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เคลด็ลบัในการรับพระพร 
โดย : สมศักดิ์  ชูสงฆ์ 

จาก : พระคริสตธรรมประทปี ฉบบัที ่205 ปีที ่39 พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 1988 

ก่อนท่ีผมจะเร่ิมเขียนคมลมัน์น้ี อยากจะตั้งค  าถามส าหรับผูอ่้านสัก 3 ประการ คือ 
1. อะไรท่ีเป็นอุปสรรคต่อพระพรของพระเจา้ 
2. เราจะมีวธีิการเพิ่มเติมพระพรไดอ้ยา่งไร 
3. อะไรคือเป้าหมายในการรับพระพร 
ในพระธรรมกิจการ 18:24-28 ไดบ้นัทึกถึงชายหนุ่มคนหน่ึงช่ืออปอลโล เขาเป็นคนท่ีมีส านวน

โวหารยอดเยีย่ม มีใจกลา้หาญในการประกาศข่าวประเสริญของพระเยซูคริสต ์ มีใจร้อนรนเป็นพยาน 
เขามาจากเมืองอเล็กซานเดรียเมืองน้ีมีมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่ อปอลโลคงจะเรียนส าเร็จจากมหาวทิยาลยั
แห่งน้ี สถาบนัไดฝึ้กฝนให้เขาเป็นคนท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการพดู 

แต่การมีส านวนโวหารท่ีดีมิใช่เป็นทางแห่งการท่ีจะไดรั้บพระพรจากพระเจา้ แมว้า่ เขาจะมีใจ
กลา้ ร้อนรน มีความรู้สูงแต่นัน่มิใช่เป็นแหล่งก าเนิดแห่งพระพรของพระเจา้ แต่ค าตอบอยูใ่นขอ้ท่ี 24 
กล่าวคืออปอลโลมีความช านาญมากในทางของพระเจา้ พระวจนะเป็นรากฐานในชีวิตของเขา 

พระวจนะของพระเจา้เป็นท่ีมาแห่งแหล่งพระพรนานาประการในชีวติของเราในโลกน้ี ผมเคย
คิดวา่ ไม่น่าจะมีพระวจนะของพระเจา้มากมายขนาดน้ี เพียงพระคมัภีร์ใหม่เล่มเดียว ก็น่าจะเพียงพอ
แลว้ อ่านก็แทบจะไม่จบ (บางคนแทบจะไม่ไดอ่้านดว้ยซ ้ าไป) แต่น่ีมีทั้งพระคมัภีร์เดิมท่ีหนาเตอะยากท่ี
จะอ่านใหจ้บ ท าไมพระเจา้จึงใหค้นของพระองคเ์ขียนไวม้ากมายอยา่งนั้น 

ค าตอบก็คือ ท่ีพระเจา้ทรงเขียนมากก็เพราะวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีพดูมาก ท่ีพดูมากก็
เพราะพระองคท์รงรักเรามาก พระองคไ์ม่อยากจะใหเ้ราทั้งหลายมีขอ้แกต้วัเม่ือกระท าผดิลงไป เขาจะ
ปฏิเสธวา่ “ผม/ดิฉนัไม่รู้” ไมไ่ด ้เพราะพระคมัภีร์บ่งบอกไวแ้ลว้ 

พระวจนะของพระเจา้เป็นอาหารท่ีหล่อเล้ียงจิตวิญญาณของเรา พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “มนุษย์
จะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวก็หามิได ้ จะตอ้งบ ารุงดว้ยพระวจนะทุกค าท่ีออกมาจากพระโอษฐพ์ระ
เจา้” (มทัธิว 4:4) ลองคิดดูซิครับ เม่ือพระเยซูทรงเผชิญการทดลองอยูใ่นถ่ินทรุกนัดาร มารไดท้  าการ
ล่อลวงพระองคถึ์ง 3 วธีิดว้ยกนัแต่สังเกตไหมวา่พระเยซูคริสตไ์ม่เคยเปล่ียนวธีิการสู้รบกบัมารเลย 
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พระองคใ์ชเ้พียงวธีิเดียวเท่านั้นคือ “พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้” ดว้ยค าตอบของพระองคท์  า
ใหซ้าตานพา่ยแพอ้ยา่งยบัเยนิ 

เราพบความจริงวา่ มารซาตานก็มองเห็นความส าคญัของพระวจนะของพระเจา้มนัศึกษา
คน้ควา้พระคมัภีร์ เพื่อจะไม่เช่ือพระคมัภีร์ มนัศึกษาเพื่อจะเอามาต่อสู้กบัคริสเตียน และท าลายงานของ
พระเจา้ใหย้อ่ยยบัไป ซาตานใหพ้ระวจนะกบัพระเยซูคริสต ์มนับอกวา่ “โดดลงมาจากหลงัคาพระวหิาร
ซิ เพราะมีพระคมัภีร์เขียนไวว้า่ทูตสวรรคจ์ะประคองท่านไว ้มิใหเ้ทา้ของท่านกระทบหิน” 

ซาตานมนัพดูความจริงจากพระวจนะของพระเจา้ แต่พระเยซูคริสตต์อบมนัวา่อยา่งไร “มีพระ
คมัภีร์เขียนไวว้า่ อยา่ทดลององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (ดู มทัธิว 4) 

ท่านผูอ่้านลองคิดดูซิครับ ถา้มารซาตานมนัรู้พระคมัภีร์อยา่งมากแลว้ แต่คริสเตียนไม่รู้พระ
คมัภีร์ คริสเตียนก็จะมีโอกาสพลาดลม้ไดง่้ายท่ีสุด และอาจจะใชพ้ระวจนะอยา่งผดิ ๆ ไดด้ว้ย น่ีเป็นเหตุ
ท าใหค้ริสเตียนหลายคนติดเหลา้ สูบบุหร่ี เขาอา้งวา่พระคมัภีร์สนบัสนุนใหเ้ขาด่ืมเหลา้เพราะเปาโล
สั่งทิโมเธียววา่ต่อไปอยา่ด่ืมแต่น ้า ใหด่ื้มเหลา้องุ่นดว้ย ท าไมคริสเตียนจึงอา้ง พระคมัภีร์ตอนน้ี ก็เพราะ
เขาไม่เขา้ในพระวจนะของพระเจา้ เม่ือไม่เขา้ใจก็ด าเนินชีวติท่ีพลาดจากน ้าพระทยัของพระเจา้และหลง
เจ่ินไป 

หากวา่ซาตานรู้พระคมัภีร์มากมายแต่คริสเตียนไม่รู้ เราก็จะต่อสู้กบัมนัยากบางคร้ัง เราอ่านพระ
คมัภีร์นิด ๆ หน่อย ๆ พอเป็นกระสาย เปรียบเหมือนกบัเวลาท่ีเราออกรบในสงคราม เรามีเพียงปืนแก๊ป 
ส่วนศตัรูของเรามีปืนกลมือ ก่อนท่ีเราจะยงิแต่ละนดัก็มวัมานัง่อดัดินปืน มารมนัรัวเอม็.16 ใส่จนเรา
พรุน 

พระเยซูคริสตท์รงรักพระวจนะของพระเจา้ พระองคศึ์กษาและด าเนินชีวติอยูใ่นพระวจนะนั้น 
ถา้เปรียบเทียบใหช้ดัเจนก็คือ พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นเหมือนนายช่างและพระวจนะเป็นเหมือน
อุปกรณ์ท่ีนายช่างจะน ามาในการก่อสร้างชีวิตของเรา จนกวา่เราจะมีพระลกัษณะเหมือนดงัพระเยซู
คริสต ์ยิง่เราไดรั้บการสร้างมากเท่าไร เราก็จะไดรั้บ “การอวยพระพร” มากเท่านั้น 

ดูตวัอยา่งจากชนชาติอิสราเอล พระคมัภีร์บอกวา่ เม่ือพวกเขาเขา้ไปในแผน่ดินคะนาอนั เขาจะ
พบกบัน ้าผึ้ง และน ้านมบริบูรณ์ แต่เม่ือิสราเอลไม่ยอมเช่ือฟังแผน่ดินแห่งน ้าผึ้งและน ้านมก็กลบั
กลายเป็นทะเลทรายไป 

ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเรามีอิทธิพลเหนือธรรมชาติ ถา้หากวา่ฝ่ายวญิญาณเราดี ด าเนินชีวติกบั
พระเจา้อยา่งสม ่าเสมอชีวติของเราก็จะเตม็ลน้ไปดว้ยพระพร แต่ถา้ชีวิตของเราไม่ไดติ้ดสนิทสัมพนัธ์
กบัพระเจา้ แน่นอนทีเดียวธรรมชาติก็จะกลายเป็นศตัรูของเรา ส่ิงแวดลอ้มจะไม่สามารถเอ้ืออ านวยแก่
ชีวติของเราได ้
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พระวจนะของพระเจา้เป็นแหล่งก าเนิด และเป็นตน้ตอบ่อเกิดแห่งพระพรนานปัการ พระพร
ของพระเจา้มีอยู ่2 ดา้นกล่าวคือ 

(1) พระพรฝ่ายจิตวิญญาณ 
(2) พระพรฝ่ายเน้ือหนงั 
บางคนตอ้งการไดรั้บเฉพาะพระพรฝ่ายเน้ือหนงั ตอ้งการความอุดมสมบูรณ์ความมัง่มีศรีสุข 

การอยูดี่กินดี ความอบอุ่นทางดา้นร่างกาย ผมกลา้บอกตรง ๆ วา่ความคิดอยา่งน้ีเป็นส่ิงท่ีผดิ เราจะตอ้ง
แสวงหาพระพรฝ่ายจิตวิญญาณก่อนท่ีจะแสวงหาพระพรฝ่ายเน้ือหนงั ขอพระเจา้ทรงช่วยเราทุกคนท่ีจะ
มองเห็นความส าคญัในจุดน้ี 

ในพระธรรมโยอนับทท่ี 15 บอกอยา่งชดัเจนวา่ ถา้พระวจนะของพระเจา้ฝังอยูใ่นเรา เราจะทูล
ขอส่ิงใดก็จะไดรั้บส่ิงนั้น พระวจนะของพระเจา้เป็นรากฐานแห่งพระพร อน่ึง พระวจนะของพระเจา้จะ
เป็นเกราะป้องกนัชีวิตของเรามิใหก้ระท าความผดิบาป ในพระธรรมสุภาษิตบทท่ี 4 บอกวา่ จงระวงัและ
รักษาใจของท่าน ดว้ยการระวงัระไวรอบดา้น “เพราะชีวติเร่ิมต้นมาจากใจ” 

ในพระธรรมสดุดี 119 บอกใหค้ริสเตียนระแวดระวงัท่ีจะท าตามพระวจนะของพระเจา้ ขอ้ท่ี 11 
บอกวา่ “ขา้พระองคไ์ดส้ะสมพระด ารัสของพระองคไ์วใ้นใจของขา้พระองค ์ เพื่อขา้พระองคจ์ะไม่ท า
บาปต่อพระองค”์ พระคมัภีร์บอกต่อไปอีกวา่ พระวจนะของพระเจา้เป็นเหมือนโคมส าหรับเทา้ พระ
วจนะของพระเจา้เปรียบดงัฆอ้นท่ีจะทุบตีจิตใจท่ีแขง็กระดา้งของเราให้อ่อนลง พระวจนะของพระเจา้
เป็นเหมือนดาบท่ีจะท่ิมแทงทะลุเขา้ไปถึงส่วนลึกแห่งจิตใจท่ีบาปหนาสาโหดของเรานอกจากนั้น พระ
วจนะของพระเจา้ยงัอ่อนหวานเหมือนดงัน ้าผึ้ง 

โดยปกติมนุษยเ์ราไม่ค่อยมองเห็นความส าคญัของพระวจนะ ดูตวัอยา่งจากชีวติของซาอูล เม่ือ
เขาไดรั้บการเจิมจากซามูเอลใหเ้ป็นกษตัริยป์กครองเหนืออิสราเอล แต่แมว้า่ชีวติของซาอูลจะไดรั้บการ
เจิม แต่เขามิไดมี้การเปล่ียนแปลงอนัใดเลยจากพระวจนะ แต่วนัหน่ึงพระองคไ์ดมี้โอกาสเผยพระวจนะ 
ชีวติของพระองคก์็แปรเปล่ียนไปทนัทีทนัใด พวกเราก็เช่นเดียวกนั เม่ือไหร่ก็ตามท่ีไดรั้บการสัมผสัจาก
พระวจนะ ชีวติของเราจะเปล่ียนจากหนา้มือเป็นหลงัมือทนัที 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก พญามารซาตานไม่ตอ้งการใหค้ริสเตียนไดมี้โอกาสรับพระพรจากพระ
วจนะของพระเจา้ มนัเพียรพยายามทุกวถีิทาง ท่ีจะใหเ้ราเพิกเฉยละเลยต่อการอ่านพระคมัภีร์และการฟัง
เทศนา หรือการศึกษาพระวจนะของพระเจา้ลองสังเกตดูซิวา่ มีหลายคร้ังทีเดียว ท่ีเราตั้งใจจะใชเ้วลา
อ่านพระคมัภีร์และอธิษฐานแต่ก็มีเร่ืองด่วนฉุกเฉิกเกิดข้ึนอยา่งไม่น่าเช่ือนั้น เป็นกิจการของมารท่ี
ขดัขวางคนของพระเจา้มิใหรั้บพระพร เม่ือเราไม่มีโอกาสไดรั้บพระวจนะเราก็จะแคระแกร็นฝ่ายจิต
วญิญาณ 
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ขอใหจ้ าไวอ้ยา่งหน่ึงวา่ พระเจา้ทรงเรียกเราทั้งหลายทุกคนมาเพื่อจะ “รับพระพร” มิใช่เป็น
พระเพลิง เราจะเป็นพระพรไม่ได ้ถา้หากเราไม่ไดรั้บพระพรเสียก่อน คนท่ีมีอยูเ่ท่านั้นท่ีจะใหแ้ก่คนอ่ืน
ได ้พระพรเป็นสิทธขั้นพื้นฐานของบรรดาลูกของพระเจา้ 

ในกนัดารวิภีบทท่ี 21-22 เป็นเร่ืองของชายคนหน่ึงช่ือบาลาอมั วนัหน่ึงกษตัริยแ์ห่งโมอบัก็บอก
แก่บาลาอมัวา่ คนอิสราเอลยกกองทพัมาจ านวนหึมาทีเดียว ถา้พวกน้ียกกองทพัมาเม่ือไหร่ เราจะตอ้ง
พา่ยแพอ้ยา่งราบคาบ กษตัริยโ์มอบัช่ือวา่บาลาครู้วา่บาลาอมัมีของประทานในการใหพ้รและแช่งสาป ก็
เลยจา้งบาลาอมัไปแช่งสาปคนอิสราเอล 

ตอนแรกบาลาอมัรู้สึกเกรงใจพระเจา้ไม่ยอมไปแช่งสาปชนชาติอิสราเอล แต่เม่ือถูกรบเร้าหนกั 
ๆ เขา้ และทนต่อความเยา้ยวนของเงินทองท่ีกษตัริยจ่์ายใหไ้ม่ไหว ก็เลยตกลงเปล่ียนใจไปแช่งสาป เม่ือ
ข้ึนไปถึงบนภูเขา บาลาอมัก็บอกแก่บาลาคใหส้ร้างแท่นบูชาและฆ่าสัตวถ์วาย เม่ือถวายบูชาเสร็จแลว้ 
บาลาอมัก็ออกไปและกล่าวค า “อวยพรแก่อสิราเอล” 

บาลาคโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทีเดียวจา้งใหม้าแช่งสาปกลบัมาอวยพรเสียน่ี บาลาอมับอกวา่ พระ
เจา้ทรงให้ผมมาอวยพระพรจะใหผ้มขดัขืนดว้ยการแช่งสาปไดอ้ยา่งไรบาลาอมัเสนอวา่ เอาอยา่งน้ีก็
แลว้กนั ขอใหส้ร้างแท่นบูชาข้ึนใหม่อีกทางดา้นหน่ึงของภูเขา บางทีอาจจะแช่งสาปอิสราเอลได ้พอได้
สร้างแท่นบูชาเสร็จและถวายสัตวบูชาบาลาอมัก็ออกไปเงยหนา้ดูแลว้ ก็กล่าวค าอวยพรแก่ชนชาติ
อิสราเอลอีก บาลาคกร้ิวขนาดหนกั แต่บาลาอมัตอบวา่ “ชนชาติอิสราเอลเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกสรร
ไวเ้พื่อจะรับพระพร ใครจะบงัอาจไปแช่งสาปพวกเขาได”้ 
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