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คํานํา 
เม่ือประมาณสักสองปลวงมาแลว ผมต้ังใจวาจะเขียนเร่ือง “กลับบานเรา รักรออยู” แตจนแลว

จนรอดก็ไมมีโอกาสจรดปากกาลงสักที เพ่ิงจะมาเปนเร่ืองเปนราวเอาในปนี้เอง 
“กลับบานเรา รักรออยู” บางทานอาจจะคิดวา เปนหนังสือสําหรับหนุมสาว เพราะช่ือของมัน

บอกในทํานองนั้น แตแทจริงแลว เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย 
เปนเร่ืองราวของชนชาติอิสราเอล ในป กคศ. 606-432 ที่ตองพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอน 

ตกไปเปนเชลยในตางแดนเปนเวลาเนิ่นนาน และไดมีโอกาสกลับมา “ปฏิสังขรณ” กรุงเยรูซาเล็มและ
สรางพระวิหารของพระเจาขึ้นใหม 

“วันเดียวบนแผนดินแม ก็ดีกวาพันวันบนแผนดินอื่น” 
เราไดนําเอาประวัติศาสตรของชนชาติอิสราเอลมาเปนอุทาหรณสอนใจสําหรับชีวิตของคริส

เตียน ในหลายแงหลายมุม 
จะเปนบทเรียนทางดานไหนบางนั้น ทานผูอานเทานั้นท่ีมีสิทธิ์จะรู 
 
       ดวยความปรารถนาดี  
                             ธวัช  เย็นใจ 
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บทท่ี 1 กลับบานเราเถอะ 
ในป ค.ศ.1769 มีเด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่ง ช่ือ โบนาปารท (Bonaparte) เกิดบนเกาะคอรซัต 

กลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน เขามีความใฝฝนอยากจะเปนทหาร พออายุได 10 ขวบก็ไปเขาโรงเรียน
ทหารท่ีปารีส ในประเทศฝรั่งเศส อีก 14 ปตอมา เขาไดรับยศเปนรอยเอกแหงกองทัพบก ความแกลว
กลาหาวหาญของเขา สงใหช่ือเสียงของเขาขจรขจายไปไกล 

พอถึงป 1896 โบนาปารทก็ไดรับแตงต้ังเปนแมทัพ และยกพลไปโจมตีประเทศอิตาลีและ
ประสบชัยชนะอยางงดงาม เขากลับมาฝรั่งเศสพรอมกับเพ่ือนคูใจอีกสองคนเพ่ือจัดต้ังรัฐบาลใหม มี
การปฏิรูปอยางใหญหลวงทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ 

โบนาปารทมีอํานาจมากขึ้นเร่ือย ๆ ถึงป 1804 เขาก็ประกาศวา ตนเปนจักรพรรดิแหงฝร่ังเศส
คือ “นโปเลียนมหาราช” (Napoleon I) สยายอํานาจครอบคลุมไปอยางรวดเร็วท่ัวยุโรป โดยยึดครอง
เยอรมัน ออสเตรียและรัสเซีย 

แตนั่นก็แหละ “อํานาจเปนเหมือนสบู ย่ิงใชมากเทาใด ย่ิงหมดเร็วเทานั้น” ในป 1812 นโป
เลียนยกทัพบุกเขาไปในรัสเซีย แตไปติดพายุหิมะเลยพายแพกลับมาอยางยับเยิน – สิ่งนี้ เปนสัญญาณ
เตือนใหประเทศอื่น ๆ ลุกฮือขึ้นตอสู การรบพุงยืดเย้ือมาจนกระท่ังถึงป 1814 นโปเลียนถูกบังคับให
สละราชบัลลังก และสงตัวไปปลอยไวท่ีเกาเอลบากลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

ปตอมา นโปเลียนไดพยายามท่ีจะหวนกลับคืนสูอํานาจอีกครั้ง แตถูกตอตานจากกองทัพ
พันธมิตรอยางเหนียวแนน มีการปะทะกันอยางดุเดือดท่ีวอเตอรลู ในเดือนมิถุนายนกองทัพของนโป
เลียนก็พายแพซ้ําสอง จึงถูกเนรเทศไปอยูท่ีเกาะเซนตเฮเลนากับสมุนคูใจไมกี่คนในมหาสมุทรแอ
ตแลนติด หางจากฝงอาฟริกา 2,000 ไมล  

จักรพรรดิผูย่ิงใหญ จบชีวิตลงเม่ืออายุได 52 ป บนเกาะรางในป 1821 
ทานผูอานท่ีรัก ท่ีผมนําเร่ืองนี้มาเลา ก็เพ่ือจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพคนท่ีถูกเนรเทศออกไป

จากบานเกิดเมืองนอนของตน คือชนชาติอิสราเอล พวกเขาอาศัยอยูในแผนดินคะนาอันดวยความ
ผาสุกมาต้ังแตสมัยอับราฮาม ลุถึงสมัยของกษัตริยเยโฮยาคีนและเศเดคียาห พวกเขาตองมีอันพลัด
พรากจากบานเกิดเมืองนอนของตน ไปอยูในประเทศบาบิโลน ที่จริงพวกเขามิไดเต็มใจไปหรอก แต
เพราไดทําความผิดบาปตอพระเจา จึงพายแพสงครามและถูกกวาดตอนไปเปนเชลย 
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เจ็ดสิบปแหงการเปนทาส 
เราคงจํากันไดวา กษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน ไดยกกองทัพอนัเกรียงไกรมาโจมตีกรุง

เยรูซาเล็มในป กคศ.606 พรอมกับกวาดตอนผูคนจํานวนมากไปเปนเชลย 
ตอมาในป กคศ.536 กษัตริยไซรัสแหงเปอรเซียก็กรีฑาทัพเขาโจมตีบาบีโลน และสามารถ

เอาชนะกษัตริยเนบูคัดเนสซารได 
“ในปแรกแกงรัชกาลไซรัสพระราชาแหงเปอรเซีย” (เอสรา 1:1) 
ไซรัสมีนโยบายตรงกันขามกับเนบูคัดเนสซาร กลาวคือ ไซรัสตองการปลอยทาสใหกลบัสูภมิู

สําเนาเดิม สวนเนบูคัดเนสซารตองการกวาดตอนคนตางชาติมาไวในบานเมืองของตนเพ่ือเปนทาส 
นับเปนเวลานานรวม 70 ป ท่ีคนของพระเจาตองตกอยูในเง้ือมมือของพวกศัตรู ดังท่ีวาไดแลว

เพราะพวกเขาดื้อดึงและทําความผิดบาป ท้ัง ๆ ท่ีพระวจนะของพระเจาไดเตือนพวกเขาลวงหนาคร้ัง
แลวคร้ังเลา ผานทางปากของเยเรมีย “แผนดินนี้ท้ังสิ้น จะเปนท่ีเริศรางและท้ิงราง และบรรดา
ประชาชาติเหลานี้จะปรนนิบัติกษัตริยบาบิโลนอยูเจ็ดสิบป” (เยเรมีย 25:11, 29:10, 2 พงศาวดาร 
36:21, ดาเนียล 9:2)  

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานเชนนี้ เพียงพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนะ ความคดิและความ
ต้ังใจของพวกเชลยได แตสําหรับพวกยิวแลว หาเปนเชนนั้นไม ไมมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงพวกเขาได
เลย พวกเขายังคงศรัทธาในพระเจา และมีจิตใจมุงมาดปรารถนาท่ีจะกลับไปบูรณะบานเกิดเมืองนอน
ของตน – ไมเหมือนพวกเราในสมัยนี้ (บางคน) ท่ีอยากจะไปอยูในตางแดนมากกวาอยูในประเทศของ
ตนเอง มิหนําซ้ําบางคนพอไปอยูเมืองนอกสี่หาปกลับมาพูดไทยไมคอยชัดเสียแลว 

เอกลักษณของพวกยิวคือ มีความทรหดอดทนเปนเลิศ ขยันขันแข็งในการงาน รักความรู
ความกาวหนา คนควาอยูเสมอ ประหยัดและอดออม แตหัวแข็งและดื้อร้ันที่สุด ดวยเหตุนี้เอง พวกเขา
จึงมักคิดกบฏตอพระเจาอยูเร่ือย ๆ จนทําใหพระองคทนไมได สําแดงพระพิโรธและเนรเทศพวกเขา
ออกไปจากแผนดินแหงพันธสัญญา (เปนท่ีนาสังเกตวา ตลอดประวัติศาสตรอันยาวนานของโลกนี้
อิสราเอลมีสวนชวยทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
นานัปการ มีนักวิทยาศาสตรท่ีมีช่ือเสียงกองโลก เชน ไอสไตน ผูคนพบสูตรปรมาณู นักจิตวิทยานาม
กระเด่ืองชาวออสเตรียเช้ือสายยิว เชน ซิกมันด ฟรอยด เปนตน แตเราก็พบอีกวา ชาวยิวนี้กอปญหา
ใหแกมนุษยชาติอยูไมรูหยุดหยอน 

หลังจากท่ีชนชาติอิสราเอลไดพลัดพรากกระจัดกระจายไปอยูตามประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเปน
เวลานานกวา 1,000 ป ถาเปนชนชาติอื่นคงจะถูกกลืนชาติหรือสูญพันธุไปแลว แตยิวไมไดเปนดังนั้น 
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ไมวาพวกเขาจะไปอยูแหงหนตําบลใด พวกเขาก็ยังเปนยิว ซึ่งเปนเหมือนทองท่ีรักษาคุณลักษณะของ
ตนเองไว แมจะตกน้ํา ตกไฟ และถูกทุบ แตทองก็ยังเปนทอง ท่ีสองแสงประกายเปลงปลั่งรูปลักษณ
อาจจเปลี่ยนไป แตคุณคาไมมีวันเปลี่ยนเลย – ทําใหคิดถึงชีวิตคริสเตียนของเรา ควรจะเลียนแบบจาก
ประชากรของพระเจาเหลานี้ พระเยซูคริสตตรัสแกเราวา “ทานท้ังหลายเปนเกลือแหงแผนดินโลก” 
(มัทธิว 5:13) เกลืออยูท่ีไหนยอมเปนเกลืออยูวันยังค่ํา คือรักษาความเค็มซึ่งเปนเอกลักษณของตนเอง
ไว คริสเตียนอยูท่ีไหนยอมเปนคริสเตียน มีความรัก ความบริสุทธิ์ ความช่ืนชมยินดีและมีสันติสุขอยู
เสมอ (แตนาเสียดายเหมือนกันที่มีคริสเตียนบางคน ทําตัวประหนึ่งจ้ิงจก เขาจะเปลี่ยนสี (นิสัย) ไป
ตามสถานการณแวดลอม) 

เพ่ือนของผมคนหนึ่งเลาใหฟงวา ปจจุบันถาใครไปเท่ียวประเทศอิสราเอล จะไดยินคนยิว
พูดจากันในภาษาด้ังเดิม คือภาษาฮีบรู เปนภาษาท่ีใชในสมัยพระคัมภีรเดิม ไมวาจะเปนปายรานคา 
ปายช่ือถนน ตลอดไปจนถึงเมนูในรานอาหารจะมีภาษาฮีบรูกํากับไวเสมอ 

ไมเพียงมีการฟนฟูทางดานภาษาเทานั้น แตคนอิสราเอลท่ีเดินทางกลับคนืสูบานเกดิเมืองนอน
ของตน ยังมีการฟนฟูทางดานวัฒนธรรม ประเพณี การแตงกาย พิธีกรรมทางศาสนา ตามท่ีไดบันทึก
ไวในพระคัมภีรอีกดวยพวกเขาไดพลิกฟนทะเลทรายใหเขียวชะอุมไปดวยพืชพันธุนานาชนิด นับวา
เปนงานท่ีใชเวลาและความมานะพยายามอยางสูงย่ิงทีเดียว – ตรงกันขามกับคนไทยเรา ซึ่งพยายามท่ี
จะใหแผนดินท่ีเขียวชะอุมกลายเปนทะเลทรายใหได ดวยการตัดไมทําลายปา 

ผูท่ีนั่งเคร่ืองบินผานไปทางแถบตะวันออกกลาง จะสังเกตเห็นอยางชัดเจนวา ประเทศ
อิสราเอลอยูตรงไหนเนื่องจากจะเห็นความเขียวขจีของแมกไมท่ีผุดขึ้นทามกลางทะเลทรายสีน้ําตาล
อันแหงแลง ปจจุบันอิสราเอลสามารถสงผลไมหลายชนิดออกไปตีตลาดโลก ต้ังแตยานเอเชียยนัไปถงึ
ยุโรปและอเมริกา การเกษตรของยิวไดพัฒนากาวหนาไปกวาชาติใด ๆ ในโลก 

เม่ือไมนานมานี้ ผมไดอานการ “ยอวาที” เรื่องเมืองไทยใกลจะเปนประเทศมหาอํานาจ ตอน
หนึ่งผูยอไดกลาวอยางสะใจวา “ประเทศทางตะวันออกกลางมีบอน้ํามันเพราะมีทะเลทราย และร่าํรวย
อยางมหาศาล ประเทศไทยก็จะร่ํารวยกลายเปนประเทศมหาอํานาจในไมชานี้ เพราะปาไมของเรากาํลงั
ถูกโคนทําลายลง เพ่ือใหพื้นท่ีกลายเปนทะเลทราย เม่ือเปนทะเลทรายก็จะมีน้ํามัน เราก็จะขุดน้ํามัน
ขายกลายเปนมหาเศรษฐีกันโดยถวนหนา” 

70 ปแหงการตกเปนทาสในประเทศบาบิโลน เปนหวงเวลาแหงความทุกขยากลําบาก พวกยิว
ตองทํางานอยางหนักหนวงในฐานะของทาส หรือเชลยสงคราม ไมมีเสรีภาพ ไมมีเวลาเปนของตนเอง 
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ไมมีวิหารท่ีจะนมัสการพระเจา ไมมีการรองเพลงสดุดีอยางเปดเผย มัดธิว เฮนร่ีกลาววา “เวลานั้น
พวกยิว ไมมีอะไรเปนของตนเองเลย” 

บทเรียนจากความเปนทาส 
คนเฒาคนแกของไทยเรามักจะสอนลูกหลานวา “ดูหลังดูละคร แลวยอนดูตัวเอง” 
ในทํานองเดียวกัน เม่ือเราดูประวัติของชนชาติอิสราเอลแลว เราก็จะนําเอาประสบการณของ

พวกเขามาเปนบทเรียนในชีวิต เราตองยอมรับวา มีคริสเตียนหลายคนตกอยูในสภาพของชาวยิว 
กลาวคือ เขาตกเปนทาสของบางสิ่งบางอยาง ตองทํางานหนักอยางหามรุงหามค่ําไมมีเวลาและไมมี
เสรีภาพ เพราะถูกอํานาจของมารซาตานพันธนาการไว ไมมีเวลาในการอานพระคัมภีร อธิษฐานไมมี
เวลาเปนพยาน ไมมีเวลาในการไปโบสถนมัสการพระเจา ชีวิตฝายจิตวิญญาณเต็มไปดวยความแหง
แลงดังทะเลทราย รองเพลงสรรเสริญพระเจาแบบซังกะตายไรชีวาชีวิตแตความวาวุนและแสนเซ็ง 

เม่ือไมนานมานี้ ชายคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงผูจัดทําหนังสือคูมือการอานพระคัมภีร (RPG) 
วา “ผมไมมีเวลาท่ีจะอานพระคัมภีร เนื่องจากตองทํางานหนักมาก กลับมาถึงบานก็เหนื่อยและ
ออนเพลีย จึงขอใหงดสงหนังสือคูมืออานพระคัมภีรมาใหผมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” 

เม่ือรับจดหมายฉบับนี้แลว ผูจัดทํากลาวกับเพื่อนรวมงามของเขาวา “นาเสียดาย....เม่ือชายคน
นี้ขึ้นไปอยูจําเพาะพระพักตรพระเจา พระองคคงจะตรัสวา “เราไมมีเวลาสําหรับเจาเหมือนกัน” มัน
เปนเร่ืองท่ีนาเศราใจจริง ๆ  

ผู เ ช่ียวชาญทางดานสังคมของไทยไดกลาววา เอกลักษณของคนไทยคือ “ขาดความ
กระตือรือรน ชอบความสบายเปนกันเอง ขาดระเบียบวินัย ชอบทําเปนเลนและเลนเปนทํา ตัวใครตัว
มัน ไมตรงตอเวลา ลืมงาย ฯลฯ” 

คนทางภาคเหนือมักจะพูดเปนกลอนวา 
“จะอูออกปาก มันลําบากใจ 
จะยะจะใด ผางฮายผางเบ่ือ 
บไดกินขาว บไดกิ๋นปลา 
อันตองนั้นหนา มันกใครอยาก 
เอาจิ้นเอาน้ํา เอาขาวใสปาก 
มันมากิ๊ดยาก จะขบจะเกี้ยว 
ปอกิ๋นอิ่มแลว มันก็หายอยาก 
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กมาลําบาก ตองใสเปนเกี๋ยว 
กิ๊ดอยากจะขี้ กิ๊ดยากจะเย่ียว 
หนาดําหนาเขียว ผางซายผางเบ่ือ” 
เราจะไมเสียเวลากับการอธิบายกลอนนี้ แตอยากจะเนนใหเห็นวา คริสเตียนจะไมมีวันท่ีพบ

กับสันติสุขและความอิ่มใจพอใจ จนกวาจะกลับมาหาพระเจาอยางแทจริงชนชาติอิสราเอลจะไมมีวัน
ไดพบอยางสงบสุข จนกวาเขาจะกลับมาสูแผนดินแหงพันธสัญญา คริสเตียนก็เชนเดียวกัน “เพราะวา
พระคริสตทรงเปนสันติสุขของเรา” (เอเฟซัส 2:14) 

ถาทานเปนคนหนึ่งท่ีกําลังตกอยูในสภาพคลายคลึงกับชาวยิว จงกลับมาหาพระองคดวยความ
ถอมใจ สารภาพความผิดบาป พระเจาทรงพรอมเสมอที่จะใหอภัยโทษ (1 ยอหน 1:9) นักเทศนทาน
หนึ่งกลาวจากพระธรรมมีคาห 7:19 วา เมื่อพระเจาทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของเราทั้งหลายแลว 
พระองคก็ทรงเหว่ียงมันท้ิงลงทะเลท่ีลึกที่สุด และทรงเขียนปายปกไว ณ ท่ีนั้นดวยวา “หามทอดแห” 

สารานุกรมไดบอกวา มหาสมุทรที่ลึกท่ีสุดนั้นลึกถึง 32,089 ฟุต ลองตรองดูเถิดวา พระเยซู
คริสตทรงเหว่ียงปากของเราไปไกลขนาดไหน – สรรเสริญพระเจา “ความสุขจึงมีแกผูท่ีพระเจามิได
ทรงถือโทษ” 

พระเจาทรงใชทุกสิง่ทุกอยางได 
“พระเจาทรงรบเราจิตใจของไซรัสพระราชาแหงเปอรเซีย พระราชาจึงมีประกาศคตลอดท่ัว

พระราชาอาณาจักรของพระองค และทรงบันทึกเปนลายลักษณอักษรวา...” (เอสรา 1:1) 
ในพระคัมภีรฉบับ NIV แปลวา “พระเจาทรงทําการเคลื่อนไหวในจิตใจของไซรัส” แต

ฉบับคิงเจมสวา “The Lord stirred up spirit of Cyrus king of Persia” คําวา “Stirred” ในภาษาฮีบรูคือ 
“Ur” หมายถึงปลุกใหต่ืนขึ้น ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว หรือการกระพือ (ไฟ) ใหลุกโชติชวง หรอืทําให
มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสถานการณ 

เม่ือทานอานพระคัมภีรตอนนี้ ทานเคยแปลกใจไหมวา ทําไมพระเจาทรงใชกษัตริยไซรัส ซึ่ง
เปนคนตางชาติท่ีไมนับถือพระเจา (แถมยังมีจิตใจโหดเห้ียมอีกดวย) ใหทํางานของพระองค? คาํตอบก็
คือ พระเจาทรงใชทุกคนได เพื่อใหแผนการของพระองคสําเร็จครบถวน 

นี่คือฤทธิ์อํานจอันย่ิงใหญของพระเจา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกและจักรวาลเปนอุปกรณท่ี
พระองคจะทรงหยิบฉวยเอามาใชได เพื่อใหน้ําพระทัยของพระองคบรรลุถึงเปาหมายท่ีทรงวางไวแต
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แรกเร่ิม พระองคทรงใชกษัตริยคนสามัญ ทรงใชคนรํ่ารวย คนยากจน ทรงใชคนแข็งแรงคนออนแอ 
ทรงใชคนเฉลียวฉลาดและทรงใชคนโง 

พระเจาทรงใชไดแมกระทั่งสัตว ยังจําไดไหม ขณะท่ีบิลอามกําลังขี่ลาจะไปแชงสาปชนชาติ
อิสราเอล (เพราะบิลอามรับซองขาวจากศัตรูของอิสราเอล) พระเจาทรงใชทูตสวรรคมาขวางหนาไว 
และทรงเปดปากของลาใหพูดเปนภาษามนุษย (กันดารวิถี 22) อีกคร้ังหนึ่ง ขณะท่ีเอลียาหไดหนีอยาง
หัวซุกหัวซุน เพ่ือใหพนจากเง้ือมมือของพระนางอีซาเบ็ลมเหสีของกษัตริยอาฮาบ ทานวิ่งหนีจนหมด
แรงนอนพังพาบอยูท่ีลําธารเครีต หิวโหยเนื่องจากไมไดรับประทานอาหารมาหลายม้ือแลว พระเจาก็
ทรงใชอีกานําเอาขนมปงมาเลี้ยงเอลียาหท่ีนั่น (1 พงษกษัตริย 17) 

ปกติอีกาเปนสัตยท่ีชอบขโมยและเห็นแกตัวอยางรายกาจ การใหขนมปงแกอีกาก็เหมือนกับ
การ “เตะหมูเขาปากหมา” แตพระเจาก็ทรงบังคับบัญชาอีกาไดโดยไมมีปญหาใด ๆ เลย 

นอกจากนั้น เมื่อเราอานพระคัมภีรตอไป ก็พบอีกวา พระเจาทรงใชชนชาติตาง ๆ มาสอน
อิสราเอล (ฮาบากุก 1) และท่ีนาประทับใจมากท่ีสุดก็คือ พระเจาทรงสามารถใช “กอนหิน” ใหรอง
เพลงได – นาอัศจรรยจริง ๆ  

ความเขาใจผิด 
คริสเตียนหรือผูเชื่อพระเจาบางคนมักจะเขาใจผิดและทะนงตนคิดวา “ตนเองเปนคนดีเลิศ” 

บางคนถึงกับเบงบารมีทับรัศมีพระเจา บางคนกลาขนาดทวงบุญคุณตอพระองค (อาจจะมิไดพูด
ออกมาทางปาก แตคิดในใจ) วา “ท่ีฉันมาเปนคริสเตียนนี่ก็ดีนักหนาแลวนะ ...ฉันตองเสียสละเวลา
ของฉันในการมาโบสถ ฉันตองเสียสละเงินทองเพ่ือศิษยาภิบาลจะมีอยูมีกิน ฉัน...ฉัน...และฉัน” เม่ือ
พระเจาทรงตองการท่ีจะเรียกใหเรารับใชพระองค เรามักจะมีทาทีแบบ “ยักทา หนางอ รอนาน งาน
มาก ปากเสีย” 

ยักทา – เม่ือไดยินเสียงพระเจาตรัสเรียก เราก็ไมคอยสนใจใยดี ทําเฉย ๆ เสีย แกลงทําหูทวน
ลมเสียอยางงั้นแหละ (ใครจะทําไม?) เพราะขืนไปขานตอบพระดํารัสของพระเจา เดีย๋วพระองคจะทรง
ใชไปทํางานคริสตจักรตองลาออกจากงานในบริษัท (ซึ่งเงินเดือนงาม) อยูในคริสตจักรในเมืองพอวา 
พระองคอาจจะใชใหไปอยูคริสตจักรในชนบทชายแดนโนน 

หนางอ – ไมมีความช่ืนชมยินดีในชีวิตการเปนคริสเตียน หลบ ๆ ซอน ๆ เปนคริสเตียนแบบ
เงียบ ๆ ไมยินดีในการอานพระคัมภีร อธิษฐาน และสามัคคีธรรมกับพ่ีนองในพระคริสต ทําตนเหมือน
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คนอมทุกขแบกโลกไวท้ังโลก ทําหนางออยางนี้เขาไว เพ่ือเม่ือพระเจาทอดพระเนตรเห็นก็ผานเลยไป 
และทรงใชคนท่ียินดีและเอาจริงเอาจังแทน 

รอนาน – เม่ือพระเจาตรัสวา “เราจะใชผูใดไปใครจะไปแทนเรา” (อิสยาห 6:8) อยาตอบเปน
อันขาดวา “ขาพระองคนี่พระเจาขา ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด” แตจงเงียบเสีย ถาพระองคตรัสเรียก
บอย ๆ เขาก็ตอบไปวา “ขาพระองคไมวางพระเจาขา...ติดงาน ติดเงิน ติดครอบครัว ติดแฟน ติดความ
สะดวกสบาย ...ญาติพี่นองเพ่ือนฝูงของขาพระองคอยูนั่นไงพระเจาขา โปรดทรงใชพวกเขาไปเถิด” 

งานมาก – ทําตัวประหนึ่งวาจะตายวันตายพรุงดวยการทํางาน - - ทํางาน - -ทํางานของโลกนี้ 
อยาไปถามศิษยาภิบาลเปนอันขาดวา “มีอะไรท่ีจะใหผมชวยไดบาง?” เพราะขืนถาม เด๋ียวจะเปนการ
เอาตัวเขาไปผูกกับงานของพระเจา แลวจะทําใหถอนตัวลําบาก ซึ่งทําใหเสียทั้งเงินและเสียท้ังเวลา 

“คนท่ีบอกวาไมมีเวลา มักจะไมไดทําอะไรเพื่อพระเจา” – อยาคิดวาคําพูดประโยคนีเ้ปนความ
จริง แตจงพูดเหมือนเศรษฐีคนนั้นวา “จิตใจเอย สุขสบายเถิด จงกินด่ืม สนุกสนาน พราะมีทุกอยาง
ครบครันแลว” 

ปากเสีย – อยาปลอยใหปากอยูวาง ๆ เดี๋ยวมันจะเฉาและเหงาตาย ตองทําเปนเหมือนคนท่ีกิน
แกงบอนโทรศัพทไปหาคนโนนทีคนนี้ที นินทาพ่ีนองคริสเตียนบางตําหนิผูปกครองคริสตจักรบาง 
และกลาวโทษศิษยาภิบาลใหมากหนอย 

ใครก็ตามที่มีลักษณะตามท่ีกลาวมานี้ โปรดระมัดระวังใหดี สักวันหนึ่ง พระเจาจะทรง “ปลด
ระวาง” เพราะยอหนยืนยันอยางชัดเจนวา เราไมใชเปนฝายเลือกพระเจา แตพระองคตางหากท่ีทรงเปน
ฝายเลือกพระเจา ” (ยอหน 15:16) 

ขอใหเราตระหนักวา พระเจาทรงใชสิ่งอื่นแทนมนุษยได เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูคริสตเขาสูกรุง
เยรูซาเล็มบรรดาประชาชนไดอัญเชิญพระองคเสด็จบนหลังลา แลวเอาเสื้อผาของตนปูลงตามถนน 
แสดงถึงความเคารพวาพระองคทรงเปนจอมกษัตริย ทุกคนตางมีความช่ืนชมยินดีและรองสรรเสริญ
ดวยเสียงอันดังวา “ทรงพระเจริญ” คร้ันพวกฟาริสีไดยินและเห็นดังนั้น จึงไปบอกพระเยซูหามปราม
ประชาชนใหเงียบเสีย พระองคตรัสสวนกลับไปวา “เราบอกทานท้ังหลายวา ถึงคนเหลานี้จะเงียบเสีย 
ศิลาท้ังหลายจะสงเสียงรอง” (ลูกา 19:35-40) 

ขอความท่ีประทับใจมากก็คือ “ถึงคนเหลานี้จะเงียบกอนหินก็ยังจะสงเสียงรองสรรเสริญพระ
เจา” แมวาเราจะเงียบ แตพระเจาก็ทรงใชกอนหินใหทํางานของพระองคไดแมคริสเตียน ศิษยาภิบาล 
อาจารยทั้งหลายจะเงียบเสียพระเจาก็ยังทรงใชกอนหินใหรองเพลง อธิษฐาน สรรเสริญและประกาศ
พระนามของพระองคได 
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ถาใครก็ตามท่ีไดเห็นถึงความย่ิงใหญของพระเจาอยางแทจริงแลว เขาจะนิ่งเงียบอยูไมได แต
จะกลาวออกมาเหมือนกับอิสยาหวา “ขาพระองคอยูนี่พระเจาขา ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด” 

ผูอานท่ีรัก พระเจาทรงใชทานแลวหรือยัง? 
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บทท่ี 2 คืนสูมาตุภูมิ 
ในสมัยหนึ่ง ครั้งท่ีผมยังเปนหนุมอยู มีเพลงหนึ่งที่ฮิตมาก ซึ่งมีเนื้อรองทอนหนึ่งวา 
“บานเรา แสนสุขใจ แมจะอยูท่ีไหน ไมสุขใจเหมือนบานเรา - - -” 
ชนชาติอิสราเอลก็มีความคิดในทํานองเดียวกันนี้ ไมมีอะไรท่ีจะมีคาเทียบเทยีมเทากบัการไดมี

โอกาสกลับคืนสูคานาอันแผนดินแหงพันธสัญญาของพระเจา รับบี (ครูสอนพระบัญญติั) มีชือ่เสยีงคน
หนึ่งของยิวไดกลาววา “วันเดียวในแผนดินแม ก็ดีกวาพันวันในแผนดินอื่น” 

ยอนหลังไปเม่ือป กคศ.606 กองทัพอันเกรียงไกรของบาบิโลน บุกเขาโจมตีกรุงเยรูซาเลม็เปน
ครั้งแรก และจับผูคนไปเปนเชลย ในป กคศ.597 กองทัพของศัตรูหวนกลับมาอีกคร้ัง คราวนี้จับกุม
ชาวยิวราว 10,000 คน ไปเปนทาส ตอมาอีกในป กคศ.586 กษัตริยเนบูคัดเนสซารก็กรีฑาทัพใหญมา
บุกทลวงพังกําแพงเมืองเยรูซาเล็มทุบทําลายพระวิหารอันสวยงามของพระเจา จนราบเปนหนากลอง 
พรอมกับขนขาวของเคร่ืองใชและผูคนไปยังประเทศบาบิโลน 

เบ้ืองหลังของเรื่องนี้ดูไดจาก 2 พงศาวดาร 36:17-21 ทหารบาบิโลนไดฆาชาวยิวตายเปนเบือ 
ริบขาวของมีคา เผาพระราชวังและพระวิหารของพระเจา สวนคนที่รอดตายก็ถกูกวาดตอนไปเปนเชลย 

จิตใจที่แตกสลาย 
เม่ือเราไดเห็นถึงความลมจม ทางฝายวัตถุของชนชาติอิสราเอลแลว ทาํใหอดคดิถงึสภาพความ

ลมจมทางดานจิตวิญญาณไมได ในคริสตจักรของพระเจา บางแหงในปจจุบัน อาจจะไดรับการ
กอสรางขึ้นอยางโออาหรูหรา ติดเครื่องปรับอากาศ มีเฟอรนิเจอรครบครัน แตทวาเม่ือมองดูภายในใจ
และจิตวิญญาณของเขาแลว มันแตกสลายแทบไมมีช้ินดี 

ซึ่งสังเกตไดจากการเปนไปแบบเนือย ๆ แกน ๆ ตามพิธีรีตอง รองเพลงสรรเสริญพระเจาแบบ
ซังกะตาย พบปะหนากันก็ยิ้มแหง ๆ ตามธรรมเนียมของคริสเตียน การประชุมไมไดเต็มไปดวยจิต
วิญญาณและความจริง แตจิตใจฝกใฝอยูแตเนื้อหนัง และการฟงเทศนแบบจําใจ เขาหูซายไปทะลหูุขวา 
ใจนึกอยูตลอดเวลาวา “เม่ือไหรจะกลาวคําวาอาเมนเสียที” 

มีเร่ืองเลาวา คริสตจักรแหงหนึ่งมีการประชุมนมัสการพิเศษในตอนกลางคืน ขณะที่ทุกคน
กําลังรองเพลงสรรเสริญพระเจาอยูนั้น ก็มีเยาวชนคนหนึ่งอุตริเอาหนากากผีใสแลวไปยืนอยูขาง ๆ 
หญิงชราคนหนึ่ง 
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เม่ือนางเหลียวมาเห็นเขา ก็ตกใจสุดขีดหนาซีดเผือดเขาออน หนังสือเพลงหลุดตกจากมือ นาง
รีบยกมือไหวแลวละล่ําละลักวา “ทานซาตานเจาขา....อีฉันกลัวแลวอยาทําอะไรอีฉันเลย...” 

เยาวชนคนนั้นหัวเราะหึ ๆ ในลําคอ ทําใหหญิงชรายิ่งกลัวใหญ นางพูดตอไปวา “ถึงแมวา
อีฉันจะเปนคริสเตียนมาย่ีสิบปแลว แตจิตใจของอีฉันยังอยูกับทานเสมอแหละคะ” 

นี่คือสภาพของคนท่ีมีจิตใจแตกสลายทางดานจิตวิญญาณเสียแลว 
คริสเตียนที่แทจริง จะตองนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณและความจริง (ยอหน 4:24) 

เปาหมายของพระเจาสาํหรับคนอสิราเอล 
“ไซรัสพระราชาแหงเปอรเซียตรัสดังนี้วา.... มีผูใดในหมูพวกทานท่ีเปนประชากรของ

พระองค ขอพระเจาสถิตอยูกับเขา และขอใหเขาขึ้นไปยังเยรูซาเล็มซึ่งอยูในยูดาห และสรางพระนเิวศ
ของพระเจาแหงอิสราเอล” ( เอสรา 1:2-3)  

พระประสงคของพระเจาสําหรับชนชาติอิสราเอลคือ “ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและสรางพระ
วิหาร” บางคนแปลกใจถามวา ทําไมพระเจาไมใหพวกเขาขึ้นไปท่ีสะมาเรีย หรือทีก่าลลิ ีท่ีอยีปิตหรือท่ี
ในบาบิโลน ทําไมตองลําบากลําบนถอสังขารไปยังท่ีเกาท่ีเดิมดวย? 

คําตอบก็คือ พระเจาทรงเห็นวา ท่ีเยรูซาเล็มนั้นเหมาะสมท่ีสุด เปนสถานท่ีพระองคทรง
เลือกสรรไวตั้งแตคร้ังโบราณกาล สถานท่ีเคยกําหนดใหดาวิดและซาโลมอนสรางพระวิหารถวายแด
พระนามอันยิ่งใหญของพระองค พระองคตองการใหพลไพรกลับไปปฏิรูปที่เดิม ฟนฟูการนมัสการ
ขึ้นใหม 

คนชอบของใหม ๆ  
นิสัยอันถาวรของมนุษยเรานั้นคือ “ชอบของใหม ๆ” ดังเพลงท่ีชาวโลกชอบรองกันเกรอวา 

“ใหม ๆ หนาตาจุมจิ๋ม เกา ๆ มันเปนสนิม” บางทีกฎขอนี้ก็ไมไดรับการยกเวนสําหรับคริสเตียนดวย 
ทุกวันนี้คริสตจักรไทยมีปญหาใหญท่ีแกไมตก กลาวคือ คริสเตียนยายโบสถ โบสถไหนนักเทศนมี
ช่ือเสียง คริสเตียนจะพากันยกขบวนแหกันไปที่นั่น โดยถือวา นี่เปนการเพ่ิมพูนคริสตจักรวิธหีนึง่ (แต
เปนวิธีแบบงาย ๆ) 

ตามตําราการเพิ่มพูนคริสตจักร ท่ีสอนกันอยูตามโรงเรียนพระคริสตธรรมตาง ๆ มีอยู 3 วธิคีอื 
หนึ่ง เพ่ิมพูนโดยวิธีประกาศกับคนท่ีไมเช่ือ สอง เพ่ิมพูนโดยการแตงงานกันระหวางคนในคริสตจักร 
หรือระหวางคริสตจักร สาม เพ่ิมพูนโดยการมีลูกหลานเกิดขึ้นในโบสถ – แตปจจุบันมีตําราเพ่ิมพูน
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คริสตจักรเลมใหมสอนวา มีอีกวิธีหนึ่งคือ เพ่ิมพูนโดยการ “แยงลูกแกะ” จากคริสตจักรอื่นมาเปน
สมาชิกคริสตจักรของตนเอง 

นักเทศนทานหนึ่งไดเลาใหผมฟงวา ครั้งหนึ่งมีศิษยาภิบาลสองคนมาพบกันเขาโดยบังเอญิ ท้ัง
สองมีคริสตจักรอยูไมหางไกลกันนัก ศิษยาภิบาลคนแรกเอยขึ้นวา “ขอบพระคุณพระเจา เดือนนี้พระ
เจาทรงอวยพระพรใหคริสตจักรของผมมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 10 คน” 

ศิษยาภิบาลคนท่ีสองสีหนาไมคอยแชมช่ืนนักกลาววา “สําหรับผมแย....เดือนนี้พระเจาไมได
อวยพระพรคริสตจักรผมเลย เพราะสมาชิกในคริสตจักรของผมหายไป 10 คน” 

หังเรื่องนี้แลวขําไมออกครับ! 
เราอาจกลาวไดวา มีผูนําคริสตจักรบางคนท่ีอางวาคริสตจักรของเขานั้นเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว ตามความเปนจริงแลว มิไดมาจากคนท่ีกลับใจใหมลวน ๆ แตเปนคริสเตียนท่ียายมาจากโบสถ
อื่นถึง 60-70% 

ทําไมคริสเตียนจึงชอบยายโบสถ? ปญหาอันนี้ยังไมมีใครอาจหาญวิเคราะหไดอยางถึงแกน 
แตเทาท่ีรูก็คือบางคนอางวาท่ียายโบสถเพราะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเสียบาง อยากลองลิ้มชิม
รสชาติใหม ๆ บางคนอางวาท่ีโบสถเกามีปญหา ไมคอยกินเสนกับศิษยาภิบาล และไมชอบขี้หนา
สมาชิกบางคน บางคนบอกวาท่ีโบสถเกานาเบ่ือออกจะตายไป ศิษยาภิบาลลําเอียงอยางเห็นไดชัด 
พะเนาพะนอเอาอกเอาใจเฉพาะคนที่มีเงิน แถมยังเผด็จการ มีขบวนการมาเฟยอยูในคริสตจักร บางคน
อางวา ที่โบสถเกามีการเลนพรรคเลนพวก ศิษยาภิบาลเอาแตญาติพี่นองของตนเองเขามาเปน
กรรมการบริหาร บางคนก็อางวาท่ีโบสถเกาเย็นชา ไรชีวิตชีวา มีแตระเบียบพิธี มีคนแก ๆ เทานั้นท่ี
หลงเหลืออยู และขอกลาวหาท่ีรายแรงมากก็คือ “คริสตจักรเกาไมมีพระวิญญาณของพระเจาสถติดวย” 

แลวเราก็ถามวา ท่ีโบสถใหมเปนอยางไรบาง?  
เขาก็จะรีบอธิบายเปนคุงเปนแคววา โบสถใหมนั้นนมัสการอยางนาต่ืนตาต่ืนใจ มีรสชาติ มี

มนุษยสัมพันธดีมีการตอนรับขับสูถึงใจ ศิษยาภิบาลก็จบดอกเตอรมาจากตางประเทศ มีความรูในพระ
คัมภีรอยางแตกฉาน มีจิตวิทยาสูง รูจักแบงงานใหแกสมาชิกทุกคนทํา มีการติดตามผลที่รวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีโบสถใหมนี้นมัสการพระเจาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยาง
แทจริง มีการรองเพลงและเตนรําในพระวิญญาณ มีการพยากรณและพูดภาษาแปลก ๆ มีการรักษา
โรคภัยไขเจ็บทุกชนิดใหหายได นอกจากนั้นคริสตจักรบางแหงยังมีการ “ลมในพระวิญญาณ” อีกดวย 

เม่ือไมกี่วันมานี้ เพ่ือนของผมชวนไปกินขาวท่ีภัตตาคารแหงหนึ่ง เขาเลาใหฟงวา มีคริสเตียน
จีนแก ๆ คนหนึ่งไปหาอาจารยท่ีโบสถ พรอมกับบอกวา “อาจารยครับ ผมอยากจะประกอบดวยพระ
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วิญญาณบริสุทธิ์จะทําอยางไร? สรรเสริญพระเจาผมก็ทําแลว ยกมือยกไมก็ทําแลว เห็นเขารองไหผมก็
รองไหแลว  เห็นเขาเตนรําผมก็รําแลว เขาพูดภาษาแปลก ๆ ผมก็พูดแลว เวลานี้ผมยังขาดอยูอยางเดยีว
เทานั้น...” 

“คุณขาดอะไร ?” ศิษยาภิบาลถาม 
ชายชราตอบวา “ยังขาดการลมกลิ้งในพระวิญญาณครับ” 
จากเร่ืองนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวา คริสเตียนคนนี้ไมมีความเขาใจในพระวจนะของพระเจา 

เขาพึ่งอาศัยความรูสึก อารมณ อาศัยประสบการณและการเลียนแบบจากคนอื่นเทานั้น มิไดมีจุดยืน
ของตนเองในพระคัมภีรเลย - - - นับวาเปนความเช่ือท่ีมีอันตรายมาก เขากําลังเสาะแสวงหาของ
ประทานมากกวาเสาะแสวงหาพระเจาเหมือนกับเจาสาวท่ีมัวช่ืนชมยินดีในของขวัญมากกวาช่ืนชม
ยินดีในตัวเจาบาว 

พ่ีนองคริสเตียนที่รัก ทานเปนคนหนึ่งในจํานวนนั้นเหรือเปลาท่ีชอบยายโบสถ มีพฤติกรรม
เปน “คริสเตียนทัวร” หรือกําลังคิดจะยายโบสถ? วันนี้พระเจาตรัสกับอิสราเอลวา “จงกลับไปท่ีเดิม
หรือกรุงเยรูซาเล็ม สรางพระวิหารถวายแดพระองคท่ีนั่น” พระองคตรัสแกทานทํานองเดียวกัน “จง
กลับไปโบสถเดิมของทาน และชวยกันสรางคริสตจักรของพระองคใหเจริญรุงเรือง” 

เม่ือหลายปมาแลว ผมไดเทศนาพระธรรมเอสราบทที่ 1 ในคริสตจักรชานกรุงแหงหนึ่ง ผม
กลาวอยางหนักแนนถึงการท่ีพระเจามีพระประสงคท่ีจะใหคริสเตียนอยูที่เดิม ผมไมทราบวามีหญิงวัย
กลางคนซึ่งนั่งฟงอยู และกําลังคิดจะยายโบสถ เนื่องจากเธอเบ่ือหนายคริสตจักรเดิมเหลือเกิน 

เม่ือไดยินคําตักเตือนจากพระวจนะของพระเจา เธอหาไดเช่ือฟงไม เธอไดเท่ียวตะรอน ๆ ไป
ตามคริสตจักรตาง ๆ หลายอาทิตยตอมาผมก็ไดรับจดหมายจากเธอ ซึ่งมีขอความดังตอไปนี้ – 

ดิฉันไดรับเช่ือพระเยซูคริสต ในคริสตจักรเล็ก ๆ แถวชานเมืองของกรุงเทพมหานคร 
ท่ีคริสตจักรแหงนี้ ดิฉันไดมีโอกาสรับใชพระเจาตามของประทานท่ีพระองคใหมา ดวยความ

เขมแข็งตลอดเวลาสามปคร่ึง นับตั้งแตบังเกิดใหม จนกระท่ังถึงทุกวันนี้ 
คริสตจักรแหงนี้ไดถูกกอต้ังโดยมิชชันนารี โดยมีจุดมุงหมายใหญ ๆ อยูสองอยางคือ 
1. เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแกผูคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณแฟลต หมูบาน 

ตลาด ซึ่งเปนเนื้อท่ีครอบคลุมบริเวณกวาง มีหลายหม่ืนครอบครัวคริสตจักรไดเนนหนกัเพ่ือใหคนเปน
ลาน ๆ ไดมีโอกาสรูจักกับพระเยซู 

2. เพ่ือใหผูคนในละแวกชานเมืองนี้ ไดมีโอกาสนมัสการพระเจารวมกันอยางสะดวก ไมตอง
เสียเวลาเดินทาง หรือเสียเงินทองมากเพ่ือเขาไปนมัสการพระเจาท่ีโบสถในตัวเมือง 
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ชีวิตโดยท่ัวไปของดิฉัน วันอาทิตยก็จะไปนมัสการพระเจาที่โบสถ และจะอยูที่โบสถตลอด
ท้ังวัน หลังจากนมัสการพระเจาและรับประทานอาหารเท่ียงแลว ในชวงตอนบายก็จะรวมทีมออกไป
เย่ียมเยียนผูคนตามแฟลต ตลาดหรือหมูบาน และรับใชพระเจาในการสอนเด็กดวย 

ดิฉันเกิดในครอบครัวท่ีพอมีฐานะ จึงเปนคนท่ีเอาแตใจตนเอง ดื้อร้ัน แตถึงแมวาดิฉันด้ือ
อยางไร พระเจาก็ยังทรงรักดิฉันอยางมากมาย 

ดิฉันไมไดเปนคริสเตียน แตมาแตงงานกับผูชายท่ีเปนคริสเตียน ดิฉันจึงรูสึกอึดอัดใจมาก
ตลอดเวลา ดิฉันทราบดีวาสามีและแมของสามีไดอธิษฐานเผ่ือดิฉันตลอดเวลา 15 ป เรามบุีตรดวยกนั 3 
คน ตอมาดิฉันไดตัดสินใจรับเช่ือพระเยซูคริสต  โดยกองประกาศของมิชชันนารีท่ีชานเมืองแหงนี้ 

ดิฉันถูกเลี้ยงดูมาแบบผูหญิงสมัยเกา คือใหอยูแตเหยาเฝากับเรือน ไมใหออกไปวุนวายกับ
ผูคนนอกบาน แตเมื่อดิฉันกลับใจเปนคริสเตียนแลว ชีวิตก็เปลี่ยนไป ตองออกไปประกาศ แจกใบปลวิ 
เย่ียมเยียน คร้ังแรก ๆ ก็ขัดกับความรูสึกอยางมาก แตเม่ือไดรับคําสอน และเจริญเติบโตขึ้นในฝาย
วิญญาณ ดิฉันก็ทํางานของพระเจาอยางมีความสุข 

เม่ือประมาณ 5-6 เดือนท่ีผานมานี้ ดิฉันรูสึกวามีความวุนวายเกิดขึ้นในคริสตจักร สมาชิกมี
แตกแยกกันเปนกลุม ๆ มีปญหาเกิดขึ้น จณะนั้นพวกเรากําลังอธิษฐานขอเงินจากพระเจาเพ่ือจะซื้อ
สถานท่ีของโบสถ อธิษฐานสําหรับเงินท่ีจะใชจายในโบสถแตละเดือน อธิษฐานเผ่ือเพ่ือสมาชิกท่ีมี
ปญหาดวย 

ตัวดิฉันเองก็ออนแอลงทางดานจิตวิญญาณอยางเห็นไดชัด เม่ือดิฉันเห็นถึงความวุนวายท่ี
เกิดขึ้นในคริสตจักร ดิฉันทราบดีวา นั่นคือแผนการของมารซาตานที่จะทําลายคริสตจักรของเรา 

ดิฉันทําทุกอยาง บางวันอธิษฐานโดยไมทานอาหารเลย ทานแตน้ํา และการงานของดิฉันก็ยุง
ตลอดท้ังวัน และดิฉันก็ทราบวาพ่ีนองในคริสตจักรก็ไดอธิษฐานเผื่อดิฉันดวย 

บางวันดิฉันมีจิตใจหดหูอยางบอกไมถูก โดยเฉพาะวันเสาร ดิฉันกระสับกระสายโดยไมมี
สาเหตุ ในหัวใจเหมือนมีหินกอนใหญมาถวงไว ขาดสันติสุขอยางชนิดท่ีไมเคยเปนมากอน ไมอยากจะ
ไปโบสถในวันอาทิตย ไมอยากเห็นความแตกแยกในคริสตจักร 

ขณะนั้น ดิฉันคิดจะหนี หนีไปอยูคริสตจักรไหนก็ไดท่ีไมใชคริสตจักรท่ีดิฉันอยูเด๋ียวนี้ 
แตพระเจาตรัสในใจของดิฉันวา “เจาเกิดท่ีนี่ โตที่นี่ เจาควรอยูท่ีนี่และตายท่ีนี่ จิตใจของเจา

ขาดสันติสุขแมวาเจาจะไปสิบโบสถ เจาก็จะไมมีสันติสุข เจาไมอายเขาหรือที่จะใหใครตราหนาเจาวา 
คริสเตียนผีเสื้อ...ชีวิตของเจาเพียงเพ่ือโบยบินไปคริสตจักรโนน คริสเตียนนี้เพ่ือดมความหอมหวาน 
ดมความแปลก ๆ ใหม ๆ เขามาสูชีวิตของเจา... 
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เจาเอาคริสตจักรของเราเปนดอกไม เพ่ือเจาจะเหยียบย่ํา” 
ดิฉันเถียงในใจวา “เปลาเลย พระองคเจาขา ดิฉันเพียงแตออกไปหาหญาเขียว ๆ ออน ๆ กิน 

ตามธรรมดาของลูกแกะตางหาก เพ่ือดิฉันจะไดสบายใจและมีสันติสุข” 
พระเจาตรัสในใจของดิฉันวา “พระคัมภีรในมือของเจานั่นไงละ คืออาหารอันโอชะของเจา 

คือหญาออนท่ีเจาอยากจะกิน เจาก็ไมกิน หาเหตุไปท่ีอื่น เรามีงานใหเจาทําเต็มมือ เจาก็ไมทํา แฟลต 
หมูบาน ตลาด คืองานท่ีเรามอบใหแกเจา สําหรับพ้ืนที่บริเวณนี้ เจาประกาศจนช่ัวชีวิตก็ยังไมหมด” 

ดิฉันเถียงในใจวา “พระองคเจาขา ดิฉันไมมีแรงประกาศนี่คะ” 
พระเจาทรงเตือนดิฉันแลว แตดิฉันไมเช่ือฟง 
วันรุงขึ้นเปนวันอาทิตย ดิฉันไปโบสถดวยจิตใจท่ีหอเห่ียว แลวก็กลับบานนอน 
อีกอาทิตยหนึ่งตอมา ดิฉันก็มีอาการอยางเดิมอีกคือวุนวายใจ หอเห่ียว และกระสับกระสาย

ตลอดเวลา ดิฉันชักสงสัยวามารซาตานอะไรกันนักหนา พระเจาทรงมีแผนการอะไรสําหรับดิฉันอีก
เลา ใหดิฉันตายเสียดีกวา ท่ีจะอยูในสภาพนี้บอย ๆ  

ดิฉันชวนสามีใหไปโบสถแหงหนึ่งในตัวเมือง ซึ่งดิฉันเคยไปคร้ังหนึ่งเม่ือตอนแตงงานใหม ๆ 
สามีก็พาไปหลังจากเลิกนมัสการแลว ดิฉันก็ยังไมมีสันติสุขในจิตใจจึงชวนสามีไปชอปปงท่ี
หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง เมื่อเดินดูสินคาจนท่ัวแลว ก็ชวนสามีไปตอยังหางสรรพสินคาอีกแหงหนึ่ง
ซึ่งอยูไมไกลนัก แตจะเดินไปก็เม่ือยขา จึงเรียกสามลอเคร่ืองนั่งไป ขณะนั้นรถแลนมาไดสักคร่ึงทาง 
ฝนก็ตกลงมาพรํา ๆ สามลอแลนดวยความเร็ว เม่ือมาถึงทางแยกไฟแดง สามลอเบรค แตเบรคไมอยู 
คนขับไดหักพวงมาลัยปนขึ้นไปบนเกาะกลางถนน 

แรงกระแทกของรถทําใหดิฉันกระเด็นตัวลอยขึ้น 
หนาผากของฉันไปชนเขากับไฟรถอยางแรง จนหนาของดิฉันแตกเลือดไหลกระฉูดเปนแผล

ฉกรรจ จากหัวคิ้วดานหนึ่งจรดหัวคิ้วอีกดานหนึ่ง ตองเย็บถึง 8 เข็ม 
สวนสามีของดิฉันบาดเจ็บเพียงเล็กนอย 
ดิฉันไมรูสึกตัวเลยวา เปนอะไรไป เม่ือลุกขึ้นนั่งก็รูวาตนเองยังมีชีวิตอยู คําแรกท่ีดิฉันพูดกับ

สามีคือ 
“พระเจาไมใหเรามา แลวเรายังมา” 
ดิฉันเสียใจความด้ือร้ันของตนเอง แตขณะท่ีเลือดกําลังไหลมาก และทําทาวาจะไมหยุดนั้น 

ดิฉันมีสันติสุขในใจอยางบอกไมถูก ขอบพระคุณพระเจาท่ีพระองคทรงรักดิฉันจริง ๆ รักมากดวย 
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พระองคยังทรงพระชนมอยูอยางแทจริง พระองคทรงไวชีวิตของดิฉัน เพ่ือดิฉันจะไดกลับไปรับใช
พระองคในคริสตจักรเดิมของดิฉัน 

ถาพระองคไมรักดิฉัน พระองคคงจะไมตีสอนดิฉันอยางนี้หรอก และขอบพระคุณพระองคท่ี
ไมทรงตองการใหดิฉันเปนคริสเตียนผีเสื้ออีก งานหนักไมเอา งานเบาไมสู...ชอบบินไปคริสตจักร
โนน บินไปคริสตจักรนี้ เพ่ือหาความแปลกใหมตามเนื้อหนังเขาสูชีวิต โดยรับใชพระองคไมเปน 

คริสเตียนผีเสื้อไมมีประโยชนอะไร ไมมีความผูกพันและจริงใจกับคริสตจักรใด ๆ ท้ังสิ้น 
ชอบเปลี่ยนโบสถไปเร่ือย ๆ เปนคนหลายใจ งานในคริสตจักรมีอยูเต็มมือแตไมทํา แลวพระเจาจะอวย
พระพรชีวิตไดอยางไร 

ขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงมีแผนการตอชีวิตของดิฉัน พระองคไดทรงนําดิฉันกลับมายัง
คริสตจักรเดิม และมีสันติสุขในการปรนนิบัติรับใชพระองคอีกวาระหนึ่ง” 
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บทท่ี 3 เริ่มตนท่ีผูนํา 
หนังสือเกี่ยวกับหลักการบริหารเลมหนึ่งจ่ัวหัวไววา – 
“ไมมีใครอยากเปนหัวหนาแบบไมเต็มตัว เพราะจะถูกเรียกลับหลังวา “หัวหนา” แทนท่ีจะ

เรียกวา “หัวหนา” การมีตําแหนงหัวหนาค้ําอยู มิไดหมายความวา จะทําใหใครตอใครเปนหัวหนาอยาง
เต็มตัวไดโดยปริยาย การเปนหัวหนาแบบเต็มตัวหรือเกงจริง ๆ จะตองมีอะไรหลายอยาง” 

เริ่มตนทีผู่นํา 
“แลวหัวหนาของตระกูลแหงยูดาหและเบนจามินไดลุกขึ้น ท้ังบรรดาปุโรหิตและคนเลวี คือ

ทุกคนท่ีพระเจาไดทรงเราใจเขาใหไปสรางพระนิเวศของพระเจา ซึ่งอยูในเยรูซาเล็ม” (เอสรา 1:5) 
ขบวนรถไฟจําเปนตองมีหัวรถจักรสําหรับชักลากนําไปในทิศทางที่ถูกตองฉันใด ชีวิตของ

มนุษยเราก็จําเปนตองมีผูนําท่ีพาไปในทิศทางท่ีถูกตองฉันนั้น ใหหัวรถจักรจะตองมีพนักงานควบคุม
หรือคนขับรถและชางเคร่ือง ในตัวของผูนําคริสตจักรจะตองมีผูควบคุม คือ องคพระเยซูคริสต 

เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2529 เวลา 8.00 น. มีหัวรถจักรพวงกัน 6 คัน  แลนออกจากโรงจักร
บางซื่อโดยไมมีพนักงานขับรถ ขบวนรถแลนไปโดยระบบอัตโนมัติความเร็ว 50 กม./ชม. พุงเขาสูชาน
ชาลาที่ 4 ของสถานีหัวลําโพง ดวยความเร็วทําใหรถแลนชนท่ีกั้นแลวเลยขึ้นไปชนรานคาและอาคาร
สถานีพังยับเยิน มีผูเสียชีวิตทันที 4 ศพ และคาเสียหายประมาณ 8 แสนบาท 

รถจักรท่ีปราศจากคนขับมีอันตรายมหันต และชีวิตของคริสเตียนที่ปราศจากผูนําก็มีอันตราย
ไปย่ิงหยอนไปกวากัน “ท่ีไหนไมมีการนํา ประชาชนก็ลมลง แตในท่ีซึ่งมีท่ีปรึกษามาก ยอมมีความ
ปลอกภัย” (สุภาษิต 11:14) 

การสรางพระวิหารของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม จะเร่ิมขึ้นไมได ถาบรรดาพวกผูนาํไมได “ลกุ
ขึ้น” กอนขอใหสังเกตวา ในพระคัมภีรตอนนี้ไดจําแนกคนออกเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 

(1) หัวหนาของตระกูล – ในฉบับประชานิยมเพ่ิมคําวา “หัวหนาตระกูลตาง ๆ” ชนชาติ
อิสราเอลมีท้ังหมด 12 ตระกูล หัวหนาเหลานี้มีอํานาจมากและเปนท่ีเคารพนับถือของทุกคนในกลุม 
เม่ือหัวหนายืนขึ้นพูด ทุกคนจะฟงและยอมทําตามโดยดุษฎี 

(2) ปุโรหิต – เปนคนมาจากตระกูลเลวีโดยตรงทําหนาท่ีเปนผูรับใชของพระเจาในพระวิหาร 
โดยการนําเคร่ืองบูชาถวายบนแทนตามประเพณีของชาวยิว และปุโรหิตมีหนาท่ีนําคําอธิษฐานของ
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ประชาชน ไปทูลตอพระเจานอกจากนั้น ปุโรหิตยังมีหนาท่ีสอนพระบัญญัติของโมเสส (พระคัมภีร 5 
เลมแรกในพระคัมภีรเดิม) ที่เรียกวา “Torah” คือ ปฐมกาล อพยพ เวลีนิติ กันดารวิถีและพระบัญญัติ 

(3) คนเลวี – มีหนาท่ีทําการปรนนิบัติรับใชพระเจาในงานทั่วไปในพระวิหาร เชน ทําความ
สะอาด ตักน้ําบํารุงซอมแซมพระวิหาร ฯลฯ คนเหลานี้จะไดรับการเลี้ยงดูจากขาวของที่ประชาชน
นํามาถวายแดพระเจาในพระวิหาร 

(4) ทุกคน – ในตอนสุดทายของพระคัมภีรตอนนี้ ฉบับคิงเจมสวา “ทุกคนท่ีพระวิญญาณของ
พระเจาทรงดลใจใหลุกขึ้น” NIV.วา “ทุกคนท่ีพระเจาทรงผลักดันในจิตใจ ไดตระเตรียมขึ้นไปสราง
พระวิหารของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม” 

พวกผูนําเหลานี้ไมเพียงแตรับฟงพระดํารัสของพระเจา แลวก็พยักหนารับเทานั้น 
พวกเขาไมเพียงแตคิด แลวเก็บงําไวในใจเทานั้น 
พวกเขาไมเพียงแตพูดถึงการสรางพระวิหาร แลวก็นั่งทํางานตอไปในบาบิโลนเทานั้น 
พระคัมภีรบอกวา “ทุกคนไดลุกขึ้น” แลวออกเดินทางกลับสูภูมิสําเนาของตน เมื่อบรรดา

ประชาชนชาวยิวเห็นพวกผูนําของตนทําดังนั้น พวกเขาก็ปฏิบัติตามดวย 

ศิษยาภิบาลเปนอยางไร สมาชิกเปนอยางนั้น 
นักเทศนจีนคนหนึ่งไดเลาเรื่องวา มีชายหนุมคริสเตียนคนหนึ่งมีนิสัยชอบนอนต่ืนสาย เชาวัน

อาทิตยคุณแมของเขาจะเขามาปลุก “ต่ืนเถิดลูกเอย แปดโมงเชาแลว” 
ชายหนุมพลิกตัวงัวเงียขย้ีตาแลวตอบวา “ขออีกสับงีบเถอะครับคุณแม” 
ครึ่งช่ัวโมงตอมา คุณแมของเขาก็เขามาปลุกอีกครั้งหนึ่ง “ต่ืนเถอะลูกเอย แปดโมงครึ่งแลว” 

ชายหนุมผุดลุกขึ้นนั่งดวยความไมพอใจ แลวถามแมของตนวา “คุณแมชวยบอกเหตุผลผมหนอยได
ไหมวา ทําไมผมตองต่ืนเชาในวันอาทิตยดวย?” 

“เหตุผลหรือลูก?” ผูเปนแมทวนคํา “ขอท่ีหนึ่งเพราะวาลูกเปนคริสเตียนและมีอายุ 28 ป
แลวนะซิ” 

ชายหนุมออนวา “ผมไมอยากไปโบสถ” 
“ทําไมละลูก?” 
“เพราะท่ีโบสถไมมีใครเขาชอบผมเลย ผูปกครองก็ดูถูกผม สมาชิกคนอื่น ๆ ก็ไมอยากมอง

หนาผมเอาเสียเลย” ชายหนุมเสียงเศรา 
“แตลูกตองไปโบสถเด๋ียวนี้” ผูเปนแมออกคําสั่งเด็ดขาด 
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ลูกชายยอนดวยคําถามเดิม “ทําไมผมตองไปโบสถดวยละครับแม?” 
ผูเปนแมตอบอยางชัดเจนวา “เพราะวาลูกเปนศิษยาภิบาลของคริสตจักรนะซิ” 

ผูนําเปนแบบอยาง  
วันหนึ่ง ขณะท่ีผมกําลังนั่งอยูในสํานักงาน อปท. ก็มีโทรศัพทจากผูนําคริสตจักรแหงหนึ่งใน

กรุงเทพฯ เสียงแววมาตามสายวา “ขอเชิญมาเทศนาในอาทิตยปลายเดือนนี้” ผมดูปฏทิินแลวเห็นวาวาง
พอที่จะไปได จึงถามไปวา “คุณจะใหผมเทศนาในเร่ืองอะไรละ?” 

เสียงตามสายลอยมาทําใหผมถึงกับสะดุง “ขอชวยเทศนาเรื่องอยาดูผูนํา แตจงดูพระเจา” 
ผมรูสึกหนักใจเปนอยางยิ่ง ในการเตรียมพระวจนะของพระเจาในเร่ืองนี้ เพราะหาขอพระ

คัมภีรท่ีจะมาสนับสนุนความคิดนี้ไมมีเลย ตรงกันขามกลับพบคํากลาวของเปาโลท่ีบอกแกพี่นองคริส
เตียนโครินธวา “ทานท้ังหลายจงปฏิบัติตามอยางขาพเจา เหมือนอยางท่ีขาพเจาปฏิบัติตามอยางพระ
คริสต” (1 โครินธ 11:1) 

อีกตอนหนึ่งวา “เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงขอใหทานทําตามอยางขาพเจา” (1 โครินธ 4:16) พอ
เปดไปอีกก็พบจดหมายท่ีเปาโลเขียนไปถึงคริสตจักร ฟลิปปวา “ดูกอนพ่ีนองท้ังหลาย ทานจงรวมกัน
ทําตามอยางของขาพเจา จงดูคนท่ีประพฤติตามแบบนั้น” (ฟลิปป 3:17) 

ทําตามอยาง – หมายความวา –  
(1) จะตองมีตนแบบ 
(2) จะตองมีการลอกเลียนแบบ 
ในภาษากรีกใชคําวา  “mitetes” ปรากฏอยูในพระคัมภีรใหม 7  ค ร้ัง (Follower หรือ 

immitelors) ในสมัยท่ีกรีกยังมีอํานาจรุงเรืองนั้น จะมีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับปรัชญาและหลักการพูด มี
อาจารยที่มีช่ือเสียงหลายคน เชนโสเครตีส พลาโต อริสโตเต้ิล นักเรียนทุกคนจะตองคอยจดจําและ
ลอกเลียนแบบครูของตนทุกระเบียดนิ้ว เลียนกิริยาทาทาง น้ําเสียง คําพูด ความคิด การแตงกาย ฯลฯ 

เปาโลไดเอาคํานี้มาใชในความหมายท่ีวา พระเยซูคริสตทรงเปนแบบอยางท่ีดีเลิศ ซึ่งเปาโล
เองไดลอกเลียนแบบจากพระองคแลวในเกือบจะทุกดาน และทานบอกใหคริสเตียนทุกคนเลียนแบบ
ตอจากทานอีกทีหนึ่ง 

นี่คือลักษณะของผูนําท่ีย่ิงใหญฝายจิตวิญญาณ! 
ในพระธรรมเอสรา เราเห็นไดอยางชัดเจนวา เมื่อพวกหัวหนาตระกูลตาง ๆ พวกปุโรหิต คนเล

วีไดลุกขึ้นเพ่ือปฏิสังขรณอาณาจักรของพระเจา พระคัมภีรบันทึกวา “ทกุคนกล็กุขึน้ดวย” ถาผูนาํไมใช
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พวกแรกท่ีลุกขึ้นเร่ิมตนก็อยาหวังเลยวา ผูคนท้ังหลายจะมีความกระตือรือรนทําตาม ในเอสรา 2:44-65 
มีพวกยิวท้ังสิ้นจํานวน 49,902 คน ไดจองมองผูนําของเขา แลวลุกขึ้นติดตามผูนํากลับไปยังกรุง
เยรูซาเล็มทันที 

คอฟแมนเคยกลาวไววา “ใครก็ตามที่มีความปรารถนาจะเปนผูนํา มีคนจํานวนนับพัน ๆ รอ
พรอมอยูแลวท่ีจะติดตามเขาไป” 

ในคริสตจักรของพระเจา บรรดาสมาชิกท้ังมวลตางมองดูผูนําของตน เขากําลังดูศิษยาภิบาล 
ผูปกครอง มัคนายก มองดูคณะกรรมการของคริสตจักร คนหนุมสาวจะมองดูประธานอนุชน คณะ
สตรีจะมองดูกลุมบุรุษ และพวกเด็กกําลังมองดูพอแมของตน 

ผูนํา – สิงหอมควัน 
ถาเราอยากรูวา คริสตจักรไหนมีสภาพจิตวิญญาณเปนอยางไร ก็ใหดูจากผูนําของคริสตจักร

นั้น ๆ  
ครั้งหนึ่งผมไดรับเชิญไปเปนวิทยากรในการประชุมของอนุชนกลุมหนึ่งในภาคเหนือ ในการ

ประชุมแหงนั้นตลอดสามสี่วัน ผมสังเกตเห็นวา พวกอนุชนสวนใหญติดบุหรี่กันงอมแงม ตอนแรก ๆ 
ผมแปลกใจมาก เพราะไมคอยพบเห็นภาพอยางนี้ท่ีคริสตจักรในกรุงเทพฯ 

แตก็มาหายของใจ เม่ือมีอนุชนคนหนึ่งมาหาผมถึงที่พัก และถามปญหาวา “สูบบหรี่เปนบาป
ไหม?” 

ผมก็ยอนถามกลับไปวา คนท่ีทําลายพระวิหารของพระเจานั้น ทําบาปหรือเปลา? เขาพยักหนา
แลวพูดวา “แตทําไมเลขาฯ ของคริสตจักรเราจึงสูบไดละ? –ผมมาถึงบางออในบัดดลนั้นเอง มินาเลา
สภาพของคริสตจักรจึงเปนอยางนี้ เพราะผูนําของคริสตจักรเปนสิงหอมควันตัวฉกาจนั่นเอง 

มีเร่ืองเลาวา ตอนเชาวันอาทิตย อาจารยไดเทศนาในหัวเร่ือง “แผนดินสวรรค” เม่ือเทศนาจบ
แลวจึงถามท่ีประชุมวา “ใครอยากจะไปสวรรค ขอใหยกมือขึ้น?” 

เด็กชายตัวเล็ก ๆ ท่ีนั่งอยูแถวหนารีบยกมือขึ้นทันทีแตเมื่อเด็กชายเหลยีวไปดูขางหลงั กเ็ห็นวา
มีผูใหญหลายคนยกมือดวยเชนกัน เด็กชายจึงคอย ๆ ลดมือลง 

นักเทศนสงสัยจึงถามวา “ทําไมเอามือลงเสียละ หนูไมอยากไปสวรรคเหรอ?” 
“อยากไปซิครับ” เด็กชายตอบเร็วปร๋ือ “แตถาผมไปสวรรคโดยมีผูใหญพวกนี้ไปดวย ผมไม

ไปดีกวา” 
“อาว ทําไมละ?” นักเทศนถาม 
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“อาจารยไมรูอะไร” เด็กชายวา “ผูใหญพวกนี้ยุงจะตายไป มีแตเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกันอยู
ตลอดเวลา ผมเกรงไปวา พวกเขาจะขึ้นไปทะเลาะกันบนสวรรคอีก....ผมหนวกหู ผมไมไปดีกวา” 

นักเทศน “????” 

ลุกขึ้นเถิด 
พ่ีนองคริสเตียนที่รัก ชีวิตของทานเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับคนอื่นหรือไม? ทานไดถอมใจลง

ปรนนิบัติพระเจาและปรนนิบัติพ่ีนองคริสเตียน 
ทานไดเปนผูประสานความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรไหม? 
วันนี้อยากจะหนุนใจทุกทานให “ลุกขึ้นสรางพระนิเวศของพระเจาในฝายจิตวิญญาณ” (มิใช

ตัวอาคาร) เราไดเห็นแลววา ต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน มีคริสเตียนนอยคนท่ีจะยอม “ลุกขึ้น”  เพ่ือ
กระทําพระราชกิจของพระเจา 

บรรดาผูนําตระกูลไดลุกขึ้นแลว 
พวกปุโรหิตไดลุกขึ้นแลว 
คนเวลีไดลุกขึ้นแลว 
ชาวยิวทุกคนไดลุกขึ้นแลวเชนกัน 
ทานละ? ไดลุกขึ้นหรือยัง? 
จอหน เวสเลย (John Wesley ป 1703-1791) นักเทศนที่ช่ือเสียงของอังกฤษ ไดประกาศวา 
“จงมอบคน 100 คนใหแกขาพเจา 
ซึ่งเปนคนท่ีไมกลัวอะไรเลย นอกจากพระเจา 
เปนคนท่ีไมเกลียดอะไรเลย นอกจากความผิดบาป 
เปนคนท่ีไมรูอะไรเลย นอกจากเร่ืองของพระเยซูคริสต 
และคนเหลานี้ ยอมตรึงตัวเองไวท่ีไมกางเขน 
และขาพเจาจะพลิกแผนดินโลกนี้” 
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บทท่ี 4 กําลังเงิน 
ผูท่ีเคยจากบานนาน ๆ คงจะรูถึงรสชาดแหงความคิดถึงไดเปนอยางดี ผมเคยจากบานไป

ประชุมที่ตางประเทศเพียงแคสองอาทิตยเทานั้น ดูมันเนิ่นนานราวกับสองปแตคนยิวตองพลัดพราก
จากบานเกิดเมืองนอนของตนเองเปนเวลานานถึง 70 ป! 

พวกเขาคนึงถึง “บานท่ีเคยอยู อูท่ีเคยนอน หมอนท่ีเคยหนุน คุณท่ีเคยพ่ึง” 
บัดนี้ บรรดาประชากรของพระเจาตางลิงโลดใจที่ไดมีโอกาสกลับมาสัมผัสกับแผนดินแหง

พันธสัญญาอีกครั้งหนึ่ง 
เปาหมายที่ย่ิงใหญของพวกเขา มิใชกลับเพ่ือสรางบาน สรางชื่อเสียง กลับมาเพ่ือพอกพูน

กระเปาใหเต็มดวยเงินทอง พวกเขามิไดปรารถนาความสะดวกสบาย แตกลับมาเพ่ือ “สรางพระวิหาร
ของพระเจา” 

แนนอน ในการทําลายนั้นยอมงายกวาการสรางเปนไหน ๆ พวกเขาตองใชความทรหดอดทน
เปนอยางมากในการรื้อกอนหินท่ีทับถมกันอยู แผวถางสิ่งท่ีรกรุงรังออกและวางรากของกรุงเยรูซาเลม็ 

เร่ืองนี้ทําใหเราคิดถึงการสรางคริสตจักรของพระเจาในทุกวันนี้ เรายอมตองใชความพากเพยีร
มานะอดทนมากเชนเดียวกัน 

มีเร่ืองสนุก ๆ เลาวา คร้ังหนึ่งมีการทดสอบความอดทนของคนในชาติตาง ๆ โดยการผลักเขา
ไปใหอยูในเลาไก คนแรกเปนชาวอังกฤษถูกผลักเขาไป เขาทนอยูไดแค 1 นาทีก็อุดจมูกว่ิงออกมา คน
ท่ีสองเปนชาวสกอต ถูกผลักเขาไป เขาทนอยูไดแค 2 นาทีก็อุดจมูกวิง่แจนออกมา คนท่ีสามเปนชาวยิว
ถูกผลักเขาไปในเลาไก เขาทนอยูไดนานถึง 3 นาที และพวกไกตางบินหนีออกมา 

สรางคริสตจักรดวยกําลังเงนิ 
“ทุกคนที่อยูใกลเขา ก็ไดชวยเขาดวยเคร่ืองเงินดวยทองคํา ดวยขาวของและดวยขนสัตว และ

ดวยของมีคานอกเหนือจากสิ่งท่ีถวายบูชาตามใจสมัคร” (เอสรา 1:6) 
“หัวหนาของครอบครัวบางครอบครัว เม่ือมาถึงพระนิเวศของพระเจาซึ่งอยูในเยรูซาเล็ม ได

ถวายตามใจสมัครเพ่ือพระนิเวศของพระเจา เพ่ือจะสรางพระนิเวศขึ้นในท่ีเดิม เขาถวายตามกําลังของ
เขาแกกองทรัพยเพ่ือพระราชกิจ เปนทองคําหม่ืนหนึ่งพันดาริค เงินหาพันมาเนและเครื่องแตงกาย
ปุโรหิตหนึ่งรอยตัว” (เอสรา 2:68-69) 
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คนอิสราเอลไดยินยอมพรอมใจกันลุกขึ้น เดินทางออกจากประเทศบาบิโลน มีจุดมุงหมายอยู
กรุงเยรูซาเล็มดวยเปาหมายอันเดียวกันคือ สรางพระนิเวศของพระเจาจะเห็นไดวา พวกเขามิไดพอใจ
อยูท่ีการไดลงมือกอสรางเพียงอยางเดียวเทานั้น แตพวกเขาได “ควักกระเปา” ถวายทรัพยดวย 

ถวายตามใจสมัคร 
ขอใหสังเกตคําท่ีพระคัมภีรใชในตอนนี้คือ “ทุกคนถวายตามใจสมัคร” ฉบับคิงเจมสวา 

“willingly” มีความต้ังใจในการถวาย ฉบับ NIV วา “freely” สมัคร หมายถึงการใหดวยความเต็มอก
เต็มใจเพ่ือใหงานของพระเจาเจริญกาวหนา  

เปาโลไดบอกแกพ่ีนองคริสเตียนโครินธวา “ทุกคนจงใหตามที่เขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชให
ดวยเสียดาย มิใชดวยการฝนใจ เพราะพระเจาทรงรักผูท่ีใหดวยใจยินดี” (2 โครินธ 9:7) 

“ทุกคนควรใหตามท่ีตนต้ังใจไว เพราะพระเจารักผูนั้นท่ีใหดวยใจยินดี” (ประชานิยม) 
เม่ือไหรก็ตามที่คริสเตียนถวายแดพระเจาตามธรรมเนียม ถวายเพราะเห็นคนอื่นถวาย ถวาย

เพราะเกรงใจพระเจาหรือศิษยาภิบาล ถวายเพื่อเอาหนาเอาตา เม่ือนั้นเขาจะไมไดรับพระพรจากพระ
เจาเลย เราจะตองตระหนักวา การถวายของคริสเตียนมิใชเปนการทําบุญ เพ่ือจะไดกุศลในชาติหนา 
มิใชเปนการทําเพ่ือสังคมสังเคราะหพระเจามิไดยากจนถึงขนาดท่ีตองขอเงินจากคริสเตียน 

มีเร่ืองเลาวา ชายหนึ่งไปนมัสการพระเจาท่ีโบสถเม่ือถึงเวลาถวายทรัพย เขาต้ังใจวาจะถวาย
เพียง 10 บาท ขณะท่ีคนเดินถุงถวายผานมาตรงหนา ดวยความรีบรอนเขาควักเอาแบงครอยใสลงไป 
เขารูสึกดายยิ่งนัก 

เม่ือประชุมเลิก เขาจึงรีบเขาไปหาเหรัญญิกของคริสตจักรพรอมกับบอกวา “ผมต้ังใจวาจะ
ถวาย 10 บาท แตเผลอหยิบแบงครอยใสลงไปแทน....” เขาพูดอยางนี้ดวยหวังวา เหรัญญิกจะทอนเงิน
ใหเขา 90 บาท 

“ไมเปนไรหรอกคะ” เหรัญญิกบอก “แบงครอยนั้น พระเจาทรงถือวามีคาเพียง 10 บาท
เทานั้น” 

พระเยซูคริสตทรงสอนใหคริสเตียนถวายเปนการลับโดยตรัสวา “อยาทําศาสนกิจเพือ่อวดคน
อื่น..” เม่ือทานทําทาน อยาเปาแตรขางหนาทาน เหมือนคนหนาซื่อใจคด กระทําในธรรมศาลาและตาม
ถนน เพ่ือใหคนสรรเสริญ...ฝายทานเม่ือทําทาน อยาใหมือซายรูการซึ่งมือขวากระทํานัน้ ทานของทาน
จะตองเปนทานลับ เพราะพระบิดาของทานผูทรงเห็นในท่ีลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหนจ็แกทาน” 
(มัทธิว 6:1-4) 
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เราตองยอมรับวา คริสตจักรไทยขาดการสอนเรื่องการถวาย เราเคยชินอยูแตการ “แบมือรับ” 
ถายเดียว เมื่อพวกฝร่ังมิชชันนารีมาประกาศ ก็มีแตให....ให...และใหดวยความรัก พวกเขาใหเสยีจนเรา 
“เสียนิสัย” 

เม่ือเวลาเราจะเปนคริสเตียน เรามักจะถามวา “ผม/ดิฉันจะไดกี่บาท?” 
บางคนกลาขนาดถามวา ถาผมเปนคริสเตียนจะใหลูกของผมเขาโรงเรียนฟรีไหม? เวลาเจ็บไข

ไดปวยจะไดรับการรักษาพยาบาลฟรีไหม? – คนพวกนี้รูสึกมีความสุขอยูกับ “การรับ” ลูกเดียว แต
พระคัมภีรสอนคริสเตียนวา “การใหเปนเหตุใหมีความสุขย่ิงกวาการรับ” (กิจการ 20:35) 

การใหแบบเงยีบ ๆ  
คําสอนของพระเยซูคริสตนั้น ขัดแยงกับความคิดของคนทั่ว ๆ ไป ไมวาเราจะเดินทางไปแหง

หนตําบลใดมักจะพบเห็นการใหแบบ “เปาแตรขางหนา” เสมอ จะพบศิลาจารึก คําอุทิศ อนุสรณช่ือ
ของคนหรือตระกูลติดอยูตามกําแพง ยอดตึกหรือขาง ๆ รถยนต แมแตในคริสตจักรบางแหง คานยิมนี้
ก็ไดทะลักเขามาอยางมากมาย 

ผมเคยไปเทศนาในคริสตจักรบางแหง ไดพบวามีคําจารึกท่ีมานั่ง โตะ เกาอี้ คนโทน้ํา แมแต
ในหนังสือเพลงหรือพระคัมภีร มีคําเขียนวา “หนังสือเลมนี้บริจาคโดย....เพ่ือเปนการระลกึถงึนาย/นาง
...ผูลวงลับไปแลว” 

ครูรวีคนหนึ่งไดยกเร่ืองเปรียบเทียบ ใหนักเรียนในช้ันรวีวารศึกษาของตนเขาใจเกี่ยวกบัถวาย
วา 

“เด็กชายคนแรกเดินไปท่ีโตะถวายทรัพย ลวงกระเปาหยิบเหรียญบาทออกมาโชวใหคนอื่น ๆ 
ดูกอนท่ีจะหยอนลงในกลองถวาย ในสายพระเนตรของพระเจาเงินของเขามีคาเพียงแคตะกัว่แผนหนึง่
เทานั้น – เด็กชายคนที่สองเดินไปท่ีโตะ ลวงเงินหยิบเหรียญบาทออกมา เขาถวายเพราะวาเห็นคนอื่น
ถวาย ในสายพระเนตรของพระเจาเงินของเขามีคาแคทองแดงแผนเดียวเทานั้น – เด็กชายคนท่ีสาม เดิน
ไปท่ีโตะถวายลวงเหรียญบาท เขาถวายเพ่ือพระราชกิจของพระเจา ในสายพระเนตรของพระเจา เงิน
ของเขามีคาเทากับหนึ่งบาทจริง ๆ – เด็กชายคนสุดทายทําเหมือนกับคนอื่น ๆ เขาหยิบเหรียญบาท
ออกมาถวายดวยใจรักพระเจา ในสายพระเนตรของพระเจา เงินของเขามีคาเทากับทองคํา” 

ทานผูอานท่ีรัก ทานมีทาทีในการถวายเหมือนกับเด็กคนไหน? 
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ถวายตามกาํลงั 
ในเอสรา 2:69 เราไดพบวา พวกยิวท่ีกลับมาจากบาบิโลนมิใชวาจะรํ่ารวย มีเงินถุงเงินถัง แต

ทวาพวกเขาก็มีใจรักและเต็มใจถวาย ในพระคัมภีรฉบับรีไวดสแตนดารดใชคําวา “พวกเขาถวายตาม
ความสามารถ” (ability) กลาวคือ ถวายไมเกินกําลังความสามารถของเขา และในขณะเดียวก็ถวายไม
นอยกวาขีดความสามารถของพวกเขามีเทาไรก็ถวายเทานั้น ไมมีก็ไมตองถวาย พวกเขามิไดไปเท่ียว
หยิบยืมเงินคนอื่นมาถวาย 

พระคัมภีรสอนอยางชัดเจนวา “เพราะวาถามีใจพรอมอยูแลว พระเจาก็ทรงพอพระทัยท่ีจะรับ
ตามท่ีทุกคนมีอยู มิใชตามท่ีเขาไมมี” (2 โครินธ 8:12) ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิตวา “ถาทานมีความ
จริงใจท่ีจะบริจาคแลวจะเปนจํานวนมากนอยเพียงใด ยอมไมใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เพราะพระเจาทรง
ปรารถนาที่จะใหทานบริจาคในสิ่งท่ีทานมีอยู มิใชตองการในสิ่งท่ีทานไมมี” 

ยังจําไดไหม? วันหนึ่ง ขณะท่ีพระเยซูคริสตประทับยืนอยูขางหีบถวายท่ีตรงประตูพระวิหาร
กรุงเยรูซาเล็มมีคนรํ่ารวยหลายคนนําเงินของตนมาถวาย ในเวลานั้นมีหญิงมายคนหนึ่งไดเอาเงิน
เหรียญท่ีมีคานอยนิดมาถวายพระองคตรัสวาอยางไร? 

“หญิงมายคนนี้ถวายมากกวาเศรษฐีเหลานั้นเสียอีก” – ทําไม? เพราะเธอถวายดวยความจริงใจ 
ถวายจากเงินสวนท่ีใชเลี้ยงชีพของเธอ มิไดเหมือนกับพวกเศรษฐีท่ีถวายจากเศษเงิน (ท่ีเหลือเฟอ) ของ
เขา (แตขอใหเขาใจวามิใชวาพระเจาไมพอพระทัยในเงินของเศรษฐี พระองคจะทรงอวยพรเขาแน ถา
หากวาเขาถวายดวยความรักและความจริงใจ) 

เปาโลยกยองคริสเตียนมาซิโดเนียอยางเปดเผยวา “เพราะขาพเจาเปนพยานไดวา เขาศรัทธา
ถวายโดยสุดความสามารถของเขา ท่ีจริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีก (2 โครินธ 8:3) ผมรูสึก
ประทับใจในคําท่ีวา “เกินความสามารถ” ซึ่งแสดงใหเราเห็นอยางชัดเจนวา พวกเขาเทิดทูนพระเจาอยู
เหนือสิ่งอื่นใดท้ังสิ้น 

แตสิ่งท่ีเราไมควรลืมก็คือ เปาโลบอกวา กอนท่ีพวกมาซิโดเนียจะถวายไดอยางนี้ “ขอสําคัญ
ท่ีสุด พวกเขาไดถวายตัวของพวกเขาแดองคพระผูเปนเจากอน” (2 โครินธ 8:5) 

นักเทศนทานหนึ่งกลาววา “ถาคนหนึ่งคนใดกลับใจใหม กระเปาเงินของเขายอมกลับดวย” 
นั่นเปนความจริงอยางไมตองสงสัย 

ทานผูอานคงจะเคยไดยินเร่ืองราวของ “กองทัพแหงความรอด” (Salvation Army) ซึ่งชอบไป
ยืนประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตตามมุมถนนและสวนสาธารณะเมื่อประกาศแลวก็จะมีคน
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หนึ่งในกลุมเดินถือหมวกไปรอบ ๆ เพ่ือใหผูฟงถวายทรัพย เมื่อมาถึงชายคนหนึ่งซึ่งแตงกายปอน ๆ 
ชายคนนี้ไดบอกวา “ผมกําลังตกงาน ไมมีเงินท่ีจะถวายหรอกครับ” 

“ไมเปนไร” คนถือหมวกวา “ผมจะใหคุณ 10 เหรียญ” 
วาแลวก็ควักเงินสงใหแกชายคนนั้น แนนอน ชายคนนั้นเห็นเงินก็รีบตะครุบทันที ผูใหเงินจึง

ย่ืนหมวกไปตรงหนาพรอมกับพูดวา  “เวลานี้คุณมีเงินแลวใชไหม จงถวายใหแดพระเจา 10 
เปอรเซนต” 

เราไดเห็นวา ตลอดในพระคัมภีรท้ัง 66 เลม ไมมีคําทาทายพระเจาอันไหนจะย่ิงใหญ เทากับ
เร่ืองการถวายทรัพย พระองคตรัสทาประชากรของพระองควา “จงมาลองดูเราในเร่ืองนี้ดูทีหรือวา เรา
จะเปดหนาตางในฟาสวรรคใหเจา และเทพรอยางลนไหลมาใหเจาหรือไม?” (มาลาคี 3:10) 

ในฉบับประชานิยมวา “เราจะเปดพระคลังในสวรรค เทของดี ๆ ลงมาใหเจาอยางเหลือเฟอ” 
ดูเหมือนวา ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของมนุษยชาติ คนของพระเจาสวนมากจะยินดีทําทุก

อยางตามน้ําพระทัยของพระองค ยกเวนเพียงเร่ืองเดียวเทานั้นคือ “การถวายทรัพย” 
มีเร่ืองเลาวา ครั้งหนึ่งคริสเตียน 3 ชาติ โคจรมาพบกันโดยบังเอิญ ณ การประชุมแหงหนึง่ ตาง

คนตางคุยกันถึงวิธีการถวายทรัพยของตนแดพระเจา 
คนพมากลาววา “เม่ือผมทํางานไดเงินมา ผมจะขีดเสนกลางสนามหนาบาน แลวโยนเงิน

ท้ังหมดขึ้นไปบนทองฟา ถาเงินตกลงมาทางดานซายก็จะเปนของพระเจาแตถาตกลงมาทางดานขวาก็
จะเปนของผม” 

คนจีนจึงพูดขึ้นวา “ของอั๊วดีกวาวิธีของลื้อ เมื่ออั๊วทํางานหาเงินมาได อั๊วก็จะขีดวงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว  แลวโยนเงินท้ังหมดขึ้นไปในอากาศ ถาเงินตกลงในวงกลมนั้น ก็จะเปนของ
พระเจา แตถาตกนอกวงกลมก็เปนของอั๊ว” 

ฝายคนอินเดียพูดขึ้นวา “ของฉันดีกวาของใครท้ังหมด เม่ือฉันทํางานหาเงนิมาได ฉนัจะเหวีย่ง
เงินท้ังหมดขึ้นไปบนอากาศ แลวตะโกนวา เงินสวนไหนเปนของพระเจา ขอใหพระองคทรงรับเอา 
เงินท่ีเหลือตกลงมาเปนของฉันทั้งหมด” 

นี่เปนเร่ืองท่ีเลากันสนุก ๆ เทานั้น แตก็ใหขอคิดอยางลึกซึ้งทีเดียว 
ทานผูอานละ ทานถวายทรัพยแดพระเจาแบบไหน? 
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บทท่ี 5 แทนบูชา 
“เม่ือมาถึงเดือนท่ีเจ็ด ท่ีพงศพันธุอิสราเอลอยูตามหัวเมืองตาง ๆ ประชาชนไดมาพรอมหนา

กันที่เยรูซาเล็มแลวเยซูอาบุตรโยซาดักไดลุกขึ้นพรอมกับเพ่ือนปุโรหิตดวยกัน กับเศรุบบาเบลบุตร
เชอัลธิเอลพรอมกับญาติของเขาและไดสรางแทนบูชาของพระเจาแหงอิสราเอล เพ่ือถวายเคร่ืองเผา
บูชานั้น ตามท่ีบันทึกไวในธรรมบัญญัติของโมเสสคนของพระเจา” (เอสรา 3:1-2) 

แทนบูชาใหม 
บางคนอาจจะถามวา ทําไมพวกอิสราเอลจึงตองสรางแทนบูชาขึ้นใหม คนอิสราเอลจะ

นมัสการพระเจาโดยไมตองมีแทนบูชาไมไดหรือ? 
ถาเราอานดูในพระบัญญัติ 27:5 โมเสสไดกําชับพวกอิสราเอลวา เม่ือพวกเขาขามแมน้ํา

จอรแดนเขาสูแผนดินแหงพันธสัญญาของพระเจาแลว “ทานจงสรางแทนบูชาแดพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานบนแทนนั้นเปนแทนศิลา” 

ดังนั้น กอนสิ่งอื่นใด คนอิสราเอลท่ีกลับมาจากบาบิโลนจะตองทําคือ “สรางแทนบูชา” พวก
เขามิไดสรางบานเรือนของตนเองกอน หรือรอใหมีความสุขสบายพอสมควรและหายเหนื่อยเสียกอน 
แตพวกเขาไดทําการสรางทันทีท่ีมาถึง พวกเขาไดใหความสําคัญแกพระเจาเปนอันดับแรก สิ่งอื่น
ภายหลัง – นี่เปนทางแหงการรับพระพรจากพระเจา 

“ทานท้ังหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน แลว
พระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งท้ังปวงเหลานี้ให” (มัทธิว 6:33) 

ทําไมจึงตองสรางแทนบูชา? 
เพราะโดยทางแทนบูชานั้น เปนทางเดียวท่ีชนชาติอิสราเอลจะพบกับพระเจาได เราไดเห็นวา 

เม่ือเฮเบลถวายเคร่ืองบูชาดวยแกะหัวปและไขมัน พระเจาทรงพอพระทัยเฮเบลมาก (ปฐมกาล 4:4) เม่ือ
พระเจาทรงเรียกอับราฮามออกจากเมืองเออร ประเทศเคลเดีย ใหเขาไปสูแผนดินคะนาอัน อับราฮาม
ไดติดสนิทกับพระเจาอยางแนนแฟนผานทางแทนบูชา (ปฐมกาล 12:8) 

โมเสสไดนําชนชาติอิสราเอลกวาลานคนขามทะเลแดง มุงหนาไปทางทิศตะวันตก ถึงภูเขาซี
นาย พระเจาตรัสแกโมเสสวา “จงใชดินกอแปนแทนบูชาสําหรับเรา และบนแทนนั้นจงใชแกะและโค
ของเจาเปนเคร่ืองเผาบูชาและเปนเครื่องศานติบูชาแกเราในทุกตําบลท่ีเราใหระลึกถึงนามของเรา เรา
จะมาหาทานและอวยพรเจา” (อพยพ 20:24) 
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เอลียาหและเอลีชาพบกับพระเจาเสมอทางแทนบูชาและไดเห็นฤทธิ์อํานาจของพระองคเหนอื
พระบาอัล 

พระเจาทรงสัญญาวา พระองคจะเสด็จมาหาและอวยพรแกชนชาติอิสราเอล โดยผานทาง 
“แทนบูชา” นี้ 

พวกยิวมิไดลืมพระสัญญาอันยิ่งใหญนี้เลย พอพวกเขาหลุดพนจากการเปนทาส ออกจากบาบิ
โลนมาถึงแผนดินคะนาอัน สิ่งแรกท่ีพวกเขาทําก็คือ ทุกคนพรอมใจกัน “สรางแทนบูชาของพระเจา
แหงอิสราเอล” (เอสรา 3:2) 

แทนบูชา คือ สถานท่ีแหงเดียวท่ีคนของพระองคจะพบกับพระผูสรางของเขา 
แทนบูชา คือ สถานท่ีคนของพระเจาจะไดรับพระพร 
ท่ีนั่นจะมีการถวายเครื่องบูชา เปนกลิ่นพระเจาพอพระทัย กษัตริยซาโลมอนไดรับความโปรด

ปรานจากพระเจาเมื่อพระองคถวายเครื่องบูชาแดพระเจา คือ วัว 2 หม่ืน 2 พันตัว แกะ 1 แสน 2 หม่ืน
ตัว (1 พงศกษัตริย 8:62-64) 

แทนบูชาของคริสเตียน 
ในปจจุบัน เราไมจําเปนตองติดตอกับพระเจาผานทางแทนบูชาอีกตอไปแลว เพราะพระเยซู

คริสตไดเสด็จมาเปนเครื่องบูชาไถโทษบาปเรา ยอหนยืนยันความจริงขอนี้วา “พระเมษโปดกของพระ
เจา ผูทรงรับเอาความผิดบาปของโลกนี้ไปเสีย” (ยอหน 1:29) 

ดังนั้น เราจึงสามารถท่ีจะติดตอกับพระเจาโดยตรงและเปนที่พอพระทัยของพระองค โดยผาน
ทางองคพระเยซูคริสต “ดวยเหตุท่ีเรามีพระเจาองคเดียว และมีคนกลางแตเพียงผูเดียวระหวางพระเจา
กับมนุษย คือพระเยซูคริสต...” (1 ทิโมธี 2:5) 

พวกอิสราเอลมีโอกาสท่ีจะพบกับพระเจาไดเพียงปละไมกี่คร้ัง 
แตคริสเตียนสามารถท่ีจะพบกับพระองคไดทุกวันเวลา – สรรเสริญพระเจา! 
ทวา แทนบูชาของเราเปนอยางไรบาง ยังปกติดีอยูหรือ หรือวากําลังซวนเซ โยกเยก เอยีงกะเท

เรโคนพังพาบหรือวาถูกทําลายเสียแลว? 
แทนบูชาแหงการอธิษฐานพังทลายลงเสียแลว? แทนบูชาแหงการอานพระคัมภีร กลายเปน

กองซากสลักปรักพังเสียแลว แทนบูชาแหงการประกาศขาวประเสริฐโคนลงเสียแลว แทนบูชาแหง
ความซื่อสัตย ความรักและความบริสุทธิ์ไมมีช้ินดีแลว? 
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แทนบูชาแหงการไปโบสถนมัสการพระเจา แทนบูชาแหงการถวายทรัพย แทนบูชาแหง
ความสัมพันธอันดีระหวางพี่นองคริสเตียน แทนบูชาแหงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน แทนบูชาแหง
สันติสุขในจิตใจ แทนบูชาแหงการอยูรวมกับคริสตจักรอื่น ๆ ไดพังทลายลงเสียแลว? 

ทานผูอานท่ีรัก ลองพิจารณาดูซิวา มีแทนบูชาอะไรบางท่ีกําลังโยกเยก สัน่คลอน และทําทาจะ
พังแหลมิพังแหล หรือวาลมครืนลงไปแลว จงเลียนแบบชนชาติอิสราเอลคือ ในวันนี้ใหเรารวมมือรวม
ใจกันสรางขึ้นมาใหมอีกคร้ังหนึ่ง 

เพ่ือพระเจาจะเสด็จมาพบทาน และอวยพรแกทาน 
มีคริสเตียนหลายคนบนใหผมฟงวา รูสึกเบ่ือหนายแสนเซ็ง หงอยเหงา เซื่องซึม ขาดไรซึ่ง

ชีวิตชีวา ดําเนินชีวิตแบบซังกะตายไปวันหนึ่ง ๆ – ท่ีเปนเชนนี้ก็อาจจะเปนเพราะวา เขายังไมไดสราง
แทนบูชาขึ้นมาใหมก็เปนได 

มีเร่ืองเลาวา โบสถสองแหงต้ังอยูใกล ๆ กัน แตสังกัดคนละคณะ ไมคอยลงรอยเทาไหรใน
เร่ืองเกี่ยวกับหลักขอเช่ือ และมีการชิงดีชิงเดนกันอยูในที บางคร้ังมีการพยายามดึงลูกแกะของกันและ
กัน ท้ังทางตรงและทางออม 

เชาอาทิตยวันหนึ่ง คริสตจักรแรกไดรองเพลงวา “มีอะไรประดับท่ีมงกุฏฉันบาง?” พอ
คริสตจักรแหงท่ีสองไดยินดังนั้น จึงรวมใจกันเปลงเสียงรองเพลงขึ้นดัง ๆ วา “ไมมีเลย...ไมมีเลย” 

นี่เปนเร่ืองขําขันท่ีนาเศราใจจริง ๆ ! 

แทนบูชาแบบเรียบงาย 
“ถาจะกอแทนบูชาดวยศิลาสําหรับเรา อยากอดวยศิลาท่ีตกแตงแลว เพราะถาเจาใชเคร่ืองมือ

ตกแตงศิลานั้นเจาจะทําใหศิลานั้นเปนมลทิน” (อพยพ 20:25) 
แทนบูชาของพระเจาจะตองเปนไปแบบธรรมชาติเรียบงายและบริสุทธิ์ ไมมีการตกแตง

ประดับประดาใหดูสวยงามวิลิศมาหรา (พระบัญญัติ 27:5-6) โยชูวาไดเช่ือฟงพระดํารัสของพระเจาใน
เร่ืองนี้อยางเครงครัด เปนเหตุใหเขากับชนชาติอิสราเอลท่ีเหลือ ไดรับพระพรจากพระเจาอยางเอนก
อนันต (โยชูวา 9:30-32) 

เม่ืออานมาถึงตรงนี้ ทําใหเรารูสึกอดแปลกใจไมไดวา ทําไมพระเจาของเราไมชอบความ
สวยงามหรือยังไง? แตเม่ือพิจารณาดูใหดีแลว ก็จะพบวา หลักการของพระเจาคือ การนมัสการ
พระองคจะตองเปนไปตาม “ความจริง” ไมมีการแตงเติมเสริมตอ (ใชวัสดุจากธรรมชาติ) บทเรียนท่ีเรา
ไดรับก็คือ “การนมัสการพระเจาจะตองนมัสการจากใจจริง” (ยอหน 4:24) 
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ประการตอมา พระเจาตองการใหมีการนมัสการแบบ “เรียบงาย” ไมตองมีพิธีรีตองใหญโต
มโหฬารเหมือนพวกคาทอลิคและกรีกออรโทดอกซ 

และประการสุดทาย เราจะนมัสการพระเจา ณ ท่ีแหงหนตําบลใดก็ได เพราะพระองคทรงเปน
พระวิญญาณซึ่งสถิตอยูท่ัวไป 

เราไดเห็นวา คริสตจักรในสมัยนี้มีการแขงขันกันวาโบสถใครจะใหญกวากัน สวยงามกวากนั 
ซึ่งถือวาเปนสิ่งท่ีเชิดหนาชูตาของศิษยาภิบาลและสมาชิกทั้งมวล เพ่ือนของผมคนหนึ่งมีโอกาสไป
ประชุมสัมมนาท่ีอเมริกา เขาไดแวะเย่ียมโบสถแกว (ที่ทําดวยกระจกท้ังหลัง) ท่ีใหญท่ีสุดของโลก ซึ่ง
สรางโดย ดร.โรเบิรต ชูเลอร 

เพ่ือนของผม ตกตะลึงในความใหญโตและสวยงามชางมโหฬารเสียนี่กระไร และยกยอง
ชมเชยผูท่ีออกแบบสราง แทนท่ีจะตกตะลึงในความย่ิงใหญของพระเจา และยกยองสรรเสริญพระองค 
เขาเลาใหผมฟงวา กระจกเหลานี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถทําความสะอาดไดดวยตวัของมันเอง ไม
วาฝุนผง คราบอะไรก็จะไมเกาะ มันจะใสมีประกายอยูตลอดเวลา แตทวาคนสรางลืมคิดไปอยางหนึ่ง
ซึ่งตอมามันกอปญหาใหญโตใหแกคริสตจักร คือพวกนกตาง ๆ ที่บินผานมาก็จะขี้ใส ทําใหเจาของ
อาคารหัวเสียมาก เพราะมันทําใหสงาราศีของโบสถจอยลงไปถนัดตาทีเดียว 

ผมเคยไปที่ประเทศเกาหลี และแวะเย่ียมชมคริสตจักรโยอิโดของ ดร.โช ยองกี นี่ก็สวยงาม 
และใหญท่ีสุดของโลกแหงหนึ่งเหมือนกัน มีการนมัสการหลายรอบ รอบละหลายพันคน แตเราไม
ปรารถนาที่จะเห็นความใหญโตโออาความหรูหราตระการตาเทานั้น แตเราอยากจะเห็นความยิ่งใหญ
ของพระเจา และการนมัสการท่ีเต็มดวยจิตวิญญาณและความจริง ขณะท่ีเดินขึ้นไปนมัสการท่ี
คริสตจักรแหงนี้ผมไดรับคําเตือนจากผูนําทางวา “ระวัง...กระเปาสตางคใหดี เด๋ียวจะถูกขโมยลวง” 
นึกไมถึงวา คริสตจักรที่มีช่ือเสียงกองโลกจะชุกชุมดวยขโมยขโจร! 

คริสตจักรบางแหงถึงกับยอมเปนหนี้เปนสิน กูยืมเงินจากธนาคารมาเพื่อจะสรางโบสถให
ใหญโต โดยมีสะโลแกนใหสมาชิกถวายสุดชีวิต เพ่ือพิชิตท่ีดินและอาคารสมาชกิตองควกักระเปาแทบ
ฉีก เพ่ือถวายสําหรับสรางโบสถ ในขณะท่ีตนเองอาหารก็ไมคอยจะมีกิน 

ผมรูจักชายคนหนึ่ง ท่ีรักพระเจามาก รอนรนยอมทุมเทเงินเดือนทั้งหมดเพ่ือจะสมทบสราง
โบสถ เขายอมอยูแบบอด ๆ อยาก ๆ จนกระทั่งรางกายซูบผอมลง ๆ เร่ือย ๆ วันหนึ่งเขาตองไปหาหมอ 
เพราะปวยดวยโรคกระเพาะอาหาร – ทําใหมาคิดขึ้นไดวา การทําเชนนี้พระเจาทรงพอพระทัยแนหรอื? 
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การท่ีเราจะพบกับพระเจา และรับพระพรจากพระองคนั้น เปนวิธีแบบงาย ๆ ไมจําเปนตองมี
พิธีรีตองหรูหราใหประดักประเดิด ไมจําเปนตองมีการแตงเติมเสริมตอใด ๆ ท้ังสิน้ จิตใจท่ียอมถอมลง
พรอมท่ีจะเช่ือฟงพระองคนั่นยอมสําคัญกวาสิ่งอื่นใดท้ังสิ้น 

เห็นไหมวา คริสตจักรในสมัยของพระคัมภีรนั้นเขานมัสการพระเจาตามบานเรือน ไมตองมี
อาคารท่ีใหญโต 

เราไดเห็นวา แมซาอูลจะถวายบูชาแดพระเจาอยางสงาผาเผย แตใจของเขาคิดกบฏตอพระเจา
เสียแลว จิตใจที่หย่ิงจองหอง ดึงด้ือถือดีและไมยอมเช่ือฟงใคร พระเจาจึงตรัสกับซาอูลตรง ๆ วา “การ
เช่ือฟงก็ดีกวาพิธีรีตอง” (1 ดูซามูเอล 15:22) 

ทานผูอานท่ีรัก ตอนสุดทายนี้มีคําถามสองประการคือ :- 
- แทนบูชาของทานยังคงอยูหรือพังทลายลงเสียแลว? ถาหากวาพังทลายลง ทานไดสรางขึน้มา

ใหมแลวหรือยัง? 
- การนมัสการพระเจาของทานเปนแบบไหน? แบบเรียบงาย หรือวาเต็มไปดวยพิธรีีตอง? ทาน

จะนมัสการแบบไหนก็แลวแต ขอใหนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง เทานั้น ทานก็จะไดรับ
พระพรอยางใหญหลวงจากพระองค 
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บทท่ี 6 ผูนําฝายวิญญาณ 
“เขาไดเลือกต้ังคนเลวี ตั้งแตอายุย่ีสิบปขึ้นไป เพ่ือใหดูแลการงานในพระนิเวศของพระเจา” 

(เอสรา 3:8) 

การเลือกผูนาํ 
ในงานสรางพระวิหารขึ้นใหมในกรุงเยรูซาเล็ม ไดมีการวางแผนกันอยางรัดกุม โดยแบงงาน

ออกเปนแตละสายและแตละแผนก ในพระคัมภีรตอนนี้เราไดเห็นหลักการเลือกของพวกยิวดังนี้ :- 
(1) เลือกคนที่มีจิตใจพรอม – เนื่องจากพวกเผาเลวีนั้น ไดรับการแยกไวสําหรับการปรนนิบัติ

รับใชพระเจาในพระวิหารโดยเฉพาะ ฉะนั้น พวกเขาจึงเตรียมพรอมแลว ท่ีจะสามารถลงมือปฏบัิติงาน
ไดทันที 

(2) เลือกผูท่ีมีภาระ – การท่ีจะใหงาน บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จนั้น มีหลักการอยูวา เลือกคนท่ีมี
ภาระ “อยาใหงานแกคนท่ีไมรักงาน” 

(3) เลือกคนที่มีอายุพอสมควร – ในพระคัมภีรตอนนี้เราจะพบวา พวกเขาเลือกคนเลวีท่ีมีอายุ
ต้ังแต 20 ปขึ้นไป ใหดูแลการงานในพระนิเวศของพระเจา คนท่ีมีอายุนอยมักจะใจรอน หุนหันพลัน
แลน ตัดสินใจเร็ว และก็เปลี่ยนใจเร็วดวย ไมมีความสุขุมรอบคอบเทาท่ีควร 

ในพระคัมภีรใหมเรียกผูนําคริสตจักรวา “เพรสบูเทรอส” (Presbuteros) หมายถึงผูท่ีมีอาวุโส
ทางดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ เปนผูท่ีมีอาวะโสทางดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ สิง่จาํเปนอยางย่ิงซึง่
เปนคุณสมบัติของผูนําคือ ผูนําจะตองเปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธดี เปนคน “โอบออมอารีวจีไพเราะ 
สงเคราะหประชาชน” 

นักเขียนและนักพูดท่ีมีชื่อ เสียงของไทยคนหนึ่งไดกลาวถึง “บุคลิกภาพที่ไมดีของนัก
ประชาสัมพันธ” วา 

“ขยันเดิน 
เมินยามยาก 
มากจริต 
คิดบวกลบ 
ประจบประแจง 
แยงกันพูด 
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หนาบูดหนาบ้ึง” 
และไดกลาวถึง “บุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธท่ีดี” วา 
“บุคลิกดี 
มีมารยาท 
ฉลาดวจี 
มีน้ําใจ 
ไมลืมตัว 
หัวกาวหนา 
กลาออกงาน” 
ผมเห็นวาขอคิดเห็นเหลานี้ คริสเตียนเรานาจะนํามาประยุกตใชกับผูนําคริสตจักรไดเปนอยาง

ดีทีเดียว 

หนาที่ของผูนาํ 
งานของคริสตจักรเปนงานใหญเกินกวาที่คนเดียวจะทําไหว จะตองพึ่งพาอาศัยท้ังระดับผูนํา

และสมาชิกทุกคนตองรวมไมรวมมือกัน และทําอยางขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง 
ถึงแมวาเราจะมีสติปญหาเฉลียวฉลาด และสามารถสรางอาณาจักรของพระเจาไดโดยลําพัง 

เช่ือแนวา พระองคคงจะไมปลอยใหเราทํา เพราะเราจะเหอเหิมและอวดตัวได โดยยกตัวเองและกด
พระองคลง 

ในตอนตนของหนังสือเลมนี้ ผมไดเลาถึงเรื่องนโปเลียนมหาราช จากคนท่ีเคยตํ่าตอย เขาเพยีร
พยายามไตเตาจนไดเปนแมทัพของฝร่ังเศส และในป คศ. 1804 นโปเลียนก็ประกาศแตงต้ังตนเองเปน
จักรพรรดิของฝร่ังเศส 

สันตะปาปาไดเดินทางมาประกอบพิธีสวมมงกุฏใหแกนโปเลียน ขณะท่ีสันตะปาปากําลังจะ
สวมมงกุฏใหนโปเลียนก็ฉวยเอามงกุฏจากพระหัตถของสันตะปาปามาสวมเสียเอง และประกาศให
ชาวโลกรูวา “แมสันตะปาปาจะรับรองความเปนจักรพรรดิของขาพเจา แตขาพเจาก็ไดสรางความเปน
จักรพรรดิขึ้นมาดวยตัวของขาพเจาเอง” 

เร่ืองนี้นาจะเปนบทเรียนที่ดีสําหรับผูนําคริสตจักรของพระเจา 
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คริสตจักรจะเจริญกาวหนาได จะตองไมมีคําวา “ขามาคนเดียว” แตจะมีการประสานงาน
ตามลําดับขั้นตอนจะตองมีการกระจายอํานาจไปอยางท่ัวถึง ในกิจการ 6:1-6 เราไดอานถึงการแตงต้ัง
ผูนํา 2 ประเภทคือ :- 

(1) ผูนําทางดานจิตวิญญาณ – ซึ่งเรียกวาพวก “ผูปกครอง” มีหนาท่ีในการสอนพระคัมภีร 
เทศนาประกาศพระวจนะของพระเจา และดูแลสภาพฝายจิตวิญญาณของสมาชิกในคริสตจักร 

(2) ผูนําทางดานฝายโลก – ซึ่งเรียกวาพวก – “มัคนายก” มีหนาท่ีในการบริหารคริสตจักร ดูแล
ทาดานวัตถุ ขาวของ เงินทอง การสังคมสงเคราะห ความจําเปนทางดานอปุโภคบริโภค คณุลกัษณะท่ีดี
ของมัคนายก คือ 

- เปนคริสเตียนท่ีมีชื่อเสียงดี 
- ประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
- มีสติปญญาเฉลียวฉลาด 
พระคัมภีรกลาววา “ตั้งใหพวกเขาดูแลการงานนี้” appoint over this business (ขอ 3) ซึ่งเปน

ธุรกิจของพระเจาโดยตรง มีบา งคนชื่อ เสียงดี แตไมไดประกอบดวยพระวิญญาณ มีบางคน
ประกอบดวยพระวิญญาณ แตไมชอบใชสมอง ในทางตรงกันขาม บางคนมีสิตปญญาดี แตเปนคริส
เตียนฝายเนื้อหนัง ฉะนั้น คริสตจักรจะตองเลือกผูนําที่มีความสมดุลยท้ังสามดาน 

สวนทางดานผูปกครองคริสตจักรนั้น พระคัมภีรบอกวา พวกเขาจะขะมักเขมนในการ
อธิษฐานและรับใชพระเจาในพันธกิจแหงพระวจนะเสมอไป” (ขอ 4) 

ทุกคนแสดงบทบาทของตนเอง 
พระวจนะของพระเจาสอนเราวา เม่ือคนหนึ่งคนใดกลับใจเปนคริสเตียน เขาไดรับของ

ประทานจากพระเจาอยางนอยหนึ่งอยาง หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ พระเจาทรงใหของประทานในการ
รับใชพระองคแกคริสเตียนทุกคนแตทวา ของประทานนั้นตางกัน (มีของประทานประมาณ 17 อยาง ) 
เราทุกคนจะตองใชของประทานและพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางสุดความสามารถ 

ขณะท่ีเรามีชีวิตอยูในโลกนี้ เราจะตองดําเนินชีวิตอยางเอาจริงเอาจัง ตามบทบาทท่ีพระเจา
ทรงกําหนดให 

มีเร่ืองเลาวา ศิษยาภิบาลคนหนึ่งทํางานอยูในคริสตจักรมาเปนเวลาหลายป แตจํานวนสมาชิก
มิไดเพ่ิมขึ้นเลยตรงกันขามกลับลดจํานวนลงเร่ือย ๆ นําความกลัดกลุมมาสูผูรับใชพระเจาทานนีย่ิ้งนกั 
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วันหนึ่งก็มีคณะลิเกเรมาเปดแสดงอยูใกล ๆ โบสถ ตอนแรกก็ไมมีคนสนใจดูเทาไรนักหรอก แตเม่ือ
แสดงไปหลาย ๆ วัน คนดูก็เพ่ิมจํานวนขึ้นจนในท่ีสุดวิกก็แนนขนัด ผูคนเต็มทุกรอบ 

วันหนึ่ง ขณะท่ีพระเอกลิเกเดินผานหนาโบสถศิษยาภิบาลเห็นเขาจึงกวักมือเรียก 
“อาจารยเรียกผมหรือครับ?” พระเอกลิเกเดินเขามา 
“ใช ... ผมอยากจะถามอะไรนิดหนอย เพราะผมสังเกตเห็นวา วันแรก ๆ ลิเกของคุณแทบไมมี

คนดู แตพอนานวันเขาคนกลับเพ่ิมขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีเร่ืองซึ่งคุณแสดงกันอยูนั้น มันเปนเร่ืองโกหกและน้ํา
เนาทั้งเพ สวนโบสถของผมผมเทศนาเร่ืองท่ีเปนความจริงและเปนชีวิต แตนับวันสมาชิกย่ิงรอยหรอ..
มันเปนเพราะเหตุใด?” ศิษยาภิบาลรายยาว 

“คําตอบงายนิดเดียวครับอาจารย” พระเอกลิเกตอบ “ท่ีเปนอยางนี้เพราะวา อาจารยพูดเรื่อง
จริงใหดูเหมือนวาเปนเรื่องเลน ๆ สวนผมทําเร่ืองเลน ๆ ไรสาระใหดูเหมือนเร่ืองจริง เพราะเหตุนีค้นดู
จึงติดผม” 

ศิษยาภิบาล “????” 
บทเรียน – คริสเตียนท่ีรัก ทานทําเร่ืองของพระเจาใหปรากฏตอสายตาของชาวโลกอยางไร? 

เม่ือสมาชิกหายไปจากโบสถ ทานไมตองสงสัย เพราะตัวทานเอง ศิษยาภิบาลของทานและผูนําใน
คริสตจักรของทาน ไมสามารถดึงดูดใจสมาชิกเอาไวไดนั่นเอง 

การกระจายอาํนาจ 
เม่ือคริสตจักรของพระเจา มีการแบงความรับผิดชอบของสมาชิกออกเปนสัดสวนแลว พระ

คัมภีรไดบันทึกถึงผล 3 ประการวา หนึ่ง งานประกาศพระวจนะของพระเจาก็เจริญขึ้น สอง จําพวก
ศิษยก็ทวีขึ้นเปนอันมากในกรุงเยรูซาเล็ม และสาม พวกปุโรหิต (หัวหนาของศาสนายิว) เปนอนัมาก ก็
ไดเชื่อถือในพระเยซูคริสต (กิจการ 6:7) 

เราปรารถนาจะเห็นผลเชนนี้บังเกิดขึ้นในประเทศไทยอันเปนท่ีรักย่ิงของเรา! 
ออทิสไดกลาวไวในหนังสือ “ฉีกหนากากคริสตจักร” วา “ปจจุบันนี้คริสตจักรของพระเจา

เปนเหมือนโรงเลี้ยงเด็กกําพรา” ศิษยาภิบาลมีหนาท่ีคอยใหอาหารเทานั้นสวนสมาชิกท้ังหลายก็
ชวยเหลือตนเองไมได คอยแบมือรับอยูตลอดเวลา เลี้ยงเทาไรก็ไมรูจักโต มิหนําซ้ําบางคนยังเปนโรค
ฝายจิตวิญญาณ เหมือนคนไขหนัก จะตายก็ไมตาย หายใจแขมว ๆ ตองคอยใหน้ําเกลือและออกซิเจน
อยูตลอดเวลา 
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ศิษยาภิบาลตองรับหนาท่ีทุกอยางในคริสตจักร นับต้ังแตทําความสะอาดพ้ืนโบสถ จัดเกาอี้ 
หนังสือเพลง ทําสวน จัดตารางสอน ออกไปเย่ียมเยียน นําคนปวยสงโรงพยาบาล หางานใหสมาชิกทํา 
คอยขับรถรับสงสมาชิกมาโบสถในวันอาทิตยและวันอธิษฐาน เพราะสมาชิกเหลานี้เปนงอย เดินไม
เปน นิสัยเสียหมดแลว นอกจากนั้นศิษยาภิบาลยังพะวงอยูกับการสอนพระคัมภีรตามบานเตรียมสอน
รวีวารศึกษา และเทศนาในเชาวันอาทิตย 

ศิษยาภิบาลเปนเหมือน “ซุปเปอรแมน” – แตคริสตจักรแบบนี้จะไมมีวันเจริญเติบโตอยาง
เต็มท่ี เพราะไมชาศิษยาภิบาลก็จะหมดแรงขาวตม เหนื่อยหนาย ทอใจและผันตัวเองไปจากคริสตจักร
แหงนั้น โดยอางวา ไปเรียนตอ (เปนขออางท่ีมีมนตขลังย่ิงนัก ท่ีศิษยาภิบาลชอบใชซึ่งสมาชิกก็ดึง
เอาไวไมอยู) 

ถาเราตองการเห็นคริสตจักรของพระเจาเจริญรุดหนาจําเปนจะตองมีการกระจายอํานาจ 
กระจายงาน โละระบบ “วันแมนโชว” ลงถังขยะไปเสีย ในอพยพ 17:8-10 เราไดเห็นถึงชัยชนะอยาง
งดงามของชนชาติอิสราเอลท่ีมีตอกองทัพของพวกอามาเลข นั่นมิใชเกิดจากฝมือของยอดมนุษยคน
หนึ่งคนใด แตเกิดจากการรวมไมรวมมือกันทหารอิสราเอลท่ีออกไปรบอยูกลางสนามอยูถวายหัว ใน
ขณะเดียวกันโมเสสก็ยืนชูมืออธิษฐานอยูบนภูเขา ทูลวิงวอนขอพระเจาชวยประทานกาํลงัแกอสิราเอล 
ท่ีขาง ๆ โมเสสก็มีผูชวยอีกสองคนคือ อาโรนกับเฮอร คอยพยุงแขนของโมเสสไว (เพราะชูมือนาน ๆ 
ก็เม่ือยลา) พวกเขาคอยจัดหากอนหินมาใหโมเสสนั่ง และจัดหาน้ํามาใหด่ืม 

สรุปแลว งานนี้ไมมีใครเกง นอกจากพระเจาองคเดียว 
หนังสือ “นักบริหาร” ไดกลาวถึงผูนําไดอยางนาคิดมากกวา 
“ผูนําประเภทท่ีดีท่ีสุด คนท่ัวไปอาจจะไมสังเกตเห็นเขาไดเลย 
ผูนําท่ีดีรองลงมา ผูคนจะพากันยกยองและนับถือเขา 
ผูนําท่ีรองลงมาอีก ผูคนจะกลัวเขา 
ผูนําท่ีเลวที่สุด ผูคนจะเกลียดชังเขา” 
หนังสือเลนนี้ไดกลาวตอไปวา “เมื่อผูนําประเภทท่ีดีที่สุดทํางานสําเร็จเรียบรอย คนของเขา

ตางจะพูดกันวางานนี้พวกเราทํากันเอง” 
ทานคงจะเคยไดยินเร่ืองของนักตกปลาสองคน คนหนึ่งมาจากในเมือง อีกคนหนึ่งมาจากบาน

นอก นักตกเบ็ดชาวกรุงมีคันเบ็ดอยางดีพรอมเหย่ืออันโอชะ แตทวาเขาตกเทาไรปลาก็ไมเคยฮุบเหย่ือ
ของเขาเลย สวนนักตกเบ็ดชนบท คันเบ็ดของเขาทําจากไมไผหงิก ๆ งอ ๆ เหย่ือก็ใชเหย่ือเลว ๆ  แตเขา
ตวัดเบ็ดทีไรก็ติดปลามาทีนั้น 
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ดวยความสงสัย นักตกเบ็ดชาวกรุงจึงลุกขึ้นไปถามนักตกเบ็ดบานนอกวา “ทําไมปลามันไม
กินเบ็ดของผมเลย ท้ัง ๆ ท่ีคันเบ็ดก็สวยและเหยื่อก็ดีกวาของคุณ?” 

นักตกปลาบานนอกตอบเรียบ ๆ วา “มันไมไดขึ้นอยูกับคันเบ็ดหรือเหยื่อหรอกครบั มันขึน้อยู
ท่ีวิธีการตกตางหาก ผมสังเกตเห็นวา เวลาคุณตกเบ็ด คุณมักจะคอยชะโงกหนาดูในน้ําบอย ๆ เม่ือปลา
มันเห็นหนาของคุณมันก็ไมเขาใกล...สวนของผม เมื่อปลอยบ็ดลงไปแลว ผมจะซอนตัวเสีย คอยหลบ
อยูจนกวาปลามันจะฮุบเหย่ือ จึงตวัดขึ้นมา” 

บทเรียนจากเร่ืองนี้คือ ในคริสตจักรมีคริสเตียนอยูสองประเภท ประเภทแรก - มักจะคอย
ชะโงกดูผลงานของตนเองอยูเสมอ ทํางานรับใชพระเจาเพ่ือหาเกียรติ ตําแหนงช่ือเสียง ความมีหนามี
ตา และทรัพยศฤงคาร เขามักจะพูดมากกวาทํา คุยเขื่อง คอยถายรูปและสงรายงานไปเมืองนอกเรื่อย ๆ  

ประเภทท่ีสอง – เขาจะซอนตัวเสีย คอยหลบอยูเขาไมสนใจวา สิ่งท่ีเขาทําลงไปนั้นมันจะทํา
ใหเขาเดนเขาดัง มีชื่อเสียงกองฟาหรือไม แตเขาทําดวยใจรักพระเจาทําอยางลับ ๆ ไมมีใครรูไมมีใคร
เห็น ทุมเทสุดชีวิตใหกับพระราชกิจของพระเจา คริสเตียนแบบนี้พระคัมภีรบอกวาจะไดรับบําเหนจ็ใน
สวรรคอยางแนนอน 

ทานผูอานท่ีรัก ทานเปนคริสเตียนประเภทไหน? 
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บทท่ี 7 ความช่ืนชมยินดี 
ฝรั่งเขามีสํานวนพูดที่ซาบซึ้งวา “Sorrow is brief but Joy endless”  - ความโศกเศรานั้นแสน

สั้น แตความช่ืนชมยินดีไมมีท่ีสิ้นสุด 
และอีกตอนวา “When the bitter is end ; the sweet comes” – เม่ือความขมขื่นสิ้นสุดลง ความ

หวานช่ืนก็เขามาแทนท่ี” 
นี่เปนความจริงในชีวิตของชนชาติอิสราเอล ท่ีพากันเดินทางกลับจากประเทศบาบิโลน มาถึง

กรุงเยรูซาเล็มออกจากความเปนทาสไปสูความเปนไท ออกจากความทุกขมาสูความสขุ ออกจากขืน่ขม
มาสูความหวานหอม คริสเตียนท่ีหลุดพนจากความผิดบาปแลว ก็จะมีสภาพเชนเดียวกับชนชาติ
อิสราเอล 

ช่ืนชมยินดีในพระเจา 
ในเอสรา 3:10-13 เราไดเห็นอยางชัดเจนวา ไมมีอะไรท่ีชนชาติอิสราเอลจะปลาบปลื้มยินดีย่ิง

ไปกวาการท่ีไดเห็นรากฐานพระวิหารของพระเจาไดถูกวางลงอีกคร้ังหลังจากท่ีมันพังทลายลงอยางไม
มีชิ้นดี โดยฝมือของกษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงอาณาจักรบาบิโลน ในป กคศ. 586 เนิ่นนานถึง 70 ป
มาแลว 

ความชื่นชมยินดี แสดงใหปรากฏอยางชัดเจนโดย 
(1) พวกปุโรหิตแตงกายเต็มยศ พรอมหนากันท่ีจะปรนนิบัติรับใชพระเจา 
(2) พวกนักรองเตรียมบรรเลงเพลงสรรเสริญความยิ่งใหญของพระผูสราง แตร ฉาบ และเสยีง

ท่ีเปลงออกมาจากปากของพวกเขา ดวงตาท่ีฉายแสงแหงความช่ืนชมยินดีและจิตใจท่ีเปยมลนไปดวย
การโมทนาพระคุณ 

(3) พวกเลวีไดกุลีกุจอชวยกันอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย เพราะเขาไมมีโอกาสทําเชนนีม้าช่ัว
อายุคนแลว 

(4) สวนทางดานประชาชนนั้นเลา พระคัมภีรบอกวา “พวกเขาโหรองเสียงดัง เม่ือสรรเสริญ
พระเจา” อากัปกิริยาที่แสดงออกนอกเหนือจากนั้นคือ “บางคนรองไหดวยเสียงดัง” และ “บางคนโห
รองดวยความชื่นบาน” เสียงกระห่ึมปะปนกันจนแยกไมออกวาเสียงไหนเปนเสียงรองสรรเสริญ เสียง
ไหนเปนเสียงรองไห และเสียงนั้นดังไปไกลทีเดียว ปานฟาจะถลมทลาย 



 44 

ความสุขเปนเหมือนน้าํหอม 
เม่ือคริสเตียนไดเห็นถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญของพระเจา เราควรจะมีทาทีเหมือนกับชนชาติ

อิสราเอลกลาวคือ “มีความชื่นชมยินดี” เราเตรียมตัวพรอมที่จะเขาประจําหนาท่ีรับใชพระเจา เราจะ
รองเพลงสรรเสริญพระผูสรางดวยเสียงอันดังสนั่น เราจะตองช่ืนชมยินดีและรองไหดวยใจตื้นตันเพ่ือ
พระเจา 

ขณะท่ีเปาติดคุกอยูท่ีกรุงโรม ใจของทานเต็มไปดวยการสรรเสริญพระเจา จนอดไมไดท่ีจะ
เขียนเปนจดหมายถึงคริสเตียนในคริสตจักรฟลิปปวา “จงช่ืนชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา” (ฟ
ลิปป 4:4) ขอใหสังเกตคําวา “ทุกเวลา” มิใชเฉพาะบางเวลาเทานั้น 

เปาโลเกรงวาคําสั่งของทานจะเปนหมัน จึงกําชับอีกวา “ขาพเจาขอยํ้าอีกครั้งวา จงชืน่ชมยินดี
เถิด” 

นักเขียนทานหนึ่งกลาววา “ความสุขก็เปนเหมือนน้ําหอมท่ีทานไมอาจพรมใหคนอื่นได โดย
ไมพรมใหตนเองเสียกอนสัก 2-3 หยด” 

ซาโลมอนกลาววา “ใจท่ียินดีกระทําใหใบหนาราเริง – ใจท่ีราเริงเปนยาอยางดี” (สุภาษิต 
15:15 – 17:22) ตรงกันขาม จิตใจท่ีไมราเริง และไมช่ืนชมยินดี เปนจิตใจท่ีนาเวทนา 

นักจิตวิทยาไดกลาววา “Laugh everyday kick doctor away” แปลแบบสุภาพ ๆ วา “การไดมี
โอกาสหัวเราะทุกวัน ไมจําเปนตองไปหาหมอ” 

ในการแสดงความช่ืนชมยินดีในพระเจานั้น เราไดเห็นวา พวกยิวแสดงออกมาในหลาย
รูปแบบ บางคนรองตะโกนสรรเสริญพระเจา บางคนรองไหดวยความซาบซึ้ง บางคนรองเพลง และอกี
บางคนอาจจะอธิษฐานในใจเงียบ ๆ คนเดียว 

ในคริสตจักรของพระเจาก็เชนเดียวกัน เราไมควรกําหนดรูปแบบตายตัววา การนมัสการพระ
เจาจะตองมีการตะเบ็งเสียงดัง หรือจะตองยกมือยกไมโบกไปโบกมา หรือจะตองมีการรัวลิน้ดวยภาษา
แปลก ๆ หรือจะตองนมัสการแบบเงียบ ๆ ดําเนินรายการไปตามโปรแกรม 1...2...3...4 ฯลฯ ท่ีวาง
เอาไว 

เราอยาติดอยูกับรูปแบบในการนมัสการ จงถือหลักท่ีวา ถาพระเจาทรงดลใจใหเราสรรเสริญ
พระเจาแบบไหนจงทําตามน้ําพระทัยของพระองคเถิด – มักจะมีการถกเถียงอยูเสมอวา ในการ
นมัสการพระเจาควรจะเปนแบบเงียบ ๆ ดีหรือสงเสียงดัง ๆ ดี? พวกท่ีเห็นวาควรจะนมัสการแบบเงยีบ
ก็ใหเหตุผลวา เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย “พระเจาของเรามิใชพระเจาท่ีหูหนวก อธิษฐานเบา ๆ 
พระองคก็ทรงไดยินแลว ไมตองถึงกับตะโกนหรอก” 
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สวนพวกท่ีเห็นวา ควรจะนมัสการพระเจาดวยเสียงดัง ก็อางวา จงดูตัวอยางจากการนมัสการ
พระเจาของชนชาติอิสราเอลซิ เขาเสียงดังขนาดไหน “พระเจาของเรามิใชพระเจาท่ีขี้ตกใจ จงตะโกน
เขาไปเถอะ ยิ่งดังเทาไหรยิ่งติดสนิทกับพระเจามากเทานั้น” ฝายหลังนี้อาจจะมีการตบมือ โหรองและ
เตนรําดวย 

ในพระคัมภีรใหมเราพบวา บรรดาอัครสาวกและพ่ีนองคริสเตียน มีการนมัสการพระเจาใน
ลักษณะตาง ๆ กัน 

“เขาท้ังหลายพรอมใจกันเปลงเสียงทูลพระเจาวา…” (กิจการ 4:24) นี่แบบเสียงดัง 
“พวกเขารวมใจกันขะมักเขมนอธิษฐาน...” (กิจการ 1:14) นี่เปนแบบเงียบ ๆ  
“ประมาณเวลาเท่ียงวัน เปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาตึกเพ่ืออธิษฐาน” (กิจการ 10:9) 
“ประมาณเท่ียงคืน เปาโลกับซีลาก็อธิษฐาน และรองเพลงสรรเสริญพระเจา” (กิจการ 16:25) 
“เหตุฉะนั้น ขาพเจาปรารถนาใหผูชายอธิษฐานในที่ทุกแหงดวยใจบริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 2:8) ถา

จะแปลพระคัมภีรตอนนี้ใหตรงกับตนฉบับภาษากรีกก็คือ “ใหอธิษฐานโดยการชูมือขึ้น” 
ในพระคัมภีร มีการนมัสการพระเจาหลายรูปแบบบางคร้ังเสียงดัง บางครั้งเงียบ ๆ บางคร้ังยืน

ขึ้น บางคร้ังคุกเขาลง ดังนั้น ทาทีของการนมัสการจึงไมสําคัญเทากับความจริงใจท่ีแสดงออกตอพระ
พักตรพระองค 

มีคําถามอยูวา เม่ือเราคริสเตียนนมัสการพระเจาในแตละคร้ัง เรามีความชื่นชมยินดีไหม? ช่ืน
ชมยินดีแคไหน? เรามองเห็นความย่ิงใหญและประเสริฐเลิศของพระองคไหม? เราไดสัมผัสกับความ
รักอันม่ันคงของพระองคหรือเปลา? 

“เพราะพระองคประเสริฐ” 
เพราะความรักม่ันคงของพระองค ดํารงเปนนิตยตออิสราเอล” (เอสรา 3:11) 
พระเจาทรงเปนชีวิตจิตใจของชนชาติอิสราเอล และพระองคทรงเปนชีวิตจิตใจของคริสเตียน

ดวย พระองคเปน “เปาหมาย” ประการเดียวของพวกเรา 
ชาวโลกท่ีไมมีพระเจาดําเนินชีวิตดวยความสับสนไมมีเปาหมาย มองโลกในแงราย เมื่อไม

นานมานี้ผมไดอานหนังสือเลมหนึ่ง ช่ือหัวเร่ือง “ปรัชญาชีวิต” ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 
“เขาเกิดมาในโลกนี้โดยมิไดต้ังใจ 
และหายไปจากโลกนี้ดวยความฝนใจ 
ตอนเปนเด็กเขาไดรับการจุมพิตจากสาวใหญ 
พอเติบใหญ เขากลับไดรับการจุมพิตจากสาวนอย 
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ถาเขายากจน แสดงวาเขาเปนผูจัดการท่ีแยมาก 
ถาเขาร่ํารวย แปลวาเขาเปนคนขี้โกง 
ถาเขาไปเที่ยวยืมเงิน เขาจะผิดหวัง 
ถาเขามีเงินมีหอง ผูคนจะเอาใจ 
ถาเขาเลนการเมือง เขาไมไดชวยสรางชาติ 
ถาเขาไมบริจาค เขาเปนคนขี้ตืด 
ถาเขาบริจาค เขาทําเพื่อ “หนา” ตัวเอง 
ถาเขาคร่ําเครงในศาสนา เขาตบตาคน 
ถาเขาเท่ียวแจกความรัก เขาเปนคนใจออน 
ถาเขาไมสนใจใครเลย เขาเปนคนใจหิน 
ถาเขาอายุยังนอย เขามีอนาคตอันยิ่งใหญรออยู 
ถาเขาแกลง เขาเลือกอาชีพผิดไป” 
เม่ือเราอานดูปรัชญาชีวิตของผูเขียนคนนี้แลว จะเห็นวามีความสับสน เขาคิดอยูเสมอวา คน

อื่นจะมองตัวเขาวาเปนคนอยางไร แทนที่เขาจะคิดวา ตัวเขาเองเปนคนอยางไร! 

รากฐานของพระวิหาร 
ชางกอไดวางรากของพระวิหารแหงพระเจา” (เอสรา 3:10) 
ในการกอสรางตึกหรืออาคารใด ๆ ก็ตาม รากฐานถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ถาหากวารากฐาน

ไมดี จะมีผลกระทบตอสวนอื่น ๆ ท้ังหมดของการกอสราง เชน พ้ืนทรุดผนังราว กระเทือนเมือ่รถแลน
ผานหนา หรือแผนดินไหมบางคร้ังจะเกิดการเอียงและถลมลงมา เชน เม่ือไมนานมานี้แถว ๆ ทีจั่งหวัด
ปทุมธานีถลมลงมาทับผูคนตายนับสิบ เนื่องจากฐานไมแข็งแรงพอ เสาเข็มเล็กไป และมีการตอเติม
อาคารใหสูงเกินกวาที่มาตรฐานกําหนดไว 

รากฐานของคริสตจักรคือใคร? 
ถาหากวา รากฐานของคริสตจักรดี ชีวิตคริสเตียน ณ ท่ีแหงนั้นจะเจริญเติบโตและมั่นคง

แข็งแรง แตถารากฐานของคริสตจักรไมดี จิตวิญญาณของผูเช่ือจะซวนเซไดงายหว่ันไหว และถกูชักจูง
ไปสูความพินาศไดอยางงายดาย 

เปาโลบอกเราอยางชัดเจนวา “รากฐานท่ีวางไวแลว คือ พระเยซูคริสต” (1 โครินธ 3:11) ใน
ภาษากรีกใชคําวา “Themelios” หรือ “Themelion” ซึ่งหมายถึงสวนที่แข็งแรงรองรับอยูช้ันลางสุด ไม
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วาจะเปนเปาโลเอง อพอลโล เปโตร ยอหนและคริสเตียนคนอื่น ๆ มีฐานะเปนเพียงชางกอสราง ที่
วางรากฐานเทานั้น (1 โครินธ 3:5-11) เขามิใชเปนรากฐานเสียเอง ทานยืนยันวา “เพราะวาเราท้ังหลาย
รวมกันทํางานเพ่ือพระเจา” 

เปาโลไดบอกเร่ืองเดียวกันนี้แกทิโทธีดวยวา “แตวารากฐานซึ่งพระเจาวางไวนั้น มีตรา
ประทับวาองคพระผูเปนเจาทรงรูจักคนเหลานั้นที่เปนของพระองค” (2 ทิโมธี 2:19) ในฉบับคิงเจมส
ใชคําวา “รากฐานท่ีพระเจาทรงวางไวนั้นเปนมาตรฐานแนนอน” สวนฉบับ NIV .วา “รากฐานที่พระ
เจาทรงวางไวนั้น ยืนหยัดอยูอยางมั่นคง” 

พระเยซูคริสตทรงเปนรากฐานของคริสตจักร มิใชนักเทศน ศาสนาจารย ศิษยาภิบาล คณะ
ธรรมกิจ (ผูปกครอง) หรือมนุษยคนหนึ่งคนใด ใครก็ตามท่ีสอนใหคริสเตียนติดอยูกับคําสอนของ
ตนเอง แทนท่ีจะติดอยูกับพระวจนะของพระเจา คนนั้นเปนผูสอนเทียมเท็จ ควรขับไลใหออกไปเสีย
จากคริสตจักรของพระเจา 

เพ่ือนของผมคนหนึ่งไดใหขอสังเกตวา “สมัยนี้คริสตจักรบางแหงนมัสการนกัเทศน แทนทีจ่ะ
มนัสการพระเยซูคริสต” 

พระเยซูคริสตทรงเปนรากฐาน ท่ีเราสามารถไววางใจได พระองคทรงยืนหยัดอยูอยางมั่นคง 
ไมมีวันคลอนแคลนหรือลมเหลว ความเช่ือท่ีวางอยูบนพระองคจะไมมีวันคลอนแคลนหรือลมเหลว 
ความเช่ือท่ีวางอยูบนพระองคจะไมมีวันถลมทลายลงมาไดเลย 

จําคําอุปมาของพระเยซูคริสตเร่ือง “การสรางบานไดไหม? ในมัทธิว 7:24-27 มีวิศวกรสองคน
ท่ีเรียนจบจากสถาบันเดียวกัน ความรูและการฝกฝนมาจากอาจารยคนเดียวกัน จบปริญญาเหมือนกัน 
และมีโอกาสทํางานอยูใกล ๆ กัน คือ “งานกอสรางบาน” 

ขอใหสังเกตวา ชายท้ังสองคนนี้มีโอกาสเทาเทียมกัน มีแบบแปลนของบานเหมือนกัน และ
อุปกรณการ การกอสรางก็ชนิดเดียวกัน แตสิ่งท่ีแตกตางอยูอยางลิบลับก็คือ สถานที่สําหรับทําการ
กอสราง 

คนหนึ่งสรางบานบนพ้ืนทราย อีกคนหนึ่งสรางบานบนศิลา 
ถาไมมีเหตุการณวิกฤติเกิดขึ้น เราจะมองไมเห็นถึงความแตกตางนี้เลย เพราะบานทรงเดียวกนั 

ทาสีเหมือนกัน แตวันหนึ่ง เม่ือทองฟาครื้มดวยเมฆฝน และไมชามันก็กระหน่ําลงมาอยางไมลืมหูลืม
ตา เกิดอุทกภัยอยางฉับพลัน บานท่ีสรางไวบนพ้ืนทรายก็คอย ๆ เอียงลง ๆ เนื่องจากกระแสน้ําพัดพา 
และในท่ีสุดก็พังทลายลงไมมีช้ินดี สวนบานท่ีสรางไวบนศิลา ยืนหยัดอยูอยางมั่นคง 

พระเจาตรัสวา “ดูเถิด เราไดวางศิลากอนหนึ่งไวในศิโยน” (โรม 9:23) 
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“พระศิลานั้น คือพระคริสต” (1 โครินธ 10:4) 
พ่ีนองคริสเตียนท่ีรักท้ังหลาย ลองสํารวจดูซิวาชีวิตฝายจิตวิญญาณของทาน ไดรับการ

กอสรางไวบนอะไรบนพระเยซูคริสต หรือบนคําสอนของมนุษย? 
“จงมาหาพระองค คือพระศิลาท่ีทรงชีวิต” (1 เปโตร 2:4) 
ทานมีพระเยซูคริสตเปนรากฐานในชีวิตแลวใชไหม? – หากวาใช... 
สรรเสริญพระเจาเถิด 
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บทท่ี 8 การผูกมิตรของศัตรู 
ชนชาติอิสราเอลอพยพออกจากประเทศบาบิโลนและเดินทางกลับสูบานเกดิเมืองนอนของตน

ในรุนแรกจํานวน 49,897 คน ในป กคศ.536 เดือนที่เจ็ดพวกเขาก็ไดรวมใจกันสรางพระวิหารของพระ
เจาขึ้น ณ ที่เดิม ซึ่งเปนสถานที่เคยถูกกองทัพของกษัตริยเนบูคัดเนศซารทําลายลงอยางยอยยับ 

“เม่ือปฏิปกษของยูดาและเบนจามินไดยินวา พวกท่ีถูกกวาดตอนไปเปนเชลยศึกไดกลับมา 
กําลังสรางพระวิหารถวายแดพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล เขาท้ังหลายไดเขามาหาเศรุบาเบลและ
หัวหนาของตระกูลและพูดกับเขาวา ใหเราสรางดวยกันกับทาน เพราะวาพวกเรานมัสการพระเจาของ
ทานอยางทานท้ังหลาย และเราไดถวายสัตวบูชาแดพระองค ต้ังแตวันที่เอสารฮัดโดนพระราชาแหงอสั
ซีเรียไดนําเรามาท่ีนี่” (เอสรา 4:1-2) 

ศัตรูของคนแหงพระเจา 
พอพวกยิวเร่ิมลงมือกอสรางพระวิหาร ก็มีปญหาเกิดขึ้น อุปสรรคท่ีนาหนักใจมากท่ีสดุคอื ถกู

พวกปฏิปกษมารบกวนและพยายามยับย้ังการสรางพระวิหารของพระเจาพวกปฏิปกษเหลานี้คือใคร? 
คือคนท่ีเคยอาศัยอยูในแผนดินคะนาอันกอนหนานี้ในรัชกาลของโฮเชอา ป กคศ.739 แชลมา

เนเสอรไดนํากองทัพแหงอัสซีเรียบุกเขาโจมตีกรุงซะมาเรีย และทําการกวานตอนผูคนไปเปนเชลย แต
ก็ไดเหลือชาวยิวบางคนไว (ดู 2 พงศกษัตริย 17:3-6) 

“และพระราชาแหงอัสซีเรียไดนําคนมาจากบาบิโลนคูธาห อัฟวา ฮามัท เสฟารวาอิม และ
บรรจุเขาไวในหัวเมืองซะมาเรียแทนประชาชนอิสราเอล เขาท้ังหลายไดถือสิทธิ์ซะมาเรีย และอาศัยอยู
ในหัวเมืองของประเทศนั้น” (2 พงศกษัตริย 17:24) 

คนตางชาติที่ไมนับถือพระเจาเหลานี้ เมื่อเขามาอาศัยในแผนดินของอิสราเอล ก็ไดทําการ
สมรสกับชาวยิวที่เหลืออยู ทําใหเกิดชาติผสมหรือพันธุทางขึ้นมา สิ่งนี้ผิดตอพระบัญญัติของพระเจา
อยางรายแรงย่ิงทีเดียว เพราะพระเจาตองการใหพลไพรของพระองคเปน “คนบริสุทธิ์” 

ตามจารึกของกษัตริยซากอน มีใจความตอนหนึ่งวา “ในปท่ีหนึ่งแหงรัชกาลของเรา เรายึดได
กรุงซะมาเรียจับประชาชนเปนเชลย 27,290 คน คนในประเทศอื่นที่ไมเคยสงสวย เราก็ไดใหมาอาศัย
อยูในซะมาเรีย” (จากหนังสือ Halley’s Bible Handbook หนา 160) 
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ศัตรูของคริสเตียน 
ปฏิปกษของคริสเตียนคือใคร? 
และอํานาจท่ีนากลัวที่สุดของโลกนี้คืออะไร? 
ปฏิปกษของคริสเตียนคือ “พญามารซาตาน” มันมีเลหเหลี่ยมและวิธีการที่ฉลาดล้ําลึก และ

อํานาจอันนาสะพรึงกลัวของโลกนี้มิใชสงครามนิวเคลียร หรืออะตอม มิใชอํานาจท่ีรุกรานมาจาก
มนุษยตางดาว แตเปนอํานาจของมารซาตานนั่นเอง 

ในภาษาฮีบรูใชคําวา “ซาตาน” ในภาษากรีกคือ “Satanas” แปลวา ปฏิปกษ ฝายตรงขาม ศัตรู 
และยังมีอีกหลายช่ือท่ีเรียกมาร เชน “ไดอะโบลอส” (Diabolos) ความหมายตรงตัววา “ผูกลาวหา” 
ภาษาอังกฤษใชคําวา devil หรือ accuser 

จุดประสงคของมารคือ ตองการทําลายแผนการของพระเจา และทําลายงานของพระองค มัน
กระเห้ียนกระหือรือท่ีจะทําลายคริสตจักรใหพินาศยอยยับสาบสูญไปจากโลกมันตองการทําลายคริส
เตียนทุก ๆ คน นับต้ังแตระดับผูนําลงมา อาจารย ศาสนาจารย ศิษยาภิบาล ผูปกครอง มัคนายก สมาชิก
ท่ัวไป ไมมีการยกเวน 

ตลอดเวลาท่ีผานมา เราไดเห็นคริสเตียนคนแลวคนเลาที่ลมลงในความผิดความบาป ติดบวง
แรวของมาร มันลอลวงใหคริสเตียนหลงทางเดินดุมลงสูกับดัก มารทํางานอยางจริงจัง เวลาของมนัแต
ละนาทีนั้นมีคามาก มารไมมีเวลาที่จะพักรอน ไมมีเวลาพักผอนสุดสัปดาห ไมมีเวลาไปชอบปง ไมมี
เวลาท่ีจะไปดูงานยังตางประเทศ  ไมมีเวลาเที่ยวเตรอยางสนุกสนาน มารไมเคยจัดเฉลิมฉลองวัน
ครบรอบวันเกิด ไมเคยจัดงานฉลองเปดสํานักงานใหม หรือเนื่องในวาระครบรอบ 10 ป 

แตซาตานทํางาน “ตลอด 24 ชั่วโมง” เพราะมันรูวาเวลาท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาใกล
เขามาเต็มทีแลวการพิพากษารออยูแคเอื้อม มันจึงรีบเรงทํางานอยางหามรุงหามค่ํา กอนท่ีจะถูกสงตัว
ลงสูบึงไฟนรก มันรีบฉวยโอกาสกอนท่ีจะหมดโอกาส 

ดังนั้น เราจึงไมสงสัยวา ทําไมคนกวาคร่ึงโลกจึงยังไมเช ื่อพระเจา และตกอยูในเงื้อมมือของ
มาร 

ถาคริสเตียนเราไมเอาจริงเอาจังในงานของพระเจาและทํางานอยางรีบเรง เต็มไปดวย
ประสิทธิภาพ อยาหวังเลยวา เราจะสามารถนําคนท้ังโลกมาถึงความรอดในพระเยซูคริสตได 

ถาคริสเตียนจะขยันขันแข็งในการทํางานแบบ มารปานนี้เราปกครองกวาคร่ึงโลกแลว – จริง
ไหม? 
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นิโคไล เลนิน (ป คศ.1870-1924) ไดเร่ิมตนกอการปฏิบัติในประเทศรัสเซียดวยกลุมคนเพียง
หยิบมือเดียว แตดวยความอดทน เอาจริงเอาจังและทํางานหนักแบบหามรุงหามค่าํ ทาํใหผูคนเกดิความ
เลื่อมใสศรัทธาตัวเลนิน และเขารวมเปนสมัครพรรคพวกดวย ในที่สุด คนรัสเซียกวารอยลานก็ตกอยู
ภายใตอุงมืออันโหดเห้ียมทารุณของพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งเลวรายกวาการปกครองของพระเจาซารเสยี
อีก 

นักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและรํ่ารวยของอเมริกาในเวลานี้คงไมมีใครเกิน ไอ เอ คอกคา ผูสราง
ความยิ่งใหญใหแกบริษัทสรางรถยนตไครสเลอร คอกคามิไดเปนเศรษฐีเพราะเกิดมาบนกองเงินกอง
ทองท่ีพอแมท้ิงไวให เขามิไดทํางานแบบสบาย ๆ แตเขาไดทุมเทชีวิตท้ังหมดใหแกงานทาํอยางเอาเปน
เอาตาย เขาใชเวลากวา 80% ในชีวิตเพ่ืองาน – งาน – และงาน คอกคาตองเดินทางไปพูดปาฐกถาตามท่ี
ตาง ๆ เดือนละ 750 คร้ัง ดวยเหตุท่ีเขาเปนนักคิด และเปนนักทํา เขาจึงกลายเปนมหาเศรษฐีติดอันดับ
ของโลก 

แลวคริสเตียนเราละ? เราเคยสงสัยบางไหมวา ทําไมจึงมีคนจํานวนนอยนิดท่ีเช่ือถือในพระ
เยซูคริสต ทําไมคริสตจักรของพระเจาจึงไมเจริญเติบโตและขยายออกไปรวดเร็วเทาท่ีควร คริสตจักร
บางแหงไมขยายยังพอทําเนาแตกลับอยูในสภาพทรงกับทรุด “อยูก็ไมไหว ตายก็ไมลง” 

สาเหตุอาจจะเปนเพราะวา เราขาดอุดมการณของพระเยซูคริสต ขาดความกระตือรอืรนเอาจริง
เอาจัง  เรา ขาดคนท่ีจะคิด วางแผนและปฏิบัติใหเกิดผล นักวิทยา ศาสตรไดวิ เคราะหพบวา 
“ความสามารถของมนุษยสวนใหญ ไดถูกทําใหสูญเปลาไปถึง 99%” 

คริสเตียนจะยอมเปนเชนนี้ตลอดไปหรือ? 
ถึงเวลาแลวที่เราจะตองลุกขึ้นกระทําพระราชกิจของพระเจาใหสําเร็จเสร็จสิ้น 

การผูกมติรของศัตรู 
หลายคนวาดภาพของมารซาตานไวอยางนาเกลียดนากลัว เห็นแลวขนลุกขนพอง แตในความ

เปนจริง บางครั้งหาเปนเชนนั้นไม มารไดเขามาหาคริสเตียนในหลายรูปแบบ ในลักษณะของความ
เปนมิตร มีความสุภาพออนหวาน เปนกันเอง ดังเชนในพระคัมภีรตอนนี้ 

“เขาท้ังหลายไดเขามาหาเศรุบาเบล และหัวหนาของตระกูล และพูดกับพวกเขาวา ใหเราสราง
ดวยกันกับทานเพราะเราไดถวายสัตวบูชาแดพระองค ต้ังแตวันที่เอสารฮัดโดนพระราชาอสัซเีรยีนาํเรา
มาท่ีนี่” (เอสรา 4:2) 
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ในท่ีนี้จะเห็นวา ปฏิปกษของชาวยิวไดเขามาหาในลักษณะของการ “ผูกมิตรไมตรี” พวกเขา
ขอมีสวนรวมสรางพระวิหารของพระเจา โดยอางเหตุผลสองประการ คือ:- 

(1)พวกเขาไดนมัสการพระเจา เชนเดียวกันกับพวกอิสราเอล 
(2) พวกเขาไดกระทําพิธีกรรม ถวายเคร่ืองสัตวบูชาเหมือนกับพวกอิสราเอล 
สิ่งท่ีปฏิปกษอางนั้นนาเชื่อถือมาก เขาพูดถึงการนมัสการและพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให

พวกยิวหลงกลตามใจ และยินยอมใหพวกเขาเขามามีสวนรวมสรางพระวิหารของพระเจา 
เราไดพบวา ในปจจุบันมีหลายคนมาอางตัววา เขาเปนคริสเตียน เขาเช่ือถือพระเจา – พระเยซู

คริสต เขามีพระคัมภีร มีการนมัสการวันอาทิตย เหมือนคริสเตียนฉะนั้น ขอใหเขามีสวนรวมใน
คริสตจักรของเรา บางคนถึงกับเรียกรองใหมีการรวมศาสนาเขาดวยกัน เรียกช่ือเปนกลาง “ศาสนา
สัมพันธ” ใหมีเอกภาพเกิดขึ้นในวงการศริสตศาสนา 

ไมวาจะเปนนิกายคาทอลิค โปรเตสแตนท พวกโมรมอน เซเวนเดยแอดเวนติสท ลัทธิมูน ชิล
เดรนออฟก็อด ศาสนาบาไฮ ฯลฯ ใหรวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะทุกคณะนิกายก็นมัสการ
พระเจา และมีพิธีกรรมทางศาสนาคลายคลึงกัน 

ผมกลาพูดไดวา การรวมลัทธินิกายใหเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น เปนแผนการของมาร
ซาตาน ท่ีจะทําลายคริสตจักรของพระเจา คริสเตียนแทกับนิกายอื่น ๆ เปนสีขาวกับสีดํา เหมือนน้าํกบั
น้ํามัน ไมมีวันท่ีจะรวมกันไดเลย พระเยซูคริสตไมเคยยอมอะลุมอลวยตอศาสนายวิ เปาโลเองกไ็มยอม
ออนขอใหแกผูสอนเท็จแมแตคืบเดียว 

มารติน ลูเธอร (Martin Luther) ป คศ.1483-1546 ซึ่งเปนนักบวชในนิกายคาทอลิค ไดอาน
พระคัมภีรและซาบซึ้งในถอยคําท่ีพระเจาตรัสวา “คนชอบจะดํารงอยูดวยความเช่ือ” ทําใหลูเธอรตา
สวางไสวขึ้น และลุกขึ้นปฏิรูปคริสตศาสนาจากคาทอลิคมาเปนโปรเตสแตนท 

แมวาลูเธอรจะถูกขับไล ถูกตามลาสังหาร แตทานก็กลาวยืนยันตอหนาจักรพรรดิชารลท่ี 5 
และสภาไดเอทแหงเยอรมันวา “ถาไมมีใครพิสูจนวา พระคัมภีรมีขอขัดแยงกับหนังสือที่ขาพเจาเขียน 
ขาพเจาก็ไมอาจถอนคําอยางใด เพราะมันเปนภัยและไมถูกตองท่ีจะฝนมโนธรรม ขาพเจาขอยืนยัน 
และไมสามารถทําอยางอื่นได ขอใหพระผูเปนเจาชวยขาพเจาดวยเถิด” 

พระเจาทรงปกปองคุมครองรักษาชีวิตของลูเธอรไวขอบพระคุณพระองค “ถาไมมีวันนั้น คง
ไมมีวันนี้” 
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ทําใหคิดถึงคําพูดของพวกยิวท่ีมีตอเหลาปฏิปกษ คือ “ทานทั้งหลายจะไมมีสวนในการสราง
พระนิเวศของพระเจา แตพวกเราจะสรางตามลําพัง ถวายแดพระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล ตามท่ี
กษัตริยไซรัส พระราชาแหงเปอรเซียไดบัญชาไวแกเรา” (เอสรา 4:3) 

ในพระคัมภีรฉบับ LBI วา “ไม...พวกทานจะไมมีสวนสราง วิหารแหงพระเจาอิสราเอล 
จะตองสรางโดยคนอิสราเอล” 

เปนคําตอบท่ีจริงจัง และเด็ดขาด พวกเขาไมยอมโอนออนผอนตามคําหวานลอมของพวกศตัรู 
คริสเตียนาจะตองตอบแกมาร ในทํานองเดียวกันวา “ไม...เราเปนคริสเตียน เราจะสราง

คริสตจักรของเราตามลําพังเพ่ือถวายแดพระเจา เจามารซาตาน เจาจะไมมีสวนในการสรางคร้ังนี้
เด็ดขาด” 

มารทาํใหทดทอ 
เม่ือความพยายามขั้นแรกของปฏิปกษไมสําเร็จ มันจึงดําเนินตามแผนการขั้นท่ีสอง กลาวคือ 

“และประชาชนแหงแผนดินนั้น ไดกระทําใหประชาชนยูดาหทอถอย และกระทาํใหเขากลวัทีจ่ะสราง” 
(เอสรา 4:4) 

ศัตรูของยูดาหถือวา ถาไมไดเลหก็ตองเอาดวยกลไมไดดวยมนต ก็เอาดวยคาถา แทนท่ีมันจะ
มาแบบนิ่มนวลและประนีประนอมเหมือนครั้งแรก เห็นจะไมเปนผลเสียแลว คนยิวแข็งเกนิไปท่ีจะตม
ตุนได พวกศัตรูจึงหันมาใชวิธีการตรงกันขาม คือ:- 

(1) ทําใหพวกยิวเกิดความทอถอย ในฉบับคิงเจมสใชคําวา “weakened” หมายถงึทาํใหพวกยิว
เกิดความออนแอ กระปลกกระเปลี้ย ออนลา ไมมีเร่ียวไมมีแรงและไมมีกะจิตกะใจทีจ่ะสรางพระวิหาร
ของพระเจาใหสําเร็จ 

มีคํากลาวท่ีนาคิดวา “เม่ือใดท่ีเราเกิดความทอแทเม่ือนั้นก็จะนําไปสูความผิดหวัง เม่ือเกิด
ความผิดหวังก็จะนําไปสูความลังเลใจ และเม่ือเกิดความลังเลใจก็จะนําไปสูการพายแพ” 

(2) ศัตรูทําใหคนยิวเกิดความหวาดกลัว ในการสรางพระวิหารของพระเจา ถาจะแปลอีกอยาง
หนึ่งก็คือ “ทําใหมีปญหาท่ีจะสราง” พวกศัตรูอาจจะขมขูดวยวาจาดวยอาวุธหรือดวยความอาฆาตมาด
ราย หรือวิธีลอบกัดก็เปนได 

เม่ือไหรก็ตามที่คนบังเกิดความกลัว เม่ือนั้น เขาจะไมมีความคิดในทางสรางสรรคอีกตอไป 
เพราะมัวพะวงอยูกับปญหาท่ีเกิดขึ้น (หรือคือวาอาจจะเกิดขึ้น) นักปราชญทานหนึ่งไดเตือนเราวา “ถา
ทานกลัวหนหนึ่ง เทากับวาทานตายหนหนึ่ง” 
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(3) พวกศัตรูของยิวไดจางท่ีปรึกษา เพ่ือขัดขวางงานการสรางพระวิหาร “และไดจางท่ีปรึกษา
ไวขัดขวางเขามิไดเขาสมหวังตามจุดประสงคของเขา ตลอดรัชสมัยของไซรัสพระราชาแหงเปอรเซีย 
จนถึงรัชสมัยของกษัตริยดาริอัส” (เอสรา 4:5) 

ไมเพียงแตทําใหพวกยิวเกิดความทอแทใจเทานั้นแตพวกศัตรูยังทําการขมขวัญ และทุมเงิน
อยางมากมายในการจางท่ีปรึกษาไวคอยใหคําแนะนํา เพื่อลมลางพวกยิว มีหนทางใดบางท่ีจะทําลาย
พวกยิวใหสิ้นซากไปจากแผนดิน เขาก็จะทําตาม ในท่ีนี้เราเห็นวา พวกศัตรูไมใชใชเวลาเพียงวันสอง
วันแลวเลิกรา แตติดตอกันถึงสองรัชกาล ภาษาตลาดเขาวา “กัดไมปลอย” 

(4) ศัตรูไดโจมตีพวกยิวอีกดานหนึ่ง คือ ทางสิ่งตีพิมพ “ในตนรัชกาลของกษัตริยอาหสุเอรัส 
เขาทั้งหลายไดเขียนฟองชาวยูดาหและเยรูซาเล็ม” (เอสรา 4:6) พอลวงมาถึงรัชสมัยของกษัตริยอารทา
เซอรซีส พวกศัตรูก็ไดเขียนไปฟองรองกลาวโทษชาวยิวอีก (เอสรา 4:7-23) โดยกลาวหาวา ชาวยิวได
กอสรางพระวิหารของพระเจาและกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม เพ่ือจะต้ังตนเปนกบฏตออาณาจักร
เปอรเซีย เมื่ออารทาเซอรซีสสอบสวนแลว เห็นคลอยตาม จึงมีคําสั่ง “ใหคน (ยิว) เหลานี้หยุด และไม
สรางเมืองใหม จนกวาจะออกกฤษฎีกา” (ขอ 21) 

(5) ใชกําลังและอํานาจบังคับ “เขาท้ังหลายรีบไปหายิวท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ใชกําลังและอํานาจ
กระทําใหเขาหยุด” (เอสรา 4:23) 

จะเห็นไดวา พวกศัตรูของยิวกระทําการอุกอาจและเพิ่มขีดความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มาถึงขั้น
สุดทายคือตองใชกําลังและอํานาจ ในขั้นนี้ ถาวาพวกยิวไมยอม อาจจะตองมีการเสียเลือดเนื้อกันเปน
แนแท ฉบับ NIV วา “พวกเขา (ศัตรู) รีบไปท่ีกรุงเยรูซาเล็มทันทีทันใด และบังคับโดยใชกําลัง” 

การรบกวนของศัตรู ทําใหการสรางพระวิหารของพระเจา ตองชะงักงันไปถึง 15 ป 

ยุทธวิธีของมาร 
ในทํานองเดียวกัน มารซาตานไดเพียรพยายามทําลายคริสเตียนใหสูญสิ้นไปจากโลก ดวย

วิธีการท้ัง 5 นี้ เร่ิมแรกมารจะแสรงทําเปนมิตร ถาคริสเตียนไมยอมเปนไมตรีดวย มันก็จะกอกวนให
เกิดความระทดทอ จากนั้นก็จะขมขวัญ และหาทุกวิถีทางท่ีจะทําใหคนของพระเจาเกิดความปนปวน
และวุนวาย สับสนอลหมาน โดยใชอํานาจจากศาสนาด้ังเดิมบาง อํานาจจากหนวยงานของรัฐบางและ
พยายามโจมตีทางสิ่งตีพิมพ 
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ถาเราคริสเตียนไมรูเทาทันเกมสของมัน เราก็จะตกเปนเบ้ียลางของมันไดอยางงายดาย พระ
คัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา มารมีเลหเหลี่ยมแพรวพราวที่เหนือช้ันรายกาจย่ิงกวาพวกเสอืสงิหกระทิง
แรดเสียอีก “เขี้ยวลากดินเปนทางมายาวเฟอย” ทีเดียว! 

ทําไมคริเสตียนบางคนจึงทอใจงาย? ทําไมบางคนจึงมีแตความหวาดกลัว? ทําไมงานของพระ
เจาจึงชะงักงันไมเจริญกาวหนาเทาท่ีควร? 

เปาโลบอกวา คริสเตียนเปนทหารท่ีอยูกลางสมรภูมิท่ีดุเดือด เปนสงครามที่ลอแหลมตอ
อันตรายอยางย่ิง ถาพลาดทาเสียทีก็หมายความ “ตาย” ทานกลาววา “เพราะวาเรามิไดตอสูกับเนื้อหนงั
และเลือด แตตอสูกับเทพผูครองศักดิเทพ เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้และตอสูกับ
เหลาวิญญาณช่ัวในสถานฟาอากาศ” (เอเฟซัส 6:12) 

หากยอนขึ้นไปอีกขอหนึ่ง เปาโลบอกวา พญามารซาตานมียุทธวิธีอันแยบยล ฉะนั้น คริส
เตียน “ตองสวมยุทธภัณฑท้ังชุดของพระเจา เพ่ือจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได” (เอเฟซัส 6:11) 

มารซาตานไดพยายามทําการตอสูลมลางคริสเตียนท้ังทางตรงและทางออม ท้ังในอากาศและ
ภาคพ้ืนดิน ท้ังยามหลับและยามต่ืน มันจะทําการโจมตีจากภายนอกคริสตจักรและจากภายใน
คริสตจักร มันจะทําการกอกวนความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัวใหระส่ําระสาย มันตองการ
ทําลายคริสเตียนท้ังระดับผูนําและระดับสมาชิกท่ัวไป 

มารซาตานจะใชคริสเตียนทําลายกันเอง บางครั้งมันจะยืมมือกฎหมายเขามาเลนงาน หรือใช
ศาสนาอื่นมาบีบบังคับคนของพระเจา ใหยอมจํานนหรือโอนออนผอนตามสิ่งที่มารปรารถนาจะเห็น
มากท่ีสุดก็คือ การตอสูระหวางคริสเตียนตอคริสเตียนดวยกัน มารจะพยายาม “เสี้ยมเขาควายใหชน
กัน” 

คนจีนเขามีสํานวณวา “จ้ัวซานกวนหูโตว” แปลเปนไทยวา “นั่งบนภูชมเสือสูกัน” เร่ืองกม็อียู
วา ในสมัยของซุนซิว ท่ีเมืองหลูมีชายคนหนึ่งท่ีกลาหาญชาญชัยมาก ช่ือเบ้ียวจวงจ่ือ สามารถท่ีจะตอสู
กับเสือโดยไมคร้ันครามแมแตนอย 

วันหนึ่ง มีเสือสองตัวกําลังตอสูกันอยูบนภูเขา เบ้ียนจวงจ่ือจึงควาดาบ หมายจะขึ้นไปสังหาร
เสือท้ังสองตัวนั้นเสีย แตไดรับคําทัดทานจากคนรับใชในโรงเต้ียมวา “ทานอยาเพ่ิงขึ้นไปเลยขณะท่ี
เสือสองตัวมันกําลังแยงวัวกันอยูรอกอนเถิด ผลสุดทายเสือตัวท่ีมีกําลังนอยกวา ก็จะถูกกัดตาย และ
เสือตัวท่ีมีกําลังมากกวายอมบาดเจ็บถึงตอนนั้นทานก็ขึ้นไปสูกับเสือตัวท่ีไดรับบาดเจ็บเพียงตัวเดียว 
ยอมเอาชนะมันไดงายกวา นอกจากนี้ ทานเพียงฆาเสือตัวท่ีบาดเจ็บเพียงตัวเดียว ก็ไดช่ือวาฆาเสือตาย
สองตัว”  



 56 

เบ้ียนจวงจ่ือเช่ือคําแนะนําของคนรับใชในโรงเตี้ยมในท่ีสุดเขาก็จะสามารถเอาชนะเสือได
อยางงายดาย 

ทานผูอานท่ีรัก มารซาตานไดใชวิธีการแบบเดียวกันนี้กับคริสเตียน มันจะหลอกลอใหคริส
เตียนเกิดความไมพอใจกัน ใหมีความเห็นแตกแยกไมลงรอยกัน อวดด้ือถือดีและทะเลาะทุมเถียงกัน 
เพ่ือจะเอาชนะใหได เวลานั้นมารก็นั่งดูคริสเตียนตอสูกัน เม่ือฝายหนึ่งฝายใดออนแรงแลว ก็เปน
โอกาสอันงามท่ีมันจะเขาขย้ํา และกําจัดคริสเตียนใหออกไปจากโลกนี้เสีย 

ฉะนั้น พระวจนะของพระเจาจึงเตือนเราวา “อยาใหโอกาสแกมาร” (เอเฟซัส 4:27) และให
ระมัดระวังอยูเสมอ “ศัตรูของทาน คือมาร วนเวียนอยูรอบดุจสิงหคําราม เท่ียวไปเสาะหาคนท่ีมันจะ
กัดกินได” (1 เปโตร 5:8) 

ขอใหสังเกตวา พระคัมภีรไมไดบอกใหคริสเตียนหันหลังว่ิงหนีมาร แตสั่งวา “จงตอสูกับมาร 
แลวมันจะหนีทานไป” (ยากอบ 4:7) “จงตอสูกับศัตรู (มาร) นั้นดวยใจม่ันคงในความเชื่อ” (1 เปโตร 
5:9) 

นักเขียนคริสเตียนคนหนึ่งกลาววา มารจะสงสมุนของมันไปแทรกแซงอยูในทุกท่ีทุกแหง ถา
ไมเชื่อก็ลองสังเกตดูในงานเลี้ยงสังสรรคท่ีเต็มไปดวยความสนุกสนานเวลาผูคนหัวเราะ จะมเีสยีงหนึง่
เกินมาเสมอ ซึ่งเปนเสียงของสมุนมารนั่นเอง 

ในมัทธิว 4:1-11 เราไดเห็นการตอสูกันดุเดือดเลือดพลาน ระหวางองคพระเยซูคริสตแหง
สวรรคกับพญามารซาตานแหงบึงไฟนรก พระองคทรงตอบโตกับมารดวยพระวจนะของพระเจาสอง
ครั้ง 

จวบจนกระทั่งครั้งท่ีสาม พระเยซูคริสตมิไดทรงออนขอใหแกมาร โดยออนวอนวา “ซาตาน
เอย....ขอไปจากเราเสียเถอะ อยามารบกวนเราเลย เพราะเราไมมีเร่ียวแรงท่ีจะสูรบตบมือกับเจาแลว” 
แตพระองคตรัสอยางดุดันวา “อายซาตาน จงไปเสียใหพน” (ขอ 10) 

พระเยซูคริสตใชฤทธิ์อํานาจขับไลมาร จนแผนแนบไป ตอจากนั้นก็มีทูตสวรรคมาปรนนิบัติ
พระองค  

เราสามารถท่ีจะตอสูและขับไลมารไดเชนเดียวกันกับพระเยซูคริสต เพราะฤทธิ์อํานาจของ
พระองคทรงอยูกับเรา (กิจการ 1:8) “เขาจะขับผีออกโดยนามของเรา” (มาระโก 16:17) 

ทานผูอานท่ีรัก ทานอยากจะปรนนิบัติมาร หรืออยากจะใหทูตสวรรคปรนนิบัติทาน? 
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บทท่ี 9 สิบหาปท่ีรางรา 
สมัยหนึ่งคนไทยชอบรองเพลง “ไทยดํารําพัน” ซึ่งมีเนื้อรองทอนหนึ่งวา “สิบหาปท่ีไทยเฮา 

หางแดนดิน...” ดูเหมือนวาเปนเพลงท่ีโศกเศราคร่ําครวญถึงความเจ็บปวดแตหนหลัง 
เหมือนดังชนชาติอิสราเอลที่พลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอน ตกไปเปนเชลยในแผนดินบาบิ

โลนเปนเวลานานถึง 70 ป เม่ือไดรับการปลดปลอยกลับมาแลว พวกเขาไดตั้งใจรวมมือกันเพ่ือ
กอสรางพระวิหารของพระเจาในป กคศ.535 แตตองมีอันตองหยุดย้ังพับฐานไปถึง 15 ป เพราะถกูศตัรู
รุกราน จนกระท่ังถึงป กคศ.520 จึงไดเร่ิมตนสรางตออีก 

สิบหาปที่วางเวน 
เราไดเรียนมาในบทตน ๆ แลววา เม่ือพวกยิวลงมือกอสรางพระวิหารของพระเจา พวกเขามี

ความตั้งใจอยางมากที่จะกระทําใหสําเร็จเสร็จสิ้น แตปฏิปกษมากลั้นแกลงรบกวนอยูตลอดเวลา ทําให
พวกยิวบังเกิดความทอแทใจหวาดกลัวท่ีจะสรางตอ ในท่ีสุดพวกเขาก็พูดกันวา “เลิกสรางเสียดีกวา” 

“งานพระนิเวศแหงพระเจา ซึ่งอยูในกรุงเยรูซาเล็มจึงหยุดมาถึงปท่ีสองแหงรัชกาลดาริอัส 
พระราชาแหงรัชกาลดาริอัส พระราชาแหงเปอรเซีย” (เอสรา 4:24) 

พอเราอานมาถึงเอสราบทท่ี 5 ก็กลาวถึงการสรางพระวิหารขึ้นใหม ดูคลายกับวา เปน
เหตุการณตอเนื่องกัน แตแทจริงแลว เปนชวงเวลาหางกันนานถึง 15 ป ทานผูอานคงอยากจะรู ในหวง
เวลา 15 ปนั้น พวกยิวทําอะไรกันบาง? 

ฮักกัยผูเผยพระวจนะของพระเจาไดกลาววา ความทอแทท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการรบกวนจาก
ศัตรูนั้น ทําใหพวกอิสราเอลกลายเปนคนเรื่อยเฉื่อย ผัดวันประกันพรุงคิดวา “เวลาท่ีจะสรางพระนิเวศ
ของพระเจายังมาไมถึง” เมื่อคิดเสียอยางนี้แลว จิตใจของพวกเขาก็เร่ิมหันเหออกหางจากทางของพระ
เจา พุงไปยัง “ความตองการสวนตัว” 

พวกเขาพากันสรางบานอยางดีอยู คร่ําเครงกับการทํามาหากิน เก็บเงินเก็บทอง พะวงอยูกับ
เร่ืองปากเรื่องทองของตนเองและครอบครัว 

นี่เปนธรรมชาติของมนุษย เม่ือจิตใจวางเปลาจะตองหาอะไรสักอยางหนึ่งมาใสไวใหมันเต็ม
อยูเสมอ เหมือนขวดท่ีเทน้ําออก อากาศจะเขาไปแทนท่ีทันที เม่ือพวกอิสราเอลเลิกสนใจพระเจา เขาก็
หันมาเอาใจใสตนเองและลืมงานสรางพระวิหารเสียสนิท 
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ผูเผยพระวจนะฮักกัยเตือนวา “ถึงเวลาแลวหรือท่ีตัวเจาเองอาศัยอยูในบานท่ีมีไมบุ สวนพระ
นิเวศท้ิงใหพังทลาย” (ฮักกัย 1:4) คนยิวนั้นงายท่ีจะลืม แตยากท่ีจะคิดถึง! 

มีเร่ืองเลาววา ชายสามคนเปนเพื่อนและทํางานอยูในท่ีแหงเดียวกัน สํานักงานของพวกเขา
ต้ังอยูบยตึกช้ันท่ี 60 เชาวันหนึ่ง ท้ังสามมาถึงตึกที่ทํางาน ปรากฏวาไฟฟาดับ ลิฟทจึงไมทํางาน คนท้ัง
สามจําตองเดินขึ้นทางบันได แตกอนท่ีจะขึ้นท้ังสามไดตกลงกันวา เพ่ือจะบรรเทาความหน็ดเหนื่อย 
เม่ือเดินขึ้นไปถึงช้ันท่ี 20 ใหเพื่อนคนแรกรองเพลงท่ีไพเราะหนึ่งเพลง เม่ือเดินขึ้นไปถึงช้ันท่ี 40 ให
เพ่ือนคนท่ีสองเลาเร่ืองขบขันหนึ่งเร่ือง และเม่ือถึงช้ันสุดทายคือชั้นท่ี 60 ใหเพื่อนคนที่สามเลาเรื่อง
เศรา ๆ ใหฟง 

หลังจากตกลงกันแลว เม่ือท้ังสามเดินขึ้นไปถึงช้ันท่ี 20 พวกเขาก็ไดพักและมีโอกาสฟงเพลง
เพราะ ๆ เมื่อหายเหนื่อยดีแลวก็เดินขึ้นตอไปถึงช้ันท่ี 40 ท่ีนั่นพวกเขาตองหัวเราะทองคัดทองแข็ง 
เพราะเร่ืองตกนั้นรายกาจมาก เม่ือถึงช้ันท่ี 60 พวกเขาก็เตรียมตัวท่ีจะฟงเรื่องเศรา ๆ  

“เลาซิ” เพ่ือคนท่ีสองบอก 
“ผมไมอยากเลาเลย เรื่องนี้มันเศราจริง ๆ “ เขาบอกดวยใบหนาเศราสรอย 
“ไมเปนไรหรอกนา” เพ่ือคนที่หนึ่งคะย้ันคะยอ “เศราแคไหน พวกเราก็ฟงไดท้ังนั้นแหละ” 
เพ่ือนคนท่ีสามโพลงออกมาวา “เรื่องเศราที่สุดก็คือผมลืมเอากุญแจไขประตูสํานักงานมา” 

เร่ืองเศราในชีวิตครสิเตียน 
ถาเราอานดูในฮักกัย 1:1-11 ก็จะพบเร่ืองเศราในทํานองเดียวกัน พวกยิวสูอุตสาหเดินทางรอน

แรมขามทะเลทรายไกล จากบาบิโลนจนกระท่ังถึงกรุงเยรูซาเล็ม ดวยจุดประสงคเพ่ือ “สรางพระวิหาร
ของพระเจา” แตทวาบัดนี้เขาลืมเร่ืองนี้เสียสนิททีเดียว  

ประชาชนตางพากันใหความสนใจกับการสรางบาน การงาน การกินด่ืม และเสาะแสวงหา
ทรัพยสมบัติฝายโลกนี้ – ขอใหเขาใจวา การมีเงินมิใชความผิด แตมันจะผิดตอเม่ือ เราใหเงินมี
ความสําคัญกวาพระเจา 

หลักการในชีวิตของคริสเตียนคือ พระเจาปนอันดับแรก สิ่งตาง ๆ รองลงมา “จงแสวงหา
แผนดินของพระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน  แลวพระองคจะทรงเพ่ิมเติมสิ่งท้ังปวง
เหลาปวงเหลานี้ให” (มัทธิว 6:33) พระเยซูคริสตตรัสอยางหนักแนนวา “อยากระวนกระวายถึงชีวิต
ของตนวา จะเอาอะไรกิน จะเอาอะไรดื่ม อยากระวนกระวายถึงรางกายของตนวา จะเอาอะไรนุงหม 
ชีวิตสําคัญย่ิงกวาอาหารมิใชหรือ.....” (มัทธิว 6:25) 
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เรามักพะวงวา จะเอารถยนตท่ีไหนขี่ จะเอาบานที่ไหนอยู จะเอาเงินท่ีไหนฝากแบงค จะกิน
อาหารท่ีภัตตาคารไหน? 

พญามารซาตานใหสิ่งของและความงามแหงโลกนี้จับคริสเตียน เม่ือผมนัง่รถไปตางจังหวัดใน
ตอนกลางคืนมองเห็นบานสองขางทางบางแหง จะติดไฟนีออนสีตาง ๆ ไวบนเสาสูง  ตอนแรกก็ไม
เขาใจวา เขาทําอยางนั้นเพ่ืออะไร มารูตอนหลังเม่ือมีคนบอกวา นั่นเปนวิธีการจับแมงดา กลาวคอื เม่ือ
แมงดามันบินมาในเวลากลางคืน และเห็นแสงไฟสวย ๆ มันก็จะโผบินเขาไปเลนกับไฟ คนก็จะเอาตา
ขายไปดักจับเอามาขายท่ีตลาด – เรื่องนี้ทําใหผมคิดถึงวิธีการอนัชาญฉลาดของมารซาตานท่ีมนัคอยดัก
เลนงานคริสเตียน 

พญามารในสมัยโบราณมันมาในรูปแบบท่ีนากลัวใบหนาเปนผี นุงขาวหมขาว มีเขาเหมือน
สัตว มีเขี้ยวยาวแหลมสําหรับเจาะคอดูดเลือด ซาตานสมัยเกาทําใหคนว่ิงหนีดวยความกลัว แตซาตาน
สมัยใหมทําใหคนชอบและวิ่งเขาหา เห็นถึงความสวยงาม ความนารัก ต่ืนตาต่ืนใจในแสงสีและ
สนุกสนานไมนาเบ่ือหนาย 

ซาตานมันจะทําใหคริสเตียนหลงลืมการอานพระคัมภีร เช่ืองชาในการอธิษฐาน เฉยเมยตอ
การประกาศขาวประเสริญ และในท่ีสุดมันก็จะทําใหคริสเตียนลืมพระเจาเสียสนิททีเดียว 

สรางพระวิหารข้ึนใหม 
ตลอดระยะเวลา 15 ปท่ีหยุดสรางพระวิหารของพระเจา พวกยิวทั้งมวลไมมีสันติสุขในจิตใจ

เลย แมวาจะหันความสนใจไปทุมเทใหแกเร่ืองสวนตัว ก็ไมเกิดผลดีขึ้นมาเลย พระเจาตรัสแกพวกเขา
วา “เจาหวานมาก แตเกี่ยวนอย เจารับประทาน แตไมเคยอิ่ม เจาดื่ม แตไมเคยหายอยาก เจานุงหุม แตก็
ไมมีใครอุน ผูที่ไดคาจาง ก็ไดตาจางมาใสถุงท่ีมีรู” (ฮักกัย 1:6) 

ในปท่ี 16 นั่นเอง พระเจาทรงใชผูเผยพระวจนะถึงสองคนมาตักเตือนพวกอิสราเอล คือฮักกัย
กับเศคาริยาห 

“ผายผูเผยพระวจนะมีฮักกัยและเศคาริยาห...ไดพยากรณแกยิวผูอยูในยูดาหและเยรูซาเล็ม ใน
พระนามของพระเจาแหงอิสราเอล แลวเศรุบาเบล...และเยชูอา....ไดลุกขึ้นต้ังตนสรางพระนิเวศของ
พระเจา ซึ่งอยูในเยรูซาเล็มขึ้นใหม และผูเผยพระวจนะไดอยูกับทานชวยเหลือทาน” (เอสรา 5:1-2) 

เรารูสึกประทับใจในพระคัมภีรตอนนี้มาก คือ:-  
ประการแรก – เม่ือพวกเขาไดยินคําเตือนจากพระวจนะของพระเจา กไ็ดลกุขึน้สรางพระวิหาร

ของพระเจาอีกครั้ง 
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ประการท่ีสอง – มีผูเผยพระวจนะของพระเจาอยูกับเขาท้ังหลาย 
ประการท่ีสาม – ไมเพียงแตอยูดวยเทานั้น แตไดชวยเหลือทาน ในฉบับประชานิยมวา “ผูเผย

พระวาจาสองทาน ไดชวยทาน (ชาวยิว) สรางดวย” 
สิ่งท่ีเราตองยกยองชมเชยชาวยิวในท่ีนี้ก็คือ “การเช่ือฟงพระวจนะของพระเจา” เพราะวาสิ่งนี้

สําคัญกวาสิ่งอื่นใดท้ังหมด ไมวาเราจะเลาเรียนพระคัมภีรมาอยางเจนจบครบถวนกระบวนความ ไมวา
เราจะเกงทางดานอธิษฐานเช่ียวชาญในการเทศนา และยอมสละทุกสิ่งทุกอยางถวายแดพระเจา แตถา
ขาดการท่ีจะเช่ือแลวไซร สิ้งท้ังปวงหามีประโยชนอันใดไม 

ซามูเอลไดบอกแกกษัตริยซาอูลผูดื้อร้ันวา “พระเจาทรงพอพระทัยในเครือ่งเผาบูชาและเครือ่ง
สัตวบูชา มากเทากับการเช่ือฟงพระสุรเสียงของพระองคหรือ ดูเถิด ท่ีจะเช่ือฟงก็ดีกวาเคร่ืองสตัวบูชา” 
(1 ซามูเอล 15:22) เพราะเหตุท่ีซาอูลท่ีไมยอมเชื่อฟงพระเจา เขาจึงเปนอันตองกระเด็นตกจากบังลังก
กษัตริยอิสราเอล 

คนยิวไดเช่ือฟงคําเตือนของพระเจา ในการเรงรีบกอสรางพระวิหาร “แลวเศรุบาเบล....และเย
ชูอา..มหาปุโรหิตพรอมประชาชนท้ังปวงท่ีเหลืออยู ไดเชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพระ
เจาของเขาท้ังหลาย.... ประชาชนก็เกรงกลัวพระเจา...” (ดูฮักกัย 1:12-15) 

การเช่ือฟง หมายถึง ยอมทําตามท่ีพระเจาตรัสสั่ง 
เม่ือมีการเชื่อฟง คําหนุนใจของพระองคติดตามมา พระเจาตรัสวา “จงกลาหาญเถิด” พระองค

ทรงหนุนใจทั้งระดับผูนํา และระดับราษฏรทั่วไป คนอิสราเอลจึงมีกําลังใจอยางมากที่จะกระทําให
พระราชกิจของพระเจาเสร็จสมบูรณ (ฮักกัย 2:4) 

“จงกลาหาญเถิด” พระเจาทรงยํ้าคํานี้ถึงสามครั้งไมตองกลัว ไมตองคร่ันคราม เหมือนดังท่ี
พระองคเคยตรัสหนุนใจโยชูวา กอนท่ีจะบุกเขายึดแผนดินคะนาอันวา “เราสัง่เจาไวแลวมิใชหรอืวา จง
เขมแข็งและกลาหาญเถิดอยาตกใจหรือครามกลัวเลย เพราะวาเจาไปถิ่นฐานใด พระเยโฮวาหพระ
เจาของเจาทรงสถิตกับเจา” (โยชูวา 1:9) 

“จงทํางานเถิด” – เมื่อเรามีความกลาหาญแลว ขั้นตอนตอไปก็คือ “ลงมือทํางาน” พระราชกิจ
ของพระเจาจะไมสําเร็จโดยอัตโนมัติ ถาคนของพระองคไมยอมลงมือทํางาน 

หนังสือพิมพบับหนึ่งลงบทวิเคราะหวา 
“คนรัสเซียมักทํากอนพูด 
คนอเมริกันพูดกอนแลวจึงทํา 
สวนพ่ีไทยเราพูดแลวไมทํา” 
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“เราอยูกับเจา” – พระเจาตรัสวา “วิญญาณของเราอยูทามกลางเจา” (ฮักกัย 2:5) ขอบพระคุณ
พระเจาพระองคทรงอยูทามกลางพลไพรของพระองคตลอดเวลา 

“เราจะใหเกิดผล” – พระเจาจอมโยธาตรัสวา “เราจะใหเกิดความสมบูรณพูนสุขในสถานท่ีนี”้ 
(ฮักกัย 2:9) ดวยพระสัญญาอันหนักแนนม่ันคงนี้ ภายในเวลาเพียง 4 ป (กคศ.520-516) พระวิหารของ
พระเจาก็สําเร็จ และพวกยิวมีการเฉลิมแลองกันอยางใหญโตมโหฬาร 

คําหนนุใจสาํหรับคริสเตียน 
พระเจาทรงเราใจคนอิสราเอลอยางไร ปจจุบันพระองคก็ทรงเราใจเราผูเปนคริสเตยีนอยางนัน้ 

ขอเพียงแตใหเรายอมถอมใจลงเช่ือฟงพระสุรเสียงของพระเจา 
พระองคทรงประทานความกลาหาญแกเราในการเทศนา ประกาศขาวประเสริฐของพระเยซู

คริสตใหเรามีความพรักพรอมอยูเสมอท่ีจะทํางานของพระเจา ไมเพียงทํางานของพระองคเทานัน้ แตมี
เปาหมายใหถึงซึ่งความสําเร็จอีกดวย 

ดวยความเช่ือท่ีม่ันคง เราจะไมขยาดตอการขมขู ของมารซาตานหรือมนุษยหนาไหน เราจะ
ตอบเหมือนกับอัครสาวกวา “จําเพาะพระพักตรพระเจา ขาพเจาจําเปนตองเช่ือฟงคําสั่งของมนุษย” 

เรามีความม่ันใจยางเต็มเปยมวา พระเจาทรงอยูกับเรา “ถาพระเจาทรงอยูฝายเรา ใครจะ
ขัดขวางเรา...ในเหตุการณท้ังปวงเหลานี้ เรามีชัยเหลือลน โดยพระองคผูทรงรักเราทั้งหลาย....ขาพเจา
ผจญทุกสิ่งไดโดยพระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (โรม 8:31,37 ฟลิปป 4:13) 

เม่ือเรามีคุณลักษณะดังท่ีกลาวมานี้แลว เราก็จะกาวไปสูความไพบูลยในพระคริสต 
ทานผูอานตองการเชนนี้ไชไหมครับ? 
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บทท่ี 10 ชีวิตสวนตัว 
เลาสี่ไดกลาววา “ในความมืด มนุษยจะนมัสการตามชอบใจของตนเอง” 
เราจะแปลงคําพูดนี้เสียใหมวา “ในทามกลางความมิดนั้น มนุษยมักจะทําตามใจชอบของ

ตนเอง” 
นี่เปนความจริงอยางไมมีขอสงสัย เมื่อเราอยูตอหนาสาธารณชน เราวางตัวแบบหนึ่ง แต

เม่ือไหรท่ีเราอยูในหองสวนตัวคนเดียว บุคลิกลักษณะของเราก็จะเปนไปอีกแบบหนึง่ เมือ่อยูนอกบาน 
เราอาจจะทําตัวใหดูนาเลื่อมใส นารัก นานับถือ เปนผูดี วางมาดเครงขรึม และเปนนักศาสนา 

ดังท่ีจอหน บันยัน นักเทศนไรธรรมาสนท่ีมีชื่อเสียงของอังกฤษไดกลาววา “คริสเตียนบางคน
เปนนักบุญเม่ืออยูนอกบาน แตเปนซาตานเม่ืออยูในบาน” บันยันหมายถึงวา คริสเตียนบางคนมี
หนากากหลายอัน สามารถหยิบมาสับเปลี่ยนสวมใสไดในโอกาสตาง ๆ กัน 

เม่ือวันกอนผมไดหยิบหนังสือเรื่อง “ชายาพระอิศวร” มาอาน ซึ่งเปนเทพในศาสนาฮินดู นาง
เปนพระแมเจาของทวยเทพท้ังหลายในจักรวาล มีช่ือมากกวา 20 ช่ือ นางสามารถแปลงกายได 3 ราง 
รางท่ีหนึ่งมีศิริโฉมงดงามเย่ียงเบญจกัลยาณี มี 4 มือ ถือวาเปนปางท่ีใจดีท่ีสุดมีความเมตตากรุณา เรียก
ปางนี้วา “อุมา” หรือ “เทวี” 

รางท่ีสองเปนรางยักษขิณี รูปรางอวนล่ํา ผิวดําสนิทนัทยตาดุ โปรดปรานการกินเลือดและ
ชอบเห็นภาพสยดสยอง เรียกปางนี้วา “เจาแมกาลี” รางท่ีสาม เปนรางที่ดุรายเชนกัน เรยีกปางนีว้า “ทุร
คา” 

แตสําหรับเราท้ังหลาย ซึ่งเปนคริสเตียนไมควรมีหลายรางหรือหลายปาง หรือหลายหนา 
เพราะพระเจาทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสียใหมแลว (2 โครินธ 5:17) กอนนั้นเรามีลักษณะเหมือน
ด่ังมารซาตาน ท่ีดุดันและโหดราย คอยรับคําสั่งจากนรก แตเม่ือเราเชื่อในพระเยซูคริสตแลว ชีวิตของ
เราจึงมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรักและสุภาพออนโยนเหมือนพระเยซูคริสต และรับพระบัญชา
จากสวรรคโดยตรง 

ธรรมจารยเอสรา 
ในบทท่ีผานมาเราไดเรียนรูเกี่ยวกับชีวิตของชนชาติอิสราเอล รูเร่ืองการงานของพวกเขา ท้ัง

อุปสรรคปญหาท่ีเกิดขึ้น การโจมตีจากศัตรู ความระทดทอ และเห็นถึงการท่ีพระเจาทรงเปยมไปดวย
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พระมหากรุณาธิคุณ เสด็จมาหนุนใจพวกเขาผานทางผูเผยพระวจนะ จนกระทัง่สามารถสรางพระวิหาร
ของพระเจาไดสําเร็จ 

ในบทนี้ เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของเอสรา ซึ่งมีบทเรียนท่ีทรงคุณคาฝายจิต
วิญญาณแฝงอยูไมนอยทีเดียว เราเรียนรูจากชีวิตของคนอื่นเพ่ือนํามาประยุกตใชกับชีวิตสวนตัวของ
เรา 

พระคัมภีรไดบอกถึงลักษณะของเอสราในบทที่ 7:6 ดังนี้ :- 
เอสราเปนธรรมาจารย ในภาษาฮีบรูใชคําวา “ซาฟาร” (Saphar) ในฉบับภาษาอังกฤษวา 

“Scribe” ปรากฏอยู 3 คร้ังในเอสรา 7:6,11 ซาฟารมีหนาท่ีโดยตรงเกี่ยวกับการขีดเขียน หรือคัดลอก
พระบัญญัติของพระเจาในสมัยโบราณยังไมมีเคร่ืองพิมพ งานเขียนทุกช้ินจะตองคัดลอกดวยมือทัง้สิน้ 
พวกธรรมาจารยเปนคนกลุมหนึ่งที่อยูในสภาการปกครอง “แซนเฮดริน” (Sanhedrin) ของชาวยิว โดย
รวมกับพวกฟาริซายและซาดูกาย 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา เอสราเปนผูนําทางฝายจิตวิญญาณ เขาสืบเชื้อสายมาจากปุโรหิตอาโรน 
(ไลขึ้นไปถึง 16 ชั่วอายุคน – ดูเอสรา 7:1-5) 

เอสราเดินทางมาถึงกรุงเยซูเล็มในป กคศ.457 คือภายหลังจากที่การสรางพระวิหารผานไป
แลว 60 ป พระคัมภีรบอกวา “พระราชา (เปอรเซีย) ประทานทุกอยางตามท่ีทาน (เอสรา) ทูลขอ” 
(เอสรา 7:6) เอสราไมใชเปนเพียงผูนําของพวกยิวเทานั้น แตทานยังมีอิทธิพลทางดานการเมืองของ
เปอรเซียดวย เปนท่ีโปรดปรานของกษัตริยแตทานก็ยอมเสียสละความสะดวกสบายในบาบิโลน
มารวมทุกขกับคนของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม – ปจจุบันตรงกันขามมีคริสเตียนบางคน สละความ
ทุกขในคริสตจักรไปเสวยสุขในท่ี ๆ สะดวกสบายกวา 

บทเรียนอันล้ําคาคือ คริสเตียนไมควรจํากัดขอบเขตการทํางานของตนเอง แตเฉพาะในวงแคบ 
ๆ เชน คริสตจักร องคการท่ีเกี่ยวของกับศาสนาเทานั้น แตควรจะมีสวนรวมในการบริหารประเทศชาติ
ใหเจริญรุดหนา คริสเตียนควรจะเขารวมในองคการสังคมสงเคราะหทั้งระดับทองถิ่นระดับประเทศ
และระดับโลก คริสเตียนนาจะมีบทบาทมากขึ้นทางการเมือง โดยยึดพระคัมภีรเปนบรรทัดฐาน 
นักการเมืองท่ีมีชื่อเสียงในสมัยพระคัมภีรเดิม คือ โยเซฟ (ผูสําเร็จราชการแทนกษัตริยฟาโรหแหง
อียิปต) และดาเนียล (เสนาบดีแหงบาบิโลน) ฯลฯ 

คริสเตียนนาจะเขาไปเปลี่ยนแปลงคานิยมทางดานเมือง จากการ “เลนการเมือง” มาเปน “เอา
จริงเอาจังกับการเมือง” และพรอมท่ีจะยอมเสียสละรวมทุกขกับคนของพระเจา 
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ชํานาญในพระบัญญัต ิ
“เอสราชํานาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาแหงอสิราเอลประทาน

ให” (เอสรา 7:6) 
เอสราทําหนาที่เกี่ยวกับพระคัมภีรท่ีเรียกวา “โทราห” (Torah)  หรือหนังสือหมวดเบ็ญจบรรณ

ซึ่งเปนหนังสือ 5 เลมแรกในพระคัมภีรคือ ปฐมกาล อพยพเลวีนิติ กันดารวิถี และพระบัญญัติ อันถือ
เปนแมบทของกฎหมายยิว ผูท่ีเปนธรรมาจารยนั้น นอกจากจะตองศึกษาพระคัมภีรอยางละเอียดลออ
แลว บางคร้ังยังตองเปนทนายความ หรือเปนผูพิพากษาในกรณีพิพากตาง ๆ อีกดวย 

เอสราชํานาญในพระบัญญัติ – ในภาษาฮีบรูวา “Mahir” ซึ่งปรากฏในสดุดี 45:1 “จิตใจของ
ขาพเจาลนไหลดวยแนวคิดดี” ถาจะแปลตรงตามภาษาเดิมก็วา “ความคิดของขาพเจาเปนเหมือน
ปากกาท่ีเขียน อยางคลองแคลว” สกอฟลดใชคําวา “overflowing” โรเบิรต ยังใชคําวา “ฉับไว” 

ชํานาญ หมายถึงความชํ่าชอง ความฉับไว ความฉลาด ความคลองแคลว ความสามารถ หรือ
ไหวพริบท่ีเกิดจากความชํานาญ (Skilled) ในฉบับ NIV และฉบับ LBI ใชคําวา versed หมายถึง มีความ
รอบรูในพระคัมภีรเดิมอยางแทจริง 

ชีวิตของเอสราเปนตัวอยางท่ีดีแกเราผูเปนคริสเตียนถาเรามีความมุงมาดปรารถนาท่ีจะเขาใจ
น้ําพระทัยของพระเจาอยางถองแท และตองการท่ีจะสอนพระวจนะแกคนอื่น ๆ เราจําเปนจะตองมี
ความรู ความเขาใจและเช่ียวชาญในพระคัมภีร 66 เลม ซึ่งมี 1,189 บท และมี 31,000 ขอ ถาหากอานวัน
ละ 4 บท จะจบภายในเวลา 1 ป ถาอานรวดเร็วโดยไมตองพัก เราจะใชเวลาเพียง 49 ช่ัวโมงเทานั้นเอง 

เดล คารเนกี้ไดเลาวา ผูท่ีจะเขาศึกษาในวิทยาลัยของอิสลามท่ีกรุงไคไร ประเทศอยิีปต จะตอง
ทองคัมภีรกุรอานไดทั้งหมดดวยปากเปลา ซึ่งคัมภีรมีความหนากวาพระคัมภีรของคริสเตียนสามเทา – 
ความเอาจริงเอาจังของอิสลามไมไดทาทายความสามารถของทานหรือ? 

เม่ือเราศึกษาดูชีวิตของพระเยซูคริสตแลว ก็จะพบวา พระองคทรงใหความสนใจในพระวจนะ
ของพระเจาตั้งแตอายุ 12 ขวบ “พระกุมาร (เยซู) นั่งอยูในพระวิหารทามกลางพวกอาจารย ฟงและไต
ถามพวกอาจารยเหลานั้นอยู” (ลูกา 2:46) 

พระเยซูคริสตมิไดหมกมุนอยูกับฝายโลกดังคนท่ัวไปแต... 
- นั่งอยูในพระวิหารของพระเจา 
- ฟงคําสอนจากพระวจนะ 
- ซักถามเมื่อเกิดความไมเขาใจ 
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เราท้ังหลายที่เปนคริสเตียนละ เรานั่งอยูที่ไหน ท่ีบาน ท่ีคอฟฟชอบ หรือท่ีโบสถ เรากําลังฟง
อะไรอยูวิทยุ ทีวี เสียงนินทา หรือฟงพระวจนะของพระเจา เม่ือเราอานพระคัมภีรไมเขาใจ ทําอยางไร 
เกิดความเบื่อหนายเฉย ๆ เสีย หรือไปหาอาจารยซักถามใหเกิดความเขาใจ 

ชีวิตของพระเยซูคริสตฝงอยูกับพระคัมภีรอยางแทจริง ไมวาพระองคจะเสดจ็ไปทางไหน กจ็ะ
เขาไปในสถานท่ีสําหรับนมัสการ แลวอานพระคัมภีร “พระองคเสด็จเขาไปในธรรมศาลาตามเคย ทรง
ยืนขึ้นเพ่ือจะอานพระธรรม” (ลูกา 4:16) ขอใหสังเกตคําวา “ตามเคย” หมายความวา บอย ๆ เปน
ประจํา มิใชนาน ๆ ครั้ง แตพระองคทรงกระทําจนกลายเปนกิจวัตรติดเปนนิสัย “อานพระธรรม
พระองคทรงเปดพระคัมภีรอยางคลองแคลว และทรงสอนพระคัมภีรแกคนอื่น (ดูยอหน 7:14, 8:2) 

ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร 
“เพราะเอสราไดตั้งใจของทานท่ีจะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา” (เอสรา 7:10) 
คําวา “ต้ังใจ” ในภาษาฮีบรูคือ “คัน” (Kun) หมายถึงการต้ังตรงขึ้นในลักษณะต้ังฉาก 90 องศา 

ซึ่งต้ังอยางม่ันคง ไมโอนเอียงไปมาแมแตนอย คํานี้ปรากฏเพียงคร้ังเดียวในพระธรรมเอสรา 
ในฉบับคิงเจมสวา “เอสราไดตระเตรียมจิตใจของทาน ในการเสาะแสวงหากฎหมายของพระ

เจา” สวนฉบับ NIV วา “เอสราไดอุทิศตัวทานเองในการศึกษาพระวจนะของพระเจา” (แปลเหมือนกบั
ฉบับประชานิยม) 

ในภาษาไทยของเรามีหลายคําท่ีมีความหมายดีมาก เชน “ปกใจ” หมายถึงต้ังใจลงไปจริง ๆ วา
จะทําอยางนั้นอยางนี้ มิใชปลอยไปเรื่อยเฉื่อย คําวา “ต้ังใจ” หมายถึง การเอาใจจดจอ ไมวอกแวก 
วอแว ไมมีจิตใจสับสน พุงความสนใจไปที่จุดเดียวเทานั้น เหมือนนักยกน้ําหนักจะตองรวบรวม
พลกําลังท้ังหมดยกลูกเหล็กขึ้นเหนือศีรษะ 

โยบไดบอกแกเพ่ือนของทานวา “ถาทานเตรียมใจ (คัน – Kun) ของทานไว และทานเหยียด
แขนของทานออกไปหาพระองค” (โยบ 11:13) 

กษัตริยเฮเซคียาหไดอธิษฐานวา “ขอพระเจาผูประเสริฐทรงใหอภัยแกทุกคน ผูปกใจ (Kun) 
เสาะหาพระเจา คือพระเยโฮวาหพระเจาแหงบรรพบุรุษของเขา” (2 พงศาวดาร 30:18-19) ความต้ังใจ
ในการศึกษาพระวจนะของพระเจาของเฮเซคียาห ทําใหเกิดการปฏิรูปทางศาสนา และเกดิการฟนฟูจิต
วิญญาณอยางใหญหลวงในรัชกาลของทานท่ัวกรุงเยรูซาเล็ม 

ยากอบบอกวา ผูท่ีจะไดรับความสุขจากพระเจาคือ “ผูท่ีพิจารณาดูในวิสทุธบัิญญัต.ิ..และต้ังอยู
ในบัญญัตินั้นมิไดเปนผูท่ีฟงแลวก็หลงลืมไป แตเปนผูท่ีประพฤติตาม” (ยากอบ 1:25) 
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ในฉบับ NIV แปลอยางนี้ “ผูท่ีเจตนาอยางแนวแนหรือตั้งใจจริงในการมองดูพระบัญญัติอัน
บริสุทธิ์ของพระเจา” ในภาษากรีกใชคําวา “พาราคีแซส” (Parakysas) หมายถึงการจองมองสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดอยางไมวางตา เพื่อใหเห็นอยางถนัดชัดเจน และทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น เหมอืนเม่ือตอนเชามืด
ท่ีพระเยซูคริสตทรงฟนคืนพระชนม มาเรียไดไปท่ีอุโมคฝงพระศพ “ขณะท่ีรองไหอยู เธอกมมองดู 
(Parakysas) ท่ีอุโมงค ก็ไดเห็นทูตสวรรคสององค....” (ยอหน 20:11-12) 

ชีวิตของเอสราเปนบทเรียนสําหรับชีวิตคริสเตียนเราทุกคน เราควรจะมีความต้ังอกต้ังใจท่ีจะ
ศึกษาพระวจนะของพระเจา มิใชเพียงอานอยางผิวเผินเทานั้น แลวก็ผานไปเลย 

หนังสือ “อารพีจี” ไดเลาถึงนักเทศนทานหนึ่งไปเย่ียมคริสตจักรในชนบท ทานตระหนักดีวา 
ความเจริญเติบโตของคริสตจักรขึ้นอยูกับการสอน พระคัมภีรอยางจริงจัง ทานจึงตรงไปท่ีหองเรียนรวี
วารศึกษา มีเด็กหลายคนกําลังฟงครูสอน 

นักเทศนจึงเอยถามขึ้นวา “ใครเปนคนทําใหกําแพงเมืองเยริโคพังทลายลงมา?” 
เงียบ...ไมมีเสียงตอบ ตางคนมองหนากัน ในท่ีสุดนักเทศนก็ช้ีมือไปที่เด็กชายคนหนึ่ง แลว

ถามวา “ใครเปนคนทําใหกําแพงเมืองเยริโคพังทลาย?” 
เด็กชายลุกขึ้นอยางหวาด ๆ แลวตอบวา “เปลาครับ...ผมไมไดทํา” 
คําตอบนั้นทําใหนักเทศนไมพอใจ 
“เด็กมันก็เปนอยางนี้แหละคะ อาจารย” ครูรวีฯ เอยขึ้น “เมื่อเขาไมไดทํา เขาก็พูดออกมาตรง 

ๆ วาไมไดทํา” 
นักเทศนจึงเรียกประชุมคณะผูนําคริสเตียนจักรแหงนั้นทันที เม่ือทุกคนมาพรอมหนากันแลว 

นักเทศนก็พูดขึ้นดัง ๆ วา “อะไรกัน ผมถามแควา ใครเปนคนทําใหกําแพงเมืองเยริโคพังทลาย ไมมี
ใครตอบไดซักคน?” 

บรรดาผูนําตางมองหนากัน สักครูหนึ่งก็มีมัคนายกคนหนึ่งคอย ๆ ลุกยืนขึ้นพูดเสียงออมแอม
วา 

“อาจารยครับ ผมคิดวา เร่ืองมันแลวไปแลว อยาไปคิดมันอีกเลยวา ใครเปนคนทําใหมัน
พังทลาย คริสตจักรของเรามีเงินพอครับ เราจะสรางมันขึ้นมาใหมก็ได” 

นี่เปนสภาพที่นาสงสาร มีคริสเตียนเปนจํานวนมากท่ีไปโบสถ อธิษฐาน ถวายทรัพย รับใช
พระเจาและถือพระคัมภีร (แตไมมีความรูในพระคัมภีร) พระเยซูคริสตตรัสวา “พวกทานผิดแลว 
เพราะทานไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์เดชของพระเจา” (มัทธิว 22:29) 

ทานผูอานท่ีรัก ทานอยากจะเปนเหมือนเอสราใชไหม? 
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งายท่ีสุดก็คือ นั่งลง เปดพระคัมภีร เริ่มอานอยางตั้งอกต้ังใจ 
แลวความรู ความเขาใจอยางแตกฉาน และความไพบูลยในพระคริสต จะมิเปนเพียงความฝน

เกินไขวควาแตจะเปนของทานอยางแทจริง  
ดีไหมครับ? 
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บทท่ี 11 ชีวิตสวนตัว (ตอ) 
“ธนูและศร เปนทรัพยของกษัตริย 
ไมคานและเคียว เปนทรัพยของกรรมการ 
วัวและคันไถ เปนทรัพยของกสิกร 
พระคริสตธรรมคัมภีร เปนทรัพยของคริสเตียน”  

กระทาํตามพระบัญญตั ิ
“เอสราต้ังใจกระทําตาม ...กฎหมายของพระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10) 
มีเร่ืองเลาวา ชายคนหนึ่งรวมนมัสการพระเจาที่โบสถในเชาวันอาทิตย หลังจากเลิกประชุม

แลว เขาก็รีบเขาไปหานักเทศนพรอมกับกลาวชมเชยวา “วันนี้อาจารยเทศนาดีจังเลย” 
นักเทศนย้ิมแลวตอบวา “ขอบพระคุณพระเจา” 
“แตนาเสียดาย....” ชายคนนั้นวา 
“เสียดายอะไรเหรอครับ?” นักเทศนถามงงๆ 
“เสียดายท่ีเพ่ือนของผมไมไดมา” เขาตอบดวยทาทีจริงจัง “ถามันมา มันจะตองกลบัใจแนเชยีว

ครับ” 
นักเทศน “????” 
นาเปนหวงคริสเตียนประเภทนี้อยางย่ิง เพราะเมื่อเขาฟงพระวจนะของพระเจาแลว แทนท่ีจะ

คิดถึงตัวเองแตดันไพลไปคิดถึงคนอื่น 
แตเอสราหาไดเปนด่ังชายคนนี้ไม พระคัมภีรบอกวา นอกจากทานจะต้ังใจศึกษาพระวจนะ

ของพระเจาแลวทานยัง “กระทําตามพระวจนะ” ดวย 
เราจะเห็นวา เอสราศึกษาพระคัมภีรมิใชเพราะกลัวบาป หรือกลัวตกนรก ทานมิไดศึกษาเพ่ือ

จะเก็บไวประดับความรู จะไดคุยอวดกับใคร ๆ ไดวา “ผมก็มีความรูในพระคัมภีรเหมือนกันนะ” ทาน
มิไดศึกษาพระคัมภีรเพ่ือเตรียมสอนหรือเทศนา (มีผูนําคริสตจักรหลายคนทีเดียว ท่ีศึกษาพระคัมภีร
พาะเม่ือคราวตองสอนหรือเทศนาเทานั้น) 

หลายปมาแลว ในชวงเดือนธันวาคม ผมมีโอกาสไปชวยเปนผูบรรยายในงานนิทรรศการคริ
สตมาส ท่ีศูนยนักศึกษาแบบติสตจัดขึ้น ผมรูสึกต่ืนเตนและประทับใจท่ีเห็นนักเรียนและนักศึกษาเปน
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จํานวนพัน ๆ คน จากสถาบันตาง ๆ แหกันมาชมนิทรรศการ เกือบทุกคนมีสมุดปากกาอยูในมือ คอย
จดอยูตลอดเวลา 

ผมไดถามพวกเขาวา “มีจุดประสงคอะไรท่ีมาชมงานนิทรรศการคริสตมาสนี้?” 
พวกเขาตอบวา “อาจารยที่โรงเรียนใหมา แลวทํารายงานสง เพื่อเก็บคะแนน” 
คนเหลานี้มิไดมีความปรารถนาอยางแทจริงที่จะรูจักและตอนรับเอาพระเยซูคริสตเปนผูชวย

ใหรอดพนบาป ไมไดมาเพ่ือท่ีอยากจะประพฤติตามคําสั่งสอนของพระองคแตมาเพ่ือจะไดคะแนนใน
การเรียนเทานั้น นาเสียดายโอกาสทองเสียจริง ๆ 

ยากอบเตือนเราวา อยาเปนเพียงแตผูฟงเทานั้น แตจงเปนคนท่ีทําตามคําสั่งสอนในพระวจนะ
ดวย คนท่ีฟงโดยไมยอมทําตาม เปนคนที่ “หลอกลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22) ดีมอสเธนีส (กคศ.384-
322) นักพูดท่ีมีช่ือเสียงของกรีกโบราณ ไดกลาวไววา “ไมมีอะไรที่จะหลอกไดงายไปกวาตวัเอง เพราะ
สิ่งท่ีเราหลอกนั้น เราพรอมท่ีจะเช่ือ” 

ยาโกกอบกลาวตอไปวา เพราะวา ถาผูใดฟงพระวจนะของพระเจา และไมไดประพฤติตาม ผู
นั้นก็เหมือนคนที่ดูหนาของตัวเองในกระจกเงา เพราะเม่ือดูตัวเองแลวก็ไป และลืมในทันทีนั้นวา 
ตัวเองเปนอยางไร” (ยากอบ 1:23-24) 

ในภาษากรีกใชคําวา “Esoptron” มิใชเปนกระจกเงาท่ีเห็นอยางชัดเจนจริง ๆ เหมือนอยาง
กระจกในสมัยนี้แตเปนโลหะท่ีนํามาขัดใหเงาเปนเงาวับ พอท้ิงไวนานหนอยโลหะกจ็ะหมอง สองหนา
ไมคอยเห็น ดังนั้นจะตองมีการขัดใหเงาอยูเสมอ 

เม่ือเราต่ืนนอนขึ้นมาในตอนเชา และสองกระจกดูหนาของตนเอง จะเห็นสภาพของผมเผาที่
ยุงเหยิง มีคราบของน้ําลายท่ีมุมปาก มีขี้ตาติดอยูตรงหางตา เม่ือเห็นภาพเชนนั้น เราคงไมผละจาก
กระจกแลวรีบไปจายกับขาวท่ีตลาด หรือบ่ึงไปทํางานทันที แนนอน เราตองเขาหองน้ํา ลางหนา 
อาบน้ํา แตงตัวแตงหนา หวีผมใหเรียบรอยเสียกอน 

เม่ือเราอานพระวจนะของพระเจา พระวจนะนั้นจะเปนดังกระจกเงาสองใหเราเห็นถึงสภาพ
ภายในจิตใจและจิตวิญญาณของเรา เห็นถึงความผิดพลาด ความบกพรองความผิดบาป สิ่งท่ีไมถกูตอง
ตามครรลองของพระเจา เราทําอยางไร? 

ไมสนใจใยดี ผละจากพระคัมภีรไปทันทีไหม? 
ไม....ถาเราทําอยางนั้น เรากําลัง “หลอกลวงตัวเอง” 
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หากเราซื่อสัตยตอตัวเอง เราจะตองถอมใจลงอธิษฐานสารภาพความผิดบาปตอพระเจา ขอ
การยกโทษ การชําระบาปดวยพระโลหิตของพระเยซูคริสต และรับเอาความบริสุทธิ์ผุดผองของพระ
เจาเขามาในจิตใจ” (1 ยอหน 1:9) 

นักเทศนท่ีพระเจาทรงใชอยางมากทานหนึ่ง ไดกลาวสารภาพวา “ขอพระคัมภีรท่ีท่ิมแทง
จิตใจของขาพเจามากท่ีสุด ก็คือ ขอพระคัมภีรที่ท่ิมแทงจิตใจของขาพเจามากท่ีสุด ก็คือ ขอพระคัมภีร
ท่ีขาพเจารูจักดีนั่นแหละ” 

ผูเขียนฮีบรูบอกความจริงแกเราวา “เพราะวาพระวจนะของพระเจานั้นไมตาย และทรงพลานุ
ภาพอยูเสมอคมย่ิงกวาดาบสองคมใด ๆ แทงทะลุกระท่ังจิตวิญญาณตลอดขอกระดูกและไขในกระดูก 
และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุงหมายใจดวย” (ฮีบรู 4:12) 

ถาเปนภาษาชาวบาน เขาจะวา “แทงทะลุถึงกึ๋นเลยทีเดียวแหละ” 
ไมมีสิ่งใดท่ีซอนใหพนจากสายพระเนตรของพระเจาได 
โลกของเราทุกวันนี้ จะพบวา คนที่ฟงพระวจนะของพระเจาและทําตามนั้นมีมากเทากับเขา

บนหัวของควายสวนคนท่ีฟงพระวจนะของพระเจาและไมไดประพฤติตามมีมากเทากับขนบนหัวของ
ควาย – บางทีไมเวนแมแตนักเทศนเอง 

ครั้งหนึ่งผมดูหนังโทรทัศน เร่ืองอะไรจําไมไดเสียแลว เปนตอนท่ีประทับใจมากท่ีสุด ซึ่ง
นักบวชองคหนึ่งกับลูกศิษยกําลังเดินทางกลับจากธุระ ขณะจวนจะถึงหมูบาน ก็มีชายวัยกลางคนมา
พบ ในมือของเขามีขวานอยูเลมหนึ่ง 

ชายคนนั้นคุกเขาลง แลวยื่นขวานใหแกนักบวชพรอมกับพูดวา “กระผมขอถวายขวานดามนี้
ใหแกหลวงพอ” 

นักบวชยืนงงอยูครูหนึ่ง จึงเอยขึ้นวา “เออ ฉันไมมีความจําเปนที่จะใชขวานเลมนี้หรอก เจา
เก็บเอาไวใชเองเถอะ” 

“แตกระผมใชมันมานานแลว และตอนนี้กระผมตั้งใจนํามาถวายแดหลวงพอ รับไวเถอะครบั” 
“ทําไมเจานํามาใหเราละ?” ผูรับสงสัย 
ชายคนนั้นตอบวา “ขวานเลมนี้มันคมกริบทีเดียวครับ จะฟน ถาก จะเหลาหรือทุบดีท้ังนั้น แต

เสียอยูอยางเดียว...” 
“มันเสียตรงไหน?” นักบวชถาม 
“เสียตรงท่ีมันฟน ถาก ทุบสิ่งอื่นได แตมันไมเคยถากดามของมันเองเลยครับ” 
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คําตอบของชายคนนั้น ทําใหนักบวชโกรธเปนฟนเปนไฟ เพราะเขาใจความหมายของการ
กระทบกระเทียบถึงตนเอง ท่ีดีแตเทศนาสั่งสอนคนอื่น แตไมเคยสั่งสอนตนเองเลย 

ฝรั่งเขามีสํานวนอยูวา “ระฆังมันเรียกคนใหเขาโบสถ แตตัวของมันเองไมเคยเขาโบสถเลย” 
เหมือนดังอาจารย ศาสนาจารย และคริสเตียนหลายคน ท่ีดีแตเรียกรองใหคนอื่นทําตามพระวจนะของ
พระเจา แตตนเองไมทําตามพระวจนะนั้นเลย 

เอสราไมใชเปนคนประเภท “หัวลาน ขายยาผมดก” 
และหวังวา เราท้ังหลายก็ไมใชคนประเภทนั้นเชนเดียวกัน! 

สอนพระคัมภีร 
เอสราต้ังใจท่ีจะ.... “สอนกฎเกณฑและกฎหมายของพระองคในอิสราเอล” (เอสรา 7:10) 
เอสราไมเพียงตั้งใจศึกษาพระคัมภีร และประพฤติตามเทานั้น แตทานไดสอนพระคัมภีรนั้น

แกคนอื่น ๆ ดวยทานไดยึดมั่นในคําของโมเสสท่ีวา “จงใหถอยคําท่ีขาพเจาบัญชาแกทานในวันนี้ อยู
ในใจของทาน และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคําเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน เมื่อทานนั่งอยูใน
เรือน เดินอยูตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถอยคํานั้น 

จงเอาถอยคําเหลานั้นพันไวท่ีมือของทานเปนหมายสําคัญ และจงจารึกไวท่ีหวางคิ้วของทาน 
และเขียนไวท่ีเสาประตูเรือน และท่ีประตูของทาน” (พระบัญญัติ 6:6-9) 

เม่ือเอสรามีโอกาสสอนพระคัมภีรทานสอนโดยไมเลือกเวลา เลือกสถานท่ี เพ่ือนของผมคน
หนึ่งเลาใหฟงวา ท่ีบานของคริสเตียนคนหนึ่ง เขียนขอพระคัมภีรติดไวท่ัวไปหมด เชน ท่ีโทรศัพทจะ
เขียนคําวา “พระเจาตรัสวา จงรองทูลเรา แลวเราจะตอบเจา” 

ท่ีขางหมอน้ํา (คูลเลอร) เขียนวา “พระเยซูประกาศวา ถาผูใดกระหาย ผูนั้นจงมาหาเราและ
ด่ืม” 

ท่ีสวิทชไฟเขียนวา “พระเยซูคริสตตรัสวา เราเปนความสวางของโลก ผูท่ีตามเรามาจะไมเดิน
อยูในความมืดแตจะมีความสวางแหงชีวิต”  

ท่ีประตูบานเขียนวา “พระเยซูคริสตตรัสวา เราเปนประตู ถาผูใดเขาไปทางเรา ผูนั้นจะรอด” 
และท่ีหองอาหารเขียนวา “พระเยซูคริสตตรัสวาเราเปนอาหารแหงชีวิต ผูท่ีมาหาเราจะไมหิว 

และผูท่ีวางใจในเราจะไมกระหายอีกเลย” 
ทานผูอานจะลองทําแบบนี้ดูม่ัง ก็ไมสงวนลิขสิทธิ์นะครับ! 
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เปาโลไดเขียนจดหมายไปถึงทิโมเธียว ใหใชพระคัมภีรเทศนาสั่งสอนสมาชิกคริสตจักรเอเฟ
ซัส และดําเนินชีวิตใหเปนแบบอยางท่ีดีในทุก ๆ ดาน (1 ทิโมธี 4:11-16) 

พระเยซูคริสตตรัสวา “จงออกไปประกาศขาวประเสริฐ” (มัทธิว 28:18-19, มาระโก 16:15) 
ชาวโลกท้ังสิ้นกําลังลอยคออยูในทะเลแหงความผิดบาปจะจมแหลมิจมแหล เราในฐานะหนวยกูภัย
ทางจิตวิญญาณจะตองรีบไปชวยดวน ยิ่งชาเทาไหร ความพินาศยอมมากเทานั้น 

เม่ือตนเดือนมีนาคมท่ีผานมา เรือโดยสารขามฟากระหวางประเทศอังกฤษกับประเทศเบล
เย่ียม ของบริษัททอมปสัน ทอริสัน ไดเกิดลมท่ีนอกฝงเบลเยี่ยม ทําใหมีผูเสียชีวิตมากกวา 135 คน จาก
ผูโดยสารทั้งหมด 543 คน เมื่อขาวอุบัติเหตุแพรไป หนวยกูภัยฉุกเฉินจากท้ังของอังกฤษ เบลเยี่ยมและ
ประเทศขางเคียงไดรีบรุดไปชวยทันทีและสามารถชวยชีวิตผูโดยสารไวได 308 คน 

อุบัติเหตุรายแรงเชนนี้ นาน ๆ จะเกิดขึ้นสักคร้ังหนึ่งแตอุบัติเหตุรายแรงทางฝายจิตวิญญาณ
เกิดขึ้นทุก ๆ วินาทีนักเทศนคนหนึ่งกลาวอยางเอาจริงเอาจังวา “ถาคุณเห็นภาพบึงไฟนรก คณุจะรบีเรง
ในการประกาศมากกวานี้” 

ฤทธิ์เดชแหงพระวจนะของพระเจา 
พระวจนะของพระเจานั้น หวานกวาน้ําผ้ึง ใหความชุมฉ่ําแกจิตใจท่ีแหงแลง – สดุดี 19:10 
พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนฆอนท่ีทุบตีจิตใจของเราเมื่อทําความผิดบาป – เยเรมีย 23:29 
นิสัยอันถาวรของมนุษยเราก็คือ อวดตัว อวดความรู อวดมั่งอวดมี อวดยศฐาบรรดาศักด์ิ อวด

ความสําเร็จ แอนดรูว เมอรเรยไดกลาววา “ความบาปทุกอยางเปนผลพวงมาจากความอวดตัวและหย่ิง
จองหอง” 

กษัตริยซาอูลเริ่มตนดวยความออนนอมถอมใจ แตพอมีอํานาจวาสนาสูงสง กท็ะนงตัว ไมเช่ือ
ฟงพระบัญชาของพระเจา เขาจึงถูกพระองคปลดเสียจากตําแหนงอันมีเกียรตินั้น “พระเจาทรงตอสู ผูท่ี
มีจิตใจเยอหยิ่งจองหองแตประทานพระคุณแกผูท่ีถอมใจ” (ยากอบ 4:6) 

พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนไฟ ท่ีเผาพลาญความปรารถนาของเนื้อหนัง – เยเรมีย 23:29 
พระวจนะของพระเจา เปนน้ํานมฝายจิตวิญญาณ ท่ีจะบํารุงเลี้ยงชีวิตของคริสเตียนให

เจริญเติบโตขึ้นสูความรอด – 1 เปโตร 2:2 
พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนกระจกเงา ท่ีสองใหเห็นถึงความบกพรองและความผิดบาป

ของเราเอง ยากอบ 1:23-25 
พระวจนะของพระเจาเปนเหมือนตะเกียง ที่สองทางยามค่ําคืน – สดุดี 119:105 
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ผูท่ีไปเท่ียวประเทศอิสราเอลกลับมาเลาใหฟงวาชาวยิวในสมัยโบราณจะมีตะเกียงชนิดพิเศษ 
ติดไวท่ีหัวรองเทา เนื่องจากยามค่ําคืนมีสัตวรายชุกชุม เม่ือมันเห็นแสงไฟก็จะเผนหนีไป 

พระวจนะของพระเจามีฤทธิ์อํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย มีคนนับจํานวนลาน ๆ 
ท่ีไดพบกับชีวิตใหมเม่ือเขาอานพระคัมภีร 

เม่ือประมาณ 100 ปลวงมาแลว มีชายคนหนึ่งช่ืออิงเกอรโซล ชาวอเมริกัน ซึ่งไมเช่ือวามีพระ
เจา เขาไดเขียนหนังสือหลายเลมท่ีคัดคานความจริงในพระคัมภีร และโตแยงความเช่ือของคริสเตียน 
วันหนึ่ง อิงเกอรโซลก็ทาทายนักเทศนช่ือ ดี แอล มูด้ี ใหโตวาทีกันในบัญญัติ “ไมมีพระเจา” 

มูดี้ยินดีรับคําทานั้น แตมีขอแมอยูวา ในวันโตวาทีใหอิงเกอรโซลนําคนที่กลับใจใหม รับชวิีต
ใหมจากคําสอนของอิงเกอรโซลมาฟง 1 คน สวน ดี แอล มูด้ีจะนําคน 100 คนท่ีกลับใจรับชีวิตใหม
จากพระเยซูคริสตมาฟงทานผูอานลองทายซิวา การโตวาทีคร้ังนั้นเปนอยางไร? – ยุบเลิกครบั เพราะองิ
เกอรโซลไมสามารถท่ีจะหาไดแมแตคนเดียวท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมจากคําสอนของเขา 

อีกคร้ังหนึ่ง อิงเกอรโซลไปหาเพ่ือนรักของเขาช่ือ ลู วอลเลส ขอใหชวยเขียนหนังสือเพ่ือ
โจมตีคริสเตียนวอลเลสตอบวา “อันวิสัยนักเขียนท่ีดี กอนท่ีจะเขียนอะไรจะตองศึกษาเรื่องนั้นใหถอง
แทเสียกอน” 

วาแลว ลู วอลเลสก็ไปซื้อพระคัมภีรเลมหนึ่งมาอานย่ิงอานยิ่งทําใหเขาซาบซึง้ในรสพระธรรม 
เขาจึงเขียนนวนิยายขึ้นมาเร่ืองหนึ่ง ช่ือ “เบนเฮอร” ตอมาไดรับการสรางเปนภาพยนตรโดงดังไปท่ัว
โลก ในเร่ืองนี้มีตอนหนึ่งท่ีพระเยซูคริสตทรงรักษาคนโรคเรื้อนใหหาย 

จึงสรุปไดวา ใครก็ตามท่ีไดศึกษาพระคัมภีรอยางถองแทแลว เขาจะเห็นถึงฤทธิ์อํานาจและ
ความยิ่งใหญของพระเจา. 
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บทท่ี 12 เซนต – ฮากิออส 
พระวิหารของพระเจาในกรุงเยรูซาเล็ม ใชเวลาสราง 4 ป โดยไดรับการอนุมัติและเงิน

งบประมาณจากประเทศเปอรเซีย อีกสิบหกปตอมา พระเจาก็ทรงสงเอสราผูรับใชของพระองคให
เดินทางมาถึง 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของเอสราคือ:- 
(1) ทานมีความปลาบปลื้มยินดี ท่ีไดเห็นพระวิหารของพระเจาไดรับการสรางขึน้ใหมบนท่ีดิน

ผืนเดิมจากซากสลักหักพังกลายเปนอาคารสวยงาม และพวกเขาเร่ิมตนนมัสการพระเจา อาจกลาวไดวา 
หัวใจของพวกยิวก็คือ พระวิหารนี้เอง 

(หมายเหตุ พระวิหารหลังนี้ถูกแมทัพของโรมันช่ือไตตัส บุกเขาโจมตีทําลายเสียราบเปนหนา
กลองในป คศ.70 ซึ่งเกิดขึ้นจริงตามคําพยากรณของพระเยซูคริสตวา “เราบอกความจริงแกทาน
ท้ังหลายวา ศิลาท่ีซอนทับกันอยูท่ีนั่น ซึ่งจะไมถูกทําลายลงก็ไมมี” (มัทธิว 24:2) 

พวกยิวถูกขับไลออกไป กระจัดกระจายอยูตามประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก พวกเขากลายเปนผูลีภ้ยั
อยูนานกวา 1 พันป เมื่อพวกเขากลับคืนสูบานเกิดเมืองนอนแลว ก็ไดอธษิฐานทูลตอพระเจา 3 อยางคอื 
หนึ่ง ขอใหพบหีบพันธสัญญาของพระเจา ซึ่งสูญหายไปในระหวางสงคราม สองขอใหพระมาซีฮาห
เสด็จมาโดยเร็ว (พวกเขาไมยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระมาซีฮาห) สาม ขอใหมีโอกาสสราง
พระวิหารของพระเจาขึ้น ณ ท่ีดินเดิม ซึ่งปจจุบันเปนสุเหราของศาสนาอิสลาม) 

(2) เอสรามีความเสียใจ เม่ือเห็นเหลาประชากรของพระเจา ทําความผิดบาปอยางรายแรง เอส
รามีปฏิกิริยาตอตานอยางเห็นไดชัดเจน 

บาปแหงการนมัสการรูปเคารพ 
“ชนชาติอิสราเอลและบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี หาไดแยกตนออกจากชนชาติท้ังหลายแหง

แผนดินเหลานั้นกับการนาเกลียดนาชังของพวกเขาไม คือจากคนคะนาอันคนฮิตไทต คนเปรสิซ ีคนเย
บุส คนอัมโมน คนโมอับ คนอียิปต และคนอาโมไรท” (เอสรา 9:1) 

คําวา “ประชากรของพระเจา” หรือ “พลไพรของพระองค” ในพระคมัภรีใหมใชคาํวา “ธรรมิก
ชน” ซึ่งภาษาอังกฤษวา “เซนต” (saint) มาจากภาษากรีกวา “ฮากิออส” (Hagios) แปลตรงตัวกค็อื แยก
ออกมา จัดไวโดยเฉพาะ (separated) ผูท่ีไดรับการเลือกสรรไว หรือ “ ผูบริสุทธิ์” ท่ีถวายตัวแดพระเจา 
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ดังนั้น เซนตจึงมิไดหมายถึงพวกบาดหลวงหรือนักบวชในนิกายโรมันคาทอลิคแตหมายถึงคริสเตียน
ทุกคน 

พระคัมภีรไดแบงโลกนี้ออกเปน 2 ฝาย คือ โลกของคนท่ีเช่ือพระเจา (saints) และโลกของคน
ท่ีไมเช่ือพระเจา (sinners) ท้ังสองฝายอยูตรงกันขามกัน เปรียบไดกับความสวางกับความมืด สีขาวกับ
สีดํา น้ํากับน้ํามัน ซึ่งไมอาจจะอยูรวมกันไดเลย 

เม่ือเอสราเห็นคนของพระเจา มิไดแยกตัวออกจากพวกท่ีนับถือรูปเคารพ เชน คนคะนาอนั คน
ฮิตไทต ฯลฯ ทานไมพอใจอยางย่ิง โดยใชคําวา “การอันนาเกลียดนาชังของพวกเขา” 

อะไรที่พระคัมภีรเรียกวา การอันนาเกลียดนาชัง? 
ในฉบับคิงเจมสใชคําวา  “abominations” ภาษาฮีบรูวา “ Toebah” แ ละภา ษากรีกวา 

“Athemitos” ซึ่งหมายถึงรูปเคารพ และคําวา “Bdelugma” หมายถึงสิ่งท่ีนาสะอิดสะเอียนและนา
ขยะแขยง จนไมอยากจะเปนหรือไมอยากเขาใกล 

ใน 1 เปโตร 4:3 ไดกลาวถึงสิ่งที่นาเกลียดชังคือ “สิ่งท่ีคนตางชาติ (ไมนับถือพระเจา) ชอบ
กระทําคือประพฤติตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาอันช่ัว เมาเหลาองุน เลี้ยงกันอยางถึงใจ กินเหลา
วุนวายกัน การนับถือรูปเคารพ (Athemitos) ซึ่งผิดธรรม” 

ในเลวีนิติ 18:24-30 ไดกลาวถึงสิ่งท่ีนาเกลียดนาชังคือ การทําความผิดทางเพศ การลวง
ประเวณี ในพระบัญญัติ 12:30-31 พูดถึงสิ่งท่ีนาเกลียดนาชังคือ การกราบไหวรูปเคารพ รูปเคารพโดย
ตัวของมันเองแลว เปนวัตถุช้ินหนึ่ง ไมมีพิษสงอันใด แตสิ่งท่ีอยูเบ้ืองหลังรูปเคารพนั้น คือวิญญาณช่ัว 
(ดู 1 โครินธ 10:19-20) 

พวกอิสราเอลถูกลงทงโทษครั้งแลวครั้งเลา เพราะพวกเขาตองการพระเจาที่มองเห็นตัวได จับ
ตองลูบคลําไดเหมือนพระของตางชาติ แตพระเจาทรงเปนพระวิญญาณ มองไมเห็นตัว แตทรงไวซึ่ง
ความสัพพัญู เต็มไปดวยความรักและพระคุณ พระองคมีพระลักษณะท่ีแตกตางจากบรรดาพระ
ท้ังหลายอยางสิ้นเชิง 

อิสยาหไดบอกลักษณะของพระชาวโลกวา รูปเคารพคือความวางเปลา ท่ีคาเทากับศูนย ทําขึน้
ดวยมือของมนุษย มองไมเห็น หูไมไดยิน กินและพูดไมเปน เปนเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเทานั้นเอง (ดูอิส
ยาห 44:9-20) แตพระเจาของเราเปนพระวิญญาณ ผูท่ีจะนมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตใจและ
ดวยความจริง (ยอหน 4:24) 

มีเร่ืองเลาวา นักทองเท่ียวคนหนึ่ง ไดถามเด็กชายคริสเตียนในทํานองเยาะเยยวา “นี่ไอหนู จะ
พบพระเจาไดที่ไหน?...ถาตอบไดจะใหสมหนึ่งลูก?” วาแลวก็หัวเราะชอบใจ 
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ทันใดนั้น เด็กชายก็ตอบวา “ไปท่ีไหนบางท่ีจะไมพบพระเจา ถาตอบไดจะใหสมสองลูก?” 
แนนอน พระเจาทรงสถิตทุกท่ีทุกแหง! 

บทเรียนจากเซนต – ฮากิออส 
คริสเตียน คือ ผูที่พระเจาทรงแยกออกจากโลก (sparated) แยกเราออกมาจากความผิดบาป 

และต้ังเปนผูบริสุทธิ์ (saint-Hagios) เปโตรไดบอกความจริงวา คริสเตียนเปนชนชาติท่ีพระเจาทรง
เลือกสรรไว เปนปุโรหิตหลวง (ผูรับใชของพระองค) เปนผูบริสุทธิ์ และเปนชนชาติของพระองคเอง
โดยเฉพาะ (1 เปโตร 2:9) ดังนั้นเม่ือเราเปนคนที่บริสุทธิ์แลว พระคัมภีรจึงเตือนวา “อยาเกี่ยวของกับ
รูปเคารพ” (1 ยอหน 5:22) ซึ่งเปนสิ่งท่ีพระเจาทรงสะอิดสะเอียนนั้น 

แนนอน ในแงของรูปธรรมนั้น คริสเตียนรูดีวา เขาไมเกี่ยวของกับรูปเคารพ แตในแง
นามธรรมละ? ใครจะกลายืนยันได? 

อาจกลาวไดอยางนี้วา อะไรก็ตามท่ีมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรามากกวาพระเจา นั่นละคือรูป
เคารพ อะไรก็ตามที่เราใหความสําคัญแกมันมากกวาพระเจา นั่นก็เปนรูปเคารพเชนกัน อะไรก็ตามท่ี
เราใหเวลาแกมัน เอาอกเอาใจ ทุมเทชีวิตใหแกมันมากกวาพระเจา นั่นเปนรูปเคารพไมวาจะเปนการ
ทํางาน เงินทอง เพ่ือน การเรียนและครอบครัว สิ่งเหลานี้อาจจะกลายเปนรูปเคารพของเราขึ้นมาได
อยางงายดาย – จริงไหม? 

เพศสัมพันธอันตราย 
“เพราะเขารับบุตรหญิงของคนเหลานี้เปนภรรยาของเขาเองและของบุตรชายของเขา ดังนั้น 

เช้ือสายบริสุทธิ์ไดปะปนกับคนตางชาติท้ังหลายของแผนดินนั้น นี่แหละในความผิดขอนี้ มือของ
เจาหนาที่ช้ันหัวหนาและผูครองเมืองไดเดนที่สุด” (เอสรา 9:2) 

สิ่งท่ีนําความไมพอใจอยางยิ่งยวดมาสูเอสรา คือ ไมเพียงพวกยิวดําเนินชีวิตตามวิถีของคน
ตางชาติ โดยไหวรูปเคารพเทานั้น แตความเกี่ยวดองไดพัฒนาเลยเถิดมาถึงขั้นแตงงานอยูกินดวยกนั นี่
เปนเร่ืองท่ีเอสรายอมไมได 

แตเคยมีคริสเตียนบางคนบอกแกผมวา “ไมเห็นเปนไร ที่คนของพระเจาจะแตงงานกบัคนท่ีไม
เช่ือพระเจาชาวโลกก็เปนคนดี ไมกินเหลา ไมสูบบุหรี่ บางคนมีความประพฤติดีกวาคริสเตียนเสียอีก” 
เขาเสริมตอไปวา “เม่ือแตงงานกันแลว เราคอยพยายามโนมจิตใจของเขาใหหันมาเชื่อพระเจาภายหลงั 
เห็นไหม ... นี่เปนการเพิ่มพูนคริสตจักรอีกวิธีหนึ่ง” 
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ผมตอบวา “ไมใชเปนการเพ่ิมพูนคริสตจักร แตจะรับคําแชงสาปจากพระองคตางหาก เพราะ
พระเจาทรงปรารถนาการเช่ือฟงย่ิงกวาสิ่งอื่นใดท้ังหมด! 

ต้ังแตขอ 3-6 เปนทาทีของเอสราตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
ประการแรก – ทานฉีกเสื้อผาของตนเอง เปนธรรมเนียมของยิวที่แสดงใหเห็นถึงความโกรธ

อยางรุนแรงเหมือนเม่ือคร้ังท่ีปุโรหิตไมพอใจคําตรัสของพระเยซูคริสตเขาก็ฉีกเสื้อผาของตนเอง 
(มาระโก 14:63) 

ประการท่ีสอง – เอสราไดทิ้งผมและหนวดเคราของตนเอง (ตามแบบของชาวยิว) เปนการ
แสดงออกถึงการมีความทุกขอยางหนัก ซึ่งเหลือท่ีจะทนทานได 

ประการสาม – เอสรานั่งลงอยางหมดอาลัยตายอยาก เพราะความสิ้นหวัง ความคิดในแนว
สรางสรรคปลาสไปสิ้น ในฉบับคิงเจมสใชคําวา “คุกเขาลง” 

ประการท่ีสี่ – เอสราอดอาหาร (มิใชเปนการอดขาวประทวง) แตเปนการแสดงออกถึงความ
ทุกขระทมขมขื่น และตองการความชวยเหลือจากพระเจาโดยดวน 

ประการสุดทาย – ทานชูมือขึ้นอธิษฐานสารภาพความผิดบาปตอพระเจา ขอพระเมตตากรณุา 
ขอพระเจาทรงงดการลงโทษพวกอิสราเอล 

บทเรียน ผูนําคริสตจักรควรจะมีทาทีแบบเดียวกันกับเอสรา เขาทนไมไดที่จะเปนประชากร
ของพระเจามีการนมัสการบูชาพระอื่นเหนือพระเจา ทนไมไดที่จะเห็นคริสเตียนหางเหินจากโบสถ
และหลงระเริงไปตามกระแสชักนําแหงโลกศิวิโลซนี้ ทนไมไดที่จะเห็นคนของพระเจาแตงการ
แตงงานกับคนท่ีไมเช่ือ 

พระวจนะของพระเจาตรัสหามไวอยางชัดเจนวา “อยาสัมพันธกับพวกเขาโดยการแตงงาน” 
(พระบัญญัติ 7:3) เปาโลไดกลาวหามไวในทํานองเดียวกันวา “อยาเทียมแอกกับผูท่ีไมเช่ือ” (2 โครินธ 
6:14) 

การแตงงานในทัศนะของคริสเตียน มิใชเพียงผูกพันกันทางดานรางกายเทานั้น แตเปนการ
ผูกพันกันทางจิตใจและจิตวิญญาณอยางแนบแนน เขาท้ังสองเปนเนื้ออันเดียวกัน เปนสัญญาอันถาวร 
แยกจากกันไมไดอยางเด็ดขาด พระเยซูคริสตทรงวางหลักของการสมรสไวในมัทธิว 19:4-6 

ชีวิตการสมรสท่ีเร่ิมตนอยางถูกตองนั้น จะไดรับพระพรจากพระเจา (แตในกรณีเร่ิมตนผิด
โดยไมรูก็ยังไมสายเกินไป) เม่ือเอสราอธิษฐานอยางไมหยุดยั้ง” ประชาชนก็รองไหอยางขมขื่น” 
ฉบับคิงเจมสวา “รองไหอยางราวรานใจ” พวกเขาพากันกลาวสารภาพวา “พวกเราท้ังหลายไดทรยศตอ
พระเจาเสียแลว” (เอสรา 10:1-2) 
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เม่ือเราอานตอมาก็พบวา การฟนฟูจิตวิญญาณคร้ังใหญ ก็ไดเกิดขึ้นท่ัวประเทศอิสราเอล เม่ือ
คนของพระเจาไดตระหนักถึงความผิดบาปของตน ยอมสารภาพ กลับใจเสียใหมและหันมาหาพระเจา 

พระองคจะตรัสแกเราดวยความเมตตา เหมือนกับตรัสผานทางคําอธิษฐานของกษัตริยซา
โลมอนวา 

“ถาประชากรของเรา ซึ่งเขาเรียกช่ือโดยนามของเรานั้น จะถอมใจลง และอธิษฐาน แสวงหา
หนาของเรา และหันเสียจากความช่ัวของเขา เราจะรับฟงจากสวรรค” (2 พงศาวดาร 7:14) 

สรุป  
เย็นวันหนึ่ง หลังจากงานแลว ผมก็นั่งรถเมลมาลงท่ีหนาสวนลุมพินี แลวตอรถสองแถวกลับ

บาน ตรงกันขามท่ีผมนั่ง มีสามีภรรยาคูหนึ่งนั่งอยูกับลูกชายวัยสามขวบเศษซึ่งซนมาก ทําใหผูเปนแม
โมโหและดุดาดวยเสียงอันดังจนผูโดยสารคนอื่น ๆ มองหนาเปนทิวแถว 

พอรถแลนเลี้ยวเขาถนนสาธร ผูเปนพอก็สอนลูกชายใหรองเพลงวา “กลับบานเรา อีเฒารอ
อยู” ลูกชายก็รองตาม ทําใหภรรยาท่ีนั่งขาง ๆ ทําใบหนาหงิก ๆ งอ ๆ ชอบกล 

แตสําหรับชนชาติอิสราเอลแลว พระเจาทรงเรียกพวกเขาใหกลับคืนสูบานเกิดเมืองนอน โดย
ท่ีพระองคไดจัดเตรียม “ความรัก ความอบอุนและสันติสุข” ไวรอทา 

คริสเตียนก็เชนเดียวกัน 
ถาวันนี้ทานไดเตลิดออกไปจากบานของพระเจาเหมือนบุตรนอยคนนั้น (ลูกา 15:11-32) 
พระองคตรัสกับทานวา “กลับบานเรา รักรออยู”! 
ท่ีบานของพระเจา เต็มไปดวยความปติยินดี ความรัก ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สันติสุข 

และความอุดมสมบูรณฝายจิตวิญญาณ 
ทานไดกลับมาบานของพระเจาแลวใชไหมครับ? 
สรรเสริญพระเจา 
 
 


