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วญิญาณแห่งการขอบพระคุณ 

(ลูกา 17:1-19) 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

เม่ือชีวิตของเราเดินมาถึงเดือนธนัวาคมเม่ือใด ดูจะเป็นวนัท่ีเราช่ืนชมยนิดีเพราะวา่เรามาระลึก
ถึงพระคุณของพระเจา้และความดีของพี่นอ้งท่ีมีต่อคริสตจกัรและชีวติของเราเป็นพิเศษ คริสเตียนทุก
คนถูกพระเจา้เรียกใหน้บัพระพร นึกถึงพระพร แลว้โมทนาขอบพระคุณพระเจา้ เม่ือเวลามาขอบคุณ
พระเจา้ ก็ท  าให้เราตอ้งระลึกยอ้นหลงัถึงพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อคริสตจกัรและต่อชีวิตของเรา อีกทั้ง
ครอบครัวของเราอยา่งมาก 

คริสตจกัรของเราน้ีใหม้ากและไดรั้บมาก จึงเกิดมีคนท่ีปรารถนาจะขอบพระคุณพระเจา้และผูมี้
พระคุณมากดว้ย ในเวลาเดียวกนัก็อาจมีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่ไดข้อบคุณเท่าท่ีควร วนัน้ีเป็นวนั
เตือนใจผมเองดว้ยวา่ศาสนาพระคริสตเ์ป็นศาสนาของการขอบพระคุณ 

พระคมัภีร์สั่งสอนใหค้ริสตชนเป็นคนขอบพระคุณ ในพระธรรมสดุดีไดก้ล่าววา่ “เป็นการดีท่ี
พวกเราจะขอบพระคุณพระเจา้” (สดุดี 92:1ก) และ “เราควรขอบพระคุณพระเจา้ทุกวนัเร่ือยไป” และอีก
หลาย ๆ ตอนไดเ้ขียนใหทุ้กคนสรรเสริญพระเจา้ส าหรับความดีและพระหตัถกิจของพระองคส์ าหรับ
ลูกหลานของมนุษย ์ พอเรามาในพระคมัภีร์ใหม่ เปาโลเขียนวา่ “จงขอบพระคุณพระเจา้ในทุกกรณี”(1 
เธสะโลนิกา 5:18) และ “จงขอบพระคุณพระเจา้ในทุกเร่ือง” (เอเฟซสั 5:20) 

แต่พระคมัภีร์ไม่ไดส้อนวา่ แมเ้ราจะมีความเช่ือในพระเจา้ แลว้เราก็จะพบพระคุณไดทุ้กวนัเป็น
อตัโนมติั มีบางคร้ังพระคมัภีร์ก็รู้วา่ ในการติดตามพระเจา้ บางคร้ังชีวิตของเรามาถึงจุดท่ีเราก็ขอบคุณ
พระเจา้ไดย้ากเพราะมีบางคร้ังท่ีชีวติของเราประสบความยากล าบากจริง ๆ แต่ในวนัท่ีทุกขย์ากอยา่ง
มากนั้นพระคมัภีร์ยงัน าทางเราไปถึงพระเจา้และไดเ้ปิดช่องใหเ้ราเห็นวา่ เราจะไดรั้บพรยามทุกขย์าก
นั้น และช่วยใหเ้ราขอบคุณพระเจา้ซ่ึงท าใหเ้ราเกิดค าถามส าคญั ๆ หลายค าถาม ท่ีพวกเราอาจจะถามตวั
ของเราก็ได ้กล่าวคือ เม่ือเราขอบพระคุณนะ (1) เราขอบคุณผูใ้ด และ (2) เม่ือเราขอบคุณ เรามกัขอบคุณ
ในเร่ืองอะไรบา้ง ขอใหเ้รามาพิจารณาทีละขอ้ ขอใหเ้รามาดูขอ้แรกก่อน 
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(1) เวลามนุษย์ขอบพระคุณน้ันเราขอบพระคุณผู้ใด 

ถา้ผูต้อบค าถามน้ีบอกค าตอบออกมา ค าตอบนั้นก็จะบอกไดท้นัที วา่ผูต้อบมีความสัมพนัธ์กบั
พระเจา้ หรือไม่มีความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ค าถามน้ีส าคญัคือ เวลาเราอยากขอบคุณ เราขอบคุณใคร 

จี เค เชสเตอร์ตนั กล่าววา่ “ส่ิงท่ีน่าเศร้าส าหรับคนท่ียงัไม่ไดเ้ช่ือพระเจา้ก็คือ เม่ือเขาอยากจะ
ขอบคุณ เขาไม่รู้จะขอบคุณใคร” 

เลสล่ี สตีเวน คือคนท่ียงัไม่เช่ือพระเจา้ เขาสูญเสียภริยาของเขาไปโดยอุบติัเหตุโดยไม่คาดฝัน 
เขาจึงเขียนจดหมายไปหาเพื่อนเขา ในจดหมายฉบบัหน่ึงเขาเขียนวา่ “ขา้พเจา้ขอบพระคุณ ท่ีผมไดม้า
รู้จกัเธอ” จริง ๆ แลว้เขาจะเขียนวา่ “ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้” แต่เพราะเขาไม่ไดเ้ช่ือพระเจา้และ
เป็นคนจริงใจ เขาจึงทิ้งวา่งเอาไว ้

ดร.จอห์น เบลล่ี กล่าววา่ “คนท่ียงัไม่เช่ือพระเจา้ สามารถพดูไดว้า่ “ผมสามารถมีความสุขได้
โดยไม่ตอ้งมีพระเจา้” แต่เป็นการยากมากท่ีเขาจะพดูวา่ “ผมขอขอบคุณเฉย ๆ” เพราะวา่เขาพดู เขาตอ้ง
ถามตวัเองวา่ เขาก าลงัขอบคุณใคร 

สัญชาตญาณท่ีมนุษยรู้์สึกอยากจะ ขอบคุณยนืยนัอยูใ่นตวัมนัเองแลว้วา่คงจะตอ้งมีคนท่ีเราควร
ขอบพระคุณอยูจ่ริง ๆ ค าถามคือ ใครไดป้ระทานสัญชาตญาณน้ีแก่เราใครไดใ้ส่สัญชาตญาณน้ีไวใ้นใจ
ของเรา ค าตอบคือพระเจา้ทรงปลูกสัญซาตญาณ และความรู้สึกน้ีใหเ้ราในจิตใจ 

เพราะวา่ถา้เราหิวได ้แสดงวา่ตอ้งมีอาหารไวบ้  าบดัความหิวนั้น 
ถา้เรารู้สึกกระหายได ้แสดงวา่ตอ้งมีน ้าท่ีบ าบดักระหายนั้น 
ถา้เรารู้สึกขอบคุณได ้แสดงวา่ มีพระองคผ์ูซ่ึ้งเราควรขอบพระคุณอยูจ่ริง ๆ  
เพราะพระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้างผูป้ระทานให้ 
ผูท้รงพระคุณ ซ่ึงท าใหเ้รามีชีวติเป็นอยูแ่ละเคล่ือนไหวได ้
พระคมัภีร์บอกวา่ เอกลกัษณ์อนัหน่ึงของคริสเตียน คือการขอบพระคุณพระคมัภีร์เขียนวา่ “จง

ขอบพระคุณในทุกกรณี” (1 เธสะโลนิกา.5:18) เอกลกัษณ์อนัหน่ึงของคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ก็คือ การขาด
การขอบพระคุณพระองค ์ พระธรรมโรม 1 กล่าววา่ “เม่ือเขาไดรู้้จกัพระเจา้แลว้ เขาหาไดข้อบพระคุณ
ไม”่ เขาไดส่ิ้งดีต่าง ๆ จากพระเจา้ แต่จิตใจไม่ไดข้อบพระคุณ ไม่ไดต้อบสนองพระเมตตาความดี ความ
รักต่อพระเจา้เท่าท่ีควรต่อพระเจา้ 

การส านึกในพระคุณของพระเจา้เร่ิมท่ีการส านึกรู้วา่มีพระเจา้ คนท่ีจะขอบพระคุณพระเจา้ได้
แทจ้ริง ตอ้งมีการรับรู้ทางฝ่ายจิตวญิญาณก่อน เพราะการขอบพระคุณพฒันาข้ึนมา เติบโตข้ึนมาจาก
บรรยากาศของความสัมพนัธ์กบัตนเอง คนอ่ืน และกบัพระเจา้ คนท่ีถูกพระเจา้ไถ่จากบาปของตนจะ
รู้สึกถึงเร่ืองน้ีต่อพระเจา้ได ้
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ดงันั้น หนา้ท่ีแรกของคริสเตียนคือขอบพระคุณพระเจา้ อ่าน ฮีบรู 13:15 “เหตุฉะนั้นใหเ้รา
ถวายค าสรรเสริญเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ตลอดไปโดยทางพระองคน์ั้น คือค ากล่าวยอมรับเช่ือพระ
นามของพระองค”์ เราขอบพระคุณผูใ้ด ค าตอบคือ เราขอบพระคุณพระเจา้นัน่เอง 

(2) ประการทีส่อง : เราจะขอบคุณเร่ืองอะไร? 

มีคริสเตียนคนหน่ึงในสมยัโบราณ คือ อิกเนเธียสโลโยล่า วนัหน่ึง เขานึกปรารถนาอยาก
ขอบพระคุณพระเจา้ในส่ิงท่ีพระองคไ์ดป้ระทานใหใ้นส่ิงท่ีเขามิไดข้อ เขาเอากระดาษมาแผน่หน่ึงเขียน
รายการลงไป เขาเขียนไดค้  าเดียวและเขียนต่ออีกไม่ได ้ค  านั้นคือ ตวัเขาเอง ส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหโ้ดย
ท่ีเรามิไดข้อ คือ ตวัเอง ไม่มีใครในโลกมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนคุณและเหมือนผม คนเราแต่ละคน
ต่างกนั ถูกสร้างพิเศษจากพระเจา้ มีความสามารถต่าง ๆ กนัศกัยภาพต่าง ๆ กนั 

แต่เราสามารถติดต่อไดไ้กลกวา่ โลโยล่า ถา้เรามองดูรอบ ๆ ตวัเรา เราจะพบของประทานจาก
พระองคท่ี์เราไม่ไดข้อแต่พระเจา้ใหเ้ราลองนบัพระพรของเราดูทีละอนัได ้ หรือนบัพระพรของท่านซ่ึง
พระเยซูประทาน คนท่ีมีพระพรมากแต่ไม่เคยนบั อาจจะไม่คิดถึงพระพรจริง ๆ ก็ได ้ถา้เราคิดจริง ๆ เรา
สามารถเอ่ยพระพรนั้น ๆ ได ้

เราควรขอบพระคุณพระองคใ์นเร่ืองความช่ืนชมยนิดีต่าง ๆ ท่ีพระเจา้น ามาสู่ชีวติของเรา ขา้ว
ปลาอาหารอนัอุดมสมบูรณ์ ฤดูกาล สีสันของธรรมชาติ เช่น สีของฟ้ายามอาทิตยอ์สัดง เสียงนกร้อง 
ความสามารถท่ีเรามีประสาทตาและหูช่วยใหเ้ราเห็น ไดย้ินเสียงต่าง ๆ ไดแ้ละไดก้ล่ินหอมต่าง ๆ สมอง
ท่ีรู้จกัคิดหาเหตุผล ถา้เราไม่มีเหตุผล จะเกิดอะไรข้ึนขอบพระคุณส าหรับการจดจ าและระลึกไดก้ารนึก
คิดภาพในสมอง ความสามารถต่าง ๆ ท่ีสมองท าได ้ ท าใหเ้กิดอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายท่ีเป็น
คุณประโยชน์ 

นอกนั้นยงัมีโลกของหนงัสือท่ีเราสามารถคน้ควา้ความรู้ต่าง ๆ เช่นเร่ือง ดนตรี เร่ืองความรัก 
เร่ืองเพื่อน และเร่ืองเด็กเล็ก ๆ ท่ีรู้จกัเช่ือและวางใจในตวัเรา และพระพรอีกเป็นร้อยเป็นพนั เช่น 
เคร่ืองมือแพทยแ์ผนใหม่ วธีิการรักษาโรคใหม่ท่ีนกัวทิยาศาสตร์คน้พบความสัตยซ่ื์อของผูป้กครอง 
มคันายก มคันายกิา พี่นอ้งจ านวนมาก 

ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีกล่าววา่ เราควรขอบพระคุณพระเจา้เสมอไป พระคมัภีร์สอนวา่เราควร
ขอบพระคุณในเร่ืองอะไรในพระคมัภีร์อีก เราไม่ควรขอบพระคุณในพระพรทางวตัถุ ความ
สะดวกสบายทรัพยสิ์น การพิทกัษรั์กษาแต่เราควรขอบพระคุณพระเจา้เอง คือขอบพระคุณท่ีพระองค์
เป็นพระเจา้ท่ีท าส่ิงดีแก่เรา พระพรต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอนุญาตใหเ้กิดแก่เราอยา่งเหมาะเจาะ “จง
สรรเสริญความดีของพระเจา้และบรรดาพระหตัถกิจของพระองคท่ี์มีต่อลูกหลานของมนุษย”์ ส่วน
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เปาโลสอนในพระคมัภีร์ใหม่วา่ “จงขอบพระคุณพระเจา้ เพราะของประทาน ซ่ึงพระองคท์รงประทาน
นั้นเหลือจะพรรณนาได”้ 

ความดีของพระองคจ์ะสรรหาค ามาพรรณนาในภาษามนุษยไ์ม่ได ้ เพราะไม่มีค  าพดู มนัเหลือท่ี
จะน าออกมาเป็นภาษามนุษย ์ในความดีของพระองค ์

ประการท่ีสองท่ีเราขอบพระคุณคือ ความรอดพน้จากบาปแลว้ พระเจา้ทรงช่วยใหเ้รารอดพน้
จากบาปทางพระเยซูแลว้ โดยการกลบัใจจากบาป โดยความเช่ือ เรารับส่ิงน้ีโดยทางพระคุณ 

3. ปัญหาของคนทีล่มืการขอบพระคุณ 

เรามกัพบวา่ มีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ีขาดการขอบพระคุณ มนุษยน์ั้นมีโรคอยูโ่รคหน่ึง และดู
เหมือนจะติดต่อกนัไดด้ว้ยคือ โรค “ชอบรับแต่ไม่ชอบให”้ หรือ โรคท่ีทึกทกัวา่คนอ่ืนตอ้งมีหนา้ท่ีให้
ตน แต่ไม่เคยคิดท่ีจะใหค้นอ่ืน เร่ืองน้ีบนัทึกใน ลูกา 17:11-19 ขณะท่ีพระองคเ์สด็จเลียบแควน้สะมาเรีย
คร้ังสุดทา้ย ก็ไดเ้ขา้ไปในหมู่บา้นแห่งหน่ึงพระองคเ์ห็นคนโรคเร้ือนเกาะกลุ่มกนัอยู ่ 10 คน เป็นคนท่ี
เขา้สังคมไม่ได ้ เพราะสังคมรังเกียจ สังคมยวิถือวา่คนโรคเร้ือนนั้นเป็นคนตายแลว้ คนเหล่าน้ีถูก
ประณามวา่สกปรก ถา้เดินไปตามถนนตอ้งเอามือป้องกนัปากแลว้ร้องวา่ “ไม่สะอาด ๆ ๆ” เม่ือพวกเขา
เห็นพระเยซูก็ร้องใหพ้ระเยซูเมตตา มีใครทราบหรือไม่วา่พระเยซูท าอยา่งไรพระองคท่ี์ไม่ไดรั้กษาให้
หายโดยการวางมือพระองคไ์ม่สัญญาวา่จะรักษาเสียดว้ยซ ้ า พระองคต์รัสใหพ้วกเขาไปหาปุโรหิตคือ 
ผูน้ าทางศาสนาในสมยันั้น ซ่ึงคนท่ีหายโรคแลว้เท่านั้นจึงจะไปหาเพื่อตรวจสอบการหาย และรับค า
รับรองได ้ พวกเขาเช่ือค าตรัสของพระเยซูเพราะขณะเม่ือเดินไปนั้น คนทั้ง 10 คนหายทนัทีมนัเหมือน
ฝัน มนัอศัจรรย ์เพราะคน 10 คนไดห้ายสนิทท าใหเ้ขา้สังคมได ้ท างานได ้อวยัวะต่าง ๆ ท างานได ้พวก
เขาเขา้ไปหาชุมชนและคนต่าง ๆ และมีความสัมพนัธ์ไดเ้หมือนเดิม พวกน้ีไดรั้บประโยชน์ ไดรั้บพร 
ทั้ง 10 คนหาย แต่คนมาขอบคุณเป็นคนสะมาเรียเพียงคนเดียว พระคมัภีร์บอกวา่ อีก 9 คนหายไปไหน 

จากเร่ืองน้ีเราพบวา่ พระเยซูทรงสนพระทยัในการขอบคุณของเรา และใหค้วามส าคญัมาก 
พระองคพ์ดูถึงเร่ืองคนมาขอบคุณและคนไม่มาขอบคุณพระองครู้์สึกตอ้งสอนใหรู้้ เวลาคนไม่ขอบคุณ 
เหมือนพวกเรายอ่มรู้สึกไม่สบายใจ เวลาคนไดป้ระโยชน์จากเราแต่ไม่ไดข้อบคุณเรา พระเยซูตรัส “ไม่
มีใครมาขอบคุณนอกจากคนต่างชาติน้ี” เราจะจดัชีวติของเราอยูใ่นกลุ่มไหนดี 9 คน ท่ีไม่ขอบคุณหรือ 1 
คน ท่ีมาขอบคุณ 

“10 คน หายโรคมิใช่หรือ 9 คนไปไหน” พระเยซูตรัสเตือนเราทุกคน 
เป็นเร่ืองแปลกแมก้ารขอบคุณจะไม่เสียอะไร แต่ 9 คน ท่ีไม่มาขอบคุณอนัน้ีเป็นโรคชนิดหน่ึง

ของมนุษย ์ คือโรค “รับแต่ไม่ให”้ น่ีคือส่ิงท่ีคนไม่นอ้ยในยคุโลกาภิวฒัน์ก าลงัปฏิบติัต่อกนั เราพร้อม
และคล่องท่ีจะรับส่ิงดี ๆ ทุกอยา่งจากคนอ่ืน แต่บางคร้ังเราก็ลืมท่ีจะมาขอบคุณ 
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มนุษยม์กัทึกทกัวา่เราไม่ตอ้งขอบคุณคนอ่ืน ยิง่ในยคุท่ีวตัถุเป็นพระเจา้ โรคน้ีดูยิง่รุนแรงใน
สังคมน้ี คือโรค “รับแต่ไม่ให”้ บางทีท่านอาจเขา้ถึงความรู้สึกของพระเยซูก็ได ้ คือวา่คนไขจ้  านวนมาก
สมยัน้ีมาหาหมอและพยาบาลเวลาเขามีปัญหานอ้ยคนจะมาโรงพยาบาล แลว้ยืน่บตัรตรวจเพื่อขอมา
ขอบคุณหมอและพยาบาลเท่านั้นแลว้กลบับา้น 

เรามกัมาหาพระเจา้เวลาเรามีปัญหาแต่เราไม่มาหาเพื่อขอบพระคุณ และสรรเสริญ ในยคุ
โลกาภิวฒัน์ เรามกัลืมผูมี้พระคุณ ลืมพระเจา้ และองคพ์ระเยซูมกัถูกลืมขอบพระคุณเสมอ ๆ จากเรา 

คาร์ล บาทธ์ นกัศาสนศาสตร์เรืองนามของโลก กล่าววา่ บาปทุกชนิดมาบรรจบ ณ จุดเดียวกนั 
คือ “การไม่รู้จกัขอบคุณ” บาปท่ีรุนแรงท่ีสุดคือการปฏิเสธพระเยซู และการปฏิเสธพระเยซูคือการท่ีไม่
ส านึกในพระคุณของพระองคท่ี์กระท าใหเ้รานัน่เอง 

ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกนัวา่ 9 คนท่ีไม่มาขอบคุณมีเหตุผลอะไร แต่ขอให้เราพิจารณาดู อาจ
เป็นเพราะ: 

ก. ไม่เคยคิดจะขอบคุณ 

เกา้คนหายแลว้ ไปดีมีสุขแลว้ ไดรั้บประกาศนียบตัรจากปุโรหิตแลว้ แต่พวกเขา “รับแลว้ลืม” 
ลืมคิดไป ลืมพระคุณของพระเจา้ไปเลย เพราะอาจจะเป็นเพราะวา่ไม่ไดถู้กสอนใหคิ้ดก็ได ้บางทีเราบาง
คนอาจจะเป็นเช่นพวก 9 คน ก็ได ้ไม่ใช่วา่เราไม่กตญัญูเพียงแต่เราลืมคิดในเร่ืองน้ีไป 

ในเมืองแคมบริดท ์ประเทศองักฤษมีโบสถแ์ห่งหน่ึง วางพรมเช็ดเทา้ไวต้รงทางเขา้ท่ีหนา้ประตู
โบสถ ์ตวัอกัษรบนพรมเขียนวา่ “ใคร่ครวญ และขอบคุณ” (Think and Thank) วา่ไปแลว้ค า 2 ค า มาจาก
รากศพัทเ์ดียวกนั คือ “คนท่ีรู้จกัคิด มกัเป็น คนท่ีรู้จกัขอบคุณ” อาจเป็นไปไดว้า่คนสมยัน้ี อาจสูญเสีย
ความคิดท่ีขอบคุณไป วนัน้ีจึงมีความหมายท่ีเรามาขอบคุณพระเจา้และผูมี้พระคุณต่อชีวิตของเราและ
คริสตจกัรของเรา สดุดี 103:2 สอนวา่ “จิตใจของขา้เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจา้ และอยา่ลืมพระราช
กิจอนัมีพระคุณทั้งส้ินของพระองค”์ 

ข. ไม่รู้สึกมีหน้าทีต้่องกลบัมาขอบคุณใคร 

บางทีคน 9 คนนั้น เขาไม่รู้สึกวา่จะตอ้งมีหนา้ท่ีกลบัมาขอบคุณใครเพราะถา้กลบัมาอาจจะเจอ
หนา้ท่ีบางอยา่งท่ีพระเยซูขอร้องใหท้  าก็เป็นไดคื้อพวกเขาอาจรู้วา่ พวกเขาจะตอ้งท าอะไรหลายอยา่ง
เพื่อพระองค ์ เลยไม่กลบัขอบคุณดีกวา่ เพราะในพระกิตติคุณพระองคม์กัใหค้นท่ีหายโรคแลว้ตอ้งท า
อะไรบางอยา่งเสมอ หรือไม่ก็ตอ้งท าอะไรเพื่อคนอ่ืนบา้งเสมอ ดงันั้นเม่ือคนมีพระคุณ เช่น พระเยซูท่ี
รักษาโรคเราใหห้ายมาขอร้องบางทีก็ยากท่ีจะขดัขืน 
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บางทีอาจมีบางคนใน 9 คน มีความหยิง่ คือรู้สึกไม่อยากยุง่กบัใคร จนกลายเป็นความเห็นแก่ตวั
ได ้พวกเขาจึงไม่ค่อยอยากจะยุง่กบัใคร ขอรับลูกเดียว พวกเขาลืมไปวา่ ผมประโยชน์ทุกอยา่ง พระพร
ทุกอยา่งจะผกูพนักบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตอบเสมอ ในโลกท่ีเงินเป็นพระเจา้ เขาอาจคิดวา่ ถา้จ่ายค่า
รักษาพยาบาลแลว้ เขาก็หมดหนา้ท่ี ซ่ึงต่างกบัเร่ืองราวของหมอบรัดเลย ์ มิชชนันารียคุบุกเบิกท่าน
บนัทึกไวว้า่ ท่านฉีดยาใหค้นไทยเขม็เดียว คนไขใ้หส้้มตั้งหลาย ๆ ชะลอม 

ค.บางทคีวามคิดถูกครอบง าด้วยเร่ืองต่าง ๆ  

บางทีความคิดของคน 9 คนนั้นอยากกลบับา้นมาก อยากเจอคน เจอญาติ เจอคนรัก อยากเขา้
สังคม จนลืมมาขอบพระคุณ สมยัน้ีคนเรามีเร่ืองต่าง ๆ ในความคิดมากมาย จนท าใหเ้ราลืมส่ิงท่ีเราควร
ท าไป พวกเองก็เช่นกนัเราอาจไม่ตั้งใจลืม เพียงแต่พวกเรามีภาระมาก และมีส่ิงท่ีตอ้งใหคิ้ดมากจนลืม
การขอบคุณได ้ มีงานประจ ามาก มีของประจ าวนัท่ีเราตอ้งท าหลายอยา่งจนลืมขอบคุณพระเจา้ไป น่ีก็
เป็นไดอี้กเหมือนกนั 

ขอใหค้  าพดูของพระเยซูแวว่เขา้หูเราอีกคร้ังในวนัน้ีวา่ “อีก 9 คนไปไหนเสีย” วนัน้ีเป็นวนั
ขอบคุณพระเจา้จะเน่ืองในโอกาสอะไรก็ตาม เราควรถามวา่ “ความกตญัญูของเราอยูค่รบถว้นดีหรือ” 

ยอร์จ เฮเบริด ผูรั้บใชท่ี้มีช่ือเสียงกล่าววา่ “พระองคท์รงประทานส่ิงต่าง ๆ มากมายต่อเรา ขอ
ทรงโปรดประทานอีกอยา่งเดียวเท่านั้นคือ “จิตใจท่ีอยากจะขอบคุณพระองคเ์สมอไป” 

จงขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับของประทานท่ีเหลือจะพรรณนาได ้ ท่ีไดท้รงประทานแก่
คริสตจกัรของพระเยซูชีวติครอบครัว และลูกหลานของเราวนัน้ีเราก็ไดมี้โอกาสมาระลึกถึงความดีนั้น 
ๆ และแสดงความกตญัญู และความขอบคุณ ดว้ยการถวายชีวติ ความคิดจิตใจ และทรัพยแ์ต่ไม่วา่เราจะ
ใหแ้ค่ไหนก็ตาม เราไม่สามารถทดแทนพระคุณต่อพระเจา้หมดได ้เปาโลบอกวา่ “ขา้พเจา้เป็นหน้ี” และ
เราเองก็เป็นหน้ีในวนัน้ีเรามาประชุมกนัเพราะเรารู้สึกเป็นหน้ีพระเจา้ และผูมี้พระคุณทั้งหลายท่ีมีส่วน
ในชีวติของเรา ซ่ึงเราไม่สามารถจะจ่ายคืนไดห้มด แต่เราท าส่ิงหน่ึงไดคื้อเราอาจแบ่งปันส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรา
ไดรั้บประโยชน์จากผูท่ี้รักเราใหค้วามดีท่ีเราไดรั้บจากพระหตัถพ์ระเจา้นั้น ไดผ้า่นต่อไปยงัคนอ่ืน
โดยเฉพาะผา่นพระกิตติคุณของพระเยซูต่อไป เพราะเม่ือเรารู้สึกส านึกในพระคุณ เราก็ตอ้งรู้วา่เรามี
หนา้ท่ีดว้ย 

ชีวติของคนเรานั้นก็แปลก มีค าพดูท่ีมกัตรงขา้มกบัความรู้สึกหลายเร่ืองและอนัหน่ึงก็คือ “คน
ท่ีมีมากมกัขอบคุณนอ้ย และคนมีนอ้ยมกัขอบคุณมาก” อนัน้ีเป็นแค่ประสบการณ์ของผมเท่านั้น 
กล่าวคือ ผมรู้สึกวา่ “คนท่ีมีรายไดน้อ้ยมกักลบัมาขอบคุณเสมอไป” 

ดร.แซงสเตอร์ เล่าวา่ วนัหน่ึงท่านไดรั้บเชิญไปเทศนาท่ีคริสตจกัรแห่งหน่ึงซ่ึงไม่เคยไปเทศนา
เลย เม่ือไปนัง่บนเวทีผูป้กครองคนหน่ึงของคริสตจกัรก็มาบอกวา่ แถวหนา้ทั้งหมดคนท่ีฟังเป็นคนตา
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บอดมาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดในเมือง ดร.แซงสเตอร์ เลยบอกใหผู้ป้กครองคนนั้นไป
ปรึกษาหารือกบับรรดาคนตาบอดดูวา่ พวกเขาปรารถนาจะเลือกร้องเพลงใดในการนมสัการในเชา้น้ี
ตอนนกัเทศน์เทศนาจบแลว้ ผูป้กครองคนนั้นก็หายไปพกัใหญ่ ดร.แซงสเตอร์ ก็คิดวา่เพลงใดหนอท่ี
นกัเรียนตาบอดพวกน้ีอยากร้อง ท่านคิดวา่จะเป็นเพลง “ใครล าบากเหน็ดเหน่ือย เชิญมาหาพระเยซู” 
หรือ “พระองคท์รงเล้ียงนกนอ้ยใหญ่” หรือ “โปรดน าทางขา้ ฯ เถิด” แต่ผูป้กครองคนนั้นกลบัมาบอกวา่ 
เพลงท่ี 192 ครับ คือ เพลงช่ือ “ทรงสัญญาใหพ้รแก่ขา้” เน้ือเพลงมีวา่ 

“ทุกวนัขา้สรรเสริญ 
ร้องเพลงถวาย 
สรรเสริญพระเยซู พระมหาไถ่ 
ทุกวนัขา้สรรเสริญ 
ร้องเพลงถวาย 
สรรเสริญพระเยซู พระมหาไถ่” 
เป็นค าขอบคุณ สรรเสริญของคนตาบอด คนตาบอดอยากขอบคุณพระเจา้และสรรเสริญ ซ่ึง

นกัเทศน์ตาดีคิดไม่ถึง 
คุณและผมก็เช่นเดียวกนั เราไดรั้บส่ิงดีต่าง ๆ ไป จากพระหตัถพ์ระเจา้มากเราจะสามารถร้อง

เพลงขอบพระคุณพระเจา้แบบเดียวกบัคนตาบอดไดห้รือไม่ เราอยากร้องเพลงอะไร เราควรส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และส านึกในหนา้ท่ีในเวลาเดียวกนัไดห้รือไม่ใหเ้รามาสรรเสริญพระเจา้ และ
ขอบคุณพระองค ์ และขอบคุณคนท่ีเราไม่เคยขอบคุณมาก่อน ซ่ึงเขาท าดีกบัเราเสมอมา ในวนัท่ีเราควร
จะขอบคุณพระเจา้น้ีแต่เราไม่ควรจะขอบคุณเฉย ๆ เราควรด าเนินชีวติและแสดงจากชีวิตของเราดว้ย ให้
เราขอบคุณพระเจา้ในทุกกรณีเพราะน่ีเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ในพระเยซูคริสตเ์พื่อท่านทุกคน. 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 52 ฉบบัท่ี 283 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 

2001, หนา้ 10-14. 


