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พระพรรับให้ถูก ใช้ให้เป็น 
โดย อจ.สมเกยีรติ  วรรณศรี 

บทน ำ 

โรม 15:29 “ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำมำหำท่ำนน้ัน ข้ำพเจ้ำจะมำพร้อมด้วยพระพรอนับริบูรณ์
ของพระคริสต์” หรือทีใ่นภำษำองักฤษเรียกว่ำ (I will cone in the full measure of the blessing of 
Christ) ท่ำนอคัรทูตเปำโลบอกว่ำจะมำพร้อมด้วยกำรเต็มล้มพระพรของพระคริสต์ 

ควำมหมำย: พระพรของพระคริสต์บริบูรณ์อยู่แล้วในพระองค์เองแต่ตัวของเปำโลเองต่ำงหำก 
ทีจ่ะมีพระพรน้ันอยู่เต็ม หรือกีม่ำกน้อย เพือ่จะมอบให้ชำวโรมหรือไม่? 

: เรำควรวำงรูปแบบกำรด ำเนินชีวติแบบไหน เพือ่ให้พระพรของพระคริสต์อยู่เต็มในชีวติ เพือ่
จะสำมำรถแบ่งปันพระพรน้ันไปสู่ผู้อืน่ 

* เพลง ชีวติคริสเตียน 246 “ตัวข้ำเป็นท่อทีว่่ำงเปล่ำ” 
* อ่ำน เฉลยธรรมบัญญตัิ 7:13-16 จะพบแนวคิดของพระคัมภีร์เดิมเกีย่วกบัพระพร 

1. ควำมหมำยของค ำว่ำ “พระพร” 

ค ำวำ่พระพร (BLESSING`S) กบัค ำวำ่ “เป็นสุข หรือควำมสุข” (BLESSED) เป็นค ำท่ีมี
ควำมหมำยเดียวกนั ซ่ึงเป็นค ำท่ีตรงกนัขำ้มกบัค ำวำ่ “OUIC” (โอฮิ) ท่ีแปลวำ่ “วบิติั” เป็นค ำท่ีมีรำก
ศพัทม์ำจำกภำษำกรีกวำ่ “MAKARIOS” ซ่ึงมีควำมหมำยวำ่ มิใช่หมำยถึงอำกำรทำงสภำวะอำรมณ์ หรือ
ควำมรู้สึกมีควำมสุขตำมปกติท่ีข้ึนอยูก่บัเหตุกำรณ์ท่ีดี (เดิมค ำน้ีก็ใชส้ ำหรับเรียกเทพเจำ้ของชำวกรีก วำ่
เป็นเทพเจำ้แห่งควำมสุขโดยธรรมชำติในตวัเอง โดยกำรกระท ำของมนุษยไ์ม่สำมำรถสั่นคลอนหรือ
กระทบต่อเทพเจำ้แต่อยำ่งใด) 
คนอืน่ ๆ เขำคิดอย่ำงไร? 

กลุ่มบุคคลในพระคุมภีร์ เช่น 
* ฟำริสี (หวัอนุรักษ)์ ควำมสุขอยูใ่นธรรมเนียม แบบแผน ท่ีสืบทอดมำจำกบรรพบุรุษ 
* สะดูสี (หวัสมยัใหม่) ควำมสุข คือกำรกำ้วทนัโลก เหตุกำรณ์ ทนัสมยัและเสรีภำพ 
* เอส็เซ็นท ์(ถือสันโดษ) ควำมสุขคือกำรตดัขำดตนเองออกจำกโลก 
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* ซีล็อท (ถือสังคมจดั) ควำมสุขคือปฏิรูปทำงกำรเมือง สังคมใหดี้ข้ึน 

 ทรรศะฝ่ำยโลก 

“ควำมสุข เป็นของผูท่ี้สำมำรถช่วงชิง ผูท่ี้ผลกัไสทุกคนใหอ้อกไปจำกทำงของตน ผูท่ี้ไดส่ิ้งท่ี
เขำตอ้งกำร ไดไ้ปยงัท่ีท่ีเขำตอ้งกำรไป ควำมสุขคือกำรแข่งขนั (เขำชนะ), กำรท ำส่ิงท่ีคุณตอ้งกำร, กำร
กอบโกยควำมสนุกสนำนท่ีคุณพึงสรรหำมำได,้ กำรไดค้รอบครองควำมสุขเป็นของคนร ่ ำรวย เป็นของ
ผูท่ี้สูงศกัด์ิเป็นของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เป็นของบุคคลท่ีโด่งดงั 

ทรรศนะของพระเยซูคริสต์ 

“ควำมสุขเป็นควำมช่ืนชมยนิดีท่ีไม่มีผูใ้ดจะช่วงชิงเอำไปได ้ (ยอห์น 16:22) เป็นควำมสุขท่ี
ซ่อนอยูภ่ำยใน เป็นควำมสุขและควำมช่ืนชมยนิดีท่ีไม่ไดม้ำจำกเหตุกำรณ์ (1 โครินธ์ 6:15) แต่เป็นค ำท่ี
แสดงถึงลกัษณะภำยในบุคคลนั้นมีอยู ่ เช่นพระเจำ้เองทรงมีควำมสุขท่ีไม่ตอ้งอำศยัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ใด ๆ” 

วลิเลีย่ม บำร์คเล่ย์ 

“ควำมสุขของมนุษยคื์อบำงส่ิงบำงอยำ่งท่ีข้ึนอยูก่บัโอกำส และกำรเปล่ียนแปลงในชีวติ 
บำงอยำ่งชีวติจะตอ้งมอบให้และอำจจะเป็นบำงอยำ่งท่ีท ำลำยชีวติ ควำมสุขคริสเตียนเป็นส่ิงท่ีไม่อำจจะ
จบัตอ้งได ้และไม่อำจจะช่วงชิงเอำไปไดเ้ด็ดขำด” 

พระพรหรือควำมสุขอนัเป่ียมล้น จะเป็นของเรำไดก้็ต่อเม่ือเรำไดเ้ขำ้ส่วนในสภำพขององค์
พระเจำ้และขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เพรำะวำ่ MAKARIOS เป็นพระลกัษณะของพระเจำ้และของพระ
เยซูคริสต ์ ฉะนั้นเม่ือเรำพดูถึงค ำดงักล่ำว เรำควรจะกล่ำวถึงในควำมหมำยของพระคมัภีร์ มำกกวำ่ท่ีจะ
ใชค้  ำน้ีตำมควำมรู้สึกท่ีผวิเผินอนัเป็นควำมรู้สึกท่ีมำจำกเหตุกำรณ์ 

ดงันั้นกำรใชค้  ำ MAKARIOS เป็นเพียงกำร “มีควำมสุข” หรือ “มีพระพร” ถือวำ่เป็นควำมคิดท่ี
ผดิอยำ่งมหนัต ์ และเป็นกำรตีควำมคุณค่ำของค ำน้ีต ่ำมำกเกินไป เพรำะวำ่กำรมีควำมสุขนั้นเป็นเพียง
กำรมีควำมรู้สึกของเรำเอง แต่พระเยซูคริสตเ์องทรงใชค้  ำน้ีเพื่อตดัสินคนเหล่ำนั้น (มทัธิว 5:3 ff.) ตำม
ควำมเป็นจริงพระองคไ์ม่ไดพ้ดูถึงส่ิงท่ีพวกเขำก ำลงัมีควำมรู้สึก แต่พดูถึงควำมคิดของพระเจำ้ท่ีมีต่อ
พวกเขำและสภำพท่ีพวกเขำเป็นอยู ่นัน่คือกำรเป็นผูท่ี้ไดรั้บพระพร 
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พระพร (BLESSING`S) คอือะไร 

จำกพระธรรมมทัธิว พระพรคือกำรเป็นผูมี้สิทธ์ิไดค้รอบครองแผน่ดินสวรรค ์ ไดรั้บแผน่ดิน
โลกเป็นมรดก ผูท่ี้ไดรั้บกำรปลอบประโลมจำกพระเจำ้ไดค้วำมอ่ิมบริบูรณ์ ไดรั้บพระกรุณำไดเ้ห็นพระ
เจำ้ ไดช่ื้อวำ่เป็นบุตรของพระเจำ้ และเป็นผูท่ี้มีบ ำเหน็จบริบูรณ์ในสวรรค ์(รวมทั้งส้ิน 8 ประกำร) 

* พระพรเหล่ำน้ี มิไดแ้ยกกนัประทำนใหที้ละส่วนแต่ประกำรใด 
* พระพรเหล่ำน้ี พระเจำ้ทรงประทำนใหแ้ก่ผูเ้ช่ือทุกคน 
* พระพรเหล่ำน้ี พระเจำ้ประทำนใหแ้ก่ผูเ้ช่ือทุกคนท่ีมีคุณสมบติั 
* คุณสมบติันั้นก็คือ หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบและสิทธิพิเศษของคริสเตียนท่ีเป็นประชำกรใน

แผน่ดินของพระองค ์ควำมเข้ำใจผดิของคริสเตียนในยุคนี ้
เรำตอ้งยอมรับควำมจริงกนัวำ่คริสเตียนจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีก ำลงัหลงผดิและตีควำมหมำย “พระ

พร” ของพระเจำ้ใหเ้ป็นเพียงเร่ืองของวตัถุส่ิงของท่ีมองเห็น หรือจบัตอ้งได ้เท่ำนั้น ซ่ึงควำมคิดดงักล่ำว
น้ีมีอิทธิพลมำจำกทศันคติของลทัธิสุนิยม (OPIMIISM) ซ่ึงเป็นพวกท่ีมองโลกในแง่ดีไปหมด เช่น 
ศำสตรำจำรย ์เจ.ที.อำดมัส์  ไดเ้ขียนถึงเร่ืองสมยัเม่ือลทัธินำยทุนไดโ้ผล่ข้ึนมำในช่วงปี ค.ศ.1850 (2393) 
วำ่ “เวลำนั้นเรำก ำลงัมัง่คัง่ข้ึนมำกมำย ทั้งมีจ  ำนวนพลเมืองและธุรกิจเพิ่มมำกข้ึนทุก ๆ ปี ในภำค
ตะวนัออกของอเมริกำเฮอร์มำนน์ เมลวลิลเ์ขียนหนงัสือชั้นดีเยีย่มช่ือ Moby Dick ซ่ึงเป็นช่ือของ
ปลำโลมำเผอืก แต่ไม่มีใครรู้และสนใจหรอกวำ่ปลำโลมำเผอืกหมำยถึงอะไร (ควำมจริงหมำยถึงควำม
ชัว่ร้ำย) และไม่มีใครสนใจมีควำมชัว่ร้ำยอยูใ่นจกัรวำลหรือไม่ เรำชอบงำนเขียนของเอเมอร์สัน (นกั
ประพนัธ์ชำวอเมริกำ ในกลำงศตวรรษท่ี 19) มำกกวำ่ของเมลวลิลเ์พรำะวำ่ท่ำนขอร้องใหเ้รำเป็นคนมี
วฒันธรรมและจิตใจสูงข้ึน ท่ำนมีควำมหวงัเหมือนดงัเช่นพวกเรำในสมยันั้นวำ่ควำมเจริญฝ่ำยวญิญำณ
จะววิฒันำกกำรออกมำจำกวตัถุ และท่ำนไดอ้วยพรใหท้ำงรถไฟของเรำเป็นประโยชน์ต่อองคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้ แต่เมฆสีด ำในอเมริกำนั้นยงัคงด ำและแผก่วำ้งออกไปทุกที...” และในยคุนั้นชำวอเมริกำกนัเองต่ำงก็
มีทศันคติวำ่บรรพบุรุษสืบเช้ือสำยมำจำกบำป แต่เม่ือมนุษยมี์ควำมเจริญมำกข้ึนบำปก็จะหลุดหำยไป 

ดงันั้นเรำจะเห็นวำ่อิทธิพลของควำมคิดดงักล่ำวน้ียงัครอบคลุมอยูใ่นใจของคริสเตียนในยคุน้ี
จ  ำนวนไม่นอ้ยเลยทีเดียว โดยเขำเขำ้ใจและพยำยำมจ ำกดัพระพรของพระเจำ้ให้เป็นเพียงวตัถุหรือส่ิงท่ีดี 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติเท่ำนั้น อะไรท่ีไม่ดีนั้นเขำจะถือวำ่เป็นกำรแช่งสำปจำกพระเจำ้ เช่นถำ้ใครบำดเจบ็ 
หรือประสบเครำะห์กรรมใด ๆ ท่ีค่อนขำ้งจะเลวร้ำย หรือชีวติส่วนตวัในกำรครองชีพไม่ดีข้ึนเลย เป็น
ตน้ ซ่ึงเป็นกระแสควำมคิดท่ีสวนทำงกบัค ำสอนขององคพ์ระเยซูคริสตอ์ยำ่งชดัเจน (ใน ลูกำ 12:15) 
“ชีวติของตนมิไดอ้ยูใ่นกำรมีของฟุ่มเฟือย” แต่คริสเตียนหลำยคนก ำลงัพยำยำมแสวงหำควำมสุข หรือ
พระพรจำกวตัถุส่ิงของต่ำง ๆ ในโลกน้ีอยำ่งเมำมนั และก ำลงัพยำยำมเติมเตม็ควำมตอ้งกำรฝ่ำยวญิญำณ
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ดว้ยส่ิงต่ำง ๆ จำกภำยนอก (ซ่ึงไม่ต่ำงไปจำกวธีิกำรของชำวโลก) เขำพยำยำมใชว้ตัถุส่ิงของต่ำง ๆ ใน
โลกน้ีเติมแต่งดวงวญิญำณหรือชีวิตฝ่ำยวิญญำณ เพื่อจะเป็นกำรพิสูจน์ใหใ้คร ๆ เป็นวำ่เขำเป็นคนท่ี
ไดรั้บพระพรของพระเจำ้ 

ในวธีิกำรดงักล่ำว แมจ้ะดูเหมือนวำ่เป็นส่ิงท่ีง่ำย ๆ แต่เรำควรคิดให้รอบคอบ เพรำะวำ่มนัไม่
สำมำรถท่ีจะใชท้ดแทน หรือชดเชยกนัได ้ เช่น บำงคนมีชีวติกำรแต่งงำนท่ีขมข่ืน  ก็พยำยำมชดเชยดว้ย
กำรซ้ือรถยนตค์นัใหม่ หรือไม่ก็มะนำวมีรำคำแพง จะใหใ้ชม้ะม่วงแทนในกำรปรุงอำหำรบำงอยำ่ง ดู
เหมือนวำ่ได ้ แต่มนัทดแทนกนัไม่ไดห้รอก อนิจจงั และน่ำสมเพชท่ีคริสเตียนก ำลงัปรุงแต่งชีวติฝ่ำย
วญิญำณกนัดว้ยเศษขยะของโลก 

* ซำโลมอน...กล่ำววำ่ อนิจจงั อนิจจงั ทั้งหมดภำยใตด้วงอำทิตยล์ว้นแต่อนิจจงั 
* ซำอูล...เม่ือตกอยูใ่นควำมทอ้แทส้ิ้นหวงั ทรัยพส์มบติัไม่สำมำรถใหค้วำมอ่ิมใจได ้
* เบลชลัซำร์ เสวยน ้ำจนัทร์ดว้ยภำชนะทองค ำ แต่ไร้สุข (ดำนีเอล 5:5 ff.) 
เรำยงัคงพบควำมจริงน้ีในหลำยคริสตจกัร บำงคนถูกชกัชวนใหม้ำเป็นคริสเตียนโดยกำรหยบิ

ยืน่วตัถุทำงโลกให ้ เช่นเช่ือพระเจำ้แลว้ชีวิตจะดีข้ึนหำยโรค เลิกบุหร่ี เลิกกำรพนนัได ้ พน้อ ำนำจของผี
วญิญำณชัว่ บำงคริสตจกัรก ำลงัยืน่ขอ้เสนอในเร่ืองของควำมมัง่คัง่ควำมส ำเร็จ ช่ือเสียง ถำ้พระพรหรือ
ควำมสุขแทจ้ริงของคริสตจกัรเป็นเพียงเท่ำน้ี น่ำสงสำรพระเยซูคริสตท่ี์พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีมำจำกกิเลสตณัหำเท่ำนั้น แต่เม่ือเรำดูควำมเป็นจริงในพนัธกิจขององคพ์ระ
เยซูคริสต ์ พระองคเ์ขำ้มำในโลกไม่เคยหยบิยืน่วตัถุส่ิงของทำงโลกใหม้นุษยเ์ลย ซ่ึงเรำไม่พบในค ำ
เทศนำบนภูเขำ หรือในกำรท ำพนัธกิจอ่ืน ๆ พระองคมี์จุดมุ่งหมำยท่ีชดัเจนเช่น กำรรักษำโรค หรือกำร
เล้ียงคนดว้ยขนมปังบำงตอนพระองคจ์ะทรงเล้ียงเขำหรือดูแลเอำใจใส่พวกเขำอยำ่งดีเม่ือประชำชนมี
ควำมตอ้งกำร หรือมีควำมจ ำเป็นแต่เม่ือประชำชนมำดว้ยแรงจูงใจท่ีผิดพระองคไ์ม่เคยตอบสนอง 

โทมสั วตัตส์ัน (นกัศำสนศำสตร์, นกัวชิำกำร) ไดก้ล่ำวไวอ้ยำ่งน่ำคิดวำ่ “สรรพส่ิงในโลกน้ีไม่
อำจดบัทุกขฝ่์ำยวิญญำณได ้ ดุจดงักระดำษมิอำจจะหยดุย ั้งกระสุนปืน ควำมปรีดำฝ่ำยโลกจะโบยบิน” 
สรรพส่ิงภำยนอกมีแต่จะน ำควำมทุกขม์ำให ้ (ปัญญำจำรย ์ 5:13) และพี่นอ้งท่ีรัก เรำควรตระหนกัถึง
หลกัควำมจริงวำ่ ตน้ไมแ้ห่งควำมช่ืนชมยนิดีจะไม่สำมำรถเจริญงอกงำมและเติบโตข้ึนไดใ้นแผน่ดินท่ี
ถูกสำป น่ำเศร้ำใจท่ีคริสเตียนก ำลงัลดมำตรฐำนชีวิตลงมำต ่ำจนไม่ค่อยจะมีอะไรแตกต่ำงไปจำก
ชำวโลกเลย 

พระพรนีเ้ป็นส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ในปัจจุบันหรืออนำคต? 

ในเร่ืองดงักล่ำวน้ีมีสองทรรศนะดว้ยกนั บำงคนคิดวำ่จะเป็นพระพรท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต 
เพรำะมีลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงอนำคตตอนจะส้ินยคุ เช่น เร่ืองของบ ำเหน็จในสวรรค ์ (มทัธิว 5:11) และ
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สังเกตในพระพรทั้งแปดประกำรจะพบวำ่มีแต่อนัแรกกบัอนัสุดทำ้ยเท่ำนั้นท่ีเป็นปัจจุบนั เช่นเร่ืองของ
กำรเห็นพระเจำ้ ในควำมจริงเรำน่ำจะเห็นไดใ้นวนัสุดทำ้ย (1 โครินธ์ 13:12, ฮีบรู 12:14, ยอห์น 3:2, 
ววิรณ์ 22:4) แต่เรำก็สำมำรถมองเห็นไดแ้ลว้คือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ (ยอห์น 14:9) และเห็นทำงนิมิต
ฝ่ำยวญิญำณ (1 ยอห์น 3:6, 3 ยอห์น 11) และเรำเองก็เร่ิมครอบครองโลกน้ีแลว้ เม่ือเรำมีชีวติท่ีเป็นของ
พระเยซูคริสต ์(1 โครินธ์ 3:22) 

2. ตัวอย่ำงบุคคลทีไ่ด้รับพระพร 

1. อบัรำฮมั รับกำรอวยพรจำกเมลคีเซเดค (ปฐมกำล 14:19) 
2. ผูน้อ้ย เป็นผูรั้บพรจำกผูใ้หญ่ (ฮีบรู 7:6-7) 
3. ยำโคบ ปล ้ำสู้กบัพระเจำ้และขอรับพระพร (ปฐมกำล 32:26) 
4. อำโรนและบุตรหลำน รับกำรอวยพรจำกโมเสส (กนัดำรวถีิ 6:22-27, เฉลยธรรม

บญัญติั 10:8) 
5. ชนชำติอิสรำเอล (เฉลยธรรมบญัญติั 7:13, 33:11) รับกำรอวยพรจำกโมเสส 

3. ท ำอย่ำงไรจึงจะได้รับพระพรค ำสำปบนภูเขำเอบำล? 

เฉลยธรรมบญัญติั 11:26-32 โมเสสไดบ้ญัชำพวกชนชำติอิสรำเอลให้ระมดัระวงัท่ีจะกระท ำ
ตำมพระบญัชำของพระเจำ้ และใหย้ดึถืออยูใ่นพระบญัญติัของพระองค ์ (รำยละเอียด 27:11-26,28:1ff.) 
ส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงมีพระประสงคม์ำกท่ีสุดคือ “ใหเ้ขำสัตยซ่ื์อและด ำเนินชีวติกบัพระองคอ์ยำ่งชอบธรรม” 

สูตรในกำรรับพระพร 

ไม่มีทำงลดั ไม่มีกุญแจ หรืออภิสิทธ์ิพิเศษใด ๆ ท่ีจะน ำไปสู่คลงัแห่งพระพรของพระเจำ้ ไดดี้
เท่ำกบักำรถ่อมใจลงต่อพระเจำ้ ยอมรับและเรียนรู้เพื่อจะสำมำรถปฏิบติัตำมพระวจนะของพระองคท่ี์
ทรงวำงกฏเกณฑแ์ละเง่ือนไขเอำไวแ้ลว้ ซ่ึงพระองคท์รงด ำริน ้ำพระทยัท่ีชดัเจนอยูใ่นพระวจนะของ
พระองคแ์ละพระเจำ้เองไม่เคยทรงกระท ำส่ิงใดท่ีขดัแยง้กบัหลกักำรของพระองคเ์อง 

หลำยคร้ังท่ีเรำพบควำมจริงวำ่คริสเตียนยงัมีมุมมองหรือมีแนวคิดท่ีผิด ๆ อยูม่ำกเก่ียวกบัพระ
พรของพระเจำ้โดยเรำมกัจะคิดกนัวำ่พระพรนั้นจะตอ้งไม่แฝงควำมทุกขโ์ศกเศร้ำเอำไว ้ พระพรจะตอ้ง
มำในรูปแบบของควำมสะดวกสบำย แต่ในหลกักำรดงัต่อไปน้ีจะเป็นแนวทำงท่ีช้ีใหเ้รำเห็นวำ่ กำรท่ีเรำ
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จะรับพระพรนั้น บำงคร้ังเรำจะตอ้งลงทุนในอตัรำท่ีสูงมำกทีเดียว ซ่ึงเรำพอจะจ ำแนกแนวทำงไปสู่กำร
รับพระพรดงัน้ี 

ก.โดยกำรมชีีวติอยู่ 

1. มีชีวติอยูเ่พื่อวำ่ เรำควรเรียนรู้จกักำรใชชี้วติท่ีถูกตอ้ง และมีชีวติอยูอ่ยำ่งสอดคลอ้งกบัน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้มำกกวำ่ท่ีจะใส่ใจในกำรท่ีแสวงหำพระพรของพระเจำ้เท่ำนั้น (อยำ่แสวงหำพระพร
มำกกวำ่มีชีวติอยูเ่พื่อพระเจำ้ (ฟีลิปปี 1:12-13) 

*แมบ้ำงสถำนกำรณ์ในชีวติ เรำอำจจะตกอยูใ่นควำมทุกขย์ำกล ำบำกก็ยงัสำมำรถรู้วำ่ “เพื่อจะ
เกิดผล” หรือ “เพื่อพระคริสตจ์ะทรงไดรั้บพระเกียรติ” (มทัธิว 16:13-27) เสียชีวติเพื่อจะไดชี้วติ (พระ
เยซูคริสตท์รงเป็นแบบอยำ่งในกำรเลือกกำงเขน เพื่อชยัชนะ) 

2. ใชชี้วติอยูแ่บบโดยพระคริสตเ์ป็นชีวิตท่ีไม่ตอ้งเสียอะไร แต่รับเอำเขำ้มำ คือกำงเขน (ฟีลิปปี 
2:20) 

3. ใชชี้วติอยูแ่บบตำมอยำ่งพระคริสต ์ ตำมพระองคก์็คือไม่ท ำอะไรท่ีตำมใจตวัเอง อยูใ่นกำร
ทรงน ำ 

4. ใชชี้วติแบบยอมรับแมค้  ำวำ่ “ไม่” จำกพระเจำ้ (2 โครินธ์ 12:9-10) 
5. ใชชี้วติแบบยอมถูกลิดแขนงเป็นประจ ำ (ยอห์น 15:2)  เป็นกำรยนิยอมใหพ้ระเจำ้ตกแต่ง

ชีวติ 

ข. โดยกำรมชีีวติแบบเสียสละสิทธ์ิ 

 1. เสียสละสิทธ์ิในกำรน ำชีวติตนเอง เป็นกำรยนิยอมใหพ้ระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เป็น
เจำ้นำยเหนือชีวติอยำ่งแทจ้ริง (กิจกำร 2:36) เปโตรไดป้ระกำศใหพ้นัธ์ุอิสรำเอลยอมรับและทรำบวำ่ผูท่ี้
เขำตรึงบนกำงเขนนั้นคือ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ (หมำยถึง เจำ้ชีวติ และพระเจำ้) 
 (ตวัอยำ่งนำงมำรีย ์ลูกำ 1:38 แตกต่ำงจำก กิจกำร 2:18 ff.) 
 2. เสียสละในกำรเก็บควำมโกรธแคน้ 
 * ไม่ใช่เร่ืองง่ำยดำยนกัท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้(โรม 12:19) 
 * ควำมรักไม่จดจ ำควำมผดิ (1 โครินธ์ 13:5) 
 * ใหค้วำมเมตตำต่อกนัและกนั (เอเฟซสั 4:32) 
 * รักศตัรู...รู้จกัผอ่นหนกัผอ่นเบำ (มทัธิว 5:44, โคโลสี 3:13) 
 (ตวัอยำ่งดำวดิไม่โตต้อบ...2 ซำมูเอล 16:5-14) 
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 3. เสียสละสิทธ์ิในเร่ืองเงินทอง (มำระโก 6:7-13) พระเยซูทรงก ำชบัสำวกในกำรออกไป
กระท ำพนัธกิจ อยำ่ท ำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ และอยำ่ใหเ้งินเป็นอุปสรรคในกำรติดตำม หรือรับใช ้(ลูกำ 
18:18-27) ตวัอยำ่งจำกค ำอุปมำเร่ืองเศรษฐีหนุ่ม และใน (2 ทิโมธี 6:9-17) ตอ้งระวงัในเร่ืองของควำม
อยำกร ่ ำรวย หรืออยำกมัง่มี (ไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลก แต่ปรำศจำกพระเจำ้ จะเป็นคุณประโยชน์อะไร) 
 * ค ำเตือน เฉลยธรรมบญัญติั 8:17-18 จงจ ำไวเ้สมอวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั
ควำมส ำเร็จของท่ำน 

4. เสียสละชีวติคริสเตียนแบบไม่เอำไหน 
 ยนิดีท่ีจะฝึกฝนตนเองใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั (ฮีบรู 5-11) จะเป็นผูติ้ดตำมพระเยซู ตอ้งเป็นคนท่ี
มีวนิยัในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตวั เพรำะค ำวำ่สำวก กบัวนิยั มีรำกศพัทม์ำจำกค ำเดียวกนั (ขอ้ 1-3) ใหจ้บั
ตำดูครูผูป้ระเสริฐ (1 ทิโมธี 4:8) กำรฝึกทำงกำยยงัมีประโยชน์...(ตวัอยำ่งกำรขนุววัเพื่อท ำสเตก็) 
 5. เสียสละสิทธ์ิท่ีจะหลีกจำกควำมทุกข ์ (ฟิลิปปี 1:19) มิใช่เพียงเพื่อใหท้่ำนเช่ือถือพระองค์
เท่ำนั้น แต่ใหย้อมทนทุกขล์ ำบำกเพื่อพระองคด์ว้ย (2 ทิโมธี 3:12) เปำโลเตือนศิษยข์องท่ำนวำ่ จะตอ้ง
ประสบกบัควำมทุกขบ์ำ้ง เม่ือเดินในทำงของพระเจำ้ (1 เปโตร 2:21) พระเยซูคริสตท์รงเป็นแบบอยำ่ง 
และท่ำนเปำโลเอำ ก็ไม่ตอ้งกำรท่ีจะมีประสบกำรณ์เพียงดำ้นเดียว...(ฟิลิปปี 3:7-11) 

 4. จะท ำตัวเองให้เป็นท่อพระพรได้อย่ำงไร? 

 ปฐมกำล 12:1-3, 22:17-18 พระเจำ้ทรงเรียกอบัรำฮมัเพื่อใหเ้ขำและเช้ือสำยของเขำเป็นผูท่ี้ได้
พระพรและท่ีน่ำสนใจก็คือ แมว้ำ่ชนชำติอิสรำเอลจะลม้เหลวในกำรด ำเนินชีวิตอยำ่งสัตยซ่ื์อกบัพระเจำ้
ไปบำ้งก็ตำม แต่พระประสงคข์องพระองคใ์นเร่ืองดงักล่ำวน้ีไม่มีกำรเปล่ียนแปลง พระองคท์รงรักษำ
พนัธสัญญำของพระองคเ์สมอ (เอเสเคียล 34:25-31) เป็นค ำกล่ำวท่ีบ่งช้ีถึงกำรร้ือฟ้ืนพนัธสัญญำท่ีเคย
ใหไ้ว ้(เฉลยธรรมบญัญติั 11) 
 (2 โครินธ์ 8:7-15, 9:1-15) เรำจะพบวำ่ “กำรให้” เป็นวฒันธรรมอยำ่งหน่ึงของคริสเตียนในยคุ
แรก และน่ีก็เป็นน ้ำพระทยัของพระเจำ้ดว้ย ในกำรท่ีจะใหค้ริสตชนเป็นคนท่ีปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่อพระ
พร หรือเป็นคนท่ีมีพระพรเรำทั้งหลำยควรจะฝึกฝนตนเองหรือพฒันำตนเองให้เป็นภำชนะอนังดงำม
ของพระเจำ้เสมอ เป็นท่อพระพรท่ีใสสะอำด เพื่อพระพรของพระเจำ้จะลน้ไหลไปจำกชีวติของเรำสู่
ผูอ่ื้นอยำ่งไม่หยดุย ั้ง (อยำ่เป็นทะเลตำย) 
  (กิจกำร 20:31, 2 โครินธ์ 4:5) ท่ำนเปำโลเป็นตวัอยำ่งในกำรอุทิศชีวิตเพื่อพระเจำ้ โดยกำรท ำ
ตนใหเ้ป็นท่อพระพรของพระองค ์ ท่ำนไดท้  ำกำรของพระเจำ้อยำ่งไม่หยดุหยอ่น และประกำศตวัเอง
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เป็นทำสของมวลชน และอีกคนหน่ึงท่ีเรำเห็นและควรน ำเอำมำเป็นแบบอยำ่งก็คือ บำรนำบสั (ดู
รำยละเอียดจำก บบ.ลูกแห่งกำรหนุนน ้ำใจ) 

ก. คนทีเ่รำควรจะเป็นท่อพระพร 

 1. เพื่อนบำ้น (ลูกำ 10:29-37) อำจหมำยถึง เพื่อนท่ีท ำงำน ร่วมสถำบนักำรศึกษำ 
 2. คนในควำมเช่ือเดียวกนั (1 เปโตร 2:17, เอเฟซสั 1:15, กำลำเทีย 6:10) 
 3. เพื่อนมนุษย ์เพื่อนร่วมโลก (1 เธสะโลนิกำ 3:12) 
 4. ศตัรู (มทัธิว 5:44) 
 5. คู่ครองของตน (คู่รัก) (เอเฟซสั 5:25, ทิตสั 2:4) 

ข.แนวทำงปฏบิัติ เพือ่จะเป็นคนทีม่พีระพร 

 1.ไม่มีนิสัยชอบวำงอ ำนำจ หรือวำงกำ้มต่อผูอ่ื้น (1 เปโตร 5:3) 
 * มีควำมเห็นอกเห็นใจผูอ่้อนแอและดอ้ยโอกำสกวำ่ตนเองเสมอ 
 2. ไม่เป็นคนท่ีเอำแต่ใจตวัเอง (ทิตสั 1:7-8) 
 * ไม่ด้ือร้ัน แต่ยนิดีรับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจำกคนอ่ืนเสมอ 
 3. ไม่เป็นคนท่ีมีควำมล ำเอียง (ยำกอบ 2:1 ff.) แต่ปฏิบติัต่อทุกคนอยำ่งเสมอภำคกนั 
 4. ไม่เป็นคนท่ีหลงตวัเอง ถือวำ่ตนเองเลอเลิศกวำ่คนอ่ืน แต่มีควำมเป็นเพื่อนใหก้บัทุกคน 
 5. ไม่เป็นคนหูเบำต่อค ำวพิำกษว์จิำรณ์ 
 * ควรจะทนไม่ไดเ้ม่ือมีใครมำนินทำวจิำรณ์คนอ่ืนต่อหนำ้ท่ำน 
 6. ไม่เป็นคนสองส้ิน (พดูกลบักลอก) (เอเฟซสั 4:15,25) 
 * ควรตรงไปตรงมำ และพดูควำมจริงดว้ยใจรัก 
 7. ไม่เป็นคนท่ีเถรตรงจนเกินไป (กำลำเทีย 6:1-2) 
 * แต่แฝงดว้ยใจอ่อนสุภำพทุกคร้ังในกำรเตือน หรือช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 8. ไม่เป็นคนท่ีเห็นแก่หนำ้ผูใ้ด (1 ทิโมธี 5:21) 
 * อยำ่กลวัท่ีจะปฏิบติัอยำ่งตรงไปตรงมำ แมจ้ะเป็นคนใกลชิ้ดก็ตำม เช่นในท่ีประชุมงำน 
 9. เป็นคนท่ีมีควำมฉบัไวเม่ือมีผูม้ำขอควำมช่วยเหลือ (ฮีบรู 13:17) 
 * ควำมห่วงใย จะช่วยสร้ำงมิตรภำพท่ีดี 
 10. เป็นคนมีควำมฉบัไวในกำรขอโทษเม่ือท ำผดิ 
 * คนดีชอบแกไ้ข คนจญัไรชอบแกต้วั 
 11.เป็นคนท่ีหลีกเวน้กำรทะเลำะววิำท (1 ทิโมธี 3:3, ทิตสั 3:2) 
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 *และไม่อำฆำตมำดร้ำยดว้ย เปโตร 2:22-23, 3:9) 
 12. มีควำมหนกัแน่นมัง่คง เสมอตน้เสมอปลำย (2 โครินธ์ 1:17-20) 
 * เป็นคนท่ีปำกตรงกบัใจ ไม่มีเล่ห์เหล่ียม กลอุบำย 
 13. เป็นคนท่ีมีอำรมณ์ขนัเสมอ 
 * ควำมพยำยำมพฒันำ แมว้ำ่คุณจะเป็นคนเงียบขรึมก็ตำมที 
 14. เป็นคนท่ีรู้จกัไวว้ำงใจคนอ่ืน 
 * ควรวำงใจในควำมสำมำรถคนอ่ืน เม่ือคุณมอบหมำยงำนแลว้ (มทัธิว 16:21) พระเยซูคริสต์
ทรงเร่ิมเปิดเผยแผนกำรของพระองค ์เม่ือพวกเขำรู้และเขำ้ใจวำ่พระองคเ์ป็นผูใ้ด 
 15. เป็นคนท่ีมีควำมกลำ้ท่ีจะกล่ำวค ำชมเชย หรือขอบคุณผูอ่ื้นต่อหนำ้สำธำรณชน 
 * แต่มีควำมละอำยท่ีจะกล่ำวต ำหนิติเตียนผูอ่ื้นในสถำนท่ีเดียวกนั 
 16. เป็นท่ีมีควำมอดทนต่อเพื่อนร่วมงำน และผูท่ี้ยงัมีควำมเช่ืออ่อนแอ (โรม 15:1) 

The epic America หนำ้ 234 หลกัค ำสอนคริสตศ์ำสนำ หนำ้ 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมำ : เพ่ือนผูน้ ำ, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 24 กนัยนยน – ตุลำคม 1996, หนำ้ 21-27. 


