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บทที่หน่ึง ชีวติคริสเตียนหมายถึงอะไร 

“เราอนุญาตให้เจ้า ให้การแก้ข้อหาเองเถิด...เหตุฉะนั้นขอท่านจงได้โปรดทนฟังข้าพเจ้า” 
(กิจการ 26:1, 3) 

ชีวติคริสเตียนหมายถึงอะไร และจะตอ้งประพฤติตนอยา่งไร น่ีเป็นปัญหาซ่ึงคนทัว่ไปมกัจะ
สงสัย การมีชีวติคริสเตียน หรือการด าเนินชีวิตคริสเตียนนั้น มิใช่เป็นการกระท าท่ีฝืนใจ หรือกระท า
ดว้ยความไม่เตม็ใจ หากแต่เป็นการส าแดงออกถึงนิสัยใจคอ ความประพฤติ และลกัษณะพิเศษอนัเป็น
ธาตุแทข้องคริสเตียน หากวา่ผูห้น่ึงผูใ้ดยอมรับสารภาพความผดิบาป และกลบัใจหนัมาเป็นคริสเตียน
อยา่งแทจ้ริง เขาจะไดรั้บอะไรบา้ง 

ในการตอบค าถามน้ีก็คือ หยิบยกเอาชีวติ คนใดคนหน่ึงในบรรดาคริสเตียนท่ีดีท่ีสุด เป็นตน้วา่ 
อาจารยเ์ปาโลข้ึนมาเป็นตวัอยา่ง อธิบายใหเ้ขาเขา้ใจ เราอาจตอบค าถามน้ีไดห้ลายวธีิ แต่ขอใหเ้รา
พิจารณาดูท่าทีอนัองอาจและสัตยซ่ื์อของอาจารยเ์ปาโล ขณะถูกน าตวัมาพิพากษาต่อหนา้กษตัริย์
อะกริพพา และเฟศโท ผูว้า่ราชการเมือง ตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมกิจการบทท่ี 26 เร่ืองราวตอนน้ีได้
ส าแดงใหเ้ห็นถึงความดีเด่นของอาจารยเ์ปาโลอยา่งน่าชมเชยท่ีสุด ท่านเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดคนหน่ึง 
ท่านไดเ้ป็นพยานถึงประสบการณ์ของท่านเก่ียวกบัพระเจา้ใหแ้ก่กษตัริยอ์ะกริพพา และเฟศโทอยา่งกลา้
หาญ มิใช่ดว้ยการฝืนใจ 

หากเราศึกษาค าสั่งสอนของท่านอยา่งจริงจงั เราก็จะเห็นไดว้า่ ท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัดีเด่น
อยา่งแทจ้ริง อาจารยเ์ปาโลไดเ้ป็นพยานถึงพระกิตติคุณอนันิรันดร์ของพระเจา้ ให้แก่กษตัริยอ์ะกริพพา
และพระนางเบระนิเคพระชายา ท่ีศาลเมืองซีซาเรยา ท่านมิไดห้วาดหวัน่ต่อส่ิงใดแมว้า่กษตัริยอ์ะกริพ
พาจะไดเ้ปิดช่องทางใหท้่านเอาตวัรอด แต่ท่านก็มิไดเ้ห็นแก่ตวั หรือหาทางป้องกนัตวัเองเลย หากแต่
ยอมเส่ียงอนัตรายเพื่อป้องกนัพระเกียรติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน ภาพท่ีอาจารยเ์ปาโลถูกน าไป
เบิกความท่ีศาล และเป็นพยานถึงเร่ืองพระเจา้อยา่งอาจหาญเช่นน้ี เป็นตวัอยา่งอนัสูงส่งของคริสเตียน
ทุกคน ยามเม่ือตอ้งถูกพิจารณาความต่อหนา้ศาลของชาวโลก 

1. คริสเตียนมีเร่ืองทีจ่ะแจ้งให้ท่านทราบ  

กษตัริยอ์ะกริพพาตรัสแก่อาจารยเ์ปาโลวา่ “เราอนุญาตให้เจ้า ให้การแก้ข้อหาเองเถิด” (กิจการ 
26:1) ถา้หากวา่ชาวโลกจะอนุญาตใหค้ริสเตียนพดูไดอ้ยา่งเสรีภาพเช่นน้ีบา้ง เขาก็คงจะประกาศให้
ชาวโลกรู้ถึงหลกัส าคญัสามประการของพระกิตติคุณดงัต่อไปน้ี 
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ก. เร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนม์ เร่ืองน้ีเป็นรากฐานส าคญัของการประกาศข่าวประเสริฐ เร่ือง 
“พระเยซูคริสต ์ และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค”์ อาจารยเ์ปาโลทูลต่อกษตัริยอ์ะกริพพาวา่ “เหตุ
ไฉนท่านท้ังหลายจึงพากันถือว่า การซ่ึงพระเจ้าจะทรงบันดาลให้คนท้ังหลายเป็นขึน้มาจากตาย เป็นการ
เช่ือไม่ได้” (กิจการ 26:8) บรรดาอคัรสาวกไดย้ดึมัน่ในความเช่ือน้ี และสั่งสอนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ทุก
แห่ง และข่าวประเสริฐเร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมน้ี์แหละ ท่ีเป็นเหตุใหพ้วกเขาตอ้งถูกขดัขวางและถูกรัง
ควานต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากพวกผูน้ าของชนชาติยวิ ซ่ึงมีความโกรธแคน้มาก หากจะถาม
วา่ เหตุใดจึงมีศตัรูคอยตามล่าตามลา้งมากมายเช่นน้ี ก็ใคร่ท่ีจะอธิบายใหท้ราบวา่ เพราะเร่ืองการฟ้ืนคืน
พระชนมน้ี์เล็งถึงพระตรีเอกานุภาพของพระเยซูคริสตน์ัน่เอง บรรดาศตัรูผูค้ดัคา้นต่างก็รู้แน่อยูแ่ก่ใจวา่ 
หากพวกเขายอมรับการฟ้ืนคืนพระชนมน้ี์ ก็เท่ากบัวา่พวกเขายอมรับวา่พระเยซูคริสตคื์อ พระเจา้นัน่เอง 
เพราะวา่การฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้นส าแดงวา่พระเจา้ไดท้รงสถาปนาพระคริสตไ์วแ้ลว้อยา่งแน่นอน 

นอกจากนั้นอคัรสาวกยงัไดป้ระกาศถึงตรีเอกานุภาพของพระองคอ์ยา่งเปิดเผยอีกดว้ยวา่ 
พระองคคื์อพระเจา้ เป็นพระเจา้ซ่ึงมนุษยท์ัว่โลกตอ้งการ พระองคไ์ม่ใช่พระเจา้ผูซ่ึ้งอยูห่่างไกลจาก
มนุษย ์ มิใช่ผูท่ี้สร้างโลกแลว้กลบัทอดทิ้งโลกไป หากแต่เป็นพระเจา้ซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบัมนุษย ์ และเป็นผู ้
อ  านวยประโยชน์ใหแ้ก่ชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคน พระเจา้ทรงเป็นแหล่งก าเนิดของชีวติและ
อ านาจ ซ่ึงไดส้ าแดงให้เห็นโดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต ์

ข. เร่ืองแผ่นดินของพระเจ้า จากถอ้ยค าของอาจารยเ์ปาโลซ่ึงทูลถามพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า 
พระองค์เป็นผู้ใด” (ขอ้ 15) นั้นแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัแจง้แลว้วา่ อาจารยเ์ปาโลยอมรับวา่ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระเจา้และเจา้นายของท่าน ซ่ึงยอ่มหมายความวา่เราอยูใ่ตบ้งัคบัของพระองคแ์ละเป็นผูรั้บใช้
ของพระองค ์ ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจา้ ทรงเป็นพระมหากษตัริยผ์ูสู้งสุด และเราเป็นผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาของพระองค ์ฉะนั้นตลอดพระธรรมกิจการเราจึงพบแต่การเนน้ถึงความส าคญัเร่ืองแผน่ดิน
ของพระเจา้ แผน่ดินน้ีย ัง่ยนือยูต่ลอดไปทั้งปัจจุบนัและอนาคต การสนทนาปราสัยระหวา่งพระเยซู
คริสตเ์จา้กบัอคัรสาวกก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ก็เก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยตรง 

ฟิลิปซ่ึงเป็นมคันายกคนแรกไดป้ระกาศพระกิตติคุณเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ในเมืองสะมาเรีย 
ส่วนอาจารยเ์ปาโลประกาศในเมืองเอเฟโซ และถอ้ยค าสุดทา้ยของพระธรรมกิจการซ่ึงอาจารยเ์ปาโล 
ไดเ้ทศนาสั่งสอนประชาชนในกรุงโรมก็คือ “ประกาศแผน่ดินของพระเจา้” บรรดาอคัรสาวกมิได้
หวาดหวัน่ในการแสดงความเช่ือของพวกเขาเลย พวกเขายดึมัน่อยูอ่ยา่งเสมอตน้เสมอปลายวา่ “ถา้พระ
คริสตท์รงเป็นพระเจา้ ขา้พเจา้ก็จะตอ้งอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของพระองค”์ บรรดาอคัรสาวกต่างก็ตระหนกั
ถึงความจริงอนัน้ี พวกเขาจึงไดป้ระกาศสั่งสอนใหป้ระชาชนรู้ถึงพระคริสต ์ ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้รงรับรอง
วา่ มนุษยชาติทั้งปวงเป็นของพระองค ์ พระองคท์รงมีสิทธิท่ีจะครอบครองชีวติของพวกเขา และ
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พระองคไ์ม่เพียงแต่จะประทานสิทธิพิเศษใหแ้ก่พวกเขาเท่านั้น หากยงัทรงเรียกร้องใหพ้วกเขา
ปรนนิบติัรับใชพ้ระองค ์ ใหเ้หมาะสมกบัความเป็นชาวสวรรคอี์กดว้ย พระกิตติคุณเร่ืองแผน่ดินของ
พระเจา้เป็นเร่ืองท่ีสองท่ีคริสเตียนตอ้งช้ีแจง 

ค. เร่ืองการอภัยโทษบาป ตามพระธรรมกิจการ 26:18 ซ่ึงวา่ “เพ่ือเขาจะได้รับการยกโทษแห่ง
ความผิดของเขา” จะเห็นไดว้า่พระกิตติคุณเร่ืองการอภยัโทษบาปน้ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงในการ
เทศนาสั่งสอนของอคัรสาวกทีเดียว มนุษยล์ว้นแต่เป็นกบฏต่อพระเจา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากความผดิบาป 
และการท่ีมนุษยเ์ป็นกบฏต่อพระเจา้น้ีแหละท าใหพ้วกเขาไม่สามารถเป็นพลเมืองในแผน่ดินของ
พระองคไ์ด ้ จนกวา่พระเจา้จะทรงยกโทษความผดิบาปของเขา จนกวา่เขาจะมอบชีวติจิตใจทุกอยา่งแก่
พระองคแ์ละเลิกกบฏต่อพระเจา้ไม่มีหนทางใด ๆ ท่ีจะเจา้สู่แผน่ดินของพระเจา้ไดเ้ลย เหตุฉะนั้น
อาจารยเ์ปาโลจึงไดป้ระกาศสั่งสอนประชาชนทัว่ทุกหนทุกแห่งถึงเร่ืองการอภยัโทษบาปน้ี ใจความ
ส าคญัของค าสั่งสอนเร่ืองน้ีก็คือ “โดยพระองค์นั้นแหละ การยกความผิดจึงได้ประกาศแก่ท่าน
ท้ังหลาย” (กิจการ 13:38) “จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอด” (กิจการ 16:31) อาจารย์
เปาโลไดเ้ทศนาสั่งสอนถึงการอภยัโทษบาปอยา่งครบถว้นแน่นอน ซ่ึงจะรับไดท้นัทีและตลอดไป 

2. คริสเตียนทดสอบความเช่ือด้วยตนเอง 

“เราอนุญาตให้เจ้า ให้การแก้ข้อหาเองเถิด” (กิจการ 26:1) น่ีคือความปรารถนาอยา่งแทจ้ริงของ
พระกิตติคุณมีเหตุสามประการคือ 

ก. มนุษย์มักจะเช่ือตามค าเล่าลอื ซ่ึงค าเล่าลือเหล่านั้นโดยมากมกัผดิพลาด ในพระธรรมกิจการ
น้ีเราจะพบตวัอยา่งเก่ียวกบัอนัตรายของการหลงเช่ือค าเล่าลือมากมายหลายเร่ือง คนส่วนมากไม่ค่อยรู้
เร่ืองเก่ียวกบัคริสตจกัร จึงมกัเขา้ใจผดิพลาด เช่นบางคนเขา้ใจวา่คริสตจกัรเป็นนิกายหน่ึงของศาสนายวิ 
เป็นตน้ แมใ้นปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีผูท่ี้หลงเขา้ใจผดิเช่นน้ีอยูไ่ม่นอ้ย เป็นท่ีน่าเศร้าใจอยา่งยิง่ ท่ีคนเป็นอนัมาก
นบัถือศาสนาโดยการชกัน าของผูอ่ื้น มิใช่การพิจารณาดว้ยตนเองจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีหลายคร้ัง
ท่ีมนุษยต์  าหนิติเตียนพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยท่ีตนเองไม่ไดอ่้านมาก่อนเลย และบ่อยคร้ังท่ีพวกเขา
วพิากษว์จิารณ์ขอ้พระธรรมท่ีอาจารยเ์ปาโลบนัทึกไว ้ทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้มาก่อน แมแ้ต่ผู ้
ท่ีไดรั้บการศึกษาสูง มีฐานะ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานดี การไดพ้ยายามคน้หาขอ้ผดิพลาดในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ มีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง การท่ีมนุษยผ์ดิพลาดเช่นน้ี ก็เพราะเขาไม่มีความรู้ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์อยา่งแทจ้ริงนัน่เอง 

ข. การเป็นพยานของคริสเตียน ช่วยได้เพยีงส่วนเดียวเท่าน้ัน อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวค าพยาน
ไวด้งัน้ี และก็เป็นความจริงโดยปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ วา่การเปล่ียนแปลงในชีวติของท่านนั้นไดท้  าให้ 
ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้งท่านรู้สึกประหลาดใจไม่นอ้ย แต่ประสบการณ์ของอาจารยเ์ปาโลก็ไม่อาจเปล่ียนจิตใจ
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ของพวกเขา จนกวา่พวกเขาจะมีประสบการณ์เช่นน้ีดว้ยตนเอง การเป็นพยานของคริสเตียนนั้นช่วยได้
บา้ง แต่ก็หาใช่วธีิท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจถึงศาสนาคริสตไ์ดอ้ยา่งถ่องแทไ้ม่ ในฐานะท่ีคริสเตียนทั้งหลายก็
ยงัคงเป็นคนบาปอยู ่ ความผิดบาปอนัสืบเน่ืองมาแต่อาดาม ยงัคงมีอยูใ่นตวัเขา ดงันั้นเขาจึงอาจพลาด
พลั้งและกระท าความผดิบาป ขา้พเจา้รู้สึกสงสารบุคคลท่ีพยายามท าความเขา้ใจในศาสนาคริสต ์ โดย
เพียงแต่สังเกตเอาจากความประพฤติของคริสเตียนเป็นเกณฑเ์ท่านั้น โดยท่ีไม่ไดม้องดูพระเจา้เลย แน่
ละ คริสเตียนทุกคนควรจะส าแดงชีวติคริสเตียนออกมาใหผู้อ่ื้นไดรู้้ไดเ้ห็น ดีกวา่ท่ีเราจะกระท ากนัอยู่
ทุกวนัน้ี ขอใหพ้ระเจา้ไดโ้ปรดยกโทษบาปใหเ้รา ในการท่ีเรามกัจะผดิพลาด กลายเป็นหินสะดุดไป
แทนท่ีจะช่วยส่งเสริมใหผู้อ่ื้นรู้จกัพระองคม์ากข้ึน 

ค. ประสบการณ์ในชีวติของแต่ละบุคคลเป็นส่ิงทีม่ั่นใจได้เสมอ น่ีคือเป้าหมายในการประกาศ
พระกิตติคุณของอาจารยเ์ปาโล ดว้ยจุดประสงคก์็จะใหม้นุษยไ์ดมี้ประสบการณ์ดว้ยตนเองน่ีแหละ ท่าน
จึงไดเ้ป็นพยานดว้ยตนเอง อาจารยเ์ปาโลตอ้งการท่ีจะให้กษตัริยอ์ะกริพพาไดท้ดสอบศาสนาคริสตด์ว้ย
พระองคเ์อง มิใช่เพียงแต่รับฟังเร่ืองราวของพระคริสตจ์ากการเป็นพยานของท่านเท่านั้น แต่จะตอ้งรับ
เอาพระคริสตด์ว้ยพระองคเ์อง อาจารยเ์ปาโลเช่ือแน่วา่กษตัริยอ์ะกริพพาจะตอ้งไดพ้บพระคริสต ์ และ
เขา้ใจในพระองค ์เช่นเดียวกบัท่ีท่านไดป้ระสบมาแลว้ 

หลกัส าคญัอนัเป็นพื้นฐานท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในการนบัถือศาสนาคริสตข์องพวกเราก็คือ จะตอ้งรับ
เช่ือจากพระคริสตโ์ดยตรง มิใช่โดยการสอบถามผูห้น่ึงผูใ้ด หรือศึกษาจากต าราเล่มหน่ึงเล่มใด แต่
จะตอ้งศึกษาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยตรง และแสวงหาพระคริสตส์ าหรับตวัเราเอง เม่ือฟิลิปเล่า
ใหน้ะธนัเอลฟังวา่ พระเยซูชาวเมืองนาซาเร็ธคือพระคริสต ์แต่นะธนัเอลไม่เช่ือ กลบัยอ้นถามวา่ “ส่ิงดี
อันใดมาจากเมืองนาซาเร็ธหรือ?” ฟีลิปมิไดโ้ตแ้ยง้หรืออธิบายขอ้ความอนัใดใหย้ดืยาวเลย ท่านตอบ
นะธนัเอลสั้น ๆ วา่ “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:45,46) น่ีคือวธีิทดสอบท่ีปลอดภยัและดีท่ีสุด เป็นวธีิทดสอบ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลของมนุษยโ์ดยแท ้ จงอ่านพระวจนะของพระองคส์ าหรับตวัท่านเอง แลว้
พิจารณาใหดี้ดว้ยวา่ พระองคคื์อผูใ้ด พระองคท์รงเรียกร้องใหเ้ราท าอะไร แลว้จงปฏิบติัตามค าขอร้อง
ของพระองค ์ มอบชีวติจิตใจใหแ้ก่พระองค ์ แลว้ไม่นานนกัท่านก็จะเป็นเหมือนดัง่ชาวสะมาเรียซ่ึง
ยอมรับอยา่งช่ืนบานวา่ “ตั้งแต่น้ีไปเราไม่เช่ือ เพราะค าของเจา้ เพราะวา่เราไดย้นิเอง และรู้วา่ท่านองคน้ี์
เป็นผูช่้วยโลกให้รอดเป็นแน่” (ยอห์น 4:42) 

3. คริสเตียนมีเร่ืองส าคัญซ่ึงควรรับฟัง 

“ขอให้ท่านได้โปรดทนฟังข้าพเจ้า” (กิจการ 26:3) พระกิตติคุณก็เรียกร้องเราเช่นเดียวกนัน้ี 
ก. พระกติติคุณเร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนม์สามารถอธิบายปัญหาทีล่กึลบัของชีวติได้ทุกประการ 

ส่ิงท่ีคนตอ้งการคือพระเจา้ ถา้ปราศจากพระองคทุ์กอยา่งก็จะสับสนยุง่เหยงิ ถา้ปราศจากพระเจา้ ก็จะไม่
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มีชีวติท่ีแทจ้ริง ไม่มีความสุขท่ีแทจ้ริง และไม่มีความพอใจท่ีย ัง่ยนืถาวรเลย ถา้ปราศจากพระเจา้มนุษยก์็
จมอยูใ่นความมืดมนแห่งความผดิบาป ไม่มีความหวงัอะไรเลยแมใ้นบั้นปลายของชีวิต แต่โดยการฟ้ืน
คืนพระชนมข์องพระคริสตทุ์กส่ิงก็จะเปล่ียนแปลงไปส้ิน และเปิดเผยใหท้ราบวา่พระเจา้ทรงเป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเรา ทรงเป็นพระผูน้ าเป็นผูป้ระทานพละก าลงั และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะท าใหเ้รา
สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยความหวงั ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
คริสตน่ี์แหละพระเจา้ไดป้ระทานความสวา่งใหแ้ก่มนุษยชาติทั้งปวง เป็นความสวา่งเฉพาะพระพกัตร์
พระเจา้ เป็นความสวา่งแห่งความยนิดี สันติสุข และอ านาจอนัใหญ่ยิง่ของพระองค ์

ข. พระกติติคุณเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้ามีไม่จ ากดั พอทีจ่ะแก้ไขความยุ่งยากทุกอย่างในชีวติ
ของเรา หากจะถามวา่ อะไรเป็นความผดิบาปเบ้ืองตน้ของมนุษย ์ ก็ขอใหเ้รายอ้นกลบัไปสู่เหตุการณ์ใน
สวนเอเดน แลว้เราก็จะไดรั้บค าตอบ มูลเหตุของความผิดบาปของมนุษยก์็คือ ความปรารถนาท่ีจะเป็น
อิสระ ไม่ตอ้งการอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของใครนัน่เอง ฉะนั้นมนุษยจึ์งไดเ้ป็นกบฏต่อพระเจา้ ท าการ
ปกครองตนเองแทนพระเจา้ ไม่ตอ้งการใหพ้ระองคป์กครองตนอีกต่อไป ทั้งไม่ยอมรับรู้และปฏิบติัตาม
พระบญัญติัของพระองค ์ มนุษยไ์ดต้ั้งระเบียบขอ้บงัคบัหรือกฏหมายของตนเองข้ึน ท าการปกครอง
ตนเองแทนพระเจา้ แต่ในท่ีสุดก็ไม่เป็นผล มนุษยไ์ดพ้ยายามแลว้พยายามอีกท่ีจะปกครองตวัเอง ซ่ึงเรา
ต่างก็ไดรู้้กนัเป็นอยา่งดีแลว้วา่ ผลแห่งการด้ือร้ันของมนุษยไ์ดก่้ออะไรใหเ้กิดข้ึนบา้งในประวติัศาสตร์
ของโลก 

การปกครองตนเองของมนุษย ์ตามยคุต่าง ๆ ท่ีผา่นมานั้นมีดว้ยกนัหลายแบบ แต่ก็ไม่มีแบบใด
ท่ีจะสัมฤทธ์ิผลเลยแมแ้ต่แบบเดียว  คร้ังหน่ึงเราเคยมีการปกครองแบบ เอกาธิปไตยหรือราชาธิปไตย 
คืออ านาจสิทธิขาดอยูท่ี่บุคคลคนเดียว แต่ในไม่ชา้ก็ตอ้งเปล่ียนแบบแผนเสียใหม่ เพราะการปกครอง
แบบน้ีไม่ยติุธรรม เป็นการข่มเหงทารุณประชาราษฎร์มากเกินไป ต่อมาเปล่ียนเป็นการปกครองโดย
พวกชั้นสูง แต่การปกครองแบบน้ีก็ไดผ้ลไม่ดีเท่าท่ีควร ตอ้งเปล่ียนไปเร่ือย ๆ เป็นระบอบสังคมนิยม
บา้ง ระบอบคอมมิวนิสตบ์า้ง และระบอบประชาธิปไตยบา้ง แต่ไม่วา่มนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงการ
ปกครองไปเป็นระบอบใดก็ตาม ก็มิไดท้  าใหม้นุษยไ์ดเ้ป็นอิสระเสรีตามความตอ้งการเลย ถา้จะใหเ้กิด
ผลดีอยา่งแทจ้ริงแลว้ การปกครองทุก ๆ ระบอบจะตอ้งไดรั้บการทรงน า การช่วยเหลือ และอยูภ่ายใต้
การควบคุมของพระเจา้เท่านั้น 

ระบอบการปกครองท่ีมนุษยโ์ลกตอ้งการแทจ้ริงนั้นคือ การปกครองระบอบราชาธิปไตย โดย
องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา โดยการปกครองน้ีเท่านั้นท่ีจะยติุปัญหายุง่ยากต่าง ๆ ทั้งทางส่วนตวั และ
ทางสังคมไดอ้ยา่งส้ินเชิง ฉะนั้นไม่วา่จะเป็นความยุง่ยากใด ๆ ท่ีเกิดจากความผดิบาป ไม่วา่จะเป็นดา้น
ส่วนตวั หรือสังคมก็ตาม เราก็อาจจะยติุขอ้ยุง่ยากนั้นไดใ้นทนัที โดยการยอมรับเอาพระเยซูคริสตใ์ห้
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เป็นผูน้ าท่ีสูงสุดในชีวิตจิตใจของเรา พระกิตติคุณแห่งแผน่ดินของพระเจา้สามารถแกไ้ขขอ้ยุง่ยากใน
ชีวติของเราไดทุ้กอยา่ง 

ค. พระกติติคุณแห่งการอภัยโทษตอบสนองส่ิงทีค่วรมีในชีวติของเรา จุดสุดยอดของความ
ตอ้งการของมนุษยก์็คือการอภยัโทษบาป ความเป็นอิสระจากการรับผิดชอบทั้งปวง เรารู้วา่เรามี
ความผดิบาป มีพนัธะท่ีตอ้งผกูมดัอยู ่ เป็นคนอ่อนแอ เป็นคนไม่บริสุทธ์ิและถูกแยกจากพระเจา้ และไม่
มีอะไรควรค่าแก่การแตะตอ้งเลย มีแต่พระกิตติคุณแห่งการอภยัโทษบาปเท่านั้น ท่ีจะสนองส่ิงท่ีควรมี
ในชีวติของเราได ้เม่ือพระคริสตห์า้มคล่ืนในทะเลวา่ “จงสงบเงียบเถิด” หรือสั่งผวีา่ “จงออกมา” อ านาจ
ของมารก็เส่ือมสูญไป เม่ือพระคริสตส์ าแดงพระองค ์การแตกแยกกนัของเราก็หายไป การอภยัโทษของ
พระองคเ์ป็นการตอบสนองความตอ้งการของชีวิตใหส้มบูรณ์ยิง่ตามท่ีอธิบายมาทั้งหมดน้ีคือเหตุผล
ท่ีวา่ เหตุใดเร่ืองราวของคริสเตียนจึงควรแก่การรับฟัง 

พระกิตติคุณน้ีมาสู่เรา เช่นเดียวกบัท่ีไดม้าถึงกษตัริยอ์ะกริพพาแลว้ เพื่อตอ้งการใหเ้ราไดท้  า
การทดสอบดว้ยตวัเราเอง พระกิตติคุณน้ีตอ้งการให้เรามีความอดทน ซ่ึงถา้เราปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องน้ี
อยา่งละเอียด พระเจา้ก็จะตอบสนองความตอ้งการของเราจนเป็นท่ีพอใจ 

ความรอดจะช าระลา้งมลทิน และความสกปรกทั้งหลายท่ีเรามีอยูใ่หส้ะอาดบริสุทธ์ิ และจะท า
ใหค้วามอ่อนแอของเรากลายเป็นความแขง็แรง ความขรุขระในชีวติกลายเป็นความราบร่ืน ดว้ยฤทธ์ิ
อ านาจของพระเจา้ความสงสัยของเราจะหมดส้ินไปโดยความจริงแห่งพระกิตติคุณ พายรุ้ายในชีวติจะ
สงบลง โดยสันติสุขแห่งพระกิตติคุณความมืดก็จะกลายเป็นความสวา่ง และความเศร้าโศกจะกลายเป็น
ความเลา้โลมใจ ความเยน็ชาจะกลายเป็นความอบอุ่นเพราะความรัก ฉะนั้นพระกิตติคุณจึงไดม้าถึงเรา
เพื่อท่ีจะเชิญใหเ้ราทดสอบดู ดุจเดียวกบัท่ีไดเ้ช้ือเชิญคนในสมยัก่อน ๆ มาแลว้วา่ “จงชิมดูจึงจะรู้ว่า 
พระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ ผู้ใดท่ีพ่ึงอาศัยในพระองค์กเ็ป็นสุข” (สดุดี 34:8) 
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บททีส่อง เราเช่ืออะไร 

“แต่ว่าเม่ือพระเจ้าผู้เป็นท่ีรอดของเรา ทรงพระกรุณาโปรด และประทานความรักแก่มนุษย์ให้
ปรากฏแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด โดยช าระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และโดยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิทรงสร้างขึน้ใหม่ ไม่ใช่ตามการชอบธรรมซ่ึงเราได้กระท า แต่ตามพระองค์ทรงพระกรุณา พระ
วิญญาณนั้น พระองค์ได้ทรงประทานแก่เราท้ังหลายอย่างบริบูรณ์ โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา เพ่ือว่าเม่ือทรงตั้งเราไว้ในความชอบธรรมแล้ว โดยพระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ รับ
มรดก ตามความหวงัท่ีจะได้ชีวิตนิรันดร์” (ทิตสั 3:4-7) 

บรรณาธิการหนงัสือพิมพร์ายวนัผูห้น่ึงเคยเขียนคอลมัน์ “ท่านเช่ือหรือไม่” ลงในหนงัสือพิมพ์
ของเขาปรากฏวา่เขาไดรั้บจดหมายจากผูอ่้านนบัเป็นพนั ๆ ฉบบัแสดงความกระตือรือร้นตอ้งการเช่ือใน
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง “เราเช่ือหรือไม่” ค  าตอบเร่ืองน้ีก็คือ “แน่ละ เราตอ้งเช่ือเพราะทุก ๆ คนต่างก็เช่ือดว้ยกนั
ทั้งนั้น” เป็นความสัตยจ์ริงท่ีวา่ ไม่มีคนใดในโลกท่ีจะด ารงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยท่ีไม่มีความเช่ือในส่ิงใดเลย 
ความเช่ือเป็นรากฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อชีวติมนุษยม์าก เป็นตน้วา่ เด็ก ๆ ยอ่มตอ้งเช่ือฟังบิดามารดา 
นกัเรียนก็ตอ้งเช่ือฟังครูอาจารย ์การประกอบธุรกิจการคา้ก็ตอ้งมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั จึงจะด าเนิน
ไปได ้ ตลอดจนการบริหารงานระหวา่งชาติก็เช่นเดียวกนั ตอ้งอาศยัความเช่ือเป็นรากฐานส าคญั ไม่วา่
จะเป็นแห่งหนต าบลใดก็ตาม มนุษยต่์างก็ตอ้งมีความเช่ือดว้ยกนัทั้งส้ิน 

ค าถามท่ีแทจ้ริงนั้นมิใช่วา่ “ท่านเช่ือหรือไม่” แต่ควรเป็น “ท่านเช่ืออะไร” หรือจะให้ดีกวา่นั้นก็
คือ “ท่านเช่ือผูใ้ด” เม่ือเราจ าแนกค าถามออกไปเช่นน้ี ก็เกิดความคิดเห็นแตกกนัออกไปหลายแง่ 

ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน เราจะเช่ืออะไร และเช่ือผูใ้ด ส าหรับปัญหาน้ี เราสามารถตอบได้
หลายแนว แต่ก่อนท่ีจะตอบค าถามวา่ “เราเช่ืออะไร” น้ีก็ขอใหเ้ราศึกษาดูพระธรรมทิตสั 3:4-7 อนัเป็น
จดหมายฝากของอาจารยเ์ปาโลเสียก่อน 

สาระส าคญัของพระธรรมทิตสัทั้งส่ีขอ้ดงักล่าวก็คือ “รอด” หรือ “ความรอด” ซ่ึงไดก้ล่าวไวถึ้ง
สามคร้ังแน่ละ เราซ่ึงเป็นคริสเตียนเช่ือในความรอด เพราะวา่ความรอดเป็นความจริงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดใน
โลก และเป็นหลกัส าคญัของศาสนาคริสต ์ กล่าวคือเป็นหนทางอีกทางหน่ึงซ่ึงเป็นทางท่ีปลอดภยั เป็น
ความปลอดภยั ฝ่ายวิญญาณจิต ซ่ึงย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิตย ์ ขอใหเ้ราศึกษาถึงสาระส าคญัของการเปิดเผยถึง
เร่ืองความปลอดภยัอนัน่าอศัจรรยน้ี์แก่มนุษย ์ ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัเถิด ความรอดน้ีแหละคือ
ส่ิงท่ีคริสเตียนควรเช่ือถือให้แน่ 
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1. พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานความรอด  

พระธรรมทิตสักล่าวถึงองคพ์ระเยซูคริสตว์า่ ทรงเป็น “พระเจา้ พระผูช่้วยใหร้อดของเรา” จง
สังเกตวา่เพราะพระเจา้ทรงรักเรา จึงไดป้ระทานความรอดใหแ้ก่เรา อาจารยเ์ปาโลกล่าวถึงพระเมตตา
กรุณาของพระเจา้ในขอ้หา้วา่ หมายถึงความสงสารเวทนา ผูท่ี้ตกอยูใ่นความทุกขย์ากและมีความจ าเป็น
ต่าง ๆ พระเจา้ทรงทราบถึงความตอ้งการของเราทุก ๆ คน และดว้ยความเวทนาสงสารน้ีเอง พระองคจึ์ง
ทรงช่วยเหลือเรา แต่พระคุณของพระองค ์ ยิง่มีความหมายลึกซ้ึงกวา่ความเมตตากรุณามาก เพราะรวม
ความไปถึงการรักเมตตากรุณาต่อทุก ๆ คน แมแ้ต่คนท่ีชัว่ร้าย ซ่ึงไม่มีคุณงามความดีอะไร สมควรท่ีจะ
รับความรักความเมตตาของพระองคเ์ลยก็ตาม ภาพน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทานความ
รอดใหแ้ก่มนุษยแ์ละเป็นรากฐานแห่งความเช่ือของเรา 

2. ความจริงแห่งความรอด 

ก. ความรอดมิได้ขึน้อยู่กบัคุณงามความดี “ไม่ใช่ตามการชอบธรรมซ่ึงเราได้กระท า” (ขอ้ 5) 
นบัตั้งแต่ปฐมกาลเป็นตน้มา ไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ มนุษยต่์างปรารถนาท่ีจะไดรั้บความรอด และควร
ปฏิบติัพระเจา้ แต่ทั้ง ๆ ท่ีเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจา้ เขากลบัไม่ยอมท าตามน ้าพระทยัพระ
เจา้ ตอ้งการเป็นอิสระ ไม่ตอ้งการอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาของพระเจา้ ความปรารถนาท่ีจะเป็นอิสระจาก
พระเจา้น่ีแหละ ท่ีท าใหม้นุษยต์กอยูใ่นความบาป นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา และผลของความด้ือร้ันของ
มนุษยน่ี์เองท่ีท าให้เกิดศาสนาต่าง ๆ ข้ึนมากมายหลายศาสนา มีการถวายเคร่ืองสักการะบูชา การสร้าง
แท่นบูชา การช าระตน การทรมานตนเอง และการท าพิธีกรรมอ่ืน ๆ  อีก แต่ไม่มีวธีิการใดไดรั้บ
ผลส าเร็จเลย เพราะถา้หากวา่จะมีผูห้น่ึงผูใ้ดไดรั้บความรอด เพราะการท าคุณงามความดีของตนเองบา้ง 
ก็ตอ้งหมายความวา่ การกระท าของเขาจะตอ้งด าเนินไปในท านองคลองธรรมอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีสุด 
และจะตอ้งรักษาพระบญัญติัไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นท่ีสุด ทั้งในดา้นความคิดเห็น ค าพดู และการกระท า แต่
ก็ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดท่ีจะปฏิบติัตามไดเ้ลยแมแ้ต่คนเดียว ทั้งน้ีเพราะความผดิบาปท าใหเ้ราเหินห่างจาก 
จริยธรรม เหน่ียวร้ังมิใหเ้รากระท าในส่ิงท่ีถูกท่ีควรในสายพระเนตรของพระเจา้ ฉะนั้นถา้มนุษย์
ประสงคจ์ะไดรั้บความรอดอยา่งแทจ้ริง เขาก็จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไม่พึ่งพาอาศยัการท าบุญหรือท าคุณงาม
ความดีของตนเองเลย นกัปราชญไ์ดจ้  าแนกมนุษยช์าติออกตามความเช่ือถือในทางศาสนา ไดเ้ป็น
ประเภทใหญ่ ๆ สองประเภทคือ ประเภทหน่ึงไดแ้ก่พวกท่ีพยายามแสวงหาความรอด โดยการพึ่งการ
กระท าคุณงามความดีของตนเองและกล่าวอา้งอยา่งมัน่ใจวา่ “ขา้พเจา้มีของติดมือมา” ส่วนอีกประเภท
หน่ึงนั้น ไดแ้ก่ผูท่ี้ปฏิเสธตนเอง ไม่ยอมเช่ือพึ่งคุณงามความดีของตนเอง หรือของมนุษยด์ว้ยกนัแต่
ประการใด หากแต่ถ่อมตวัลงและกล่าวสารภาพผดิดว้ยความเสียใจวา่ 

“ขา้ไม่มีอะไรติดมือมา 



 12 

มีแต่มือเปล่าเขา้เกาะกางเขน” 
ข. ความรอดคือพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด....ตามพระองค์

ทรงพระกรุณา” (ขอ้ 5) ความรอดเป็นพระราชกิจของเจา้มิใช่ของผูใ้ด “ความรอดมาจากองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้” “พระเจา้พระผูช่้วยใหร้อดของเรา” พระนามน้ีเหมาะสมกบัต าแหน่งของพระองคท่ี์สุด และโดย
พระกรุณาของพระองคเ์ท่านั้นท่ีท าใหม้นุษยร์อด มนุษยไ์ม่มีคุณงามความดีอะไรพอท่ีจะรับความรอด
จากพระเจา้เลย แต่ดว้ยพระกรุณาธิคุณของพระองค ์ จึงช่วยใหเ้รามีชีวิตท่ีสนิทอยูใ่นพระคริสต ์ และมี
ความรอดนิรันดร์ 

ค. ความรอดเป็นของประทานทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดโดยช าระให้
เรามีใจบังเกิดใหม่ และโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสร้างขึน้ใหม่” (ขอ้ 5) ถอ้ยค าเหล่าน้ีไดอ้ธิบายให้
เราเห็นถึงความครบถว้นบริบูรณ์แห่งความรอดของพระเจา้อยา่งชดัเจน ความรอดเร่ิมตน้ดว้ยการบงัเกิด
ใหม่ และเม่ือพระเจา้ไดท้รงช าระเราให้เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ โดยการอภยัโทษบาปแลว้ พระองคก์็ประทาน
ชีวติใหม่ใหแ้ก่เราทุก ๆ วนั ซ่ึงเราสามารถรับเอาชีวิตใหม่นั้นไดโ้ดยอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึง
สถิตอยูใ่นเรา 

ง. ความรอดเป็นของประทานอนับริบูรณ์ “พระองค์ได้ทรงประทานแก่เราท้ังหลายอย่าง
บริบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์ ผู้ ช่วยให้รอดของเรา” (ขอ้ 6) ของประทานของพระเจา้มีบริบูรณ์เสมอ ใน
พระราชฐานของพระบิดาเจา้นั้น “มีอาหารกินอ่ิม และยงัมีเหลืออีก” (ดู ลูกา 15:17) พระเจา้ทรงเท
ความรอดของพระองคล์งมาสู่เราอยา่งเหลือลน้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ดทุ้ก ๆ 
คน ไม่วา่จะอยูแ่ห่งหนต าบลใดในโลก และไม่วา่จะอยูใ่นสภาพเช่นใด พระเจา้ไดป้ระทานความรอด
จากความผดิบาปทั้งหมดใหแ้ก่เรา นอกจากนั้นยงัไดป้ระทานความชอบธรรม ความยติุธรรม ฤทธ์ิ
อ านาจ รัศมีภาพท่ีบนัดาลใหเ้ราเกลียดชงัความบาป และยงัไดจ้ดัเตรียมทางใหเ้ราเขา้สนิทกบัพระองค์
อีกดว้ย ในพระธรรมทิตสับทน้ีสอนถึงพระเจา้คือพระบิดา พระเยซูคริสตเ์จา้คือพระบุตร และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นตรีเอกานุภาพ และทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดอนัประเสริฐยิง่ของเรา 

แต่แมว้า่พระเจา้จะทรงโปรดประทาน ความรอดฤทธ์ิอ านาจ ดงักล่าวแลว้ ก็ยงัไม่เป็นการ
เพียงพอส าหรับเรา เราจะตอ้งศึกษาคน้ควา้พระวจนะของพระเจา้ (พระคมัภีร์) อยา่งละเอียดถ่ีถว้นและ
รับเอาความรอดนั้นไวใ้นชีวิตของเราเป็นส่วนตวัอีกดว้ย 

3. ประสบการณ์แห่งความรอด 

การรับเอาความรอดน้ีจากพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? ความรอดท าใหเ้รามีประสบการณ์อะไรบา้ง? 
ก. ความรอดท าให้เราได้รับฐานะใหม่ “ทรงต้ังเราไว้ในความชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของ

พระองค์” (ขอ้ 7) การตั้งไวใ้นความชอบธรรมในท่ีน้ีหมายถึง การท่ีพระเจา้ทรงโปรดใหม้นุษยไ์ด้



 13 

กลบัคืนไปสู่ฐานะบริสุทธ์ิซ่ึงมนุษยไ์ดสู้ญเสียไปเพราะความผดิบาปของอาดามและเอวา กล่าวคือ
พระองคท์รงขจดัความผดิบาปทั้งปวงของเรา ทรงขจดัการปรับโทษ และการท่ีเราตอ้งแยกจากพระเจา้ 
ซ่ึงลว้นแต่มีมูลเหตุมาจากความผดิบาปใหห้มดส้ินไป ความชอบธรรมของพระเจา้ไดป้กคลุมคนบาป
เอาไว ้ และดว้ยพระคุณอนัใหญ่หลวงของพระองคน่ี์เอง จึงท าใหค้นบาปทั้งปวงกลายเป็นคนชอบธรรม 
จ าเพาะพระเนตรของพระเจา้น่ีแหละคือฐานะใหม่ของเรา ซ่ึงเป็นของประทาน แห่งความชอบธรรม 
โดยพระคุณของพระองค ์ซ่ึงเราสามารถรับไดโ้ดยความเช่ือ 

ข. ความรอดให้สิทธิใหม่แก่เรา “เพ่ือว่าเม่ือทรงตั้งเราไว้ในความชอบธรรมแล้ว โดยพระคุณ
ของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้รับมรดก” (ขอ้ 7) “ผู้รับมรดก” หมายถึงผูท่ี้จะไดรั้บสิทธิสืบมรดก 
ภายหลงัจากท่ีผูค้รอบครองมรดกในปัจจุบนัไดต้ายไป แต่ค าวา่ “ผูรั้บมรดก” น้ี ในพระคริสตธรรมใหม่
หมายถึงผูท่ี้จะรับเอาสง่าราศีจากพระเจา้ และการรับมรดกนั้นก็สามารถรับไดใ้นปัจจุบนักาล เพราะวา่
พระเยซูไดส้ิ้นพระชนมแ์ทนเราแลว้ อาจารยเ์ปาโลช้ีแจงวา่ไม่มีส่ิงใดท่ีจะมีค่าสูงยิง่ไปกวา่มรดกน้ี “เรา
ท้ังหลายเป็นบุตรแล้ว เราจึงเป็นทายาทคือผู้รับมรดกของพระเจ้า และเป็นทายาทดว้ยกนักบัพระคริสต”์ 
(โรม 8:17) การท่ีพระเจา้ทรงโปรดให้เรามีโอกาสไดเ้ป็นทายาทและมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บมรดก แห่งสง่า
ราศีของพระองคเ์ช่นน้ี นบัวา่เป็นสิทธิพิเศษอนัใหญ่หลวงยิง่นกั 

ค. ความรอดให้ของประทานใหม่แก่เรา คือ “ชีวิตนิรันดร์” (ขอ้ 7) การรับชีวตินิรันดร์ในท่ีน้ี
หมายถึง การมีประสบการณ์กบัพระเจา้เป็นส่วนตวั (ดู ยอห์น 17:3) และมีประสบการณ์ในการมีชีวติ
ของพระเจา้ “เราบอกท่านท้ังหลายตามจริง ถ้าผู้ใดฟังค าของเราและเช่ือพระองค์ท่ีทรงใช้เรามา ผู้นั้นมี
ชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 5:24) 

ง. ความรอดให้ความหวงัใหม่แก่เรา “เราจะได้เป็นผู้รับมรดก ตามความหวงัท่ีจะได้ชีวิตนิ
รันดร์” (ขอ้ 7) พระคริสตธรรมใหม่อธิบายไวว้า่ ความหวงัอนัใหญ่ยิง่ของมนุษย ์ก็คือการเสด็จกลบัมา
ของพระเยซูคริสตเ์จา้ และไดก้ล่าวซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าไม่นอ้ยกวา่สามร้อยคร้ัง ถึง “ความหวงัใจอันให้มีสุข 
และการส าแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ย่ิง คือพระเยซูคริตส์เจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรานั้น” (ทิตสั 2:13) น่ี
คือความหวงัอนัสูงสุดของคริสเตียน เราต่างก็รอคอยวาระนั้นดว้ยความช่ืนชมยนิดี เพราะวา่ “พระองค์
ทรงเป็นอยา่งไร เราจะเห็นพระองคอ์ยา่งนั้น” และเราทั้งหลายจะไดเ้ป็นเหมือนพระองค ์ ในแผน่ดินอนั
รุ่งเรืองไปดว้ยรัศมีชัว่กาลนานของพระองค ์

น่ีคือค าอธิบายท่ีวา่คริสเตียนเช่ืออะไร และยิง่กวา่นั้นก็คือ เป็นแก่นของความเช่ือท่ีเราเช่ือใน
พระองคร์ะหวา่งการเช่ือในความจริง และการเช่ือไวใ้จในบุคคลนั้นมีความแตกต่างกนัอยูม่าก เป็นตน้
วา่ มนุษยอ์าจจะเช่ือเร่ืองราวของพระเจา้วา่เป็นความจริง แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ไวว้างใจในพระเจา้
เช่นน้ีก็ได ้
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ฉะนั้นปัญหาส าหรับเราก็คือ เราเช่ือวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ และเป็นพระผูช่้วยให้รอดของ
เราหรือไม่? เรามอบความหวงัไวว้างใจทั้งหมดของเราใหแ้ก่พระองคห์รือไม่? เราเช่ือพึ่งพระองค์
เหมือนกบัเด็ก ๆ ซ่ึงเช่ือพึ่งผูใ้หญ่หรือไม่? ปัญหาทั้งหมดน้ีแหละคือปัจจยัส าคญัของความเช่ือและความ
ไวว้างใจ 

หลายปีมาแลว้ ดร. จอห์น จี. เพตนั มิชชนันารี ผูมี้ช่ือเสียงไดเ้ล่าถึงความยากล าบากในการแปล
พระคมัภีร์ให้เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวเกาะทะเลใต ้ ในมหาสมุทรแปซิฟิกวา่ ค  าพูดของชาวเกาะ มี
นอ้ยเหลือเกินไม่สามารถท่ีจะอธิบายความหมายของขอ้พระธรรมไดอ้ยา่งชดัแจง้ เป็นตน้วา่ เขาไม่มีค  า
วา่ “เช่ือ” หรือ “ความเช่ือ” เลย เม่ือจะพดูถึงค าน้ี ตอ้งใชค้  าวา่ “ฟัง” แทน เช่นถา้เล่าหรืออธิบายเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงใหแ้ก่เขา ถา้เขาบอกวา่เขา “ฟัง” ก็แปลวา่เขาเช่ือ แต่ถา้เขาบอกวา่ เขา “ไม่ฟัง” ก็แปลวา่ไม่เช่ือ 
ดร. เพตนั เห็นวา่ค าวา่ “ฟัง” ไม่อาจจะอธิบายความหมายของค าวา่ “เช่ือ” ในโรม 10:17 ซ่ึงวา่ “ความ
เช่ือไดเ้กิดข้ึนก็เพราะไดฟั้ง”  ดร. เพตนัไดค้รุ่นคิดถึงเร่ืองน้ีเป็นเวลาหลายเดือน จนกระทัง่วนัหน่ึงไดมี้
ชาวเกาะคนหน่ึงเขา้มาหาท่าน ท่านจึงถามชาวเกาะผูน้ั้นวา่ “ขา้พเจา้ก าลงัท าอะไรอยู”่  เขาตอบวา่ “ท่าน
ก าลงันัง่บนเกา้อ้ีของท่านนะซิ” ดร. เพตนั จึงยกเทา้ข้ึนจากพื้นงอขาวางไวบ้นไมย้ดึขาเกา้อ้ี เอนร่างบน
เกา้อ้ีแลว้ถามเขาวา่ “ดูซิ ขณะน้ีขา้พเจา้ก าลงัท าอะไร” ก็ไดรั้บค าตอบวา่ ท่านก าลงัพิงร่างของท่านไว้
บนเกา้อ้ี ดร.เพตนัรู้สึกวา่นัน่เป็นค าตอบท่ีท่านปรารถนาทีเดียว จากนั้นเป็นตน้มาท่านไดอ้ธิบาย “ความ
เช่ือพระเจา้” คือ “การพิงร่างไวก้บัพระเจา้” และไดมี้ชาวเกาะหลายร้อยคนท่ีส าแดงชีวิตของเขา โดยการ
พิงชีวติจิตใจไวก้บัพระเยซูเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้น เพื่อรับความรอดและสง่าราศีอนันิรันดร์จากพระองค ์ น่ีคือ
การไวว้างใจ การพึ่งพิงทุกอยา่งไวบ้นวถีิทางของพระเจา้เท่านั้น 
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บททีส่าม คริสเตียนคอืใคร 

“สาวกก็ไดช่ื้อวา่คริสเตียน ในเมืองอนัติโอเกีย จ าเดิมแต่นั้นมา” (กิจการ 11:26) 
ท่านคงเคยสังเกตมาแลว้วา่ เม่ือเหรียญสตางคถู์กใชน้าน ๆ เขา้ผวิของมนัก็จะลบเลือนไปจน

มองเห็นไม่ชดัเจนวา่ รูปและถอ้ยค าท่ีอยูบ่นเหรียญนั้นเดิมเป็นอยา่งไร การใชส้ านวนภาษาพดูของเราก็
เช่นเดียวกนั บางค าเม่ือใชน้าน ๆ เขา้ ความหมายก็ค่อย ๆ เปล่ียนไปทีละนอ้ย จนในท่ีสุดไม่รู้วา่
ความหมายเดิมนั้นคืออะไร ค าวา่ “คริสเตียน” ก็มีประวติัความเป็นมาเช่นเดียวกนัน้ี ในยคุแรก ๆ ของ
ศาสนาคริสตน์ั้น การท่ีจะเป็นคริสเตียนนั้นเป็นไปอยา่งล าบากยากเขญ็มาก มิใช่มีความสะดวกสบาย
เหมือนสมยัน้ี การเป็นคริสเตียนในสมยัก่อนนั้นมีความหมายมาก เพราะเป็นการทดสอบชีวติโดยแท ้
เพราะตอ้งสู้ทนต่อค าเยาะเยย้ ถากถาง การขดัขวางรังควานจากศตัรูผูป้ระสงคร้์าย จนอาจถึงแก่ตอ้ง
เสียชีวติโดยแท ้แต่ในสมยัน้ีถือวา่เป็นของธรรมดาสามญั ใครจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นก็ไดไ้ม่แปลก
อะไร น่ีเป็นเหตุผลอยา่งหน่ึงซ่ึงพอจะหยบิยกมาพิจารณา ถึงความหมายของการเป็นคริสเตียนได้
กระมงั 

ถา้เช่นนั้นคริสเตียนหมายถึงอะไร? การตอบค าถามน้ีเราตอ้งยอ้นกลบัไปดูความหมายเดิมใน
สมยัก่อน ๆ เช่นเดียวกบัท่ีเราตอ้งคน้หารูปรอยบนเหรียญสตางคว์า่เดิมเป็นอยา่งไรนั้นเอง ปัญหาต่อมา
ก็คือ การท่ีจะเป็นคริสเตียนนั้นตอ้งท าอยา่งไร? ค าตอบก็คือ คริสเตียนคือผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัพระ
คริสตน์ัน่เอง ความสัมพนัธ์กบัพระคริสตแ์บ่งออกไดเ้ป็นสองส่วนคือ 

1. การเข้าสนิทกบัพระคริสต์ 

ค าวา่ “คริสเตียน” หมายถึงผูท่ี้ติดตามพระองค ์ พระเยซูคริสต ์ การเขา้สนิทกบัพระเยซูน้ี มิใช่
เป็นการกระท าชัว่คร้ังชัว่คราว หากแต่เป็นการถาวรตลอดชีวติ ซ่ึงพอจะแบ่งเป็นขอ้ยอ่ย ๆ ไดด้งัน้ี 

ก. เข้าสนิทในชีวติ ชีวิตของพระคริสตก์ลายเป็นชีวิตของผูท่ี้ติดตามพระองคซ่ึ์ง “ได้บังเกิดใหม่
แล้ว” (ยอห์น 3:3) และพระองคจ์ะท าใหเ้ขา “ได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4) “พระ
คริสตต่์างหากทรงมีชีวิตเป็นอยูใ่นเขา” (ดู กาลาเทีย 2:20) และเขาจะเจริญวฒันาข้ึนในพระองค ์ ผูท้รง
เป็นชีวติของเขา (ดูเอเฟซสั 4:15) 

ข. เข้าสนิทในความรัก คริสเตียนรักพระเยซูคริสต ์ เพราะพระองคท์รงรักพวกเขาก่อน (ดู 1 
ยอห์น 4: 19) ความรักแสดงใหเ้ห็นถึงความจงรักภกัดี คริสเตียนต่างเช่ือฟังและท าตามน ้าพระทยัของ
พระคริสต ์ และตระหนกัดีวา่ ชีวติท่ีพวกเขามีอยูน่ั้น มิใช่เป็นของพวกเขาเอง หากแต่เป็นชีวติของ
พระองค ์
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พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีเรานมสัการ การท่ีพระองคท์รงพลีพระชนมชี์พของ
พระองคเ์อง ถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชานั้น เป็นรากฐานแห่งความเช่ือไวว้างใจของเรา ชีวิตของ
พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เราความจริงของพระองคเ์ป็น ดวงประทีป ส าหรับ การประพฤติ
ปฏิบติัของเรา พระสง่าราศีของพระองคคื์อเป้าหมายแห่งความพากเพียรของเรา และการเสด็จกลบัมา
ของพระองคเ์ป็นความหวงัสูงสุดในชีวติของเรา พระเยซูคริสตท์รงยอมรับโทษ เพื่อเรา พระเยซูคริสต์
ประทบัอยูใ่นเรา พระเยซูคริสตท์รงอยูใ่ตเ้ราเป็นรากฐานของเรา พระเยซูคริสตท์รงปกป้องอยูร่อบกาย
เรา พระเยซูคริสตท์รงเป็นเจา้นายเหนือเรา พระเยซูคริสตท์รงอยูเ่คียงขา้งเรา พระเยซูคริสตท์รงเป็น
ความหวงัเบ้ืองหนา้เรา 

การเขา้สนิทในชีวิต และในความรักกบัพระเยซูคริสต ์จะเป็นไปไดอ้ยา่งเกิดผล ก็โดยความเช่ือ
เท่านั้น 

3. การได้รับการชโลมโดยพระคริสต์ 

ค าวา่ “พระคริสต”์ แปลวา่ “ผูท่ี้ไดรั้บการชโลมไวแ้ลว้” ซ่ึงตรงกบัค าในภาษายวิวา่ “มาซีฮา” 
ในพระคมัภีร์เดิมนั้น การชโลมเป็นสัญลกัษณ์ของการแต่งตั้งหรือสถาปนาของศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต 
และกษตัริยน์ ้ ามนัท่ีใชช้โลมนั้นมีความส าคญั และความหมายท านองเดียวกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึง
พระบิดาเจา้ทรงใชช้โลมพระคริสต ์ (กิจการ 10:38) และพระคริสตท์รงใชช้โลมคริสเตียนนัน่เอง (2 โค
รินธ์ 1:21, 22) ฉะนั้นการเป็นคริสเตียนจึงหมายถึงการรับเอาพระวญิญาณของพระคริสตแ์ละเป็นผู ้
บริบูรณ์ดว้ยพระคุณและฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์

ก. คริสเตียนคือผู้ทีพ่ระเจ้าทรงชโลมไว้เพือ่ให้เป็นผู้บริสุทธ์ิ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงช าระ
จิตใจของคริสเตียนใหป้ราศจากจุดด่างพร้อย และมลทินทั้งปวง และทรงช่วยใหพ้น้จากความมืดมน 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูภ่ายในคริสเตียนทรงเป็นผูท้  าใหเ้ขาบริสุทธ์ิ 

ข. คริสเตียนคือผู้ทีพ่ระเจ้าทรงชโลมไว้เพือ่ให้รับฤทธ์ิอ านาจ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็น
พระวญิญาณท่ีประกอบไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจ และพระองคท์รงโปรดประทานฤทธ์ิอ านาจน้ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ือ ใน
การเขา้เฝ้านมสัการพระเจา้ และในการอธิษฐานเผื่อผูอ่ื้น เร่งเร้าใหผู้เ้ช่ือเกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั การชโลมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อชีวิตคริสเตียนอยา่งยิง่   การเป็น 
คริสเตียนท่ีแทจ้ริงนั้นหมายความวา่จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บการชโลมไวแ้ลว้ 

อยา่ลืมวา่ คริสเตียนคือผูท่ี้เขา้สนิทในพระคริสตแ์ละเป็นผูท่ี้พระองคท์รงชโลมไวแ้ลว้ มีบาง
คนคิดวา่ การท่ีคริสเตียนเขา้สนิทกบัพระเยซูคริสตน์ั้น เป็นการเพียงพอแลว้ ไม่จ  าเป็นท่ีพระองคจ์ะตอ้ง
ชโลมคริสเตียนอีก พระเยซูคริสตเจา้ มิใช่ทรงเป็นเพียง “พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิด
บาปของโลกไป” (ยอห์น 1:29) เท่านั้น หากแต่พระองคย์งัทรงเป็นผูใ้หบ้พัติศมาดว้ยพระวญิญาณ
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บริสุทธ์ิอีกดว้ย (ยอห์น 1:33) ในปัจจุบนัน้ีมีหลายคนท่ีอา้งตนวา่เป็นคริสเตียน แต่มิไดป้ระพฤติปฏิบติั
ใหเ้หมาะสมกบัความเป็นคริสเตียนเลย ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะเขามิไดป้ระกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
นัน่เอง หากวา่เราศึกษาพระคริสตธรรมใหม่โดยตลอดแลว้จะเห็นวา่ในสมยัอคัรสาวกนั้น คริสเตียนแต่
ละคน มิใช่เพียงแต่เขา้สนิทกบัพระเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือเท่านั้น หากยงัเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น
ในการรับใชพ้ระเจา้อยา่งเตม็สติก าลงัและเป็นผูท่ี้รับฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้อีกดว้ย น่ีแหละคือ 
ความหมายของค าวา่คริสเตียน 

ค าถามท่ีท่านผูอ่้านควรถามตวัเองอยา่งยิง่ ก็คือ “ขา้พเจา้เป็นคริสเตียนหรือไม่” “ขา้พเจา้ไดรั้บ
เอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้หรือยงั” “ขา้พเจา้ไดรั้บเอาพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหช้ าระ
ขา้พเจา้ หรือยงั” “ขา้พเจา้รู้จกัพระเยซูคริสตเ์จา้ผูส้ง่าราศี กอปรดว้ยพระเมตตากรุณา และฤทธ์ิอ านาจ
หรือยงั” 

การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะเป็นคริสเตียนนั้นจะตอ้งท าอยา่งไรเราจึงจะมีความสัมพนัธ์กบัพระคริสต์
อยา่งแทจ้ริงปัญหาเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บับนัไดส่ีขั้นดงัน้ีคือ 

ก. เราจะตอ้งไวว้างใจในพระคริสตว์า่ พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 
ข. เราจะตอ้งถวายตวัให้แก่พระองคใ์นฐานะท่ีทรงเป็นพระเจา้ของเรา 
ค. เราตอ้งรับเอาพระวิญญาณบริสุทธ์ิไวเ้ป็นส่วนตวั โดยความเช่ือ 
ง. เราจะตอ้งปฏิบติัพระคริสตใ์นฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นเจา้นายของเรา 
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บททีส่ี่ “เราอยู่ทีน่ี่” 

“เม่ือเจ้าจะร้องเรียก พระเจ้าจะตอบ และเม่ือเจ้าจะร้องทุกข์ พระองค์จะตรัสว่า เราอยู่ ท่ีน่ี”    
(อิสยาห์ 58:9) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีเปิดเผยใหม้นุษยรู้์ถึงเร่ืองราวของพระเจา้ และเป็นหนงัสือ
ท่ีบนัทึกถึงค าตอบของมนุษย ์ ท่ีมีต่อการเปิดเผยนั้น ชีวติมนุษยจ์ะสมบูรณ์ครบถว้นไดก้็โดยการรู้จกั
และกระท าตามน ้าพระทยัพระเจา้ เม่ือมนุษยย์อมท าตามน ้ าพระทยัพระเจา้ เขาก็จะพบความสุขท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับปัญหาท่ีวา่ เราจะรับความสุขน้ีไดอ้ยา่งไรและเราจะท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ได้
อยา่งไรนั้น ค าตอบอยูใ่นสามค าอนัเป็นหวัขอ้ของบทเรียนน้ีแลว้ เพราะความหมายของพระคริสตธรรม
คมัภีร์ทั้งเล่มรวมอยูใ่นสามค าน้ีทั้งส้ิน ทั้งสามค าน้ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีซ่ึงเราควรปฏิบติัตาม และหากเรา
ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก็จะเผยใหเ้ราทราบถึงเคล็ดลบัในการด ารงชีวติ แทบจะกล่าวไดว้า่ เร่ืองราว
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้และมนุษย ์ นบัตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลจนจบพระธรรมววิรณ์ อยูใ่นสาม
ค าน้ีทั้งส้ิน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวถึงค าวา่ “เราอยูท่ี่น่ี” หลายคร้ังดว้ยกนั ซ่ึงถา้เราพิจารณา
ใคร่ครวญใหดี้แลว้จะเห็นไดว้า่ ถอ้ยค าน้ีจ  าแนกความหมายออกเป็นสามประเภทคือ 

1. พระเจา้ตรัสกบัมนุษย ์
2. มนุษยท์ูลตอบพระเจา้ 
3. มนุษยพ์ดูกบัมนุษย ์
จากความหมายทั้งสามประเภทน้ี ท าใหเ้ราเห็นดงัน้ีคือ 
1. ชีวติซ่ึงมาแต่พระเจา้ 
2. ชีวติท่ีถวายใหแ้ก่พระเจา้ 
3. ชีวติท่ีด ารงอยูเ่พื่อพระเจา้ 
การท่ีจะส าแดงชีวติคริสเตียนท่ีดี เฉพาะในกรณีพิเศษ หรือเฉพาะในยามท่ีจ าเป็นเพียงชัว่คร้ัง

ชัว่คราวนั้น เราสามารถท่ีจะกระท าไดง่้าย แต่การท่ีประพฤติตนใหดี้ให้เป็นกิจวตัรประจ าวนันั้น เป็นส่ิง
ท่ีกระท าไดย้าก ในกรณีพิเศษนั้นเราอาจ จะมีพละก าลงั พอท่ีจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดเ้ช่นเดียวกบั “กาง
ปีกบินขึน้ไปดุจนกอินทรี” และในยามจ าเป็นนั้น เราก็อาจ “ว่ิงไปและไม่รู้จักอ่อนเปลีย้” แต่เหนือส่ิง
อ่ืนใดเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บพระคุณจากพระเจา้ ส าหรับชีวติประจ าวนัของเราเพื่อวา่จะได ้ “เดินไป
และไม่รู้จักอิดโรย” (อิสยาห์ 40:31) 
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การด ารงชีวติในปัจจุบนัน้ีมกัมีปัญหามากมายหลายอยา่งท่ีสร้างความยุง่ยากใหแ้ก่ทั้งสมอง
จิตใจ และร่างกายของเราสุดท่ีจะกล่าว แต่พระเจา้ก็ไดท้รงเตรียมโครงการไวใ้หเ้รา ท่ีจะก าจดัปัญหาน้ี
ใหห้มดไป ซ่ึงเพียงพอส าหรับความตอ้งการของเรา และง่ายต่อการปฏิบติัโดยการเช่ือพึ่งในพระเยซู
คริสต ์

โครงการอนัง่ายแก่การปฏิบติัตาม และเพียงพอแก่ความตอ้งการของเราน้ี มีอยูใ่นค าพดูทั้งสาม
ซ่ึงเราไดอ่้านมาแลว้ ถา้เราปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เราก็จะทราบเคล็ดลบัของการด ารงชีวติท่ีแทจ้ริง 
เพราะวา่ค าพดูเหล่าน้ีเป็นรากฐานส าคญัซ่ึงสามารถแกปั้ญหาไดทุ้กอยา่ง 

1. ชีวติจากพระเจ้า 

พระธรรมอิสยาห์ 58: 9 กล่าววา่ “เม่ือเจ้าจะร้องทุกข์ พระองค์จะตรัสว่า เราอยู่ ท่ีน่ี” น่ีคือ
ค าตอบของพระเจา้ เพื่อให้มนุษยแ์น่ใจวา่ พระองคป์ระทบัอยูก่บัเขาอยา่งแทจ้ริง โดยการส่งพระเยซู
คริสตล์งมาในโลก 

ก. “เราอยู่ทีน่ี่” พระองค์ประทบัอยู่กบัเราเพือ่ทีจ่ะอภัยโทษบาป พระองคมิ์ไดท้รงส่งบุคคลอ่ืน
ใดลงมา หากแต่พระองคเ์สด็จลงมาดว้ยพระองคเ์อง ผูป้ระกาศชาวจีนผูห้น่ึงไดย้กอุทาหรณ์ไวด้งัน้ี 
ขณะเม่ืออาจารยค์นหน่ึงเดินผา่นบ่อลึกซ่ึงเตม็ไปดว้ยอนัตรายนานาชนิด และมีคนบาปตกอยูใ่นนั้น ส่ิง
ท่ีอาจารยผ์ูน้ั้นท าไดอ้ยา่งมากก็คือชะโงกหนา้ลงไป แลว้พดูวา่ “ฉนัรู้สึกเสียใจดว้ยท่ีเจา้ตอ้งตกอยูใ่น
สภาพเช่นน้ี ถา้เจา้ข้ึนมาจากบ่อน้ีไดแ้ลว้ก็จงระวงัใหดี้ อยา่ไดต้กลงไปอีก” แลว้อาจารยก์็ผา่นไป และ
เม่ืออาจารยอี์กคนหน่ึงผา่นมาก็ถามวา่ “ท่านจงข้ึนมาให้ไดส้ักคร่ึงทางเถิด แลว้ฉนัจะลงไปช่วยท่าน” 
แต่เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จผา่นมา พระองคจ์ะเสด็จลงไปช่วยเหลือคนบาปท่ีน่าสงสาร และไดรั้บความ
ทุกขเ์วทนานั้นทนัที ดงัจะเห็นไดจ้ากค าพยานของกษตัริยด์าวดิเขียนวา่ “พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าขึน้มา
จากเหวเลนตมอันน่ากลัวพิลึก และได้ทรงต้ังเท้าของข้าพเจ้าไว้บนศิลา กระท าให้ย่างเท้าของข้าพเจ้าอยู่
มัน่คง” (สดุดี 40:2) 

เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จมาบงัเกิดท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็และทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนนั้น 
แทจ้ริงเป็นการส าแดงพระด ารัสท่ีพระเจา้ตรัสวา่ “เราอยูท่ี่น่ี” นัน่เอง 

พระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีสามารถช่วยใหเ้รารอดพน้จากความผดิบาปได ้ เพราะพระเยซูคริสต์
ประทบัอยูก่บัเรา ไม่มีใครอ่ืนใดในโลก ท่ีจะอยูใ่กลชิ้ดกบัมนุษยไ์ด ้ บางศาสนาถือวา่ พระเจา้ของพวก
เขาอยูสู่งมาก จนมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัคนบาปเลย และบางศาสนาถือวา่ไม่มีพระเจา้ มนุษยต์อ้งพึ่งผลกรรม
ของตนเอง นอกจากนั้นยงัมีอีกหลายลทัธิท่ียกยอ่งมนุษย ์ แต่มิไดส้อนวา่ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากพระเจา้ เพื่อให้พน้จากความผดิบาป 
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พระเจา้ประทบัอยูใ่นสวรรค ์ซ่ึงรุ่งเรืองไปดว้ยรัศมีภาพ และฤทธานุภาพเหลือท่ีจะเขา้ใจได ้แต่
ขณะเดียวกนัพระองคก์็ประทบัอยูภ่ายในจิตใจผูเ้ช่ือทุกคน โดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์
ค าสอนเร่ืองตรีเอกกานุภาพของพระเจา้ แสดงวา่พระองคท์รงอยูเ่หนือเรา อยูใ่นเราและอยูท่ ัว่ทุกหนทุก
แห่ง ในขณะเดียวกนั ค าวา่ “เราอยูท่ี่น่ี” แสดงวา่ พระเจา้ทรงอยูใ่กลเ้รา บทแรกของพระธรรมปฐมกาล
กล่าววา่ “เม่ือเดิมนั้นพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้าง....” และในบทแรกของพระคริสตธรรมใหม่กล่าววา่ 
“พระเจ้าอยู่กับเรา” จะเห็นไดว้า่ลว้นแต่ช้ีใหเ้ห็นวา่พระเจา้ประทบัอยูใ่กลชิ้ดเราทั้งส้ิน 

พระเจา้ตรัสแก่มนุษยทุ์ก ๆ คนวา่ “เราอยูท่ี่น่ี” และการท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่กลชิ้ดเราน้ีแหละ
คือการน าความรอดมาให้เรา “น่ีแน่ะ เรายืนริมประตู เคาะอยู่ ถ้าผู้ใดฟังเสียงเรา และเปิดประตู เราจะเข้า
ไปหาผู้นั้น” (ววิรณ์ 3:20) น่ีคือพระสุรเสียงของพระเจา้ ซ่ึงเรียกร้องออ้นวอนแสวงหา และพยายามท่ีจะ
น าจิตวิญญาณของมนุษยเ์ขา้หาพระองคเ์พื่อให้รับความรอด 

ข่าวประเสริฐท่ีพระเจา้ประทานแก่คนบาปทุก ๆ คนก็คือ “ค านั้นอยู่ใกล้ตัวท่านแล้ว” (โรม 
10:8) มนุษยไ์ม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปีนป่าย หรือด้ินรนแสวงหาพระเจา้ เพราะพระองคป์ระทบัอยูก่บัเราแลว้ 
พระองคไ์ม่ทรงประสงคท่ี์จะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดหลงหายไปจากพระองคเ์ลย และการท่ีพระเจา้ประทบัอยู่
ภายในเราน่ีแหละ คือความรอดท่ีแทจ้ริง พระองคมิ์ไดส่้งของประทานอ่ืนใดลงมา หากแต่พระองค์
เสด็จลงมาเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด 

ข. “เราอยู่ทีน่ี่” พระองค์ประทบัอยู่กบัเรา เพือ่ประทานฤทธ์ิอ านาจให้แก่เรา ส่ิงแรกท่ีมนุษย์
ปรารถนาก็คือ การยกโทษบาป แต่ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนอกเหนือไปจากนั้นก็คือ พระคุณของพระเจา้ 
มนุษยต์อ้งการการอภยัโทษ ส าหรับความผดิบาปท่ีผา่นพน้ไปแลว้และตอ้งการพระคุณส าหรับนิสัย
หรือสันดานบาปในปัจจุบนั เพื่อจะไดไ้ม่กระท าบาปอีกต่อไป ดว้ยเหตุน้ีพระเจา้จึงตรัสวา่ “เราอยูท่ี่น่ี” 
ส าหรับบ าบดัความตอ้งการของชีวติ ของทุกคน ไม่วา่จะตกอยูใ่นสภาพใด ฉะนั้น “อย่ากลัวเลย ด้วยว่า
เราอยู่กับเจ้า” (อิสยาห์ 41:10) ส าหรับผูเ้ช่ือทุก ๆ คนไม่วา่เขาจะตกทุกขไ์ดย้ากเพียงใด พระเจา้ก็ไม่ทรง
ทอดทิ้งเขา พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “ความกรุณาคุณของเรามีพอส าหรับเจ้าแล้ว” (2 โครินธ์ 12:19) การ
ท่ีชายหนุ่มทั้งสามคือ ซดัรัค เมเซ็ด อะเบด็นะโค รอดพน้จากการถูกไฟครอกตาย (ดู ดาเนียล 3:19-30) ก็
เพราะพระเจา้อยูก่บัเขา โดยพระสัญญาวา่ “เราอยูท่ี่น่ี” นัน่เอง 

ค. “เราอยู่ทีน่ี่” พระองค์ประทบัอยู่กบัเราเพือ่เป็นผู้น าของเรา วถีิชีวิตของเรามิไดร้าบร่ืนเสมอ
ไป ฉะนั้นผูเ้ช่ือจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการทรงน า และสติปัญญาจากพระเจา้ ในสมยัโบราณ
พระเจา้ไดท้รงช่วยชนชาติอิสราเอล ให้ออกจากประเทศอียปิตด์ว้ยเสาเมฆและเสาไฟฉนัใด (อพยพ 
14:19, 20) ในปัจจุบนัน้ี พระคริสตไ์ดท้รง “ตั้งเราให้ประกอบไปด้วยปัญญา” (1 โครินธ์ 1:30) พระองค์
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ตรัสวา่ “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ ท่ีตามเรามาจะมิได้เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” 
(ยอห์น 8:12) 

ง. “เราอยู่ทีน่ี่” พระองค์ประทบัอยู่กบัเรา เพือ่หนุนน า้ใจให้เรามีความกล้าหาญ พระเจา้ตรัสให้
ก าลงัใจโยชูวาวา่ “เราจะอยู่กับเจ้า” (โยชูวา 1:5) และตรัสหนุนน ้าใจกิดโอนวา่ “พระเยโฮวาทรงสถิต
อยู่ด้วยท่าน” (ผูว้นิิจฉยั 6:12) และอาจารยเ์ปาโลเองก็ไดเ้ป็นพยานวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเขา้ขา้ง
ขา้พเจา้” ท  านองเดียวกบัท่ีผูเ้ช่ือนบัดว้ยจ านวนลา้นตลอดทุกศตวรรษ รู้และเขา้ใจถึงพระค าน้ี พวกเขารู้
วา่ ค  าพดูน้ีเป็นความจริง เพราะวา่พระเจา้ประทบัอยูก่บัพวกเขาหนุนน ้าใจใหเ้กิดความกลา้หาญ 
ประทานพละก าลงั ความสุข และพระพรใหพ้วกเขา 

จ. “เราอยู่ทีน่ี่” พระองค์ประทบัอยู่กบัเราเพือ่ให้เรามีความมั่นใจในสันติสุขของพระองค์ “เพ่ือ
ท่านจะมีความสุขโดยเรา” (ยอห์น 16:33) “สันติสุขแห่งพระเจา้” หมายถึงการท่ีพระเจา้สถิตอยูก่บัเรา
นัน่เอง เพราะวา่พระองคท์รงเป็น “พระเจ้าแห่งสันติสุข” (1 เธสะโลนิกา 5:23) สันติสุขท่ีแทจ้ริงของ
พระเจา้นั้น มิใช่เป็นของประทานพิเศษ หากแต่เป็นการท่ีพระเจา้เสด็จลงมาประทบัอยูก่บัเรา ดว้ย
พระองคเ์อง 

ฉ. “เราอยู่ที่น่ี” พระองค์ประทบัอยู่กบัเราเพือ่ดลใจให้เกดิความหวงั “พระคริสต์สถิตอยู่ในท่าน
ท้ังหลายเป็นท่ีหวงั” (โคโลสี 1:27) เราทั้งหลายต่างก็มีความหวงัใจในอนาคตดว้ยกนัทุกคน ทั้งน้ีเพราะ
เวลาน้ีพระเจา้ไดป้ระทบัอยูใ่นจิตใจของเราแลว้ และเหตุท่ีพระเจา้ประทบัอยูก่บัเรา จึงเป็นหลกัประกนั
แห่งความหวงัของเราวา่ ต่อไปเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค ์ “เพราะว่าพระองค์เป็นอย่างไรเราจะ
เห็นพระองค์อย่างนั้น” (1 ยอห์น 3:2) 

ฉะนั้นเรา จึงสามารถเขา้ใจความหมายของค าวา่ “เราอยูท่ี่น่ี” ไดอ้ยา่งแจ่มแจง้และการท่ี
พระองคป์ระทบัอยูใ่นเราก็คือความรอดของเรานัน่เอง เป็นความรอดส าหรับความผิดบาปในอดีต เป็น
พระคุณส าหรับชีวิตในปัจจุบนัและเป็นความรอดส าหรับอนาคต สรรเสริญพระเจา้ท่ีทรงโปรดประทบั
อยูก่บัเราทั้งในกาลปัจจุบนัและตลอดไป 

พระเจา้ตรัสแก่ทุกคนท่ีตอ้งการและแสวงหาพระองคว์า่ “เราอยูท่ี่น่ี” พระองคต์รัสถอ้ยค าน้ีแก่
เรา โดยทางพระคริสตธรรมคมัภีร์อนับริสุทธ์ิ และโดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ตลอดทั้งเล่ม นบัตั้งแต่พระธรรมปฐมกาล จนจบพระธรรมววิรณ์ ลว้นแต่เป็นการเป็นเผย
เร่ืองราวของพระเจา้ ให้แก่ผูท่ี้ติดตามพระองคท์ั้งส้ินวา่ พระองคท์รงสถิตอยูก่บัพวกเรา พระองคท์รง
เป็นอยูอ่ยา่งเดียวกนั “ในเวลาวานนี ้ และเวลาวนันี ้ และสืบไปเป็นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) แมใ้นทุกวนัน้ี
พระด ารัสอนัสัตยธ์รรมของพระองค ์ก็ยงัคงด ารงอยู ่และเป็นของเราตราบเท่าทุกวนัน้ี เป็นการใหค้วาม
มัน่ใจแก่เราถึงการท่ีพระเจา้ประทบัอยูใ่นเรา ประทบัอยูก่บัเรา และกระท าการเพื่อเรา ฉะนั้นจงอยา่ได้
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สงสัยเลย พระองคต์รัสแก่เราอยา่งชดัถอ้ยชดัค าวา่ “น่ีแหละ เราจะอยู่กับท่านท้ังหลายเสมอไปเป็นนิตย์ 
กว่าจะส้ินโลก” (มทัธิว 28:20) 

2. ชีวติทีถ่วายแก่พระเจ้า 

หากเราเปิดดูพระธรรมปฐมกาล จะพบค าวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี พระเจา้ขา้” อนัเป็นค าพดูค าแรกท่ี
อบัราฮมัทูลต่อพระเจา้ในบทน้ี ก่อนท่ีจะทูลเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อพระองค ์ นอกจากนั้นเรายงัจะพบค าน้ีใน
ลกัษณะเดียวกนัในท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง ซ่ึงลว้นแต่เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพของชีวติท่ีแทจ้ริง คือ
ชีวติในพระเจา้ พระเจา้ตรัสแก่มนุษยว์า่ “เราอยูท่ี่น่ี” และมนุษยก์็ตอ้นรับพระด ารัสน้ีของพระองค ์ ดว้ย
การทูลตอบวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี พระเจา้ขา้” 

ก. “ข้าพเจ้าอยู่ทีน่ี่ พระเจ้าข้า” หมายถึงการมอบถวายชีวติให้แก่พระเจ้า เม่ือใดท่ีผูเ้ช่ือทูลต่อ
พระเจา้วา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี พระเจา้ขา้” หมายความวา่ เขายอมมอบกายถวายชีวติใหพ้ระเจา้ยอมท าตาม
พระบญัชาของพระองคทุ์กอยา่ง เราจะเห็นความจริงขอ้น้ีไดจ้ากทุก ๆ หนา้ในพระคริสตธรรมใหม่ เม่ือ
พระเจา้เสด็จเขา้มาในชีวิตจิตใจของมนุษย ์ มนุษยก์็ยอ่มมอบกายถวายชีวติใหแ้ก่พระองค ์ ใหพ้ระองค์
ทรงครอบครองทัว่ทุกส่วนของร่างกาย เพราะ “ท่านท้ังหลายไม่ใช่เจ้าของกายด้วยว่าได้ทรงไถ่ท่าน
ท้ังหลายไว้แล้ว” (1 กธ. 6:20)  

อาจารยเ์ปาโลข้ึนตน้พระธรรม โรม 12:1 ดว้ยค าวา่ “ความเมตตากรุณาของพระเจ้า” แลว้ 
“วิงวอนท่านท้ังหลายให้ถวายตัวแก่พระองค์” ซ่ึงเป็น “การปฏิบัติสมกับวิญญาณจิตของท่านท้ังหลาย” 
พระกิตติคุณมิไดม้าเพียงเพื่อใหค้วามสุขความยนิดีแก่เราเท่านั้น หากแต่ยงัมาเพื่อสอนใหเ้ราเขา้ใจใน
หนา้ท่ีของชีวิตท่ีแทจ้ริงอีกดว้ย ฉะนั้นเม่ือพระเจา้ตรัสแก่ผูเ้ช่ือวา่ “เราเป็นพระเจ้าของท่าน” ผูเ้ช่ือก็ควร
ตอบวา่ “ข้าพเจ้าเป็นคนของพระองค์” (สดุดี 119:94) “ข้าเป็นคนของพระเจ้า” (อิสยาห์. 44:5) หรือ 
“เราเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม. 14:8) “ด้วยว่าเพราะเหตุฉะนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงปลง
พระชนม์ และได้ทรงคืนพระชนม์อีก เพ่ือจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ของคนตายและคนเป็น” (โรม. 
14:9) เราควรประกาศตั้งแต่แรกท่ีเราเช่ือในพระเยซูคริสต ์ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี พระเจา้ขา้” เพราะวา่ 
“พระองคท์รงเป็นทุกอยา่ง” ของเรา และเราก็เป็น “ทุกอยา่ง” ของพระองคแ์ลว้ ฉะนั้นการรับเอาพระ
เยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเรา และการถวายตวัใหแ้ก่พระองค ์ จึงควรสืบเน่ืองติดต่อกนั ไม่ควรใหมี้
การขาดตอน ถา้เราเช่ือ แต่ยงัมิไดถ้วายตวัใหแ้ก่พระองค ์ ก็จงรีบถวายตวัเสียตั้งแต่บดัน้ีเถิด เพราะเป็น
เวลาท่ีเหมาะแลว้จงถวายตวัใหแ้ก่พระองค ์ และทูลวา่ “พระเยซูคริสต ์ พระเจา้ขา้ ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” การ
ถวายตวัใหแ้ก่พระเจา้น้ีมิใช่ถวายเพียงหนเดียว หรือเพียงชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้น หากแต่ตอ้งถวายตลอด
ชีวติ 
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นบัตั้งแต่พระเจา้ทรงเรียกอบัราฮมัให้ออกจากเมืองอูระแขวงแผน่ดินเคลเดีย อบัราฮมัก็ไดม้อบ
กายชีวติใหแ้ก่พระเจา้เสมอมา ตลอดเวลาเหล่านั้นพระเจา้ไดท้รงสอนใหท้่านรู้ถึงส่ิงแปลก ๆ และใหม ่
ๆ อยูเ่สมอ บางคร้ังท่านก็ตอ้งผจญกบัความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั แต่แมก้ระนั้น ท่านก็รู้สึกเป็น
สุข ท่านยิง่เคร่งครัดต่อการปฏิบติัน ้าพระทยัของพระเจา้มากข้ึนเท่าใด ท่านก็ยิง่รู้ถึงพระสง่าราศีแห่ง
พระสัญญาของพระองคม์ากข้ึนเท่านั้น (ดูปฐมกาล 21: 23) อบัราฮมัเช่ือฟังพระเจา้เสมอไม่วา่กรณีใด ๆ 
แมแ้ต่พระองคส์ั่งใหฆ่้าบุตรชายของท่าน ถวายเป็นเคร่ืองสักการะบูชาแก่พระองคท์่าน ก็มิไดป้ฏิเสธ
ท่านพร้อมท่ีจะทูลสนองพระองคใ์นทนัทีนั้นวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี พระเจา้ขา้” 

ไม่เพียงแต่อบัราอมัเท่านั้นท่ีปฏิบติัตามน ้าพระทยัพระเจา้ ยาโคบก็ปฏิบติัตามเช่นเดียวกนั เขา
ไดถ้วายตวัใหแ้ก่พระองคแ์ละทูลต่อพระองคว์า่ “ขา้พเจา้อยูน่ี่เจา้ขา้” (ปฐมกาล 31:11) และเม่ือคร้ังท่ีเขา
เดินทางกลบัจากเมืองคะนาอนั เขาก็ไดทู้ลตอบพระเจา้เช่นเดียวกนัน้ีวา่ “ขา้พเจา้อยูน่ี่พระเจา้ขา้” (ปฐม
กาล 46:4) น่ีเป็นเคล็ดลบัของการแสวงหาความสุขในชีวติคริสเตียน และเป็นแหล่งก าเนิดของก าลงั
อ านาจทั้งหมด การท่ีเราจะเขา้สนิทกบัพระเจา้ อยูท่ี่การถวายชีวติใหแ้ก่พระองคด์ว้ยการทูลวา่ “ขา้พเจา้
อยูท่ี่น่ี พระเจา้ขา้” น่ีเอง ฉะนั้นยงัไม่สมควรอีกหรือท่ีเราจะถวาย ชีวติจิตใจทั้งหมดของเราให้แก่
พระองค ์เรายงัไม่สมควรอีกหรือท่ีจะ “ถวายตัวแก่พระองค์เป็นเคร่ืองบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริสุทธ์ิ และ
เป็นท่ีชอบพระทัยพระเจ้า ซ่ึงเป็นการปฏิบัติสมกับฝ่ายวิญญาณจิตของท่านท้ังหลาย” (โรม 12:1) 

ข. “ข้าพเจ้าอยู่ที่น่ี พระเจ้าข้า” หมายถึงการพร้อมทีจ่ะปฏิบัติพระเจ้า โดยปกติแลว้การถวาย
ตวัยอ่มน าไปสู่การปฏิบติัพระเจา้ เม่ือเราเป็นคนของพระเจา้ พระองคก์็ยอ่มมีสิทธิท่ีจะทรงใชเ้รา โมเสส
ไดถ้วายชีวติจิตใจของท่านใหแ้ก่พระเจา้ ตั้งแต่เม่ือท่านทูลตอบพระเจา้วา่ “ข้าพเจ้าอยู่ ท่ีน่ี” (อพยพ 3:4) 
เป็นตน้มา และไดป้ฏิบติัพระองคเ์ร่ือยมาจนตลอดชีวิต ท่านอิสยาห์เองก็ไดป้ฏิบติัพระเจา้ในท านอง
เดียวกนัน้ี คือเม่ือท่านทูลวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” ท่านก็รีบทูลเพิ่มเติมในทนัทีวา่ “ทรงใช้ข้าพเจ้าเถิด” (อิส
ยาห์ 6:8) พระเจา้ทรงมีภาระการงานท่ีจะมอบหมายใหผู้ติ้ดตามพระองคป์ฏิบติัเสมอ เรามิไดเ้ป็นเพียง
บุตรของพระองคเ์ท่านั้น หากแต่เป็นผูรั้บใชข้องพระองคด์ว้ย พระธรรมกิจการไดบ้นัทึกไวว้า่ ใน
สมยัก่อนโนน้คริสเตียนทุกคนต่างก็มีหนา้ท่ีดูรับผิดชอบในการงานของคริสตจกัรดว้ย เป็นท่ีน่าเสียดาย
อยา่งยิง่ท่ีสมยัน้ีมิไดเ้ป็นเช่นนั้น มิหน าซ ้ ายงัมีหลายคนท่ีอา้งตวัวา่เป็นสมาชิกคริสตจกัรแต่แทจ้ริงเขา
มิไดช่้วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของคริสตจกัรเลย ผูเ้ช่ือทุกคนควรมีส่วนรับผดิชอบในการงานของพระเจา้ 
ทั้งในดา้น กาย วาจา และใจเสมอ 

การท่ีเราตอบวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี....” แสดงวา่เรายนิดี และเตรียมตวัเตรียมใจพร้อม่ีจะปฏิบติั
พระเจา้ทุกขณะ เหมือนดงัท่ีโยชูวาทูลต่อพระเจา้วา่ “พระองค์เจ้าข้า จะรับส่ังประการใดแก่ทาสของ
พระองค์” (ปฐมกาล 5:14) ผูเ้ช่ือทั้งหลายควรจะส านึกตวัถ่อมกายใจลงแลว้พดูเช่นเดียวกบัอาจารย์
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เปาโลดงัน้ีวา่ “ข้าพเจ้าเป็นหนี.้..เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าเตม็ใจ พร้อมท่ีจะประกาศกิตติคุณนั้นแก่ท่าน
ท้ังหลายท่ีอยู่ในกรุงโรมด้วย”  (โรม. 1:14, 15) 

เม่ือเรายนิดีท่ีจะปฏิบติัพระเจา้ เราก็ตอ้งเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม เม่ือเราทูลตอบพระเจา้วา่ 
“ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี พระเจา้ขา้” เราก็ควรจะอยูใ่นสภาพเตรียมพร้อมทุกอยา่งให้เหมือนดัง่ “ภาชนะออกหน้า
ออกตา ซ่ึงคัดไว้แล้ว เหมาะท่ีนายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถกูเตรียมไว้พร้อมส าหรับการดีทุกอย่าง” 
(2 ทิโมธี 2:21) ผูท่ี้มอบกายถวายชีวติใหพ้ระเจา้อยา่งแทจ้ริงเช่นน้ี จะไดรั้บอ านาจและพระคุณจากพระ
เจา้ และพร้อมท่ีจะกระท าการดีทุกอยา่ง 

ในพระคริสตธรรมใหม่มีค  าวา่ พร้อมหรือเตรียมพร้อม 7 คร้ัง ดงัต่อไปน้ี (ขอใหผู้อ่้านทุกท่าน
เปิดหารายละเอียดเพิ่มเติมจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ของท่านเอง) 

1. มีใจพร้อมอยู ่   (1 โครินธ์ 8:11) 
2. พร้อมส าหรับการดีทุกอยา่ง  (2 ทิโมธี 2: 21, ทิตสั 3:1) 
3. พร้อมท่ีจะประกาศกิตติคุณ  (โรม. 1:15) 
4. พร้อมท่ีจะตอบ  (1 เปโตร 3: 15) 
5. พร้อมท่ีจะใหท้าน  (1 ทิโมธี 6: 18) 
6. พร้อมท่ีจะตาย   (กิจการ 21: 13) 
7. พร้อมเม่ือบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมา    (มทัธิว 24: 44) 
ค. “ข้าพเจ้าอยู่ที่น่ีพระเจ้าข้า” การทีเ่ราตอบเช่นนีแ้สดงถึงความอิม่ใจ มีความยนิดีและ

ความสุข ในการท่ีเรายอมปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้ มีประสบการณ์และมีชีวติในพระองคอ์ยา่ง
แทจ้ริง เหมือนดงัท่ีกษตัริยด์าวดิตรัสวา่ “ขอให้พระองค์ทรงกระท าแก่เราแล้วแต่จะโปรดเถิด” (2 ซา
มูเอล 15:26) 

การท่ีเรามีความอ่ิมใจ ก็เพราะเราท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเราปฏิบติั
พระองคไ์ดอ้ยา่งครบถว้น เราก็ยิง่มีความอ่ิมใจเป็นพิเศษ ไม่มีความปรีดาปราโมทยใ์ด ๆ จะเปรียบได ้
การท่ีเราปฏิบติัตามน ้าพระทยัของพระเจา้นั้น มิใช่วา่เรามีชีวติอยูอ่ยา่งทาส หากแต่เป็นชีวิตท่ีมี
อิสระเสรีอยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีเพราะเราปฏิบติัพระองคด์ว้ยความสมคัรใจ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เราไม่
ตอ้งตกเป็นทาสของความบาปใด ๆ ทั้งส้ิน 

เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจะยอมถวายตวัและปฏิบติัพระเจา้ เพื่อรับเอาความอ่ิมใจส าหรับชีวติประจ าวนั
ของเราหรือ? ขอใหเ้ราจงค านึงถึงสภาพของคริสตจกัรท่ีปราศจากผูน้ าสภาพของคนนบัลา้นท่ียงัไม่เคย
ไดย้นิพระนามของพระเยซูเลยเถิด แลว้จงถวายตวัและทูลต่อพระองคว์า่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี ทรงใชข้า้พเจา้
เถิด” 
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3.ชีวติทีด่ ารงอยู่เพือ่พระเจ้า 

เม่ือเรายอมรับเอาพระด ารัสของพระเจา้ และทูลตอบพระองคแ์ลว้ เราก็ตอ้งส าแดงชีวิตของเรา
ใหส้มกบัค าตอบนั้น โดยการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนมนุษยร่์วมโลกดว้ยกนั 

ก. “ข้าพเจ้าอยู่ทีน่ี่” เป็นค าที่แสดงถึงความจงรักภักดีของเรา เอซาวไดก้ล่าวค าน้ีแก่อิสอดับิดา
ของเขาในพระธรรม ปฐมกาล 27:1 และอิสอดัก็ไดพ้ดูกบัยาโคบเช่นเดียวกนัน้ีในขอ้ 28 ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความจงรักภกัดี ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว หนูนอ้ยซามูเอลไดพ้ดูกบัเอลีวา่ “ข้าพเจ้าอยู่ ท่ีน่ี”  
(1 ซามูเอล 3:8) แสดงใหเ้ห็นถึงการพร้อมท่ีจะรับใชน้ายของเขา สุภาพชนท่ีแทจ้ริงยอ่มพร้อมท่ีจะใชค้  า
วา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” ทุกขณะเม่ือไดรั้บการขอร้องจากผูอ่ื้น และยนิดีท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือแก่เพื่อน
มนุษยอ์ยูเ่สมอ เพื่อเห็นแก่พระเจา้ การท่ีเรามีความจงรักภกัดีต่อพระเจา้นั้น ยอ่มท าใหเ้รามีความ
จงรักภกัดีต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ย เพราะวา่พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อมนุษยทุ์กคน ฉะนั้นเม่ือมีผูห้น่ึง
ผูใ้ดตอ้งการความช่วยเหลือ คริสเตียนท่ีแทจ้ริงก็ยอ่มยนิดีท่ีจะพดูวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” 

ข. “ข้าพเจ้าอยู่ทีน่ี่” แสดงถึงความรักของเรา เม่ืออบัราฮมัพดูกบัอิสอดับุตรชายของท่านวา่ 
“อยู่ ท่ีน่ี ลูกเอ๋ย” (ปฐมกาล 22:7) นั้น ท่านพูดดว้ยความรักความเอน็ดู และพร้อมท่ีจะตอบค าถามของ
บุตรชายของท่าน ความจงรักภกัดีของเราท่ีมีต่อผูอ่ื้นนั้นลว้นมีรากฐานอยูใ่นความรักทั้งส้ิน คือความรัก
ท่ีมีพระเจา้ ต่อญาติพี่นอ้ง และเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัน่ีเอง เม่ือความรักของพระเจา้กระตุน้และหนุนน าเรา
ใหช่้วยเหลือบุคคลอ่ืน ๆ เราก็สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเหล่านั้นไดอ้ยา่งหนกั
แน่นวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” ความรักเร่งเร้าให้เราพูดแก่บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเราวา่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” 

ค. “ข้าพเจ้าอยู่ทีน่ี่” เรากต้็องพสูิจน์ให้เห็นจริงโดยการปฏิบัติ หากเราศึกษาพระคริสตธรรม
คมัภีร์อยา่งละเอียดถ่ีถว้น เราจะเห็นวา่การส าแดงความรักในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นตน้วา่ “พระ
เจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์” “พระคริสต์ได้ทรงรักคริสตจักร...และ
ได้ทรงประทานพระองค์เองเพ่ือคริสตจักรนั้น” “ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ประทานพระองค์เองเพ่ือ
ข้าพเจ้า” ฯลฯ ฉะนั้นเราก็ควรท่ีจะส าแดงความรักของเรา ดว้ยการกระท าเช่นเดียวกนั เราจะตอ้งพิสูจน์
ความรักของเราดว้ยการกระท า ดว้ยการส าแดงความคิดเห็น และการอธิษฐาน น่ีคือลกัษณะของผูเ้ช่ือท่ี
แทจ้ริงในการเป็นพยานให้ผูอ่ื้นทราบถึงพระเจา้ เราจะตอ้งพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
เพื่อนบา้นและบุคคลอ่ืน ๆ วา่ “ข้าพเจ้าอยู่ ท่ีน่ี ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้ท่านเถิด” 

เราเคยพดู และปฏิบติัเช่นน้ีต่อเพื่อนมนุษยร่์วมโลกของเราหรือไม่? น่ีคือการทดสอบท่ีสูงสุด
เพื่อใหท้ราบวา่เรายนิดีท่ีจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ มีชีวติอยูเ่พื่อเขาและเพื่อพระเจา้อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 
โดยปกติแลว้ชาวโลกมกัจะไม่สนใจในความรู้ ความสามารถของเราเท่าใดนกัตราบจนกระทัง่เราใช้
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ความรู้ความสามารถของเราช่วยเหลือเขานัน่แหละ เขาจึงจะเขา้ใจเราดี การอุทิศตวัเราเองเท่านั้น จึงจะ
สามารถชกัน าคนอ่ืนใหม้าถึงพระคริสตไ์ด ้

เท่าท่ีอธิบายมาทั้งหมดน้ี ก็น่าจะพอเพียงท่ีจะแกข้อ้สงสัยท่ีวา่ จริงหรือท่ีถอ้ยค าทั้งสามน้ี 
“ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี” รวมความหมายของพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวท้ั้งหมด ไดเ้ป็นอยา่งดี จงสังเกตใหดี้วา่ 
ชีวติท่ีไดรั้บจากพระเจา้ ชีวติท่ีถวายใหแ้ก่พระเจา้ และชีวติท่ีด ารงอยูเ่พื่อพระเจา้ ทั้งสามส่วนน้ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอยา่งแนบแน่น 

ส่วนแรก คือ ชีวิตท่ีไดรั้บจากพระเจา้ เป็นรากฐานของส่วนอ่ืน ๆ เพราะการท่ีเราจะทูลตอบ
พระเจา้หรือรับพระคุณจากพระองคเ์พื่อไปช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้ ก็ต่อเม่ือพระองคท์รงส าแดงพระองคเ์อง
แก่เราเสียก่อนเท่านั้น กล่าวคือเราตอ้งรู้ถึงพระองคเ์สียก่อน ส่วนท่ีสอง คือ ชีวิตท่ีถวายแก่พระเจา้เป็น
ศูนยก์ลาง คือก่อนท่ีเราจะปฏิบติัรับใชผู้อ่ื้นไดน้ั้น เราก็ตอ้งทูลตอบพระเจา้เสียก่อน และส่วนท่ีสาม คือ
ชีวติท่ีด ารงอยูเ่พื่อพระเจา้ นบัเป็นผลของส่วนท่ีหน่ึงและส่วนท่ีสอง ชาวโลกจะสามารถมองเห็นพระ
เจา้ก็โดยดูจากการส าแดงความรัก การช่วยเหลือเพื่อนมนุษยข์องคริสเตียนน่ีเอง 

พระเจา้ประทานพระคุณของพระองค ์ ก็เพื่อใหเ้ราปฏิบติัรับใชพ้ระองค ์ มิใช่เพื่อความ
สนุกสนานของเรา ฉะนั้นจึงควรประพฤติตนใหเ้หมาะสม กบัท่ีพระองคท์รงวางพระทยัในตวัท่าน พระ
เจา้ตรัสแก่เราอยูทุ่ก ๆ วนิาทีวา่ “เราอยู่ ท่ีน่ี” พระองคป์ระทบัอยูใ่กลเ้รา ทรงพร้อมท่ีจะช่วยเหลือปกปัก
รักษา และอวยพระพรใหแ้ก่เราทุกขณะ ฉะนั้นเราก็ควรตอบพระองคอ์ยูทุ่กเวลานาทีเช่นเดียวกนัวา่ 
“ข้าพเจ้าอยู่ ท่ีน่ี พระเจ้าข้า” และพร้อมท่ีจะแสดงความรัก ในการปฏิบติัพระเจา้ และเพื่อนมนุษยทุ์ก
ขณะ 
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บทที่ห้า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ 

“แต่วา่เราอยูท่่ามกลางท่านทั้งหลาย เหมือนผูรั้บใช”้ (ลูกา 22:27) “ท่านทั้งหลายปรนนิบติัพระ
คริสตเ์จา้” (โคโลสี 3:24) 

คติพจน์ของรัชทายาทองคห์น่ึงแห่งจกัรภพองักฤษมีขอ้ความเพียงสั้น ๆ แต่มีความหมาย
ประทบัใจมาก คือ “ขา้พเจา้เป็นผูรั้บใช”้ หากจะดูเพียงผวิเผนิก็ออกจะน่าแปลกอยูม่าก ท่ีบุคคลซ่ึงมี
บรรดาศกัด์ิเป็นถึงรัชทายาท จะมายดึถือเอาถอ้ยค าน้ีเป็นคติพจน์ประจ าใจ แต่ถา้พิจารณาใหซ้ึ้งจะเห็น
วา่เป็นอุดมคติท่ีดียิง่ทีเดียว เพราะรัชทายาทเป็นผูท่ี้จะไดสื้บราชสมบติั มีหนา้ท่ีปกครองประชาราษฎร์
โดยตรง ฉะนั้นจึงควรท่ีจะปฏิบติัรับใชใ้หค้วามสนิทสนมแก่ประชาชน เป็นการปูพื้นฐานไวก่้อน ถา้
ไม่เช่นนั้นแลว้ก็ยอ่มจะเป็นรัชทายาทท่ีสมบูรณ์ไม่ได ้ ฉะนั้นรัชทายาทท่ีแทจ้ริงยอ่มเป็นผูรั้บใช ้ หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ผูรั้บใชท่ี้แทจ้ริงนัน่แหละคือรัชทายาท ไม่วา่เราจะมีต าแหน่งอะไร เราก็ตอ้งรับใช้
พระเจา้และรับใชผู้อ่ื้น การท่ีเรากระท าความดีเพื่อคนอ่ืนนั้น มิใช่เป็นการท าให้เสียเกียรติแต่อยา่งใด 
ตรงขา้มการท่ีเรารับใชพ้ระเจา้และมนุษยร่์วมโลกกลบัเป็นการส่งเสริมเกียรติยศช่ือเสียงของเราใหสู้ง
เด่นยิง่ข้ึน 

การรับใชเ้ป็นหลกัส าคญัยิง่ประการหน่ึงของศาสนาคริสต ์ พระพรและสิทธิพิเศษแห่งพระกิตติ
คุณของพระคริสตน์ั้น มีไวก้็เพื่อท่ีจะส่งเสริมพระสง่าราศีของพระเจา้ และความเจริญกา้วหนา้ของ
มนุษยใ์หรุ่้งเรืองยิง่ข้ึน ดว้ยการปฏิบติัรับใชท่ี้แทจ้ริง “เม่ือเราพ้นจากมือศัตรูท้ังหลายของเราแล้ว จะ
ทรงโปรดให้เราปฏิบัติพระองค์ ปราศจากความกลัว” (ลูกา 1:74) 

ยิง่ไปกวา่นั้น แมแ้ต่องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เองก็เคยเป็น “ผูรั้บใช”้ มาแลว้ เพื่อวา่จะไดท้รงเป็น
องคพ์ระผูช่้วยให้รอดของเรา พระคมัภีร์เดิมไดท้  านายถึงพระเยซูวา่ จะทรงเป็น “ผูรั้บใชข้องพระเจา้” 
และพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ก็ไดก้ล่าวถึงพระองคว์า่ “ทรงรับสภาพอย่างทาส” (ฟีลิปปี 2:7) เพื่อท่ีจะ
ท าใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จ และเพื่อไถ่มนุษยท์ั้งปวงไว ้ ฉะนั้นจึงเป็นการจ าเป็นส าหรับพระเยซู
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งถ่อมพระองคเ์อง รับสภาพเป็น “ผูรั้บใช”้ เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดหมายปลายทางคือไม้
กางเขนพระชนมชี์พของพระองคเ์ป็นแบบอยา่งแห่งการถวายตวั การเสียสละ พระคุณและความรักของ
พระเจา้ 

ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ไดท้  านายถึงพระเยซูไวใ้นพระธรรมอิสยาห์ บทท่ี 40-66 วา่ ทรงเป็น
ผูรั้บใชข้องพระเจา้ และไดท้  านายถึงต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ของพระองคไ์วใ้นบทท่ี 41-53 วา่ พระองค์
ทรงเป็นผูส่ื้อข่าวระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ เป็นพยานตามค าพยากรณ์ เป็นผูแ้บกรับเอาความทุกข์
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ทรมานของคนทั้งโลกไว ้ ทรงเป็นลูกแกะถวายบูชา และเป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งความมีชยั ไม่วา่
พระองคจ์ะทรงปฏิบติัพระราชกิจในต าแหน่งใดก็ตาม ลว้นแต่เป็นการปฏิบติัรับใชท้ั้งส้ิน 

ค าท านายของศาสดา พยากรณ์อิสยาห์เก่ียวกบัพระมาซียา ท่ีวา่จะทรงเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้นั้น 
ไดส้ าเร็จครบถว้นในพระคริสตธรรมใหม่ ในการท่ีไดเ้ปิดเผยถึงเร่ืองราวของพระเยซูคริสตช์าวนาซา
เร็ธ ผูท้รงเป็นทั้งบุตรมนุษย ์ และพระบุตรของพระเจา้ “ฉันคงต้องอยู่ในราชฐานแห่งพระบิดาของฉัน” 
(ลูกา 2:29) น่ีคือพระด ารัสแรกของพระเยซูท่ีบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณ นบัตั้งแต่นั้นมาพระเยซูไดต้รัส
ไวห้ลายคร้ังหลายคราวท่ีบ่งใหท้ราบวา่ พระองคท์รงเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ เช่น “เราได้ลงมาจาก
สวรรค์ มิใช่เพ่ือจะท าตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพ่ือจะท าตามความประสงค์ของพระองค์ท่ีทรง
ใช้เรามา” (ยอห์น 6:38) “บุตรมนุษย์มิได้มาเพ่ือจะให้เขาปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพ่ือจะปรนนิบัติเขา และ
ประทานชีวิตของท่าน ให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากด้วย” (มาระโก 10:45) พระธรรมกิจการบนัทึกไวว้า่
ภายหลงัจากวนัเพน็เทคศเตผา่นพน้ไปแลว้ คริสเตียนทุกคนในสมยันั้น ต่างก็ร าลึกถึงพระคริสตอ์ยู่
เสมอวา่ พระองคคื์อผูรั้บใชข้องพระเจา้ 

ความรู้สึกส านึกท่ีวา่องคพ์ระเยซูเจา้ของเราทรงเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้นั้น มีความหมายลึกซ้ึง
มาก เพราะมิใช่เป็นแต่เพียงเปิดเผยใหท้ราบถึงความรัก และการปฏิบติัใชอ้นัครบถว้นสมบูรณ์ของ
พระองคเ์ท่านั้น หากแต่ยงัเป็นการโนม้นา้วจิตใจ และสั่งสอนคริสเตียนทุกคนใหด้ าเนินชีวิตเจริญรอย
ตามแบบของพระองคอี์กดว้ย “ผูรั้บใชข้องพระเจา้” ทรงเป็นเจา้นายของมนุษยทุ์กคน การปฏิบติัรับใช้
ของพระองค ์ นอกจากจะน าความรอดมาสู่พวกเขาแลว้ ยงัเป็นการไถ่ชีวติของพวกเขาไวอี้กดว้ย ดงัจะ
เห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมซ่ึงวา่ “ท่านท้ังหลายไม่ใช่เจ้าของกาย ด้วยว่าได้ทรงไถ่ท่านท้ังหลายไว้แล้วตาม
ราคา เหตุฉะนั้นท่านท้ังหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน” (1 โครินธ์ 6:19, 20) 

พระเยซูคริสต ์ ทรงเรียกร้องอะไรจากผูเ้ช่ือหรือ? พระราชประวติัของพระเยซูคริสตทุ์ก ๆ ขั้น 
ลว้นเป็นแบบอยา่งอนัประเสริฐ ซ่ึงคริสเตียนควรปฏิบติัตามอยา่งยิง่ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงพระราชประวติั
ของพระองคเ์พียงเกา้ขั้นเท่านั้น และไดอ้ธิบายถึงค าสั่งสอนของพระองคใ์นแต่ละขั้นวา่มีอะไรบา้ง เพื่อ
วา่คริสเตียนจะปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. การเสด็จมาบังเกดิของพระเยซูคริสต์ 

การท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จลงมาบงัเกิดในโลก เป็นการส าแดงถึงการถ่อมตวัท่ีสูงสุดของพระเจา้ 
“พระองค์นั้นทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่า การท่ีเท่าเทียมกับพระเจ้านั้น เป็นการท่ีต้อง
สงวนไว้ แต่ได้ยอมสละแล้วรับสภาพอย่างทาส อุบัติมีรูปกายเหมือนมนุษย์ และคร้ังทรงปรากฏเป็นรูป
กายมนุษย์แล้ว พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์ลง” (ฟีลิปปี 2:6-8) 
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การท่ีพระเยซูคริสตท์รงถ่อมพระองคล์งอยา่งมากมายเช่นน้ี ไดเ้รียกร้องใหเ้ราถ่อมตวัลงให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้ “ท่านท้ังหลายจงมีน า้ใจอย่างนี ้ เหมือนอย่างท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงมีด้วย” 
(ฟีลิปปี 2:5) การมีจิตใจอ่อนนอ้มถ่อมตวันั้น เป็นรากฐานส าคญัอยา่งหน่ึงของคริสเตียนท่ีแทจ้ริง เคยมี
คนถาม อาจารยอ์อกสัติน ซ่ึงเป็นคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงมากในศตวรรษท่ีสองวา่ “บนัไดขั้นแรกท่ีจะ
น าไปสู่สวรรคคื์ออะไร?” ท่านตอบวา่ “ความถ่อมตวั” ผูถ้ามไดถ้ามต่อไปวา่ “แลว้บนัไดขั้นท่ีสองเล่า
คืออะไร?” ท่านก็คงตอบเช่นเดิมวา่ “ความถ่อมตวั” แมผู้ถ้ามจะถามต่อไปอีก ถึงบนัไดขั้นท่ีสาม ท่านก็
คงยนืยนัอยูเ่ช่นเดิมวา่ คือ “ความถ่อมตวั” นัน่เอง 

จงสังเกตวา่การท่ีเรามวัหลงส าคญัตนวา่เป็นผูท่ี้ถ่อมตวันั้น แทจ้ริงหาใช่การถ่อมตวัแต่ประการ
ใดไม่ หากแต่เป็นการอวดตวัมากกวา่ ผูรั้บใชข้องพระเจา้จะตอ้งจ าไวว้า่ การถ่อมตวัเป็นปัจจยัส าคญั
ประการแรก ในการปฏิบติัพระเจา้ 

2. การปฏิบัติพระราชกจิของพระเยซูในโลก 

พระเยซูไดอุ้ทิศถวายตวัเพื่อช่วยมนุษยโ์ลก พระองคท์รงเร่ิมตน้ปฏิบติัพระราชกิจ ดว้ยการรับ
ศีลบพัติศมาดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมซ่ึงวา่ “เราควรจะกระท าให้ความชอบธรรมส าเร็จท้ังส้ิน” 
(มทัธิว 3:15) ตลอดระยะเวลาสามปีท่ีพระองคท์รงรับใชพ้ระบิดาเจา้นั้น พระองคไ์ดท้รงเทศนาสั่งสอน 
กระท าการอศัจรรยฝึ์กฝนอบรมอคัรสาวกทั้งสิบสองใหรู้้จกัรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นตวัแทนของพระองคใ์นภายหนา้ พระธรรมยอห์นตลอดทั้งเล่มลว้นแต่ช้ีแจงใหท้ราบวา่ พระเยซู
คริสตเ์จา้เสด็จเขา้มาในโลก ก็เพื่อจะกระท าใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จ “เราต้องท าการของ
พระองค์ท่ีทรงใช้เรามา เม่ือยงัวนัอยู่” (ยอห์น 9:4) น่ีคือพระด าริอนัเด็ดเด่ียว และมัน่คงขององคพ์ระ
เยซูคริสตเจา้ ตราบจนกระทัง่วาระสุดทา้ยพระองคจึ์งตรัสวา่ “ข้าพเจ้าได้กระท าการซ่ึงพระองค์ทรง
ประทานให้ข้าพเจ้ากระท านั้นส าเร็จแล้ว” (ยอห์น 17:4) 

การปฏิบติัพระราชกิจของพระเยซูเรียกร้องให้เราถวายตวัแก่พระองคด์ว้ยความเตม็ใจ “ข้าพเจ้า
ถวายตัวของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่เขา เพ่ือเขาจะถวายตัวโดยความจริงด้วย” (ยอห์น 17:19) พระเยซูทรง
เรียกร้องเราใหย้ดึมัน่ในการปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร และดว้ยความจริงใจ 

3. แบบอย่างของพระเยซูคริสต์ 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นแบบอยา่งของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงมนุษยทุ์กคนควรยดึถือ
และปฏิบติัตามอยา่งยิง่ เราจะเป็นคนท่ีสมบูรณ์ครบถว้นได ้ โดยพระคุณของพระเจา้ เพราะ “พระองค์
ไม่ได้ทรงกระท าบาปประการใด” (1 เปโตร 2:2) “เราท าตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” (ยอห์น 8:29) 
การเปิดเผยถึงพระชนมชี์พอนัครบบริบูรณ์ของพระเยซูเจา้ เรียกร้องให้เราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิเช่นเดียวกบั
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พระองค ์พระองคไ์ดท้รง “ให้แบบอย่างแก่ท่านเพ่ือท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์” (1 เปโตร 
2:21) ทั้งน้ี เพราะความประพฤติเป็นการส าแดงออกของอุปนิสัยใจคอ อุปนิสัยใจคอเป็นผลของการ
กระท าในส่ิงท่ีชอบธรรมและการกระท าแต่ในส่ิงท่ีชอบธรรมน้ี เป็นผลจากการเขา้สนิทกบัพระเจา้อยู่
เสมอนัน่เอง 

4. การส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นการเปิดเผยใหท้ราบถึงความรักเหลือท่ีจะกล่าวได ้ การ
ส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นการพลีชีวติ เป็นเคร่ืองสักการะบูชา เพื่อไถ่โทษบาปแทนเรา ซ่ึงไม่
มีผูใ้ดท่ีจะกระท าไดเ้ป็นแบบอยา่งอนัประเสริฐ เราควรปฏิบติัตาม การท่ีพระเยซูทรงรักเรามากจนได้
สละพระชนมชี์พของพระองคเ์พือ่เราน้ีเรียกร้องให้ เราสละทุกส่ิงใหแ้ก่พระองคด์ว้ยความกตญัญู 
“เพราะพระองค์ได้ทรงยอมวางชีวิตของพระองค์ลงเพ่ือเราท้ังหลาย และเราท้ังหลายควรจะวางชีวิตของ
เราลงเพ่ือพวกพ่ีน้อง” (1 ยอห์น 3:16) ค าวา่ “เราควร” ในท่ีน้ีเป็นพนัธะท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงเราพึง
ปฏิบติัตาม นอกจากน้ียงัเป็นตน้ก าเนิดของพนัธะท่ียิง่ใหญ่อีกประการหน่ึง คือ ความรักดงัจะเห็นได้
จากขอ้พระธรรมต่อไปน้ี “ดูก่อนพวกท่ีรัก ถ้าพระเจ้าได้ทรงรักเราท้ังหลายเช่นนั้น เรากค็วรจะรักซ่ึง
กันและกันด้วย” (1 ยอห์น 4:11) การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตท์  าใหเ้ราไดเ้ห็นการส าแดงออกซ่ึง
ความรักอนัใหญ่ยิง่สูงสุด ซ่ึงไม่มีความรักใด  ๆ เปรียบเทียบได ้“ความรักใหญ่กว่านีไ้ม่มีคือว่าซ่ึงผู้หน่ึง
ผู้ใดจะสละชีวิตของตัวเพ่ือมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) ความรักน้ีเร่งเร้าบงัคบัใหเ้รารักพระองค ์
“เราท้ังหลายเกิดความรัก กเ็พราะพระองค์ได้ทรงรักเราก่อน” (1 ยอห์น 4:19) และยนิดีท่ีจะปฏิบติั
พระองคต์ราบจนส้ินชีวติ “ข้าพเจ้ากรั็บทนจนส าเร็จในเนือ้หนังของข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่พระกายของ
พระองค์คือคริสตจักร” (โคโลสี 1:24) และพร้อมท่ีจะส าแดงใหช้าวโลกไดป้ระจกัษว์า่ เราสามารถสละ
ทุกส่ิงทุกอยา่งถวายใหแ้ก่พระองคไ์ด ้แมก้ระทัง่ชีวิตของเรา 

5. การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ช้ีใหเ้ราทราบวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูสู้งสุด
ประกอบดว้ยฤทธานุภาพเหนือจกัรวาล พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รง “ชี้หมายไว้ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
โดยฤทธานุภาพ ด้วยทรงเป็นขึน้มาจากความตาย” (โรม 1:4) ฉะนั้นพระเยซูหรือผูรั้บใชพ้ระเจา้ในท่ีน้ี 
จึงเป็นพระเจา้ของมนุษยโ์ลกทั้งปวง การเปิดเผยถึงพระองคใ์นเร่ืองน้ีเรียกร้องใหเ้ราเช่ือฟังพระองค์
โดยปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ “ด้วยว่าเพราะเหตุนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงปลงพระชนม์และได้ทรงคืน
พระชนม์อีก เพ่ือจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็น” (โรม 14:9) โดยการฟ้ืนคืนพระ
ชนมข์องพระองคน่ี์แหละ เราจึงยอมเป็นพลเมืองท่ีซ่ือสัตยใ์นแผน่ดินของพระองค ์ อาจารยเ์ปาโลได้
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บนัทึกไวบ้่อยคร้ังวา่ “พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 5:21) และโธมากไ็ดย้อมสารภาพ
ดว้ยความเคารพบูชาสูงสุดวา่ “องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า” (ยอห์น 20:28) 
ตลอดจนเปโตรเองก็ไดส้รรเสริญพระองคว์า่ “พระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นท่ีรอดของเรา” (2 เปโตร 1:11) 
แมแ้ต่พระเยซูเองก็ทรงยอมรับวา่ “ท่านท้ังหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านว่าถกูแล้ว 
เพราะเราเป็นอย่างนั้น” ซ่ึงพระองคก์็ทรงเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เม่ือตระหนกัถึงความจริงน้ี และถวายตวั
ใหแ้ก่พระองคด์ว้ยความจงรักภกัดี เราก็จะไดรั้บสันติสุข ความยนิดี ฤทธ์ิอ านาจและพระพรโดยการฟ้ืน
คืนพระชนมข์องพระองค ์ ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้รงยกยอ่งวา่ เป็นผูรั้บใชข้องพระองคแ์ละเป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของคนทั้งปวง 

6. การเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 

การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ส าแดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมของพระเจา้ การเสด็จ
ข้ึนสู่สวรรคน้ี์เป็นพระราชกิจขั้นสุดทา้ยในโลก ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนไปกระท าพระราชกิจเพื่อเรา
ต่อไปในสวรรค ์

แมว้า่พระเยซูคริสตเ์จา้จะประทบัอยู ่ ณ เบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระบิดาเจา้แลว้ก็ตาม พระองค์
ก็มิไดท้รงน่ิงเฉย พระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคใ์นฐานะเป็นปุโรหิตของเรา พระองคท์รงเป็นทั้งปุโรหิต
และพระมหากษตัริยข์องเรา การเปิดเผยถึงพระองคใ์นเร่ืองน้ีเรียกร้องให้เรา มีความสามคัคีธรรมกบั
พระองค ์การเขา้ไปในสวรรคน้ี์ หมายถึงการเขา้ไปในห้องท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด และมิใช่เฉพาะแต่พระเยซูเจา้
เท่านั้นท่ีจะเขา้ไปได ้การน้ีพระบิดาเจา้ยงัทรงโปรดใหผู้เ้ช่ือทุกคนเขา้ไปไดด้ว้ย กล่าวคือ หมายถึงการท่ี
เราสามารถท่ีจะเขา้สนิทกบัพระองค ์ มีอิสรภาพในพระองค ์ มีความสามคัคีธรรม กบัพระองค ์ และมี
สิทธ์ิท่ีจะรับเอาฤทธ์ิอ านาจและพระพรจากพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีพระธรรมฮีบรูจึงเขียน “เหตุฉะนั้นเม่ือ
เรามีมหาปุโรหิตผู้ เป็นใหญ่ ท่ีผ่านท้องฟ้าไปแล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า กใ็ห้เราท้ังหลายยึด
ความท่ีเราได้รับเช่ือนั้นไว้ให้มัน่คง” (ฮีบรู 4:14) “เหตุฉะนั้น เราท้ังหลายจงมีใจกล้า เข้ามาถึงพระท่ีนั่ง
แห่งพระคุณ” (ฮีบรู 4:16) “และคร้ันเรามีมหาปุโลหิตใหญ่...กใ็ห้เราเข้ามาใกล้...ให้เราถือไว้ให้มั่นคง...
และให้เราพิจารณาดูกันและกัน...” (ฮีบรู 10: 21-23, 24) 

7. ของประทานในวันเพญ็เทคศเต 

วนัเพน็เทคศเตเปิดเผยใหเ้ราทราบถึงฤทธานุภาพจากสวรรค ์ คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระ
เยซูผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นผูป้ระทานให ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมซ่ึงวา่ “คร้ันพระองค์ ได้ทรงรับ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิจากพระบิดาตามค าทรงสัญญา พระองค์ได้ทรงเทฤทธ์ิเดชนีล้งมาตามซ่ึงท่าน
ท้ังหลายได้ยินและได้เห็นแล้ว” (กิจการ 2:33) การเปิดเผยน้ีเรียกร้องใหเ้ราเช่ือพึ่งในพระองค ์องคเ์ดียว
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เท่านั้น ค าวา่เพน็เทคศเตหมายถึงอ านาจท่ีจะใหมี้ชีวติ เพื่อท่ีจะท าการ เพื่อท่ีจะรัก เพื่อท่ีจะเป็นพยาน
เพื่อคอยท่าพระเยซู เพื่อต่อสู้กบัความทุกขท์รมาน เพื่อต่อสู้กบัความชัว่ร้าย และหากถึงคราวจ าเป็นก็ให้
พร้อมท่ีจะตายเพื่อพระองคไ์ด ้ “พระเยโฮวาแห่งพลโยธาท้ังหลายตรัสว่าไม่ใช่ด้วยก าลังและฤทธ์ิ แต่
โดยพระวิญญาณของเรา” (เศคาริยาห์ 4:6) พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงโปรดประทานส่ิงต่าง ๆ ทุกอยา่ง
ใหแ้ก่เราทุกเม่ือ ตามความจ าเป็นของเรา กล่าวคือเป็นฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ ซ่ึงจดัสรรทุกส่ิงเพื่อการ
ยงัชีพไวใ้หแ้ก่เรา เพื่อใหป้ฏิบติัรับใชพ้ระองค ์ ซ่ึงเม่ือพระองคป์ระทานใหแ้ก่เราแลว้ ผูห้น่ึงผูใ้ดจะ
ปฏิเสธ หรือไม่เอาใจใส่ หรือน าไปใชโ้ดยท่ีไม่เกิดผลแก่พระเจา้แลว้ บุคคลผูน้ั้น จะไม่มีทางไดรั้บการ
อภยัโทษจากพระองคเ์ลย ส่ิงใดท่ีมนุษยก์ระท าโดยอาศยัความรู้ความสามารถของตนเอง จะไม่มีทาง
ไดรั้บผลส าเร็จเลย แต่ถา้ท าโดยอาศยัฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ ผลงานนั้น ๆ ยอ่มจะ
ไดรั้บผลส าเร็จ ย ัง่ยนืถาวร เกิดผลทวข้ึีน และกลายเป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ ถา้เราตระหนกัใน
ความจริงขอ้น้ี เช่ือพึ่งและกระท าการทุกอยา่ง ในพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระคริสตแ์ลว้ ชีวติของเราก็
จะ “อ่ิมเตม็ด้วยพระคุณ และอ่ิมหน าด้วยพระพรแห่งพระเจ้า” (เฉลยธรรมบญัญติ 33:32) และ “เป็นผู้ ท่ี
ได้ถกูเตรียมไว้พร้อมแล้วส าหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:17) 

8. การประทบัอยู่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ 

การท่ีพระเยซูคริสตป์ระทบัอยูใ่นสวรรคน์ั้น เป็นการส าแดงใหท้ราบวา่ พระองคป์ระทบัอยูก่บั
เราตลอดไปเป็นนิตย ์ ในสมยัน้ีผูเ้ขียนพระราชประวติัของพระเยซูคริสตม์กัจะตั้งตน้เร่ืองท่ีเมืองเบธเล
เฮม็ และจบลงท่ีภูเขามะกอกเทศ แต่แทจ้ริงแลว้พระคริสตธรรมใหม่ไดช้ี้แจงถึงพระราชกิจของ
พระองคท์ั้งในสวรรค ์ คือก่อนท่ีจะเสด็จลงมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ และต่อเน่ืองไปจนกระทัง่พระองคเ์สด็จ
ข้ึนสู่สวรรค ์ และปฏิบติัรับใชพ้ระบิดาเจา้ต่อไปเป็นนิตย ์ บดัน้ีพระราชกิจของพระองคใ์นโลกน้ีได้
ส าเร็จครบถว้นแลว้ยงัเหลือแต่พระราชกิจในสวรรคเ์ท่านั้น พระเยซูคริสตท์รงช่วยเหลือเราทุกคน 
พระองคท์รงเป็นผูป้ระทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิลงมาใหเ้รา ทรงเป็นคนกลางระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์
ทรงเป็นผูน้ าของคริสตจกัร และทรงสนใจในมนุษยทุ์ก ๆ คน พระธรรมเล่มท่ีหา้ในพระคริสตธรรม
ใหม่มีช่ือวา่ “กิจการของอคัรสาวก” ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ควรจะเป็น “กิจการของพระเยซูผูไ้ดเ้สด็จข้ึนสู่
สวรรค”์ จึงจะเหมาะสมกวา่ การเปิดเผยเร่ืองราวของพระองคใ์นขั้นน้ีเรียกร้องใหเ้ราประกาศพระกิตติ
คุณใหแ้ก่มนุษยโ์ลกทุก ๆ คน พระองคต์รัสแก่เราวา่ “น่ีแหละเราจะอยู่กับท่านท้ังหลายเสมอไปเป็น
นิตย์กว่าจะส้ินโลก” (มทัธิว 28:20) ดงันั้นเราจึงตอ้งออกไปประกาศทัว่โลก ดงัจะเห็นไดจ้าก การ
ประกาศของอคัรสาวกในยคุแรกวา่ “พวกสาวกเหล่านั้น จึงออกไปเทศนาส่ังสอนทุกแห่งทุกต าบล และ
พระองค์ทรงร่วมงานกับเขา......” (มาระโก 16:20) และท่ีมิชชนันารีไดอ้อกไปประกาศก็เพราะพระ
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บญัชาน้ี พวกเขาไปก็เพราะพระเจา้ประทานฤทธ์ิเดชให ้ และทรงรับรองวา่ จะสถิตอยูก่บัพวกเขา ส่วน
เราเล่าจะน่ิงเฉยอยูห่รือ จะถอยหลงัหรือ? หรือจะเดินหนา้ เพื่อใหพ้ระราชกิจของพระเจา้ส าเร็จ 

9. การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ 

ค าพยากรณ์เป็นเร่ืองราวท่ีเขียนไวล่้วงหนา้ ถึงแมว้า่ขณะน้ีพระเยซูจะยงัไม่เสด็จกลบัมา แต่เรา
ก็แน่ใจไดว้า่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาตามค าพยากรณ์อยา่งแน่นอน การเสด็จกลบัมา เป็นการเปิดเผยให้
ทราบถึงความเป็นพระมหากษตัริยนิ์รันดร์ของพระองค ์การเสด็จกลบัมาของพระเยซูเป็นความหวงัของ
โลก และความมัน่ใจวา่พระเยซูทรงเป็นพระมหากษตัริยข์องเราน่ีแหละ เรียกร้องใหเ้รามีความไวว้างใจ
ในพระสัญญาของพระเจา้ดว้ยความยนิดี เราควรด ารงชีวิตและรับใชพ้ระเจา้ดว้ยความหวงัน้ี เพราะการ
ท่ีเราวางใจในพระองคเ์ช่นน้ี จะท าใหเ้รามีฤทธ์ิอ านาจและพน้จากความทอ้แทห้มดหวงั นอกจากนั้นยงั
ท าใหเ้ราเป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดี ไม่ทอ้แท ้ หรือมองโลกในแง่ร้ายเลย ขอใหเ้ราอยา่ไดท้อ้ถอยเป็นอนั
ขาด แมว้า่จะตอ้งประสบกบัปัญหาท่ีน่าเศร้าในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบนัเพียงใดก็ตาม เพราะวา่ 
“พระองคจ์ะทรงปกครองโลกทั้งหมด” 

ขอใหเ้ราจงพิจารณาดูอีกคร้ังหน่ึงวา่ พระราชประวติัของพระเยซูคริสตท์ั้งเกา้ขั้นท่ีกล่าวมาน้ี 
จะช่วยชีวติของเราไดอ้ยา่งไรบา้ง 

1. การเสด็จมาบงัเกิดของพระองค ์เรียกร้องใหเ้ราถ่อมตวัลงใหม้ากท่ีสุด 
2. การปฏิบติัพระราชกิจของพระองคเ์รียกร้องใหเ้ราถวายตวัแก่พระเจา้ดว้ยความเตม็ใจ 
3. แบบอยา่งของพระองค ์เรียกร้องใหเ้ราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิเช่นเดียวกบัพระองค ์
4. การส้ินพระชนมข์องพระองค ์เรียกร้องให้เราสละทุกส่ิงเพื่อพระองคด์ว้ยความกตญัญู 
5. การฟ้ืนคืนพระชนม ์เรียกร้องใหเ้ราเช่ือฟังพระองคโ์ดยปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ  
6. การเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์เรียกร้องให้เรามีความสามคัคีธรรมกบัพระองค ์
7. ของประทานในวนัเพน็เทคศเต เรียกร้องใหเ้ราเช่ือพึ่งในพระองคอ์งคเ์ดียวเท่านั้น 
8. การประทบัอยูใ่นสวรรคข์องพระองค ์เรียกร้องให้เราประกาศพระกิตติคุณ 
9. การเสด็จกลบัมาของพระองค ์ เรียกร้องให้เรามีความไวว้างใจในพระสัญญาของพระเจา้ดว้ย

ความยนิดี 
เม่ือเป็นเช่นน้ีเราจะตอบขอ้เรียกร้องเหล่าน้ีอยา่งไร ขณะน้ีชาวโลกก าลงัเฝ้าสังเกตดูการด าเนิน

ชีวติของคริสเตียนท่ีแทจ้ริงอยา่งใกลชิ้ด ในพระคริสตธรรมใหม่มีค  ากริยาอยูส่ามค าท่ีช้ีถึงการ
รับผดิชอบในหนา้ท่ีของเรา คือ “ขา้พเจา้ควรท า” “ขา้พเจา้ตอ้งท า” และ “ขา้พเจา้จะท า” ขอใหเ้ราพดู
เหมือนกบัท่ีอาจารยเ์ปาโลพดูวา่ “ข้าพเจ้าเป็นหนี.้.. เหตุฉะนั้นส่วนข้าพเจ้าเตม็ใจพร้อมท่ีจะประกาศ
พระกิตติคุณ” (โรม. 1:14,15) ขอให้เราจดจ าถอ้ยค าท่ีนางมาเรียพดูกบับรรดาคนใชใ้นการเตรียมน ้าองุ่น 
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ส าหรับรับรองแขกเหร่ือ ในการเล้ียงฉลองพิธีสมรสท่ีบา้นคานา ซ่ึงวา่ “ท่านจะส่ังพวกเจ้าให้ท าส่ิงใดก็
จงกระท าตามเถิด” (ยอห์น 2:5) ไวใ้หดี้ ขอให้เราจงอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะพดู เช่นเดียวกบัท่ีขา้ราช
บริพาร ของกษตัริยด์าวดิทูลต่อพระองคว์า่ “ข้าแต่กษัตริย์ พระองค์ทรงพอพระทัยจะกระท าประการใด
กแ็ล้วแต่จะทรงโปรด” (2 ซามูเอล 15:15) 
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บทที่หก การด าเนินกบัพระเจ้า 

“ท้ังสองจะด าเนินด้วยกัน ถ้าเขาท้ังสองไม่พร้อมใจกันจะได้หรือ” (อาโมส 3:3) 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ปรียบเทียบการด าเนินชีวติคริสเตียนไวว้า่เป็นเหมือนดัง่การ

เคล่ือนไหวของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย บางคร้ังก็เนน้ถึงดวงตา เช่น “จงหันมาหาเราและรับความ
รอด” (45:22) บางคร้ังก็เนน้ถึงหูเช่น “จงฟังเพ่ือเจ้าจะได้ด ารงชีวิตอยู่” (อิสยาห์ 55:3) บางคร้ังก็เนน้ถึง
มือ บางคร้ังก็เนน้ถึงปาก เช่น “ท่านท้ังหลายจงชิมดู จึงจะรู้ว่าพระเยโฮวาเป็นผู้ประเสริฐ”(สดุดี 34:8) 
แต่ค าท่ีใชบ้่อยคร้ังท่ีสุด และมีความหมายมากท่ีสุดทั้งในพระคมัภีร์เดิม และพระคริสตธรรมใหม่ก็คือ 
เทา้หรือ “การเดิน” พระธรรมเอเฟซสัไดเ้ปรียบเทียบเก่ียวกบั “การเดิน” หรือ “การด าเนิน” หรือ “การ
ประพฤติ” ไวไ้ม่นอ้ยกวา่เจ็ดคร้ังเป็นค าท่ีใชเ้ปรียบเทียบชีวติคริสเตียนไดอ้ยา่งดี “การเดิน” เป็นการ
บริหารร่างกายท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึง เพราะวา่อวยัวะทัว่ทุกส่วนของร่างกายต่างก็เคล่ือนไหวกนัอยา่งทัว่ถึง 
เหตุท่ีวา่ใชเ้ปรียบเทียบกบัชีวิตคริสเตียนไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น ก็เพราะในศาสนาคริสต ์ เราตอ้งมอบอวยัวะ
ของเราทุกส่วนตลอดจน สมอง และจิตใจทั้งหมดของเราใหแ้ก่พระเจา้ ความสามารถทั้งมวลท่ีเรามีอยูก่็
ใชเ้พื่อพระองคเ์ท่านั้น 

ขอ้พระธรรมในตอนตน้ของบทเรียนน้ี เปรียบเทียบชีวติคริสเตียนไดว้า่ เป็นเสมือนการเดิน
พระเจา้ไดต้รัสเตือนชนชาติอิสราเอลโดยทางศาสดาพยากรณ์ ใหพ้วกเขาระลึกถึงสิทธิพิเศษ ซ่ึงพวกเขา
ไดรั้บจากการมีสามคัคีธรรมกบัพระองค ์ และไดท้รงประกาศใหพ้วกเขาส านึกถึงความผดิบาปในการท่ี
พวกเขาเหินห่างไปจากพระองค ์ นอกจากนั้นยงัไดท้รงช้ีใหช้นชาติอิสราเอลเห็นวา่ พวกเขาไม่มีทางท่ี
จะมีสามคัคีธรรมกบัพระองคเ์หมือนเดิมไดเ้ลย เวน้ไวแ้ต่วา่พวกเขาจะรู้สึกส านึกตวักลบัใจใหม่ และ
กลบัมาพระองคเ์ช่นเดิมเท่านั้น 

1. ลกัษณะของชีวติคริสเตียน 

ชีวติคริสเตียนเปรียบเสมือนการเดิน โดยปกติการเดินนั้นบ่งถึงลกัษณะส าคญัส่ีประการ คือ 
ก. คนทีเ่ดินจะต้องเป็นผู้ทีม่ีชีวติอยู่ คนท่ีตายไปแลว้ยอ่มเดินไม่ไดฉ้นัใด ชีวติคริสเตียนก็ฉนั

นั้น คริสเตียนท่ีจะด าเนินไปกบัพระเจา้ไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตจากพระองค์
เท่านั้น หากวา่ไม่ไดรั้บชีวิตน้ีจากพระองค ์ เขาก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินร่วมกบัพระองคไ์ด ้ “ผู้ท่ีมีพระ
บุตรนั้นกมี็ชีวิต ผู้ ท่ีไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12) ฉะนั้นเม่ือเรารับเอาชีวติจาก
พระเจา้โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์เราก็สามารถท่ีจะด าเนินร่วมกบัพระองคไ์ดอ้ยา่งมัน่คง 
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ข. การเดินย่อมหมายถึงการเคลือ่นไหว การเดินร่วมกบัพระเยซู หมายความวา่เราก าลงัท าการ
เพื่อพระเยซู ชีวิตของเราจะอยูเ่ฉย ๆ ไม่ได ้เราจ าตอ้งออกแรงท าการเพื่อพระองค ์การพิสูจน์วา่เราไดรั้บ
ชีวติฝ่ายวญิญาณจิตจากพระเจา้นั้นข้ึนอยูท่ี่การด าเนินกบัพระองคน่ี์เอง 

ค. การเดินแสดงถึงความก้าวหน้า การท่ีจะใหร่้างกายของเราเคล่ือนท่ีไปโดยท่ีเราไม่ขยบั
เขยื้อนร่างกายนั้น เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีหลายขอ้ท่ีพยายามชกัชวน ผูเ้ช่ือ 
กา้วหนา้ไปในชีวติคริสเตียน ใหมี้ประสบการณ์ในพระเจา้ ใหรู้้ซ้ึงในพระองคย์ิง่ข้ึน ใหเ้ป็นเหมือนกบั
พระองค ์และใหก้ารงานมีอิทธิพลมากยิง่ข้ึน 

ง. การเดินช้ีให้เห็นว่าต้องมีจุดหมายปลายทาง การเดินของคริสเตียนมิใช่เป็นการเท่ียวเตร่หรือ
เดินอยา่งปราศจากจุดหมายปลายทาง กล่าวคือจะตอ้งมีทั้งตน้ทาง และปลายทางท่ีแน่นอน จุดตั้งตน้
ของคริสเตียนคือโลก และจุดหมายปลายทางคือสวรรค์ 

การเดินของคริสเตียน มิใช่เป็นการเดินคนเดียวหากแต่มีเพื่อนร่วมทางไปดว้ย พระคริสตธรรม
คมัภีร์ไดเ้นน้ถึงความรัก และความสามคัคีธรรมของคริสเตียนไวอ้ยา่งชดัแจง้หลายคร้ังหลายหน 
ฉะนั้นคริสเตียนจึงมิไดอ้ยูค่นเดียว หรืออีกนยัหน่ึงวา่ คริสเตียนท่ีอยูค่นเดียวนั้น ไม่ใช่คริสเตียนท่ี
แทจ้ริงเลย โดยนยัแห่งพระคริสตธรรมใหม่นั้น ไม่มีผูใ้ดท่ีจะเป็นคริสเตียน โดยท่ีไม่มีความสามคัคี
ธรรมกบัคริสเตียนอ่ืนไดเ้ลย และเม่ือมีความสามคัคีธรรมกบัพี่นอ้งคริสเตียนดว้ยกนั ก็จะท าใหมี้ความ
ยนิดี มีพละก าลงัและไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ยิง่ข้ึน 

ในบทน้ีเราจะไม่กล่าวถึงความสามคัคีธรรม ระหวา่งคริสเตียนดว้ยกนั แต่จะกล่าวถึงความ
สามคัคีธรรมระหวา่งผูเ้ช่ือกบัพระเจา้เท่านั้น ขอใหท้่านหมัน่สังเกตค าบุรพบทในพระคริสตธรรมคมัภีร์
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวติ “เจ้าจงเดินอยู่ตรงหน้าเรา” (ปฐมกาล 17:1) น่ีคือพระด ารัสท่ีพระเจา้ทรงเรียก
อบัราฮมั ใหด้ าเนินชีวติดว้ยความซ่ือสัตย ์ เฉพาะพระพกัตร์ของพระองค ์ “เจ้าท้ังหลายจงด าเนินตาม
พระเยโฮวา พระเจ้าของเจ้า” (เฉลยธรรมบญัญติั 13:4) ผูเ้ช่ือก็จะตอ้งติดตามพระเจา้อยา่งใกลชิ้ด ดว้ย
ความซ่ือสัตยเ์ช่นเดียวกนั ดงัท่ีอาจารยเ์ปาโลบนัทึกไวว้า่ “เหตุฉะนั้นท่านท้ังหลายได้รับพระเยซูคริสต
เจ้าแล้วฉันใด กจ็งด าเนินตามพระองค์นั้น” (โคโลสี 2:6) พระเจา้ทรงบญัชาผูเ้ช่ือทุกคนใหด้ าเนินไปกบั
พระองค ์แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือจะตอ้งด าเนินชีวิต “อย่างสุภาพ เคียงคู่วนัไปกับพระเจ้า” (มีคาห์ 6:8) น่ี
คือความสามคัคีธรรมท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุด และแทจ้ริงท่ีสุดซ่ึงเรามีต่อพระเจา้ ในการด าเนินชีวติประจ าวนั
ของเรา 

ความสามคัคีธรรมระหวา่งผูเ้ช่ือกบัพระเจา้นั้น มีความหมายลึกซ้ึงยิง่กวา่การเป็นมิตรต่อกนั
มากนกั กล่าวคือยงัหมายถึงการเขา้สนิทเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระเจา้อีกดว้ย ดงัขอ้พระธรรมซ่ึง
วา่ “แท้จริงเรากร่็วมสามคัคีธรรมกับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์”  
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(1 ยอห์น 1: 3) “ความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (1 โครินธ์ 13:14) การท่ีพระเยซู
คริสตเ์สด็จมาบงัเกิดในโลก ก็เพื่อใหม้นุษยไ์ดมี้ความสามคัคีธรรมกบัพระเจา้นัน่เอง 

การท่ีเรามีความสนิทสนมต่อกนันั้น ยอ่มจะตอ้งก่อใหเ้กิดความเก่ียวโยงกนัอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็
สามประการดงัน้ีคือ (1) มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั (2) รักกนัซ่ึงกนัและกนั (3) มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่นเม่ือคนสองคนเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั เขาก็ยอ่มจะรู้จกัเร่ืองราวของกนัและกนัดี
ข้ึน มีความรักซ่ึงกนัและกนัมากข้ึนกวา่เดิมมีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เม่ือเป็น
เช่นน้ี ความสามคัคีธรรมระหวา่งผูเ้ช่ือกบัพระเจา้ก็ยอ่มประเสริฐเหนือส่ิงอ่ืนใด เท่าท่ีบนัทึกไวใ้นพระ
คมัภีร์เดิมนั้น ปรากฏวา่ผูท่ี้มีโอกาสด าเนินร่วมกบัพระเจา้ มีเพียงสองคนคือ อาโนค (ปฐมกาล 5: 22) 
และโนอาห์ (ปฐมกาล 6:9) แต่แน่นอน ผูเ้ช่ืออ่ืน ๆ ก็มีความสามคัคีธรรมกบัพระองคด์ว้ยเช่นเดียวกนั 
ดงัจะเห็นไดจ้ากพระบญัญติั 34:10 ซ่ึงกล่าวถึงโมเสสวา่ พระเจา้ทรงสนทนากบัท่าน “หนา้ต่อหนา้” 

ทั้งอาโนคกบัโนอาห์ต่างก็เป็นแบบอยา่งการด าเนินชีวติคริสเตียนท่ีดียิง่ ส าหรับอาโนคนั้นเป็น
คนท่ีเคร่งครัดต่อการด าเนินตามพระเจา้มาก ท่านนมสัการพระเจา้ดว้ยความซ่ือสัตยเ์สมอมา ยิง่กวา่นั้น 
ท่านไดเ้ป็นพยานอยา่งซ่ือสัตยต่์อพวกทรชนคนบาป ท่ีกระท าการอนัหยาบหยามต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
(ดู ยดูา ขอ้ 14,15) ส่วนโนอานั้นไดใ้ชเ้วลาในการสร้างนาวากวา่หน่ึงร้อยปี ท่านไดท้  างานอยา่งเหน็ด
เหน่ือยตลอดเวลา แต่แมก้ระนั้นท่านก็ยงัมีเวลาพอท่ีจะปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ ด าเนินชีวติตามน ้าพระทยั
ของพระองค ์ ฉะนั้นเราจึงไม่สมควรท่ีจะกล่าววา่ ด าเนินชีวิตร่วมกบัพระเจา้นั้นเป็นการไม่บงัควร 
เพราะเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือความสามารถของเรา ส่ิงใดบรรพบุรุษของเรากระท ามาแลว้ เราก็ยอ่มสามารถท่ี
จะกระท าไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ทรงโปรดประทานพระคุณของพระองคใ์หแ้ก่มนุษยอ์ยา่ง
เท่าเทียมกนัตลอดทุกสมยันัน่เอง และพระเจา้ “ทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนท้ังปวงท่ีทูลขอพระองค์” 
(โรม 10:12) 

ตลอดทั้งพระคมัภีร์เดิมมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น “มิตรของพระเจ้า” คือ
อนัราฮมั (2 พงศาวดาร 20:7, อิสยาห์ 41:8, ยากอบ 2:23) ซ่ึงแมแ้ต่พวกมุสลิมในแถบทะเลทรายอาระ
เบีย ก็ยงัเคารพนบัถือท่านวา่เป็นมิตรของพระเจา้มาตราบเท่าทุกวนัน้ี แต่ในพระคริสตธรรมใหม่ พระ
เยซูไดป้ระทานต าแหน่งน้ีให้แก่สาวกของพระองคทุ์ก ๆ คน “เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย” (ยอห์น 
15:15) “ถ้าท่านท้ังหลายจะประพฤติตามท่ีเราส่ังท่าน ๆ จะเป็นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14) 

2. เคลบ็ลบัในการด าเนินชีวติคริสเตียน 

เราจะด าเนินชีวติร่วมกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? ส าหรับปัญหาน้ี ค าตอบมีอยูใ่นพระธรรมอาโมส 
3:3 อยา่งชดัเจนแลว้ ซ่ึงวา่ “ท้ังสองจะด าเนินด้วยกัน ถ้าเขาท้ังสองไม่พร้อมใจกันจะได้หรือ” น่ีคือ
ความจริงท่ีไม่มีใครปฏิเสธได ้ เม่ือมีคนสองคนซ่ึงเป็นมิตรสหายกนั เดินไปดว้ยกนั เขาก็ยอ่มจะตอ้งมี
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ความเห็นพอ้งกนั ในเร่ืองเวลาเดินทางจุดหมายปลายทาง ตลอดจนเร่ืองราวท่ีสนทนากนัในระหวา่งเดิน
ไปดว้ยกนั 

ในท านองเดียวกนั เม่ือผูเ้ช่ือตั้งใจจะด าเนินชีวิตร่วมกบัพระเจา้ เขาก็ยอ่มจะตอ้งมีความคิดเห็น
ตอ้งกนักบัพระเจา้ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นกรณีใด ๆ รากศพัทค์  าวา่ “เห็นพอ้งตอ้งกนั หรือ ตกลงร่วมกนั” 
ในภาษาฮีบรูนั้น ก็คือค าเดียวกนักบัค าวา่ “พบกนัท่ีพลบัพลาประชุม” นัน่เอง ในพระธรรมคมัภีร์เก่า
หนงัสืออพยพ มีสามขอ้ท่ีกล่าวถึงเคล็ดลบัในการด าเนินร่วมกบัพระเจา้ 

ก. พระเจา้ทรงพบปะกบัพลไพร่ของพระองค ์ ณ พระท่ีนัง่แห่งพระกรุณาซ่ึงตั้งอยูบ่นหีบค า
ปฏิญาณ พระเจา้ตรัสวา่ “เราจะปรากฏแก่เจ้า ณ ท่ีนั่น” (อพยพ 25:22) ปุโรหิตใหญ่จะไปท่ีนัน่ปีละคร้ัง
พร้อมกบัเอาโลหิตถวายบูชาไปทาไวบ้นพระท่ีนัง่ของพระเจา้เป็นหมายส าคญัวา่ พระเจา้และพลไพร่
ของพระองคไ์ดพ้บปะกนั และมีความสันติสุขร่วมกนั แต่ในพระคริสตธรรมใหม่ เราจะพบพระเจา้ไดท่ี้
ไมก้างเขน เพราะวา่ “พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูนั้นไว้ให้ปรากฏเป็นท่ีระงับพระพิโรธ เพราะความเช่ือ
โดยพระโลหิตของพระองค์” (โรม 3:25) เรามีความสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ได ้ เพราะพระเยซูไดท้รง
หลัง่พระโลหิตไถ่เราไว ้ ความสามคัคีธรรมกบัพระเจา้น้ี มิใช่เกิดข้ึนเพียงชัว่ครู่ชัว่ยามเฉพาะเม่ือเรารับ
เช่ือพระองคเ์ท่านั้น หากแต่ด ารงอยูจ่นตลอดชีวติของเรา เร่ืองราวเก่ียวกบัการส้ินพระชนมข์องพระองค ์
จะตราตรึงอยูใ่นหว้งนึกคิดของเรา อยา่งไม่มีวนัลืมเลือน 

ข. พระเจา้ทรงพบปะกบัพลไพร่ของพระองคท่ี์แท่นบูชา “น่ีจะเป็นบูชาเผาเสมอไป...ใกล้ประตู
พลับพลาประชุมนั้น...และท่ีนั่นเราจะพบกับเจ้า และสนทนากับเจ้า” (อพยพ 29:42) พลไพร่ของพระ
เจา้ไดเ้ผาเคร่ืองสักการะบูชาถวายแก่พระเจา้ทุก ๆ เชา้ เป็นเคร่ืองหมายแสดงวา่ เขาไดถ้วายตวัถวายชีวติ
จิตใจทุกอยา่งใหแ้ก่พระองค ์ อาจารยเ์ปาโลไดว้งิวอนเราในเร่ืองน้ีวา่ “...ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านท้ังหลาย 
ให้ถวายตัวแก่พระองค์ เป็นเคร่ืองบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริสุทธ์ิและเป็นท่ีชอบพระทัยพระเจ้า ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบัติสมกับฝ่ายวิญญาณจิตของท่านท้ังหลาย” (โรม 12:1)  เม่ือเราถวายชีวิตจิตใจทั้งหมดของเราให้แก่
พระเจา้ พระองคจ์ะเสด็จมาพบปะกบัเรา และเราก็จะไดด้ าเนินไปกบัพระองค ์

การท่ีเราไม่สามารถด าเนินกบัพระเจา้ไดน้ั้น อาจเป็นเพราะวา่เรามิไดถ้วายจิตใจ และร่างกาย
ทัว่ทุกส่วนของเราใหแ้ก่พระองคน์ัน่เอง มีคริสเตียนจ านวนไม่นอ้ยท่ีรู้สึกปล้ืมปีติยนิดี ในการท่ีพระเยซู
ทรงวายพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อพวกเขา แต่พวกเขามิไดถ้วายชีวติจิตใจให้แก่พระองคเ์ลย ดงันั้น
พวกเขาจึงไม่สามารถท่ีจะด าเนินไปกบัพระเจา้ได ้

ค. พระเจา้ทรงพบปะกบัพลไพร่ของพระองคท่ี์แท่นเผาเคร่ืองหอม หนา้หีบปฏิญาณ พระเจา้
ทรงบญัชาใหปุ้โรหิตปรุงเคร่ืองหอมและเผาบูชาพระองคบ์นแท่นทุก ๆ วนั ณ ท่ีนั้นแหละท่ี “เราจะพบ
กับเจ้า” (อพยพ 30:36) ในสมยัก่อนนั้น ชนชาติอิสราเอลต่างพากนันมสัการพระเจา้และระลึกถึง
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พระองค ์ณ ท่ีแท่นเผาเคร่ืองหอมน้ีเป็นประจ าทุก ๆ วนั เราเองก็เช่นเดียวกนั เราจะตอ้งนมสัการพระเจา้ 
และเขา้เฝ้าพระองคด์ว้ยการอธิษฐานและอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ของพระองคทุ์ก ๆ วนั ในการ
อธิษฐานนั้น เราเป็นฝ่ายทูลต่อพระเจา้ ส่วนการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น พระเจา้เป็นฝ่ายตรัสแก่
เรา น่ีเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีพระเจา้ทรงพบปะกบัเรา 

แต่ก็มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีเราไม่สามารถด าเนินร่วมกบัพระเจา้ได ้ ทั้งน้ีเพราะเรามิไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้
นัน่เอง เราจะมีชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริงไม่ได ้ ถา้เราไม่มีเวลาอธิษฐานและไตร่ตรองถึงพระองคเ์ป็น
ส่วนตวั เราจะตอ้งมีเวลาท่ีจะอธิษฐานทูลต่อพระองค ์ และรับฟังพระด ารัสของพระองค ์ เราจะเอาความ
โกลาหลวุน่วายของชีวิตในปัจจุบนัข้ึนมาเป็นขอ้แกต้วัไม่ได ้ เราจะตอ้งจดัเวลาไวส้ าหรับพระองคใ์ห้
แน่นอน แมแ้ต่ผูท่ี้มีธุรกิจการงานผกูมดัตวัท่ีสุด ก็ตอ้งใชเ้วลาอธิษฐาน และศึกษาไตร่ตรองขอ้พระ
คมัภีร์เพื่อท่ีจะพบปะกบัพระเจา้ และรับพละก าลงัจากพระองค ์ส าหรับด าเนินธุรกิจในวนัหน่ึง ๆ อยา่ง
นอ้ยวนัละหา้นาที เป็นประจ าทุก ๆ วนั 

การอธิษฐานและศึกษาไตร่ตรองพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุก ๆ วนัน่ีแหละ เป็นรากฐานส าคญั
ของชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริง “ผู้ท่ีคอยท่าพระเยโฮวา จะได้รับก าลังเพ่ิมขึน้” (อิสยาห์ 40:31) พระเยซูเอง
ไดอ้ธิษฐานมาก “คร้ันเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงต่ืนขึน้เสดจ็ออกไปยงัท่ีสงัดและทรงอธิษฐานท่ีนั่น” 
(มาระโก 1:35) เม่ือเป็นเช่นน้ี เราจะไม่ยอมพบปะกบัพระเจา้ตั้งแต่บดัน้ีอีกหรือ? ไม่มีสถานท่ีพิเศษอ่ืน
ใดท่ีเราจะพบปะกบัพระเจา้อีกแลว้นอกจากการอธิษฐาน และอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่านั้น และ
โดยวธีิน้ีจะท าใหส้ามารถพบปะกบัพระองคไ์ดทุ้กเวลา และทุกหนทุกแห่ง 

ขอใหเ้ราพึงรักษาค ามัน่สัญญาในอนัท่ีจะพบปะกบัพระเจา้ทุก ๆ วนัไวใ้หดี้ เพราะเม่ือเรานดั
หมายวา่จะพบกบัผูห้น่ึงผูใ้ดไวแ้ลว้ หากบุคคลผูน้ั้นไม่ยอมพบเราตามค ามัน่สัญญา ก็ยอ่มจะท าใหเ้รา
ขุ่นเคืองใจ เม่ือเป็นเช่นนั้นจงคิดดูเถิดวา่ พระเจา้จะทรงรู้สึกอยา่งไร หากเราไม่ยอมท าตามค ามัน่สัญญา
ท่ีใหไ้วแ้ก่พระองค ์เร่ืองน้ีแมแ้ต่ในการประชุมพิเศษเอง ก็มีบ่อยคร้ังท่ีเราผดิพลาดมิไดก้ระท าตามค ามัน่
สัญญาท่ีใหไ้วก้บัพระองคต์ั้งแต่แรก 

ฉะนั้นเราจึงตอ้งเอาใจใส่ต่อการนมสักาพระเจา้ เขา้เฝ้าพระองคเ์ป็นส่วนตวัทุก ๆ วนั แลว้ชีวติ
ของเราก็จะเจริญวฒันาในพระองคย์ิง่ข้ึนเป็นล าดบั และจะกลายเป็นพระพรส าหรับชีวติของผูอ่ื้นอีก
ดว้ย และเม่ือค าสัญญาของเราส าเร็จครบถว้น “เขาเหล่านั้นจะเดินกับเรา นุ่งห่มผ้าขาว เพราะว่าเขาเป็น
คนท่ีสมควรแล้ว” (ววิรณ์ 3:4) 
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บททีเ่จ็ด ความบริบูรณ์ของพระเจ้า 

“ขอพระเจ้าผู้ทรงประทานความหวงั ทรงโปรดให้ท่านท้ังหลายอ่ิมใจด้วยความยินดีและ
ความสุขในความเช่ือ เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้ประกอบด้วยความหวงัโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พ่ีน้อง
ท้ังหลายของข้าพเจ้า ส่วนท่านท้ังหลายนั้น ข้าพเจ้าเช่ือเป็นแน่ว่าท่านท้ังหลายบริบูรณ์ด้วยการดี 
ประกอบด้วยความรู้ทุกอย่าง อาจจะเตือนสติซ่ึงกันและกันได้ด้วย” (โรม 15:13, 14) 

ชายคนหน่ึงไดไ้ปเยีย่มคริสเตียนผูห้น่ึง ซ่ึงป่วยอยูเ่กือบจะตาย เขาไดป้ฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ดว้ย
ความสัตยซ่ื์อตลอดมา มิตรสหายผูน้ั้นไดก้ล่าวยกยอ่งชมเชยการปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ และเช่ือวา่เม่ือเขา
ตายไปแลว้ พระเจา้ก็คงจะรับเขาข้ึนไปอยูส่วรรคอ์ยา่งมีเกียรติ คนป่วยพดูอยา่งถ่อมตวัวา่ “ขอเพียงแต่
ใหผ้มไดมี้โอกาสคลานเขา้ไปในสวรรค ์ ผมก็พอใจแลว้” การท่ีเขาพดูเช่นนั้นก็เพราะความถ่อมใจของ
เขานัน่เอง แต่แทท่ี้จริงแลว้ คริสเตียนไม่ตอ้งคลานเขา้สวรรคเ์ลย เพราะอคัรสาวกเปโตรไดก้ล่าวไวว้า่ 
“ท่านท้ังหลายจะได้มีสิทธิสมบูรณ์ ท่ีจะเข้าในนิตยภูมิของพระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นท่ีรอดของเรา” (2 เป
โตร 1:11) และอาจารยเ์ปาโลเองก็ไดก้ล่าวย  ้าหลายคร้ังวา่ ชีวติคริสเตียนคือ “ทรัพยสิ์นเงินทอง” “ความ
อุดม” “ส่ิงของเป็นอนัมาก” “ความบริบูรณ์” นอกจากนั้นท่านยงัไดอ้ธิษฐานขอใหค้ริสเตียนทุกคน 
“ได้รับความเตม็บริบูรณ์ของพระเจ้าจนเตม็เป่ียม” (เอเฟซสั 3:19) อาจารยเ์ปาโลมิไดพ้ึงพอใจต่อการท่ี
จะคลานเขา้สู่สวรรคเ์ลย ท่านมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ท่ีจะใหทุ้กคนซ่ึงท่านไดน้ ามารับเช่ือ มี
ชีวติคริสเตียนท่ีเตม็บริบูรณ์ในโลกน้ี และเม่ือตายไปแลว้ก็ใหไ้ดเ้ขา้สู่ความยนิดี อนับริบูรณ์ของพระเจา้
ในสวรรคอ์ยา่งเตม็ภาคภูมิ น่ีคือชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริง เป็นชีวติท่ีบริบูรณ์ มีความลึกซ้ึง มีฤทธ์ิอ านาจ 
เป็นชีวติท่ีด าเนินตามแบบอยา่งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระธรรมโรม 15:13,14 ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่ง
ละเอียดวา่ ชีวติน้ีมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่หกประการ 

1. ความบริบูรณ์ของพระเจ้าคืออะไร 

ก. เป็นความบริบูรณ์แห่งความยนิดี “อ่ิมใจดว้ยความยนิดี” (โรม 15:13) ความยนิดีเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในชีวติคริสเตียน ความยนิดีเป็นผลแห่งการรับเช่ือพระเยซู พระคริสตธรรมคมัภีร์
จ  าแนกความยนิดีออกเป็นสองชั้น คือ 

ขั้นแรก เรามีความยนิดีในความรอด ซ่ึงเราไดรั้บจากการท่ีพระเจา้ทรงยกโทษบาปให้แก่เรา มี
ความยนิดีจากการท่ีไดเ้ป็นอิสระพน้จากบาปทั้งปวง ชีวติในอดีตของเราไดป้กคลุมไวด้ว้ยความชอบ
ธรรมของพระคริสตแ์ลว้ น่ีคือประสบการณ์ของผูคุ้มนกัโทษแห่งเรือนจ าในเมืองฟีลิปปี เขาได ้“แสดง
ความยินดีเป็นย่ิง....เพราะได้เช่ือถือพระเจ้า” (กิจการ 15:34) และเม่ือกษตัริยด์าวิดหลงกระท าความผดิ
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บาป ท่านก็ไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงโปรดประทานความยนิดี คืนใหแ้ก่ท่านวา่ “ขอพระองค์ทรง
คืนความยินดีในความรอดของพระองค์กลับมาให้ข้าพเจ้าขอโปรดให้ข้าพเจ้ายงัคงมีความสมคัรใจ” 
(สดุดี 51:12) 

ขั้นท่ีสอง เม่ือเราไดรั้บความรอดแลว้ ก็ยอ่มท าใหเ้รามีความอ่ิมใจ อาจมีบางคนถามวา่ จริงหรือ
ท่ีวา่คริสเตียนมีความอ่ิมใจ ในขณะท่ีมีชีวติอยูใ่นโลก เรามิไดจ้  ากดัค าน้ีไวใ้ชก้บัชีวติซ่ึงจะมาถึงใน
อนาคตเท่านั้นหรือ? ถา้เช่นนั้นเรามีความอ่ิมใจในส่ิงใดเล่า? ส าหรับปัญหาน้ีขอตอบวา่ เรามิไดมี้ความ
อ่ิมใจในการประพฤติของเราเอง หากแต่เรามีความอ่ิมใจในองคพ์ระเยซูคริสตอ์คัรสาวกเปโตรไดช้ี้แจง
ใหเ้ราทราบวา่ ความอ่ิมใจนั้นมิใช่มีเฉพาะชีวติในอนาคตเท่านั้น ชีวติในปัจจุบนัน้ีเราก็มีเช่นนั้น “ท่าน
ท้ังหลายยงัไม่ได้เห็นแต่ท่านยงัรักพระองค์อยู่ แม้ท่านไม่เห็นพระองค์เด๋ียวนี ้ แต่โดยความเช่ือท่านยงัมี
ความยินดีมาก ด้วยความยินดีอันเหลือล้น และประกอบไปด้วยสง่าราศี” (1 เปโตร 1:8) 

ขณะท่ีเราร้องเพลงวา่ “โอ พระคริสต ์ ขา้พเจา้ตอ้งการพระองคเ์ท่านั้น” เรามีความอ่ิมใจกบั
พระองคอ์ยา่งแทจ้ริงหรือไม่ หรือร้องแต่ปากเท่านั้นเอง พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รามีความอ่ิม
ใจดว้ยกนัทุกคน ดงัจะเห็นไดจ้ากค าเตือนของอาจารยเ์ปาโลซ่ึงวา่ “จงโสมนัสยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย า้เตือนอีกทีว่าจงโสมนัสยินดีเถิด” (ฟีลิปปี 4:4) 

ข. เป็นความบริบูรณ์แห่งความสุข “อ่ิมใจด้วย...ความสุข” ความสุขในท่ีน้ีแบ่งออกเป็นสองขั้น 
คือขั้นแรกเรามีความสุข เพราะ “เราเป็นไมตรีกันกับพระเจ้า” (โรม 5:1) ขั้นท่ีสอง “สันติสุขแห่งพระ
เจ้า ซ่ึงเหลือท่ีจะเข้าใจได้ จะคุ้มครองใจ และความคิดของท่านท้ังหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 
4:7) จิตใจของเราจะมีความสุขกบัพระองคทุ์กเวลานาที เพราะ “ผู้ท่ีมีจิตใจแน่นอนนั้น พระองค์จะทรง
รักษาไว้ในความสงบสุขอย่างครบบริบูรณ์” (อิสยาห์ 26:3) 

ค. เป็นความบริบูรณ์แห่งความหวงั “เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้ประกอบด้วยความหวงั” 
ความหวงัในพระคริสตธรรมใหม่นั้น เป็นความหวงัท่ีเตม็ไปดว้ยสง่าราศีซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง
เป็นผูป้ระทานใหเ้รา ความหวงัน้ีเป็นความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงมาก มิใช่ค าเดียวกนักบัท่ีเราใชก้นัทัว่ ๆ ไปวา่ 
“ขา้พเจา้หวงัวา่” หรืออะไรท านองน้ี เพราะเป็นความหวงัเก่ียวกบัอนาคต และเล็งถึงการเสด็จกลบัมา
ของพระเยซูคริสตโ์ดยตรง น่ีคือหลกัค าสอนท่ีส าคญัยิง่ในพระคริสตธรรมใหม่ แต่เป็นท่ีน่าเสียใจอยา่ง
ยิง่ท่ีในปัจจุบนัน้ีเราไม่ค่อยจะไดย้นิค าเทศนาน้ีนกั คนส่วนใหญ่มกัพะวงกนัแต่เร่ืองความตายเท่านั้น 
หาไดค้  านึงถึงเร่ืองการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตไ์ม่ เพราะเขาถือกนัวา่ ความตายจะตอ้งมาถึงเขา
อยา่งแน่นอน ส่วนการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตน์ั้นเป็นส่ิงไม่แน่นอน อาจจะมาถึงก็ได ้ แต่พระ
คริสตธรรมคมัภีร์กล่าวอยา่งตรงขา้มวา่ “ความตายอาจจะมาถึง แต่พระเยซูจะตอ้งเสด็จกลบัมาอยา่ง
แน่นอน” คริสเตียนไม่คิดถึงความตาย อยา่งคนท่ีไม่มีความหวงั เขาไม่กลวัความตาย หากแต่เขาไม่
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ตอ้งการให้ความตายหรือศตัรูเป็นผูช้นะ เพราะ “ศัตรูตัวท่ีสุดซ่ึงพระองค์จะทรงปราบนั้นคือความตาย” 
(1 โครินธ์ 15:26) ในทางตรงกนัขา้ม การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์จะใหท้ั้งความยนิดี ความอ่ิมใจ 
และพระพรแก่เรา จงสังเกตวา่ ก่อนท่ีเราจะรับความหวงัใจนั้น เราจะตอ้งรับความยินดี และสันติสุข
ตามล าดบัเสียก่อน เพราะ “อุปนิสัยดีนั้นกระท าให้เกิดความหวงัใจ” (โรม 5:4) 

ง. เป็นความบริบูรณ์แห่งความดี “ท่านท้ังหลายบริบูรณ์ด้วยการดี” (โรม 15:14) การท่ีเรา
จะตอ้งรับความยนิดี สันติสุข และความหวงัใจเป็นล าดบัขั้นเช่นน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็น
รากฐานให้เราสร้างความดี ประสบการณ์ยอ่มจะก่อให้เกิดอุปนิสัย และถา้เรามีความไวว้างใจพระคริสต์
เราก็จะมีนิสัยท่ีมัน่คง ใจคอหนกัแน่น ถา้เรามีความเช่ือท่ีหวัน่ไหวไม่มัน่คงแน่นอน ความดีของเราก็
ยอ่มจะง่อนแง่นไม่แน่นอนตามไปดว้ย ค าพยานท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองน้ีไดแ้ก่ค าพยานท่ีพดูถึงบารานาบสั ซ่ึง
วา่ “บารานาบัสนั้นเป็นคนดี” (กิจการ 11:24) นัน่เอง 

จ. เป็นความบริบูรณ์แห่งความรู้ “ประกอบดว้ยความรู้ทุกอยา่ง” (โรม 15:14) ความรู้ของพระ
เจา้มิใช่ความรู้ฝ่ายโลก หากแต่เป็นความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์เก่ียวกบัคริสเตียนแทท่ี้
ก าลงัเจริญเติบโตความรู้ฝ่ายวญิญาณจิตน้ีเป็นผลของความยนิดี ความสุข ความหวงั และความดี อาจารย์
เปาโลพร้อมทั้งอคัรสาวกเปโตรและโยฮนัไดก้ล่าวย  ้าไวใ้นจดหมายฝากของท่านทั้งสามวา่ ความรู้ฝ่าย
จิตวิญญาณ คือเคร่ืองหมายของคริสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตแ์ลว้ ค าวา่ “ความรู้” ท่ีใชใ้นการ
เปิดเผยเร่ืองราวต่าง ๆ ในพระธรรมฟีลิปปี เอเฟซสั และโคโลสีนั้น รากศพัทใ์นภาษาเดิมหมายถึง 
“ความรู้ครบถว้น” คือรู้หมดทุกส่ิงทุกอยา่ง จดหมายฝากฉบบัท่ีสองของอคัรสาวกเปโตรมีเพียงสามบท
เท่านั้น และทุกบทก็ลว้นเนน้ถึงค าวา่ “ความรู้” ดว้ยกนัทั้งส้ิน เปโตรไดว้งิวอนไวใ้นขอ้สุดทา้ยวา่ “ท่าน
ท้ังหลายจงเจริญขึน้ในพระคุณ และในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (2 เป
โตร 3:18) แมพ้ระธรรมยอห์นฉบบัตน้ก็กล่าวถึงค าวา่ “รู้” “ความรู้” หรือ “ประกอบดว้ยความรู้” เกือบ
ตลอดทั้งเล่มมีถึง 30 คร้ัง ค าวา่ “รู้” น่ีแหละท่ีเป็นหลกัใหญ่ ในการเขียนพระธรรมยอห์นฉบบัตน้ 
“ข้อความเหล่านี ้ข้าพเจ้าได้เขียนฝากมายงัท่านท้ังหลายเพ่ือท่านท้ังหลายจะได้รู้” (1 ยอห์น 5:13) การรู้
เร่ืองเก่ียวกบัจิตวญิญาณเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะมีผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีเช่ือและเขา้ใจผดิ เหตุท่ีคริส
เตียนเป็นจ านวนมากถูกชกัน าใหเ้ช่ือในทางท่ีผิดเช่นน้ี ก็เพราะพวกเขาขาดความรู้ฝ่ายวญิญาณจิต
นัน่เอง จึงไม่มีความรู้ความเขา้ใจพอท่ีจะวนิิจฉยัไดว้า่ ค  าสอนใดเทียมเท็จ และค าสอนใดท่ีถูกตอ้งดงัจะ
เห็นไดจ้ากถอ้ยค าอธิษฐานของอาจารยเ์ปาโลท่ีเมืองฟีลิปปีดงัน้ีวา่ “ให้ความรักของท่านท้ังหลายจ าเริญ
ย่ิง ๆ ขึน้ในความรู้ และในการสังเกตทุกอย่าง เพ่ือท่านท้ังหลายจะพิจารณาได้ว่าไหนประเสริฐ และเพ่ือ
ท่านจะได้เป็นคนสัตย์ซ่ือ” (ฟีลิปปี 1:9,10) ฉะนั้นเราทุกคนจึงควรประกอบดว้ยความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ
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ใหรู้้ดีรู้ชัว่เพื่อวา่จะได ้ “ไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลย” (1 ทิโมธี 5:21) และเพื่อวา่ “จะพิจารณาได้ว่าไหน
ประเสริฐ” (ฟีลิปปี 1:10)  เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ 

ฉ. เป็นความบริบูรณ์แห่งความสามารถ “อาจเตือนสติซ่ึงกนัและกนัได”้ ความสามารถเป็นผล
ของความยนิดี ความสุข ความหวงั ความดี และความรู้ เราจะตอ้งด าเนินชีวติของเราใหมี้ประสบการณ์
เหล่าน้ีกบัพระเจา้อยูเ่สมอเป็นประจ า คริสเตียนในกรุงโรม มิไดเ้ก็บง าพระพรไวส้ าหรับตนเองเท่านั้น 
พวกเขาไดเ้ผื่อแผพ่ระพรใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ๆ พวกเขาสามารถท่ีจะเป็นพยาน ใหป้ระชาชนเหล่านั้นรู้ถึง
ข่าวประเสริฐ และพระพรของพระเจา้ ทั้งโดยทางวาจาและการประพฤติ คริสเตียนเช่นน้ีแหละท่ีเรา
ตอ้งการอยา่งยิง่ในทุกวนัน้ี บ่อยคร้ังเหลือเกินท่ีเราจะเห็นเฉพาะแต่ศาสนาจารยห์รือผูป้ระกาศเท่านั้นท่ี
ออกไปเป็นพยาน โดยท่ีไม่ค่อยจะมีผูเ้ช่ือออกไปเป็นพยานเช่นน้ีเลย ผูเ้ช่ือทุกคนควรจะออกไปประกาศ
และเป็นพยานเช่นเดียวกนั ควรช่วยกนัประกาศใหผู้อ่ื้นรู้ถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ น าวญิญาณของ
พวกเขาใหม้าหาพระเจา้ ช่วยแนะน าพี่นอ้งคริสเตียนและช่วยแกปั้ญหา ยามเม่ือเขาประสบปัญหา
เก่ียวกบัความเช่ือ และช่วยท าการทุกอยา่งเพื่อพระเจา้ หากวา่คริสเตียนทุกคนมีความกระตือรือร้นท า
การเพื่อพระเจา้ดงักล่าวน้ี ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาอาศยัผูป้ระกาศหรือศาสนาจารยเ์ท่าใดนกั 

จงพิจารณาดูความบริบูรณ์ของชีวติทั้งหกขอ้ท่ีกล่าวมาแลว้ใหดี้ เพราะแต่ละขอ้ลว้นแต่เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั และจ าเป็นต่อชีวิตทั้งส้ิน แมแ้ต่การเรียงล าดบัก่อนหลงัของแต่ละขอ้ก็เป็นส่ิง
ส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงเราไม่ควรละเลยหรือมองขา้มเสีย เราไม่เพียงแต่จะตอ้งรู้ถึงส่ิงเหล่าน้ีเท่านั้น หาก
จะตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ีอยา่งครบถว้นบริบูรณ์อีกดว้ย 

บางคนอาจกล่าววา่เป็นการเหลือวสิัยท่ีมนุษยจ์ะมีส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งครบถว้นบริบูรณ์ ท่าน
แน่ใจหรือวา่เราจะกระท าไม่ได?้ ขอให้เราจงคิดดูถึงการท่ีอาจารยเ์ปาโลอธิษฐานเผื่อคริสเตียนในกรุง
โรมเถิดวา่ ถา้หากท่านไม่หวงัวา่จะไดรั้บค าตอบจากพระเจา้แลว้ ท่านจะอธิษฐานเผื่อเช่นนั้นหรือ น่ี
แสดงวา่ ท่านมัน่ใจวา่จะตอ้งไดรั้บค าตอบจากพระเจา้อยา่งแน่นอน เพราะพระเจา้ไม่เคยบญัชาใหเ้ราท า
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยท่ีไม่ประทานลู่ทาง หรือความสามารถในอนัท่ีจะท าใหบ้รรลุผลส าเร็จเลย 

2. เรารับความบริบูรณ์แห่งชีวติได้อย่างไร 

ก. พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทาน “พระเจา้ผูป้ระทานความหวงั” (โรม 15:12) ค าน้ีมีเฉพาะในพระ
ธรรมโรมเท่านั้น แต่วา่เป็นเคล็ดลบัท่ีส าคญัยิง่อยา่งหน่ึงในการด ารงชีวติ เพราะเป็นการใหก้ าลงัใจ และ
ก่อใหเ้กิดความมานะบากบัน่อยา่งมากมาย ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งในการสอนเด็ก ๆ เช่นถา้เราสั่งให้
เด็ก ๆ ท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด แต่เรากลบัแสดงออกซ่ึงท่าทีวา่ เราไม่เช่ือมัน่นกัวา่เขาจะท าไดส้ าเร็จ และมิได้
ใหค้วามหวงัแก่พวกเขา ในกรณีเช่นน้ีเด็ก ๆ ก็ยอ่มเกิดความทอ้แท ้และประสบความลม้เหลว แต่ถา้เรา
ใหค้วามหวงัแก่เขาและหนุนน ้าใจเขา เขาก็ยอ่มกระท าส่ิงนั้นได ้ ท านองเดียวกนัพระเจา้ทรงให้
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ความหวงัแก่บุตรของพระองค ์ พระองคท์รงทราบวา่ พระคุณของพระองคเ์พียงพอส าหรับบุตรของ
พระองคทุ์ก ๆ คน พระองคไ์ม่เคยหวงัวา่บุตรของพระองคจ์ะพา่ยแพ ้ มีแต่จะชนะเท่านั้น เม่ือเราถวาย
ตวัใหแ้ก่พระเจา้ พระองคก์็จะทรงประทานความหวงัใหแ้ก่เรา ช่างประเสริฐอะไรเช่นนั้นท่ีพระเจา้ทรง
ไวใ้จเรา พระองคย์อ่มจะท าใหเ้รากลายเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และการปฏิบติัพระองคก์็ยอ่มจะสัมฤทธ์ิผล เพราะ
พระองคอ์วยพระพรแก่เรา ไวใ้จเราและประทานความหวงัแก่เรา 

ข. พระเจา้ประทาน “โดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (โรม 15:13) ความครบบริบูรณ์แห่งชีวติ
ทุกอยา่งส าหรับเรานั้นมีพร้อมอยูใ่นองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเราจะรับไดโ้ดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ความยนิดีของเราคือ “ความยนิดีในพระคริสต”์ และแผน่ดินของพระเจา้ก็คือ “......ความยินดีในพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ” (โรม 14:17) ความสุขของเราคือความสุขในพระคริสต ์ (ดู ยอห์น 14:27) ความสุขน้ี 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูป้ระทานใหแ้ก่เรา ความหวงัใจของเราเกิดจากการท่ีพระคริสตส์ถิตอยูภ่ายใน
เรา (ดู โคโลสี 1:27) และความหวงัใจน้ีเป็นของเราโดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (ดู โรม 5:5) ความดี
ของเราเกิดจากการท่ีพระคริสตส์ถิตอยูภ่ายในเรา และความดีน้ีเป็นของเราโดยเดชของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ (ดู กะลาเทีย 5:22) นอกจากนั้นความรู้และความสามารถของเราก็เป็นของประทานจากพระ
คริสตผ์ูท้รงฟ้ืนข้ึนจากความตายเช่นเดียวกนั และเป็นของเราโดยการท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูก่บั
เรา ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่พระวญิญาณบริสุทธ์ิน่ีแหละท่ีเป็นทางซ่ึงพระบิดาเจา้ ประทานความบริบูรณ์
แห่งชีวติทุกอยา่งตลอดจนพระพรและอ านาจใหเ้รา 

ค. มนุษยรั์บ “ในความเช่ือ” (โรม 15:13) เม่ือพระเจา้ทรงโปรดประทานความครบบริบูรณ์ต่าง 
ๆ ใหแ้ก่เราดงักล่าวแลว้ เราก็จ  าตอ้งมีความเช่ือ ซ่ึงจะยงัผลใหเ้กิดความยนิดี ความสุข ความยนิดีและ
ความสุขก่อใหเ้กิดความหวงัใจ ความหวงัใจน าไปสู่ความดี ความดีก่อให้เกิดความรู้ และความรู้
ก่อใหเ้กิดความสามารถ เก่ียวเน่ืองกนัเป็นล าดบั จะขาดเสียอยา่งหน่ึงอยา่งใดไม่ได ้ เช่น เราจะมี
ความหวงัใจโดยท่ีไม่มีความเช่ือก็ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะให้เราทุกคนรักพระองค ์
แต่เราจะรักพระเจา้ไม่ได ้ หากเราไม่เช่ือไวใ้จในพระองค ์ และถา้เราปฏิเสธพระองค ์ เราก็ไม่สามารถท่ี
จะปฏิบติัพระองคไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 

ความเช่ือเป็นรากฐานของทุก ๆ อยา่งในชีวติคริสเตียน  ความเช่ือแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 
ความเช่ือในการทูลขอ และความเช่ือในการรับ น่ีคือเหตุผลท่ีท าใหอ้าจารยเ์ปาโลกล่าวถึง การอธิษฐาน
ควบคู่ไปกบัการขอบพระคุณทุก ๆ คร้ัง โดยไม่เคยแยกกนัเลย ทั้งน้ีเพราะการอธิษฐานคือการแสดง
ความเช่ือในการทูลขอ และการขอบพระคุณก็คือการแสดงความเช่ือในการรับนัน่เอง มีบ่อยคร้ังท่ีเรา
เพียงแต่อธิษฐานขอเท่านั้น ซ่ึงทางท่ีถูกแลว้เราควรเร่ิมตน้รับเอา นบัตั้งแต่เราเร่ิมอธิษฐานทีเดียว “จง
เช่ือวา่ไดรั้บ และท่านคงจะไดส่ิ้งนั้น” (มาระโก 21:24) 
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คร้ังหน่ึงมีบุคคลสองคนซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทไดร่้วมรับประทานอาหารเท่ียงดว้ยกนั หลงัจากท่ีคน
หน่ึงไดอ้ธิษฐานตามขอ้ความท่ีเขาเคยปฏิบติัอยูเ่สมอเป็นประจ าวา่ “ขอพระบิดาเจา้ทรงโปรดให้เรามี
ความปิติยนิดีต่ออาหารท่ีเราจะไดรั้บในวนัน้ีดว้ยเถิด” จบลงแลว้ 

เพื่อนของเขาก็ถามข้ึนวา่ “ท่ีคุณอธิษฐานเช่นน้ี คุณหวงัวา่จะไดรั้บค าตอบจากพระองคเ์ม่ือใด” 
บุคคลผูน้ั้นจึงขดัข้ึนวา่ “คุณหมายความวา่อยา่งไร” 
เพือ่นของเขาจึงอธิบายวา่ “คุณไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงโปรดใหคุ้ณมีความยนิดี มาเป็น

เวลาถึงยีสิ่บหา้ปีแลว้ บดัน้ีคุณควรจะมีความยนิดีไดแ้ลว้” 
ชีวติคริสเตียนก็เช่นเดียวกนั เราควรจะมีเวลาหยดุขอ และเร่ิมตน้รับเสียบา้ง น่ีคือลกัษณะพิเศษ

ระหวา่งพระสัญญาของพระเจา้ และหลกัความจริงในการปฏิบติัพระเจา้ พระเจา้ทรงสัญญาวา่ จะ
ประทานความบริบูรณ์แห่งชีวติทุกอยา่งใหเ้รา แต่ทั้งน้ีเราจะตอ้งยนิดีรับเอาพระสัญญานั้น จากขอ้พระ
ธรรมซ่ึงวา่ “ความกรุณาคุณของเรามีพอส าหรับเจา้แลว้” จะเห็นไดว้า่เป็นพระสัญญาซ่ึงเราไม่
จ  าเป็นตอ้งทูลขอเลย แต่เราจ าตอ้งรับไวด้ว้ยความยนิดีโดยรีบด่วน เช่นเดียวกบัเม่ือเราพดูวา่ “พระเจา้
ทรงเป็นพระผูเ้ล้ียงของขา้พเจา้” เราก็สามารถรับเอาพระสัญญาน้ีไปใชไ้ดทุ้กเม่ือ เพราะเป็นพระสัญญา
ท่ีมัง่คงแน่นอน โดยปกติแลว้ก่อนท่ีคริสเตียนผูห้น่ึงผูใ้ดจะไปท างานเขาจะตอ้งอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้
ทรงช่วยเหลือเขาประทานพระคุณใหแ้ก่เขา ตลอดวนันั้น ๆ แต่ก่อนท่ีเขาจะจบค าอธิษฐาน เขาควรจะ
ทูลเพิ่มเติม “โอ พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้เช่ือแลว้วา่พระองคไ์ดป้ระทานพระคุณให้แก่ขา้พเจา้ ตามท่ี
ขา้พเจา้ทูลขอแลว้” 

ความเช่ือในการรับ เป็นเคล็ดลบัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง ในการท่ีจะไดรั้บพลงัอ านาจและพระพร 
เรายิง่มีความเช่ือในดา้นน้ีมากเท่าใด ชีวติคริสเตียนของเราก็จะยิง่มีความบริบูรณ์มากข้ึนเท่านั้น 
จนกระทัง่เราสามารถท่ีจะกล่าวไดเ้ช่นเดียวกบัอาจารยเ์ปาโลวา่ “ข้าพเจ้ากระท าทุกส่ิงได้ โดยพระเยซู
คริสต์ ผู้ทรงชูก าลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13) เพราะเราสามารถกล่าวไดอ้ยา่งเตม็ท่ีวา่ “ชีวิตซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่
ในเนือ้หนังเด๋ียวนี ้ ข้าพเจ้ามีอยู่โดยศรัทธา คือ ศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และ
ได้ประทานพระองค์เองเพ่ือข้าพเจ้า” (กะลาเทีย 2:20) 
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บททีแ่ปด ความสุขทีแ่ท้จริง 

“พระเยซูจึงเสดจ็เข้ามายืนอยู่ท่ามกลางเขา ตรัสว่าท่านท้ังหลายจงเป็นสุขเถิด... พระเยซูตรัสแก่
เขาอีกว่าท่านท้ังหลายจงเป็นสุขเถิด” (ยอห์น 20:19, 21) 

มิตรท่ีแทจ้ริงยอ่มมีความเห็นอกเห็นใจ และค านึงถึงความจ าเป็นของมิตรสหายของตน และ
สามารถทนต่อความร าคาญ หรือความบกพร่องเล็ก ๆ นอ้ยของมิตรสหายของตนได ้ สภาพความเป็น
มิตรท่ีแทจ้ริงนั้น จะเห็นไดจ้ากความสามคัคีธรรมระหวา่งพระเยซูคริสตก์บัอคัรสาวกของพระองค ์พระ
เยซูทรงทราบวา่เม่ือพระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ลว้ บรรดาอคัรสาวกของพระองค ์จะตอ้งประสบกบัการ
ทดลอง และอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความวา้วุน่และทอ้ถอย ดงันั้นพระองคจึ์งไดเ้ตรียม
อคัรสาวกใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ีจะมีมาภายหลงัเหล่าน้ี โดยตรัสวา่ “เรามอบความสุขไวแ้ก่
ท่านทั้งหลาย ความสุขของเรา ๆ ใหแ้ก่ท่าน...อยา่ใหใ้จของท่านเป็นทุกข ์ อยา่กลวัเลย” (ยอห์น 14:27) 
แมว้า่พระองคไ์ดท้รงอบรมสั่งสอนและใหค้วามหวงัใจในการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคแ์ลว้ก็ตาม 
แต่เม่ือพระเยซูไดท้รงส้ินพระชนมไ์ปแลว้ บรรดาอคัรสาวกต่างก็รู้สึกส้ินหวงัและความเช่ือเส่ือมสูญไป 
เม่ือพระองคท์รงปรากฏแก่พวกเขาในตอนค ่าของวนัท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น ถอ้ยค าแรกท่ี
พระองคต์รัสแก่พวกเขาคือ “ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด” น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงรักพวกเขามาก 
จึงไดอ้ดกลั้นต่อความผดิบาปของพวกเขา 

หากเราไตร่ตรองถึงพระด ารัสท่ีพระเยซูตรัสแก่บรรดาอคัรสาวก ภายหลงัจากท่ีพระองคท์รง
ฟ้ืนคืนพระชนมด์งักล่าวแลว้จะเห็นไดว้า่ ความผกูพนัท่ีพระองคท์รงมีต่ออคัรสาวกนั้นลึกซ้ึงและแนบ
แน่น ยิง่กวา่ไมตรีจิตมิตรภาพท่ีมนุษยมี์ต่อกนัมากมายนกั พระองคต์รัสแก่พวกเขาถึงสองคร้ังวา่ “ท่าน
ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด” การท่ีพระองคก์ล่าวย  ้าค  าน้ีถึงสองคร้ัง พระองคท์รงมีความมุ่งหมายอะไรหรือ? 
พระองคท์รงตอ้งการเพียงแต่ใหเ้ขาหายจากความหวาดกลวัเท่านั้นหรือ? หรือวา่พระองคท์รงเล็งถึง
ความสุขสองประการคือความสุขโดยความรอด และความสุขในการปฏิบติั เราเช่ือวา่ขอ้สันนิษฐาน
ประการหลงัคงจะถูกตอ้งมากกวา่ เพราะเม่ือก่อนท่ีพระเยซูจะถูกตรึงบนไมก้างเขนนั้น พระองคก์็ได้
ตรัสแก่บรรดาอคัรสาวกวา่ “เรามอบความสุขไว้แก่ท่านท้ังหลาย ความสุขของเรา ๆ ให้แก่ท่าน” 
(ยอห์น 14:27) 

1. ความสุขโดยความรอด 

ก. เราตอ้งการความสุข ความสุขท่ีเราตอ้งการน้ีมิใช่เป็นความสุขท่ีท าใหห้ายจากความ
หวาดกลวั หากแต่เป็นความสุขท่ีเราไดรั้บภายหลงัท่ีพระเจา้ไดท้รงอภยัโทษบาปให้เราแลว้ ผลของ
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ความผดิบาปท าใหเ้ราตอ้งขดัขืนเป็นกบฏต่อพระเจา้ และเหินห่างไปจากพระองค ์ ความบาปหมายถึง
การท่ีเราไม่ตอ้งการพระเจา้ การเช่ือมัน่ในความผดิบาปของเรานั้น เป็นการสร้างอุปสรรคขวางกั้น
ระหวา่งเราและพระเจา้ ฉะนั้นการท่ีเราจะสามารถรับเอาชีวตินิรันดร์จากพระเจา้ไดน้ั้น เราก็จะตอ้ง
ท าลายอุปสรรคน้ีลงเสียก่อน เราจะแกต้วัในความผดิบาปของเราดว้ยประการใด ๆ ไม่ไดท้ั้งส้ิน พระเจา้
ทรงเกลียดชงัความบาปทั้งปวง เพราะมนัท าใหเ้ราตอ้งเหินห่างจากพระเจา้ นอกจากนั้นมนัยงัท าให้
มนุษยต์อ้งขดัแยง้แตกแยกกนัเองอีกดว้ย เหตุท่ีมนุษยมี์ความเกลียดชงัมีความอาฆาตพยาบาทกนั ก็อยูท่ี่
ความผดิบาปน่ีเอง ฉะนั้นเราจึงจ าตอ้งไดรั้บความสุขของพระเจา้ 

ข. ผูป้ระทานความสุข โดยปกติแลว้เรามกัจะตั้งปัญหาถามกนัวา่ เราจะก าจดัความผิดบาปของ
เราไดอ้ยา่งไร? แต่ท่ีถูกแลว้เราควรจะตั้งปัญหาถามวา่ ความผดิบาปของเราถูกก าจดัหรือยงัจะเหมาะกวา่ 
ซ่ึงเราก็จะไดค้  าตอบวา่ การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขนไดท้  าลายความผดิบาปของเรา
หมดส้ินแลว้ พระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงอธิบายความจริงขอ้น้ีใหแ้ก่อคัรสาวกของพระองค ์ในค ่าของวนัท่ี
พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น “พระองค์จึงส าแดงฝ่าพระหัตถ์ และสีข้างของพระองค์แก่เขา” 
(ยอห์น 20:20) ฝ่าพระหตัถแ์ละสีขา้งของพระองคเ์ป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นวา่ พระองคไ์ดท้รง
ส้ินพระชนมอ์ยา่งแทจ้ริง และท่ีพระองคส์ามารถประทานสันติสุขใหแ้ก่เราก็โดยการส้ินพระชนมข์อง
พระองคน์ัน่เอง อาจารยเ์ปาโลไดส้อนความจริงขอ้น้ีไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “พระองค์ได้ทรงกระท าให้มี
มิตรภาพ ด้วยพระโลหิตแห่งการเขนของพระองค์” (โคโลสี 1:20) “พระองค์เป็นสันติสุขของเรา” 
เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงท าใหม้นุษยคื์นดีกบัพระบิดาเจา้ โดยการส้ินพระชนมข์องพระองค ์และไดท้รง 
“ก าจัดการซ่ึงเป็นปฏิปักษ์กัน” (ขอให้ดู เอเฟซสั 2:16, 17) 

จะเห็นไดว้า่ มีการกล่าวย  ้าถึงสันติสุขของพระเจา้หลายคร้ังหลายหน น่ีคือมรดกซ่ึงพระเยซูทรง
มอบไวใ้หแ้ก่อคัรสาวก และผูเ้ช่ือทุกคน แต่ผูห้น่ึงผูใ้ดจะไดรั้บมรดกน้ี ก็ต่อเม่ือพระองคท์รง
ส้ินพระชนมเ์สียก่อน นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา อคัรสาวกก็ไดย้ดึถือเอาเร่ือง “ความสุข” เป็นหวัใจของ
การประกาศพระกิตติคุณ พวกเขาไดอ้อกไป “ประกาศข่าวความสุขโดยพระเยซูคริสต์” (กิจการ 10:36) 
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ทุกแห่งหน บดัน้ีเราคงจะเขา้ใจแลว้วา่เหตุท่ีพระเยซูทรงช้ีใหอ้คัรสาวกของพระองค์
ดูรอยตาปูท่ีฝ่าพระหตัถ ์ และรอยแผลท่ีสีขา้งของพระองค ์ เพื่อพิสูจน์ใหเ้ห็นแน่ชดัวา่ พระองคไ์ดท้รง
ส้ินพระชนมไ์ปแลว้จริง ๆ ทั้งน้ีเพราะการส้ินพระชนมข์องพระเยซู เป็นรากฐานของการท่ีพระองคจ์ะ
ประทานความสุขใหแ้ก่พวกเขานัน่เอง 

ค. วธีิรับความสุข ความสุขน้ีจะเขา้ในจิตใจของเราไดอ้ยา่งไร? “พระองค์จึงส าแดงฝ่าพระหัตถ์ 
และสีข้างของพระองค์แก่เขา” (ยอห์น 20:20) เม่ือเราเห็นภาพนั้นแลว้เราจึงยอมเช่ือ และรับส่วนใน
ความสุขซ่ึงพระเยซูทรงเสนอและประทานให ้ “จงหันมาหาเรา และรับความรอด” (อิสยาห์ 45:22) 
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“เม่ือเขาท้ังหลายได้เพ่งดูพระองค์ หน้าของเขากช่ื็นบาน” (สดุดี 34:5) “เพราะความเช่ือ เราจึงเป็นไมตรี
กันกับพระเจ้า โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 5:1) เม่ือเรามองดูดว้ยความเช่ือ เราจึง
สามารถเขา้ใจ รับเอาความสุขจากพระองค ์แลว้เราก็จะเป็นเหมือนดัง่อคัรสาวกคือ “เม่ือเหล่าสาวกเห็น
พระองค์แล้วเขาจึงมีความยินดี” (ยอห์น 20:20) 

2. ความสุขในการปฏิบัติพระเจ้า 

การรับการอภยัโทษบาปเป็นเพียงมูลฐานหรือบนัไดขั้นแรกในชีวติคริสเตียนเท่านั้น บนัไดขั้น
ถดัมาก็คือการปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ ซ่ึงก็เป็นมูลเหตุอีกประการหน่ึงท่ีท าใหพ้ระเยซูตรัสแก่อคัรสาวก
ของพระองคอี์กวา่ “ท่านท้ังหลายจงเป็นสุขเถิด” และในทนัทีท่ีพระองคต์รัสค าน้ี พระองคต์รัสซ ้ าอีก
คร้ังวา่ “ท่านทั้งหลาย จงเป็นสุขเถิด” และในทนัทีพระองคต์รัสค าน้ี พระองคต์รัสเสริมอีกวา่ “พระบิดา
ได้ทรงใช้เรามาฉันใด เราใช้ท่านท้ังหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) ความสุขในขอ้น้ี มิใช่ความสุข
อยา่งเดียวกนักบัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 14 เพราะความสุขในขอ้น้ี เป็นความสุขท่ีพระเยซูเจา้ประทานแก่
อคัรสาวกของพระองค ์ เพื่อการปฏิบติัพระราชกิจของพระองคโ์ดยตรง ความสุขท่ีพระเยซูเจา้ประทาน
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ือในทุกวนัน้ีมีมากมายหลายอยา่งดว้ยกนั เป็นตน้วา่ 

ก. ความสุขในการเขา้ร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระเจา้ นบัตั้งแต่พระเยซูเสด็จไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม เม่ือมีพระชนมายุไดสิ้บสองพรรษา ตราบจนกระทัง่พระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน 
จะเห็นไดว้า่พระองคท์รงเขา้สนิทกบัพระบิดาเจา้เสมอ การท่ีพระเยซูทรงอธิษฐานในเวลาค ่าคืนเป็น
ประจ านั้น เป็นการพิสูจน์ให้เห็นวา่พระองคท์รงเขา้สนิทกบัพระบิดาเจา้ ความวุน่วายและการต่อสู้ชิงดี
ชิงเด่นกนัของชาวโลก มิไดท้  าใหพ้ระองคข์าดการอธิษฐานเลย ผูเ้ช่ือทุกคนก็ควรเขา้สนิทกบัพระเจา้
เช่นเดียวกนัน้ี เม่ือเรายดึมัน่อยูก่บัพระเจา้ ก็จะไม่มีส่ิงใดท าลายความสุขของเราไดเ้ลย ไม่วา่จะมีภารกิจ
ยุง่ยากมากมายสักเพียงใดหรือตอ้งต่อสู้กบัพญามาร แต่เราก็คงมีความสุขอยูก่บัพระองคเ์สมอ 

ข. ความสุขในการเช่ือไวว้างใจพระเจา้โดยปราศจากจากขอ้สงสัยใด ๆ  
การท่ีพระเยซูคริสตท์รงเขา้สนิทกบัพระบิดาเจา้ ก็เพราะพระองคท์รงไวว้างพระทยัในพระบิดา

อยา่งแทจ้ริงนัน่เอง พระองคท์รงยดึมัน่ในขอ้น้ีมาก ไม่เคยผดิพลาดเลยแมแ้ต่นอ้ย เม่ือคราวท่ีพญามาร
ทดลองพระเยซูในป่าทุรกนัดาร เพื่อใหพ้ระองคห์ลีกเล่ียงจากวถีิทางแห่งไมก้างเขน และยอมรับเอา
เกียรติยศร่วมกบัมนันั้น พระองคมิ์ไดท้รงหวัน่ไหวเลย ทรงวางพระทยัในพระสติปัญญาและฤทธานุ
ภาพของพระบิดาเจา้เสมอ ในการช่วยลาซะโรใหฟ้ื้นจากความตายนั้น พระเยซูทูลต่อพระบิดาเจา้ดว้ย
ความเช่ือมัน่เตม็เป่ียมวา่ “...ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าพระองค์ได้ทรงฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอ” (ยอห์น 11:41) และท่ี
สวนเก็ธเซมาเน พระองคก์็ทรงรู้อยา่งแน่ชดัวา่ หากพระองคท์ูลขอพระบิดาเจา้ก็จะทรงใชทู้ตสวรรคใ์ห้
ลงมาช่วยพระองค ์ ถึงสิบสององค ์ ไม่วา่พระเยซูจะตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากสักเพียงใด พระองคก์็
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ยงัคงวางพระทยัในพระบิดาเจา้ และมีความสุขกบัพระบิดาเจา้เสมอ ขอให้เราจงไวว้างใจในพระเจา้
เช่นเดียวกนักบัพระองค ์ และพดูเหมือนดงัท่ีโยบทูลวา่ “แม้ว่าพระองค์ทรงสังหารข้าฯ เสีย ข้าฯ กย็งั
ไว้วางใจในพระองค์” (โยบ 13:15) และเหมือนดงัท่ีอาจารยเ์ปาโลพดูวา่ “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ท่ีข้าพเจ้า
ได้เช่ือนั้น” (2 ทิโมธี 1:12) 

ค. ความสุขในการปฏิบติัพระเจา้ดว้ยความซ่ือสัตย ์
พระเยซูทรงกระท าใหพ้ระธรรมขอ้น้ีส าเร็จ “ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะประพฤติตามน า้พระทัยของ

พระองค์” (สดุดี 40:8) พระด ารัสค าแรกของพระองคท่ี์บนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์คือ “ฉันคง
ต้องอยู่ในราชฐานแห่งพระบิดาของฉัน” (ลูกา 2:49) พระเยซูคริสตต์รัสอยา่งกลา้หาญเด็ดเด่ียวต่อหนา้
ชาวยวิซ่ึงต่อสู้ขดัขวางพระองคว์า่ “เราท าตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอ” (ยอห์น 8:29) ขณะเม่ือ
อยูใ่นสวนเก็ธเซมาเน พระองคต์รัสแก่บรรดาอคัรสาวกวา่ “จอกซ่ึงพระบิดาของเราทรงประทานแก่เรา 
ๆ จะไม่ด่ืมหรือ” (ยอห์น 18:11) จนท่ีสุด เม่ือพระองคถู์กตรึงบนไมก้างเขน พระองคไ์ดต้รัสอยา่งท่ีไม่มี
ผูใ้ดจะพดูไดเ้ช่นพระองคว์า่ “ข้าพเจ้าได้กระท าการซ่ึงพระองค์ทรงประทานให้ข้าพเจ้ากระท านั้นส าเร็จ
แล้ว” (ยอห์น 17:4) เราเองก็เช่นเดียวกนั หากเราปฏิบติัพระเจา้ดว้ยความซ่ือสัตย ์เราก็จะไดรั้บความสุข
จากพระองค ์ เพราะ “คนท้ังปวงท่ีรักกฏหมายของพระองค์มีความสุขมาก” (สดุดี 119:165) “ผลของ
ความชอบธรรมนั้นคือสันติสุข” (อิสยาห์ 32:17) การท่ีเราจะไดรั้บความสุขมากนอ้ยเท่าใดนั้น ข้ึนอยูท่ี่
การปฏิบติัของเรา 

ปัญหาท่ีวา่เราจะรับความสุขน้ีไดเ้ม่ือไร และรับไดอ้ยา่งไรนั้น ค าตอบอยูใ่นขอ้พระธรรม
ต่อไปน้ีแลว้ “พระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ทรงระบายลมหายใจออก ตรัสแก่เขาว่า ท่านท้ังหลายจงรับพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิเถิด” (อิสยาห์ 20:22) เราจะไดรั้บความสุขจากพระเจา้ ก็ต่อเม่ือเรารับเอาพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิไวแ้ลว้เท่านั้น 

ความสุขน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวติคริสเตียนอยา่งยิง่ อาจารยเ์ปาโลไดก้ าชบัคริสเตียนเมือง
เอเฟซสัวา่ จง “เอากิตติคุณแห่งสันติสุข ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความพร้อมเพรียงมาสวมเป็นรองเท้า” (เอเฟ
ซสั 6:15) สันติสุขของพระเจา้จะท าใหเ้ราอ่ิมใจดว้ยความยินดี ความสุข พระคุณ และพระพรอยูเ่สมอ (ดู
โรม 15:13) นอกจากนั้นความสุขน้ียงัช่วย “คุ้มครองใจ และความคิดของท่านท้ังหลายไว้ในพระเยซู
คริสต์” (ฟีลิปปี 4:7) เราอาจจะมีศตัรูมากมายและจิตใจของเราอาจพา่ยแพแ้ก่ศตัรูเหล่านั้นได ้ แต่
ความสุขของพระเจา้จะปกป้องคุม้ครองเราตลอดเวลา ฉะนั้น “จงให้สันติสุขแห่งพระคริสต์ 
ครอบครองอยู่ในใจของท่านท้ังหลาย” (โคโลสี 3:15) 

ถา้ภายในจิตใจของเรามีความสุข ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกก็จะเจริญรุ่งเรืองไปดว้ย เรายิง่มีความ
เช่ือ ความอ่อนนอ้ม และถวายตวัแก่พระเจา้มากเท่าใด เราก็จะยิง่มีความสุขมากข้ึนเท่านั้น และจะเขา้ใจ
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ในถอ้ยค าเหล่าน้ียิง่ข้ึน “ผู้ท่ีมีจิตใจแน่วแน่นั้น พระองค์จะทรงรักษาไว้ในความสุขอย่างครบบริบูรณ์” 
(อิสยาห์ 26:2) 
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บททีเ่ก้า ความยนิดแีละการสรรเสริญ 

“ขอให้บรรดาผู้ ท่ีอยู่ในความอารักขาของพระองค์มีในช่ืนชมยินดี ให้เขาโห่ร้องเป็นนิตย์ด้วย
ใจร่าเริง เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนท้ังปวงท่ีรักพระนามของพระองค์มีใจเบิกบานใน
พระองค์ด้วย” (สดุดี 5:11) 

การสรรเสริญท่ีแทจ้ริงคืออะไร? โดยปกติแลว้หากเราไม่มีความยนิดีในพระเจา้แลว้ เราก็
ยอ่มจะสรรเสริญพระองคไ์ม่ได ้ ต่อเม่ือเรารู้และเขา้ใจในความยนิดีน้ีดีแลว้ เราจึงจะสามารถสรรเสริญ
พระองคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ความยนิดีคืออะไร? ความยนิดีคือลกัษณะท่าทางหรือการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก อนัเป็นผล
ของการท่ีเราด าเนินชีวติเป็นท่ีชอบธรรมตามน ้าพระทยัของพระเจา้ 

ความยนิดีน้ีเก่ียวโยงกบัชีวติของเราทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต กล่าวคือมีความยินดีในการ
ระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงช่วยเหลือเราในอดีต มีความยนิดีในการท่ีรู้วา่พระเจา้ทรง
ช่วยเหลือเราในปัจจุบนัและมีความยนิดีในการไวว้างใจวา่ พระเจา้จะสถิตอยูก่บัเราตลอดไปในอนาคต 

เราจะรับความยนิดีของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? หากเรายอมถ่อมกายใจลงใหอ้ยูใ่นกรอบข่ายของขอ้
พระธรรมขา้งตน้บทเรียนน้ี เราก็จะเห็นไดว้า่ เรามีช่องทางท่ีจะรับความยนิดีน้ีถึงสามทางคือ 

ความยนิดีท่ีเกิดจากความเช่ือ “ขอใหบ้รรดาผูท่ี้อยูใ่นความอารักขาของพระองคมี์ใจช่ืนชม
ยนิดี” “ให้ท่านท้ังหลายอ่ิมใจด้วยความยินดี และความสุขในความเช่ือ” (โรม 15:13) ผูคุ้มนกัโทษท่ี
เรือนจ าในเมืองฟิลิปปีและครอบครัวของเขาได ้ “แสดงความยินดีเป็นท่ีย่ิง... เพราะได้เช่ือถือพระเจ้า
แล้ว” (กิจการ 16:34) น่ีคือการแสดงความยนิดีในการท่ีพระเจา้ไดท้รงอภยัโทษบาป และประทาน
ความชอบธรรมใหแ้ก่เรา ต่อจากนั้นเราก็จะมีความยินดีไปจนตลอดชีวติคริสเตียนของเรา เป็นความ
ยนิดีแห่งการถวายตวั เป็นชีวิตแห่งความเช่ือ ความเช่ือผกูมดัเราไวก้บัพระเจา้ ท าให้อยูใ่นพระเจา้ พึ่งพิง
อยูใ่นความสัตยซ่ื์อของพระเจา้ ฉะนั้นเรายอ่มจะไดรั้บส่วนในพระสติปัญญาและความบริบูรณ์ทั้งหมด
ของพระองค ์

ความยนิดีท่ีเกิดจากความมัน่ใจ “ใหเ้ขาโห่ร้องเป็นนิตยด์ว้ยใจร่าเริง เพราะพระองคท์รงป้องกนั
เขาไว”้ ความยนิดีในขอ้น้ีมิไดเ้กิดจากความเช่ือของเรา หากแต่เกิดจากความซ่ือสัตยข์องพระเจา้ ไม่วา่
เราจะตกอยูใ่นการทดลองใด ๆ หรือไดรั้บความทุกขย์ากสักเพียงใด ความยนิดีน้ีก็จะเป็นของเราอยู่
เสมอ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงจารึกช่ือของเราไวใ้นสวรรคแ์ลว้ น่ีคือความยนิดีท่ีเกิดจากการเช่ือมัน่
ไวว้างใจในพระเจา้วา่ พระองคท์รงเป็นโล่ป้องกนัภยัของเรา เป็นพละก าลงัของเรา และเป็นความรอด
ของเรา 
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ความยนิดีท่ีเกิดจากความรัก “ใหค้นทั้งปวงท่ีรักพระองค ์ มีใจเบิกบานในพระองคด์ว้ย” ความ
ยนิดีน้ีเกิดจากการมีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ และโดยพระคุณของพระองคใ์นองคพ์ระเยซูคริสต ์ แต่การ
ท่ีเราจะรักพระนามของพระเจา้นั้น เราก็จ  าตอ้งรู้จกัและเขา้ใจพระนามของพระองคเ์สียก่อน 

ชีวติคริสเตียน เป็นชีวิตท่ีเจริญกา้วหนา้ และความยนิดีท่ีเรามีอยู ่ ก็มิใช่มีเพียงคร้ังเดียว หรือชัว่
คร้ังชัว่คราวเท่านั้น หากแต่มีอยูทุ่กเวลา ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของคริสเตียน 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีหลายขอ้ท่ีกล่าวถึงความยนิดี เช่น “เมืองนั้นจึงบังเกิดความยินดี
อย่างย่ิง” (กิจการ 8:8) พระเยซูไดป้ระทานความยนิดีบริบูรณ์ “เพ่ือความยินดีของเรา จะได้อยู่ในท่าน
และความยินดีของท่านจะบริบูรณ์” (ยอห์น 15:11) ดาวิดรู้จกัความยนิดีอนับริบูรณ์น้ี “ความยินดีอัน
บริบูรณ์ มีอยู่ตรงพระพักตร์ของพระองค์” (สดุดี 16:11) เปโตรเองก็รู้จกัความยินดีน้ีเช่นเดียวกนั 
“ความยินดีอันเหลือล้น และประกอบด้วยสง่าราศี” (1 เปโตร 1:8) แมอิ้สยาห์ก็มีความยนิดี “ความยินดี
อย่างไม่รู้ส้ินสุด จะเป็นมาลาสวมศีรษะเขาอยู่” (อิสยาห์ 35:10) 

เหตุฉะนั้นเราจึงควรมีชีวติใกลชิ้ดกบัพระเจา้ ใหพ้ระองคท์รงเป็นผูน้ าในทุกส่ิง อาศยัอยูใ่น
ความชอบธรรมของพระองค ์ ไวใ้จในความซ่ือสัตยข์องพระองค ์ เขา้สนิทในพระองค ์ ยอมถวายชีวติ
จิตใจทุกอยา่งแก่พระองค ์ ผูท้รงเป็นกษตัริยข์องเรา แลว้เราก็จะมีชีวติท่ีประกอบไปดว้ยความยนิดี ชีวิต
ท่ีสรรเสริญพระเจา้ และเป็นชีวติท่ีจะถวายเกียรติแก่พระเจา้ 
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