให้เธอใยดีในความงามและรัศมีภาพนั้นได ้ เธอไม่
สนใจกบัทูตสวรรคเ์พราะเธอผกูพนัอยูก่บัพระองคผ์ูซ่ึ้งจิตวญิญาณของเธอรักนั้นคือพระเยซูคริสต์
เท่านั้น ดงันั้นเธอจึงหนัเสียจากทูตสวรรคแ์ละหนัมาถามบุคคลซ่ึงเธอคิดวา่เป็นคนท าสวนวา่ “ท่านได้
เอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน” เม่ือเธอไม่พบพระศพพระองคใ์นหลุมฝังศพเธอก็ยงัคน้หาพระองค ์ ความรัก
ของเธอนั้นไม่ไดล้ดลงเลย เพราะความรักนั้นยงัมีความหวงัอยูเ่สมอและมีความเช่ืออยูเ่สมอ แมว้า่
ความหวงัดูเหมือนจะสูญส้ินไปแลว้ความรักไม่มีวนัดบัสูญ ความรักท าใหมี้เป้าหมายซ่ึงจะไม่ยอมแพ้
เลย คือการรู้จกัผูท่ี้เรารักและการอยูก่บัพระองคไ์ม่มีส่ิงใดท่ีสามารถจะท าใหเ้รามีความปิติมากกวา่น้ีได ้
เม่ือเปรียบเทียบกบัคนท่ีเรารักแลว้ ส่ิงอ่ืน ๆ ก็ดูวา่งเปล่าและไร้ความหมาย มาเรีย มกัดาลาไม่สามารถ
จะหยดุพกัได ้ จนกวา่เธอจะไดคุ้กเข่าลงแทบพระบาทของพระเยซู และพระองคต์รัสและเรียกเธอวา่ 
“มาเรีย” และเธอไดต้อบพระองคด์ว้ยความรักวา่ “พระอาจารย”์ 

ความรักท่ีมีต่อพระเยซูมีคุณสมบติัพิเศษเช่นน้ีเองความรักชนิดน้ีจึงมีฤทธ์ิเดชอ านาจในการไถ่
โทษบาป ความรักเช่นน้ีจึงท าลายทุกส่ิงท่ีผกูพนัเรา ความรักของมาเรียมกัดาลานั้นใหค้วามสนใจกบั
องคพ์ระเยซูคริสตแ์ต่เพียงผูเ้ดียว เธอไดรั้บองคพ์ระเยซูคริสตไ์วใ้นจิตใจเตม็บริบูรณ์เพราะเธอไดถ้วาย
ตวัของเธอต่อพระองคโ์ดยส้ินเชิง มาเรียมกัดาลาไดค้น้พบความลึกล ้าอนัใหญ่ยิง่ เราจะตอ้งเลือกเอาวา่
จะรักองคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยหมดจิตหมดใจหรือไม่ก็ไม่รักพระองคเ์ลย หญิงผูน้ี้ไดป้ระพฤติสมกบัพระ
ด ารัสของพระเจา้ดงัน้ีวา่ “ธิดาเอ๋ย จงพิเคราะห์ความและเอียงหูของเธอจงลืมชนชาติของเธอ และลืม
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บา้นบิดาเสีย และพระราชาจะปรารถนาความงามของเธอ เน่ืองจากพระองคท์่านเป็นเจา้นายของเธอ จง
โคง้ค านบัใหพ้ระองคท์่านเถิด” (สดุดี 54:10, 11) 

น่ีคือความรักของเจา้สาว เป็นความรักท่ีมองมุ่งตรงต่อองคพ์ระเยซูคริสตเ์พียงผูเ้ดียว ลืมส่ิงอ่ืน
อยา่งหมดส้ินละทิ้งทุกส่ิงทุกอยา่ง ความรักชนิดน้ีไม่ปรารถนาส่ิงอ่ืนใดนอกจากจะใหพ้ระองคพ์อ
พระทยัในความงามของเจา้สาวของพระองค ์ ความรักชนิดน้ีท าใหเ้ราสยบลงและนมสัการพระองค ์
ความรักชนิดน้ีมีตามีหูไวส้ าหรับพระองคแ์ต่ผูเ้ดียวเทา้ของผูมี้ความรักเช่นน้ีจะเดินตรงไปหาพระองค ์
มือของผูท่ี้มีความรักเช่นน้ีจะวอ่งไวในการรับใชพ้ระองค ์ และปากของผูน้ั้นก็จะพร ่ าพดูถึงความ
อศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เธอจะเป็นดัง่ผูป้ระพนัธ์บทเพลงสรรเสริญ ซ่ึงไดเ้ขียนถอ้ยค า
เหล่าน้ีวา่ “พระเยซู นามเหนือนามอ่ืนใด” แลว้ก็ดูเหมือนวา่ไม่อาจจะสรรหาถอ้ยค าใดมาส าแดงถึง
ความรักของพระองค ์และความช่ืนชมในพระองคไ์ดพ้ระเยซูทรงประเสริฐท่ีสุด ทรงเป็นท่ีรักท่ีสุด ทรง
เป็นตน้ก าเนิดแห่งความรักอนัสมบูรณ์แบบ ทรงบริสุทธ์ิท่ีสุดทรงอ่อนท่ีสุด ทรงสถิตอยูใ่กลท่ี้สุด ทรง
หาท่ีต าหนิมิได ้ ทรงเป็นความหวานช่ืนท่ีสุด” ความรักท่ีแทจ้ริงท่ีมีต่อพระองคน์ั้นจะสรรหาพระนาม
ใหม่มาถวายแด่พระองคผ์ูเ้ป็นท่ีรักของเราเสมอ และความรักชนิดน้ีแหละท่ีส าแดงออกในค าอธิษฐาน
ของวสุิทธิชนท่ียิง่ใหญ่หลายท่านซ่ึงตลอดอายขุยัไดส้ าแดงความรักของท่านต่อองคพ์ระเยซู ก่อนท่ี
ท่านเบรินนาร์ดจะเขา้บวชเป็นสงฆใ์นนิกายฟรานซิสกนัท่านแอบไดย้นินกับุญฟรานซิสอธิษฐานดว้ย
ความรักอนัร้อนรนดว้ยค าอธิษฐานเพียงประโยคเดียวซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกคือ “องค์พระผู้ เป็นเจ้ำของข้ำพเจ้ำ 
พระองค์เป็นทุกส่ิงทุกอย่ำงของข้ำพเจ้ำ” 

คณะซิสเตอร์ ออฟ แมร่ี ของเรามีค าพยานอนัหน่ึงเก่ียวกบัความรักเช่นน้ีส าหรับองคพ์ระเยซู
คริสต ์ เป็นค าพยานท่ีเราไดเ้ห็นในชีวติของศาสนาจรรยนิ์กายแมธอดิสตผ์ูห้น่ึงคือรีดิงเจอร์ ซ่ึงเป็นบิดา
ฝ่ายจิตวญิญาณและเป็นผูร่้วมก่อตั้งคณะซิสเตอร์ของเรา ท่านมีการงานหนา้ท่ีมากมายท่านเดินทางไป
ตามท่ีต่าง ๆ เพื่อไปบรรยายเร่ืองราวของพระเจา้ ไปกระท าการขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่านถูกเรียกให้
เป็นท่ีปรึกษาของศาสนาจรรยต่์าง ๆ อยูเ่สมอ แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีท่านถือวา่มีความส าคญักวา่ส่ิงอ่ืนใด นั้นก็
คือการอุทิศเวลาส าหรับอธิษฐาน และอุทิศเวลาเป็นส่วนตวักบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ คร้ังหน่ึงขณะท่ีการ
งานของท่านลน้มือ ท่านไดพู้ดวา่ “ขา้พเจา้ตอ้งใชเ้วลาในยามเชา้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมงอุทิศใหก้บัองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้” หมายความวา่ท่านจะตอ้งต่ืนข้ึนตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกา สุขภาพของท่านไม่ดีเพราะเหตุทนความ
ทุกขย์ากในระหวา่งสงครามและการงานมากมายนั้นแต่จุดศูนยก์ลางและจุดเร่ิมตน้ในงานทั้งส้ินของ
ท่านและชีวติทั้งส้ินของท่านนั้นก็คือการแสดงความรัก สนทนาประจ าวนักบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็น
เจา้บ่าวของท่าน ส่ิงน้ีเท่านั้นท่ีท าใหท้่านมีพลงัในการรับใชง้านของท่าน หนงัสือของท่านเก่ียวกบัเร่ือง
ความรักของเจา้สาวนั้นไดแ้พร่หลายออกไป แต่ถึงกระนั้นก็ดีชีวิตของท่านเองเป็นค าพยานท่ีเด่นชดั 



 22 

การนมสัการพระองคใ์นชีวติของท่าน ความปรารถนาอนัรุนแรงของท่าน ในการท่ีจะน าเกียรติยศและ
สง่าราศีมาถวายต่อองคพ์ระเยซูนั้น ไดน้ าจิตวิญญาณอีกมากมายใหมี้ประสบการณ์อนัลึกซ้ึงมากข้ึนกบั
ความรักขององคพ์ระเยซู เวลาท่ีเราร่วมนมสัการกบัท่านนั้น พวกเราต่างอศัจรรยใ์จในความรักอนั
มากมายท่ีท่านมีต่อพระองค ์ดูเหมือนวา่พวกเรามิอาจจะสรรเสริญพระกรุณาธิคุณของพระองคผ์ูท่ี้เรารัก
และคารวะผูท้รงเป็นลูกแกะของพระเจา้ องคพ์ระมหากษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ มหาปุโรหิต และเจา้บ่าวของเรา
ไดเ้พียงพอ และไม่มีวนัไหนเลยท่ีพระองคจ์ะไม่ไดรั้บการนอ้มนมสัการจากท่าน 

ความรักของศิษยาภิบาลรีดิงเจอร์ซ่ึงปรารถนาจะเห็นองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดรั้บเกียรติยศนั้น เป็น
การจุดไฟแห่งการนมสัการของเราใหลุ้กโชติช่วงข้ึน และส่ิงน้ีไดเ้ตรียมทางใหแ้ก่การนมสัการของหมู่
นกัร้องของเรา 

ความรักของเจา้สาวนั้นมีคุณสมบติัท่ีเหนือคุณลกัษณะอ่ืนคือ ความรักนั้นจะผกูพนัตนเองกบั
องคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยส้ินเชิง ความรักนั้นท าใหเ้ราพร้อมส าหรับพระองคเ์สมอ และจะพบวา่ความ
สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกประการมีอยูใ่นพระองคเ์ท่านั้น คุณสมบติัของความรักเช่นน้ีจะเปล่ียนแปลงทาง
ชีวติของเราเสียใหม่ทั้งหมด ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีจะตอ้งผกูพนักบัทุกส่วนของชีวติ แมส่้วนท่ีเล็กนอ้ย
ท่ีสุดใหเ้ขา้กบัพระเยซู 

ขา้พเจา้ระลึกหญิงสาวผูห้น่ึง เธอเป็นคนสวยเฉลียวฉลาด และมีไหวพริบดี ชายหนุ่มผูห้น่ึงหลง
รับเธอและเธอก็รักเขาดว้ย แต่เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดเ้สร็จเขา้มาในชีวติของเธอ พระองคไ์ดข้อความ
รักทั้งส้ินของเธอไปในฐานะเจา้บ่าวของเธอ หญิงสาวผูน้ั้นไดร้ะลึกถึงเสียงเรียกท่ีจะใหเ้ธอถวายชีวติ
จิตใจโดยส้ินเชิงต่อพระองค ์ พระคมัภีร์ไดช้ี้ให้เห็นวา่มีบางคนท่ีถูกเรียกใหด้ ารงชีวติอยูเ่พื่อปรนนิบติั
รับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และมิไดเ้ขา้มาสู่การสมรส (1 โครินธ์ 7:32-38) หญิงสาวผูน้ี้ไดต้อบสนองต่อ
การทรงเรียกน้ี เธอทิ้งทุกส่ิงทุกอยา่งซ่ึงเคยเป็นเหตุให้ชีวติของเธอเตม็บริบูรณ์และมีความสุข เธอ
แสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพียงผูเ้ดียวและไดถ้วายตวัรับใชพ้ระองค ์ การรับใชพ้ระองคก์็กลายเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดในชีวติของเธอ  เธอมีความสุขอยา่งแทจ้ริงเพราะวา่เธอไดค้น้พบองคพ์ระเยซูคริสต ์ความ 
ปิติยนิดีของเธอไดแ้สดงออกในใบหนา้ของเธอ จนกระทัง่ผูใ้ดก็ตามท่ีพบเธอจะพดูกนัวา่ “ถ้าอยากจะ
เห็นคนทีม่ีความสุขอย่างแท้จริงแล้ว ขอให้ไปดูเธอผู้น้ันเถิด” ในปีต่อ ๆ มาชีวติของเธอไดก้ลายเป็น
พยานซ่ึงก่อใหเ้กิดแสงสวา่งในจิตวิญญาณเก่ียวกบั “ความรักดั้งเดิม” ต่อองคพ์ระเยซูหญิงผูน้ี้ไดเ้ป็น
พยานถึงความรักอนัไม่อาจมีส่ิงใดเทียบไดข้ององคพ์ระเยซูดว้ยชีวติและความประพฤติของเธอ บุคคล
ต่าง ๆ ท่ีไดเ้ห็นความรักซ่ึงเกิดจากความรักท่ีมีต่อองคพ์ระเยซูโดยไม่ปันใจใหผู้อ่ื้นจะรู้วา่ ความรักต่อ
องคพ์ระเยซูก่อใหเ้กิดผลอนัหาท่ีส้ินสุดมิได ้
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อีกคร้ังหน่ึงขา้พเจา้หวนระลึกถึงคณะกรรมการหญิงผูห้น่ึง หลายปีมาแลว้เธอมีสุขภาพไม่ดี แต่
ตลอดชีวิตการรับใชข้องเธอหลายสิบปีมานั้น เธอไดเ้สนอตวัท าหนา้ท่ีในยามค ่าคืน ซ่ึงท าใหเ้ธอมี
โอกาสมากข้ึนในการท่ีจะเฝ้าอธิษฐานต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเธอ ผูท่ี้มีความรักต่อพระเยซูนั้นจะ
แสวงหาโอกาสอยา่งน้ีอยูเ่สมอ เธอเป็นทหารแห่งการอธิษฐาน ถา้ไม่มีเธอแลว้บา้นนั้นก็ดูขาดอะไรสัก
อยา่งหน่ึงไปทีเดียว เพื่อนร่วมงานอีกหลายคนก็จะไดค้  าปรึกษาฝ่ายจิตวิญญาณท่ีดีจากเธอดว้ย 

ขา้พเจา้คิดถึงครูอีกคนหน่ึง ซ่ึงเหน็ดเหน่ือยในการสอนมากและตอ้งการท่ีจะหาเวลาพกัผอ่น
เพื่อไดก้ าลงักลบัคืนมา เธอวางแผนไปพกัผอ่นท่ีภูเขา ดว้ยความปรารถนาท่ีจะไดส้ัมผสัอากาศบริสุทธ์ิ
และแสงอาทิตยอ์นัอบอุ่น เธอไดซ้ื้อ และเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งพร้อมท่ีจะไปกบัเพื่อนของเธอคนหน่ึง 
แต่เม่ือเธอไดรู้้สึกวา่พระเยซูทรงก าลงัรอคอยเธออยู ่ พระองคต์อ้งการเวลาทั้งส้ินของเธอและถา้ท าตาม
แผนท่ีเธอไดว้างไวแ้ลว้นั้น เธอจะไม่มีเวลาส าหรับพระองคเ์ลยเพราะกิจการต่าง ๆ เหล่านั้น หญิงผูน้ั้น
ไม่ปล่อยใหอ้งคพ์ระเยซูคริสตร์อเธอดว้ยความผดิหวงัเธอลม้เลิกแผนการทั้งส้ินและไดแ้สวงหาเวลา
สงบจิตและเอาเวลาท่ีตั้งใจไปพกัผอ่นนั้นมามอบแก่องคพ์ระเยซู ในวนัเวลาเหล่านั้นจิตวิญญาณของเธอ
ไดเ้ขม้แขง็ข้ึนและไดก้ลบัมาท างานดว้ยความสุขมากกวา่ท่ีเธอไดรั้บจากการพกัผอ่นคร้ังท่ีแลว้ ๆ มา 
ความรักซ่ึงไดม้อบให้องคพ์ระเยซูคริสตเจา้อยูเ่หนือส่ิงอ่ืนใด จะส าแดงออกไดใ้นชีวิตประจ าวนัของเรา
ซ่ึงเราไม่คาดคิดมาก่อนเลย 

สุภาพสตรีผูห้น่ึงซ่ึงไดม้าร่วมประชุมกบัเราและไดมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัความรักน้ี ตลอดจน
ความทนทุกขท์รมานและการส้ินพระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เธอรู้สึกมีความสุขเน่ืองจาก
ประสบการณ์เหล่าน้ีและกล่าว “ตลอดชีวติของดิฉนั ๆ มีความรู้สึกท่ีน่าขนัอยูอ่ยา่งหน่ึงคือชอบท าความ
สะอาดบา้นในวนัศุกร์ ดิฉนัไม่เขา้ใจวา่มนัเกิดข้ึนเพราะอะไร และเด๋ียวน้ีเขา้ใจแลว้เพราะวนันั้นเป็น
วนัท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราตอ้งประสบกบัความทุกขท์รมาน ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไปดิฉนัจะไม่ท าความ
สะอาดบา้นในวนัศุกร์อีก แต่จะตอ้งเป็นวนัท่ีดิฉนัจะสงบจิตอธิษฐานเป็นวนัท่ีดิฉนัจะอุทิศแก่องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ การท าความสะอาดบา้นสามารถท าวนัอ่ืนได”้ 

ตวัอยา่งเหล่าน้ีไดส้ าแดงบางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัความรักต่อองคพ์ระเยซู เป็นความรักซ่ึงมี
สายตาจบัจอ้งอยูท่ี่พระองคเ์ท่านั้นและด ารงชีวิตอยูเ่พื่อพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว และคุณสมบติัอีกอยา่ง
หน่ึงซ่ึงท่านจะสังเกตไดจ้ากความรักชนิดน้ีคือ เป็นความรักท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดั พร้อมท่ีจะสูญเสียและ
ยอมใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูแ่มแ้ต่สมบติัช้ินสุดทา้ยก็ได ้มนัจะเป็นอยา่งอ่ืนไดอ้ยา่งไร ถา้เรารักองคพ์ระ
เยซูอยา่งแทจ้ริงแลว้ เราจะคอยมาจ ากดัจ าเข่ียความรักของเราท่ีมีต่อพระองคไ์ดห้รือ ในเม่ือความรักของ
พระองคท่ี์มีต่อเรานั้นเกินท่ีจะหยัง่รู้ได ้ เราจะประมาณราคาของความรักอนัยิง่ใหญ่ท่ีพระองคมี์ต่อเรา
ไดห้รือ ในเม่ือราคานั้นคือความตาย พระองคท์รงตายเพื่อเราซ่ึงเป็นศตัรูของพระองค ์ อะไรเล่าจะใช้
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ตอบแทนไดเ้พียงพอส าหรับความรักเช่นน้ี จะมีอะไรเล่าท่ีจะดียิง่ไปกวา่การมอบความรักของเราต่อ
พระองค ์โดยไม่มีขอบเขตจ ากดัใหแ้ก่พระองค ์ส้ินทุกส่ิงทุกอยา่งโดยไม่ค  านึงถึงราคาค่างวดเลย 

ความรักของเราท่ีมีต่อพระเยซูนั้นจะตอ้งเหนือกวา่ความรักทั้งส้ินฝ่ายมนุษย ์ ความรักนั้น
จะตอ้งเป็นเหตุใหเ้รายอมอุทิศถวายทรัพยส้ิ์นทั้งปวง ส่ิงมีค่ายิง่ของชีวติของเราแด่พระองค ์ มากกวา่ท่ี
เราใหแ้ก่คนอ่ืน เพราะพระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระมหากษตัริยข์องเรา พระองคท์รงประทานความรักอนั
ยิง่ใหญ่ของพระองคใ์หแ้ก่เรา เพื่อจะช่วยใหเ้รามีอิสระท่ีจะรักพระองคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง เป็นสิทธ์ิของ
พระองคท่ี์จะทรงเรียกร้องความรักท่ีเสียสละเช่นนั้นจากบุตรของพระองค ์ ความรักท่ีแทจ้ริงต่อองคพ์ระ
เยซูคริสตน์ั้นจะมีฤทธ์ิอ านาจในตวัเป็นฤทธ์ิอ านาจซ่ึงเกินกวา่ก าลงัของตวัเองความรักชนิดน้ีจะท าส่ิง
อ่ืนใดไม่ไดเ้ลยเวน้แต่จะรักพระองคโ์ดยไม่มีขอบเขตจ ากดั โดยไม่ค  านึงถึงความทุกขย์ากแต่ประการใด 
คนท่ีรักพระองคม์ากนั้นไม่คิดจะยดึส่ิงใดไวเ้ป็นของเราเลย เขาเหล่านั้นจะถวายทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขามี
สิทธ์ิครอบครองอยู ่ ทั้งทรัพยส์มบติัของเขา ก าลงัของเขา ผลประโยชน์ท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน เกียรติยศความ
รักต่อผูอ่ื้นใหก้บัพระองคอ์ยา่งเตม็ใจ ความรักชนิดน้ีไม่อาจท าอยา่งอ่ืนไดเ้วน้แต่ให้พระองคทุ์กอยา่งท่ี
ตนมี โดยไม่มีการผอ่นปรนเลยมนัอาจจะหมายถึงชีวติของเราเองก็ไดด้งัเช่นบรรดาสาวกของพระองค์
มนัอาจจะหมายถึงส่ิงของในโลกน้ีหรือความสุขก็ไดไ้ม่วา่จะเป็นอะไรก็ดี ความรักชนิดน้ีมองไม่เห็นส่ิง
อ่ืนใดเวน้แต่องคพ์ระเยซู และการท่ีจะตอบสนองความรักของพระองคก์็เห็นวา่เป็นการเพียงพอ 

มาเรียแห่งเบธาเนียไดส้ าแดงความรักเช่นน้ีต่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ เม่ือเธอไดเ้อาน ้ามนัหอมมา
เจิมพระองคซ่ึ์งพระเยซูตรัสวา่การน้ีท าไวส้ าหรับการฝังพระศพของพระองค ์ พระเยซูไดท้รงแสดง
ปฏิกิริยาต่อการกระท าน้ีอยา่งไรน ้ามนัหอมนั้นมีราคามาก ส่วนใหญ่แลว้เม่ือจะใชแ้ต่ละคร้ังก็จะใชแ้ต่
เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่มาเรียไดเ้ทน ้ามนัหอมทั้งโถนั้นลงบนพระองค ์ในคร้ังเดียว และสาวกไดติ้เตียน
วา่เป็นการกระท าท่ีฟุ่มเฟือยแต่พระเยซูคริสตมิ์ไดท้รงเห็นดว้ยกบัสาวก กลบัตรัสวา่เป็นการถูกตอ้งแลว้
ท่ีมาเรียจะใชน้ ้ามนัหอมทั้งหมดเทลงบนพระองค ์ พระองคส์รรเสริญส่ิงท่ีเธอท าและทรงกล่าววา่ท่ีใดก็
ตามท่ีพระกิตติคุณไดรั้บการประกาศไปทัว่โลก การกระท าของเธอนั้นจะไดรั้บการบอกเล่าเพื่อเป็นท่ี
ระลึกถึงเธอ (มทัธิว 26: 10-13) 

เราจะตอ้งตรึกตรองอยา่งลึกซ้ึงถึงความหมายท่ีแทจ้ริงของความรักดั้งเดิม ความรักของเจา้สาว
ต่อองคพ์ระเยซูอคัรสาวกไม่เห็นดว้ยกบัการแสดงออกของความรักอยา่งฟุ่มเฟือยของมาเรีย ทศันคติ
ของความรักต่อพระเยซูซ่ึงอคัรสาวกมีอยูน่ั้น ก็ยงัเป็นท่ียดึถือกนัอยา่งกวา้งขวางในหมู่คริสเตียนแมใ้น
ปัจจุบนัน้ี จริงอยูล่ะพวกสาวกเช่ือวา่เป็นการถูกตอ้งท่ีจะรักพระเยซูและถวายเกียรติยศต่อพระองคแ์ต่
พวกเขาเหล่านั้นก็ยงัมีความคิดเห็นพื้นฐานเช่นเดียวกบัซีโมนชาวฟาริสีและบรรดาแขกเหร่ือเม่ือเห็น
หญิงซ่ึงเป็นคนบาปไดล้า้งพระบาทของพระเยซูดว้ยน ้าตาของเธอ เขาเช่ือวา่การแสดงออกนั้นควร
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เป็นไปในสถานประมาณ พวกเขาชอบจบัผิดการแสดงออกของความรักโดยไม่มีการปิดบงัอ าพรางน้ี 
หลายยคุหลายสมยัท่ีผา่นมานั้นพวกเคร่งศาสนาจะรู้สึกโกรธเม่ือเขาไดเ้ห็นการแสดงความรักเช่นน้ี 
พวกฟาริสีคงจะรู้สึกยนิดีท่ีจะไดรั้บเธอโยนออกไป เพราะเหตุประพฤติอนัน่าละอายและความซุ่มซ่าม
ของเธอท่ีร้องไห้จนน ้าตาเปียกพระบาทขององคพ์ระเยซูและเช็ดพระบาทของพระองคด์ว้ยผมของเธอ 
พวกเขามิอาจจะสัมผสักบัความรักท่ีหลัง่ไหลออกมาจากจิตใจของเธอได ้ แต่พระเยซูอนุญาตใหเ้ธอท า
ไดพ้ระองคท์รงพอพระทยักบัส่ิงท่ีเธอไดก้ระท า พระองคไ์ดท้รงเล็กเห็นถึงความรักอนัยิง่ใหญ่ ท่ีซ่อน
อยูใ่นการกระท าน้ีและพระองคท์รงรู้วา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

ทศันคติโดยทัว่ไปของคริสเตียนนั้นแตกต่างจากทศันคติขององคพ์ระเยซู จริงอยูเ่ราเช่ือวา่พระ
เยซูเป็นองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเราแต่เม่ือเราไดม้าพบความรักชนิดน้ีคือความรักท่ียอมทนทุกขทุ์กส่ิง
ทุกอยา่ง ความรักท่ีอุทิศตวัเพื่อผูเ้ป็นท่ีรักยิง่ ส่ิงน้ีมกัเกินความเขา้ใจของเรา เม่ือพบความรักเช่นน้ีใน
บุคคลอ่ืนแลว้ เรารู้สึกแปลก เราจะรู้สึกวา่ยากท่ีจะเขา้ใจได ้แต่องคพ์ระเยซูนั้นทรงเห็นวา่ความรักเช่นน้ี
มีค่ายิง่ เม่ือพระองคไ์ดท้รงพบกบัความรักเช่นน้ีในบา้นของซีโมนชาวฟาริสี และอีกคร้ังหน่ึงใน
หมู่บา้นเบธาเนีย พระองคต์รัสวา่ส่ิงน้ีมีค่ายิง่ เป็นไปไดมิ้ใช่หรือวา่พระองคท์รงรอคอยความรักเช่นน้ี
จากพวกเราแต่ละคน? 

มาเรียไม่ไดเ้ป็นคนเดียวซ่ึงไดใ้หค้วามรักเช่นน้ีต่อองคพ์ระเยซู พระคมัภีร์ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
กลุ่มผูห้ญิงซ่ึงเป็นคนสามญัธรรมดาผูไ้ดอุ้ทิศถวายตวัต่อองคพ์ระเยซูดว้ยเตม็ใจ (ลูกา 8: 2-3) พวกเขา
นั้นติดตามพระองคไ์ปขณะท่ีพระองคท์รงเดินทางเทศนาจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึงพวกเขาได้
ปรนนิบติัพระองคด์ว้ยบรรดาทรัพยสิ์นท่ีเขามีอยูพ่วกเขาไม่ไยดีกบัค าติฉินนินทาท่ีเกิดข้ึนเพราะการ
กระท าของเขา เพราะเหตุความรักของเขาท่ีมีต่อพระองคท์  าใหเ้ขาท าส่ิงอ่ืนไม่ได ้ นอกจากถวายทุกส่ิงท่ี
เขามีอยูแ่ละติดตามพระองคไ์ป ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเป็นทรัพยสิ์นเงินทองใด ๆ ก็ดีเขาน ามาถวายพระองค์
ดว้ยเตม็ใจ น่ีเป็นการใชท้รัพยสิ์นเงินทองอยา่งฟุ่มเฟือยเช่นนั้นหรือ? พวกเขาตอ้งรับผดิชอบต่อ
ครอบครัวในการท่ีน าเงินทองมาใชจ่้ายอยา่งน้ีมิใช่หรือ? บางทีส่ิงของเหล่าน้ีครอบครัวของเขาอาจ
จ าเป็นตอ้งใชก้็ไดพ้วกเขาเหล่านั้นรู้ดี แต่พระเยซูไดท้รงเรียกใหเ้ราน าทรัพยสิ์นเงินทองของเราในรับใช้
พระองคเ์ป็นประการแรก ส าหรับพระองคแ์ลว้ความจ าเป็นส่ิงอ่ืนใดตอ้งมาเป็นอนัดบัสอง ผูอ่ื้นอาจ
ตอ้งการส่ิงของเงินทองของเรา ตลอดจนก าลงัและสติปัญญาของเรา แต่เม่ือพระเยซูทรงเรียกร้องส่ิง
เหล่าน้ีเพื่อพระองคแ์ละเพื่ออาณาจกัรของพระองคแ์ลว้ เราตอ้งฟังเสียงของพระองคแ์ละพระด ารัสของ
พระองคย์ิง่กวา่ค าเรียกร้องของผูห้น่ึงผูใ้ด 

พระเยซูทรงยอมยากจน เพราะเห็นแก่เรา (2 โครินธ์ 8:9) น่ีคือส่ิงท่ีช้ีบอกถึงความรักของ
พระองค ์ ดงันั้นพระองคจึ์งทรงหวงัท่ีจะไดค้วามรักชนิดน้ีจากเราเหมือนกนัคือความรักท่ีท าใหเ้รายอม
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เป็นคนยากจน เราพร้อมแลว้หรือท่ีจะอุทิศบา้นทรัพยสิ์น ธุรกิจการงาน ทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระองค ์
บางคร้ังก็อาจยากยิง่กวา่ส่ิงเหล่าน้ีเสียอีก เราพร้อมแลว้หรือไม่ท่ีจะท าใหค้นท่ีอยูเ่คียงขา้งเรากลายเป็น
คนจนดว้ยโดยปราศจากความช่วยเหลือ ถา้ผูใ้ดยอมเป็นคนยากคนจนเพราะเห็นแก่พระองค ์ ผูน้ั้นก็
สมควรกบัความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงดูแลทุกส่ิงอยา่งของเขา เพราะพระองคต์รัส
วา่ “จงใหเ้ขา และท่านจะไดรั้บดว้ยและในตกัของท่านจะไดต้วงดว้ยทะนานยดัสั่นแน่นพนูลน้ใส่ให.้..”
(ลูกา 6:38) เม่ือเราส าแดงออกถึงความรักของเราต่อพระองค ์ ครอบครัวของเราก็จะรับพระพรอนั
ยิง่ใหญ่จากองคพ์ระเยซู แมว้า่การกระท าของเรานั้นอาจท าใหเ้ขาเจบ็ช ้าน ้าใจ พระเยซูทรงเป็นความรัก 
ดงันั้นพระองคจึ์งไม่อาจท าส่ิงอ่ืนใดไดเ้วน้ไวแ้ต่ทรงประทานอยา่งอุดมสมบูรณ์แก่ผูท่ี้รักพระองคด์ว้ย
ความรักท่ีถวายอยา่งเตม็อกเตม็ใจความรักท่ีสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระองค ์

ขา้พเจา้รู้จกักบัมารดาผูห้น่ึงซ่ึงรักพระเยซูดว้ยความรักอนัหาขอบเขตมิได ้ เธอไดถ้วายส่ิงท่ีมีค่า
มากท่ีสุดของเธอใหแ้ก่พระองค ์ นัน่คือบุคคลท่ีเธอไม่เพียงแต่จะรักอยา่งมากเท่านั้นแต่เป็นคนซ่ึงเธอ
จะตอ้งพึ่งพาอาศยัเขาดว้ยสุภาพสตรีผูน้ี้พิการดว้ยโรคปวดตามขอ้และกระดูกอยูต่ลอดเวลา เธอจะตอ้ง
ไปไหนมาไหนดว้ยเกา้อ้ีเล่ือนเท่านั้น ดงันั้นเธอจะตอ้งพึ่งบุตรสาวคนเดียวของเธออยา่งมาก แต่เม่ือ
บุตรสาวผูน้ี้ไดรั้บการทรงเรียกใหถ้วายตวัเป็นผูรั้บใชพ้ระเยซูเตม็เวลา เธอรู้วา่เธอจะท าอยา่งนั้นไปได้
จนกวา่จะมีใครมาแทนท่ีเธอเพื่อช่วยมารดาของเธอ แต่มารดากลบัคิดไปอีกทางหน่ึง มารดารักพระเยซู
เหนือส่ิงอ่ืนใด จิตใจของเธอปรารถนาท่ีจะน าเคร่ืองบูชามาถวายพระองคแ์ละเป็นเคร่ืองบูชาท่ีแทจ้ริง
และโดยเหตุความรักน้ีเองเธอไดถ้วายบุตรสาวของเธอต่อพระองค ์ เธอไดบ้อกบุตรสาวใหมุ้่งหนา้ไป
ถวายตวัรับใชพ้ระองค ์ และเธอแน่ใจวา่พระเจา้จะทรงดูแลรักษาเธออยา่งดี บุตรสาวไดท้  าตามพระ
กระแสเรียกของพระเจา้พระองคไ์ดท้รงช่วยอยา่งแทจ้ริงพระองคท์รงโปรดใหสุ้ขภาพของมารดาดีข้ึน 
แมว้า่ยงัเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนกั แต่สามีของเธอไดเ้ร่ิมช่วยดูแลภรรยาของเขาดีกวา่ในคร้ังก่อน การ
กระท าอนัประกอบดว้ยความรักของสตรีผูน้ี้เป็นเหตุใหค้วามรักของพระเยซูสวา่งยิง่ข้ึนในจิตใจของเธอ 
คนเป็นจ านวนท่ีไดไ้ปเยีย่มเยยีนเธอรู้สึกประทบัใจในความรักของเธอ ในงานท่ีขา้พเจา้ก าลงัรับใชพ้ระ
เจา้อยูน้ี่ ขา้พเจา้เป็นประจกัษพ์ยานหลายคร้ังถึงความรักเช่นน้ี การงานของเราด ารงอยูไ่ดต้ลอดเวลาดว้ย
การถวายของเพื่อนคริสเตียนซ่ึงรักองคพ์ระเยซูเขาเหล่านั้นไดน้ าส่ิงของต่าง ๆ มาใหเ้พื่อจะไดใ้ชใ้น
พระราชกิจของพระเจา้ 

เฉพาะประสบการณ์คร้ังหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเม่ือหลายปีมาแลว้ ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้ไม่อาจจะลืมเลือนได ้
สุภาพสตรีผูห้น่ึงไดเ้ปิดบา้นใหญ่โตของเธอใหค้นเช่า น้ีเป็นวธีิท่ีท าใหเ้ธอด ารงชีวติอยูไ่ด ้ ต่อมาเธอได้
บอกเราวา่ “องคพ์ระเยซูไดส้ าแดงในจิตใจของเธอวา่จะใหเ้ธอถวายบา้นของเธอต่อเรา” เธอตอ้งการท่ี
จะกระท าส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ าแดงในจิตใจของเธอ เธอไดถ้ามวา่ “ท่านจะเร่ิมใชห้้องวา่งของดิฉนับางหอ้ง
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เพื่อด าเนินงานของท่านทนัทีไดห้รือไม่” เธอยนิดีจะใหเ้ราใชฟ้รี เธอมีความประสงคท่ี์จะอุทิศหอ้งต่าง 
ๆ เหล่านั้นในบา้นเธอให้กบัองคพ์ระเยซูขณะท่ีเธอมีชีวติอยูเ่ราจึงไดใ้ชห้อ้งเหล่านั้นส าหรับการงาน
ของเรา แต่ความรักของเราท่ีรุ่มร้อนยอ่มกระท ามากยิง่กวา่น้ี ในไม่ชา้สุภาพสตรีผูน้ี้ก็เสนอใหเ้ราใชห้อ้ง
อีกหลายหอ้งเพิ่มข้ึนและในท่ีสุดเธอก็ยกหอ้งส่วนตวัของเธอใหซ่ึ้งเป็นห้องท่ีสวยงามท่ีสุดในบา้น เธอ
ยา้ยมาอยูห่อ้งเล็ก ๆ ซ่ึงไม่คอ่ยมีใครมาก่อนการกระท าทั้งหมดน้ีก็เน่ืองดว้ยความรักของเธอต่อองคพ์ระ
เยซู ถึงกระนั้นความรักของเธอก็ไม่หยดุย ั้งแค่นั้น ในไม่ชา้เธอก็บอกอนุญาตใหเ้ราใชบ้า้นของเธอทั้ง
หลงัส าหรับการงานของเราได ้ พวกเรายนืน่ิงงนัดว้ยความประหลาดใจแกมละอายใจตนเองความรัก
เช่นน้ี เราถามตวัเองวา่ แลว้เธอจะด ารงชีวิตไดอ้ยา่งไร เราตอ้งการปฏิเสธขอ้เสนอของเขา แต่เธอกลบั
ท าใหพ้วกเราทุกคนปล้ืมปิติเม่ือเธอกล่าววา่ “ดิฉนัเป็นบุตรของพระบิดาผูส้ถิตในสวรรค ์ พระองคจ์ะ
ทรงตระเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งส าหรับดิฉนั อยา่งเตม็ภาคภูมิ” และเป็นไปอยา่งท่ีเธอพดูจริง ๆ พระเจา้ได้
ประทานหลายส่ิงหลายอยา่งคร้ังแลว้คร้ังเล่าอยา่งอศัจรรยท่ี์สุดแก่เธอ และบา้นของเธอไดใ้ชเ้พื่องาน
ขององคพ์ระเยซูเป็นเวลาหลายปี 

พวกเราก็จะไม่ลืมความรักอนั อุดมของหญิงชราซ่ึงเป็นช่างตดัเส้ือสตรีท่ียากจนคนหน่ึงได ้ เธอ
ยากจนมาก ต่อมาเธอไดข้ายท่ีดินแปลงเล็ก ๆ ซ่ึงเธอไดรั้บเป็นมรดกตกทอดมาราคาประมาณ 500 
เหรียญ เธอคงถอนใจดว้ยความโล่งอกเพราะหมายความวา่ต่อน้ีไปเธอคงไม่ตอ้งด ารงชีวติอยูใ่นสภาวะ
ท่ีคบัแคน้อยา่งนั้นอีก แต่ในจิตใจของเธอไดรั้บการส าแดงอยา่งแจ่มชดัจากพระเจา้วา่ เธอไดค้วรใชเ้งิน
น้ีเพื่อประโยชน์ของเธอเองดว้ยความรักต่อองคพ์ระเยซูดว้ยความปิติยนิดีเป็นลน้พน้เธอไดม้อบเงิน
ทั้งหมดใหใ้ชก่้อสร้างอาคารของเราซ่ึงถวายไวส้ าหรับงานรับใชพ้ระเจา้ เธอยอมด ารงชีวติต่อไปดว้ย
รายไดเ้ล็กนอ้ย ซ่ึงไม่อาจท าใหเ้ธอมีชีวติอยา่งสุขสบายไดเ้ลย เพราะรายไดน้ั้นเพียงพอส าหรับมีชีวิตอยู่
รอดไดไ้ปวนัหน่ึงๆ  เท่านั้นเอง คร้ังหน่ึงเธอรวบรวมเงินซ้ือผา้ม่านใหม่มาแทนของเก่าซ่ึงเก่าเกินกวา่ท่ี
จะซ่อนไดแ้ลว้ แต่เม่ือซ้ือของใหม่มาแลว้เธอก็ไม่อาจใชม้นัได ้ เธอกลบัน าม่านใหม่นั้นมาถวายพระเจา้
ไวใ้นอาคารรับแขกของเราซ่ึงมีช่ือ “ความปิติของพระเยซู” แลว้เธอก็ใชผ้า้เก่าซอมซ่อต่อไป ในอาคาร
ต่าง ๆ ของเรามกัจะมีของสวยงามอยา่งวเิศษประดบัอยูม่ากมาย ไม่ใช่สวยงามเพราะเป็นของดีมีค่าราคา
สูง แต่เป็นของท่ีส าแดงถึงความรักอนัมากยิง่ท่ีผูถ้วายมีต่อองคพ์ระเยซู 

คร้ังหน่ึงเพื่อนของเราคนหน่ึงไดอ่้านขอ้ความจากหนงัสือเขา้เฝ้าพระเจา้ส่วนตวัประจ าวนัเรา
ในวนัเกิดของเธอ วนันั้นเธอไดอ่้านพระธรรมตอนหน่ึงซ่ึงกล่าววา่ “ใครบา้งท่ีเต็มใจท่ีจะถวายของ
พร้อมกบัถวายตวักบัพระเจา้ในวนัน้ี” (1 พงศาวดาร 29:5) เธออธิษฐานทูลขอพระเจา้เพื่อทราบวา่เธอ
สามารถจะถวายอะไรต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ธอจะถวายตวัรับใชง้านดา้นใดในพระราชกิจของ
พระองคเ์ธอมาจากครอบครัวท่ีมีตระกลูสูง แต่ทรัพยสิ์นท่ีเหลือก็ไม่อาจจะท าใหเ้กิดดอกออกผลอะไร
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ต่อไปได ้ เธอท างานเป็นนกัสังคมสงเคราะห์และไม่มีรายไดอ่ื้นนากเหนือจากรายไดป้ระจ าเดือนของ
เธอ แต่ดว้ยความรักท่ีเธอท่ีต่อองคพ์ระเยซูเธอปรารถนาท่ีจะถวายบางส่ิงบางอยา่งต่อพระองค ์ เธอจึงได้
ถวายเคร่ืองเงินของครอบครัวของเธอไวใ้ชใ้นอาคารรับแขกของเรา เธอนึกข้ึนไดว้า่มีเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์
อีกหลายช้ินทิ้งอยูใ่นคฤหาสน์ของเธอ เธอก็เก็บเคร่ืองเรือนของเธอไวท่ี้นัน่จนเธอจะยา้ยไปอยูท่ี่อยูใ่หม่
ท่ีใหญ่พอท่ีจะใชส่ิ้งเหล่าน้ีไดแ้ละตั้งแต่เด็กมาแลว้เธอชอบเคร่ืองเรือนท่ีเป็นโบราณวตัถุมากเป็นพิเศษ 
เธอแน่ใจในขณะนั้นวา่ตอ้งน าเคร่ืองเรือนเหล่าน้ีมาถวายแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในไม่ชา้พวกเขาก็ยนือา้
ปากคา้งเม่ือรถบรรทุกขนเคร่ืองเรือนเหล่านั้นเขา้มาและเคล่ือนยา้ยเคร่ืองเรือนโบราณอนังดงาม 
เหล่านั้นออกมาจากรถนอกจากเคร่ืองเรือนแลว้ยงัมีเส้ือขนสัตวข์องครอบครัวของเธอซ่ึงเธอมอบใหเ้รา
น าไปขายและใชเ้งินเหล่านั้นใหเ้ป็นประโยชน์ในพระราชกิจของพระเจา้ มีตูซ้กัแหง้ซ่ึงมอบใหเ้ราใช้
ดว้ย  เวลาท่ีมอบส่ิงอนัมีค่ายิ่งเหล่านั้นใหแ้ก่เราตวัเธอตอ้งอาศยัอยูใ่นหอ้งเด่ียวท่ีมีเคร่ืองประดบัประดา
ท่ีเป็นของธรรดาสามญั แต่เธอก็เตม็ใจมอบของเหล่าน้ีแด่องคพ์ระเยซู หญิงผูน้ี้ไดม้อบถวายดว้ยเตม็ใจ 
และส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นความช่ืนชมยนิดีของเธอ 

เรามีตวัอยา่งมากมายไม่รู้จกัหมดส้ิน ของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก็บหอมรอมริบเพื่อท่ีจะซ้ือเส้ือคลุม
ในฤดูหนาวแต่ในท่ีสุดกลบัถวายเงินจ านวนนั้นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และงานของพระองค ์ เพียงเพราะ
ความรักในพระองคท่ี์ลุกโชติช่วงอยูใ่นจิตใจของพวกเขา ครอบครัวอีกหลายครอบครัวยอมกินอาหาร
ค ่าวนัอาทิตยอ์ยา่งประหยดั เพื่อน าเงินท่ีเหลือนั้นมาถวายพระเจา้ หรือคนท่ีตอ้งเดินทางไปท างาน ยอม
เอาอาหารกลางวนัติดตวัไปรับประทานเพื่อจะเก็บเงินเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มาถวายพระเจา้ น่ีคือความรัก
ดั้งเดิม ความรักท่ีแทจ้ริงท่ีมีต่อองคพ์ระเยซู เป็นความรักท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดัและก่อใหเ้กิดผล เป็น
ความรักท่ีองคพ์ระเยซูทรงรอคอยอยู ่

ความรักต่อองคพ์ระเยซู นอกจากจะเป็นความรักท่ีไม่มีขอบเขตจ ากดัแลว้ ความรักชนิดน้ีก็มกั
มีสัญญลกัษณ์ แห่ง “ความโง่เขลา” อยูด่ว้ย มกัจะตอ้งเป็นอยา่งน้ีเพราะความรักเช่นน้ีเกิดจากการท่ีเรา
ไดส้ัมผสักบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ และความรักท่ีพระองคมี์ต่อเราก็เป็น “ความรักทีโ่ง่เขลา” อยา่งแทจ้ริง 
ดงันั้นเราจึงตอ้งรักตอบพระองคด์ว้ยความรักอยา่งเดียวกนั ดงัท่ีอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ “เรา
ทั้งหลายเป็นคนเขลาเพราะเห็นแก่พระคริสตท์ั้งทูตสวรรคแ์ละมนุษยม์องดูดว้ยความพิศวง จนกระทัง่
ขณะน้ีเรายงัหิวกระหายขาดเคร่ืองนุ่มห่ม ถูกโบยตี และไม่มีท่ีอยูอ่าศยั เรากลายเป็นเหมือนหยากเยือ่
ของโลก และเหมือนราคีของส่ิงสารพดัจนถึงบดัน้ี” (1 โครินธ์ 4:9-13) ท่านอคัรทูตเปาโลสามารถเลือก
ท่ีจะด าเนินในวถีิอ่ืนได ้ท่านอาจจะด าเนินชีวติท่ีเงียบสงบอยา่งธรรมดาก็ได ้ แต่ความรักท่ีท่านมีต่อพระ
เยซูท าใหท้่านกลายเป็นคนโง่เขลา ท่านเลือกด าเนินชีวิตท่ีคนธรรมดาไม่ปรารถนาเพราะเหตุใดเล่า? ก็
เพราะความรักเช่นน้ีแหละไดค้รอบครองจิตใจของท่านอยู ่ท่านคิดแต่เพียงวา่ “ขา้พเจา้จะกระท าใหพ้ระ
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เยซูพอพระทยัไดเ้พียงใด?” แลว้ท่านก็เดินตามทางของความรักท่ีโง่เขลาดว้ยใจร้อนรน ดงันั้นเพราะ
เห็นแก่ความรัก น้ีท่านจึงยอมทนทุกขอ์ยา่งจากมือของผูอ่ื้น ความอดทนของท่านไม่มีของเขตจ ากดั 
ท่านกลายเป็นเสมือนท่ีเช็ดเทา้ของคนอ่ืนจิตใจของท่านร้อนระอุดว้ยความรักดั้งเดิม ความรักของ
เจา้สาวท่ียอมเสมอต่อองคพ์ระเยซู 

อาจารยเ์ปาโลไดแ้สดงให้เรารู้วา่ความรักอนัรุ่มร้อนต่อองคพ์ระเยซูน้ี สามารถยดึครองจิตใจได้
ทั้งชายและหญิงเราพบตวัอยา่งเช่นน้ีไดม้ากมายในประวติัของคริสตจกัร เม่ือจิตใจถูกเผาไหมด้ว้ยความ
รักเช่นน้ี ทุกคนก็สังเกตเห็นไดแ้ละความรักเช่นน้ีไม่ตอ้งการเหตุผล ดงันั้นจึงกลายเป็นความโง่เง่าใน
สายตาของโลก ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ท่านอาจารยเ์ปาโลจะตอ้งเร้าจิตส านึกของเฟซโต เจา้เมืองโรมนัดว้ย
ท่านก็ไดใ้หค้  าอธิบายอยา่งชดัเจนในเร่ืองของพระเจา้ต่อหนา้ชุมชน และเม่ือท่านพดูถึงองคพ์ระเยซู 
ความรักท่ีโง่เง่านั้นก็หลัง่ไหลออกมาอยา่งเตม็ขนาด จนเฟซโตกล่าววา่ “เปาโลเจา้คลัง่ไปเสียแลว้” 
(กิจการ 26:24) 

ฤทธ์ิเดชอะไรท่ีซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงั ความรักอนัร้อนแรงเช่นน้ี !  
เรารู้วา่ความรักอนับริสุทธ์ิระหวา่งมนุษยน์ั้นสามารถท าใหเ้กิดพลงัอนัยิง่ใหญ่ได ้ ถา้เช่นนั้น

ฤทธ์ิอ านาจของ “ความรักอนัโง่เขลา” ต่อองคพ์ระเยซูก็ยอ่มมีอ านาจเหนือกวา่มากมายสักปานใด เพราะ
ความรักเช่นน้ีเป็นความรักท่ีถูกจุดโดยพระเยซูผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ในพระทยัของ
พระองคน์ั้นเป็นท่ีรวมของความรักท่ีลุกโพลงอยูท่ ั้งส้ินในจกัรวาลน้ี ความรักชนิดน้ีท าอะไรก็ได ้ เช่น
เราไดอ่้านเร่ืองราวของผูท่ี้ยอมใหเ้ขาฆ่าเสียท่ีไมก้างเขนบา้ง ถูกเผาไฟทั้งเป็นบา้ง ถูกโยนใหส้ัตวร้์าย
กินบา้ง แต่ผูป้ระพนัธ์พระธรรมสดุดีไดบ้นัทึกไวว้า่ “เขาเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อคนท่ีฆ่าเขา บรรดาคน
เหล่านั้นท่ีเมาความรัก พวกเขาไม่ไดเ้อาพระเยซูบรรจุไวใ้นสมองของพวกเขาแต่เอาพระองคบ์รรจุไวใ้น
ชีวติจิตใจ เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูข่องเขา ความรักท่ีดูโง่เขลามีฤทธ์ิเดชซ่อนอยูใ่นจิตใจ
ของพวกเขาร ่ าร้องแต่พระนามของพระเยซู โดยฤทธ์ิเดชแห่งพระนามนั้นพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ 
พวกเขาเป็นเสมือนท่านสเตฟาโน ซ่ึงผจญกบัความอปัยศศอดสูและความตายดว้ยความปิติยนิดี ความ
รักสอนใหพ้วกเขาพูดวา่ 

“ไม่มีอะไรทีชี่วตินีจ้ะถือว่ามีค่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ทีจ่ะต้องกลวั” 
บุคคลเหล่าน้ีเป็นคนท่ียดึความรักดั้งเดิมไวอ้ยา่งเหนียวแน่น คือความรักของเจา้สาวนั้น ความ

รักของพวกเขามีคุณลกัษณะ “โง่เขลา” ก ากบัอยูด่ว้ย พวกเขามีปฏิกิริยาตอบโตเ้ช่นนั้นไดอ้ยา่งไร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขณะเม่ือผจญหนา้กบัความวปิโยค การกระท าของเขาเป็นส่ิงแปลกประหลาดส าหรับ
คนท่ีพบเห็น เหตุใดมนุษยจึ์งยอมโง่ถึงเพียงน้ี ค  าตอบอยา่งเดียวก็คือเป็นไปไดเ้พราะความรักท่ีพวกเขา
มีต่อพระเยซู โดยธรรมชาติแลว้มนุษยจ์ะหลีกเล่ียงทุกวถีิทางท่ีจะผจญกบัส่ิงเหล่านั้น แต่ความรักท าให้
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รู้วา่เป็นสิทธิพิเศษท่ีจะยอมรับความทุกขย์ากเพื่อเห็นแก่คนท่ีเรารักเพราะวา่พระองคเ์ป็นท่ีรักหนกัหนา
จนท าใหเ้ราปรารถนาท่ีจะส าแดงความรักของเราต่อพระองคอ์ยา่งไม่มีขอบเขต แมว้า่การกระท านั้นอาจ
หมายถึงการด่ืมถว้ยแห่งข่มข่ืนก็ไดโ้ลกรับรู้ส่ิงเหล่าน้ีและไม่อาจเขา้ใจไดถึ้งการเสียสละเช่นน้ีความรัก
แทต่้อองค ์ พระเยซูมกัจะมีคุณลกัษณะเช่นน้ีแฝงอยูคื่อ “ความโง่เขลา” เป็นความจริงท่ีทา้ทายโลก
ปัจจุบนัน้ี 

มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีโง่เขลาดอกหรือท่ีผูใ้ดหน่ึงจะยอมถ่อมใจลงเฉพาะหนา้คู่ต่อสู้ของเขา พวกเราจ า
เพือ่นร่วมงานในแผน่ดินของพระเจา้ผหูน่ึงซ่ึงมีความรักต่อองคพ์ระเยซูเป็นเหตุใหเ้ธอไดมี้
ประสบการณ์กบัส่ิงน้ี ในงานรับใชข้องเธอ เธอไดรั้บความทุกขย์ากมาก เพราะเหตุความแตกแยกใน
ครอบครัวของพระเจา้ เธอทุกขใ์จร่วมกบัพระองค ์ เพราะผูท่ี้แสดงตนวา่เป็นสาวกของพระองคไ์ดท้  าให้
ค  าอธิษฐานคร้ังสุดทา้ยของพระองคเ์บาหววิ เป็นเหตุใหพ้ระนามของพระองคถู์กหม่ินเหยยีดหยาม เธอ
จึงออกเยีย่มเยยีนคนเหล่านั้นท่ีต่อตา้นงานของเธอ เธอตอ้งการจะใหพ้วกเขาเห็นวา่เธอพร้อมท่ีจะพบ
กบัพวกเขาดว้ยความรัก และเพื่อร่วมใจกนัแสวงหาความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในความรักนั้น น่ีเป็น
การกระท าท่ีโง่เขลาโดยมาตรฐานของโลก ส่ิงน้ีไร้สาระผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยกบัเธอยอ่มคลางแคลงใจถึง
สาเหตุท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าน้ี เขาอาจจะคิดในใจวา่ “ดูซิ คนท่ีเราไม่เห็นดว้ยกบัเขาก าลงัมาหาเรา 
หล่อนอาจจะท าอยา่งน้ีเพื่อจะอ่อยเหยื่อเพื่อใหไ้ดค้วามเห็นชอบจากเรา หรืออาจเป็นเพราะงานท่ีหล่อน
ท าอยูไ่ปไม่ไหวชกัรู้สึกผดิข้ึนมา” ถูกแลว้การกระท าเช่นน้ีเป็นการกระท าท่ีโง่เขลา การส าแดงความรัก
นั้นอ็อาจถูกปฏิเสธ แต่ความรักท่ีโง่เขลาก็ยงัเตม็ใจท่ีจะท าอยา่งนั้น เพราะความรักต่อองคพ์ระเยซูเป็น
พลงัผลกัดนัเพราะบุคคลนั้นปรารถนาจะใหค้  าอธิษฐานคร้ังสุดทา้ยของพระองคส์ าเร็จความรักชนิดน้ี
สอนใหรั้กแมศ้ตัรู เพราะน่ีคือส่ิงท่ีพระเยซูไดท้รงกระท า และเป็นวถีิทางเดียวท่ีพระองคจ์ะทรงไดช้ยั
ชนะเด็ดขาด 

อีกประการหน่ึงเป็นการโง่เขลาดว้ยมิใช่หรือท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะยกเลิกกรรมสิทธ์ิ ใน
ทรัพยส์มบติัของเขาเสียขา้พเจา้ไดเ้ห็นส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนในชีวติของผูใ้กลชิ้ดผูห้น่ึงเหตุใดเธอจึงท า
เช่นนั้น? เธอไม่มีความจ าเป็นในการใชท้รัพยส์มบติัเหล่านั้นหรือ? เปล่าเลยตรงกนัขา้มจิตใจของเธออยู่
กบัทรัพยส์มบติัเหล่านั้น เธอเองก็ถูกบีบคั้นและตอ้งการเงิน แต่ปรากฏวา่มีคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีปรากฏอยู่
ในพินยักรรมนั้นไดร่้วมหวักนัเสนอขอกรรมสิทธ์ินั้น ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีสิทธ์ิอะไรเลย บุคคลท่ีขา้พเจา้รู้จกั
นั้นมิไดร่้วมในการโตแ้ยง้ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีช่ือระบุอยูใ่นพินยักรรมนั้น เธอไดส้ละสิทธ์ิ
ในการเป็นเจา้ของมรดกเสีย และเธอท าส่ิงน้ีเพราะเห็นแก่องคพ์ระเยซู พระองคไ์ดแ้สด็จมาเพื่อช่วยเรา
ทั้งหลายใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความรัก พระองคไ์ดเ้สด็จมาเพื่อขจดัความเกลียดชงัและการขดัแยง้กนั เพื่อ
เห็นแก่พระองค ์เธอจึงพร้อมท่ีจะสละส่ิงท่ีเธอมุ่งหวงัวา่เธอจะไดรั้บ 
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ความรักท่ีโง่เขลาเช่นน้ีรุนแรงและสามารถเอาชนะธรรมชาติของการเห็นแก่ตวัของเรา ซ่ึงฝัง
รากอยูลึ่กในจิตใจในทุกกรณีสัญชาติญาณท่ีซ่อนลึกอยูใ่นจิตใจน้ีจะส าแดงออกมาโดยไม่ค  านึกถึง
ความถูกความผดิ เพียงเพื่อช่วยใหชี้วติเราเองไม่ขาดแคลน ไม่ตอ้งแบกภาระมากเกินไป หรือไม่ให้
ครอบครัวของตนหรือสภาพการของชีวิตตอ้งล าบากเพราะการสูญเสียส่ิงดี ทศันคติเช่นน้ีก่อใหเ้กิด
ความยุง่ยากมากมายในประเทศเยอรมนัตะวนัตก ระหวา่งท่ีมีผูล้ี้ภยัมากมายหลัง่ไหลเขา้มาจากทาง
ตะวนัออก แต่ในระยะเวลานั้นเองสุภาพสตรีผูห้น่ึงซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของเมืองเฮสไดเ้ตรียมจิตใจของ
เธอไวต้อ้นรับบรรดาผูล้ี้ภยั ดว้ยความรักต่อองคพ์ระเยซูเธอมีความประสงคต์อ้นรับพวกเขาเหมือนท่ี
องคพ์ระเยซูจะทรงกระท าตามพระวจนะท่ีวา่ “ส าหรับคนต่างดา้วผูอ้าศยัอยูท่่ามกลางเจา้... เขาทั้งหลาย
จะมีสัญชาติอิสราเอล” (เอเสเคียล 47:22) เธอและสามีซ่ึงชรามากแลว้ สมควรท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบเงียบ 
และโดยไม่คาดฝันครอบครัวหน่ึงซ่ึงมีสมาชิก 7 คน ไดเ้ขา้มาพกัอาศยัในบา้นของเธอ สุภาพสตรีผูน้ั้น
ไม่พยายามจะผลกัใสเขาออกไปหรือปริปากบ่นแมแ้ต่ค าเดียว ตรงกนัขา้มเธอกลบัตอ้นรับพวกเขาดว้ย
ความรักอนัยิง่ใหญ่ เธอด ารงชีวติอยูด่ว้ยการพึ่งพระธรรมตอนนั้นในเอเสเคียล เธอแบ่งห้องในบา้น
ส าหรับเธอและสามีสองหอ้ง ส าหรับครอบครัวนั้นเจด็ห้อง น ้านมท่ีไดม้าจากววัตวัเดียวของเธอก็ถูก
แบ่งเป็นอตัราส่วนเท่า ๆ กนัดว้ย แต่มิใช่เพียงเท่านั้น แมแ้ต่แป้ง เน้ือ อาหารกระป๋อง ของใชใ้นบา้น 
จาน เคร่ืองเงิน สบู่ เคร่ืองท าความสะอาด เคร่ืองนอน ผา้ห่ม ทุกส่ิงทุกอยา่งถูกแบ่งในอตัราส่วนเช่นน้ี
ดว้ย เจ็ดต่อสอง ครอบครัวท่ีอพยพมานั้นเป็นโรมนัคาทอลิก สุภาพสตรีเจา้ของบา้นไม่เคยติดต่อกบั
นิกายน้ีมาก่อนเลยและคิดอยูใ่นใจวา่ จะด ารงชีวิตร่วมกนัในรูปใด แต่พระเจา้ทรงอวยพรความรักโง่ ๆ 
อยา่งน้ี ทุกส่ิงทุกอยา่งด าเนินไปอยา่งสมบูรณ์แบบ พวกคริสตต์งัไปโบสถใ์นตอนเชา้ตรู่ ขณะท่ีพวกเขา
ไปสุภาพสตรีเจา้ของบา้นจะก่อไฟ และท าอาหรเชา้ส าหรับพวกเขาในครัว และหญิงคริสตต์งัจะเตรียม
อาหารค ่าวนัอาทิตยไ์วส้ าหรับสามีภรรยาคริสเตียนขณะท่ีเขาไปนมสัการ สามีภรรยาคู่น้ีมีโรงงานท า
รองเทา้ขนาดยอ่ม ซ่ึงเขาทั้งสองเคยวติกวา่จะด าเนินงานต่อไปอยา่งไรเพราะไม่มีลูก พระเจา้ทรง
แกปั้ญหาน้ี หวัหนา้ครอบครัวท่ีล้ีภยัเป็นช่างท ารองเทา้ ทั้งสองจึงตกลงกนัในอนัท่ีจะใหช้ายผูน้ั้น
ด าเนินงานโรงงานและแบ่งเปอร์เซ็นตก์ าไรกนัความรักระหวา่งสองครอบครัวไดถู้กทอสอบ ภรรยา
ของครอบครัวน้ีล้ีภยัเจบ็หนกั และสุภาพสตรีสูงอายตุอ้งดูแลตวัเธอและลูกทั้งหา้ของเธอดว้ย เม่ือภรรยา
ของผูล้ี้ภยัถึงแก่กรรมลง หญิงชราผูซ่ึ้งรักองคพ์ระเยซูก็กลายเป็นแม่บุญธรรมของครอบครัวน้ี ความรัก
โง่ ๆ เช่นน้ีไดก่้อใหเ้กิดเหตุผลมากมาย บา้นของเขาเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ทั้งเมืองวา่เป็นสถานท่ีแห่งความ
สงบและพระพร 

เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ เราทั้งหลายซ่ึงไดรั้บความรักโง่ ๆ น้ีจากองคพ์ระเยซู ก็ควรจะใหค้วามรัก
น้ีจ าเจริญข้ึนในชีวิตของเราดว้ย แมดู้เหมือนวา่จะเป็นส่ิงท่ีไร้สาระแต่มีสาระอนัยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู ่
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เพราะความรักเช่นน้ีเป็นแก่นแทข้องความรักของพระเจา้ ซ่ึงเป็นท่ีรวมแห่งสติปัญญาความรอบรู้ทั้ง
ปวง ความรักเช่นน้ีจะก่อให้เกิดพระพรและผลอนัไม่รู้จกัหมดส้ิน 
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4. อะไรเป็นอุปสรรคขดัขวางความรักดั้งเดมิ? 

ความรักของเจา้สาวเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิง่ พญามารซาตานซ่ึงเป็นศตัรูของคริสเตียนรู้ส่ิงน้ี มนัจึง
ริษยาความรักเช่นน้ีและพยายามท าลายเสีย ซาตานพยายามทุกวถีิทางท่ีจะกีดขวางการแสดงออกของ
ความรักเช่นน้ีเหนืออ่ืนใด มนัรู้วา่พระเยซูทรงแสวงหาความรักท่ีมีใจเดียวแน่วแน่มัน่คงต่อพระองค ์ ซ่ึง
เป็นสิทธิของพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้บ่าวของคริสเตียนทุกคน ฝ่ายเจา้สาวนั้น ถา้เป็นเจา้สาวท่ีแทจ้ริงแลว้เธอ
จะตอ้งมอบหวัใจให้เจา้บ่าวโดยส้ินเชิง ดวงตาของเธอจะไม่สอดส่ายหาผูอ่ื้นอีก หวัใจและดวงตาของ
เธอจะมีไวส้ าหรับเจา้บ่าวแต่ผูเ้ดียว น่ีคือความรักซ่ึงองคพ์ระเยซูตอ้งการจากคริสเตียนทุกคน 

พระกิตติคุณของพระเยซูไดส้อนถึงเร่ืองน้ี ถอ้ยค าของพระองคช์ดัเจนและตรงเป้าหมาย คือถา้
เราเห็นความรักอยา่งอ่ืนส าคญัยิง่กวา่ความรักท่ีเรามีต่อพระองคแ์ลว้ไซร้ เราก็เป็นผูก้ระท าใหค้วามรัก
และสัมพนัธภาพของพระองคต่์อเราเบาหววิ “ผูซ่ึ้งรักบิดามารดามากกวา่เรา ผูน้ั้นไม่สมควรกบัเรา” 
(มทัธิว 10:37) พระเยซูทรงหวงัจะใหค้ริสเตียนทุกคนรักพระองคค์วามรักอนัไม่ปันใจใหผู้อ่ื้น ส่ิงอ่ืนใด
ก็ตามซ่ึงอาจมีค่าควรแก่ความรักของเรา ควรจะหมดความส าคญั เม่ือคริสเตียนไดเ้ห็นพระสง่าราศีของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พระเยซูจะไม่ทรงลดพระองคล์งมาแข่งขนักบัส่ิงอ่ืนใหไ้ดย้ิง่ความรักของเรา 
พระองคท์รงทราบดีวา่พระองคเ์องนั้นไม่อาจจะลดพระองคม์าเทียบกบัส่ิงของท่ีดีท่ีสุดท่ีโลกน้ีอาจจะ
ให ้ หรือส่ิงอ่ืนท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานให้แก่มนุษย ์ เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่ชาย 
นอ้งสาว หรือแมแ้ต่เพื่อน มนุษยเ์ป็นผูท่ี้พระองคท์รงสร้างข้ึน เป็นการสมควรแลว้หรือท่ีเราจะมอบ
ความรักของเราต่อมนุษยเ์ท่ากบัมอบใหแ้ก่พระเยซู ผูท้รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ องคพ์ระมหากษตัริย ์ 
และเจา้บ่าวของเราผูเ้ป็นคริสเตียน มีอะไรในโลกน้ีท่ีจะเท่าพระองคผ์ูท้างสร้างสรรพส่ิงเหล่าน้ีข้ึน? 

น่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเราทุกคนตอ้งคิดใหดี้ แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบถึงจิตใจของพวกเรา 
พระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้แห่งสามพระภาคผูย้ิง่ใหญ่ ประสบปัญหาเช่นน้ีจากประชากรของพระองคเ์ช่นกนั
ในพระคมัภีร์เดิม คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีชาวอิสราเอลเห็นส่ิงอ่ืนส าคญักวา่พระองค ์ พระเจา้ทรงติเตียนการ
กระท าเหล่าน้ีของพวกเขาดว้ยค ารุนแรงเช่นการล่วงประเวณี (ฝ่ายวิญญาณ) การทรยศต่อพระองคห์ลาย
ต่อหลายคร้ังเราจะไดย้นิเสียงคร ่ าคราญของพระเจา้ปรากฏในพระคมัภีร์เดิม 

“ควำมรักของเจ้ำเหมือนเมฆในยำมเช้ำ 
เหมือนอย่ำงน ำ้ค้ำงท่ีหำยไปแต่เช้ำตรู่” (โฮเซยำ 6:4) 
เราจะไดย้นิเสียงพระองคต์รัส จากหวัใจท่ีระทมทุกขว์า่ 
“พระเจา้ตรัสวา่ เช้ือสายอิสราเอลเอ๋ย 
แน่นอนทีเดียวท่ีภรรยาทรยศละทิ้งสามีของนางฉนัใด 
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เจา้ก็ไดท้รยศต่อเราฉนันั้น” (เยเรมีย ์3:20) 
ชาวอิสราเอลไม่ยอมรับความจริงขอ้น้ี พวกเขาแยง้วา่เขาไปพระวหิารนมสัการพระเจา้ พวกเขา

อธิษฐานและอ่านพระธรรมของพระองคเ์สมอ ดว้ยการกระท าเช่นน้ีพวกเขาหลอกลวงตวัเองวา่
ความสัมพนัธ์ของเขากบัพระเจา้ก็อยูใ่นวนิยัอนัดีแลว้ แต่เยเรมียแ์ละผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนกลบักล่าวไป
อีกอยา่งหน่ึงวา่ การพิพากษาของพระเจา้จะตกลงบนชาวอิสราเอล  ดว้ยเหตุผลวา่พวกเขาไม่ไดรั้กพระ
เจา้เหนือส่ิงอ่ืนใด  ความรักนั้นก็คือส่ิงท่ีเราถือวา่มีความส าคญัยิง่ ทุ่มก าลงัเวลาให ้ เป็นส่ิงท่ีครองหวัใจ
ของเรา เป็นส่ิงท่ีเราร ่ าร้องปรารถนาและเสาะแสวงหา เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ความรักในจิตใจของชาว
อิสราเอลก็เป็นท่ีประจกัษแ์จง้ พวกเขารักส่ิงของต่าง ๆ มากกวา่พระเจา้ รักครอบครัว บา้นช่อง 
ทรัพยสิ์น ความร ่ ารวย การงาน สุขภาพ เกียรติยศพวกพอ้งของเขา รักการส ่าสมทรัพยแ์ละผลก าไรฝ่าย
โลก ผกูพนัตนเองต่อคนอ่ืนหรือชนชาติอ่ืนท่ีจะท าผลประโยชน์ ใหแ้ก่เขาได ้ พระเจา้จะไม่ทรงยอมต่อ
ความไม่ซ่ือสัตยน้ี์ ประชากรของพระองคอ์าจเรียกพระองคว์า่เป็นพระเจา้ของพวกเขา ศึกษาพระบญัญติั
ของพระองค ์  อ่านพระวจนะของพระองค ์ อธิษฐานถึงพระองคแ์ต่ไม่ยอม รักพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใด 
ดงันั้นพระองคจึ์งทรงทวงสิทธิของพระองคต่์อความรักซ่ึงแบ่งปันใจของประชากรของพระองคค์ร้ัง
แลว้คร้ังเล่า เม่ือพวกเขาไม่ยอมฟัง พระองคจ์ะทรงตอบสนอง เขาดว้ยการพิพากษาลงโทษ 

จิตใจท่ีไม่ซ่ือสัตยเ์ป็นเสมือนมะเร็งร้ายในชีวิตของประชากรของพระเจา้ในพระคมัภีร์เดิม และ
เป็นมะเร็งร้ายในชีวิตของผูเ้ช่ือในพระคริสตธรรมใหม่ดว้ย เราเองไม่ยอมเปล่ียนใจของเราหรือปรับใจ
ของเราใหดี้ข้ึน เราหลอกตวัเราดว้ยการกระท ากิจทางศาสนาซ่ึงปกปิดเน้ือแทข้องความรักของเราไวค้ร้ัง
แลว้คร้ังเล่า ดงันั้นในพระคริสตธรรมใหม่พระเยซูทรงใชถ้อ้ยค ารุนแรงเม่ือพระองคพ์ดูถึงความรักของ
ผูเ้ช่ือและไวว้างใจพระองค ์ พระองคท์รงรู้วา่สงครามคร้ังใหญ่ในจิตใจของเราเกิดข้ึนท่ีจุดน้ี ไม่มีพระ
บญัญติัใดท่ีเฉียบขาดเท่าพระบญัญติัขอ้แรกคือ “จงรักพระเจ้าเหนือส่ิงอื่นใด” พระด ารัสขององคพ์ระ
เยซูชดัเจนจนจะตีความเป็นอยา่งอ่ืนไปไม่ได ้ เม่ือพระองคท์รงตรัสวา่ “เจา้จะรับใชพ้ระเจา้และเงินทอง
ไม่ได”้ (มทัธิว 6:24) ขอ้เรียกร้องของพระเจา้ต่อผูเ้ช่ือนั้นเด็ดขาด พระองคไ์ม่ทรงพิพากษาอะไรรุนแรง
เท่ากบัการรับใชข้องคนหลายใจ ผูเ้ช่ือจะมีความรักแทต่้อองคพ์ระเยซูไดก้็ต่อเม่ือเขาปลดเปล้ืองทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีผกูพนัเขาไวก้บัความรักจอมปลอมต่อบุคคลหรือส่ิงอ่ืน ๆ 

ทศันะของพระเจา้ต่อ “ความรักดั้งเดิม” เป็นดงัน้ีพระเยซูจึงทรงตั้งค  าถามท่ีไม่มีวนัสูญหายไป
อยา่งตรงไปตรงมาวา่ “เจ้าเป็นเจ้าสาวหรือหญงิช่ัว” ทางเลือกสองทางน้ีเก่ียวพนักนั โดยเหตุท่ีพระเจา้
ทรงเรียกเราให้เป็นเจา้สาวถา้เราไม่เป็นอยา่งนั้น เราก็เป็นอยา่งอ่ืนคือเป็นหญิงชัว่หรือหญิงคา้ประเวณี 
การท่ีพระเจา้ทรงเรียกเราให้รักพระองคน์ั้น เราอาจเลือกท าอีกอยา่งก็ไดคื้อไม่รักพระองคพ์ระเยซูคริสต์
ตอ้งการความรักของเจา้สาวผูเ้ช่ือ ความรักอ่ืนใดท่ีครอบครองจิตใจของเรา นอกเหนือจากความรักน้ี
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ยอ่มน าเราไปสู่การล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณ ถา้จิตใจของเราเฝ้าปรารถนาบุคคลอ่ืน ปรารถนาให้
บุคคลนั้นมาอยูใ่กลชิ้ดกบัเรา เราก าลงัเป็นเสมือนหญิงหลายใจต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แมว้า่จิตใจของเรา
ไม่ให ้ ความส าคญัต่อบุคคลแต่กลบัใหค้วามส าคญัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเป็นทรัพยส์มบติัในครอบครอง 
สุขภาพ การงาน การใชเ้วลาในยามวา่งก็ดีโดยพื้นฐานแลว้เราก็ท าผดิอยา่งเดียวกนั 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งการส่ิงน้ีจากเราคือให้เรารักพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงยอ่มมีความหมาย
คลุมไปถึงหลายส่ิงดว้ย ลกัษณะของความรักท่ีเหนือรักอ่ืนใดเป็นอยา่งใด? ความรักเช่นนั้นมีลกัษณะ
ง่าย ๆ คือพระองคผ์ูซ่ึ้งขา้พเจา้รักมีความส าคญัต่อขา้พเจา้เหนือส่ิงอ่ืนใด ขา้พเจา้จะใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่
กบัพระองค ์ ขา้พเจา้จะกระท าทุกส่ิงและวางโครงการทุกอยา่งเพื่อจะไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพระองค ์ เพื่อ
ขา้พเจา้จะไดรั้บความรักจากพระองค ์และมีความประสงคท่ี์จะกระท าพระประสงคแ์ละพระบญัญติัของ
พระเจา้เป็นส่ิงผกูพนัขา้พเจา้ ใหต่้อสู้และยอมตายเพื่อกระท าส่ิงเหล่าน้ีใหส้ าเร็จจิตใจของขา้พเจา้เตม็ไป
ดว้ยความครุ่นิดตริตรอง และความกระหายหาพระองคห์รือไม่? หรือจิตใจของขา้พเจา้พะวงอยูก่บัส่ิง
อ่ืน ๆ ท่ีผา่นมาแลว้ก็ผา่นไป องคพ์ระเยซูทรงทราบดีถึงอนัตรายท่ีเกิดจากการยอมใหค้วามรักชนิดอ่ืน
คืบคลานเขา้มาในจิตใจของเรา เพราะความรักชนิดนั้นท าลายความรักในองคพ์ระเยซูใหส้ิ้นไป ดว้ยเหตุ
น้ีพระองคจึ์งสั่งให้เราทั้งหลายสลดัโซ่ตรวนทุกอยา่งท่ีผกูพนัจิตใจและกั้นขวางความรักของเราท่ีมีต่อ
พระองค ์ออกใหห้มดส้ิน 

ขา้พเจา้ไม่ไดห้มายความวา่ เราไม่จ  าเป็นตอ้งรักคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน ๆ หรือทุกส่ิงซ่ึงพระเจา้ได้
ทรงสร้างข้ึน แต่องคพ์ระเยซูตอ้งพระประสงคด์งัน้ีคือ ใหเ้รารักทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึนโดยความ
รักท่ีไดรั้บจากพระองคแ์ละเพื่อพระองค ์ไม่แยกส่ิงน้ันออกจากพระองค์ น่ีคือสภาพของจิตใจซ่ึงอาจารย์
เปาโลไดก้ล่าวได.้.. “ใหค้นเหล่านั้นท่ีมีภรรยาด าเนินชีวิตเหมือนกบัไม่มีภรรยา และใหค้นท่ีเศร้าโศก
ด าเนินชีวติเหมือนกบัมิไดเ้ศร้าโศก....” (1 โครินธ์ 7:29,30) หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่สภาวะและการ
ผกูพนัฝ่ายมนุษยน์ั้นควรมีเป้าใหญ่อยูท่ี่องคพ์ระเยซู ถา้พระองคท์รงประทานส่ิงของหรือบุคคลคนใด
คนหน่ึงใหแ้ก่เรา เราก็ควรจะรักส่ิงนั้นตามก าลงัตามวถีิท่ีพระองคท์รงอนุญาต และถา้พระเจา้จะทรง
โปรดใหเ้ราละทิ้งส่ิงนั้นเสียเราก็ตอ้งไม่รู้สึกร้าวรานใจดว้ย เหตุการณ์เหล่านั้นอาจท าใหเ้ราสะเทือนใจ
ยิง่ แต่ถา้เรารักองคพ์ระเยซูเหนือส่ิงอ่ืนใดเราจะมีชยัเหนือความรู้สึกนั้น เม่ือเรารักบุคคลต่าง ๆ หรือ
ส่ิงของอ่ืน ๆ ดว้ยความรักเช่นน้ีแลว้ เราจะตระหนกัไดดี้วา่เป็นน ้าพระทยัของพระองคท่ี์จะใหเ้รารักจริง 
ๆ เพราะพระเจา้ทรงเป็นความรัก และเป็นน ้าพระทยัของพระองคท่ี์จะใหผู้เ้ช่ือรู้จกัเรา เม่ือเรารัก
พระองคเ์ราตอ้งรักทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพระองคท์รงสร้างและประทานใหด้ว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครอบครัว
ของเรา ส่ิงท่ีอยูใ่นความดูแลของเรา เพื่อนฝงูและบุคคลต่าง ๆ ท่ีน าพระพรต่าง ๆ มาสู่เรา 
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เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจะตอ้งระวงัใหดี้ ในเร่ืองความรักของเราต่อบุคคลอ่ืน ตั้งแต่มนุษยต์ดัขาดจาก
พระเจา้แลว้ความรักฝ่ายมนุษยน์ั้นก็เป็นความรักท่ีเคลือบดว้ยส่ิงไม่บริสุทธ์ิและความบาป ความรักของ
มนุษยส่์วนใหญ่นั้นแทจ้ริงเป็นการพยายามท่ีจะแสวงหาความยนิดีพอใจใหแ้ก่ตนเองถา้เราตอ้งการจะ
รักษาความรักดั้งเดิมต่อองคพ์ระเยซูไวใ้หม้ัง่คง เราจะตอ้งส ารวจความสัมพนัธ์ของเราต่อบุคคลและ
ส่ิงของฝ่ายโลกอยา่งละเอียดละออ เราตอ้งยอมใหค้วามสัมพนัธ์เช่นน้ีไดรั้บการช าระใหห้มดจด 
มิฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองกีดขวางไม่ใหค้วามรักอนัแทจ้ริงต่อองคพ์ระเยซูหลัง่ไหลออกมาได ้

การช าระใหห้มดจดเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีเจบ็ปวดในชีวติคริสเตียน คริสเตียนส่วนใหญ่หลีกเล่ียงส่ิง
เหล่าน้ี เรามกัอา้งขอ้พระธรรมหลีกเล่ียงไปอยา่งแนบเนียนและนุ่นนวลส่ิงเหล่าน้ีเรามกัไดพ้บเห็นจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ “พระเยซูทรงส่ังให้เรารักพระองค์เป็นประการแรก” คริสเตียนท่ีเป็นบิดามารดา
เช่ือเช่นน้ีและสอนบุตรของเขาดว้ยอยา่งไม่ตอ้งสังสัย แต่ขอ้พระธรรมน้ีจะย ัง่ยนือยูห่รือไม่เม่ือพระองค์
ขอใหเ้ขาถวายบุตรต่อพระองค ์ โดยทัว่ไปแลว้บิดามารดามีปฏิกิริยาอยา่งไรเม่ือบุตรสาว หรือบุตรชาย
ของเขาไดรั้บการเลือกสรรใหถ้วายตวัรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลาการทรงเรียกของพระเจา้ซ่ึงหมายรวมไปถึง
การละทิง้บิดามารดา บา้นช่องและทรัพยส์มบติั โอกาสท่ีจะแต่งงานและสืบสกุลดว้ยครอบครัวของ
บุคคลเหล่านั้นมกัจะเตือนบุตรสาวบุตรชายถึงความรักท่ีเขาพึงมีต่อครอบครัว โดยการอา้งขอ้พระธรรม
ดว้ยเหมือนกนั “จงเคารพบิดามารดาของเจา้” (อพยพ 20:12) พญามารซาตานยงัคงใชว้ิธีเดียวกบัท่ีมนัใช่
ล่อลวงพระเยซู มนัพยายามเอาชนะพระองคโ์ดยการอา้งขอ้พระคมัภีร์ แต่การอา้งถอ้ยค าของซาตาน
แตกต่างจากความหมายของพระเจา้ แน่ละองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ “จงเคารพบิดามารดาของเจ้า” แต่
พระองคไ์ม่ไดห้มายความวา่ ใหเ้รารักองคพ์ระเยซูนอ้ยกวา่พอ่แม่ของเรา 

พญามารซาตานจะใชกุ้ศโลบายท่ีแนบเนียนท่ีสุดเพื่อจะขดัขวางความรักของเราท่ีมีต่อองคพ์ระ
เยซู มนัจะกรอกค าพดูต่าง ๆ เขา้มาเคลือบแคลงความคิดในใจของเราเช่น “จ าใหดี้นะบญัญติัขอ้ท่ีวา่ “จง
เคารพบิดามารดาของเจา้...”เจา้มีหนา้ท่ีตอ้งดูแลครอบครัวและสืบตระกลูต่อไป... เจา้จะท าใหบ้รรดาคน
เหล่านั้นท่ีพึ่งเจา้ผดิหวงัไม่ได ้ การงานท่ีเจา้ท าอยูจ่ะขาดเจา้ไม่ได.้... เจา้เป็นหน้ีครอบครัวของเจา้และ
ผูร่้วมงานของเจา้ แต่พระเยซูคริสตท์รงปิติยนิดีในเขาเหล่านั้นผูย้นืหยดัต่อค าล่อลวงเหล่านั้น ในคน
เหล่านั้นเปียมลน้ดว้ยความรักแน่วแน่ต่อองคพ์ระเยซู 

ขา้พเจา้ระลึกถึงหญิงผูห้น่ึงซ่ึงเป็นมารดาและท าหนา้ท่ีแม่บา้น เธอไดก้ระท าอยา่งน้ีคือ ทุก ๆ 
อาทิตยเ์ธอจะถวายเวลาส าหรับองคพ์ระเยซูคร่ึงวนั เธอใชเ้วลานั้นส าหรับอธิษฐาน เธอบอกเพื่อน ๆ วา่
อยา่เยีย่มเธอในตอนบ่ายนั้นแต่ละอาทิตย ์ เม่ือเธอเร่ิมตน้เช่นน้ีมีหลาย ๆ คนรู้สึกพิศวง โดยเฉพาะ
ครอบครัวของเธอตอ้งการให้เธอมีขอ้ยกเวน้ส าหรับเขา แต่เธอไม่ยอมใหค้วามตั้งใจของเธอลม้เหลว ใน
ไมช่า้ครอบครัวของเธอก็คุน้เคยกบัการปลีกตวัของเธอ และเม่ือพวกเขาไดเ้ห็นพระพรต่อครอบครัวซ่ึง
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เกิดจากการท่ีหญิงผูน้ี้ไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัพระองคแ์ลว้ พวกเขาทุกคนก็สนบัสนุน ครอบครัวของเธอให้
เหตุผลวา่เวลามีใครมาหาเรา เรายงัสละเวลาใหผู้น้ั้นได ้ ถา้เช่นนั้นองคพ์ระเยซูก็ทรงสมควรจะไดรั้บ
สิทธ์ิท่ีจะมีเวลากบัเราดว้ยมิใช่หรือ สัญญาณอนัตรายในชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเราเกิดข้ึนเม่ือเราพบวา่
เป็นการยากท่ีจะตอบปฏิเสธผูใ้ด โดยเฉพาะคนท่ีเรารัก เร่ืองน้ีช้ีใหเ้ห็นความผกูพนัฝ่ายจิตใจอนัไม่
สมควรต่อบุคคลนั้น ไม่วา่ส่ิงผกูพนันั้นจะเห็นไดง่้ายหรือยากก็ตามถอ้ยค าของพระเยซูสามารถจะใชไ้ด้
ดว้ยทั้งนั้นคือ 

“ถา้ผูใ้ดมาหาเราและไม่ชา้บิดามารดา บุตร ภรรยา และ พี่นอ้งชายหญิง แมท้ั้งชีวติของตนเอง
ดว้ย ผูน้ั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได”้ (ลูกา 14:26) น่ีเป็นเร่ืองจริงผูใ้ดเล่าท่ีพระเยซูยอมรับเป็นสาวกของ
พระองค?์ คือ เขาเหล่านั้นท่ีมีความรักอนัไม่แบ่งแยกต่อพระองค ์ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค ์ เขา
เหล่านั้นยอมสละแมญ้าติสืบสายเลือดท่ีใกลชิ้ดท่ีสุด 

เราจะเขา้ใจค ากล่าวท่ียากยิง่ขององคพ์ระเยซูน้ีไดอ้ยา่งไร? ค าท่ีวา่ “จงเกลยีดชัง” พอ่แม่ สามี 
ภรรยา หรือบุตรของเรา แทจ้ริงเป็นท่ีเร่ืองท่ีวา่ เราจะให้ใครเป็นเอกเป็นตน้ในความรักของเรา เม่ือพระ
เยซูทรงเรียกเราและขอความรักของเรานั้น เราควรถวายความรักนั้นโดยปราศจากขอ้กงัขาใด ถา้มีบุคคล
ใดเรียกร้องขอความรักจากเราซ่ึงขอนั้นเป็นส่ิงท่ีกั้นขวางความรักของเราต่อองคพ์ระเยซูแลว้ ไม่วา่ผูน้ั้น
จะเป็น บิดามารดา สามีภรรยาหรือบุตรก็ดี ค  าร้องขอเหล่านั้นตอ้งตกไป เพราะถา้มีขอ้เรียกร้องขา้พเจา้
สองอยา่งแลว้ ขา้พเจา้จะตอบสนองขอ้เรียกร้อง ความตอ้งการ และความปรารถนาของบุคคลท่ีขา้พเจา้
รักมากกวา่เสียก่อน 

น่ีคือความจริงขั้นพื้นฐานในชีวติฝ่ายจิตวญิญาณพระวจนะของพระเยซูไดแ้สดงไวช้ดัแจง้วา่ ผู ้
ท่ีรักพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงเท่านั้นจะไดรั้บความรักจากพระองคต์อบแทนพระเยซูจะทรงเผยพระ
ประสงคข์องพระองคต่์อบุคคลเหล่านั้น ขา้พเจา้ระลึกถึงประสบการณ์เช่นน้ีในชีวิตของผูเ้ช่ือคนหน่ึง 
เขามีความปรารถนาจะสัมผสักบัความรักอนัยิง่ใหญ่ขององคพ์ระเยซู เขารู้วา่ในชีวิตคริสเตียนของเขา
นั้นขาดบางส่ิงบางอยา่งท่ีตอ้งประสงคไ์ป แต่เขาคน้หากุญแจไขขอ้ลึกลบัยงัไม่พบ เขาสมคัรเขา้รับการ
อบรมฝ่ายจิตวิญญาณหลายแห่งแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ ส่ิงท่ีขดัขวางเขามีอยูส่ิ่งหน่ึงคือ จิตใจของเขา
ผกูพนัรักใคร่บุคคลคนหน่ึงอยา่งหมดหวัใจ ความรักต่อบุคคลนั้นกั้นขวางความรักของเขาต่อองคพ์ระ
เยซูไว ้  หวัใจของเขาอยูใ่นเคร่ืองพนัธนาการในท่ีสุดเขาไดพ้บความจริงน้ี เขาพบวา่ความรักท่ีเขามีใน
หวัใจนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิง่ส าหรับเขา มนัยดึตวัเขาไวโ้ดยส้ินเชิง เขาอุทิศทุกส่ิงทุกอยา่งใหแ้ก่ความรักน้ี 
เขาพร้อมท่ีจะสนองความปรารถนาของบุคคลน้ีโดยสุดใจ เขายอมสละสารพดัทุกส่ิงเพื่อความรักน้ี เขา
รักบุคคลนั้นเหนือส่ิงอ่ืนใด แมว้า่ตอนนั้นเขายงัไม่ตระหนกัดีนกัถึงขอ้น้ีตอนนั้นเขาคิดวา่เขารักพระเยซู
เหนือส่ิงอ่ืนใด ต่อมาเม่ือเขาตระหนกัวา่พระเยซูตอ้งการความรักชนิดใดจากเขา เขาก็รู้สึกเสียใจเพราะ
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ส่ิงใดเล่าท่ีครอบครองจิตใจของเขาอยา่งแทจ้ริงในชีวติประจ าวนั? แผนการของเขา ความปรารถนาของ
เขากิจกรรมทุกอยา่งของเขาไม่ไดท้  าเพื่อพระเยซูแต่เพื่อบุคคลผูน้ั้น องคพ์ระเยซูไดท้  าลายความรักของ
ชายผูน้ี้แหลกสลายไปโดยใหป้ระสบกบัดว้ยความพลาดหวงันานบัประการ พระองคท์รงตอบค า
อธิษฐานดว้ยการท าลายโซ่ตรวนของความรักน้ีดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งพระโลหิต โดยวถีิทางน้ีเท่านั้นท่ีท าให้
ความรักของชายผูน้ี้ต่อองคพ์ระเยซูเจริญข้ึน และน่ีเป็นความรักเพียงอยา่งเดียวท่ีไดน้ าพระพรมาสู่เขา 

หนทางกลบัสู่ “ความรักดดั้งเดิม” ไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้ และบนเส้นทางน้ีมีป้ายเขียนบอกไวว้า่ 
“เดินไปไดเ้ม่ือท่านขจดัส่ิงขดัขวางในหวัใจเสียก่อน” หลายคนมีประสบการณ์กบัความรักคร้ังแรกเม่ือ
เร่ิมตน้ชีวติคริสเตียน แต่ต่อมาความรักน ้าก็ถูกปกคลุมดว้ยความรักอ่ืน ๆ ความรักชนิดอ่ืนท่ีมาปกคลุม
อยูน้ี่จะตอ้งถูกขจดัออกไปโดยเด็ดขาด แลว้ความรักดั้งเดิมจึงจะฟ้ืนช่ืนข้ึน 

ปัญหามีอยูเ่พียงแค่น้ีหรือ? มีคนอีกมากมายมิใช่หรือท่ีไม่ยอมใหปั้ญหาและส่ิงย ัว่ยวนใจ
แบ่งแยกจิตใจ แต่ถึงกระนั้นก็ดีพวกเขาเหล่านั้นยงัไม่ไดด้ ารงอยูใ่น “ความรักดั้งเดิม” 

ใช่แลว้! มีขอ้กีดขวางมากมายท่ีท าให ้ “ความรักดั้งเดิม” ไม่อาจหลัง่ไหลออกมาเกิดผลมากได ้
ความรักนั้นจึงสูญหายไป ขอ้กีดขวางขอ้ท่ีสองคือการขาดความเขา้ใจของคริสเตียน พญามารจะบีบ
ความคิดของเราไดด้ว้ยความเห็นท่ีวา่ ส่ิงท่ียิง่ใหญ่เหนือทุกส่ิงคือความเช่ือ “เราทุกคนเป็นคนชอบธรรม
เพราะความเช่ือ...” (โรม 5: 1) น่ีคือพระค าของพระเจา้ซ่ึงเป็นความจริงและจะยนืยงอยูเ่ป็นนิจกาล  
ถึงกระนั้นก็ดีพระวจนะของพระเจา้ก็ไดย้  ้าคร้ังแลว้คร้ังเล่าถึง  “พระบญัญติัใหญ่ขอ้แรกคือให้รักพระ
เจา้เหนือส่ิงอ่ืนใด” เป็นความจริงท่ีวา่เราจะรักพระเยซูไม่ไดน้อกเสียจากเราจะเช่ือวา่พระองคท์รงเป็น
พระผูไ้ถ่ของเรา พระองคไ์ดท้รงรับแบกความผดิบาปของเราไป เราไดถู้กนบัวา่เป็นคนชอบธรรม
เฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ เพราะเราทั้งหลายไดม้าเช่ือวางใจในองคพ์ระเยซู เพื่อเราจะเรียนรู้ท่ีจะรัก
พระองค ์

ความเช่ือท่ีประกอบดว้ยสติปัญญาเท่านั้นไม่ใช่ความเช่ือท่ีแทจ้ริง ความเช่ือจะเป็นเหมือนตวั
การ์ตูน ถา้ความเช่ือนั้นเป็นเพียงความรู้ฝ่ายสติปัญญาวา่พระเยซูยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ พระองคเ์ป็นพระ
บุตรของพระเจา้ ผูท้รงแบกรับความผดิบาปของเราท่ีไมก้างเขน เราอาจจะยนือยูฝ่่ายความเช่ือน้ีอยา่งเด็ด
เด่ียว เราอาจจะยงัยอมรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ม่ือไดรั้บการข่มเหง เรายนืหยดัอยูฝ่่ายความเช่ือน้ี
เหมือนกบัคนท่ียนืหยดัหรือแมแ้ต่ยอมตายเพื่อความรู้บางอยา่ง แต่ถึงกระนั้นในการเสียสละทั้งปวงของ
เรา อยูห่่างไกลจากองคพ์ระเยซู เราทราบหรือไม่วา่พระวจนะของพระเจา้ไดย้  ้าอยา่งแน่นอนวา่ บรรดา
คนท่ีจะไดอ้ยูใ่กลชิ้ดพระองคแ์ละเห็นสง่าราศีของพระองคคื์อบรรดาคนท่ีรักพระองค ์ (ยอห์น 17: 24) 
เรามกัรู้จกัถอ้ยค าเหล่าน้ีโดยการท่องเหมือนนกแกว้นกขุนทอง แต่ความหมายท่ีลึกซ้ึงนั้นบ่อยคร้ังเราไม่



 39 

เขา้ใจเลย เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ในวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมานั้นก็เป็นเสมือนสัญญาณของความมืดและ
ความผดิหวงัเพราะเราเช่ือในพระองคแ์ต่ไม่ไดรั้กพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงดว้ย 

ความรักเท่านั้นท่ีไม่มีวนัสูญส้ิน แมค้วามเช่ือนั้นก็มีวนัสูญส้ิน ความเช่ือเปรียบเสมือนผูเ้ตรียม
ทางไว ้ เราจะใชค้วามเช่ือน้ีในชีวติบนโลกน้ีเท่านั้น ในสรรคส์ถานเราจะเห็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่
และเราไม่ตอ้งใชค้วามเช่ืออีกต่อไป แต่บนแผน่ดินโลก ความรักเจริญอยูใ่นเงาของความเช่ือ และ
ตลอดเวลาความรักนั้นรออยูด่ว้ยความปรารถนาอนัร้อนรน เพราะความรักเพียงอยา่งเดียวท่ีจะท าใหถึ้ง
จุดหมายปลายทาง คือการอยูร่่วมกบัพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้บ่าว จะไดเ้ห็นพระองคห์นา้ต่อหนา้และอยู่
กบัพระองคสื์บไปเป็นนิจกาล 

ซาตานพยายามทุกวถีิทางท่ีจะช่วงชิงเราจากสภาพน้ีมนัสร้างความคลางแคลงใจใหแ้ก่เรา มนั
ชอบเขา้มาแหยค่วามคิดของเรา และท าใหเ้ราไม่เขา้ใจชดัเจนในเร่ืองความรักต่อองคพ์ระเยซู มนัชอบ
กระซิบกบัเราวา่ความรักอนัมีค่ายิง่น้ีไม่มีคุณประโยชน์อนัใดเลย มนัชอบใชถ้อ้ยค าขอ้คิดต่าง ๆ มาท า
ใหเ้ราสงสัย คริสเตียนหลายคนเลิกลม้ในการท่ีจะมอบจิตใจใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์เพราะไดย้นิค ากล่าววา่ 
“เป็นเร่ืองความตอ้งการทางเพศ” เป็นความจริงอยา่งไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ มีคนบางคนท่ีป่วยทางอารมณ์ 
จิตใจจะยดึความรู้สึกเคร่งศาสนาไวแ้ละเรียกความรู้สึกนั้นวา่ “ความรักส าหรับองคพ์ระเยซู” น่ีเป็น
เพียงลกัษณะการแสดงออกอยา่งหน่ึงของผูป่้วยทางจิต ความรู้สึกเช่นน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความรักแทข้อง
เจา้สาวต่อองคพ์ระเยซู และไม่ควรใชเ้ป็นขอ้อา้งท่ีก่อใหเ้กิดความสงสัย องคพ์ระเยซูคริสตค์งเศร้า
พระทยัท่ีเห็นผูเ้ช่ือมีความรู้สึกต่อความรักเช่นน้ีและเขา้ใจความรักเพียงนอ้ยนิด เม่ือความรักชนิดน้ีเบ่ง
บานอยูใ่นจิตใจของบุคคลใด ในทนัทีทนัใดนั้นบุคคลผูน้ั้นก็จะไดรั้บค าติเตียนจากบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงไม่รู้
อะไรเลยเก่ียวกบัความรักน้ีและแน่ละยอ่มระแวงแคลงใจในความรักชนิดน้ี และแลว้ความรักในบุคคลผู ้
นั้นก็ถูกท าลายลง การเอาหินโม่ผกูคอและถ่วงเสียในทะเล พระเยซูคริสตไ์ดก้ล่าวถึงส่ิงน้ีส าหรับผูท่ี้
กระท าใหผู้เ้ล็กนอ้ยสดุด เป็นการสมควรแลว้มิใช่หรือส าหรับผูท่ี้ท  าลายจิตวิญญาณของคนอ่ืน  
(มทัธิว 18:6) ใครเล่า คือผูเ้ล็กนอ้ย ไม่ใช่บรรดาคนเหล่านั้นท่ีมีจิตใจตอ้งการรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และ
พระผูช่้วยใหร้อดของเขาหมดหวัใจดอกหรือ? เขาเป็นเหมือนเจา้สาวรักเจา้บ่าว 

แต่อาจจะมีบางคนพดูวา่ “แทจ้ริงนัน่เป็นการแสดงเพื่อปกปิดความตอ้งการทางเพศ น่ีคงรักใคร
เขา้สักคนแต่ไม่มีทางท่ีความรักน้ีจะส าเร็จสมประสงค ์  เช่นแต่งงานไม่ไดก้็เลยเอาความรักนัน่มามอบ
ใหพ้ระเยซู” แต่ค าพดูเช่นน้ีไดล้ะเลยความจริงทางประวติัศาสตร์อยา่งจงใจ แทจ้ริงความสัมพนัธ์กบั
พระเยซูคริสตต์ลอดชัว่อายขุยัท่ีผา่นมานั้นมีทั้งหญิงและชายท่ีไดส้ัมผสักบัพระพรของ “ความรัก
ดั้งเดิม” ความรักของเจา้สาวต่อองคพ์ระเยซูมีผูแ้ต่งงานและมีบุตรดว้ย ความรักส่วนตวัท่ีแต่ละบุคคลมี
ต่อพระเยซูไม่ใช่ความรักท่ีผดิเพราะนัน่คือความรักดั้งเดิม ความรักของเจา้สาวความรักท่ีผดิ ๆ นั้นคือ
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ไม่ไดรั้กพระองคเ์หนือส่ิงอ่ืนใดแต่รักคนอ่ืนแทน ความรักของเจา้สาวระหวา่งบุคคลสองคนนั้นก็มีอยู่
จริงฝ่ายเน้ือหนงั แต่ตอ้งไม่เอาไปปนกบัความรักของพระเจา้ สถานภาพของเจา้สาวก็ดี บิดาก็ดี หรือคน
อ่ืน ๆ ท่ีเรารู้จกับนแผน่ดินโลกนั้นก็เป็นเพียงแสงสลวั ๆ และเงาของส่ิงท่ีแท ้ส่ิงท่ีจริงและส่ิงท่ีย ัง่ยนื 
นิรันดร์ ซ่ึงสูงส่งกวา่เพราะในสวรรคส์ถานก็มีสภาพเช่นน้ีเหมือนกนัคือ สถานภาพของพระบิดาใน
สวรรค ์ เราไดล้ิ้มรสเงาของส่ิงเหล่าน้ีบนพื้นโลกน้ี สถานภาพของบิดาในโลกน้ีไดรั้บช่ือและลกัษณะ
ส าคญัมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นพระบิดาองคแ์ทจ้ริง (โคโลสี 1:16) ดงันั้นส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏบน
แผน่ดินโลกน้ีเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสลายไป คงทนอยูเ่พียงครู่เดียวเป็นเพียงเงาของจริงในสวรรค ์ และเพราะ
ในสวรรรคน์ั้นเรามีพระเยซูผูท้รงเรียกพระองคเ์องวา่ “เจ้าบ่าว” (มทัธิว 9: 15,25:1) มีงานมงคลสมรส
ของพระเมษโปดกและเจา้สาว (ววิรณ์ 19:7) ดงันั้นในแผน่ดินโลกจึงมีส่ิงเหล่าน้ีปรากฏอยูเ่ช่นกนั เช่น
การเป็นเจา้สาวเป็นเพียงเงาของความจริง เป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของโลกน้ีซ่ึงก าลงัจะเส่ือมสูญไป 
เพราะในสวรรคน์ั้นจะไม่มีการสมรสกนัความรักต่อองคพ์ระเยซูนั้นจึงไม่อาจน ามาเทียบในมาตรฐาน
เดียวกนักบัความรักฝ่ายมนุษยไ์ด ้

นอกจากปัญหาท่ีเรามกัน าความรักต่อองคพ์ระเยซูไปเปรียบเทียบกบัความรักท่ีมีต่อมนุษยแ์ลว้ 
ก็ยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ อีก ปัญหาน้ีคือการใชเ้หตุผลจากสติปัญญา ซ่ึงไม่ไดรั้บการช าระจากพระเจา้   
คริสเตรียนชอบถกเถียงกนัวา่ “เจ้าสาวของพระเยซูหมายถึงใคร?” และใครจะเป็นผูไ้ดรั้บเชิญไปใน
งานมงคลสมรสของพระเมษโปดกนั้น คริสเตียนหลายคนสรุปเอาวา่ เจา้สาวของพระเยซูประกอบดว้ย
ชาวยวิเท่านั้นทั้ง ๆ ท่ีพระกายของคริสตป์ระกอบดว้ยผูเ้ช่ือจากทุกชาติทุกภาษา ถา้ความจริงเป็นอยา่ง
นั้นเราจะใหค้  าอธิบายขอ้ความท่ีวา่ “นครอนับริสุทธ์ิ” คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นเป็นเจา้สาวของพระเมษ
โปดก” (ววิรณ์ 21:1,9,10) ถา้อยา่งนั้นเราไม่เช่ือหรือวา่การไถ่ขององคพ์ระเยซูท าใหเ้ราทั้งหลายมีชยั 
และไดรั้บสิทธ์ิพิเศษท่ีจะอยูใ่นนครนั้น ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นแลว้ประชากรในนครของพระเจา้จะตอ้งเป็น
บรรดาคนเหล่านั้นซ่ึงยดึมัน่ในความรักของเจา้สาวต่อองคพ์ระเยซู บรรดาคนเหล่านั้นมาจากชาว
อิสราเอลเช่นเดียวกบัจากชาติอ่ืน ๆ คนเหล่าน้ีประกอบดว้ยชนชาติหลายภาษาซ่ึงเป็นธรรม เจา้สาวของ
พระเมษโปดก 

ถา้เราไม่ใชส้ติปัญญาวนิิจฉยัค าถามวา่ เจา้สาวของพระเยซูคือผูใ้ด ถา้คิดวา่เป็นเพียงชาวยวิทั้ง 
ๆ ท่ีพระกายของพระคริสตป์ระกอบดว้ยผูเ้ช่ือจากทุกชาติทุกภาษา ก็จะมีค าถามอ่ืน ๆ เกิดข้ึนอีก พระ
คมัภีร์มกัจะใชค้  าวา่ “เจา้สาว” โดยหมายถึงประชากรถึงอิสราเอล หรือคริสตจกัรของพระเจา้ไม่มีการ
กล่าวอา้งถึงแต่ละคนวา่เป็นเจา้สาวของพระเยซูค าตอบขา้งตน้ก็จะตอบปัญหาน้ีดว้ยเหมือนกนั นคร
บริสุทธ์ินั้นถูกเรียกวา่ “เจา้สาว” ซ่ึงหมายความอยา่งง่าย ๆ วา่จิตวิญญาณทุกดวงท่ีอาศยัอยูใ่นนครนั้นได้
ด ารงชีวิตอยูใ่นความรักของเจา้สาวต่อพระเมษโปดก ดงันั้นแต่ละคนก็เป็นเจา้สาวของพระเมษโปดก 
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เราไม่ควรยอมใหก้ารตีขอ้พระธรรมผดิ ๆ พญามารซาตานท าใหเ้ราพลาดจากความจริงท่ีวา่ เรา
แต่ละคนนั้นเป็นเจา้สาวของพระเยซูท่ีแทจ้ริง และวนัหน่ึงเราจะไดน้ัง่อยูใ่นงานมงคลสมรสของพระ
เมษโปดกจริง ๆ มารรู้ถึงฤทธ์ิอ านาจของความรักดี มนัรู้ดีเพราะฤทธ์ิอ านาจของความรักท่ียิง่ใหญ่บนไม้
กางเขนไดมี้ชยัเหนือมนัและเมืองผ ีส่ิงท่ีพญามารเกลียดมากท่ีสุดคือความรัก มนัอาจจะมาฉกฉวยเราไป
ในรูปของทูตแห่งความสวา่งก็ได ้ ดว้ยค าท่ีมนัใชอ้าจจะดูเคร่งศาสนาดี แต่จุดประสงคใ์นการใชน้ั้นร้าย
กาจ แทท่ี้จริงก็เพื่อป้องกนัเราไม่ใหก้ลบัไปสู่ความรักดั้งเดิมนัน่เอง มนัรู้ดีวา่ความรักนั้นมีฤทธานุภาพ 
ท่ีใดท่ีมีความเช่ือฟังอยา่งแทจ้ริง ท่ีนัน่ความรักก็ด ารงอยู ่ ท่ีใดท่ีไฟแห่งความรักเผาไหมอ้ยู ่ ท่ีนัน่อ านาจ
และเสถียรภาพของพญามารซาตานจะถูกสั่นคลอน ดงันั้นมนัจึงเกลียดและแผลงฤทธ์ิเม่ือคริสเตียนคน
ใดคนหน่ึงยา่งเทา้เขา้สู่วถีิแห่งความรักนั้น มนัจะใชทุ้ก ๆ วถีิทางท่ีจะป้องกนัเรามิใหเ้ขา้ส่วนในคลงั
สมบติัอนัหาค่ามิไดน้ี้ 

ท่ีใดก็ตาม เม่ือคริสเตียนด ารงชีวติอยูใ่นความรักดั้งเดิมน้ี ท่ีนัน่ “ตะเกยีงถูกจุดและลุกสว่าง” 
พญามารซาตาน จะเร่ิมด าเนินงานของมนัเพื่อขจดัความรักน้ีออกไปอยา่งแนบเนียนจนคริสเตียนแทบ
สังเกตไม่ไดเ้ลยวา่งานของซาตานเร่ิมแลว้ มนัริษยาความรักท่ีมนุษยจ์ะมอบใหแ้ก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และ
พระผูช่้วยใหร้อด เจา้บ่าวของเขาทั้งหลายมนัรู้วา่บรรดาคนเหล่าน้ีแหละเป็นท่ีชอบทยัของพระเจา้และ
พระเจา้ไดท้รงสร้างอาณาจกัรของพระองค ์ ไวเ้พื่อบรรดาคนเหล่าน้ีผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงไดห้ลงหายไปจาก
พระองค ์ ในอาณาจกัรของพระเจา้เขาเหล่าน้ีจะส่องสวา่งดุจดวงอาทิตยจ์ะไดอ้ยูก่บัพระองคต์ลอดเวลา
เพราะเขาเหล่าน้ีเป็นของพระองค ์ซาตานริษยาความรักเช่นน้ี เพราะโดยความรักพวกเขาก็ไดผ้กูพนัเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกบัผูท่ี้เขารัก และในความรักท่ีสนิทเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้นมีฤทธานุภาพเราจะเห็น
ภาพน้ีไดช้ดัเจน เวลาฝงูชนรวมตวักนัดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง พวกเขาสามารถสร้างพลงัต่อตา้นศตัรูได้
อยา่งมัน่คง ค าพดูท่ีวา่ “สามคัคีคือพลงั” ยงัคงใชไ้ดทุ้กยคุทุกสมยั ลองคิดดูเถิดวา่ถา้ถอ้ยค าน้ีจริงใน
ระดบัมนุษยแ์ลว้ถา้เป็นระดบัพระเจา้เล่าจะมีฤทธ์ิเดชมหาศาลเพียงใด ดูเถิดมนุษยก์็ยากไร้มีชีวติแหลก
เหลาเตม็ไปดว้ยความบาป แต่โดยความรักเขาไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้และพระมหากษตัริยผ์ูป้กครองโลก บดัน้ีทั้งสองฝ่ายไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และบดัน้ีระหวา่ง
มนุษยผ์ูย้ากไร้แหลกเหลวและเตม็ไปดว้ยความผดิบาปก็ประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจท่ีหลัง่ไหลออกมา 
เป็นอ านาจท่ีไม่มีใครสู้ได ้ เพราะเป็นฤทธ์ิเดชท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์สนิทกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เหมือน
เจา้สาวกบัเจา้บ่าว และเจา้บ่าวผูน้ี้ประกอบดว้ยฤทธานุภาพทั้งส้ินทั้งบนสวรรคแ์ละบนแผน่ดินโลก 

ซาตานรู้อยา่งแน่ชดัวา่ ความรักท่ีคริสเตียนมีต่อพระเยซูก่อใหเ้กิดผลอะไร มนัรู้วา่พระเยซูคือ
ผูใ้ด มนัรู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนถา้เรารักพระองค ์มนัรู้วา่การติดสนิทระหวา่งองคพ์ระเยซูกบัผูท่ี้พระองคไ์ถ่
แลว้จะก่อใหเ้กิดอะไรข้ึน มนัรู้วา่จะเป็นส่ิงยิง่ใหญ่ประกอบดว้ยพลงัอนัเปียมลน้หาท่ีเปรียบมิได ้ เม่ือ
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พระเจา้ทรงเขา้สนิทเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในความรักกบัมนุษยซ่ึ์งเป็นคนบาป มารรู้ถึงฤทธ์ิเดชอนั
อุดมของพระองคผ์ูป้ลดมนัออกจากเทวบลัลงัก ์ และเม่ือมนัมองดูพระเยซู มนัก็เห็นพระองคผ์ูท้รงมีชยั 
พระองคผ์ูท้รงท าลายอ านาจมืดของมนัดว้ยพระโลหิตจากบาดแผลของพระองค ์ ดงันั้นมนัจะยอมเส่ียง 
ยอมท าทุกประการเม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดเขา้สนิทกบัพระผูเ้ป็นเจา้โดยความรัก แน่นอนซาตานรู้ดีเพราะมนัได้
ล้ิมรสแห่งความขมข่ืนของการพา่ยแพเ้น่ืองดว้ยการกระท าของความรักอนัยิง่ใหญ่ ผูท่ี้ด ารงอยูใ่นความ
รักน้ีจะประกอบกิจโดยฤทธ์ิเดชเตม็ขนาดของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นเสมือนคบเพลิงท่ีลุกโชติช่วง
และสามารถจะท าใหป่้าทั้งป่าลุกช่วงโชติข้ึนได ้ ความรักเช่นน้ีจะจุดไฟใหแ้ก่บุคคลอีกหลาย ๆ คน 
เพราะความรักคือชีวิตและชีวติจะก่อใหเ้กิดชีวติ 

พญามารซาตานจะขดัขวางอ านาจและพระพร ซ่ึงเราจะไดรั้บจากความรักของเจา้สาวต่อ     
พระเยซูน้ี มนัอยากจะลากเราลงเมืองผแีละอยูใ่นความมืดกบัมนั มนัไม่ชอบให้เราไดรั้บส่ิงท่ีมนัไม่ได้
รับ มนัจึงพยายามทุกทางท่ีจะขโมยความรักน้ีไปจากเรา ดว้ยรู้วา่เม่ือเราสูญเสียความรักน้ีไป ความสุข
ของเราก็เห่ียวเฉาลงไปดว้ย คริสเตียนทุกคนจะตอ้งระวงัภยัน้ีไวใ้หดี้ “ท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวงั
ไวใ้หดี้ ดว้ยวา่ศตัรูของท่านคือมารวนเวยีนอยูร่อบ ๆ ดุจสิงห์ค ารามเท่ียวไปเสาะหาคนท่ีมนัจะกดักิน
ได”้ (ดูเปโตร 5:10) ถา้มนัท าลายไม่ได ้ มนัจะพยายามท าลายความรักน้ีและเราก็จะเหมือนตายทั้งเป็น 
เม่ือเราถูกแยกออกจากพระองคผ์ูท้รงเป็นชีวติและความรักทั้งในแผน่ดินโลกน้ีและตลอดนิรันดร์กาล 

ไม่มีอะไรท่ีบริสุทธ์ินุ่มนวลและละเอียดอ่อน แต่ทวา่ท าใหสู้ญหายไปไดง่้ายเหมือน “ความรัก
ดั้งเดิม” ความรักของเจา้สาวต่อองคพ์ระเยซูน้ี องคพ์ระเยซูเคยเตือนบ่อยคร้ังวา่ “จงเฝ้าระวงัใหดี้” ค  าน้ี
เสมือนเตือนใหร้ะวงัรักษาไวใ้ห้ดี พวกเราจะตอ้งเป็นเหมือนคนยามระวงัเหตุ เราจะตอ้งระวงัรักษา
อะไรหรือ? เหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือเราตอ้งระวงัดูวา่ชีวติคริสเตียนของเราด ารงอยูใ่นความรักดั้งเดิมหรือไม่ 
เราจะตอ้งชิงชงัและต่อสู้ทุกส่ิงท่ีจะขดัขวางความรักน้ี เราจะเป็น “คนแปลกหน้ำ” ต่อความรักดั้งเดิม
ไม่ได ้ เราจะตอ้งสัมผสักบัความรักคร้ังแรกทุก ๆ วนัมิฉะนั้นค าเตือนของพระเยซูคริสตจ์ะมาถึงเราคือ 
“เราจะยกคนัประทีปของเจา้เสีย เราจะตดัเจา้ทิ้งไป” 

ถา้ความรักดั้งเดิมมีความส าคญัมากส าหรับพระเยซูแลว้ ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดความรักเช่นน้ีควร
มีความส าคญัส าหรับเรา และเป็นของประทานท่ีมีค่ามากท่ีสุดท่ีเราอาจจะรับได ้ เราควรจะต่อสู้เพื่อ
ความรักน้ีและแสวงหาดว้ยสุดใจยอมสละทุกส่ิงเพื่อใหไ้ดค้วามรักน้ี 

“แม้ว่ำคนใดจะเอำทรัยพ์สมบัติในเหย้ำเรือนของตนท้ังส้ินมำแลกกับควำมรักนั้น 
คนนั้นคงจะได้รับควำมหม่ินประมำทจำกคนท้ังหลำยเป็นอย่ำงย่ิง  
(ซาโลมอน 8: 7) 
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ทรัพยส์มบติัทั้งส้ินของมนุษยน์ั้นดอ้ยค่าเม่ือเทียบกบัความรักต่อพระเยซู และเม่ือเราไดรั้บ
ความรักน้ีคืนกลบัมาเราควรจะเก็บรักษาไว ้เสมือนทรัพยสิ์นอนัมีค่าท่ีสุดของเรา เราจะยอมเสียความรัก
น้ีไปแมแ้ต่ส่วนนอ้ยนิดไม่ไดเ้ลย 
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5. ผู้ทีไ่ด้รับการยกโทษมากกรั็กมาก 

ถา้ความรักดั้งเดิมของเราต่อองคพ์ระเยซูเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิง่.... 
ถา้ความรักน้ีมีฤทธ์ิอ านาจมาก.... 
ถา้ชีวติของเราในโลกน้ี และในนิรันดร์กาล ข้ึนอยูก่บัเร่ืองน้ี.... 
ค าถามง่าย ๆ ท่ีเราควรจะถามก็คือ เราจะตอ้งท าอยา่งไร ความรักเช่นน้ีจึงจะหลัง่ไหลออกมา

จากจิตใจของเรา ท าอยา่งไรจึงจะรักษาความรักน้ีไวไ้ด ้ ท าอยา่งไรความรักน้ีจึงจะเจริญเติบโตเขม้แขง็
ข้ึน 

พระวจนะของพระเจา้ไดใ้ห้ค  าตอบไวแ้ลว้....” ผูท่ี้ไดรั้บการยกโทษนอ้ยก็รักนอ้ย” (ลูกา 7:47) 
หรือพูดอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ผูท่ี้ไดรั้บการยกโทษมากก็รักมาก” น่ีคือค าตรัสของพระเยซูต่อหญิงคนชัว่ใน 
ลูกาบทท่ี 7 พระองคไ์ดต้รัสเดียวกนักบัซีโมนคนฟาริสีดว้ย พระองคไ์ดเ้ล่าค าอุปมาเร่ืองเจา้หน้ีกบั
ลูกหน้ีสองคน และทรงตั้งค  าถามวา่ “ลูกหน้ีคนไหนจะรักเจา้หน้ีมากกวา่กนั” (ลูกา 7:42) และซีโมน
ตอบวา่ “ขา้พเจา้คิดวา่คนซ่ึงเจา้หน้ียกโทษใหม้าก” พระเยซูตรัสกบัซีโมนวา่ “ท่านพดูถูกแลว้” (ขอ้ 43) 
ในการนั้นพระเยซูไดท้รงวางรากฐานแห่งความจริงทางจิตวญิญาณไว ้ คนท่ีจะรักพระเยซูมากคือคนท่ี
เป็นหน้ีพระองคม์ากและไดรั้บการยกโทษมาก 

แต่ซีโมนคนฟาริสีก็ไดรู้้เก่ียวกบัการยกโทษบาปเหมือนกนัมิใช่หรือ คู่มืออธิษฐานของเขาคือ
บทเพลงสดุดีซีโมนคงจะท่องจ าจนข้ึนใจไดว้า่ “ผูซ่ึ้งความผดิบาปของเขาไดถู้กยกเสียก็เป็นสุข”  
(สดุดี 32:1) หรือแมแ้ต่บทสดุดีซ่ึงแสดงถึงความส านึกบาปอนัยิง่ใหญ่เช่นบทท่ี 51 เป็นตน้แต่การรู้โดย
ถอ้ยค าเท่านั้นไม่พอ จะตอ้งเป็นการส านึกถึงความบาปของตวัเอง และส านึกวา่ความบาปของเราไดรั้บ
การยกโทษและช าระลา้งแลว้ ความรู้สึกเช่นนั้นท าใหน้ ้าตาตอ้งหลัง่ไหลออกมา ใหเ้ราดูเถิดคนบาปผู้
นั้นท่ีน ้าตาของเขาไหลชุ่มพระบาทขององคพ์ระเยซู เธอไดน้ าน ้าตามาถวายพระองค ์ น ้าตาท่ีมาจาก
จิตใจท่ีแตกสลาย ซีโมนไม่รู้จกั “น า้ตาของการกลบัใจ” เช่นน้ี เขามิไดทุ้่มตวัลงแทบพระบาทขององค์
พระเยซูเพราะจิตใจของเขายงัไม่แตกสลายเขานัง่อยูต่รงกนัขา้มพระเยซูดว้ยความไวว้างใจในความชอบ
ธรรมของตนเอง เขามองดูคนอ่ืน มองดูผูห้ญิงนั้นและตดัสินเธอ และเขาไม่ไดห้ยดุอยูแ่ค่นั้น เขามองดู
องคพ์ระเยซูดว้ย ดว้ยความไวใ้จในความชอบธรรมของตนเองอยา่งปราศจากความละอาย เขาตั้งค  าถาม
ถามพระองคถึ์งส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าและส่ิงท่ีพระองคต์รัส ท่ีไม่ใช่การแสดงออกธรรมดา ๆ ทัว่ไป
ดอกหรือ? เรามกัพบการแสดงออกเช่นน้ีในบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงพระเจา้ก าลงัช าระและขดัเกลา เม่ือความ
ทุกขย์ากมาถึงตวัเขาหรือครอบครัวของเขา เราโตแ้ยง้กบัพระเจา้และพดูวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเขานั้นไม่
ถูกตอ้งไม่ยติุธรรม 
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ซีโมนประดบัตวัเองอยา่งโอ่อ่าดว้ยเกียรติยศและความชอบธรรมของตน น่ีเองเป็นเหตุใหเ้ขา
ไม่อาจร้องไหใ้หแ้ก่ความผดิบาปของเขา เขาไม่ไดส้ัมผสักบัการใหอ้ภยับาปเขาจึงไม่รู้ถึงขมุทรัพยอ์นัมี
ค่ายิง่ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของสารพดัส่ิง นัน่คือความรักต่อองคพ์ระเยซู พระเยซูไดพ้ดูเตือนสติเขาอยา่ง
ร้อนพระทยัวา่ “เราไดเ้ขา้มาในเรือนของเจา้” (ขอ้ 45) และต่อจากนั้นพระองคไ์ดพ้ดูย  ้าอีกถึงสามคร้ังวา่
ท่านไม่ไดก้ระท าส่ิงน้ี แต่ความรักไดก้ระท าส่ิงเหล่าน้ี ความรักไม่เคยหยดุย ั้งจากการกระท าเลย 

ในพระวจนะตอนน้ีองคพ์ระเยซูไดเ้ผยใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ถึงรากฐานของความรักของเราต่อ
องคพ์ระเยซูนั้นคือ การกลบัใจและการเสียใจในความผดิบาปของเรา ถา้บุคคลใดไดรู้้ส านึกในความผดิ
ของเขาและเสียใจในความผิดนั้น จิตใจของเขาจะเป็นอยา่งอ่ืนไม่ไดน้อกจากจะแตกสลายลง เขาจะเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนถึงส่ิงท่ีเขากระท าต่อบุคคลอ่ืนเขาไม่สามารถลบลา้งความผดินั้นหรือ ชดใชค้วามผดินั้น
ไดแ้ต่ความผิดนั้นท าให้เขาตอ้งอยูแ่ทบพื้นดินดว้ยการถ่อมใจลง เป็นความจริงท่ีวา่ผูมี้คนมากมายท่ีแบก
ความผดิอนัหนกัแต่ความผดินั้นก็ไม่มีความหมายส าหรับเขาเลย เขามกัยกัไหล่และพดูวา่ “เราก็มนุษย์
ธรรมดาคนหน่ึง และเราทุกคนก็เป็นคนบาปทั้งนั้น ไม่มากก็นอ้ย” บุคคลเหล่าน้ีจะไม่มีวนัเขา้ใจไดเ้ลย
วา่พวกเขาไม่สามารถจะช าระความผดิหรือลบลา้งความบาปของเขาดว้ยตาของเขาเองไดเ้ลย 

องคพ์ระเยซูทรงตอ้งการน าเราใหเ้ขา้มามีความสัมพนัธ์เช่นน้ีกบัพระองค ์ น่ีคือจุดเร่ิมตน้ของ
การท่ีจะมีความรักท่ีแทจ้ริงต่อพระองค ์ส่ิงง่าย ๆ น่ีแหละเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเราจะตอ้งสังเกตรู้ความผิดบาป
ของเราอยา่งทะลุปรุโปร่ง เราจะตอ้งเห็นชดัถึงความบาปซ่ึงเราไดก้ระท าต่อเพื่อนบา้นของเราทุก ๆ วนั 
เช่นการเป็นคนกระดา้ง พิพากษาพี่นอ้งดว้ยถอ้ยค า อิจฉาริษยา ไม่สัตยซ่ื์อ ปราศจากความรัก และมี
จิตใจท่ีแขง็กระดา้งต่อเขาเป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีน าความทุกขใ์จมาสู่เพื่อนบา้นของเราและท าลายชีวติของ
เขา แต่เราไม่เห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีน่ีเป็นเร่ืองน่าเศร้าท่ีสุด เราเช่ือในองคพ์ระเยซูและเรายอมรับวา่เรากระท า
บาปต่อพระเจา้และพี่นอ้งของเราเสมอ แต่ในชีวิตจริง ๆ ของเรา ขณะท่ีความผิดบาปนั้นปรากฏอยูอ่ยา่ง
ชดัแจง้ เรากลบัแลไม่เห็น และในทางตรงกนัขา้มเรากลบัป้องกนัตวัของเราเองวา่ ส่ิงท่ีเราท า ส่ิงท่ีเราพดู
ก็ไม่เลวจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกนัเราเห็นความผดิบาปในผูอ่ื้นอยา่งชดัแจง้ 

ส่ิงน้ีเป็นขั้นแรก ถา้เราตอ้งการมีความรักแทข้ององคพ์ระเยซู เราตอ้งขจดัความบาปของเราทุก 
ๆ วนั โดย อธิษฐานเฉพาะพระพกัตร์พระเยซูวา่ “ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประทานตาใหข้า้พระองคเ์ห็น 
ขอโปรดส าแดงความบาปของขา้พเจา้ ขอโปรดแสดงความผดิของขา้พระองค์” ทุก ๆ วนั เราตอ้งขอให้
มีหูท่ีจะไดย้นิถอ้ยค าของพระองคต์รัสแก่เราวา่ “น่ีคือส่ิงท่ีเจา้ไม่ไดก้ระท าเพื่ออาณาจกัรของเรา น่ีคือส่ิง
ท่ีเจา้ไม่ไดก้ระท าเพื่อเราเป็นส่วนตวั เจา้ไม่ไดถ้วายสมบติัของเจา้แก่เรา จิตใจของเจา้ยงัติดพนัอยูก่บั
ผูอ่ื้น เจา้ไม่ไดล้ะทิ้งเขาเหล่านั้นเพื่อเห็นแก่นามของเรา และเจา้มิไดท้  าส่ิงน้ีแก่เราเพราะเจา้ไม่ไดก้ระท า
ต่อเพื่อนบา้นของเจา้เพราะวา่เราเยีย่มเยือนเจา้โดยทางพวกเขา” 
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ความบาปจะไม่น าความทุกขใ์จมาใหเ้ราจนกวา่เราจะเห็นความบาปนั้นอยา่งชดัแจง้ในชีวติของ
เรา พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ราไดส้ังเกตรู้ความบาป “จะมีความยนิดีในสวรรคเ์ม่ือมีคนใดคน
หน่ึงกลบัใจ” (ลูกา 15:7) ค าอธิษฐานท่ีแสดงความเสียใจในความผดิบาป และกลบัใจใหม่เป็นค า
อธิษฐานท่ีพระเจา้จะทรงตอบ และพระองคจ์ะทรงกระท ายิง่กวา่นั้นอีกคือ จะทรงกระท าใหเ้รารู้สึก
เจบ็ปวดกบัความผิดบาปของเราจนตอ้งซบหนา้ลงร้องไห้ท่ีแทบพระบาทของพระเยซู เหมือนหญิงคน
บาปนั้น และถา้เรากระท าผิดต่อผูใ้ด เราก็จะถ่อมใจลงต่อหนา้เขาและขอรับการอภยับาป 

โดยการกลบัใจนั้นแมค้วามบาปก็อาจกลบักลายเป็นผลดีกวา่เรา มีผูห้ญิงคนหน่ึงไดมี้
ประสบการณ์เช่นน้ี เธอไดส้นิทสนมกบัชายคนหน่ึงซ่ึงแต่งงานแลว้มาเป็นเวลาหลายปีเธอเป็น 
คริสเตียน แต่พญามารซาตานไดห้ลอกลวงเธอวา่พระเจา้ไดท้รงน าเธอใหม้าสนิทสนมกบัชายผูน้ี้ ชายผู ้
น้ีเป็นคนเดียวท่ีเธอใหค้วามไวว้างใจ ปรึกษาปัญหาหวัใจของเธอเขาทั้งสองเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัราวกบั
วา่เขาไดถู้กสร้างมาเพื่อกนัและกนั เขาเป็นคนท่ีท าใหชี้วติฝ่ายจิตวิญญาณของเธอเจริญข้ึน 
ความสัมพนัธ์เช่นน้ีจะกลายเป็นความบาปไดอ้ยา่งไรกนั? แต่ในท่ีสุดแสงสวา่งของพระเจา้ไดส้ าแดงให้
ฝ่ายหญิงรู้วา่ความสัมพนัธ์เช่นน้ีเป็นความผดิบาป เธอไดเ้ห็นความผดิอนัยิง่ใหญ่ท่ีเธอไดท้  าลาย
ความสุขในชีวติสมรสของผูอ่ื้นค าพิพากษาในมทัธิว บทท่ี 5 ไดเ้ขา้มาติดเตือนอยูใ่นสามญัส านึกของ
เธอ คือแมม้องผูอ่ื้นดว้ยความก าหนดก็ไดล่้วงประเวณีฝ่ายจิตใจแลว้ “ถา้ตาขวาของเจา้เป็นเหตุใหเ้จา้ท า
บาปจงควกัทิ้งเสีย” (ขอ้ 29) ดว้ยส านึกน้ี “น า้ตาของการกลบัใจ” ไดห้ลัง่ไหลออกมา เธอไดส้ารภาพ
บาปและตดัความสัมพนัธ์กบัชายนั้นโดยส้ินเชิง และดว้ยความเสียใจและการกลบัใจโดยพระเมตตา
พระเจา้น้ี เป็นเหตุให้เธอกลบัมีความรักอนัยิง่ใหญ่ต่อองคพ์ระเยซู 

การกลบัใจเช่นน้ีก่อให้เกิดความโสมนสัยนิดีจากองคพ์ระเยซู และในทางกลบักนั ไมมี่อะไรท่ี
ท าใหอ้งคพ์ระเยซูหนกัพระทยัเท่าทศันคติของพวกฟาริสี ผูเ้ห็นความชอบธรรมของตนและไม่กลบัใจ 
พวกเขารู้ทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัพระเจา้ พวกเขามีความรู้ในพระคมัภีร์เดิม พวกเขารักษาพระบญัญติั น่ีก็
แสดงถึงความเช่ือ พวกเขารับใชเ้พื่อนบา้นน่ีก็แสดงถึงความเช่ือ พวกเขาเคร่งครัดในการอธิษฐานของ
เขาแต่พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกบัเร่ืองความรักของพระเจา้เพราะพวกเขาไม่สามารถพดูส่ิงหน่ึงดว้ย
น ้าตาและความทุกขใ์จวา่ “ขอพระเจา้ทรงโปรดเมตตาต่อขา้พระองคค์นบาปดว้ย” ผูท่ี้กลา้กล่าวเช่นน้ี
จากใจจริงนั้นเป็นผูท่ี้รักองคพ์ระเยซู เพราะเขาคน้พบวา่พระเยซูทรงตอ้นรับเขาเม่ือกลบัใจจากความผดิ
บาปและทรงใหอ้ภยัและยกโทษให ้และทรงโปรดให้เขาไดเ้ขา้ใกลพ้ระทรวงของพระองค ์เขาได้พบส่ิง
ซ่ึงบุตรนอ้ยท่ีเคยหลงหายไดค้น้พบ นัน่คือแมค้วามบาปของเขาจะสูงท่วมหวั บิดาก็ยงัตอ้นรับเม่ือ
กลบัมาดว้ยการเล้ียงฉลองใหญ่ เขาจะตอบแทนความรักเช่นน้ีดว้ยอะไรเล่านอกจากรักตอบนั้นจนหมด
ใจดว้ยความส านึกในพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์
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เป็นพระคุณอะไรเช่นน้ีท่ีพระเจา้ทรงก าหนดให ้ “จิตใจท่ีแตกสลาย” เป็นจุดเร่ิมตน้ของการร้ือ
ฟ้ืนความรักดั้งเดิม คือจิตใจท่ีโศกเศร้าในความผิดบาป ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความรักของเจา้สาวท่ีแทจ้ริง 
เพราะไม่มีการหลอกลวงในความทุกขร์ะทม เม่ือความโศกเศร้าสวมทบัความรักของขา้พเจา้ ความรัก
นั้นเป็นความรักแท ้เพราะไม่ไดเ้กิดจากอารมณ์ ความรู้สึก หรือความเร้าใจใด ๆ เราจะตอ้งเขา้ใจใหดี้วา่
ความรักซ่ึงมิไดฝั้งรากอยูใ่นความทุกขร์ะทมนั้นเป็นเพียงความเขลาเท่านั้น เสมือนทอ้งฟ้าสีแดงในยาม
รุ่งอรุ่นซ่ึงจะจางหายไปอยา่งรวดเร็ว อารมณ์รักเช่นนั้นอาจจะน ามาซ่ึงความยุง่ยากร้าวฉานได ้ แต่จิตใจ
ท่ีแตกสลายของคนบาปซ่ึงถ่อมใจลงและสยบลงนั้นแตกต่างออกไป ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงเบาหววิหวือ
หวาฝ่ายจิตวิญญาณ ส่ิงน้ีแตกต่างโดยส้ินเชิงกบัความเร้าใจฝ่ายเน้ือหนงัยิง่ไปกวา่นั้นพญามารซาตานจะ
หลอกลวงบุคคลเหล่าน้ี ดว้ยความรักท่ีแมจ้ะดูดีแต่เม่ือถอดหนา้กากออกแลว้ ก็เผยใหเ้ห็นถึงความรักท่ี
เห็นแก่ตนและเป็นฝ่ายมนุษย ์ เพราะพญามารส าแดงไดแ้ต่ความหยาบชา้มนัถ่อมใจไม่เป็น มนัจะหนี
หนา้ทุกคนท่ีถ่อมตวัลงอยูแ่ทบพระบาทของพระเจา้ แต่พระเจา้จะยกคนนั้นข้ึนและโอบอุม้เขาไวท่ี้พระ
ทรวงของพระองค ์ ความรักท่ีพระองคพ์ระราชทานแก่คนผดิคนบาปผูซ่ึ้งพระองคท์รงโปรดยกโทษเสีย 
เป็นเหตุใหพ้วกเขารักตอบพระองค ์ เพราะพวกเขาไม่เขา้ใจไดเ้ลยวา่ เหตุใดพระเยซูจึงทรงรักพวกเขารู้
พวกเขาผูซ่ึ้งเตม็ไปดว้ยความบาปและความผดิมากมาย 

ในทุกยคุ ทุกสมยับุคคลผูซ่ึ้งเห็นอยา่งชดัเจนวา่เขาเป็นคนผดิคนบาป บุคคลผูซ่ึ้งร้องไหเ้พราะ
ความผดิบาปของเขา เป็นคนท่ีรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาก เราเห็นตวัอยา่งไดใ้น มาเรีย มกัดาลา เราเห็น
ตวัอยา่งน้ีในอคัรสาวกเปโตรเปโตรไดเ้ผลอกระท าผิดบาป ท่านไดป้ฏิเสธองคพ์ระเยซูและเม่ือท่าน
ร้องไห้ดว้ยความขมข่ืนเพราะความบาปนั้น องคพ์ระเยซูไดต้ั้งค  าถามท่านถึงความรักของท่านท่ีมีต่อ
พระองค ์ ตอนน้ีเท่านั้นท่ีเปโตรสามารถตอบไดอ้ยา่งหมดหวัใจวา่... “พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์รัก
พระองค์” (ยอห์น 21:15) ความรักแทต่้อองคพ์ระเยซูไดเ้กิดข้ึนในใจของท่าน และความรักน้ีไดถู้กรักษา
ไวแ้มเ้ม่ือท่านตอ้งติดตามพระเยซูไปในความล าบากและการทนทุกขท์ั้งปวงแมจ้นน าท่านเขา้สู่ความ
ตายก็ดี อคัรสาวกเปาโลก็ไดรั้บพระคุณน้ีเช่นกนั ท่านเคยข่มเหงพวกคริสเตียน ในบั้นปลายแห่งชีวติ
ของท่าน ความบาปอนัยิง่ใหญ่น้ีกระท าใหท้่านถ่อมใจลงแทบพื้นดินคร้ังเล่า แต่ถึงกระนั้นท่านก็รักองค์
พระเยซูเหนือส่ิงอ่ืนใด และทุ่มเทชีวติรับใชพ้ระองคโ์ดยหมดจิตหมดใจ ฟรานซิสแห่งอสัซิซิไดแ้สดง
ถึงความรักอนัยิง่ใหญ่ของท่านต่อองคพ์ระเยซูเหมือนกนั  ความร้อนรนแห่งความรักของท่านต่อองค์
พระเยซูไดก่้อใหเ้กิดความรักเช่นเดียวกนัน้ีในบุคคลอ่ืนแมใ้นปัจจุบนัน้ี และความรักเช่นน้ีเกิดจากการ
ส านึกและเสียใจในความผดิบาปอยา่งลึกซ้ึง 

น่ีแหละคือเหตุผลท่ีวา่เหตุใดพระเจา้จึงทรงพิพากษาลงโทษเราอยา่งรุนแรงคร้ังแลว้คร้ังเล่า 
พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเสียใจในความผดิบาปของเรา ตอ้งการใหเ้รายอมเปล่ียนวิถีของเราเพื่อจะร้ือ
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ฟ้ืนความรักดั้งเดิมกลบัคืนมาพระเจา้จะทรงน าเราเขา้สู่การตีสอนอนัเขม้งวด โมเสสตีกอ้นกินจนน ้า
พลุ่งออกมาฉนัใด พระเจา้จะทรงดีใจหินของเราดว้ยการลงโทษคร้ังแลว้คร้ังเล่า จนกวา่น ้าตาแห่งการ
กลบัใจจะหลัง่ไหลออกมาฉนันั้น และกระแสธารแห่งความรักจะไหลท่วมทน้ออกมา พระองคท์รงรู้ดี
วา่ไม่มีทางอ่ืนอีกเลยท่ีจะน าเรากลบัมามีความรักแบบเจา้สาวท่ีแทจ้ริงได ้ พระองคท์รงรู้จกัเรา พระองค์
ทรงรู้ถึงความทะนงในความชอบธรรมของเรา ซ่ึงปฏิเสธพระองค ์ เม่ือเป็นเช่นนั้นเราก็มิไดรั้กพระองค์
พระองคจึ์งทรงติดตามเราดว้ยความรักโดยการตีสอน เพื่อตีแผใ่ห้เรารู้จกัตวัเองอยา่งแทจ้ริง พระองค์
ทรงท าลายความมัน่ใจในความชอบธรรมและความกระดา้งหยาบคายของเราพระองคจ์ะน าะเรามาสู่
ความยอ่ยยบัและบอกใหเ้รารู้ถึงความผดิบาปของเรา 

เม่ือเราสังเกตรู้ความผิดบาปของเรา รู้ถึงความส าคญัของการยกโทษบาปของพระเยซูแลว้ เราก็
จะเขา้ใกลชิ้ดพระองค ์ พระองคเ์ป็นบุคคลเดียวเท่านั้นท่ีจะน าเรามาสู่จุดน้ี และเม่ือเราไดล้ิ้มรสความรัก
แห่งการอภยัโทษบาปขององคพ์ระเยซูแลว้ เราก็ควรจะถวายชีวติจิตใจทั้งหมดโดยส้ินเชิงต่อพระองค์
ดว้ยความชอบพระคุณยิง่ มิใช่หรือ? 

การตีสอนของพระเจา้น ามาซ่ึงการรับพระพรอนัใหญ่หลวง การตีสอนนั้นน ามาสู่ความเสียใจ
ในความผดิบาปและน ามาสู่ความรัก ขา้พเจา้ไดเ้ห็นส่ิงน้ีอยา่งชดัแจง้ในชีวติของบุคคลคนหน่ึงซ่ึง
ขา้พเจา้รู้จกั เม่ือหลายปีมาแลว้ขา้พเจา้ไดรั้บข่าววา่บุคคลคนน้ีไดรั้บบาดเจบ็สาหสัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
ทางรถยนต ์ ขณะท่ีเดินทางไปพกัร้อน สามีของเธอเสียชีวติในอุบติัเหตุนั้น เธอนอนพกัรักษาตวัอยูใ่น
โรงพยายาลทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนั เขาทั้งสองเป็นคู่สมรสตวัอยา่งแต่ในชัว่วนิาทีเดียวท่ีสามี
ถูกพรากไปจากเธอ เป็นส่ิงท่ีเธอเหลือจะเขา้ใจได ้ ความส้ินหวงัท่วมทน้ตวัเธอ จิตใจของเธอมืดเหมือน
ยามเท่ียงคืนท่ีมืดมิดท่ีสุด ผูเ้ป็นสุดท่ีรักในชีวิตของเธอผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดเธอท่ีสุด ถูกพรากไปจากเธอใน
พริบตาเดียวอยา่งไม่คาดคิด ในใจของเธอวา่งเปล่า และเต็มไปดว้ยความวา้เหว ่ความเจ็บปวดเช่นน้ีจะมี
วนัส้ินสุดลงหรือ? เธอมองไม่เห็นทางใดท่ีจะออกจากความมืดมิดน้ี 

เธอไดห้นัมาแสวงหาพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง เป็นเวลาหลายปีมาแลว้ท่ีพระเจา้ไม่มีความส าคญัต่อ
ชีวติของเธอ และมาถึงตอนน้ีเอง เธอไดติ้ดต่อกบัคริสเตียนท่ีมีความเช่ือมัน่หลายคน และเน่ืองดว้ย
เหตุการณ์น้ีเอง เธอไดก้ลบัมามีความสัมพนัธ์กบัองคพ์ระเยซูสคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง การตีสอนของพระเจา้
ไดน้ ามาซ่ึงของประทานอนัยิ่งใหญ่ ส่ิงแรกคือเธอส านึกในความผดิบาปของเธอ เม่ือก่อนน้ีเธอใหพ้ระ
เยซูคริสตอ์ยูน่อกชีวติของเธอ เด๋ียวน้ีส่ิงใหม่ไดเ้กิดข้ึนในจิตใจของเธอ เม่ือองคพ์ระเยซูเสด็จมาหาเธอ 
ยกโทษใหเ้ธอและปลอบประโลมจิตใจเธอ เธอก็รักพระองคจ์นหมดชีวิตจิตใจ นบัตั้งแต่นั้นมาเธอก็
กลายเป็นคนท่ีเงียบสงบ ปรารถนาท่ีจะติดตามและรักองคพ์ระเยซู 
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ความรักดั้งเดิมต่อองคพ์ระเยซูเป็นความสุขอนัยิง่ใหญ่ เป็นพระพรอนัมีค่าท่ีสุดท่ีมีมาถึงเรา ผูท่ี้
จะไดรั้บความรักน้ีตอ้งยอมต่อการตีสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงมาถึงเราในหลาย ๆ  ทาง ทางบุคคล
ต่าง ๆ ทางความสัมพนัธ์ทางเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงตรงขา้มกบัความปรารถนาแผนการ และความ
ตั้งใจของเรา เม่ือประสบกบัการตีสอนเราจะตอ้งพูดวา่ “ขา้พระองคม์อบตวัไวใ้นพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิ
ของพระองค”์ ผูท้รงตีสอนขา้พระองค ์ เพราะเหตุความบาปของขา้พระองค์” องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงรอ
คอยเราและปรารถนาท่ีจะรับความรักของเรา เม่ือทรงน าเราเขาสู่การทดสอบ และเรายอมถ่อมใจและ
ยอมรับความผิดบาปของเราเฉพาะพระพกัตร์พระองคน์ั้น พระองคจ์ะไม่ทรงฟ้ืนความรักดั้งเดิมแก่เรา
หรือ? พระองคจ์ะไม่ทรงประทานความรักน้ีเพิ่มเติมข้ึนเสมอหรือ? 

ดว้ยเหตุนั้นวถีิท่ีจะน าเราไปสู่ความรักอนัยิง่ใหญ่ต่อองคพ์ระเยซูก็ง่ายจริง ๆ เด็ก ๆ ก็เขา้ใจและ
ท าไดด้ว้ยเราเพียงแต่เรียนรู้ท่ีจะพดูวา่ “ยอม” ต่อทุกส่ิงท่ีเป็นมาจากการลงโทษและการตีสอนของพระ
เจา้ หรือค าต าหนิติเตียนของมนุษย ์ เราตอ้งยอมรับการพิพากษาเหล่าน้ี โดยไม่โตต้อบ ไม่แกต้วั ในชีวติ
ของเราทุก ๆ วนัถา้เราเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความผดิบาปของเรา เราก็เปิดจิตวญิญาณของเราตอ้นรับความ
รักของพระองคอ์ยา่งกวา้งขวาง เราจะโทษคนคนอ่ืนไม่ได ้ เม่ือเกิดความขุ่นใจหรือการแตกแยกระหวา่ง
เรากบัคนอ่ืน ๆ  เราตอ้งยอมรับผดิโดยดี ถา้เราท าไม่ไดค้วามรักของเจา้สาวจะไม่เจริญข้ึนในเราอยา่ง
แน่นอน แต่ถา้เรายอมรับความผดิบาปของเราต่อหนา้พระเจา้และมนุษยพ์ระเจา้ก็จะไม่ทรงตีแผค่วามผดิ
บาปนั้น พระองคจ์ะประทานความรักของพระองคใ์ห้แก่เรา และความรักซ่ึงพระองคท์รงโปรด
ประสิทธ์ิประสาทใหเ้รา ก็จะไหลยอ้นกลบัไปหาพระองค ์ เป็นความรักอนัยิง่ใหญ่ของเจา้สาวท่ีมีต่อ
องคพ์ระเยซูคริสต์



 50 

6. ความรักต่อองค์พระเยซูความรักต่อพีน้่อง 
เม่ือองคพ์ระเยซูทรงส าแดงพระคุณแก่ผูใ้ดดว้ยความรักอนัประกอบดว้ยการให้อภยัโทษใน

ความผดิบาปแลว้ความรักของพระองคจ์ะก่อให้เกิดความปรารถนาอยา่งหน่ึงข้ึนในจิตใจของเขาคือ 
ตอ้งการแบ่งปันความรักท่ีเขาไดรั้บมานั้นกบัผูอ่ื้น วถีิทางขององคพ์ระเยซูยอ่มหมายถึงการด ารงชีวติ
ตามแบบท่ีพระองคท์รงวางไวด้ว้ยพระชนมชีพของพระองคเ์อง และลกัษณะส าคญัของพระชนมชีพ
ของพระองคก์็คือ พระองคท์รงถวายพระชนมชีพเพื่อพี่นอ้งดว้ยความรัก 

ความรักของพระองคเ์ป็นเหตุเร่งเร้าใหอ้งคพ์ระเยซูเสด็จมาหามนุษย ์ ความรักนั้นท าให้
พระองคย์อมละทิ้งความสัมพนัธ์อนัสนิทกบัพระบิดา และละจากรัศมีภาพแห่งสวรรคเ์พื่อลงมาร่วม
ชีวติกบัผูซ่ึ้งพระองคท์รงสร้างข้ึน พระเยซูทรงเป็นศีรษะของเราและเราเป็นอวยัวะแห่งพระกายของ
พระองค ์ วถีิท่ีพระองคเ์คยด าเนินไปนั้นเด๋ียวน้ีพระองคป์ระสงคจ์ะใหเ้ราเดินไปดว้ย เพราะความรักท่ี
เรามีต่อองคพ์ระเยซูเป็นเหตุใหเ้ราไปเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระองคแ์ละพระวญิญาณของพระองค ์
ความรักท่ีเรามีต่อพระเยซูช่วยใหเ้รารักทุก ๆ คนท่ีเป็นของพระองค ์ รักทุกคนท่ีพระองคท์รงรักและ
ส้ินพระชนมเ์พื่อเขา ความรักแทท่ี้เรามีต่อพระเยซูนั้นไม่ใช่ความสัมพนัธ์เป็นส่วนตวัท่ีเรามีต่อพระองค์
เท่านั้น เป็นความรักท่ีลึกซ้ึงกวา่ความรู้สึกท่ีใคร ๆ ก็อาจจะมีได ้ ตามถอ้ยค าในพระวจนะของพระเจา้
เป็นไปไม่ไดท่ี้ผูห้น่ึงผูใ้ดจะรักพระเยซูคริสต์อยา่งแทจ้ริง แต่ไม่รักพี่นอ้งของตน การรักพระเยซู
หมายถึงรับใชพ้ระองคใ์นหมู่พี่นอ้งพวกสาวกไดมี้ ประสบการณ์กบัส่ิงน้ีในทนัทีทนัใดหลงัวนัท่ีพระ
เยซูฟ้ืนคืนพระชนม ์ เม่ือเขาไดรั้บภารกิจจากพระองคน์ั้นไม่มีคร้ังใดท่ีความรักของพวกเขาจะลุกโชติ
ช่วงข้ึนใหม่เท่าคร้ังน้ี องคพ์ระเยซูไดต้รัสถามเปโตรถึงความรักของท่านและจบถอ้ยค าสนทนาดว้ย
ค าสั่งท่ีวา่ “จงเล้ียงดูลูกแกะของเรา (ยอห์น 23:15) ถูกแลว้ ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดรักองคพ์ระเยซูความร้อนรนจะ
เกิดข้ึนกบัเขา นัน่ก็คือความรักอยา่งท่ีองคพ์ระเยซูตรัสวา่ “เขาทั้งหลายจะรู้วา่ท่านเป็นสาวกของเราก็
เพราะเจา้ทั้งหลายรักซ่ึงกนัและกนั” (ยอห์น 13:35) องคพ์ระเยซูสรรเสริญหญิงท่ีเคยเป็นคนชัว่วา่ “นาง
รักมาก” (ลูกา 7:47) ถอ้ยค าน้ีเล็งถึงความรักต่อพระองคเ์ป็นประการแรก แต่มนัลึกซ้ึงกวา่นั้นเสียอีก ซ่ึง
หมายรวมไปถึงความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ย ฟรานซิสแห่งอสัซิซิรักองคพ์ระเยซูคริสตด์ว้ยความรักอนัลุ่ม
หลง ยากจะหาผูใ้ดเทียบได ้ในองคพ์ระเยซูคริสตน์ั้นท่านไดพ้บ “เจา้บ่าวแห่งจิตวญิญาณของท่าน” ดงัท่ี
เราไดเ้ขียนไวแ้ลว้ในบทตน้ ๆ วา่ ตอนท่ีท่านกลบัใจใหม่นั้น จิตใจของท่านถูกเติมใหเ้ตม็ดว้ย “ความ
หวานล า้ขององค์พระเยซู” อะไรเป็นผลท่ีตามความรักอนัยิง่ใหญ่น้ีมา ท่ีองคพ์ระเยซูคริสตท์รงสัมผสั
ท่านเพียงคร้ังเดียว ท่านท าอยา่งอ่ืนไม่ได ้ นอกจากไปหาบรรดาคนโรคเร้ือนและจูบพวกเขาดว้ยความ
รัก และช่วยเหลือเขาในส่ิงท่ีพวกเขาขาดแคลน เม่ือคนหน่ึงคนใดรักองคพ์ระเยซูอยา่งแทจ้ริง บุคคลนั้น
จะด ารงชีวิตท่ีตนเองต่อไปอีกไม่ไดเ้ลย เพราะพระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ถา้ท่านรักเรา จงรักษาพระบญัญติั
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ของเรา” (ยอห์น 14:15) และพระบญัญติทั้งส้ินของพระองคร์วมแลว้อยูใ่นประโยคเดียวคือ “จงรักเพื่อน
บา้นเหมือนรักตนเอง” (มทัธิว 22:39)  

ความรักขององคพ์ระเยซูกระท าใหเ้ราเป็นไท ความรักน้ีก่อใหเ้กิดการประกอบกิจโดยแสดง
ความเมตตายิง่ใหญ่หลายต่อหลายคร้ังในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรท่ีผา่นมาหลายศตวรรษ ไดมี้ค า
กล่าวขวญัถึงคริสเตียนยคุแรก ๆ วา่ “จงดูเถิด พวกเขารักซ่ึงกนัและกนัยิง่นกั” เปลวไฟแห่งความรักต่อ
องคพ์ระเยซูท่ีลุกไหมอ้ยูใ่นจิตใจของอคัรสาวกเปโตรและเปาโลนั้นช่างยิง่ใหญ่อะไรเช่นน้ี แมว้า่
จะตอ้งประสบกบัความทุกขย์ากและการถูกข่มเหงนานบัประการ ส่ิงท่ีท่านทั้งสองยึดไดก้็คือ ท่านไม่
อาจหยดุย ั้งการกล่าวพระนามของพระองคไ์ด ้ และยิง่กวา่นั้นความรักร้อนแรงท่ีพวกคริสเตียนสมยัแรก
ท่ีต่อองคพ์ระเยซูคริสตน์ั้น ยงัไดห้ลัง่ไหลไปถึงบรรดาพี่นอ้งในพระคริสตด์ว้ย พวกเขาไดน้ าส่ิงของ
ของเขามารวมกนัไวใ้นท่ีเดียวและแบ่งปันกนั (กิจการ 2:44,45) ความรักท่ีพวกเขามีต่อองคพ์ระเยซูนั้น
ไดเ้ร้าใหพ้ี่นอ้งผูติ้ดตามพระองคไ์ดป้ฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความรักอยา่งไม่ส้ินสุด พวกเขารักษาคนเจบ็ให้
หาย ช่วยเหลือคนจนสตรีดูแลแม่หมา้ย เล้ียงคนหิวโหย และส่ิงเหล่าน้ีไดสื้บทอดมาถึงสมยัของเรา 

ความรักต่อองคพ์ระเยซูนั้นหลัง่ไหลออกมาเป็นความรักต่อเพื่อนบา้นของเรา ส่ิงน้ีท าให้
บรรดา “ฝูงแกะ” แสดงความประหลาดใจเม่ือองคพ์ระเยซูคริสตต์รัสกบัพวกเขาถึงการพิพากษาคร้ัง
ใหญ่ในมทัธิวบทท่ี 25 วา่ “ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไดใ้หพ้ระองครั์บประทาน เม่ือพระองคหิ์ว 
และใหพ้ระองคด่ื์มเม่ือพระองคก์ระหายเม่ือใด?” (ขอ้ 37) องคพ์ระเยซูทรงตอบวา่ “น่ีแน่ะเราบอกความ
จริงแก่เจา้วา่ เม่ือเจา้กระท าส่ิงน้ีแก่ผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดในบรรดาพี่นอ้งของเรา เจา้ก็ไดก้ระท าต่อเรา”  
(ขอ้ 40 ) ดว้ยความรักท่ีพวกเขามีต่อองคพ์ระเยซู พวกเขาท าอยา่งอ่ืนไม่ได ้นอกจากรักและรับใชเ้พื่อน 
ๆ ของเขาโดยไม่มีการหยดุคิดเลยแมแ้ต่นิดเดียว 

ความรักต่อองคพ์ระเยซูนั้นหมายถึงการเขา้ส่วนในพระลกัษณะของพระองค ์ ความรักของ
พระองคท่ี์ไดส้ าแดงออกและก าลงัส าแดงออกนั้น ไดห้ลัง่ไหลไปสู่คนยากจน คนต ่าตอ้ย คนท่ีถูกเหยยีด
หยาม คนท่ีไม่มีความหมายส าหรับผูอ่ื้น พระเยซูมกัจะเสด็จอยูท่่ามกลางหมู่คนเก็บภาษีและคนบาป 
พระองคด์ ารงชีวติเป็นสหายสนิทกบัชาวประมงท่ีไร้การศึกษาเป็นคนสามญัธรรมดา พระองคท์รงพอ
พระทยัในสรรพส่ิงต่าง ๆ ท่ีบรรดาสตรีไดน้ ามาปรนนิบติัพระองคใ์ครเล่าคือเป้าหมายแห่งความรักของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้? ความรักของพระองคมุ์่งตรงไปยงับุคคลเช่นใด? มนุษยซ่ึ์งผูถู้กตดัขาดจากพระเจา้ 
เน่ืองดว้ยเป็นคนผดิบาปนั้นมกัแสวงหาความสนิทชิดเช้ือ หามิตรภาพความสัมพนัธ์กบัคนท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนักบัเขา ความรักของมนุษยน์ั้นมกัถูกดูดดึงโดยเร่ืองเพศ ต าแหน่ง ความรู้ หรือ
ความสามารถเฉพาะตวัของบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีมีรสนิยมตรงกบัเรามกัชกัน าเราให้เขา้ใกลชิ้ด เรามกัจะ
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สนใจคนท่ีไดรั้บของประทานอนัเลอเลิศหรือมีความสามารถสูง ไม่วา่จะเป็นฝ่ายจิตวิญญาณ สติปัญญา 
หรือร่างกาย แต่อคัรสาวกเปาโลเตือนเราวา่ “พระเจา้ทรงเลือกส่ิงท่ีโลกเหยยีดหยาม และเห็นวา่ต ่า”  
(1 โครินธ์ 1:28) เป็นส่ิงท่ีเขา้ใจไม่ไดเ้ลยวา่ เหตุใดองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ผูป้ระกอบดว้ยฤทธานุ
ภาพอนันิรันดร์นั้น ทรงเลือกคนจน คนท่ีชัว่ชา้ ท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวงใหก้ลบัมีสัมพนัธภาพกบั
พระองคด์งันั้น พระองคท์รงแสวงหาความรักเช่นน้ีในบรรดาคนท่ีพระองคไ์ดท้รงไถ่มาดว้ยพระโลหิต
ของพระองคด์ว้ยความรักใคร่เอน็ดูและการให้อภยัโทษ ในท่ามกลางบุคคลทั้งหลายท่ีเป็นของพระองค์
นั้น พระองคท์รงแสวงหาความรักท่ีเจือดว้ยความเมตตาปรานีซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นแห่งความรักของ
พระองคเ์องเช่นกนั 

เราจะสะทอ้นภาพของสายธารแห่งความรักน้ีไดท่ี้ไหน? ความรักเช่นน้ีจะน าเราไปท่ีไหน? 
ความรักนั้นเรียกร้องใหเ้ราไปหาบุคคลซ่ึงอาจน าความยุง่ยากใหเ้ราหรือเปล่า? เรายนิดีไปหาบรรดาคน
ซ่ึงมีกิริยาท่าทางง่าย ๆ ธรรมดา ๆ คนซ่ึงไร้ยศศกัด์ิ ไม่มีอะไรจะอวดในเร่ืองความสูงส่งของชาติก าเนิด
หรือเกียรติยศอนัใดหรือเปล่า? วนัหน่ึงขา้งหนา้น้ีพวกเราจะตอ้งตอบค าถามเก่ียวกบัความรักเช่นน้ีไม่ใช่
ความรักชนิดอ่ืน ไม่ใช่ความรักท่ีท าใหเ้รารู้สึกกระตือรือร้น แต่เป็นความรักท่ีองคพ์ระเยซูทรงแสดง คือ
ความรักท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความรักของพระเจา้เองในวนัพิพากษาของพระเจา้ ความรักขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเราจะเป็นไมเ้มตรวดัเรา มาตรฐานน้ีแหละจะตั้งลงตรงหนา้เรา และเราจะถูกวดัดว้ยความรักนั้น 

ความรักของพระเจา้นั้นประกอบดว้ยเมตตาคุณ คุณลกัษณะท่ีเด่นชดัท่ีสุดก็คือวา่ ความรักท่ี
สามารถรับศตัรูไดเ้พราะความรักเช่นท่ีวา่น้ีสามารถใหอ้ภยัได ้ “ความรักปกปิดความผิดบาปไดม้ากมาย 
ความรักไม่แคะไดคุ้ย้เข่ียส่ิงท่ีผดิ” ดว้ยเหตุน้ีเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงอา้งสิทธิของเขาต่อผูอ่ื้นหรือแมแ้ต่
น าคดีไปยงัศาล ความรักของเขาก็ไม่เป็นภาพสะทอ้นความรักขององคพ์ระเยซู และความรักอนั
ประกอบดว้ยการให้อภยัของพระองค ์ แต่มนักลบักลายเป็นภาพสะทอ้นของนรกไป เพราะมารเป็นผู ้
กล่าวโทษ มนัหาทางทุกวถีิทางกล่าวหาเรา แต่เม่ือเราเป็นขององคพ์ระเยซู เม่ือความรักของพระองคย์ดึ
เราไว ้มนัก็หมดอ านาจลง มนัไม่สามารถท าใหเ้ราและพี่นอ้งใหแ้ตกแยกกนั 

คุณลกัษณะท่ีเด่นชดัแห่งความรักขององคพ์ระเยซูและของบรรดาคนเหล่านั้นซ่ึงด ารงชีวติคริส
เตียนอยูใ่นความรักของเจา้สาวต่อองคพ์ระเยซูนั้น มีอะไรอ่ืนอีกบา้งองคพ์ระเยซูทรงรักมนุษยทุ์กคน 
พระองคท์รงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคพ์ระบิดาผู ้ “ซ่ึงรักโลกมาก” (ยอห์น 3:6) บรรดาคนเหล่านั้นผู ้
อยูใ่นพระคริสตจ์ะรักแต่พี่นอ้งคริสตเ์ตียนซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดเขาเท่านั้นไม่ได ้ จะเลือกรักมนุษยเ์พียงกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงไม่ได ้ พวกเขาจะตอ้งรักมนุษยทุ์กคนไม่วา่จะเป็นเพื่อนหรือศตัรูจะตอ้งรักเท่าเทียมกนัหมด ผู ้
ท่ีรักองคพ์ระเยซูตอ้งมีใจกวา้งขวาง ความรักของเขาตอ้งครอบคลุมไปถึงทุกคน เขาจะสร้างก าแพงกั้น
ข้ึนไม่ได ้ ความรักของเขาจะไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในกลุ่มชนของเขาเอง หรือในครอบครัวฝ่ายเน้ือหนงัหรือ
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ฝ่ายจิตวญิญาณก็ดี หรือในโบสถข์องเขาเอง หรือในกลุ่มท่ีเขามีสามคัคีธรรมดว้ย หรือในจงัหวดัท่ีเขา
อยู ่ ในประเทศชาติของเขาแค่นั้น ผูท่ี้รักองคพ์ระเยซูจะมีขอ้จ ากดัอยูแ่ค่นั้นไม่ได ้ เพราะความรักของ
องคพ์ระเยซูไม่เส่ือมถอยไปเลย แมว้า่จะถูกปฏิบติัต่อเสมือนศตัรู แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัการขาดความ
กตญัญูและความชัว่ร้าย แต่ความรักนั้นก็จะย ัง่ยนือยู ่แมว้า่จะตอ้งยกโทษให ้7 คูณ 70 คร้ังก็ตาม 

ความรักท่ียอมถ่อมใจพร้อมท่ีจะยกโทษ และมีความเมตตาคุณอนัครอบคลุมไปถึงทุกคนน้ี 
ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดง่้าย ๆ โดยตวัของเราเองแลว้จะเป็นไปไม่ไดเ้ลย น่ีเป็นส่ิงท่ียากยิง่ท่ีสุดใน
ชีวติของเรา หลายต่อหลายคร้ังเราจะสะดุดและลม้ลงท่ีจุดน้ี เราไม่สามารถจะยกโทษใหก้บัคนท่ีไม่ดีต่อ
เรา ความรักของเรามกัจะเหือดหายไป เรามกัอา้งถึงความลม้เหลวของเราเพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้ห้ 

ความรักแทท่ี้เจา้สาวมีต่อองคพ์ระเยซูนั้น ไม่เก่ียวขอ้งกบัการกระท าส่ิงหน่ึงใดของเรา แต่เป็น
จิตใจท่ีส านึกถึงความลม้เหลวและความผดิบาปของตน และความรักแทต่้อพี่นอ้งของเราก็เกิดข้ึนตาม
วถีิทางเดียวกนัน้ี เม่ือเราเห็นวา่เราไม่มีความรักแทจ้ริงในตวัเราเลย เราเห็นแต่ความผิดบาปของเรา เห็น
จิตใจท่ีปราศจากความรักของเราคร้ังแลว้คร้ังเล่า การเห็นเช่นน้ีจะผลกัดนัเราเขา้หาองคพ์ระเยซูดว้ย
พระทยัอนัเป่ียมลน้ดว้ยความรัก องคพ์ระเยซูจะประทานความรักอนัแทจ้ริงส าหรับพี่นอ้งของเรา เม่ือ
องคพ์ระเยซูประทานความรักน้ีใหแ้ก่เรา เราก็จะเรียนรู้มากข้ึนท่ีจะรักบรรดาคนท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึน 
เราจะยกเลิกขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีกั้นขวางความรักของเราไว ้พระองคจ์ะทางโปรดประทานใหเ้รารักบรรดา
สรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึนมากข้ึน มากข้ึน จนสามารถจะรักไดท้ัว่จกัรวาล นกับุญฟรานซิสก็เป็น
ตวัอยา่งอนัเลิศในส่ิงน้ีอีกดว้ย ท่านรักสรรพส่ิงทั้งปวงท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึน ท่านกล่าวขอ้พระธรรม
ของพระเจา้แก่บรรดานก ท่านหยบิตวัหนอนข้ึนมาจากทางเดินเพื่อมิใหค้นเดินเหยยีบ และไม่แต่เพียง
นั้น ท่านเรียกลมวา่พี่ชาย และเรียกดวงอาทิตยว์า่พี่สาว 

ความรักขององคพ์ระเยซูนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงถอ้ยค าเท่านั้น แต่พระองคไ์ดท้รงส าแดงความรัก
ของพระองคพ์ิสูจน์ตวัเอง โดยทางถ่อมพระทยัลงเป็นผูรั้บใชข้องคนทั้งปวง พระองคไ์ดล้ะทิ้งเกียรติยศ 
ความมัง่คัง่ และสิทธิพิเศษทั้งปวงเพื่อเรา พระองคท์รงยอมเช่ือฟังจนถึงความมรณา ชีวติของสาวกของ
พระองคซ่ึ์งเป่ียมลน้ดว้ยความรักของพระองค ์ก็จะมีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ี เขาเหล่านั้นไม่แสวงหาสิทธิ
อ่ืนใด นอกจากสิทธิท่ีจะหวา่นความรักออกไปเขาจะยอมตวัต่อคนอ่ืน ๆ เขาจะยอมเสียสละทุกอยา่ง 
ยอมทิ้งทุกส่ิง เขาจะไม่แสวงหาท่ีจะมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น แต่แสวงหาท่ีจะรับใชผู้อ่ื้น ความรักต่อองคพ์ระ
เยซูมีลกัษณะพิเศษอีกอยา่งหน่ึงคือ พร้อมทีจ่ะเสียชีวติ องคพ์ระเยซูตอ้งถึงความมรณาเพราะความรัก
ของพระองคท่ี์ทรงมีต่อเรา ถึงกระนั้นก็ตามความรักเช่นนั้นแหละไดจุ้ดไฟแห่งความรักของเจา้สาวข้ึน
ในจิตใจของเราอยา่งแทจ้ริง เม่ือเปลวไฟแห่งความรักนั้นเผาไหมอ้ยูใ่นเราก็จะท าใหเ้ราพร้อมท่ีจะสละ
ชีวติเพื่อพี่นอ้งของเรา เราสามารถจะพดูเหมือนอยา่งอาจารยเ์ปาโลพดูไดว้า่ “ดว้ยเหตุนั้น ขา้พเจา้จึง
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ยอมทนทุกอยา่งเพื่อเห็นแก่ผูท่ี้พระองคท์รงเลือกสรรไว ้ เพื่อเขาจะไดรั้บความรอด ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซู
คริสตพ์ร้อมทั้งศกัด์ิศรีนิรันดร์” (2 ทิโมธี 2:10) น่ีแหละคือการใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งเพื่อคนอ่ืนจะไดรั้บ
ความรอด 

ส าหรับคนท่ีรักองคพ์ระเยซูแลว้ ผูน้ั้นยอ่มกระหายท่ีจะช่วยใหค้นทั้งปวง ซ่ึงเป็นท่ีรักขององค์
พระเยซูใหร้อดดว้ย น่ีคือแรงกระตุน้ท่ีผลกัดนัอยูเ่บ้ืองหลงัผูรั้บใชข้องพระเจา้ซ่ึงประกาศถึงสง่าราศี
แห่งพระนามของพระองค ์ น่ีคือส่ิงท่ีเร่งเร้าอคัรสาวกทั้งหลายใหอ้อกไปต่างบา้นต่างเมืองท่านเหล่านั้น
ไม่สามารถน่ิงเงียบ แต่ไดป้ระกาศพระนามซ่ึงเขาไดพ้บความรอดและพระพร น่ีแหละเป็นพระกิตติคุณ
ท่ีพวกเขาน าไปสู่ชาวยวิและคนต่างชาติ ความรักฉนัเจา้สาวต่อองคพ์ระเยซูนั้นร้อนรนท่ีจะบอกใหผู้อ่ื้น
รู้วา่ บุคคลผูท่ี้พวกเขารักเป็นใคร ผูใ้ดท่ีครอบครองจิตใจของเขา บุคคลเช่นนั้นยอ่มสรรเสริญความงาม
ของพระองค ์ ความรักของพระองค ์ และฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์นการไถ่บาปของมนุษย ์ บุคคลผูน้ั้น
ยอ่มเป่ียมไปดว้ยความรักต่อพี่นอ้งปรารถนาใหบ้รรดาคนเหล่านั้นไดมี้ส่วนในพระพรอนัมีค่าท่ีสุดน้ีคือ 
ความรักต่อองคพ์ระเยซู 

บรรดาคนซ่ึงมีความรักอนัยิง่ใหญ่ต่อองคพ์ระเยซูยอ่มมีล้ินประดุจดินสอท่ีเหลาไวแ้หลมคมดี 
ถอ้ยค าของเขาจะเป็นเหมือนลูกธนูท่ีท่ิมแทงเขาไปในจิตใจ และจะจุดไฟแห่งความรักต่อองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ผูไ้ดน้ าความรอดและพระพรสู่เขา ผูรั้บใชข้องพระเจา้ท่ีแทจ้ริงทุกคนจะตอ้งเป็นทูตแห่งความรัก
ของพระคริสต ์ พวกเขาจะตอ้งมีความโสมนสัยนิดีในความรักน้ีก่อน เหมือนสาวกสองคนท่ีเดินอยูบ่น
ถนนท่ีจะไปเมืองเอม็มาอู พวกเขาพดูวา่ “ใจของเราเร่าร้อนภายใน เม่ือพระองคต์รัสกบัเราตามทางมิใช่
หรือ...” (ลูกา 24”32) แลว้ดว้ยความโสมนสัยนิดีอนัเป็นเป่ียมลน้และประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เขาทั้งสองก็ออกไปเป็นพยานถึงองคพ์ระเยซูผูก้ระท าให้จิตใจของเราเร่าร้อน ความรักเช่นน้ีไดก้ลบั
กลายเป็นสายธารแห่งความรัก ซ่ึงไหลไปยงับรรดาลูก ๆ ของพระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบับรรดาคน
ท่ีอยูห่่างไกลจากพระเจา้ และบรรดาคนท่ีแสวงหาความรักของพระองค์ 

น่ีคือฤทธ์ิเดชอนัมหศัจรรยท่ี์ซ่อนอยูใ่นความรักอนัยิง่ใหญ่ขององคพ์ระเยซู ความรักเช่นน้ีท า
ใหเ้ราเป็นพระพรต่อพี่นอ้งของเรา ท าใหเ้ราเป็นพยานท่ีสามารถพิสูจน์ความรักของพระองค ์ ให้
ประจกัษด์ว้ยฤทธ์ิเดชฝ่ายจิตวญิญาณพวกเขาสามารถจะรู้จกัองคพ์ระเยซูดว้ยเหมือนกนั สามารถจะวาง
ชีวติลงเพื่อพี่นอ้งของตน และติดตามพระเยซูในทุกส่ิง 
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7. ความรักและการเข้าส่วนในความรักของพระเยซู 

ผูท่ี้มีความรักยอ่มปรารถนาจะใชเ้วลาทั้งส้ินของเขากบัคนท่ีเขารักใคร่ ผูท่ี้รักพระเยซูก็ยอ่ม
ปรารถนาท่ีจะอยูใ่กลชิ้ดพระองค ์ พระองคไ์ปท่ีไหนพวกเขาจะไปท่ีนัน่และส่วนองคพ์ระเยซูคริสตน์ั้น 
เม่ือพระองคท์รงประทานความรักของพระองคใ์หแ้ก่ผูใ้ด พระองคป์ระสงคใ์ห้ผูท่ี้รักไดอ้ยูใ่นท่ีท่ี
พระองคอ์ยูด้ว้ย น่ีคือความหมายเม่ือพระองคต์รัสวา่ “และเราอยูท่ี่ไหนผูรั้บใชข้องเราจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย...” 
(ยอห์น 12: 26) ในสวรรคผ์ูท่ี้รักพระองคจ์ะไดเ้ขา้ส่วนในพระชนมชี์พ คือเตม็วนัดว้ยรัศมีภาพ ฤทธ์ิเดช
อ านาจอนัยิง่ใหญ่พระพรแห่งสวรรคส์ถาน ถา้ความรักของเราเป็นความรักแทแ้ลว้ เราก็ยอ่มพร้อมท่ีจะ
เขา้ส่วนกบัพระองคบ์นแผน่ดินโลก นานตราบเท่าท่ีเราอยูใ่นโลกน้ี 

คร้ังแลว้คร้ังเล่า ท่ีองคพ์ระเยซูตรัสเรียกใหผู้ท่ี้เป็นของพระองคติ์ดตามพระองคใ์นโลกน้ี 
“ฉะนั้นถา้เราผูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระอาจารยข์องท่านไดล้า้งเทา้ของพวกท่าน พวกท่านก็ควร
จะลา้งเทา้ของกนัและกนัดว้ย” (ยอห์น 13:14) “ถา้ผูใ้ดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ั้นจะตอ้งเป็นผู ้
ปรนนิบติัท่านทั้งหลาย... เรามิไดม้าเพื่อรับการปรนนิบติั แต่มาเพื่อจะปรนนิบติัเขา...”  
(มทัธิว 20: 26-28) พระองคท์รงสั่งสอนเราใหเ้ดินไปกบัพระองคด์ว้ยความถ่อมใจ และพระองคไ์ดต้รัส
ต่อไปอีกวา่ “ซ่ึงศิษยจ์ะไดรั้บการรับรองเสมอครู และทาสเสมอนายของตนก็พออยูแ่ลว้ ถา้เขาไดเ้รียก
เจา้บา้นวา่เบเอลเซบูล เขาจะเรียกลูกบา้นของเขามากยิง่กวา่นั้นเท่าใด” (มทัธิว 10:25) “จงระลึกถึงค าท่ี
เราไดก้ล่าวแก่ท่านทั้งหลายแลว้วา่ “บ่าวมิไดเ้ป็นใหญ่วา่นาย ถา้เขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่าน
ทั้งหลายดว้ย...” (ยอห์น 15: 20) “ถว้ยซ่ึงเราด่ืมท่านจะด่ืมเป็นแน่และบพัติศมาท่ีเรารับ ท่านจะรับก็จริง” 
(มาระโก 10:39) 

บนแผน่ดินโลกน้ีผูท่ี้เดินไปกบัองคพ์ระเยซู ตอ้งทนทุกขท์รมาน พระเยซูไดท้รงแบกไม้
กางเขน เร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลว้ส้ินสุดลงเท่านั้น การแบกกางเขนนั้นเป็นรอยจารึก
อยูต่ลอดชีวิตของพระองค ์ ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสกบัสาวกของพระองคว์า่ “จงแบกกางเขนของท่าน
ติดตามเรามา” (มทัธิว 16:24) พระองคไ์ดต้รัสวา่ “ผูใ้ดก็ตามท่ีมิไดแ้บกกางเขนของเขาตามเรามา ผูน้ั้น
ไม่สมควรท่ีจะเป็นสาวกของเรา” (ลูกา 14:27) น่ีคือวถีิทางพิสูจน์ความรักของเขาต่อพระเยซู สาวกตอ้ง
ยอมท่ีจะอยูก่บัพระเยซูโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ไปกบัพระองคใ์นทุกวถีิของพระองค ์ ติดตามพระองคไ์ป
ดว้ยส้ินสุดใจ ความรักท่ีมีต่อองคพ์ระเยซูไม่ใช่การระลึกถึงการทนทุกขท่ี์พระองคท์รงทนเม่ือเสด็จมา
อยูใ่นโลกน้ีเท่านั้น แต่ ยงัหมายรวมไปถึงการร่วมทุกขข์องพระองค ์ แมใ้นปัจจุบนัดว้ย เพราะ
พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจ 
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เม่ือเจา้สาวรักเจา้บ่าว เขาจะไปท่ีไหน เธอก็จะไปท่ีนัน่ แมว้า่ทางนั้นจะยากล าบาก เธอจะไม่
ถามวา่ทางนั้นจะยากล าบาก มีความทุกขย์ากอะไรท่ีจะอยูเ่บ้ืองหนา้ ส่ิงเดียวท่ีมีค่าส าหรับเธอก็คือ  การ
ท่ีเธอจะไดอ้ยูก่บัเจา้บ่าวเพื่อเธอจะไดร่้วมชีวิตกบัเขา ความรักยอ่มชกัน าเราให้เขา้ส่วนกบัความทุกข์
ยากต่าง ๆ กบัเจา้บ่าว มนัเป็นสิทธิพิเศษท่ีจะไดเ้ขา้แนบสนิทในส่วนลึกท่ีสุดของจิตใจของผูท่ี้เรารักผูท่ี้
มีประสบการณ์กบัส่ิงน้ีแลว้ จะรู้วา่เป็นส่ิงท่ีมีค่ายิง่เพียงใด 

ความรักจะรู้จกัค าวา่เสียใจเพียงประการเดียว คือเม่ือตอ้งแยกจากคนท่ีเรารัก น่ีเป็นความ
ปวดร้าวอนัยิง่ใหญ่ท่ีจะตอ้งทน แมว้า่ในการร่วมชีวิตกบัคนท่ีเรารักนั้น เราอาจประสบความทุกขค์วาม
ส้ินหวงับาง แต่ส่ิงเหล่านั้นก็เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัความปวดร้าวท่ีตอ้งถูกแยกจากคนท่ีเรารัก เม่ือเราได้
เห็นผูท่ี้เรารักนั้นตอ้งทนทุกข ์ เรายอ่มแสวงหาวธีิโดยฉบัพลนั ท่ีจะช่วยแบกความทุกขน์ั้น เราจะเห็นส่ิง
น้ีปรากฏอยูใ่นมหาอุปรากรเร่ือง ฟิเดลลิโด สามีถูกขงัอยูใ่นคุก ภรรยาไม่ยอมหยดุพกัเลยจนกระทัง่นาง
พบวธีิท่ีจะเขา้ไปในคุกนั้น น่ีคือความจริงของความรักฝ่ายมนุษยแ์ละมกัจะเป็นความจริงมากยิง่กวา่น้ี
สักเท่าใด เม่ือความรักท่ีเหนือความรักอ่ืนใดขององคพ์ระเยซู ไดค้รอบครองจิตใจของเรา 

สาวกท่ีรักองคพ์ระเยซูไดเ้ห็นพระองคเ์ม่ือยามเป็นทารก ท่ีนอนของพระองคเ์ป็นรางหญา้ใน
คอกววั และเขาก็เห็นพระองคเ์ป็นชายหนุ่มท่ีส้ินใจอยูบ่นไมก้างเขน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาช่างน่า
สงสารเสียน่ีกระไร พระองคเ์ปลือยเปล่าและช่วยตนเองไม่ไดเ้ลย อาจารยเ์ปาโลไดบ้อกแก่เราไวใ้นจด
หมายถึงชาวฟีลิปปีวา่ พระเยซูทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่เราดงันั้นสาวกของพระองคก์็ตอ้ง
ยอมสละส่ิงของทางโลก และมีประสบการณ์กบัความยากจน เพื่อจะไดเ้ขา้อยูใ่กลชิ้ดกบัองคพ์ระเยซู 

พวกสาวกรู้วา่องคพ์ระเยซูทรงเป็นพระมหากษตัริยผ์ูเ้ป่ียมไปดว้ยรัศมีภาพ พระผูท้รงสร้างโลก
มนุษย ์ แต่พวกเขาตอ้งเฝ้าจอ้งมองดูพระองคเ์จริญเติบโตข้ึน เป็นลูกชายของช่างไมท่ี้ไม่มีใครรู้จกั เห็น
พระองคเ์สด็จไปในโลกเพื่อเทศนาสั่งสอน ปราศจากช่ือเสียง เกียรติยศ และถูกต่อตา้นเสมอโดยพวก 
ฟาริสี เม่ือมองเห็นเช่นน้ีแลว้สาวกท่ีแทจ้ริงยอ่มปรารถนาท่ีจะมาอยูใ่กลชิ้ดกบัพระองค ์ และเดินไปกบั
พระองคใ์นท่ามกลางความยากล าบากน้ี ในอาชีพการงานและในแวดวงของเขา พวกสาวกจะไม่
แสวงหาเกียรติยศ การยกยอ่งหรือสิทธิอ านาจใด ๆ แต่แสวงหาท่ีจะด ารงชีวิตในวถีิท่ีเขาจะเป็นคนจน
ซ่ึงไม่มีใครรู้จกั และปราศจากช่ือเสียงอยูเ่สมอ 

ความรักดั้งเดิม ยอ่มแสวงหาวธีิท่ีจะด าเนินไปกบัพระเยซูในฐานะคนยากจนและถ่อมตวั เม่ือ
ความรักเช่นน้ียดึบุคคลใดไว ้จะท าใหเ้ขาเลิกทุกส่ิงทุกอยา่ง  แมว้า่อาชีพของเขาจะสูงส่งเพียงไรก็ตาม 

คร้ังหน่ึง อาจารยผ์ูห้น่ึงไดรั้บการเรียกจากพระเยซูใหด้ าเนินชีวิตในความยากจนและไร้
เกียรติยศ พระองคไ์ดข้อใหเ้ขาติดตามพระองคไ์ปและรับใชค้นท่ียากจนท่ีสุด เขาไดรั้บการยกยอ่งมาก
ในการประกอบอาชีพของเขา เพราะมีความสามารถมาก เขามีเงินบ านาญสูง แต่สุขภาพของเขาไม่ดี 
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ดงันั้นท่ีพกัอาศยัและเงินบ านาญในอาชีพปัจจุบนัของเขาจึงมีความส าคญัส าหรับเขา แต่เขารักองคพ์ระ
เยซูและรู้วา่ พระองคก์ าลงัรอคอยใหเ้ขาด าเนินชีวิตในวถีิทางอ่ืน 

เขาไดเ้ลือกทางของพระองคแ์ละลาออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ยอมทิ้งเงินค่า
รักษาพยาบาลและเงินบ านาญเขาไดเ้ขา้มาร่วมงานกบัเราซ่ึงไม่มีหลกัประกนัใด ๆ วา่จะรับเงินค่า
รักษาพยาบาลและบ านาญ เขาท างานกบัเด็กอนุบาลในแผนพฒันาบา้น พวกเด็ก ๆ จนมากและงานก็
หนกั ในการบริการดว้ยความรักแก่คนท่ียากจนท่ีสุดเขาไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษอะไรชดเชย เช่นเดียวกนัผู ้
ร่วมกบังานคนอ่ืน ๆ เขาตอ้งมองดูองคพ์ระเยซูดว้ยความเช่ือในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเธอขดัสน แต่ถึง
กระนั้นเขาก็ยงัด าเนินชีวิตไปในทางน้ีดว้ยความโสมนสัยนิดี ดว้ยความรักต่อองคพ์ระเยซูเขาจึงเป็น
พระพรแก่คนอีกมากมาย 

ทางของพระเยซูไม่ใช่ทางแห่งความยากจนและไร้เกียรติเท่านั้น เป็นทางแห่งการทนทุกขด์ว้ย 
สาวกจะตอ้งมองดูพระองคผ์ูท่ี้เขารัก เห็นพระองคส์วมมงกุฎหนาม ถูกใส่ไมอ้อ้ต่างคธาในมือ ถูกเขาถ่ม
น ้าลายรดพระองค ์ ถูกเยย้หยนัและพดูจาเหยยีบหยามพระองค ์ ถึงกระนั้นสาวกท่ีแทจ้ริงก็ยงัปรารถนาท่ี
จะอยูร่่วมทนทุกขก์บัพระองคด์ว้ยความรักชกัน าให้เราด าเนินไปกบัองคพ์ระเยซูในความทุกขย์ากอยา่ง
เตม็ใจ มนุษยอ์าจจะตดัเราออก อาจจะใส่ร้ายป้ายสีเรา ท าใหเ้ราเสียช่ือ เพราะเราเดินในทางขององคพ์ระ
เยซูโดยไม่มีขอ้ผอ่นปรนใด ๆ แต่นัน่แหละก็ยงัเป็นทางท่ีเราเลือกเดิน 

ผูท่ี้รักพระเยซูยอ่มมองเห็นพระองคแ์บกกางเขนไปท่ีภูเขาโกละโกธา พระองคล์ม้ลงคร้ังแลว้
คร้ังเล่าเพราะน ้าหนกัของไมก้างเขนนั้น มีคนเพียงคนเดียวท่ีช่วยองคพ์ระเยซูบนเส้นทางแห่งไม้
กางเขนของพระองคคื์อ ซีโมนแห่งไซรีนเขาถูกบงัคบัใหเ้ขา้มาช่วยพระองค ์ แมใ้นปัจจุบนัน้ีองคพ์ระ
เยซูยงัคงแบกกางเขนของโลกน้ีอยู ่ พระองคต์อ้งเก็บและแบกการเขนท่ีบรรดาสาวกของพระองคไ์ดล้ะ
ทิ้งไว ้ ความรักท่ีสาวกมีต่อพระเยซูจะกระตุน้เตือนใหจิ้ตใจร้อนรนท่ีจะยนืหยดัอยูก่บัพระเยซูในการน้ี
ดว้ย เขาจะพดูวา่ “ขอพระองคท์รงวางกางเขนบนขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะแบกไปดว้ยยนิดี” เขานอ้มตวัลง
รับภาระท่ีพระเจา้ทรงวางลงบนเขา และวนัแลว้วนัเล่าเขาจะขอบคุณพระองคท่ี์วา่แมใ้นโลกน้ีเขาไดอ้ยู่
สนิทกบัพระองคซ่ึ์งเขารัก เขารู้ดีวา่เขาอยูใ่กลชิ้ดกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพียงใด เม่ือเขาเดินไปในทางแห่ง
ไมก้างเขน 

ถึงกระนั้นก็ตามแมจ้ะมีความรักท่ีติดตามพระองคไ์ปในวถีิทางแห่งความทุกขย์าก บ่อยคร้ัง
ทีเดียวท่ีองคพ์ระเยซูไดถู้กสาวกปฏิเสธทั้งในอดีตและแมใ้นปัจจุบนั จริงอยูพ่วกสาวกอยูก่บัพระองค์
ตลอดเวลาท่ีพระองคท์รงประกาศข่าวประเสริฐ ดว้ยความรักท่ีเขามีต่อพระองคพ์วกเขายอมทิ้งสารพดั
ส่ิง เขาร่วมความทุกขย์ากกบัพระองค ์ แต่ความรักของพวกเขาก็ยงัมีนอ้ยอยูย่งัไม่ใช่ความรักของเจา้สาว
อยา่งแทจ้ริง ความปรารถนาท่ีจะเขา้ส่วนในทุกส่ิงทุกอยา่งกบัพระองคย์งัมีขอ้จ ากดั พวกเขายงัไม่พร้อม
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ท่ีจะทนทุกขก์บัพระองค ์ พระเยซูไดต้รัสวา่ “เราอยูท่ี่ไหน ผูรั้บใชข้องเราจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย” แต่มีผูใ้ด
ท่ามกลางสาวกของพระองคอ์ยูก่บัพระองคเ์ล่า?! เม่ือพระองคเ์ขา้สู่ความทุกขท์รมานในความมืดของ
สวนเก็ธเซมาเน พวกเขาละทิ้งพระองคไ์วต้ามล าพงัและนอนหลบั เม่ือพระองคถู์กจบั พวกเขาไดห้นีไป
เสีย เม่ือพระองคถู์กมดัอยูต่่อหนา้กายะฟา ไม่มีสาวกแมแ้ต่สักคนเดียวท่ีจะส าแดงตนอยา่งเปิดเผยวา่
เป็นสาวกของพระองคแ์ละอยูก่บัพระองค ์ สาวกคนหน่ึงผูล้อบฟังการสอบสวน ยนือยูห่่าง ๆ ท่ีสนาม
หญิง ไดป้ฏิเสธพระองคใ์นการสอบสวนทั้งหา้คร้ังพระเยซูยนือยูเ่พียงผูเ้ดียวต่อหนา้ผูพ้ิพากษา ไม่มี
สาวกแมส้ักคนอยูค่นเคียงขา้งพระองค ์ เม่ือพวกคนบาปกระท าหยาบหยามพระองค ์ เม่ือพวกเขาสวม
มงกุฎหนามใหพ้ระองค ์และเม่ือพระองคแ์บกกางเขนของพระองค์ 

บางทีถอ้ยค าของพระองคค์งจะยอ้นกลบัมาเตือนใจพวกเขาภายหลงั “เราอยู่ทีไ่หน ผู้รับใช้ของ
เราจะอยู่ทีน่ั่นด้วย” บางทีถอ้ยค านั้นอาจจะเป็นเหมือนเข็มท่ิมแทงเขา้ไปในจิตใจของเขา เราไม่ไดอ้ยู่
กบัพระองคเ์ม่ือเวลาก าหนดมาถึง และบางท่ีถอ้ยค าเหล่าน้ีแหละเป็นแรงกระตุน้ในวนัเวลาภาคหนา้ 
เม่ือเขาไดก้ลบัใจใหม่ใหค้วามรักท่ีแทจ้ริงในพวกเขาไดห้ลัง่ไหลออกมา ถอ้ยค าน้ีเป็นขอ้เตือนใจอยู่
เสมอใหพ้วกเขาอยูเ่พื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่วา่จะยากเยน็แสนเขญ็อยา่งไร พวกเขาไดด้ าเนินไปในทาง
ของพระเยซูคือทางแห่งไมก้างเขน ทนความทุกขย์ากถูกข่มเหง และถูกเข่นฆ่า ดว้ยเหตุน้ี ในสวรรค์
สถานเบ้ืองบน พวกเขาจะไดอ้ยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูซ่ึ้งเขารักดว้ยส้ินสุดใจอีกคร้ังหน่ึง อยูก่บั
พระองคใ์นรัศมีภาพของพระองค ์

ในปัจจุบนัน้ีองคพ์ระเยซูทรงแสวงหาผูท่ี้จะรักพระองค ์ผูท่ี้จะไม่ทอดทิ้งพระองค ์เสมือนสาวก
เคยกระท าต่อพระองคเ์ม่ือเขา้สู่การทนทุกข ์ แต่จะอยูก่บัพระองคเ์สมือนพวกสาวกไดอ้ยูเ่ม่ือพระองค์
ทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์สาวกแห่งไมก้างเขนอยูเ่พื่อพระองค ์ดว้ยความรักท่ีมีต่อพระองค ์

คนท่ีรักพระองคเ์ท่านั้นท่ีปรารถนาจะมีชีวติเยีย่งสาวกของพระองค ์ พวกเขาปรารถนาจะอยูก่บั
พระองคเ์สมอทุกเวลา ในทุกสถานการณ์ แมชี้วติของเขาอาจจะเป็นชีวติท่ีมีความสุข แต่พวกเขาจะมี
ชีวติอยูต่ามล าพงัไม่ได ้ พระองคก์ลายเป็นชีวติของเขา บรรดาผูท่ี้รักพระองคไ์ดเ้รียนรู้วา่เม่ือองคพ์ระ
เยซูทรงอยูด่ว้ยท่ีเขาก็มีชีวิตอยา่งแทจ้ริง พระองคท์รงเป็นบ่อน ้าพุแห่งความโสมนสัยินดีและความปิติ
สุขในท่ามกลางความโศกเศร้า พระองคท์รงให้ความโสมนสัยนิดี สันติสุข และความช่ืนชม 

บรรดาผูด้  าเนินไปในทางแห่งไมก้างเขนร่วมกบัพระเยซู ก็รู้ถึงพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คือ 
รู้ถึงขมุทรัพยท่ี์ซ่อนอยูท่ี่กน้ถว้ยของความทุกขท์รมาน ในท่ามกลางความทรมาน และความทุกขย์าก 
ความรักแทจ้ะถูกทดสอบพระวญิญาณของพระเจา้จะส าแดงส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใจ พระองคท์รงทนทุกขเ์พื่อ
บรรดาคนเหล่านั้นท่ีเป็นลูกของพระองคพ์ระองคท์รงประทานพระเยซูใหเ้ขา้สู่ความมรณาเพื่อบรรดา
เขาเหล่านั้น แต่พวกเขารักพระองคต์อบแทนเพียงนอ้ยนิดไม่คู่ควรกบัความรักและความทุกขท์รมาน
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ของพระองคเ์ลยพระองคท์รงเสียพระทยัท่ีประชากรของพระองคซ่ึ์งทรงเลือกสรรดว้ยความรักคือชาว
อิสราเอล เพราะพวกเขาไม่มาหาพระองคพ์ระเจา้ทรงเสียพระทยั เม่ืออ านาจของความบาปและความมืด
มีชยัเหนือบุตรของพระองค ์

ผูท่ี้รักพระองคจ์ะพบวา่ความเจบ็ปวดของพระองคคื์อความเจบ็ปวดของเขา ในฐานะสาวกของ
พระเยซู พวกเขาไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีจะร่วมในความทุกขย์ากในความห่วงใยและภาระของพระองคผ์ูเ้ป็น
เจา้นายเหนือเขา ในฐานะลูกของพระเจา้พวกเขามีส่วนร่วมในความเจบ็ปวดของพระบิดาเม่ือพวกเขาได้
เห็นพระองคเ์ศร้าพระทยั พวกเขาตอ้งการท่ีจะร่วมแบกความทุกขย์ากนั้น และดว้ยความรักเช่นนั้น พวก
เขาสามารถพดูเหมืนออาจารยเ์ปาโลไดว้า่ “ขา้พเจา้โสมนสัยนิดีในความทุกขย์ากของขา้พเจา้...”  
(โคโลสี 1: 24) เหตุใดอาจารยเ์ปาโลจึงรู้สึกยนิดีเม่ือระลึกถึงความทุกขข์องท่าน?  มนุษยจ์ะยนิดีใน
ความทุกขไ์ดอ้ยา่งไร? ท่านยนิดีเพราะท่านรู้วา่เป็นสิทธิพิเศษท่ีจะด าเนินไปตามทางขององคพ์ระเยซู 
ตลอดทางนั้นจะมีป้ายช้ีความวา่ “ความยากจน” “ความตกต ่า” “ศตัรู” “การเหยยีดหยาม” “การข่มเหง 
เบียดเบียน” แต่ถึงกระนั้นในท่ามกลางส่ิงเหล่านั้น ท่านก็ยนิดีไดเ้พราะท่านทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่องคพ์ระ
เยซู น่ีคือสาเหตุท่ีวา่ท าไมท่านจึงสรรเสริญความทุกขย์ากได ้ในโรม 5:3 ท่านรู้วา่ในความทุกขย์ากท่าน
สามารถเลา้โลมและช่วยแบ่งเบาความทุกขร้์อน หลายอยา่งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ได ้ คือความเศร้า
พระทยัในความไม่สมบูรณ์พร้อมเพรียงของคริสตจกัร เป็นความจริงท่ีวา่โดยการทนความทุกขย์ากนั้น 
ท่านก็ไดช่้วยใหค้ริสตจกัรสมบูรณ์ “....ส่วนการทนทุกขข์องพระคริสตท่ี์ยงัขาดอยูน่ั้น ขา้พเจา้ก็ไดรั้บ
ทนจนส าเร็จในเน้ือหนงัของขา้พเจา้ เพราะเห็นแก่พระกายของพระองคคื์อคริสตจกัร” (โคโสสี 1:24) 

สิทธิพิเศษท่ีองคพ์ระเยซูไดป้ระทานใหแ้ก่สาวกของพระองค ์ คือสิทธิพิเศษท่ีพระองคท์รง
เตรียมไวส้ าหรับผูท่ี้รักพระองค ์ พระองคท์รงเปิดเผยใหเ้ราเห็นพระทยัส่วนท่ีลึกล ้าท่ีสุดของพระองค์
หากไม่ผา่นความยากล าบาก เจา้สาวของพระองคจ์ะไม่ไดรั้บความสมบูรณ์ พระพร และสง่าราศี “จะมี
สิทธิพิเศษอนัใดยิง่ใหญ่กวา่การท่ีไดมี้สามคัคีธรรมในความทุกขย์ากของพระองค์” (ฟีลิปปี 3:10) สาวก
ของพระองคผ์ูรั้กองคพ์ระเยซูไม่ใชสิ้ทธิพเิศษน้ีใหเ้กิดผลหรือ? ส่ิงน้ีเป็นขอ้เสนออนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพระเจา้
ทรงประทานให้แก่เขา เป็นทรัพยส์มบติัซ่ึงเขาควรรักษาไวอ้ยา่งดียิง่ และไม่ยอมทิ้งไปดว้ยเหตุอนัใด
มิใช่หรือ? มีคนไม่ก่ีคนท่ีไดพ้บทรัพยอ์นัมีล ้าค่าน้ี แมว้า่พระวจนะของพระเจา้จะระบุไวอ้ยา่งชดัเจน แต่
ผูท่ี้รักองคพ์ระเยซูจะแสวงหาทรัพยน้ี์ดว้ยความร้อนรน เพราะความรักแทน้ั้นมกัสอนใหเ้ราเสียสละเพื่อ
จะเขา้ส่วนในความห่วงใยและความทุกขย์ากของคนท่ีเรารัก 

ถึงกระนั้นก็ดีกวา่ท่ีจะรักองคพ์ระเยซู และเสียสละ เพือ่พระองคด์ว้ยเหตุความรักน้ีเป็นส่ิงท่ี
ลึกลบั ในเอเฟซสัเปาโลเขียนท่ีเก่ียวกบัความสัมผสัอนัสนิทน้ีไวโ้ดยเทียบกบัความสัมพนัธ์ในชีวติ
สมรส “น่ีคือความลึกลบัอนัยิง่ใหญ่ฝ่ายขา้พเจา้ถือวา่หมายถึงพระคริสตก์บัคริสตจกัร” (เอเฟซสั 5:32) 
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พระคมัภีร์กล่าวถึงความลึกลบัของการท่ีพระเจา้จะเสด็จมารับเราดว้ย (1 โครินธ์ 15:51) จุดใหญ่
ใจความของเร่ืองน้ีก็คือความรัก ผูท่ี้รักองคพ์ระเยซูเท่านั้นท่ีจะถูกรับไปกบัพระองคแ์ละอยูก่บัพระองค์
ตลอดไป 

มีเพียง 2-3 แห่งเท่านั้นท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหค้วามกระจ่างเก่ียวกบัเร่ืองน้ี อคัรสาวกเปาโล
เขียนไวว้า่ชายผูห้น่ึงไดถู้กรับข้ึนไปบนสวรรคช์ั้นท่ีสาม (2 โครินธ์ 12: 2) หลายต่อหลายคร้ังท่านกล่าว
วา่ ท่านไดเ้ขา้สู่การทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของผูอ่ื้น (2 โครินธ์ 12:15) ฟีลิปปี 2:17, โคโลสี 
1:24, 2 ทิโมธี 2:10) ในขอ้พระธรรมขอ้หน่ึงท่านกล่าวไวว้า่ท่านมีรอยบาดแผลของพระเยซู (กาลาเทีย 
6:17) ท่านมีความผกูพนัสนิทกบัการทนทุกขข์ององคพ์ระเยซูอาจจะเป็นไปไดว้า่พระเจา้ไดท้รงใหท้่าน
เห็นบาดแผลท่ีพระกายของพระองคด์ว้ยตา ในฐานะผูรั้บใชข้องพระองค ์ ท่านไดอ้ยูก่บัองคพ์ระเยซู
เสมอในการทนทุกขท์รมาน และไดเ้ป็นพยานถึงเร่ืองน้ีอยา่งไม่หยดุหยอ่น (1 โครินธ์ 4:17) 

แต่มีผูใ้ดบา้งในปัจจุบนัน้ีท่ีรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของความรักน้ี ความสัมพนัธ์กบัความทุกขข์อง
พระเยซู ใครบา้งท่ีเรียนรู้ถึงการทนทุกขข์องบรรดาผูท่ี้พระเจา้ทางเลือกสรรใหรั้บพระพรอนัเป็น 
นิรันดร์ ใครบา้งท่ีทนทุกขย์ากเพื่อใหค้ริสตจกัรของพระองคส์มบูรณ์แบบ? ใครบา้งท่ีปวดร้าวใจใน
ความบกพร่องและการแตกแยกในคริสตจกัรของพระเจา้? ใครบา้งท่ีโสมนสัยนิดีอยา่งแทจ้ริงการทน
ทุกขข์องเขาท่ีพวกเรายงัไม่เคยเขา้สู่การทดสอบของการทนทุกขอ์ยา่งแสนสาหสั? มีใครบา้งท่ีจะใช้
โอกาสต่างๆ  ในทุกวนัเพื่อมีส่วนในความทุกขย์ากนั้น 

ในศตวรรษท่ีหน่ึงนั้นบรรดาสาวกของพระเยซู อคัรสาวกมีส่วนในการทนทุกขก์บัพระองค ์
ความรักดั้งเดิมยงัคงลุกโชติช่วงอยู ่ เผาไหมอ้ยูใ่นจิตใจของพวกเขา มนัเป็นฤทธ์ิเดชอ านาจท่ีท าใหพ้วก
เขาอุทิศถวายตวัองคพ์ระเยซู ต่อคริสตจกัรต่อคนท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไว ้ บรรดาคนเหล่านั้นผูรั้ก
พระองค ์และไดพ้ิสูจน์ความรักของเขาดว้ยการทนทุกขย์ากไดก้ลายเป็นพืชพนัธ์ุของคริสตจกัรของพระ 
เยซูคริสต ์ และเราไดพ้บบุคคลเหล่าน้ีในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร ดว้ยความรักอนัรุ่มร้อน เขายินดี
เดินไปตามทางแห่งความทุกขย์ากกบัองคพ์ระเยซู และในการร่วมทนทุกขก์บัพระองคน์ั้นเขาได้
กลายเป็นพระพรส าหรับคริสตจกัร 

เราเห็นตวัอยา่งเช่นน้ีไดจ้ากบรรดาคริสเตียนท่ีถูกทรมานจนตายในการปฏิวติัรัสเซีย เช่น 
ศิษยาภิบาล พอล ชไนเดอร์ ไดเ้ป็นพยานถึงความรักท่ียอมสละชีวติตายเพื่อพระคริสต ์ท่านตายอยา่งน่า
สยดสยองในคา่ยกกักนับูเคนวลัด ์ เพราะท่านกลา้ท่ีจะยนืหยดัอยูฝ่่ายความจริงในพระวจนะของพระเจา้ 
ท่านไม่เคยหลีกเล่ียงจากทางของความทุกขท์รมานเลยแมแ้ต่นอ้ย และไม่เคยหลีกเล่ียงจากทางของความ
ทุกขท์รมานเลยแมแ้ต่นอ้ย และไม่เคยแสวงหาท่ีจะใหค้วามทุกขน์ั้นลดลงเลยแมว้า่ท่านอาจท าได ้ ท่าน
ไดท้นทุกขท์รมานในหอ้งมรณะเหมือนกบัวา่ไม่มีอะไรเกิดข้ึน หากท่านยงัตะโกนบอกข่าวประเสริฐ
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ของพระเยซูแก่เพื่อนนกัโทษดว้ยกนัผูท่ี้รักพระองคก์็เขา้ใกลพ้ระเจา้มากท่ีสุดในท่ามกลางความทุกข์
ยาก ประสบการณ์ของท่านไดเ้ผยออกมาในสมุดบนัทึกประจ าวนัของท่านวา่ “ชัว่โมงท่ีมืดมิดท่ีสุดใน
ชีวติของเรานั้นไดน้ าเราใหเ้ขา้ใกลชิ้ดองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มากท่ีสุดอนัเป็นเหตุใหเ้ราขอบพระคุณพระองค์
อยา่งใหญ่หลวง” 

ในยคุน้ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงรอคอยความรักท่ีซ่ือสัตยเ์ช่นน้ี ทรงคอยความตั้งใจของเราท่ีจะ
ทนทุกขท์รมานเพื่อพระองค ์เพราะเราทั้งหลายก าลงัเขา้อยูใ่นบั้นปลายของยคุแลว้ 
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8. การเสดจ็กลบัมาและเวลาแห่งการจากกนั 

“อวสานของส่ิงทั้งปวงก็อยูแ่ค่เอ้ือม” (1 เปโตร 4:7) เราสามารถกล่าวถอ้ยค าเช่นน้ีอยา่งน้ีท่ีคน
ท่ีล่วงไปแลว้ไปอาจกล่าวได ้ หมายส าคญัของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสัญญาณบอกเหตุวา่โลกน้ีก าลงัถึงจุด
อวสานไดเ้กิดข้ึนแลว้เฉพาะหนา้ของเรา องคพ์ระเยซูตรัสวา่เราควรเฝ้าระวงัอยูเ่ม่ือเห็นสัญญาณเหล่าน้ี 
ชาวอิสราเอลจากทุก ๆ ชาติกลบัมายงัแผน่ดินของบรรพบุรุษของเขาตามท่ีไดพ้ยากรณ์ไวว้า่เป็นหมาย
ส าคญัของท่ีสุดปลายแห่งยคุ (เอเสเคียล 38:8 39:28) พระกิตติคุณไดแ้พร่ไปสุดมุมโลก (มทัธิว 24:14) 
และเราไดเ้ขา้สู่ยคุระเบิดปรมาณู ความวบิติัซ่ึงไดบ้รรยายไวอ้ยา่งแจ่มชดัโดย “เสียงแตรแห่งการ
พิพากษา” นั้นก็อยูแ่ค่ประตูบา้นเราแลว้ (ววิรณ์บทท่ี 8 และ 9) 

ถูกแลว้เราก าลงัอยูใ่นการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสององคพ์ระเยซู ตามท่ีมีค าเขียนไวว้า่ “ดว้ยวา่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาจากสวรรคด์ว้ยพระด ารัสสั่ง ดว้ยส าเนียงเรียกของเทพบดีและเสียงแตรของพระ
เจา้ และคนทั้งปวงในพระคริสตท่ี์ตายแลว้จะเป็นข้ึนมาก่อน หลงัจากนั้น เราทั้งหลายซ่ึงยงัเป็นอยู ่จะถูก
รับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้นและจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศอยา่งนั้นแหละเราก็จะ
อยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย”์ (1 เธสะโลนิกา 4:61, 17) 

แต่ใครเล่าจะไดมี้ส่วนในการข้ึนไปกบัพระองคเ์หมือนอยา่งท่ีองคพ์ระคริสตท์รงเสด็จข้ึนสู่
สวรรค ์ ใครเล่าท่ีเป็นคนของพระองคท่ี์จะถูกรับไปอยูก่บัพระองคเ์ม่ือเสียงเรียกดงัข้ึนเม่ือมีเสียงร้องวา่ 
“เจ้าบ่าวมาแล้ว” คนท่ีไดย้นิเสียงเรียกเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ทุกคนท่ีเรียกตนเองวา่คริสเตียนเพราะเหตุใด
หรือ? เพราะเราจะยอมไดย้นิแต่เสียงของผูท่ี้เรารู้จกัและรักอยา่งแทจ้ริงเท่านั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขณะ
เม่ือเสียงมากมายหอ้มลอ้มเราอยู ่คนรักกนัเท่านั้นท่ีจะจ าเสียงคนรักของเขาและติดตามไปได ้

ในท่ีนั้นพระสุรเสียงของพระเยซูจะเป็นเสมือนเสียงน ้ามากหลาย และเสียงร้องในสนามรบ แต่
เสียงต่าง ๆ ของโลกน้ีก็ดงักึกกอ้งเหมือนกนัในวนัเวลา และเรายิง่เขา้ใกลท่ี้สุดแห่งยคุก็จะยิง่ดงัยิง่ข้ึน 
คนท่ีรักพระองคเ์ท่านั้นท่ีจะไดย้นิคนอ่ืนจะไม่ไดย้นิเลย 

เช่นเดียวกบัเม่ือคร้ังองคพ์ระเยซูทรงด าเนินอยูใ่นโลกน้ี คนเป็นจ านวนมากไดเ้ห็นพระองคแ์ต่
ไม่รู้จกัพระองคไ์ดฟั้งพระองคแ์ต่ไม่ยอมรับพระวจนะของพระองค ์ “แต่ผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์ ผูท่ี้เช่ือใน
พระนามของพระองค ์ก็ไดรั้บฤทธ์ิอ านาจท่ีจะกลายเป็นบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 1:12) พระองคจ์ะทรง
รับบุคคลเหล่าน้ีเขา้ในอาณาจกัรของพระองคบ์นสวรรค ์ และพวกเขาจะอยูก่บัพระองคเ์สมอไปเป็นนิจ
เพราะลูก ๆ ของพระเจา้จะตอ้งอยูก่บัพระบิดาของเขา และพระกายของพระเยซูจะตอ้งอยูก่บัศีรษะของ
พวกเขา องคพ์ระเยซูเองจะเสด็จมาและรับบรรดาผูท่ี้เป็นของพระองคไ์ปอยูก่บัพระองค ์ พระองคจ์ะ
เสด็จมาในเมฆบนฟ้าสวรรคแ์ละรับเขาเหล่านั้นไปอยูก่บัพระองค ์
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ผูท่ี้รักพระองคย์อ่มรอคอยเวลาท่ีจะอยูก่บัพระองคเ์สมอไปเป็นนิจดว้ยใจจดจ่อ การแยกจากกนั
ก็น าความวปิโยคมาสู่เขาเหล่านั้นท่ีรักพระองค ์ ความรักขององคพ์ระเยซูจะสนองตอบความปรารถนาน้ี 
งานสมรสของพระเมษโปดกในสวรรคใ์กลเ้ขา้มา ยิง่เขา้ใกลว้นัท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง
เท่าไร ผูท่ี้รักพระเยซูก็ยิง่รอดว้ยใจจดจ่อเท่านั้นผูท่ี้เป็นของพระองคก์็ร้อนรนดว้ยความปรารถนาอนั
ลึกซ้ึงท่ีจะอยูก่บัพระองค ์ เพราะความรักยอ่มแสวงหาความสัมพนัธ์กบัคนรักโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลา
อนัยากล าบากมิใช่หรือ? ในเวลาเช่นน้ีพวกเขาปรารถนาอยูใ่กลค้นรักมากท่ีสุดท่ีจะมากได ้ เราเห็น
ตวัอยา่งน้ีไดจ้ากความสัมพนัธ์ของมนุษยเ์จา้สาวเจา้บ่าวอาจถูกกลืนไปในฝงูชนหมู่มาก และแทบจะไม่
มีใครสังเกตรู้เลยวา่เขาเป็นของกนัและกนั แต่ถา้เกิดไฟไหมห้รือมีอนัตรายเกิดข้ึน เราก็จะรู้วา่ใครท่ีมี
ความสัมพนัธ์ฉนัเจา้บ่าวเจา้สาว เขาทั้งสองจะต่อสู้กบัภยัอนัตรายเหมือนเป็นคนคนเดียวกนั ไม่ใช่
เพราะเขามีความคิดเป็นอยา่งเดียวกนั แต่เพราะเขาทั้งสองไดผ้กูพนัไวด้ว้ยกฎของความรัก มนัจะเป็น
เช่นน้ีแหละในวาระสุดทา้ย ผูท่ี้ถูกผกูพนักบัความรักของพระเจา้ก็จะพบกนัอีก แต่ในวาระสุดทา้ยนั้น
จะเป็นวาระแห่งการแยกจากกนัดว้ย เป็นวาระแห่งการพิพากษาคร้ังยิง่ใหญ่ และการพิพากษาจะเร่ิมตน้
ข้ึนท่ีครอบครัวของพระเจา้ก่อน (1 เปโตร 4: 17) ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นของแผน่ดินสวรรคก์็จะถูกแยกออกไป 

บนแผน่ดินโลกความมืดจะมืดยิง่ข้ึน สงครามและข่าวเล่าลือเร่ืองสงครามจะทวข้ึีน และดู
เหมือนวา่คนอธรรมมีชยัและความชัว่ร้ายจะแผซ่่านไป ทุกแห่งความพินาศท่ีตั้งตวัต่อสู้ผูท่ี้เป็นคนดีมี
คุณธรรมตามครรลองของพระเจา้จะเปิดเผยตวัอยา่งชา้ ๆ และจะเร่ิมส าแดงฤทธ์ิเดชอ านาจและอิทธิพล
ของมนั (2 เธสะโลนิกา 2:3) มนัจะเป่าเวทมนตค์าถาลงเหนือผูเ้ช่ือซ่ึงยอมใหค้วามรักต่อพระเจา้เยอืก
เยน็ลงพวกเขาจะตกภายใตอ้  านาจของการสงครามการวุน่วายความอยติุธรรมและหมายส าคญัเทียมเทจ็
ของพญามารซาตาน (มทัธิวบทท่ี 24) พญามารจะดึงดูดพวกเขาเหมือนแม่เหล็กคือพวกท่ีมอบจิตใจไว้
ใหม้นัเพราะมีธรรมชาติท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่พระเยซูจะทรงยึดบรรดาผูท่ี้หมั้นกบัพระองคไ์ว ้ คือ บรรดาผู ้
ท่ีรักพระองคแ์ละส าแดงพระลกัษณะของพระองคเ์ขาจะแยกจากผูท่ี้เคยต่ออยูด่ว้ยกนัมาเป็นเวลานาน 
บรรดาผูท่ี้เคยเป็นสมาชิกของคริสตจกัรเดียวกนั หรือร่วมสมาคมเดียวกนั หรือในกลุ่มท่ีมีสามคัคีธรรม
ร่วมกนั คนสองคนดูเหมือนจะด ารงชีวิตอยูเ่พื่อคอยการเสด็จกลบัมา ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่ในวนั
นั้นสองคนจะอยูด่ว้ยกนัท่ีทุ่งนาพระเยซูจะทรงรับคนหน่ึงไปแต่จะละอีกคนหน่ึงไว ้(ลูกา 17:36) มนุษย์
แต่ละคนจะตอ้งพบและตดัสินใจไม่วา่เขาจะตอ้งการหรือไม่ จะสู้หรือไม่ก็จะถูกดึงเขา้หาคนใดคนหน่ึง
ในสองคนน้ี คือองคพ์ระเยซูหรือไม่ก็พญามารผูท่ี้ต่อสู้พระคริสต ์

น่ีคือความจริงอนัน่าสะพึงกลวั คริสเตียนผูเ้ช่ือจะตกลงใตอ้ านาจของผูต่้อตา้นพระคริสตด์ว้ย
ขาดความรู้และไม่รู้สึกตวั เจา้แห่งความมืดจึงมีชยัเหนือพวกเขา ก็เพราะพวกเขาไม่ไดค้อยระวงัดูแลให้
เพลิงแห่งความรักลุกโชติช่วงในจิตใจของเขา ฉะนั้นความมืดและความไม่บริสุทธ์ิจึงยงัคงเหลืออยูใ่น
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ใจเขา และวนัหน่ึงพวกเขาจะต่ืนข้ึนและพบวา่ตวัเองยนือยูใ่นแถวของผูต่้อตา้นพระคริสตด์ว้ย พวกเขา
ไม่ไดเ้ฝ้าระวงัอยูใ่นขณะท่ียงัมีเวลาขจดัเช้ือร้าย พวกเขาไดห้วา่นการเฉ่ือยชาไม่ร้อนไม่เยน็และเขา้สนิท
กบัโลก เม่ือเขาเจริญข้ึนเจา้โลกก็กลืนกินเขาเสีย 

ก่อนเวลาก าหนดของผูต่้อตา้นพระคริสตจ์ะมาถึงเราจะตอ้งอุทิศถวายตวัต่อองคพ์ระเยซูโดย
ส้ินเชิง ความรักของเราต่อพระองคจ์ะตอ้งเป็นความรักท่ีหาขอบเขตไม่ไดต้อ้งพร้อมท่ีจะเสียสละ เราไม่
สามารถจะท าสงครามต่อสู้กบัความบาปแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ ได ้ ในบั้นปลายนั้นเป็นวาระแห่ง
วกิฤตการณ์และการพิพากษา มีทางเลือกอยูว่า่ เราจะถูกรับข้ึนไปกบัองคพ์ระเยซูหรือเราจะถูกทิ้งใหอ้ยู่
ในยคุของผูต่้อตา้นคริสต ์ เพราะในวนัเวลานั้นประชุมของอาณาจกัรแห่งความสวา่งและความมืดจะถูก
เปิดเผย พระเยซูจะเสด็จมาบนเมฆในฟ้าสวรรคแ์ละพญามารซาตานจะปรากฏบนพื้นแผน่ดินโลก ต่าง
ฝ่ายต่างก็จะรวบรวมกองทพัเตรียมเขา้สู่การสงคราม ระหวา่งพระเยซูกบัผูท่ี้พระองคท์รงเลือกสรรไว้
ต่อตา้นพระคริสตก์บัพรรคพวกของมนั 

เพราะจะมีการเปิดเผยให้เห็นวา่ผูใ้ดเป็นสมาชิกของประมุขใด ผา้คลุมหนา้จะถูกท าลายใหย้อ่ย
ยบัและทุกคนจะถูกเปิดเผย และจะเห็นไดว้า่แต่ละคนด ารงชีวิตอยูใ่นเพื่ออะไรนายเหนือดวงใจมนุษย์
ทุกคนจะปรากฏแน่ชดั ไม่วา่คนนั้นจะอยูนิ่กายใดหรือกลุ่มใดก็ตาม ในตอนนั้นค าถามจะมีอยูค่  าถาม
เดียว “คือจิตใจของเราเป็นของผูใ้ด ผูใ้ดท่ีเรารักเหนือส่ิงอ่ืนใด “เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา บรรดาคน
เหล่านั้นท่ีเป็นของพระองคจ์ะมีชีวติอยู”่ (1 โครินธ์ 15:23, 22) และ”....เราผูย้งัมีชีวติอยูจ่ะถูกรับข้ึนไป
ในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ” (1 เธสะโลนิกา 4:17) 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่จะมีคนบางคนท่ีนุ่งห่มขนแกะแต่ภายในนั้นเป็นสุนขัป่าท่ีหิวกระหาย 
ไม่รู้จกัการยกโทษ มกักบฏ จิตวิญญาณคลุม้คลัง่ เตม็ไปดว้ยพิษแห่งความตาย การใส่ร้ายป้ายสี และ
ความริษยา ในชัว่โมงนั้นจะมีคนเช่นน้ีมากมายสักเพียงใด พระคมัภีร์กล่าววา่ คนเช่นนั้นจะไม่มีส่วนใน
แผน่ดินของพระทยั (กาลาเทีย 5: 19-21) ในวนิาทีท่ีองคพ์ระเยซูเสด็จมารับคนของพระองคป์ระตู
สวรรคจ์ะปิดส าหรับคนท่ีด ารงชีวติอยูใ่นการกลอกลวงคือ “คนเหล่านั้นท่ีมีช่ือวา่เป็นอยูแ่ต่ตายแลว้” 
(ววิรณ์ 3:1) จะถูกทิ้งทางดา้นนอก ไม่ใช่แต่บรรดาคนท่ีปล่อยตวัใหต้กอยูใ่นความชัว่ร้ายเท่านั้นท่ีจะ
ไม่ไดเ้ขา้แผน่ดินของพระเจา้พระเยซูตรัสเช่นเดียวกนัน้ีกบัท่ีเป็นอวยัวะแห่งพระกายของพระคริสตท่ี์
อุ่น ๆ ไม่ร้อนไม่เยน็ “.... เราจะคายเจา้ออกจากปากของเรา” (ววิรณ์ 3:16) เพระเหตุใดหรือ?  เพราะการ
ตายทางฝ่ายจิตวิญญาณก็คือการตายฝ่ายความรัก มีชีวติอยูท่ี่ไหน มีความรักอยูท่ี่นัน่ มีค  าเขียนไวใ้นพระ
คริสตธรรมคมัภีร์วา่ การมีชีวติและความรักเป็นพระลกัษณะของพระเจา้ พระเจา้ทรงเป็นชีวติ พระเจา้
ทรงเป็นความรักเพราะฉะนั้นพวกเขาจะตอ้งถูกทอดทิ้งเพราะเขาไม่ไดรั้กองคพ์ระเยซู พวกเขาไม่ได้
เตรียมตวัเขา้สู่พิธีมงคลสมรสของพระเมษโปดก ในฐานะเจา้สาวท่ีจริง 
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ผูท่ี้ถูกทอดทิ้งจะร้องไหค้ร ่ าคราญ เสียงคร ่ าครวญแห่งความส้ินหวงัจะติดอยูริ่มฝีปากของผูท่ี้
รู้จกัพระเยซู “สายไปเสียแลว้” “สายไป” “ประตูปิดแลว้” “ประตูปิดแลว้”! หลายคนแน่ใจวา่เขามีท่ีอยู่
ในงานมงคลสมรสพระเมษโปดกแต่ในชัว่โมงนั้นพระเยซูจะตรัสกบัเขาดว้ยถอ้ยค าอนัรุนแรงวา่ “เรา
ไม่รู้จักเจ้า” พระองคจ์ะจ าไดแ้ต่สาวกของพระองค ์ เจา้สาวของพระองค ์ บรรดาผูท่ี้รักพระองคแ์ละ
ด าเนินตามรอยพระบาทของพระองคด์ว้ยความรักเท่านั้น ดว้ยไฟแห่งความรักเผาไหมอ้ยูใ่นจิตใจของ
พวกเขา เจา้บ่าวจึงจ าเขาไดว้า่เป็นของพระองค ์ เพราะพระองคเ์องทรงเป็นความรักนิรันดร์พระทยัของ
พระองคน์ั้นเตม็ไปดว้ยไฟแห่งความรักซ่ึงวนัหน่ึงจะปกคลุมอยูท่ ัว่พื้นพิภพ การเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง
ขององคพ์ระเยซูจึงเป็นการเสด็จมาซ่ึงความรัก ผูท่ี้รักพระองคเ์ท่านั้น ท่ีจะไดเ้ขา้ไปในงานมงคลสมรส
ของพระเมษโปดก 

เหตุฉะนั้น สายตาของผูเ้ช่ือจึงจบัจอ้งอยูท่ี่การเสด็จมาคร้ังท่ีสองขององคพ์ระเยซู และมองเห็น
ความรักเป็นหวัใจส าคญั มีค าถามค าเดียวท่ีพระเจา้จะตรัสถามเรา เม่ือเรายนือยูต่่อหนา้พระองค ์ เป็น
ค าถามเดียวกบัท่ีพระองคต์รัสถามซีโมนเปโตร “เจ้ารักเราหรือ” ในชัว่โมงนั้นความจริงในพระวจนะ
ของพระเยซูจะเป็นท่ีรู้แจง้ พระองคจ์ะส าแดงพระองคแ์ก่ผูท่ี้รักพระองค ์ คือคนเหล่านั้นท่ี “ยนิดีในการ
เสด็จมาของพระองค”์ (2 ทิโมธี 4:8) เขาจะไดรั้บมงกุฎในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก “นางเป็น
ผูท่ี้รักมาก” คร้ังหน่ึงพระเยซูเคยตรัสอยา่งน้ี ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จกลบัมา  ค  าสรรเสริญเช่นน้ีจะมีค่ายิง่ 
สูงค่ากวา่ทรัพยสิ์นใด ๆ ในโลกน้ี เพราะผูท่ี้รักพระองค ์ ผูท่ี้มีตราของเจา้สาวเท่านั้นท่ีจะสัมผสักบั
พระคุณของพระองค ์ เขาเหล่าน้ีเท่านั้นท่ีจะถูกรับข้ึนไป บุคคลอ่ืนจะไม่เห็นพระองคเ์ม่ือพระองคเ์สด็จ
มาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค ์  ในวนิาทีนั้นพระองคจ์ะส าแดงพระองคว์า่ เป็นเจา้บ่าวแก่เจา้สาวท่ีรัก
พระองค ์ การเสด็จกลบัมาคร้ังน้ีเป็นเร่ืองอศัจรรยอ์ยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่ทุกคนจะไดเ้ห็นความงาม สง่าราศี 
และความยิง่ใหญ่ของพระองค ์แต่ผูท่ี้ไดรั้บเชิญไปในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดกเท่านั้น บรรดา
คนเหล่านั้นเท่านั้นท่ีพระวจนะไดก้ล่าวถึงไวว้า่ 

“เจ้ำสำวของพระองค์ได้เตรียมพร้อมแล้ว พระองค์ทรงโปรดให้เจ้ำสำวสวมผ้ำป่ำนเนือ้ละเอียด
ใสบริสุทธ์ิ” (ววิรณ์ 19:7, 8) 

เจา้สาว คือบรรดาคนเหล่านั้นท่ีมีความรักร้อนรนต่อองคพ์ระเยซู เคร่ืองประดบัแทข้องเจา้สาว 
คือความรักของเธอ 

เวลาน้ีเป็นชัว่โมงท่ีจะตอ้งเตรียมพร้อม พระวจนะของพระเจา้ไดก้ล่าวแก่เราวา่ “ท่านทั้งหลาย
จงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ไดค้วามรอดดว้ยความเกรงกลวัและตวัสั่น” (ฟีลิปปี 2:12) เพราะถา้ไม่
บริสุทธ์ิแลว้ “จะเห็นพระเจา้ไม่ไดเ้ลย” (ฮีบรู 12:14) ถา้ไม่มีความบริสุทธ์ิแลว้ไม่มีผูใ้ดไปกบัพระองค์
ได ้ ไม่มีผูใ้ดอาจจะเห็นพระพกัตร์ของพระองคไ์ด ้ ผูท่ี้มีใจบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีจะเห็นพระองค ์ (มทัธิว 5:8) 
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และพระวจนะของพระองคไ์ดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ “และทุกคนท่ีมีความหวงัเช่นนั้น....(ความหวงัท่ีจะเห็น
พระองค)์ ก็ช าระตนใหบ้ริสุทธ์ิดงัท่ีพระองคท์รงบริสุทธ์ิ (1 ยอห์น 3:3) พระวจนะของพระเจา้ไดใ้ห้
ความหวงัอนัยิง่ใหญ่แก่เราวา่ ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จมารับเรา ในวนังานมงคลสมรสของพระเมษโปดก
เราจะไดรั้บการช าระ และไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหเ้หมือนพระฉายาของพระองค ์ ความรักเป็นแรงชกั
น าใหเ้ราปรารถนาการช าระใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด เจา้สาวจะยอมท าทุกส่ิงทุกอยา่งใหเ้ขา้กบัเจา้บ่าวและท า
ใหเ้จา้บ่าวพอใจ เพราะเธอรักมาก 

เจา้สาวท่ีแทจ้ริงนั้น จะปล ้าสู้กบัความผดิบาปดว้ย ความเช่ือ ต่อสู้เพื่อใหส้ าเร็จใหจ้งได ้ เธอจะ
ถือรักษาขอ้เรียกร้องของเจา้บ่าวอยา่งเคร่งครัด และบากบัน่ท่ีจะท าตามดว้ย “จงกลบัใจเสียใหม่ เพราะ
แผน่ดินสวรรค ์ (การเสด็จกลบัมาของพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้บ่าว) อยูใ่กลแ้ลว้” (มทัธิว 3:2) ดว้ยความรักท่ี
เธอมีต่อพระองค ์ เธอจะพยายามทุกวถีิทางท่ีจะเตรียมพร้อมส าหรับพระองค ์ เจา้สาวจะร้อนรนท่ีจะมุ่ง
หนา้ไปยงัเป้าหมายน้ี เหมือนดงัท่ีท่านอคัรสาวกเปาโลกระท าแก่ผูท่ี้อยูใ่นการปกครองของท่าน 
“เพราะวา่ขา้พเจา้หวงแหนท่านอยา่งท่ีพระเจา้ทรงหวงแหน เพราะวา่ขา้พเจา้ไดห้มั้นพวกท่านไว้
ส าหรับสามีผูเ้ดียว เพื่อถวายพวกท่านใหแ้ก่พระคริสตเ์ป็นพรหมจารีบริสุทธ์ิ” (2 โครินธ์ 11:2) เจา้สาว
ด ารงชีวิตอยูด่ว้ยความหวงัน้ีคือเธอจะไดเ้ห็นพระองค ์ จะไดเ้ขา้ร่วมในงานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดกร่วมกบัพระองค ์ เธอจะใหมี้ร้ิวรอยต าหนิในตวัเธอไม่ได ้ เธอตอ้งการใหพ้ระองคผ์ูเ้ป็นเจา้บ่าวพอ
พระทยั “เพราะพระองคจ์ะไดมี้คริสตจกัรท่ีสง่าราศี ไม่มีต าหนิร้ิวรอย หรือมลทินใด ๆ เลย แต่บริสุทธ์ิ
ปราศจากต าหนิ” (เอเฟซสั 5:27) และการประดบัตวัทั้งส้ินนั้น ก็มีวตัถุประสงคเ์พียงอยา่งเดียวคือ วนั
หน่ึงพระองคจ์ะทรงตรัสวา่ 

“โอ ท่ีรักของฉันเอ๋ย เธอช่ำงงำมสะพร่ังไปท้ังนั้นในตัวเธอจะหำต ำหนิสักนิดกไ็ม่มี” 
(โซโลมอน 4: 7) 
เธอรู้ดีวา่เธอกระท าใหเ้จา้บ่าวพอใจท่ีสุด เม่ือเธอประดบัตวัดว้ยความถ่อมใจในพระวจนะของ

พระองค ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่พระองคท์รงพอพระทยัท่ีจะสถิตในจิตใจของผูท่ี้ถ่อมตนดงันั้น
เจา้สาวจึงยอมเรียนรู้วนิยัทั้งปวงท่ีจะท าใหเ้ธอเป็นเหมือนกบัพระฉายาขององคพ์ระเยซู เธอรู้ดีวา่จะตอ้ง
ไดรั้บการฝึกวินยั เพื่อจะเขา้ส่วนในความบริสุทธ์ิของพระองค ์

ดงันั้น ความรักจึงมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายสุดทา้ย คือการท่ีไดมี้การสัมพนัธ์กบัองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้การเสด็จกลบัมาของพระองค ์ การฟ้ืนคืนพระชนม ์ ไดเ้ห็นพระองคผ์ูบ้ริสุทธ์ิผูเ้ป็นพระบุตรองค์
เดียวของพระเจา้ ถึงกระนั้นผูใ้ดเล่าท่ีจะทนต่อการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ได ้ พระเนตรขององค์
พระเยซูเปรียบประดุจเปลวเพลิง (ววิรณ์ 1:14) ความสวา่งท่ีเปล่งประกายจากพระพกัตร์ของพระองค์
นั้นส่องสวา่งเจิดจา้เกินกวา่จะทนได ้ ไม่มีความชัว่ร้ายใดจะทนต่อความสวา่งนั้นได ้ จิตวญิญาณท่ีอยูใ่น
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ความมืดจะเผชิญพระพกัตร์พระองคไ์ม่ได ้ เขาจะร้องออกมาดว้ยความกลวัแก่ภูเขาและกอ้นหินวา่ “จง
ลม้ลงมาทบัเราไว ้ซ่อนเราไวจ้ากพระพกัตร์ของพระองคผ์ูส้ถิตบนพระท่ีนัง่ และจากพระพิโรธของพระ
เมษโปดก” (ววิรณ์ 6:16) การเผชิญหนา้กบัพระองคใ์นคร้ังนั้น  คือการเผชิญกบัชัว่โมงแห่งการ
ตดัสินใจคร้ังนั้น คือการเผชิญกบัชัว่โมงแห่งการตดัสินใจคร้ังยิง่ใหญ่ บรรดาผูท่ี้เป็นเหมือนพระฉายา
ของพระองคจ์ะเขา้ร่วมอยูก่บัพระองค ์  ผูท่ี้ไม่ไดส้ าแดงพระฉายของพระองค ์ จะถูกพรากไปจากพระ
พกัตร์ของพระองคโ์ดยฉบัพลนั ดว้ยเหตุน้ีพระเยซูจึงตรัสดว้ยความร้อนพระทยัเม่ือระลึกถึงเวลาท่ี
พระองคเ์สด็จกลบัมา “จงเฝ้าระวงัพร้อมอยูเ่สมอ จงอธิษฐานใหท้่านมีก าลงัท่ีจะรอดพน้จากส่ิงเหล่านั้น
ท่ีจะบงัเกิดข้ึน เพื่อท่านจะยนือยูต่่อหนา้บุตรมนุษยไ์ด”้ (ลูกา 21:36)  

ประตูเขา้สู่สวรรคแ์ละงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก จะเปิดออกตอ้นรับผูท่ี้ต่ืนตวัและ
เตรียมตวัพร้อมอยูค่วามรักเป็นกุญแจดอกส าคญั เรามีกุญแจดอกส าคญัแลว้หรือยงัในเวลาบั้นปลายน้ี 
ในขณะท่ีพระเยซูอยูท่ี่ประตูบา้นแลว้ เราไม่ทราบวนัเวลา เรารู้เพียงแต่วา่อยูใ่กลแ้ค่เอ้ือมคนยามของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ป่าแตรของเขาแลว้ ส่งเสียงร้องวา่ “จงเตรียมตัวของท่านให้พร้อม พระองค์ผู้เป็น
เจ้าบ่าวจะเสด็จมา องค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิง่ใหญ่” ผูใ้ดจะออกไปพบพระองคไ์ด ้ ผูใ้ดจะเห็นพระพกัตร์
พระองคไ์ด ้ ผูใ้ดจะไดอ้ยูก่บัพระองคเ์สมอไปเป็นนิจ คืนคนเหล่านั้นท่ีรักพระองค ์ แสวงหาพระองค์
ดว้ยความร้อนรนแมว้า่ความบริสุทธ์ิของพระองคก์็เหนือความบริสุทธ์ิเขามากมาย แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ผูป้ระกอบดว้ยความรักจะไม่ทิ้งผูท่ี้มาหาพระองคด์ว้ยความรักเลย เหตุฉะนั้นองคพ์ระเยซูจะเปิดประตู
รับเจา้สาวผูม้าหาพระองคด์ว้ยความรัก เธอจะไดเ้ขา้ไปภายในนครนั้น และร่วมฉลองงานมงคลสมรส
กบัพระองค์
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9. ปลายทางของความรักและงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก 

พระวจนะของพระเจา้กล่าวไวว้า่ “ความสุขมีแก่คนเหล่านั้น ผูไ้ดรั้บเชิญไปในงานมงคลสมรส
ของพระเมษโปดก” (ววิรณ์ 19:9) เขาเหล่านั้นเป็นสุขจริงหนอ? จะเกิดอะไรข้ึนในวนันั้น? การไดเ้ขา้
ร่วมงานมงคลสมรสนั้นหมายถึงอะไร? ส่ิงเหล่าน้ีอยูเ่กินพลงัความคิดหรือถอ้ยค าท่ีจะบรรยายได ้ ความ
โสมนสัยนิดีและความสุขอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลกน้ีก็ไม่อาจเทียบไดก้บังานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดก งานนั้นเป็นงานฉลองอนัยิง่ใหญ่ของความรักราชาแห่งอาณาจกัรสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกไดจ้ดั
งานเล้ียงข้ึนคืองานเล้ียงของพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้บ่าวกบัเจา้สาวแห่งความรักของพระองค ์ เป็นงานท่ี
สมศกัด์ิศรีแห่งพระองคผ์ูท้รงเตรียมงาน พระองคผ์ูไ้ม่ทรงเก็บส่ิงดีอนัใดไวจ้ากเราเลย 

บรรดาทูตสรรคผ์ูรั้บใชพ้ระองค ์ จ านวนมากมายเหลือท่ีจะคณานบัหลายพนัลา้น ต่างรีบเร่งท่ี
จะเตรียมงานมงคลสมรสของพระเมฆโปดกน้ี “บรรดาทูตสวรรคท่ี์ถูกส่งออกไปเพื่อรับใช ้ เพื่อเห็นแก่
บรรดาคนท่ีไดรั้บความรอดนั้น” (ฮีบรู 1:14) ต่างก็รีบร้อน โตะ๊ท่ีใชใ้นงานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดก จะถูกตระเตรียมและปรับดบัดว้ยความงามอนัล ้าเลิศแห่งสวรรคส์ถาน ถา้บรรดาทูตสวรรคไ์ด้
ปรนนิบติัผูท่ี้ซ่ือสัตยใ์นแผน่ดินโลกน้ี ในสวรรคเ์บ้ืองบน จะปรนนิบติับรรดาคนเหล่านั้นมายิง่สัก
เพียงใดเม่ือเขาเหล่านั้นไดเ้ขา้มายงัอาณาจกัรพระบิดา ประดุจราชาทั้งหลาย ทูตสวรรคจ์ะปรนนิบติัเขา
เหล่านั้นอยา่งไม่รู้ส้ินสุดทูตสวรรคจ์ะเปล่งเสียงร้องเพลงท่ีไพเราะอ่อนหวานท่ีสุดจะสรรเสริญองคพ์ระ
เยซู เพราะเจา้สาวผูน้ัง่อยูข่า้งพระองคง์ามอยา่งหาท่ีเปรียบมิได ้ เพราะพระโลหิตของพระเมษโปดกได้
เปล่ียนบรรดาคนบาปใหก้ลายเป็นเจา้สาว เขาเหล่านั้นไดก้ลบักลายเป็นพระฉายาของพระองค ์ เขา
เหล่านั้นจะนัง่กบัพระองคบ์นบลัลงักข์องพระองค ์(ววิรณ์ 1:5,6, 3:21 เอเฟซสั 5:25-27) พวกเทพบดีจะ
เริงร าไปรอบองคพ์ระมหากษตัริยแ์ละเจา้สาวในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก สวรรคส์ถานจะ
สะเทือนสะทา้นไปดว้ยเสียงเพลงและเสียงกู่กอ้งแห่งความโสมนสัยนิดี เสียงพิณจะถูกบรรเลง จะมี
เสียงสรรเสริญอยา่งไม่รู้ส้ินสุด เจา้สาวจะถูกน ามาในงานเล้ียงฉลองในสวรรค ์ และจะไดเ้ขา้ไปในหอ้ง
พิธีของงานมงคลสมรสอนังดงามวจิิตรพิสดาร 

ถึงกระนั้นท่ามกลางรัศมีภาพทั้งส้ินน้ี เจา้สาวจะเป็นเสมือนผูต้กอยูใ่นความฝัน เยีย่งผูท่ี้มีความ
รักแท ้ สายตาของเธอจะจบัจอ้งอยูท่ี่พระองคแ์ต่ผูเ้ดียว ผูซ่ึ้งจิตวญิญาณของเธอหลงรัก องคพ์ระเมษ
โปดกประทบัอยูบ่นพระท่ีนัง่ พระองคผ์ูเ้ป็นเจา้บ่าว ท่ามกลางเสียงแห่งความโสมนสัยนิดีของเทพบดี 
หูของเจา้สาวจะฟังแต่เสียงขององคพ์ระมหากษตัริยเ์หนือมหากษตัริยอ่ื์นใด เพราะในเด๋ียวนั้นตวัเธอจะ
ไดอ้ยูก่บัพระองคเ์สมอไปเป็นนิจกาล ไดเ้ห็นพระองคห์นา้ต่อหนา้ เพราะบดัน้ีรัศมีภาพอนัแจ่มชดัของ
พระองคไ์ดป้รากฏแจง้แลว้ และเปล่งรัศมีเหนือความอศัจรรยแ์ห่งฟ้าสวรรค ์ ทูตสวรรคจ์  านวนเหลือ
คณานบั ฉายรัศมีของท่านในสวรรค ์ ทูตสวรรคแ์มเ้พียงองคเ์ดียวก็กระท าให้โลกสวา่งไสวไดโ้ดยสง่า
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ราศีของท่าน (ววิรณ์ 18: 1) แต่แสงน้ีก็สลวัไปเม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงปรากฏพระองคท์รงกระท าให้
สวรรคเ์ตม็ไปไดว้ยพระสิริ ซ่ึงฉายสวา่งยิง่กวา่ดวงอาทิตยม์ากหลาย องคพ์ระเยซูเจา้ จึงมีค าเขียนไวว้า่ 
“นครนั้นไม่ตอ้งการแสงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ เพราะวา่พระสิริของพระเจา้เป็นแสงสวา่งของนครนั้น 
และพระเมษโปดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนั้น” (ววิรณ์ 21:23)  

จริงทีเดียวแสงสวา่งและรัศมีภาพฉายจากพระพกัตร์ของพระเยซูเจิดจา้ไปทัว่เมืองสวรรค ์ และ
การกระท าใหทุ้กส่ิงงดงามอยา่งวจิิตรบรรจง สารพดัทุกส่ิงเป็นภาพสะทอ้นขององคพ์ระเยซู คือทั้ง
บรรดาทูตสวรรค ์ ผูท่ี้พระองคไ์ถ่แลว้หรือแ้มแ้ต่นครทองค านั้น องคพ์ระเยซูไดป้ระทานพระสิริของ
พระองคแ์ก่สรรพส่ิงทั้งปวงในสวรรคส์ถาน ทุกส่ิงฉายรัศมีภาพอนัตระการตา เพราะทุก ๆ ส่ิงด ารงอยู่
โดยไดส้ัมผสักบัพระองคโ์ดยตรง อยูภ่ายใตก้ารครอบครองของพระองคท่ี์นัน่ไม่มีส่ิงใดท่ีสามารถ
หยดุย ั้งฤทธานุภาพของพระองค ์ จะตอ้งฉายผา่นม่านพลงัแห่งความรักของพระองคฉ์ายสวา่งทัว่ทุกหน
ทุกแห่ง เตม็เป่ียมดว้ยฤทธานุภาพ น่ีคือค าตอบท่ีวา่เหตุใดสวรรคจึ์งสวา่งโชติช่วงเช่นนั้น ถนนทองค า
ก าแพงแกว้ไพฑูรย ์ แม่น ้าท่ีใสเหมือนแกว้ ทุกส่ิงทุกอยา่งใสกระจ่างแจง้ ในนครของพระเจา้ทุกส่ิงทุก
อยา่งเป็นเสมือน “สถานีส่ง” ของความรัก ตน้ไมทุ้กตน้ ใบไมทุ้กใบถูกสร้างข้ึนเพื่อรับรัศมีภาพและ
ความงามขององคพ์ระเยซู เพื่อส าแดงความงามในวถีิต่าง ๆ กนั เมืองนั้นเป็นนครของพระเยซูอยา่ง
แทจ้ริง คือ นครเยรูซาเล็มใหม่ จิตวิญญาณทุกดวงด ารงชีวิตอยูใ่นพระสิริของพระองค ์

เจา้สาวจะเห็นความงามขององคพ์ระมหากษตัริยเ์ธอจะพดูกบัพระองคโ์ดยวธีิท่ีแตกต่างไปจาก
วธีิท่ีเธอใชใ้นโลกอยา่งแน่นอนวา่ 

“พระองคท์่านงามเลิศยิง่กวา่บุตรของมนุษยค์นใด  
พระคุณหลัง่ลงบนริมฝีปากของพระองคท์่าน” (สดุดี 45:2) จะมีการพดูจากนัอยา่งใกลชิ้ด ดงัท่ี

เราไดเ้ห็นเงาของส่ิงน้ีในบทเพลงซาโลมอน เม่ือเจา้บ่าวพดูกบัเจา้สาวดว้ยความรักและความสุขอนั
ยิง่ใหญ่ “นอ้งของฉนัเจา้สาวของฉนั ความรักของเธอช่างหวานเสียน่ีกระไร (ซาโลมอน 4:10) และ
เจา้สาวไดต้อบวา่ 

“โอเหล่ำบุตรีแห่งเยรูซำเลม็ 
น่ีคือท่ีรักของดิฉัน น่ีคือเพ่ือนยำกของดิฉัน” 
(ซาโลมอน 5:10, 16) แน่นอนจะตอ้งมีค าสนทนาดว้ยความรักอนัล ้าลึก ระหวา่งเจา้บ่าวและ

เจา้สาวเพราะความรักยอ่มสนองตอบความรัก และพิสูจน์ตนเองในค าพดูและการกระท า 
เจา้สาวยอ่มสยบอยูแ่ทบเทา้ของพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้บ่าว เม่ือไดเ้ห็นพระองคผ์ูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ ผูเ้ป็นองคพ์ระมหากษติัรยผ์ูย้ิง่ใหญ่ แต่พระองคจ์ะประคองผูเ้ป็นเจา้สาวข้ึน และพาไปนัง่เบ้ืองขวา
พระหตัถข์องพระองคเ์พราะเธอคือเจา้สาวของพระองค ์ เป็นบุคคลท่ีพระคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงไวว้า่ “พระ
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ราชินีประดบัทองค าเมืองโอฟีร์ประทบัอยูข่า้งขวาพระหตัถพ์ระองคท์่าน” (สดุดี 45:9) ในท่ามกลาง
ความยากเขญ็นั้นความเช่ือและความรักของเจา้สาวไดรั้บการพิสูจน์แลว้ และบดัน้ีเธอไดรั้บรัศมีภาพ
และความงามอนัเลอเลิศแห่งสวรรค ์ ใครเล่าจะจ าคนบาปคนเก่าไดเ้ม่ือกลายสภาพมาเป็นเจา้สาวแลว้ 
เธอสวมเส้ือผา้งามเหมือนราชินีในชุดสีขาวสะอาด และสวมมงกุฎแห่งความชอบธรรม (2 ทิโมธี 4:8) 
และไดน้ัง่อยูข่า้งพระองคผ์ูเ้ป็นองคพ์ระมหากษตัริย ์ เหนือกษตัริยอ่ื์นใด และไดฉ้ลองพิธีมงคลสมรส
กบัพระองค ์

เด๋ียวน้ีเธอสวมมงกุฏซ่ึงเป็นสง่าราศี ท่ีส าแดงความถ่อมใจ และความอบัอายท่ีเธอไดย้อมรับ
แบกดว้ยเห็นแก่พระนามของพระองค ์ ดว้ยความอดทน ดว้ยความถ่อมใจและดว้ยความรัก เธอไดก้ลบั
กลายเป็นเจา้สาวขององคพ์ระมหากษตัริยเ์หนือฟ้าสวรรคแ์ละจกัรวาล ทุกส่ิงทุกอยา่งสยบอยูแ่ทบพระ
บาทของพระองค ์ เธอจะไดรั้บการตกแต่งดว้ยรัศมีภาพอนัสมควรแก่ฐานะอนัสูงส่งของเธอ บนแผน่ดิน
โลกเธอไดรั้กพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีเธอจึงไดรั้บรัศมีภาพของพระองค ์ (1 เปโตร 4: 13) งามอะไรเช่นน้ี 
สูงส่งอะไรเช่นน้ี เธอผูเ้ป็นเจา้สาวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เหนือพื้นพิภพ เป็นจอมกษตัริยเ์หนือองค์
พระมหากษตัริยอ่ื์นใด 

เธอไดส้วมมงกุฏเพราะองคพ์ระเยซูไดต่้อสู้จนไดรั้บชยัชนะเพื่อเธอ โดยการทนทุกขท์รมาน 
ดงันั้นเธอจึงตอ้งถอดมงกุฏของเธอวางลงคร้ังแลว้คร้ังเล่า ความรักท าใหเ้ธอตอ้งท าอยา่งนั้น เธอ
ตอ้งการใหพ้ระองคไ์ดรั้บความรักและเกียรติยศทั้งส้ิน พระองคท์รงรักเธอมากจนยอมไถ่ความผดิบาป
ใหเ้ธอ และเธอสมควรรักและขอบพระคุณพระองคโ์ดยส้ินสุดใจ ดงันั้นในฟ้าสวรรคค์งจะมีเกมส์อนั
บริสุทธ์ิ จะเป็นอยา่งอ่ืนไดห้รือ เม่ือเกมส์นั้นเล่นดว้ยกฎเกณฑแ์ห่งความรัก องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
สวมมงกุฏใหแ้ก่ผูท่ี้พระองครั์ก แต่ดว้ยความรักมงกุฏจะถูกถอดออกและวางไวเ้ฉพาะพระพกัตร์
พระองค ์ น่ีเป็นเกมส์ของความรักพระมหากษตัริยผ์ูเ้ป็นเจา้บ่าว จะยกยอ่งเจา้สาวของพระองคแ์ละ
ปรนนิบติัเธอในงานเล้ียงฉลองของสวรรคน์ั้น (ลูกา 12: 37) เจา้สาวจะเป่ียมลน้ดว้ยความรักท่ีมีต่อองค์
พระมหากษตัริย ์ องคพ์ระผูช่้วยใหร้อดและเจา้บ่าวของเธอเธอตอ้งการถวายเกียรติยศแก่พระองค ์ เธอจึง
วางมงกุฏลงแทบพระบาทพระองค ์และร้องเพลงแห่งความรักและความยกยอ่งบูชา (วิวรณ์ 4:10) 

บรรดาทูตสวรรคท์ั้งปวงยนิดีท่ีไดเ้ห็นความถ่อมใจและความรักของพระผูส้ร้างของท่าน เม่ือ
พระองคค์าดเอวของพระองคแ์ละปรนนิบติัเจา้สาวของพระองคท่ี์โตะ๊ ในหอ้งรับรองของงานเล้ียงแห่ง
สวรรคส์ถาน ท่านทั้งหลายโสมนสัยนิดีในพิธีสวมมุงกุฏในแก่เจา้สาว คร้ังหน่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นคน
บาปท่ีไม่มีพระเจา้ แต่เด๋ียวน้ีไดรั้บพระกรุณาธิคุณของพระเจา้อยา่งมากมายเกินบรรดาทูตสวรรค์
ทั้งหลาย ดงัท่ีมีค  าเขียนไวว้า่คริสเตียนจะพิพากษาทูตสวรรค ์(1 โครินธ์ 6: 3) 
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ชีวติท่ีเร่ิมตน้ท่ีพระท่ีนัง่ของพระองค ์ เร่ิมตน้ข้ึนในพิธีมงคลสมรสนั้น เป็นชีวตินิรันดร์อยา่ง
แทจ้ริง เป็นการรวมสารพดัส่ิงใหถึ้งความพร้อมบริบูรณ์อนับริสุทธ์ิของความโสมนสัยนิดี การร้อง
สรรเสริญ การรักพระองค ์ และการไดรั้บความรักจากพระองค ์ การพกัพิงในร่มพระคุณของพระองค ์
และปกครองนานาชาติร่วมกบัพระองค ์(ววิรณ์ 2:26-27) ไดรั้บเกียรติยศและส าแดงเกียรติยศนั้นไม่มีส่ิง
ใดท่ีถูกละทิ้งในชีวตินิรันดร์น้ี ทุกอยา่งส าเร็จบริบูรณ์เป็นการเขา้พกัในท่ีสงบสุขอยา่งแน่แท ้ การเห็น
แก่ตนเองและเน้ือหนงัก็หมดอ านาจไป มีแต่เสียงกึกกอ้งแห่งความโสมนสัยนิดี และความสงบของ
ความรักท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัพระองค ์ เป็นประชากรของพระองคท่ี์มีท่ีอยูใ่นนครแห่งความงามของสรวง
สวรรคข์องพระเจา้นิรันดร์ และไดป้รนนิบติัพระองคใ์นความบริสุทธ์ิ (ววิรณ์ 22:3) ในสวรรคส์ถานซ่ึง
อาจารยเ์ปาโลกล่าวไวว้า่ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีงานเล้ียงฉลองของงานมงคลสมรสของพระโปดกอนั
ไม่รู้ส้ินสุด ชีวตินิรันดร์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่ามหาศาลและเป็นส่ิงท่ีผดิแผกแตกต่างออกไป เกิดกวา่ท่ีจะน า
ส่ิงใดมาเปรียบเทียบได ้ ชีวิตเช่นน้ีมีแต่ความกลมกลืนคลอ้งจองและความเหมาะสมอนัน่ายนิดี เพราะ
มาจากพระเจา้ผูท้รงเป็นความรัก ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีมีความกลมกลืนกนัอยา่งลึกซ้ึงใน “นครแห่งสันติ
สุข” ซ่ึงเป็นความหมายของค าวา่ “นครเยรูซาเลม็” นั้น ราชาแห่งสันติจะไดค้รอบครองและท่ีนัน่พวก
เราจะไม่รู้จกัอะไรเลย นอกจากสันติสุขและความโสมนสัยนิดี 

พระเจา้ทรงเตรียมอะไรไวส้ าหรับบรรดาผูท่ี้รักพระองค?์ เราจะพบความเตม็เป่ียมบริบูรณ์
สูงสุดในงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก ความทุกขย์ากและการตีสอนซ่ึงเตรียมเราไวใ้หพ้ร้อมใน
แผน่ดินโลกน้ี จะเทียบกบัเป้าหมายอนัสูงสุดท่ีเรารออยูไ่ม่ไดเ้ลย แมแ้ต่ในโลกน้ีการท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดเขา้สู่
การสมรสนั้น ก็เป็นจุดสูงสุดจุดหน่ึงในชีวติแต่การสมรสในโลกน้ีก็เป็นเพียงเงาของการสมรสท่ีจะ
เกิดข้ึน ในสวรรคส์ถาน ในแผน่ดินโลกทุกส่ิงนั้นถูกแต่งแตม้สีสันโดยความบาป และความไม่สมบูรณ์
แบบ แต่ท่ีนัน่การสมรสเป็นงานซ่ึงจะจดัฉลองโดยปราศจากความทุกขย์าก ความบาป ความไม่
เหมาะสมกลมกลืนอนัเกิดจากความไม่ซ่ือสัตยแ์ละความตาย นัน่คืองานมงคลสมรสซ่ึงองคพ์ระเยซูผู ้
ทรงเป็นพระมหากษตัริยแ์ละเจา้บ่าว จะฉลองร่วมกบัเจา้สาวของพระองค ์ ในการร่วมสามคัคีธรรมของ
ความรัก เจา้สาวนั้นหมายถึงคริสตจกัรและบรรดาสมาชิก ซ่ึงจะมาจากทุกนิกายทุกกลุ่มและทุกชาติทุก
ภาษา เขาเหล่านั้นคือผูท่ี้ด ารงชีวติอยูโ่ดยรักพระเยซูจนหมดจิตใจ และเป็นพี่นอ้งกนัทั้งส้ินในพระ
คริสต ์บรรดาคนเหล่าน้ีถูกเรียกวา่ “ฝงูแกะ” “เจา้สาว” “ภรรยา” พวกเขาจะไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่ลงท่ีโตะ๊
หน่ึง ร่วมสามคัคีธรรมในความรักกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นเจา้บ่าว และมีสามคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั 

ใครเล่าสามารถจะบรรยายถึงรัศมีภาพของงานมงคลสมรสน้ี เป็นวนัแห่งความปล้ืมปิติขององค์
พระเยซูและสวรรคท์ั้งส้ิน เรารู้เพียงเลา ๆ จากเสียงกึกกอ้งแห่งความโสมนสัยนิดีซ่ึงสะเทือนสะทา้นไป
ทัว่สวรรคเ์ม่ือวนันั้นมาถึง 
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“ฮาเลลูยา เพราะวา่พระเจา้ของเราผูท้รงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู ่
ขอใหเ้ราทั้งหลายร่าเริงยนิดี และเตน้โลดถวายพระเกียรติแด่พระองค ์
เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแลว้และเจา้สาวของพระองคไ์ดเ้ตรียมพร้อมแลว้ 
(ววิรณ์ 19: 6-7) 
พระบิดาจะทรงยนิดีสักเพียงใดเม่ือทอดพระเนตรเห็นผลจากการท่ีพระบุตรของพระองคย์อม

ทนทุกขเ์พื่อพระเจา้สาวซ่ึงเป็นคนบาป แต่บดัน้ีไดก้ลบักลายมาเป็นพระฉายาของพระบุตร โดยการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์ พระบุตรจะทรงยนิดีสักเพียงใดท่ีไดถ้วายเจา้สาวของพระองคต่์อพระบิดา 
พระองคไ์ดท้  าใหพ้ระประสงคข์องพระบิดาส าเร็จลงพระบุตรไดป้ระทานพระองคเ์องจนถึงความมรณา
เพื่อชนหมู่น้ี ท่ามกลางมนุษยท่ี์พระองคท์รงสร้าง พระองคไ์ดไ้ถ่เขาใหร้อดพน้จากความบาป เพื่อเขา
เหล่าน้ีจะไดส้ าแดงสง่าราศีของพระผูส้ร้าง พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “ตน้ไมจ้ะปรบมือสรรเสริญพระเจา้ 
เม่ือประชากรของพระองคถู์กปลดปล่อยใหเ้ป็นไท” (อิสยาห์ 55:12) ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดท่ีบรรดาสรรพ
ส่ิงของพระเจา้ในสรรคส์ถาน ซ่ึงจะไดร่้วมฉลองในงานคร้ังน้ีจะยนิดี บทเพลงแห่งสวรรคจ์ะมีการเริง
โลดเปล่งเสียงร้องและนอ้มนมสัการพระองคผ์ูท้รงใหว้นันั้นมาถึงพวกเขาจะเห็นพระองค ์ บ่อน ้าพุแห่ง
ความงาม เคร่ืองประดบัแห่งสวรรคส์ถานโดยแท ้ เป็นความปิติของพระบิดาและเจา้สาว และตน้ก าเนิด
แห่งความรักทั้งปวง พระองคย์งัทรงมีรอยแผลอนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งความรักของพระองคต่์อเราและ
การทนทุกขข์องพระองคด์ว้ย โดยบาดแผลนั้นพระองคไ์ดท้รงไถ่เราได ้ เม่ือทรงทอดพระเนตรมายงัเรา
เราจะไม่นมสัการพระองคไ์ดห้รือ? 

ความรักอนัประกอบดว้ยการทนทุกขข์องพระเยซูเป็นความรักท่ีมหศัจรรย ์ ความรักนั้นเป็น
เปล่ียนความเกลียดชงัใหก้ลบักลายเป็นความรักได ้ ความรักนั้นสร้างอาณาจกัรแห่งความรักข้ึนได ้ ใหมี้
ชยัชนะ น่ีคือความหมายของงานมงคลสมรสของพระเมษโปดก คือความรักท่ีน าไปสู่ความมรณาแทน
เรานั้น ประกอบดว้ยฤทธานุภาพทั้งส้ินและมีฤทธ์ิครอบครอง ไดมี้ชยัชนะเหนือโลกแห่งความเกลียดชงั 
และชยัชนะนั้นเร่ิมตน้ท่ีผลแรก คือหมู่เจา้สาว สวรรคไ์ดร้อคอยวนัมงคลสมรสของพระเมษโปดก และ
ในท่ีสุดเม่ือจ านวนเตม็ครอบบริบูรณ์ คริสตจกัรคือพระกาย ของพระองคจ์ะเดินทางกลบับา้น ช่างเป็น
วนัอนัยิง่ใหญ่อะไรเช่นน้ี เม่ือผลแรกของผูไ้ถ่เดินทางกลบับา้น พวกอ่ืน ๆ ก็จะตามไปดว้ย (โรม 8:23 
ววิรณ์ 20:6) ชยัชนะแห่งความรักจะขยายขอบเขตออกไปกวา้งขวางยิง่ข้ึน ววิรณ์บทท่ี 22 กล่าวใหเ้รา
ทราบวา่ ประชาชาติจะไดรั้บการรักษาใหห้ายเม่ือเขาไดกิ้นจากตน้ไมแ้ห่งชีวติ เรารู้อยูว่า่บรรดาสรรพ
ส่ิงท่ีพระเจา้ทางสร้างยงัคร ่ าครวญรอคอยการไถ่ของผูท่ี้เป็นผลแรกและการฉลองงานมงคลสมรสของ
พระเมษโปดกก็ป่าวประกาศถึงความผกูพนัในความรักระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยค์วามรักเช่นน้ีจะ
ครอบครองไปทัว่จกัรวาล งานมงคลสมรสเป็นจุเร่ิมตน้ของยคุแห่งอาณาจกัรของพระเจา้ “พระองคพ์ระ
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ผูเ้ป็นเจา้ไดท้างใชฤ้ทธานุภาพอนัใหญ่ยิง่ของพระองค ์ ทรงเร่ิมปกครองแผน่ดินโลก” (ววิรณ์ 11:17) 
และหลงัจากสมยัพนัปีแลว้ นครเยรูซาเล็มใหม่จะเล่ือนลอยลงมาบนแผน่ดินโลก เป็นเจา้สาวของ
พระองคพ์ร้อมอยูแ่ลว้ และพระองคจ์ะกระท าใหน้ครนั้นเตม็บริบูรณ์ดว้ยสง่าราศีของพระองคแ์ละ
สวรรคใ์หมแ่ผน่ดินใหม่จะมาถึง พระเจา้จะสถิตอยูท่่ามกลางนครนั้น พระองคจ์ะปกครองอาณาจกัร
ของพระองคด์ว้ยสง่าราศีอนัยิง่ใหญ่ พร้อมดว้ยบรรดาผูท่ี้ไดรั้บเชิญไปในงานมงคลสมรสของพระเมษ
โปดกนั้น 

เหตุฉะนั้น องคพ์ระเยซูทรงรอคอยให ้ “ผลแรก” นั้นไดเ้ดินทางกลบับา้น เพราะผูอ่ื้นจะไม่ได้
เขา้ส่วนในการไถ่น้ี จนกวา่งานมงคลสมรสของพระเมษโปดกจะไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนจนกวา่พวกเขาจะมาถึง
บา้น ไม่เช่นนั้นพระองคจ์ะครอบครองโดยเดชานุภาพของพระองคไ์ม่ได ้ พวกเราเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง
หรือไม่วา่ พระเจา้ไดท้รงรอคอยงานมงคลสมรสของพระบุตรของพระองคเ์พียงใด? พระเยซูทรงรอ
นานเพียงใด? เป็นการรอคอยดว้ยความรักอยา่งจดจ่อรอท่ีจะไดพ้บคนท่ีพระเจา้ทรงรัก คือการใหม้นุษย์
ทุกคนไดรั้บความช่วยเหลือใหบุ้ตรทุกคนกลบัมาบา้นของพระบิดา บิดาของบุตรท่ีหลงหายรอคอยการ
กลบัมาของบุตรชายนานฉนัใด? เจา้บ่าวรอคอยวนัวิวาห์อยา่งไร? องคพ์ระเยซูผูเ้ป็นเจา้ผูมี้ความรัก 
นิรันดร์ ก็ทรงรอคอยวนัมงคลสมรสของพระองคฉ์นันั้น  

งานมงคลสมรสของพระเมษโปดก ควรจะเป็นเป้าหมายท่ีเราปรารถนาและบากบัน่มุ่งหนา้ไป
ไม่ใช่หรือ? ความรักของเราท่ีมีต่อพระเยซูควรเปล่งเสียงร้องวา่ เม่ือเป็นเช่นน้ี ขอพระเยซูเสด็จกลบัมา
โดยเร็วเถิด ขอใหว้นัของพระองคม์าถึง ขอใหค้วามรักของพระองคไ์ดช้ยัชนะขอใหค้วามโสมนสัยนิดี
ของพระองคเ์ป่ียมลน้” เรารู้สึกหรือไม่วา่สวรรคก์ าลงัตระเตรียมทุกส่ิงส าหรับวนันั้น ซ่ึงใกลเ้ขา้มาแลว้ 

ผูท่ี้สามารถยนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้นก็เป็นสุข ผูซ่ึ้งความรักดั้งเดิมของ
เขาไมเ่ยอืกเยน็ลง แต่แทรกซึมเขา้ไปในไขขอ้ในกระดูกในการด ารงชีวิตอยูข่องเขา ผูท่ี้ความรักได้
เตรียมเขาไวใ้หเ้ขา้สู่งานมงคลสมรสของพระเมษโปดกโดยอ านาจแห่งการไถ่ของพระองคก์็เป็นสุข ค า
วา่ “ความโสมนสัยนิดี” หรือ “ความสุขอนัยิง่ใหญ่” ก็ไม่อาจบรรยายถึงส่ิงท่ีบรรดาคนเหล่านั้นจะ
ประสบได ้ สง่าราศีอนัเหลือท่ีจะบรรยายไดจ้ะห้อมลอ้มพวกเขา และ “พระองคจ์ะใหพ้วกเขาด่ืมจาก
แม่น ้าแห่งความปิติสุข” (สดุดี 17:15) พระองคเ์ป็นผูง้ามท่ีเลิศในสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก พระเยซูคริสต์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระบิดาไดท้รงเตรียมส่ิงทั้งปวงไวส้ าหรับผูท่ี้รักพระองค ์

โอ องคพ์ระเยซูคริสต ์ผูเ้ป็นเจา้บ่าว 
ลูกแกะผูป้ราศจากมลทินของพระเจา้ 
สรรพส่ิงทั้งส้ินสรรเสริญพระองค ์
ทั้งมนุษยแ์ละทูตสวรรคส์รรเสริญพระองค ์
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หอ้งรับรองในสวรรคก์ าลงักึกกอ้ง 
ดว้ยเสียงสรรเสริญพระมหาไถ่ 
รัศมีภาพอนัยิง่ใหญ่ส่องสวา่ง 
ไหลหลัง่จากพระท่ีนัง่อนัประกอบดว้ยรัศมีภาพ 
ไม่มีผูใ้ดน่ิงเงียบ 
ทุกส่ิงเนียงเปล่งเสียงสรรเสริญ 
นอ้มนมสัการลงต่อพระสง่าราศีของพระองค ์
เสียงเพลงก็เร่ิมบรรเลงข้ึน 
และมงกุฏทองแห่งความงาม 
ก็เปล่งประกายอยูท่ ั้งใกลแ้ละไกล 
คือมงกุฏของผูมี้ชยัในการสงคราม  
ในสง่าราศีท่ีปรากฏอยู ่ณ บดัน้ี 
จิตใจนั้นก็มะลายไป 
ดว้ยเสียงเพลงแห่งพระเมษโปดก 
บนบลัลงักส์วรรคน์ั้น 
ขา้ง ๆ พระองคผ์ูท้งเป็นอยู ่
พระพกัตร์อนังดงามของพระองคป์รากฏ 
วสุิทธิชนผูถู้กรับไปจะไดเ้ห็น 
และไม่เคยอ่อนระอาไปเลย 
ตลอดชัว่นิจกาล 
“โอ องคพ์ระเยซู พระองคท์รงงามยิง่”  
วสุิทธิชนจะเปล่งเสียงยกยอ่ง 
งามท่ีสุดยิง่กวา่บรรดาชนนบัหม่ืน 
และทรงเป็นอยูเ่หมือนเดิม 
เขาจะคุกเข่าลงดว้ยความงงงนัและย  าเกรง 
ต่อหนา้พระท่ีนัง่แห่งเดชานุภาพ 
ดว้ยการสรรเสริญอนัถ่อมใจลง 
ดว้ยดวงตาท่ีจบัอยูท่ี่พระองคแ์ต่ผูเ้ดียว 
จิตวิญญาณของขา้พเจา้ปรารถนา 
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ท่ีจะเห็นสวรรคข์องพระเจา้ 
ท่ีอยูข่องบรรดาผูท่ี้ไดรั้บพระพร 
ท่ีสถิตอยูข่องผูท่ี้เป็นไท 
องคพ์ระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ทรงเช้ือเชิญใหเ้จา้สาวเขา้มา 
ยงัอาณาจกัรท่ีไม่มีต าหนิด่างพร้อย 
ในท่ีซ่ึงความรักจะกระท าให้ทุกคนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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ออกแลว้! หนงัสือชุดของบาซิเลีย ชล้ิงค ์
ควรอธิษฐานอย่างไร? 
เงาวปิโยค 
ภัยพบิัติ 


