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พระธรรม ฟี ลิปปี 4:1-7
คานา
การเป็ นแชมป์ เป็ นเรื่ องยากแต่การที่จะรักษาความเป็ นแชมป์ ไว้น้ นั ยากยิง่ กว่า
เช่นเดียวกันการที่คน ๆ หนึ่งจะมาเชื่อในพระเจ้านั้นก็ยากเพราะว่ามีหลายอย่างที่จะต้องตัดทิ้งไป แต่
เมื่อผูน้ ้ นั มาเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สเจ้า การรักษาความสัมพันธ์ และรักษาชีวติ ให้มนั่ คงอยูใ่ นความเชื่ อ
นั้นก็เป็ นเรื่ องที่ทาได้ยากยิง่ กว่า....อาจารย์เปาโลรู ้จกั วิธีและเคล็ดลับของคริ สเตียนที่จะเสริ มสร้างพลัง
ฝ่ ายวิญญาณว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่สุด ...มาดูวา่ อาจารย์เปาโลพูดเรื่ องนี้ไว้อย่างไร
1. หนุนใจพีน่ ้ องคริสเตียน (ฟี ลิปปี 4:1) อาจารย์เปาโลหนุนใจพี่นอ้ งคริ สเตียนในเมืองฟี ลิปปี
ว่า พวกเขาเป็ นมงกุฎและเป็ นที่รักของท่าน เราทราบว่าอาจารย์เปาโลเป็ นผูท้ ี่นาและเสริ มสร้างพี่นอ้ งใน
คริ สตจักรเมืองฟี ลิปปี อาจารย์เปาโลหนุนใจว่าพวกเขาเป็ นที่รักของท่าน ในยุค I.M.F. สิ่ งที่ทุก ๆ คน
ต้องการนั้นมีมากมายหลายอย่างบางคนต้องการเงินเพื่อลงทุน, บางคนต้องการเงินกูจ้ ากธนาคาร,บาง
คนต้องการที่จะหยุดกิจการที่ตนเองกาลังทาอยู,่ บางคนต้องการคาปรึ กษาที่ดี, บางคนต้องการเพื่อน
คู่คิดในการทาธุ รกิจ, ภรรยาต้องการความเข้าใจจากสามี หรื อลูกต้องการความอบอุ่นจากพ่อแม่ ผมคิด
ว่ามากมายหลายอย่างด้วยกันที่เราพบ สิ่ งหนึ่งที่พระคัมภีร์หนุ นใจเราที่นี่ก็คือว่าการหนุนใจซึ่ งกันและ
กัน มองและคิดต่อกันในทางด้านส่ งเสริ มและสนับสนุนกัน ฉะนั้นในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกเรา ๆ
จะต้องสาแดงสิ่ งนี้ไปสู่ คนรอบข้างในคริ สตจักร และคนที่ยงั ไม่เชื่อ พี่นอ้ งรู ้หรื อไหมว่าคาว่าของเราที่
เป็ นคาหนุ นใจเพียงคาเดียวที่ให้กาลังใจเพียงคาเดียวนั้นมันเป็ นพลังมหาศาลที่จะช่วยคนนั้นให้ลุกขึ้น
เดินก้าวต่อไปในวันข้างหน้าเหมือนเปาโลหนุ นใจพี่นอ้ งคริ สตจักรฟี ลิปปี ว่า
“ผูเ้ ป็ นที่รัก...และเป็ น
มงกุฎของข้าพเจ้า”
2. การวางรากฐานชีวติ ของเรา (ฟี ลิปปี 4:1)
อาจารย์เปาโลหนุ นใจเราทั้งหลายที่จะให้มีพลังฝ่ ายวิญญาณที่สาคัญคือ การวางรากฐานชีวติ
ของเราเอง (ท่าทีของเรา) เราพบว่ารากฐานของสิ่ งก่อสร้างไม่วา่ จะเป็ นอาคารบ้านเรื อน, ตึกรามบ้าน
ช่องล้วนต้องการรากฐานที่มนั่ คงกันทั้งนั้น แม้บางครั้งจะสมัครงานเรายังต้องการจะทางานในบริ ษทั ที่
ให้ความมัน่ คงกับเรา มีเสถียรภาพทางการเงินดี, แม้แต่นกั การเมืองยังหาพรรคการเมืองที่มีความมัน่ คง
ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดชีวติ คริ สเตียนที่ปราศจากรากฐานที่มนั่ คง ชีวติ ของผูน้ ้ นั ดาเนินไปได้ไม่ไกลพระ
คัมภีร์หนุ นใจว่า รากฐานที่มนั่ คงของเราคือพระเยซูคริ สตเจ้า รากฐานของเราคือการยึดมัน่ ในพระเยซู

คริ สต์เจ้า การหยัง่ รากแห่งความเชื่อลงในพระเยซูคริ สต์โดยการติดสนิทอธิ ษฐาน, อ่านพระคัมภีร์,
สามัคคีธรรม (ไม่ขาดโบสถ์ในวันอาทิตย์) คริ สเตียนบางคนอยากจะเข้มแข็งฝ่ ายวิญญาณแต่ไม่สนใจใน
เรื่ องเหล่านี้ หากเราไม่ได้ติดสนิทกับพระคริ สต์แล้วเชื่ อได้เลยว่า สักวันหนึ่งเราจะล้มลงและล้มละลาย
ในฝ่ ายวิญญาณเสมือนกับเศรษฐกิจของเมืองไทยในปั จจุบนั ที่ลม้ สลาย....(ฟองสบู่มนั แตก) ฉะนั้นให้เรา
ยึดมัน่ ในพระเยซูคริ สต์อย่างเหนียวแน่น
3. ความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน การอภัยต่ อกัน (ฟี ลิปปี 4:2-3) การที่เรามีจิตใจกว้างยกโทษและ
ไม่ถือสาในความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดกับเรา, คริ สเตียนบางคนทาตัวเป็ นเสมือนไม้บรรทัดชอบเอา
เพื่อนมาวัดกับตัวเราเอง คุณต้องเป็ นอย่างนั้น ถ้าคุณไม่เหมือนผมเหมือนดิฉนั ...คุณไม่ได้เรื่ อง ขอถาม
คุณว่าในโลกนี้มีสักกี่คนที่ดี ไม่มีที่ติและไม่เคยทาผิดอะไร คงหาคนแบบนี้ ค่อนข้างยาก การที่เราไม่
ชอบหน้าใครสักคนหนึ่ง เราไม่กินเส้นกับกันนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าทาให้เราสู ญเสี ยพลังไป
โดยเปล่าประโยชน์ พระคัมภีร์หนุ นใจเราทั้งหลายให้เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยกโทษให้แก่กนั ถ่อมใจ
เข้าหากัน และสารภาพบาปต่อกัน
4. จงชื่ นชมยินดีในพระเจ้ าทุกเวลา (ฟี ลิปปี 4:4) อาจารย์เปาโลหนุนใจให้ชีวิตของเราชื่นชม
ยินดีในพระเจ้าอยูเ่ สมอ บางครั้งสถานการณ์รอบข้างอาจจะทาให้เราไม่มีความยินดี อาจจะทาให้เราขาด
กาลัง แต่พระคัมภีร์หนุ นใจว่าให้เรายินดีกบั พระเจ้าอยูเ่ สมอ เพราะว่านั้นเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
คริ สเตียนหลายคนติดอยูก่ บั บรรยากาศ ติดอยูก่ บั สภาวะแวดล้อม อย่าเป็ นคริ สเตียนที่ดาเนินชี วติ ตาม
ความรู ้สึกเพราะนัน่ ไม่ใช่ลกั ษณะของคริ สเตียนที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็ น แต่คริ สเตียนควรจะดาเนิน
ชีวติ ด้วยความสานึกในพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ดว้ ยความรู ้สึก
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