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ในหนังสอืเล่มนี ฉันอยากแบ่งปนัถึงความหมายของคาํว่าพระคุณ พระคุณคอื

ฤทธเิดชของพระเจา้ทมีพีรอ้มเพอืชว่ยเหลือในความตอ้งการของเรา โดยทีเราไมต่อ้งจ่าย

คา่ใดๆ เรารบัเอาพระคณุไดโ้ดยความเชอื ไมใ่ชโ่ดยเรยีวแรงและกาํลงัของมนุษย์

ฉนัเชอือยา่งจรงิใจวา่ ถา้คณุนําเอาขอ้ความเหลา่นไีปใครค่รวญภาวนาด ูมนัจะชว่ย

เปลยีนแปลงการดาํเนินชวีติของคณุกบัพระเจา้ไดอ้ย่างชดัเจน อย่างเหน็ไดช้ดั

ในหลายปีทผีา่นมา เราไดฟ้งัคาํสอนมากมายเกยีวกบัเรอืงของความเชอื -ความเชอื

คอือะไร และอะไรทีไม่ใช่ความเชือ และวธิีการใชค้วามเชือ ถึงแม้จะมคีาํสอนมากมาย

อยา่งนนั? พดูตามตรงฉนักย็งัไมแ่น่ใจวา่จะมผีูเ้ชอืสกักคีนทเีขา้ใจถงึเรอืงความเชอืไดอ้ยา่ง

แทจ้รงิ เพราะถา้เราเขา้ใจเรอืงความเชอืตามทเีราอา้งจรงิๆ แลว้ เรากน่็าจะไดเ้หน็ชยัชนะใน

ชวีติประจําวนัของเรามากกวา่ทีเป็นอยู่ในขณะนี

ความรูเ้กยีวกบั "ความเชอื" ทุกอย่าง ตอ้งตงัอยู่บนรากฐานของการเขา้ใจเรอืง

พระคุณอย่างชดัเจน สงิหนึงทฉีันจะแบง่ปนักบัคณุในหนงัสอืเล่มนีกค็อื คาํเผยพระวจนะ

ซึงเป็นถ้อยคาํทีฉันไดร้บัจากพระเจ้า พระองค์ทรงนิยามความหมายของคาํว่าพระคุณ

ใหฉ้ันฟงั และทรงอธิบายถงึบทบาทและหน้าทีของพระคุณทมีใีนชวีติของผูเ้ชอื

จรงิๆ แล้ว พระคณุของพระเจ้าไม่ใช่เป็นสงิทีซบัซอ้นหรอืน่าสบัสนแต่อย่างใด

พระคณุเป็นเรอืงทเีรยีบงา่ยจนทําใหห้ลายคนมองขา้มไป ไมม่อีะไรททีรงพลงักวา่พระคณุพระเจา้

ทจีรงิแลว้ ทุกสงิในพระคมัภรี ์ไมว่า่จะเป็นความรอด การเตมิเตม็ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ

การสามคัคีธรรมกบัพระเจ้าและชยัชนะทังสินในชีวติประจําวนัของเรา ต่างกข็ึนอยู่กบั

พระคณุทงัสนิ  ถา้ปราศจากพระคณุแลว้ เรากไ็มม่คีา่อะไร เราไมเ่หลอือะไร และเราทําอะไร

ไมไ่ดเ้ลย ถา้ไมใ่ชเ่พราะพระคณุของพระเจา้แลว้ เราทุกคนกค็งมแีต่ความทุกขแ์ละสนิหวงั

ในลูกา :  พระคมัภรีบ์อกเราวา่ เมอืพระเยซูยงัเป็นเดก็อยู่นนั ...พระองคท์รง

เขม้แขง็ในวญิญาณ ทรงเตม็เปียมดว้ยสตปิญัญาและพระคณุ (ความโปรดปรานและพระพร

ฝ่ ายวญิญาณ) ของพระเจา้อยู่เหนือพระองค์

พระคมัภรี์ขอ้นีบอกเราถึงทุกสงิทีจําเป็นแกก่ารทีจะทําใหช้วีติของเรามคีวามสขุ

..ทงัสขุภาพทีด ี ความมงัคงัและความสาํเรจ็ในการดาํเนินชวีติครสิเตยีน เรามกัจะพูดถึง

อารมัภบท
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สารพดัสงิทจีําเป็นสาํหรบัเรา แต่จรงิๆ แลว้ สงิทจีําเป็นสาํหรบัเรามเีพยีงสงิเดยีวซงึเป็น

สิงทีจําเป็นสาํหรบัพระเยซูด้วย นันคอืเราจําเป็นต้องเข้มแข็งฝ่ ายวิญญาณเต็มไปดว้ย

ปญัญาจากพระเจา้และมพีระคุณของพระองคป์กคลุมอยู่เหนือชวีติเรา

ถา้คณุและฉนัยอมใหพ้ระคณุของพระเจา้ไดค้รอบครองในชวีติของเราอย่างเตม็ท◌่ี

จะไมม่สีงิใดเลยทเีป็นไปไมไ่ดส้าํหรบัเรา แต่ถา้ปราศจากพระคณุเสยีแลว้ กจ็ะไมม่สีงิใดเลย

ทีเป็นไปไดส้าํหรบัเรา

ดงัทีเปาโลไดเ้ขยีนถงึผูเ้ชอืในสมยัของท่านไวว้่า ทุกสงิทเีราเป็น ทุกสงิทีเราทํา

และทุกสงิทีเรามอียู่นัน เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าทังสนิ ทังคุณและฉันต่างกอ็ยู่ใน

สภาพสินหวังอย่างสินเชิง ถึงแม้เราจะชอบท่องพระคัมภีร์เหมือนเปาโลอยู่บ่อยๆว่า

"…ฉนัทําทุกสงิไดโ้ดย พระเยซูครสิต์ผูท้รงเสรมิกาํลงัใหก้บัฉนั" แต่นนักเ็ป็นจรงิไดเ้พราะ

พระคณุของพระเจา้เท่านนั

ใน เอเฟซสั :  เปาโลบอกวา่ ...เราเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองคท์ทีรงสรา้งขนึ

ในพระเยซูคริสต์เพือให้ทําการดี ซึงเป็นสิงทีพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพือ

ใหเ้ราดาํเนินตาม (มชีวีติทดีทีพีระองคท์รงจดัเตรยีมไวล้่วงหน้าและทําสาํเรจ็แลว้ใหแ้กเ่รา

เพอืเราจะดาํรงชวีติทดีไีด)้  ผูเ้ขยีนหนงัสอืฮบีรกูลา่วไวว้า่ การงานของเราถกูจดัเตรยีมไวแ้ลว้

โดยพระเจา้... นบัตงัแต่เรมิแรกสรา้งโลก (ฮบีร ู : ) จากพระธรรมตอนนี พระเจา้ทรงเลอืก

และกาํหนดแผนการไวส้าํหรบัชวีติเราตงัแต่กอ่นเราเกดิ และตงัแต่กอ่นการสรา้งโลก นีคอื

เหตุผลทเีราควรจะหยุดคดิไดแ้ลว้วา่ งานพนัธกจินีเป็น "ของเรา" ยงักบัวา่เป็นสงิทเีกดิจาก

ความคดิรเิรมิ และดาํเนินไปดว้ยความสามารถของเราเอง ในยอห์น :  พระเยซูตรสัวา่

...เพราะว่า ถ้าแยกจากเราแล้ว (ตดัจากการมสีมัพนัธ์สนิทกบัเรา) พวกท่านจะทําสงิใด

ไมไ่ดเ้ลย

แทนทจีะอวดถงึความเขม้แขง็ ความรู ้พละกาํลงั หรอืความสาํเรจ็ต่างๆ ของเรา

เราควรเรมิตน้วนัใหมโ่ดยพูดวา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคอ์ยู่ทนีี พรอ้มแลว้ทจีะทําทุกสงิ

ตามทพีระองคท์รงจดัเตรยีมไว ้ ขา้พระองคข์อทําตวัใหว้า่งเปล่าใหม้ากทสีดุเท่าทจีะทําได้

เพือเปิดทางให้พระคุณของพระองค์หลงัไหลเขา้มาในชวีติ เพือทําใหข้า้พระองค์สามารถ

กระทําในสงิทพีระองคท์รงประสงคใ์หท้ํา ขา้พระองคข์อมอบชวีติไวก้บัพระองคอ์ยา่งสนิเชงิ

ขา้พระองคเ์ป็นไดเ้ทา่ทพีระองคอ์นุญาตใหเ้ป็น ขา้พระองคม์ไีด ้เฉพาะสงิทพีระองคป์ระสงค์

ใหม้ ีและขา้พระองคก์ระทําไดเ้ฉพาะสงิทพีระองคท์รงเสรมิกาํลงัใหข้า้พระองคก์ระทําเทา่นนั

และชยัชนะทีเกิดขึนแต่ละครงั ก็เพือถวายพระเกียรติแด่พระองค์เท่านัน ไม่ใช่เกียรติ

ของขา้พระองค์"
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คณุและฉนัต่างกเ็ป็นภาชนะของพระเจา้ เพอืใหพ้ระองคท์รงทําการของพระองค์

เองผ่านตวัเรา เราเป็นหุน้ส่วนกบัพระเจา้ ชา่งเป็นสทิธพิิเศษจรงิๆ พระองคท์รงอนุญาต

ใหเ้ราไดม้สีว่นในพระสริขิองพระองค ์ตราบเท่าทเีรายงัคงจําไดว้า่ หากปราศจากพระองค์

แลว้ เรากท็ําสงิใดไมไ่ดเ้ลย

ถ้าเราเชืออย่างแท้จรงิว่าพระเจ้าไดท้รงควบคุมชวีติของเราไวอ้ย่างสนิเชงิแล้ว

กค็งไมม่ ีเรอืงรา้ยใดๆ มาทําใหเ้ราเสยีใจหรอืทอ้ใจไดอ้กี เพราะเราจะรูไ้ดว้า่ในเหตุการณ์

ทงัปวงนนั พระเจา้กาํลงักระทําตามแผนการทพีระองคม์ไีวส้าํหรบัชวีติเรา เราจะไมโ่ออ้วด

ในสงิทเีราทําเพอืพระเจา้ แต่เราจะอวดเฉพาะสงิทพีระองคท์รงกระทําเพอืเราเท่านนั

เราตอ้งเรยีนรูท้จีะมอบชวีติเราใหก้บัพระเจา้ วางใจพระองคใ์นทกุสงิและ อยา่พงึพา

ในความเชอืยงิใหญ่ของเรา แตจ่งพงึพาในพระคณุอนัอศัจรรย์ของพระองคเ์ท่านนั จรงิอยูท่ี

ความเชอืเป็นสงิทสีาํคญั แตแ่มแ้ตค่วามเชอืกม็าถงึเราไดเ้พราะพระคณุ และเป็นของประทาน

ทุกสิงในชีวิตเราไม่ได้ขึนอยู่กบัคุณความดี ความสามารถ หรือการกระทําของเราเอง

แต่ขึนอยู่ ก ับพระประสงค์ของพระเจ้าที จะใช้ฤทธานุภาพอันไม่จํากัดของพระองค์

มาชว่ยเหลอืในภาระปญัหาของเรา โดยทเีราไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใดๆ เลย

นันแหละคือพระคณุ

ถา้คณุมคีวามจําเป็นใดๆ ในวนันี ทจีรงิเรามคีวามจําเป็นกนัทุกคนนนัแหละ ฉนัก็

อยากหนุนใจใหคุ้ณทงิภาระทุกอย่างเหล่านนัไวก้บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไมผ่ดิหรอกทคีณุจะ

วางแผน ตงัเป้ าหมาย และวาดฝนัในชวีติของคณุไว ้เป็นเรอืงดทีคีณุไดร้บัคาํตอบ โดยใช้

ความเชอืในพระเจา้ แตฉ่นัขอแนะนําใหค้ณุตดัสนิใจละสงิเหลา่นนัไวส้กัครูห่นงึในขณะทคีณุ

กาํลังอ่านหนังสือเล่มนี  ขอให้คุณสลัดตัวจากความพยายามทีจะบรรลุเป้ าหมายใดๆ

โดยอาศยัความเชอืและความพยายามของตนเอง แล้วปล่อยวาง และมอบชวีติของตนไว้

กบัพระเจ้าด้วยความไว้วางใจ ปล่อยวางทุกสิงโดยสินเชิง แล้วคอยดูว่าพระเจ้าจะใช้

ฤทธานุภาพอันยิงใหญ่ของพระองค์เข้ามาทําการในชีวิตของคุณได้อย่างไร เมือคุณ

ยอมน้อมรบัเอาพระคุณอศัจรรย์ของพระองค์ ฉันเชอืว่าคุณจะไดเ้ห็นความเปลียนแปลง

ใหญ่หลวง ในวธิีการรบัมอืกบัชวีติ จนคุณจะไม่ปรารถนาทีจะกลบัไปใชช้วีิตแบบเดมิๆ

อกีเลย
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พระคณุ พระคณุและพระคณุเพิมขึนอีก

ฉันอยากให้เราเริมศึกษาถึงเรืองพระคุณของพระเจ้า โดยการแบ่งปนักบัคุณ

อยา่งยอ่ๆ ถงึสภาพชวีติของฉนัตอนทพีระเจา้ทรงเรมิสาํแดงใหฉ้นัรูถ้งึความหมายทแีทจ้รงิ

ของคาํวา่พระคณุ

ในตอนนนั ฉนัมคีวามเขา้ใจในเรอืงนีน้อยมาก แต่เมอืฉนัศกึษาดแูลว้ ฉนักไ็ดร้บั

การเรา้ใจในวญิญาณให้ใชค้วามเชือเพือจะไดเ้ห็นการสาํแดงในเรืองพระคุณมากขึนอีก

เมอืคณุอ่านหนงัสอืเล่มนี ฉนัอยากหนุนใจใหค้ณุมคีวามเชอืทจีะทูลขอใหพ้ระเจา้ประทาน

การสาํแดงทลีกึซงึยงิขนึเกยีวกบัสงิมหศัจรรย์ซงึเรยีกวา่พระคณุนี

พระวจนะทีน่าท้อใจ
เมอืพระเจา้ทรงเรมิสาํแดงใหฉ้นัรูอ้ย่างแทจ้รงิวา่พระคณุคอือะไรนนั ชว่งนนัฉนัวา่

ฉันกค็งกาํลงัท้อใจเหมือนๆกบัเราทังหลายทุกคนนันแหละ ทําไมนะหรือ? ก็มีเหตุผล

อยู่หลายขอ้ แต่สงิหนึงททีําใหฉ้นัรูส้กึทอ้ใจมากทสีดุ คณุจะเชอืไหม มนัคอืพระวจนะของ

พระเจา้

ทําไมพระวจนะถึงเป็นสิงทีน่าท้อใจสาํหรบัฉันหรือ? เหตุผลมนัง่ายนิดเดียว

มนักเ็หมอืนกบัทกีาํลงัเกดิกบัผูเ้ชอืทงัหลายบอ่ยๆนนัแหละ ฉนัพยายามเอาพระคมัภรีม์า

ทําการ แทนทจีะปล่อยใหพ้ระคมัภรีท์ําการในชวีติฉนั สงิททีําใหพ้ระวจนะเป็นเรอืงน่าทอ้ใจ

สาํหรบัฉนักค็อื มนัเตอืนใหฉ้นัรูส้กึผดิตลอดเวลา

ตอนนนั ฉนัมปีญัหาในชวีติหลายอย่าง แต่ฉนัไมรู่เ้ลยวา่รากเหงา้ของปญัหามา

จากไหน ฉนัคดิวา่คนอนืเป็นตน้เหต ุฉนัรูส้กึมนัใจวา่ถา้ทกุคนยอมเปลยีนแปลง และประพฤติ

ตัวใหม่กนัหมด ฉันกจ็ะมีความสุขและพึงพอใจได้เอง และเมือฉันเริมศึกษาพระวจนะ

ของพระเจา้ดแูลว้ พระคมัภรีก์เ็รมิสาํแดงใหฉ้นัเหน็ถงึหลายๆดา้นในชวีติของฉนัทจีําเป็น

ตอ้งรบัการเปลยีนแปลง พระวจนะทุกคาํทไีดย้นิไดฟ้งั ไมว่า่จากรายการโทรทศัน์หรอืวทิยุ

หรือเทปคาสเสท็ท์ หรอืจากการประชุม ดูเหมือนกาํลังทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องเปลียน

ตวัเองเสยีใหม ่แตป่ญัหากค็อืฉนัยงัไมเ่ขา้ใจถงึความแตกต่างระหวา่ง การรูส้กึสาํนกึผดิ กบั

การตําหนิตวัเอง
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เมอืพระวจนะเรมิทําใหฉ้นัรูส้กึสาํนึกผดิ  ซงึเป็นหน้าทขีองพระวจนะตามทพีระเจา้

ทรงกาํหนดไว ้ มารกจ็ะหยบิเอาพระวจนะซงึน่าจะเป็นประโยชน์ต่อฉันนนั มาโจมตฉีนัใน

หวัสมอง  โดยทําใหฉ้นัเกดิความรูส้กึตําหนติวัเองขนึมา  เมอืฉนัดใูนพระวจนะ ฉนักจ็ะเหน็ถงึ

ความจําเป็นทตีอ้งเปลยีนแปลงชวีติ แตฉ่นัไมรู่อ้ะไรเลยเรอืงพระคณุของพระเจา้ ซงึจะชว่ย

ทําใหเ้กดิการเปลยีนแปลงขนึในชวีติฉนั ฉนัไมรู่จ้กัวธิทีจีะปลอ่ยใหพ้ระวญิญาณของพระเจา้

เขา้มาในชวีติโดยความเชอื  เพอืใหพ้ระองคก์ระทําสงิตา่งๆ ทจีําเป็นตอ้งเกดิขนึ ฉนัคดิเอาวา่

ฉนัตอ้งทําเองหมด

ฉนัพยายามทจีะเปลยีนแปลงตวัเอง พยายามทําตวัใหเ้ป็นไปตามทพีระวจนะวา่

ไวท้กุอยา่ง ฉนัไมรู่จ้กัวธิทีจีะน้อมใจลงตอ่พระเจา้  และรอคอยพระองค ์ฉนัไมรู่อ้ะไรเลยเรอืง

การเปลียนไปสู่ศกัดศิรเีป็นลําดบัขนึไป (  คร. . ) คอืการเอาชนะศตัรไูดแ้บบทลีะเลก็

ทลีะน้อย

นอกจากจะพยายามเปลียนตวัเองแล้ว ฉันยงัพยายามเปลียนแปลงสงิอืนๆ ที

เกยีวขอ้งกบัชวีติฉนัดว้ย ฉนัพยายามเปลยีนแปลงชวีติสามแีละลูกๆ รวมทงัสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ คอืทุกอย่างทฉีนัคดิวา่เป็นรากเหงา้ของปญัหาในชวีติ ฉนัพยายามแลว้พยายามอกี

จนรูส้กึตวัว่าฉันคงต้องตายเพราะความท้อใจเป็นแน่ การพยายามทําอะไรทีเราทําอะไร

กบัมนัไมไ่ดเ้ลยนนั มนัเป็นเรอืงน่าทอ้ใจมาก

สงิทฉีนัทําอยูใ่นตอนนนั มนัคอืการดาํเนนิอยูภ่ายใตก้ฏบญัญตั ิซงึพระคมัภรีบ์อกวา่

จะนําเราไปสู ่ความรูส้กึทอ้ใจเสมอ ในทา้ยทสีดุมนัจะทําใหเ้ราพบกบัความผดิหวงัและจดุจบ

ธรรมบญัญติักบัพระคณุ
"เพราะว่าคนทงัหลายซึงพึงการประพฤติตามธรรมบญัญติั (ผู้ซึงแสวงหา

ความชอบธรรม และความบริสุทธิด้วยการเชือฟังตามกฎบญัญติั) กถ็กูสาปแช่ง

เพราะพระคมัภีรเ์ขียนไว้ว่า ทุกคนทีไม่ได้ประพฤติตาม (ดาํรงชีวิตตาม, รกัษาไว้)

ข้อความทกุข้อ ทีเขียนไว้ในหนังสือธรรมบญัญติักถ็กูสาปแช่ง (นําตนเข้าสู่การถกู

ทาํลายรบัการพิพากษานิรนัดร)์"

กาลาเทีย :

ตอนนนั ฉนัไมรู่เ้ลยวา่ ปญัหาของฉนัคอื เมอืฉนัพยายามทําดว้ยกาํลงัของตนเอง

เท่ากบัฉันกาํลงัทําใหต้วัเองอยู่ใตค้าํแชง่สาปแห่งธรรมบญัญตัโิดยไมรู่ต้วั ฉนัเอาสงิดจีาก

พระวจนะของพระเจา้มาทําเป็นบญัญตั ิ ฉนัคดิเอาว่า ทงัหมดคอืสงิทีฉนัต้องทําใหส้าํเรจ็
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แทนทจีะมองเหน็เป็นพระสญัญา  ซงึพระเจา้จะเป็นผูก้ระทําใหส้าํเรจ็ในตวัฉนัในขณะทฉีนั

ไวว้างใจพระองค ์ และรอคอยชยัชนะซงึมาจากพระองค ์คณุรูไ้หมวา่ ทงัคณุและฉนัอาจทําให้

พระคมัภรีท์ุกคาํกลายเป็นบญัญตัสิาํหรบัชวีติเราได ้ถา้เราไมรู่จ้กัพจิารณาอย่างเหมาะสม

ทุกคร ังทีเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติ ก็เท่ากบัว่าเรากาํลังมุ่งหน้าไปสู่

ความระทมทุกข ์ทําไมนะหรอื? กเ็พราะวา่ธรรมบญัญตัสิามารถทําใหเ้กดิผลขอ้ใดขอ้หนึง

ในสองขอ้นีคอื ถา้เราทําตามธรรมบญัญตัไิดค้รบถว้นสมบรูณ์ มนักท็ําใหเ้ราเป็นคนบรสิทุธิ

แต่เนืองจากว่า ไม่มีมนุษย์คนใดทําแบบนันได้ สิงทีสองทีพระบัญญัติกระทําได้ก็คือ

มนัทําใหบ้าปปรากฏ มากขนึ ซงึนนันําไปสูก่ารทําลาย

ในพระธรรมโรมบทท ี  และบทท ี  สอนวา่ พระเจา้ไดป้ระทานธรรมบญัญตัแิห่ง

พนัธสญัญาเดมิ เพอืใหม้นุษย์พยายามทจีะปฏบิตัติาม และเมอืพบวา่ทําตามไมไ่ด ้กจ็ะได้

เหน็ชดัวา่ เขาจําเป็นตอ้งมพีระผูช้ว่ยใหร้อด

มนัเกดิขึนไดอ้ย่างไร? เมือเราได้ยินหรอืไดอ้่านธรรมบญัญตัิ เรากส็รุปเอาว่า

"ถา้ฉนัไมท่ําตามบญัญตัขิอ้นี ฉนักจ็ะสญูเสยีความรอดไป" หรอื "พระเจา้จะไมร่กัฉนั ถา้ฉนั

ทําตวัไมเ่หมาะสม  พระเจา้จะไมร่กัฉนั ถา้ฉนัเป็นคนไมด่"ี เราจงึเรมิมองดพูระวจนะในแงม่มุ

ทีตรงกนัข้ามกับทีพระเจ้าทรงประสงค์ไปอย่างสินเชิง แต่ทังหมดทีพระองค์ต้องการ

กค็อืใหเ้ราเผชญิหนา้กบัความจรงิแลว้บอกวา่ "ใชแ่ลว้ พระเจา้ขา้ พระองคต์รสัไดถ้กูตอ้งแลว้

ขา้พระองคต์อ้งทําอย่างนนั ขา้พระองคต์อ้งเปลยีนแปลง แต่ขา้พระองคเ์ปลยีนตวัเองไมไ่ด้

ถอ้ยคาํของพระองคเ์ป็นความจรงิ และชวีติของขา้พระองคย์งัไมถ่งึมาตรฐานนนั ถอ้ยคาํของ

พระองคไ์ดก้ลายเป็นกระจกสะทอ้นใหข้า้พระองคไ์ดเ้หน็ ในถอ้ยคาํของพระองค ์ขา้พระองค์

เห็นแล้วว่าตนเองได้ทําผิดไปในเรืองนี  ข้าพระองค์ขอการทรงอภยั และขอทรงโปรด

ยกโทษบาป และเปลยีนแปลงขา้พระองคโ์ดยฤทธเิดชและพระคณุของพระองค"์

แต่ตอนนันฉันไม่รูจ้กัวธิีทีจะทําอย่างนัน ฉันไม่รูอ้ะไรเลยเกยีวกบัฤทธเิดชและ

พระคณุของพระเจา้ สงิทฉีนัรูก้ม็แีคต่อ้งพยายาม.... พยายามเป็นคนด ีพยายามทําทกุอยา่ง

ทีพระวจนะบอกว่าฉนัควรจะทํา พยายามไมพู่ดมาก พยายามทีจะยอมฟงั พยายามเป็น

คนใจกว้าง พยายามประพฤติตามผลของพระวิญญาณ พยายามอธิษฐานให้มากขึน

พยายามอา่นพระคมัภรีม์ากขนึ พยายามเขา้ใจความหมายของพระคมัภรีม์ากขนึเมอืไดอ้า่น

พยายามเป็นภรรยาทดีขีนึ พยายามเป็นแมท่ดีขีนึ และกพ็ยายามเรอืงอนืๆ อกีสารพดั

ผลทตีามมา คอืฉนัเกดิความรูส้กึทดทอ้ใจอย่างสนิเชงิ

ความหมายอนัหนึงของคาํวา่ ทดทอ้ใจ กค็อื รูส้กึผดิหวงั หรอืถูกขวางไวไ้มใ่ห้

บรรลุถงึเป้ าหมาย หรอืไมส่มหวงัในสงิทปีรารถนา
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เชน่เดยีวกบัทเีปาโลบรรยายไวไ้ดด้ยีงิในพระธรรมกาลาเทยี :  ฉนัรูส้กึทอ้แท้

สนิหวงั ผดิหวงั และทจีรงิกถ็ูกทําลายแลว้ เพราะฉนัพยายามดาํเนินชวีติโดยธรรมบญัญตัิ

ซึงฉันปฏบิตัิตามไม่ไดเ้ลย ฉนัพยายามบรรลุเป้ าหมายและความปรารถนา ซงึเกนิกาํลงั

ความสามารถ ยงิฉนัพยายามหนกัเท่าใด ฉนักล็ม้เหลวมากขนึเท่านนั

เมอืคุณและฉนัใชก้าํลงัและความพยายามทงัหมดของเราไปกบัเรอืงทีจะตอ้งลง

เอยในความลม้เหลว ผลทไีดร้บักค็อืความทอ้แทส้นิหวงั และทางแกท้างเดยีวเทา่ทเีรารู ้กค็อื

คงตอ้งพยายามใหห้นกัขนึ ซงึกไ็ดแ้ต่ทําใหเ้กดิความทอ้แทส้นิหวงัหนกัขนึไปอกี

นเีป็นวงจรอบุาทว ์ซงึเราจะกาํจดัไดเ้มอืเราเขา้ใจพระคณุของพระเจา้อยา่งถูกตอ้ง

เท่านนั

ความพยายามกบัความไว้วางใจ
คณุรูห้รอืเปล่าวา่ คาํวา่ "พยายาม" เป็นคาํทไีมส่อดคลอ้งกบัพระคมัภรี?์ ฉนัรูว้า่นี

เป็นความจรงิเพราะฉนัคน้ดใูนศพัทานุกรมเลม่ใหญท่สีดุดแูลว้ คาํวา่พยายามมอียูใ่นนนักจ็รงิ

แต่ไม่ใชใ่นความหมายตามทเีราใชก้นัในบรบิทนี

พระคมัภรี์ใชค้าํนีในความหมายว่า "ลองดู" คอืทดสอบดูคนหรอืสิงของเท่านัน

พระคมัภรี์กล่าวถึง "การทดลองดูความเชอื" ของเรา (ยากอบ : ) เราไดร้บัคาํสอนว่า

อยา่เชอืทกุๆ สงิทเีราไดย้นิ แต่ใหพ้สิจูน์วญิญาณตา่งๆ (  ยอหน์ : ) ผูเ้ขยีนพระธรรมสดดุี

กลา่ววา่ "ขา้แตพ่ระเจา้...ขอทรงลองขา้พระองคแ์ละทรงทราบความคดิของขา้พระองค"์ (สดดุี

: ) พระคมัภรีย์งักล่าวถงึความทุกขย์ากอย่างแสนสาหสั ซงึเขา้มาเพอื "ลองใจ" เรา

(  เปโตร . ) ในความหมายทางพระคมัภรีน์นั คาํวา่ พยายาม จงึหมายถงึ การทดสอบ

หรอืการทดลอง เพอืดคูณุคา่ของบคุคลหรอืสงิของ

แตม่นัเป็นสงิทตีรงกนัขา้มกบัการใชค้าํวา่ พยายาม ของเราอยา่งสนิเชงิ เพราะเรา

ใชเ้พอืหมายถงึ การดนิรนพยายามของมนุษย์ เรากล่าววา่ "เรากาํลงัพยายาม" เมอืเรากาํลงั

ดนิรนไปสูเ่ป้ าหมายหรอืความสาํเรจ็บางอยา่งโดยอาศยัความสามารถ หรอืวธิกีารของเราเอง

ตรงนี ฉนัไมไ่ดห้มายความวา่เราไมค่วรใชค้วามพยายามใดๆ เพอืใหบ้รรลุความ

สาํเรจ็หรอืไปถึงเป้ าหมายใดๆ ในชวีติของเรา ไมใ่ชเ่ชน่นันแน่นอน เรอืงหนึงทีฉันชอบ

เทศนาบอ่ยๆ กค็อืเรอืงการใชค้วามพยายามอย่างถูกตอ้งเหมาะสมในฐานะทเีราเป็นผูเ้ชอื

เป็นความพยายามผา่นทางฤทธเิดชและพระคณุของพระเจา้  ทกีาํลงัทําการอยูภ่ายในตวัเรา

อีกนัยหนึง คอืเราจะไม่พยายามทําสิงใดเลยโดยทีไม่ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

เราพงึพาพระองคต์ลอดจนสนิสดุโครงการ เราจะคงไวซ้งึท่าททีวีา่ "ปราศจากพระองคแ์ลว้
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เราทําสงิใดไมไ่ดเ้ลย"

แต่เราต้องไมเ่ขา้ไปเกยีวขอ้งกบัการดนิรนพยายามตามฝ่ ายเนือหนงั หรอืตาม

ธรรมชาต ิเพราะมแีต่จะสง่ผลใหเ้กดิความอ่อนลา้ และทอ้แทส้นิหวงั, เป็นความรูส้กึผดิหวงั

และการถูกทําลายเท่านนั

เมือคุณอ่านขอ้ความนีแล้ว ฉันอยากเสนอให้คุณเต็มใจทีจะเปลียนจากความ

พยายามเป็นความไวว้างใจ นีเป็นสงิทฉีนัไดเ้รยีนรูท้จีะทํา เมอืพระผูเ้ป็นเจา้เปิดตาใหฉ้นั

ไดเ้หน็ถงึมติใิหมข่องการสาํแดงเกยีวกบัพระคณุอนัยงิใหญ่ของพระองค์

สาเหตุของความขดัแย้ง
"อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม และการทะเลาะวิวาทกนัในท่านทังหลาย

มนัมาจากความปรารถนาชวัของท่านทีต่อสู้อยู่ภายในตวัพวกท่าน ไม่ใช่หรือ"

ยากอบ :

คณุรูส้กึวา่มกีารต่อสู ้ความบาดหมาง ความอาฆาตพยาบาท มขีอ้ขดัแยง้ และมี

สงครามอยู่ภายในใจตนเองบา้งไหม? มชีว่งหนงึทชีวีติของฉนัเตม็ไปดว้ยความรูส้กึขดัแยง้

และตอ่สู้

สงิรบกวนใจเหล่านีเรมิเขา้มาอยู่ในชวีติของเราไดอ้ย่างไร? เรารูว้่ามนัไมใ่ชนํ่า

พระทยัพระเจา้สาํหรบัเรา  พระเจา้ไมต่อ้งการใหบ้ตุรของพระองคด์าํรงชวีติอยู่ท่ามกลาง

สนามรบภายในใจเช่นนี นีคอืลกัษณะของโลกทีเราอาศยัอยู่ แต่ไมค่วรเป็นลกัษณะของ

อาณาจกัรของพระเจ้าเลย พระเยซูตรสัวา่ อาณาจกัรของพระเจา้นนัอยู่ภายในเรา (ลูกา

17:20)

เหตุผลขอ้หนึงทคีณุและฉนัเขา้มาหาพระครสิต์ตงัแต่เรมิแรกกเ็พราะเราตอ้งการ

หนีจากการต่อสูแ้ละความขดัแย้งทีไม่มวีนัจบสนิ นีเป็นเหตุทีเรากลายมาเป็นประชากร

ในอาณาจักรของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า แผ่นดินของพระเจ้าคือความชอบธรรม

สนัตสิขุและความชนืชมยนิด ี (โรม : ) เมอืเราเป็นสาวกของพระเยซูครสิต์ นนัจงึเป็น

มรดกของเราดว้ย ถา้อย่างนนั ทําไมพวกเราหลายคนทรีกัพระเจา้อย่างแทจ้รงิ ผูซ้งึกาํลงั

จะไปสวรรค์ ผูซ้ึงไดร้บัการทรงเรยีกตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงึยงัคงดาํรงชวีติอยู่

ท่ามกลางสงิทีเราเองอยากจะดนิรนหลุดพ้นจนสดุชวีติ?

อะไรคอืสาเหตขุองการตอ่สูเ้หลา่น?ี อะไรคอืจดุกาํเนดิของมนั? นนัเป็นคาํถามทเีรา

ตอ้งตอบเพอืจะไดค้น้พบหนทางแกไ้ขความรูส้กึทอ้แทส้นิหวงั และความระทมทุกข ์ของเรา
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แต่ขอให้เราสงัเกตท่อนทีสองของพระคมัภรี์ขอ้นี ยากอบบอกเราว่า สิงแง่ลบ

เหล่านี ผดุมาจาก ความปรารถนาชวัทอียู่ในตวัเรา

คุณรู้ไหมว่า เราอาจเขา้ไปอยู่ท่ามกลางความขดัแย้งได ้ เมือเราต้องการไดใ้น

สงิซงึเรารูแ้น่วา่เป็นนําพระทยัของพระเจา้สาํหรบัเรา? การรูถ้งึนําพระทยัของพระเจา้สาํหรบั

ชวีติของเรานนัอาจทําใหเ้ราเกดิความรูส้กึทอ้แทส้นิหวงัได ้ถา้เราพยายามทจีะไดม้าซงึสงินนั

โดยวิธีการทีผิด ก็รงัแต่จะทําให้เกิดความรู้สึกท้อแท้สินหวงั มีสงครามและความรู้สึก

ขดัแยง้ขนึเท่านนั

พระเจา้ทรงประสงคใ์หคู้ค่รอง และลูกๆ ของเราไดร้บัความรอด เรารูว้า่นนัเป็นนํา

พระทัยของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ตรสัไว้ว่า พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รู้ถึง

ความรอดทมีอียูใ่นพระองค ์(  เปโตร : ) แตค่ณุและฉนัอาจตอ้งเจอกบัความทอ้แทส้นิหวงั

และเจอกบัความทุกขส์ารพดัอย่างทงักบัตวัเราเองและคนอืน ถา้เราขนืพยายามทําให้คน

ทเีรารกัไดร้บัความรอดโดยใชค้วามพยายามของเราเอง

ฟงัดกูเ็ป็นเรอืงน่าแปลก แตก่เ็ป็นไปไดอ้ย่างแน่นอนทเีราจะเขา้ไปสูส่งครามเพราะ

พระวจนะของพระเจา้ เรอืงนีเกดิขนึไดต้ลอดเวลาในพระกายของพระครสิต์

เป็นนําพระทยัของพระเจา้อยา่งแน่นอนทเีราจะดาํเนนิชวีติในความบรสิทุธ ิแต่ฉนั

บอกไมไ่ดว้า่ฉนัพบความขดัแยง้มากแคไ่หนเมอืพยายามทจีะเป็นคนบรสิทุธ ิฉนัอยากจะทํา

แต่สงิทถีูกตอ้ง แต่ฉนัพยายามทําไปโดยวธิกีารทผีดิ นนัคอืสงิทยีากอบพยายามเตอืนเรา

ในขอ้พระคมัภีร์ตอนนี ท่านกล่าวว่า การต่อสู้และความขดัแย้งผุดขึนมาในใจเราเพราะ

ความปรารถนาของเราเอง ซึงบางครงัอาจเป็นความปรารถนาทีชอบธรรมกไ็ด ้ ทงัหมดนี

ต่อสูก้นัอยู่ภายในกายของเรา

เราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอ
"ท่านทั งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากันพวกท่านโลภแต่ไม่ได้

ท่านกท็ะเลาะและทาํสงครามกนั ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ"

ยากอบ :

ผู้เชือในครสิตจกัรต่อสู้กนัในเรอืงของประทานแห่งการเผยพระวจนะ และของ

ประทานดา้นดนตร ี เขาอิจฉากนัและกนั  เพราะคนหนึงไดร้อ้งเพลงแต่อีกคนไม่ไดร้อ้ง

เขาเกลียดกันเพียงเพราะเขาไม่มีในสิงทีคนอืนมี ความอิจฉาริษยาไม่ใช่ความรัก

พระเจา้เรยีกสงิเหล่านีวา่ความเกลยีด
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พระคมัภรีก์ลา่วถงึสงิเหล่านไีวค้อ่นขา้งรนุแรง พระคมัภรีก์ลา่ววา่การเกลยีดผูอ้นื

เพราะของประทานพเิศษทเีขามอียู่ เท่ากบัเรากลายเป็นผูฆ้า่คนไปแลว้ในใจ

คุณและฉันมีความผิดฐานฆ่าคนในใจหรือไม่? เรากาํลังถูกเผาผลาญด้วย

ความอจิฉาและความโกรธ เพราะเราไมไ่ดร้บัความพงึพอใจ ไมอ่มิอกอมิใจ หรอืไม่ไดร้บั

ความสขุทเีราแสวงหาหรอืไม?่ เรารูส้กึทอ้แทส้นิหวงัทไีมไ่ดร้บัสงิดีๆ  ทใีจของเราปรารถนา

ใชห่รอืไม?่

ครงัหนึงสงิเหล่านีเคยเกดิขนึในชวีติของฉนั ฉันพยายามทําใหต้วัเองมคีวามสขุ

ฉันมองเห็นสิงดีต่างๆ ทีฉันรู้ว่าเป็นสิงทีจําเป็นสาํหร ับชีวิตฉัน และฉันก็พยายาม

ทําใหม้นัเกดิขนึในชวีติโดยความพยายามของตนเอง ไมม่คีนรูเ้ลยวา่ในชว่งหลายปีทผีา่นมา

นันฉันรู้สึกท้อแท้สินหวังมากแค่ไหนในการพยายามทําให้งานพันธกิจของฉันบังเกิด

เป็นจรงิ แน่นอนมนัเป็นนําพระทยัของพระเจา้ทจีะใหฉ้นัทําพนัธกจิของพระองค ์พระองค์

ทรงเรยีกฉนั และทรงเจมิฉนัไวแ้ลว้เพอืพนัธกจินนั แต่มนัยงัไมบ่งัเกดิเป็นจรงิ ไมว่า่ฉนัจะ

อุตสาหพยายาม มากแคไ่หนกต็าม

มนัเป็นเรอืงน่าสนใจทีพระเจ้ามกัจะเรยีกใครสกัคนให้ทําอะไรบางอย่าง แล้วก็

ไมอ่นุญาตใหเ้ขาไดท้ํางานนนัอยูร่ะยะหนงึ ซงึเขาผูน้นัจะไมส่ามารถทําการนนัไดเ้ลย จนกวา่

เขาจะหยุดดินรนทําการนันดว้ยกาํลังของตนเอง แล้วยอมให้พระเจ้ากระทําให้การทรง

เรยีกนนับงัเกดิความสาํเรจ็ตามวถิทีางและในเวลาของพระองคเ์อง วถิทีางของพระเจา้นนั

สมบรูณ์แบบ ถา้คณุรูส้กึทอ้แทก้บัวาระกาํหนดของพระเจา้ละก ็ ขอใหเ้รยีนรูท้จีะอธษิฐาน

เหมอืนกบัผูเ้ขยีนพระธรรมสดุดทีีกล่าวว่า "...วนัเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหตัถ์

ของพระองค"์  (สดดุ ี : )

ฉันรู้เร ืองทังหมดนี เพราะมนัเคยเกิดขึนกบัฉันมาแล้ว ฉันรู้สกึท้อแท้สินหวงั

และอจิฉา และโกรธ และไมเ่คยไดพ้บกบัความรูส้กึพงึพอใจ อมิอกอมิใจ และมคีวามสขุ

ทตีวัเองเสาะหา จนกระทงัพระเจา้ไดท้รงสาํแดงท่อนสดุทา้ยจากยากอบ :  ใหฉ้นัไดเ้หน็

...ท่านไม่มีเพราะ ท่านไม่ได้ขอ

เมอืฉนัไดเ้หน็และเขา้ใจขอ้ความนนัอยา่งแทจ้รงิเป็นครงัแรก มนักระทบกระเทอืน

ต่อความคดิดา้นศาสนศาสตรข์องฉันไปอย่างสนิเชงิ มนัเป็นการสาํแดงทีสาํคญัยงิในเรอืง

พระคณุทีฉนัไดร้บัจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า จนทําใหช้วีติและงานรบัใชข้องฉนัเปลยีนแปลง

ไปทงัหมด

พระเจา้ทรงทําใหฉ้นัรูส้กึสาํนกึผดิในหลายๆ เรอืงในชวีติ บางเรอืงกค็งเคยเกดิขนึ

กบัชวีติของคณุดว้ยเชน่กนั ฉนัจะยกตวัอย่างใหฟ้งั
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วนัหนึงฉันตืนขนึมาพรอ้มกบัอาการปวดหวัอย่างหนัก ฉันคดิว่าฉันคงติดหวดั
เขา้แลว้ ฉนัเดนิไปทวัเกอืบตลอดทงัวนั พรอ้มกบัอาการปวดหวัรนุแรง และบอกกบัทุกคน
ทเีจอวา่ตวัเองอาการยําแยแ่คไ่หน จนในทสีดุ พระเจา้ตรสักบัฉนัวา่ "เจา้เคยขอใหเ้รารกัษา
เจ้าบา้งหรอืเปล่า?" ฉันเชอืว่าพระเยซูเป็นแพทย์ผูร้กัษาโรค แต่ฉันใชเ้วลาบ่นอยู่ทังวนั
โดยไมเ่คยอธษิฐานขอใหพ้ระองคร์กัษาโรคเลย

เรอืงแบบนเีกดิขนึในชวีติของเราบอ่ยมาก เราบน่ไปทวัถงึเรอืงปญัหาของเรา และ
ใชเ้วลาอกีครงึหนึงเพือคดิหาหนทางวา่เราจะแกป้ญัหานันไดอ้ย่างไร เราทําทุกอย่างเท่า
ทีคดิได้ภายใต้ดวงอาทิตย์นี ยกเว้นเรืองเดียวทีพระวจนะสังให้เราทํานันก็คือ การขอ
เพอืเราจะไดร้บั แลว้ความชนืชมยนิดขีองเราจะไดเ้ตม็เปียม (ยอห์น : )

ทําไมเราจงึเป็นแบบนนั? เพราะเนือหนงั หรอืธรรมชาตฝิ่ ายตําของมนุษย์เรานนั
แหละ ทีอยากทําทุกอย่างดว้ยตวัของมนัเอง นันคอืธรรมชาติของเนือหนัง มนัต้องการ
มชียัชนะ มนัต้องการชนะปญัหาดว้ยวธิขีองมนัเอง ทําไมนะหรอื? กเ็พอืมนัจะไดเ้กยีรติ
เนือหนงัอยากทําดว้ยตวัของมนัเอง เพอืมนัจะไดห้น้า

นั นเป็นเหตุผลข้อหนึ งที เราไม่ค่อยจะประสบความสาํ เร็จเท่ าไหร่ ในการ
ดาํเนินชวีติในความเชอืของเรา-เพราะเราพยายามทีจะไดส้งิต่างๆ มาดว้ยความพยายาม
ของเราเอง ในขณะทีพระเจ้าประสงค์จะประทานให้แก่เราโดยพระคุณของพระองค์
แต่การทีพระองค์จะประทานสิงที เราต้องการให้แก่ เราได้นัน เราก็ต้องถ่อมใจพอ
ทจีะหยุดดนิรนพยายาม แลว้เรมิตน้วางใจในพระเจา้ เราตอ้งเตม็ใจทจีะหยุดทําดว้ยตนเอง
แลว้เรมิทจีะทูลขอจากพระเจา้

รบัเอา ไม่ใช่ ไปเอามา
พวกท่านขอ (พระเจ้าในสิงเหล่านัน) และไม่ได้รบั (ล้มเหลวในการรบั)

เพราะขอผิดวตัถปุระสงค์ เป็นความมุ่งหวงัทีเหน็แก่ตวั ความตงัใจของท่านกเ็พือ
(เมือท่านไปเอามาซึงสิงทีท่านปรารถนา) หวงัจะเอาไปสนองความรู้สึกของตนเอง

ยากอบ :  (ฉบบัขยายความ)

ในการศกึษาถึงเรืองนี ฉันหวงัว่าจะช่วยขดุรากถอนโคนคาํว่า ไปเอามา (get)
ออกไปจากพจนานุกรมของเรา แล้วแทนทีด้วยคาํว่า รบัเอา (receive) ทังสองคาํนีไม่
เหมอืนกนัเลย

ยากอบกล่าววา่ ถ้าเราต้องการหรอืปรารถนาสงิใด เรากค็วรทูลขอจากพระเจ้า
ไมใ่ช ่ออกไปดนิรนเสาะหามา แตท่า่นกลา่วตอ่ไปวา่ บอ่ยครงัทเีราขอแลว้ไมไ่ดร้บั เพราะเรา
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ขอดว้ยท่าทหีรอืเจตนาทผีดิ
บางครงั สงิทเีราขอจากพระเจา้นนัอาจไมใ่ชส่งิทผีดิดว้ยตวัของมนัเอง แตพ่ระองค์

ยงัไมส่ามารถประทานสงินนัใหแ้กเ่ราได ้จนกวา่จะทรงกระทําการบางอยา่ง เพอืเตรยีมเราให้
พรอ้มทจีะรบัสงินนัเสยีกอ่น

ยกตวัอย่างเช่น เป็นการดทีฉีันจะแสวงหาพระเจา้ในเรอืงงานพนัธกจิทพีระองค์
ทรงเรยีกใหฉ้ันทํา และเป็นนําพระทยัของพระองค์ทีจะให้พนัธกจินันประสบความสาํเรจ็
แต่ถึงแมว้า่พระองค์จะทรงเรยีกฉนั ช่วงเวลาหลายปีแรกในงานรบัใชข้องฉันกย็งัเต็มไป
ดว้ยความยากลําบาก เพราะฉนัมที่าททีผีดิ คอืแทนทฉีนัจะยอมจํานนต่อพระเจา้และรบัใช้
ดว้ยความถอ่มใจ ฉนักลบัพยายามทําใหต้นเองเป็นคนสาํคญั ฉนัรูส้กึไมม่นัคงและตอ้งการ
มตีําแหน่งสูงในอาณาจักรของพระเจ้าดว้ยเหตุผลทีผิดๆ พระองค์ยงัไม่สามารถทํางาน
ผา่นทางฉนัได ้จนกวา่ฉนัจะยอมเรยีนรูท้จีะอนุญาตใหพ้ระองคไ์ดท้ําการแกไ้ขชวีติเสยีกอ่น
ท่าทีของฉันตอ้งไดร้บัการชาํระ และการเปลยีนแปลงเช่นนนัไมใ่ชส่งิทเีกดิขนึได ้ ในเวลา
ชวัขา้มคนื

ฉันรู้สกึท้อแท้สินหวงัอยู่หลายปี เพราะฉันอธษิฐานและอดอาหารและแสวงหา
พระเจา้โดยทไีมม่อีะไรเกดิขนึ หรอืถา้มกีน็้อยมาก ฉนัไมค่อ่ยรูส้กึประทบัใจกบัคณุคา่ของ
การเยยีวยาภายในซึงพระเจ้าจําเป็นตอ้งกระทํา เพือเตรยีมชวีติให้พรอ้มสาํหรบัพระพร
ภายนอกทีจะปรากฏตามมา ฉันต้องการเคลือนไหวไปกับพระวิญญาณของพระเจ้า
อย่างเต็มที แต่พระวญิญาณเคลือนไหวในชวีติและพนัธกจิของฉันเพียงเลก็น้อยเท่านัน
ฉนัไมเ่ขา้ใจเลยวา่มอีะไรทีผดิพลาดไป

ฉนัเคยมาถงึจุดหนึงทเีคยขอใหพ้ระเจา้ปล่อยฉนัไวต้ามลําพงั ใหฉ้นัลมืเรอืงงาน
พันธกิจและไปทําอย่างอืนเสียดกีว่า ฉันอยากจะยอมแพ้และเลิกทํางานพนัธกจิไปเสีย
ทงัหมด

เรอืงแบบนีเกดิขึนกบัพวกเราหลายคนมาแล้ว พระเจ้าได้ทรงเสดจ็มาใกล้และ
เรมิทําการของพระองคใ์นเราและผา่นทางตวัเรา พระองคท์รงทําการกบัเราอยูพ่กัหนงึ แลว้
กด็ูเหมอืนวา่จะไมท่ําต่อและคงจะทําไมเ่สรจ็ ตรงนันแหละทเีป็นจุดเรมิต้นของความรูส้กึ
ทอ้แทส้นิหวงั เพราะเราพยายามอย่างหนกัทจีะใหส้งิต่างๆ มนัเคลอืนต่อไป  มนัเหมอืนกบั
การพยายามเคลือนภเูขาทอียู่ขวางหน้าโดยใชเ้รยีวแรงในรา่งกายของเรา ซึงมนัไมม่ทีาง
เป็นไปได ้แน่นอนเมอืพระเจา้เรมิตน้แลว้พระองคจ์ะทรงกระทําใหส้าํเรจ็เสมอ แตก่ารรอคอย
จะชว่ยใหเ้ราหยงัรากลงอย่างมนัคงในพระองค์

หลายครงัเหตุการณ์เชน่นีมกัเกดิขนึเพราะเรามที่าททีผีดิ บางครงัความตงัใจทจีะ

เหน็คนทเีรารกัไดร้บัความรอดกอ็าจเกดิจากความเหน็แกต่วัของเรา เราอยากเหน็เขารอด
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ไมใ่ชเ่พราะเรารกัเขาหรอืตอ้งการใหเ้ขาไดร้บัพระพร แต่เพราะเราอยากใหช้วีติเราสบายขนึ

ดขีนึเท่านันเอง เราตอ้งการใหเ้ขารอดไม่ใชเ่พอืเหน็แก่เขา แต่เพราะเราไมอ่ยากตอ้งทน

กบัท่าทีและพฤตกิรรมแห่งความบาปของเขาต่างหาก

นันคอืส่วนหนึงทียากอบกล่าวถึงตอนทีท่านบอกวา่ เราขอดว้ยจุดประสงค์หรอื

เจตนาทผีดิ บอ่ยครงัทพีระเจา้ทรงทราบวา่ทา่ทหีรอืเจตนาของเรานนัผดิ ถงึแมเ้ราจะไมรู่ต้วั

หรอืไมย่อมรบักต็าม เป็นเรอืงยากทจีะยอมรบัความจรงิเกยีวกบัตวัเอง แตเ่ราตอ้งยอมรบัถา้

เราอยากจะไดร้บัทุกสงิทพีระเจา้ทรงประสงคจ์ะประทานใหแ้กเ่รา

หลายปีทผีา่นมา ฉนัไดเ้รยีนรูถ้งึสจัธรรมทสีาํคญัขอ้หนึง นนัคอื พระเจา้ทรงรูจ้กั

ฉนัดกีวา่ทฉีนัรูจ้กัตวัเองเสยีอกี ฉนัไดเ้รยีนรูอ้ย่างหนึงวา่ ถา้ฉนัขอสงิใดจากพระองคแ์ละ

พระองคย์งัไมป่ระทานสงินนัใหแ้กฉ่นัในทนัท ีกเ็ป็นเพราะวา่ฉนัยงัไมพ่รอ้มทจีะไดร้บัสงินนั

ครงัหนึงพระเจา้ตรสักบัฉนัวา่ "จอยส์ เมอืใดกต็ามทีเจา้ขอสงิทีดจีากเราแล้วยงัไมไ่ดร้บั

มนัไมใ่ชเ่พราะวา่เราหวงสงินนั หรอืขดัขวางเจา้ไมใ่หไ้ดร้บัมนัหรอก แตม่นัอาจเป็นเพราะวา่

เรามสีงิทดีกีวา่นันเตรยีมไวส้าํหรบัเจา้แต่เจ้ายงัไมรู่ ้ จงึไม่ไดข้อจากเรา เราจงึต้องใหเ้จา้

รอคอยจนกว่าเจ้าจะตามความคิดของเราทัน หรือไม่ก็เป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลา

สาํหรบัเจา้"

บอ่ยครงั มนัไม่ใชว่า่สงิทีเราตอ้งการไม่ไดเ้ป็นนําพระทยัของพระเจ้าสาํหรบัเรา

แต่เป็นเพราะยงัไมถ่ึงเวลาของพระเจา้ เราไมม่กีเ็พราะเราไมไ่ดข้อ แต่เราไม่มเีพราะเรา

ขอด้วยท่าทีและเจตนาทีผิดดว้ย หรือไม่ก็เพราะเรายังไม่พรอ้มทีจะไดใ้นสิงทีพระเจ้า

ทรงประสงคจ์ะประทานใหเ้รา

ฉนัไดเ้รยีนรูว้า่ เมอืฉนัขอสงิใดจากพระเจ้า ฉนัตอ้งทูลขอแล้วปล่อยเรอืงนนัไว้

กบัพระองค์ ถ้าเป็นนําพระทยัของพระองค์ทีจะให้ฉันไดร้บัสิงนัน พระองค์ก็จะทรงจัด

เตรียมให้ ตามวถิีทางของพระองค์ และในเวลาของพระองค์ การรอคอยไม่จําเป็นต้อง

ทําใหเ้รารูส้กึทอ้แทส้นิหวงั ถา้เราเรยีนรูจ้กัพระคณุของพระเจา้มากพอ

เหมือนภรรยาทีไม่ซือสตัย์
ท่าน (เป็นเหมือน) …ภรรยาทีไม่ซือสตัย ์(มีความรกัทีซ่อนเรน้ปิดบงักบัโลก)

และทาํผิดคาํปฏิญาณในการสมรสทีให้ไว้กบัพระเจ้า ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตร

กบัโลกก็เป็นศตัรูกบัพระเจ้า? ดงันัน ถ้าใครเลือกทีจะเป็นมิตรกบัโลกก็ยืนหยดั

เป็นศตัรกูบัพระเจ้า

ยากอบ :  (ฉบบัขยายความ)
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ยากอบหมายถงึอะไรทบีอกวา่เราเป็นเสมอืนภรรยาทไีมซ่อืสตัย?์ ฉนัเชอืวา่พระเจา้

ไดใ้หต้วัอย่างทดีใีนเรอืงนี จากประสบการณ์ชวีติของฉนัเอง

ในครวัของฉนัมหีน้าต่างอยู่สงูเหนืออ่างลา้งจาน ทําใหฉ้นัเออืมไมค่อ่ยถงึ ถา้ฉนั

ตอ้งเปิดหรอืปิดหนา้ตา่ง ฉนัอาจปีนขนึไปบนเคาน์เตอรแ์ละเปิดปิดมนัดว้ยความยากลําบาก

แต่อกีวธิีหนึงทงีา่ยและฉันกไ็ม่ตอ้งเหนือยใจดว้ยกค็อื  การขอใหเ้ดฟสามขีองฉนัมาช่วย

เดฟสูงกว่าฉันมาก แขนของเขายาวกวา่จึงเอือมไปเปิดหรอืปิดหน้าต่างไดอ้ย่างงา่ยดาย

ในขณะทฉีนัตอ้งทําดว้ยความทุลกัทุเล

เช่นเดียวกบัเรากบัพระเจ้า เราดินรน เราทุลักทุเลจนหมดเรียวแรงพยายาม

ทําอะไรสกัอยา่งทถีา้ปลอ่ยใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยกจ็ะสาํเรจ็ไดอ้ยา่งงา่ยดาย เพยีงแคเ่ราจะยอม

ทูลขอต่อพระองค์

แต่รู้ไหมว่า นอกจากไม่ยอมขอให้สามีของฉันมาช่วยแล้ว สิงหนึงทีอาจเป็น

การหยามสามขีองฉันหนักเขา้ไปอีกคอือะไร? ก็คอืการทีฉันวงิไปหาผู้ชายขา้งบา้นแล้ว

ขอใหเ้ขามาชว่ยเปิดปิดหน้าต่างใหฉ้นัไง นนัคอืพฤตกิรรมทยีากอบกล่าวถงึ ซงึบอกวา่เรา

ทําตวัเป็นเหมอืน "ภรรยาทไีมซ่อืสตัย์" ซงึคอยหาความชว่ยเหลอืจากชายอนื แทนทจีะขอ

ใหส้ามขีองตนเองมาชว่ย พระเจา้ทรงเปรยีบเหมอืนสามขีองเรา

ฉันเคยท้อแท้สินหวังในชีวิตและงานรบัใช้ จนกระทังถึงวนัทีฉันได้เรียนรู้ที

จะหยุดทําการทุกอย่างดว้ยตนเอง หรอืคอยวงิหาความชว่ยเหลอืจากคนอืน แทนทจีะวงิ

เขา้หาพระเจา้

นิยามของคาํว่า พระคณุ
"หรือท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวอย่ างไม่มีจุดมุ่ งหมายเลยหรือที ว่า

พระวิญญาณ ทีพระเจา้ให้สถิตกบัเรานนัทรงหวงแหนเราอยา่งยิง และพระองคก์ท็รง

หวงแหนพระวิญญาณนัน

แต่พระองคก์ป็ระทานพระคณุเพิมขนึอีกเรอืยๆ (ฤทธิเดชของพระวิญญาณ

บริสุทธิทีจะเผชิญกบัความปรารถนาทีเห็นแก่ตัว และความปรารถนาชัวอืนๆ)

เพราะฉะนันพระองค์ จึงตรสัว่า พระเจ้าทรงต่อสู้คนทีหยิงจองหอง แต่ประทาน

พระคณุ (อย่างต่อเนือง) แก่คนที ถ่อมใจ (เหล่าผูค้นทีถ่อมใจพอทีจะรบัเอา)"

ยากอบ : -  (ฉบบัขยายความ)
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ขณะทีฉันอ่านพระธรรมตอนนีเมือหลายปีก่อน เพือค้นหาคาํตอบว่าทําไมฉัน

จงึทอ้แทส้นิหวงัและไมม่ฤีทธเิดชทจีะเอาชนะความบาปและความลม้เหลวไดเ้ลย ตาของฉนั

เรมิเปิดออกเมอือา่นขอ้ท ี  ซงึเขยีนวา่ ".....พระคณุ และพระคณุมากยงิขนึ....." ตรงนแีหละที

พระคมัภรีฉ์บบัขยายความบอกใหเ้รารูถ้งึความหมายของคาํวา่พระคณุ

กอ่นทพีระเจ้าจะเปิดตาใหฉ้นัเหน็ถงึการสาํแดงในเรอืงนี นิยามอนัเดยีวกบัเรอืง

พระคณุทฉีนัรูก้ค็อื "ความโปรดปรานทเีราไมส่มควรจะไดร้บั" ซงึกด็อียู่แลว้ แต่พระคณุมี

ความหมายกว่านันอีกมาก พระคมัภรี์ฉบบัขยายความกล่าวว่า พระคุณคอืฤทธิเดชของ

พระวญิญาณบรสิทุธทิจีะตอ่ตา้นกบั แนวโนม้ หรอืความปรารถนาชวั ซงึมอียูใ่นเราแตล่ะคน

อะไรคือความปรารถนาชัวทียากอบกล่าวถึงนี? เป็นความโน้มเอียงในทางชัวเหมือน

กับภรรยาทีไม่ซือส ัตย์ เป็นความโน้มเอียงในทางชัวทีจะมีความรักซ่อนเร้นกับโลก

เป็นความปรารถนาชัวที จะหันหลังให้ก ับพระเจ้า และพึ งพาในตนเองหรือคนอื น

แทนทจีะทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยเหลอืในปญัหาของเรา นนัคอืความโนม้เอยีงของเนอืหนงั

ไมใ่ชว่ถิทีางทพีระเจา้ประสงคใ์หเ้ราเป็น

คาํตอบทฉีนัแสวงหา อยูใ่นขอ้ท ี  ซงึกลา่ววา่ ทา่มกลางปญัหาและความรูส้กึทอ้แท้

สนิหวงัของเรานนั พระเจา้จะทรงประทานพระคณุแกเ่ราเพมิขนึเรอืยๆ ประทานฤทธเิดชของ

พระวญิญาณบรสิทุธเิพมิขนึเรอืยๆ เพอืเผชญิกบัความปรารถนาชวัและความโน้มเอยีงอนืๆ

อย่างเต็มที นันเป็นเหตุทีพระเจ้าตงัตนเป็นศตัรูกบัผูท้ีหยิงผยองซึงคดิวา่เขาจะสามารถ

จดัการทุกสงิไดเ้อง โดยไมต่อ้งพงึพาพระเจา้ แต่สาํหรบัคนทมีคีวามถ่อมใจพอทจีะรบัเอา

พระคณุโดยการทูลขอตอ่พระองค ์พระองคก์จ็ะประทานพระคณุใหอ้กีเรอืยๆ อยา่งต่อเนอืง

พระเจ้าทรงประสงค์ทีจะช่วยเราต่อต้านกับความปรารถนาชัวทุกอย่างทีอยู่

ภายในตวัเรา พระองค์ประสงคท์จีะประทานพระคณุแกเ่รา พระองค์ประสงคท์จีะประทาน

ฤทธเิดชเพอืใหเ้รามชียัชนะเหนอืทา่ทแีละเจตนาทผีดิ ถา้เราถอ่มใจพอทจีะทลูขอและยอมรบั

เอาแทนทจีะพยายามจดัการกบัทุกเรอืงดว้ยตวัของเราเอง โดยกาํลงัและวธิกีารของเรา

รอดโดยพระคณุ แต่ดาํเนินชีวิตโดยกาํลงัของตนเอง
"โดยพระคุณ (ความโปรดปรานของพระเจ้ าที ไม่สมควรจะได้ ร ับ)

ที ท่านได้ร ับเปล่าๆ ท่านจึงได้ร ับความรอด (ถูกปลดปล่อยจากการพิพากษา

และเข้าส่วนในความรอดของพระคริสต์) ผ่านทางความเชือ (ของท่าน) และสิงนี

(ความรอด) ไม่ได้เกิดจากตวัท่านเอง (จากการกระทาํของท่านเอง, ไม่ใช่สิงทีเกิดจาก

การดินรนของท่าน) แต่เป็นของขวญัจากพระเจ้า
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ไม่ใช่เพราะการงาน (การทาํตามคาํสังของธรรมบญัญติั) ไม่เช่นนันจะ

มีคนอวดอ้างได้ (ไม่ใช่ผลจากการทาํงานของใคร จึงไม่มีใครทีจะสามารถอวด

ได้ว่าเป็นผลงานของตน)"

เอเฟซสั : -  (ฉบบัขยายความ)

เป็นทแีน่ชดัวา่พระธรรมตอนนีกล่าวถงึความรอด แต่พระคมัภรีก์ล่าววา่วธิทีคีณุ

และฉันไดร้บัความรอด คือโดยพระคุณเพราะความเชือนัน ต้องเป็นวธิีการเดยีวกนักบั

ทเีราใชใ้นการดาํเนินชวีติประจําวนัดว้ย โดยพระคณุ (ความโปรดปรานของพระเจ้าที

ไม่สมควรจะได้รบั) ทีท่านได้รบัเปล่าๆ ท่านจึงได้รบัความรอด (ถกูปลดปล่อยจาก

การพิพากษา และเข้าส่วนในความรอดของพระคริสต)์ ผา่นทางความเชือ (ของท่าน)

และสิ งนี  (ความรอด) ไม่ได้เกิดจากตัวท่านเอง (จากการกระทาํของท่านเอง,

ไม่ใช่สิงทีเกิดจากการดินรนของท่าน) แต่เป็นของขวญัจากพระเจ้า... (ขอ้ ) หลกัการ

เดียวกนักบัทีเรา นําไปใช้ในการรบัความรอดนี เราต้องนําไปใช้ในการรบัพระพรอืนๆ

ทมีาจากพระเจ้าดว้ย

เราไดร้บัความรอดอยา่งไร? เรารอด "โดยพระคณุ ผา่นทางความเชอื" สงิหนงึทฉีนั

ตอ้งการ ชว่ยใหค้ณุไดเ้รยีนรูจ้ากบทเรยีนนกีค็อื ความแตกตา่งระหวา่งคาํสองคาํ นนัคอื โดย

และ ผา่นทาง ขอ้แตกต่างนจีะชว่ยใหเ้รามมีมุมองทถีกูตอ้งถงึบทบาทและหนา้ทขีองพระคณุ

กบัความเชอื

ในชว่งหลายปีทผีา่นมา เราไดย้นิคาํสอนเรอืงความเชอืมามาก ในตอนนนัพระเจา้

ไดเ้ปิดตาให้ฉนัเห็นถงึสจัธรรมทีฉนักาํลงัแบง่ปนัใหค้ณุฟงัอยู่นี ฉนัสาละวนในเรอืงต่างๆ

เพอืทําใหต้วัเองมคีวามเชอื พยายามใชค้วามเชอืเพอืใหไ้ดส้งิต่างๆ มากมาย ฉนัพยายาม

ใชค้วามเชอืในพระเจ้าเพือให้เกดิการทลุทะลวงในงานพนัธกจิ และเพือให้พระเจ้ารกัษา

อาการปวดหลัง ฉันอยากได้ความมังคังด้านการเงิน และขอให้พระเจ้าเปลียนแปลง

สามกีบัลูกๆ ของฉนัใหเ้ป็นคนอย่างทฉีนัคดิว่าควรเป็น ฉนัคดิว่าฉนักาํลงั "เอาความเชอื

ออกไปทํางาน" ปญัหาขอ้หนึงทเีกดิขนึคอื สงิทฉีนักาํลงัใชอ้ยู่นันคงไมใ่ชค่วามเชอืหรอก

เพราะฉนัไมม่สีนัตสิขุอยู่ในความคดิจติใจเลย ฉนัไมไ่ดพ้กัสงบ

ผูเ้ขยีนหนงัสอืฮบีรบูอกเราวา่ สว่นพวกเราผูท้เีชอื กไ็ดเ้ขา้สูก่ารพํานกั...  (ฮบีรู

. ) ตามทพีระคมัภรีก์ล่าวไวน้นั เมอืเราไดเ้ชอืพระเจา้ (มคีวามเชอืแลว้) เรากไ็ดเ้ขา้สูก่าร

พํานกั ของพระองค ์แตฉ่นัไมไ่ดพ้กัสงบเลย เหตุผลทไีมไ่ดพ้กัสงบกง็า่ยๆ คอืแทนทฉีนัจะใช้

ความเชอืในพระเจา้ ฉนักลบัใชค้วามเชอืในความเชอื ฉนักาํลงันมสัการสงิของ (คอืความเชอื)
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แทนทจีะนมสัการพระเจา้ผูเ้ป็นบคุคล

เหตุผลทฉีนัตกเขา้ไปในกบัดกันีกเ็พราะ ฉนัตงัความหวงัอยู่ในความเชอืของฉนั

แทนทีจะหวงัในพระเจ้า ฉันคิดเอาว่าความเชือคือราคาทีเราต้องจ่ายไปเพือให้ได้รบั

พระพรจากพระเจา้ หรอือกีนยัหนึง ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถไดใ้นสงิทฉีนัอยากไดแ้ละสงิทฉีนั

ต้องการโดยใช้ความเชือ แต่การคิดแบบนันเป็นสิงทีไม่ถูกต้อง พระพรของพระเจ้า

ไมใ่ชส่งิทเีราจะซอืเอาไดโ้ดยใชค้วามเชอืหรอืสงิอนืใด แต่ตอ้งรบัเอาเทา่นนั ความเชอืไมใ่ช่

ราคาทีใช้ในการซือพระพรของพระเจ้า ราคาทีใช้ในการซือทุกสิงทีพระเจ้าประสงค์

จะประทานใหแ้กเ่รานนัไดจ้่ายไปหมดแลว้  โดยองคพ์ระเยซูครสิต์บนไมก้างเขน ความรอด

ของเราไม่ใช่สิงทีไดม้าโดยการซือดว้ยความเชือ แต่โดยพระโลหิตของพระบุตรพระเจ้า

ทหีลงัลงบนไมก้างเขน เราแคร่บัเอาความรอดนนัโดยอาศยัพระคณุของพระเจา้ ผา่นทาง

ความเชือของเรา นันคอืโดยการเชือ (เขา้มาติดตาม, ไว้วางใจและพึงพา) ในพระเจ้า

ผูท้รงประทานสงิสารพดัแกเ่ราเปล่าๆ เพอืความสะดวกสบายของเรา (  ทโิมธ ี . )

พระคมัภรีบ์อกเราว่า เป็นเพราะพระคณุ โดยทางความเชอื ททีําใหคุ้ณและฉนั

ได้ร ับความรอดและได้เข้ามามีส่วนในพระพรของพระเจ้า พระคัมภีร์ยังบอกอีกว่า

เรารอดอย่างไร เรากต็อ้งดาํเนินชวีติประจําวนัของเราในวธิกีารอย่างเดยีวกนัดว้ย

น่าสนใจทีเราเข้ามาเฝ้ าพระเจ้าได้โดยทางพระคริสต์ ตามสภาพทีเราเป็นอยู่

ไม่ต้องพึงพาสิงใด นอกจากพระโลหิตของพระครสิต์ทีจะชาํระเราจากความบาปของเรา

เรารู้สกึขอบพระคุณพระเจ้าทีทรงช่วยเราให้รอดและประทานชวีตินิรนัดร์แก่เราโดยทาง

พระองค์ ทําไมนะหรอื? ก็เพราะเรารู้ว่าเราไม่สมควรได้รบั แต่สาํหรบัพระพรอย่างอืน

เรากลับ ต้องการให้ตัวเองเป็นคนคู่ควรเสยีก่อนจึงจะยอมรบัเอา ตังแต่นันเป็นต้นมา

พระเจา้กแ็ทบจะตอ้งบงัคบัใหพ้ระพรแต่ละอยา่งเขา้มาในชวีติเรา ทําไมนะหรอื? เพราะเรา

คดิวา่เราไมส่มควร จะไดร้บั วนันีเราไมไ่ดอ้่านพระคมัภรีม์ากพอ เราไมไ่ดอ้ธษิฐานมากพอ

เราไมไ่ดด้าํเนินชวีติ ในผลของพระวญิญาณมากพอ เราตะคอกใสห่น้าลกูทหีนงึ เราเตะแมว

เราทํานิสยัไมค่่อยด ี ตอนรถตดิ เราคดิถงึความผดิทุกอย่างทเีราทําไปและคดิเอาวา่มนัคง

ทําใหเ้ราขาดคณุสมบตั ิทจีะไดร้บัพระพรของพระเจา้ไปหมดแลว้

ถ้าพระเจ้าอวยพรได้เฉพาะคนทีสมบูรณ์แบบเท่านัน พระองค์ก็คงจะอวยพร

ใครไม่ได้เลย เพราะเราทุกคนทําบาปและเสือมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม . )

ไม่มใีครเลยในพวกเราทีสมควรไดร้บัสงิดีๆ  จากพระเจ้า ถ้าขอ้เท็จจรงิเรืองนียังไม่อาจ

ข ัดขวางเราไว้ จากความรอดอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าได้ แล้วเราจะยอมให้ม ัน

ขดัขวางเราจากการรบัพระพรนานาประการไปทําไม? เหตุผลกค็อื เมอืเราไดร้บัความรอด
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เพราะพระคณุโดยทางความเชอืแลว้ เรากท็ําผดิพลาดโดยการเลกิดาํเนินชวีติโดยพระคณุ

หนัไปดาํเนินชวีติโดยการกระทําแทนในทนัที

การกระทาํ กบัพระคณุ
ตอนนคีณุเขา้ใจแลว้หรอืยงัวา่ ทําไมเราถงึรูส้กึทอ้แทส้นิหวงั? มนัเป็นเพราะเมอืเรา

เนน้ความเชอื เราไดพ้ยายามทจีะดาํเนนิชวีติโดยการกระทําของเราเอง แทนทจีะดาํเนนิชวีติ

โดยพระคณุ ตามทพีระเจา้ทรงวางแบบไวใ้หน้นั

ฉนัอยากใหข้อ้แนะนําในทางปฏบิตัวิ่าพระคุณจะเป็นประโยชน์แกเ่ราไดอ้ย่างไร

บ้างในการดาํเนินชวีิตประจําวนั เมือคุณตกอยู่ในสถานการณ์ทีเริมทําให้คุณเกิดความ

รูส้กึทอ้แทส้นิหวงั ขอใหค้ณุหยุดและพูดออกมาวา่ "พระเจา้ขา้ โปรดประทานพระคณุแก่

ขา้พระองคด์ว้ย" แลว้กใ็หเ้ชอืวา่พระองคไ์ดย้นิคาํอธษิฐานของคณุและกาํลงัตอบ และกาํลงั

แกไ้ขสถานการณ์นนัๆ อยู่ แมใ้นขณะทคีณุกาํลงัออกไปทํางานของคณุตามปกติ

เห็นไหมว่า ความเชือคือช่องทางทีทําให้คุณและฉันไดร้บัพระคุณจากพระเจ้า

เพือช่วยเราในยามต้องการ แต่ถ้าเราพยายามทําสิงต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยไม่เปิดใจรบั

พระคุณของพระเจ้า เราจะพบว่าไม่ว่าเราจะมคีวามเชือมากแค่ไหน เรากจ็ะยงัคงไม่ได้

รบัสงิทเีราอธษิฐานขอ เพราะพระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่ พระคณุคอืฤทธเิดชของพระเจา้ทมีายงัเรา

ผา่นทางความเชอื เพอืชว่ยเหลอืเราในยามตอ้งการ

นานมาแล้ว ฉนัไดเ้ขยีนขอ้ความต่อไปนีตดิไวบ้นตูเ้ย็น การงานของเนือหนงั =

ความทอ้แทส้นิหวงั

ทุกคร ังทีคุณรู้สึกท้อแท้สินหวงั นันคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกาํลังหยุดร ับ

พระคุณของพระเจ้า ถ้าคุณได้เรียนรู้หลักการข้อนีแล้ว ไม่นานคุณก็จะสามารถเอา

ชนะความโน้มเอยีงในทางชวั ซงึนําไปสูค่วามทอ้แทส้นิหวงัได้

ถ้าคุณรู้สกึท้อแท้ มนัก็เป็นเพราะคุณพยายามทําให้ทุกอย่างเกดิขึนด้วยกาํลงั

ของตนเอง มันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความเชือ แต่เป็นเพราะคุณหยุดร ับเอาพระคุณ

จากพระเจา้ ฉนัรูด้ ี เพราะฉนัรูส้กึสนิหวงักบัความเชอืมาแลว้ ฉนัพยายามทจีะไดส้งิต่างๆ

และทําสงิต่างๆ โดยความเชอื แต่มนักไ็มเ่กดิผล เพราะฉนัตดัเรอืงพระคณุออกไป

เมือไม่นานมานี ฉันพบว่าตวัเองกาํลงัตกอยู่ในสถานการณ์ทีตึงเครยีดอย่างยิง

นันเป็นสญัญาณบ่งบอกว่าฉันกาํลงัตกอยู่ในสถานการณ์ทีไม่รูจ้ะรบัมอือย่างไร ฉนัไมไ่ด้

อยากใหส้ถานการณ์เป็นไปแบบนนั แต่ฉนัไมม่อีํานาจอะไรทจีะเปลยีนมนัได้

ยงิฉนัพยายามคดิหาทางแกป้ญัหา ฉนักย็งิรูส้กึสบัสน เสยีใจและทอ้แท ้สดุทา้ยฉนั
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กน็ึกถึงสงิทีฉันไดแ้บ่งปนักบัคุณในหนงัสอืเล่มนี  พระคุณของพระเจ้า  ฉนัจงึหยุดและ

อธษิฐานวา่ "พระเจา้ขา้ ขา้พระองคค์งไมไ่ดร้บัเอาพระคณุของพระองคเ์ป็นแน่ ไมอ่ย่างนนั

คงจะไมท่อ้แทส้นิหวงัขนาดนี พระบดิาเจา้ ขอทรงประทานพระคณุแกข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ"

ฉนันงัเงยีบอยู่ตรงนนั และครูห่นึงต่อมา พระเจา้กท็รงประทานคาํตอบสาํหรบัสถานการณ์

ของฉนั มนังา่ยจนฉนัคดิวา่ทําไมฉนัถงึไมเ่หน็วธิกีารนนัเสยีตงัแต่ตอนแรก สงิเดยีวทฉีนั

ทําไดค้อืพูดวา่ "ขอบพระคณุพระเจา้"

คณุรูไ้หมว่า ทําไมเราจงึเกดิความทอ้แทส้นิหวงั? เพราะเราตอ้งการให้ทุกอย่าง

เป็นไปตามทีเรากะไว้ แต่ในชีวติจริงนัน ทุกสิงมกัจะไม่ค่อยเป็นไปตามทีเราต้องการ

หรอืตามทเีราไดว้างแผนไว ้นเีป็นเหตทุเีราจําเป็นตอ้งวางใจและพงึพาในพระคณุของพระเจา้

พระองค์ทรงทราบดีว่าเรากาํลังเผชญิกบัสถานการณ์ใดอยู่ในชีวติ และพระองค์จะทรง

กระทําใหทุ้กสงิบงัเกดิผลดทีสีดุสาํหรบัเรา ถา้เพยีงแต่เราจะไวว้างใจในพระองคแ์ละยอม

ใหพ้ระองคท์รงชว่ยเรา

ความหยิงก่อให้เกิดความท้อแท้สินหวงั
ในทาํนองเดียวกนัท่านทีอ่อนอาวโุส กจ็งเชือฟังคาํของพวกผูใ้หญ่ อนัทีจริง

ให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบติัต่อกนัและกนั ด้วยว่า พระเจ้าทรงเป็น

ปฏิปักษ์กบัคนเหล่านันทีถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสาํแดงพระคุณแก่คน

ทีอ่อนน้อมถ่อมตน

 เปโตร :

ขอใหเ้ราดรูายละเอยีดในพระคมัภรีข์อ้นี จากพระคมัภรีฉ์บบัขยายความ

ในทาํนองเดียวกนั ผู้ทีอ่อนเยาว์กว่า มีตาํแหน่งตาํกว่า จงยอมเชือฟัง

ผูอ้าวโุส (ผูร้บัใช้ และผูนํ้าฝ่ายวิญญาณของคริสตจกัร) (จงให้ความนับถอืต่อเขาและ

ยอมฟังคาํปรึกษาของเขา) ทกุคน จงสวมใส่ความถ่อมใจเป็นอาภรณ์ (เหมือนกบั

ใส่เครืองแบบของคนใช้ เพือไม่ให้สิงทีสวมใส่หลุดออกไปจากตวัท่าน ด้วยท่าที

หลดุพ้นจากความเยอ่หยิงและความยโส) ต่อกนัและกนั เพราะพระเจา้ทรงตงัตวัต่อสู้

กบัผูที้หยิงจองหอง (ทะนงตวั ยกตนข่มท่าน ดถูกูเหยียดหยามผูค้น ไม่เกรงใจคน

อวดตวั) (และพระองคต่์อต้าน ทาํให้เขารูสึ้กสินหวงั และพ่ายแพ้) แต่ประทานพระคณุ

(ความโปรดปราน, พระพร) แก่ผูที้ใจถ่อม

ในพระคมัภรีท์งัสองฉบบัแปล เราจะเหน็วา่ พระเจา้ทรงตงัตนตอ่สูก้บัผูท้เีย่อหยงิ
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แต่ทรงประทานพระคณุแกค่นใจถ่อม

ในสถานการณ์ของฉนั ถา้ขนืฉนัยงันงัหาทางแกไ้ขปญัหาอยู่ตรงนนั กเ็ท่ากบัวา่

ฉนัยงัเย่อหยงิอยู่ ความเย่อหยงิคอืแรงจูงใจของเรา ทุกครงัทเีราพยายามจดัการกบัปญัหา

ดว้ยตวัเอง แทนทีจะยอมถ่อมใจทูลขอหนทางแกไ้ขปญัหาจากพระเจ้า แล้วยอมเชอืฟงั

ทําตามสงิทพีระองคต์รสั ไมว่า่เราจะเหน็ดว้ยหรอืจะชอบสงินนัหรอืไมก่ต็าม

มันไม่สาํคัญหรอกว่า ฉันจะชอบแผนการทีพระเจ้าประทานให้ฉันหรือไม่

ประเดน็สาํคญัคอืมนัไดผ้ล การพยายามใชส้งิทีเราคดิวา่เป็นความเชอืเพือทําให้แผนการ

ของเราเกิดผลกบัการพึงพาในพระคุณแล้วยอมให้พระเจ้าทรงกระทําตามแผนการของ

พระองคน์นั มคีวามแตกตา่งกนัมาก มนัเป็นความแตกตา่งระหวา่งความหยงิกบัความถอ่มใจ

ความทอ้แทส้นิหวงักบัการพกัสงบ จงจําไวว้า่ ความเชอืทแีทจ้รงิ ยอ่มนําเราเขา้สูก่ารพํานกั

แต่การงานของเนือหนงั นําเราไปสูค่วามทอ้แทส้นิหวงั

เป็นเวลานานทีเดยีวในชวีติฉัน ทีฉันจะโทษมารทุกครงัทีฉันรูส้กึท้อแท้สนิหวงั

ฉันจะพูดว่า "เจ้าซาตาน เราขอขนาบเจ้าในพระนามพระเยซู" ผู้ทีทําให้ฉันท้อแท้กลบั

ไมใ่ชม่าร แต่เป็นพระเจา้

"เดยีวกอ่นนะ" คณุอาจกาํลงัคดิแบบนี "เป็นไปไมไ่ดห้รอก มนัขดักบัคาํสอนของ

พระคมัภรีน์ะ"

แต่มนัเป็นเชน่นัน เพราะพระคมัภรี์ฉบบัขยายความ  เปโตร :  กล่าวไวว้่า

พระเจ้าทรงต่อสู้และทําให้ท้อแท้สนิหวงั และทําให้พ่ายแพ้ สาํหรบัผู้ทีทะนงตวั ยกตน

ขม่ทา่น ดถูกูเหยยีดหยามผูอ้นื ไมเ่กรงใจคน อวดตวั ใครบา้งทเีป็นคนเหลา่น?ี กค็อืทุกคนที

พยายามคิดหาหนทางแก้ไขปญัหาทุกอย่างด้วยตนเอง คนทีพยายามทําการด้วยวิธี

ของตนเอง แทนที จะให้ เป็นไปตามวิถีทางของพระเจ้า พวกเขาคือผู้ ที พยายาม

เปลียนแปลงตนเองให้เป็นไปตามทีคดิว่าควรจะเป็น แทนทีจะทูลขอให้พระเจ้าทําการ

เปลยีนแปลงชวีติตามทพีระองคท์รงมพีระประสงค์

พระคมัภรี์กล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้กบัเรา ในเวลาทีเราเย่อหยิง ทําไมหรอื?

เพราะพระองคท์รงทราบวา่ ถา้พระองคอ์นุญาตใหเ้ราทําอะไรตามวถิทีางของเราเอง เราจะ

ไม่มีว ันเรียนรู้ทีจะพึงพาในพระองค์เลย เมือพระองค์ทรงต่อสู้เรา หรือขดัขวางไม่ให้

แผนการของเราเกดิผล เรากจ็ะรูส้กึทอ้แทส้นิหวงั

ในทางกลบักนั พระเจา้ทรงประทานพระคณุ (ความโปรดปราน, พระพร) แกผู่ท้ี

ใจถ่อม แกผู่ท้ตีดิตาม ไวว้างใจ และพงึพาในพระองค ์ ไมใ่ชใ่นความสามารถ กลวธิ ี และ

อุบายของตนเอง หรอืแมแ้ต่สตปิญัญามากมาย หรอืความรู ้และความเชอื ของตนเอง
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เหตุฉะนัน จงถ่อมใจ
"เหตฉุะนัน พวกท่านจงถ่อมตวัลง (ลดตวัลง ลดระดบัการประมาณตนลง)

ภายใต้พระหัตถ์อนัทรงฤทธิของพระเจ้า เพือว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึน

เมือถึงเวลาอนัควร"

 เปโตร :

คณุรูถ้งึความหมายของการ "ถ่อมตวัลงภายใตพ้ระหตัถ์อนัทรงฤทธขิองพระเจา้

เพอืวา่พระองคจ์ะทรงยกท่านขนึเมอืถงึเวลาอนัควร" หรอืไม?่ มนัหมายถงึการทูลขอสงิที

ตอ้งการจากพระเจา้ แลว้รอคอยใหพ้ระองคป์ระทานใหค้ณุ ตามทพีระองคท์รงเหน็สมควร

โดยตระหนกัว่า วาระกาํหนดของพระเจ้านนัเป็นสงิทดีทีีสดุเสมอ มนัหมายถงึการสงบนิง

แลว้รูว้า่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ และพระองคท์รงทราบวา่สงิใดดทีสีดุสาํหรบัคณุในแต่ละ

สถานการณ์ชวีติ มนัหมายถงึการหยุดพยายามทําใหทุ้กอย่างเกดิขนึดว้ยกาํลงัของเราเอง

แลว้ยอมใหพ้ระองคท์รงสาํแดงใหเ้หน็วา่ เราต้องทําสงิใดบา้งเพอืร่วมมอืกบัแผนการและ

พระประสงคข์องพระองค์

พระคณุและความวิตกกงัวล
"จงละความกงัวลทุกอย่างของพวกท่าน (ความกระวนกระวายทุกเรือง

ความกงัวลทกุอย่าง ความห่วงใย แบบครงัเดียวเป็นพอ) ไว้กบัพระองค ์ เพราะว่า

พระองค ์ทรงห่วงใยท่านทงัหลายด้วยความรกั และห่วงใยท่านโดยเฝ้าดอูยู่"

ยากอบ :

คนทีเขา้ใจเรอืงพระคณุของพระเจ้าจะไมว่ติกกงัวล คณุรูไ้หมวา่ทําไม? เพราะ

ความวิตกกงัวลคือการงานเนือหนัง มนัพยายามคิดหาทางออกเพือช่วยให้ตัวเองรอด

แทนทจีะไวว้างใจใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยปลดปล่อย

คนใดที ดาํรงชีวิตด้วยความวิตกกังวลอยู่ ตลอดเวลา จะไม่ได้ร ับพระคุณ

พระเจา้อย่างเตม็เปียม เพราะความรกัทสีมบรูณ์ขจดัความกลวัออกไปไดฉ้นัใด (  ยอห์น

: ) พระคณุของพระเจา้กข็จดัความวติกกงัวลออกไปจนหมดสนิไดฉ้นันนั

จงดาํเนนิในพระคณุของพระเจา้ แลว้ทา่นจะไมส่นองตอบการงานของเนอืหนงัเลย
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พระคุณและความหนักแน่น
"จงสมดลุ (หนักแน่น มีความสุขมุ) จงรอบคอบ ระวงัระไวให้ดี เพราะศตัรู

ของพวกท่านคือมาร วนเวียนอยู่รอบๆ ดจุสิงโตคาํราม (ด้วยความหิวโหยดรุ้าย)

เทียวเสาะหาคนทีมนัจะกดักินได้

จงต่อต้านมนัด้วยใจมนัคงในความเชือ (ต่อต้านการตงัท่าของมนั - ด้วย

การปักหลกั ตงัมนั เข้มแขง็ ไม่หวนัไหว และมุง่มนั) โดยรูว่้าความทกุขอ์ย่างเดียวกนั

(เช่นเดียวกนั) ถกูกาํหนดไว้ให้พวกพีน้องของท่านด้วย (กลุ่มคริสเตียนทังหมด)

ทีอยู่ทวัโลก"

 เปโตร : , 

ทงัหมดทกีลา่วมาจนถงึตรงนี เปโตรบอกเราวา่ ถา้เรามปีญัหา เราตอ้งใหพ้ระเจา้

เขา้มามสีว่นรว่มในการแกป้ญัหานนั ทา่นไดก้ลา่ววา่ เราตอ้งถอ่มตนลงใหอ้ยูภ่ายใตพ้ระหตัถ์

อนัทรงฤทธขิองพระเจา้ ตอ้งปฏเิสธทจีะวติก หรอืกงัวล แตใ่หร้อคอยพระเจา้ ยอมใหพ้ระองค์

ทรงแกไ้ขปญัหาตามวธิกีารทสีมบรูณ์แบบของพระองค ์ในเวลาอนัสมบรูณ์แบบของพระองค์

ในข้อนี ท่านไดใ้ห้คาํเตือนแก่เราไว้ ในขณะทีเรากาํลังรอคอยพระเจ้าอยู่นัน

เราจะต้องยนืหยดัมนัคงในการต่อสูม้าร ซงึเป็นศตัรทูคีอยจะกดักนิเรา เปโตรเตอืนใหเ้รา

หนกัแน่นในความเชอื หยงัราก ปกัหลกัแน่น เขม้แขง็ ไมห่วนัไหว และมุง่มนั ในขณะทเีรา

ยนืหยดัอยู่บนความเชอืและไวว้างใจ โดยไมพ่งึพาในกาํลงัของเราเอง แต่ในพระกาํลงั และ

ฤทธเิดชของพระเจา้

พึงพาในพระเจ้า
"เพราะเราได้ยินเรืองความเชือของท่านทงัหลายในพระเยซูคริสต ์(การเอา

บคุลิกภาพของท่านทกุส่วนพึงพิงอยู่กบัพระองค ์ด้วยความไว้วางใจและความมนัใจ

อย่างสินเชิงในฤทธิเดช พระปัญญา และคณุความดีของพระองค)์ และเรืองความรกั

ซึงพวกท่าน (มีอยู่และสาํแดง) มีต่อธรรมิกชนทกุคน (บรรดาผูบ้ริสุทธิของพระเจ้า)

โคโลสี :  (ฉบบัขยายความ)

ตามความหมายของพระคมัภีร์ ความเชือคือการทีทุกส่วนในบุคลิกภาพของ

มนุษย์เราไดพ้ึงพาในพระเจ้า ดว้ยความไวว้างใจและความมนัใจอย่างสินเชงิในฤทธิเดช

พระปญัญาและความดขีองพระองค์
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คณุทราบไหมวา่ เรอืงนีมคีวามหมายสาํหรบัฉันอย่างไรบา้ง? มนับอกกบัฉันวา่

ความเชือคอืการทีฉันต้องพึงพาพระเจ้าอย่างสินเชงิ เอาภาระหนักทุกอย่างออกไปจาก

ตวัฉนัแลว้วางทุกอย่างไวก้บัพระองค ์ดว้ยความไวว้างใจใน ) ฤทธเิดชและความสามารถ

ของพระองคท์จีะกระทําสงิทจีําเป็นตอ้งทํา ) พระปญัญาและความรูข้องพระองค ์ทจีะกระทํา

เมอืจําเป็นตอ้งทํา และ ) คณุความดแีละความรกัของพระองค ์ทจีะกระทําในวธิทีจีําเป็น

ตอ้งทํา

คุณมคีวามเชอืพอไหมทีจะเอาบุคลกิภาพทงัสนิของตนไปพึงพาในพระเจ้า เอา

ทุกอย่างทคีณุเป็นอยู่และมอียู่ มอบไวก้บัพระองคอ์ย่างสนิเชงิ? หรอืคณุพงึพาในพระองค์

แต่ยงัยดึมนัอยู่กบัตวัเองดว้ย เผอืวา่ถา้พระเจา้เคลือนไหว คณุจะยงัคงยนืหยดัต่อไปได้

บนสองเทา้ของตนเอง?

ครงัหนึงในการประชมุแห่งหนึง ฉนัแกลง้เป็นลมไปและสามขีองฉนัตอ้งประคอง

ฉนัไวแ้ลว้อุม้ฉนัไป ถา้เขาทงิฉนัลง ฉนักค็งนอนกองอยูบ่นพนืนนั ฉนัทําแบบนนัเพอืใหค้น

เหน็วา่ความเชอืแทน้นัทําการอย่างไร มนัเป็นการพงึพาในพระเจา้อย่างสนิเชงิ

นีคอืความเชอื เป็นการยอมปล่อย และอนุญาตใหพ้ระเจา้ทําการ

พระคณุและการไว้วางใจในพระเจ้า
"เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพือจุดประสงค์นี (เป็นสิงทีแยกไม่ออก

จากอาชีพของท่าน) เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทกุขเ์พือพวกท่าน พระองคท์รงวาง

แบบอย่างแก่พวกท่าน เพือท่านจะได้ดาํเนินตามรอยพระบาทของพระองค์

พระองค์ไม่ได้ทรงทาํบาปเลย และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของ

พระองคเ์ลย

เมือเขากลา่วคาํหยาบคายต่อพระองค ์พระองคไ์ม่ได้ทรงกลา่วตอบเขาด้วย

คาํหยาบคายเลย เมือพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต (ว่าจะ

แก้แค้น) แต่ทรงมอบด้วยความไว้พระทยั (พระองค์เอง และทุกสิง) ไว้กบัพระเจ้า

ผูท้รงพิพากษาอย่างยุติธรรม"

 เปโตร : -

เมือคนใดมอบทุกสิง แม้กระทังชีวิตของตนเอง ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

นนัแหละคอืความเชอื

พระเยซูทรงกระทําการดว้ยความเชอื ในขณะทเีขากล่าวคาํหยาบคาย และดถููก
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เหยียดหยามพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะยังไม่ได้ร ับการช่วยกู้ในทันที ก่อนหน้านัน

พระองคท์รงรบัความทุกขท์รมานใจในสวนเกทเสมานีในขณะทบีรรดาสาวกทําใหพ้ระองค์

ผดิหวงั ไม่มใีครเลยทียอมร่วมเฝ้ าอธิษฐานกบัพระองค์เป็นเวลาหนึงชวัโมง พระคมัภรี์

กล่าวว่า พระองค์อธิษฐานอย่างหนักจนกระทัง "...เหงือของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต

เมด็ใหญ่ไหลหยดลงถงึดนิ" (ลูกา : ) ต่อมา เมอืถูกไต่สวนแลว้ พระองคท์รงทนทุกข์

ขณะทดีาํเนนิไปสูก่างเขน หลงัจากตอ้งถกูเยาะเยย้ถากถางและถูกเฆยีนตแีละถ่มนําลายรด

พระองคถ์ูกบงัคบัใหแ้บกกางเขนไปยงัเนินโกละโกธา ทซีึงพระองคต์้องตายอย่างทรมาน

ตลอดเหตุการณ์ทังหมดพระองค์ยงัทรงไว้วางใจในพระเจ้า แมจ้ะยงัไม่ได้รบัการช่วยกู้

ซงึเกดิขนึในเวลาต่อมาเมอืพระองค์สนิพระชนมแ์ละถูกฝงัไวแ้ลว้เท่านนั

ท่าทีแห่งความเชือและความไว้วางใจ
"เพราะพระองคจ์ะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตาย ทงัจะไม่ทรงให้

องคบ์ริสุทธิของพระองคเ์ปือยเน่าไป"

กิจการ :

ขอ้ความนีเป็นคาํเผยพระวจนะจากกษตัรยิ์ดาวดิ ซงึเลง็ถงึพระเมสสยิาห์ นีคอื

ท่าทีของพระเยซู ซึงเป็นท่าทีแห่งความเชือและความไว้วางใจทีพระองค์มตี่อพระบดิา

ซงึชว่ยนําพาพระองคผ์า่นเวลาแห่งความทุกขย์ากลําบากทพีระองคต์อ้งเผชญิ

คุณรู้ไหมว่า ความเชือและความไว้วางใจของเรานันแหละทีจะช่วยนําพาเรา

ใหผ้า่นพน้ชว่งเวลาแห่งความยากลําบาก ในขณะทเีรากาํลงัรอคอยดว้ยความอดทนเพอืให้

พระคุณของพระเจ้ากระทําการทีจะช่วยกู้เรา? ถึงแม้ความเชือจะสาํคัญ แต่มนัไม่ใช่

ตัวฤทธิเดชทีจะช่วยปลดปล่อยเรา มนัเป็นเพียงช่วยพยุงเราไว้จนกว่าฤทธิเดชของ

พระเจา้ซงึอยู่ในรปูของพระคณุ จะเขา้มาปลดปล่อยเราใหเ้ป็นไท

เมือเราบอกว่า เรากาํลงัใช้ความเชือในพระเจ้าเพือให้บางสิงเกิดขึน เรากย็ัง

ตอ้งอธษิฐานต่อพระเจา้วา่ "พระบดิาเจา้ ขา้พระองคต์อ้งการพระคณุ ขา้พระองคต์อ้งการ

ฤทธิเดชทีจะมาช่วยกู้ข ้าพระองค์" โปรดจําไว้ว่า ชยัชนะของเรามาถึงได้โดยพระคุณ

ผา่นทางความเชอื

บ่อยครังทีมีคนบอกให้เรายึดมันในความเชือไว้ คือให้เราเชือต่อไปว่าเราจะ

ไดร้บัในสงิทเีราทลูขอโดยความเชอื แตถ่า้เราไมร่ะวงั สายตาของเราอาจจดจอ่อยูก่บัพระพร

แทนทจีะอยูท่พีระเจา้ เสน้แบง่ตรงนมีนับางมาก เราตอ้งระวงัทจีะแสวงหาพระพกัตรพ์ระเจา้
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ไม่ใช่พระหตัถ์ของพระองค์ พระองค์ประสงค์ให้เราแสวงหาพระองค์ ไม่ใช่เพียงแค่สิงที

พระองคจ์ะกระทําเพอืเราเท่านนั

หลกัการขอ้นเีป็นจรงิในเรอืงความเชอืกบัพระคณุดว้ย เราอาจจดจอ่อยูก่บัการเชอื

มากเกนิไป จนตวัเราเรมินมสัการ ตดิตาม ไวว้างใจและพงึพาในความเชอื แทนทจีะเป็น

พระเจา้ ซงึทรงเป็นรากฐานแหง่ความเชอืของเรา ดงันนัแทนทจีะจดจอ่อยูท่สีงิซงึเราแสวงหา

ใหเ้ราจดจ่ออยูท่พีระเจา้ เราตอ้งมองพน้ความเชอืไปใหเ้หน็พระคณุของพระเจา้และกลา่ววา่

"พระบดิาเจ้า เราต้องการใหพ้ระองคเ์สดจ็มาโดยพระคณุของพระองค์ ผา่นทางความเชอื

เพอืประทานสงิทเีราตอ้งการใหแ้กเ่รา"

บ่อยครงั เราติดอยู่กบัคาํพูดในทํานองทีว่า "ฉันกาํลงัใชค้วามเชือในพระเจ้า,

ฉันกาํลงัใชค้วามเชอื, ฉันกาํลงัใชค้วามเชือ" จนทําให้เรากลายเป็นคนเคร่งบญัญตัิและ

ทําในสงิทเีปาโลเตอืนไมใ่หเ้ราทํา นนัคอืการทําใหพ้ระคณุไรผ้ลไปในชวีติเรา (เหตุฉะนนั

ขา้พเจ้าไม่ไดถ้ือว่าของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้านันเป็นสิงดอ้ยค่า จนทําให้ไม่

บรรลุผลตามของประทานนนั) ขา้พเจา้ไมไ่ดผ้ลกัไสพระคณุ (ความโปรดปรานทไีมส่มควร

จะไดร้บั) ของพระเจา้ และทําใหไ้รผ้ล ทําใหท้อ้แทส้นิหวงั ทําใหห้มดฤทธไิป...  (กาลาเทยี

: ) ถา้เราเน้นความสาํคญัทคีวามเชอืของเรามากเกนิไป เน้นทกีารเชอื และเตม็ไปดว้ย

ความเชอืของเรา กเ็ทา่กบัเรากาํลงัทําใหพ้ระคณุของพระเจา้ไรผ้ลไป พระคณุนนัไมไ่ดอ้ยูบ่น

พนืฐานของการกระทําของเรา แตต่งัอยูบ่นความโปรดปรานทพีระองคม์ตี่อเรา โดยทเีราไม่

สมควรจะไดร้บั

เราต้องเรยีนรูท้ีจะพึงพาพระองค์อย่างสนิสุดใจ ให้เราตระหนักอย่างชดัเจนว่า

ทีเราไดร้บัสงิดใีดๆ ทีพระองค์ประสงค์จะประทานให้เรานัน ไม่ไดเ้กดิจากความเชือ แต่

เป็นเพราะพระคุณของพระองค ์ เราจะตอ้งระลกึไวว้่า สงิสาํคญัทีสดุในการรบัเอาพระพร

ของพระเจา้นนั ไมใ่ชค่วามเชอืทยีงิใหญ่ของเรา แตเ่ป็นความสตัย์ซอือนัยงิใหญ่ของพระองค์

ความสตัยซื์อของพระเจ้า
พระองคจ์ะทรงให้ข้าพระองค์รู้จกัทางแห่งชีวิตแล้ว พระองคจ์ะทรงให้ข้า

พระองค์มีความยินดีเตม็เปียมด้วยการสถิตของพระองค์

พี น้องทังหลาย ข้าพเจ้ามีใจกล้าทีจะกล่าวกับท่านทังหลายถึงดาวิด

บรรพบุรุษของเราว่า พระองค์สินพระชนม์แล้วและทรงถกูฝังไว้แล้ว และอุโมงค์

ฝังศพของพระองคย์งัอยู่กบัเราจนถึงทุกวนันี

พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะ และทรงทราบว่าพระเจ้าตรสัสญัญาไว้กบั
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พระองคด้์วยพระปฏิญาณว่า พระองคจ์ะประทานผูห้นึงในวงศต์ระกลูของพระองคใ์ห้

ประทบับนบลัลงักข์องพระองค์

กษตัริยด์าวิดกท็รงล่วงรู้เหตกุารณ์นีก่อน จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนม์

ของพระคริสต์ว่า พระเจ้าไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตาย ทังพระกายของ

พระองค์กไ็ม่ทรงเปือยเน่าไป

พระเยซูองคนี์พระเจา้ได้ทรงให้คืนพระชนมแ์ลว้ ซึงเราทกุคนคือสกัขีพยาน

ของเรืองนี

เพราะฉะนันเมือทรงเชิดชูพระองคข์ึนอยู่ทีพระหตัถ์เบืองขวาของพระเจ้า

แล้ว และเมือพระองคท์รงรบัพระวิญญาณบริสุทธิจากพระบิดาตามพระสญัญาแล้ว

พระองค์ทรงเทพระวิญญาณลงมาดงัทีท่านทงัหลายได้ยินและได้เหน็

                                                                                                             กิจการ : -

ในทีนี เราไดเ้ห็นว่าเปโตรไดก้ล่าวกบัฝูงชนทีชุมนุมกนัในกรุงเยรูซาเล็มในวนั

เพนเตคอสต์ ว่าสิงทีพวกเขาไดเ้ห็นในวนันัน เป็นผลมาจากความสตัย์ซือในการรกัษา

พระสญัญาของพระเจา้ ทจีะกระทําใหพ้ระเยซเูป็นขนึมาจากความตาย และเทพระวญิญาณ

บรสิทุธลิงมาใหม้วลมนุษย์ทงัปวง

พระเยซูไดส้าํแดงความเชอืและไวว้างใจในพระบดิาทีจะกระทําตามพระสญัญา

และพระองคก์ไ็มท่รงผดิหวงั พระวญิญาณของพระองคไ์มไ่ดถู้กทงิอยู่ในแดนคนตาย และ

พระกายของพระองคก์ม็ไิดถู้กปล่อยไวใ้หเ้น่าเปือยในหลุมศพ ตรงกนัขา้ม พระองคถ์ูกชบุ

ขนึมาและไดป้ระทบัทีเบอืงขวาของพระบดิาในสวรรค์ จากทีนันพระองค์กไ็ดท้รงเทพระ

วญิญาณบรสิทุธิลงมาตามพระสญัญา

เชน่เดยีวกบัเปโตร ฉนัไดร้บัอนุญาตใหบ้อกคณุอยา่งมนัใจและดว้ยเสรภีาพในใจวา่

ถา้คุณพงึพาในพระเจา้ คณุจะไม่ถูกทอดทิงใหอ้ยู่กบัปญัหา หรอืต้องเปือยเน่าตายไปกบั

ปญัหาของคุณ คุณยังจําข้อพระคมัภีร์ตอนนีได้ไหม "แต่ถ้าพระวญิญาณของพระองค์

ผูท้รงชบุใหพ้ระเยซเูป็นขนึมาจากความตายทรงสถติอยูใ่นทา่นทงัหลาย พระองคผ์ูท้รงชบุให้

พระครสิต์เป็นขนึมาจากความตายแลว้นนั จะทรงกระทําใหก้ายซงึตอ้งตายของท่าน เป็นขนึ

มาใหมโ่ดยพระวญิญาณของพระองคซ์งึทรงสถติอยู่ในท่านทงัหลาย"? (โรม : ) ไมใ่ชแ่ค่

ความเชอืของคณุเท่านนัทจีะช่วยปลดปล่อยคณุ แต่เป็นพระคณุของพระเจา้ทีจะเขา้มาใน

สถานการณ์ชวีติของคณุ ยกชคูณุขนึสูส่วรรคสถาน เชน่เดยีวกบัทไีดก้ระทํากบัพระเยซู
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ทําไมฉนัจงึมนัใจนกั? กเ็พราะฉนัรูจ้กัพระเจา้ เพราะฉนัรูว้า่ พระองคผ์ูป้ระทาน

พระสญัญานันทรงซือสตัย ์(ฮบีร ู : )

ความเชือและพระคณุทาํงานร่วมกนั
ฉันจะยกตวัอย่างให้คุณเห็นถึงวธิีทีความเชอื กบัพระคุณทํางานรว่มกนัเพือนํา

พระพรของพระเจา้มาสูเ่รา

ในการประชมุของฉนั ฉนัมกัจะขนพดัลมตวัใหญ่ไปดว้ยเพอืตงัไวบ้นเวท ีแลว้ฉนั

กเ็รยีกผูฟ้งัคนหนึงมาขา้งหน้าพดัลมนัน บอกกบัเธอว่าฉันกาํลงัจะช่วยให้เธอเย็นสบาย

พอฉนัเปิดสวทิซ์แต่พดัลมไมห่มนุ ฉนักจ็ะถามทปีระชมุวา่ "เกดิอะไรขนึ ทําไมพดัลมไมไ่ด้

ทําใหผู้ห้ญงิคนนีเยน็เลย?"

แน่นอน ทปีระชมุรูไ้ดท้นัทวีา่ปญัหาคอือะไร ทกุคนจะตอบวา่ "ยงัไมไ่ดเ้สยีบปลกั"

"ถูกตอ้ง" ฉนัตอบ "และหลายครงันีคอืความผดิพลาดททีําใหค้าํอธษิฐานของเรา

ไมไ่ดร้บัคาํตอบ" ฉนัอธบิายต่อไปวา่ เราจดจ่อสายตาของเราอยู่ทคีวามเชอื (คอืพดัลม)

คาดหวงัใหม้นัทําการของมนั แตเ่ราลมืทจีะมองเลยพน้พดัลมไปถงึแหลง่แหง่พลงังานททีําให้

มนัทํางานได ้นนัคอืพระผูเ้ป็นเจา้

พระเยซูรกัษาความเชอืไวต้ลอดเวลาทีพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน พระองค์มี

ความเชอืในขณะทอียู่ในสวนเกทเสมานี พระองคม์คีวามเชอืขณะทอียู่ต่อหน้ามหาปโุรหติ

และปีลาต พระองค์ทรงมีความเชือเมือถูกเยาะเย้ยถากถาง ถูกทารุณ และข่มเหง

อย่างไมเ่ป็นธรรม พระองคท์รงมคีวามเชอืในขณะดาํเนนิไปยงัเนินโกละโกธา พระองคท์รง

มีความเชือขณะทีถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงมีความเชือ แม้ในขณะทีพระกาย

ของพระองค์ถูกฝงัอยู่ในอุโมงค์ พระองค์ทรงมีความเชืออย่างสมบูรณ์ว่าพระเจ้าจะไม่

ละพระองค์ไว้ในแดนคนตาย แต่จะทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึนใหม่ ตามทีทรงสญัญาไว้

แต่คุณตระหนักหรือไม่ว่า ถึงจะมีความเชือขนาดนัน ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึนจนกระทัง

ฤทธิเดชของพระเจ้ามาปรากฏในการ ทําใหพ้ระองคเ์ป็นขนึมาจากความตาย? ความเชอื

ของพระองค ์กระทําใหพ้ระองคม์นัคง อยูจ่นถงึวาระกาํหนดของพระบดิาทจีะชว่ยกูพ้ระองค์

จากตวัอย่างเรอืงพดัลม ฉนับอกกบัทปีระชมุวา่ "ฉนัอาจมคีวามเชอือย่างเตม็ทใีน

พดัลมนี แต่มนัไม่มทีางทําให้ผูห้ญิงท่านนีเย็นไดแ้มแ้ต่น้อย จนกว่าเราจะไดเ้สยีบปลกั

ความเชอืกเ็ชน่เดยีวกนั เราอาจมคีวามเชอืมาทสีุดในโลก แต่มนัจะไมเ่ป็นประโยชน์ใดๆ

แก่เราเลย จนกว่าเราจะไดเ้ชือมต่อกบัแหล่งแห่งฤทธิเดช นันก็คอืพระคุณของพระเจ้า

จงใหต้าของคณุจดจอ้งอยูท่พีระเจา้เพอืใหพ้ระองคท์รงชว่ยกูค้ณุ ไมใ่ชจ่ดจอ้งอยูท่คีวามเชอื"
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การทเีราจะไดร้บัในสงิทเีราตอ้งการ หรอืไดร้บัสงิใดๆ จากพระเจา้ เราจะตอ้งมทีงั

ความเชอืและพระคณุ ทเีรารอดนนักร็อดโดยพระคณุ ผา่นทางความเชอื และการทจีะใหค้าํ

อธิษฐานของเราไดร้บัคาํตอบ ความต้องการของเราไดร้บัการช่วยเหลือ ก็โดยพระคุณ

ผา่นทางความเชอื เชน่กนั

เช่นเดยีวกบัคุณทุกคนนันแหละในช่วงสบิปีทีผ่านมาฉันได้รบัคาํสอนมากมาย

เรืองความเชือ ฉันฟงัมามากจนเกือบตายขณะทีกาํลงัพยายามใช้ความเชือในพระเจ้า

เพอืใหไ้ดใ้นสงิทตีอ้งการ โดยทไีมรู่อ้ะไรเลยเกยีวกบัพระคณุ ฉนัไมรู่จ้กัวธิพีงึพาในพระเจา้

ไมรู่จ้กัวธิพีงึพงิในพระองค ์และไวว้างใจในพระบดิาผูป้ระทบัในสวรรคส์าํหรบัทกุสถานการณ์

ในชวีติ ปญัหากค็อื ฉนัไวใ้จในความเชอืของฉนั แทนทจีะไวใ้จในพระเจา้

ถา้เราไวใ้จในความเชอืของเรา แทนทจีะไวว้างใจในพระเจา้ เรากจ็ะจบลงทคีวาม

ท้อแท้สินหวงัโดยการพยายามทําให้สิงต่างๆ เกิดขึน โดยทีเราไม่มีพลังเช่นนันเลย

ฉนัพยายามใชค้วามเชอืใหพ้ระเจา้รกัษาโรคและใหไ้ดค้วามมงัคงั และใหม้คีรอบครวัทเีป็นสขุ

แต่มนัไมเ่กดิผลเลย และฉนักไ็มเ่ขา้ใจเลยวา่เป็นเพราะอะไร ฉนัจงึพยายามใชค้วามเชอืใน

พระเจา้ใหม้ากขนึ ซงึกท็ําใหเ้หนอืยขนึ ทอ้แทส้นิหวงั เขา้ใจผดิและไมม่คีวามสขุ เกดิความ

ทอ้ใจและผดิหวงัมากขนึไปอกี

คณุเหน็หรอืไมว่า่ ความผดิพลาดของฉนัคอื ฉนัพยายามทจีะทําสงิตา่งๆ ใหเ้กดิขนึ

ดว้ยความเชอื โดยการเชอืพระเจา้ ซงึทจีรงิ ฉนัควรเรยีนรูท้จีะกา้วขา้มตรงนนัไปสูก่ารพงึพา

ในพระคณุของพระเจา้ เมอืฉนัทําอย่างนนัแลว้ เมอืฉนัยอมละทงิการกระทําของตนทุกอยา่ง

ความทอ้แทส้นิหวงักส็นิสดุ ฉนัตระหนกัวา่ ไมว่า่ฉนัจะมคีวามเชอืมากเพยีงใด แตถ่า้พระเจา้

ไมไ่ดเ้สดจ็มาโดยพระคณุของพระองค ์ผา่นทางความเชอืของฉนั เพอืประทานคาํตอบทฉีนั

ตอ้งการแลว้ ฉนัไมม่วีนัทจีะไดร้บัสงิใดเลย

ในทสีดุฉนักต็ระหนกัวา่ ฉนัทอ้แทส้นิหวงัดว้ยเหตผุลงา่ยๆ นนัคอื ฉนัทําใหพ้ระคณุ

ของพระเจา้หมดฤทธิไป ซงึพระคุณนันคอืฤทธเิดชของพระเจา้ ถ้าเราทําให้พระคณุของ

พระเจา้หมดฤทธไิป เรากห็มดแรงและสนิหวงั

ฉนัขออธษิฐานใหค้ณุเกดิความเขา้ใจในสงิทฉีนักาํลงัแบง่ปนัอยูน่ ีดงัทฉีนัไดก้ลา่ว

แล้วว่า เสน้แบง่ตรงนีมนับางจนเราอาจพลาดไปไดบ้อ่ยๆ และถา้เราพลาดไปแล้ว ชวีติ

ของเราแทนทจีะสงบสขุกก็ลบัสบัสน ฉนัเชอืวา่ ฉนัสามารถสรปุถงึวนัเวลาแห่งความทอ้แท้

สนิหวงัในชวีติครสิเตยีนของฉนัไดด้งันี:

ฉนัไวว้างใจในความเชอืของฉนั เพอืใหไ้ดใ้นสงิทฉีนัตอ้งการ เมอืยงัไมไ่ดร้บัสงิทตีอ้งการ

ฉันกพ็ยายามใชค้วามเชอืเพิมเขา้ไปอีก เพราะฉันไม่ไดม้องพ้นความเชอืไป ทุกอย่างดู
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เหมอืนจะตอ้งขนึอยู่กบัความเชอืของฉนั ขณะทีในความเป็นจรงินัน ชยัชนะทุกอย่างขนึ

อยู่กบัความสตัย์ซอืของพระเจา้

ฉันจําได้ว่ามีคร ังหนึ งทีฉันคราํครวญทีตนเองขาดความเชือในเรืองหนึ งที

ต้องการให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือ ฉันพราํปรกัปราํตนเอง และรูส้ ึกผดิ จนพระวญิญาณ

ทรงนําใหฉ้นัเหน็  ทโิมธ ี :  "ถ้าเราไม่เชือ (สตัยซื์อ) พระองคก์ย็งัทรงไว้ซึงความ

สตัยซื์อเพราะพระองคจ์ะไม่ทรงเป็นพระองคเ์องไม่ได้"

พระวญิญาณบรสิทุธพิยายามทจีะสอนใหฉ้นัละสายตาจากความอ่อนแอในความ

เชอืของฉัน แล้วไปจดจ่ออยู่ทีความเต็มพระทยัของพระเจ้าทีจะทรงช่วยเหลือในปญัหา

ของฉนั ถงึแมค้วามเชอืของฉนัยงัไมส่มบรูณ์กต็าม

ท่านจําผู้ชายทีมาหาพระเยซู เพื อขอให้พระองค์ทรงร ักษาบุตรของเขาได้

หรอืไม?่ พระเยซูตรสัตอบวา่ ทกุสงิเป็นไปไดส้าํหรบัผูท้เีชอื ชายผูน้นัตอบวา่ "ขา้พเจา้เชอื

ทขีา้พเจา้ยงัขาดความเชอืนนัขอโปรดชว่ยใหเ้ชอืเถดิ" หรอื "ขอทรงชว่ยในสว่นทขีา้พระองค์

ยงัไมเ่ชอืดว้ยเถดิ" ตามสาํนวนแปลในฉบบัคงิเจมส ์ ชายผูน้ีรูต้วัว่า ตนเองขาดความเชอื

แต่เขาสตัย์ซอืต่อตวัเอง และพระเยซูไดท้รงรกัษาบตุรชายของเขา (ด ูมาระโก :  - 

พระคณุพระเจา้ (ฤทธเิดช) ไดเ้ขา้มาสอดแทรกในเหตุการณ์นี และชว่ยใหช้ายผูน้ี

ไดร้บัในสงิทเีขาไมส่มควรจะไดร้บั



27

ถา้ไมใ่ช ่เพราะพระคณุ

ฤทธิเดชแห่งพระคณุ

เมือ (ชาวสะมาเรีย) ปฏิปักษ์ของยูดาห์และเบนยามินได้ยินว่า พวกทีถกู

กวาดไปเป็นเชลยได้กลบัมา กาํลงัสร้างพระวิหารถวายแด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า

แห่งอิสราเอล

เขาทงัหลายได้เข้ามาหาเศรบุบาเบล (ผูส้าํเรจ็ราชการคนใหม่) และหวัหน้า

ของตระกลู และพดูกบัเขาว่า  "ให้เราสรา้งด้วยกนักบัท่าน เพราะว่าพวกเรานมสัการ

พระเจ้าของท่านอย่างท่านทงัหลาย และเราได้ถวายสตัวบชูาแก่พระองค ์ตงัแต่วนัที

เอสารฮดัโดนพระราชาแห่งอสัซีเรียได้นําเรามาทีนี"

แต่เศรุบบาเบล เยชูอา และคนอืนๆ ที เป็นพวกหัวหน้าของตระกูลที

เหลืออยู่ในอิสราเอล พูดกบัเขาทังหลายว่า "ท่านทงัหลายไม่มีส่วนกบัเราในการ

สร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเรา แต่พวกเราจะสร้างแต่ลาํพังถวายแด่

พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตามทีกษัตริย์ไซรสัพระราชาแห่งเปอร์เซีย

ทรงบญัชาไว้แก่เรา"

แล้ว (ชาวสะมาเรีย) ประชาชนแห่งแผ่นดินนันได้กระทาํ(อย่างต่อเนือง)

ให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอย และกระทาํให้เขากลวัทีจะสร้าง

และได้จ้างทีปรึกษาไว้ขดัขวางเขามิให้เขาสมหวงัตามจดุประสงคข์องเขา

ตลอดรัชสมัยของไซร ัสพระราชาแห่งเปอร์เซีย ถึงร ัชสมัยของดาริอัส(ทีสอง)

พระราชาแห่งเปอรเ์ซีย

เอสรา : -

ในบทนี ฉนัอยากจะแบง่ปนัคาํสอนในเรอืง พระคณุทเีคลอืนภเูขาได้

ขอให้ เราเริมต้นศึกษาถึงเรื องฤทธิ เดชแห่ งพระคุณโดยการพิจารณาถึง

เหตุการณ์จากยุคพระคมัภรีเ์ดมิในหนงัสอืเอสรา ในพระคมัภรีต์อนนีเราไดเ้หน็ชนสองเผา่

คือยูดาห์ กบัเบนยามิน ซึงได้รบัราชานุญาตจากไซรสั กษัตริย์แห่งเปอร์เซียให้สร้าง

วหิารของพระเจ้า เมอืชาวสะมาเรยีไดย้ินถึงเรอืงทีกาํลงัเกดิขนึ พวกเขาไดพ้ากนัมาหา

เศรุบบาเบล ผู้ ว่ าราชการเมืองและบรรดาผู้ นําคนอื นๆ เพื อขอมีส่วนร่วมในการ
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สรา้งพระวหิาร เพราะพวกเขาอา้งวา่ เขานมสัการพระเจา้องคเ์ดยีวกนั

ถ้าคุณตรวจสอบดู ก็จะพบว่าถึงแม้ชาวสะมาเรียเหล่านี นมัสการพระเจ้า

ของอสิราเอลเหมอืนกนั แต่พวกเขานมสัการพระองคด์ว้ยเหตุผลทผีดิ  หลกัๆแลว้พวกเขา

นมัสการเพราะมีคาํสอนว่าการนมสัการจะช่วยขบัไล่สิงช ัวร้ายออกไปจากทีพักอาศัย

ของพวกเขา คนเหล่านีไม่ใช่ชนชาติอิสราเอล พวกเขาเป็นชาวอสัซเีรยีทีรบัเอาพระเจ้า

ของอิสราเอลเพิมเขา้ไปกบัพระอืนๆ ของเขา ในขณะทีพวกเขานมสัการพระเยโฮวาห์

พระเจา้เทยีงแท ้เขากย็งัรกัษาพระเทยีมเทจ็และรปูเคารพไวเ้หมอืนเดมิ

เพราะชาวอิสราเอลรู้ถึงความจริงในข้อนี พวกเขาจึงห้ามไม่ให้ชาวสะมาเรีย

ซึ งเป็นศัตรูก ันมาแต่ช้านาน ไม่ ให้มีส่วนในการสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้า

เมือคนสะมาเรียได้ยินดงันันพวกเขารู้สกึโกรธมาก จึงพยายามทําทุกอย่างเพือก่อกวน

และสรา้งความยุ่งยากต่างๆ นานา เพอืขดัขวางแผนงานของคนอสิราเอล

แล้วปฏกิริยิาของคนทีรูจ้กัพระเจ้าต่อการต่อต้านและข่มเหงแบบนี ควรจะเป็น

อย่างไร? ฉันเชือว่าคาํตอบสาํหรบัคาํถามข้อนี คอืกุญแจดอกหนึงทีจะทําให้เรามีชวีิต

ภายใตพ้ระคณุพระเจา้ ซงึเป็นพระประสงคข์องพระเจา้สาํหรบัประชากรของพระองค์

ถ้าคุณและฉันคิดว่าเราจะทําสิงต่างๆ เพือพระเจ้าได้โดยทีไม่ทํา ให้ตัวเอง

เกดิปญัหาแลว้ละก ็ เรากค็ดิผดิเสยีแล้ว พระเยซูทรงเตอืนเราไวว้า่ในชวีตินีเราจะประสบ

ความทุกขย์าก (ยอห์น : ) พระองคต์รสัวา่ ถา้คนเกลยีดและขม่เหงพระองค ์ เขากจ็ะ

เกลยีดและขม่เหงเราดว้ย เพราะเราเป็นคนของพระองค ์(ยอหน์ : , ) เรารูว้า่ เราไมอ่าจ

ดาํรงชวีติอยู่บนโลกนีไดโ้ดยปราศจากปญัหา แต่บอ่ยครงัปญัหาเหล่านีแหละ ททีําใหเ้รา

ทอ้แทส้นิหวงั ทุกขท์รมาน และขาดความสขุ

บอ่ยครงัเมอืคนใดรบัเชอืพระเจา้ใหม่ๆ  เขากเ็รมิพบกบัการโจมตอีย่างหนกัหน่วง

แบบทไีมเ่คยพบเจอมากอ่น หลายครงัพวกเขาไมเ่ขา้ใจวา่เกดิอะไรขนึ และอะไรคอืสาเหตุ

ถา้พวกเขาไมไ่ดร้บัคาํสอนอย่างเหมาะสมในเรอืงนี ความเขา้ใจผดิและความทอ้แทส้นิหวงั

อาจทําใหพ้วกเขาเลกิเชอืพระเจา้และหลงไป

เราต้องจําไวว้่า มารจะไม่นังอยู่เฉยๆ ปล่อยให้เรารุกเขา้ไปในเขตแดนของมนั

โดยไม่มีการต่อสู้ ทุกครงัทีเราคบืหน้าไปในการขยายแผ่นดนิของพระเจ้า ศตัรูของเรา

ก็จะเข้ามาต่อสู้ ก ับเรา หลายครั งเราทําความผิดพลาดเช่นเดียวกับที ฉันเคยทํา

ตอนเป็นครสิเตยีนใหม่ นันคอื การใชค้วามเชอืเพือใหบ้รรลุถงึชวีติทีหลุดพ้นจากปญัหา

ทุกอย่าง ฉนัแน่ใจวา่ มาถงึตอนนีคณุกค็งรูแ้ลว้วา่ชวีติเราไมไ่ดเ้ป็นไปแบบนนั

จุดประสงค์ของความเชือ ไม่ใช่เพือช่วยปกป้ องเราให้พ้นจากปญัหา บ่อยครงั
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ความเชอืคอืสงิทีชว่ยพาเราฝ่ าฟนัปญัหาไป ถา้เราไมม่ปีญัหาอะไรเลย เรากค็งไมจ่ําเป็น

ต้องมคีวามเชือ ทีฉันกล่าวเช่นนีไม่ไดห้มายความว่าเราควรคาดหวงัทีจะพบแต่ปญัหา

และกไ็มไ่ดห้มายความวา่เราควรยอมรบัปญัหาเขา้เป็นวถิทีางในการดาํเนินชวีติของเรา

จากประสบการณ์ของเรา ฉนักบัเดฟ สาม ี ดาํเนินชวีติในชยัชนะทียิงใหญ่มาก

แต่ม ันเป็นเพราะเราเรียนรู้ทีจะยืนหยัดและข ับไล่มารออกไปจากทรัพย์สินของเรา

และขบัมนัออกไปจากดา้นต่างๆ ในชวีติเรา การเรยีนรูท้ีจะหนักแน่นในยามยากลําบาก

คอืวธิทีดีทีสีดุอนัหนึงทจีะทําอย่างนี

เมือคุณได้ร ับชัยชนะเหนือศัตรูคร ังหนึ งแล้ว คุณจะนังผ่อนคลายอยู่ เฉยๆ

โดยคดิไปวา่ทุกอย่างจะเรยีบรอ้ยเป็นอย่างนันเรอืยไปไมไ่ด ้ คณุตอ้งเตรยีมพรอ้มทจีะถูก

โต้กลบั การมชียัชนะเพยีงครงัเดยีวนันไม่พอ คุณตอ้งเตรยีมพรอ้มทจีะรกัษาชยัชนะนัน

ไวเ้สมอไปดว้ย

บอ่ยครงัฉนัจะบอกคนทเีขา้รว่มสมัมนาของฉนัวา่ การเป็นครสิเตยีนทมีชียัชนะนนั

เป็นงานทตีอ้งทําเตม็เวลา ซงึไมม่วีนัจบสนิ มนัเรยีกรอ้งใหเ้ราตอ้งตนืตวัอยู่เสมอ เหมอืน

ชนอสิราเอลในเรอืงราวตอนน ีเราตอ้งเตรยีมพรอ้มอยูเ่สมอทจีะรบัมอืกบัปญัหาตา่งๆ ทศีตัรู

ของเรากอ่ขนึ

เราควรจะตอบสนองต่อปญัหาอย่างไร? เราจะเอาชนะอุปสรรคทีฝ่ ายตรงขา้ม

โยนเขา้มาขวางทางเราไดอ้ยา่งไร? เราจะเคลอืนภเูขาทขีวางทางเราไดอ้ย่างไร? โดยความ

พยายามและการดนิรนของมนุษย์หรอื? หรอืโดยความโกรธและทอ้แทส้นิหวงั? หรอืโดย

ความเชอือยา่งเดยีวเท่านนั? หรอืโดยการกลา่วแตถ่อ้ยคาํทดี?ี หรอืโดยใชเ้วลาอธษิฐานและ

ศกึษาพระคมัภรี์ใหม้ากๆ?

ขอให้เราดูบางบทบางตอนจากหนังสือเศคาริยาห์ เพือจะได้เห็นว่าพระวจนะ

ของพระเจา้ ไดส้อนเราในเรอืงนีไวอ้ย่างไร

พระคุณในฐานะทีเป็นฤทธิเดช
และทูตสวรรค์ทีสนทนากบัข้าพเจ้ามาอีก และปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที

เพิงตืนจากการนอนของเขา

และท่านถามข้าพเจ้าว่า "เจา้เหน็อะไร" ข้าพเจ้าตอบว่า "ดเูถิด ข้าพเจ้าเหน็

คันประทีปทาํด้วยทองคาํล้วนอันหนึงมีชาม (สาํหร ับใส่นํามนั) อยู่ ทียอดและ

มีตะเกียงอยู่บนนันเจด็ดวง และมีท่อเจด็ท่อนําไปยงัตะเกียง ซึงอยู่บนยอดนัน

ดวงละท่อ



30

ฤทธเิดชแห่งพระคณุ

และมี ต้นมะกอกเทศสองต้นอยู่ ข้ างๆ อยู่ ข้ างขวาชามนั นต้นหนึ ง

อยู่ข้างซ้าย ต้นหนึง

เศคาริยาห์ : -

เศคาริยาห์ ได้เห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์องค์หนึงมาสนทนากบัท่าน ในนิมิตนี

ทา่นไดเ้หน็คนัประทปีทําดว้ยทองคาํลว้นอนัหนงึ มตีะเกยีงอยูบ่นนนัเจด็ดวง และมทีอ่เจด็ทอ่

นําไปยังตะเกียงซึงอยู่บนคนัประทีปนัน และมตี้นมะกอกเทศสองต้น อยู่กนัคนละขา้ง

เพอืคอยป้ อนนํามนัเขา้สู่ตะเกยีงนนัอย่างสมาํเสมอ

ถา้คณุเป็นคนทีชอบศกึษาพระวจนะของพระเจ้า คณุกจ็ะรูว้า่นํามนันันหมายถงึ

พระวญิญาณบรสิทุธ ิและพระวญิญาณบรสิทุธทิรงเป็นฤทธเิดชของพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ

ในบททหีนงึเราเหน็จากยากอบ .  วา่ พระคณุคอืฤทธเิดชของพระวญิญาณบรสิทุธทิจีะชว่ย

ต่อต้านความโน้มเอียงในทางชัวของเรา ถึงแม้พระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวอะไรไว้มากมาย

แต่มนัหมายความวา่ พระคณุคอืฤทธเิดชของพระเจา้ทจีะชว่ยตอบสนองความตอ้งการและ

แกไ้ขปญัหาของเรา

หลายปีทีเดียวทีฉันไม่เข้าใจถึงความหมายของพระคุณ ช่วงเวลานันฉันจึง

เป็นครสิเตยีนททีอ้แทส้นิหวงั ดงัทไีดก้ล่าวไปแลว้ ฉนัเคยพยายามบรรลเุป้ าหมายทุกอย่าง

ในชวีติดว้ยกาํลงัของตวัเองอยูต่ลอดเวลา ฉนัพยายามดนิรนเพอืเคลอืนภเูขาออกไปจากชวีติ

โดยอาศยัความสามารถตามประสามนุษย์ของฉันเอง

ถา้ฉนัตกอยู่ในฐานะของเศรบุบาเบลและชาวอสิราเอล ฉนักค็งหมดเรยีวหมดแรง

ไปกบัความพยายามทจีะสรา้งวหิารเพอืถวายแดพ่ระเจา้ ฉันคงรูอ้ยู่ในสว่นลกึในใจแลว้วา่

พระเจา้ไดต้รสัสงัใหฉ้นัสรา้งพระวหิาร เนืองจากฉนัเป็นคนทมีุง่มนั ฉนักค็งทุ่มเททําในสงิที

พระเจา้ทรงมอบหมายใหท้ํา ดว้ยกาํลงัของตวัเองจนสนิสดุกาํลงัทเีดยีว

และฉนัเองกค็งจะเตม็ไปดว้ยความทอ้แทส้นิหวงัอยา่งหนกัหนาสาหสั เพราะฉนัคง

ปล่อยให้ศตัรคูอืมารทําให้ฉนัระทมทุกขอ์ยู่เรอืยๆ ฉันคงใชก้าํลงัและพลงังานทงัหมดทีมี

ไปกบัการพยายามแกป้ญัหาทรีูอ้ยู่แลว้วา่เกนิกาํลงัและความสามารถของฉันทจีะแกไ้ขได้

ด้วยตนเอง สิงเดียวทีจะเป็นผลิตผลของฉันก็คือ คนหนึงคนทีหมดสภาพเต็มไปด้วย

ความสบัสนและระทมทุกข์

ฉันจํา เป็นต้องมีนิมิตแบบเดียวกับที เศคาริยาห์ ได้ร ับในพระธรรมตอนนี

ซงึสาํแดงให้เราเหน็ถงึฤทธเิดชแห่งพระคณุของพระเจา้แบบปราศจากความจํากดั
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มิใช่ด้วยกาํลงั มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ
แต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ

และข้าพเจ้าถามทตูสวรรคผ์ูที้สนทนากบัข้าพเจ้าว่า "เจ้านายเจ้าข้า นีคือ

อะไร"

ทตูสวรรคที์สนทนากบัขา้พเจา้ตอบขา้พเจา้ว่า "นีคืออะไร เจา้ไม่ทราบหรอื?

" ข้าพเจ้าตอบว่า "เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ทราบ"

แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า "นี (เพิมเติมจากนํามนัสาํหรบัเทียน, ทีป้อน

นํามนัมะกอกให้ตลอดเวลาโดยไม่หยุด) เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทีให้ไว้กบั

เศรุบบาเบลว่า มิใช่ด้วยกาํลงั มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณ ของเรา

พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรสัดงันีแหละ"

เศคาริยาห์ :  - 

ในตอนนี พระเจา้กาํลงัตรสักบัคนกลุ่มเดยีวกนักบัทีกล่าวถงึในพระธรรมเอสรา

ซงึกาํลงัพยายามสรา้งพระวหิาร พระองคต์รสัใหพ้วกเขารูว้า่ พวกเขาควรมปีฏกิริยิาอยา่งไร

ต่อสถานการณ์ทีน่าท้อแท้ใจนัน พระองค์ตรสักบัพวกเขาว่า พวกเขาไม่ควรตอบสนอง

ต่อปญัหาด้วยการพึงพาในกาํลังและความสามารถของตนเอง แต่พึงพาในฤทธิ เดช

อนัไรข้ดีจํากดัของพระวญิญาณบรสิทุธ ิเพอืแกป้ญัหาและวกิฤตกิาลทเีขากาํลงัเผชญิอยูน่นั

ฤทธิเดชทีเกิดจากการมีความสมัพนัธที์ถกูต้องกบัพระเจ้า
โอ ภเูขาใหญ่ (อปุสรรคของมนุษย)์   เจ้าเป็นอะไรเล่า ต่อหน้าเศรบุบาเบล

(ผู้ซึงโยชูวาได้นําการเป็นผู้พลดัถินของเขา กลบัมาจากบาบิโลน และกาํลงัทาํการ

สร้างพระวิหารต่อหน้าเขา) เจ้าจะเป็นทีราบ (กองดินเท่านัน) และท่านจะนําศิลา

ก้อนทีอยู่ยอดออกมา (ของพระวิหารใหม่) ท่ามกลางการโห่ร้องว่า "เป็นพระคณุ

เป็นพระคณุจริงๆ"

เศคาริยาห์ :  ฉบบัขยายความ

ชาวสะมาเรยีทีมาต่อต้านชาวอิสราเอลในการก่อสรา้งพระวหิารของพระเจ้านัน

เปรยีบเสมอืนภเูขาแห่งอุปสรรคของมนุษย์ เพอืคอยทําใหพ้วกเขารูส้กึทอ้แท ้และขดัขวาง

ไมใ่หพ้วกเขาไดท้ําในสงิทพีระเจา้ทรงบญัชา



32

ฤทธเิดชแห่งพระคณุ

ในขณะทีคุณอ่านหนังสอืเล่มนีอยู่  คุณอาจจะรู้สึกว่าตนเองก็กาํลังประสบกบั

สถานการณ์แบบเดยีวกนัอยู่ คณุอาจรูส้กึวา่พระเจา้ตรสัสงัใหค้ณุทําอะไรบางอย่าง แต่แลว้

ศตัรูก็โยนภูเขาเข้ามาขวางทางทีคุณกาํลงัดาํเนินไป พยายามทําให้คุณรู้สกึท้อใจ และ

ขดัขวางคณุไวเ้พอืไมใ่หส้ามารถกระทําตามนําพระทยัของพระเจา้ได ้ถา้คณุกาํลงัเป็นแบบนี

ฉนัรูด้วีา่คณุรูส้กึอย่างไร เพราะฉนักเ็คยรูส้กึแบบเดยีวกนันีมากอ่น

ปญัหาคอืมุมมองของเรา

หลายครัง เราสาละวนอยู่ ก ับการพยายามรับมือศัตรูโดยอาศัยกาํลังและ

ความพยายามของเราเอง จนลมืทจีะมองดสูมัพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ไป

ฟงัดอูาจจะแปลก ในชว่งสองสามปีแรกของงานรบัใชข้องฉนั ฉนัเชอืวา่ฉนัใชเ้วลา

พวัพนักบัซาตาน มากกว่าอยู่กบัพระเจา้ ฉนัหมายความว่าฉันคดิอยู่แต่กบัเรอืงของมาร

พูดกบัมาร พยายามใคร่ครวญดูว่ามนักาํลงัทําอะไรอยู่ และฉันจะกาํจดัมารออกไปจาก

สถานการณ์ได้อย่างไร ฉันให้ความสนใจกบัผู้ทีก่อปญัหาให้ฉัน มากกว่าสนใจพระองค์

ผูท้รงฤทธทิจีะแกไ้ขปญัหาทุกอย่างใหฉ้นัได้

ในฐานะผู้ เชื อ คุณและฉันต้องไม่ ให้สายตาของเราจดจ้องอยู่ ที ศ ัตรูและ

การงานของมนั เราต้องเพ่งมองไปยังพระเจ้าและฤทธิเดชอันไร้ขดีจํากดัของพระองค์

เรามักจะถูกทดลองให้สาละวนอยู่ก ับปญัหา พยายามนึกหาเหตุผล และหาทางออก

ดว้ยความ กระวนกระวาย ถา้เราทําอย่างนนั เท่ากบัเราไดข้ยายปญัหาใหด้ใูหญก่วา่พระองค์

ผูท้รงแกไ้ขปญัหา

ในพระธรรมตอนน ีพระเจา้ตรสักบัเศคารยิาหว์า่ ปญัหาทชีาวอสิราเอลเผชญิอยูน่นั

แมจ้ะดูราวกบัเป็นภูเขาใหญ่ แต่ทีจรงิมนัเป็นเพียงแค่กองดนิสาํหรบัพระองค์ จะดไีหม

ถา้ภเูขาทุกลกูของคณุกลบักลายเป็นแคก่องดนิ? มนัเป็นไปได ้ถา้เพยีงแคค่ณุกระทําตามที

พระเจา้ตรสัไวต้รงนี และไมเ่พ่งมองดทูปีญัหา แตม่องดทูพีระเจา้และฤทธเิดชของพระองค์

ถ้าพระเจ้าตรสัส ังให้คุณทําอะไรบางอย่าง ก็ย่อมเป็นนําพระทัยของพระองค์

ทีจะให้คณุไมเ่พียงแต่เรมิตน้ทําเท่านนั แต่ต้องทําใหส้าํเรจ็ดว้ย แต่คุณจะไมม่ทีางทําให้

สาํเรจ็ไดเ้ลย ถา้คณุไมเ่ขา้ใจถงึพระคณุพระเจา้ คอืฤทธเิดชของพระวญิญาณบรสิทุธนินัเอง

โปรดจําไวว้า่ มใิชด่ว้ยฤทธานุภาพ มใิชด่ว้ยกาํลงั แต่ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ

ททีําใหเ้รามชียัชนะเหนือศตัรไูด ้เราเอาชนะไดผ้า่นทางความเชอื โดยทางพระคณุ
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ความเชือคือช่องทาง ไม่ใช่แหล่งของความสาํเรจ็
ในเอเฟซสั : ,  เราเหน็แลว้วา่เรารอดโดยพระคณุ ผา่นทางความเชอื แน่นอน

เราตอ้งมคีวามเชอื แต่เราตอ้งเขา้ใจวา่ความเชอืไมใ่ชฤ่ทธเิดชททีําใหเ้รารอด มนัเป็นเพยีง

ชอ่งทางททีําใหเ้ราไดร้บัพระคณุของพระเจา้ ซงึเป็นฤทธเิดชของพระวญิญาณบรสิทุธิ

เมอืเปรียบเทียบตามนิมติของเศคารยิาห์ ความเชอืคอืคนัประทีป แต่พระคุณ

คอืนํามนั เราอาจจะมตีะเกยีงทงัโลกอยู่ในครอบครอง แต่ถา้ไมม่นํีามนัเป็นตวัใหพ้ลงังาน

ตะเกยีงกไ็มส่ามารถสอ่งแสงหรอืปล่อยพลงังานออกมาได้

ในบทท ี  ฉนัไดย้กตวัอย่างพดัลม ซงึสามารถทําใหค้นเยน็ไดก้เ็ฉพาะตอนทมีนั

เสยีบปลกัอยูเ่ท่านนั ภาพตวัอย่างนสีามารถนําไปใชก้บัการดาํเนนิชวีติครสิเตยีนของเราได้

หลายครงัเราลงเอยดว้ยหลกัการ วธิกีารและสตูรต่างๆ มากมาย แต่ไมม่ฤีทธเิดชทแีทจ้รงิ

เหตผุลเป็นเพราะวา่หลกัการ วธิกีาร และสตูรตา่งๆ เหลา่นนั เป็นเพยีงชอ่งทาง เชน่เดยีวกบั

ความเชอื เพอืทําใหเ้ราไดร้บัพระพรจากพระเจา้ ทงัหมดนีเป็นสงิดแีละเราจําเป็นตอ้งรูถ้งึ

สงิเหล่านี แต่การมเีพยีงแคส่งิเหล่านีมนัไมไ่ดท้ําใหเ้ราแกป้ญัหาได้

เราจําเป็นต้องรู้เกียวกบัความเชือ ความเชือเป็นสิงทีน่าอัศจรรย์ พระคมัภีร์

เขยีนไวว้า่ ถา้ปราศจากความเชอืแลว้ จะเป็นทพีอพระทยัพระเจา้กไ็มไ่ดเ้ลย (ฮบีร ู : )

เหตทุคีวามเชอืมคีวามสาํคญัยงิและจะขาดไมไ่ดเ้ลย กเ็พราะความเชอืคอืชอ่งทางททีําใหเ้รา

ไดร้บับรรดาสงิดทีงัสนิทพีระเจา้ทรงจดัเตรยีมไวเ้พอืเรา นนัเป็นเหตุทพีระเจา้ทรงใชเ้วลา

ช่วงหลายปีทีผ่านมาเพือสอนคนของพระองค์ในเรืองความเชือ พระองค์ประสงค์ให้เรา

จดจ้องอยู่ทีพระองค์ และเรยีนรูท้ีจะเชอืในพระองค์เพือพระองค์จะไดก้ระทําการเพือเรา

และผา่นทางชวีติเรา ตามทพีระองคท์รงประสงคท์จีะกระทําบนแผน่ดนิโลก

หลักการนี เป็นจริงเช่นกันสาํหร ับการอธิษฐาน การสรรเสริญ การภาวนา

การศกึษาพระคมัภรี ์การกลา่วยอมรบัพระวจนะ การทําสงครามฝา่ยวญิญาณ และเรอืงอนืๆ

ทีเราได้ยินได้ฟงัและได้นํามาปฏิบัติตามแต่ในขณะทีเรากระทํากิจกรรมฝ่ ายวิญญาณ

ทงัหลายเหล่านี เราจะตอ้งระวงัทจีะไม่นมสัการ ตดิตามและไวว้างใจและพึงพาสงิต่างๆ

เหล่านี แทนทจีะนมสัการพระเจา้

เป็นไปไดท้เีราจะนมสัการชว่งเวลาอธษิฐาน การศกึษาพระคมัภรี ์การกลา่วยอมรบั

พระวจนะ การภาวนาพระธรรม การสรรเสรญิ และการกระทําทดีขีองเรา เป็นไปไดท้เีราจะ

เรมิสรา้งความเชอืในความเชอื แทนทจีะมคีวามเชอืในพระเจา้ของเรา ทจีรงิมนัเกอืบจะเป็น

สงิทน่ีากลวัเอามากๆ เพราะทงัสองสงินีมคีวามเหมอืนกนัจนแทบจะแยกไมอ่อก

แตส่งิทเีราจะตอ้งจําไวก้ค็อื ถงึแมส้งิเหลา่นจีะเป็นสงิทดีแีต ่มนักเ็ป็นเพยีงชอ่งทาง



34

ฤทธเิดชแห่งพระคณุ

ทีช่วยให้เราได้ร ับพระพรจากพระเจ้า เหมือนกับพัดลมทีฉันได้ยกตัวอย่างไปแล้ว

มนัจะไม่เป็นประโยชน์อย่างใดกบัเราเลย  จนกว่าเราจะเอามนัเสียบปลักเข้ากบัแหล่ง

แห่งฤทธเิดชเบอืงบนเสยีกอ่น

เสียบปลกั
พนีอ้งทรีกั ฉนัอยากบอกกบัคณุวา่ ถา้คณุเป็นครสิเตยีนททีอ้แทส้นิหวงั และสบัสน

แสดงวา่คณุยงัไมไ่ดเ้สยีบปลกั เพราะถา้เสยีบปลกัแลว้ คณุกจ็ะมสีนัตสิขุอยูภ่ายใน คณุจะรูว้า่

ไมใ่ชด่ว้ยแรงหรอืฤทธเิดชของคณุ แต่โดยพระวญิญาณของพระเจา้

ทุกคร ั งที ฉันเริ มรู้ สึกท้อแท้สิ นหวัง พระเจ้ าจะตร ัสในใจฉันว่ า "จอยซ์

เจ้าทําเองอีกแล้วนะ" ฉันทําอะไรหรือ? ฉันกาํลังพยายามทําสิงทีมีแต่พระเจ้าเท่านัน

ทีจะทําได ้ ฉันพยายามทําให้อะไรมนัเกดิขนึดว้ยกาํลงัและเรยีวแรงของตนเอง แล้วกม็า

นงัทอ้แทแ้ละสบัสน ฉันกาํลงัเคลอืนภเูขาดว้ยกาํลงัของมนุษย์ แทนทจีะกล่าวกบัภเูขาวา่

"พระคณุ พระคณุ"

ความทอ้แทส้นิหวงั ไมใ่ชส่่วนหนึงในมรดกทีพระเจา้ประทานแก่เรา ความรูส้กึ

สบัสนกเ็ชน่กนั เชน่เดยีวกบัพดัลมทฉีนัยกมาเป็นตวัอยา่ง เราจะไมม่วีนับรรลคุวามสาํเรจ็ใด

ไดเ้ลย ถา้ไมไ่ดเ้สยีบปลกัเขา้กบัแหล่งแห่งฤทธเิดชเบอืงบน เราจะเสยีบปลกัอยู่ตลอดเวลา

ไดอ้ย่างไร? เราทําไดโ้ดยทางการมคีวามสมัพนัธ์เป็นส่วนตวักบัพระเจ้า ซึงเป็นเรืองที

ตอ้งใชเ้วลา

ไมว่า่เราจะเรยีนหลกัการ(วธิกีาร) และสตูรสาํเรจ็มามากมายเพยีงใดกต็าม เราจะ

ไมม่ทีางประสบกบัชยัชนะทยีงัยนืในชวีติครสิเตยีนของเราไดเ้ลยหากเราไมไ่ดใ้ชเ้วลาสว่นตวั

ในการมสีามคัคธีรรมกบัพระเจา้ ชยัชนะไมไ่ดอ้ยู่ทวีธิกีาร แต่อยู่ในพระเจา้ หากเราตอ้งการ

ดาํรงชวีติอย่างมชียัชนะ เรากต็้องมองเลยพ้นวธิกีารแกไ้ขปญัหาออกไป จนพบกบัองค์

พระผูเ้ป็นเจ้าผูด้าํเนินอยู่ท่ามกลางปญัหาเหล่านนั

พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงทราบดีว่าไม่มีใครในพวกเราทีสามารถรับมือ

กับสถานการณ์ที เราเผชิญอยู่ อย่ างต่อเนื องในแต่ละวันได้โดยปราศจากฤทธิ เดช

ของพระวญิญาณบรสิทุธ ิผูท้รงสถติอยู่ภายในเรา

เราแต่ละคนไม่ใช่ว่า เห็นคนอืนทําอะไรอยากจะทําตามกท็ําได้เลย เพราะเรา

แตกต่างกัน เรามีการทรงเรียกต่างกัน มีของประทานต่างกัน มีบุคลิกและรูปแบบ

การดาํ เนินชีวิตต่ างกัน เราแต่ละคนต้องติดสนิทกับพระเจ้าและยอมให้พระองค์

ทรงนําทางเรา และบอกเราวา่เราตอ้งทําอะไรบา้งในสถานการณ์ทเีราแตล่ะคนกาํลงัเผชญิอยู่
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พระเจ้าทรงมีแผนการพิเศษเฉพาะสาํหร ับเราแต่ละคน ซึงเป็นแผนการทีจะ

นําเราไปสูช่ยัชนะ นีคอืเหตุทวีา่ทําไมหลกัการ วธิกีาร และสตูรสาํเรจ็ต่างๆ จงึไมใ่ชค่าํตอบ

สดุท้าย เพราะมนัใชไ้มไ่ดก้บัชวีติของเราแต่ละคนซึงมคีวามแตกต่างกนั ถึงแมส้งิเหล่านี

จะใหแ้นวทางกวา้งๆ ทดีสีาํหรบัเรา  แตม่นัไมม่ทีางทดแทนการมคีวามสามคัคธีรรมสว่นตวั

กบัพระเจา้ผูท้รงพระชนมไ์ด้

การมีสามคัคีธรรมกบัพระเจ้า
ฉนัรูว้า่คณุตอ้งการมสีนัตสิขุและชยัชนะในชวีติ ฉนัรูไ้ดอ้ย่างไร? ทรีูก้เ็พราะคณุ

กาํลังอ่านหนังสือเล่มนีอยู่  ฉันจึงชีให้คุณเห็นถึงแหล่งแห่งสนัติสุขและชยัชนะทังปวง

ซงึไมใ่ชส่งิทมีาจากพระเจา้ แต่เป็นพระเจา้เอง

มารจะพยายามอย่างทสีดุทจีะขดัขวางคนเราไมใ่หม้คีวามสามคัคธีรรมกบัพระเจา้

ซาตานไม่สนใจหรอกว่าเราจะพกพาตะเกียงติดตวัจํานวนมากน้อยแค่ไหน ตราบเท่าที

มนัรูว้า่เราไมม่นํีามนัไวเ้ตมิตะเกยีง มนัไมก่งัวลหรอกวา่เรามพีดัลมอยู่กตีวั ตราบเท่าทเีรา

ไม่ได้เสียบปลักไฟ เพราะมันรู้ ว่าเมือใดที เราเชือมต่อกับฤทธิ เดชจากเบืองบนได้

ทุกอย่างกจ็บสาํหรบัมนั

คณุรูไ้หมวา่เกดิอะไรขนึเมอืคณุใชเ้วลากบัพระเจา้? คณุจะเรมิทําเหมอืนกบัดาวดิ

ตอนเผชิญหน้ากบัโกลิอทั คุณจะเริมยืนหยัดและเรยีกรอ้งจากศตัรูว่า "คนนีคอืใครเล่า

เขาจงึมาทา้ทายกองทพัของพระเจา้ผูท้รงพระชนม?์" (  ซามเูอล : )

ในฐานะที เป็นทหารแห่งไม้กางเขน เราไม่ควรกลัวมารซึงเป็นศัตรูของเรา

ตรงกนัข้ามเราควรจะ "เข้มแขง็ขึนในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิเดชอนัมหนัต์

ของพระองค์" (เอเฟซัส : ) เมือวิญญาณแห่งความกลัวเข้ามา เราต้องกล้าหาญ

เหมอืนสงิโต แทนทจีะสนัไหวเหมอืนใบไม้

มารจะต่อสูก้บัคนทกีอ่ความเสยีหายให้แกอ่าณาจกัรของมนั คอืคนทกีระทําการ

เพอืพระเจา้ เราจะยนืหยดัต่อตา้นมารไดอ้ย่างไร? กโ็ดยสวมยุทธภณัฑท์งัชดุของพระเจา้

คอืถือโล่แห่งความเชือเพือจะดบัลูกศรเพลิงของมาร และถือพระแสงแห่งพระวิญญาณ

คือพระวจนะของพระเจ้า(เอเฟซัส : - ) แต่ยุทธภณัฑ์และเครืองอาวุธทังหมดนี

เกดิจากการใชเ้วลาในการสามคัคธีรรมกบัพระเจา้

เอเฟซสั :  เรมิบรรยายถงึยทุธภณัฑข์องพระเจา้โดยการกลา่ววา่ "จงเขม้แขง็ขนึ

ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า (ให้รบัเอาฤทธิเดชโดยสมัพนัธส์นิทกบัพระองค)์... " สาํหรบัฉนั

พระคมัภรีห์มายความวา่ "จงเขม้แขง็ขนึโดยการมสีามคัคธีรรมกบัพระเจา้" จากนนั ขอ้ 
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เขยีนตอ่ไปวา่ "...จงสวมยุทธภณัฑท์งัชุดของพระเจ้าไว้...." เราจะสวมยุทธภณัฑท์งัชดุ

ไดอ้ย่างลงตวั กต็่อเมอืเราเขม้แขง็ขนึโดยการสามคัคธีรรมกบัพระเจา้แลว้เท่านนั

ในกรณีของฉนั ฉนัเรยีนรูท้จีะสรา้งวนิยัใหต้นเองในการใชเ้วลาวนัละหลายชวัโมง

เพอืสามคัคธีรรมกบัพระบดิาในสวรรคเ์ป็นสว่นตวั พระเจา้ไดต้รสักบัฉนัวา่ ไมม่ทีางทฉีนัจะ

ประสบความสาํเรจ็ในชวีติครสิเตยีนและงานพนัธกจิไดเ้ลย ถา้ฉนัไมเ่ตม็ใจทจีะมอบถวาย

ตวัเองใหพ้ระองคอ์ย่างเตม็รอ้ย

ถ้าฉันต้องการมชียัชนะ ฉันไม่มีทางเลือกอืน ฉันต้องสามคัคธีรรมกบัพระเจ้า

ว ันละหลายชัวโมง เพราะการทรงเรียกทีมีอยู่ ในชีวิตฉัน พระเจ้าอาจไม่ได้เรียกร้อง

ให้คุณทุ่มเทแบบเดยีวกบัฉัน พระองค์อาจเรยีกรอ้งเวลาจากคุณเพียงวนัละหนึงชวัโมง

สามสิบนาทีในตอนเช้าและอีกสามสิบนาทีในตอนกลางคืน อาจจะมากหรือน้อยกว่านี

กาํหนดเวลาทแีน่นอนยอ่มแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะคน แตไ่มว่า่พระเจา้จะทรงเรยีกใหค้ณุ

ใชเ้วลากบัพระองคเ์ท่าใดในแต่ละวนั ถา้คณุไม่พรอ้มทจีะเสยีสละแบบนนั คณุกล็มืเรอืงที

อยากจะมชียัชนะและสนัตสิขุในชวีติครสิเตยีนไปไดเ้ลย แน่นอน คณุจะไดไ้ปสวรรคอ์ยูแ่ลว้

เพราะชือของคณุจดบนัทึกไวแ้ล้วในหนังสอืแห่งชวีติของพระเมษโปดก ความรอดไม่ได้

ขึนอยู่กบัการสามคัคีธรรมของคุณ แต่ขึนอยู่กบัพระโลหิตของพระเยซู แต่คุณจะดินรน

อย่างทุลกัทุเลตลอดเวลาทยีงัอยูใ่นโลกนี

เราตอ้งเรยีนรูว้า่ เราจะไดร้บัฤทธเิดชของพระเจา้กต็่อเมอื เราอยูใ่น การทรงสถติ

ของพระเจา้เท่านนั

เมือฉันเริมพยายามใช้เวลากับพระเจ้าตอนแรกนันมันเป็นเรืองทียากมาก

ฉันรู้สกึเหมอืนเป็นคนโง่และหมกหมุ่นอยู่แต่กบัตนเอง ฉันรูส้กึเบือ ฉันนังลงแล้วกห็าว

และพยายามบงัคบัตวัเองไม่ให้หลบั การนังเงยีบๆ ต่อพระพกัตรพ์ระเจา้เป็นเรอืงทีต้อง

ใชเ้วลาฝึกฝน เชน่เดยีวกบัการงานทมีคีณุคา่ทงัหลายทวัไป คณุตอ้งทําต่อไปโดยไมป่ล่อย

และมนัไม่ใช่สิงทีคุณจะเรียนรู้จากคนอืนได้ ฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทีเราจะสอนคนอืน

ในเรืองการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ทําไมหรือ? เพราะเราแต่ละคนแตกต่างกัน

และเราตอ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเองในการทจีะสอืสารกบัพระผูส้รา้งของเรา

ชว่งเวลาทฉีนัสามคัคธีรรมกบัพระเจา้นนั ประกอบไปดว้ยการอธษิฐานทกุรปูแบบ

(การอธิษฐานขอ การอธิษฐานเผื อ การสรรเสริญ ฯลฯ) การอ่ านหนั งสือต่ างๆ

ทพีระเจา้ทรงใชเ้พอืชว่ยเหลอืฉนั การศกึษาพระคมัภรี ์การรอคอยพระเจา้ การกลบัใจใหม่

รอ้งไห ้หวัเราะ และรบัการสาํแดง เวลาทฉีนัอยูก่บัพระเจา้จะแตกตา่งกนัออกไปในแต่ละวนั

พระเจ้าทรงมีแผนการสาํหร ับเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าคุณเข้าเฝ้ าและ
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ยอมจํานนต่อพระองค์  พระองค์ก็จะเสด็จเข้ามาในใจของคุณเพือสามัคคีธรรมด้วย

พระองค์จะทรงสอนและนําพาคุณไปในทางทีคุณควรเดินไป อย่าพยายามทําเหมือนที

คนอืนทําหรือเป็นอย่างทีคนอืนเป็น จงยอมให้พระเจ้าสาํแดงให้คุณเห็นว่าคุณควรจะ

สามคัคธีรรมกบัพระองคไ์ดอ้ยา่งไร แลว้ดาํเนนิตามทพีระองคท์รงนําพาทลีะขนั ทลีะตอนไป

บางครงัคุณต้องเตรยีมนํามนัสาํรองไวส้าํหรบัอนาคตดว้ย นันคอื ไมเ่พยีงแต่คุณจะต้อง

สามคัคีธรรมกับพระเจ้าแบบวนัต่อวันเท่านัน แต่บางคร ังคุณอาจจําเป็นต้องใช้เวลา

กบัพระองค์มากกว่าปกติ เพราะพระเจ้าทรงทราบว่าคุณกาํลงัจะเผชิญกบัสถานการณ์

ทอีาจตอ้งใชพ้ลงังานทงัฝ่ ายร่างกายและวญิญาณของคณุไปจนหมด

คณุคงจําคาํอุปมาทพีระเยซูทรงเล่าเกยีวกบัหญงิพรหมจารสีบิคน ซงึถอืตะเกยีง

ของตนมาคอยรบัเจ้าบ่าว หญิงห้าคนเป็นคนโง่ เขาเติมนํามันแค่พอใช้ช ัวระยะหนึง

ส่วนอีกห้าคนเป็นคนมปีญัญา จึงเตรยีมนํามนัเผือไว้ในกรณีทีเจ้าบ่าวมาช้า ต่อมาเมือ

เจา้บา่วมาชา้ หญงิทนํีามนัหมดกว็งิมาขอยมืจากคนทมีนํีามนั แตเ่ขาไมใ่ห ้เมอืหญงิโงท่งัหา้

ออกไปหาซอืนํามนัมาเพมิ พวกเขากพ็ลาดจากงานเลยีงสมรส (มทัธวิ : - )

พวกเราบางคนมกัเป็นแบบนีหรอืเปล่า? เราไม่ค่อยยอมใช้เวลาแบกภาระเพือ

เตรยีมพรอ้มสาํหรบัเหตุการณ์ทจีะมาถงึ เมอืนํามนัหมดเรากพ็ยายามขอยมืจากคนทมีอียู่

พระเจา้อาจจะยอมใหเ้ป็นเชน่นนัอยูร่ะยะหนงึ แตไ่มช่า้ไมน่าน เราแตล่ะคนกต็อ้งเรยีนรูท้จีะ

สะสมนํามนัสาํรองดงักล่าวไวเ้ผอืเหตุการณ์ในอนาคต

ถา้คณุยอมสละเวลานอนในตอนเชา้สกัสบิหา้หรอืยสีบินาท ี เพอืจะไดต้นืเชา้และ

แสวงหาพระพกัตรข์องพระองค ์พระเจา้กจ็ะทรงใหเ้กยีรตกิารเสยีสละของคณุ ถา้คณุเตม็ใจ

ยอมปิดโทรทศัน์ในตอนเยน็สกัครงึชวัโมงเพอืใชเ้วลาสามคัคธีรรมกบัพระเจา้ คณุจะไดร้บั

บาํเหน็จอย่างงามทเีดยีว

มีบางคร ังทีงานหนักและสถานการณ์ที เป็นการทดลองใจเข้ามาในชีวิตและ

ใชพ้ลงังานของเราไปจนหมด เราจงึตอ้งมเีวลาพเิศษกบัพระเจา้เพอืเตมิพลงัใหมอ่กีครงั

นันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้สนุกกับชีวิต หรือต้องนังอยู่ก ับพระเจ้า

ในหอ้งตลอดเวลา พระองคท์รงเป็นพระบดิาททีรงรกั พระองคป์ระสงคใ์หบ้ตุรของพระองค์

ไดร้บัความครบบรบิูรณ์และมชีวีติทีชนืชมยินด ี พระองคจ์ะไมท่รงเรยีกรอ้งอะไรจากคุณ

เกนิกวา่ทคีณุจะใหพ้ระองคไ์ด ้พระองคไ์มใ่ชย่กัษ์ไมใ่ชม่ารทจีะคอยทําใหค้ณุเป็นทุกข ์แต่

เป็นเพราะพระองคท์รงทราบวา่คณุจําเป็นตอ้งมอีะไรบา้ง  เพอืทจีะไดร้บัความครบบรบิรูณ์

และมชีวีติทชีนืชมยนิดแีละมชีวีติในชยัชนะ พระองคท์รงทราบดว้ยวา่สงิเหลา่นไีมไ่ดเ้กดิขนึ

จากวธิกีาร แต่เป็นมาจากพระองค์
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จงเรยีนรูท้จีะทําตามการนําพาของพระวญิญาณบรสิทุธ ิจงแยกตวัออกมาอยู่กบั

พระองค ์กอ่นทคีณุจะแยกออกไปทําการในทสีาธารณะ จงใชเ้วลาอยูก่บัพระเจา้เพอืคณุจะได้

หนกัแน่นมนัคงในเวลาทตีอ้งจดัการกบัภารกจิในชวีติประจําวนั

ไม่ใช่โดยความพยายาม แต่โดยพระวิญญาณ
มารตอ้งการให้เราคดิวา่ เราสามารถซอืพระคณุพระเจ้าได ้ พระคณุของพระเจา้

มไิดม้ไีวข้าย เพราะนยิามของคาํวา่พระคณุคอื เป็นความโปรดปรานทเีราไมส่มควรจะไดร้บั

มนัเป็นของขวญั

พระคุณไม่สามารถซือได้ดว้ยการอธิษฐาน การทําด ี การอ่านพระคมัภรี์ หรอื

การถวาย เราไมส่ามารถซือไดด้ว้ยการอ่าน การท่องจํา และการกล่าวยอมรบัพระวจนะ

แมแ้ต่ความเชอืกซ็อืพระคณุไมไ่ด ้พระคณุเป็นสงิทเีรารบัเอาได ้แต่ซอืไมไ่ด้

กอ่นทพีระเจา้จะครอบครองฉนัและเปลยีนแปลงฉนัทงัภายในภายนอก ฉนัรูส้กึวา่

ชวีติฉันยําแย่มาก ฉนัไมม่ผีลของพระวญิญาณบรสิทุธิในตวั อนัทจีรงิฉันสาํแดงการงาน

ของเนือหนงัอยู่ตลอด ฉันขาดความอดทน ปากรา้ย หยาบคาย ไมม่มีารยาท เห็นแกต่วั

เอาแต่ใจตวัเอง โลภ เขา้กบัคนยาก และอนืๆ อกีสารพดั ถงึแมต้อนนีฉนัไดร้บัความรอด

และบพัติสมาในพระวญิญาณบรสิุทธิแล้ว ถึงแม้ฉันรกัพระเจ้าและอยากรบัใช้พระองค์

อย่างสุดใจ แต่ถ้าฉันไม่ไดใ้ช้เวลากบัพระองค์ทุกวนัอย่างทีกาํลงัทําอยู่ ฉันกจ็ะกลบัไป

ประพฤตติวัอย่างเคยอกี

ครสิเตยีนเราตอ้งเรยีนรูข้อ้เทจ็จรงิทน่ีาเศรา้อย่างหนงึวา่ การทเีราไดร้บัความรอด

มนัไม่ไดท้ําให้เราประพฤติตวัดกีว่าทีเคยเป็นมา เราต้องรบัการเปลียนแปลงจิตใจดว้ย

พระวจนะของพระเจา้ และใชเ้วลากบัพระวญิญาณบรสิทุธ ิถา้เราตอ้งการใหค้วามประพฤติ

ดีขึน เราก็ต้องเสียบปลักเข้ากับพระวิญญาณบริสุทธิของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

นีคือบทเรียนทีพระเจ้าทรงสอนในชีวิตและงานรบัใช้ของฉัน ถ้าฉันต้องการส่องสว่าง

ฉนักต็อ้งเสยีบปลกัอยู่ตลอดเวลา

หลังจากทีต้องดินรนในฐานะที เป็นคริสเตียนและเป็นนักเทศน์อยู่ หลายปี

ในทีสุดฉันก็เห็นแจ้งในความคิดว่า ฉันต้องดาํเนินชีวิตอยู่ โดยพระวิญญาณพระเจ้า

ไม่ใช่ด้วยกาํลงัหรอืเรียวแรงของฉันเอง ความสาํเร็จในชีวติและงานรบัใช้ของฉันไม่ได้

ขึนอยู่กบัความพยายามของฉันเอง แต่ขึนอยู่กบัการทรงสถิตและฤทธิเดชของพระองค์

ผูท้รงดาํรงพระชนมอ์ยู่ในฉนัและผา่นทางชวีติของฉนั (กาลาเทยี : )
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เมอืฉนัยืนอยู่หน้าทีประชมุ โดยเฉพาะผูฟ้งัซึงเป็นครสิเตียนจากครสิตจกัรและ

นิกายต่างๆ ฉันรูด้วีา่ ถงึฉนัจะศกึษาและเตรยีมตวัมาดแีคไ่หน ฉนักไ็มม่ทีางทจีะเทศนา

พระวจนะของพระเจ้าให้พวกเขาฟงัได้ด้วยกาํลังของฉันเอง ฉันต้องพึงพาในพระคุณ

ของพระองคอ์ยา่งสนิเชงิ ปลอ่ยวางทกุสงิไวก้บัพระองค ์และยอมใหพ้ระองคท์รงทํางานในฉนั

และผา่นทางฉนั ในสงิซงึฉนัไมส่ามารถทําไดด้ว้ยตนเอง แน่นอนวา่ฉนัตอ้งศกึษาพระคมัภรี์

และเตรยีมตวั แต่ถงึกระนนัฉนักล็ม้เหลวได ้ถา้พระองคไ์มร่ว่มทําการดว้ย

บางครงั เราทําอะไรมากเกนิไปเพราะความรอ้นใจอยากรบัใชพ้ระเจ้า ฉันรู้ว่า

มีบางคร ังทีฉันเตรียมตัวมากเกินไป ฉันศึกษาพระวจนะและอธิษฐานอยู่หลายชัวโมง

จนมอีะไรอยูใ่นใจมากเกนิไป นนัเป็นเหตผุลทพีบวา่บอ่ยครงัถงึแมว้า่เราจะทํากจิกรรมอะไร

ตังมากมาย แต่กไ็ม่มีผลอะไรเกดิขึน และบางครังเมือพระเจ้าทรงสาํแดงพระองค์และ

กระทําการในเรา และผา่นเรา เรากไ็มค่อ่ยรูส้กึขอบพระคณุเทา่ไหรน่กั เพราะเราคดิไปวา่มนั

เป็นผลงานจากการทุ่มเทเรยีวแรงของเรา

เป็นคนงานหรือผู้เชือ?
ส่วนคนทีทาํงานกไ็ม่ถือว่าค่าจ้างทีได้นันเป็นบาํเหน็จ แต่ถือว่าเป็นค่าแรง

ของงานทีได้ทาํ

ส่วนคนทีไม่ได้อาศยัการประพฤติ (ตามธรรมบญัญติั) แต่ได้เชือในพระองค์

ผูท้รงให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ เพราะความเชือของคนนนัพระเจา้ทรงถอืว่า

เป็นความชอบธรรม (อยู่ในฐานะทีได้รบัการยอมรบัจากพระเจ้า)

โรม : -

ถ้าคุณและฉันใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน ภาวนาพระธรรม

กล่าวยอมรบัเชอืตามพระวจนะ หรอืใชเ้วลาอยู่กบัพระเจา้ เพอืจะไดบ้างอย่างจากพระองค์

การสามคัคธีรรมของเรากบัพระองคก์ก็ลายเป็นงาน ไมใ่ชพ่ระคณุ

เราต้องระมัดระวังเสมอว่า ขณะที เราทําตามวิธีการต่างๆ ซึ งถูกต้องนัน

แรงจูงใจของเราจะตอ้ง บรสิทุธดิว้ย อย่าให้เราตดิกบัในความคดิวา่ เราสมควรทจีะไดร้บั

สงิดตี่างๆ จากพระเจา้เพราะเราไดก้ระทําสงินนัหรอืสงินี

ตามคาํสอนของพระคัมภีร์แล้ว คุณและฉันไม่สมควรที จะได้ร ับอะไรเลย

นอกจากความตายและการพิพากษาโทษเป็นนิตย์ ทําไมหรอื? เพราะในสายพระเนตร

ของพระเจ้า ความชอบธรรมและคุณความดีทุกอย่างทีเราได้กระทําก็เปรียบเหมือน
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ผา้ขรีวิเท่านนัเอง (อสิยาห์ : )

เราต้องพิจารณาความชอบธรรมของเราโดยเปรียบเทียบกบัความชอบธรรม

ของพระเจา้ผูท้รงฤทธ ิถา้เราทําอย่างนนั โดยไมเ่อาความชอบธรรมของเราไปเปรยีบเทยีบ

กบัความอธรรมของคนอืน เรากจ็ะมองเห็นตัวเราตามทีเป็นอยู่จริง ฉันไม่ได้หมายถึง

การมคีวามรู้สกึไม่ดตี่อตัวเอง แต่ฉันกาํลังกล่าวถึงการรู้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์

ไมใ่ชเ่พราะความประพฤตหิรอืความพยายามของเราเอง

ในฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า ฉันไม่สมควรทีจะได้รบัการทรงเจิมของพระองค์

เหนือชีวิต และพันธกิจของฉันเพียงเพราะแค่ว่าฉันได้ใช้เวลากบัพระองค์ในแต่ละวนั

นอกจากการใชเ้วลากบัพระเจ้าแล้ว  ฉันรู้ว่าฉันต้องมแีรงจูงใจทีถูกต้องด้วย นอกจาก

การมีสามคัคีธรรมกบัพระวิญญาณบริสุทธิแล้ว ฉันเองก็ต้องมีวิญญาณทีถูกต้องด้วย

ฉนัจะยกตวัอย่างใหฟ้งั

มีอยู่ คร ังหนึ งทีฉันตังใจจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ งปี ฟงัดูก็

น่าประทับใจดีหรอก แต่มนัไม่ได้เป็นอย่างนันเลยเพราะฉันมีแรงจูงใจทีผิด ฉันไม่ได้

ทําแบบนนัตามการทรงนําของพระเจา้ แตฉ่นัอ่านเพราะคนอนืในโบสถอ์่านกนัจบหมดแลว้

มอียูค่รงัหนงึทฉีนัพยายามอธษิฐานใหไ้ดว้นัละสชีวัโมง คณุคดิวา่พระเจา้จะทรงนํา

ให้ฉันทําเช่นนันไหม? ไม่มทีางหรอก ทุกครงัทีฉันเริมอธิษฐาน ฉันก็จะผลอยหลับไป

หรอืไม่ก็จะหมดเรืองอธิษฐาน คุณรู้ไหมว่าทําไมพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ฉันอธิษฐาน

วนัละสชีวัโมง? กเ็พราะวา่แรงจูงใจของฉนัไมถู่กตอ้ง ฉนัทําไปดว้ยเหตุผลทผีดิ ฉนัไมไ่ด้

ทําไปเพราะพระเจา้ทรงนําใหท้ํา แต่เพราะมผีูห้ญงิบางคนมาทคีรสิตจกัรและ เป็นพยานวา่

เธออธษิฐานวนัละสชีวัโมง ฉนัจงึคดิวา่ "ขอบคณุพระเจา้ ฉนัจะทําอย่างนนัดว้ย"

ฉนัอยากใหค้ณุรูว้า่ ความมุง่มนัและความตงัใจจะกระตุน้เราไดร้ะดบัหนึงเท่านนั

แตเ่มอืเนอืหนงัเราออ่นกาํลงั ซงึจะเป็นเชน่นนัแน่ ทกุอยา่งกจ็ะพงัไป ตวัคณุเองดว้ยเชน่กนั

ถา้เราจะตอ้งปรนนิบตัิพระเจ้า แรงจูงใจของเราจะตอ้งถูกต้อง เราตอ้งแสวงหา

และสามคัคธีรรมกบัพระองค์ไม่ใชเ่พราะเหตุผลอืน แต่เพราะเรารกัพระองค์และอยากอยู่

ในการทรงสถติของพระองค ์เมอืใดทเีราเกดิความคดิวา่ เราสมควรจะไดร้บัสงิใดเพราะเหตทุี

เราไดท้ําบางอย่างเพือพระเจ้า ไมว่่าสงิทีเราทําจะเป็นอะไรกต็าม แมแ้ต่เป็นการใชเ้วลา

กบัพระเจา้กเ็ถอะ แสดงวา่เรากก็าํลงัดาํเนินตามวธิกีาร ไมใ่ชต่ามพระวญิญาณ

ฉันไดเ้รยีนรูว้า่จะต้องไม่เตรยีมตวัมากเกนิไปสาํหรบัการประชุม ฉนัศกึษาและ

อธิษฐานนานเท่าทีพระเจ้าจะทรงเจิมให้ทํา เมอืการทรงเจิมหยุด ฉันเรยีนรู้ว่าฉันกต็้อง

หยุดแลว้ ฉนัใชเ้วลานานหลายปีกวา่จะเรยีนรูว้า่ ฉนัไมส่ามารถทําใหเ้กดิการประชมุทดีไีด้
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โดยใช้การเตรียมตัวหลายชัวโมงเป็นสิงแลกเปลียน มีบางคร ังทีฉันใช้เวลาเตรียมตัว

นานเป็นพเิศษ แต่ทกุครงัฉนัจะดาํเนนิตามการทรงนําของพระองคเ์สมอ ไมใ่ชต่ามใจตวัเอง

ครงัหนงึ เมอืฉนัเทศนาเรอืงนใีนการประชมุตอ่เนอืง เดฟ สามขีองฉนัพูดบางอยา่ง

ซึงสาํคญัมาก เขาบอกว่า "เกษตรกรมสีูตรสาํเรจ็ในการปลูก แต่ไม่มีในการเก็บเกียว"

เขาหมายความว่า คนเราอาจจะหวา่นเมล็ดพนัธุ์ไป แต่เราทําใหพ้ืชเติบโตหรอืทําใหเ้กดิ

การเกบ็เกยีวไม่ได้

เมอืเกษตรกรออกไปหวา่นพชืในไรน่า สงิแรกคอืเขาตอ้งเตรยีมไรน่ากอ่น เขาตอ้ง

พรวนดนิ ถอนหญ้าและวชัพืชออก ทําแปลงดนิ แล้วกห็ว่านเมล็ดลงไป จากนันกร็ดนํา

และใส่ปุ๋ ย แต่ตามหลกัของพระคมัภรี์แล้ว ไม่มีเกษตรกรคนใดสามารถทําให้เมล็ดงอก

และเตบิโตได้

ในคาํอปุมาเรอืงผูห้วา่นพชืในพระธรรมมาระโก พระเยซทูรงเปรยีบแผน่ดนิพระเจา้

เหมอืนกบัเกษตรกรออกไปหวา่นพชืในนาของตน แลว้กไ็ปนอนหลบัและตนืขนึ เมอืวนัคนื

ผา่นไป เมลด็นนักง็อกและเตบิโตขนึ โดยทเีขาไมรู่ว้า่งอกขนึอย่างไร (มาระโก : )

คณุเห็นไหมวา่ เราไมเ่ขา้ใจว่าอะไรเกดิขนึเมอืเมลด็พชืไดห้ว่านลงไปในดนิแลว้

แน่นอนว่าเราต้องหว่านเมล็ดพนัธุ์ไป การอธิษฐานเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างหนึง การศกึษา

พระคมัภรี์กเ็ป็นเมล็ดพันธุ์ การเตรยีมตวัก็เป็นเมล็ดพนัธุ์ การภาวนากเ็ป็นเมล็ดพันธุ์

การกล่าวยอมรบัตามพระวจนะกเ็ป็นเมลด็พนัธุ์ การถวายกเ็ป็นเมลด็พนัธุ์ การไปประชมุ

ทีโบสถ์ก็เป็นเมล็ดพันธุ์  การทํางานทีดีก็เป็นเมล็ดพันธุ์  การใช้เวลากบัพระเจ้าก็เป็น

เมลด็พนัธุ์ แต่ไมม่สีงิใดเลยทจีะสามารถซอืพระคณุพระเจา้ได ้เพราะพระคณุของพระองค์

เป็นของประทาน

เราไม่สามารถเอาแรงงานเขา้แลกกบัความโปรดปรานของพระเจา้ แต่เรารบัเอา

ไดแ้บบเป็นของขวญั พระพรของพระเจ้ามาเหนือเราได ้ ไม่ใชเ่พราะการกระทํา แต่โดย

พระคณุ ผา่นทางความเชอื

เมอืใดกต็ามทเีราหมกมุน่และหลงอยูก่บัตวัเอง เรากก็าํลงัตกอยูใ่นเขตอนัตรายแลว้

เราตอ้งกา้วพน้ตวัเอง ทงัเรยีวแรงและการงานของเราไป ใหต้าของเราจดจอ้งอยู่ทพีระเจา้

และพระคณุททีรงมตี่อเรา
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ความเชือในพระเจ้า
พระเยซูจึงตรสัตอบพวกสาวกว่า "จงมีความเชือในพระเจ้า (อยา่งต่อเนือง)

เราบอกความจริงกบัพวกท่านว่า ถ้าใครสังภเูขานีว่า 'จงลอยลงทะเลไป' และใจ

ไม่สงสยั แต่เชือว่าจะเป็นไปตามทีสงันัน กจ็ะเป็นไปตามนันจริงๆ

มาระโก : , 

ขอให้สงัเกตว่า ในพระธรรมตอนนี สิงแรกทีพระเยซูสงัให้เรากระทําคอื ให้มี

ความเชือในพระเจ้า (อย่างต่อเนือง) ไม่ใช่ในความเชือของเรา หรือการกล่าวยอมรบั

ตามพระวจนะ

มีอยู่ช่วงหนึงในชีวิต ทีฉันติดพันอยู่กบัเรืองความเชือและการกล่าวยอมรบั

ตามพระวจนะถึงขนาดทีฉันแน่ใจว่า ถ้าพูดอะไรออกไปแล้ว มันจะต้องเกิดขึนตาม

คาํพูดของฉัน ข้อผิดพลาดของฉันก็คือ ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะฉันใช้ความเชือและ

การกล่าวยอมรบัตามพระวจนะ จึงทําให้สิงทีฉันพูดออกไปบงัเกดิขึนจรงิ ฉันลืมไปว่า

การทีเราจะไดร้บัสงิใดจากพระเจา้ เราต้องไวว้างใจในพระองค ์ ไม่ใช่ไวว้างใจในถ้อยคาํ

หรอืการกระทําของเรา พระเจ้าต้องสอนฉันให้จดจ้องอยู่ทีพระองค์ ไม่ใช่ในวิธีการหรอื

สตูรสาํเรจ็ใดๆ ฉนัเชอืในการกล่าวยอมรบัตามพระวจนะ ฉนัสอนและทําอย่างนนัอยู่ทุกวนั

พระเจ้าทรงกระทําการผ่านทางถ้อยคาํ เหล่านัน แต่ความเชือของฉันอยู่ ในพระเจ้า

ไมใ่ช่ในการกล่าวยอมรบัของฉนั

พระเจ้าทรงฤทธิ
บดันี ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ สามารถกระทาํสารพดั

มากยิงกว่าทีเราจะทลูขอหรือคิดได้ ตามฤทธิเดชทีประกอบกิจอยู่ภายในตวัเรา

เอเฟซสั :

พระคัมภีร์ข ้อนีทรงพลังมาก ถ้าคุณใคร่ครวญภาวนาดู คุณก็จะได้เห็นว่า

มนัเป็นสงิททีําให้เราสามารถโห่รอ้งดว้ยความยินดไีด้

พระธรรมข้อนีบอกเราว่าพระเจ้าทรงฤทธิ สามารถทีจะทําสิงสารพัดเกินกว่า

ทเีราจะกลา้หวงั หรอืทูลขอ หรอืแมแ้ต่จะคดิ

ถา้เราจะขอ เรากต็อ้งอธษิฐาน จําสงิทฉีนัพูดในตอนตน้ของหนงัสอืเล่มนีไดไ้หม

"เราไม่มเีพราะเราไม่ไดข้อ" งานของเรากค็อืการทูล ดว้ยความเชือ ดว้ยความไว้วางใจ



43

ถา้ไมใ่ช ่เพราะพระคณุ

นันคือการเปิดช่องทาง แต่พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทําการ ไม่ใช่เรา แล้วพระองค์ทรง

กระทําอย่างไร? กโ็ดยฤทธเิดช (หรอืพระคณุ) ทปีระกอบกจิอยู่ภายในเรา

ฉนัเชอือย่างจรงิใจวา่ สงิใดๆ ทเีราไดร้บัจากพระองค ์เกยีวขอ้งโดยตรงกบัขนาด

ของพระคณุทเีราเรยีนรูท้จีะรบัเอา

เราไดเ้หน็แลว้วา่พระคณุเป็นฤทธเิดช ตอนนฉีนัอยากจะพจิารณาดวูา่ พระคณุหรอื

ฤทธิเดชสามารถนําไปใช้ได้อย่างสอดคล้องต่อสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้อย่างไร

สงิแรกทฉีนั อยากจะกล่าวถงึกค็อื วธิกีารทจีะรบัเอาพระคณุของพระเจา้เพอืเปลยีนแปลง

ตวัเราเอง

คณุกาํลงัดนิรนเพอืทจีะเปลยีนแปลงอปุนิสยับางอยา่งของตวัคณุเองอยูห่รอืเปลา่?

คุณเคยรูส้กึทอ้แท้สนิหวงัและสบัสนบา้งไหม เมอืพยายามใชค้วามเชือและกล่าวยอมรบั

ตามพระวจนะ ทงัไดท้ําอะไรทดีีๆ  ทุกอย่างเพือทําใหเ้กดิการเปลยีนแปลงขนึในชวีติแลว้

แต่ก็ดู เหมือนว่าจะไม่ได้ผลเลย? สุดท้ายคุณก็ลงเอยที ความรู้ สึกท้อแท้สินหวัง

และสบัสนหนกักวา่ตอนแรกเสยีอีกใชไ่หม?

อย่างทีฉันไดบ้อกไปแล้วว่า สงิเหล่านีเคยเกดิขนึกบัฉันมาก่อนแล้ว ฉันกดดนั

ตวัเองอย่างหนัก จนไม่น่าเชือเพือพยายามเปลียนแปลงตวัเอง ฉันตกอยู่ใต้ความรู้สกึ

ปรกัปราํอย่างหนกั เพราะคาํเทศนาทุกคาํทไีดฟ้งัเหมอืนกบักาํลงับอกใหฉ้นัเปลียนแปลง

ตวัเองใหไ้ด ้ แต่ฉันกเ็ปลียนไม่ได ้ ไม่วา่จะพยายามมากแคไ่หน ทงัการใชค้วามเชอื และ

การกล่าวยอมรบัตามพระวจนะ ชวีติของฉนัยุง่เหยงิสดุขดี เพราะฉนัมองเหน็ทกุอยา่งในตวั

ทจีําเป็นตอ้ง เปลยีนแปลง แต่ฉนัขาดกาํลงัทจีะนํามาซงึการเปลยีนแปลงนนั

ฉนัไมรู่ว้า่คุณเป็นคนอย่างไร แต่ฉนัเป็นคนชอบจดัการแกไ้ข ถ้ามอีะไรผดิปกติ

อย่างแรกทฉีนัอยากทํากค็อืกระโจนเขา้หาแลว้แกไ้ขมนัใหเ้รยีบรอ้ย ฉนัอยากเปลยีนแปลง

ทุกอย่างในชวีติทีฉนัเห็นว่าผดิ แต่ไม่รูท้ําไม ฉนัทําไม่ได ้ ฉันคดิไปว่าต้องเป็นมารแน่ๆ

ทีขวางฉันไว้ แต่ฉันมารู้ทีหลังว่า เป็นพระเจ้านันแหละทีไม่ยอมให้ฉันเปลียนแปลง

ทําไมนะหรือ? เพราะฉันพยายามทีจะทําโดยไม่อาศัยพระองค์ เพื อฉันจะได้หน้า

แต่ทจีรงิแลว้ เกยีรตสิมควรเป็นของพระองคเ์ท่านนั

เมอืถึงตอนทคีุณอ่านหนังสอืเล่มนีจบ คณุคงไดเ้รยีนรูอ้ย่างน้อยทสีุดหนึงอย่าง

คุณจะได้เข้าใจอย่ างชัดเจนว่าทําไมคริสเตียนถึงไม่ค่อยมีใจขอบคุณหรือกตัญ ู

คณุจะไดเ้หน็อยา่งชดัเจนวา่ มนุษย์เรานนัไมส่มควรทจีะไดร้บัพระพรแมเ้พยีงเลก็นอ้ยทสีดุ

เมือคุณเข้าใจความจรงิข้อนีอย่างถ่องแท้แล้ว ต่อไปเมือคุณได้รบัสิงดีๆเข้ามาในชีวิต

แทนทคีณุจะอวดอา้งเพราะคณุมคีวามเชอืมาก หรอืเพราะการกล่าวยอมรบัตามพระวจนะ
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หรอืการทํางานอนืๆ คณุกโ็พล่งออกมาโดยอตัโนมตัวิา่ "โอ ้ขอบคณุพระเจา้"

ฉันเคยเดนิไปเดินมาและทูลถามพระเจ้าว่า "พระบดิา ขา้พระองค์ทําทุกอย่าง

ถูกต้องหมดแล้ว ทําไมมันถึงไม่ได้ผล?" คาํตอบคือฉันมัวแต่จมอยู่ ก ับตัวเองและ

สิงทีฉันได้ทําไป แทนทีจะจดจ่ออยู่ทีพระเจ้าและสิงทีพระองค์กาํลงัทรงกระทําเพือฉัน

เพราะเหตุความเมตตา ความรกั และพระคณุอนัยงิใหญ่ของพระองค์

ทูลขอจากพระเจ้า กบั การทาํด้วยตนเอง
ข้าพเจ้าใคร่รู้ ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้ร ับพระวิญญาณ (บริสุทธิ )

โดยการประพฤติตามพระบัญญัติหรือ หรือได้ร ับโดยการฟัง (ข่าวประเสริฐ)

ด้วยความเชือ? (เป็นการรกัษาพระบญัญติั หรือจากคาํสอนแห่งความเชือ)

ท่ านเขลาถึ งเพี ยงนั นที เดี ยวหรื อ เมื อท่ านเริ มต้น (ชี วิ ตใหม่ทาง

ฝ่ายวิญญาณ)  ด้วยพระวิญญาณ (บริสุทธิ ) แล้ว บัดนี ท่านจะให้สาํ เร็จด้วย

เนือหนังหรือ

ท่านได้ทนทุกข์ (หรือมีประสบการณ์) มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือ

ถ้ามนัไม่มีประโยชน์หรือไร้ค่าจริงๆ

ถ้าเช่นนัน พระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณ (บริสุทธิ) แก่ท่านและ

ทรงกระทาํการอศัจรรยท่์ามกลางพวกท่าน ทรงกระทาํการเช่นนันโดยการประพฤติ

ตามพระบญัญติัหรือ หรือโดยการฟังด้วยความเชือ

กาลาเทีย : -

ในขอ้  อคัรทูตเปาโลถามผูเ้ชอืชาวกาลาเทยีวา่ "ท่านไดร้บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

โดยการประพฤติและความพยายามของท่านเอง หรือโดยการได้ยินข่าวประเสริฐแล้ว

กล่าววา่ ขา้พเจา้เชอืเชน่นนั"?

จากนนั ในขอ้  อคัรทูตเปาโลถามพวกเขาวา่ "ท่านชา่งโงเ่ขลาจรงิๆ ทเีรมิตน้

ชีวิตใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ  แต่แล้วกลับพยายามทีจะบรรลุถึงความสมบูรณ์

โดยการพงึพาในเนือหนงัทอี่อนแอของตนเอง"

เมือพระเจ้าทรงประทานคาํสอนเรืองนีแก่ฉัน นี เป็นข้อพระคัมภีร์ตอนหนึง

ทพีระองคท์รงสาํแดงใหฉ้นัเหน็ ซงึกอ่ผลกระทบอย่างมากกบัชวีติของฉนั ฉนัมองเหน็วา่ฉนั

ได้ต้อนร ับพระผู้ เป็นเจ้าด้วยความเชือ แต่ฉันพยายามทํา ให้ตัวเองสมบูรณ์แบบ

โดยการพึงพาในเนือหนังของตนเอง ฉันพยายามเปลียนแปลงตวัเองโดยความพยายาม
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ของมนุษย์ แทนทจีะไวว้างใจในพระองคอ์ย่างสนิเชงิ

ทีจรงิ ความพยายามกม็บีทบาทของมนัในชวีติครสิเตียน บางอย่างในชวีติเรา

ก็ต้องอาศยัความพยายาม แต่ถึงกระนัน การทําสิงใดนอกเหนือพระคุณของพระเจ้า

จะไมก่อ่ใหเ้กดิผลทยีงัยนืไดเ้ลย

จากนันเปาโลได้ถามชาวกาลาเทียว่า "ท่านทังหลายได้ทนทุกข์ในสิงเหล่านี

โดยไร้ประโยชน์ หรือโดยไม่มีจุดหมายหรือไม่? ท่านต้องการกลับไปสู่สภาพเดิม

และเรมิกระบวนการชาํระใหบ้รสิทุธอิกีครงัหนึงหรอื? "

ในช่วงเรมิแรกของชวีติและการทําพนัธกจินัน ฉันตอ้งทนทุกข์อย่างแสนสาหสั

ทุกครงัทเีราลงมอืทํางาน เรากท็ํากนัดว้ยความทุกขจ์รงิๆ

สดุทา้ยในขอ้ท ี  เปาโลสรปุขอ้โตแ้ยง้ของท่านดว้ยการถามวา่ "พระเจา้ประทาน

ทุกสิงทีท่านต้องการและทําอศัจรรย์ให้ท่านเห็นเพราะท่านรกัษาพระบญัญตัิไดค้รบถ้วน

หรอืเพราะท่านเชอืและไวว้างใจคาํสอนทที่านไดฟ้งัอย่างสดุใจ?"

มนัอาจจะฟงัดูแปลก แต่ตอนทีฉนัรูส้กึทอ้แท้สนิหวงัและสบัสนในการพยายาม

เปลยีนแปลงตนเองอยูน่นั ฉนัไมเ่คยทลูขอใหพ้ระเจา้เปลยีนแปลงฉนั แลว้มอบเรอืงนนัไวก้บั

พระองคเ์ลย ฉันเป็นเหมอืนคนทีพูดมากเกนิไป เมอืพระวญิญาณบรสิุทธิเสดจ็มาสอนวา่

"เจา้ตอ้งรูจ้กัเงยีบบา้งนะ" คนพูดมากควรจะทําอย่างไรด?ี แทนทจีะโตแ้ยง้หรอืหาขอ้แกต้วั

เขากค็วรจะตอบวา่ "ถกูตอ้งแลว้พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคพ์ดูมากเกนิไปจรงิๆ พระบดิารูจ้กั

ขา้พระองคด์ ี รมิฝีปากนีไม่มใีครควบคมุไดม้านานแลว้ ขา้พระองคค์งไมม่คีวามหวงัอะไร

ทจีะควบคมุมนัได ้ถา้ปราศจากพระองค ์ขอทรงชว่ยขา้พระองคด์ว้ย ไมเ่ชน่นนั ขา้พระองค์

กค็งลม้เหลวอกีเป็นแน่"

พระเจา้จะตอ้งเป็นคลงั และสว่นสนบัสนุนของเรา นนัเป็นสงิทฉีนัไดเ้รยีนรูม้าดว้ย

ความยากลําบาก

ถงึแมฉ้นัจะรูว้า่ ฉนัตอ้งเปลยีนแปลงอะไรอกีหลายอย่างในชวีติ แต่ฉนักลบัไมรู่ส้กึ

เลยวา่พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ดยีวทสีามารถทําใหเ้กดิการเปลยีนแปลงเหล่านนัได ้ฉนัไมรู่เ้รอืงนี

จนถึงขนาดทีจะยอมซบหน้าทูลขอพระเจ้าเป็นประจําว่า "พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์

ควบคุมตนเองไมไ่ด ้ ขา้พระองค์ไม่สามารถชว่ยตนเองได ้ ขา้พระองค์เขา้มาเฝ้ าพระองค์

เหมอืนเดก็เลก็ๆ ขา้พระองคท์ําอะไรไมไ่ดแ้ลว้ จงึขอวางสถานการณ์ทงัสนิไวต้อ่หนา้พระองค์

ขอพระองคท์รงประทานพระคณุ ขา้พระองคไ์มส่มควรทจีะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากพระองค์

แต่พระองค์เป็นความหวงัเดียวทีข้าพระองค์มีอยู่  ขอทรงโปรดกระทําเพือข้าพระองค์
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ในสงิทขีา้พระองคก์ระทําเองไมไ่ด"้

หลายครงัเราทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเฉพาะตอนทีคดิว่าตนเองไดท้ํา

อะไรบางอย่าง เพอืแลกกบัความชว่ยเหลอืนนัแลว้ ฉนัจงึตอ้งเรยีนรูท้จีะพูดวา่ "พระบดิา

ถงึแมข้า้พระองคไ์มม่คีณุคา่พอทจีะไดค้วามชว่ยเหลอืจากพระองค ์แต่ขา้พระองคร์ูว้า่มนัจะ

เกดิผลไมไ่ดเ้ลย ถา้พระองคไ์มป่ระทานฤทธเิดชให"้

ถา้คณุเป็นคนชอบพูดมาก มแีต่พระเจา้เท่านนัทจีะชว่ยคณุได ้พระธรรมยากอบ

:  กล่าวไวว้่าไม่มผีู้ใดสามารถควบคมุลินของตนได ้ อกีตวัอย่างหนึงคอืถา้คณุต้องการ

ลดนําหนกั คณุอาจจะกนิอาหารทเีหมาะสมแลว้ แต่ถา้ขาดฤทธเิดชของพระเจา้ คุณกจ็ะ

ลม้เหลวซําแลว้ซําอกี มนัอาจไดผ้ลกบัคนอนื แตไ่มใ่ชก่บัคณุ อาจเป็นพระเจา้ทคีอยขดัขวาง

ไม่ใหม้นัเกดิผลสาํหรบัคุณ จนกว่าคุณจะยอมใหพ้ระองค์เขา้มาชว่ยทําการเปลียนแปลง

เพอืใหพ้ระองคไ์ดร้บัเกยีรตแิละพระสริทิงัสนิ

แล้วเมือไหร่เราถึงจะเรียนรู้ในการทูลขอต่อพระเจ้าเสยีที แทนทีจะพยายาม

ทําทุกอย่างดว้ยตวัเราเอง?

มีศกัดิศรีเป็นลาํดบัขึนไป
องค์พระผู้ เป็นเจ้ าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององค์

พระผู้ เป็นเจ้าทรงอยู่ ทีไหน เสรีภาพก็มีอยู่ ทีนัน (ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจาก

พนัธนาการ  มีอิสรภาพ)

แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงมองดพูระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า

แล้วเรากไ็ด้รบัการเปลียนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค ์โดยมีศกัดิศรี

เป็นลาํดับขึ นไป เหมือนอย่างศักดิ ศรี ที มาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้ าผู้ทรงเป็น

พระวิญญาณ

 โครินธ ์ : , 

โปรดสงัเกตวา่ เสรภีาพของเรา การถูกปลดปล่อยจากพนัธนาการ ไมไ่ดม้าจาก

ตวัเราเอง แต่จากพระวญิญาณของพระเจา้ ในขณะทเีราแลดพูระสริขิองพระเจา้ เมอืเรา

พิจารณาดูในพระวจนะของพระองค์ พระองค์ก็ทรงเปลียนแปลงเรา เกียรติจึงเป็น

ของพระองค ์ไมใ่ชข่องเรา
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งานเป็นของพระเจ้า
ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระองค์ผู้ทรงเริมต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทาํให้

สาํเรจ็จนถึงวนัแห่งพระเยซูคริสต์

ฟิลิปปี :

พระเจา้เป็นผูเ้รมิตน้การดไีวใ้นเรา พระองคเ์รมิไวแ้ลว้ และพระองคก์จ็ะทําใหส้าํเรจ็

ตอนนพีระองคก์าํลงัทรงทําการอยูภ่ายในเรา ทรงพฒันา ทําใหส้มบรูณ์ และนําใหก้ารดทีทีรง

เรมิต้นไวแ้ล้วนันมุ่งหน้าไปสู่ความสาํเรจ็ ในเมือพระองค์ทรงเป็นผู้เดยีวทีทําเช่นนันได้

คณุและฉนักผ็อ่นคลายไดเ้ลย ความกดดนัหลดุจากเราไปแลว้ เพราะงานนนัเป็นของพระเจา้

ไมใ่ชข่องเรา ฉนัเชอืวา่ความจรงินีจะนําพาคณุเขา้สูก่ารพํานกัของพระเจา้ เมอืเราไดเ้ขา้สู่

การพํานกัและมสีนัตสิขุแลว้ เรากเ็ขา้สูค่วามยนิดขีองพระองคไ์ด้

มองทีพระเยซู ไม่ใช่ตวัเราเอง
จงมองที (หนัสายตาออกจากทกุสิงทีทาํให้ไขว้เขว) พระเยซู ซึงเป็นผูนํ้าและ

แหล่งแห่งความเชือของเรา (ผู้สร้างแรงจูงใจเริมแรกแก่ความเชือของเรา)  และ

ผูท้รงทาํให้สาํเรจ็ (นําไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่และสมบรูณ์แบบ)

ฮีบร ู :

ฉนัขอหนุนใจใหค้ณุละสายตาจากตนเองและปญัหาต่างๆ แลว้จบัจอ้งทพีระเยซู

และฤทธิเดชของพระองค์ให้แน่วแน่ พระองค์ทรงทราบแล้วว่ามอีะไรผดิปกติในชวีติคุณ

พระองค์ทรงพรอ้ม เต็มพระทยั และสามารถทําให้เกดิการเปลียนแปลงทีจําเป็นสาํหรบั

ชวีติคณุ พระองคจ์ะทรงนําคณุไปสูค่วามเป็นผูใ้หญ่และสมบรูณ์แบบ เพยีงแตค่ณุตอ้งทูลขอ

และไวว้างใจใหพ้ระองคก์ระทําเชน่นนั

ในกรณีของฉัน ฉนัจะไมเ่ขา้เฝ้ าพระองคพ์รอ้มกบัรายการความบกพรอ่งในชวีติ

ฉนัเคยคดิวา่เพราะมสีงิแย่ๆ เหล่านนัอยู่ พระเจา้คงจะไมท่ําอะไรกบัฉนั (หรอืคงทําอะไร

ไมไ่ด)้ จนกวา่สงิเหล่านนัจะไดร้บัการเปลยีนแปลงเสยีกอ่น

หลายครังคริสเตียนเราทําแบบนี เขาออกห่างจากพระเจ้าเพราะมีความบาป

ความลม้เหลว และความบกพรอ่งต่างๆ เมอืเขาพจิารณาดพูระวจนะแลว้เกดิรูส้กึสาํนึกผดิ

เขาจึงออกห่างจากพระเจ้าเพราะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีกบัตัวเองจนไม่กล้าเข้ามาต่อ
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พระพกัตร์พระองค ์ นันเป็นความผดิพลาด พระวจนะของพระเจ้าทําให้เรารูส้กึสาํนึกผดิ
เพอืเราจะไดเ้ขา้ใกลพ้ระองค ์ไมใ่ชเ่พอืใหเ้ราออกห่างจากพระองคไ์ป

ฉันรู้ สึกขอบพระคุณพระเจ้าที พระองค์ไม่ผลักไสฉันออกไปเพราะความ
บกพรอ่งทมีอียู ่ตรงกนัขา้มพระองคท์รงนําฉนัเขา้หาพระองค ์แลว้เรมิเปลยีนแปลงฉนัใหม่
ตามพระประสงค์ของพระองค์ สิงทีฉันต้องทําก็แค่ยินยอมพร้อมใจทีจะรบัการเปลียน
และการชาํระใหบ้รสิทุธ ิและทลูขอและไวว้างใจใหพ้ระองคก์ระทําเชน่นนั แลว้กอ็อกหา่งจาก
การงานของเนือหนัง และเฝ้ ารอคอยพระองค์ เราไดร้บัตามพระสญัญาผา่นทางความเชอื
และความอดทน (ฮบีร ู : )

พระสิริจงมีแด่พระเจ้า
จงเว้นเสียจากสิงทีชวัทกุอย่าง
ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชาํระให้ท่านเป็นคนบริสุทธิหมดจด

และทรงรกัษาทังวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน
จนถึงวนัทีพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสดจ็มา

พระองคผ์ูท้รงเรียกท่านนันสตัยซื์อ   และพระองคจ์ะทรงทาํให้สาํเรจ็
 เธสะโลนิกา : -

ข้อที   เป็นตัวอย่างหนึ งของข้อพระคัมภีร์ที เคยทําให้ฉันรู้สึกหวาดกลัว
เมอืฉนัอา่นขอ้ความแบบ "จงละเวน้จากสงิทชีวัทกุอยา่ง" แลว้ฉนักม็อีะไรทตีอ้งทําขนึมาทนัที
ฉันไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ร ักษาวิญญาณจิตของฉันและเป็นผู้ทรงชาํระให้บริสุทธิ
ฉันคดิว่าเป็นหน้าทีของฉันทีต้องรกัษาและชาํระตัวเอง เพือให้เป็นคนบริสุทธิ หมดจด
และปราศจากการติเตยีน

ในขอ้ท ี  คาํวา่ ทรงชาํระนนั หมายความวา่ "ทําใหบ้รสิทุธ"ิ แลว้ใครเป็นผูท้ํา?
พระเจา้แห่งสนัตสิขุเป็นผูก้ระทําเอง

ใหส้งัเกตในขอ้ท ี  ซงึบอกวา่ พระองคผ์ูท้รงเรยีกเรามาหาพระองคน์นัสตัย์ซอื
และไวว้างใจไดอ้ย่างเต็มเปียม พระองค์จะทรงกระทํา พระองค์จะทรงกระทําอะไรนะ?
พระองค์จะทรงทําให้การทรงเรยีกในชวีติเราบรรลุความสาํเรจ็ โดยการชาํระเราให้สะอาด
และรกัษาจติวญิญาณของเราไว้

ฟงัดเูหมอืนกบัมนัขดัแยง้กนัเอง ตอนแรกเปาโลบอกวา่ ใหเ้ราละเวน้จากสงิทชีวั
แล้วในขอ้ถดัไปกลับบอกว่าพระเจ้าจะทรงกระทําให้เรา ในกรณีเช่นนี อะไรคอืบทบาท

ของเรา?
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ความเชือ!

นันคือความหมายของสิงทีฉันพูดว่า ความเชือเป็นช่องทางทีทําให้เราได้รบั

พระพรจากพระเจ้ า และพระพรประการหนึ งก็คือการทรงชาํ ระ, ความบริสุทธิ ,

การปราศจากมลทนิในวญิญาณและจติใจ, ความบรสิทุธหิมดจด และการรกัษาวญิญาณจติ

ของเราไว้

เพราะพระเจ้าเป็นผู้กระทําสิงเหล่านี ให้เราและเพือเรา พระองค์ต้องการให้

พระเกยีรตแิละพระสริเิป็นของพระองค ์ไมใ่ชเ่ป็นของหลกัการ วธิกีาร หรอืสตูรสาํเรจ็ต่างๆ

นีเป็นเหตุผลทีเรารอ้งเพลงว่า "แด่พระเจ้าดว้ยคาํสรรเสรญิ เพราะสิงยิงใหญ่ทีพระองค์

ไดท้รงกระทํา"

ผู้เชือคือผู้ทีบรรลุความสาํเรจ็
อยา่ขวนขวายหาอาหารทีเสือมสินไป   แต่จงหาอาหารทีดาํรงอยูคื่ออาหาร

แห่งชีวิตนิรนัดร์   ซึงบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรง

ประทบัตรามอบอาํนาจแก่พระบตุรแล้ว"

แล้วเขาทังหลายกท็ูลพระองค์ว่า "ข้าพเจ้าทงัหลายจะต้องทาํประการใด

จึงจะทาํงานของพระเจ้าได้"

พระเยซูตร ัสตอบเขาว่า "งานของพระเจ้ านั นคื อการที ท่านวางใจ

ในท่านทีพระองคท์รงใช้มา"

ยอห์น : -

ไม่รู้ฉันทูลต่อพระเจ้าแบบนีมาแล้วกีครงั "พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงต้องการ

ให้ข้าพระองค์ทําอะไร? ถ้าพระองค์จะเปิดเผยให้ทราบ ข้าพระองค์ก็จะทําตาม

ดว้ยความยนิด"ี

ฉนัเป็นนกัปฏบิตั ิ ถา้คนอนือยากใหฉ้ันทําอะไร กแ็คข่อใหเ้ขาบอกมา แลว้ฉนัก็

ทําตามทันที และฉันทําได้ถูกต้องดว้ย แต่สิงทีทําให้ฉันท้อแท้สินหวงัและสบัสนก็คือ

ถงึแมฉ้นัจะทําไดถู้กตอ้ง แต่มนักไ็มเ่กดิผล

"เราตอ้งทําอะไรจงึจะทํางานของพระเจา้ได?้" คนเหลา่นตีอ้งการรู ้ไมม่ใีครสงัใหเ้ขา

ทํางานของพระเจา้ แตพ่วกเขาคดิเอาเอง พระเจา้นนัยงิใหญพ่อทจีะทํางานของพระองคเ์อง

นนัคอืสภาพทพีวกเราเป็นอยู่ พอเราไดย้นิถงึกจิการอนัยงิใหญข่องพระเจา้ เรากต็อบสนอง

ในทนัทวีา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงสาํแดงดว้ยวา่เราจะทําการนนัไดอ้ย่างไร?"
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พระเยซูตรสัตอบพวกเขาวา่อย่างไร? "งานของพระเจา้นนัคอืการทที่านวางใจ..."

ตอนทีพระเจ้าทรงสาํแดงพระธรรมตอนนีแก่ฉันเป็นครงัแรก ฉันคิดว่าสุดท้ายพระองค์

คงจะสาํแดง ใหฉ้ันรูว้า่ทําอย่างไรจงึจะประสบความสาํเรจ็ในการทําพนัธกจิของพระองค์

ในแงห่นึงพระองคก์ส็าํแดงจรงิ

พระองคต์รสับอกวา่ "จงวางใจ"

ฉนัทูลถามวา่ "แคน่นัเองหรอื?"

"ใช"่ พระองคต์รสัตอบ "เท่านนัแหละ"

คุณและฉนัคดิวา่ เราตอ้งเป็นคนทบีรรลุความสาํเรจ็ ซึงกใ็ช่ แต่วธิีการทีเราจะ

ประสบความสาํเร็จนันคือการเชือ นันแหละทีทําให้เราเป็นอิสระจากความกังวลและ

เอาแต่คดิหาเหตุผล
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เป็นอิสระจากความกงัวลและการคิดหาเหตุผล

เรามอบสนัติสขุไว้ให้แก่ท่านแลว้ สนัติสขุของเราทีให้แก่ท่านนนั เราให้ท่าน

ไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลวัเลย (อย่าปล่อยให้ตัวเอง

รู้สึกปันป่วน ร้อนใจ อย่าปล่อยให้ตัวเองหวาดกลวั และหวาดหวนั และขีขลาด

และไม่สงบ)

ยอห์น :

เห็นไดช้ดัจากขอ้พระคมัภรี์ในทํานองนีวา่ พระเจ้าต้องการให้บตุรของพระองค์

เป็นอิสระจากความวติกกงัวลและการคดิหาเหตุผล

จากพจนานุกรม คาํว่า วิตกกงัวล หมายถึง การทรมานตนเองจากความคิด

รบกวนจิตใจ ความรู้สึกอึดอัด กระวนกระวายหรือยุ่ งยากใจ หรือการทรมานจาก

ความหงดุหงดิ ความหว่งหรอืทกุขร์อ้น นคีอืสงิทเีรามกัจะคดิถงึเมอืเราพดูถงึเรอืงความกงัวล

อย่างไรก็ตาม มีพจนานุกรมอีกฉบบัหนึง ทีให้นิยามความหมายของคาํนีไว้

ได้น่าคิด เป็นความหมายทีไม่เกียวกบัภาวะของจิตใจหรือสภาพอารมณ์ใดๆ ของเรา

แต่เป็นอาการทางกาย วติกกงัวล ยงัแปลไดอ้กีอย่างว่า การใชฟ้นัขยําทีคอ แล้วเหวยีง

หรอืทําใหเ้สยีรปูรา่ง

พวกเราคงเคยเห็นแมวหรือสุนัขทีง ับสัตว์เล็กๆ ด้วยปาก แล้วเหวียงไปมา

เพอืใหส้ตัวต์วัเลก็กวา่นนัยอมจํานน ถา้จะตคีวามหมายในฝา่ยวญิญาณ เรากค็งเคยเหน็มาร

ทีพยายามขโมยเอาสนัติสขุของพระเยซูไปจากเรา โดยการขยําทีคอเราแลว้เหวยีงไปมา

จนกวา่เราจะยอมจํานนต่อมนั

ดงันัน ความวติกกงัวลจึงไมใ่ชส่งิทีเราทําต่อตนเองเท่านัน แต่เป็นสงิทีศตัรูทํา

กบัเราดว้ย ถา้เรายอมใหม้นัเกดิขนึ

คาํอกีคาํหนึง ทเีราจะกล่าวถงึในบทนี คอื การคดิหาเหตุผล ฉนัชอบนิยามคาํนี

มากกวา่เมอืเทยีบกบัทเีคยเหน็ในทอีนื สาํหรบัฉนัแลว้ การคดิหาเหตุผลคอืการคดิวนเวยีน

ไปมาถงึสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงอย่างไมรู่จ้กัจบสนิ เพอืจะไดรู้แ้ละเกดิความเขา้ใจ
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นี เป็นการบรรยายอาการทีช ัดเจนดีใช่ไหมในเวลาทีเรามีปญัหาในความคิด

ของเรา? เมอืมอีะไรกวนใจเรา เราคดิถงึเรอืงนนัแบบวนไปวนมา พยายามมองหาคาํตอบ

หรอืหาทางแกไ้ขอย่างไมรู่จ้กัจบสนิใชไ่หม?

ความวิตกกงัวลมกัจะเป็นเรืองลบและไร้จุดหมาย เพราะมนัไม่เคยเป็นผลดี

อะไรแกเ่ราเลย แต่การคดิหาเหตุผลบางครงักอ็าจจะดเูหมอืนเป็นเรอืงบวกและสรา้งสรรค์

เราอาจจะรูส้กึวา่เรากาํลงัหาทางแกไ้ขปญัหาอยู่ และเรากอ็าจจะรูส้กึมสีนัตสิขุขนึมาไดบ้า้ง

เพราะเราคดิว่าเราหาทางออกเพือรบัมอืกบัสิงทีรบกวนใจเราได้แล้ว โดยทัวไปแล้วนัน

เป็นสนัติสุขทีไม่เทียงแท้ซึงอยู่กบัเราได้ไม่นาน เพราะเรากาํลังพยายามแก้ไขปญัหา

โดยการพงึพาในความเขา้ใจของเราเอง แทนทจีะพงึพาในพระเจา้

พึงพาในพระเจ้า ไม่ใช่ตนเอง
จงวางใจในพระเจา้ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึงพาความรอบรูข้องตนเอง

จงยอมรับรู้ พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทาํให้

วิถีของเจ้า ราบรืน

อย่าคิดว่าตนฉลาด จงยาํเกรงพระเจ้า และหนัจากความชวัร้าย

สุภาษิต : -

เมือผู้ เขียนพระธรรมสุภาษิตบอกกับเราในข้อ  ว่าอย่าคิดว่าตนเองฉลาด

เขาหมายความว่า เราตอ้งไมค่ดิวา่เรามคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาทุกอย่างทกีาํลงั

เกดิขนึในชวีติเรา คุณและฉันไม่ไดม้คีวามสามารถทีจะหาคาํตอบทุกขอ้ เพือทีจะทําให้

ตวัเองดาํรงชวีติอย่างมชียัชนะไดใ้นโลกนี

ฉนัตอ้งขอยอมรบัวา่ สว่นใหญใ่นชวีติฉนันนั ฉนัเคยเป็น "นกัหาทางออก" มาตลอด

ฉันมกัจะคดิและหาเหตุผลอยู่ตลอดเวลา สาํหรบัฉันมนัไม่พอทีจะทําให้ฉันรู้ว่าพระเจ้า

กาํลงัจะทําอะไร ฉนัจะตอ้งรูด้ว้ยวา่ พระองคจ์ะทําเมอืไหรแ่ละอย่างไร

ถ้าพระเจ้าทําอะไรเพือฉันโดยไม่คาดคิดมาก่อน ฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าพระองค์

ทําอย่างไร ถ้ามีใครอวยพรฉันโดยไม่ประสงค์ออกนาม ฉันก็จะไม่ยอมหลับยอมนอน

คดิอยู่ทงัคนืวา่เขาเป็นใคร

ในทีสุด วนัหนึงพระเจา้ทรงสาํแดงให้ฉนัทราบถึงเรอืงนีบางสว่น พระองค์ตรสั

กบัฉนัวา่ "จอยส ์เจา้ฉลาดไมถ่งึครงึของทเีจา้คดิเสยีดว้ยซํา เจา้คดิวา่เจา้หาทางแกป้ญัหา
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ไปไดห้ลายอย่างแลว้ แต่จรงิๆแลว้เจา้ใสม่นัไวผ้ดิชอ่ง"

ฉันรู้ทันทีว่าทีพระองค์ตร ัสนันหมายความว่าอย่างไร ในทีทํางานของเรา

เรามตีู้จดหมายใหพ้นักงานแต่ละคน บ่อยครงั ฉนัมกัจะเขยีนบนัทึกไปใสไ่วใ้นตู้จดหมาย

ของบางคนเพอืสงังานเขา ต่อมาเมอืฉนัพบวา่เขาไมไ่ดท้ําตามทฉีนัรอ้งขอ ฉนักจ็ะถามวา่

"คณุไมไ่ดร้บับนัทกึทฉีนัฝากไวใ้นตูห้รอื?" ซงึบางครงั เขาไมไ่ดร้บับนัทกึนนั เพราะฉนัเอาไป

ใส่ผดิชอ่ง พระเจ้ากาํลงัตรสับอกฉันจากการสาํแดงครงันันว่า เหตุการณ์อย่างเดยีวกนันี

เกดิขนึกบัดา้นอนืๆ ในชวีติของฉนัดว้ย

พระเจา้ทรงใชต้วัอย่างจากประสบการณ์ชวีติของฉนัเอง เพอืสาํแดงใหฉ้นัเหน็วา่

ฉนัใชเ้วลาและพลงังานมากเกนิไปในการวติกกงัวลและคดิหาเหตุผล พยายามเขา้ใจและ

ควบคุมทุกอย่างทีเกดิขนึในชวีติ พระองค์สาํแดงว่า บางครงัเราคดิว่าเราสามารถเขา้ใจ

ทุกอย่างได้หมดแล้ว แต่ต่อมาอีกหกเดือนหรือหนึงปีกลับพบว่า เรืองไม่ได้เป็นไป

ตามทเีราคดิไวเ้ลย

นีคือสิงทีผู้เขียนหนังสือสุภาษิตบอกไว้ว่า อย่าพึงพาความรอบรู้ของตนเอง

แตใ่หว้างใจและมนัใจในพระเจา้ แตเ่ราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่เรากาํลงัพงึพาความรอบรูข้องตนเอง

และไมไ่ดพ้งึพาในพระเจา้?

สภุาษติ :  กล่าวไวว้า่ "ใจของมนุษยก์ะแผนงานทางของเขา แต่พระเจ้า

ทรงนําย่างเท้าของเขา" การวางแผนงานและการดาํเนินงานตามแผนนันถือเป็นสิงที

มีปญัญา แต่พระคมัภรี์บอกเราว่า พระเจ้าต่างหากทีเป็นผู้ประทานความสาํเรจ็ ไม่ใช่

การวางแผนของเรา อะไรคอืความสมดลุในเรอืงนี?

เรารูว้า่ เราจะไมท่ําอะไรสาํเรจ็ไดเ้ลยถา้เราไมไ่ดว้างแผนไวบ้า้ง ในเอเฟซสั :

เปาโลเตือนเราไว้ว่า เหตุฉะนันอย่าเป็นคนโง่เขลา เลือนลอย และไร้ความคิด

แต่จงเข้าใจ และรู้ให้แน่ว่านําพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร

ถา้ปราศจากการวางแผน เรากค็งเรยีนไมจ่บ ไมม่งีานทํา ไมไ่ดแ้ต่งงาน ไมม่ลีูก

ไม่ได้ซือรถ ไม่ได้สร้างบ้าน ไม่ได้ไปพักร้อน หรือทําอะไรต่างๆ ทีเราทําในชีวิตเรา

ถ้าไม่มแีผนงาน เราก็คงไม่ศึกษาพระวจนะ ไม่อธิษฐาน ไม่ไปโบสถ์ หรืออะไรก็ตาม

เพอืใหต้วัเอง เตบิโตขนึในความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ จงึไมต่อ้งสงสยัเลยวา่เราตอ้งวางแผน

ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทกีารวางแผน แต่อยู่ทคีวามวติกกงัวลและการคดิหาเหตุผลของเรา
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จงระวงัการทาํอะไรทีเลยเถิด
ฉนัมคีาํพูดทตีดิปาก ซงึเชอืวา่คุม้คา่ทจีะจดจําไว ้สงิทเีลยเถดิเป็นสนามเดก็เล่น

ของมาร

บ่อยครงั ปญัหาของเราไม่ได้อยู่ทีการวางแผนตามปกติ แต่อยู่ทีการวางแผน

มากเกนิไป อะไรกต็ามทเีกนิพอดกีอ็าจกลายเป็นปญัหาได ้เราอาจตดิพนัอยูก่บัรายละเอยีด

จนลืมมองภาพรวมไป เรามกัจะเข้าไปเกียวข้องกบัรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต

ประจําวนัของเรา จนลมืทจีะมคีวามสขุกบัการดาํเนินชวีติ

นนัแหละคอืการเลยเถดิ

ฉนัจะแนะแนวทางงา่ยๆ เพอืชว่ยใหค้ณุตดัสนิใจไดว้า่ คณุลําเสน้จากการวางแผน

และการเตรยีมการตามปกติ ไปเป็นความวติกกงัวลและคดิหาเหตุผลแลว้หรอืยงั นันคอื

ถ้าคุณรู้สึกท้อแท้สินหวัง และสับสน แสดงว่าคุณได้เลยเถิดไปแล้ว ตอนทีพระเจ้า

ทรงวางกรอบนีใหก้บัฉนั มนัเป็นสงิทชีว่ยฉนัไดม้ากจรงิๆ

โปรดจําไว้ว่า ทุกครงัทีคุณเกดิการท้อแท้สินหวงัและสบัสน มนัเป็นสญัญาณ

บง่บอกวา่ คณุกาํลงักา้วออกนอกพระคณุ เขา้ไปสูก่ารทําการดว้ยตนเองแลว้ เมอืคณุมปีญัหา

ในชีวิต โดยไม่รู้ว่าจะรบัมืออย่างไร สิงทีคุณต้องการเพิมขึนก็คือ พระคุณ ไม่ใช่การ

คดิใครค่รวญหาเหตุผลและหาทางออกมากขนึ ถา้คณุไมรู่ว้า่จะแกป้ญัหาอยา่งไร คณุกต็อ้ง

ทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงสาํแดงใหรู้ ้ ยงิคณุกงัวลและคดิหาเหตุผลมากเท่าใด ยงิคณุกลวัและ

เครยีด และวนเวยีนคดิถงึแต่ปญัหาในใจมากเท่าใด คณุกจ็ะยงิมองไมเ่หน็ทางแกไ้ขปญัหา

หนกัเขา้ไปอกี

คุณต้องฟงัเสียงของพระวิญญาณ เพราะยิ งคุณอยู่ ในเนื อหนังมากเท่าใด

คุณก็จะยิงพบกบัคาํตอบจากพระเจ้าได้ยากขึนเท่านัน พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า

ให้ เราใฝ่ หาสันติสุข (ฮีบรู : ) การคิดหาเหตุผลไม่ได้ทํา ให้ เราเกิดสันติสุข

แต่กลบัทําใหเ้ราเกดิความสบัสน

สนัติสุขของพระเจ้า
และจงให้สันติสุข (ความกลมเกลียวในจิตใจ) ของพระคริสต์ ครองใจ

ของท่านทังหลาย (เพือตัดสินใจและหาข้อยุ ติในคาํถามทุกข้อที เกิดขึนในใจ

ในสภาพทีสงบสุข) พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกนักเ็พือสนัติสุขนี

และจงมีใจขอบพระคณุ (สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ)

โคโลสี :
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ฉันมีส ันติสุขอย่างมากที ไม่ต้องคอยคิดหาทางออกสาํหร ับทุกเรืองทุกราว

ฉนัมคีวามสขุทจีะบอกวา่ ฉนัไดร้บัการชว่ยกูจ้ากการคดิหาเหตุผลแลว้ ซงึคณุกเ็ป็นแบบนี

ไดเ้ช่นกนั เพราะฉันเคยเป็นนักใครค่รวญหาเหตุผลระดบัแชมป์ โลกมาก่อน ฉนัตอ้งการรู้

เหตผุลในทกุเรอืง ฉนัใชเ้วลาทงัชวีติไมย่อมใหค้วามคดิหยดุนงิ พยายามคดิหาทางออกตา่งๆ

อยู่ตลอดเวลา

คณุตอ้งตระหนกัวา่ เนือหนงัชอบเรอืงทํานองนี แน่นอน คนทมีบีคุลกิเฉพาะตวั

แบบฉัน ก็อาจให้ความสาํคญักบัเรืองนีมากกว่าคนอืน คนทีเป็นนักคิด ชอบนังขบคิด

ถงึปญัหาของตน พยายามคดิหาหนทางทจีะรบัมอืกบัมนั ฉนักท็ําแบบนนั ฉนัเรมิตน้วนัใหม่

ดว้ยกาแฟถว้ยหนึงและใชเ้วลาสามคัคธีรรมกบัปญัหา

คุณกาํลงัสามคัคธีรรมกบัปญัหา หรอืกบัพระเจ้า? คุณกาํลงัอยู่ดว้ยการกระทํา

หรอือยู่ในพระคณุ?

พระคณุกบัการกระทาํ
แต่ถา้เป็นทางพระคณุ กไ็ม่ได้เป็นทางการประพฤติ ถา้เป็นทางการประพฤติ

พระคณุกจ็ะไม่เป็นพระคณุอีกต่อไป

โรม :

สิงทีเปาโลได้เขียนไว้ตรงนี  บอกชัดเจนว่า พระคุณกับการกระทําเป็นสิงที

ตรงกนัขา้มกนั ไมอ่าจมสีามคัคธีรรมหรอืเกยีวขอ้งกนัได้

หรอือกีนยัหนงึ พระคณุกบัการกระทํา มคีวามสมัพนัธต์อ่กนัแบบผกผนั เมอืสงิหนงึ

มมีาก อกีสงิหนึงกม็นี้อย

ถ้าคุณและฉันอยู่ในการกระทํา ก็เท่ากบัเราหล่นพ้นจากพระคุณ ถ้าเราอยู่ใน

พระคุณ กเ็ท่ากบัเราอยู่นอกระบบการกระทํา เมอืใดทีเราอยู่ภายใตก้ารกระทํา พระคุณ

ของพระเจ้ากห็ยุดทําการเพือเรา พระเจ้าไม่มีทางเลือกอืน พระองค์จําต้องถอยออกไป

และรอจนเราหยุดดนิรนทจีะรบัมอืกบัปญัหาดว้ยตวัเราเองเสยีกอ่น

เมือเราดินรนพยายามคิดแก้ไขปญัหาด้วยตนเอง เราก็จะรู้สึกท้อแท้สินหวงั

และสบัสนมากขึน เหตุผลกเ็พราะเราพยายามทําการโดยปราศจากพระคุณของพระเจ้า

ซงึไมม่ทีางบรรลุความสาํเรจ็ได้

ในพนัธกจิของฉนั สงิทคีนขอใหอ้ธษิฐานเผอืนนัสว่นใหญ่เป็นเรอืงขอการทรงนํา
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คนมากมายไม่รูว้่าควรทําอย่างไรด ี พวกเขารูส้กึสนิหวงัและสบัสนกบัสถานการณ์ทีต้อง

เผชญิอยู่ในแต่ละวนั พวกเขาตอ้งการความชว่ยเหลอืแต่ไมรู่ว้า่จะไปหาจากทใีด พวกเขา

ตอ้งการคาํตอบแต่ไมรู่ว้า่จะหาพบไดอ้ย่างไร

ฉันจะไม่ลืมวนัทีพระเจ้าเริมตรสัสอนฉันในเรืองนี ตอนนันฉันอธิษฐานอย่าง

เอาจรงิเอาจงัเพอืทูลขอความเขา้ใจ คณุตอ้งเขา้ใจก่อนว่า ความเขา้ใจไม่ใช่สงิทเีกดิจาก

หวัสมองแต่เกดิจากหวัใจ ออกมาจากตวัตนภายในของเรา (เอเฟซสั : ) ความเขา้ใจ

หมายถงึพระปญัญาจากพระเจา้สาํหรบัสถานการณ์ทุกอย่างในชวีติ เป็นการรูใ้นทางฝ่ าย

วญิญาณ ถงึวธิรีบัมอืกบัเรอืงต่างๆ

ถา้ฉนัเจอปญัหา ฉนัไมจ่ําเป็นตอ้งพยายามหาทางแกไ้ข แตฉ่นัตอ้งการความเขา้ใจ

ตอ้งการไดย้ินพระสรุเสยีงของพระเจา้ ตอ้งการให้พระองค์ตรสัเกยีวกบัสถานการณ์นันๆ

ใหพ้ระองคท์รงสาํแดงวา่ฉนัตอ้งทําอย่างไรบา้ง

ขณะทีฉันกาํลังอธิษฐานและทูลขอความเข้าใจจากพระเจ้าอยู่ นัน พระเจ้า

ตรสักบัฉนัวา่ "จอยส ์เจา้จะไมม่วีนัไดค้วามเขา้ใจ จนกวา่เจา้จะเลกิคดิหาเหตุผลกอ่น"

โปรดสังเกตว่า พระองค์ไม่ได้ตร ัสว่า "จนกว่าเราจะปลดปล่อยเจ้าออกจาก

นิสยัชอบคดิหาเหตุผล" แต่ตรสัวา่ "จนกวา่เจา้จะเลกิคดิหาเหตุผล"

ถ้าคุณกาํลังพยายามทีจะเข้าใจทุกเรืองราวในชีวิต คุณต้องรู้ว่ามนัเป็นนิสยั

เป็นนิสยัทไีมด่ ี เป็นสงิทีคณุต้องเลิก ความคดิของคุณอาจจะเป็นเหมอืนกบัทฉีันเคยเป็น

ทนัททีเีกดิอะไรขนึ ฉนักจ็ะกระโจนเขา้หามนั พยายามคดิหาหนทางแกไ้ขในทนัท ีถา้คณุ

เป็นแบบนี คณุตอ้งหยุดความคดิแบบนนัเสยี มนัเป็นปฏกิริยิาทเีป็นนิสยัตดิตวัคณุไปแลว้

อย่างทีฉันบอกไปแล้วว่า ถ้าคุณรู้สกึท้อแท้สินหวงัและสบัสน นันคอืสญัญาณ

บง่บอกวา่คณุเลยเถดิไปแลว้ คณุกาํลงัพึงพาในการกระทํามากกวา่พงึพาพระคณุ

ความสบัสนไมไ่ดเ้ป็นมาจากพระเจา้ พระคมัภรีก์ล่าววา่ พระเจา้ไมใ่ชพ่ระเจา้แห่ง

ความสบัสนวุน่วาย แต่เป็นพระเจา้แห่งสนัตสิขุ (  โครนิธ์ : ) ทนัททีคีณุเรมิรูส้กึทอ้แท้

สินหวงัและสบัสน ทันทีทีคุณเริมสูญเสียสนัติสุขในใจ คุณจําเป็นต้องพูดกบัตนเองว่า

"ไมไ่ดก้ารละ ฉันลําเสน้มากเกนิไปแลว้" คุณต้องตระหนกัวา่คณุไดอ้อกจากพระคุณและ

เข้าไปอยู่ ใต้การกระทําแล้ว คุณต้องยกเลิกความพยายามและมอบความไว้วางใจไว้

กบัพระเจา้ทงัหมดเสยี ละสถานการณ์ทุกอย่างไวใ้นพระหตัถ์ของพระเจา้อย่างสนิเชงิ

เมอืคณุหนักลบัจากการคดิหาเหตุผลเขา้มาสู่พระคุณแล้ว คุณกไ็ดเ้ปิดช่องทาง

แห่งความเชือเพือให้พระเจ้าเปิดเผยสิงทีคุณจําเป็นต้องรู้ในการรบัมือกบัปญัหาหรือ
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สถานการณ์นันๆ จงเข้าสู่การพํานักของพระเจ้า แล้วคุณจะเรมิไดย้ินคาํตอบซึงมาจาก

พระองค์

โปรดจําไว้ว่า ความวิตกกังวลและการคิดหาเหตุผลไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลย

นอกจากจะทําใหเ้กดิการทอ้แทส้นิหวงัและสบัสนมากขนึเทา่นนั คณุไมจ่ําเป็นตอ้งวติกกงัวล

และคิดหาเหตุผล ขอให้นิงเงียบและฟงั ชีวิตคุณจะไม่พัฒนาไปในเรืองการฟงัเสียง

ของพระเจา้เลย จนกวา่คณุจะจดัการกบัการคดิหาเหตุผลทเีลยเถดิใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น

เปาโลบอกเราว่าอย่างไรในโรม :  ท่านกล่าวว่า ถ้าเราพึงการกระทํา เราก็

หล่นพน้จากพระคณุของพระเจา้ เพราะการกระทํากบัพระคณุเขา้กนัไมไ่ด้

ก่อนหน้านีเราได้ศึกษาในเศคาริยาห์ บทที  ซึงชาวอิสราเอลพยายามทีจะ

สรา้งวหิารของพระเจ้าให้เสรจ็ พวกสะมาเรยีไดม้าขอเขา้ร่วมในการสรา้งพระวหิารดว้ย

แต่พวกเขาตอบว่า "ไม่ได ้ พวกท่านไม่มสี่วนร่วมในโครงการนี" นีเป็นท่าทีทีคุณต้องมี

ตอ่เรอืงการกระทํา "เจา้การกระทําเอ๋ย เจา้ไมม่สีว่นใดๆ ในชวีติของขา้ เพราะขา้ดาํเนนิชวีติ

ภายใตพ้ระคุณ"

ชาวอิสราเอลพบความยุ่งยากและท้อแท้สินหวงัโดยภูเขาแห่งอุปสรรคทีมนุษย์

ได้ก่อขึน พระเจ้าได้ตรสับอกถึงวิธีการทีจะกาํจัดภูเขานันออกไปจากเส้นทางของเขา

พระองคต์รสัวา่ "มใิชด่ว้ยกาํลงั มใิชด่ว้ยฤทธานุภาพ แต่ดว้ยวญิญาณของเรา" (เศคารยิาห์

: ) ต่อมาพระองคต์รสัวา่ "จงกล่าวกบัภเูขาวา่ พระคณุ พระคณุ"

คณุและฉนัไมจ่ําเป็นตอ้งใชค้อ้นทบุภเูขาใหพ้งั เพยีงแคก่ลา่ววา่ "พระคณุ พระคณุ"

เมอืการกระทําลม้เหลว พระคณุจะประสบความสาํเรจ็เสมอ

พระวจนะจากพระเจ้า
ครงัหนึงนานมาแล้ว ก่อนทีการประชุมจะเริม ซึงฉันกาํลงัสอนถึงหวัขอ้นีพอดี

มคีนหนงึเขยีนขอ้ความซงึเป็นพระวจนะจากพระเจา้ยนืใหเ้ดฟเพอืสง่ต่อใหฉ้นั ฉนัแน่ใจวา่

คนนันไม่รู้หรอกว่าฉันกาํลังจะเทศนาแนวไหน แต่พระวจนะทีเขาให้มานันเขา้กนัได้ดี

กบัคาํเทศนา และก็ตรงกนักบัคาํเผยพระวจนะทีฉันได้รบัจากพระเจ้าช่วงก่อนหน้านัน

ซงึฉนัจะแบง่ปนัใหฟ้งัในตอนทา้ยของบทนี

พระวจนะทงัสองครงันนัประกอบดว้ยการทรงเจมิจากพระเจา้ ฉนัจงึอยากทา้ชวน

ให้คุณอ่ านดูอย่ างตั งใจ เพื อสังเกตเห็นและคิดไตร่ตรองในสิ งที พระเจ้าได้ตร ัส

กบัเราผา่นทางถอ้ยคาํเหล่านี พระวจนะท่อนแรกเขยีนไวว้า่
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เราตอ้งการใหเ้จา้เผชญิหน้ากบัภเูขา เพอืเจา้จะไดเ้หน็วา่

เมอืภเูขาถูกขจดัออกไปจากเสน้ทางของเจา้แลว้ สงิเดยีวทเีหลอือยู่กค็อื เรา

พระเจ้าทรงประทับอยู่ตรงนันตลอดเวลา แต่บางครงัภูเขาดูเหมือนจะใหญ่โต

กว่าพระองค์ ฉันจึงอยากหนุนใจให้คุณพูดกบัภูเขาของคุณ แต่ให้ตาของคุณจ้องอยู่ที

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

พระเจ้าทรงหมายความวา่อย่างไรทีพระองค์ตอ้งการให้เราเผชญิหน้ากบัภูเขา?

พระองคห์มายความวา่เราจะตอ้งไมข่ลาดกลวัเพราะความใหญ่โตของอปุสรรคทเีขา้มาปะทะ

ในชวีติของเรา

คณุและฉนัจําเป็นตอ้งโตขนึจนกวา่เราจะไมก่ลวัศตัรหูรอืการงานของมนัอกีตอ่ไป

จงอย่ากลัวมารหรอืปญัหาทีมนัก่อขึนจงรู้เถอะว่าโดยฤทธิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ ◌ิ◌์

คณุสามารถเผชญิกบัภเูขาไดทุ้กลูก และเคลอืนมนัออกไปจากเสน้ทางชวีติของคณุได้

เรามกัจะพยายามหลกีเลยีงอุปสรรคต่างๆ เราวงิหนีจากสงิทีเขา้มาขดัขวางเรา

อยู่ตลอด ถา้เราทําแบบนนั กเ็ท่ากบัวา่เรากก็าํลงัหนีศตัร ูเพราะวา่มนัเป็นผูท้โียนอุปสรรค

เหล่านนัเขา้มาขวางเรา เพอืทําใหเ้รากลวัและยอมแพ้

นเีป็นเหตทุพีระธรรมเอเฟซสั : -  บอกใหเ้ราสวมยทุธภณัฑท์งัชดุของพระเจา้

และใชโ้ล่แห่งความเชอื พระแสงของพระวญิญาณคอืพระวจนะของพระเจ้า เพือเราจะได้

ต่อตา้นศตัรทูเีขา้มาโจมตเีราได ้แต่คณุเคยสงัเกตไหมวา่ เราไมม่ยีุทธภณัฑท์จีะใชป้กป้ อง

ด้านหลังของเรา รู้ไหมว่าทําไม? เพราะว่าพระเจ้าคิดว่าเราคงไม่จําเป็นต้องใช้หรอก

พระองคไ์มเ่คยคาดคดิวา่เราจะตอ้งหนัหลงัวงิหนีศตัรู

เราไม่สมควรที จะหันหลังแล้ววิงหนีจากศัตรู  แต่ เราต้อง ...เข้มแข็งขึน

ในองค์พระผู้ เป็นเจ้า และในฤทธิ เดชอันมหันต์ของพระองค์  (เอเฟซัส : )

เราควรต้องรู้ และเชือว่า พระองค์ผู้ประทบัอยู่ภายในเรานันเป็นใหญ่กว่าผู้ทีอยู่ในโลก

( ยอห์น : )

แต่ฉันก็ขอยอมรบัว่า บางครงัเมือเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร เราก็จะถูกทดลอง

ให้ยอมแพ้และวงิหนี บางครงัเมอืปญัหาดูเหมอืนเกนิกาํลงัเรา วธิีทีง่ายทีสุดกค็อืยกมอื

ยอมแพ ้แลว้หวงัวา่ปญัหานนัจะหายไปเอง เราตอ้งเขม้แขง็ในฝ่ ายวญิญาณ "วิญญาณที

เข้มแข็งของมนุษย์ทาํให้เขาทนต่อปัญหาและความเจ็บปวด ทางร่างกายได้..."

(สภุาษติ : ) เราอาจไมรู่ว้า่อะไรคอืคาํตอบสาํหรบัปญัหาของเรา แต่เรารูจ้กัพระองค์

ผูท้รงมคีาํตอบนนั
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เราตอ้งจําไวว้า่ สว่นใหญ่แลว้เพอืนของเรากม็กัจะไมม่คีาํตอบในยามทเีราตอ้งการ

บ่อยครังเหลือเกินทีเราวิงไปวิงมาเพือหาคาํตอบจากกนั แทนทีจะวิงเข้าหาพระเจ้า

เมอืคณุมปีญัหา คณุวงิเขา้หาโทรศพัท ์หรอืวงิไปทพีระบลัลงักข์องพระเจา้? พระเจา้มคีาํตอบ

ทเีจาะจงและทางแกไ้ขปญัหาสาํหรบัทกุสถานการณ์ทเีราตอ้งเผชญิในชวีตินี เราตอ้งเรยีนรู้

ที จะเข้าเฝ้ าพระองค์ เพื อร ับเอาสติปญัญาที เราต้องการ พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า

พระองค์จะประทานแก่เรา (ยากอบ : ) แต่เราจะไม่ได้รบัถ้าเราพึงพาในการกระทํา

ของเราเอง  (ยากอบ : - )

ความกงัวลคอืการกระทํา เชน่เดยีวกบัการคดิหาเหตุผล

คุณรู้ไหมว่า ทําไมเราจึงต้องคอยคิดหาทางออกสาํหรบัทุกเรืองทุกราวด้วย?

เพราะเราตอ้งการควบคมุสถานการณ์ เรามคีวามปรารถนาทอียากจะรูจ้นเกอืบไมรู่จ้กัพอ

แต่สงิทีจําเป็นสาํหรบัเรากค็อืการเชอื

จําสิงทีพระเยซูบอกกบัคนทีถามพระองค์ได้ไหมว่า พวกเขาต้องทําอย่างไร

จงึจะทํางานของพระเจา้ได ้ พระองคต์อบวา่ "งานของพระเจา้คอืการวางใจในผูท้พีระองค์

ทรงใชม้า" (ยอห์น : )

เป็นการยากที จะให้บางคนเชื อเฉยๆ เพราะพวกเราเป็น "คนบ้างาน"

เราเสพติดความกังวลและการคิดหาเหตุผล ความวิตกกังวลและการคิดหาเหตุผล

เป็นนิสยัทเีราตอ้งเลกิ โดยพงึในความชว่ยเหลอืจากพระเจา้ ทกุครงัทเีราจบัไดว้า่ตวัเราเอง

กาํลังทํานิสยัแบบนี เราต้องเตือนตนเองให้มีความเชือในพระเจ้า ไม่ใช่ในการกระทํา

เราตอ้งจําไวเ้สมอวา่ ถา้เราวติกกงัวล และคดิหาเหตุผล เรากจ็ะไมไ่ดร้บัพระคณุของพระเจา้

และถา้เราไมไ่ดร้บัพระคณุของพระเจา้ เรากไ็มไ่ดอ้ยูใ่นการเชอืฟงัพระองค ์ซงึจะนําเราไปสู่

พระวจนะสองท่อนสดุทา้ยทพีระเจา้ตรสัไว้

การเชือฟังพระเจ้า
มแีต่เราเท่านนั ทเีคลอืนภเูขาได ้มแีต่เราเท่านนั ทยีา้ยมนัใหพ้น้ไปได้

มแีต่เราทพีชิติปญัหาทเีจา้กาํลงัเผชญิอยู่ในวนัน ีงานอย่างเดยีวทเีจา้ตอ้งทํากค็อื

จงเชอื

คอยฟงัเสยีงของเรา และเมอืเจา้ไดย้นิในคาํบญัชาของเรา

เจา้ตอ้งเลอืกทจีะเชอืฟงั
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นีมไิด้หมายความว่าเราไม่มีอะไรทําอีกแล้ว แต่หมายความง่ายๆ ว่า หน้าที

อย่างแรกของเราคือการเชือ จากนัน เมือพระเจ้าตรสับอกให้เราทําสิงใด เราก็ดาํเนิน

ต่อไปในวญิญาณแห่งการเชอืฟงัและความเชอื โดยลงมอืทําตามทพีระเจา้ไดต้รสันนั

ปล่อยผลลพัธไ์ว้กบัพระเจ้า
เราตอ้งไมว่ติกกงัวลถงึผลทจีะตามมา เพียงแต่ทําตามทพีระเจา้ตรสัเท่านนัแลว้

ปล่อยผลลพัธ์ไวก้บัพระองค์ ด้วยความมนัใจว่า เมือเราเข้าไปถึงเส้นชยัแล้ว ทุกสิงจะ

เรยีบรอ้ย ดงัทพีระองคท์รงสญัญาไวแ้ลว้

แต่เราจะไมใ่หม้นัยากเกนิไป เพราะชยัชนะเป็นของเราแลว้

และเราจะเตมิเจา้ใหเ้ตม็ดว้ยพระวญิญาณของเรา และพระคณุของเราจะสอ่งแสง

มายงัเจา้

ไมใ่ชต่อนทเีจา้สมบรูณ์พรอ้ม เหมอืนทเีจา้คดิวา่เจา้ตอ้งเป็น

แต่เมอืเจา้เตม็ใจ ทจีะเป็นเหมอืนเรามากขนึ

พระคณุคือการยอมปล่อยให้พระเจ้า
โปรดจําไวว้า่ ฉนัไดร้บัพระคาํดงักล่าวนกีอ่นทฉีนัจะขนึเทศนาเนอืหา จากหนงัสอื

เล่มนีใหท้ปีระชมุฟงั ขอใหค้ณุพจิารณาดคูาํเผยพระวจนะทงัหมดอกีครงัแลว้ คณุจะไดร้บั

พระพร ต่อไปนีเป็นคาํเผยพระวจนะทฉีนัไดร้บัจากพระเจา้เมอืหลายปีกอ่น

บุตรของเราทีไวว้างใจและพึงพาเราจรงิๆ นันมนี้อยมาก เรามพีระคณุมากมาย

เตรยีมไว้เป็นกองใหญ่เหมือนภูเขาเลากา จนสุดลูกหูลูกตา แต่เจ้าก็ไม่ได้นํามาใชเ้ลย

เพราะมคีนแต่น้อยทยีอมเปิดใจดว้ยความเชอืเพอืรบัเอาพระคณุของเรา เจา้อยากรูไ้หมวา่

พระคุณนันคืออะไร จงฟงันะ และเราจะนิยามความหมายใหม่ของพระคุณของพระเจ้า

ทแีตกต่างไปจากเดมิ พระคณุคอืการทเีจา้ยอมปล่อยใหเ้ราทําในสงิทเีราตอ้งการทําในโลก

โดยผา่นทางเจา้

พระคุณ ไม่ใช่การทีเราต้องทําอะไรต่างๆ แต่เป็นการปล่อยให้พระเจ้ากระทํา

สิงต่างๆ ผ่านเรา พระคุณ เรียกร้องให้เราไว้วางใจในพระเจ้าโดยความคิดทีสงบนิง
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ไมว่ติกกงัวล หรอืคดิหาเหตุผล

คุณต้องการมสีนัติสุขในใจอย่างสมบรูณ์แบบหรอืไม่? คณุมไีด ้ แค่คณุต้องเชอื

ในพระคณุของพระเจา้อย่างแทจ้รงิเท่านนั

ดงัทีคุณได้เห็นแล้วว่า พระคุณไม่ได้เป็นแค่ความโปรดปรานทีเราไม่สมควร

จะไดร้บั  แต่เป็นฤทธเิดชของพระเจา้ทเีขา้มาในชวีติของคนซงึไมส่มควรจะไดร้บั

พระคณุคอืการทพีระเจ้าประทานความโปรดปรานให้เรา พรอ้มกบัฤทธิเดชและ

กาํลงัทีจะทํากจิให้สาํเรจ็ในชวีติและผ่านทางชวีติเรา ทังทีเราไม่สมควรจะไดร้บัเลยและ

สงิทเีราจะทําไดค้อืมใีจทเีตม็ไปดว้ยความกตญั ูและขอบพระคณุพระองค ์ทจีรงิ ฉนัคดิวา่

เราคงไม่สามารถมีใจกตัญ ูหรือรู้สึกขอบพระคุณได้อย่างแท้จริง จนกว่าเราจะเข้าใจ

ถึงพระคุณอย่างแท้จริง เมือเราเห็นจริงว่า สารพัดสิงทีดีทีเรามีอยู่ในชีวิตของเรานัน

มาถงึเราไดก้เ็พราะความดขีองพระเจา้ทงัสนิ เรากค็งไมเ่หลอืความรูส้กึอนืใดอกี นอกจาก

มใีจกตญั ูและขอบพระคณุพระองคเ์ท่านนั

เป็นการยากที จะให้ เกียรติแก่พระเจ้าเมื อเราคิดว่าเราสมควรที จะได้ร ับ

อะไรกต็ามทเีราไดม้าจากพระองค ์และกเ็ป็นการยากทจีะไมใ่หเ้กยีรตแิกพ่ระองค ์เมอืเรารูว้า่

เราไม่สมควรทีจะได้ร ับสิงใดจากพระองค์เลย เป็นการยากเช่นกัน ที จะวิตกกังวล

ถา้เรารูว้า่เราไดร้บัทุกสงิทเีราตอ้งการมาโดยพระคณุของพระเจา้ ไมใ่ชโ่ดยความวติกกงัวล

ของเรา

พระคณุ กบัความกงัวล
คุณรู้ไหมว่า เหตุใดพระคุณจึงปกป้ องเราจากความกงัวล? เพราะความกงัวล

เกยีวขอ้งกบัสงิทอียูใ่นอดตี สว่นพระคณุ (ความโปรดปรานทไีมส่มควรจะไดร้บั) เกยีวขอ้งกบั

ปจัจุบนัและอนาคต

ส่วนใหญ่แล้ว เราวิตกกังวลเกียวกบัสิงทีเคยเกิดขึนกับเราในอดีต สิงทีเรา

ไม่สามารถเปลียนมนัได้อีก เรากงัวลเกียวกบัความผิดพลาดและความล้มเหลวของเรา

คดิไปวา่มนัเป็นสาเหตทุทีําใหเ้ราตอ้งเป็นอยูอ่ยา่งทกุวนัน ีและทําลายโอกาสทเีราจะไดส้งิดีๆ

ในอนาคต

เราคดิถงึสงิทโีง ่สงิทผีดิ ซงึเราไดพู้ด ไดท้ําไป แลว้เรากค็ดิวา่ "โธ่เอ๋ย ฉนัไมน่่า

จะพูดไปอย่างนันเลย ฉันไม่น่าจะทําอย่างนันเลย" นันแหละเป็นโอกาสสาํหรบัพระคุณ

เราจะต้องเรยีนรู้ทีจะไวว้างใจให้พระคุณของพระเจ้าไดย้้อนกลบัไปแกไ้ขความผดิพลาด
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ทเีราเคยทํามาในอดตี และเปลยีนแปลงจุดหมายปลายทางในอนาคตของเรา

พระเจา้ตรสัวา่พระองคม์พีระคณุกองใหญเ่ทา่ภเูขาเลากา แตเ่รากาํลงัทําอะไรอยู?่

เราทําการงาน และดนิรนตอ่สู ้และคดิหาหนทาง คดิหาเหตผุล เพราะเราไมรู่ว้า่เราจะทําอะไร

กบัอดตี เราจึงกลุ้มใจกบัปจัจุบนั กลวัและวติกกงัวลถึงอนาคต แทนทีจะเชอืวา่ เมอืถึง

ว ันพรุ่ งนี  เราจะมีคาํตอบที เราต้องการ เรากลับรู้สึกกังวลและพยายามหาเหตุผล

พยายามคดิหาหนทางทีจะกอบกูอ้ดตีและปกป้ องอนาคตไว้

แทนที จะมานั งกังวลถึงเมือวานและวันพรุ่ งนี  เราควรจะหยุดพักในวันนี

และวางใจในพระเจา้ใหด้แูลอดตี ปจัจุบนัและอนาคตของเรา

แผนงานของพระเจ้า มาพร้อมกบัพระคณุของพระองค์
เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทีทรงสร้างขึนในพระเยซูคริสต์

เพือให้ประกอบการดี ซึงพระเจ้าได้ทรงดาํริไว้ล่วงหน้า เพือให้เราประพฤติตามนัน

เอเฟซสั :

เป็นเรอืงยากทเีราจะมคีวามสขุกบัชวีติ ถา้หากวา่เราขาดหลกัประกนัสาํหรบัวนันี

ขาดสันติสุขเกียวกับเมือวาน และขาดความมันใจสาํหร ับวันพรุ่ งนี  ทําไมนะหรือ?

เพราะตราบใดทีเรายังมีชวีิตอยู่ เรากต็้องเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเราไม่สามารถ

หาคาํตอบไดค้รบทุกเรอืง

"แลว้ถา้เรามคีวามเชอืมากพอ เรากไ็มต่อ้งเจอกบัสถานการณ์แบบนนัใชห่รอืไม?่"

ไมใ่ชเ่ลย จะมอีะไรต่างๆ เกดิขนึกบัชวีติเรา ทีเราไมรู่จ้ะรบัมอือย่างไรอยู่เสมอ

ไม่อย่างนันเรากไ็ม่จําเป็นต้องมคีวามเชอื เราคงไมต่้องไวว้างใจพระเจ้า พระเจา้จะคอย

เฝ้ าดชูวีติเราเพอืใหเ้ราพงึพาในพระองคอ์ยู่เสมอ รูไ้หมวา่พระองคจ์ะทําอย่างไร? กโ็ดยการ

นําเราเขา้สูส่ถานการณ์ททีบัถมเราจนทว่มทน้ นแีหละถงึเราจะวติกกงัวล แตพ่ระเจา้กไ็มเ่คย

วติกกงัวลเลย ทําไมหรอื? เพราะพระองคท์รงทราบอยู่แลว้วา่ พระองค์จะทํา ประการใด

พระองคท์รงมแีผนงาน มหีนทาง มงีานทเีตรยีมไวพ้รอ้มแลว้สาํหรบัเรา

แต่ถึงพระเจ้าจะมีแผนงานทีเตรียมไว้เพือเรา มีหนทางทีพร้อมจะให้เราเดิน

มงีานเตรยีมไวใ้หเ้ราทําอยู่แลว้ พระองคก์ไ็มเ่อาคาํตอบของวนัพรุง่นีมาแจง้ใหเ้รารูใ้นวนันี

วนัใหม่แต่ละวนัมาถึงเราพรอ้มกบัพระคุณใหม่ ซึงเพียงพอแก่การดาํเนินชวีติในวนันัน

และเพยีงพอแกก่ารทตีอ้งเผชญิกบัความทา้ทายของวนันนั
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คณุอาจเคยไดฟ้งัเรอืงของชายหนุ่มทถีกูขงัอยูใ่นคกุและกาํลงัจะถกูเผา ในวนัถดัไป

เพราะเหตุทีเขาเชือในพระเยซูคริสต์ ในคุกเดียวกนันัน มีผู้เชืออีกคนหนึงทีอายุและ

มปีระสบการณ์มากกว่า ซึงรู้จกัทางของพระเจ้าดกีว่าเขา เมือถึงเวลาใกล้คาํ ชายหนุ่ม

จุดเทียนไขด้วยไมข้ดีแต่ทําพลาดจนโดนไฟไหมน้ิวมอื เขาจึงระบายความรู้สกึเจ็บปวด

และคบัแค้นใจออกมาว่า "นีผมจะทนโดนไฟเผาพรุ่งนีไดย้ ังไง แค่คนืนีโดนไฟลวกนิว

ยงัทนแทบไมไ่ดเ้ลย"

ชายผู้มีอาวุโสกว่าตอบอย่างสงบนิ งว่า "ลูกเอ๋ย พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เธอ

เผานวิมอืตวัเอง จงึไมม่พีระคณุมารองรบั แตพ่ระองคท์รงเรยีกใหเ้ธอยอมตายเพอืความเชอื

เมอืถงึเวลานนั พระองคจ์ะประทานพระคณุใหเ้ธอเอง"

ไมว่า่อะไรจะเกดิขนึ พระองคย์งัคงควบคมุสถานการณ์อยู่ พระองคม์แีผนการไว้

รองร ับทุกสถานการณ์ทีเราจะต้องเผชิญอยู่แล้ว และพระคุณของพระองค์มีเพียงพอ

สาํหรบัความตอ้งการของเราเสมอ (  โครนิธ์ : )

พระเจ้าจะไม่ยอมให้พระคณุสูญเปล่า
ฉะนันขอให้เราเข้ามาถึงพระทีนังแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพือเรา

จะได้รบัพระเมตตา และจะพบพระคณุทีช่วยเราในยามต้องการ

ฮีบร ู :

สงิหนึงทีเราเขา้ใจผดิเกยีวกบัพระคุณกค็อื ถึงแมพ้ระคุณพระเจ้าจะมมีากมาย

เหมอืนดงัภเูขา แต่พระเจา้จะไมใ่หพ้ระคณุนนัสญูเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์

พระเจา้จะไมเ่ทพระคณุใหเ้ราเอามาเลน่สนุกลว่งหน้าเป็นสปัดาห์ รูไ้หมวา่ทําไม?

เพราะพระคณุคอืฤทธเิดช และพระองคจ์ะไมป่ล่อยปละละเลยฤทธเิดชอศัจรรย์ของพระองค์

เป็นอนัขาด

ไม่มีเหตุผลเลยทีพระเจ้าจะประทานพระคุณแก่เราในวันนี  ในขณะที เรา

จําเป็นตอ้งใชใ้นวนัพรุง่นี ไมอ่ย่างนนัเราคงรูส้กึอุ่นใจ สบายๆ และบอกวา่ "ไมม่ปีญัหา"

เราจะได้ร ับพระคุณและฤทธิเดชของพระเจ้า เมือถึงเวลาที เราจําเป็นต้องใช้เท่านัน

ไม่ใช่ล่วงหน้า นันเป็นเหตุผลที เราจํา เป็นต้องมีความเชือ และเป็นเหตุที เราต้อง

แสวงหาพระเจ้าอยู่ เรือยไป นี เป็นการปกป้ องเราไม่ให้รู้สึกปลอดภยัอยู่กบัธรรมชาติ

ฝ่ ายเนือหนังของเราจนเริมคดิว่าเราไม่จําเป็นต้องพึงพระเจ้าแล้ว ตรงกนัขา้ม เรารู้ว่า
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เราตอ้งเปิดชอ่งทางแห่งความเชอืไวอ้ยู่เสมอ เพอืจะไดร้บัเอาพระคณุในยามตอ้งการ

สงิทดีทีสีดุอย่างหนึงซงึเกดิขนึกบัเราไดก้ค็อื วนัหนึงเราจะมปีระสบการณ์ในชวีติ

ครสิเตียนและรู้จ ักตวัเองมากพอ จนเราเลิกมนัใจในกาํลังและความสามารถของเราเอง

ซงึนนัเป็นสงิทตีอ้งใชเ้วลาเพอืพฒันา

อีกสงิหนึงทีน่าสนใจเกียวกบัเรืองพระคุณกค็อื นอกจากความจรงิทีว่าพระเจ้า

จะไมย่อมใหพ้ระคณุแกเ่ราโดยเปล่าประโยชน์แลว้ พระคณุกย็งัสามารถทจีะมมีากขนึและ

ลดลงไดต้ามความจําเป็นของเรา

บางครงัมกัจะมเีรอืงททีา้ทายเกดิขนึกบัชวีติของเรามากเป็นพเิศษ มหีลายอย่าง

เกดิขนึผดิแปลกไปจากกจิวตัรประจําวนัของเรา ซงึสง่ผลใหเ้ราตอ้งเผชญิกบัความกดดนัและ

ความเครยีดทีเพิมขึนอย่างอย่างผดิปกติ ในกรณีเช่นนี เราจะพบว่าเรามีความสามารถ

ทจีะทนต่อสถานการณ์ทดลองใจไดอ้ย่างเหลอืเชอื และมหีลายครงัทสีถานการณ์ หนกัหนา

สาหสัจนเราไม่คดิว่าจะรบัไหว แต่โดยพระคุณของพระเจ้าซึงอยู่เหนือชวีติเรา เรากลบั

สามารถทนได้

เหตุการณ์เหล่านี เกิดขึนได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าสามารถเพิ มขึน

หรอืลดลงได ้อย่างเหมาะสมกบัความจําเป็นของเรา

เวลานี คุณอาจพบว่าตนเองกาํลังต้องการพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มขนาด

เพือภาระอันหนักหน่วงที เกิดขึนในชีวิต ถ้าเป็นเช่นนัน ขอให้คุณร้องเรียกพระเจ้า

แล้วพระองคจ์ะทรงประทานพระคุณเท่าทีคณุตอ้งการ เพือใหคุ้ณสามารถผา่นพ้นปญัหา

ทกีาํลงัทา้ทายในชวีติ เพอืกา้วไปสูช่ยัชนะได ้ถงึแมพ้ระเจา้จะไมป่ลอ่ยใหพ้ระคณุ ของพระองค◌์

เสยีไปโดยเปล่าประโยชน์แต่พระองคก์ท็รงพรอ้มอยูเ่สมอทจีะเทพระคณุและฤทธเิดชลงมา

ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของเรา เพอืชว่ยใหเ้ราผา่นพน้ชว่งทยีากลําบากทสีดุไปได้

พระคณุกบัท่าทีทีไม่ดี
มหีลายสงิทอีาจขดัขวางไมใ่หเ้ราไดร้บัพระคณุของพระเจา้ ดงัทคีณุไดเ้หน็แลว้วา่

หนึงในสงิทีขดัขวางนันคอื การขาดความรู ้ หรอืไมม่คีวามรูอ้ย่างเพยีงพอทีจะรอ้งขอจาก

พระเจา้ เพอืใหพ้ระองคเ์ทพระคณุลงมาในยามทเีราตอ้งการ อกีสงิหนงึทจีะขดัขวาง พระคณุ

คอืการมที่าททีีไมด่ี

การบน่และพระคณุเป็นสงิทไีปดว้ยกนัไมไ่ด้

หลายครัง เราทําผิดพลาดโดยชอบโวยวายและจู้จีตังแต่เช้าจรดเย็น แต่ใน
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ขณะเดียวกนั เราก็พยายามทําให้ฤทธิเดชของพระเจ้าเข้ามาทําการในชีวิต เพือช่วย

แกป้ญัหาใหเ้รา

บอ่ยครงัเหตผุลทเีราไมส่ามารถเชอืมต่อเขา้กบัพระคณุของพระเจา้ได ้เป็นเพราะ

เรามที่าททีผีดินนัเอง เราจะคาดหวงัใหพ้ระเจา้เขา้มาสอดแทรกชว่ยเหลอื ในสถานการณ์

ของเราไม่ได ้ ถ้าเราเป็นคนขีบ่น ชอบจับผิด จู้จี และขีอิจฉา ริษยา ฉันรู้ได้อย่างไร?

เพราะฉนัเคยทําตวัแบบนนั ฉนัตอ้งเรยีนรูอ้ย่างยากลําบากวา่ มนัไมเ่กดิผลเลย

อีกอย่างหนึงทีทําให้เราไม่สามารถรบัพระคุณของพระเจ้าไดค้อื ถ้าชอบทําตวั

ให้คนเห็นอกเห็นใจ หรอืไปคบหาสมาคมกบัคนทีสงสารตวัเอง พระเจ้าจะทรงเยียวยา

บาดแผลใหเ้ราเอง ถา้เราไมค่อยดนิรนหาคนมาพยาบาลเรา

หลายครงัเราตอ้งการใหฤ้ทธเิดชของพระเจา้มาอยูเ่หนอืเรา เพอืแกไ้ขปญัหาใหเ้รา

แต่ในขณะเดยีวกนัเรากอ็ยากใหเ้พอืนๆ ของเรารูส้กึเหน็ใจสงสารเราดว้ย

เชน่ ถา้เรามปีญัหาเรอืงเงนิ เราอาจเขา้ไปในหอ้งอธษิฐานแลว้รอ้งทูลพระเจา้วา่

"ขา้แต่พระบดิา ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด ขา้พระองค์กาํลังเดอืดรอ้นเรืองเงนิ

ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างยิง ขา้พระองคไ์วว้างใจว่าพระองค์จะทรงช่วย

เพราะปราศจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีความหวงัใดๆเลย มีแต่พระองค์ผู้เดียว

ทชีว่ยขา้พระองคใ์หร้อดได"้

ทนัททีอีธษิฐานจบ เรากไ็ปทานมอืกลางวนักบัเพอืนรว่มงาน ใชเ้วลาเป็นชวัโมง

บน่ถงึเรอืงงานหนกั เงนิน้อย ทําดไีมม่ใีครเหน็ และสวสัดกิารกน็้อย เราตอ้งการใหพ้ระเจา้

ทรงช่วยเรา แต่เราต้องการให้คนอืนรู้สึกสงสารเราด้วย ไม่ผิดอะไรทีเราจะแบ่งปนั

ภาระปญัหาให้คนอืนฟงับ้าง ถ้ามนัพอเหมาะพอดีและด้วยท่าทีทีถูกต้อง แต่จงระวงั

การชอบเรยีกรอ้งความเห็นใจจากคนอนื

พระเจ้าจะไม่ทรงนําเราไปในทีทีพระองค์ปกป้ องคุ้มครองเราไม่ได้ พระคุณ

ของพระองคม์เีพยีงพอสาํหรบัเราเสมอ ไมว่า่จะเป็นในสถานการณ์ใดกต็าม  ไมม่เีหตผุลเลย

ทจีะเราจะเอาแต่จูจ้ขีบีน่ วติกกงัวล ดนิรนหาทาออก หรอืคดิหาเหตุผลไปทุกเรอืงทุกราว

เหมอืนกบัพยายามต้อนตวัเองเขา้ไปสู่ความท้อแท้สินหวงัและสบัสน ถ้าเราทําอย่างนัน

นนัแสดงใหเ้หน็ว่าเราไมม่คีวามเชอืในเรอืงของพระคณุพระเจา้เลย

ดงันนัถา้เราตอ้งการไดร้บัพระคณุของพระเจา้ เราตอ้งเรยีนรูท้จีะพงึพาพระองค์

อย่างสดุใจ ไมใ่ชพ่งึพาในความสงสารของคนอนื หรอืการสงสารตนเอง
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ไม่ใช่เรา แต่เป็นพระเจ้า
ตอนนี ลองมาพจิารณาดูคาํเผยพระวจนะสว่นทีเหลือ ซึงพระเจ้าไดต้รสักบัฉัน

เมอืหลายปีมาแลว้

พระคุณ คือการทีเจ้ายอมให้เราทําในสิงที เราต้องการในโลกนีผ่านทางเจ้า

ซึงเจ้าต้องนิง ไม่หวนัไหว ในการทีเจ้าตัดสนิใจทีจะรอคอยให้เรากระทําการให้เกดิผล

ตามความปรารถนา ความคิด ความหวัง และความฝนัทีอยู่ ในเจ้าไม่ได้เป็นของเจ้า

แต่มนัเกิดมาจากเรา นันคือจากพระวิญญาณของเราซึงอยู่ในเจ้า ไม่ใช่หน้าทีของเจ้า

ที จะทํา ให้สาํเร็จ หน้าทีของเจ้าคือเป็นภาชนะหรือช่องทางสาํหร ับพระคุณของเรา

ไม่มีใครในพวกเจ้าเลยที จะสามารถสร้างผลงานที คงทน จนสามารถต้านทานต่อ

ความกดดนัทงัหลายได้

พระวจนะพิเศษ
โปรดใสใ่จต่อคาํเผยพระวจนะท่อนนีเป็นพเิศษ

เหตทุเีจา้ตอ้งประสบกบัสภาพขนึๆ ลงๆ หลายครงั เป็นเพราะเจา้พยายามยนืหยดั

บนเนือหนงัซงึอ่อนแอ แทนทจีะยนือยู่บนความแขง็แกรง่ของศลิา

เนือหนงัของเรานนัอ่อนแอ เราพงึพาเนือหนงัไมไ่ด ้เนือหนงัชอบพูดวา่ "อ๋อ ไดส้ิ

ฉนัจะอยู่เคยีงขา้งคณุเสมอไป" เสรจ็แลว้กไ็ปนอนหลบัในยามทเีราทุกขย์าก เหมอืนกบัที

สาวกไดท้ําตอนอยูท่สีวนเกทเสมาน ีขณะทพีระเยซขูอใหพ้วกเขาเฝ้ าอธษิฐานอยูก่บัพระองค์

เพยีงหนึงชวัโมง (มทัธวิ : - )

คณุกาํลงัยนือยู่บนความอ่อนแอของเนือหนงั หรอืบนความแขง็แกรง่ของศลิา?

ไม่ใช่โดยการกระทาํ แต่โดยพระคณุ

เจ้าทํา ได้ดี  จนเจอพายุ กระหนํา  ตอนนั นเจ้าก็กลับไปตั งต้นใหม่อี ก

เจ้าจํา เป็ นต้องทิ งความพยายามของมนุ ษย์ ออกไปให้หมด ทั งความวิตกกังวล
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ในการดาํเนินชีวิต และความท้อแท้สินหวงัฝ่ ายเนือหนัง แต่เห็นไหมว่า แม้แต่เรืองนี

กย็ ังต้องทําโดยอาศยัพระคุณของเรา ความพยายามไม่สามารถกาํจัดความพยายามได้

ความท้อแท้ก็ไม่สามารถกาํ จัดความท้อแท้ออกไปได้  ความกระวนกระวาย

กไ็มส่ามารถกาํจดัความกระวนกระวาย

ถ้าคุณเป็นคนแบบเดียวกบัฉัน เมือเริมเข้าใจถึงเรืองการชอบคิดหาทางออก

คุณกจ็ะเรมิคดิหาหนทางแกไ้ขในเรอืงนีทนัที คุณจะวติกกงัวลทีไดร้บัการสาํแดงว่า คุณ

เป็นคนขกีงัวลตลอดเวลาคณุจะพยายามคดิหาเหตผุลวา่ทําไมตวัเองถงึชอบคดิหาเหตผุลนกั

นีแหละทีคาํเผยพระวจนะอันนีถึงตรงเป้ าจริงๆ ในถ้อยคาํนีพระเจ้าตร ัสว่า

เราไมส่ามารถกาํจดัความพยายามออกไปไดโ้ดยอาศยัความพยายาม เราไมส่ามารถกาํจดั

ความท้อแท้ได้โดยความท้อแท้ และความกระวนกระวายกาํจัดความกระวนกระวายได้

ไม่มีทางทีเราจะหนีไปจากการพึงพาในการกระทําของเราได้ นอกจากโดยทางพระคุณ

ของพระองคเ์ท่านนั

พระคณุ พระคณุ พระคณุเพิมขึน

แต่พระคณุสามารถกาํจดัอุปสรรคให้เจา้ไดท้งัหมด และเจา้จะพบวา่เมอืพระคณุ

เริมหลังไหลแล้ว ม ันจะก่อให้เกิดพระคุณเพิมขึน เพิมขึน เพิมขึน เพิมขึน จนเจ้า

กลายเป็นชอ่งทางสาํหรบัพระคณุของเรา

เมือเราได้เรียนรู้จ ักวิธีร ับพระคุณแล้ว ผลทีตามมาก็คือพระคุณ พระคุณ

และพระคณุทีเพมิขนึเรอืยๆ ในชวีติของเรา รูไ้หมว่าทําไม? เพราะว่าทีใดทีบาปปรากฏ

พระคณุกป็รากฏมากขนึทนีนั (โรม : )

ไม่มปีญัหาใดในชวีติของคณุและฉันทีใหญ่เกนิกว่าพระคุณของพระเจ้า นันคอื

ถา้ปญัหาของเราใหญ่ขนึ พระคณุของพระเจา้กจ็ะใหญ่ยงิกวา่ ถา้ปญัหาของเราทวมีากขนึ

เพมิจากหนึงเป็นสอง จากสองเป็นสาม หรอืมากกวา่ พระคณุของพระเจา้กจ็ะทวมีากขนึ

จนเราสามารถ รบัมอืกบัปญัหาไดห้มด การใชค้วามเชอืขอคาํตอบจากพระเจา้สาํหรบัปญัหา

เรืองเดียว สองเรือง หรือสามเรือง ก็ใช้ความเชือเท่ากนันันแหละ สิงสาํคัญอยู่ทีว่า

พระเจ้าของเรา ยิงใหญ่พอทีจะรบัมือกบัปญัหาทุกอย่างทีเราเผชิญอยู่หรือไม่เท่านัน
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สงิทมีนุษย์ทําไมไ่ด ้แต่พระเจา้ทรงกระทําไดทุ้กอย่าง (ลูกา . )

เราสามารถกระทําทกุสงิไดโ้ดยพระเยซคูรสิต์ผูท้รงเสรมิกาํลงัใหเ้รา (ฟิลปิปี : )

ขอให้เชอืฉนัเถอะ ถ้ามอีะไรทีเราควรทํา พระเจ้ากจ็ะประทานความสามารถให้เราทําได้

ไมม่ทีางทีพระองค์จะนําเราไปทใีดแลว้กป็ล่อยเราไวต้รงนนั เพอืให้เผชญิกบัสถานการณ์

ตามลําพงัดว้ยความอ่อนแอของเราเอง (อสิยาห์ : )

ฤทธิเดชทีหลงัไหลไม่มีสินสุด
จะมฤีทธิเดชทีหลังไหลออกไปอย่างไม่สินสุด ซึงคอืพระคุณ ทีจะไหลผ่านเจ้า

ผลทีเกิดขึนคือ ความปรารถนา ความหวงั ความฝนัและความคิดของเราจะบงัเกิดขึน

ในตวัเจา้โดยทเีจา้ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดในเรยีวแรง และความพยายามฝา่ยเนอืหนงัของเจา้

เราจะได้รบัพระสิริในโลกนี แล้วเจ้าจะได้ร ับสิทธิพิเศษและเกียรติทีได้มีส่วนในการนี

และเป็นทายาททีจะได้รบัพระสิริร่วมกันเป็นมรดก  พระคุณของเรามีพร้อมอยู่ เสมอ

"บรรดาผูท้ํางานเหน็ดเหนือยและแบกภาระหนกั   จงมาหาเรา   และเราจะใหท้่านทงัหลาย

หายเหนือยเป็นสขุ" (มทัธวิ : )

ใครมีหกูใ็ห้ฟังขอ้ความซึงพระวิญญาณได้ตรสัไว้ แก่คริสตจกัรทงัหลายเถิด

(ววิรณ์ : , ) ฉนัขอแนะนําใหค้ณุอา่นคาํเผยพระวจนะนซีําอกีครงัหนงึ แลว้ถามตนเองวา่

"ฉนัไดร้บัเอาพระคณุของพระเจา้ทเีตรยีมไวพ้รอ้มสาํหรบัฉนัแลว้หรอืยงั?"

การมีความรู้บ้างนิดหน่อย เป็นสิงทีอนัตราย
เพราะขา้พเจา้ตงัใจวา่จะไมแ่สดงความรูเ้รอืงใดๆ ในหมูพ่วกท่านเลย เวน้แต่เรอืง

พระเยซูครสิต์และการทพีระองคท์รงถูกตรงึทกีางเขน

 โครนิธ์ :

นีเป็นขอ้พระคมัภรีท์น่ีาอศัจรรย์ใจจรงิๆ

พวกเราพยายามทีจะรู้ในทุกเรือง แต่เปาโลบอกว่า ท่านทําในสงิทีตรงกนัขา้ม

กบัเรา

เปาโล พยายามกาํจดับางอย่างทที่านรูอ้อกไป แต่พวกเรากลบัวติกกงัวลเกยีวกบั

ทุกเรืองราวที เราเองไม่รู้  ทําไมหรือ? เพราะท่านได้พบตามทีพระคัมภีร์สอนไว้ว่า
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บางครงัการรูม้ากกเ็หนือยมาก (ปญัญาจารย์ : ) ท่านไดพ้บอกี ความรูอ้าจทําใหเ้กดิ

ความหยงิ ...ความรู้นันทาํให้ลาํพอง... (  โครนิธ์ : )

บางครงั ยงิเราสะสมความรูม้ากขนึเท่าไร เรากส็รา้งปญัหามากขนึเทา่นนั บอ่ยครงั

ทีเราวางแผนงาน กลยุทธ กุศโลบาย เพือจะได้รู้ถึงบางสิงบางอย่าง ทังๆ ทีถ้าเรา

ไมเ่ขา้ไปยุง่เกยีวกบัเรอืงนนัเลยจะดกีวา่ คณุเคยไหมทอีตุสา่หว์างแผนเพอืคน้หาความจรงิ

บางอย่างทกีาํลงัเกดิขนึ แต่พอไดรู้ค้วามจรงิแลว้กม็านึกเสยีใจวา่ ถา้ไมรู่เ้รอืงนีเลยจะดกีวา่

นนัเป็นเหตุทเีปาโลกล่าวว่า ท่านตงัใจทีจะไมรู่เ้รอืงใดๆ นอกจากเรอืงของพระเยซูครสิต์

และการทพีระองคท์รงถูกตรงึทกีางเขน

สงิทีเปาโลกล่าวถึงตอนนี คอืขอ้เท็จจรงิทีว่า มนุษย์ธรรมดาไม่เขา้ใจสิงทีเป็น

ฝา่ยวญิญาณ แต่มนษุยธ์รรมดาจะรบัสิงเหล่านนัซึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจา้

ไม่ได้ เพราะเขาเหน็ว่าเป็นสิงโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจ

สิงเหล่านันได้ กต้็องสงัเกตด้วยวิญญาณ (  โครนิธ์ : )

ในชวีติของฉัน สงิทีพระเจา้ใสไ่วใ้นใจของฉัน บางครงักด็ไูม่มคีวามหมายอะไร

สาํหรบัหัวคิดของฉันเลย พระเจ้าทรงสาํแดงแก่ฉันว่า มนัเป็นเพราะความคิดของฉัน

มกัจะไมเ่ขา้ใจวญิญาณ บางครงัยงิฉนัคดิวา่ตวัเองรูม้ากเทา่ใด มนักท็ําใหฉ้นัตดิตามพระเจา้

ไดย้ากขนึมากเท่านนั

ความคิดฝ่ายเนือหนังกบัความคิดฝ่ายวิญญาณ
ด้วยว่าซึ งปักใจอยู่ ก ับเนื อหนั งก็คือความตาย และซึ งปักใจอยู่ ก ับ

พระวิญญาณกคื็อชีวิตและสนัติสุข

โรม :

จากขอ้พระคมัภรีต์อนนี ใจหรอืความคดิมอียู่สองแบบ เป็นความคดิซงึปกัอยู่กบั

เนือหนงั และความคดิซงึปกัอยู่กบัวญิญาณ

นีไม่ไดห้มายความวา่คณุและฉนัมสีมองอยู่สองอนั แค่หมายความว่า เรามกีาร

ร ับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสองอย่าง เราร ับข้อมูลจากความคิดตามธรรมชาติของเรา

(ซึงทําการโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ) และเราร ับข้อมูลจากวิญญาณของเรา

(ซงึพระวญิญาณบรสิทุธสิอืสารกบัเราโดยตรงผา่นทางวญิญาณ)
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เรามีพระทยัของพระคริสต์
เพราะว่า ใครเล่ารู้จกัพระทยัของพระเจ้าเพือจะแนะนําสงัสอนพระองคไ์ด้

แต่เรากมี็พระทยัของพระคริสต์

 โครินธ ์ :

เมอืไมน่านมาน ีมคีนหนงึถามฉนัวา่ "จากสดุขวัความคดิของคณุ คณุคดิวา่อยา่งไร?"

ฉันอยากบอกดว้ยความสตัย์จริงว่า นันแหละคอืวธิีการดาํเนินชวีติของเราเป็นส่วนใหญ่

เราดาํเนินชวีติโดยพงึในสดุขวัความคดิของเรา แต่พระคมัภรีบ์อกวา่เราตอ้งไมด่าํเนินชวีติ

ภายใตค้วามคดิหรอืใจฝ่ ายเนือหนงั แต่โดยพระวญิญาณบรสิทุธผิูส้ถติอยู่ภายในเรา (โรม

: , กาลาเทยี : ) พระวญิญาณบรสิทุธสิามารถทําใหต้าใจเราสวา่งขนึ ถา้เราทําในสงิที

พระคัมภีร์ฉบับขยายความบอกไว้คือ "การใช้ความรู้ สึกและเหตุผลโดยปราศจาก

พระวญิญาณบริสุทธิ" กเ็ท่ากบัเรากาํลังยืนอยู่บนพืนทีอันตราย พระวญิญาณบริสุทธิ

เป็นผูเ้ดยีวทรีูถ้งึพระทยัของพระเจา้

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี บอกเราว่า เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ สถิตอยู่ ในเรา

เราจึงมพีระทยัของพระครสิต์ แต่ปญัหาคอื ถึงแมเ้ราจะมพีระทยัของพระครสิต์และรูจ้กั

พระวจนะของพระเจ้า แต่ เราไม่ได้ฟงัเสียงของวิญญาณเรา ซึ งได้ร ับการเปิดตา

โดยพระวญิญาณบรสิทุธ ิตรงกนัขา้ม เราฟงัแตเ่สยีงของความคดิฝา่ยเนอืหนงัซงึพงึพาอยูแ่ต่

กบัความรูส้กึและเหตุผลโดยปราศจากพระวญิญาณบรสิทุธิ

หัวสมองของเราจะพยายามให้ข้อมูลแก่เราสาํหร ับทุกสถานการณ์ของชีวิต

มนัจะร้องตะโกนใส่เราด้วยเสียงอันดงัมาก จนถ้าเราไม่ตังใจฟงัเสียงวิญญาณของเรา

เรากจ็ะไมไ่ดย้นิในสงิทีพระเจา้ตรสักบัเราในสถานการณ์นนัๆ เลย นีคอืเหตุผลทีเราต้อง

ดาํเนินชวีติดว้ยวญิญาณ ไมใ่ชด่ว้ยสมอง

ด้วยวิญญาณ ไม่ใช่สมอง
เชา้วนัตรู่วนัหนึง ฉันลุกขึนมาจากเตียง ทนัใดนันความรู้สกึกงัวลกผ็ุดเข้ามา

ในความคดิ มาถงึตอนนี ฉันจําไมไ่ดด้ว้ยซําวา่เป็นความกงัวลเรอืงอะไร แต่ในวนิาทนีัน

มนัรบกวนและทําให้ฉันไม่สบายใจมาก นันคือวิธีการทํางานของมาร มนัชอบโจมตีเรา

ตอนทีเรารู้สึกอ่อนแอมากๆ เช่น ตอนทีเราพึงตืนนอน แล้วยังรู้สึกงวัเงียงวัเงีย หรือ

ครงึหลบัครงึตนื



71

ถา้ไมใ่ช ่เพราะพระคณุ

เรอืงนสีะทอ้นใหเ้ราเหน็ถงึหลกัการทสีาํคญัอนัหนงึ นนัคอื ซาตานจะไมเ่คลอืนไหว

ต่อสูก้บัความเขม้แขง็ มนัจะเคลอืนไหวต่อสูก้บัความอ่อนแอเท่านนั

เมอืฉนัเรมิคดิวนเวยีนไปมากบัสงิทมีารใสเ่ขา้มาในจติสาํนกึ พระเจา้กต็รสักบัฉนัวา่

"จอยส ์ จงดาํเนินชวีติตามวญิญาณ อย่าดาํเนินชวีติตามความคดิ" นนัเป็นการใหป้รกึษา

ทปีฏบิตัติามไดจ้รงิๆ ฉนัไมเ่คยลมืบทเรยีนนนัเลย

เหน็ไหมวา่ วญิญาณชวักระหนําโจมตเีราดว้ยความคดิแงล่บอยู่ตลอดเวลา ถา้เรา

ยอมรบัและคิดหมกหมุ่นตามนัน มนัก็กลายเป็นความคิดของเราไป เพราะพระคมัภีร์

เขยีนไวว้า่ คนเราคดิในใจอย่างเรา ตวัเรากก็ลายเป็นอยา่งนนั (สภุาษติ : ) ถา้เรายอมรบั

การโกหกของมารว่าเป็นความจริง มนัก็จะกลายเป็นความจริงไปในชวีิตเรา เพราะเรา

เชอืความคดิเหล่านนั

ดงันัน หลังจากทีพระเจ้าตรสับอกให้ฉันดาํเนินชีวิตตามวิญญาณ ไม่ใช่ตาม

ความคดิ ฉนักอ็ธษิฐานงา่ยๆวา่ "พระบดิาเจา้ พระองคค์ดิเหน็อย่างไรต่อสถานการณ์นี"

ฉันสงัเกตจากความรูส้กึประทบัใจลกึๆ ภายใน (ซึงเป็นวธิกีารทีพระเจา้จะตรสั

กบัเราตามปกต)ิ กร็ูว้า่ทนัทวีา่พระเจา้ตรสัอย่างไรเกยีวกบัสถานการณ์นนั

"จอยส์ เจ้ารู้ดีว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเกียวกับเรืองนี  เราเคยผ่านเรืองแบบนีมา

ตงัหลายครงัแลว้ ทุกอย่างจะเป็นไปดว้ยด"ี

ฉันตอบพระเจ้าว่า "พระองค์พูดถูกแล้ว พระบิดาเจ้า" แล้วฉันก็ออกไป

ทํางานตามปกติ โดยไม่ได้คิดถึงเรืองนันอีกเลยตลอดทังวนั แต่ถ้าฉันยังหมกมุ่นอยู่

กบัความคดิแบบนนัอยู่ สถานการณ์กค็งเลวรา้ยหนกัเขา้ไปอกี

ดงันนั ในชว่งเวลาทีเราวติกกงัวล เครยีดและวุน่วายสบัสน ขอใหเ้ราแค่ใชเ้วลา

เงียหูฟงัวิญญาณของเราและทูลพระเจ้าว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์มีอะไรทีจะตรสั

เกยีวกบัเรอืงนีบา้ง?" ถา้เราฟงัเสยีงดว้ยความเชอื พระองคจ์ะตรสักบัเราและสาํแดงใหเ้รา

เหน็ถงึความจรงิเรอืงสถานการณ์นนั

หลายปีมาแล้ว ฉนัไดฟ้งัข่าวดขีองใครบางคน แลว้กเ็กดิความรูส้กึอิจฉาขนึมา

อย่างรนุแรงในทนัท ีฉนัเล่าเรอืงนีใหค้ณุฟงัเพราะอยากใหรู้ว้า่ ไมว่า่เราจะอยู่ฝ่ ายวญิญาณ

มากแคไ่หน เรากย็งัตกเป็นเป้ าโจมตขีองวญิญาณชวัไดเ้สมอ

ฉันรีบเตือนตนเองในทันทีว่า "นีไม่ใช่ตัวฉัน ไม่ใช่ความคิดของฉัน และฉัน

ไม่ยอมรบัมนัหรอก" ตอนนันฉันอยู่ในสนามกอล์ฟ ฉันจึงหยุดเล่นและใช้เวลาครู่หนึง

เพือตังใจฟงัเสียงของวิญญาณ ฉันอธิษฐานและมอบความรู้สึกอิจฉาไว้ก ับพระเจ้า

เมือฉันเข้าเฝ้ าพระเจ้า พระองค์ช่วยทําให้ฉันมันใจว่า ฉันไม่จําเป็นต้องอิจฉาใครเลย
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พระองค์ตร ัสว่า พระองค์มีแผนการทีดีสาํหร ับชีวิตของฉันด้วยเช่นเดียวกับคนทีฉัน

รูส้กึอิจฉานัน ไม่กนีาทีต่อมา ความรูส้กึอิจฉานันกห็ายไป ถ้าฉนัเกบ็มนัไวใ้นใจ ถ้าฉัน

ประคบประหงมมนัไว ้มนักค็งจะลุกลามใหญ่โตจนกอ่ปญัหาใหฉ้นัมากมาย

คุณและฉนัมทีีเกบ็ขอ้มูลขนาดใหญ่อยู่ภายในตวัของเราอยู่สองแห่ง อนัแรกคอื

ข้อมู ลฝ่ ายเนื อหนังที มาจากสุดข ั วความคิดในหัวสมองของเรา อีกอันหนึ งเป็น

ขอ้มูลฝ่ ายวญิญาณทีเอ่อล้นออกมาจากหวัใจ อันหนึงเป็นนําสกปรก เต็มไปดว้ยโคลน

อกีอนัหนึงเป็นนําสะอาดทดีมืกนิได ้มนัขนึอยู่กบัเราวา่จะตดัสนิใจดมืนําจากแหล่งไหน

บางคนพยายามดมืจากทงัสองแหล่ง นนัคอืสงิทพีระคมัภรีเ์รยีกวา่ เป็นคนสองใจ

(ยากอบ : ) คุณรู้ไหมว่าหมายความว่าอย่างไร? มนัหมายความว่าความคิดของคุณ

พยายามบอกคณุอกีอย่างหนึง สว่นวญิญาณพยายามบอกในสงิทตีรงกนัขา้มกนั แทนทจีะ

บอกไปว่า "ฉันไม่เชือเรืองนีหรอก เพราะเป็นคาํมุสา" คุณกลับเดินข้ามไปข้ามมา

ระหวา่งความคดิทงัสองนี

ถา้คณุและฉนัอยากมชีวีติครสิเตยีนทมีคีวามสขุ มชียัชนะและประสบความสาํเรจ็

ตามพระประสงคข์องพระเจา้ เรากต็อ้งตดัสนิใจวา่เราจะดมืจากบอ่ขอ้มลูใด เราตอ้งเรยีนรู้

ทจีะดาํเนินชวีติดว้ยวญิญาณ ไมใ่ชจ่ากหวัสมองของเรา
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ความโปรดปรานทีเหนือธรรมชาติ

เมือเราอ่านพระคมัภรีต์งัแต่พนัธสญัญาเดิมจนถงึพนัธสญัญาใหม่ เราพบว่า

มีหลายคนทีได้รบัความโปรดปราน ขอให้เรามาดบูางคนทีเป็นแบบอยา่งไว้สาํหรบัเรา

ในวนันี

โยเซฟ
จึงเอาโยเซฟไปจาํไว้ในคกุทีทีขงันักโทษหลวง โยเซฟกต้็องจาํอยู่ทีนัน

แต่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กบัโยเซฟ และทรงสาํแดงความรกัมนัคงแก่เขา

และทรงโปรดให้พศัดีเมตตาปรานีต่อเขา

พศัดีกม็อบนักโทษทงัปวงทีในเรือนจาํไว้ในความดแูล ของโยเซฟ การงาน

ทีทาํในทีนันทกุอย่าง โยเซฟเป็นผูร้บัผิดชอบ

พศัดีไม่ได้เอาใจใส่การงานใดๆทีโยเซฟดแูล เพราะเหตุพระเจ้าทรงสถิต

อยู่กบัท่าน และการงานใดๆ ทีท่านกระทาํพระเจ้ากท็รงโปรดให้เจริญขึน

ปฐมกาล : -

ถึงแมว้่าโยเซฟจะถูกลงโทษอย่างไม่ยุติธรรม เพราะถูกจําคุกในความผดิทีเขา

ไมไ่ดท้ํา พระเจา้ยงัคงสถติอยู่กบัเขาและทรงคอยดแูลเขา

ถา้ใครตกอยูใ่นสภาพแบบน ีกไ็มถ่อืวา่เลวรา้ยจนเกนิไปนกั เพราะถงึแมว้า่ชวีติจะ

ตอ้งมาลงเอยในคกุ แต่ไดร้บัความโปรดปรานจากพระเจา้ และไดร้บัผดิชอบดแูลการงาน

ทุกอย่างในคกุนันดว้ย

บทเรยีนทพีระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเรยีนรูจ้ากตวัอยา่งเรอืงน ีและเรอืงอนืๆ ทเีรากาํลงั

จะศกึษาตอ่ไปกค็อื ไมว่า่จะอะไรเกดิขนึในชวีติของเรา เรากย็งัสามารถทจีะรบัความโปรดปราน

จากพระเจา้และจากคนอนืๆได ้(ลูกา : )
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ในฐานะทเีราเป็นบตุรของพระเจา้ พระองคม์คีวามโปรดปรานไวพ้รอ้ม สาํหรบัเรา

เสมอ แต่ก็เหมือนสิงทีดีทัวไปในชีวิตนันแหละ การทีมีอะไรเตรียมพร้อมไว้ให้เรา

แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ครอบครองมันเสมอไป พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิงดี

หลายอย่างไวใ้ห้เราแล้ว แต่เรากไ็ม่เคยไดร้บั ไดช้นืชมมนัเลย เพราะเราไม่ยอมลุกขึน

มาใชค้วามเชอืในเรอืงนนัๆ

ตัวอย่างเช่น เมือเราไปสัมภาษณ์งานแต่ปากก็พราํพูดถึงแต่เรืองความกลัว

และความลม้เหลว กค็อ่นขา้งจะแน่ใจไดเ้ลยวา่เราคงไมไ่ดท้ํางานนันแน่นอน ตรงกนัขา้ม

ถงึเราจะสมคัรงานทเีราเองกร็ูว้า่ไมม่คีณุสมบตัพิอ เรากย็งัสามารถเขา้ไปสมัภาษณ์งานนนั

ด้วยความมันใจได้ ด้วยความเชือว่าพระเจ้าจะประทานความโปรดปรานมาเหนือเรา

ในสถานการณ์นนั

หลายปีกอ่นตอนทฉีนักบัเดฟแต่งงานกนัใหม่ๆ  เราคยุกนัวา่ฉนัจะตอ้งหางานทํา

สกัชว่งหนงึ ฉนัสมคัรงานไวท้หีนงึและกไ็ดท้ํางานนนั ฉนัไดเ้ลอืนตําแหน่งเรว็มาก จนไดเ้ป็น

เทยีบเทา่กบัรองผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั ถงึฉนัจะไมม่คีณุวฒุทิางการศกึษาหรอืประสบการณ์

มากขนาดนั น แต่พระเจ้าก็ให้ฉันได้ทํางานในตําแหน่งนันเพราะความโปรดปราน

ของพระองคอ์ยู่เหนือชวีติของฉนั

พระเจ้ามีพระประสงค์ทีจะประทานความโปรดปรานให้แก่คุณเหมือนอย่างที

ทรงประทานให้แกโ่ยเซฟ แต่การทีจะไดร้บัความโปรดปรานอย่างนนั คณุต้องทําเหมอืน

อย่างทโียเซฟไดท้ําและตอ้งใชค้วามเชอื โยเซฟรกัษาท่าทีทดีไีวใ้นท่ามกลางสถานการณ์

ทีเลวรา้ย ท่านม ี "ท่าทีแห่งความเชือ" พระเจ้าจึงประทานความโปรดปรานใหแ้ก่ท่าน

เมือความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือคุณ คนอืนจะรู้สึกชอบคุณโดยไม่มเีหตุผลใด

เป็นพเิศษ เขาอยากจะ อวยพรคณุ

เอสเธอร์
เมือถงึเวรของเอสเธอร ์บตุรสาวของอาบฮีาอิล ลงุของโมรเดคยัผูซึ้งรบัเธอ

ไว้ เป็นบุตรีจะเข้ าเฝ้าพระราชา เธอมิ ได้ขอสิ งใด นอกจากสิ งที เฮกัยขันที

ของพระราชาผู้ดูแลผู้หญิงแนะนําเท่านัน ฝ่ายเอสเธอร์เป็นทีถกูตาของทุกคน

ทีเห็นเธอ

เมือเขาพาเอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอร ัส ใน พระราชสาํนัก

ในเดือนสิบซึงเป็นเดือนเทเบทในปีทีเจด็แห่งรชักาล ของพระองค์
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พระราชาทรงรกัเอสเธอร์ยิงกว่าหญิงอืนทังสิน และเธอได้รบัพระกรุณา

และความโปรดปรานใน สายพระเนตรของพระองค ์  มากกว่าหญิงพรหมจารีทงัสิน

พระองค์จึง ทรงสวมมงกฎุบนศีรษะของเธอ   และทรงตังเธอให้เป็นพระราชินี

แทนวชัที

เอสเธอร ์ : -

คณุรูไ้หมวา่ มขีอ้พระคมัภรีท์กีล่าววา่ พระเจา้ดงึคนหนึงใหต้ําลงและยกคนหนึง

ให้สูงขึน (  ซามูเอล : ) ในกรณีนี พระเจ้าทรงยกเอสเธอร์ขึนมาจากความตําต้อย

และตั งไว้ เ ป็น ราชินี เหนื อทั งแผ่นดิน

พระองค์กระทํา ให้เธอเป็นทีโปรดปรานของทุกคนทีได้พบเธอ รวมทังกษัตริย์ด้วย

เพราะเธอไดร้บัความโปรดปรานจากพระเจา้

เรอืงราวต่อจากนนั เราพบวา่เอสเธอรไ์ดใ้ชค้วามโปรดปรานนนัเพอืการชว่ยชวีติ

ของตนเองและของชนชาวยวิใหร้อดตายจากแผนการทําลายลา้งเผา่พนัธุข์องฮามานคนชวัรา้ย

เธอไม่ไดก้ลวัทีจะไปเขา้เฝ้ ากษัตริย์เพือทูลขอการทรงช่วยเหลือจากพระองค์ ถึงแม้ว่า

การกระทําเชน่นนัจะเป็นการเสยีงต่อชวีติกต็าม เพราะเธอรูว้า่เธอไดร้บัความโปรดปราน

จากพระเจา้

ถา้คณุพบวา่ตนเองกาํลงัถูกรงัควาญ ขม่เหง หรอืถูกตงัขอ้รงัเกยีจ หรอืถา้มใีคร

ทกีาํลงัพยายามแยง่เอาสงิทเีป็นสทิธขิองคณุไป ไมว่า่จะเป็นการงาน บา้น ชอืเสยีง หรอืสงิใด

กต็ามในชวีติ อยา่พยายามแกไ้ขดว้ยการหาความโปรดปรานทางฝา่ยโลก แต่จงใชค้วามเชอื

ในพระเจ้าเพือให้ไดค้วามโปรดปรานแบบเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าสถานการณ์จะดูสินหวงั

แคไ่หนตามสายตาของมนุษย์ แต่พระเจา้สามารถยกชขูนึ และทําใหต้กตําลงได้

ทุกวันเมื อคุณออกไปทํา งาน คุณควรพูดว่า "ฉันเชือว่าว ันนี ฉันจะได้ร ับ

ความโปรดปรานในสถานทีนี  ฉันเชือว่าความสว่างของพระเจ้าส่องฉายลงมายังฉัน

และฉนัไดร้บัความโปรดปรานจากทุกคน ทงัจากพระเจา้และจากมนุษย์"

อย่าดาํเนินชวีิตดว้ยความกลวัว่าจะไม่มีใครชอบคุณ อย่ากลวัว่าจะถูกปฏเิสธ

แต่จงเชอืวา่พระเจ้าจะทําให้ทุกคนทีคณุตอ้งติดต่อดว้ยนัน ชอบคุณ ต้องการอยู่ใกลคุ้ณ

และมองดูคณุดว้ยความโปรดปราน
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ความโปรดปรานตามธรรมชาติกบั

ความโปรดปรานทีเหนือธรรมชาติ
เกอืบยสีบิปีมาแลว้ ตอนทฉีนัเรมิทํางานรบัใช ้ฉนักลวัมาก กลวัวา่คนจะไมย่อมรบั

ในสมยันนั ถา้ผูห้ญงิทําพนัธกจิอยา่งทฉีนัทําอยู่นจีะไดร้บัความนิยมนอ้ยกวา่ปจัจบุนันมีาก

ทุกวนันีนกัเทศน์ผูห้ญงิเป็นทยีอมรบักวา้งขวางมากขนึ

ฉนัรูว้า่มหีลายคน โดยเฉพาะคนใหม่ๆ  ทมีารว่มประชมุกเ็พอืคอยตดัสนิฉนั ฉนัรูว้า่

เขาจะคอยชงันําหนกัและวเิคราะห์ดทูุกอย่างทเีขาไดเ้หน็และไดย้ิน ฉนัจงึพยายามยนืพูด

อย่างพนิอบพเิทา และทําตวัแบบทคีดิวา่เขาคงจะพออกพอใจ ฉนัระวงัตวัแจในทุกคาํพูด

และทุกสงิททีํา เพราะฉนัอยากใหทุ้กคนชอบและยอมรบัฉนั

นันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ และมันก็ไม่ได้ผล การพยายามให้ได้ความ

โปรดปรานดว้ยกาํลงัของตวัเองไม่เพยีงแต่จะเป็นงานทีหนักเท่านัน มนัยงัไรผ้ลอีกดว้ย

ตามปกติยิ งเราพยายามเอาใจคนมากเท่าใด เราก็ยิ งทําผิดพลาดมากขึนเท่ านั น

และคนทถีูกอกถูกใจเรากม็นี้อยลงไปอกี

ปญัหาก็คอืฉันพยายามทีจะได้รบัความโปรดปรานตามธรรมชาติ ตอนนันฉัน

รูอ้ยู่แคน่ันฉนัไมรู่ถ้งึเรอืงความโปรดปรานแบบเหนือธรรมชาตเิลยจนกระทงัเมอืประมาณ

สบิปีทผีา่นมาฉนัไดเ้รยีนรูว้า่ความโปรดปรานเป็นสว่นหนงึของพระคณุทจีรงิในพระคมัภรีใ์หม่

ฉบบัภาษาองักฤษ คาํวา่ พระคณุ กบัคาํวา่ ความโปรดปราน มาจากภาษากรกีคาํเดยีวกนัคอื

คารสิ ฉะนันพระคุณของพระเจ้ากค็อืความโปรดปรานของพระเจ้า และความโปรดปราน

ของพระเจา้กค็อืพระคณุของพระเจา้ ซงึทําใหส้งิทจีําเป็นตอ้งเกดิ ไดเ้กดิขนึในชวีติของเรา

ผ่านทางชอ่งทางของความเชอื มนัคอืฤทธิเดชของพระเจา้ทีจะเขา้มาทําการในสงิซึงเรา

ทําไมไ่ด ้โดยผา่นทางความเชอื

ความโปรดปรานกเ็หมอืนกบัพระคุณ ซึงเราไมส่ามารถซือเอาไดด้ว้ยความเชอื

แต่ความเชือเป็นช่องทางทีจะทําให้เราได้รบัพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้า

ตลอดจน พระพรนานาประการของพระองค์

พระคุณคือฤทธิเดชทีจะเปลียนแปลงเรา และสถานการณ์รอบข้าง เราได้รบั

ความโปรดปรานไม่ใช่เพราะกาํลงัหรือฤทธิเดชของมนุษย์ แต่โดยพระวญิญาณบรสิุทธิ

หนึ งในยีสิบห้าพระนามของพระวิญญาณบริสุทธินันคือ "พระวิญญาณแห่งพระคุณ"

โดยพระวิญญาณแห่งพระคุณของพระเจ้านันเอง ทีทําให้เราได้ร ับความโปรดปราน

ทงัจากพระเจา้และจากมนุษย์
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ดงันัน พระคุณคือฤทธิเดชของพระเจ้าทีมาถึงเราในเฉพาะดา้น ผ่านช่องทาง

ของความเชอื ความโปรดปรานคอืการยอมรบัและพระพรทคีนอนืสาํแดงต่อเรา เพราะเรา

มพีระคุณของพระเจ้าฉายแสงอยู่เหนือชวีิต พระเจ้าทรงส่องความสว่างเข้ามาเหนือเรา

พระองคท์ําใหเ้ราเป็นจุดสนใจของคนอนื

ทนีี ถงึแมว้า่ความสวา่งนนัมอียู่จรงิ แต่ตามปกตแิลว้ในสายตาของมนุษย์จะมอง

ไม่เห็น ส่วนใหญ่คนทวัไปไม่รู้ดว้ยซําว่าทําไมเขาถึงมองดูเราดว้ยความรู้สกึโปรดปราน

เขาไม่รูว้า่ทําไมถงึชอบ ยอมรบั ไวใ้จ นิยม ชอบอยู่ใกล้เรา และชอบเรามากกวา่คนอืน

เขารูส้กึอยา่งนนัเพราะพระเจา้ทรงสอ่งความสวา่งแหง่พระคณุของพระองคม์าอยูเ่หนอืเราและทําใหเ้รา

ไดร้บัความโปรดปรานนัน

ตอนทีฉันคน้พบเรืองความโปรดปรานเหนือธรรมชาตินัน ฉันกาํลังหมดเรียว

หมดแรงเพราะมวัแต่ดนิรนพยายามทําใหค้นอนืยอมรบัและชมเชย ตงัแต่นนัมา ฉนัเรมิใช้

ความเชอืเพอืขอความโปรดปรานเหนอืธรรมชาตจิากพระเจา้ มนัทําใหฉ้นัหมดความกดดนั

ฉนัไม่ตอ้งกงัวลอีกต่อไปวา่คนทมีารว่มประชมุจะเกดิความรูส้กึประทบัใจไดอ้ย่างไร

ทุกวนันี ฉนัตอ้งยนืเทศนาและทําพนัธกจิต่อหน้ากลุ่มคนแบบไมซ่ําหน้าเกอืบจะ

ทกุสดุสปัดาห ์ถา้ฉนัไมไ่ดเ้รยีนรูท้จีะใชค้วามเชอืเพอืขอความโปรดปรานจากพระเจา้ ฉนักค็ง

ทําไมไ่ด ้ความกดดนัคงจะทําใหฉ้นัประสาทฉนัเสยีไปแลว้ แตต่อนนมีนัไมส่ามารถกวนใจฉนั

ไดเ้ลยแมแ้ต่น้อย

เมือคุณใช้ความเชือเพือขอความโปรดปรานเหนือธรรมชาติจากพระเจ้าแล้ว

มนัจะชว่ยปลดปลอ่ยความเครยีดในตวัคณุออกไป แทนทจีะพยายามทําอะไรดว้ยตวัคณุเอง

คุณจะรูส้กึอสิระและมคีวามสขุกบัสงิทีคุณทํา เพราะไม่ว่าคนจะตอบสนองต่อคณุอย่างไร

มนักไ็มใ่ชป่ญัหาของคณุอกีตอ่ไปแลว้ คณุแคท่ําอย่างดทีสีดุและทเีหลอืกฝ็ากไวก้บัพระเจา้

คุณไม่จําเป็นต้องทําอย่างทีฉันเคยทํา คือพยายามทําตัวให้ทุกคนทีคุณพบ

ยอมรบัในตวัคณุ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งเสแสรง้เพอืทําใหผู้ค้นประทบัใจ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งสมยอม

บงัคบัใจ หรอืประจบประแจงผูค้น พยายามทุ่มเทและดนิรนทงัวนัทงัคนืคอยพูดและทําแต่

สงิทคีดิว่าจะทําใหค้นอืนรูส้กึพอใจ คุณทําแบบฉันได ้ คอืทงิทุกอย่างเหล่านันเสยีให้หมด

เพราะเราไม่จําเป็นต้องเสาะหาความโปรดปรานตามธรรมชาติอีกแล้ว แต่ให้เรารบัเอา

ความโปรดปรานแบบเหนือธรรมชาติไว้
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ข้อแตกต่างระหว่างความโปรดปรานตามธรรมชาติ

และความโปรดปรานทีเหนือธรรมชาติ
ขอ้แตกต่างทีสาํคญัระหวา่งความโปรดปรานตามธรรมชาต ิ กบัความโปรดปราน

ทีเหนือธรรมชาติ ก็คือความโปรดปรานตามธรรมชาติเป็นสิงทีเราดินรนหาเอาเองได้

แต่ความโปรดปรานเหนือธรรมชาตไิมไ่ดเ้ป็นเช่นนนั

ถา้เราทุ่มเทมากพอ และนานพอ สว่นใหญ่เราจะทําใหค้นชอบและยอมรบัเราได้

แตพ่ระเจา้ไมป่ระสงคใ์หเ้ราทุม่เวลาและพลงังานไปกบัการแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์

และมนุษย์ พระองคต์้องการให้เราอุทิศเวลาและเรยีวแรงของเราในการทําตามนําพระทยั

ของพระองค ์ไมว่า่จะเป็นทนีิยมชมชอบของผูค้นหรอืไมก่ต็าม

ความโปรดปรานเหนือธรรมชาตเิป็นสงิทไีมใ่ชส่งิทเีราดนิรนหาเอาเองได ้มนัเป็น

ของขวญัจากพระเจา้ นนัคอืความโปรดปรานทพีระเจา้ตอ้งการใหเ้ราม ีวธิทีเีราจะไดม้านนั

งา่ยกค็อืการใชค้วามเชอืและรบัเอาจากพระเจา้

เหตผุลขอ้หนงึทเีราตอ้งไมใ่ชเ้วลาและเรยีวแรงไปกบัการแสวงหาความโปรดปราน

ตามธรรมชาตกิเ็พราะวา่มนัเป็นสงิทไีมย่งัยนื ต่อไปนีคอืบทเรยีนทีพระเจา้ตอ้งการใหเ้รา

ไดเ้รยีนรู้

ถา้เจา้ไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นดว้ยการกระทําของเจ้าเอง เจา้กต็อ้งคอยรกัษา

มนัไวด้ว้ยวธิทีเีจา้ไดม้นัมา

นีเองเป็นเหตุททีําใหห้ลายคนเจอปญัหา มนัเป็นจุดททีําใหเ้ขาตกอยู่ใตฤ้ทธเิดช

และอทิธพิลของวญิญาณแห่งการบงัคบัใจและการควบคมุ วญิญาณเหล่านีจะทําการอยู่ใน

ชวีติเรา ถา้เรายอมต่อมนั

ถ้ าคุณและฉันพยายามทํา ให้คนชอบและยอมรับเราโดยการพู ดและทํา

สงิทีเขาชอบ เรากต็้องพยายามพูดและทําแบบนันอยู่เรอืยไปเพือรกัษามติรภาพและการ

ยอมรบัจากเขา นนัคอืรูปแบบหนึงของพนัธนาการ เราจะไม่มอีิสระทีจะไดร้บัการทรงนํา

จากพระเจา้อกีต่อไป เราจะคอยเอาอกเอาใจคน ไมอ่ย่างนนัเขากจ็ะไมย่อมรบัเราอกี

แต่ความโปรดปรานเหนือธรรมชาติไม่ได้ขึนอยู่ก ับการเอาใจคนตลอดเวลา

มนัขึนอยู่กบัพระคุณพระเจ้าทีทําให้คนยอมรบัและรกัษาไวอ้ย่างนัน นันคอืเหตุผลทีฉัน

อธษิฐานขอความโปรดปรานเหนือธรรมชาตเิป็นประจําทุกวนั ไมรู่ก้คีรงัต่อกคีรงัทพีระเจา้

ไดท้รงเคลอืนไหวอย่างเหนือธรรมชาตใินชวีติของฉนัเพอืประทานความโปรดปรานในชวีติ

พระองค์ทรงนําพาฉันให้ทําพันธกิจซึ งตามความรู้ความสามารถตามธรรมชาติแล้ว
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ฉันทําอะไรไม่ไดเ้ลย บางครงัพระองค์ทําให้ฉันประหลาดใจทีไดเ้ห็นสงิทีพระเจ้าทรงนํา

ให้ฉันทําและสถานทีต่างๆ ทีพระองค์ทรงอนุญาตให้ฉันไป นียงัไม่นับการได้พบผู้คน

มากมาย ทมีคีณุคา่ ซงึพระองคท์รงนํามาในการประชมุของฉนัดว้ย

สงิเดยีวทฉีนัทําไดก้ค็อืพูดวา่ "ขอบพระคณุพระเจา้"

เมอืใดทเีราเลกิดนิรนทําดว้ยตวัเราเอง  แลว้ยอมใหพ้ระเจา้ประทาน ความโปรดปราน

มาสูเ่รา มนัจะทําใหเ้ราเกดิความรูส้กึขอบพระคณุและมใีจกตญั ู

แตถ่า้เราพยายามดนิรนตอ่สูเ้พอืใหไ้ดร้บัการยอมรบัดว้ยกาํลงัของเราเอง เรากจ็ะ

รูส้กึภมูใิจ และยกย่องชมเชยในความสามารถและความพยายามของตวัเอง แต่เมอืเรารูว้า่

ทกุสงิทเีรามแีละใชอ้ยูน่นัเป็นของขวญัจากพระเจา้และเกดิจากความโปรดปรานเหนอืธรรมชาติ

ของพระองค ์เรากท็ําอย่างอนืใดไมไ่ดอ้กีนอกจากพูดวา่ "ขอบพระคณุพระเจา้"

เรามกัจะรู้สกึขอบพระคุณในสิงทีเรารูว้่าเราไม่สมควรจะไดร้บัมากกว่าสงิทีเรา

คิดว่าเราสมควรได้ นีเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นเหตุผลขอ้หนึงทีทําให้พระเจ้า

ต่อสูผู้ท้ีหยิงจองหอง แต่ประทานพระคุณ (ความโปรดปรานทีเหนือธรรมชาติ ซึงเราไม่

สมควรจะไดร้บั) แกผู่ท้มีใีจถ่อม (ยากอบ : )

ดาเนียลและเดก็หนุ่มชาวฮีบรู
ในปีทีสามของรชักาล เยโฮยาคิม กษัตริย์ของยูดาห์ เนบูคดัเนสซาร์

กษตัริยข์องบาบิโลนเสดจ็มายงั กรงุเยรซูาเลม็   และทรงล้อมเมืองไว้

และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิม กษัตริย์ของยูดาห์ไว้ในหัตถ์

ของพระองค์ท่าน พร้อมทั งเครื องใช้ บางชิ นแห่งพระนิเวศของพระเจ้ าและ

พระองค์ท่านก็นําของเหล่านั นมายังแผ่นดิน ชินาร์มายังนิเวศแห่งพระของ

พระองคท่์าน และทรงบรรจเุครืองใช้เหล่านันไว้ในคลงั ของพระของพระองคท่์าน

แล้วกษตัริยน์ันกท็รงบญัชาให้ อชัเปนัส หวัหน้าขนัทีของพระองค์ท่าน ให้นําคน

อิสราเอลบางคน ทงัเชือพระวงศแ์ละเชือสายของขนุนาง

ในบรรดาคนเผา่ยูดาห์นันมีดาเนียล ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์

และท่านหวัหน้าขนัทีจงึตงัชือให้ใหม่   ดาเนียลนนัให้เรยีกว่าเบลเทชสัซาร ์ฮานนัยาห์

เรียกว่าชดัรคั มิชาเอลเรียกว่าเมชาค และอาซาริยาห์เรียกว่าอาเบดเนโก

แต่ดาเนียลตังใจไว้ว่าจะ ไม่กระทาํตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของ

พระราชา หรือด้วยเหล้าองุ่นซึงพระองค์ดืม เพราะฉะนันเขาจึงขอหัวหน้าขนัที
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ให้ยอมให้เขาทีจะไม่กระทาํตวัให้เป็นมลทิน

และพระเจ้าทรงให้หวัหน้าขนัทีให้ความโปรดปรานและเมตตาดาเนียล

ดาเนียล : - , -

ขอ้พระคมัภรีต์อนนี ทําใหเ้ราเหน็เรอืงราวทคีุน้เคยกนัดี

เพราะความบาปทีคนยูดาห์กระทําต่อพระเจ้า พวกเขาจึงต้องตกไปเป็นเชลย

ทีบาบิโลน ณ ทีนันเองกลุ่มคนหนุ่มทีมอีนาคต เช่น ดาเนียล และเพือนๆ อีกสามคน

ได้ถูกเลือกให้ร ับราชการในราชสาํนักของกษัตริย์ พวกเขาต้องเข้าร ับการฝึกฝนและ

เตรยีมตวัเป็นเวลาสามปี ซงึในชว่งนนัพวกเขาตอ้งฝึกรบัประทานอาหารชนัดแีละเหลา้องุน่

จากโต๊ะเสวยของกษตัรยิ ์แตด่าเนยีลและเพอืนของทา่นไดต้งัใจทจีะไมท่ําใหต้วัเองเป็นมลทนิ

โดยอาหารสงูของพระราชา จงึไดข้ออนุญาตจากขนัทเีพือกนิแต่อาหารจําพวกผกัและนํา

เท่านนั

พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าได้ให้ดาเนียลและเพือนได้ร ับความโปรดปราน

(ความสงสาร, ความเมตตากรณุา) จากขนัท ีจนเขายอมใหด้าเนียลรบัอาหารไดต้ามทรีอ้งขอ

ขอแต่เพียงมนัไม่กระทบต่อสุขภาพของพวกเขา แน่นอน พวกเขาไม่ได้รบัผลเสียใดๆ

กลบัมสีขุภาพแขง็แรงกวา่พวกคนหนุ่มอนืๆ ทเีตรยีมตวัรบัราชการพรอ้มกนั ทจีรงิพระราชา

ทรงพอพระทยัในตวัดาเนยีลกบัเพอืนของทา่นมาก จงึไดท้รงแตง่ตงัใหพ้วกเขาเป็นทปีรกึษา

ใกลช้ดิของพระองค ์(ขอ้ - )

ความโปรดปรานของพระเจา้อยู่เหนือดาเนยีลและเพอืนๆ อย่างเตม็ท ีจนในทสีดุ

ดาเนยีลไดเ้ลอืนตําแหน่งเป็นเหมอืนนายกรฐัมนตรขีองบาบโิลน ซงึเป็นมหาอํานาจของโลก

ในเวลานนั สว่นเพอืนๆ ของท่านกไ็ดร้บัราชการเป็นเจา้หน้าทรีะดบัสงูในราชอาณาจกัร

คณุคดิวา่เหตุการณ์แบบนจีะเกดิขนึไดไ้หม ถา้ดาเนียลกบัเพอืนของท่านพยายาม

ทจีะเลือนขนัตนเองโดยอาศยัความโปรดปรานตามฝ่ ายโลก?

พระเยซู
พระเยซูกไ็ด้จาํเริญขึนในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นทีชอบ

จาํเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทงัปวงด้วย

ลูกา :
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พระเยซูทรงเป็นทีโปรดปรานของพระเจ้าและต่อหน้าคนทงัปวงอย่างเต็มเปียม

มานบัแตอ่ยูใ่นวยัเดก็ ทจีรงิ เมอืพระองคเ์รมิทําพระราชกจิ ประชาชนเกดิความชนืชมศรทัธา

พระองคจ์นพระองคแ์ทบจะไมม่เีวลาอธษิฐานและสามคัคธีรรมกบัพระบดิาในสวรรคเ์ป็นสว่นตวัเลย

แมแ้ตค่นทไีมเ่ชอืในพระองคก์ย็งัรูด้วีา่ พระองคเ์ป็นทโีปรดปรานตอ่พระเจา้และตอ่คนทงัปวง

เมือพวกฟาริสีส่งทหารมาจับพระองค์ ในข้อหาที ทรงอ้างตนเองเป็นบุตรพระเจ้า

พวกทหารพวกนนักลบัไปมอืเปล่า และพูดกนัว่า "ไมเ่คยไดย้นิผูใ้ดพูดเหมอืนคนๆนีเลย"

(ยอห์น : , , )

ในบนัปลายของชวีิต พระองค์ได้ถูกนําไปอยู่ต่อหน้าพวกฟาริสแีละเจ้าหน้าที

บา้นเมอืง พระองคย์งัทรงเตม็ไปดว้ยความโปรดปรานจากพระเจา้ ถงึแมว้า่จะมคีนกลุม่หนงึ

ทีอิจฉาและเกลียดชังพระองค์ พวกทีต่ อต้านและปรักปราํพระองค์ด้วยพยานเท็จ

แต่พระองค์ก็ได้ร ับความโปรดปรานจากปีลาต จนเขาคิดจะปล่อยพระองค์เป็นอิสระ

ถา้ฝงูชนไมก่ดดนัเรยีกรอ้งใหต้รงึพระองค์

แมใ้นขณะทพีระเยซูกาํลงัถูกปีลาตไต่สวนอยู่นนั ภรรยาของปีลาตไดส้ง่ผูส้อืสาร

มาเรยีนท่านว่า "อย่าพวัพนักบัเรืองของคนชอบธรรมนันเลย...."  (มทัธิว : )

เธอตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ ผู้รบัการเจิม และผู้ทีไดร้บัความโปรดปราน

จากพระเจา้

แมแ้ต่ปีลาตเองกเ็กรงกลวัพระเยซู เพราะเขารูว้่าความโปรดปรานของพระเจ้า

อยู่เหนือพระองค์ ไม่เชน่นนั ผูท้ทีรงอทิธพิลมากเชน่ปีลาตคงไม่แสดงการแกต้วัโดยการ

ลา้งมอืในอ่างต่อหน้าฝงูชน พรอ้มกบัประกาศวา่ "เราไม่มีความผิดเรืองโลหิตของชาย

ผูช้อบธรรมคนนี พวกเจ้าต้องรบัผิดชอบเอาเองเถิด" (มทัธวิ : )

หลงัจากทพีระเยซูถูกตรงึบนกางเขนแลว้ นายรอ้ยทหารโรมนัผูร้บัผดิชอบในการ

ตรงึกางเขน ...เมือได้เหน็เหตกุารณ์ทีเกิดขึนแล้ว ได้ระลกึถงึพระเจา้และขอบพระคณุ

สรรเสริญพระองค์ และกล่าวว่า แท้จริง ท่านผู้นีเป็นคนชอบธรรม (เทียงธรรม

ไร้ความผิด) อย่างไม่ต้องสงสยั (ลูกา : ) และในขอ้ต่อมา พระคมัภรี์เขยีนไวว้่า

"ฝงูชนทงัหมดทีมาชุมนุมกนัเพือจะดเูหตกุารณ์นัน เมือเหน็แล้วกพ็ากนัตีอกชกตวั

กลบัไป"

ทําไมผู้คนเหล่านีจึงมปีฏิกริ ิยาเช่นนัน? เพราะพวกเขารู้ว่า ความโปรดปราน

ของพระเจา้ดาํรงอยู่เหนือพระองค ์ผูซ้งึถูกตรงึบนกางเขนต่อหน้าต่อตาเขา
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ดงันัน พระเยซูเป็นผู้ทีมีความโปรดปรานทงัต่อพระพกัตร์พระเจ้าและต่อหน้า

คนทัวไป ไม่เพียงแต่เมือพระองค์ทรงเจริญวยัไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เท่านัน แต่ตลอด

พระชนมช์พีของพระองค ์แมก้ระทงัภายหลงัทพีระองคท์รงสนิพระชนมแ์ลว้

นนัคอืภาพทฉีนัใหเ้ราไดม้องเหน็ตวัเองดว้ย ในฐานะคนทไีดร้บัความโปรดปราน

จากพระเจา้ พระเจา้ทรงทอดพระเนตรดเูราในภาพทตี่างไปจากทเีรามองดตูวัเอง พระองค์

ไมไ่ดเ้หน็วา่เราอ่อนแอ สนิหวงัหรอืเป็นคนบาปหนา แต่พระองคท์รงทอดพระเนตรเหน็เรา

สวมใส่เสือแห่งความชอบธรรม สวมรองเท้าแห่งสนัติสุข สวมใส่อาวุธยุทธภณัฑ์ทังชุด

ของพระเจา้และถอืพระแสงดาบของพระวญิญาณซงึเป็นพระวจนะของพระเจา้ นนัคอืภาพ

ทเีราควรมองเหน็ตวัเอง

เหตทุพีระเจา้มองเหน็เราเป็นแบบน ีเพราะพระองคไ์มไ่ดด้เูราตามมติฝิา่ยเนอืหนงั

แต่ตามมติฝิ่ ายวญิญาณ นนัคอืวธิทีเีราตอ้งเรยีนรูท้จีะมองดตูวัเราเองดว้ย

อย่ามองดูกระจกเงาแลว้บอกวา่ "โธ่ จะมใีครบา้งไหมทสีนใจฉัน? คนไมส่าํคญั

อยา่งฉนัจะมโีอกาสไดเ้พอืน ไดง้านดีๆ  ไดแ้ตง่งาน มคีรอบครวั มงีานพนัธกจิ ไดเ้ป็นพระพร

ต่อคนอนืหรอืเปล่า? คงไมม่ใีครตอ้งการฉนัหรอก"

เมอืคณุทําอย่างนนั คณุกาํลงัมองตามสายตาฝ่ ายเนือหนงั คณุไมไ่ดถ้วายเกยีรติ

แกพ่ระเจา้ในสงิทพีระองคส์ามารถทําไดเ้พอืคณุ

ไมส่าํคญัหรอกวา่สภาพภายนอกของเราจะเป็นอย่างไร ไมส่าํคญัหรอกวา่ตวัเรา

ในสายตาของตนเองหรือของคนอืนจะเป็นอย่างไร เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าสามารถ

ใหแ้สงสวา่งแห่งความโปรดปรานของพระองคส์่องมาเหนือเราได ้ ดงัเชน่ทพีระองคไ์ดท้รง

กระทําเพือพระเยซูมาแล้ว เพือเราจะได้จําเริญขึนในด้านสติปญัญา ในด้านร่างกาย

และเป็นทชีอบจําเพาะพระเจา้ และต่อหน้าคนทงัปวง เชน่เดยีวกนัดว้ย (ลูกา : )

นางรูธ
ดงันันนาโอมีจึงกลบัมา และรธูลูกสะใภ้ชาวโมอบักก็ลบัมาด้วย ผูก้ลบัมา

จากแผน่ดินโมอบั   และเขาทงัสองมายงัเมืองเบธเลเฮมในต้นฤด ูเกียวข้าวบารลี

ฝ่ายนาโอมีนั นมีญาติ ข้างสามีคนหนึ งเป็นคนมังมี ตระกูลเดียวกับ

เอลีเมเลค  ชือโบอาส

และรูธชาวโมอับจึ งพูดกับนาโอมี ว่า "ขอให้ ฉั นไปที ทุ่ งนาเพื อจะ

เก็บรวงข้าวตก ตามแต่ใครจะมีใจกรุณา" นาโอมีตอบนางว่า "ลูกของแม่เอ๋ย
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จงไปเถิด"

เธอก็ออกเดินตามหลงัคนเกียวเพือคอยเก็บข้าวตก เผอิญเข้าไปในนา

ของโบอาส ซึงเป็นคนตระกลูเดียวกบัเอลีเมเลค

แล้วโบอาส จึงพดูกบัรูธว่า "ลูกเอ๋ย ขอฟังหน่อย อย่าไปเกบ็ข้าวทีนาอืน

หรือทิงนานีไปเสียเลย จงอยู่ใกล้ๆ สาวใช้ของฉัน

ตาของเจ้าจงมองดูตามนาทีเขากาํลงัเกบ็เกียวกนัอยู่   แล้วก็จงติดตาม

เขาไป ฉันได้สงัพวกหนุ่มๆ มิให้รบกวนเจ้าแล้วมิใช่หรอื เมือเจ้ากระหายนํากเ็ชิญไป

ทีหม้อนํา ดืมนําซึงคนหนุ่มๆตกัไว้"

รูธก็ซบหน้าลงที ดินกราบท่ านและพูดว่า "ดิ ฉั นเป็นแต่ เพี ยงคนต่างด้าว

ทาํไมท่านจึงมองดิฉันด้วยความเอาใจใส่"

นางรธู . - . - , -

ฉันมนัใจว่าคุณจําเรืองราวของนางรูธและนางนาโอมีผู้เป็นแม่สามไีด้ นาโอมี

กบัครอบครวัอพยพไปอยูใ่นแผน่ดนิโมอบัในคราวทยีูดาห์เกดิกนัดารอาหาร ต่อมาเมอืสามี

ของนางเสียชีวิตและบุตรชายซึ งเป็นสามีของนางรูธก็เสียชีวิตด้วย จึงได้พากัน

เดินทางกลับไปยังยูดาห์ ณ ทีนัน นางรูธได้ขออนุญาตแม่สามีออกไปเก็บข้าวตก

เพอืนางกบัแมส่ามจีะไดไ้มอ่ดตาย

ขณะทีนางรูธกาํลงัเกบ็ขา้วตกอยู่นัน พระเจ้ากท็รงกระทําให้โบอาสเจ้าของนา

เกดิความโปรดปรานเธอ โบอาสนนัเป็นญาตฝิ่ ายสามขีองนางนาโอม ี โบอาสดแูลเอาใจใส่

นางรธู ใหอ้าหารและนําแกเ่ธอ และไดส้งักาํชบัใหค้นเกยีวขา้ว ปล่อยขา้วเหลอืไวใ้หน้างรธู

ไดเ้กบ็มากเป็นพเิศษดว้ย (นางรธู : - )

อันทีจริง นางรูธได้ร ับความโปรดปรานมากในสายตาของโบอาส จนต่อมา

เขาไดข้อแต่งงานกบัเธอ  ทําใหเ้ธอและนางนาโอมไีดร้บัการดแูลอย่างดตีลอดชวีติ

นี เป็นตัวอย่างทีดีมาก ทีช่วยให้เราเห็นภาพและผลแห่งความโปรดปราน

ของพระเจ้าทีมีต่อมนุษย์  และความโปรดปรานเช่นเดียวกันนีก็มีพร้อมสาํหร ับคุณ

และฉนัแลว้ ถา้เรายอมหยดุดนิรนทจีะแสวงหาความโปรดปรานดว้ยการกระทําฝา่ยเนอืหนงั

เพยีงแค่เราทูลขอรบัเอาความโปรดปรานทีเหนือธรรมชาติและรบัเอาดว้ยความเชอื
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คาํนิยามของพระคณุและความโปรดปราน
ดงัทไีดเ้หน็ไปแลว้ ในพระคมัภรีค์าํวา่ พระคณุ และความโปรดปราน ต่างกแ็ปล

มาจากคาํภาษากรกีว่า คารสิ (Charis) เราไดก้ล่าวแลว้ว่า พระคุณคอื ความโปรดปราน

ทีไม่อาจไดม้าดว้ยการดินรนหา หรอืทําความดี และเป็นสิงทีเราไม่สมควรจะไดร้บัเป็น

ฤทธเิดชทมีาจากพระเจา้เพือชว่ยเหลือเราจากการโน้มเอยีงไปในทางชวั เรายงัเหน็อกีวา่

ความโปรดปรานคอืพระคณุหรอืฤทธเิดชจากพระเจา้ในตวัเรา ทชีว่ยใหเ้ราสามารถกระทํา

สงิต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ไปดว้ยความงดงามและเตม็ไปดว้ยความโปรดปราน

เราไดเ้ห็นแล้วว่า ความโปรดปรานมทีังแบบตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ

ความโปรดปรานตามธรรมชาตจิะถกูกาํหนดโดยวธิทีเีราปฏบิตัติอ่คนอนื ซงึตอ้งเกยีวขอ้งกบั

การพูดยกย่อง ชมเชย การพูดใหก้าํลงัใจคนและการใชค้วามพยายามแบบมนุษย์เพอืสรา้ง

ความประทบัใจแกค่นอนื เราควรดตีอ่คนอนืแตต่อ้งเพอืเหตผุลทถีกูตอ้ง ความรกัแบบพระเจา้

ต้องปราศจากเจตนาทีซ่อนเร้น ความโปรดปรานตามธรรมชาติเป็นสิงที เราสร้างได้

แต่ดงัทเีราไดเ้หน็ไปแลว้วา่ ความโปรดปรานเหนือธรรมชาตนินัมาจากพระเจา้

ถงึแมว้า่เราไมส่ามารถสรา้งความโปรดปรานเหนอืธรรมชาตไิด ้เพราะเป็นสงิทเีป็น

ของประทานจากพระเจา้ แตเ่มอืเราทําทกุอยา่งเพอืสรา้งความโปรดปรานตามธรรมชาต ิเชน่

มใีจกรณุาตอ่ผูอ้นื แสดงความเคารพและใหเ้กยีรตแิกผู่อ้นื พยายามเสรมิสรา้งคนอนืขนึเสมอ

กเ็ทา่กบัเรากาํลงัหวา่นเมลด็พนัธุเ์พอืการเกบ็เกยีวความโปรดปรานเหนอืธรรมชาตไิดใ้นอนาคต

เมอืเราปฏบิตัติ่อคนอืนอย่างถูกต้องและคาดหวงัความโปรดปรานจากพระเจา้ เรากก็าํลงั

เดนิไปในเสน้ทางทถีูกตอ้งซงึนําไปสูก่ารมคีวามสมัพนัธ์อนัด ีเขม้แขง็และเป็นความสมัพนัธ์

ตามแบบพระเจา้

ความหมายของการได้รบัความโปรดปราน
บอ่ยครงัทเีราพูดถงึคนทไีดร้บัความโปรดปรานพเิศษจากพระเจา้ และจากมนุษย์

วา่เขาเป็น "คนโปรด" การไดร้บัความโปรดปรานกค็อืการไดร้บัการเชดิชนูนัเอง

เราแตล่ะคนอยากไดร้บัการเชดิช ูถอืวา่เป็นความหยงิหรอืเปล่า? ไมเ่ลย ถา้ความ

โปรดปราน การเชดิชนูนัเป็นมาจากพระเจา้ ไม่ไดม้าจากความทะเยอทะยานของเราหรอื

จากการดนิรนอย่างเหน็แก่ตวัของเราเพือดงึความสนใจมาสู่ตวัเอง

พูดตามตรง ฉันรู้สึกเป็นเรืองน่าปิติยินดีทีเห็นพระเจ้ายกชูคนใดคนหนึงขึน

โดยเฉพาะถา้คนคนนนัคอืฉัน! ฉันชอบทีจะเห็นพระเจ้าเคลือนไหวเพือฉัน และฉันคดิวา่
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ทุกคนคงคิดแบบเดียวกัน ฉันต้องยอมรบัว่ามันเป็นเรืองน่าสนุกทีเห็นพระเจ้าทําให้

คนใดคนหนึงเป็นจุดเดน่ หรอืปฏบิตัติ่อเขาอย่างอย่างพเิศษ โดยเฉพาะต่อหน้าต่อตาคนอนื

เรืองนี เกิดขึนกับพวกเราทุกคนไม่คร ังใดก็คร ังหนึง โดยเฉพาะผู้ทีคาดหวงั

และขอจากพระเจา้เพอืใหม้นัเกดิขนึ

ยกตวัอย่าง คณุเคยตอ้งเขา้ควิยาวเพอืรอจ่ายเงนิในซุปเปอรม์าร์เกต็ ในขณะที

กาํลงัมธีุระรบีรอ้นบา้งไหม? คณุเคยอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยใหค้ณุไดอ้อกจากทนีนั

เรว็ขนึไหม?

บางครั งในสถานการณ์นั น ฉันจะอธิษฐานกับพระเจ้าว่า "พระบิดาเจ้า

โปรดประทานความโปรดปรานแก่ข้าพระองค์ดว้ยเถิด" บ่อยครงั ปรากฏว่ามีพนักงาน

อีกช่องหนึงเดินมาหาฉัน บอกว่า "คุณผู้หญิงค่ะ เชิญมาตรงช่องนีเลยค่ะ" หรือบางที

คนทีอยู่ขา้งหน้าซงึมขีองเต็มรถเขน็จะดงึรถออกไปพรอ้มกบับอกวา่ "คณุครบั คณุมขีอง

ไมก่ชีนิเอง เชญิกอ่นเลยครบั"

ถา้สงิเหล่านีเกดิขนึกบัคณุ แสดงวา่คณุกาํลงัไดร้บัความโปรดปรานจากพระเจา้

โดยทบีางครงัคณุอาจไมรู่ต้วัดว้ยซํา ลองคดิดูสวิา่ มนัจะเกดิขนึบอ่ยแคไ่หนถา้คณุรูจ้กัวธิี

ขอความโปรดปราน

เมอืสงิเหลา่นเีกดิขนึ และคณุรูว้า่นนัคอืสญัญาณของการไดร้บัการยกชจูากพระเจา้

และความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือคุณ สงิเดยีวทีคณุทําไดต้อนนันกค็อืการพูดว่า

"ขอบพระคณุพระเจา้"

พระเจา้ประสงคท์จีะประทานความโปรดปรานเหนือธรรมชาตใิหแ้กเ่รา เพราะมนั

ทําใหเ้กดิการสรรเสรญิและขอบพระคณุอย่างจรงิใจ

เป็นเรืองทีน่ายินดเีสมอทีจะไดร้บัความโปรดปรานจากพระเจ้า แต่ดูเหมอืนว่า

มนัจะไม่ค่อยเกดิขนึบอ่ยเท่าทีเราต้องการ ปญัหาส่วนหนึงกค็อืตวัเรานันเอง เพราะเรา

ไมค่่อยปิตยินิดใีนการดาํเนินกบัพระเจา้มากเท่าทคีวร เราควรมเีสรภีาพและอสิระมากขนึ

มีความกลัวและและความเคร่งศาสนาน้อยลง มีหลายอย่างทีพระเจ้าอยากทําเพือเรา

แต่พระองค์ทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอ เหตุผลหนึงทีเราไม่ขอเพราะเรารู้สึกว่าตัวเอง

ไมม่คีณุคา่พอ เราจะยอมขอความโปรดปรานพเิศษจากพระเจา้เมอืเราอบัจนหนทางจรงิๆ

เมอืเราทําใหต้วัเองตกอยู่ในสถานการณ์ทเีรารบัมอืเองไมไ่หวแลว้เท่านนั

พระเจ้าอยากมสี่วนในชวีติของเราเป็นส่วนตวั พระองค์ประสงค์จะมสี่วนกบัเรา

ตอนเขา้แถวจ่ายเงนิในรา้นคา้ พระองคป์ระสงคจ์ะเขา้มาเกยีวขอ้งกบัเราตอนเราเจอรถตดิ

บนถนน
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เมอืฉนัตกอยู่ในสถานการณ์แบบนนั ฉันจะอธษิฐานวา่ "พระเจา้ขา้ ขอประทาน

ความโปรดปรานแกข่า้พระองคใ์นเรอืงนีดว้ยเถดิ" บอ่ยครงั พระองคจ์ะดลใจบางคนใหข้ยบั

เปิดทางใหฉ้ันผา่นไปได้

ทีจรงิ นีเป็นตัวอย่างอนัดเีพือให้เรารู้จกัหว่านเมล็ดพนัธุ์แห่งความโปรดปราน

ตามธรรมชาต ิเพอืจะไดเ้กบ็เกยีวความโปรดปรานเหนือธรรมชาต ิเมอืเรายอมใหร้ถคนัอนื

แทรกเขา้ขา้งหน้าเรา เท่ากบัเรากาํลงัหวา่นเมลด็พนัธุ์เพอืใหพ้ระเจา้ดลใจใหค้นอนืกระทํา

อย่างเดยีวกนักบัเราดว้ย

ไมใ่ชเ่รอืงผดิทเีราจะกลายเป็นคนทีไดร้บัการยกชจูากพระเจ้า ถา้เราเตม็ใจทีจะ

ให้คนอืนได้ร ับการยกชูแบบเดียวกันด้วย การได้ร ับความโปรดปรานหรือการยกชู

เป็นการยอมใหพ้ระเจา้ไดฉ้ายความสวา่งของพระองคม์าเหนอืเราเพอืพระเกยีรตขิองพระองค์

ถ้าเรารกัษาท่าทีทีดไีว ้ ถ้าเรายอมให้คนอืนไดร้บัสทิธิพิเศษเช่นเดยีวกบัทีเราไดร้บัดว้ย

ถ้าเรารูจ้กัถวายเกยีรติแด่พระเจ้าแทนทีจะเย่อหยิงและอวดตวั พระเจ้ากจ็ะทรงประทาน

ความโปรดปรานมาเหนือเราอย่างต่อเนือง และปฏบิตัติ่อเราอย่างคนโปรดของพระองค์

คนโปรดของพระเจ้า
การเป็นคนโปรดหมายความวา่อะไร? หมายความวา่เป็นทโีปรดปรานเป็นพเิศษ

เห็นคุณค่าและพึงพอใจพิ เศษ มันหมายถึงการได้ร ับความสนอกสนใจเป็นพิเศษ

ใหค้วามรกัและปฏบิตัดิว้ยความชนืชอบเป็นสว่นตวั ทงัๆ ทคีนผูน้นัไมส่มควรจะไดร้บั

ถ้าคนสามคนสมัครทํา งานตําแหน่งเดียวกันและมีคุณสมบัติทัดเทียมกัน

แต่มีคนหนึ งเป็นทีโปรดปรานของพระเจ้า พระเจ้าก็จะส่องสว่างมาเหนือคนๆ นัน

เพอืใหเ้ขาไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ทํางาน โดยผูท้คีดัเลอืกอาจจะไมรู่ด้ว้ยซําวา่ทําไมจงึชอบ

ผูส้มคัรคนนีมากกวา่ผูอ้นื เขารูแ้คว่า่ผูส้มคัรคนนีน่าสนใจกวา่คนอืนโดยไมรู่เ้หตุผลแน่ชดั

ไมม่อีะไรในตวัเรา หรอืใครคนหนึงคนใดทจีะสามารถทําใหเ้รากลายเป็นคนโปรด

ของพระเจา้ไดพ้ระองคท์รงเลอืกสรรเราใหเ้ขา้สู่ฐานะทีมเีกยีรตแิละน่านับถือโดยพระคุณ

ของพระองคเ์อง สงิทเีราทําไดก้ค็อืการรบัเอาของประทานแห่งพระคณุของพระองคด์ว้ยทา่ที

แห่งการขอบพระคณุและถ่อมใจ

เมือฉันกล่าวถึงการเป็นคนโปรดของพระเจ้าไปแล้ว ก็อยากพูดบางอย่าง

ใหก้ระจ่างชดั เพราะพระเจา้ทรงเป็นพระเจา้เหนือสรรพสงิททีรงสรา้ง และเพราะพระองค์

ทรงมสีมัพันธภาพส่วนตวักบับุตรของพระองค์แต่ละคน พระองค์จึงสามารถตรสักบัเรา
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แต่ละคนในเวลาพร้อมกันอย่างจริงใจได้ว่า "เจ้าเป็นแก้วตาของเรา และเจ้าเป็นบุตร

คนโปรดของเรา"

กวา่ทฉีนัจะเขา้ใจความจรงิในเรอืงนีกต็อ้งใชเ้วลานานพอสมควร ทจีรงิตอนแรก

ฉนัไมก่ลา้ทจีะเชอืในเรอืงน ีมนัเป็นเรอืงยากทฉีนัจะนกึภาพตวัเองเป็น คนโปรดของพระเจา้

ถงึแมว้า่พระเจา้จะตรสักบัฉนัเชน่นนักต็าม แตต่อ่มาฉนักเ็รมิตระหนกัวา่นนัคอื สงิทพีระองค์

ตรสักบับตุรของพระองคแ์ต่ละคน พระองคป์ระสงคจ์ะตรสักบัทุกคนทยีอมเชอื ยอมรบัและ

ดาํเนินชวีติตามนนั

พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ประสงค์ให้บุตรของพระองค์กล้าทีจะ

ยืนหยดัเป็นทุกสงิทีพระเยซูพระบุตรของพระองค์ยอมสละพระชนม์ชพีเพือให้เราไดเ้ป็น

พระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราเดินไหล่ห่อ คอตก  ไม่กล้าสบตาคนอืนและ กลัวว่าคนอืน

จะคดิกบัตวัเองยงัไงบา้ง

พระเจา้ยนืยนัเพอืใหเ้ราทกุคนมนัใจวา่เราเป็นคนโปรดของพระองค ์เพราะพระองค์

ประสงค์ใหเ้ราตงัมนัคงในฐานะของเราซึงมอียู่ในพระเยซูครสิต์ เพอืเราจะเกดิความมนัใจ

และรู้สกึแน่นอนใจซึงจําเป็นสาํหรบัการดาํเนินชวีติในชยัชนะ และกล้าทีจะนําพาคนอืน

ใหเ้ขา้มามสีว่นในพระคุณอนัยงิใหญ่ของพระองค์

สวมมงกฎุแห่งเกียรติและพระสิริ
ข้าแต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าของบรรดาขา้พระองค ์ พระนามของพระองคส์ูงส่ง

ยิงนัก ทวัทงัแผ่นดินโลก พระองค์ผู้ซึงพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้ รบัคาํ

แซ่ซ้องสาธุการ

โดยปากของเดก็อ่อนและทารก พระองค์ทรงตังป้อมปราการเพราะคู่อริ

ของพระองค ์เพือระงบัยบัยงัศตัรแูละผูก้ระทาํการแก้แค้น

เมือข้าพระองคม์องดฟู้าสวรรค ์อนัเป็นฝีพระหตัถข์องพระองค ์ดวงจนัทร์

และดวงดาวซึงพระองคไ์ด้ทรงสถาปนาไว้

มนุษย์เป็นผู้ ใดเล่าซึ งพระองค์ ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์

เป็นใครเล่า ซึงพระองคท์รงเยียมเขา

เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ตาํ กว่า พระเจ้า (หรือทูตสวรรค์) แต่

หน่อยเดียว และสวมศกัดิศรีกบัเกียรติให้แก่เขา

พระองค์ทรงมอบอาํนาจให้ครอบครองบรรดา พระหตัถกิจของพระองค์
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พระองคท์รงให้สิงทงัปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของ เขา

สดดีุ : -

ขอให้สงัเกตขอ้ที  ซึงบอกว่า พระเจ้าไดท้รงเลือกสรรมนุษย์แล้วสวมเกยีรติ

กบัศกัดศิรใีหเ้ขา

ในบริบทนี  คาํว่า เกียรติ และศักดิศรี และการสวมมงกุฎ มีความหมาย

ทสีาํคญัเป็นพเิศษ

ตามความเหน็ของฉนั คาํวา่เกยีรต ิและความโปรดปราน มคีวามหมายเดยีวกนั

เราอาจกล่าวได้ว่า พระเจ้าทรงสวมมงกุฎแห่งพระสิริและความโปรดปรานแก่มนุษย์

และประทานให้มนุษย์มีอํานาจครอบครองเหนือบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์

ให้ทุกสิงอยู่ใต้ฝ่ าเท้าของเขา ฉันอยากอธิบายคาํว่า "พระสิริ" ในกรณีนีว่าหมายถึง

ความลํา เลิศของพระเจ้า แน่นอนการได้ร ับการสวมมงกุฎเป็นสญัลักษณ์ของชัยชนะ

หรอืการรบับาํเหน็จรางวลั ปกตมิงกฎุจะมลีกัษณะกลมๆ ใชส้าํหรบัสวมลอ้มรอบศรีษะ

ดงันนั ผูเ้ขยีนสดดุกีาํลงับอกเราในพระธรรมตอนนวีา่ คณุและฉนัไดร้บัการคดัเลอืก

จากพระเจา้ และพระองคท์รงสวมมงกฎุแห่งความโปรดปรานและความลําเลศิของพระองค์

บนศรีษะของเรา

การทีเรามองไม่เห็นมงกุฎบนศรีษะของเรากไ็ม่ไดห้มายความว่าเราไม่มมีงกุฎ

เรามองไม่เห็นเสือคลุมแห่งความชอบธรรมที เราสวมใส่อยู่ ด้วยตาฝ่ ายกายของเรา

แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าเราไมไ่ดม้เีสอืคลุมอยู่ในโลกฝ่ ายวญิญาณ อย่างทีอคัรทูตเปาโล

ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรบัรู้สิงทีมาจากพระเจ้าได้ เพราะสิงเหล่านัน

ตอ้งสงัเกตดว้ยตาฝ่ ายวญิญาณ (  โครนิธ์ : )

ดงันัน คุณและฉันได้รบัการสวมมงกุฎแห่งความโปรดปรานและความลําเลิศ

ของพระเจ้าแล้ว เหตุผลหลักทีเราไม่ไดเ้ขา้มารบัเอาพระพรเหล่านีซึงพระเจ้าประทาน

มาเหนือเราแลว้ กเ็พราะเราไมเ่ชอืวา่เราสมควรจะไดร้บั หรอืเพราะเราไมไ่ดร้บัการสอนวา่

พระพรเหลา่นเีป็นของเราแลว้ ความเชอืของเรายงัไมต่นืตวัขนึมาในเรอืงน ีเราจงึดาํเนนิชวีติ

อย่างสะเปะสะปะ ตามแต่วา่มารจะโยนอะไรเขา้มาในชวีติ โดยไมเ่คยเรยีกรอ้งเอาสงิทเีป็น

สทิธขิองเราเลย

ถา้คณุอ่านดขูอ้  อกีที คณุจะพบว่าทุกสงิอยู่ใต้ฝ่ าเทา้ของเราแลว้โดยพระเจา้

ผูก้ระทําใหเ้รามสีทิธอิํานาจครอบครองเหนือบรรดาสรรพสงิทพีระองคท์รงสรา้ง ฟงัดแูลว้
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รูส้กึเราไมน่่าจะปล่อยใหม้ารกบัลูกสมนุของมนัมาขม่ขู ่ครอบงาํ หรอืเบยีดเบยีนเราไดเ้ลย

เราจะดาํเนนิในหนทางแหง่พระสริแิละเกยีรตทิพีระเจา้ประทานใหแ้กเ่ราไดเ้ทา่ทเีรามุง่มนัทจีะ

ดาํเนินเท่านนั

อกีวธิหีนึงทฉีนัใชอ้ธบิายคาํวา่ พระสริ ิกค็อื สงิซงึทําใหส้งิต่างๆ สอ่งเป็นประกาย

ขอ้พระธรรมทเีป็นตวัอย่างทดีใีนเรอืงนีคอื พระธรรมอพยพ : -  ซงึบอกไวว้า่ใบหน้า

ของโมเสสทอแสงออกมาหลงัจากทที่านเขา้เฝ้ าพระเจ้าบนภเูขาเป็นเวลา  วนั  คนื

แสงนนัเจดิจา้ จนกระทงัคนอสิราเอลกลวั โมเสสจงึเอาผา้คลุมหน้าไวทุ้กครงัทตีอ้งสนทนา

กับคนอิสราเอลหลังจากทีท่านเข้าเฝ้ าพระเจ้า ส่วนคาํว่าเกียรติ ฉันเห็นว่าหมายถึง

การยกย่องเคารพ การนบัถอื ชอืเสยีง และเกยีรตคิณุ

ถ้าเราจะดาํเนินชีวิตในพระพรแห่งพระเกียรติและพระสิริซึงพระเจ้าทรงสวม

เป็นมงกฎุแกเ่ราแลว้ละกไ็มเ่พยีงแตใ่บหนา้เราจะทอแสงแหง่พระสริขิองพระเจา้ออกมาเทา่นนั

แต่ตวัเราจะไดร้บัความเคารพ นบัถอื มชีอืเสยีงด ีและมเีกยีรตคิณุอกีดว้ย ทงัหมดนีเป็นผล

มาจากความโปรดปรานของพระเจา้

ตวัอย่างจากประสบการณ์ส่วนตวั

ในการดาํเนินชีวิตอยู่ในความโปรดปราน

เมือคุณและฉันดาํเนินชวีติภายใต้ความโปรดปราน เราจะเรมิเห็นสงิประหลาด

อศัจรรย์เกดิขนึในชวีติประจําวนัของเรา

ฉนัมปีระสบการณ์สว่นตวัทอียากยกมาเป็นตวัอย่างในเรอืงนี แต่กร็ูส้กึลงัเลหน่อย

กลวัวา่มนัจะดเูป็นการยกตวัหรอืเยอ่หยงิไป แตเ่มอืคดิดอูยา่งรอบคอบแลว้ฉนักต็ดัสนิใจทจีะ

นํามาเล่าไวต้รงนีเพราะมนัเป็นตวัอย่างทดีมีาก ทําใหเ้ราเหน็วา่พระพรต่างๆ ของพระเจา้

จะตดิตามคนทดีาํเนินอยู่ในความโปรดปรานของพระองค์

ครงัหนงึฉนักบัเพอืนตกลงใจวา่จะไปเดนิซอืของกนั ฉนัตนืแตเ่ชา้วนันนัเพอืใชเ้วลา

กบัพระเจ้า ฉันได้สมัผสักับพระเจ้าอย่างพิเศษมากและมีความสุขอยู่ก ับการทรงสถิต

ของพระองคเ์ป็นเวลาคอ่นขา้งนานพอสมควร เมอืฉนัออกจากบา้น ฉนัไมรู่ต้วัเลยวา่ตวัเอง

มอีะไรเปลยีนไป แตว่า่เหน็ไดช้ดัวา่มนัตอ้งมอีะไรแน่ เพราะคนอนืแสดงปฏกิริยิาตอ่เรอืงนนั

อยู่ตลอดทงัวนั

เมอืเราใชเ้วลาดมืลกึอยู่ในการทรงสถติของพระเจา้ คนอนือาจมองไมเ่หน็ดว้ยตา
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แต่เขาจะรูส้กึสมัผสัไดท้างฝ่ ายวญิญาณ เขาอาจรูส้กึอยากเขา้ใกลเ้ราโดยไมรู่ห้รอืไมเ่ขา้ใจ

ด้วยซําว่าทําไม มันดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกียวกับตัวเราทีทําให้เขาอยากแสดง

ความโปรดปรานต่อเราเป็นพิเศษ

นีคอืความหมายทฉีนับอกวา่ ถา้เราดาํเนินชวีติในความถ่อมใจและในการเชอืฟงั

พระเจา้กจ็ะให้ความสวา่งของพระองคส์อ่งมาเหนือเราและทําใหเ้ราไดร้บัความโปรดปราน

นีคอืรางวลัของการใชเ้วลาในการสามคัคธีรรมกบัพระบดิาของเราผูท้รงสถติในสวรรค์

ปกตฉินัชอบขบัรถเอง แต่เชา้วนันนัฉนัขอใหเ้พอืนชว่ยขบั เพอืฉนัจะไดใ้ชเ้วลา

อยู่กบัพระเจา้เพมิเป็นพเิศษ ตลอดระยะเวลาสสีบิหา้นาทรีะหวา่งเดนิทางไปหา้งนนั ฉนัจงึ

นงัอ่านพระคมัภรีแ์ละดมืดาํอยู่กบัการทรงสถติของพระเจา้

เมือเราออกจากรถและเดนิเขา้ไปในห้าง มผีูห้ญิงคนหนึงเดนิแวะมาทกัวา่ "โอ

คณุจอยส ์ฉนัรูจ้กัคณุนะ ฉนัเคยไปรว่มประชมุของคณุ...." เธอพูดตอ่อกีวา่ "คณุดสูวยจรงิๆ

ค่ะ คุณดูงดงามจนฉันละสายตาแทบไม่ได้" ฉันก็ได้แต่พูดว่าขอบคุณ และเดินต่อไป

สรรเสรญิพระเจา้ไป แต่นนัเป็นเพยีงแคก่ารเรมิตน้

ถงึแมว้า่จะเป็นเรอืงธรรมดาทมีคีนจําฉนัไดแ้ละอยากมาทกัมาคยุบา้งเป็นครงัคราว

แตฉ่นัไมเ่คยเจออะไรเหมอืนวนันมีากอ่น ตงัแต่รบัใชพ้ระเจา้มา หา้งทเีรามาเดนิซอืของนนั

ไกลจากสถานทีทีเราจดัประชุมมาก แต่ดูเหมอืนว่าไม่ว่าเราจะเดนิไปทางไหนกจ็ะมีแต่

คนเดนิมาทกัมาชมวา่ฉนัดดู ีดอูอ่นวยั มสีงา่ราศอียูต่ลอด ผูห้ญงิคนหนงึทรีา้นรองเทา้ถงึกบั

บอกวา่สงสยัฉนัไปทํายกหน้ามาแน่ เพราะฉนัดดูกีวา่ตอนเจอกนัครงักอ่นมาก

มนัเกอืบจะกลายเป็นเหมอืนเรอืงขบขนัไปแลว้ แต่มนักย็งัไมจ่บแคน่นั เรอืงยงัคง

ดาํเนินต่อไปแบบนันตลอดวนัทีเราเดินซือของกนั ฉันรู้ว่าพระเจ้าอยู่ เบืองหลังเรืองนี

ฉนัรูเ้ลยวา่เรอืงทงัหมดทเีกดิขนึเป็นเพราะพระเจา้เอาไฟสปอตไลทข์องพระองคส์อ่งตรงมาทฉีนั

ไม่ใช่เพราะฉันไดท้ําอะไรลงไป แต่เหมอืนกบัโมเสส คอืเป็นเพราะพระสิรขิองพระเจ้า

ทอียู่ในชวีติฉนั เพราะการใชเ้วลาอยู่ในการทรงสถติของพระเจา้ ใบหน้าของฉนัสอ่งสวา่ง

และดงึดดูคนอนืเขา้มา ใบหน้าของฉนัสะทอ้นพระสริขิองพระเจา้ไมใ่ชข่องฉนัเอง

ถ้าเรื องแบบนี เคยเกิดกับคุณ ถ้าคุณเคยเจอความโปรดปรานจากคนอื น

แบบเหนือธรรมชาติ นันแสดงว่าความสว่างของพระเจ้ากาํลังส่องอยู่ เหนือชีวิตคุณ

คนอืนอาจจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ว่าสิงที เขามองเห็นในตัวคุณนันเป็นเพราะพระเจ้า

แต่ผลลพัธ์มนักอ็อกมาเหมอืนกนั

เมือเหตุการณ์ทํานองนี เกิดขึนกับเรา สิงเดียวทีเราทําได้ก็คือการขอบคุณ
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และสรรเสรญิพระเจา้

ความโปรดปรานทีเพิมพนู
เกียรติซึงพระองคไ์ด้ประทานแก่ข้าพระองค ์  ข้าพระองคไ์ด้มอบให้แก่เขา

เพือเขาจะได้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั   ดงัทีพระองค์กบัข้าพระองค์เป็นอนัหนึง

อนัเดียวกนันัน

ยอห์น :

คุณยังคงจํา ลูกา :  ได้ เรืองทีพระเยซูทรงเจริญขึนในความโปรดปราน

ทังต่อพระพกัตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ ส่วนในยอห์น  ข้อ  นี พระเยซูทรง

อธิษฐานต่อพระบิดาก่อนทีจะเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ พระเยซูตรสัว่าเกียรติและพระสิริ

ทพีระบดิาไดท้รงประทานแกพ่ระองคน์นั พระองคไ์ดท้รงประทานแกเ่ราและบรรดาสาวกดว้ย

เพอืเราจะไดเ้ป็นอนัหนึงอนัเดยีวกนั เหมอืนอย่างพระองคก์บัพระบดิา

แค่นีกน่็าจะเพียงพอแล้วทีจะกระตุ้นเราให้ตืนตัวขึน เมือไดอ้่านขอ้พระคมัภรี์

ตอนนีแลว้เราน่าจะรูส้กึปิตยินิดอีย่างลน้เหลอื เราควรจะเชอืและกล่าวยอมรบัดว้ยปากวา่

เราไดร้บัความโปรดปรานจากทุกคนทีเราพบเจอ ในทุกสถานการณ์ของชวีติ เราควรจะ

สรรเสรญิและขอบคณุพระเจ้าทีความโปรดปรานของพระองค์กาํลงัเพิมพูนขนึในชวีติเรา

เมือเราดาํรงอยู่ ในการสามัคคีธรรมกบัพระองค์และต่อกนัและกนั เมือเราดาํเนินชีวิต

ด้วยความเป็นนําหนึ งใจเดียวกันด้วยความถ่อมใจเชือฟงัในนําพระทัยของพระองค์

ดงัเชน่ทพีระเยซูไดท้รงกระทํา

ทูตของพระคริสต์
สิ งทั งหมดนี เกิดจากพระเจ้ า ผู้ ทรงให้ เราคืนดีกับพระองค์โดยทาง

พระเยซูคริสต์ และประทานพนัธกิจในเรืองการคืนดีนีแก่เรา

คือพระเจ้าทรงให้โลกนีคืนดีและฟืนสภาพสู่ความโปรดปรานของพระองค์

โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรืองราว

การคืนดีนีให้เราประกาศ

เพราะฉะนั นเราจึ งเป็ นทูตของพระคริ สต์ โดยที พระเจ้ าทรงขอร้อง
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ท่านทงัหลายผา่นทางเรา เราจงึวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกบัพระเจ้า

 โครินธ ์ : -

จากขอ้พระคมัภรีต์อนนี คณุเหน็ไหมวา่พระเจ้าประสงคใ์ห้เราและทุกคนในโลก

ไดร้บัความโปรดปรานจากพระองคผ์า่นทางชวีติเรา คณุเขา้ใจแลว้ใชไ่หมวา่ มารไดข้โมย

ความโปรดปรานอันนันไปโดยการมุสาและล่อลวง พระเยซูได้เสด็จมาเพือฟืนสภาพ

ความโปรดปรานกลบัมาสูป่ระชากรของพระเจา้ และสูท่กุคนในทุกแห่งหนผา่นทางชวีติเรา

ความโปรดปรานคือส่วนหนึงของมรดกทีพระเจ้าประทานแก่เรา ส่วนหนึ ง

ในพันธกิจของเราก็คือการทําหน้าทีเป็นทูตของพระคริสต์เพือนําคนทังหลายเข้ามา

ร ับเอาของประทานลํา เลิศของพระองค์ในการอภัยโทษบาปและการคืนดีกับพระเจ้า

เพือจะไดเ้ขา้ส่วนในพระคุณอนัยิงใหญ่ของพระองค์ คอืความโปรดปรานทีเราไม่สมควร

จะไดร้บั โดยคณุความดขีองเรา

พระเจา้ทรงมพีระประสงคท์จีะรอืฟืนเราสูค่วามโปรดปรานของพระองค ์เพอืใหเ้รา

ทําหน้าทีเป็นทูตของพระองค์ในโลก นันคือภาพทีเราควรมองเห็นตัวเอง เราคือทูต

จากต่างแดน พระคมัภีร์กล่าวว่าเราเป็นคนต่างด้าวต่างแดนของโลกนี  และโลกไม่ใช่

บา้นเกดิเมอืงนอนของเรา (  เปโตร : ) พระเจา้ไดท้รงขอรอ้งคนทงัหลายผา่นทางเรา

เพอืใหเ้ขา้มารบัเอาการอภยัโทษ พระคณุและความโปรดปรานจากพระองค์

ลองคดิถงึเรอืงนีดสูกัครูห่นึง ปกตแิลว้เราปฏบิตัติ่อทูตจากต่างชาตอิย่างไรบา้ง?

เขาไดร้บัการปฏบิตัริาวกบัเป็นกษตัรยิใ์ชไ่หม? นนัคอืการปฏบิตัทิเีราควรคาดหวงัทจีะไดร้บั

และเรากค็วรปฏบิตัติ่อคนอนืเชน่เดยีวกนัดว้ย เพอืเหน็แกร่าชอาณาจกัรของพระเจา้

พระคัมภีร์ ได้บอกว่ า เราไม่ ได้ เป็ นแต่ เพี ยงทู ตของพระคริสต์ เท่ านั น

เรายงัเป็นกษตัรยิแ์ละปโุรหติแดพ่ระเจา้ของเราดว้ย (ววิรณ์ : ) นคีอืเหตทุเีราจําเป็นตอ้งมี

ท่าทีทีดีต่อตัวเองและต่อคนอืน เราต้องประพฤติตัวเสมือนราชทูตของพระคริสต์

เป็นนกัการทูตจากสวรรค์

ภาพลกัษณ์ของความโปรดปราน
จงสวมยุ ทธภัณฑ์ทั งชุ ดของพระเจ้ าเพื อจะสามารถต่ อสู้ ก ับอุบาย

ของมารได้

เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กบัเนือหนังและเลอืด แต่ต่อสู้กบัพวกภตูผทีีครอบครอง
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พวกภตูผีทีมีอาํนาจ พวกภตูผทีีครองพิภพในยุคมืดนี ต่อสู้กบัพวกวิญญาณชวัใน

สวรรคส์ถาน

เอเฟซสั : , 

เลสเตอร์ ซมัรอลล์  กล่าวว่าผู้เชือจําเป็นต้องดาํเนินชวีติในโลกเหมอืนทหาร

สว่นฉันชอบใชค้าํว่า ดาํเนินชวีติในเชงิรกุ ซงึเราหมายถึงสงิเดยีวกนั คอืเราซึงเป็นผูเ้ชอื

จําเป็นตอ้งมคีวามมนัใจและแน่นอน ไมใ่ชข่ลาดกลวัและขสีงสยั (  ทโิมธ ี : ) เราตอ้งรูว้า่

เราเป็นใครในพระเยซูครสิต์ มนัใจอย่างเตม็ทวีา่เรามสีทิธทิจีะทําในสงิทเีรากาํลงัทําอยู่

แต่ฉนัไมไ่ดก้ล่าวถงึการมที่าททีไีมด่ ี และกไ็มไ่ดห้มายถงึการยกตนขม่ท่านดว้ย

ฉนัสอนไปมากมายในเรอืงของความถ่อมตนและอ่อนสภุาพ รวมทงัเรอืงการยอมใหพ้ระเจา้

เปิดประตูและหนทางให้เรา ฉันไม่ไดห้มายถึงการปฏบิตัิต่อคนอืน โดยเฉพาะคนทีอาจ

ไม่เห็นด้วยกนักบัเรา แต่ฉันหมายถึงการปฏิบตัิต่อพวกวิญญาณชัวทังหลายทีกาํลัง

ต่อต้านและรงัควานเราอยู่ ฉันหมายถึงการประพฤติตวัในมติิฝ่ ายโลกอย่างทีพระคมัภรี์

บอกไวใ้นมติฝิ่ ายวญิญาณของเรา

เราตอ้งจําไวว้า่ เราไมไ่ดต้อ่สูก้บัเนอืและเลอืด แตต่อ่สูก้บัอํานาจวญิญาณชวั ถา้ใคร

มที่าทีไม่ดตี่อคณุ กอ็าจเป็นเพราะว่าคณุยงัไม่ไดด้าํเนินในพระคณุและความโปรดปราน

ทีพระเจ้าได้ประทานให้คุณแล้ว อาจเป็นเพราะคุณกาํลังสละสิทธิของการเป็นบุตร

ของพระเจ้า อาจเป็นเพราะคุณยอมก้มหวัให้กบัพวกวญิญาณชวัทังหลาย ปล่อยให้มนั

ไดใ้ชส้ทิธแิละอํานาจมาขม่ขวญัคณุ

คณุมองเหน็ตวัเองอย่างไร?
พระเจ้าตรสักบัโมเสสว่า

"จงส่งคนไปสอดแนมดูทีแผ่นดินคานาอนั ทีเราให้แก่คนอิสราเอลนัน

จงส่งคนจากเผา่ของบรรพบรุษุเผา่ละคน ให้ทกุคนเป็นหวัหน้าในเผา่นัน"

ล่วงมาสีสิบวนัเขาทงัหลายกก็ลบัมาจากการ ไปสอดแนมทีแผน่ดินนัน

เขาทงัหลายกลบัมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงชุมนุมชนอิสราเอล ใน

ถินทรุกนัดารปารานทีคาเดช เขาเล่าเรืองให้ท่านทงัสองและบรรดาคนอิสราเอลฟัง

และให้ดผูลไม้แห่งแผน่ดินนัน

เขาทงัหลายเล่าให้โมเสสฟังว่า "ข้าพเจ้าทงัหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึงท่าน

ใช้ไป  มีนํานมและนําผงึไหลบริบรูณ์ทีนันจริง และนีเป็นผลไม้ของเมืองนัน
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แต่คนทีอยู่ในเมืองนันมีกาํลงัมาก และเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกาํแพง

ล้อมรอบ  นอกจากนันข้าพเจ้าทงัหลายยงัเหน็คนอานาคทีนันด้วย

แต่คาเลบได้ให้คนทงัปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่า "ให้เราขึนไปทนัที

และยึดเมืองนัน   เพราะพวกเรามีกาํลงัสามารถทีจะเอาชยัชนะได้"

ฝ่ายคนทั งปวงที ขึ นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่า "เราไม่สามารถ

สู้คนเหล่านันได้ เพราะเขามีกาํลงัมากกว่าเรา"

และเขาได้กลา่วร้ายเรอืงแผน่ดินทีเขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้ คนอิสราเอล

ฟังว่า  "แผ่นดินทีเราได้ไปสืบดตูลอดแล้วนัน เป็นแผ่นดินทีกินคนซึงอยู่ในนัน

ชาวเมืองทีเราเหน็เป็นคนรปูร่างใหญ่โต

กนัดารวิถี : - , - , -

เมือคนอิสราเอลเดินทางใกล้ถึงจุดหมาย พระเจ้าไดท้รงบญัชาโมเสสให้เลือก

ชายสบิสองคน เผา่ละหนึงคน เพอืทําการสอดแนมดแูผน่ดนิคานาอนั

เมอืพวกเขากลบัมาแลว้ ทงัสบิสองคนเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ แผน่ดนินนัอุดมสมบรูณ์

เตม็ไปดว้ยนํานมและนําผงึไหลบรบิูรณ์ แต่เมอืถงึตอนทีตอ้งตดัสนิใจวา่จะปฏบิตัอิย่างไร

คนสอดแนมสบิในสบิสองคนกลบัรายงานแบบกล่าวรา้ยต่อแผ่นดนินัน มเีพียงแค่สองคน

คอืโยชูวากบัคาเลบเท่านนัทรีายงานในทางทีด ี เหตุทชีายสบิคนรายงานในแงร่า้ยกเ็พราะ

พวกเขาเกดิความกลวั ปญัหาเป็นเพราะพวกเขามองดสูถานการณ์แวดล้อมทางฝ่ ายโลก

และมองดูด้วยสายตาฝ่ ายเนือหนัง ส่วนโยชูวาและคาเลบมองดูในมิติฝ่ ายวิญญาณ

ดว้ยสายตาของพระเจา้

โปรดสงัเกตในข้อ  ตอนทีคนสอดแนมทังสิบพูดถึงพลเมืองของคะนาอัน

และพดูถงึตนเอง "ทีนนัมีคนเผา่เนฟิล (หรอืยกัษ์) บตุรของอานาค ซึงมาจากพวกยกัษ์

ในสายตาของเรา เราเหมือนเป็นตกัแตนโม ในสายตาของเขากเ็หมือนกนั"

คุณมองเห็นตวัเองอย่างไร เป็นตกัแตนโมหรอืเป็นนกัรบเขม้แขง็ของพระเจ้า?

คณุมรีายงานในแงร่า้ยหรอืแงด่?ี เมอืพระเจ้าเปิดโอกาสใหมไ่วต้่อหน้าคณุ คณุคราํครวญ

ดว้ยความกลวัออกมาวา่ "โอย ฉนัสูย้กัษ์ในแผน่ดนินนัไมไ่ดแ้น่" หรอืคณุจะปา่วประกาศ

ออกมาอย่างกลา้หาญวา่ "ฉนัจะเขา้ไปยดึครองในทนัท ี เพราะฉนัสามารถชนะมนัไดแ้น่"?

คนอิสราเอลทังสิบมองเห็นยักษ์ อีกสองคนมองเห็นพระเจ้า จงให้สายตาของคุณ

จดจอ้งอยูท่พีระเจา้ เมอืคณุรว่มมอืกบัพระเจา้ กเ็พยีงพอแลว้ทจีะมชียัชนะในทกุสถานการณ์

ฉันอยากบอกตามตรงว่า ฉันไม่ได้มีการศึกษาหรือคุณสมบัติฝ่ ายโลกใดๆ
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ทีทําให้ฉันสามารถทําในสิงทีกาํลงัทําอยู่ในตอนนีได้เลย ถ้าพูดถึงความเหมาะสมแล้ว

ฉันก็ไม่สมควรทีจะออกมายืนเทศนาและสังสอนต่อหน้าผู้คน ฉันไม่สมควรเลยทีจะ

ทํารายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ฉันคิดอยู่ตลอดว่า "พระเจ้าข้า พระองค์กระทําอย่างนี

ผา่นขา้พระองคไ์ดอ้ยา่งไร? ทําไมคนถงึตดิตามฟงัสงิทขีา้พระองคพ์ดูสปัดาหแ์ลว้สปัดาหเ์ลา่

ทําไมพวกเขาหมุนมาฟงัรายการวทิยุและชมรายการโทรทศัน์ของขา้พระองคอ์ยู่ตลอด?"

ในงานพนัธกจิของฉันนัน ฉันต้องเดนิทางไปทัวประเทศ บางคนซึงฉันไม่รู้จกั

ก็มานังฟงัฉันสอนสองวนัเต็มๆ คอยฟงัทุกคาํทีฉันพูดออกไป ทําไมเขาทําอย่างนัน?

ทเีป็นแบบนันเพราะพระเจา้ทรงประทานความโปรดปรานแกฉ่ัน และพระองคจ์ะประทาน

ความโปรดปรานแกค่ณุดว้ย ถา้คณุเตม็ใจทจีะรบัจากพระองค์

พระเจ้าสามารถทําให้คุณเป็นที ยอมรับ พระองค์สามารถยกชูคุณขึนได้

พระองค์สามารถประทานความกล้ าและความมั นใจเพื อทํา ให้คุณเป็นผู้ มีช ัยได้

แต่คุณต้องเห็นชอบกบัแผนงานทีพระองค์มไีวส้าํหรบัชวีติคุณ คณุตอ้งหยุดมองดตูวัเอง

แบบตรงกนัขา้มกบัทพีระองคท์อดพระเนตรดคูณุ คณุตอ้งเรยีนรูท้จีะเปลยีนแปลงภาพพจน์

ต่อตวัเองเสยีใหม่

ไม่เพียงแต่คุณต้องเรียนรู้ทีจะมองตัวเองใหม่เท่านัน คุณต้องวางตวัใหม่ดว้ย

อย่ าทําคอตกเวลาคุยกับคนอื น ฉันรู้ สึกสงสารบางคนมาก เวลาเข้ามาคุยกับฉัน

เขารูส้กึประหมา่และตวัสนัจนแทบจะพูดไมอ่อก เพราะเขามองเหน็ฉนัเป็นคนทีมอีํานาจ

เขาจึงดูเหมือนจะกลัว อาการนันเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภยั มันเป็นเครืองหมาย

บง่บอกวา่เขาขาดความนบัถอืตนเอง

เมอืคณุคยุกบัใคร ใหค้ณุยดืตวัตรงและจอ้งตากบัคูส่นทนา ไมม่เีหตผุลอะไรทคีณุ

จะต้องทําคอตกเพราะความรู้สกึละอายหรือขายหน้า ไม่สาํคญัหรอกว่าสภาพภายนอก

ของคุณจะดนู่าเวทนายงัไง เพราะในฝ่ ายวญิญาณนันพระเยซูไดส้นิพระชนมเ์พอืยกชคูณุ

ขนึสูส่วรรคสถานแลว้ ไมส่าํคญัหรอกวา่คณุจะเคยตําตอ้ยแคไ่หน ตอนนีบนศรีษะของคณุ

มมีงกฎุแหง่เกยีรตแิละพระสริสิวมอยูแ่ลว้ ไมส่าํคญัหรอกวา่คณุจะเคยแตง่ตวัอยา่งไรมากอ่น

ตอนนีคุณมีเสือคลุมแห่งความชอบธรรมและแหวนตราสวมทีนิวมือแล้ว คุณรู้ไหมว่า

แหวนตราหมายถงึอะไร? มนัหมายความวา่คณุมสีทิธอิํานาจ ทุกอย่างทคีณุพูดไป พระเจา้

จะทรงรบัรอง

อยา่ปล่อยใหม้ารมนัใสค่วามคดิวา่คณุไมม่คีา่พอ จงจําไวว้า่ ความคดิคอืเมลด็พนัธุ์

วญิญาณของคณุจะผลติไดก้แ็ตส่งิทคีณุไดห้วา่นและบม่เพาะไวใ้นความคดิและในใจของคณุเทา่นนั
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ทกุความคดิทคีณุปลอ่ยใหห้ยงัรากลงในสว่นทลีกึทสีดุในใจคณุนนัจะเรมิงอกงามและเกดิผล

นนัเป็นเหตุทคีณุตอ้งใสค่วามคดิและถอ้ยคาํในแงบ่วกเขา้ไปแทนทสีงิทเีป็นแงล่บ คณุตอ้ง

หยุดมองเห็นตัวเองเป็นคนบาปทีไร้คุณค่า แล้วเริมมองเห็นตัวเองเป็นคนชอบธรรม

ของพระเจา้ในพระเยซูครสิต์ (  โครนิธ์ : )

โปรดจําไวว้า่ คณุมสีทิธทิจีะไดร้บัความโปรดปรานจากพระเจา้มากพอๆ กบัคนอนื

จงเรยีนรูท้จีะรบัเอาและดาํเนินชวีติอยู่ในความโปรดปรานนนั

ความโปรดปรานเป็นของขวญัของพระเจ้า
แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนทีโลกถือว่าโง่เขลา เพือทาํให้คนมีปัญญาอบัอาย

และได้ทรงเลือกคนทีโลกถือว่าอ่อนแอ เพือทาํให้คนทีแขง็แรงอบัอาย

พระเจ้าได้ทรงเลือกสิงทีโลกถือว่าตาํต้อยและดหูมิน และเห็นว่าไร้สาระ

เพือทาํลายสิงซึงโลกเหน็ว่าสาํคญั

เพือมิให้มนุษยส์กัคนหนึงอวดต่อพระเจ้าได้

 โครินธ ์ : -

ครังหนึงเมือฉันได้ยินถึงเรืองความเชืออันมากมายของสมิธ วิกเกิลสเวิร์ธ

ฉนัเกดิความรูส้กึประทบัใจมากกบัการดตี่างๆ ทเีขาไดท้ํา เชน่ การรกัษาคนเจบ็คนป่ วย

การทําให้คนเป็นขึนมาจากความตาย ฉันคิดขึนมาว่า "พระเจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ว่า

ขา้พระองคม์กีารทรงเรยีก แต่คงจะทําอะไรแบบนนัไมไ่ดแ้น่เลย"

ทันใดนันพระเจ้าตร ัสกับฉันว่า "ทําไมจะไม่ได้ล่ะ? ชีวิตเจ้าก็ยุ่ งเหยิงพอๆ

กบัคนอืนไมใ่ชห่รอื?"

คุณเห็นไหมวา่ เราคดิกลบักนั เราคดิว่าพระเจ้ามองหาคนทีมอีะไรเพยีบพรอ้ม

หมดแล้ว ซึงไม่จรงิ พระคมัภรี์กล่าววา่ พระเจา้เลือกสงิทีโลกเห็นว่าอ่อนแอและโง่เขลา

เพื อให้ คนมีป ั ญญาอับอาย พระองค์ มองหาคนที ถ่ อมตั วแล้ วยอมให้พระองค์

กระทําตามนําพระทยัและวธิกีารของพระองคผ์า่นทางตวัเขา

ถ้าคุณและฉันระมดัระวงัทีจะไม่เย่อหยิงอวดตัว พระเจ้ากส็ามารถทีจะใช้เรา

ใหท้ํางานทยีงิใหญ่เหมอืนทพีระองคใ์ชส้มธิ วกิเกลิสเวริธ์ ได ้หรอืเหมอืนกบับรรดาผูร้บัใช้

ทยีงิใหญ่คนอนืๆ แต่ทนัททีเีราลําพองตวัดว้ยความเย่อหยงิ พระเจา้กจ็ําเป็นตอ้งทําใหเ้รา

ตกตําลง โปรดจําไวว้า่ พระคมัภรีก์ล่าววา่ พระเจา้สามารถยกชเูราขนึและทําใหต้กตําลงได้
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(  ซามเูอล : ) เป้ าหมายกค็อื เราต้องจําไวว้่า ฤทธิเดชไมไ่ดเ้ป็นของเราเอง แต่เป็น

ของพระองค ์พระองคท์รงเลอืกเราไมใ่ชเ่พราะเรามคีวามสามารถ แตเ่พราะเรามคีวามพรอ้ม

สาํหรบัพระองค์เท่านัน นันก็เป็นส่วนหนึงของพระคุณและความโปรดปรานทีพระองค์

ทรงเทมาเหนือเรา เมอืพระองคท์รงเลอืกสรรใหเ้ราเป็นทูตสว่นพระองคข์องพระครสิต์

ผู้แทนส่วนพระองคข์องพระคริสต์
ฉะนันเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์  โดยทีพระเจ้าทรงเปิดเผยสาํแดง

พระองค์ผ่านทางท่านทังหลาย เรา (ทีเป็นผู้แทนส่วนพระองค์ของพระคริสต์)

จึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้ฉวยเอาความโปรดปรานของพระองค์

(ขณะนีได้เสนอต่อท่าน) และเข้าสู่การคืนดีกนักบัพระเจ้า

 โครินธ ์ :

ดังที ได้เห็นไปแล้วว่า เราเป็นทูตของพระคริสต์  เป็นผู้แทนส่วนพระองค์

ของพระบตุรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู่

นนัหมายความวา่ สงิใดกต็ามทเีราทํา เราตอ้งทําดว้ยความลําเลศิ นนัหมายความ

ว่าทุกแห่งหนทีเราไป เราต้องเป็นตวัแทนของพระเยซูครสิต์ สาํหรบัทุกคนทีเราไดพ้บ

ทุกคนทีเราต้องติดต่อด้วย นันคือเหตุทีเราควรจะวางตัว พูด และทํา เสมือนหนึ ง

ทตูของกษตัรยิ ์เป็นผูแ้ทนพระองค ์นนัเป็นเหตทุเีราตอ้งดแูลตวัเอง ทงัดา้นรา่งกาย ความคดิ

และวญิญาณ รวมทงัทรพัย์สนิทุกอย่างของเรา

ในฐานะทูตของพระครสิต์ บา้นของเรา สนามหญ้า รถยนต์และเสือผา้ของเรา

ควรจะสะอาดและได้รบัการดูแลเป็นอย่างด ี เราควรทํากบัข้าวของของเราอย่างดีทีสุด

เท่าทีทําได ้ แต่ไม่ไดห้มายความว่าเราต้องหาของใชท้ีดทีีสุด เราไม่จําเป็นต้องมขีองใช้

ราคาแพงเหมอืนคนอนื แต่เราตอ้งถวายเกยีรตแิละพระสริแิดพ่ระครสิต์ดว้ยสงิทเีรามอียู่

โปรดระลึกว่า พระเยซูทรงขอร้องโลกนีผ่านทางเรา ซึงเป็นผู้แทนส่วนตัว

ของพระองคใ์นโลกนี เพอืใหเ้ขา้มารบัเอาความโปรดปรานทพีระเจา้ทรงหยบิยนืใหแ้กเ่ขา

และเพอืใหเ้ขาไดก้ลบัคนืดกีบัพระเจา้พระบดิา

สิงทีเปาโลกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ข ้อนีคือ เมือเราได้ร ับเอาความโปรดปราน

จากเบอืงบนแลว้ หน้าท ีและการทรงเรยีกของเรากค็อื การสรา้งอทิธพิลต่อคนอนืเพอืใหเ้ขา

เขา้มารบัเอาความโปรดปรานอยา่งเดยีวกนั ซงึพระเจา้ประสงคจ์ะมอบใหแ้กเ่ขาเชน่เดยีวกบั

ทไีดท้รงมอบใหแ้กเ่ราแลว้
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จงส่องแสง
พระเจ้าตรสักบัโมเสสว่า

"จงกล่าวแก่อาโรนและบตุรทงัหลายของอาโรนว่า ท่านทงัหลายจงอวยพร

แก่คนอิสราเอลดงัวิธีต่อไปนี คือว่าแก่เขาทงัหลายว่า

ขอพระเจ้าทรงอาํนวยพระพรแก่ท่าน เฝ้าด ูป้องกนั และพิทกัษ์รกัษาท่าน

ขอพระเจ้าทรงให้พระพกัตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงกรุณา

(กรณุา เมตตา และให้ความโปรดปราน) แก่ท่าน

ขอพระเจ้าทรงเงยพระพกัตร์ (แสดงความพอใจ) ของพระองค์เหนือท่าน

และประทานสนัติสุข (ทาํให้ใจและชีวิตสงบอย่างต่อเนือง) แก่ท่าน"

กนัดารวิถี : -

คุณรู้ไหมว่า อะไรคือพระพักตร์ของพระเจ้า? ก็คือใบหน้าและอาการปรากฏ

ของพระเจ้า เมือผู้ร ับใช้พระเจ้าพูดกับเราว่า "ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้พระพักตร์

ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระเยโฮวาห์ทรงมี

พระพกัตรแ์ช่มชืน ต่อท่านและประทานสนัติสุขแก่ท่าน" (กนัดารวถิ ี : - ) เท่ากบั

เขากาํลังพูดว่า "ขอให้ผู้คนได้เห็นพระสิริของพระเจ้าฉายแสงบนใบหน้าของท่าน

และผา่นทางท่าน"

ฉนัอยากหนุนใจให้คณุทําอะไรบางอย่าง เมอืคณุกา้วออกไปเพอืทํางานของคณุ

ตามปกต ิขอใหค้ณุทลูขอพระเจา้ใหท้รงฉายแสงแหง่พระสริขิองพระองค ์บนใบหนา้ของคณุ

ขอให้พระพกัตรอ์นัแชม่ชนืของพระองคป์รากฏอยู่บนใบหน้าของคณุและประทานสนัติสขุ

แกค่ณุ จงทลูขอใหพ้ระองคส์อ่งพระสริขิองพระองคม์าเหนือคณุอยา่งททีรงทํากบัโมเสสและ

ให้ความสว่างของคุณส่องไปยังคนทังปวง เพือให้เขาได้เห็นความดีทีคุณทําและจะได้

สรรเสรญิพระบดิาของคณุผูท้รงสถติในสวรรค ์(มทัธวิ : )

การสอ่งสวา่งออกมาอาจทําไดง้า่ยๆ เชน่ การทําใหใ้บหนา้ของคณุเตม็ดว้ยรอยยมิ

นันคือวิธีหนึ งในการเปิดสวิทช์แห่งพระสิริของพระเจ้า แสงแห่งพระสิริของพระเจ้า

อยู่ในตัวคุณ แต่ถ้าคุณไม่เคยสาํแดงออกมาเลย คนอืนก็ย่อมไม่ได้รบัพระพร แค่คุณ

ส่งรอยยิมและทําดีต่อคนอืนเรืองน่าทึ งก็อาจเกิดขึนได้ จงแสดงความโปรดปราน

กับคนให้มาก และบ่อยเข้าไว้ เมือคุณทําอย่างนัน คุณก็จะได้ร ับความโปรดปราน

เพราะพระคมัภรีก์ล่าววา่ เราหวา่นสงิใดลงไป เรากจ็ะไดเ้กบ็เกยีวสงินนั (กาลาเทยี : )

เมอืเราสาํแดงความโปรดปรานต่อคนอนื เรากจ็ะไดร้บัความโปรดปรานกลบัคนืมาดว้ย
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รบัพระพรเพือเป็นพร
ฉันอยากปิดท้ายบทนี ด้วยการหนุนใจคุณให้อธิษฐานขอความโปรดปราน

เหนือธรรมชาติ ให้อธิษฐานขอความโปรดปรานจากคนทีคุณต้องติดต่อด้วย ไม่ว่าคุณ

จะไปในทใีด จงอธษิฐานขอใหไ้ดร้บัความโปรดปรานในทนีนั อยา่ลมือธษิฐานใหค้นอนืไดร้บั

ความโปรดปรานจากพระเจา้ดว้ย พระเจา้ตรสักบัอบัราฮามวา่ พระองคจ์ะทรงอวยพรท่าน

เพอืใหท้่านเป็นพระพรสูค่นอนืดว้ย (ปฐมกาล : )

ยกตัวอย่างเช่น ทุกคร ังทีฉันเดินเข้าไปในร้านอาหาร ฉันก็จะอธิษฐานว่า

"พระเจา้ขา้ ขอบพระคณุสาํหรบัความโปรดปรานทีขา้พระองค์ไดร้บัในสถานทีนี ขอทรง

อวยพรขา้พระองค์ และข้าพระองค์ขออวยพรทุกคนทีอยู่ในสถานทีนี" ฉันมกัจะได้รบั

การบริการและอาหารทีดีกว่า ถ้าคุณลองทําตามนี แล้วยังไม่ได้ผล ก็อย่าพึงท้อใจ

พระคมัภรีก์ล่าววา่ บางครงัผูเ้ชอืกถ็ูกขม่เหง เราจงึตอ้งใหค้าํสอนมคีวามสมดลุเสมอ

ฉันต้องยอมรบัว่า บางครงัฉันอธิษฐานขอความโปรดปรานในสถานทีบางแห่ง

แต่กไ็มไ่ดร้บัการปฏบิตัทิดีเีลย แตโ่ดยสว่นใหญ่ฉนัมกัไดร้บัผลดจีากการปฏบิตัติามคาํสอน

เรื องนี  ฉันยังเชื อด้วยว่า พฤติกรรมของเราในขณะที ไม่ได้ร ับการปฏิบัติที ดีนั น

จะเป็นตวักาํหนดว่าเราจะไดร้บัผลอนัดตีามคาํสอนนีมากน้อยแค่ไหนในชวีติเรา เมอืคุณ

ตกอยู่ ในสถานการณ์ที ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมาย จงอธิษฐานขอให้พระเจ้า

ทรงช่วยให้คุณรบัมอืกบัความกดดนันันได ้ และรกัษาท่าทีอนัดไีวเ้พือจะไดถ้วายเกยีรติ

และพระสริแิดพ่ระเจา้

ทุกแห่งทีคณุไป จงอธิษฐานขอความโปรดปรานจากเบอืงบนใหอ้ยู่เหนือทุกคน

ทเีกยีวขอ้ง ทงัคนอนืและตวัคณุเอง ถา้คณุทําอย่างนนั ความโปรดปรานเหนือธรรมชาติ

กจ็ะอยู่เหนือชวีติคณุ และคณุจะไดร้บัพระพร เพอืเป็นพรต่อคนอนืดว้ย
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ฉันคิดว่าเราทุกคนคงรู้ดแีล้ว แต่อาจต้องเตือนความจํากนับา้งเป็นระยะๆ ว่า

พระเจ้าทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์เป็นคนทีมใีจขอบพระคุณไม่ใช่จู้จีข ีบ่น

หน้าหงกิหน้างอ คอยจบัผดิคนอนือยู่ตลอดเวลา

น่าสนใจสงัเกตวา่ เมอืเราศกึษาประวตัศิาสตรข์องคนอสิราเอลดแูลว้ ท่าทใีนแงล่บ

แบบนเีองททีําใหพ้วกเขาตอ้งเดนิวนเวยีนอยูใ่นถนิทรุกนัดารนานถงึ  ปี กอ่นทจีะไดเ้ขา้สู่

แผ่นดินแห่งพระสญัญาพฤติกรรมเหล่านีเราอาจเรยีกไดห้ลายอย่างแต่พระเจ้าเรียกว่า

การไม่เชอื

ตามทัศนะของพระเจ้านันถ้าประชากรของพระองค์มีความเชือในพระองค์

อย่างแท้จรงิ เขากต็้องรู้วา่พระองค์ยิงใหญ่พอทีจะรบัมอืกบัปญัหาทุกอย่าง และกระทํา

ให้ทุกสิงบงัเกดิเป็นผลดสีาํหรบัเขาไดไ้ม่ว่าจะมอีะไรเกดิขึนกต็าม ถ้าเขายงัคงดาํรงอยู่

ในความเชอื ความยนิดแีละสนัตสิขุจะเกดิขนึเมอืเราเชอื ไมใ่ชเ่มอืเราจูจ้ขีบีน่ หนา้หงกิหนา้งอ

เอาแต่คอยจบัผดิคนอนื

นีคอืบทเรยีนทเีราจําเป็นตอ้งเรยีนรูเ้ชน่เดยีวกนักบัคนอสิราเอล และสงิหนึงทจีะ

ชว่ยเราใหเ้รยีนรูเ้รอืงนีไดก้ค็อื การสาํแดงเรอืงพระคณุของพระเจา้

การสาํแดงเรืองพระคณุของพระเจ้า
ฝ่ายคนทีทาํงานกไ็ม่ถือว่าค่าจ้างทีได้นันเป็นบาํเหน็จ แต่ถือว่าเป็นค่าแรง

ของงานทีได้ทาํ (สิงทีติดค้างเขา)

 โรม :

พระคมัภรีข์อ้นีมคีวามหมายเป็นนยัวา่ ถา้คนเราทํางานเพอืแลกกบัคา่จา้ง พอถงึ

วนัทไีดร้บัคา่จา้งเขากค็งไมรู่ส้กึประทบัใจในสงิทเีขาไดร้บัเท่าไหรน่กั เพราะเขารูส้กึวา่มนั

เป็นการสมควรอยู่แลว้ทเีขาจะไดร้บัเพราะเขาไดทุ้่มเทแรงงานเขา้แลก
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นีเป็นตวัอย่างทดีขีองสงิทพีระคมัภรีเ์รยีกวา่ "การกระทํา" หรอืการประพฤต ิ(โรม

: ) การประพฤตเิป็นสงิทตีรงกนัขา้มกบัพระคณุซงึเราไดน้ิยามความหมายไปแลว้วา่เป็น

ความโปรดปรานจากพระเจ้าทเีราไมส่มควรจะไดร้บั ซงึประทานใหแ้ก่เราโดยทเีราไมต่อ้ง

ทําอะไรแลกเปลยีน อนัทจีรงิเราไมส่มควรจะไดร้บัดว้ยซํา

คงไมม่อีะไรททีําใหค้นเราเกดิความรูส้กึลําพองใจจนกลายเป็น ความหยงิไดม้าก

เทา่กบัเมอืเราไดร้บับาํเหนจ็รางวลัจากผลงานของเราและกค็งไมม่อีะไรททีําใหเ้รารูส้กึเตม็ลน้

ไปดว้ยใจกตญั แูละความรูส้กึขอบคณุไดม้ากเทา่กบัการไดเ้หน็การสาํแดงถงึพระคณุของพระเจา้

ทมีเีหนือชวีติของเรา

ถา้เราคดิวา่เราสมควรทจีะไดร้บัสงิตา่งๆ จากพระเจา้ เพราะเหตทุเีราไดทุ้ม่เททําดี

ไปมากมาย ทังในการสละเวลาอธิษฐาน การอ่านพระคมัภีร์ประจําวนั การถวายสิบลด

เป็นประจํา  หรือการถวายทรัพย์อย่ างเสียสละ หรือความสามารถที จะสาํแดงผล

ของพระวญิญาณออกมาในชวีติ แลว้ละก ็เรากจ็ะไมรู่ส้กึมใีจกตญั ูหรอือยากขอบพระคณุ

พระเจา้สกัเทา่ไหร ่ในทางกลบักนั เราจะเรมิรูส้กึวา่ พระพรทกุอยา่งทเีราไดร้บัจากพระเจา้นนั

เป็นข้อพิสูจน์ถึงความบริสุทธิและความชอบธรรมในชีวิตของเรา ซึงจะทําให้เราเกิด

ความเย่อหยิง มีท่าทีอวดความชอบธรรมของตนเอง ซึงจะเป็นเหตุให้เราดูถูกและ

ชอบตดัสนิคนอนื ซงึอาจดเูหมอืนไมไ่ดร้บัพระพรมากเท่ากบัเรา

บ่อยครังเราซึ งอยู่ ในพระกายของพระคริสต์ม ักจะมองดูคนทีกาํลังประสบ

ความทุกข์ยากลําบากแล้วคิดในใจว่า "ถ้าคนพวกนีดาํเนินชีวิตตามแบบของฉันละก็

พวกเขาคงไมต่อ้งเจอกบัปญัหาหนกัแบบนีหรอก" ทเีขาพูดกอ็าจจะจรงิอยู่บา้ง แต่เราตอ้ง

จําไวว้า่อคัรทูตเปาโลกล่าวถึงตวัท่านเองวา่ "ขา้พเจ้าเป็นอยู่อย่างทเีป็นอยู่นี กเ็นืองดว้ย

พระคณุของพระเจา้" (  โครนิธ์ . )

ฉนัอยากยกตวัอย่างจากประสบการณ์สว่นตวัวา่ เราอาจเกดิท่าททีีไมด่ขีนึมาได้

ถา้เรารูส้กึภมูใิจในความสามารถและความสาํเรจ็ของตนเองมากเกนิไป

ฉนัเคยรูส้กึเยอ่หยงิและชอบตดัสนิทกุคนทมีบีคุลกิภาพทอีอ่นแอกวา่ฉนั ฉนัมกัจะ

ดถูกูคนทไีมค่อ่ยมุง่มนัทจีะชนะ หรอืรบัมอืกบัสถานการณ์ตา่งๆ  ไดไ้มเ่กง่เทา่กบัฉนั ไมว่า่จะ

เป็นทางร่างกาย ทางความคดิ หรอืทางอารมณ์ สุดท้ายพระเจ้ากต็้องเขา้มาช่วย ใหฉ้ัน

เกดิความเขา้ใจ เหมอืนกบัเปาโล ทวีา่ทุกสงิทเีราเป็นอยู่ในตอนนี ไมไ่ดเ้กดิจากพละกาํลงั

หรอืฤทธเิดชอนัยงิใหญข่องฉนัเอง แตเ่ป็นเพราะพระคณุและพระเมตตา ของพระเจา้พระองค์

ทรงสาํแดงให้ฉันเห็นว่า ถ้าพระองค์จะเพิกถอนพระคุณและพระเมตตาออกไปจากฉัน

แคช่วัครูห่นึง ฉนักจ็ะเป็นคนทฉีนัคดิวา่กาํลงัเป็นอยู่หรอืภมูใิจทไีดเ้ป็นไมไ่ดอ้กีต่อไป
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ตามทฉีนัไดแ้บง่ปนัคณุมาหลายครงัแลว้วา่ กอ่นทพีระเจา้จะประทานการสาํแดง

ถึงเรืองพระคุณของพระองค์นัน ชวีติของฉันท้อแท้สินหวงัอย่างหนัก เพราะอะไรหรอื?

เพราะฉันไม่รู้จ ักวิธีปล่อยให้พระเจ้าเขา้มาช่วยเหลือในปญัหาของฉัน ฉันได้รบัชยัชนะ

เมอืพระเจา้ทรงเรมิสอนฉนัถงึเรอืงพนัธกจิทพีระวญิญาณบรสิทุธทิรงกระทําอยูใ่นยคุปจัจบุนั

ดังทีฉันได้กล่าวไปแล้วว่า หนึ งใน  พระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ

ทกีลา่วไวใ้นพระคมัภรีน์นั คอืพระวญิญาณแหง่พระคณุและการวงิวอน ดงันนัเมอืเรากลา่วถงึ

เรอืงของพระวญิญาณบรสิทุธ ิเรากก็าํลงักลา่วถงึพระวญิญาณแหง่พระคณุ ซงึหมายถงึการที

ฤทธิเดชของพระเจ้าเขา้มาสู่ชวีติเราเพือจดัการกบัแนวโนมในทางชวัทีอยู่ในตวัเรา และ

เพอืชว่ยเหลอืเราในการแกป้ญัหาทุกอย่างทเีราเผชญิอยู่

สงิดทีุกอย่างทเีราไดร้บัในชวีตินี เป็นมาจากพระคณุของพระเจา้ทงัสนิ ฉนัเชอืวา่

ถ้าเรายงัไม่ตระหนักชดัถงึสจัธรรมในขอ้นี เรากจ็ะไม่มวีนัเป็นคนทีมใีจขอบพระคุณและ

ใจกตญั ู ตามทพีระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ราเป็นไดเ้ลย

ในฐานะทเีราเป็นมนุษย์ หรอืแมแ้ต่เป็นครสิเตยีนแลว้กต็าม เรามโีอกาสทจีะเป็น

คนเหน็แกต่วัและมใีจอกตญั ู เราอาจอธษิฐานและใชค้วามเชอืเพอืขอบางสงิจากพระเจา้

และกอ็าจรู้สึกขอบพระคุณและกตัญ ูต่อพระองค์ในตอนทีเราได้รบัสิงนันจากพระเจ้า

แตต่อ่มาไมน่าน เรากส็ญูเสยีท่าทเีชน่นนัไป เราเรมิคาดหวงัวา่เราน่าจะไดร้บัสงินนั เราเรมิมี

ท่าทแีบบเรยีกรอ้งเอาจากพระเจา้ เราเรมิไมพ่อใจและหงดุหงดิเมอืพระเจา้ ไมไ่ดป้ระทาน

ทุกอย่างให้แก่เรา ตามทีเราคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิของเราในฐานะ "บุตรของพระราชา"

การทเีราเป็นบตุรของพระเจา้นนั เรายอ่มมสีทิธแิละมมีรดก แตเ่ราจําเป็นตอ้งม ีทา่ททีถีอ่มใจ

ถา้ขาดความถ่อมใจแลว้ เรากจ็ะเป็นคนทไีมรู่จ้กัซาบซงึในพระคณุ และหยงิทะนงตน

ฉันชอบยกตวัอย่างเรอืงหนึง เพือแสดงให้เห็นว่าเราอาจตกเป็นเหยือของท่าที

ทีไมด่ไีดง้่ายเพียงใด เช่น เราอาจใชค้วามเชอืขอบา้นหลงัใหญ่จากพระเจ้าแรกๆ ตอนที

พระเจา้ประทานใหเ้รากร็ูส้กึขอบพระคณุและมใีจกตญั ูต่อพระเจา้ แต่อกีไมก่เีดอืนต่อมา

เรากจ็ะเรมิบน่ว่าดว้ยความราํคาญทตีอนนีจะตอ้งมาคอย ทําความสะอาดบา้น "หลงัใหญ่

คราํคร"ึ

เราทุกคนมโีอกาสทตีอ้งเจอกบัเรอืงราวมากมายทจีะบน่ไดเ้ป็นประจํา แต่การบน่

ไม่ได้ช่วยแก้ปญัหาอะไรเลย มันเป็นการเปิดประตูให้มาร และทําให้ปญัหาของเรา

ลุกลามใหญ่โตหนกัเขา้ไปอกี
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ในบทนี ฉนัอยากจะหนุนใจคณุใหร้ว่มใจกบัฉนัทจีะเปิดใจใหพ้ระเจา้ทรงสอนเรา

เพืออนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ ซึงเป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอน

ไดเ้สดจ็เขา้มาชว่ยเหลอืเราในการดาํเนินชวีติประจําวนั

ขอใหเ้ราเรยีนรูท้จีะตอบสนองต่อความชว่ยเหลอืทเีราไดร้บัอยู่แลว้ โดยไมส่มควร

ไดร้บั โดยการเป็นคนทมีใีจกตญั ู ซงึไมใ่ชแ่คก่ารเอย่ปากขอบพระคณุ เป็นครงัคราวเทา่นนั

แต่เป็นรูปแบบชวีิตทีเต็มไปดว้ยการขอบพระคุณพระเจ้า คนทีมใีจกตัญ ูคอืคนทีรู้สกึ

ขอบพระคณุพระเจา้สาํหรบัทุกสงิทพีระเจา้ทรงกระทําในชวีติ ของเขาเป็นประจําทุกวนั

ชีวิตทีเตม็ไปด้วยการขอบพระคณุ
...พระเยซูทรงแหงนพระพกัตร์ขึนตร ัสว่า "ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์

ขอบพระคณุพระองคที์พระองคท์รงโปรดฟังข้าพระองค"์

ยอห์น :

ในพระธรรมตอนนี เราเหน็แบบอย่างอนัดขีองพระเยซูในเรอืงการขอบพระคุณ

พระเจา้ เมอืคณุอธษิฐาน ฉนัขอหนุนใจใหค้ณุจบคาํอธษิฐานเหมอืนทพีระเยซูทรงกระทํา

โดยกล่าววา่ "พระบดิาเจา้ ขอขอบพระคณุพระองคท์พีระองคท์รงโปรดฟงัขา้พระองค"์

เหตุผลประการหนึงทหีนุนใจใหค้ณุทําอย่างนนักเ็พราะ อย่างทยีอห์นไดก้ล่าวไว้

แล้วว่า เมือเรารู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดฟงัเรา เรากร็ู้ว่าพระองค์ได้ทรงประทานในสิงทีเรา

ทูลขอแล้ว (  ยอห์น : , ) มารต้องการให้เราจบคาํอธิษฐานด้วยการสงสัยว่า

พระเจ้าจะฟงัเรา และพอพระทัยทีจะประทานให้เราตามทีทูลขอไปหรือเปล่า วิธีทีเรา

จะเอาชนะความสงสยัแบบนันไดก้ค็อื การยกเสยีงขึนขอบพระคุณพระเจ้า (สดุด ี : ,

โยนาห์ : )

ฤทธิ เดชส่ วนหนึ งของการอธิ ษฐานคือฤทธิ เดชแห่ งการขอบพระคุณ

เพราะถา้ไมม่ชีวีติแห่งการขอบพระคณุแลว้ เรากม็ชีวีติในฤทธเิดชไมไ่ดเ้ลย

ในขณะทีพระเยซูยงัทรงทําพนัธกจิอยู่ในโลก พระองค์ทรงดาํเนินพระชนม์ชพี

เตม็ไปดว้ยการขอบพระคณุพระเจา้ พระองคโ์มทนาพระคณุพระบดิาในสถานการณ์ต่างๆ

ยกตัวอย่ าง พระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที ทรงสาํแดงสัจธรรมให้ เด็กทารกได้รู้

แตปิ่ดซอ่นไวจ้ากผูม้ปีญัญาและความเขา้ใจ (มทัธวิ . ) พระองคโ์มทนาพระคณุพระเจา้

เมอืหกัขนมปงัและปลาเพอืเลยีงคนสพีนัคน (มทัธวิ . ) พระองคข์อบพระคณุพระเจา้
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เมอืทรงหยบิขนมปงัหา้กอ้นกบัปลาสองตวัเพอืเลยีงคนหา้พนัคน (ยอหน์ . ) และพระองค์

โมทนาพระคณุเมอืทรงหยบิขนมปงักบันําองุ่นสง่ให้แก่สาวกในระหวา่งอาหารมอืสุดท้าย

(มาระโก . , )

เปาโลและรปูแบบชีวิตแห่งการขอบพระคณุ
อย่าทุกข์ร้อนในสิ งใดๆเลย แต่จงทูลเรื องความปรารถนาของท่าน

ทกุอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กบัการขอบพระคณุ

ฟิลิปปี :

ในข้อนี  เปาโลบอกให้เราดาํเนินชีวิตโดยปราศจากความวิตกกังวล นันคือ

ดาํเนินชวีติแบบเตม็ไปดว้ยการขอบพระคณุ

เป็นเวลาหลายปีทฉีนัไดร้บัคาํสอนมา (และไดเ้ชอืเชน่นนั ถงึแมฉ้นัไมเ่คยศกึษา

ค้นคว้าในเรืองนีหรือทูลปรึกษากบัพระเจ้าในเรืองนีเลย) ว่า ทุกคร ังทีฉันทูลขอสิงใด

จากพระเจ้า ฉันควรเริมขอบพระคุณพระองค์ในทันที และขอบคุณพระองค์ไปเรือยๆ

เพราะสงิทฉีนัไดข้อแลว้นนักาํลงัจะมาถงึแลว้ มคีนบอก (และฉนักเ็ชอื) วา่ถา้ทําอยา่งนนัแลว้

มารซาตานจะไมส่ามารถแย่งเอาสงิทฉีนัไดทู้ลขอไปจากฉนัได ้ เขายงับอก (และฉนักเ็ชอื)

อกีวา่ ถา้ฉนัไมข่อบพระคณุล่วงหน้าใหม้ากพอ ฉนักอ็าจจะสญูเสยีพระพรนนัไปได้

เชน่เดยีวกบัผูเ้ชอือกีหลายคนในทกุวนัน ีฉนัมนัใจวา่การทฉีนัขอบพระคณุพระเจา้

ล่วงหน้าสาํหรบัสงิทอีธษิฐานขอ คอืพลงัสาํคญัททีําใหพ้ระพรนนัมาถงึฉนัได้

พระคัมภีร์อาจกล่าวถึงการที เรามีใจขอบพระคุณในสิงที เราได้อธิษฐานขอ

แตเ่มอืไมก่ปีีทผีา่นมาน ีพระเจา้ไดท้รงประทานความเขา้ใจแกฉ่นัในเรอืงนซีงึแตกตา่งไปบา้ง

ซงึฉนัอยากนํามาแบง่ปนัใหค้ณุฟงั สงิทพีระเจา้ทรงสอนฉนันนัคอื เมอืเรามาเขา้เฝ้ าพระองค์

ในการอธษิฐาน เพอืทลูขอใหพ้ระองคท์รงชว่ยในปญัหาเฉพาะหนา้ของเรา พระองคป์ระสงค์

ให้เรามใีจขอบพระคุณและมใีจกตญั ูในสงิทีพระองค์ไดท้รงกระทําไปแล้ว พระองค์ทรง

สาํแดงให้เห็นว่า สงิทีพระองค์ประสงค์นันไม่ใช่อาการของการขอบพระคณุ แต่เป็นท่าที

ทซีาบซงึในพระคณุมากกวา่ พระองคป์ระสงคใ์หเ้ราขอบพระคณุพระองคต์ลอดไปสาํหรบั

สงิทพีระองคท์รงกระทํามาแลว้ในอดตี สงิทกีาํลงัทรงกระทําในปจัจบุนั และสงิทจีะทรงกระทํา

ในอนาคต เมอืถงึเวลาทเีราเขา้มาเฝ้ าพระองคใ์นยามทมีปีญัหา กเ็ป็นแคก่ารเอ่ยถงึปญัหา

แต่เตม็ไปดว้ยการโมทนาขอบพระคณุพระเจ้า ฉันเชอืแน่วา่ คาํสรรเสรญิและการโมทนา

ขอบพระคณุของเราควรจะมมีากกวา่การทูลขอ
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เปาโลไดก้ล่าวถงึรปูแบบชวีติทเีตม็ไปดว้ยการขอบพระคณุไวว้า่ จงขอบพระคณุ

พระเจา้คือพระบิดาสาํหรบัสิงสารพดัเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา้ของเรา

(เอเฟซัส : )  และอีกตอนหนึงเมือท่านเขียนถึงชาวเธสะโลนิกา จงขอบพระคุณ

ในทกุกรณี เพราะนีแหละเป็นนําพระทยัของพระเจ้า ซึงปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์

เพือท่านทงัหลาย  (  เธสะโลนิกา : )

รปูแบบชวีติทเีตม็ไปดว้ยการขอบพระคณุน ีเป็นหลกัฐานบง่ชถีงึชวีติทมีใีจกตญั ู

พระเจ้าทรงสาํแดงให้ฉันเห็นว่า ถ้าคนใดมีใจกตัญ ูสาํหร ับสิงที เขามีอยู่ แล้วนัน

มนัเป็นสงิบง่ชวีา่เขาเป็นผูใ้หญ่พอทจีะไดร้บัพระพรอนืๆ อกี

พระเจา้ทรงชใีหฉ้นัเหน็วา่ "แต่ถา้ใครเอาแต่บน่ถงึสงิทเีขามอียูแ่ลว้อยู่ตลอดเวลา

แลว้เราจะประทานสงิอนืๆ มาเพอืใหเ้ป็นขปีากของเขาอกีทําไมเล่า?"

ประเด็นของเรืองนีกค็ือ ในพระธรรมฟิลิปปี :  เปาโลไม่ได้มอบเคล็ดลับไว้

เพอืใหเ้ราเอาคาํขอบพระคณุมาเป็นเครอืงแลกเปลยีนกบัสงิต่างๆ จากพระเจา้ สงิทเีปาโล

นําเสนอในพระธรรมตอนนีคือการมีรูปแบบชีวิตทีเต็มไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า

และการมใีจกตญั ู ซงึทําใหเ้ราอยากขอบคณุพระเจา้ไมใ่ชส่าํหรบัสงิทพีระองคท์รงกระทํา

เท่านัน แต่สาํหรบัสิงทีพระองค์ทรงเป็นอยู่ดว้ย ขอให้เราจําเรืองนีไวเ้สมอทุกครงัทีเรา

เขา้มาทูลขอต่อพระองค์

รายการขอบพระคณุของเปาโล
เขาก็จะวิงวอนขอพระพรให้แก่ท่านทังหลายและอาลยัท่านเป็นอนัมาก

เพราะเหตพุระคณุของพระเจ้าซึงสถิตอยู่ในท่านอย่างเหลือล้น

จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทานซึงพระองค์ทรงประทานนัน

ทีเหลือจะพรรณนาได้

 โครินธ ์ : , 

เปาโลขอบพระคณุพระเจา้สาํหรบัหลายอยา่ง ทา่นขอบพระคณุพระเจา้ทคีรสิตจกัร

ตอ้นรบัทา่นอยา่งผูร้บัใชพ้ระเจา้ ทา่นขอบพระคณุสาํหรบัเพอืนรว่มงาน ขอบพระคณุสาํหรบั

ครสิตจกัรทีท่านไดก้่อตงั ขอบพระคุณสาํหรบับรรดาคนทีอยู่ในครสิตจกัร ขอบพระคุณ

พระเจ้าแม้แต่เรืองทีท่านพูดภาษาแปลกๆ และท่านขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษ

ผูท้รงนําเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชยั และทรงโปรดประทานกลินหอม
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แห่งความรู้ของพระองค ์ให้ปรากฏด้วยตวัเราทกุแห่ง (  โครนิธ์ :  )

แต่ดงัทีไดเ้ห็นไปแล้วใน  โครนิธ์ .  สงิทีเปาโลน่าจะขอบพระคณุพระเจ้า

มากทีสุด นอกจากเรืองพระคริสต์แล้ว กค็งเป็นเรืองของพระคุณพระเจ้า ทําไมหรือ?

เพราะเปาโลรู้ว่า โดยทางพระคุณ เราจึงได้ร ับของประทานอันดีทุกอย่างทีพระเจ้า

ทรงเลอืกสรรทจีะประทานมาใหเ้รา

ในชีวิตนีคุณและฉันมีเรืองมากมายทีต้องขอบพระคุณพระเจ้า ปญัหาก็คือ

เรามกักลายเป็นคนนสิยัเสยีชอบถอืวา่ยงัไงพระเจา้กต็อ้งประทานสงิต่างๆ ใหแ้กเ่ราอยู่แลว้

เหตุผลทเีราเป็นแบบนีกเ็พราะเราไมเ่คยขาดแคลนสงิต่างๆ เหล่านนั เพราะเคยชนิกบัการ

มีนํา สะอาดใช้ และมีอาหารการกินที ดี มีเสื อผ้า มีบ้านที ดี มีรถใช้สะดวกสบาย

มีการศึกษาทีดีเยียม เรามีเสรีภาพ มีความปลอดภัยและความมันคง และสิงต่างๆ

อีกสารพดัอย่าง แต่เราลืมไปว่าอีกหลายล้านคนทัวโลกไม่เคยได้สมัผสักบัพระพรอนัดี

เหล่านีเลย ฉนัจงึเชอืวา่ถา้เราตอ้งการมใีจกตญั ู เรากต็อ้งตงัใจทจีะพฒันาท่าทนีนัขนึมา

พระเจ้าจะทรงช่วยเราโดยการสอนและเตือนใจเรา แต่เราก็ต้องพัฒนานิส ัยใหม่อันนี

ขนึมาดว้ย

พระวิญญาณแห่งพระคณุและการอธิษฐานวิงวอน
พระวจนะของพระเจา้เกียวด้วยเรืองอิสราเอล พระเจ้าผูท้รงขึงท้องฟ้าออก

และวางรากพิภพ และปันจิตวิญญาณให้มีอยู่ในมนุษย ์ตรสัว่า

"ดูเถิด เรากาํลงัจะทาํกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นถ้วยนําเมาสาํหร ับบรรดา

ชนชาติทงัหลายทีอยู่ล้อมรอบ ถ้วยนันจะอยู่เหนือยูดาห์เมือกรงุเยรซูาเลม็ถกูล้อม

ในวนันนั เราจะกระทาํให้เยรซูาเลม็เป็นศิลาหนกัแก่บรรดาชนชาติทงัหลาย

ผูใ้ดทีพยายามยกหินนันขึนจะกระทาํให้ตวัเราเองบาดเจบ็อย่างสาหสั

ในวนันันพระเจ้าจะทรงบงัชาวเยรูซาเล็มไว้ เพือว่าคนทีอ่อนแอทีสุด

ท่ามกลางเขา ในวนันันจะเป็นเหมือนดาวิด  และราชวงศข์องดาวิดจะเป็นเหมือน

พระเจ้า เหมือนทตูของพระเจ้านําหน้าเขาทงัหลาย

ในวนันนั เราจะแสวงทีจะทาํลายประชาชาติทงัสิน ซึงเขา้มาต่อสู้เยรซูาเลม็

และเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิด

และชาวเยรซูาเลม็...

เศคาริยาห์ : - , -



108

ท่าทแีห่งการมใีจกตญั ู

ในพระธรรมตอนน ีพระเจา้ตรสักบัประชากรของพระองคว์า่ พระองคจ์ะทรงทําลาย

ศตัรขูองเขาทงัหมด และประทานชยัชนะอนัยิงใหญ่แก่พวกเขา โดยการเทพระวญิญาณ

แห่งพระคณุ (หรอืความโปรดปรานทีไมส่มควรจะไดร้บั) และการวงิวอน ลงมาเหนือเขา

ทงัหลาย

ไม่มทีางทีเราจะดาํเนินชวีิตอย่างมชียัชนะไดโ้ดยปราศจากความเขา้ใจในเรอืง

ของพระวญิญาณแห่งพระคณุและการวงิวอน ทงัสองคาํน ีคอืคาํวา่ พระคณุ และ การวงิวอน

เป็นสงิทไีปควบคูก่นั เพราะพระวญิญาณแห่งการวงิวอนคอืพระวญิญาณแห่งการอธษิฐาน

เป็นขอพระเจา้สาํหรบัสงิทเีราตอ้งการ ไมใ่ชก่ารพยายามทําใหม้นัเกดิขนึดว้ยตวัเราเอง

ดงันัน สิงทีพระเจ้ากาํลงับอกเราในทีนีคอื "เมือพระวิญญาณแห่งการวิงวอน

มาอยู่ เหนือเจ้าและเจ้าเริมทีจะอธิษฐานด้วยความเชือ วิญญาณแห่งพระคุณของเรา

จะเทลงมาเหนือชวีติเจา้อย่างท่วมทน้ โดยฤทธิเดชของเราผ่านทางการอธิษฐานของเจ้า

เราจะทําใหส้งิทจีําเป็นทําไดส้าํเรจ็เป็นจรงิในชวีติของเจา้ คอืสงิทเีจา้ไมอ่าจทําใหส้าํเรจ็ได้

ตามลําพงัตนเอง"

คนในยุคพระคมัภรี์เดมิไม่ไดร้บัสทิธิพิเศษข้อนี พวกเขาต้องทําการหนักและ

ดนิรนต่อสู ้ เพราะพวกเขามชีวีติอยู่ภายใตธ้รรมบญัญตั ิ และกฎเกณฑท์มีอียู่กค็อื ถา้ใคร

ทําผดิพระบญัญตัขิอ้ใดขอ้หนึงกเ็ท่ากบัทําผดิพระบญัญตัหิมดทุกขอ้

นคีอืสงิททีําใหค้าํสอนเรอืงพระคณุของพระเจา้เป็นขา่วด ีมนัเป็นคาํสอนทกีลา่ววา่

ฤทธเิดชของพระเจา้มาถงึเราไดแ้บบเปลา่ๆ เมอืเราเชอื คณุเขา้ใจไหมวา่มนัอศัจรรยเ์พยีงใด

ทเีราสามารถไดร้บัความชว่ยเหลอืจากพระเจา้ไดโ้ดยไมจ่ําเป็นตอ้งเป็นคนทสีมบรูณ์แบบกอ่น?

เราไมจ่ําเป็นตอ้งทําทกุอยา่งในชวีติใหถ้กูตอ้งครบถว้นเสยีกอ่นจงึจะไดร้บัการอศัจรรยจ์ากพระเจา้

ทเีราจําเป็นตอ้งทํากม็เีพยีงแคทู่ลขอต่อพระองค ์แลว้มคีวามเชอืวา่ พระองคจ์ะทรงกระทํา

ตามสงิทีเราไดทู้ลขอนัน ถึงแมช้วีติของเราจะยงัคงห่างไกลจากความสมบรูณ์แบบ และ

สิงที เราจําเป็นต้องทําก็คือ กล้าทีจะเข้ามายังพระบัลลังก์แห่งพระคุณ เพือร ับเอา

ความชว่ยเหลอืในยามทตีอ้งการดว้ยความมนัใจ และปราศจากความกลวั
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พระบลัลงักแ์ห่งพระคณุของพระเจ้า
เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตทีไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอ

ของเรา แต่ได้ทรงถกูทดลองใจเหมือนอย่างเราทกุประการ ถึงกระนันพระองคก์ย็งั

ปราศจากบาป

ฉะนั นขอให้เราทังหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที นั งแห่งพระคุณ

เพือเราจะได้รบัพระเมตตา  และจะได้รบัพระคณุทีจะช่วยเราในขณะทีต้องการ

ฮีบร ู : ,

เป็นการดแีคไ่หนทเีราไมต่อ้งดาํเนินชวีติภายใต้กฎบญัญตัิ ไมต่อ้งเหน็ดเหนือย

และดนิรนต่อสูเ้พอืไปสูค่วามสมบรูณ์แบบหรอืรกัษาชวีติไวใ้หส้มบรูณ์แบบ เพราะกลวัวา่

พระเจ้าจะไม่ทรงตอบคาํอธิษฐานและไม่โปรดปรานเรา เป็นการดเีพียงใดทีเราสามารถ

เข้ามาเฝ้ าพระเจ้ายงัพระบลัลังก์แห่งพระคุณ (พระบลัลังก์แห่งความโปรดปรานซึงเรา

ไม่สมควรจะได้รบั) ได้โดยปราศจากความกลัว เต็มไปด้วยความมันใจ เพือจะได้รบั

พระเมตตาและพระคณุทจีะชว่ยเราในยามตอ้งการ

ฉนัไดเ้ขา้มารบัเอาสทิธพิเิศษยงิใหญ่เหล่านีมากมายหลายครงัแลว้

มีหลายสิงหลายอย่ างทีพระเจ้าได้กระทํา ในชีวิตฉัน ที ทํา ให้ชีวิตของฉัน

เปลียนแปลงไปอย่างสินเชิง หนึ งในนันก็คือการบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ

อกีสงิหนึงกค็อืการทพีระองคท์รงสาํแดงถงึขอ้พระคมัภรีต์่างๆ  เกยีวกบัการขอและการรบั

ซงึฉนักล่าวไปแลว้ในบททหีนงึของหนงัสอืเลม่น ีและฉนัอยากนํามากลา่วในทนีีอกีครงัหนงึ

อย่างย่อๆ

ขอจากพระเจ้า
อะไรเป็นสาเหตขุองสงคราม และอะไรเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาทกนั

ในพวกท่าน มิใช่กิเลสตณัหาของท่านหรือ ทีทาํให้ท่านต่อสู้กนั

ท่านทงัหลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านกฆ่็ากนั ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านกท็ะเลาะ

และทาํสงครามกนั ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ

ยากอบ : -
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อะไรเป็นสาเหตุทีทําให้เราเป็นทุกข์ และขาดความสุข? ทําไมเรารู้สกึท้อแท้

สินหวงั? ทําไมเราไม่ลงรอยกนั? ทําไมเรามแีต่ความกระวนกระวายและความยุ่งยาก?

ทําไมชวีติเรามแีต่ความเศรา้และสบัสนยุ่งเหยงิอยู่ตลอด? ทําไมเราไมส่ามารถดาํเนินชวีติ

ในความชนืชมยนิดแีละสนัตสิขุ? คาํตอบนนัชดัเจนอยู่แลว้ คอืชวีติของเราไมไ่ดย้อมจํานน

และอยู่ภายใตก้ารควบคมุของพระวญิญาณแห่งพระคณุและการวงิวอนอย่างแทจ้รงินนัเอง

เราทกุคนรูด้วีา่ ถงึแมเ้ราจะบงัเกดิใหมแ่ละรบับพัตสิมาในพระวญิญาณบรสิทุธแิลว้

เรากย็งัอาจมชีวีติเตม็ไปดว้ยความระทมทกุข ์ดงัทเีราไดเ้หน็แลว้วา่ การไดร้บัความรอดและ

การร ับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิไม่ใช่สิงทีร ับประกันว่าชีวิตเราจะมีช ัยชนะ

ยงัมอีกีหลายอยา่งทเีราจําเป็นตอ้งเรยีนรูแ้ละนํามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติเพอืจะทําใหช้วีติมชียัชนะ

บทเรยีนทสีาํคญัทสีดุประการหนึงกค็อืการพงึพาในพระผูเ้ป็นเจา้อย่างสนิเชงิ

การสาํแดงยิงใหญ่ทีฉันได้รบัจากพระธรรมยากอบตอนนีกค็ือ ไม่เพียงแต่ฉัน

ไม่รูจ้กัทูลขอสงิทีจําเป็นจากพระเจ้าเท่านัน แต่ความสมัพนัธ์ของฉนักบัพระเจ้ายงัตงัอยู่

บนรากฐานความประพฤตขิองตวัเองอีกดว้ย ฉนัตอ้งเรยีนรูท้จีะเขา้มาเฝ้ าพระเจา้เหมอืน

เดก็เลก็ๆ ปล่อยวางชวีติตนเองไวก้บัพระองคด์ว้ยความไวว้างใจอยา่งสนิเชงิ ไมใ่ชพ่ยายาม

พงึพาตนเองและหางทางออกทุกอย่างดว้ยตนเอง

เมือฉันไดร้บัการสาํแดงเรืองการมอบชวีติไวก้บัพระเจ้าและทูลขอสงิทีต้องการ

จากพระองค ์ฉนักเ็รมิอธษิฐานขอทุกอย่างจรงิๆ เท่าทปีากและลนิจะนึกได ้แทนทจีะดนิรน

ขวนขวาย ฉนัยอมปล่อยวางและทูลขอ ไมม่เีรอืงใดใหญ่หรอืเลก็เกนิไปจนฉนัไมก่ลา้ทลูขอ

ใหพ้ระเจา้ทรงจดัการ

ถ้าเดฟ สามีของฉันต้องการดูรายการฟุตบอล แต่ฉันกบัลูกๆ อยากจะดูหนัง

แทนที จะมานั งทะเลาะกัน ฉันจะแยกไปอีกห้องหนึ งและอธิษฐานว่า "พระเจ้าข้า

ถา้พระองคป์ระสงค์ใหค้รอบครวัเราไดด้หูนงัดว้ยกนั กข็อพระองคท์รงเปลยีนใจเดฟดว้ย"

ฉันวางใจให้พระเจ้าเปลียนใจเดฟถ้าสิงทีเขาทํานันไม่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้า

แต่ถา้ไมเ่ป็นอย่างนนั ฉนักพ็รอ้มทจีะยอมรบัสถานการณ์นนัดว้ย

พระคมัภรีก์ล่าววา่ อะไรกต็ามทเีราพยายามกระทําใหส้าํเรจ็ดว้ยตนเอง พระเจา้

จะไมอ่นุญาตใหป้ระสบความสาํเรจ็ พระองค์จะขดัขวางและต่อตา้นเรา จนกวา่เราจะยอม

จํานน ถ่อมตวัลง และเขา้มาทูลต่อพระองคว์า่ "พระบดิาเจา้ ขา้พระองคไ์มส่ามารถแกไ้ข

สถานการณ์นไีด ้ถา้พระองคป์ระสงคใ์หป้ระสบความสาํเรจ็ กข็อพระองคท์รงกระทําเองเถดิ"

เพราะเหตุนนั ฉนัถงึไดบ้อกวา่ เราตอ้งพงึพาในพระเจา้อย่างสนิเชงิ ไมใ่ชใ่ชส้ตูร

"การปล่อยวางและการขอ" เพือบีบให้พระเจ้าหรือคนอืนเพือให้ได้ในสิงทีเราต้องการ
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การบีบบังคับใจแบบนันก็ไม่ต่างอะไรจากการประพฤติแบบอืนๆ ซึงมีแต่จะนําไปสู่

ความรู้สึกท้อแท้สินหวัง ทางเดียวที เราจะพบสันติสุขและความยินดีอย่างแท้จริง

ได้ในชีวิตก็คือ การละความกระวนกระวายทุกอย่างไว้ก ับพระเจ้า ทูลขอให้พระองค์

ประทานทางออกแกเ่ราตามทพีระองคจ์ะทรงเหน็สมควร แลว้วางใจวา่พระองคจ์ะทรงกระทํา

เชน่นนั จงทลูขอสงิทคีณุปรารถนาจากพระเจา้ แตจ่งไวว้างใจใหพ้ระองคป์ระทานสงิทดีทีสีดุ

สาํหรบัคณุและทุกคนทเีกยีวขอ้ง

พระวิญญาณบริสุทธิผู้เป็นของประทาน
พระวญิญาณแห่งพระคณุและการวงิวอน กค็อืพระวญิญาณบรสิทุธ ิพระองคเ์อง

ทรงเป็นของประทานจากพระเจ้า ซึงเราร ับเอาได้โดยการทูลขอด้วยความเชือและ

ความไวว้างใจ

เราบอกท่านทงัหลายว่า จงขอแลว้จะได้ จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะเปิด

ให้แก่ท่าน

เพราะว่าทุกคนที ขอก็ได้  ทุกคนที แสวงหาก็พบ และทุกคนที เคาะ

กจ็ะเปิดให้เขา

มีผูใ้ดในพวกท่านทีเป็นบิดา ถ้าบตุรขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือ

ถ้าขอไข่ จะเอาแมงป่องให้เขาหรือ

เพราะฉะนันถ้าท่านทังหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จ ักให้ของดีแก่บุตร

ของตน ยิ งกว่านั นสักเท่าใด  พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทาน

พระวิญญาณบริสุทธิแก่ผู้ทีขอต่อพระองค์

ลูกา : -

พระธรรมตอนนี มใีจความอย่างเดยีวกนักบัมทัธวิ . -

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน

เพราะว่าทกุคนทีขอกไ็ด้ ทกุคนทีแสวงหากพ็บ ทกุคนทีเคาะกจ็ะเปิดให้เขา

ในพวกท่านมีใครบ้างทีจะเอาก้อนหินให้บตุร เมือเขาขอขนมปัง

หรือให้งูเมือบตุรขอปลา

เหตฉุะนนั ถ้าท่านทงัหลายเองผูเ้ป็นคนบาป ยงัรูจ้กัให้ของดีแก่บตุรของตน
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ยิงกว่านันสกัเท่าใด พระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรค ์ จะประทานของดีแก่ผูที้

ขอต่อพระองค์

พระคมัภรีท์งัสองตอนนี บอกใหเ้ราขอ หา เคาะ อยู่อย่างต่อเนอืงสมาํเสมอ ทงัวนั

ทงัคนื สปัดาห์ละเจด็วนั หา้สบิสองสปัดาห์ต่อปี เพอืเราจะไดร้บัในสงิทเีราตอ้งการ

ไม่รู้กีครงัต่อกีครงั ทีเรานอนไม่หลับทังคืน พยายามขบคิดถึงปญัหาของเรา

จนนอนไมห่ลบั แทนทีจะละความกระวนกระวายไวก้บัพระเจา้และทูลขอใหพ้ระองคท์รง

ตอบสนองความตอ้งการของเรา แลว้วางใจใหพ้ระองคท์รงกระทําตามนนั

ขอใหจ้ําพระธรรมยากอบ :  "... ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ" และนกึถงึยอหน์

:  ดว้ย "จงขอเถิดแล้วท่านจะได้ เพือความยินดีของท่านจะได้เตม็เปียม"

บ่อยแค่ไหนทีเราพยายามจะหายโรคโดยไม่ได้ขอให้พระเจ้าทรงร ักษาโรค?

บ่อยแค่ไหนที เราพยายามจะมั งคั งแต่ ไม่ยอมขอความมั งคั งจากพระเจ้ า? และ

บ่อยครังเพียงใดทีเราพยายามจัดการกบัปญัหาของเรา โดยไม่ยอมทูลขอให้พระเจ้า

ทรงประทานทางออกใหแ้กเ่รา?

ความผดิพลาดของเราคอื เราไม่ไดข้อ ไมไ่ดห้า และไมไ่ดเ้คาะ ไม่ไดไ้วว้างใจ

ในพระเจา้ องคพ์ระบดิาผูท้รงรกัเรา เพอืใหพ้ระองคป์ระทานทุกสงิทดีทีเีราทูลขอใหแ้กเ่รา

นนัคอืบทเรยีนหลกัจากพระธรรมเหล่าน ีแตม่ขีอ้แตกต่างทสีาํคญัอยู่ประการหนงึ

คอื ในมทัธิว .  ผู้เขียนพระกติติคุณบอกว่าพระเยซูตรสัถามว่า "เหตุฉะนันถ้าท่าน

ทงัหลายเอง ผูเ้ป็นคนบาปยงัรูจ้กัใหข้องดแีก่บุตรของตน ยิงกว่านันสกัเท่าใด พระบดิา

ของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ทีขอต่อพระองค์" ในลูกา .

ผู้ เขียนพระกิตติคุณบอกว่าพระเยซูตร ัสถามว่า "เพราะฉะนันถ้าท่านทังหลายเอง

ผูเ้ป็นคนบาปยงัรูจ้กัใหข้องดแีกบ่ตุรของตน ยงิกวา่นนัสกัเทา่ใด พระบดิาผูท้รงสถติในสวรรค์

จะทรงประทานพระวญิญาณบรสิทุธ ิแกผู่ท้ขีอต่อพระองค"์

บ่อยครัง เราใช้ข้อพระคมัภีร์ตอนนี เพือเป็นพืนฐานในเรืองการรบับพัติสมา

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ  ซึงก็ไม่เป็นไร แต่ฉันคิดว่ามันมีความหมายมากกว่านัน

ขอใหส้งัเกตวา่ พระธรรมทงัสองตอนนกีลา่ววา่ ถา้เราซงึเป็นคนบาปยงัรูจ้กัอวยพรลกูของเรา

ดว้ยของดี ยิงกว่านันสกัเท่าใดทีพระบดิาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้ทรงดรีอบคอบ

จะทรงประทานของดีให้แก่บุตรของพระองค์ "ของดี" ทีสาํคญัทีสุดทีพระองค์ประสงค์

จะประทานใหแ้กเ่รากค็อื พระวญิญาณบรสิทุธขิองพระองคเ์อง
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ของประทานจากพระเจ้า คือพระวิญญาณแห่งพระคุณนัน คือผู้ทรงนําของดี

อย่างอืนๆ เขา้มาสู่ชวีติของเรา นันคอืจุดประสงค์ทีทรงประทานพระวญิญาณให้แก่เรา

เพอืทรงกระทําให้ทุกสงิทเีราตอ้งการไดบ้งัเกดิขนึในชวีติของเรา

การสาํแดงเรอืงนีเองทสีง่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชวีติของฉนั กอ่นหน้านนั

ฉนัพยายามอย่างหนกัเพอืใหไ้ดส้งิทตีอ้งการดว้ยกาํลงัของตนเอง แต่หลกัของพระเจา้นนั

เรยีบงา่ยคอื ถา้ฉนัตอ้งการสงิใด ทฉีนัตอ้งทํากแ็ค ่ทูลขอ เท่านนั

ดงันัน ตอนนีถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือ ฉันกจ็ะทูลขอ แทนทีจะเสียเวลา

พลังงาน และความพยายามไปกับการแก้ปญัหาด้วยความรู้และความเข้าใจอันจํากัด

ของตนเอง ฉันกแ็ค่ทูลขอพระเจ้าให้จัดการดูแล และไวว้างใจให้พระองค์ทรงประทาน

ทางออกทดีทีสีดุ ตามนําพระทยัและพระปญัญาของพระองค์

สิงทีฉันไดต้ระหนักกค็อื พระวญิญาณบรสิุทธิทรงมพีนัธกจิของพระองค์อยู่ใน

ปจัจุบนันี นันคอืความหมายของพระเยซูเมอืพระองคต์รสักบัสาวกว่า เป็นการดกีว่าทีจะ

ให้พระองค์เสด็จจากไป เพือให้พระวญิญาณบรสิุทธิ พระผู้เล้าโลม ผู้เป็นของประทาน

จากพระเจา้ ไดเ้สดจ็มาสถติอยู่กบัเขา และสถติอยู่ภายในเขา

ต่อไป ขอให้เราพิจารณาดูส ักครู่หนึงถึงเรืองของประทานอันประเสริฐ คือ

องคพ์ระวญิญาณบรสิทุธิ

พระวิญญาณบริสุทธิ ในฐานทีเป็นบุคคล
เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึงให้แก่ท่าน

เพือจะได้อยู่กบัท่านตลอดไป

คือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึงโลกรบัไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและ

ไม่รู้จกัพระองค์ ท่านทังหลายรู้จกัพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ก ับท่าน

และจะประทบัอยู่ในท่าน

ยอห์น : -

ก่อนทีพระเจ้าจะทรงสาํแดงให้ฉันไดเ้ขา้ใจถึงพนัธกจิของพระวญิญาณบรสิุทธิ

ในปจัจุบนั ฉนัยงัไมค่อ่ยเขา้ใจถ่องแท้นกัวา่พระวญิญาณทรงเป็นบคุคล แน่นอน ฉนัรูว้า่

พระวญิญาณบรสิทุธมิกัถูกเรยีกว่าเป็นบคุคลทสีามของตรเีอกานุภาพ แต่ฉนัมกัจะอา้งถงึ

พระวิญญาณบริสุทธิเหมอืนกบัเป็นสิงของ ฉันจะถามคนอืนว่า "คุณได้รบัมนัรึยงัล่ะ?"
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แต่ฉนัมคีวามยนิดทีจีะบอกคณุวา่ พระวญิญาณบรสิทุธ ิทรงเป็นมากกวา่นนั

พระวิญญาณบริสุทธิเป็นของประทานทีพระเจ้าทรงมอบให้เราโดยพระคุณ

ของพระองค ์เมอืเราทูลขอดว้ยการอธษิฐาน และรบัเอาโดยชอ่งทางของความเชอื บทบาท

มากมายของพระองค์ ทงัการเป็นพระผูเ้ลา้โลม ทีปรกึษา พระผูช้่วย ผูอ้ธิษฐานเผอืเรา

ผูแ้กต้่างแทนเรา ผูท้รงเสรมิกาํลงั และผูป้ระทบัยนืเคยีงขา้ง อาจสรปุไดว้่าพระประสงค์

ของพระองค์กค็อืการเสด็จมาอยู่ท่ามกลางชวีติเรา และกระทําให้ทุกสิงบงัเกิดเป็นผลดี

เพอืถวายพระสริแิดพ่ระเจา้

ถา้ถา้คณุยงัไมค่อ่ยรูจ้กัพระวญิญาณบรสิทุธใินฐานะทเีป็นบคุคล ฉนักข็อหนุนใจ

ให้คุณเริมศึกษา ค้นคว้าถึงเรืองของพระองค์ให้มากทีสุด เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ

ทรงประทบัอยูใ่นคณุ ลอ้มรอบคณุ และสวมทบัคณุอยู ่พระองคป์ระสงคท์จีะมสีว่นรว่มในชวีติ

ของคุณเป็นการส่วนตวั พระองค์ถูกส่งมาให้คุณกเ็พือจะทําสิงต่างๆ ให้สาํเรจ็ในตวัคุณ

ผา่นทางคณุ และเพอืคณุ

พระวิญญาณบริสุทธิในฐานะผู้ชาํระให้บริสุทธิ
แต่การทีข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรืองถึงท่าน เพือเตือนความจาํของท่าน

กเ็พราะเหตขุองประทานแห่งพระคณุของพระเจ้าทีได้ประทานแก่ข้าพเจ้า

เพื อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ ร ับใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติ  และ

เป็นปุโรหิตฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพือการถวายพวกต่างชาติทังหลายนัน

จะได้เป็นทีชอบพระทยัคือเป็นทีชาํระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ

โรม : , 

ในพระธรรมยอห์น .  ฉบบัคงิเจมส ์พระเยซูตรสักบัสาวกวา่ "เราไปจดัเตรยีม

ทไีวใ้หก้บัท่านทงัหลาย" ต่อมาในบทเดยีวกนั พระองคต์รสักบัพวกเขาอกีวา่ พระองคจ์ะขอ

ต่อพระบดิา ใหป้ระทานพระผูช้ว่ยอกีผูห้นึงทจีะอยู่กบัพวกเขาตลอดไป แน่นอน พระผูช้ว่ย

องคน์นั กค็อืพระวญิญาณบรสิทุธ ินนัเอง

ฉะนนั เชน่เดยีวกบัทพีระเยซไูดเ้สดจ็ไปเตรยีมทใีหก้บัเรา ฉนักเ็ชอืวา่ พระองคท์รง

สง่พระวญิญาณบรสิทุธมิาเพอืเตรยีมพวกเราใหพ้รอ้มสาํหรบัสถานทนีนั

พระวญิญาณบรสิุทธิทรงเป็นผูช้าํระเราใหบ้รสิทุธิ ทรงเป็นผูม้หีน้าทีทําให้ชวีติ

ของเราบริสุทธิ  ถ้าคุณศึกษาเรืองความบริสุทธิ  คุณจะรู้ ว่าไม่มีคนใดทีจะบริสุทธิ
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ได้โดยปราศจากพระวิญญาณเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเขาอย่างเต็มที ทําไมหรือ?

ก็เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ทรงเป็นฤทธิ เดชของพระเจ้าที ประทานมาให้ เรา

เพือกระทําการภายในเรา ผ่านทางเรา เพือเรา และต่อเรา ในสงิทีเราไมส่ามารถกระทํา

ดว้ยตนเองได้

กอ่นทีจะไดร้บัการสาํแดงในเรอืงนี ฉนัไม่คอ่ยไดต้ดิต่อกบัพระวญิญาณบรสิทุธิ

มากเท่าใดนกั แต่ตอนนี ฉนัเชอือย่างมนัคงวา่ เราควรอธษิฐานต่อพระบดิาในนามพระเยซู

แต่ฉันก็เชือดว้ยว่า เราจําเป็นต้องมสีามคัคธีรรมกบัพระวญิญาณบรสิุทธิ เช่นเดยีวกบั

พระบดิาและพระบตุรดว้ย โดยทางการสามคัคธีรรมกบัพระวญิญาณบรสิทุธนิเีองททีําใหฉ้นั

ไดเ้ขา้ใจถงึบทบาทของพระวญิญาณบรสิทุธใินฐานะพระผูช้ว่ย

พระวิญญาณ บริสุทธิในฐานะพระผู้ช่วย
คาํวา่ พระผูเ้ลา้โลม ซงึเป็นคาํทใีชเ้รยีกพระวญิญาณบรสิทุธนินั สามารถแปลได้

หลายอย่าง ตามแต่บทบาทและหน้าทตี่างๆ ของพระองค ์บทบาทและหน้าทปีระการหนึง

กค็อื การเป็น พระผูช้ว่ย

ฉันไม่เคยคิดเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ  ซึงเป็นบุคคลทีสามของพระเจ้า

ทรงเป็นพระผูช้ว่ยสว่นตวัของฉนั บอกไดเ้ลยวา่ ฉันเป็นผูห้ญิงทตีอ้งการความชว่ยเหลอื

มากมาย แต่คณุคดิวา่ฉนัเคยรอ้งขอความชว่ยเหลอืไหม? ไมเ่ลย อย่างทฉีนัเคยเล่าใหฟ้งั

หลายครงัแลว้วา่ สงิทฉีนัมกัจะทํากค็อื การพยายาม เพราะฉนัมคีวามเย่อหยงิ ความดอืรนั

และความมุง่มนัทตีอ้งทําทุกสงิดว้ยตวัเอง ฉนัจงึไมไ่ดถ้่อมใจทจีะทูลขอรบัความชว่ยเหลอื

จากพระเจ้า ฉันไม่รู้จ ักวธิีขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง กบัเรือง

ธรรมดาๆ ทเีกดิขนึในชวีติประจําวนั เชน่ เรอืงการทําผม หรอืการตระเตรยีมบา้นใหพ้รอ้ม

เมอืจะมแีขกมา

ฉันเคยคิดว่า เราซึงเป็นผู้ เชือ สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

เฉพาะตอนทเีราตกอยูใ่นสถานการณ์ทเีกนิกาํลงัความสามารถของเราเท่านนั ฉนัเคยคดิวา่

พระบดิาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรงสนพระทยัทีจะช่วยเหลือเรา เฉพาะในปญัหาหนักๆ

ขนาดทเีรารูส้กึจนตรอกเท่านนั

ฉนับอกไมถู่กเลยวา่ ความสมัพนัธ์สว่นตวัของฉนักบัพระเจ้าเปลียนไปมากมาย

เพยีงใด  เมอืไดค้น้พบและเขา้ใจวา่ พระองคท์รงสนพระทยัและหว่งใยเราในเรอืงเลก็ๆ นอ้ยๆ

เรอืงปลกียอ่ยทกุอยา่งในชวีติเรา ฉนัถงึกบัชอ็คเมอืรูว้า่พระเจา้ทรงประสงคท์จีะชว่ยเหลอืฉนั
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ในทุกเรืองในชีวิต และทุกคร ังทีฉันรู้สึกท้อแท้สินหวังก็เป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ทูลขอ

ความชว่ยเหลอืจากพระองคน์นัเอง

เราทุกคนรู้ว่า บางคร ังจะมีนักอธิษฐานวิงวอนคอยอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้า

ทรงชว่ยเหลอืในสถานการณ์ของเรา เพราะเราไมส่ามารถหรอืไมรู่ว้า่จะอธษิฐานขออย่างไร

แต่บางเวลาเราก็ต้องรบัผดิชอบต่อชวีิตของตนเอง ทําไมพระเจ้าไม่ทรงช่วยเราไปเลย

เมอืเหน็วา่เรากาํลงัตอ้งการความชว่ยเหลอื? เพราะพระวญิญาณบรสิทุธทิรงเป็นสภุาพบรุษุ

พระองค์จะไมท่รงเขา้มายุ่งเกยีวในเรอืงสว่นตวัของเราถ้าเราไมทู่ลเชญิพระองค ์ พระองค์

จะไม่พังประตูเข้ามา แต่จะทรงรอคอยให้เราทูลขอก่อน แล้วจึงเสด็จเข้ามาควบคุม

สถานการณ์

พระเจ้าจึงต้องสอนฉันว่า พระองค์ทรงประสงค์ทีจะช่วยเหลือฉันแม้กระทัง

ในเรอืงเลก็น้อยในชวีติประจําวนั เชน่ การจดัผมใหไ้ดอ้ย่างทฉีนัตอ้งการ

คร ังหนึ ง ก่อนทีฉันจะออกไปสอนพระคัมภีร์ ฉันรู้สึกหงุดหงิดมากกับการ

พยายามดัดผมให้งอ จนฉันเกือบจะเอาแปรงฟาดหัวตัวเองเข้าให้แล้ว เรียกได้ว่าฉัน

กาํลงัโกรธจดั

คุณรู้ ไหมว่ า ซาตานชอบเหตุ การณ์แบบนี มาก คุณรู้ ไหมว่ าซาตาน

มีความสุขแค่ไหนที ได้เห็นผู้หญิงที โตแล้วคนหนึ ง เอาแปรงหวีผมฟาดหัวตัวเอง

เพราะจดัทรงผมไมไ่ดต้ามทใีจตอ้งการ? คณุรูไ้หมวา่ศตัรรููส้กึตนืเตน้ดใีจแคไ่หน ทไีดเ้หน็

ครสิเตยีนดอืรนัและถอืตวัจนไมย่อมทูลขอใหพ้ระเจา้เขา้มามสีว่นรว่มเพอืชว่ยเหลอืเรา?

เพราะความหยิงและการไม่รู้ของฉัน ทํา ให้ตกเป็นเหยือของมารอยู่ ตลอด

แต่ ในคร ั งนี  พระเจ้ าทรงมุ่ งหมายไว้แล้ วว่ าจะต้องสอนบทเรียนนี แก่ฉันให้ ได้

เมอืความพยายามอย่างอนืลม้เหลวหมดแลว้ ฉนัรูส้กึจนตรอกและยอมแพ ้จนตอ้งอธษิฐาน

ออกมาว่า "พระเจ้าข้า พระองค์ตรสัว่า เราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอ ดังนันข้าพระองค์

ขอพระองค์ทรงช่วยจัดให้เส้นผมของข้าพระองค์เข้าที เข้าทางด้วยเถิด ในพระนาม

พระเยซูครสิต์ อาเมน"

แลว้ฉนักพ็ยายามอกีครงัหนึง เครอืงดดัอนัเดมิ เสน้ผมเดมิๆ และวธิกีารแบบเดมิ

ฉันใส่ผมเขา้ไปในเครืองดดั ดึงกลบัมาด้านหลังแล้วมว้น ดึงเครืองออก นันไง มว้นงอ

อย่างสวยงามทเีดยีว

คุณบางคนอาจคิดว่าเรืองแบบนีมนัไร้สาระไปหน่อย แต่มนักม็ีประเดน็สาํคญั

บางครงัชวีติเราตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ททีําใหเ้ราตระหนกัวา่ ถา้พระเจา้ไมเ่ขา้มามสีว่น

ชว่ยเหลือเรา กค็งทําอะไรไมไ่ดเ้ลย คุณคงยงัไม่เคยถึงกบัต้องเอาแปรงมาโขกหวัตวัเอง
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แต่คุณอาจเคยเจอกบัสถานการณ์ทีทําให้คุณคดิจะทําอะไรทีหนักกว่านัน หรอือันตราย

ยิงกว่านันก็ได้ บางคนอาจต้องตกตําจนสุดขดี กว่าทีจะยอมละความหยิง ความโกรธ

และความดอืรนัของตนเอง แลว้ถงึจะมาทูลขอใหพ้ระเจา้เขา้มามสีว่นเกยีวขอ้งในชวีติ

เรืองการจดัผมทีฉันยกมาเล่าให้ฟงันี ก็เพือสะท้อนให้เห็นว่าตอนนันฉันรู้สึก

ทดท้อแค่ไหนทไีมส่ามารถทําให้อะไรเป็นไปอย่างใจ ไม่วา่จะพยายามอย่างหนกัเพยีงใด

การทีฉันอ้างว่าฉันมีความเชือมากแค่ไหนก็คงไม่ได้ช่วยเปลียนแปลงสามี หรือลูกๆ

หรอืตวัฉนัเองได ้แต่ผา่นทางประสบการณ์เรอืงเสน้ผมในวนันนั ทําใหฉ้นัไดร้บับทเรยีนวา่

ความหวงัอนัเดยีวทจีะทําใหช้วีติของฉนักา้วหนา้ไปไดก้ค็อืโดยการทลูขอใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยเหลอื

นั นคือตอนที ฉันเริ มตระหนั กถึ งการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุ ทธิ ในชี วิต

ทงัในฐานะททีรงเป็นเพอืน เป็นทปีรกึษา เป็นพระผูช้ว่ย เป็นผูอ้ธษิฐานเผอื เป็นทนายแกต้า่ง

เป็นผูเ้สรมิกาํลงั และผูป้ระทบัยนือยู่เคยีงขา้ง

พระวิญญาณบริสุทธิ

ผู้ทรงเสริมกาํลงัและประทบัยืนเคียงข้าง
คาํสดุทา้ยมคีวามหมายพเิศษ ซงึสามารถนํามาใชก้บัชวีติเราในยุคทตีอ้งเดนิทาง

ดว้ยเครืองบนิเช่นปจัจุบนัไดด้ ี เราคงรู้จกันักเดนิทางบางคนทีต้องคอยสแตนด์บาย คอื

ยนืรออยู่ขา้งๆ เคาน์เตอรต์รวจบตัรโดยสาร เมอืมทีนีงัวา่ง เขากจ็ะไดส้ทิธเิดนิทางในทนัที

พระเจา้ทรงใชภ้าพนเีพอืสอนใหฉ้นัเขา้ใจถงึบทบาทของพระวญิญาณบรสิทุธใืนฐานะผูป้ระทบั

คอยอยู่เคยีงขา้ง หรอื "สแตนดบ์าย" เตรยีมพรอ้มทจีะเขา้มาชว่ยเหลอืและเสรมิกาํลงัเรา

ในทนัททีโีอกาสเปิดให ้ซงึทําใหพ้ระองคไ์ดร้บัพระนามวา่ พระผูช้ว่ย และพระผูเ้สรมิกาํลงัเรา

อกีดว้ย

ฉนัไดเ้รยีนรูว้า่ คาํอธษิฐานทเีป็นฝา่ยวญิญาณมากทสีดุอนัหนงึทเีราสามารถนํามา

ใชไ้ดก้ค็อื คาํอธษิฐานสนัๆ ทวีา่ "ชว่ยดว้ย!" ฉนับอกไมไ่ดว้า่ฉนัตอ้งรอ้งขอความชว่ยเหลอื

จากพระเจ้าส ัปดาห์ละกีคร ัง "ช่วยด้วยเถิดพระเจ้าข้า ขอทรงโปรดประทานกาํลัง

ขา้พระองคท์ราบวา่พระองคป์ระทบัอยูท่นี ีเพราะพระคมัภรีส์ญัญาไวว้า่ พระองคท์รงประทบั

คอยอยู่เคยีงขา้งเพอืชว่ยเหลอืและเสรมิกาํลงัขา้พระองคใ์นทุกสถานการณ์ของชวีติ"

ถ้าเราต้องการได้ร ับชัยชนะอย่างแท้จริง ถ้าเราต้องการประสบกับชีวิตที

ครบบรบิูรณ์ซึงพระเยซูยอมวายพระชนม์เพือประทานให้เรา เรากต็้องเรยีนรูถ้งึสจัธรรม

ของพระคมัภรีอ์นัเรยีบงา่ยในเรอืงนี นนัคอื เราไมม่เีพราะเราไมไ่ดข้อ ตราบใดทเีรายงัคง
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พยายามทําทุกอย่างดว้ยวธิีการและกาํลงัของเราเอง เราจะไม่เพยีงแต่รูส้กึท้อแท้สนิหวงั

เท่านัน เรายงัทําให้พระคุณของพระวญิญาณบรสิุทธิหมดฤทธิไปอีกดว้ย เพราะพนัธกจิ

สว่นสาํคญัยงิของพระองคก์ค็อืการชว่ยเหลอืและเสรมิกาํลงัทุกคนทปีรนนิบตัริบัใชพ้ระเจา้

พระองคถ์ูกสง่มาเพอืสาํแดงพระคณุแกเ่รา

ฉันเชือมนัว่า ความท้อแทส้ินหวงัของเราสว่นใหญ่เกดิมาจากการทีเราไม่ไดร้บั

เอาความช่วยเหลือและการเสริมกาํลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ ซึงทรงเตรียมพร้อม

ทีจะหยิบยืนให้แก่เราอยู่ ตลอดเวลา ฉันเรียนรู้ เพิมเติมเรือยๆ ทีจะหลีกเลียงจาก

ความรู้สึกท้อแท้สินหวัง โดยการเข้ามารบัเอาความช่วยเหลือและกาํลังทีมีอยู่พร้อม

ในองคพ์ระวญิญาณบรสิทุธิ

บางครงั เมอืฉนัตอ้งเทศนาและสอนตดิต่อกนัทงัวนัทงัคนืจนหมดเรยีวหมดแรง

ฉนัจะอธษิฐานวา่ "พระเจา้ขา้ ขอทรงชว่ยดว้ยเถดิ ขา้พระองคต์อ้งการกาํลงัจากพระองค"์

มีบางคร ังทีฉันต้องสอนถึงเจ็ดคร ังในเวลาสีว ัน บ่อยครังฉันต้องเตือนใจตัวเองว่า

ความช่วยเหลือของฉันมาจากพระเจ้า และยึดพระสญัญาว่า บรรดาผู้ทีรอคอยพระองค์

จะไดร้บัการเสรมิเรยีวแรงใหม ่(สดดุ ี : ; อสิยาห ์ : ) ในชว่งเวลาเชน่นนัเองทฉีนัไดร้บั

กาํลงัและความชว่ยเหลอืทจีําเป็น จนงานทพีระเจา้ทรงมอบหมายไดบ้รรลุความสาํเรจ็

แต่การทีทรงยืนอยู่ เคียงข้างเพือคอยให้ความช่วยเหลือและเสริมกาํลังนัน

เป็นเพยีงบทบาทหน้าทอียา่งหนงึของพระวญิญาณบรสิทุธ ิหนา้ทอีนืของพระองคค์อื เป็นครู

เป็นผูนํ้าทาง และเป็นทปีรกึษา

พระวิญญาณบริสุทธิในฐานะทีปรึกษา
แต่องค์พระผู้ เล้าโลม (ทีปรึกษา ผู้ ช่วย ผู้อธิษฐานเผือ ผู้ เสริมกาํลัง

ผู้อยู่ เคียงข้าง) คือพระวิญญาณบริสุทธิ ซึงพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา

(แทนทีเรา เป็นตวัแทนเรา กระทาํในนามของเรา) นัน จะทรงสอนพวกท่านทกุสิง

และจะทาํให้ท่านระลึก (เตือนความจาํ นําท่านเข้าสู่ความจาํ) ถึงทกุสิงทีเรากล่าว

กบัท่านแล้ว

ยอห์น :

บ่อยครังเพียงใด ที เราทํา ให้ตัวเองท้อแท้สินหวังด้วยการพยายามที จะ

หาทางออกสาํหรบัปญัหาของเรา? บ่อยครงัเพียงใดทีเราวงิไปขอคาํปรกึษา คาํแนะนํา
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จากบางคน ซงึทําใหเ้ราทอ้แทห้นกัเขา้ไปอกี เพราะพบความจรงิวา่เขาคนนนักไ็มไ่ดรู้อ้ะไร

ไปมากกว่าเราเลย

ฉันไม่ได้บอกว่า เราไม่ควรแสวงหาคาํปรึกษาจากใคร โดยเฉพาะคนที

มคีวามเชยีวชาญในเรอืงการใหค้าํปรกึษาโดยเฉพาะ แต่ฉันกาํลงับอกว่า เราจําเป็นต้อง

ได้ร ับการทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ  แม้ในขณะที กาํ ลังขอคาํ ปรึกษาหรือ

รบัคาํแนะนําจากคนอนื

เราซึงเป็นผู้เชือต้องจําไวว้่าพระวญิญาณบรสิุทธิเป็นทีปรกึษาของเรา ในชวีติ

ของฉนัเองนนั   ฉนัไดเ้รยีนรูว้า่ ถา้ฉนัไมรู่ว้า่จะทําอยา่งไร หรอืไมรู่ว้า่จะรบัมอืกบัสถานการณ์

อย่างไร ฉนัจะอธษิฐานงา่ยๆ วา่ "พระวญิญาณบรสิทุธเิจา้ขา้ ขอทรงสอนและใหค้าํปรกึษา

ขา้พระองคด์ว้ย"

ฉันขอบอกตามตรงว่า ฉันกบัสามเีป็นแค่คนธรรมดาๆ ซึงไม่มคีวามรูอ้ะไรเลย

ทจีะบรหิารจดัการงานพนัธกจิทเีรามอียู่ ถา้ปราศจากความชว่ยเหลอืของพระเจา้ เรากค็ง

ไม่มคีวามหวงัทจีะสามารถทํางานทีเรากาํลงัทําอยู่ได ้ ฉันตอ้งทูลต่อพระเจา้อย่างนบัครงั

ไม่ถ้วนว่า"พระบิดาเจ้า ขอทรงสาํแดงให้เราเห็น ขอทรงสอนเรา แนะนําเรา ช่วยเรา

เสรมิกาํลงัเราดว้ยเถดิ องคพ์ระวญิญาณบรสิทุธ ินคีอืพนัธกจิของพระองค ์และเราขอมอบไว้

ในความดแูลของพระองคท์งัสนิ ขอทรงนําไปในทศิทางทคีวรเป็น"

เมอืคุณยอมมอบสถานการณ์ไวก้บัพระเจา้แลว้ กข็อให้ละมนัไวก้บัพระเจ้าดว้ย

อย่ าพยายามไปจัดการกับสถานการณ์ นั นด้ วยกาํ ลั งและป ั ญญาของตนเองอี ก

ฉันบอกคุณได้เลยจากประสบการณ์ว่ามนัไม่ได้ผลหรอก มีแต่จะทําให้ระทมทุกข์และ

รู้สกึท้อแท้สินหวงัหนักขึนไปอีกเท่านัน จงไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสินเชิง จงยอมให้

องคท์ปีรกึษา พระวญิญาณแห่งความจรงิ ทรงนําคณุไปสูค่วามจรงิทงัมวล (ยอห์น : )

นนัคอืเหตุทพีระเจา้ประทานพระองค์มาเพอืคณุ

พระวิญญาณแห่งสนัติสุข
เรามอบสันติสุขไว้กบัพวกท่าน สันติสุขของเรา (เอง) ทีให้กบัท่านนัน

เราไม่ได้ให้อย่างทีโลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลวัเลย (หยุดการที

ยอมให้ตนเองถูกรบกวน อย่ ายอมให้ตนเองมีความกลัว หรือรู้ สึ กถูกข่มขู่

หรือขลาดกลวั หรือไม่สงบ)

ยอห์น :
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พระคัมภีร์ข ้อนี เป็นข้อถัดจากเมื อพระเยซูตร ัสกับสาวกของพระองค์ว่า

พระวิญญาณบรสิุทธิซึงพระบิดาจะประทานมาในพระนามของพระองค์นัน จะทรงสอน

พวกเขาทุกสงิ และจะทําใหพ้วกเขาระลกึถงึทุกเรอืงทพีระเยซูเคยสอนพวกเขา พระคมัภรี์

ขอ้นีบอกใหเ้รารูถ้ึงบทบาทหน้าทีของพระวญิญาณบรสิทุธใินชวีติของผูเ้ชอืไวด้ว้ยเชน่กนั

เป็นสว่นหนึงของพนัธกจิของพระวญิญาณททีรงกระทําเพอืเรา

ไม่มีทางเลยทีคุณและฉันจะสามารถดาํรงชีวิตอยู่ ในโลกนีได้อย่างมีส ันติสุข

ถ้าเราไม่รู้จกัวิธีทีจะรบัเอาพนัธกิจของพระวิญญาณบรสิุทธิอยู่อย่างต่อเนืองสมาํเสมอ

ทําไมหรอื? กเ็พราะเราจะพยายามดาํรงชวีติดว้ยการงานของเราเองแทนทีจะพึงพระคณุ

ตามที เปาโลได้สอนไว้ว่า ทังสองสิงนี  คือพระคุณและการงานของตนเองเป็นสิงที

ไปดว้ยกนัไม่ได ้ ถ้าเราต้องการดาํรงชวีติอย่างมสีนัติสุข เรากต็้องเลิกพึงพาการกระทํา

ของตนเอง แล้วหันมาพึ งพาในพระคุณพระเจ้าอย่ างสินเชิง เราต้องไว้วางใจใน

พระวิญญาณบริสุทธิของพระองค์ในฐานะทีปรึกษาของเรา พระองค์จะทรงนํา เรา

ไปสูค่วามจรงิทงัมวล และทรงนําใหเ้ราระลกึถงึทุกสงิ ทําใหเ้รามคีวามทรงจําทบีรสิทุธิ

คุณตระหนักหรอืไม่ว่า เราจะมสีนัติสขุมากมายเพียงใด ถา้เพียงแต่เราจะยอม

หยุดคดิล่วงหน้าว่าเราจะต้องพูดอย่างไร หรอืต้องทําอะไรบา้งในแต่ละสถานการณ์ทีเรา

ตอ้งเผชญิในชวีติ?

ไม่รู้คุณเป็นเหมอืนฉันหรือเปล่า ฉันมกัทําให้ตัวเองหมดเรียวหมดแรงไปกบั

การพยายามเตรียมตัวร ับมือสถานการณ์ทุกอย่างทีคาดว่าจะต้องเผชิญในอนาคต

ฉนัพยายามวางแผนและซกัซอ้มทุกคาํทจีะพูดในการสมัภาษณ์และการสนทนาทุกครงั

พระเยซูตร ัสกับเราในทีนี ว่า เราไม่จํา เป็นต้องทําเช่นนัน พระองค์ตร ัสว่า

ให้เราวางใจพระวญิญาณบรสิุทธิในทุกเรอืง เพราะพระองคจ์ะทรงนําและชทีิศทางใหเ้รา

เมอืเราตอ้งตดัสนิใจในเรอืงทยีาก หรอืตอ้งแกป้ญัหาทสีลบัซบัซอ้น หรอืเผชญิหน้ากบัคน

ทีคุยยาก พระองค์จะตดัสนิใจเองว่าเวลาใดทีเหมาะสม และวธิีการใดทีดทีีสุด พระองค์

จะประทานถอ้ยคาํทถีกูตอ้งใหแ้กเ่รา (มทัธวิ : , ) เมอืยงัไมถ่งึเวลานนั เรากไ็มจ่ําเป็น

ตอ้งเอาสงิเหล่านีมารบกวนใจเลย

ถ้าเรายอมฟงัในสงิทพีระเจา้กาํลงัตรสักบัเราจากพระธรรมขอ้นี ไมเ่พยีงแต่เรา

จะมสีนัตสิขุมากขนึเทา่นนั แต่เราจะพบกบัความสาํเรจ็มากขนึดว้ย เพราะเมอืถงึเวลาทเีรา

ต้องพูดออกไป ถ้อยคาํทีออกมาจากปากของเรากจ็ะเป็นปญัญาฝ่ ายวญิญาณซึงมาจาก

พระเจา้ ไมใ่ชส่งิทเีกดิจากความคดิฝ่ ายเนือหนงัของเราเอง
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แต่การทีเราจะได้ร ับสนัติสุขและความมันใจเช่นนันได้ เราก็ต้องเรียนรู้ทีจะ

วางใจในพระวญิญาณบรสิทุธ ิและวธิทีเีราจะเรยีนรูใ้นการไวว้างใจพระวญิญาณบรสิทุธกิค็อื

การทําความรูจ้กักบัพระองค ์ ซึงเกดิขนึไดโ้ดยทางการมคีวามสามคัคธีรรมกบัพระองค์

การสามคัคีธรรมกบัพระวิญญาณบริสุทธิ
อย่างไรก็ตามเราจะไม่บอกอะไรท่าน แต่เป็นความจริง คือทีเรากล่าว

เพือประโยชน์ (สิงทีดี มีประโยชน์ ข้อได้เปรียบ) ของท่านทีเราจากไป เพราะถ้าเรา

ไม่ไป พระผู้เล้าโลม (ทีปรึกษา ผู้ช่วยทนายความ ผู้อธิษฐานเผือ ผู้เสริมกาํลงั

ผู้ อยู่ เคียงข้าง) ก็จะไม่ เสด็จมาหาพวกท่าน (เพื อการสามัคคีธรรมกับท่าน

อย่างใกล้ชิด) แต่ถ้าเราไปแล้ว เรากจ็ะใช้พระองคม์าหาท่าน (เพือการสามคัคีธรรม

กบัท่านอย่างใกล้ชิด)

ยอห์น :

จากพระคัมภีร์ข ้อนี ซึ งเป็นข้อสุดท้ายที เราจะศึกษาถึงเรื องพันธกิจของ

พระวญิญาณบรสิทุธ ิพระเยซูตรสักบัเราวา่ พระวญิญาณบรสิทุธไิดท้รงประทานมาใหเ้รา

เพอืเรากบัพระองคจ์ะไดม้คีวามสามคัคธีรรมใกลช้ดิกนั

ก่อนทีเราจะผ่านหวัขอ้นีไป ฉันอยากจะท้าทายให้คุณทําสองสิง ประการแรก

ฉันขอหนุนใจให้คุณตังอกตั งใจใช้ พระคัมภีร์ฉบับขยายความ เพื อศึกษาดูทุกคาํ

ในพระธรรมยอหน์ : -  ซงึอธบิายถงึพนัธกจิของพระวญิญาณบรสิทุธ ิแลว้ถามตวัเองวา่

"ฉนัไดย้อมใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธเิป็นพระผูเ้ลา้โลม เป็นทปีรกึษา เป็นพระผูช้ว่ย เป็นทนาย

แกต้่าง เป็นผูอ้ธษิฐานเผอื เป็นผูเ้สรมิกาํลงั และเป็นผูย้นือยู่เคยีงขา้งแล้วหรอืยงั? หรอื

ฉนักาํลงัพยายามทําหนา้ททีงัหมดเหลา่นดีว้ยตวัเอง? ฉนักาํลงัพงึพาในพระคณุ ของพระเจา้

หรอืความพยายามของตนเอง?"

ประการทสีอง ฉนัขอหนุนใจใหค้ณุไดเ้ขา้สูค่วามสามคัคธีรรมกบัพระวญิญาณบรสิทุธ◌ิ◌์

อย่างใกล้ชดิ เมอืคณุตนืขนึมาในตอนเชา้ ใหพู้ดวา่ "สวสัดตีอนเชา้ พระวญิญาณบรสิทุธิ

ขา้พระองคข์อพึงพาพระองค์เพือใหข้า้พระองคผ์่านพน้วนันีไปได ้พระองคท์รง ทราบถงึ

ความต้องการและความอ่อนแอของข้าพระองค์ดี ขอทรงชีทาง และนําพาข้าพระองค์

ไปสูค่วามจรงิทงัมวล ขอทรงเสรมิกาํลงัในทกุสงิทขีา้พระองคล์งมอืทํา โปรดชว่ยขา้พระองค์

ในการหลีกเลียงและต่อสู้กบัการทดลอง ให้ขา้พระองค์เผชญิกบัการท้าทายได้ทุกอย่าง
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ขอทรงประทานถอ้ยคาํทขีา้พระองคจ์ะพดู และทรงสาํแดงเสน้ทางทขีา้พระองคจ์ะดาํเนินไป

ในวนันี เพอืพระเกยีรตเิป็นของพระบดิาเจา้ อาเมน"

จากนนัใหอ้ธษิฐานตอ่พระผูเ้ป็นเจา้วา่ "พระบดิาเจา้ ขา้พระองคข์ออธษิฐานรบัเอา

พนัธกจิของพระวญิญาณบรสิุทธิของพระองค์ในวนันีอย่างเต็มขนาด ทุกสงิทขีา้พระองค์

ตอ้งการ ขา้พระองคข์อทรงจดัเตรยีมไวผ้า่นทางการทรงสถติและฤทธเิดชของพระวญิญาณบรสิทุธิ

ผูป้ระทบักบัขา้พระองคแ์ละสถติอยูใ่นขา้พระองค ์อธษิฐานในพระนาม ของพระเยซ ูอาเมน"

เปิดทางให้พระเจ้าได้เคลือนไหว
แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทาํ (ดาํเนินตามพระประสงค์) ทุกสิงได้อย่าง

สมบรูณ์แบบมากยิงกว่าทีเรา (กล้า) ทลูขอ หรือคิดได้ (พ้นขอบเขตของคาํอธิษฐาน

อนัสูงสุด หรือความปรารถนา ความคิด ความหวงั หรือความฝันของเรา) โดย

(เป็นผลมาจาก) ฤทธิเดช (ของพระองค)์ ทีทรงทาํการอยู่ภายในเรา

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองคใ์นคริสตจกัรและในพระเยซูคริสต์ตลอด

ทกุชวัอายุคนเป็นนิตย ์อาเมน (ขอให้เป็นไปเช่นนัน)

เอเฟซสั : -

พระคมัภรีต์อนนี ไดส้รปุใจความสาํคญัของเนือหาทงัหมดทฉีนัพยายามนําเสนอ

แกค่ณุในหนังสอืเล่มนี

ถึงแม้คุณและฉันเป็นฝ่ ายทีต้องอธิษฐานขอ แต่ฤทธิเดชของพระเจ้าต่างหาก

ทเีป็นฝ่ ายกระทําการ

พระเจา้สามารถทําอะไรไดม้ากกว่าทีเราจะขอจากพระองค์เสยีอีก นีคอืเหตุผล

อีกข้อหนึงทีพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิให้มาสถิตกับเราและอยู่ ในเรา

และกระทําการกบัเรา เพอืชว่ยใหเ้รารูว้า่ควรจะขอสงิใด

ฉันขอหนุนใจให้คุณไดเ้ปิดชอ่งทางเพือให้พระเจ้าเรมิต้นเคลือนไหวในชวีติคุณ

ในรปูแบบทเีขม้แขง็และเตม็ไปดว้ยฤทธเิดช โดยการทลูขอพระองคใ์หม้ากขนึ จงขอ ขอ และ

ขอ จงขอตอ่ไปเรอืยๆ เพอืคณุจะไดร้บั แลว้ความยนิดขีองคณุจะไดเ้ตม็เปียม (ยอหน์ : )

จงให้ผู้นันทูลขอ
พีน้องของข้าพเจ้า จงถือว่าเป็นเรืองน่ายินดียิง เมือพวกท่านเข้าไปอยู่ใน
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หรือเผชิญการทดสอบ พบกบัการทดลองใจต่างๆ

จงมนัใจและเข้าใจเถิดว่าการทดสอบและพิสูจน์ดคูวามเชือของท่านนัน

จะนํามาซึงความทรหด และความเหนียวแน่น และความอดทน

แต่จงให้ความทรหด และความเหนียวแน่น และความอดทนของท่าน

ได้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์และทาํหน้าทีจนเสรจ็สิน เพือท่านทงัหลายจะได้เป็นคน

ทีสมบรูณ์และพฒันาพร้อม (โดยไม่มีข้อบกพร่อง) ขาดแคลนสิงใดเลย

ถา้ใครในพวกท่านขาดสติปัญญา จงให้คนนนัทลูขอจากพระเจา้ (ผูป้ระทาน

แก่) ทกุคนด้วยพระทยักว้างขวางและไม่ทรงตาํหนิ ปราศจากคาํดดุ่าหรือคอยจบัผิด

แล้วเขากจ็ะได้รบัตามทีทลูขอ

เพียงแต่เขาต้องทลูขอด้วยความเชือ โดยไม่หวนัไหว (ไม่ลงัเล ไม่สงสยั)

เพราะว่าคนทีสงสัย(คนทีลงัเล คนทีสงสัย) นันเป็นเหมือนคลืนในทะเลทีถกูลม

พดัซดัไปมา

ด้วยความจริงแล้ว คนผูน้ันอย่าจินตนาการเลยว่าจะได้รบัสิงใด (ทีเขาขอ)

จากพระผู้เป็นเจ้า

ยากอบ : -

ในพระธรรมตอนนี ยากอบบอกถงึวธิรีบัมอืกบัความทุกขย์ากและการทดลองใจ

ต่างๆ ที เราต้องเผชิญในชีวิต ท่านกล่าวว่า สิงต่างๆ เหล่านี นํามาซึงความทรหด

ความหนกัแน่นมนัคงและความอดทน ท่านกล่าววา่ เราตอ้งยอมใหส้งิเหล่านีทําการในเรา

จนเสรจ็สนิ เพอืวา่เมอืเราผา่นการทดลองไปไดแ้ลว้ เราจะเขม้แขง็ และเป็นคนทดีขีนึกวา่เดมิ

ยากอบยงับอกเราไวอ้กีวา่เราควรทําอย่างไร ถา้เราขาดสตปิญัญา คอืถา้เราไมรู่ว้า่

ควรจะทําอยา่งไรดเีมอืตกอยูท่า่มกลางการทดลองใจและความทุกขย์าก ทา่นบอกไวอ้ยา่งไร

บา้ง? นังเป็นทุกขแ์ละวติกกงัวลอยู่ทงัคนืหรอืเปล่า? รบีวงิไปขอคาํแนะนําจากเพือนและ

คนขา้งบา้นใช่ไหม?

ไมเ่ลย ยากอบบอกวา่ "จงใหผู้น้นัทูลขอ"

นั นคือประเด็นสาํคัญอันดับแรก อย่ าวิตกกังวลหรือเป็นทุ กข์ เป็นร้อน

หรอืวงิวุน่หาคนอนื แต่จงทูลขอ

ประเดน็ทีสอง มคีวามสาํคญัเท่าๆกนั เราตอ้งทูลขอจากใครหรอื? จากพระเจา้

"ผูป้ระทานให้" พระลกัษณะของพระองคค์อืการชอบให ้ พระองคป์ระทานให้เราโดยไมค่ดิ
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ทจีะจบัผดิเรา ฉนัเหน็วา่เรอืงนีเป็นขา่วทดีอีย่างยอดเยยีม

และประเด็นทีสามก็สาํคญัไม่แพ้กนั เราควรจะทูลขออย่างไร? เราขอ "ด้วย

ความเชือ" ทําไมเราต้องขอต่อพระเจ้าพระผู้ประทานดว้ยความเชือ? เพราะว่าถ้าไม่มี

ความเชือแล้ว จะเป็นทีพอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ทีจะมาเฝ้า

พระเจ้าได้นัน ต้องเชื อว่าพระองค์ทรงดาํรงพระชนม์อยู่และพระองค์ทรงเป็น

ผูป้ระทานบาํเหน็จให้แก่ทกุคน ทีแสวงหาพระองค ์(ฮบีร ู : )

ประเดน็ทสีคีอืการขอดว้ยความเชอืโดยปราศจากความสงสยั เราควรตดัสนิใจวา่

เมอืเชอืแลว้เราจะไมส่งสยั หรอืมคีวามคดิสองใจในเรอืงนนัอกี

ยากอบกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ประทาน พระองค์ทรงประทานแก่ทุกคน

โดยพระทยัทกีวา้งขวาง และไมท่รงตําหนิ บน่วา่ ไมค่อยจบัผดิใดๆ หมายความวา่ เมอืเรา

เข้าเฝ้ าพระองค์เพื อทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงยับยั ง

ความช่วยเหลือไว้จากเราเพราะความผิดพลาดใดๆ ของเรา เหตุทีเราไม่ได้รบัก็ไม่ใช่

เพราะเราไม่สมควรได้รบั แต่เป็นเพราะเราไม่ได้ขอด้วยความเชือ เพราะเราสูญเสีย

ความมนัใจ หรอืเรากลายเป็นคนสองใจ

จากพระธรรมยากอบนี เรามองพระเจา้มลีกัษณะอย่างไร?

"เป็นพระเจา้ผูป้ระทานให"้

พระองคป์ระทานอย่างไร?

"ดว้ยพระทยัทกีวา้งขวางและไม่ตําหนิใดๆ"

พระองค์ประทานใหแ้กใ่คร?

"ให้แกทุ่กคน"

พระองคท์รงมที่าทอีย่างไรในการประทานให?้

"โดยปราศจากการตําหนิหรอืคอยจบัผดิ"

พระธรรมยากอบ :  ฉบบัคงิเจมส ์แปลไวว้า่ ถา้ผูใ้ดในพวกท่านขาดสติปัญญา

กใ็ห้ผู้นันทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทังปวงด้วยเต็มพระทยั

และมิได้ทรงตาํหนิต่อว่า แล้วพระองค์จะทรงประทานให้แก่ผู้นัน คาํว่า ตําหนิ

หมายความวา่ "ดดุา่ หรอื วพิากษ์วจิารณ์อย่างรนุแรง"

เราจงึอาจแปลขอ้พระคมัภรีต์อนนีเป็นภาษางา่ยๆ ไดว้า่ "ถ้าเราขาดสตปิญัญา

ใหเ้ราขอจากพระเจา้ พระผูป้ระทาน ผูจ้ะโปรดประทานแกท่กุคนดว้ยพระทยักวา้งขวาง และ

ไมท่รงดวุา่ หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในความผดิพลาดใดๆ ของเรา เพราะพระองคป์ระสงคท์จีะ
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ชว่ยเหลอืเรา ถงึแมเ้ราจะไมไ่ดท้ําอะไรอย่างถูกตอ้งครบถว้นกต็าม"

ดงัทเีราไดเ้หน็แลว้ คนจํานวนมากจะยอมใหพ้ระเจา้ทรงชว่ยเหลอืเขาต่อเมอืเขา

คดิว่าตวัเองสมควรจะไดร้บัความช่วยเหลอืเท่านัน ฉันรูว้า่นีเป็นเรอืงจรงิเพราะครงัหนึง

มนัเคยเกดิกบัฉนัมาแลว้ ไมรู่ก้ปีีต่อกปีีทฉีนัจะยอมใหพ้ระเจา้ชว่ยเหลอืเฉพาะตอนทคีดิวา่

ได้ทําอะไรแลกเปลียน หรือได้ทําความดีมากพอจนสมควรทีจะได้รบัความช่วยเหลือ

จากพระองค์แล้วเท่านัน การคิดแบบนันไม่ได้ทําให้เราเกิดใจกตัญ ู  หรือท่าทีรู้สึก

อยากขอบพระคุณพระเจา้เลย เพราะถ้าเราคดิว่าเราไดร้บัสงิใดเพราะเราสมควรจะไดร้บั

มนักจ็ะไมใ่ชข่องประทานอกีตอ่ไป แตเ่ป็นบาํเหนจ็ เป็น "คา่ตอบแทนของแรงงานทไีดท้ําไป"

ขอ้แตกต่างระหวา่งการไดร้บัสงิใดโดยทเีราไมส่มควรจะไดร้บั กบัการไดร้บัทสีมควรไดร้บั

กค็อืขอ้แตกต่างระหวา่งพระคณุกบัการกระทํานันเอง

นี เป็นเหตุทีพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เรามีความสมบูรณ์พร้อมในขณะที

ยังอยู่ในโลก ไม่เช่นนันเรากค็งไม่พึงพาพระองค์อีกต่อไป เราก็คงไม่ต้องการพระคุณ

และพระเมตตาของพระองคอ์กี

การขอบพระคณุ -สิงทีนําไปสู่ชีวิตทีมีฤทธิเดช
เหตุฉะนัน ให้เราถวายคาํสรรเสริญเป็นเครืองบูชาแด่พระเจ้าตลอดไป

โดยทางพระองคน์ัน คือผลแห่งริมฝีปากทีขอบพระคณุพระนามของพระองค์

ฮีบร ู :

การขอบพระคุณ ใจกตัญ ู  และการสรรเสริญ เป็นสิ งนํา เราไปสู่ ชีวิต

ที เต็มด้วยฤทธิ เดช การสรรเสริญคือ "เรืองเล่า" หรือ "คาํบรรยาย" เป็นเรืองราว

บอกถึงสิงทีเกิดขึนในชวีติของใครคนหนึง มนัเป็น "การยอมรบัด้วยปากถึงข้อเท็จจรงิ

ทเีกดิขนึกบัชวีติของคนใดคนหนึง ซงึเป็นการถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้"

กลา่วอกีนยัหนงึกค็อื ถา้เราจะทลูขอพระเจา้อยูเ่สมอไป ถา้เรายงัคงรบัเอาพระคณุ

และฤทธิเดชของพระองค์อยู่ เสมอไป เราจะอัศจรรย์ใจทีมีเรืองราวมาเล่าถึงการใหญ่

ทีพระองค์ทรงกระทําเพือเราอยู่เสมอไป เป็นสิงทีซึงเราไม่สมควรจะได้รบั ปากของเรา

จะกลายเป็นเสมอืนนําตกทมีคีาํสรรเสรญิลน้ไหลออกมาอยูต่ลอดเวลา เป็นการกลา่วยอมรบั

ถงึบรรดาสงิดทีพีระเจา้ทรงกระทําในชวีติของเราในแต่ละวนั

ดงัทไีดเ้หน็แลว้จากพระธรรมฮบีร ู :  วา่ เราจะถวายคาํสรรเสรญิเป็นเครอืงบชูา
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แดพ่ระเจา้ตลอดไปโดยทางพระองคน์นั คอืใหผ้ลแหง่รมิฝีบาปของเราไดก้ลา่วคาํยอมรบัเชอื

และถวายพระสริแิดพ่ระนามของพระองค์

พระเกยีรต ิคาํสรรเสรญิ และพระสริจิงมแีดพ่ระองคบ์ดันี และสบืไปเป็นนิตย์
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ดาํเนินชีวิตทีบริสุทธิด้วยพระคณุ

แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่ อย่างทีเป็นอยู่ นีก็เนืองด้วยพระคุณของพระเจ้า

และพระคณุ ของพระองคซึ์งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้ามิได้ไร้ประโยชน์ แต่ข้าพเจ้า

กลบัทาํงานมากกว่าพวกเขาเสียอีก มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทาํ แต่เป็นด้วยพระคุณ

ของพระเจ้าซึงดาํรงอยู่กบัข้าพเจ้า

 โครินธ ์ :

เราไดเ้หน็คาํกล่าวของเปาโลจากพระธรรมกาลาเทยี :  ไปแล้ววา่ ข้าพเจ้า

ไม่ได้กระทาํให้พระคณุของพระเจ้าไร้ประโยชน์... หมายความวา่ ท่านไม่ไดพ้ยายาม

เอาการประพฤตขิองตนเองมาทดแทนของประทานแห่งพระคณุของพระเจา้

ในพระธรรมตอนน ีเปาโลกลา่ววา่ ทา่นเป็นอยา่งทเีป็นอยูไ่ดไ้มใ่ชเ่พราะความเพยีร

พยายามของท่านเอง แต่โดยพระคุณของพระเจ้า และกล่าวเพิมเติมอีกว่า พระคุณ

ทเีทลงมาเหนือชวีติของท่านนนัไมใ่ชส่งิเปล่าประโยชน์

คาํวา่ ไรป้ระโยชน์ หมายถงึ "ไมม่ปีระโยชน์" หรอื "ไมบ่รรลุจุดประสงค"์ พระเจา้

ไมไ่ดป้ระทานพระคณุของพระองคม์าใหเ้ราโดยไรเ้หตุผล หรอืปราศจากเป้ าหมาย พระเจา้

ไม่ไดป้ระทานพระคุณมาเพือให้เราไดเ้พลดิเพลินเท่านัน แต่เพือประทานฤทธิเดชใหเ้รา

กระทําบางสงิไดโ้ดยพระคุณนนั

เราไดก้ล่าวถงึนิยามของพระคณุไปแล้วว่าเป็นความโปรดปรานซงึเราไมส่มควร

ไดร้บั นนัคอืแงม่มุหนึงของพระคณุ ซงึอาจเป็นความหมายทเีราคุน้เคยและไดฟ้งัอยู่บอ่ยๆ

ซงึเป็นความหมายทดี ีแต่เรากไ็ดเ้หน็ไปแลว้วา่ พระคณุมคีวามหมายมากกวา่นนั พระคณุ

คือฤทธิเดช เป็นฤทธิ เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ ทีเข้ามาในชีวิตเราเพือเอาชนะ

ความโน้มเอียงในทางชวั ถ้าเรืองนีเป็นจริง คนทีไดร้บั "พระคุณบรบิูรณ์" (โรม . )

กน่็าจะสามารถดาํเนินชวีติในความบรสิทุธิได้
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จงบริสุทธิ
(จงดาํเนินชีวิต) ดจุดงัเป็นบุตรทีเชือฟัง (ต่อพระเจ้า) อย่าประพฤติตาม

ความปรารถนาชัว (ทีครอบงาํท่านอยู่ ) อย่างที เกิดจากความโง่เขลาของท่าน

ในกาลก่อน (ตอนทีท่านยงัไม่รู้ถึงความคาดหวงัของข่าวประเสริฐ)

แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทังหลายนันบริสุทธิฉันใด ท่านทังหลาย

จงเป็นคนบริสุทธิในบรรดาการประพฤติทกุอย่างด้วยฉันนัน

ดงัทีมีคาํเขียนไว้แล้วว่า `ท่านทังหลายจงเป็นคนบริสุทธิ เพราะเราเป็น

ผูบ้ริสุทธิ

 เปโตร : -

พระคมัภรี์ตอนนีบอกเราไวช้ดัเจนว่า พระเจ้าทรงคาดหวงัให้บุตรของพระองค์

เป็นคนบรสิทุธอิย่างทพีระองคท์รงบรสิทุธ ิคาํวา่ "บรสิทุธ"ิ อาจเป็นคาํสนัๆ แต่ความหมาย

ยงิใหญ่ เป็นคาํเลก็ๆ ทมีคีวามหมายมากมาย

การมีชีวิตบริสุทธิ  หมายความว่าอย่างไร? อะไรคือความบริสุทธิ? คาํว่า

ความบรสิุทธิ แปลตรงตวัว่า "การแยกไว้เพือพระเจ้า" เป็นการแยกออกทีควรส่งผลให้

"มคีวามประพฤตสิมกบัคนทถีูกแยกไวเ้ป็นการเฉพาะ"

ในพระวจนะของพระเจา้ ผูท้เีชอืวา่พระเยซูครสิต์เป็นพระผูช้ว่ยรอดจะถกูเรยีกวา่

ธรรมกิชน ซงึเป็นอกีคาํหนึงทใีชเ้รยีกคนทมีชีวีติบรสิทุธ ิในฐานะธรรมกิชน หรอืคนบรสิทุธิ

เราควรเป็นตวัแทนของพระองค์ผูบ้รสิุทธิ ผูท้รงเรยีกเราใหอ้อกจากโลก และแยกไวเ้พือ

กระทําตามพระประสงคแ์ละแผนงานของพระองคโ์ดยเฉพาะ (โรม : )

พระผู้ช่วยผู้บริสุทธิของเรา
เหตุทเีราเรยีกพระวญิญาณวา่ พระวญิญาณบรสิทุธนินักเ็พราะมเีหตุผล บางครงั

เราชนิกบัการไดย้นิพระนามนนัจนลมืคดิถงึความหมายทแีทจ้รงิไป เหตทุพีระองคถ์กูเรยีกวา่

บรสิทุธ ิกเ็พราะพระองคท์รงบรสิทุธ ิและพระประสงคข์องพระองคค์อืเพอืมาประทบัอยูใ่นเรา

แลว้ทําใหเ้ราบรสิทุธดิว้ย

แต่ขณะทีพระเจ้าทรงประสงค์และเรียกร้องให้เราบริสุทธิ  พระองค์ก็ทรง

ทราบดถีึงความอ่อนแอและดอ้ยความสามารถของเรา พระองค์ทรงทราบว่าถ้าปราศจาก
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ความช่วยเหลือแล้ว เรากไ็ม่มทีางทีจะเป็นตามทีพระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็น หรอื

ทําตามทพีระองคป์ระสงคใ์หเ้ราทําไดน้นัคอืเหตทุพีระองคท์รงสง่พระวญิญาณของพระองคม์า

(พระผู้เล้าโลม ทีปรึกษา พระผู้ช่วย ผู้อธิษฐานเผือ ทนายแก้ต่าง ผู้เสริมกาํลังและ

คอยประทบัยนืเคยีงขา้ง) เพอืชว่ยเหลอืเราใหก้ระทําสาํเรจ็ตามแผนงานและพระประสงค์

ทมีไีวส้าํหรบัเรา

ฉันได้กล่าวไปแล้วว่า พระเยซูได้เสด็จไปเตรียมสถานทีไว้สาํหร ับเรา และ

พระวิญญาณบริสุทธิได้เสด็จมาเพือเตรียมชีวิตเราให้พร้อมทีจะไปอยู่ ในสถานทีนัน

ขอ้ความนีไม่ไดอ้ยู่ในพระคมัภีร์แต่มนัสอดคล้องกบัพระคมัภรี์ มนัเป็นสจัธรรมทีตังอยู่

บนพนืฐานพระวจนะของพระเจา้ กระบวนการทพีระวญิญาณบรสิทุธทิําใหเ้ราเป็นคนบรสิทุธิ

หรอืนําเราไปสูค่วามบรสิทุธนินัเรยีกวา่ "การทรงชาํระใหบ้รสิทุธ"ิ

การทรงชาํระให้บริสุทธิ
การทรงชาํระใหบ้รสิทุธ ิเป็นคาํทเีราพบเหน็อยูต่ลอดในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาใหม่

ซงึหมายถงึกระบวนการทพีระเจา้ทรงใชเ้พอืทําการในเราโดยทางพระวญิญาณบรสิทุธทิสีถติอยู่

ภายในเรา เพือทําใหเ้รามคีวามบรสิุทธิมากขนึๆ จนกระทงัเรากลายเป็นเหมอืนพระเยซู

พระบตุรของพระองค ์ในทสีดุ

กระบวนการนจีะไมจ่บสนิในขณะทเีรายงัอยูใ่นรา่งกายน ีแตค่ณุและฉนักไ็มจ่ําเป็น

ตอ้งห่วงเรอืงนนั สงิเดยีวทเีราตอ้งห่วงกค็อืความกา้วหน้า คาํถามทเีราตอ้งถามตวัเองคอื

เรากาํลงักา้วไปสูค่วามบรสิทุธหิรอืเปล่า เรากาํลงัรว่มมอืกบัพระวญิญาณบรสิทุธ ิและยอม

ใหพ้ระองคท์ําตามททีรงประสงคส์าํหรบัชวีติของเราหรอืเปล่า?

ในฐานะผู้เชือ เราไม่จําเป็นต้องกังวลถึงเรืองความบริสุทธิหรือกระบวนการ

ทรงชาํระให้บรสิุทธิ จําเป็นต้องจรงิจงักบัเรืองนี เราต้องตระหนักว่ามนัเป็นนําพระทยั

ของพระเจา้สาํหรบัเรา เราตอ้งปรารถนาความบรสิทุธิดว้ยสดุใจของเรา เราตอ้งพยายาม

อย่างเตม็กาํลงัทีจะร่วมมอืกบัพระวญิญาณบรสิุทธซิึงกาํลงัทรงทําใหเ้กดิความบรสิุทธขินึ

ภายในชวีติเราในแต่ละวนั

แต่การทีเราไม่กงัวลกบัเรอืงความบรสิุทธิ กไ็ม่ไดแ้ปลว่า เราจะเห็นความบาป

เป็นเรอืงเลก็น้อย
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พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทาํบาป
เมื อมีธรรมบัญญัติ  ก็ทาํ ให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ น

แต่ทีใดมีบาปปรากฏมากขึน ทีนันพระคณุกจ็ะไพบลูยยิ์งขึน

ถ้าเช่นนันเราจะว่าอย่างไร เราจะทาํบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบญัญติั

แต่อยู่ใต้พระคณุกระนันหรือ กอ็ย่าให้เป็นอย่างนันเลย

ท่านทงัหลายไม่รู้หรือว่า ถา้ท่านยอมตวัรบัใช้ฟังคาํของผูใ้ด ท่านกเ็ป็นทาส

ของผู้ทีท่านเชือฟังนัน คือเป็นทาสของบาปซึงนําไปสู่ความตาย หรือเป็นทาส

ของการเชือฟังซึงนําไปสู่ความชอบธรรม

โรม : , : -

เมอืเราพูดถงึเรอืงพระคณุ เราตอ้งระวงัทจีะไมค่ดิวา่ พระคณุเป็นเหมอืนกบัผา้ห่ม

ทคีอยปกคลุมเราไว ้และเป็นใบอนุญาตใหเ้ราทําบาปได้

เมือเปาโลเริมสอนผู้เชือในยุคนันถึงเรืองของธรรมบญัญัติก ับพระคุณ และ

การทีธรรมบัญญัติทําให้เกิดบาป แต่ทีใดทีมีบาป พระคุณก็ปรากฏบริบูรณ์ขึนทีนัน

ผูเ้ชอืในยุคแรกกเ็รมิเกดิความคดิสบัสน บางคนอา้งวา่ "เอาละ ถา้เราทําบาปมากขนึแลว้

ทําให้พระคุณปรากฏมากขึน และถ้าพระเจ้าพอพระทัยทีจะประทานพระคุณแก่เรา

เรากค็วรทําบาปใหม้ากเท่าทจีะทําได ้เพอืเราจะไดร้บัพระคณุเพมิขนึ" (โรม . )

เปาโลจงึตอ้งเขยีนเพอืแกไ้ขความเขา้ใจผดิของพวกเขา ท่านกลา่ววา่ "อยา่ใหเ้ป็น

เชน่นนัเลย ทา่นไมรู่ห้รอืวา่ เมอืท่านทําบาป ทา่นกเ็ป็นทาสของความบาป ทา่นจะดาํรงชวีติ

อยู่ในความบาปไดอ้ย่างไรอกี เมอืท่านไดต้ายต่อบาปไปแลว้" (โรม : )

ปญัหาของเราในยุคปจัจบุนักไ็มต่า่งกนักบัคนในสมยัของเปาโล เราไมไ่ดเ้ขา้ใจผดิ

เรอืงของความบาปเทา่นนั เรายงัเขา้ใจผดิเรอืงของพระคณุอกีดว้ย เมอืพระวญิญาณบรสิทุธิ

◌์สาํแดงให้เราเห็นว่าต้องทําอย่างไรเพือจะไม่ทําบาปและดาํเนินชีวิตในความบริสุทธิ

เราก็พยายามทําตามทันทีโดยไม่อาศัยความช่วยเหลือจากพระองค์ เราดินรนต่อสู้

อย่างเครง่เครยีด จนสดุทา้ยกล็งเอยในความทุกขแ์ละทอ้แทส้นิหวงั และสบัสน เพราะเรา

ไมเ่ขา้ใจวา่ทําไมถงึตอ้งลม้เหลวตลอด

นั นคือเหตุที ฉันเทศนาและสอนถึงเรื องของพระคุณ เพือเราจะได้เข้าใจ

ถึงเรืองพระคุณได้อย่างถูกต้อง ว่าทําไมพระเจ้าจึงประทานพระคุณแก่เรา และหน้าที

ของพระคุณในชีวติเรา ซึงได้แก่ การประทานฤทธิเดชเพือให้เราดาํเนินชีวติทีบริสุทธิ

ฉนัคดิวา่ เรายงัศกึษาเรอืงของพระคณุไมจ่บถา้เรายงัไมไ่ดเ้รยีนรูถ้งึขอ้นี
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พระคณุเพือการดาํเนินชีวิต และพระคณุเพือการยกขึน
ถ้าฉันทําหน้าทีในส่วนของฉัน โดยการช่วยให้คุณไดเ้รยีนรู้ทีจะรบัเอาพระคุณ

ของพระเจา้เสรจ็แลว้ เราทงัสองฝา่ยกค็วรเหน็ผลในทางปฏบิตัเิกดิขนึในชวีติของเรา นนัคอื

ชวีติของเราตอ้งบรสิทุธมิากขนึ มากขนึ มากขนึไปเรอืยๆ

พระคุณไม่ใช่ข้อแก้ตัวเพือให้ชีวิตเราคงเป็นเหมือนเดิมตลอดไป โดยอ้างว่า

เราไมจ่ําเป็นตอ้งทําอะไรกบัชวีติของเราเพราะเราไมไ่ดอ้ยู่ใตพ้ระบญัญตั ิแต่อยู่ใตพ้ระคณุ

นี เป็นข้อผิดพลาดทีผู้เชือยุคแรกได้กระทํา จนเป็นเหตุให้เปาโลต้องตําหนิและแก้ไข

ความเขา้ใจผดิของพวกเขา

ถูกต้องทีพระคุณของพระเจ้าจะช่วยให้เราพ้นจากความรู้สึกปรบัโทษตัวเอง

เมอืเราทําบาปพระคณุของพระเจา้จะยงัคงทําใหช้อืของเราอยูใ่นหนงัสอืแหง่ชวีติถงึแมว้า่เรา

จะไมส่มบรูณ์แบบ พระคณุพระเจา้ชว่ยเราใหร้อด ประกาศวา่เราชอบธรรมในสายพระเนตร

พระองค์ ทําให้เรามนัใจว่าจะไดร้บัพระพรและมบี้านถาวรในสวรรค์ นําพาเราผ่านชวีติ

ในโลกน ีและทําใหเ้รามสีนัตสิขุในความคดิจติใจ และสารพดัสงิดีๆ  อกีหลายอยา่ง แตพ่ระคณุ

ของพระเจา้ทําการมากกวา่สงิเหล่านีอกี พระคณุสอนใหเ้ราดาํเนินชวีติตามความมุง่หมาย

ของพระเจา้ นนัคอื ดาํเนินชวีติในความบรสิทุธิ

พระคุณของพระเจ้าทรงประทานมาเพื อเรา ไม่ ใช่เพื อประทานฤทธิ เดช

ในการดาํเนินชวีติแกเ่ราเท่านนั แต่เพอืยกชเูราใหพ้น้จากความบาป

เป็นเรอืงอนัตรายทเีราจะพจิารณาเรอืงใดแตเ่พยีงดา้นเดยีว เพราะมนัทําใหม้มุมอง

ของเราไม่สมดุล นันเป็นเหตุที ผู้ ร ับใช้พระเจ้าบางคนไม่ยอมเทศนาเรืองพระคุณ

เพราะเขากลัวว่าคนจะถือเอาเป็นขอ้อ้างในการทําบาป ไม่ยอมเปลียนชวีติ และใช้ชวีติ

อย่างเฉือยชาและขาดวนิยั

แต่ฉันมีมุมมองทีต่างออกไปในเรืองพระคุณ ฉันเชือว่าถ้าไม่มีใครเทศนา

และสงัสอนถึงเรอืงพระคุณเลย บรรดาผูเ้ชอืกจ็ะไมส่ามารถรบัเอาฤทธิเดชทีเขาต้องการ

เพอืใหส้ามารถชนะความบาปและมชียัเหนอืปญัหาของเขาได ้ฉนัแน่ใจวา่ครสิเตยีนสว่นใหญ่

ไม่ได้คอยหาข้ออ้างเพือจะไปทําบาป แต่แสวงหาฤทธิเดชเพือจะมีชีวิตทีบริสุทธิได้

ถา้เราสามารถ สาํแดงใหเ้ขาเหน็วธิ ีเขากจ็ะรว่มมอืกบัเราอย่างหมดใจ

นีคือเหตุทีฉันร ักทีจะเทศนาและสังสอนถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ

เพอืชว่ยใหเ้ราเขา้ใจและมชีวีติอยูใ่นพระคณุอนัยงิใหญ่ของพระเจา้ได้
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พระวิญญาณบริสุทธิ :
ผู้สาํแดงความจริงและผู้เสริมกาํลงัแก่ผู้เชือ

เพราะโดยการเชือฟังความจริงผา่นทางพระวิญญาณบริสุทธิ ท่านทงัหลาย

ได้ชาํระจิตใจของท่านให้บริสุทธิแลว้ จนมีใจรกัพวกพีน้องอย่างจริงใจ (ด้วยว่าท่าน)

พวกท่านทงัหลายจงรกักนัให้มากด้วยนําใสใจจริง

 เปโตร :

ตามพระคมัภรีข์อ้นี เราเชอืฟงัความจรงิไดอ้ย่างไร?

ผา่นทางพระวญิญาณบรสิทุธิ

เราเชือฟงัความจริงทีพระวิญญาณบรสิุทธิ พระวญิญาณแห่งความจริงสาํแดง

ต่อเราไดอ้ย่างไร? ผา่นทางฤทธเิดชของพระองค์

ดงัทเีราไดเ้หน็แลว้วา่ สว่นหนงึในการงานของพระวญิญาณบรสิทุธกิค็อื การสาํแดง

ความจริงให้ได้เราได้เห็น แต่เมื อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว

พระองคจ์ะนําท่านทงัหลายไปสู่ความจริงทงัมวล… (ยอห์น : )

พระวญิญาณบรสิทุธคิอืผูท้สีาํแดงพระวจนะของพระเจา้แกเ่รา ทําใหเ้รารูส้าํนึกวา่

สงิทเีรานนัผดิ และสาํแดงใหรู้ว้า่เราควรจะทําสงิทถีูกตอ้ง นนัคอืสว่นหนึงของกระบวนการ

ทรงชาํระใหบ้รสิทุธ ิและเมอืพระองคท์รงสาํแดงวา่เราควรจะเรมิทําสงิใด และหยุดทําสงิใด

แลว้ เรากต็อ้งนําเอาถอ้ยคาํนนักลบัไปทูลต่อพระองค ์ และพึงพาในพระองคเ์พือประทาน

ฤทธเิดชใหเ้ราทําการนนัจนสาํเรจ็

ถ้าฉันไม่รู้ถึงฤทธิเดชของพระวญิญาณทีพร้อมจะช่วยเหลือฉันในสิงทีไดท้รง

สาํแดงแกฉ่นัวา่สงิใดควรทํา สงิใดไมค่วรทํา ฉนักต็อ้งพ่ายแพ ้เมอืฉนัเหน็คาํสงัอย่างทเีรา

ได้อ่านใน  เปโตร . -  ว่าอย่าประพฤติตามความปรารถนาชวัทีครอบงาํเราอยู่

เมอืตอนทเีรายงัเขลาและไมรู่ถ้งึขอ้เรยีกรอ้งของพระกติตคิณุ และการดาํเนนิชวีติใหบ้รสิทุธิ

เพราะพระเจา้ทรงบรสิทุธ ิและฉนัตระหนกัวา่ฉนัทําสงิเหลา่นนัไมไ่ดเ้ลย ถา้พระเจา้ไมท่รง

ชว่ยเหลอื

ถ้าเราสอนเรืองความบรสิุทธิ โดยไม่ไดส้อนถึงเรืองฤทธิเดชทีสามารถช่วยเรา

มันก็ยิงทําให้เกิดความกดดันมากขึน เพราะมันทําให้คนเราออกไปเพือดาํเนินชีวิต

ทบีรสิทุธโิดยไมรู่ว้า่ตวัเองควรจะทําสงิไหน อย่างไร
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กญุแจทจีะนําไปสูก่ระบวนการทรงชาํระใหบ้รสิทุธ ิกค็อืการรูว้า่อนัไหนคอืหน้าที

ในสว่นของพระเจา้ และอนัไหนคอืสว่นของเรา ความรูเ้รอืงนีจะสาํแดงใหแ้กเ่ราไดโ้ดยทาง

พระวญิญาณบรสิทุธผิูท้รงสถติอยู่ภายใน คอืพระวญิญาณแห่งความจรงิ ถา้เราจะยอมฟงั

และเรยีนรูจ้ากพระองค์

ความบริสุทธิ ต้องสมดลุ

ระหว่างการพาํนักกบัความพยายาม

ด้วยเหตนีุ ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน พีน้องทงัหลาย โดยเหน็แก่ความเมตตา

(ทังสิน) ของพระเจ้า ให้ท่านตดัสินใจมอบถวายตวัของท่าน (ร่างกายและอวยัวะ

ทงัหมด) ให้เป็นเครืองบชูาทีมีชีวิตอยู่ และบริสุทธิ (อทิุศตน และแยกไว้) และเป็นที

พอพระทัยพระเจ้า ซึงเป็นการนมสัการทีสมควร (มีเหตุผล มีปัญญา) และเป็น

ฝ่ายวิญญาณ

โรม :

คณุรูไ้หมวา่ เปาโลบอกอะไรแกเ่ราในพระคมัภรีข์อ้นี? ท่านบอกเราวา่

เราสามารถทีจะมอบถวายทุกอย่างทีเกยีวขอ้งกบัเราให้แก่พระเจ้า ไมเ่พียงแต่ทรพัย์สนิ

เงนิทอง และเวลาและพลงังานของเราเท่านัน แต่รา่งกายของเรา หวัของเรา มอืและลิน

ของเราดว้ย แมแ้ต่จติใจ อารมณ์และท่าทขีองเราดว้ย

ถ้าเราอยากจะเขา้ถึงความบรสิุทธิจนสุดขดี การแสดงออกทางใบหน้าของเรา

ก็ควรจะเป็นทีพอพระทัยของพระเจ้าด้วย นันหมายความว่าถ้าเราถูกเรียกให้ทําอะไร

เพือพระเจ้าแต่เราไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นัก ไม่ใช่แค่เราจะไม่บ่น ไม่หงุดหงดิเท่านัน

เราต้องไม่ทําหน้าตาบูดบงึอีกดว้ย ถ้าเราอยากให้พระพกัตร์ของพระเจ้าทอแสงมาทีเรา

เรากต็อ้งใหใ้บหน้าของเราไดส้ะทอ้นถงึพระสริแิละคาํสรรเสรญิของพระเจา้ดว้ย

เราต้องมอบถวายอวยัวะและองคาพยพของเราทุกส่วนให้แก่พระเจ้า เพือเป็น

เครอืงบชูาทมีชีวีติ ทงับรสิทุธ ิอุทศิตน แยกไว ้(หรอืชาํระแลว้) และเป็นทพีอพระทยัพระเจา้

ซงึการนมสัการทสีมควร มเีหตุมผีล มปีญัญาและเป็นการนมสัการดว้ยวญิญาณ

บ่อยครงัทีเราเขา้ใจว่าเราต้องรบัใช้พระเจ้าและนมสัการพระองค์หมดทังกาย

และวิญญาณของเรา แต่ในทีนีเปาโลกล่าวว่า เราต้องรบัใช้และนมสัการพระองค์ด้วย

ความคิดจิตใจของเราดว้ย เราจะต้องไม่มอบถวายตัวเพียงแค่ดา้นร่างกายและทางดา้น
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อารมณ์เท่านนั แต่ตอ้งมอบถวายทงัการคดิหาเหตุผลและสตปิญัญาใหแ้กพ่ระองคด์ว้ย

นีคอืส่วนหนึงของความสมดุลทีต้องเกิดขึนเมือเราถวายอวยัวะในร่างกายเรา

ทงัหวัคดิและหวัใจของเรากต็อ้งถวายเพอืการรบัใชพ้ระเจา้ดว้ย

พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่สิงทีจะหล่นลงมาบนเราเฉยๆ แต่เราต้องเลือกเอา

เราตอ้งเลอืกอยา่งมเีหตุมผีลและมสีตทิจีะดาํเนินในความบรสิทุธ ิหน้าทสีว่นของพระเจา้นนั

คอืประทานพระคุณและพระวญิญาณให้แก่เรา และหน้าทีของเราคอืมอบถวายความคดิ

และความเจตนาใหแ้กพ่ระองค์

ถ้าเรากระตือรอืรน้ หรอืเฉือยชามากเกนิไป เราจะมปีญัหา เราต้องคอยรกัษา

ความสมดุลทีละเอียดอ่อนในเรืองนีไว้ ระหว่างการพํานัก และการใช้ความพยายาม

เช่นเดียวกนักบัการละความกระวนกระวายไว้กบัพระเจ้า และการยกความรบัผิดชอบ

ของเราให้แก่พระเจ้า เราต้องมคีวามสมดุลในการแยกแยะระหว่างการพํานักในพระเจ้า

กบัการเป็นคนเฉือยชาในเรอืงของพระเจา้

ในหลกัคาํสอนของพระคมัภรีเ์กอืบจะทงัหมดนนั เหตทุผีูเ้ชอืเกดิความสบัสนและ

ประสบความลม้เหลวและทอ้แทส้นิหวงั กเ็พราะเขาขาดความสมดลุไปไมท่างใดกท็างหนึง

บางคนเป็นเหมอืนลูกตุ้ม เขาแกว่งไปจนสุดด้านหนึง เมือพบว่าตวัเองขาดความสมดุล

จึงแกว่งตวักลบัมาจนสุดอีกดา้นหนึง ซึงกแ็ย่พอกนั ดูเหมอืนเขาจะหาจุดสมดลุระหว่าง

ทังสองข ัวไม่เจอเลย เมือพระวญิญาณสาํแดงให้เขาเห็นว่าเขากาํลังพยายามทําทุกสิง

ดว้ยตวัเอง โดยไมพ่งึพาพระองคเ์ลย เขากต็อบสนองจนเกนิพอด ีจากตอนแรกทไีมไ่ดพ้งึพา

ในพระองค์เลย หลายมาเป็นพึงพาในพระองค์อย่างเดยีว จนไม่ยอมทําอะไรดว้ยตวัเอง

อีกเลย คิดเอาว่าพระเจ้าจะทําทุกอย่างเพือเขาโดยทีเขาไม่ต้องออกแรงอะไรซึงเป็น

หน้าทรีบัผดิชอบของเขาเลย แต่กอ่นเขาเคยคดิวา่ "ฉนัตอ้งทําทุกอย่างเองหมด" มาตอนนี

เขากลบัคดิวา่ "ถา้พระเจา้อยากใหเ้รอืงนีสาํเรจ็ พระเจ้ากจ็ะจดัการเอง" พระเจา้ประสงค์

ใหเ้ราละความกระวนกระวายไวก้บัพระองค ์ แต่ไมใ่ชล่ะทงิความรบัผดิชอบของเรา

"ฉันขอละความกระวนกระวายไวก้บัพระเจ้า" ถือเป็นคาํกล่าวทีดีถ้ามนัรองรบั

ดว้ยคาํอธษิฐานแห่งความเชอืซงึเป็นหน้าทรีบัผดิชอบของเรา ไมใ่ชข่องพระเจา้

ถ้าเราต้องการร ักษาความสมดุล เราก็ต้องมีความสัมพันธ์ ที ใกล้ชิดกับ

พระวญิญาณแห่งความจรงิ ความบรสิทุธทิแีทจ้รงิเป็นความพยายามรว่มกนัระหวา่งเรากบั

พระวิญญาณบริสุทธิ ต้องอาศยัความเข้าใจทีชดัเจนว่าส่วนใดเป็นหน้าทีของพระเจ้า

และส่วนใดเป็นหน้าทีของเรา และต้องมีความสมดุลระหว่างทังสองด้านซึงเป็นเรืองที

ละเอยีดอ่อน ผูเ้ชอืหลายคนเกบ็เอาความกระวนกระวายไวเ้อง แลว้ละทงิหน้าทรีบัผดิชอบ
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ใหพ้ระเจา้ทําแทน เราตอ้งละความกระวนกระวาย แลว้เขา้สูก่ารพํานกัของพระเจา้ และพรอ้ม

ทจีะทําตามหน้าทรีบัผดิชอบของเราโดยการเสรมิกาํลงัจากพระวญิญาณแห่งพระคณุ

ลกัษณะของความบริสุทธิ
พระเจ้าจอมโยธาตรสัดงันีว่า จงถามบรรดาปโุรหิตในธรรมบญัญติัเถิดว่า

ถ้าผู้ใดยกชายเสือคลุมทาํพกห่อเนือบริสุทธิไป (เพราะว่ามนัได้ถกูถวาย

เป็นเครืองบูชาแด่พระเจ้าแล้ว) หากว่าชายเสื อตัวนันไปถูกขนมปัง หรือแกง

หรือเหล้าองุ่น หรือนํามนั หรืออาหารใดๆ สิงนันจะพลอยบริสุทธิ (แยกไว้เพือ

ให้พระเจ้าทรงใช้ โดยเฉพาะ) ไปด้วยหรือไม่" ปุโรหิตตอบว่า "ไม่บริ สุทธิ "

(ความบริสุทธินันติดต่อกนัไม่ได้)

แล้วฮกักยัจึงถามว่า "ถ้าคนหนึงคนใดทีมลทิน (อย่างเป็นพิธี) เพราะไป

ถกูศพมา แล้วมาถกูสิงเหล่านีเข้า สิงเหล่านีจะมลทิน (อย่างเป็นพิธี) ไปด้วยหรอืไม่"

ปโุรหิตตอบว่า "สิงเหล่านีกม็ลทินไปด้วย" (ความไม่บริสุทธิ ติดต่อกนัได้)

ฮกักยั : -

เราไดใ้ห้นิยาม ความบรสิุทธิ ไวว้่า "การแยกไวเ้พือพระเจ้า" ซึงเป็นการแยก

ทีควรนําไปสู่  "พฤติกรรมอันสมควรกบัทีเป็นผู้ทีถูกแยกไว้แล้ว" ในพันธสญัญาใหม่

ภาษากรกีทแีปลวา่ ความบรสิทุธ ิ สามารถแปลวา่ การชาํระใหบ้รสิทุธ ิ ดว้ย พจนานุกรม

ภาษากรีกกล่าวว่า "ไม่สามารถโอนถ่ายหรือยกให้ได้" นีหมายความว่า ความบริสุทธิ

เป็นเรอืงเฉพาะตวัของแตล่ะคน เป็นสงิทตีอ้งสรา้งขนึทลีะเลก็ทลีะน้อย ไมส่ามารถมอบกนั

หรอืเอาไปจากกนัและกนัได้

อีกนัยหนึ ง คุณและฉันไม่สามารถเป็นผู้บริสุทธิได้ด้วยการไปยืนเข้าแถว

ใหค้นอธษิฐานเผอื หรอืใหค้นมาวางมอื หรอืดว้ยการคบคา้สมาคมกบัคนทบีรสิทุธิ

แต่สงิทีเราเหน็จากพระธรรมฮกักยัในพนัธสญัญาเดมิตอนนีคอื ความไมบ่รสิทุธิ

สามารถติดต่อกันได้ ส่วนความบริสุทธิติดต่อกันไม่ได้ ม ันหมายความว่า ถ้าเราไป

คบค้าสมาคมกับคนทีดาํเนินชีวิตในความบาป ความบาปของเขาก็อาจติดมาสู่เราได้

เหมอืนกบัโรคติดต่อ แต่ความบรสิุทธิไม่ได้เป็นแบบนัน เราไม่สามารถบรสิุทธิไดโ้ดย

การตดิต่อสมัผสั หรอืพบปะพูดคยุ เราตอ้งเลอืกทจีะบรสิทุธดิว้ยความตงัใจ
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ความบริสุทธิเป็นเรืองเฉพาะตวั
ส่วนคนทียงัมีความเชือน้อยอยู่นัน จงรบัเขาไว้ (เข้าสู่การสามคัคีธรรม)

แต่มิใช่เพือ ให้โต้เถียงกนัในเรืองความเชือทีแตกต่างกนันัน

คนหนึง (ความเชือของคนผู้นันทาํให้เขา) ถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทังนัน

แต่คนทีมี ความเชือน้อย (จาํกดัตนเองให้) กินแต่ผกัเท่านัน

อย่าให้คนทีกินนันดหูมินคนทีไม่ได้กิน และอย่าให้คนทีมิได้กินกล่าวโทษ

คนทีได้กิน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดรบัเขาไว้แล้ว

ท่านเป็นใครเล่า จึงกล่าวโทษบ่าวของคนอืน บ่าวคนนันจะได้ดีหรือจะ

ล่มจม กส็ุดแล้วแต่นายของเขา  และเขากจ็ะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า

ทรงฤทธิอาจ ให้เขาได้ดีได้

โรม : -

นอกเหนือจากปญัหาของการเข้าใจผิดในเรืองของความบาปและพระคุณแล้ว

เหตุผลหลกัอีกขอ้หนึงทีทําให้คนเราไม่สามารถดาํเนินชวีติบรสิุทธิไดก้็คอื เราพยายาม

ดาํเนินชวีติโดยใชม้าตรฐานความเชอืของคนอนืในเรอืงความบรสิทุธิ

ดงัทีเราไดเ้ห็นไปแล้วว่า ความบรสิุทธิเป็นเรอืงส่วนบุคคล ตามธรรมชาติแล้ว

มบีางอย่างทเีราทุกคนรูว้า่เป็นสงิทผีดิแน่นอน ถา้คณุยงัไมแ่น่ใจว่ามอีะไรบา้งกใ็หก้ลบัไป

อ่านดพูระคมัภรีแ์ลว้คณุกจ็ะรูท้นัท ีแต่มเีรอืงอนืๆ อกีหลายเรอืงทพีระเจา้จะจดัการกบัเรา

เป็นส่วนตัว มีบางเรืองทีพระองค์อาจจัดการกบัเราโดยวิธีทีต่างออกไปเมือช่วงเวลา

ในชวีติเราเปลยีนไป

ขอ้ผดิพลาดใหญ่หลวงประการหนึงกค็อื การทเีราพยายามทําตามอย่างทคีนอนื

กาํลงัทําอยู่ หรอืบอกใหเ้ราทํา เพราะเขาเชอืวา่เป็นนําพระทยัของพระเจา้สาํหรบัเขา

ความผดิพลาดอกีประการหนึงทคีลา้ยกนักค็อื การทเีราพยายามใหค้นอนืทําตาม

อย่างเรา เพราะพระเจ้าสาํแดงว่าเป็นนําพระทัยของพระองค์ทีจะให้เราเองทําอย่างนัน

ทงัสองอย่างนีเป็นความผดิพลาดทใีหญ่หลวงมากๆ

ฉันต้องยอมรับว่าฉันมีความอ่อนแอในเรืองนี มาก ส่วนใหญ่ไม่ใช่ในแง่ที

ปล่อยใหค้นอนืมากะเกณฑใ์หฉ้นัทําตามอย่างของเขา แต่ฉนัมกัจะพยายามบอกใหค้นอนื

ทําตามทฉีนัเชอืเสยีมากกวา่

ดงัทีไดก้ล่าวไปแล้วว่า ฉันพยายามใชเ้วลาเปลียนแปลงชวีติตวัเองอยู่หลายปี
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ด้วยความรู้สึกท้อแท้สินหวงั ในทีสุดฉันก็ได้เรียนรู้ทีจะรบัเอาพระคุณ (คือฤทธิเดช)

ของพระเจ้าทีจะเปลียนแปลงชวีติฉันฉันต้องเรยีนรู้บทเรยีนอย่างเดยีวกนัสาํหรบั ชีวติ

คนอนืดว้ย ฉนัพยายามเปลยีนเดฟและลูกๆ ฉนัคดิวา่ฉนัรูพ้ระคมัภรีด์วีา่อะไรถูกอะไรผดิ

ฉนัจงึใชเ้วลามากมายในการพยายามทําใหพ้วกเขาเชอืและยอมเปลยีนบคุลกิภาพ การกระทํา

และการตดัสนิใจเลอืกของเขา ใหเ้ป็นไปตามทฉีนัคดิ

"การงานแห่งเนื อหนังของฉัน" มีแต่จะทํา ให้ปญัหาแย่ลงไปอีก การทีฉัน

ไมย่อมพวกเขาอยา่งทเีขาเป็นอยู ่ทําใหค้วามสมัพนัธข์องเราไดร้บัผลกระทบ เพราะพวกเขา

รูส้กึถูกปฏเิสธและถูกตําหนิ มแีต่พระเจา้เท่านนัทสีามารถเปลยีนแปลงหวัใจของมนุษย์ได้

เราอาจสรา้งระเบยีบ กฎเกณฑ์ให้คนอนืได ้ แต่มนัให้พวกเขาถอยห่างไปจากเรามากขนึ

แต่เมือเราเรยีนรู้ทีจะรอคอยพระเจ้า พระองค์ก็จะเปลียนชวีติเราทุกคน ซึงการเปลียน

พฤตกิรรมนีเกดิจากมาจากใจท ี"ตอ้งการทํา" ไมใ่ช ่"ตอ้งทํา"

ในฐานะทีฉันเป็นอาจารย์ ฉันมคีวามสามารถอยู่ระดบัหนึงทีจะโน้มน้าวใจคน

นีเป็นของประทานแห่งการสอนซงึทําการผา่นทางฉนั ฉนัมกีารทรงเจมิจากพระเจา้ทจีะนํา

พระวจนะของพระองค์ไปสู่คนอืน และจูงใจให้เขายอมรบัและนําไปปฏิบตัิตามในชีวิต

แต่เรืองนีเป็นสิงทีฉันต้องระวดัระวงัมากๆ ฉันต้องคอยระวงัทีจะไม่ลํา เส้นจนเริมเอา

ความคดิเหน็สว่นตวัไปกะเกณฑใ์หค้นอนืทําตาม

เมอืฉนัเรมิทําพนัธกจิครงัแรกนนั ฉนัมขีอ้เสยีมากในเรอืงนี ฉนัพยายามยดัเยยีด

ให้คนอืนรบัในสิงทีฉันเชอื ทุกครงัทีฉันประสบความสาํเรจ็ในเรอืงใด ฉันกพ็ยายามทีจะ

ทําให้ทุกคนประสบความสาํเรจ็แบบเดียวกนั โดยกดดนัให้เขาทําทุกอย่างเหมือนทีฉัน

กาํลังทําอยู่  แค่มีชยัชนะสกัเรืองหนึงในชีวิต ฉันก็จะรีบออกไปสอนบทเรียนสู่ชยัชนะ

ใหแ้กค่นอนืทนัที

คณุตอ้งระวงัในเรอืงแบบน ีคณุตอ้งเฝ้ าระวงัอยา่ใหค้นอนืเอาสงิทเีขาเชอืวา่ถกูตอ้ง

มาบงัคบัให้คุณทําตาม และอย่าเอาความเชือของคุณไปบงัคบัให้คนอืนทําตามเช่นกนั

พระคมัภรีก์ล่าววา่ เราตอ้งดาํเนินตามการทรงนําของพระวญิญาณบรสิทุธ ิซงึพระเจา้ทรง

ประทานพระวญิญาณใหแ้กเ่ราแต่ละคนกเ็พอืจุดประสงคข์อ้นีเอง

ปญัหากค็อื ผูเ้ชอืหลายคนไมอ่ิมอกอิมใจกบัการไดฟ้งัและดาํเนินตามเสยีงของ

พระวิญญาณเพือตนเองเท่านัน และก็ไม่ยอมให้คนอืนได้ฟงัและดาํ เนินตามเสียง

ของพระวญิญาณดว้ยตวัของเขาเองอกี เขาคดิวา่ทกุคนในพระกายของพระครสิต์จะทําอะไร

เหมอืนๆ กนั ในเวลาเดยีวกนั ดว้ยเหตุผลเดยีวกนั สาํหรบัเขาแลว้ ถา้ใครไมย่ดึรปูแบบ

อย่างเดยีวกนันีแสดงวา่กาํลงัผดิพลาดใหญ่หลวง และออกนอกนําพระทยัพระเจ้าไปแลว้
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การมที่าทแีบบนี เท่ากบัเรากาํลงัตกอยู่ในกบัดกัซงึเปาโลไดเ้ตอืนเราไวแ้ลว้วา่ อย่าตดัสนิ

คนรบัใชข้องคนอนื

ปญัหาของเราคอื เราพยายามปรบัปรงุแกไ้ขคนอนือยู่ตลอด แทนทจีะจดัการดแูล

บา้นของตวัเองใหเ้รยีบรอ้ย ฉนัตอ้งใชเ้วลาเกอืบครงึศตวรรษกวา่จะเรยีนรูบ้ทเรยีนในขอ้นี

นนัคอืเราตอ้งเอาใจใสด่แูลการงานของตนเอง

ความบรสิุทธิเป็นเรอืงเฉพาะตวั พระเจ้าทรงจดัการกบัเราแต่ละคนตามวธิีการ

และในเวลาของพระองคเ์อง เราแต่ละคนกาํลงัอยู่ในกระบวนการชาํระใหบ้รสิทุธทิใีนระยะ

ทตี่างกนั นนัเป็นกระบวนการทพีระวญิญาณบรสิทุธทิรงเป็นผูท้ําการ ซงึมลีกัษณะเฉพาะ

แตกต่างกนัออกไปในชวีติของผูเ้ชือแต่ละคน ถ้าเราเขา้ไปยุ่งเกยีวกบักระบวนการชาํระ

ใหบ้รสิทุธิในชวีติของคนอืนมากเกนิไปมนักจ็ะเป็นอุปสรรคขดัขวางความคบืหน้าของการ

ชาํระให้บรสิุทธิในชวีติของเราเอง เราต้องระวงัทีจะไม่ไปวติกกงัวลว่าคนอืนจะทําอะไร

หรือไม่ทําอะไร จนทํา ให้เราพลาดในการฟงัพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ

ซงึอาจกาํลงัตรสักบัเราเกยีวกบัชวีติของเราเอง เราตอ้งเรยีนรูท้จีะเอาใจใสก่ารงานของเรา

และมอบเรอืงการวพิากษ์วจิารณ์และการตดัสนิคนอนืไวก้บัพระเจา้

อย่าตดัสิน
แต่ตวัท่านเล่า เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพีน้องของท่าน หรือท่านผู้เป็น

อีกฝ่ายหนึง เหตุไฉนท่านจึงดูหมินพีน้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยืน

อยู่หน้าบลัลงักพิ์พากษาของพระเจ้า

เพราะมีคาํเขยีนไว้ในพระคมัภรีว่์าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ได้ตรสัว่า "เรามีชีวิตอยู่

แน่นอนฉันใด ทุกคนจะคกุเข่ากราบเรา และทกุลินจะสรรเสริญพระเจ้า (ยอมรบั

ในพระเกียรติและการสรรเสริญของพระองค)์"

ฉะนนัเราทกุคนจะต้องทลูเรอืงราวของตวัเองต่อพระเจา้ (ให้คาํตอบต่อการ

ตดัสินนัน)

ดงันนัเราอย่ากลา่วโทษกนัและกนัอีกเลย แต่จงตดัสินใจเสียดีกว่า ว่าจะไม่

วางสิงซึงทาํให้สะดดุ หรือสิงกีดขวางทางของพีน้อง

โรม : -

เมอืฉนัยนือยูต่อ่หนา้พระทนีงัแหง่การพพิากษาของพระเจา้ พระองคจ์ะไมถ่ามฉนั
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ถึงเรอืงของคุณ และถามคณุถงึเรอืงของฉนั พระเจา้จะไมบ่งัคบัใหฉ้ันต้องเสนอรายงาน

ต่อเรอืงราวของคนอนืใดในโลกนอกจากเรอืงของชอืจอยส ์ไมเออร์

ฉันไม่รู้ว่า ฉันยังมีเวลาอีกแค่ไหนทีจะทําการร่วมกับพระเจ้าเพือปร ับปรุง

ชวีติของฉนั แตฉ่นัอยากทจีะตอบพระองคไ์ดเ้มอืพระองคต์รสัถามถงึเรอืงของฉนั ถา้ฉนัอยู่

ต่อพระพกัตร์พระองค์และพระองค์ตรสัว่า "จอยส์ ทําไมเจ้าไม่ตังใจฟงัตอนทีเรากาํลัง

พูดเรอืงความผดิของเจา้?" ฉนัอยากทจีะตอ้งตอบไปวา่ "เอ่อ พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองค์

ไมม่เีวลาเพราะมวัแต่คอยปรบัปรงุแกไ้ขชวีติของเดฟ สามขีองขา้พระองค"์

ตามพระธรรมตอนนี  เราแต่ละคนจะต้องเสนอรายงานเรื องของเราเอง

ต่อพระเจา้พระบดิา เราจงึตอ้งเรยีนรูท้จีะจดัการกบัความบรสิทุธขิองเราเอง และเลกิวางหนิ

สะดุด หรืออุปสรรคต่างๆ ข ัดขวางทางเดินของพีน้องชายหญิงของเราในพระคริสต์

ไม่มีทางทีเราทุกคนจะมีความเชือเหมือนกนัทุกอย่าง พระคมัภีร์จึงบอกให้เราดาํเนิน

ตามสงิทเีราเชอื ปล่อยใหค้นอนืทําตามความเชอืของเขาดว้ย

ถือรกัษาไว้เอง
ท่านมีความเชือ (ในเรืองนันๆ หรือ) จงถือปฏิบติั (สิงเหล่านัน) เหมือนอยู่

ต่อพระพกัตร์พระเจ้า และให้ถือรกัษาไว้เอง (พยายามทีจะรู้ความจริงและเชือฟัง

นํา พระทัย) พระพร (ความสุข, น่าอิจฉา) เป็นของผู้ ที ไม่มีเหตุติเตียนตัวเอง

ในสิงทีตนเหน็ชอบแล้ว (ผูไ้ม่ตดัสินลงโทษตนเองในสิงทีเขาเลือกทีจะทาํ)

แต่ผูที้มีความสงสยั (ความหวาดหวนั จิตสาํนึกทีอึดอดั) เกียวกบัการกิน

แล้วยงักิน (อาจเป็นเพราะท่าน) กมี็ความผิด (ต่อหน้าองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า) เพราะเขา

มิได้กินตามทีตนรูสึ้กมนัใจ และไม่ได้กระทาํตามทีตนเชือ ทงันีเพราะการกระทาํใดๆ

ทีมิได้เกิดจากความเชือกเ็ป็นบาปทงัสิน (สิงใดกต็ามทีทาํไปโดยไม่มนัใจว่าพระเจ้า

ทรงเห็นชอบกถ็ือเป็นความบาป)

โรม : , 

ฉนัคงจะพูดชดัเจนกวา่นีไมไ่ดอ้กีแลว้!

สิงทีเป็นความเชือส่วนตวัของเรา (ในทีนีคือความคิด ความเห็นของคุณ ซึง

เกดิมาจากการทีพระเจ้าบอกใหคุ้ณทําในสถานการณ์เฉพาะอย่าง) ให้เราถือรกัษาไวเ้อง

อย่าไปเทียวกะเกณฑใ์หค้นอนืทําตามนนัเลย
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บ่อยครังทีดูเหมือนเราจะได้ความคิดในทํานองทีว่า "พระเจ้าส ังฉันไม่ให้ดืม

เครอืงดมืทมีคีาเฟอนี ฉะนนัขอใหค้นทงัโลกหยุดดมืคาเฟอนีไดแ้ลว้! พระเจา้ตรสัวา่ฉนัตอ้ง

หยุดกนินําตาล ฉะนันฉันจึงมีหน้าทีต้องออกไปบอกคนทังโลกว่า พระเจ้ามนํีาพระทยั

ใหทุ้กคนหยุดกนินําตาล!"

ฉนัเคยมที่าทแีบบนนั ทุกครงัทฉีนัไดร้บัความเขา้ใจใหม่ๆ  จากพระเจา้ ฉนักจ็ะรบี

ยืนขนึป่ าวประกาศให้คนทังโลกรู้ทนัที ถ้าฉันกนิวติามนิชนิดใด ทุกคนกจ็ะต้องกนิดว้ย

เพราะถา้พระเจา้ตรสัสงัใหฉ้นัทําอะไร พระองคก์ค็งจะสงัใหค้นอนืทําแบบนนัดว้ย

นันคือความหมายของฉันทีพูดว่า มันเป็นการยัดเยียดให้คนอืนกระทําตาม

สงิทเีราเชอื ซงึไมใ่ชห่น้าทขีองเราเลย

บางครงัเราพยายามแกต้วัในเรอืงนีว่า "แหม ฉนักแ็ค่อยากช่วยคุณเท่านันเอง"

เราตอ้งจําไวว้า่ เราไมใ่ชผู่ช้ว่ย พระวญิญาณบรสิทุธติ่างหากทเีป็นพระผูช้ว่ย

ในชวีติและงานพนัธกจิของฉนั ทุกครงัทฉีนัรูส้กึอยากจะชว่ยใคร ฉนัจะถอยฉาก

ออกมากอ่นแลว้อธษิฐานวา่ "พระเจา้ขา้ นเีป็นสงิทพีระองคป์รารถนาหรอืเปลา่ หรอืเป็นเพยีง

สงิทขีา้พระองค์อยากทําอะไรเอง?" ถา้ฉันสงบใจรอสกัพกัหนึง จติใจของฉนักจ็ะเรมิสงบ

และเรมิเหน็ชดัวา่สงิทอียากทํานนัเป็นความคดิของฉนัเอง หรอืของพระเจา้

ฉนัไมไ่ดบ้อกวา่ เราไมค่วรบอกอะไรใครทงัสนิ หรอืไมค่วรเสนอความชว่ยเหลอื

ใหค้นทกีาํลงัลําบาก ฉนัแคต่อ้งการบอกวา่ เราตอ้งแน่ใจวา่แรงจงูใจทแีทจ้รงิของเราคอือะไร

เพอืจะถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้และเสรมิสรา้งผูอ้นืจรงิๆ หรอืเพอืจะยกตวัเองโดยการพยายาม

เปลียนแปลงคนอืนให้มลี ักษณะเหมือนเรา? เรากาํลงัพยายามช่วยเหลือพวกเขาจรงิๆ

หรอืเราอยากจะเจ้ากีเจ้าการกบัชวีิตของเขากนัแน่? มนัเกดิจากความหยิงของเนือหนัง

หรอืเป็นการงานแห่งพระคณุของพระเจา้?

ในโรม :  เปาโลกล่าวว่า ...โดยพระคุณ (ความโปรดปรานทีไม่สมควร

จะได้รบั)   ซึงทรงประทานแก่ขา้พเจ้าแล้วนัน จงอย่าคิดถอืตวัเกินทีตนควรจะคิดนนั

(อย่าแสดงความคิดเห็นว่าตนเองมีความสาํคญัเกินกว่าทีเป็นอยู่จริง)...  เปาโล

กาํลงัเตอืนชาวโรม หรอืแกไ้ขความผดิของเขา แต่ทา่นกถ็่อมใจพอทจีะทําเชน่นนัโดยอาศยั

พระคณุของพระเจา้ ไมใ่ชโ่ดยความกระตอืรอืรน้ของเนือหนงั

ขอ้ท ี  ของโรมบทท ี  กล่าววา่ คนททีําสงิใดลงไปโดยฝืนจติสาํนึกของตนเอง

(บางทอีาจเป็นเพราะเราชกัชวน) กม็คีวามผดิต่อพระพกัตรพ์ระเจา้ ทําไมหรอื? เพราะเขา

ไมไ่ดท้ําดว้ยความเชอื เขาไมจ่รงิใจต่อสงิทตีนเองเหน็วา่ถูกตอ้ง และสงิใดทไีมไ่ดเ้กดิจาก

ความเชอืกเ็ป็นบาป นนัคอื สงิใดๆ ทไีดก้ระทําไปโดยไมม่นัใจลกึๆ วา่พระเจา้ทรงเหน็ชอบ
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กเ็ป็นความบาป

นคีอืเหตผุลทเีราตอ้งระมดัระวงัตนเองอยู่ตลอด ทจีะไมพ่ยายามยดัเยยีดใหค้นอนื

มาทําตามความเชอืสว่นตวัของเรา เพราะแทนทจีะเป็นการนําเขาไปสูค่วามเชอื เราอาจทํา

ในสงิทตีรงกนัขา้ม คอืเป็นเหตใุหเ้ขากระทําบาป เพราะเขาพยายามทําตามความเชอืสว่นตวั

ของคณุ แทนทจีะเป็นความเชอืทเีขามใีนพระเจา้

การชาํระให้บริสุทธิในแง่ทีเป็นกระบวนการ
แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว (เพราะว่าเรา) มองดูพระสิ ริของ

พระผูเ้ป็นเจา้อยา่งต่อเนือง (ในพระวจนะของพระเจา้) เหมือนดใูนกระจก และตวัเรา

กไ็ด้รบัการเปลียนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองคอ์ย่างต่อเนือง โดยมี

สง่าราศีเพิมพูนยิงขึน เป็นลาํดบัขึนไป (เพราะสิงนีมา) จากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผูท้รงเป็นพระวิญญาณ

 โครินธ ์ : 

ในตอนนี อัครทูตเปาโลกล่าวว่า เมือเราพิจารณาดูในพระวจนะของพระเจ้า

ตวัเรากจ็ะไดร้บัการเปลียนไปเป็นเหมอืนพระฉายของพระองค์ มสีงา่ราศเีพิมเป็นลําดบั

ขนึไป นนัหมายความวา่ เรายงัไมบ่รรลุถงึความบรสิทุธอิย่างเตม็ท ี เรามสีงา่ราศมีากกวา่

ตอนทเีราเรมิตน้ และเรากม็สีงา่ราศเีพมิพนูมากขนึเรอืยๆ ในขณะทเีราคอ่ยๆ กา้วเขา้ไปใกล้

ความบริสุทธิ แต่หนทางทีเราต้องเดินนันยังคงอีกยาวไกล ถ้าจะว่ากนัตามฐานะหรือ

ตําแหน่งแลว้เรากเ็ป็นผูท้ีบรสิทุธแิลว้ในพระครสิต์ แต่ในดา้นประสบการณ์ ความบรสิุทธิ

จะปรากฏผา่นทางตวัเราในลกัษณะของสงา่ราศทีคีอ่ยๆ เพมิพูนขนึเป็นลําดบั

นีคอืสงิทเีราเรยีกวา่ กระบวนการทรงชาํระใหบ้รสิทุธ ิ สว่นหนึงของกระบวนการ

กค็อื "การแยกผูท้เีชอืออกจากโลก" เราตอ้งตรกึตรองถงึประโยคนีใหบ้อ่ยๆ ในฐานะผูเ้ชอื

เราตอ้งอยู่ในโลก แต่เราไมไ่ดเ้ป็นของโลก

ถึงแม้เราจะต้องแสวงหาความบริสุทธิ  "อย่างกระตือรือร้นและไม่หันเห

ไปทางอืนเลย" ถึงแม้เราจะต้องปรารถนาและต้องร่วมมือเพือก้าวไปสู่ความบริสุทธิ

อย่างเต็มที แต่ความบรสิุทธิ หรอืการทรงชาํระให้บรสิุทธิ ไม่ใช่ฐานะทีเราไดบ้รรลุแล้ว

แต่ภาวะทพีระเจา้ทรงเรยีกใหค้นบาปไดก้า้วไปถงึ โดยพระคณุของพระองค์

ในเฉลยธรรมบญัญตัิ :  พระเจ้าตรสัส ังประชากรอิสราเอลว่า พระองค์จะ
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ปลดปล่อยพวกเขาจากศตัรแูบบค่อยเป็นคอ่ยไป ในทํานองเดยีวกนั เรากจ็ะไม่ไดร้บัการ

ปลดปล่อยใหพ้้นจากความบาปของเราแบบทนัทีทนัใด โดยไม่ต้องออกแรง หรอืไม่ต้อง

ผ่านกระบวนการใดๆ

เราอาจตอ้งการกา้วออกจากความบาปทุกอยา่งไปสูค่วามบรสิทุธ ิแบบทนัททีนัใด

แตพ่ระเจา้ตรสัวา่เราตอ้งดาํเนินไปแบบทลีะกา้ว แต่ละกา้วทจีะไปสูค่วามบรสิทุธนินัเราตอ้ง

ดาํเนินไปบนเส้นทางแห่งพระคุณ ซึงในกรณีนีคือฤทธิเดชของพระเจ้าทีจะช่วยพยุง

ให้เราก้าวต่อไปไดเ้รือยๆ ถ้าเราพยายามก้าวไปข้างหน้าด้วยเรียวแรงของเราเองโดย

ไมพ่งึพาพระคณุของพระเจา้ เรากจ็ะลม้เหลวเพราะถา้ปราศจากพระคณุแลว้ เรากจ็ะรูส้กึ

ทอ้แทส้นิหวงัและหลงไปจากพระเจา้

ไมม่ทีางทเีราจะกา้วออกจากภาวะแห่งความบาป ไปสูภ่าวะของความบรสิทุธไิด้

นอกจากจะดาํเนินไปบนทางหลวงแห่งพระคณุเท่านนั

การชาํระให้บริสุทธิในแง่ทีเป็นเมลด็พนัธุ์
ฉะนัน พวกทีรกัของข้าพเจ้า เมือท่านได้เชือฟัง (คาํแนะนําของข้าพเจ้า)

อยู่ เสมอฉันใด บัดนี  ไม่ใช่ เพียงแต่ (ความกระตือรือร้นที ท่านได้แสดงออก)

เมือข้าพเจ้าอยู่ ด้วยเท่านัน แต่ให้มากยิงขึนไปอีกในเวลาทีข้าพเจ้าไม่อยู่ ด้วย

ท่านจงประพฤติ (เพาะเลียง, นําพาไปจนถึงเป้าหมาย, และให้สมบรูณ์อย่างเตม็ที)

ความรอดของท่านเอง ด้วยความเกรงกลวัและตวัสนั (ไม่ไว้ใจตนเอง, ด้วยความ

ระวงัระไว, ใส่ใจต่อจิตสาํนึก, เฝ้าระวงัการทดลอง, ให้ขลาดกลวัอย่าทาํเรืองใดๆ

ทีอาจทาํให้พระเจ้าเสียพระทัย และเป็นการเสื อมพระเกียรติแด่พระนามของ

พระคริสต์)

ฟิลิปปี :

พระคัมภีร์ข ้อนี จากฉบับขยายความค่อนข้างจะยืดยาวและมีความซับซ้อน

แต่ เนื อหาหลักบอกไว้อย่างชัดเจนในตอนท้ายของฉบับแปลคิงเจมส์ ซึ งกล่าวว่า

...ท่านทังหลายจงอุตส่าห์ประพฤติ เพือให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลวัและ

ตวัสนั...

เพราะพระเยซูทรงเป็นพงศพ์นัธุ์หรอืเมลด็พนัธุ์ซึงไดก้ล่าวไวใ้นกาลาเทีย :

เมอืพระองคเ์สดจ็มาดาํรงพระชนมอ์ยู่ในเราในรปูแบบของพระวญิญาณบรสิทุธซิงึพระเจา้
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พระบดิา ทรงโปรดประทานมา เราจงึไดร้บัเมลด็พนัธุข์องความบรสิทุธ ิเมอืเปาโลบอกใหเ้รา

ประพฤตตินเพอืใหไ้ดค้วามรอดดว้ยความเกรงกลวัจนตวัสนันนั ทา่นหมายถงึเราตอ้งรว่มมอื

กบัพระเจา้อยา่งเตม็ทใีนการเพาะเลยีงเมลด็พนัธุแ์หง่ความบรสิทุธซิงึไดห้วา่นไวใ้นชวีติเราแลว้

เมลด็พนัธุแ์หง่ความบรสิทุธนินัตอ้งไดร้บัการรดดว้ยนําแห่งพระวจนะ ของพระเจา้

( โครนิธ์ : ) เราทุกคนรูว้า่เมอืเมล็ดพนัธุ์ถูกรดนํา มนักจ็ะเรมิเติบโตขนึ เมอืเรารดนํา

เมลด็พนัธุ์แห่งความบรสิทุธทิอียู่ในตวัเราดว้ยนําแห่งพระวจนะ (เอเฟซสั : ) มนักเ็รมิ

เตบิโตขนึภายในเราและแตกกงิกา้นสาขาออกไปยงัทุกสว่นในชวีติของเรา จนเขา้ไปสมัผสั

กบัจติใจและสง่ผลตอ่ระบบการคดิของเรา เมลด็พนัธุ์นนัจะเขา้ไปถงึหวัใจและสง่ผลกระทบ

ต่อปากของเรา ดว้ยวา่ปากนนัพดูจากสงิทมีาจากใจ (มทัธวิ : ) มนัเขา้ไปถงึรา่งกายเรา

และส่งผลต่อการแสดงออกทางสีหน้า ต่อการกระทํา และพฤติกรรมของเราต่อคนอืน

มนักลายเป็นเหมอืนตน้ไมห้รอืเถาองุ่นทีเจรญิเติบโตอย่างเตม็ที แผก่งิกา้นสาขาจนเต็ม

ทุกสว่นของชวีติเรา ไมม่ทีวีา่งเหลอืสาํหรบัสงิอนืใดอกี นอกจากความบรสิทุธขิองพระเจา้

นีคอืความหมายทีการทรงชาํระใหบ้รสิทุธเิป็น กระบวนการ หรอื การเจรญิขนึ

ในพระคุณและความรูถ้ึงพระเยซูครสิต์เจา้ คอืเปลียนไปเป็นเหมอืนพระองคใ์นทุกๆ ดา้น

(  เปโตร : ) อย่าทอ้ใจถา้คณุยงัไมบ่รรลจุุดหมายปลายทางของคณุ จงมุง่หน้าเดนิตอ่ไป

ถึงแม้คุณจะคืบหน้าไปแค่ทีละนิวทีละคืบ ก็ยังถือเป็นความคืบหน้า คุณยังคงอยู่ ใน

กระบวนการ เชน่เดยีวกนักบัคนอนืๆ ทุกคน

การชาํระให้บริสุทธิเป็นงาน
(ไม่ใช่ด้วยกาํลงัของเราเอง) เพราะพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทาํกิจอยู่ภายใน

ท่าน (ให้พลงัและสรา้งฤทธิเดชและความปรารถนาขนึภายในท่าน) เพือให้ท่านมีทงั

ความตงัใจและการประพฤติ ให้เป็นทีชอบพระทยั และพึงพอใจ และปิติยินดี ของ

พระองค์

ฟิลิปปี :

กระบวนการชาํระให้บรสิุทธิดาํเนินไปอย่างไร? การเจรญิขึนในพระคุณบรรลุ

ความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร? ไมใ่ชด่ว้ยกาํลงัของเราเอง แตด่ว้ยฤทธเิดชของพระวญิญาณบรสิทุธิ

ผูท้รงทํากจิอยู่ภายในเรา เพอืสรา้งใจปรารถนาและทําใหเ้รา มคีวามสามารถทีจะกระทํา

ในสงิทชีอบพระทยัของพระบดิา
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คณุตระหนกัหรอืไมว่า่ ตลอดระยะเวลาทคีณุกาํลงัอา่นหนงัสอืเลม่น ีพระวญิญาณบรสิทุธิ

กท็รงทําการอยู่ภายในคณุ เพอืกอ่ใหเ้กดิการเปลยีนแปลงขนึภายในคณุ กระทําใหค้ณุเลอืก

ทีจะทําตามนําพระทยัของพระเจ้า พระผูเ้ป็นเจ้า ไม่ไดอ้่านหนังสอืเล่มนีให้คณุฟงัหรอก

นนัเป็นหนา้ทขีองคณุ แต่พระองคท์รงกระทําการ อยู่ภายในคณุ กระทําใหค้ณุอยากจะอ่าน

นนัคอืหน้าทใีนสว่นของพระองค์

นแีหละคอืวธิทีําการของกระบวนการชาํระใหบ้รสิทุธ ิคณุและฉนัไดพ้ระวญิญาณบรสิทุธ◌ิ◌์

เป็นของประทาน เพอืใหเ้สดจ็มาสถติอยูใ่นเรา เมอืเรายอมจํานน ตอ่พระองค ์พระองคก์ท็รง

กระทําการภายในเราเพือทําให้เรามใีจปรารถนาทีจะกระทํา ในสิงทีเป็นนําพระทยัของ

พระเจา้ และทรงประทานกาํลงัและฤทธเิดชใหแ้กเ่ราเพอืทําตาม นําพระทยันนัได้

ดงันัน แทนทจีะพูดว่าเรากาํลงัพยายามทําตวัให้เป็นทีชอบพระทยัของพระเจ้า

เราควรจะพูดว่า พระเจ้าทรงกระทําการอยู่ภายในเราเพือทําให้เรามใีจปรารถนาทีจะทํา

ในสงิทเีป็นนําพระทยัของพระเจา้จงึจะถกูตอ้งกวา่ เมอืเรายอมจํานนและรว่มมอืกบัพระองค์

เรากก็ลายเป็นคนบรสิทุธเิพมิขนึเรอืยๆ และไดร้บัการชาํระใหบ้รสิทุธมิากขนึๆ ในทางปฏบิตัิ

พระวจนะและพระวิญญาณ
เหตุฉะนั น จงละทิ งการโสโครกทุกอย่าง และการชัวร้ ายอันดกดื น

ด้วยวิญญาณทีถ่อมใจ (สุภาพอ่อนน้อม สงบเสงียม) จงน้อมใจรบัพระวจนะทีทรง

ปลูกฝังและวางราก (ในหวัใจท่าน) ไว้แล้วนัน ซึงประกอบด้วยฤทธิเดชทีสามารถ

ช่วยจิตวิญญาณของท่านทงัหลายให้รอดได้

แต่ท่านทงัหลายจงเป็นคนทีประพฤติตามพระวจนะ (เชือฟังคาํสอน) นัน

ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านัน ซึงเป็นการทรยศต่อตนเอง (ตกไปในการหลอกลวง

โดยอ้างเหตผุลทีตรงกนัข้ามกบัความจริง)

ยากอบ : , 

การชาํระใหบ้รสิทุธ ิคอืความบรสิทุธทิปีรากฏออกมาในการกระทํา เราไดร้บัการ

ชาํระใหบ้รสิทุธเิมอืเราดาํเนินตามขนัตอนทนํีาไปสูค่วามบรสิทุธ ิ เมอืกระบวนการไดบ้รรลุ

ความสาํเรจ็แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิทรงเป็นผู้หนึงทีมีหน้าทีในกระบวนการแห่งการ

ชาํระใหบ้รสิทุธ ิแต่อกีสงิหนึงนนัคอืพระวจนะ

กระบวนการทังหมดสรุปได้ดงันีคือ คุณและฉันได้ยินพระวจนะของพระเจ้า
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แลว้พระวญิญาณของพระเจา้กนํ็าพระวจนะนนัไปทําการภายในตวัเรา ไมใ่ชห่น้าทขีองเรา

ทจีะทําใหพ้ระวจนะเกดิผล หน้าทขีองเราคอืการฟงัพระวจนะและประพฤตติาม โดยอาศยั

ฤทธิเดชของพระวิญญาณผู้ทรงกระทําการอยู่ภายในเรา ไม่ใช่ตัวเราทีทําให้พระวจนะ

เกดิผลแต่เป็นพระวญิญาณ

เป็นเวลานานมาแล้วทีเราได้รบัคาํสอนว่า "จงฟงัพระวจนะ จงฟงัพระวจนะ

จงฟงัพระวจนะ" เราฟงัพระวจนะมากตัวเราอดัแน่นไปด้วยพระวจนะ ซึงก็เป็นสิงทีดี

ฉันขอบพระคุณพระเจ้าสาํหรบัเรอืงนัน แต่ถึงจะฟงัพระวจนะมามากขนาดนัน เรากย็งั

ไม่เปลียนแปลงไปเท่าทีควร ฉันเชือว่าเหตุผลเป็นเพราะมีบางอย่างทีขาดหายไป

สว่นทขีาดหายไปนนัคอืพระวญิญาณนนัเอง

ไมเ่พยีงแตเ่ราตอ้งฟงัพระวจนะพระเจา้เทา่นนั เราตอ้งยอมจํานนตอ่พระวญิญาณ

ผูส้ถติภายในเราซงึทรงประทานมาเพอืเสรมิกาํลงัเราใหส้ามารถกระทําตามพระวจนะได้

การทเีราไดฟ้งัพระวจนะของพระเจา้แลว้ตงัใจทจีะนํามาปฏบิตัติามในชวีติของเรา

ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนสมควรทีพระเจ้าจะเข้ามาทําสิงใดเพือเรา ที จริง

เราสมควรแกก่ารพนิาศในบงึไฟนรก เพราะในสายพระเนตรของพระเจา้ ความชอบธรรม

ของเรากเ็ปรยีบเหมอืนกบัผา้ขรีวิเท่านนั (อสิยาห์ : )

เราจําเป็นต้องยินดรีบัเอาพระวจนะของพระเจ้าดว้ยความถ่อมใจ เพราะมเีพียง

พระวจนะเท่านันทีทรงฤทธิช่วยวญิญาณจิตของเราให้รอดได ้ เราต้องเขา้มาเฝ้ าพระเจ้า

ด้วยท่าทีทีถ่อมใจ ทูลกับพระองค์ว่า "พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์

สาํหรบัโอกาสทไีดฟ้งัพระวจนะ ขอทรงนําเอาพระวจนะทขีา้พระองคไ์ดฟ้งันีและกระทําให้

เกิดผลภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ เจ้าข้า

ขอทรงกระทําการทรงชาํระใหบ้รสิทุธเิพอืใหข้า้พระองคก์ลายเป็นคนทพีระบดิาประสงคใ์หเ้ป็น"

ตลอดทังวนั เราต้องให้ความคดิจิตใจของเราจดจ่ออยู่กบัพระวญิญาณบรสิุทธิ

ทุกคร ังทีมีโอกาส ให้ เราหันความคิดของเราเข้าหาการทรงสถิตและฤทธิ เดชของ

พระวิญญาณ โดยอธิษฐานว่า "พระวิญญาณบริสุทธิเจ้าข้า ขอทรงช่วย ทรงสังสอน

ทรงประทานกาํลัง ทรงชาํระชีวิตข้าพระองค์ให้บริสุทธิ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์

ดว้ยสดุใจวา่พระองคจ์ะปกปกัรกัษาขา้พระองคไ์ว ้ เพราะพระองคท์รงทราบว่าขา้พระองค์

กระทําสงิใดไม่ไดเ้ลยดว้ยตนเอง ปราศจากพระองค์แล้วขา้พระองค์กไ็ม่มคีวามหมายใด

และกระทําสงิใดไมไ่ดเ้ลย ขา้พระองคไ์มส่มควรไดร้บัสงิใด ขอบพระคณุพระองคท์ทีรงสถติ

และกระทําการภายในขา้พระองคแ์ละผา่นทางขา้พระองค ์ เพอืพระเกยีรตเิป็นของพระเจา้

พระบดิา"
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จงเขา้มาเฝ้ าพระเจ้าดว้ยความเชือและการโมทนาพระคุณ จงพึงพาและพึงพิง

พระองค์อย่างสินเชงิ ยอมให้พระวจนะและพระวิญญาณบรสิุทธิของพระองค์นําพาคุณ

ผ่านกระบวนการทรงชาํระให้บริสุทธิ ไปสู่ชีวิตทีสะอาด และมีความบริสุทธิ นันคือ

หนทางเดยีวทเีราจะไปถงึได ้เป็นหนทางเดยีวทเีราจะไดร้บัการถลุงและชาํระใหส้ะอาดได้

พระวิญญาณบริสุทธิในฐานะไฟถลุง

และสบู่ของช่างซกัฟอก
'ดเูถิด เราส่งทูตของเราไป และผู้นันจะตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเรา

และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (พระผูช่้วยให้รอด) ผูซึ้งเจา้แสวงหานนั จะเสดจ็มายงัพระวิหาร

ของพระองค์อย่างกะทันหัน ทูตแห่งข่าวสารหรือทูตแห่งพันธสัญญา ผู้ ซึงเจ้า

ปรารถนานัน  ดเูถิด ท่านจะเสดจ็มา' พระเจ้าตรสัดงันี

แต่ใครจะทนอยู่ ได้ในวันที พระองค์เสด็จมา และใครจะยืนมันอยู่ ได้

เมือพระองคป์รากฏตวั เพราะว่าพระองคท์รงเป็นประดจุไฟถลุงแร่ และประดจุสบู่

ของช่างซกัฟอก

พระองค์จะประทับนังลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และพระองค์

จะชาํระลูกหลานของเลวีให้บริสุทธิ  และถลุงเขาอย่างถลุงทองคาํและถลุงเงิน

เพือเขาจะได้นําเครืองบชูาอนัชอบธรรมถวายแด่พระเยโฮวาห์

มาลาคี : -

พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมตอนนี เป็นคาํ เผยพระวจนะเกี ยวกับพระเยซู

องคพ์ระเมสสยิาห ์ซงึเป็นเหมอืนไฟถลงุแร ่และสบูข่องชา่งซกัฟอก ตอ่มาในพนัธสญัญาใหม่

เราพบว่าพระวญิญาณบรสิทุธกิท็รงเป็นเหมอืนไฟ ยอห์นผูใ้หบ้พัติสมาบอกกบัประชาชน

ในเวลานันวา่ "ขา้พเจ้าใหท้่านรบับพัตศิมาดว้ยนํา แสดงวา่กลบัใจใหมก่จ็รงิ แต่พระองค์

ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้านันทรงยิงใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึงข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือ

ฉลองพระบาทของพระองค ์พระองคจ์ะทรงใหพ้วกทา่นรบับพัตสิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิ

และดว้ยไฟ" (มทัธวิ : )

เราไดฟ้งัมามากมายว่าพระวญิญาณบรสิุทธิเป็นเหมอืนไฟ แต่ไม่ค่อยไดย้ินว่า

พระองคเ์ปรยีบเหมอืนสบูข่องชา่งซกัฟอก
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พระวิญญาณและพระวจนะ:

สบู่กบันํา
อยา่งไรกต็ามเราจะบอกความจริงกบัพวกท่าน คือการทีเราจากไปนนักเ็พือ

ประโยชน์ (เป็นการดี เป็นประโยชน์และข้อได้เปรียบ) ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป

องค์พระผู้เล้าโลม (ทีปรึกษา ผู้ช่วย ทนาย ผู้อธิษฐานเผือ ผู้เสริมกาํลงั ผู้ยืนอยู่

เคียงข้าง) ก็จะไม่เสดจ็มาหาพวกท่าน (เพือให้มีความสัมพนัธ์ทีใกล้ชิดกบัท่าน)

แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน (เพือให้มีความสัมพนัธ์ทีใกล้ชิด

กบัท่าน)

และเมือพระองค์เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงเปิดเผยให้เห็นและทาํให้

โลกรู้แจ้งในเรืองความบาป ความชอบธรรม (ความซือตรงของหัวใจและความ

ถกูต้องต่อพระพกัตรพ์ระเจ้า) และการพิพากษา

ยอห์น : , 

ในพระธรรมตอนนี พระเยซูตรสักบัสาวกของพระองค์ถึงบทบาทหน้าทีต่างๆ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ ซึงหน้าทีประการหนึงก็คือ การทําให้รู้สึกถึงความผิดบาป

ความชอบธรรมและการพิพากษา ต่อมาในยอห์น : -  พระเยซูทรงอธิษฐาน

ต่อพระบดิาเผอืสาวกของพระองคว์า่

ขอทรงชาํระพวกเขาให้บริสทุธิ (ทาํให้บริสุทธิ ศกัดิสิทธิ แยกเขาทงัหลายไว้

เพือพระองค)์ ด้วยความจริง พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจริง

พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไร ข้าพระองค์กใ็ช้พวกเขาไป

ในโลกอย่างนัน

และเพือเห็นแก่เขาทังหลาย ข้าพระองค์ได้ชาํระ (อุทิศตน ถวายตน)

ตัวข้าพระองค์เอง เพือให้พวกเขาได้รบัการชาํระให้บริสุทธิ (มอบถวาย, ทาํให้

ศกัดิสิทธิ, ทาํให้บริสุทธิ) ในความจริง"

เราไดเ้หน็แลว้วา่ พระวญิญาณบรสิทุธทิรงทํางานอยา่งไรในชวีติเรา ทงัการสาํแดง

ความจรงิ ทําให้เรารู้สาํนึกถึงความบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา กระทําให้

พระวจนะ เกดิผลในเราและผา่นทางเรา คราวนีเราเรมิเห็นพระองค์อกีดา้นหนึง ในฐานะ

ชา่งถลุงผูช้าํระใหส้ะอาดและบรสิทุธ ิโดยทรงทําใหเ้ราสะอาดปราศจากบาป
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ในเอเฟซสั : -  อคัรทูตเปาโลไดเ้ขยีนหนงัสอืสง่ไปยงัครสิตจกัร กล่าววา่

ฝ่ายสามีก็จงร ักภรรยาของตน เหมือนพระคริ สต์ทรงร ักคริ สตจักร

และประทานพระองคเ์องเพือคริสตจกัร

เพือว่าพระองค์จะทาํให้คริสตจักรบริสุทธิ โดยการชาํระด้วยนํา  ด้วย

พระวจนะ

เพือพระองค์จะได้ประทานคริสตจักรที มีศักดิศรีแด่พระองค์เอง ไม่มี

ด่างพร้อย ริวรอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่บริสุทธิปราศจากตาํหนิ

ถ้าคุณและฉันสามารถมองดูตัวเองผ่านเครืองฉายเอ็กซ์เรย์ฝ่ ายวิญญาณได้

เรากค็งมองเหน็แสงทเีตม็ดว้ยสงา่ราศสีอ่งอยูใ่นเราและผา่นตวัเรา แตรู่ไ้หมวา่เราจะเหน็อะไร

อกีอยา่งทอียูล่กึๆ ภายใน? เราจะเหน็จุดดาํเลก็ๆ หลายจุด จดุดาํเหล่านคีอืรอยดา่งทตีกคา้ง

อยู่เพราะความบาปในจิตวญิญาณของเรานนัเอง

แลว้เราตอ้งทําอะไร จงึจะกาํจดัรอยดา่ง และมลทนิเหล่านีออกไปได ้ เพอืใหเ้รา

สะอาดหมดจด ไมม่ตีําหนิรวิรอยใดๆ อกีเลย?

เมอืเจอรอยเปือนบนเสอืผา้ เราทํากนัยงัไง? เรากใ็ชส้บูก่บันํา ในพระธรรมตอนนี

เราเห็นพระวญิญาณบริสุทธิเป็นเหมือนสบู่ของช่างซกัฟอก และพระวจนะของพระเจ้า

เปรยีบเหมอืนนํา เรารูแ้ลว้วา่เราไดร้บัการชาํระใหบ้รสิทุธดิว้ยพระวญิญาณและพระวจนะ

คอืสบูแ่ละนํานนัเอง

เมือเดฟและฉัน ออกไปทานอาหารนอกบ้านด้วยกัน ฉันชอบสังสปาเกตตี

แต่ดูเหมอืนว่าทุกครงัทีฉันทานสปาเกตตีมนัจะกระเดน็เปรอะเสอืผา้ของฉันเต็มไปหมด

ฉันเคยหยิบผ้ากนัเปือนออกมาถูๆ พวกรอยเปือนทนัที แต่มคีนบอกว่า ถ้าทําแบบนัน

คราบเปือนมนัยงิจะซมึฝงัเขา้ไปในเนือผา้ ทําใหก้าํจดัยากขนึไปอกี  ผูห้ญงิคนนนับอกให้

ปล่อยไว้อย่ างนั นและแนะนําอีกว่า "ถ้าคุณรอสักหน่อย พอกลับไปถึงบ้านก็เอา

สบู่ ธรรมดากับนํา เย็นซัก คราบก็จะหลุดหายไปทันที" แต่ เพราะฉันเป็นคนทีชอบ

จดัการอะไรในทนัท ีจงึเป็นเรอืงยากมากทจีะใหฉ้นัรอแลว้คอ่ยไปซกัอย่างถูกวธิี

คุณกบัฉันกม็กัจะเป็นแบบนันในเรอืงของพระเจ้า เราพยายามกาํจดัรอยเปือน

ของบาปออกไปจากจิตวญิญาณเรา โดยพึงพากาํลงัความสามารถของเราเอง แทนทีจะ

อดทนรอ แลว้ปลอ่ยใหพ้ระเจา้ทรงกาํจดัมนัออกไปดว้ยสบูแ่ละนํา คอืดว้ยพระวญิญาณและ

พระวจนะของพระองค์
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แต่ถ้ารอยเปือนมนัฝงัลกึ จนซกัล้างดว้ยนําและสบู่แค่ครงัเดยีวกย็งัไม่สะอาด?

เรากต็อ้งใชส้บูม่ากขนึ แลว้แชไ่วส้กัคนืหนงึ เราบอกไปแลว้วา่ สบูห่มายถงึพระวญิญาณบรสิทุธิ

ซึงเป็นพระวิญญาณแห่งพระคุณ หรือฤทธิเดชของพระเจ้าซึงเข้ามา ทําการในตัวเรา

เพอืทําในสงิทเีราทําเองไมไ่ดด้ว้ยกาํลงัของเรา

เราจะกาํจดัคราบเปือนแห่งความบาปทฝีงัแน่นออกไปไดอ้ย่างไร? เราใชพ้ระคณุ

พระคุณ และพระคุณเพิมขึน ไม่ใช่ใช้แรงถูๆ ข ัดๆ แต่สิงทีเราต้องการคือฤทธิเดช

ถา้ใชพ้ระคณุของพระเจา้ครงัเดยีวยงัไมพ่อ เรากต็อ้งพงึพระคณุเพมิขนึอกี ใหเ้วลาพระคณุ

ทจีะทําการอย่างทวัถงึ เพอืกาํจดัคราบเปือน และแทรกซมึเขา้ไปจนทวั จากนนัเมอืมกีาร

ใชพ้ระวจนะตามไป คราบนนักจ็ะหลุดออกมาจนหมดจด

สบู่แห่งพระวญิญาณและนําแห่งพระวจนะมีพรอ้มไวใ้ห้เราใชอ้ยู่แล้ว ถ้าเราใช้

ทงัสองสงินี ชวีติทเีคยแปดเปือน ยุ่งเหยงิ กจ็ะไดร้บัการชาํระลา้งจนสะอาดหมดจด

พระคณุสาํหรบับาปทกุอย่างของเรา

และหลงัจากพวกท่านทนทกุขช์วัเวลาหนึงแล้ว พระเจ้าแห่งพระคณุทงัสิน

(ผูป้ระทานพระพรและความโปรดปรานทงัหมดให้แก่เรา) ผูไ้ด้ทรงเรียกให้พวกท่าน

เข้าในศกัดิศรีนิรนัดร์ของพระองค์ (เอง) ในพระเยซูคริสต์ พระองค์เองกจ็ะทรง

ทาํให้สาํเรจ็ กระทาํให้ท่านเป็นอยา่งทีควรเป็น และตงัท่านไว้ให้มนัคงอย่างปลอดภยั

และเสริมกาํลงั ทาํให้ท่านตงัมนัอยู่

ขออานุภาพ (กาํลงัอาํนาจ สิทธิอาํนาจ การครอบครอง) จงมีแด่พระองค์

ตลอดไปเป็นนิตย ์อาเมน" (จงเป็นไปดงันัน)

 เปโตร : , 

เราควรจะตอบสนองต่อบาปอย่างไร?

ในฐานะครสิเตยีน คณุและฉนัรกัพระเจา้ เราจงึไมต่อ้งการทําบาป แต่ดเูหมอืนวา่

ไม่ว่าเราจะพยายามบงัคบัตวัเองเพียงใด แต่ในทีสุดเราก็ลงเอยทีการเสือมจากพระสริิ

ของพระเจ้า (โรม : ) เราต้องผ่านกระบวนการใดบ้างเพือทีจะมสีนัติสุขกบัพระเจ้า

และกบัตนเองได ้ถา้เราทําบาปไปแลว้

ส่วนใหญ่เหตุฉันทําบาปก็เพราะฉันไม่ได้รอคอยพระเจ้า แต่พยายามจัดการ

ทุกเรอืงราวดว้ยตวัเอง แทนทีจะอดทน แล้วปล่อยให้พระเจ้าแห่งพระคุณทําสงิทีดทีีสุด
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ฉนักลบัรบีเรง่และพยายามจดัการกบัปญัหานนัๆ ดว้ยตนเอง ผลลพัธส์ว่นใหญ่เกอืบจะเป็น

ความหายนะอยู่เสมอ

พระวิญญาณบริสุทธิทรงเตือนฉันเรืองทีฉันชอบด่วนสรุปและตัดสินเรืองราว

ตา่งๆกอ่นเวลาอนัควร ฉนัมนีสิยัเสยีมากเป็นพเิศษในเรอืงหนงึคอืการดว่นสรปุความคดิเหน็

การกระทํา หรอืท่าทขีองคนอนื โดยไมไ่ดร้อคอยใหพ้ระเจา้สาํแดงวา่จรงิๆ แลว้ความจรงิ

เป็นอย่างไร

ฉันมแีนวโน้มทีชอบพูดมากดว้ย เป็นคนไวในการแสดงความคดิเห็นของตวัเอง

ไมน่่าแปลกใจเลยวา่หลายครงัปากของฉนัทําใหฉ้นัมอียู่บ่อยครงั ฉนัพูดเรอืงทีไมค่วรพูด

จนทําให้บางคนโกรธ เมือถึงขนาดนันแล้วแทนทีจะยอมให้พระเจ้าจัดการแกไ้ขปญัหา

ฉันกลับทําตัวบา้บิน พยายามทีจะกาํจดัคราบและรอยเปือนในความสมัพนัธ์นันเสยีเอง

ซงึเกดิขนึเพราะความใจรอ้นและการไมรู่จ้กัควบคมุตวัเองของฉนัแท้ๆ

เมอืฉันทําบาป แทนทีฉันจะใชพ้ระคณุอนัทรงฤทธขิองพระเจ้ามากๆ ฉันมกัจะ

พยายามสบดัรอยเปือนของความรูส้กึผดิและการปรบัโทษไปทปีญัหานิดหน่อย แทนทีจะ

สารภาพบาปและรบัเอาการอภยัโทษจากพระเจา้ในทนัท ีฉนัคดิไปวา่ฉนัตอ้ง "ทรมานตวัเอง

สกัพกัหนึง" ฉนัเดนิไปมาพรอ้มกบัความรูส้กึไม่ด ี พยายามแกไ้ขสถานการณ์และสญัญา

กบัพระเจา้วา่ ถา้พระองคช์ว่ยใหฉ้นัผา่นพน้เหตุกาณ์ยุ่งยากนีไปได ้ ฉนัจะไมท่ําผดิพลาด

อกีเลย

ฉันทําแบบนันบ่อยมาก จนอย่างน้อยก็มีสิงทีดีอันหนึงเกิดขึน คือฉันได้รบั

การสาํแดงมากมายเกยีวกบัเรอืงพระคณุ

ดงันัน หลังจากทีฉันก่อความวุ่นวายไปจนทัวหมดแล้ว สุดท้ายฉันก็หยุดคิด

แลว้ทูลพระเจา้วา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ทําแบบนีแลว้ไมเ่หน็ไดอ้ะไรเลย การรูส้กึผดิและเสยีใจ

กบัสงิทเีกดิขนึกไ็มเ่หน็แกไ้ขอะไรไดเ้ลย ความตงัใจและการสญัญากไ็มเ่หน็จะชว่ยปกป้ อง

ข้าพระองค์ไม่ให้ทําผิดซําได้อีก ข้าพระองค์พยายามทําอะไรจนตัวเองท้อแท้สินหวงั

ซึงกไ็ม่เห็นทําให้อะไรมนัดขีึนเลย ข้าพระองค์ขอมอบถวายตัวเองและสถานการณ์นีไว้

ก ับพระองค์ และขอประทานพระคุณและพระเมตตา เพือปกปกัร ักษาข้าพระองค์ไว้

ในสนัตสุขุอนัสมบรูณ์ของพระองค ์ขอทรงประทานฤทธเิดชเพอืทขีา้พระองคจ์ะดาํเนนิในทาง

และในนําพระทยัของพระองคด์ว้ยเถดิ"

โดยสรปุ คอืฉนักลบัใจใหม ่ ฉนัเปิดชอ่งทางแห่งความเชอืออกแลว้ขอใหพ้ระเจา้

เทพระคุณเข้ามาผ่านทางช่องทางนัน ฉันทูลขอให้พระเจ้าปกป้ องฉันจากความบาป
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แห่งการทกึทกัเอาเอง อย่าให้ฉนัดว่นสรุปเรอืงและตดัสนิคนอืนกอ่นทจีะทราบขอ้เท็จจรงิ

ทงัหมด

พระวจนะของพระเจ้าบอกราว่า เราได้รบัในสิงทีพระเจ้าทรงสญัญาโดยอาศยั

ความเชือและความอดทน (ฮีบรู : ) ทําให้เราแน่ใจว่า ถ้าเราเฝ้ ารอคอยพระเจ้า

มอบชีวิตเราไว้ก ับพระองค์อย่ างสิ นเชิง พระองค์ก็จะทรงกระทํา ให้ เราสมบู รณ์

เป็นคนทีเราควรจะเป็น และพระองค์จะตังเราไว้ให้ม ันคง และทรงเสริมกาํลังของเรา

ทําใหเ้ราหนกัแน่น

ทําไมเราต้องประสบความทุกข์ยากดว้ย? ฉันเชือว่าหลายครงัความทุกข์ยาก

เกดิขนึเพราะเราไม่ไดเ้รยีนรูท้ีจะไวว้างใจพระเจา้เพยีงพอเพือให้ช่วยป้ องกนัเราจากการ

ทําบาป และเมอืเราลม้ลงไปในความบาป เรากเ็ป็นทุกขเ์พราะเรารูส้กึวา่เราทําใหพ้ระองค์

และตัวเองผิดหวังอีกแล้ว เราเกลียดในสิงทีได้ทํา และยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเรา

ไมม่คีวามสามารถพอทจีะบงัคบัตวัเองไมใ่ห้ทําบาป

คาํตอบสาํหร ับความบาปก็คือพระคุณ (โรม : ) ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุ

ของความบาปและความทุกข์ของเรา เพียงแค่เราคอยเปิดช่องทางแห่งความเชือไว้

เรากจ็ะไดร้บัทางแกไ้ขปญัหาทุกอย่างจากพระเจา้ พระคณุ พระคณุ และพระคณุเพมิขนึ

เมือฉันเหน็ตวัเองทําผดิ แต่เปลียนแปลงตวัเองไม่ได ้ ฉนัจะรูส้กึเป็นทุกข์หนัก

จนกว่ าพระเจ้ าจะปลดปล่ อยจริงๆ แล้ วมันเป็นผลดี  เพราะเมื อการปลดปล่ อย

ของพระเจา้มาถงึ (ซงึจะมาถงึเสมอ) ฉนักจ็ะรูส้กึชนืชมยนิดใีนพระคณุของพระเจา้

การดนิรนดว้ยความพยายามฝ่ ายเนือหนังไมม่ทีางทําใหใ้ครไดร้บัการปลดปล่อย

แต่พระคุณของพระเจ้าไม่เคยทําให้เราผิดหวังถ้าคุณมีปญัหาหนักจงจําไว้ว่าพระคุณ

ของพระองคม์เีพยีงพอสาํหรบัความอ่อนแอทุกดา้นของเรา (  โครนิธ์ : )

พระเจ้าไม่ไดเ้พียงแคห่ยบิยนืพระคณุใหแ้กเ่ราเท่านัน แต่พระองค์ทรงหยิบยืน

พระคณุ พระคณุ และพระคณุมากขนึอกี คลงัของพระองคม์อีย่างลน้เหลอื ไมว่า่เราจะใชไ้ป

มากแคไ่หนกต็าม ยงัมสีว่นทเีหลอือยู่มากมาย

ฉันขอหนุนใจให้คุณก้าวเขา้สู่มติิใหม่ในการดาํเนินกบัพระเจ้า จงดาํเนินชวีิต

ในพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยกาํลังของตนเอง ผลลัพธ์ทีตามมาจะน่าอัศจรรย์ใจ

ยงินกั!
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ท่าทแีห่งการมใีจกตญั ู

บทสรปุ

คาํ สอนเรื องพระคุณนี เป็นคาํ สอนที สาํ คัญที สุดที พระวิญญาณบริสุทธิ

ทรงสาํแดงแก่ฉัน ชวีติครสิเตียนของฉันล้มลุกคลุกคลานมาตลอด ก่อนทีจะไดเ้รยีนรูถ้ึง

เรืองของพระคุณ ในความคิดของฉันนัน การสอนให้คนรู้เรืองความเชือโดยไม่สอน

เรอืงพระคณุ เท่ากบัปล่อยใหต้วัเชอืมต่อทสีาํคญัหายไป บางครงัฉนัชอบเรยีกพระคณุวา่

"ตวัเชอืมทขีาดหายไป" ในการดาํเนินชวีติดว้ยความเชอื

พระคุณคือฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ  ซึงพร้อมทีจะทําการอยู่ เสมอ

เมือมีความต้องการในชีวิตของเรา เป็นฤทธิ เดชทีจะเปลียนแปลงสิงทีจํา เป็นต้อง

เปลียนแปลง เป็นความสามารถของพระเจ้าทีมาถึงเราเปล่าๆ เมือเราทูลขอ พระคุณ

เป็นสงิทรงสงา่ราศอีย่างยงิ ซงึฉนัพรรณนาคณุลกัษณะไดอ้ย่างไมรู่จ้กัจบสนิ

ฉันขออธิษฐานให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี ซํา หลายๆ คร ังในช่วงหลายปีนี

ตามปกติแล้ว พวกเราซึงเสพติดกบัการกระทําและความพยายามของตวัเองจําเป็นต้อง

นําคาํสอนเรอืงพระคณุไปใชบ้อ่ยๆ เพอืนําการเยยีวยามาสูว่ธิกีารดาํเนินชวีติของเรา

โปรดจําไว้ว่า พระคุณของพระเจ้าคือสิงที อยู่ ฝ่ ายตรงกันข้ามกับการงาน

ของเนือหนัง การดาํเนินชีวติในพระคุณ อาจทําให้คุณจําเป็นต้องเปลียนวธิีการจดัการ

กบัเรอืงราวต่างๆ เกอืบทุกอย่าง จงอย่าทอ้ใจ มนัเป็นสงิทตีอ้งใชเ้วลา

โปรดจําไว้เสมอว่า เมือคุณรู้สึกท้อแท้สินหวงั มนัเป็นเพราะคุณกาํลังพึงพา

ในเรียวแรงและความพยายามของตนเอง ซึงคุณต้องหันกลบัมาสู่พระคุณของพระเจ้า

พระคุณทําให้คุณเข้มแข็งและสงบนิง แต่การงานของเนือหนังทําให้คุณอ่อนแอ และ

ขาดฤทธเิดช ทอ้แทส้นิหวงัและรอ้นรุม่

เรารบัเอาพระคุณของพระเจ้าได้โดยทางความเชือ ความเชือไม่ใช่สิงทีเราใช้

เพอืซอืเอาพระพรของพระเจา้ แต่มนัเปรยีบเหมอืนกบัมอืทใีชร้บัพระพร

แค่ได้ยินคาํว่า พระคุณ ก็ทําให้ฉันเยือกเย็นลงแล้ว พระคุณของพระเจ้า

เปลยีนงานทยีากและเป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นงานทงีา่ย พระเยซูตรสัวา่ แอกของพระองคก์เ็บา

และภาระของพระองค์ก็พอเหมาะ มแีต่มารเท่านันทีต้องการวางภาระหนักอึงไว้บนบ่า

ของคุณ เป็นภาระหนักเพราะการงานของเนือหนัง เป็นภาระหนักของบัญญัติและ
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ถา้ไมใ่ช ่เพราะพระคณุ

ความพยายามของเนือหนังทีจะรกัษาพระบญัญัติ แต่พระเยซูทรงสญัญาไวว้่า เมือเรา

เขา้มาหาพระองค ์พระองคจ์ะทําใหเ้ราหายเหนือย เป็นสขุ (มทัธวิ : - )

อย่าพึงพอใจเพยีงแค่การไดร้บัพระคณุเพือจะรอดพน้จากความพินาศ ป็นนิตย์

เท่านนั อย่ารบัเอาเพยีงแคพ่ระคณุทชีว่ยใหร้อด แต่รบัเอาพระคณุ พระคณุ และพระคณุ

เพิมขึน เพือให้คุณดาํ เนินชีวิตอยู่ ในชัยชนะ เป็นทีถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูใน

ชวีติประจําวนัของคณุ



เกียวกบัผู้เขียน

จอยส ์ไมเออร ์สงัสอนพระวจนะของพระเจา้มาตงัแตปี่  และเขา้สูง่านพนัธกจิ

เตม็เวลาตงัแตปี่  เป็นตน้มา ทา่นเป็นนกัเขยีนหนงัสอืขายดปีระเภทสรา้งแรงบนัดาลใจ

กว่า  เล่ม เช่นวธิีฟงัพระสุรเสยีงของพระเจ้า, รู้จ ักกบัพระเจ้าอย่างสนิทสนม, และ

สนามรบในความคดิ ท่านยงัมผีลงานเทปและวดีโีอคาํสอนอกีนบัพนัเรอืง รายการวทิยุและ

โทรทศัน์ ชวีิตเปียมสุขทุกวนัของจอยส์ ออกอากาศไปทัวโลก ท่านเดินทางไปจดัการ

ประชุม ตามทีต่างๆ อย่างกว้างขวาง จอยส์กบัเดฟ สาม ี มีบุตร  คนซึงโตหมดแล้ว

ท่านอาศยัอยู่ทเีมอืงเซนต์หลุยส ์ มสิซูรี






