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แก่นความเช่ือพระเยซู 
ผู้เข้าถึงหลกัชัยต้องระลกึถึง (2 ทโิมธี 2:8-13) 

ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 
จงระลกึถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึน้มาจากความตาย และทรงสืบเช้ือสายจากดา

วดิ ตามข่าวประเสริฐทีข้่าพเจ้าประกาศน้ัน 2 ทโิมธี 2:8 
ถา้เราอ่านพระธรรม 2 ทิโมธี อยา่งตั้งใจ จะเขา้ใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของอาจารยเ์ปาโลได้

โดยไม่ยากนกั เพราะขณะท่ีท่านเขียนหนงัสือเล่มน้ี ชีวิตของท่านไดก้า้วสู่วกิฤติของชีวติก็วา่ได ้ ชีวิต
ช่วงน้ีของท่านเป็นช่วงท่ีมีการต่อสู้ฝ่ายวญิญาณจิต สรรพส่ิงในชีวิตของท่านดูก าลงัเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว ท าใหนึ้กถึงค ากล่าวของบางคนท่ีบอกวา่ สัจธรรมท่ีแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน 

สภาพของเปาโล อาจเป็นสภาพเดียวกนักบัท่ีคริสตจกัรบางแห่งและชีวติของคริสเตียนบางคน
ประสบอยูก่็เป็นได ้แมว้า่ในสายตาของคนทัว่ไป อะไร ๆ ดูจะไม่แน่นอนก็จริง แต่เปาโล ท่านกลบัเห็น
วา่เป็นส่ิงท่ีแน่นอนท่ามกลางความไม่แน่นอน ซ่ึงท่านอยากจะสอนทิโมธีเพื่อจะกา้วเดินเขา้สู่หลกัชยั
อยา่งมัน่คง ในสภาพชีวติท่ีท่านประสบอยู ่ท่านเตือนสอนทิโมธีใหร้ะลึกถึงส่ิงท่ีมัน่คงแน่นอนหลายส่ิง
คือ (1) การสืบทอดความเช่ือในพระเจา้ ซ่ึงถือวา่เป็นมรดกฝ่ายวญิญาณ (2) ของประทานฝ่ายพระ
วญิญาณ (3) ข่าวประเสริฐท่ีพระเจา้ทรงมอบให้เราประกาศ และ (4) ฤทธ์ิอ านาจท่ีพระองคท์รงใหไ้วใ้น
ตวัของทิโมธี 

ก่อนท่ีจะถึงตอนน้ี อาจารยเ์ปาโลเตือนทิโมธีใหเ้ป็นคนงานท่ีดี เป็นผูรั้บใชท่ี้ดี ใหเ้หมือนทหาร
ของพระเยซูใหมี้จิตใจเหมือนนกักีฬา คือเคร่งกติกา และใหมี้ความหวงัใจเหมือนกสิกร เม่ือมาถึงขอ้ 8 
ท่านจึงบอกใหทิ้โมธีระลึกถึงส่ิงท่ีเป็นแก่นของหวัใจของคริสเตียน ส่ิงนั้นคือ จงระลึกถึงพระเยซูคริสต์
ผูไ้ดท้รงถูกชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย และทรงสืบเช้ือสายจากดาวดิ ตามข่าวประเสริฐท่ีขา้พเจา้
ประกาศนั้น (2 ทิโมธี 2:8) 

ก.จงระลกึถึงพระเยซู : แก่นของชีวติคริสเตียน (ข้อ 8) 

ประโยคท่ีวา่ “พระเยซูคริสตผ์ูไ้ดท้รงถูกชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย” ถือไดว้า่เป็นหวัใจ
ของคริสเตียน และเป็นหวัใจของข่าวประเสริฐ ดูเหมือนวา่อาจารยเ์ปาโลอยากจะบอกทิโมธีวา่ ถา้เขาจะ
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ลืมอะไรก็ลืมได ้ ส่ิงท่ีเขาลืมไม่ไดคื้อ “พระเยซูคริสตผ์ูไ้ดท้รงถูกชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย” เพราะ
ส่ิงน้ีเป็นส่ิงส าคญัของการเดินไปสู่หลกัชยั 

มีเร่ืองเล่าวา่ อาจารยส์อนพระคมัภีร์ท่านหน่ึงช่ือ ศจ.ดร. เจ เจ น๊อต ซ่ึงเป็นอาจารยใ์หญ่ของ
โรงเรียนสอนพระคมัภีร์แห่งหน่ึงในประเทศนิวซีแลนด์ ท่านไดเ้ล่าถึงการเทศนาของท่าน กล่าวคือ 
ท่านชอบประกาศอยูเ่สมอวา่ในสัปดาห์หนา้ท่านจะเทศนาอะไร ในวนัอาทิตยว์นัหน่ึงท่านไดก้ล่าวแก่
สมาชิกวา่ ถา้ท่านรู้วา่สัปดาห์หนา้เป็นสัปดาห์สุดทา้ยท่ีท่านจะไดเ้ทศนาแลว้ ท่านจะเลือกเทศนาเร่ือง 
“จงระลึกถึงพระเยซู” ซ่ึงเป็นหวัใจของคริสเตียน 

1.ผู้ทรงถูกชุบให้เป็นขึน้มาจากความตาย (ข้อ 8 ก) 

ถา้วาระสุดทา้ยของเรามาถึง เราจะคิดถึงเร่ืองอะไร เราจะเทศนาเร่ืองอะไร คงจะไม่มีส่ิงใดจะ
ยิง่ใหญ่ไปกวา่ประโยคท่ีวา่ “จงระลึกึถงพระเยซู” แมแ้ต่ในความเช่ือบางศาสนา สอนวา่ก่อนตายให้
ระลึกถึงศาสดา แต่เปาโลมิไดห้ยดุอยูแ่ค่นั้นท่านไดก้ล่าวต่อไปวา่ “ผูไ้ดท้รงถูกชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจาก
ความตาย” การฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย มิใช่เป็นแค่เร่ืองประกอบของข่าวประเสริฐ การฟ้ืนจากความตาย
คือตวัข่าวประเสริฐ เป็นหวัใจของข่าวประเสริฐ และเป็นหวัใจของคริสเตียน เพราะถา้หากไม่มีเร่ืองฟ้ืน
จากตาย ก็ไม่มีข่าวประเสริฐดว้ยเช่นกนั เปาโลไดเ้ตือนเราใหร้ะลึกถึงพระเยซูผูท้รงมีชีวติอยู ่ และทรง
สถิตอยูท่่ามกลางพวกเรา และทรงเป็นพระเจา้ 

2.ผู้ทรงสืบเช้ือสายดาวดิ (ข้อ 8 ข) 

เปาโลยงัสอนต่อไปวา่ “จงระลกึถึงพระเยซู...” ผูท้รงสืบเช้ือสายจากดาวดิ ซ่ึงหมายถึงการเป็น
มนุษยร้์อยเปอร์เซ็นต ์ อาจารยเ์ปาโลขอใหเ้ราระลึกถึงความเป็นมนุษยเ์ตม็ร้อยของพระเยซู ช่วยใหเ้รา
คิดถึงวา่ พระองคท์รงล้ิมรสความเป็นมนุษยร้์อยเปอร์เซ็นต ์ และล้ิมรสทุกอยา่งท่ีมนุษยจ์ะตอ้งรับใน
ชีวติ พระองคเ์คยเป็นเหมือนเราแต่ยงัทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

ค าวา่ “จงระลกึ..” ผูเ้ขียนคือเปาโล ไดใ้ชก้ริยาพิเศษ ในภาษากรีกเรียกไวยากรณ์ชนิดน้ีวา่ 
Present imperative ใหค้วามหมายวา่ จงระลึกถึงพระเยซูบ่อย ๆ จงคิดถึงพระองคอ์ยา่งสม ่าเสมอ เพราะ
ศาสนาคริสเตียนนั้นคือพระเยซู แมว้า่มีคนจ านวนมากไดม้าเช่ือในพระองคไ์ดม้ารับการช่วยเหลือจาก
พระเจา้ ไดรั้บการรักษาโรคภายในคริสตจกัร ไดรั้บประสบการณ์ท่ีพระเจา้ตอบค าอธิษฐาน แต่อาจจะ
ไม่ไดส้ัมผสัพระเยซูก็ได ้เพราะจุดศูนยก์ลางของความเช่ือคริสเตียนคือ พระเยซู 

มีเร่ืองเล่าวา่ คร้ังหน่ึง สาธุ ซุนดราซิง คริสเตียนชาวอินเดีย ซ่ึงไดก้ลบัใจจากศาสนาเดิมมา
เป็นคริสเตียน วนัหน่ึงท่านไดรั้บเชิญจากมหาวทิยาลยัลอนดอนให้เดินทางไปประเทศองักฤษ เพื่อให้
ศาสตราจารยข์องมหาวทิยาลยัลอนดอนสัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีวทิยบีุบีซี ค  าถามแรกท่ีท่านถูก
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ถามคือ “ท่านพบอะไรในความเช่ือคริสเตียน ท่ีไม่มีในศาสนาเดิม” สาธุ ซุนดราซิง ไดต้อบวา่ “ผมพบ
พระเยซูคริสต์ครับ” แต่ผูส้ัมภาษณ์กล่าววา่ “ไม่ใช่ครับท่าน ท่านคงจะฟังค าถามไม่ชดั กระผมอยาก
ถามท่านวา่ ท่านพบปรัชญาชีวติอะไรท่ีท่านไม่พบในศาสนาเดิม” สาธุ ซุนดราซิง ตอบเหมือนเดิมวา่ 
“ผมพบพระเยซูครับ” ศาสตราจารยผ์ูส้ัมภาษณ์รู้สึกคบัขอ้งใจเหลือก าลงั จึงอธิบายค าถามของท่าน 
โดยขยายความใหม่ให ้ สาธุ ซุนดาซิง ฟังวา่ “ท่านครับ ท่านอาจจะฟังค าถามกระผมไม่ชดั ผมอยากจะ
ทราบวา่ ท่านพบขอ้คิด ปรัชญา หลกัการหรือแนวคิด หรือไม่ก็ค  าสอนอะไรท่ีท่านไม่พบในศาสนาเดิม
ของท่านเลย” สาธุ ซุนดรซิง ตอบโดยไม่ร้ังรอวา่ “ผมพบพระเยซูครับ” ...การเป็นคริสเตียนคือการได้
พบพระเยซู 

วา่ไปแลว้ โลกของเรารวยศาสนา ไม่ขาดแคลนศาสนาใด ๆ เลย ศาสนาในโลกมีมากพอและมี
มากดว้ย มีศาสนาท่ีดี ศาสนาท่ีไม่ดี แต่ศาสนาในโลกขาดแคลนพระเยซู ท่ีจะช่วยคนใหพ้น้บาป พระ
เยซูคือ.... บุคคลท่ีคนไทยทุกคนตอ้งการ คือบุคคลท่ีคนป่าในอฟัริกาตอ้งการคือบุคคลท่ีนกัธุรกิจใน
นิวยอร์คตอ้งการ คือบุคคลท่ีคนทัว่โลกตอ้งการ มีคนจ านวนไม่นอ้ยกลบัใจจากความเช่ือเดิม มาเช่ือ
พระเยซู พระกิตติคุณไม่ไดเ้ป็นศาสนา การมีศาสนาแสดงถึงมนุษยเ์สาะหาพระเจา้ ส่วนพระกิตติคุณ
แสดงใหเ้ห็นวพ่ระเจา้เสาะหามนุษย ์ความเช่ือของคริสเตียนเกิดจากการเปิดเผยของพระเจา้ มีศูนยก์ลาง
อยูท่ี่องคพ์ระเยซูคริสต ์ พระเยซูท่ีทรงถูกชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย ทรงเป็นศูนยก์ลางของข่าว
ประเสริฐ และของสรรพส่ิง 

มีเร่ืองเล่าวา่ ทอม มอร์ เด็กส่งหนงัสือพิมพช์าวสก๊อต เป็นเด็กถูกทอดทิ้งไวข้า้งถนน เพราะคุณ
แม่ของเขาเสียชีวติลง แต่มิชชนันารีคนหน่ึงน าเขามาเล้ียงไวใ้นครอบครัว เขาจึงเติบโตมาโดยรู้เร่ืองของ
พระเยซู วนัหน่ึงในขณะท่ีเขาหารายไดพ้ิเศษ โดยเป็นเด็กรับส่งหนงัสือพิมพ ์ เขาไดเ้ดินผา่นร้าน
หนงัสือคริสเตียนร้านหน่ึง เขาเห็นภาพของพระเยซูถูกตรึงบนไมก้างเขน ทอมจึงไดห้ยดุมองภาพนั้น
ผา่นกระจกของร้านขายหนงัสืออยูน่าน จนเจา้ของร้างสังเกตเห็น จึงเชิญชวนเขาเขา้ไปในร้านและ
อธิบายภาพนั้นใหท้อมฟังวา่ “หนุเห็นไหม น่ีเป็นไมก้างเขน และคนเหล่าน้ีคือทหารท่ีตรึงพระเยซู ส่วน
ชายท่ีอยูบ่นไมก้างเขนคือพระเยซู พระองคต์ายท่ีไมก้างเขนท่ีภูเขาโกละโกธานอกกรุงเยรูซาเล็ม” เม่ือ
ทอมฟังค าอธิบายแลว้รู้สึกประทบัใจเจา้ของร้าน เขาขอบคุณและเดินออกจากร้าน แต่ในทนัใดเด็กนอ้ย
วิง่กลบัมาท่ีร้าน และพดูกบัเจา้ของร้านวา่ “ผมลืมบอกส่ิงส าคญัท่ีสุดใหคุ้ณฟัง” เจา้ของร้านแปลกใจ 
“อะไรหรือหนู” ทอมตอบวา่ “หลงัจากพระเยซูตายแลว้ ทรงฟ้ืนจากความตายในวนัท่ีสาม” 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก ถา้ไม่มีการฟ้ืนจากความตาย ก็จะไม่มีข่าวประเสริฐ ส่วนท่ีส าคญัของข่าว
ประเสริฐคือพระเยซูทรงพระชนมอ์ยู ่
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ค าวา่ “ฟ้ืนจากความตาย” ค  าในภาษาองักฤษหลายส านกัพิมพใ์ชต่้างกนั ค าวา่ “was ratsed” 
หมายถึงพระองคท์รงฟ้ืนจากตายในอดีต บางเล่มใชค้  าวา่ “is risen” ซ่ึงอาจหมายถึงการฟ้ืนในชีวิตผูเ้ช่ือ
ทุกคน ชีวติของเราไม่ไดฝั้งตวัอยูก่บัอดีต แต่ไดพ้บกบัอ านาจท่ีพระองคท์รงฟ้ืนข้ึนในชีวติของเราทุก
วนั เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ถา้เราตอ้งเผชิญความยากล าบากและการทนทุกข ์
เราตอ้งมีประสบการณ์กบัฤทธ์ิอ านาจของพระองคท่ี์ฟ้ืนในจิตใจในชีวติของเราทุกวนั จอห์นคริสซอส
ตุม้ กล่าววา่ “ชีวติของเราควรเป็นอีสเตอร์ทุกวนั” 

การเตือนทิโมธีใหร้ะลึกถึงพระเยซูนั้น อาจเป็นไปไดว้า่ ทิโมธีชอบลืมความจริงในขอ้น้ีก็
เป็นได ้ และคริสเตียนจ านวนไม่นอ้ยก็อาจลืมความจริงขอ้น้ีได ้ เรารู้วา่เราเองก็ลืมไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะ
เรามกัจะลืมในยามท่ีเราพบกบัปัญหา ความยากล าบาก อุปสรรค เพราะเรารักตวัเรา เราห่วงตวัเรา เรา
สนใจกบัการแกปั้ญหา จนเราอาจลืมพระเยซู ซ่ึงเป็นหวัใจของความเช่ือของเรา 

ในเชา้วนัอาทิตย ์ เราไปคริสตจกัรดว้ยอารมณ์และความรู้สึกใดบา้ง อาจเป็นไปไดท่ี้บางคนมี
ความรู้สึกแบบท่ีเอลียาห์เป็นตอนนัง่อยูท่ี่เป็นซาก คือรู้สึกเสียใจหมดหวงั... ขอใหท้่านระลึกถึงพระเยซู 
อาจมีบางคนท่ีไม่ค่อยจะมัน่ใจในความรอด วา่บาปของท่านถูกยกแลว้หรือไม่? ขอใหท้่านจงระลึกถึง
พระเยซูเช่นกนั 

บางคนอาจจะสู้กบัการทดลองไม่ไหว ขอท่านจงระลึกถึงพระเยซู บางคนอาจแบกภาระหนกั
และเกือบรับไม่ไหว ขอให้ท่านระลึกถึงพระเยซูดว้ย บางคนกลวัอะไร บางอยา่งท่ีตนเองก็อาจไม่รู้ 
ขอใหท้่านระรึกถึงพระเยซู พระองคเ์ป็นค าตอบแก่บรรดาปัญหาต่าง ๆ สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีบีบคั้นชีวิต
ของเรา และเป็นค าตอบต่อเน่ืองอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเรา ไม่วา่เราจะเดินสู่ความมืดทึบของชีวิต
แค่ไหนก็ตาม การระลึกถึงพระเยซูผูท้รงฟ้ืนจากตาย สามารถท าใหเ้กิดความสวา่งของชีวติพระองคใ์ห้
แสงสวา่งน าทางชีวติใหท้่านและขา้พเจา้เดินพน้ออกมาไดเ้สมอ ขอใหเ้ราระลึกถึงพระเยซูไว ้ น่ีเป็น
หลกัของเปาโล 

ขอใหเ้ราพิจารณาดูขอ้ 9 ท่านและขา้พเจา้ก็ทราบดีวา่ ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีเราจะสัตยซ่ื์อแบบคงเส้น
คงวา โดยเฉพาะภายใตค้วามกดดนัจากปัญหาและการทดลองเปาโลจึงพดูวา่ “และเพราะเหตุข่าว
ประเสริฐนั้นขา้พเจา้จึงทนทุกข ์ ถูกล่ามโซ่ดงัผูร้้าย แต่พระวจนะของพระเจา้นั้นไม่มีผูใ้ดเอาโซ่ล่ามไว้
ได”้ เราทั้งหลายท่ีไม่เคยถูกจบัเขา้คุก อาจจะยงัไม่ค่อยเขา้ใจพระธรรมขอ้น้ีมากนกั คนท่ีเขา้ใจพระ
ธรรมขอ้น้ี นอกจากเปาโล แลว้ยงัไดแ้ก่ จอห์น บนัยงั ริชาร์ด เวลิแบรน อโดนิรัม จดัสัน เดทริก บอน 
ฮอฟเฟอร์ และนอ้ยหนานใจ เหตุท่ีคนพวกน้ีทนต่อความทุกขไ์ด ้ ก็เพราะเขารู้วา่มิใช่เขาคนเดียว 
พระองคย์งัมีชีวติอยูแ่ละสถิตอยูก่บัเขา คนเหล่าน้ีรู้สึกแบบเดียวกนัคือ คนของพระเจา้อาจถูกจบัเขา้คุก
ได ้ แต่พระค าของพระเจา้จะถูกจบัเขา้ขงัคุกไม่ได ้นกัเทศน์อาจถูกล่ามโซ่ตีตรวนได ้ แต่ค าเทศน์ยอ่มไม่
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ถูกล่ามไปดว้ย ผูส่ื้อสารอาจถูกยบัย ั้งได ้แต่ไม่มีใครจะยบัย ั้งสารได ้เพราะสารส าคญักวา่ผูส่ื้อสาร ถา้เรา
ลม้เหลวในการส่งผา่นข่าวประเสริฐเราไม่เพียงแต่ท าพลาดต่อพระเจา้เท่านั้น แต่ไดพ้ลาดท่ีชนชาติพนัธ์ุ
รุ่นต่อไปไม่ไดย้นิข่าวประเสริฐดว้ย เราจะเห็นไดจ้ากชีวติของเปาโลเอง กล่าวคือ เม่ือท่านถูกจบักุมคุม
ขงัคร้ังท่ีหน่ึง ท่านเขียนพระธรรมถึง 4 เล่มในคุก คือพระธรรมเอเฟซสั ฟิลิปปี โคโลสี และฟิเลโมน ใน
การถูกจ าจองคร้ังท่ีสอง ท่านเขียนพระธรรมทิโมธี ฉบบัท่ี 1 และท่ี 2 และพระธรรมทิตสั คือยิง่จบัผูส่้ง
ข่าว ข่าวยิง่แพร่กระจาย ยิง่จบัเปาโลคุมขงั พระค าของพระเจา้ยิง่แพร่ขยายออกไป และคนยิง่ไดรั้บพระ
พร เพราะพวกทหารท่ีถูกส่งมาเฝ้าเปาโล มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีคงจะไดย้นิข่าวประเสริฐจากปากของท่าน 
และบางคนก็คงกลบัใจและเม่ือยา้ยประจ าการไปตามท่ีต่าง ๆ ทัว่โลกของอาณาจกัรโรมทหารคริสเตียน
เหล่าน้ีก็คงจะเป็นพยานไปทัว่และน่ีคือความจริงท่ีวา่ “และเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นขา้พเจา้จึงทน
ทุกข ์ถูกล่ามโซ่ดงัผูร้้าย แต่พระวจนะของพระเจา้นั้น ไม่มีผูใ้ดเอาโซ่ล่ามไวไ้ด”้ (2 ทิโมธี 2:9) 

มีค  ากล่าววา่ไม่มีคนใดท่ีจะวิ่งไปโดยไม่รู้วา่หลกัชยัอยูต่รงไหน ไม่มีนกัศึกษาคนใดจะเรียนไป
เร่ือย ๆ โดยไม่รู้วา่ วนัจบการศึกษาและวนัรับปริญญาอยูท่ี่ไหน และไม่มีกรรมกรคนใดอยากสร้างถนน 
ถา้ไม่รู้วา่ถนนไปทางไหนและไปส้ินสุดท่ีไหนเปาโลทนทุกขทุ์ออยา่งเพราะท่านเห็นเป้าหมายของการ
ทนทุกขเ์สียแลว้ 

ท่านทนเพราะท่านอยากใหค้นอ่ืนรอด ดูเหมือนพระธรรมตอนน้ีจะสอนวา่ ความสามารถใน
การทนทุกขแ์ปรผนัโดยตรงกบัส่ิงท่ีเราปรารถนาจะเห็นความรอดในคนทั้งหลายและศกัด์ิศรีนิรันดร์ 
เม่ือเราเป็นคริสเตียนเราจึงเห็นความจริงขอ้น้ี เพราะเราไดโ้ลกทศัน์ใหม่ เรามีมุมมองใหม่เก่ียวกบัการ
ทนทุกข ์ โดยเฉพาะการทนทุกขต์ามน ้าพระทยัของพระเจา้ คือเราจะเห็นส่ิงประเสริฐ และเป็นวถีิท่ีเรา
จะเตรียมรับศกัด์ิศรีนิรันดร์ หอยมุกท่ีทนระคายเคียง เม่ือผูเ้ล้ียงหอยมุกไดใ้ส่ส่ิงแปลกปลอมลงไป แต่
ในท่ีสุดกระบวนการแห่งการทนทุกขก์็ไดมุ้กท่ีสวยงาม 

ไมท่ี้น ามาท าไวโอลินท่ีมีเสียงไพเราะ มกัจะเป็นไมท่ี้ท าจากตน้ไมท่ี้ข้ึนระหวา่งหุบเขา เพราะ
ทนลม ทนฝนมาไดน้านปี เน้ือไมต้อ้งมีความแขง็และเหนียวแน่นกวา่ตน้ไมใ้ด ๆ เปาโลจึงเขียนในขอ้ 9 
วา่ “ขา้พเจา้จึงทนทุกข”์ และในขอ้ 10 มีค าวา่ “ยอมทนทุกอยา่ง” และในขอ้ 12 บนัทึกวา่ “ถา้เราอดทน” 
น่ีคือสัจธรรมของการท่ีเราระลึกถึงพระเยซูและเป็นวถีิแห่งการทนทุกขข์องพระองค ์ และน ามาซ่ึงความ
รอดของมวลมนุษย ์และถวายสง่าราศีต่อพระบิดาของพระองค ์

ข.จงระลกึถึงพระเยซู : บทเพลงแห่งชีวติคริสเตียน 

ในขอ้ 11-13 นกัศาสนศาสตร์จ านวนไม่นอ้ยลงความเห็นวา่ ขอ้เขียนตรงน้ีเป็นบทเพลงท่ีคริส
เตียนในยคุแรก ใชร้้องเพลงในเวลารับศีลบพัติสมาดว้ยน ้า เพราะลกัษณะการเขียนไม่เหมือนตอนอ่ืน ๆ 

ตาย  มีชีวติ 
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อดทน  ไดค้รอง 
ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับ 
ไม่สัตยจ์ริง ยงัสัตยจ์ริง 
พระธรรมตอนน้ี สอนเราเหมือนพระธรรมลูกา 9:26 “เพราะถา้ผูใ้ดมีความอายเพราะเราและ

ถอ้ยค าของเราบุตรมนุษยก์็จะมีความอายเพราะผูน้ั้น เม่ือท่านจะมาดว้ยพระสิริของท่านเอง ของพระ
บิดา และของเหล่าทูตสวรรคบ์ริสุทธ์ิ 

พระธรรมตอนน้ีไม่ไดส้อนวา่ ถา้เราด าเนินชีวติคริสเตียนท่ีไม่สัตยซ่ื์อ ถา้เราทอดทิ้งพระเจา้ ถา้
ชีวติของเราไม่ไปถึงหลกัชยั ไม่วา่เราจะด าเนินชีวิตคริสเตียนแยเ่พียงใด ไม่สัตยซ่ื์อเพียงใดก็ตาม 
สุดทา้ยพระองคผ์ูส้ัตยจ์ริงจะอวยพรเราเสมอ พระธรรมตอนน้ีวา่พระองคต์อ้งสัตยซ่ื์อต่อพระลกัษณะ
ของพระองค ์ พระองคส์ัตยซ่ื์อทั้งในพระสัญญา และในค าเตือนของพระองค ์ หมายความวา่ ถา้เราตาย
ร่วมกบัพระองค ์ เราก็จะมีชีวติร่วมกบัพระองค ์ ถา้อดทน ก็จะครองร่วมกบัพระองค ์ ถา้เราเกิดไม่สัตย์
ซ่ือต่อพระองค ์ อยา่คิดวา่พระองคจ์ะอวยพระพรเราต่อไปเร่ือย ๆ เพราะพระองคจ์ะตอ้งสัตยซ่ื์อต่อพระ
ลกัษณะของพระองค ์ และพระเจา้ไม่สามารถใหเ้กียรติคนท่ีไม่ใหเ้กียรติพระองค ์ พระองคไ์ม่สามารถ
อวยพรคนท่ีไม่สัตยซ่ื์อต่อพระองคไ์ด ้ เพราะพระเจา้ไม่สามารถท าสวนทางกบัพระลกัษณะของ
พระองค ์ถา้เราหนัหลงัใหก้บัพระองคแ์ละเราเดินไปคนเดียว เราไม่ตอ้งการ “การทรงสถิต” เราก็รับการ
อวยพรของพระเจา้ไม่ได ้ เพราะวลีเหล่าน้ีในขอ้ 11-13 มีค าวา่ “อยูก่บัพระองค”์ หลายค า หลกัค าสอน
ตรงน้ีคือ เราตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพระองค ์ ทุกอยา่งท่ีเกิดกบัพระเยซูของเรา ก็อาจจะผา่นชีวิตของ
เรา และเราถือวา่เราไดส่้วนร่วมทนทุกขก์บัพระองค ์และชีวติของพระองคก์็ฉายในชีวิตของเรา 

มีเร่ืองเล่าวา่ พระราชาของอินเดีย ประกาศหาจิตรกรมือเอกของเมือง จึงจดัใหจิ้ตรกรมาแข่งขนั
กนัต่อหนา้พระราชา โดยแข่งกนัทีละคู่ จนถึงคู่สุดทา้ย พระราชาจึงให้จดัผนงัตรงกนัขา้มสองดา้นใด้
จิตรกรคนแรกรีบเขียนโครงและลงสี ส่วนจิตรกรอีกคนหน่ึงไม่ไดท้  าอะไร เอาแต่ขดัฝาใหส้ะอาด จิตร
กรคนแรกเม่ือใชเ้วลาได ้7 วนั รูปอนัสวยงามก็อุบติัข้ึน เขาจึงแต่งแตม้สีสันขั้นสุดทา้ย แต่จิตรกรอีกคน
กลบัขดัฝาจนข้ึนมนัโดยไม่ยอมวาดรูปเหตุการณ์น้ีท าใหจิ้ตรกรท่ีวาดเกือบเสริฐไม่สบายใจเพราะกลวั
วา่คู่แข่งจะลอกเลียน จึงพยายามปกปิดผลงานแต่ปรากฏวา่จิตรกรอีกคนเฝ้าแต่ขดัผนงัจนข้ึนมนัเป็น
ประกาย เม่ือวนัตดัสินมาถึง พระราชาก็สั่งใหรู้ดม่านออกภาพถูกวาดไวอ้ยา่งสวยงามไดส้ะทอ้นไปสู่ฝา
ผนงัท่ีมนัปลาบดา้นตรงกนัขา้ม จนเกือบจะเป็นภาพท่ีสวยงามภาพเดียวกนั 

อุทาหรณ์จากเร่ืองน้ีก็คือ ถา้เราจะสะทอ้นชีวิตของพระเยซู ชีวติของเราตอ้งถูกขดัใหใ้สสะอาด
เสียก่อน 
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อีกเร่ือง เป็นเร่ืองจริงเกิดในประเทศองักฤษ เม่ือเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงไดย้นิเสียงเคาะประตู 
เธอวิง่ไปเปิดประตูหนา้บา้นไดเ้ห็นชายคนหน่ึงซ่ึงไม่เคยเห็นมาก่อนหนา้ตารูปร่างก็ไม่เหมือนคนใน
ทอ้งถ่ิน และส าเนียงพดูก็ต่างจากส าเนียงของคนองักฤษ เด็กคนนั้นจึงวิง่กลบัไปหาคุณแม่ในครัวและ
พดูวา่ “แม่จ๋า มีคนมาหา ไม่รู้วา่เป็นใคร แต่หนา้เขาเหมือนพระเยซู” ชายคนนั้นคือสาธุ ซุนดราซิง คริส
เตียนอินเดียท่ีเดินทางไปประเทศองักฤษตามค าเชิญของมหาวทิยาลยัลอนดอน ระหวา่งเดินไปตาม
ชนบทไดแ้วะพกัและขอน ้าด่ืมจากชาวบา้น 

เร่ืองเช่นน้ียงัมีเล่ากนัอยูม่าก เช่น Mr. Stanly ไดเ้ขา้ป่าอฟัริกาเพื่อตามหา Livingstone ซ่ึง
หายไปในป่านานถึง 3 เดือน เม่ือพบกนัถึงกบัอุทานวา่ “หนา้ท่านเหมือนพระเยซู” 

คนจะเห็นพระเยซูในเรา เพราะเราไดผ้กูพนักบัพระองค ์ “With Christ” ผมจึงมาคิดวา่ จะมี
ใครพดูกบัผมแบบน้ีไหม จะมีใครพดูถึงท่านแบบน้ีบา้งไหม เพราะวา่ถา้คนไม่เห็นพระเยซูในเรา และ
ถา้พระองคมิ์ไดส้ถิตในเราแลว้ เราตอ้งกลบัมาพิจารณาชีวติเราใหม่ เราจะใหพ้ระเยซูเป็นศูนยก์ลางใน
ชีวติเราไดห้รือไม่ ความสมดุลในชีวติเกิดจากเราพบศูนยก์ลาง และใหส้รรพส่ิงหมุนรอบศูนยก์ลางนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 297 มีนาคม – เมษายน 

2004, หนา้ 11-14 (ต่อ 55). 


