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ท ำ ไ ม พ ร ะ ค ุณ เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ทุ ก ส่ิ ง 
 
 

บทน า 

 ควำมสัมพนัธ์ด้วยควำมรักกบัพระเจ้ำ 
 
ท่านเคยครุ่นคิดถึงความส าคญัของวลีเรียบง่าย “ พระเจา้รักท่าน ” หรือไม่ ?  มนัอาจก่อ
ร่างใหก้บัความจริงส าคญัท่ีสุดท่ีใครกต็ามสามารถจบัยดึได ้ : วา่พระเจา้ทรงเรียกเราเขา้สู่
ความสัมพนัธ์ดว้ยความรักกบัพระองคเ์อง  ส่วนของเราคือการวางใจและเช่ือในความ
ห่วงใยและความสงสารอยา่งลึกซ้ึงท่ีพระเจา้ทรงยืน่มาใหเ้ราโดยไม่คิดมูลค่า 
 
ช่างงดงามยิง่ท่ีไดมี้ประสบการณ์ในอิสรภาพและความช่ืนชมยนิดีของความสัมพนัธ์ดว้ย
ความรักกบัพระเจา้ แต่กช่็างน่าเศร้าท่ีมีคนมากมายผูย้นืยนัท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้
ในทางธรรมบญัญติัเท่านั้น  ความชอบธรรมของพวกเขาข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเขาสามารถท า
เพื่อพระเจา้  แทนท่ีจะข้ึนกบัส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าส าเร็จแลว้เพื่อพวกเขา    พวกเขาแบก
รายการยาวเหยยีดของ “ ส่ิงท่ีควรท าและส่ิงท่ีไม่ควรท า ” ไปดว้ยเพื่อใหต้นเองผกูพนัอยู่
กบัพระเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไม่ใช่คนแปลกหนา้ส าหรับความชอบธรรมแง่ลบท่ีน่าหดหู่ใจนั้น  ในขณะท่ี
ขา้พเจา้เติบโต  ขา้พเจา้มองตวัเองเป็นเด็กท่ีเล่ือมใสพระเจา้มากท่ีสุดในละแวกบา้น
เน่ืองจากส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ท า  ขา้พเจา้ไม่สูบบุหร่ี  ไม่เตน้ร า  ไม่ไปดูการแสดง  ขา้พเจา้ถูก
สอนวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบาป  ดงันั้น  ไม่เพียงแต่ท่ีขา้พเจา้หลีกเล่ียงส่ิงเหล่าน้ีเท่านั้น  
ขา้พเจา้ยงัเช่ือวา่ขา้พเจา้ชอบธรรมมากกวา่เพื่อนท่ีอ่อนแอกวา่ผูห้มกมุ่นในส่ิงเหล่าน้ี  
ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้บริสุทธ์ิกวา่ลูกของนกัเทศนผ์ูซ่ึ้งเกบ็กน้บุหร่ีและแอบสูบมนั  
ขา้พเจา้เหนือกวา่เดก็เหล่านั้นและขา้พเจา้กแ็น่ใจวา่พระเจา้ตอ้งสังเกตเห็น 
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แต่ขา้พเจา้มีปัญหาใหญ่  แมว้า่ขา้พเจา้ไม่ไปดูการแสดง  ขา้พเจา้กย็งัอยากเห็นสโนไวท ์ 
ดงันั้น  ขา้พเจา้จึงรู้สึกถูกต าหนิ  ขา้พเจา้จะไดรั้บความรอดอีกคร้ังทุกคืนวนัอาทิตยแ์ละ
จะสัญญากบัพระเจา้วา่สัปดาห์หนา้จะแตกต่างไป  ขา้พเจา้โชคดีถา้ความสัมพนัธ์กบั
พระองคข์องขา้พเจา้ท าใหผ้า่นม้ือเชา้วนัจนัทร์ได ้
 
เพราะความชอบธรรมของขา้พเจา้เป็นเร่ืองของก าลงัใจและความพยายาม  ไม่นานนกั  
ความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระเจา้กลายเป็นความตึงเครียดอยา่งหนกั  ทุกฤดูร้อน 
ขา้พเจา้จะเขา้ร่วมค่ายเยาวชนของคริสตจกัร  ในคืนสุดทา้ย  เราจะก่อกองไฟและมาลอ้ม
วงเพื่อร้องเพลงนมสัการ ดงัเช่น  “ I Surrender All ” (ขา้พเจา้ยอมจ านนทั้งหมด)   และ  
“ I Will Follow Thee, My Lord ” (พระเจา้ ขา้พระองคจ์ะติดตามพระองค)์  ในระหวา่ง
เวลาฟ้ืนก าลงัทางอารมณ์  เราถูกขอใหเ้ขียนบนกระดาษถึงดา้นของชีวติเราท่ีเราตอ้งการ
ใหพ้ระเจา้เปล่ียนแปลงหรือค าสัญญาท่ีเราตอ้งการท า  เราแต่ละคนจะหยบิลูกสนหน่ึงลูก  
ใส่กระดาษค าสัญญาของเราเขา้ไปในลูกสนและโยนมนัเขา้ไปในไฟ  ในขณะท่ีขา้พเจา้
เฝ้าดูลูกสนของขา้พเจา้ไหม ้  น ้าตากไ็หลอาบแกม้ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้บอกพระเจา้วา่
ขา้พเจา้ตอ้งการใหชี้วติของขา้พเจา้ถูกกลืนกินดว้ยความรักของพระองค ์  และขา้พเจา้
ตอ้งการมอบตนเองทั้งหมดเพื่อรับใชพ้ระองค ์
 
เม่ือเราละจากกองไฟ     เราถูกน าไปยงัโต๊ะตวัเลก็ซ่ึงผูน้  าค่ายวางการ์ดกองหน่ึงท่ีเขียนวา่  
“ โดยพระคุณพระเจา้  ขา้พเจา้สัญญาวา่ในปีท่ีก าลงัจะมาถึง  ขา้พเจา้จะไม่เขา้โรงหนงั  
ขา้พเจา้จะไม่สูบบุหร่ี  ขา้พเจา้จะไม่ด่ืมสุรา  ขา้พเจา้จะไม่ใชภ้าษาแย่ๆ   และขา้พเจา้จะ
ไม่เขา้ร่วมการเตน้ร าใดๆ ”  เราจะลงช่ือในการ์ดค าสัญญาเหล่าน้ีและพกติดตวัไวใ้น
กระเป๋าสตางคต์ลอดปี 
 
ขา้พเจา้ระมดัระวงัท่ีจะรักษาค าสัญญาทั้งหมดของขา้พเจา้  แต่ขา้พเจา้กจ็บลงดว้ย
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นตามธรรมบญัญติัซ่ึงแหง้เหือดกบัพระเจา้    ขา้พเจา้มีความช่ืนชม
ยนิดีนอ้ยมากในการเดินกบัพระคริสตเ์พราะขา้พเจา้ถูกผกูติดกบัพระเจา้โดยสัญญา        
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ขา้พเจา้ไม่สามารถท าลายขอ้ตกลง  ขา้พเจา้ยงัไม่ไดล้งนามและลงวนัท่ีและไม่ไดพ้กมนั
ในกระเป๋าหลงัของขา้พเจา้หรอกหรือ ?  ไม่  ขา้พเจา้ถูกผกูมดัใหรั้กษาขอ้ตกลงน้ีและ
ขา้พเจา้เช่ืออยา่งจริงจงัวา่พระเจา้เป็นหน้ีขา้พเจา้บางส่ิงส าหรับความพยายามของขา้พเจา้  
พระเจา้ตอ้งท าดีกบัขา้พเจา้---อยา่งนอ้ยกดี็กบัขา้พเจา้มากกวา่กบัคนเหล่านั้นท่ีไม่ไดท้  า
ตามค าสัญญาของพวกเขาโดยตลอด 
 
ลองคิดดูวา่ขา้พเจา้ตกใจเพียงใดเม่ือเพื่อนของขา้พเจา้ผูซ่ึ้งไม่ชอบธรรมเท่าขา้พเจา้ชนะ
การแข่งขนัในการทายจ านวนเจลล่ีบีนส์ในขวดโหล  ขา้พเจา้โกรธและถามวา่ “ พระเจา้   
ท าไมพระองคไ์ม่อวยพรขา้พระองค ์?   พระองครู้์วา่ขา้พระองคส์มควรชนะมากกวา่พวก
เขา ”  ยิง่ขา้พเจา้คิดถึงมนัมากเพียงใด  ขา้พเจา้กย็ิง่สับสน  ขา้พเจา้ยงัคงท าการต่อรอง  
แต่ดูเหมือนพระเจา้ไม่สนใจเลย   ขา้พเจา้รู้สึกผดิหวงั 
 
นานๆคร้ัง  ขา้พเจา้จะซ่ือสัตยก์บัตนเองและเร่ิมมองเห็นวา่ขา้พเจา้เองไม่ไดช้อบธรรม
อยา่งท่ีขา้พเจา้คิด  ขา้พเจา้รู้วา่ทศันคติของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีควรเป็น  มีช่วงเวลาท่ี
ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้ไม่ท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับชีวติของขา้พเจา้  ขา้พเจา้
ระลึกถึงตอนอยูช่ั้นมธัยมปลายเม่ือขา้พเจา้แอบเขา้ไปดูการแสดง  เป็นเวลาถึง 6 เดือน
หลงัจากนั้นท่ีขา้พเจา้ด าเนินชีวติในความรู้สึกผดิเพราะขา้พเจา้ไดล้ะเมิดค าสัญญา  
บ่อยคร้ังขา้พเจา้ยอมแพต่้อความคิดวา่พระเจา้จะเห็นหรือไม่วา่เหมาะท่ีจะอวยพรขา้พเจา้  
มีหลายส่ิงท่ีขา้พเจา้อยากอธิษฐานขอ  แต่ขา้พเจา้มีสิทธ์ิอะไรท่ีจะทูลขอพระองคเ์ม่ือ
ขา้พเจา้ท าใหพ้ระองคผ์ดิหวงัอยา่งมาก ? 
 
ภาระหนกัของความชอบธรรมโดยการกระท าน้ีด าเนินอยูต่่อไปจนถึงช่วงปีแรกๆ ของ
การรับใชข้องขา้พเจา้ในทคัซนั อริโซน่า  มนัไม่ไดใ้ชเ้วลานานส าหรับขา้พเจา้ท่ีจะ
ตระหนกัวา่มีงานใหรั้บใชม้ากกวา่ท่ีขา้พเจา้เคยมีประสบการณ์    มีความสัมพนัธ์กบั  
พระเจา้มากกวา่ท่ีขา้พเจา้เคยช่ืนชมยนิดี  ในการท าใหเ้ร่ืองต่างๆ แยล่ง  ขา้พเจา้เฝ้าดูการ
พบปะของนกัประกาศข่าวประเสริฐผูมี้ช่ือเสียงของยคุบางคน ในขณะท่ีพวกเขาเดิน 
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ทางผา่นรัฐและเห็นเตน็ทท่ี์เบียดเสียดดว้ยผูค้นท่ีไดรั้บความรอดและคนอ่ืนท่ีไดรั้บ
ประสบการณ์ในส่ิงท่ีดูเหมือนการรักษาอยา่งอศัจรรย ์
 
ขา้พเจา้อยากเห็นฤทธ์ิอ านาจเช่นนั้นปรากฏในชีวติขา้พเจา้และในงานรับใชข้องขา้พเจา้  
ดงันั้น  ขา้พเจา้เร่ิมแสวงหาพระเจา้อยา่งจริงจงัดว้ยการอดอาหารและออกไปอธิษฐานใน
ทะเลทรายทคัซนั  ขา้พเจา้จะออกไปคนเดียวเพื่อรอคอยพระเจา้โดยมีเพียงน ้ า 1 เหยอืก 
ไบเบ้ิลและสมุดบนัทึก  ขา้พเจา้ออ้นวอนพระเจา้ขอพระพร  ฤทธ์ิอ านาจและการเจิมของ
พระองคใ์นชีวติของขา้พเจา้  หลงัจากการสร้างวนิยัทางจิตวญิญาณเช่นน้ีรอบหน่ึง  
ขา้พเจา้จะกระตุน้ความรู้สึกต่ืนเตน้  โดยเช่ือว่าพระเจา้ก าลงัอวยพรคริสตจกัรของเรา
เพราะขา้พเจา้ไดอ้ดอาหารและอธิษฐาน  ขา้พเจา้แทบจะคอยไม่ไหวส าหรับการนมสัการ
คร้ังต่อไปเพื่อดูวา่พระเจา้ก าลงัจะท าอะไร 
 
โชคไม่ดี  ขา้พเจา้อ่อนแอมากจากการอดอาหารจนแทบจะยนือยูห่ลงัธรรมาสนใ์นวนั
อาทิตยไ์ม่ไหว   จิตใจของขา้พเจา้ล่องลอยจนขา้พเจา้แทบจะน าเสนอขอ้ส่ือสารท่ี
สอดคลอ้งกนัไม่ได ้  ผูค้นรู้สึกง่วงนอนและขา้พเจา้กรู้็สึกแยม่าก  ขา้พเจา้คาดหวงัการ
เคล่ือนอยา่งยิง่ใหญ่ของพระเจา้---แต่กลบัมีแต่เสียงกรน  ขา้พเจา้รู้สึกสับสน โกรธและ
คิดวา่    แต่พระเจ้า  พระองค์ไม่เห็นหรือว่าข้าพระองค์อดอาหารและอธิษฐานอย่างไร ? 
พระองค์ควรจะอวยพรคริสตจักรนี-้--และข้าพระองค์ด้วย  ในขณะท่ีพระองค์อยู่ท่ีน่ี 
 
ในเวลานั้นขา้พเจา้ไม่เขา้ใจวา่การอดอาหารและการอธิษฐานของขา้พเจา้เป็นความ
พยายามท่ีจะกะเกณฑพ์ระเจา้  บงัคบัพระองคใ์หท้ าส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ  ขา้พเจา้คิดวา่ถา้
เพียงแค่คนไดเ้ห็นการอศัจรรยเ์หมือนท่ีอธิบายในพระธรรมกิจการ  พวกเขากจ็ะถูกชกั
จูงเก่ียวกบัความเป็นจริงของพระเยซูคริสต ์
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แต่ต่อมาขา้พเจา้คน้พบวา่การเป็นพยานสุดยอดท่ีสุดท่ีเราสามารถเสนอต่อโลกกคื็อความ
รักท่ีเรามีต่อกนัและกนั  ความรักท่ีหลัง่ไหลจากหวัใจของพระเจา้  การเพียงแค่ท าตาม
กฏเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัไม่สามารถสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยความรักเช่นนั้นได ้      เรา
สามารถพยายามบงัคบัใชธ้รรมบญัญติักบัความสัมพนัธ์ของเรา  แต่ความรักของพระเจา้
เป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีท าใหไ้ดรั้บความมัน่คงและความปลอดภยัท่ีเรากระหายหา  ไบเบ้ิล
บอกเราวา่ความรักคือการบรรลุผลของธรรมบญัญติั  ความจริงแลว้ เม่ือถูกถามวา่ธรรม
บญัญติัขอ้ใดใหญ่ท่ีสุด  พระเยซูเจา้ตอบวา่ มนัคือจงรักพระเจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจ สุดก าลงั 
สุดความคิด และจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง  ความรัก---ไม่ใช่ธรรมบญัญติั---เป็น
กญุแจส าคญัสู่ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้และกบักนัและกนั 
 
พระเจา้ตอ้งการใหเ้รามีประสบการณ์ในความสวยงามของการถูกดึงมาหาพระองคด์ว้ย
สายใยท่ีแขง็แรงกวา่พนัธะและความรู้สึกผดิของธรรมบญัญติั  ถา้เรายงัคงผกูพนักบัพระ
เจา้ดว้ยรายการของกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั  ในไม่ชา้เราจะพบวา่ตนเองไม่มีความอดทน
และด้ินรนต่อสู้กบัขอ้จ ากดั  มีความแตกต่างอยา่งมากระหวา่งการถูกผกูพนัใน
ความสัมพนัธ์ดว้ยความช่ืนชมยนิดีของความรักกบัการถูกผกูมดัดว้ยพนัธะและ
ความรู้สึกผดิ 
 
พระเจา้ไม่เคยตั้งใจใหค้นของพระองคถู์กผกูพนัดว้ยรายการท่ีไม่ส้ินสุดของความกดดนั
จากภายนอก  มนัไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ท่ีไดย้นิเราคร ่าครวญและบ่นวา่ “ ช่างน่า
เบ่ือจริง  ขา้พเจา้ตอ้งไปคริสตจกัรอีกแลว้เม่ือมีส่ิงอ่ืนอีกหลายร้อยส่ิงท่ีขา้พเจา้น่าจะท า  
แต่ถา้ขา้พเจา้ไม่ไป พระเจา้ไม่รักขา้พเจา้อีกต่อไป และนกัเทศนจ์ะมองขา้พเจา้ดว้ย
สายตาไม่ดีเพราะพลาดค าเทศนาของเขา ” 
 
ถา้เราพบตนเองท างานภายใตท้ศันคติท่ีเป็นภาระเช่นน้ี  มนัเป็นเคร่ืองช้ีท่ีแน่นอนวา่เรา
ไม่ไดป้ฏิบติัการในความสัมพนัธ์ดว้ยความรักกบัพระเจา้  แต่กลบัตกอยูใ่ตก้ารยดึถือ
กฎระเบียบมากเกินไป  พระเจา้ตอ้งการส่ิงท่ีดีกวา่ส าหรับเรา มากกวา่เพียงแค่การคงอยู่
อยา่งไร้ความรักและไม่สดใส 
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พระเจา้ไม่เคยท าสัญญายาวเหยยีดท่ีบอกวา่ “ จงยอมรับเง่ือนไขทั้งหมดของเรา และเรา
จะรักเจา้และอวยพรเจา้  แต่ถา้เจา้ละเมิดบทบญัญติัแมแ้ต่ขอ้เลก็นอ้ยท่ีสุด  กถื็อวา่
ทั้งหมดเป็นโมฆะและไม่มีผล  และเจา้ตอ้งออกจากแผน่ดินของเรา ”  คริสเตียนไม่ไดถู้ก
ผกูพนัดว้ยสัญญาท่ีเขม้งวดต่อพระเจา้  เปาโลประกาศวา่ส่ิงเดียวท่ีผลกัดนัเขากคื็อความ
รักของพระเยซูคริสต ์  
 
“ เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่  เพราะเราคิดเห็นอย่างนีว่้ามีผู้
หน่ึงได้ตายเพ่ือคนท้ังปวง เหตุฉะนั้น คนท้ังปวงจึงตายแล้ว ”  (2 โครินธ์ 5:14) 
 
มนัตอ้งใชเ้วลาหลายปีของการท ากิจดว้ยความอดทนของพระเจา้ในชีวติขา้พเจา้ก่อนท่ี
ขา้พเจา้จะสามารถเป็นอิสระจากพนัธนาการแห่งความชอบธรรมดว้ยตนเอง  เป็นเวลา
หลายปีท่ีขา้พเจา้ไดย้นิเร่ืองคนอ่ืนไดรั้บพระพรยิง่ใหญ่จากพระธรรมโรม  เน่ืองจาก
ขา้พเจา้มกัมองหาพระพร  ในท่ีสุดขา้พเจา้ตดัสินใจขดุลึกเขา้ไปในมนั  แต่โดยพยายาม
เท่าท่ีจะท าได ้ มนักย็งัคงยากส าหรับขา้พเจา้ท่ีจะเช่ือมโยง  ขา้พเจา้ตดัสินใจท่ีจะพยายาม
และดูวา่ขา้พเจา้จะสามารถคน้พบวา่อะไรคือส่ิงท่ีคนอ่ืนพบ 
  
วนัหน่ึงในขณะท่ีขา้พเจา้ศึกษาหนงัสือท่ียิง่ใหญ่น้ี  พระเจา้ไม่ไดท้  าอะไรอ่ืนนอ้ยไปกวา่
การสร้างความเปล่ียนแปลงอยา่งส้ินเชิงในความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระองค ์ ในการ
ท าเช่นนั้น พระเจา้ทรงเปิดเผยต่อขา้พเจา้ถึงความหมายของค าท่ีง่าย ใชม้านานแต่ไม่ค่อย

เป็นท่ีเขา้ใจ : พระคุณ  จากเวลานั้นเป็นตน้มา ขา้พเจา้ไดพ้บกบัความสัมพนัธ์แห่งความ
รักและเป็นอิสระกบัพระเจา้  ซ่ึงขา้พเจา้คงไม่สนใจนอ้ยลงถา้ขา้พเจา้ไดเ้คยเห็นการ
อศัจรรยท่ี์น่าต่ืนเตน้ในงานรับใชข้องขา้พเจา้  ขา้พเจา้คน้พบวา่แมว้า่ขา้พเจา้มีแนวโนม้ท่ี
จะสะดุดและลม้ลง  ความผดิพลาดของขา้พเจา้ไม่ไดผ้ลกัขา้พเจา้ออกจากพระเจา้  
ความสัมพนัธ์กบัพระคริสตข์องขา้พเจา้เป็นเหมือนรถไฟเหาะนอ้ยลงและกลายเป็นการ
ขบัข่ีอยา่งสม ่าเสมอในความรักอนัอศัจรรยข์องพระเจา้มากข้ึน 
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ลองคิดดูถึงความรู้สึกของขา้พเจา้เม่ือคน้พบความจริงอนัลึกล ้า “ ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา 
ใครจะขดัขวางเรา ? ” (โรม 8:31)  เป็นเวลาหลายปีท่ีขา้พเจา้ท างานภายใตค้วามคิดเห็น
ท่ีผดิวา่พระเจา้ขดัขวางขา้พเจา้  ขา้พเจา้วาดภาพพระองคร์อใหข้า้พเจา้กา้วออกนอกทาง
เพื่อวา่พระองคจ์ะส่งการพิพากษาท่ีดุร้ายมาลงโทษขา้พเจา้  ในท่ีสุด ขา้พเจา้กเ็ขา้ใจวา่
พระเจา้ตอ้งการใหข้า้พเจา้ช่ืนชมยนิดีในสันติสุขแห่งความรักอนัไม่มีเง่ือนไขของ     
พระองค ์  ไม่ใช่ใหมี้ความกลวัท่ีมกัมากบัการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป  ขา้พเจา้เร่ิม
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัพระเจา้ในทางใหม่ทั้งหมด 
 
ขา้พเจา้เรียนรู้วา่ธรรมบญัญติัถูกก าหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีน าเพื่อการป้องกนัส าหรับ
คนของพระเจา้  ขอ้บงัคบัของมนัท าหนา้ท่ีเหมือนแนวทางดา้นความปลอดภยัท่ีพ่อแม่มี 
เพื่อสวสัดิภาพของลูก  เม่ือเราไดค้น้พบความอศัจรรยข์องพระคุณพระเจา้  ธรรมบญัญติั
กไ็ม่สามารถกกัขงัเราได ้  เราสามารถเขา้ถึงชีวติอยา่งเป็นอิสระเพราะเรารักพระเจา้และ
ไม่ตอ้งการท าอะไรกต็ามท่ีเป็นอนัตรายต่อความสัมพนัธ์ดว้ยความรักท่ีเรามีกบัพระองค ์ 
เม่ือเรารู้ถึงความช่ืนชมยนิดีของการมีสัมพนัธ์สนิทกบัพระเจา้  เรากไ็ม่ตอ้งการใหมี้ส่ิง
กีดขวางหรืออุปสรรคใดๆ ระหวา่งเรา 
 
ท่ีจริงแลว้  ยิง่เรามีประสบการณ์ในความรักของพระเจา้มากเพียงใด  พระองคก์ย็ิง่เป็น
ความปรารถนาและจุดเพ่งมองเบ้ืองแรกของชีวติเรา  แง่มุมท่ีบีบบงัคบัของธรรมบญัญติั
กลายเป็นส่ิงไม่จ าเป็น  เราพบตวัเองปรารถนาท่ีจะท าใหพ้ระเจา้พอพระทยัเพียงเพราะ
เรารักพระองค ์
 
และนัน่คือความช่ืนชมยนิดียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวติ  คือการมีประสบการณ์ในความสัมพนัธ์
ดว้ยความรักอยา่งแทจ้ริงกบัพระเจา้  การไดรู้้วา่พระเจา้ทรงอยูเ่พื่อเรา  พระองคท์รงรัก
เรา  เป็นแหล่งยิง่ใหญ่ท่ีสุดของความปลอดภยัท่ีบุคคลใดกต็ามจะไดรู้้จกั  การคน้พบ
พระคุณอนัยอดเยีย่มของพระเจา้เป็นหน่ึงในเหตุการณ์ส าคญัท่ีสุดในประสบการณ์ทาง 
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จิตวญิญาณของขา้พเจา้      ขา้พเจา้เรียนรู้ท่ีจะสัมพนัธ์กบัพระเจา้บนพื้นฐานใหม่---ไม่ใช่
บนพื้นฐานของการกระท าของขา้พเจา้หรือความชอบธรรมของขา้พเจา้ แต่บนพื้นฐาน
ของความรักของพระเจา้ต่อขา้พเจา้ผา่นทางพระเยซูคริสต ์
 
นัน่คือพระคุณและนัน่คือส่ิงท่ีท าใหชี้วติน่าอยู ่  ท่ีจริงแลว้ มนัคือส่ิงท่ีท าใหชี้วติท่ีแทจ้ริง 
ลน้เหลือ บรรลุผลและน่าพอใจ เพราะเม่ือตาของเราถูกเปิดออกต่อความจริงอนัน่า
ประหลาดใจวา่ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บักอ้นกรวดเลก็ๆแห่งความ
พยายามของเราเอง  แต่ข้ึนอยูก่บักอ้นหินใหญ่แห่งพระลกัษณะแห่งความรักและการไม่
เปล่ียนแปลงของพระองค ์  ชีวติกเ็ปิดออกต่อหนา้เราโดยการระเบิดเป็นสีสรร
หลากหลายของความเป็นไปไดท่ี้ยอดเยีย่ม 
 
พระคุณเปล่ียนพื้นราบท่ีว่างเปล่าและไร้ท่ีก าบงัเป็นทุ่งหญา้เขียวสดสมบูรณ์  มนัเปล่ียน
หนา้ท่ีท่ีตอ้งกดัฟันทนเป็นการรับใชด้ว้ยความรักและกระตือรือร้น  มนัเปล่ียนน ้าตาและ
ความรู้สึกผดิของความพยายามท่ีลม้เหลวของเราเองมาเป็นความต่ืนเตน้และเสียงหวัเราะ
นิรันดร์แห่งความยนิดีท่ีถูกมอบใหอ้ยา่งไม่คิดมูลค่าท่ีพระหตัถข์วาของพระเจา้ พระคุณ
เปล่ียนแปลงทุกส่ิง 
 
ท่านคน้พบความช่ืนชมยนิดีอยา่งลึกล ้าในพระคุณพระเจา้แลว้หรือยงั ?  ท่านยนิดี
หรือไม่ต่อการเตือนใจวา่การยนือยูก่บัพระเจา้ของเราไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความพยายามอนั
อ่อนแรงของเราเอง   แต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีพระหตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองคไ์ดท้  าส าเร็จ
แลว้เพื่อเรา ?  ไม่วา่ท่านอยูท่ี่ใดกต็ามในการเดินทางฝ่ายจิตวญิญาณของท่าน ขา้พเจา้ขอ
เชิญชวน ท่านตอนน้ีใหใ้ชเ้วลาสักครู่เพื่อพิจารณากบัขา้พเจา้ถึงพระคุณอนัน่าประหลาด
ใจของพระเจา้ท่ีเทลงมาบนเรา 
 

เพราะมนัเป็นความจริง    พ ร ะ ค ุณ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ทุ ก ส่ิ ง 
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บทที่  1   

พระคุณ  :  กำรให้อภัย 
 
เยน็วนัหน่ึง  ขา้พเจา้ไดย้นิสุนทรพจนข์องอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ดร.เฮนร่ี 
คิสซิงเจอร์  เขาบอกกบัท่ีประชุมวา่ความผดิพลาดคร้ังแรกของเขาถูกระบุอยูใ่นหนงัสือ
อตัตชีวประวติัของเขา หนา้ 1159  เขาระบุดว้ยวา่น่ีเป็นความผดิพลาดสุดทา้ยของเขา 
 
ถา้ขา้พเจา้จะเขียนอตัตชีวประวติั  ความผดิพลาดคร้ังแรกของขา้พเจา้คงพบอยูใ่นค าน า
ของหนงัสือ  ถา้ไม่ไดอ้ยูใ่นสารบญั  ไม่มีทางท่ีขา้พเจา้จะพยายามยนือยูต่่อพระพกัตร์
พระเจา้โดยความดีงามของตวัเองได ้  ไม่ใช่วา่ขา้พเจา้เป็นบุคคลท่ีชัว่ชา้เส่ือมทราม  มนั
เพียงวา่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ขา้ใกลแ้มเ้พียงแค่วา่ดีพอท่ีจะเป็นท่ียอมรับไดต่้อพระพกัตร์พระเจา้
ผูบ้ริสุทธ์ิสมบูรณ์ 
 

ความชอบธรรมที่เป็นทางตัน 
ทางธรรมดาท่ีสุดทางหน่ึงของความพยายามเป็นคนชอบธรรมคือการจ ากดัความส่ิงท่ี
เป็นและไม่เป็นความชอบธรรม  การตั้งหลกัเกณฑ ์  แลว้ด าเนินชีวติตามหลกัเกณฑน้ี์  มี
เพียงปัญหาเดียว : ไม่เคยมีใครด าเนินชีวติตามหลกัเกณฑข์องตวัเองได ้  ดงันั้น  เราจึง
จินตนาการถึงขอ้แกต้วัมากมายเพื่ออธิบายวา่ท าไมเราจึงลม้เหลว  ขอ้แกต้วัท่ีใชก้นัมาก
ท่ีสุดคือความลม้เหลวของเราจริงๆ แลว้ไม่ใช่ความผดิของเรา 
 
ถา้ขา้พเจา้ท าแกว้ตกแตก  มนัไม่ใช่เพราะขา้พเจา้ไม่ระมดัระวงั  แต่เป็นเพราะใครบาง
คนเรียกขา้พเจา้ในขณะท่ีเขาไม่ควรเรียก  คนอ่ืนท าเสียงดงัมากในหอ้งอ่ืน  ดงันั้น ความ
ผดิพลาดของขา้พเจา้เป็นความผดิของคนอ่ืน  ขา้พเจา้พดู “ ดูซิวา่เธอท าใหฉ้นัท าอะไร 
เธอท าใหฉ้นัท ามนั  มนัไม่ใช่ความผดิของฉนั ”  ไม่มีใครชอบยอมรับการต าหนิ 
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ทศันคติน้ียอ้นกลบัไปไดถึ้งอาดมั  เขาโทษเอวาส าหรับความลม้เหลวของเขา เขาบอก
พระเจา้วา่ “ เป็นความผดิของเธอท่ีขา้พระองคเ์ป็นอยา่งท่ีขา้พระองคเ์ป็น ” (ปฐมกาล 
3:12 “ . . . หญิงท่ีพระองค์ประทานให้อยู่กินกบัข้าพเจ้านั้น . . . ” ) 
สุภาษิตบทท่ี 30 ขอ้ 12 บอกวา่  
  “ มีคนท่ีคิดว่าตนเองบริสุทธ์ิ  แต่มิได้รับการช าระความโสโครกของตน ” 
 
ถา้ท่านคิดวา่ท่านเป็นคนบริสุทธ์ิอยา่งยิง่  แต่ยงัมิไดรั้บการช าระความโสโครกของท่าน  
ความชอบธรรมกห็ลีกหนีท่าน   ไบเบ้ิลกล่าววา่ 
 “ ถ้าเราท้ังหลายจะว่าเราไม่มีบาป เรากล็วงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย 

ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ท าบาป  กเ็ท่ากบัเราท าให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมสุา และ 
พระด ารัสของพระองค์กมิ็ได้อยู่ในเราท้ังหลายเลย ”  (1 ยอห์น 1 : 8,10) 

 
พระคมัภีร์ระบุปัญหาของเราอยา่งชดัเจน : 
 “  เพ่ือให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้า เพราะว่าเราทุกคน 

    ท าบาป และเส่ือมจากพระสิริของพระเจ้า ”  (โรม 3 : 19,23) 
 
เม่ือใดกต็ามท่ีเราพยายามตั้งความชอบธรรมของตนเองโดยการรักษากฎเกณฑ ์ ทา้ยท่ีสุด 
เราถูกบงัคบัใหย้อมรับวา่เราด าเนินการบนมาตราส่วนท่ีปรับได ้  ขา้พเจา้มกัจะเห็นวา่
ตนเองมีศีลธรรมมากกวา่ท่ีท่านเห็น  และขา้พเจา้มกัเห็นวา่ท่านมีศีลธรรมแยก่วา่ท่ีท่าน
เห็นตวัเอง  ขา้พเจา้สามารถมองดูชีวติท่านและเห็นขอ้บกพร่องทุกอยา่ง  แต่เม่ือขา้พเจา้
มองดูตวัเอง  ขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยท่ีขา้พเจา้เห็นกดู็ไม่ไดแ้ยน่กั 
 
แมแ้ต่ความชอบธรรมท่ีขา้พเจา้สามารถไดรั้บโดยส่ิงท่ีขา้พเจา้ท ากเ็ป็นเพียงความชอบ
ธรรมจอมปลอม  ไบเบ้ิลประกาศวา่  

“ ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนท่ีไม่สะอาด  และการกระท าอันชอบ 
   ธรรมของข้าพระองค์ท้ังส้ินเหมือนเส้ือผ้าท่ีสกปรก ” (อิสยาห์ 64:6) 
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มนัน่าขนัท่ีเห็นใครบางคนเดินอวดไปทัว่ในเส้ือผา้สกปรกของเขา  พวกเขาเดินเตร่ไป
รอบๆดว้ย “ ความบริสุทธ์ิเหนือผูอ่ื้น ” ของพวกเขา  ความโออ้วดในความเคร่งศาสนา
พร้อมดว้ยอากาศจิตวญิญาณเหนือชั้นเก่ียวกบัพวกเขา  พวกเขาพดูดว้ยเสียงกระซิบ
เพราะคิดวา่มนัฟังดูบริสุทธ์ิและชอบธรรม  เขาใชไ้บเบ้ิลฉบบัคิงเจมส์เพราะ Thee และ 
Thou ดูชอบธรรมกวา่ you และ your  เราเห็นพวกเขาพองฟูในความชอบธรรมของพวก
เขา   เดินวางมาดไปรอบ  แสดงออก  แต่พระเจา้สั่นศีรษะและตรัสวา่ “ เส้ือผา้สกปรก ”   
 
ถา้ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัความเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนดี
ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้จะไม่มีวนัท าได ้  ขา้พเจา้ลม้เหลว  ขา้พเจา้พลาดจากพระสิริของ
พระเจา้  ดีท่ีสุดท่ีขา้พเจา้สามารถจดัการไดคื้อเม่ือขา้พเจา้มีวนัท่ีดี  วฏัจกัรทางชีววทิยาท่ี
มีผลต่อกาย จิตใจและสติของขา้พเจา้กถู็กตอ้ง และทุกส่ิงกเ็คล่ือนไปอยา่งดี “ ฉนัเท่  ฉนั
มีดี ” แต่แมใ้นวนัดีท่ีสุดของขา้พเจา้ พระเจา้มองลงมาและตรัสวา่ “ เส้ือผา้สกปรก ” 
ความพยายามดีท่ีสุดของขา้พเจา้ยงัไม่เพียงพอ 
 
ความพยายามรักษาธรรมบญัญติัประณามขา้พเจา้  เพราะธรรมบญัญติัท่ีแทจ้ริงจดัการกบั
ทศันคติภายใน  ยอ้นกลบัไปเม่ือขา้พเจา้ท างานภายใตม้าตรฐานของความชอบธรรมของ
ตนเอง  ขา้พเจา้พบวา่ขา้พเจา้ต่อตา้นบางส่ิงท่ีคนอ่ืนก าลงัท า  ขา้พเจา้รู้สึกขมข่ืน  ขา้พเจา้
ตระหนกัวา่ขา้พเจา้เกลียดคนบางคนและขา้พเจา้อิจฉาและอยากไดส่ิ้งท่ีเขาเป็นเจา้ของ  
ขา้พเจา้สังเกตวา่ขา้พเจา้ไดล้ะเมิดหลกัเกณฑข์องตนเองและลบลา้งความสัมพนัธ์ของ
ขา้พเจา้กบัพระเจา้  ไม่มีส่ิงใดเหลือใหท้ านอกจากการเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง 
 
โชคไม่ดี  เม่ือถึงเวลาท่ีขา้พเจา้รู้สึกเหมือนกบัก าลงัฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระ
เจา้  บางส่ิงเกิดข้ึน  ขา้พเจา้โกรธและกท็ าอยา่งเดิมอีก  ขา้พเจา้ถูกบงัคบัใหเ้ร่ิมไต่บนัได
แห่งการกระท าดีอีกคร้ังจนกวา่ขา้พเจา้จะไปถึงขั้นบนัไดท่ีขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้
สามารถสัมพนัธ์กบัพระเจา้ได ้   อยา่งไรกต็าม  ขา้พเจา้ไม่สามารถไปถึงขั้นบนัไดนั้นได ้
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ทนัเม่ือใครบางคนขบัรถบนไฮเวยอ์ยา่งโง่ๆ และขา้พเจา้กจ็ะตะโกนวา่ “ แกไดใ้บขบัข่ี
มาจากไหน  ไอโ้ง่ ? ”  และกระบวนการทั้งหมดกต็อ้งเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง 

 
อะไรคอืมาตรฐาน ? 
คนเหล่านั้นท่ีเช่ือวา่พวกเขาสามารถท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของพระเจา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่ง
พระเยซูคริสต ์ จ  าเป็นตอ้งจดัการกบัปัญหาร้ายแรง  ถา้พวกเขาเช่ือวา่พวกเขาสามารถไป
สวรรคไ์ดโ้ดยการบรรลุความดีระดบัหน่ึง  อะไรคือมาตรฐานท่ีพวกเขาตอ้งไปใหถึ้ง ?  
พระเจา้ทรงเรียกร้องอะไรจากพวกเขา ?  คนมากมายกล่าววา่ “ ขา้พเจา้รู้สึกวา่โดย
พื้นฐานแลว้ ขา้พเจา้เป็นคนปราณีและดี และปรารถนาท่ีจะยนืต่อพระพกัตร์พระเจา้ดว้ย
คุณความดีของตนเอง ” 
 
แต่คนเหล่าน้ีลม้เหลวท่ีจะพิจารณาวา่มาตรฐานของพระเจา้แตกต่างจากของเรา  พระเยซู
เจา้แสดงใหเ้ราเห็นถึงขอ้เรียกร้องของพระเจา้ส าหรับคนเหล่านั้นผูท่ี้ด้ินรนไปสวรรค์
ดว้ยก าลงัของตนเองเม่ือพระองคต์รัสวา่ “ เหตุฉะนี ้  ท่านท้ังหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ 
เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ ” (มทัธิว 5 : 48)   
มาตรฐานส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการคืนดีกบัพระเจา้ไม่มีอะไรนอ้ยไปกวา่ความสมบูรณ์
พร้อม---ไม่ใช่เพียงแค่พยายามอยา่งหนกัหรือจริงใจ  แต่ใหรั้กษาทุกส่ิงท่ีพระเจา้มุ่ง
หมายไวส้ าหรับมนุษยโ์ดยปราศจากต าหนิ  คนเหล่านั้นท่ีเช่ือวา่พวกเขาสามารถไดรั้บ
ชีวตินิรันดร์โดยการกระท าดีของเขา มีความเขา้ใจท่ีบิดเบือนเก่ียวกบัความบริสุทธ์ิของ
พระเจา้และความหมายของการคืนดีกบัพระเจา้   
 
ถา้เราจะตั้งมาตรฐานของการกระท าอนัชอบธรรม  เราตอ้งใชม้าตรฐานท่ีก าหนดโดย
พระเยซูคริสต ์  พระเยซูเจา้เป็นบุคคลเดียวผูมี้ชีวติท่ีพระเจา้ตรัสว่า  “ ท่านผู้นีเ้ป็นบตุรท่ี
รักของเรา  เราชอบใจท่านมาก ” (มทัธิว 3:17)  เพื่อช่ืนชมยนิดีในสัมพนัธส์นิทกบัพระ
เจา้  เราตอ้งชอบธรรมเหมือนพระเยซูคริสต ์ พระเยซูเจา้ตรัสวา่  
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“ เม่ือพระองค์นั้น (นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ) เสดจ็มาแล้ว  พระองค์จะทรง    
   กระท าให้โลกรู้แจ้งในเร่ือง . . . ความชอบธรรม คือเพราะเราไปหาพระบิดา     
  และท่านท้ังหลายจะไม่เห็นเราอีก ”  (ยอห์น 16 : 8,10) 

 
การเสดจ็ข้ึนสู่สวรรคข์องพระเยซูเจา้เป็นการเป็นพยานของพระเจา้ต่อโลกเก่ียวกบัพระ
บุตรของพระองค ์  มนัราวกบัวา่พระองคก์  าลงัตรัสวา่ “  น่ีคือความชอบธรรมท่ีเราจะ
ยอมรับในสวรรค ์ ”  ชีวติของพระเยซูเจา้เป็นมาตรฐานเดียวของความชอบธรรม  ถา้
ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของพระเจา้  ขา้พเจา้ตอ้งชอบธรรมเหมือนพระเยซูคริสต ์ 
พระคมัภีร์แสดงวา่มีความชอบธรรมเพียงอยา่งเดียวท่ีพระเจา้ยอมรับ : ความชอบธรรม
อยา่งยิง่ของพระคริสต ์  ดงันั้น ถา้เราตอ้งการยนือยูต่่อพระพกัตร์พระเจา้บนพื้นฐานของ
การกระท าดีของเราเอง  เราตอ้งด าเนินชีวติท่ีเทียบไดก้บัความดีท่ีเราเห็นในพระเยซูเจา้ 
 
แต่ขา้พเจา้ตระหนกัวา่มนัเป็นไปไม่ได ้ ขา้พเจา้ไม่สามารถบรรลุถึงความชอบธรรมแบบ
นั้นได ้ พระเยซูเจา้ตรัสวา่ 
 “  ฝ่ายเราบอกท่านท้ังหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงให้เกิดใจก าหนัดในหญิงนั้น  ผู้นั้น 

    ได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว ”  (มทัธิว 5:28) 
“  เราบอกท่านท้ังหลายว่าผู้ใดโกรธพ่ีน้องของตน ผู้นั้นจะต้องถกูพิพากษาลงโทษ ”  
    (มทัธิว 5:22) 
“  แต่เราบอกท่านท้ังหลายท่ีก าลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่าน จงท าดีแก่ผู้ ท่ี 
    เกลียดชังท่าน (28)  จงอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเพ่ือคนท่ีเค่ียว 
    เขญ็ท่าน (29) ผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหน่ึง จงหันอีกข้างหน่ึงให้เขาด้วย และ 
    ผู้ใดริบเอาเส้ือคลมุของท่านไป ถ้าเขาจะเอาเส้ือด้วยกอ็ย่าหวงห้าม (30)  จงให้ 
    แก่ทุกคนท่ีขอจากท่าน  และถ้าใครได้ริบของท่านไป อย่าทวงเอาคืน ”   
    (ลกูา 6:27-30) 
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และพระองคท์รงบญัชาเราให ้ “ จงรักศตัรูของท่านท้ังหลายและท าการดีต่อเขา  จงให้
เขายืมโดยไม่หวงัท่ีจะได้คืนอีก ” (ลกูา 6:35) 
 
ใครกต็ามจะสามารถชอบธรรมเช่นนั้นไดอ้ยา่งไร ?  ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้ไม่สามารถท าได ้ 
ขา้พเจา้ลม้เหลวอยา่งน่าสมเพช  นัน่หมายความวา่ขา้พเจา้ตอ้งแยกจากพระเจา้ตลอดกาล
หรือ ? ไม่มีทางใดท่ีขา้พเจา้สามารถยนิดีในความสัมพนัธ์กบัพระเจา้หรือ ?  ขา้พเจา้ยงัคง
ตอ้งอยูใ่นความวา่งเปล่า  ในความสับสน  แสวงหาและยืน่มือไปหาบางส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่มี
วนัไดม้าหรือ ? 
 
ถา้มีความหวงัใดกต็ามส าหรับเราท่ีจะไดรั้บการใหอ้ภยัจากพระเจา้  กต็อ้งมีพื้นฐานอยา่ง
อ่ืนนอกเหนือการกระท าของเรา  ดงัท่ีเปาโลประกาศ “ เพราะว่าในสายพระเนตรของ
พระเจ้าไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติัได้ ” (โรม 
3:20) 
 
ถา้เราเคยช่ืนชมยนิดีในสัมพนัธ์สนิทกบัพระเจา้  มนัตอ้งอยูบ่นพื้นฐานบางอยา่ง
นอกเหนือจากความชอบธรรมของเราเอง  กฎเกณฑท่ี์พระเจา้ทรงตั้งไวเ้พื่อความชอบ
ธรรมเขม้งวดเกินกวา่ท่ีเราจะรับได ้  เราไม่สามารถท าได ้  ความหวงัเดียวของเรากคื็อ
รูปแบบอ่ืนของความชอบธรรมถูกจดัเตรียมไวเ้พื่อเรา  ความชอบธรรมท่ีอยูบ่นพื้นฐาน
ของหลกัการท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงจากการกระท าของเรา 
 

พระคุณคืออะไร ? 
รากศพัทข์องค าวา่  พระคุณ คือ “ ความสวยงาม ”   ในพนัธสัญญาใหม่   พระคุณ
หมายถึง “ ความพึงพอใจของพระเจา้ท่ีเราไม่สมควรไดรั้บ ”  พระคุณคือบางส่ิงท่ีพระเจา้
ประทานใหข้า้พเจา้ซ่ึงขา้พเจา้ไม่สามารถไดม้าดว้ยตวัเอง  พระคุณคือการเป็นท่ียอมรับ
ของพระเจา้แมว้า่ขา้พเจา้ไม่สมควรกบัมนั  แมว้า่ขา้พเจา้ไม่มีค่าคู่ควรกบัมนั 
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ไบเบ้ิลสอนวา่ขา้พเจา้ไดรั้บพระคุณบนพื้นฐานของความเช่ือและวางใจในพระเจา้ของ
ขา้พเจา้  ฮีบรู 11:6 วา่ “ แต่ถ้าไม่มีความเช่ือแล้ว  จะเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้ากไ็ม่ได้
เลย ”  เราไดรั้บอภยัโทษโดยพระเจา้องคบ์ริสุทธ์ิเพียงโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์
และในความตายของพระองคแ์ทนเรา  เม่ือเราวางใจในพระองค ์  ความผดิในอดีต
ทั้งหมดของเรากถู็กลบท้ิง 
 
มนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับเราท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษโดยการท าตามธรรมบญัญติัหรือลทัธิ
ศาสนาใด  จ  าเป็นท่ีพระคริสตต์อ้งไปท่ีกางเขนเพื่อวา่พระองคจ์ะก่อตั้งพื้นฐานท่ีขา้พเจา้
สามารถเขา้หาพระเจา้ได ้
 
เม่ือพระเยซูเจา้อธิษฐานในสวน  พระองคต์รัสวา่ 
 “ พระบิดาเจ้าข้า  ถ้าพระองค์พอพระทัย  ขอให้ถ้วยนีเ้ล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ 

 เถิด แต่อย่างไรกดี็อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์  แต่ให้เป็นไปตามพระทัย 
 ของพระองค์เถิด ” (ลกูา 22 : 42) 

 
พระองคก์  าลงัตรัสวา่ “ ถา้เป็นไปไดท่ี้มนุษยส์ามารถรอดไดโ้ดยวธีิอ่ืนใดนอกเหนือจาก
ความตายของขา้พระองค-์--ถา้เขาสามารถรอดไดโ้ดยการเคร่งศาสนา        โดยการไดรั้บ
ความชอบธรรมของตนเอง---ขา้พระองคก์ไ็ม่ตอ้งการไปท่ีกางเขน โปรดอยา่น าขา้
พระองคผ์า่นการทดลองท่ีน่ากลวัน้ี ”  แต่มนัเป็นไปไม่ได ้  ดงันั้น  พระองคท์รงไปท่ี
กางเขน  ตาย  ถูกฝังและเป็นข้ึนมาอีกคร้ัง  ความตายของพระองคท์ าใหเ้ป็นไปได้
ส าหรับพระเจา้ท่ีจะขยายพระคุณมาถึงท่านและขา้พเจา้ 
 
บางทีการสาธิตอาจช่วยใหช้ดัเจนข้ึน  ลองจินตนาการวา่ท่านถูกกล่าวหาดว้ยคดี
อาชญากรรม  ท่านถูกกล่าหาวา่บุกรุกทรัพยสิ์นของเพื่อนบา้น ดงัท่ีทนายจ าเลยทุกคนรู้  
มีทางเป็นไปได ้ 2 ทางส าหรับท่านท่ีจะพน้ขอ้กล่าวหา  ท่านอาจพยายามพิสูจนว์า่ท่าน
ไม่ไดบุ้กรุกทรัพยสิ์นของเขา หรือท่านอาจพิสูจนว์า่ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะอยูท่ี่นัน่ 
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ตอนน้ีลองประยกุตใ์ชห้ลกัตรรกะน้ีกบัสถานการณ์ทางจิตวญิญาณของเรา  พระเจา้ทรง
ตั้งขอ้กล่าวหาเราวา่เป็นคนบาปเพราะกบฏต่อธรรมบญัญติัและน ้าพระทยัของพระองค ์ 
พระองคท์รงกล่าวหาเราดว้ยความไม่ชอบธรรม      
 
เราจะถูกท าใหช้อบธรรมจากขอ้กล่าวหาเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร ?  เราไม่สามารถพดูวา่เรา
บริสุทธ์ิเพราะเรามีความผดิ เราทุกคนท าบาป  เราไม่สามารถพดูวา่เรามีสิทธ์ิท าส่ิงท่ีเรา
ท าเพราะเราไม่มีสิทธ์ินั้น  การกระท าของเราผดิอยา่งชดัเจน  แลว้ธรรมบญัญติัมีค่าต่อเรา
อยา่งไรในความปรารถนาท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษของเรา ? ค าตอบคือธรรมบญัญติัท า
ไม่ได ้  คดีน้ีถูกเปิดและปิด  เราไม่มีสิทธ์ิท่ีจะท ามนั  แต่เรากท็  ามนั  ดงันั้น เราจึงมี
ความผดิ 
 

การปล้นธนาคารที่ยิ่งใหญ่ 
สมมุติวา่ขา้พเจา้ปลน้ธนาคารอยา่งตั้งใจและเตม็ใจ  กฏหมายกล่าวโทษขา้พเจา้เพราะ
ขา้พเจา้ไม่สามารถพดูไดว้า่ขา้พเจา้ไม่ไดป้ลน้หรือไม่สามารถพิสูจนว์า่ขา้พเจา้ไม่ไดท้  า  
กลอ้งวดีีโอจบัภาพขา้พเจา้ไว ้  ขา้พเจา้ไม่สามารถพดูวา่ขา้พเจา้มีสิทธ์ิปลน้เพราะการ
ปลน้ไม่ไดร้วมอยูใ่นการแปรญตัติคร้ังแรก  ดงันั้น ไม่มีทางท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บการอภยั
โทษภายใตก้ฎหมาย 
 
ระหวา่งการสืบพยาน  ขา้พเจา้อาจพยายามพดูวา่ “ ขา้พเจา้สัญญาวา่ขา้พเจา้จะไม่ปลน้
ธนาคารอีกตราบเท่าท่ีขา้พเจา้มีชีวติอยู ่  ขา้พเจา้จะด าเนินชีวติท่ีดีและสะอาดตั้งแต่น้ีเป็น
ตน้ไป  ขา้พเจา้จะไม่มีวนัเอาส่ิงใดจากผูใ้ดอยา่งผดิๆ อีก ”  นัน่กย็งัไม่ท าใหข้า้พเจา้ชอบ
ธรรมจากส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดท้  าแลว้  ขา้พเจา้อาจพยายามกล่าววา่ขา้พเจา้ควรไดรั้บการอภยั
โทษเพราะขา้พเจา้ท าดีมากมายดว้ยเงินนั้น  ขา้พเจา้มอบบางส่วนใหก้บัคริสตจกัรและ
ขา้พเจา้เล้ียงดูครอบครัวของขา้พเจา้  แต่การกระท า “ อยา่งชอบธรรม ”  ของขา้พเจา้ไม่
สามารถถ่วงดุลหรือปลดเปล้ืองความผดิของขา้พเจา้ 
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ผูพ้ิพากษาอาจสั่งวา่ขา้พเจา้ตอ้งจ่ายเงินทั้งหมดท่ีขา้พเจา้เอาไปคืนแก่ธนาคาร  ในส่วน
หน่ึงของค าตดัสิน  ผูพ้ิพากษาอาจสั่งใหข้า้พเจา้เกบ็กระป๋องบนถนนฟรีเวยต์ลอดสาย
เพื่อช่วยใหอ้เมริกาสวยงาม  ขา้พเจา้อาจใชชี้วติท่ีเหลือท าส่ิงดี  แต่ขา้พเจา้ยงัไม่ไดรั้บการ
อภยัในส่ิงท่ีขา้พเจา้ท า  การกระท าทั้งหมดของกฎหมายไม่สามารถลบความผดิของ
ขา้พเจา้  การท าผดิในอดีตของขา้พเจา้ยงัคงอยู ่ ขา้พเจา้เป็นโจรและค าตดัสินกช็ดัเจน 
 
แลว้ท าไมในเร่ืองจิตวญิญาณจึงมีคนมากมายท่ีอยากแกต้วัวา่บริสุทธ์ิต่อพระพกัตร์    
พระเจา้โดยอา้งการกระท าดีของพวกเขา ? 
 
มีพวกเรามากมายผูต้อบสนองต่อบาป  ความส านึกผดิและความไม่ชอบธรรมดว้ยความ
เสียใจและการเร่ิมตน้ใหม่  เราตอ้งการท าการแกไ้ขและเปล่ียนชีวติใหม่  แต่ความ
พยายามเหล่านั้นไม่สามารถท าใหไ้ดรั้บการอภยัโทษ  แมแ้ต่ความพยายามดีท่ีสุดของเรา
กไ็ม่สามารถขจดัความผดิของส่ิงท่ีเราไดท้ าไปได ้  การกระท าดีไม่สามารถท าใหเ้ราชอบ
ธรรมได ้ แมแ้ต่การท าการดีตลอดชีวติกไ็ม่สามารถไถ่บาปแมแ้ต่เร่ืองเดียว 
 
พื้นฐานการอภยัโทษของพระเจา้คือการเสียสละของพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์
ความผดิทั้งปวงของเรา  การกระท าผดิในอดีตและในอนาคตของเรา ถูกตั้งเป็นขอ้
กล่าวหาต่อพระเยซูคริสต ์  พระเมษโปดกผูบ้ริสุทธ์ิ พระองคผ์ูดี้รอบคอบผูไ้ม่มีบาป  
พระองคท์รงแบกความผดิบาปของเรา  พระองคท์รงทุกขท์รมานและตายเพื่อบาปของ
เรา  เปาโลเขียนวา่ 
 “ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระท าพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา   

   เพ่ือเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ ” (2 โครินธ์ 5:21) 
 
พระเยซูเจา้ทรงบาปเพราะเห็นแก่เรา  เพื่อเราจะไดรั้บการยกโทษผา่นทางพระองค ์ 
กล่าวอีกอยา่งหน่ึงพระองคท์รงมาแทนท่ีเรา 
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 “ แม้ว่าพระองค์มัง่ค่ัง  พระองค์กย็งัทรงยอมเป็นคนยากจน  เพราะเห็นแก่ท่าน 
   ท้ังหลาย  เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้เป็นคนมัง่มี  เน่ืองจากความยากจนของ 
   พระองค์  ” (2 โครินธ์ 8:9) 

 
พระองคท์รงรับเอาบาปของเราและอภยัโทษใหเ้ราผา่นความเช่ือและวางใจในพระองค ์
 

พระเยซูเจ้า ความหวงัของเรา 
เม่ือพระเจา้ทรงวางความบาปชัว่ทั้งปวงของเราไวบ้นพระเยซูเจา้  พระคริสตท์รงรับการ
พิพากษาท่ีสมควรแก่เราเพราะบาปของเราไป  พระองคท์รงรับการลงโทษท่ีควรแก่เรา  
ซ่ึงไบเบ้ิลไดบ้อกไวว้า่คือความตาย “ เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย . . .  ” 
(โรม 6:23)  พระเจา้ทรงประกาศวา่ถา้เราเช่ือในพระเยซูคริสตใ์นฐานะพระเจา้และพระ
ผูช่้วยใหร้อด  เราจะไดรั้บอภยัโทษจากความผดิทุกอยา่งท่ีเราเคยท า  1 ยอห์น 1:7 บอกวา่  
“ พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบตุรของพระองค์กช็ าระเราท้ังหลายให้ปราศจากบาป
ท้ังส้ิน”  การช าระน้ีเป็นบางส่ิงท่ีธรรมบญัญติัท าไม่ได ้ แต่เป็นการจดัเตรียมของพระคุณ 
 
ความจริงกคื็อความเช่ือเป็นความหวงัเดียวของเรา   การกระท าดี  ความพยายามหรือการ
งานของเราไม่เคยท าใหเ้ราไดรั้บการอภยัโทษจากพระเจา้ เปาโลประกาศดว้ยค าหนกั
แน่นวา่ 
 “ ส่วนคนท่ีมิได้อาศยัการประพฤติ  แต่ได้เช่ือในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนผิด 

   เป็นคนชอบธรรมได้  เพราะความเช่ือของคนนั้น  พระเจ้าทรงถือว่าเป็นคน   
   ชอบธรรม ”  (โรม 4:5) 

 
ส าหรับคนท่ีไม่ไดอ้าศยัการประพฤติ  แต่อาศยัเพียงแค่ความเช่ือ  พระเจา้มอบความชอบ
ธรรมให ้  พระเจา้ใหก้ารอภยัโทษน้ีแก่เราเน่ืองจากความเช่ือของเราในงานท่ีพระเยซู
คริสตไ์ดท้รงท าส าเร็จแลว้เพื่อเรา 
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ทางเลอืกเป็นของท่าน 
ท่านมีทางเลือก  ท่านสามารถด้ินรนเพื่อไปสวรรคโ์ดยความพยายามของท่านเองและ
พยายามจะท าดีเหมือนพระคริสต ์  หรือท่านสามารถวางความเช่ือของท่านในพระเยซูเจา้
และรับการยนือยูอ่ยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้เป็นของประทานแห่งพระคุณของพระองค ์
 
ส าหรับขา้พเจา้ น่ีไม่มีทางเลือกเลย  ขา้พเจา้รู้วา่ไม่มีทางใดในการกระท าดีของขา้พเจา้ท่ี
ขา้พเจา้จะไดไ้ปสู่สวรรค ์  ขา้พเจา้ถูกประณามอยา่งไร้ความหวงัเน่ืองจากบาปในอดีต
ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไม่มีทางเลือกในการถูกยอมรับโดยพระเจา้นอกเหนือจากพระ
เมตตาของพระองค ์
 
ข่าวดีกคื็อพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมทางของการเป็นท่ียอมรับต่อพระพกัตร์พระองค ์ พระเจา้ผู ้
ทรงบริสุทธ์ิและทรงชอบธรรมจนไม่มีบาปคงอยูไ่ดใ้นการสถิตอยูข่องพระองค ์  ได้
ท าทางส าหรับคนบาปอยา่งเราใหไ้ดมี้ความสัมพนัธ์กบัพระองค ์  เม่ือเราเช่ือในการ
เสียสละท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงท าเพื่อเรา  แมว้า่เราไม่สมควรไดรั้บเลย  พระบิดาทรง
มอบการอภยัโทษท่ีสมบูรณ์แก่เรา 
 
นัน่คือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ  เราแต่ละคนสามารถสัมพนัธ์กบัพระเจา้ แมว้า่เราอยู่
ห่างไกลจากความสมบูรณ์  เรายงัคงสามารถมีความสัมพนัธ์ท่ีงดงามกบัพระเจา้ผา่นทาง
พระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระองค ์
 
เม่ือเราสัมพนัธ์กบัพระบิดาโดยความเช่ือทางพระบุตรของพระองค ์  เรากมี็ความสัมพนัธ์
ท่ีมัน่คง  ตอนน้ีเราเป็นบุตรของพระเจา้  เพราะพระองคท์รงเป็นพระบิดาของเรา  เราไม่
ตอ้งสงสัยอีกวา่เรามีค่าพอท่ีจะมาหาพระองคห์รือไม่  เราไม่ไดม้าบนพื้นฐานของความมี
ค่าของเรา  แต่บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองค ์  นัน่คือทั้งหมดท่ีข่าว
ประเสริฐแห่งพระคุณเก่ียวขอ้ง  พระเจา้ทรงมองดูเราราวกบัวา่เราไม่เคยท าการละเมิดต่อ
พระองคแ์มแ้ต่คร้ังเดียว 
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ตอนน้ี  ขา้พเจา้มีปัญหามองดูตวัเองเช่นนั้น  ขา้พเจา้มองตวัเองในกระจกและพดูวา่ “ ชคั 
เจา้เป็นคนบาป  เจา้ไม่สามารถควบคุมความอยากของเจา้  เจา้มีมลทินมากมาย ”  แต่พระ
เจา้มองขา้พเจา้และตรัสวา่ “ ยกโทษใหแ้ลว้ ”  พระองครั์กขา้พเจา้และยอมรับขา้พเจา้
ดงัท่ีขา้พเจา้เป็นเพราะขา้พเจา้อยูใ่นพระเยซูคริสต ์ เหมือนท่ีพระองคท์รงยอมรับพระ
บุตรของพระองค ์ ตอนน้ีพระองคท์รงยอมรับขา้พเจา้  เปาโลบอกเราวา่เราไดรั้บการ
ยอมรับใน “  ผู้ทรงเป็นท่ีรักของพระองค์”  (เอเฟซัส 1:6)  ผูท้รงเป็นท่ีรักคือพระคริสต ์ 
และพระเจา้ทรงยอมรับท่านในพระคริสตเ์หมือนท่ีพระคริสตเ์ป็นท่ียอมรับ 
 
นัน่คือเหตุผลท่ีข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเป็นข่าวท่ีดีท่ีสุดท่ีขา้พเจา้เคยไดย้นิ  พระเจา้ยก
โทษใหเ้ราเพราะเราเช่ือในพระบุตรของพระองค ์ ผูซ่ึ้งพระองคไ์ดส่้งมาตายเพื่อบาปของ
เรา  บาปทั้งปวงของเราถูกลบออกส้ิน  ไม่มีความผดิบาปอีก  ดงัท่ีเปาโลบอกเรา 
 “ คนท้ังหลายซ่ึงพระเจ้าทรงโปรดยกความอธรรมของเขาแล้ว  และพระเจ้าทรง 

   กลบเกล่ือนบาปของเขาแล้ว  กเ็ป็นสุข  บคุคลท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงถือ   
   โทษกเ็ป็นสุข ”  (โรม 4:7-8) 

 
ในฐานะบุตรของพระเจา้  เรามีสิทธ์ิทุกประการท่ีจะเขา้มาหาพระบิดาของเราเพื่อทูลขอ
ส่ิงใดกต็ามท่ีเราตอ้งการ   เรามีสิทธ์ิทุกประการท่ีจะวางใจในพระปัญญาของพระบิดา
เพื่อใหห้รือปฏิเสธค าขอของเรา   ตามความรอบรู้ของพระองคถึ์งส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับเรา  
เราสามารถมอบตวัเองแด่พระบิดาในสวรรคผ์ูท้รงรักเรามาก  พระองคจ์ะใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด
เท่านั้นแก่เรา 
 
ช่างเป็นความช่ืนชมยนิดีท่ีรู้วา่พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะมอบความมัง่คัง่และความเตม็
ลน้ของความรักของพระองคใ์หเ้รา---ไม่ใช่เพราะเราสมควรไดรั้บ---แต่เพราะพระองค์
ทรงรักเรา  น่ีคือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณในพระเยซูคริสต ์
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บทที่ 2   

พระคุณ  :  ประตูไม่มีวันถูกปิด 
 
ช่างน่าอศัจรรยย์ิง่  การอภยัโทษเป็นเพียงคร่ึงหน่ึงของเร่ืองราวของข่าวประเสริฐแห่ง
พระคุณ  มีคนมากมายเช่ือวา่พระเจา้ทรงอภยัโทษเราในพระคริสต ์ ส่วนท่ีพวกเขามี
ปัญหาคือคร่ึงหลงัของข่าวประเสริฐ : นัน่คือ โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์  พระเจา้
ทรงนบัวา่เราเป็นคนชอบธรรม  ไม่ใช่ทุกคนเช่ือเช่นนั้น---ไม่ใช่โดยความพยายามท่ีไม่มี
วนัส าเร็จ  กลุ่มต่างๆไดต้ั้งมาตรฐานของความชอบธรรม  แต่พวกเขากไ็ม่ค่อยเห็นพอ้ง
กนัในส่ิงท่ีมาตรฐานเหล่านั้นควรเป็น 
 

ทองค าได้หรือไม่ได้ ? 
ไม่นานมาน้ี  บางกลุ่มสอนวา่มนัไม่ชอบธรรมท่ีจะใชก้ระดุม  พวกเขาใชต้ะขอและตาไก่
ส าหรับเส้ือผา้ของพวกเขาและไม่คิดถึงการติดกระดุมบนส่ิงใดเลย        พวกเขากล่าววา่ 
“ ท่านติดกระดุมหรือ ?  ท่านช่างไม่ชอบธรรมเสียจริง  น่าอาย  ”  แมแ้ต่ในทุกวนัน้ี  กมี็
กลุ่มท่ีสอนวา่การใส่ทองค าเป็นบาป  ท่านไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมถา้ท่านใส่ทองค า  
ตลอดประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา  คนไดต้ั้งมาตรฐานหลากหลายของความชอบธรรม  ดว้ย
ความคิดวา่ถา้พวกเขายดึมัน่กบัมาตรฐานเฉพาะเจาะจงน้ี   พระเจา้จะยอมรับพวกเขา 
 
อยา่งไรกต็าม  มีปัญหาท่ีแทจ้ริงในความพยายามตั้งความชอบธรรมโดยธรรมบญัญติั
หรือโดยการกระท า  ความจริงกคื็อยากท่ีเราจะรักษามาตรฐานของเราเอง   
 
เราแต่ละคนยอมรับมาตรฐานทางศีลธรรมท่ีเราพิจารณาวา่ดีและถูกตอ้ง  นัน่คือส่ิงท่ี
ขา้พเจา้เป็นจริงๆ หรืออยา่งนอ้ยคือส่ิงท่ีขา้พเจา้จะเป็นหากไม่ใช่เพราะอุปสรรคภายนอก 
นกัจิตวทิยาเรียกมนัวา่ “ superego ” ตวัเราตามอุดมคติ  โชคไม่ดี  ไม่มีใครรู้จกั  “ ตวัเรา
ท่ีแทจ้ริง ”  ท าไมล่ะ ?  เพราะ “ ตวัเราท่ีแทจ้ริง ” นั้นสมบูรณ์  ท่ีจริงแลว้  ขา้พเจา้ไม่รู้จกั 
แมแ้ต่ตวัตนท่ีแทจ้ริงเพราะสภาพการณ์ท าใหข้า้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นตวัขา้พเจา้ท่ีแทจ้ริง 
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พร้อมกบั superego  นกัจิตวทิยาพดูถึง  “ ego ”  ซ่ึงเป็นตวัตนจริงๆ หรือตวัท่านท่ีแทจ้ริง  
ช่างน่าเศร้า  ตวัท่านท่ีจริงไม่เคยไปถึงมาตรฐานของตวัท่านในอุดมคติ 
 
ถา้มีความแตกต่างอยา่งมากระหวา่ง superego และ ego ของท่าน  ท่านจะถูกมองวา่เป็น
บุคคลท่ีปรับตวัไดไ้ม่ดี  ในอีกทางหน่ึง  ถา้ท่านรู้วา่ท่านไม่สมบูรณ์และท่านไม่มี
มาตรฐานอนัสูงส าหรับตวัท่านตามอุดมคติ  ท่านกไ็ดรั้บการแสดงความยนิดีในฐานะ
บุคคลท่ีปรับตวัไดดี้ 
 
นกัจิตวทิยามกัพยายามท่ีจะลดมาตรฐานของ superego ของบุคคลโดยบอกคนไขว้า่เขา
ตั้งเป้าหมายท่ีปฏิบติัไม่ได ้  พวกเขาจะบอกวา่ “ ไม่มีใครสมบูรณ์หรือดีขนาดนั้นหรอก  
ส่ิงท่ีคุณท าอยูไ่ม่ไดผ้ดิปกติ  ทุกคนกท็ ามนั  คุณไม่ควรตั้งมาตรฐานสูงเช่นนั้นส าหรับตวั
คุณเอง ”  นกับ าบดัเหล่าน้ีไดท้  าใหค้วามแตกต่างระหวา่ง superego และ ego  แคบลงอยู่
เสมอ  เพื่อวา่เราจะยนิดีในชีวติท่ีมีสมดุลดี  พวกเขาท าการรักษาโดยลด superego ลง 
 
นัน่ตรงขา้มกบัการกระท าของพระเยซูเจา้  พระองคไ์ม่ไดพ้ยายามลด superego ใหต้  ่าลง  
พระองคมุ่์งท่ีจะยก ego ข้ึน  พระองคต์อ้งการยกตวัท่านท่ีแทจ้ริงข้ึน 
 
อยา่งไรกต็าม แมว้า่ตวัขา้พเจา้ท่ีแทจ้ริงอยูต่  ่ากวา่ตวัขา้พเจา้ในอุดมคติ  ขา้พเจา้กช็อบ
ธรรมอยา่งสมบูรณ์ต่อพระพกัตร์พระเจา้ เพราะความเช่ือในพระเยซูคริสตข์องขา้พเจา้ 
 
น่ีคือแง่มุมท่ีสองของข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ  แง่มุมแรก บาปทั้งปวงของท่านถูกช าระ
ลา้งแลว้  และท่านไดรั้บอภยัโทษเพราะความเช่ือในพระเยซูคริสตข์องท่าน  แง่มุมท่ีสอง 
พระเจา้มองท่านวา่เป็นคนชอบธรรมเพราะความเช่ือของท่านในพระเยซูคริสต ์  ไม่ใช่
จากส่ิงท่ีท่านท าหรือไม่ไดท้ า  ไม่ใช่จากการรักษาหลกัจริยธรรม  พระเจา้ทรงมอบ
ความชอบธรรมใหท่้านเพราะท่านเช่ือในพระเยซูคริสต ์
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น่ีคือข่าวประเสริฐท่ียอดเยีย่ม  ข่าวดี  การไดรู้้วา่พระเจา้ยอมรับขา้พเจา้โดยความเช่ือของ
ขา้พเจา้ในพระเยซูคริสตแ์ละรู้วา่ความชอบธรรมของขา้พเจา้มาจากความเช่ือในพระเยซู
คริสตเ์ป็นข่าวดีจริงๆ   

 
ประตูถูกเปิดอออก 
ท าไมจึงเป็นข่าวดี ? ขา้พเจา้ไม่จ าเป็นตอ้งกลวัและพดูวา่ “ ขา้พเจา้ไม่กลา้ไปหาพระเจา้
เพราะขา้พเจา้เพิ่งพดูโกหก  ขา้พเจา้เพิ่งโกรธ  ขา้พเจา้เพิ่งหลอกคนนั้น ขา้พเจา้ไม่มีสิทธ์ิ
ทูลขอพระเจา้ใหช่้วยขา้พเจา้ตอนน้ีเพราะขา้พเจา้ลม้เหลวในงานนั้น ”  ถา้ความชอบ
ธรรมของขา้พเจา้มาจากการกระท าของขา้พเจา้  ซาตานกส็ามารถปิดประตูกั้นพระเจา้ได้
ตลอดเวลา  เพราะขา้พเจา้ไม่เคยท ามากเท่าท่ีขา้พเจา้รู้สึกวา่ควรท า  ขา้พเจา้ไม่เคยดีเท่าท่ี
ขา้พเจา้รู้วา่ตอ้งเป็น  ขา้พเจา้ไม่เคยบรรลุถึง superego  ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไม่เคยรักษา
มาตรฐานของขา้พเจา้ส าหรับส่ิงท่ีขา้พเจา้รู้สึกวา่ถูกตอ้ง 
 
เพราะขา้พเจา้ลม้เหลวท่ีจะบรรลุตามมาตรฐานในอุดมคติเหล่านั้น  ซาตานจะใชค้วาม
ลม้เหลวของขา้พเจา้เพื่อกนัขา้พเจา้จากการมาหาพระเจา้  “ เจา้ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะทูลขอพระ
เจา้ใหช่้วยเจา้ในเม่ือเจา้เพิ่งท าใหพ้ระองคผ์ดิหวงัอีกคร้ัง  เจา้รู้วา่การกระท าของเจา้ไม่
เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้  แต่เจา้กย็งัท ามนั ตอนน้ีเจา้มีปัญหาและเจา้ตอ้งการใหพ้ระเจา้
ช่วยเจา้ เจา้คิดวา่พระองคจ์ะฟังเจา้หรือ ? ไม่มีทาง  ” 
 
ซาตานสามารถปิดกั้นพระเจา้ไดเ้สมอถา้มนัสามารถท าใหข้า้พเจา้มองแต่ภายในตนเอง
และมองท่ีตนเอง  แต่ถา้ขา้พเจา้มองท่ีพระเยซูคริสตแ์ละขา้พเจา้ตระหนกัวา่ขา้พเจา้ถูก
นบัวา่ชอบธรรมเพราะความเช่ือในพระคริสตข์องขา้พเจา้  ซาตานกไ็ม่มีวนัปิดประตูได ้
 
มนัยงัคงมาหาขา้พเจา้และพดูวา่ “ ชคั  เจา้เป็นคนน่าเวทนาท่ีน่ารังเกียจ  เจา้ไม่มีสิทธ์ิท่ี
จะยนืต่อหนา้ผูค้นและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์  เจา้ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะยนืข้ึน
และสอนพระวจนะของพระเจา้  เจา้ลม้เหลวในส่วนน้ีและส่วนนั้น  เจา้เป็นคนเละเทะ” 
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ขา้พเจา้มกัจะเร่ิมยิม้เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน  เพราะขา้พเจา้แน่ใจวา่ขา้พเจา้เป็นท่ียอมรับใน 2-3 
ส่ิง---ขา้พเจา้รู้วา่ มี 2-3 ส่ิงท่ีมนัไม่ไดก้ล่าวข้ึนมา  ขา้พเจา้พดูกบัมนัวา่ “ ซาตาน  เจา้ไม่
ท าใหข้า้กลวัดว้ยขอ้กล่าวหาของเจา้หรอก  เจา้ไม่สามารถท าใหข้า้หนีไปซ่อนได ้ ท่ีจริง
แลว้  ขา้รู้วา่ส่ิงท่ีเจา้พดูเป็นความจริง ขา้รู้วา่ขา้ลม้เหลว ขา้รู้วา่ขา้มีความอ่อนแอ  แต่เจา้
ไม่ไดผ้ลกัขา้ออกจากพระเยซูคริสต ์  เจา้ก าลงัผลกัขา้เขา้ไปหาพระองค ์ เพราะความหวงั
เดียวของขา้กคื็อกางเขนของพระเยซูคริสต ์” 
 
ดงันั้น  ขา้พเจา้จึงหลบไปยงัสถานท่ีเดียวท่ีขา้พเจา้ปลอดภยั  สถานท่ีเดียวท่ีขา้พเจา้มี
ความหวงั  แน่นอนท่ีขา้พเจา้ไม่มีความหวงัในตวัเองและในความชอบธรรมของตนเอง  
แต่ขา้พเจา้มีความหวงัท่ียิง่ใหญ่ในพระราชกิจท่ีพระเยซูคริสตท์ าเพื่อขา้พเจา้  และใน
พระราชกิจท่ีพระเจา้ก าลงัท าในขา้พเจา้โดยฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิใน
ขณะท่ีพระองคก์  าลงัท าใหข้า้พเจา้เป็นเหมือนพระฉายของพระคริสต ์
 
ส่ิงเหล่านั้นท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถท าเพื่อตนเอง   พระองคท์รงท าเพื่อขา้พเจา้  เร่ืองต่างๆ ท่ี
ขา้พเจา้อ่อนแอ  พระองคก์ท็  าใหข้า้พเจา้เขม้แขง็  ขา้พเจา้รับรู้ถึงความอ่อนแอของ
ขา้พเจา้และขา้พเจา้วางตนเองอยา่งไร้ก าลงัต่อพระองค ์  ในเร่ืองเหล่านั้นท่ีขา้พเจา้เคย
อ่อนแอและสะดุดลม้เสมอ  ตอนน้ีขา้พเจา้ยนือยูอ่ยา่งเขม้แขง็เพราะพระก าลงัของ
พระองคถู์กท าใหส้มบูรณ์ในความอ่อนแอของขา้พเจา้ “ แต่พระองค์ตรัสกบัข้าพเจ้าว่า 
‘ การท่ีมีคุณของเรากพ็อแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีท่ีไหน  เดชของเรากมี็ฤทธ์ิขึน้
เตม็ขนาดท่ีนั่น ’ . . . ” (2 โครินธ์ 12:9)   
 
แน่นอน   ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นทั้งหมดท่ีพระเจา้ตอ้งการใหข้า้พเจา้เป็น  ยงัห่างไกลมาก  แต่
ขอบพระคุณพระเจา้  ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีขา้พเจา้เคยเป็น  แมแ้ต่ในสภาวะปัจจุบนั
ของความไม่สมบูรณ์ของขา้พเจา้  พระเจา้มองท่ีขา้พเจา้และนบัวา่ขา้พเจา้ชอบธรรมและ
บริสุทธ์ิ  นัน่คือเหตุผลท่ีขา้พเจา้ไม่เคยตอ้งการถูกยดึจบัอยูท่ี่ใดเวน้แต่ในพระเยซูคริสต ์ 
เราตอ้งไม่มีวนัเห็นตวัเองแยกออกจากพระองค ์
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ไม่มีระดบัของความชอบธรรม 
ถา้พระเจา้ใหค้วามชอบธรรมของพระคริสตแ์ก่เราเพราะเราเช่ือ   กเ็ป็นการกระท าท่ีโง่
ส าหรับเราท่ีจะพยายามปรับปรุงความชอบธรรมนั้นโดยการกระท า  เราไม่สามารถ
ปรับปรุงความชอบธรรมของพระเจา้  ไม่มีทางท่ีเราจะสามารถปรับปรุงการยนือยา่ง
ถูกตอ้งท่ีพระองคท์รงใหแ้ก่เรา  เราเป็นคนชอบธรรม นัน่คือส่ิงท่ีพระเจา้นบัวา่เราเป็น
เพราะเราเช่ือและวางใจในพระราชกิจของพระเยซูคริสต ์
 
ไม่มีผูใ้ดในสวรรคจ์ะโออ้วดไดว้า่เขาท าใหต้นเองชอบธรรมเพียงใด       เราไม่ตอ้งฟัง
อบัราฮมั   ดาวดิหรือเปาโลพดูแลว้พดูอีกเก่ียวกบัส่ิงดีต่างๆ ท่ีพวกเขาท าท่ีท าใหเ้ขายนื
อยา่งชอบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจา้  คนเหล่าน้ีเพียงแค่เช่ือพระเจา้และความเช่ือของ
พวกเขาท าใหเ้ขาชอบธรรม 
 
ไม่มีพวกเราคนใดจะยนือยูใ่นสวรรคเ์พื่อเปรียบเทียบการกระท าดีของตนกบัผูอ่ื้น  
เพราะมีเพียงผูเ้ดียวท่ีจะไดรั้บศกัด์ิศรีต่อหนา้พระบลัลงักข์องพระเจา้  มีดวงดาวท่ี
เปล่งแสงเพียงดวงเดียว  ไม่มีระบบวรรณะทางจิตวญิญาณซ่ึงบางคนจะไดรั้บความสุข
ในศกัด์ิศรีของการกระท าของเขาในขณะท่ีคนอ่ืนจะยนือยูใ่นมุมดว้ยความสงสัยวา่พวก
นั้นท าไดอ้ยา่งไร  พระเยซูเจา้---พระองคเ์ท่านั้น---ไดรั้บศกัด์ิศรีจากความรอดของเรา  ถา้
ไม่ใช่พระองค ์ กไ็ม่มีผูใ้ดจะไดอ้ยูท่ี่นัน่ 
 
ดงัท่ีเปาโลเขียนไว ้“ แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวด  นอกจากเร่ืองกางเขนของพระเยซูคริสต์
เจ้าของเรา ”  (กาลาเทีย 6:14)  ไม่วา่เราท าการดีเพื่อพระองคม์ากเพียงใด  ไม่วา่เราจะน า
คนมาหาพระองคม์ากเพียงใด  หรือเราตั้งคริสตจกัรเพื่อพระองคม์ากเพียงใด  ศกัด์ิศรี
เดียวของเราอยูใ่นพระเยซูคริสตผ์ูท้รงพระส้ินพระชนมเ์พื่อเรา  ความชอบธรรมของเรา
ไม่ใช่ค  าถามเร่ืองการกระท าดี  ความพยายามของมนุษย ์  หรือการรักษาพิธีกรรมหรือกฏ
การถืออด  ความชอบธรรมของเรา---ทั้งเด๋ียวน้ีและส าหรับชัว่นิรันดร์---เป็นผลของ
ความเช่ือของเราในพระบุตรของพระเจา้ พระเยซูเจ้า 
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ความชอบธรรมโดยความเช่ือขจดัความแตกต่างทั้งปวงระหวา่งคนเหล่านั้นท่ีเป็นของ
พระคริสต ์  ขา้พเจา้ไม่ไดดี้กวา่ท่านหรือท่านดีกวา่ขา้พเจา้  เราทุกคนเป็นคนบาป ไดรั้บ
ความรอดโดยพระคุณอนัยอดเยีย่มของพระเจา้เท่านั้น  ไม่มีทางอ่ืนใดส าหรับการยนื
อยา่งถูกตอ้งต่อพระพกัตร์พระเจา้  มีความชอบธรรมเพียงอยา่งเดียวท่ีพระเจา้จะยอมรับ  
และนัน่คือความชอบธรรมของพระเยซูคริสตท่ี์มอบใหเ้รา   
 
ถา้ขา้พเจา้ก าลงัแสวงหาท่ีจะสัมพนัธ์กบัพระเจา้บนพื้นฐานของความชอบธรรมของ
ตนเองหรือการกระท าของตนเอง  หรือถา้ขา้พเจา้คาดหวงัท่ีจะไดรั้บพระพรเพราะ
ขา้พเจา้ประพฤติดีสัปดาห์น้ี  หรือขา้พเจา้ไดอ่้านไบเบ้ิลหลายบทหรือไดอ้ธิษฐานอยา่ง
มาก  แลว้ความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระเจา้มกัจะจืดจางลง  บางเวลาขา้พเจา้จะรู้สึกวา่
ความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระเจา้ดี และในเวลาอ่ืนขา้พเจา้รู้สึกวา่ไม่ดี  ท าไม ?  
เพราะขา้พเจา้พยายามเก่ียวขอ้งกบัพระองคบ์นพื้นฐานของความชอบธรรมของขา้พเจา้ 
 
หากปราศจากพระคุณ  ความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระเจา้กไ็ม่มีวนัเป็นความจริงท่ีถูก
จดัตั้งข้ึน  และกเ็ป็นไปไม่ไดท่ี้จะช่ืนชมยนิดีในสันติสุข  ถา้ความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบั
พระเจา้ข้ึนอยูก่บัวา่ขา้พเจา้รู้สึกอยา่งไร  ขา้พเจา้ด าเนินชีวติอยา่งไร  หรือข้ึนกบั
ความชอบธรรมของขา้พเจา้  ขา้พเจา้กไ็ม่สามารถสัมพนัธ์กบัพระเจา้ไดต้ลอดเวลา  
 
อยา่งไรกต็าม   เม่ือความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระเจา้ข้ึนอยูก่บัพระคุณของพระเจา้ต่อ
ขา้พเจา้  ประตูแห่งพระพรกไ็ม่มีวนัถูกปิด  พระพรของพระเจา้ถูกมอบใหบ้นพื้นฐาน
ของพระคุณของพระองค ์  พระกรุณาของพระองคท่ี์เราไม่สมควรไดรั้บ  ขา้พเจา้ไม่
สมควรไดรั้บพระพร  พระพรท่ีเขา้มาในชีวติขา้พเจา้มกัข้ึนอยูก่บัพระกรุณาของพระเจา้
ต่อขา้พเจา้ท่ีขา้พเจา้ไม่พึงไดรั้บ    พระเจา้รักขา้พเจา้มาก ไม่วา่อยา่งไรกต็าม  พระองคก์็
ทรงอวยพรขา้พเจา้  พระเจา้นั้นแสนดี  ค  าสรรเสริญท่ีเป็นจริงท่ีสุดคือค าสรรเสริญท่ี
เกิดข้ึนเองจากหวัใจของเราเม่ือเราระลึกถึงพระคุณอนัอศัจรรยข์องพระเจา้ต่อเรา 
 



 29 

แนวโน้มที่ดือ้ดงึ 
เราพบวา่มนัยากมากท่ีจะหนีพน้จากแนวความคิดวา่ความชอบธรรมของเราเก่ียวขอ้งกบั
งานท่ีเราท าเพื่อพระเจา้โดยทางใดทางหน่ึง  เรามกัจะพิจารณาวา่ผูเ้ช่ือบางคนสูงส่งกวา่
คนอ่ืนเพราะผลงานของเขา  เรายงัพบวา่ตวัเองใชม้าตรฐานน้ีวนิิจฉยัผูอ่ื้น  ถา้ใครบางคน
ไม่ไดท้ างานระดบัเดียวกนัหรือไม่ไดก้ระตือรือร้นเท่ากบัเรา  แน่นอนวา่บุคคลน้ีไม่ชอบ
ธรรมเท่าเรา 
 
มนัยากอยา่งยิง่ท่ีจะขจดัความคิดเร่ืองการชอบธรรมโดยการกระท าออกไปจากความคิด
ของเรา  เพราะความคิดเห็นน้ีฝังแน่นลึกมาก  พวกเราจ านวนมากเผชิญกบัการด้ินสู้กบั
ความรู้สึกผดิอยูเ่สมอ  แมแ้ต่ในฐานะคริสเตียน  เรายงัพบตนเองพร้อมส าหรับเร่ืองการ
ส านึกผดิท่ีท าลาย  เพราะเรารักพระเจา้  เราตอ้งการรับมาตรฐานส่วนบุคคลในการ
กระท าเพื่อรักษาเอกลกัษณ์ของเราในฐานะบุตรของพระเจา้  เน่ืองจากพระคริสตส์ถิตอยู่
ในขา้พเจา้แลว้ตอนน้ี  ขา้พเจา้ตอ้งการส าแดงความรักของพระองคซ่ึ์งคือความอดทน  
ความอดกลั้น  ความปราณี  ความอ่อนสุภาพและความเมตตา 
 
ความรักในชีวติของขา้พเจา้ช่างเปราะบางเพียงใด  ขา้พเจา้อาจก าลงัขบัรถไปบนฟรีเวย์
เม่ือคนขบัรถคนัหนา้ขา้พเจา้ขบัอยา่งโง่ๆ  และเป็นอนัตรายต่อชีวติขา้พเจา้  โดยทนัที  
ความรู้สึกโกรธวิ่งเขา้มาในใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้อยากกดแตรและขบัไล่จ้ีรถเขา และ
แสดงใหค้นโง่นั้นรู้วา่ขา้พเจา้รู้สึกอยา่งไรต่อการขบัรถของเขา  แต่หลงัจากท าส่ิงชัว่ร้าย
ทั้งหลายเหล่าน้ี ขา้พเจา้จ  าไดว้า่ป้ายทะเบียนของขา้พเจา้เขียนวา่  “ เนินกางเขน ”  ชัว่
เวลานั้น  ความรู้สึกผดิท่ีคุน้เคยของขา้พเจา้กเ็ทเขา้มาในหวัใจของขา้พเจา้  ความคิด
กล่าวโทษอยา่งเช่น “ ท่านช่างเป็นพยานท่ียิง่ใหญ่จริงๆ ”  ท่วมทน้ในใจขา้พเจา้และท้ิง
ความรู้สึกไร้ความชอบธรรมไวใ้นขา้พเจา้  ขา้พเจา้ท าพงัอีกแลว้ ขา้พเจา้ท าใหพ้ระเจา้
ผดิหวงัอีกแลว้และขา้พเจา้ถูกท้ิงไวด้ว้ยส านึกของการถูกแยกออกจากพระองค ์
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ส่ิงท่ียากต่อการควา้จบักคื็อแมว้า่พฤติกรรมของขา้พเจา้จะผดิ  แต่มนัไม่เก่ียวอะไรเลยกบั
การยนือยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้  มนัยากมากท่ีจะแยกแนวคิดเร่ืองการกระท าและธรรม
บญัญติัออกจากความคิดเร่ืองความชอบธรรม  การกระท าของขา้พเจา้และการยนือยูต่่อ
พระพกัตร์พระเจา้ดูเหมือนเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไม่สามารถแยกได ้ แต่ท่ีจริงมนัไม่เก่ียวขอ้ง
กนัเลยโดยส้ินเชิง 
 
ความจริงกคื็อพระเจา้โดยพระองคเ์องมอบการยนือยา่งถูกตอ้งแก่ขา้พเจา้เพราะขา้พเจา้
เช่ือในพระบุตรของพระองค ์  พระเยซูคริสต ์   ถา้การรักษารายการของกฎเกณฑ ์ดงัเช่น  
“ อยา่โกรธเม่ือขบัรถ ” หรือ “ อยา่อารมณ์เสียกบัลูกของท่าน ” อาจน าเราเขา้สู่
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้  แลว้การกระท าของขา้พเจา้และการยนือยูก่บัพระ
เจา้ของขา้พเจา้อาจเก่ียวขอ้งกนั  แต่ไม่มีกฏเกณฑท่ี์ใหชี้วติ เพราะบาปท าใหเ้กิดการแยก
ออกและความตาย  เพื่อใหเ้รามีชีวติ พระเจา้ตอ้งตั้งพนัธสัญญาใหม่ซ่ึงข้ึนอยูก่บัพระ
สัญญาท่ีดีกวา่ความชอบธรรมโดยการกระท า  พนัธสัญญาใหม่นั้นคือข่าวประเสริฐแห่ง
พระคุณ 
 

พระคุณและสันตสุิข 
ท่านอาจเป็นคนน่าเวทนา  ท่านหงุดหงิดง่ายและไม่มีความสุข  และท่านรู้สึกวา่พระเจา้
ไม่สามารถรักท่านได ้  ท่านรู้สึกขยะแขยงกบัความลม้เหลวของเน้ือหนงัของท่าน ท่านรู้
วา่ทั้งหมดท่ีท่านสมควรไดรั้บคือดา้นหลงัของพระหตัถพ์ระเจา้ในการพิพากษา 
 
ทนัใดนั้น  โดยไม่คาดฝัน  พระเจา้ประทานพระพรอนัดีเยีย่มแก่ท่าน  ในเวลานั้น ค  า
สรรเสริญกผ็ดุข้ึนมาจากหวัใจโดยไม่รู้ตวัเพื่อนมสัการพระเจา้  น่ีคือรูปแบบท่ีแทจ้ริง
ท่ีสุดของการสรรเสริญ  การนมสัการท่ีปะทุออกมาโดยไม่รู้ตวัเพื่อตอบสนองต่อพระคุณ
พระเจา้ น่ีคือชนิดของการสรรเสริญท่ีกล่าววา่ “ พระเจา้ดีต่อขา้พเจา้มาก ขา้พเจา้ไม่
สมควรไดรั้บแมแ้ต่นอ้ย ” 
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เพราะขา้พเจา้สัมพนัธ์กบัพระเจา้บนพื้นฐานของพระคุณ  ขา้พเจา้จึงไม่มีวนัถูกตดัออก
จากพระพรของพระองค ์  ในอีกทางหน่ึง  ถา้ขา้พเจา้คาดหวงัการเขา้แทรกแซงของพระ
เจา้แทนขา้พเจา้บนพื้นฐานของความดีหรือการกระท าของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ถูกตดั
ออกเป็นส่วนใหญ่ 
 
ขา้พเจา้คน้พบวา่การขาดแคลนพระพรของพระเจา้ในชีวติขา้พเจา้ไม่เก่ียวอะไรกบั
ผลงานภายนอกของขา้พเจา้  แต่เกิดมาจากการขาดแคลนความเช่ือในพระคุณพระ
เจา้ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วา่พระพรของพระเจา้ไม่มีเง่ือนไข ยิง่ขา้พเจา้ไดเ้ห็น
พระพรของพระองคใ์นชีวติขา้พเจา้มากเพียงใด  ขา้พเจา้กย็ิง่ตระหนกัวา่ขา้พเจา้ไม่คู่ควร
เพียงใด  เน่ืองจากความจริงน้ี  ขา้พเจา้สามารถมีสันติสุขท่ีน่าปล้ืมปีติ  ขา้พเจา้ไม่ตอ้ง
กงัวลเลย 
 
ถา้เราวางใจในความชอบธรรมของเราเป็นพื้นฐานส าหรับความสัมพนัธ์ของเรากบัพระ
เจา้  เราจะไม่มีวนัมีประสบการณ์ในสันติสุขท่ีมัน่คง  การพยายามสัมพนัธ์กบัพระเจา้บน
พื้นฐานของความพยายามและการกระท ามกัเป็นการด้ินรน  ความตึงเครียด  ความกดดนั  
ถา้เราเคยไดรู้้จกัสันติสุขของพระเจา้  เราตอ้งตระหนกัวา่พระคุณอนัอศัจรรยข์องพระเจา้
หลัง่ไหลสู่เราคร้ังแรกแมว้า่เราจะเส่ือมทรามและไม่สมควรกบัมนักต็าม   
 
หลงัจากการไดรั้บพระคุณอนัดียอดเยีย่มของพระเจา้แลว้  สันติสุขของพระเจา้เติมเตม็
หวัใจและชีวติของเรา  เรารู้วา่พระองคท์รงรักเรา---แมว้า่เราอยูห่่างไกลจากความ
สมบูรณ์  แมว้า่เราลม้เหลว  แมเ้ม่ือดูราวกบัวา่ไม่มีใครรักเรา  (และเรากไ็ม่โทษพวกเขา 
เพราะเรากย็งัไม่รักตวัเองเลย)  พระเจา้กย็งัทรงรักเรา 
 
ท่านเคยไดย้นิเร่ืองฝาแฝดสยามแห่งพนัธสัญญาใหม่หรือไม่ ?          มนัคือค าเลก็ๆ 2 ค า 
“ พระคุณและสันติสุข ”  มนัมาดว้ยกนัเสมอ  เราอาจกล่าววา่ฝาแฝดคนพีคื่อพระคุณ  มกั  
จะเป็น “ พระคุณและสันติสุข ” เสมอ  เราไม่เคยอ่านค าแสดงความนบัถือวา่ “ สันติสุข 
 
 



 32 

 
และพระคุณ ” เลย   ท าไม ?   เพราะนัน่จะเป็นการตั้งเกวยีนไวห้นา้มา้  ล  าดบัท่ีเหมาะสม
มกัเป็น “ พระคุณและสนัติสุข ” เพราะเราไม่สามารถรู้จกัสันติสุขของพระเจา้ในหวัใจ
ของเราไดจ้นกวา่เราจะมีประสบการณ์ในพระคุณของพระเจา้ในชีวติเราก่อน 
 

บริสุทธ์ิเหมือนพระเยซูเจ้า 
ไบเบ้ิลกล่าววา่ใครบางคนท่ีวางความเช่ือของเขาในพระเยซูเจา้ไดรั้บ “ การท าใหช้อบธรรม ”  
นัน่หมายความวา่อะไร ?  หมายความวา่พระเจา้ไดป้ระทานท่ียนือยูต่่อพระพกัตร์พระองค ์
แก่เราราวกบัวา่เราไม่เคยท าบาปเลย 
 
น่ีไม่ใช่เร่ืองเลก็นอ้ยส าหรับพระเจา้ท่ีจะท าใหส้ าเร็จ เพราะถา้เราทุกคนท าบาปและพลาด
เป้าหมาย พระเจา้จะยงัคงยติุธรรมและมองดูเราเหมือนวา่เราไม่เคยท าบาปไดอ้ยา่งไร ?  
ถา้พระองคเ์ห็นชีวติเราอยา่งท่ีมนัเป็นจริงๆ  และตอ้งกระท าตามพระลกัษณะแห่งความ
ยติุธรรมของพระองค ์ พระองคจ์ะสามารถท ากบัเราเหมือนวา่เราสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร ? 
 
น่ีคือท่ีซ่ึงฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐเขา้มา  พระเจา้ทรงท าใหพ้ระเยซูเจา้ผูไ้ม่มีบาป
ใหบ้าปเพื่อเรา         พระคมัภีร์ประกาศวา่พระเจา้ทรงวางความบาปของเราทุกคนไวบ้น
พระคริสต ์  พระเยซูเจา้เขา้แทนท่ีขา้พเจา้และรับการลงโทษท่ีควรแก่ขา้พเจา้ในฐานะคน
บาปท่ีมีความผดิไปแทน 
 
น่ีคือข่าวประเสริฐท่ียอดเยีย่มแห่งพระคุณ  เราสามารถยนือยา่งชอบธรรมต่อพระพกัตร์
พระเจา้ห่างไกลเหนือกวา่ทุกส่ิงท่ีเราจะไดรั้บภายใตธ้รรมบญัญติั  เพราะไม่วา่เราจะ
พยายามรักษาธรรมบญัญติัอยา่งเขม้งวดเพียงใด  เรากม็กัรักษาไม่ได ้  อยา่งไรกต็าม 
ความชอบธรรมท่ีมาทางความเช่ือในพระคริสตถู์กบรรจุเขา้มาในเราและเป็นส่ิงท่ีครบ
บริบูรณ์  ไม่สามารถเพิ่มเติมอะไรเขา้ไปไดอี้ก ในพระคริสต ์ ขา้พเจา้มีท่ียนืท่ีชอบธรรม
สมบูรณ์ต่อพระพกัตร์พระเจา้   ไม่มีขอ้กล่าวหาใดต่อขา้พเจา้อีก    ในสายพระเนตรของ 
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พระองค ์   ขา้พเจา้สมบูรณ์พร้อม  นัน่ไม่ไดห้มายความวา่ ขา้พเจา้เป็นคนท่ีสมบูรณ์
พร้อม---ไม่ใช่โดยความพยายามท่ีไม่มีทางส าเร็จ  มนัหมายความวา่พระเยซูคริสต์
สมบูรณ์พร้อมและขา้พเจา้มีความชอบธรรมของพระองคเ์กบ็ไวใ้นบญัชีของขา้พเจา้
เพราะความเช่ือของขา้พเจา้ในพระองค ์
 
ขา้พเจา้จะสรรเสริญพระเจา้อยา่งไรดีส าหรับความรู้ในพระคุณของพระเจา้ท่ีทรงน ามาสู่  
หวัใจของขา้พเจา้ และส าหรับความสัมพนัธ์ดว้ยความรักท่ีขา้พเจา้มีกบัพระองค ์  มนัไม่
เปล่ียนไป  มนัไม่เปล่ียนแปลงเม่ือขา้พเจา้หดหู่ใจ หรือท าผดิ หรือโกรธ  มนัเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเคล่ือนอยา่งมัน่คงและคงอยูเ่สมอ  พระองคท์รงรักขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้
อ่อนหวานและพระองคท์รงรักขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้ร้ายกาจ  ช่างดีเพียงใดท่ีไดรู้้จกัพระคุณ
ของพระเจา้และข่าวประเสริฐแห่งพระคุณนั้น 
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บทที่ 3   

พระคุณ  : ไม่มีคนโปรดในแผ่นดินพระเจ้ำ 
 
ท่านเคยสังเกตไหมวา่บ่อยคร้ังเพียงใดท่ีคนท่ีเราจดักลุ่มวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้จะรอด  ไดถู้ก
พระเจา้ก าหนดใหเ้ป็นผูก้ลบัใจคนต่อไป ? 
 
ไม่ใช่เร่ืองผดิปกติท่ี Calvary Chapel ท่ีเพื่อนท่ีไม่ไดเ้จอกนัมานานมากจะบงัเอิญมาพบ
กนัท่ีโถงทางเดิน  มองกนัอยา่งแปลกใจและกล่าวข้ึนพร้อมกนั “ คุณมาท าอะไรท่ีน่ี ? ”  
การเจอกนัในคริสตจกัรพร้อมดว้ยไบเบ้ิลในมือและรอยยิม้บนใบหนา้ท าใหเ้ขางง  ทั้ง 2  
ไม่คิดวา่อีกคนควรไดรั้บความรอด 
 
ขา้พเจา้ไม่คาดวา่มีคนหลายคนในคริสตจกัรยคุแรกจะอธิษฐานเพื่อความรอดของเซาโล  
พวกเขาน่าจะพดูวา่ “ พระเจา้ โปรดน าชายคนนั้นออกไป  เขาจะฆ่าคริสตจกัร  หยดุเขา
ไว ้พระองคเ์จา้ขา้ ”  พวกเขาคงจะหวงัใหพ้ระเจา้ตีโดยทนัทีดว้ยการพิพากษา 
 
แต่พระเจา้มีอีกวธีิหน่ึงในการหยดุเขา---ไม่เหมือนส่ิงใดกต็ามท่ีพวกเขาคาดเดา  พระเจา้
ทรงน าชีวติเซาโลสู่การหยดุชะงกัและหมุนเขากลบั 180 องศาในขณะท่ีเขาเดินอยูบ่น
ถนนสู่ดามสักสั  เซาโลบงัเกิดใหม่เป็นเปาโลและกลายเป็นผูป้ระกาศท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ของข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ 
 
พระเจา้เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการเลือกผูท่ี้ไม่น่าไดรั้บเลือกมากท่ีสุดและเปล่ียนพวกเขาเป็น
ถว้ยรางวลัแห่งพระคุณของพระองค ์  พระองคท์รงสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงท่ี
งดงามในเราแต่ละคน  พระองคส์ามารถเปล่ียนระบบค่านิยมของเราและท าใหเ้ราเป็นส่ิง
ท่ีทรงสร้างใหม่ในพระคริสต ์  พระองคท์รงเรียกเราใหเ้ป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีพระคุณของ
พระองคส์ามารถกระท าได ้
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ไม่มีใครเลก็น้อยเกินไป 
บางคร้ังเราท าผดิพลาดในการคิดวา่พระเจา้ใชเ้ฉพาะคน “ พิเศษ ”  : คนแขง็แรง  คน
ฉลาด คนสวย  เราไม่คิดวา่พระองคมี์ท่ีส าหรับพวกเราท่ีเหลือ  เราคิดผดิอยา่งยิง่ 
 
พระเจา้ไม่มีคน “ ส าคญั ” พระเจา้ทรงใชค้นธรรมดาและท ากิจผา่นคนสามญั  นัน่คือ 
เหตุผลท่ีเปาโลเขียนวา่   

“ (26) ดูก่อนพ่ีน้องท้ังหลาย จงพิจารณาดูว่าพวกท่านท่ีพระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้น   
   เป็นคนพวกไหน มีน้อยคนท่ีโลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนท่ีมีอ านาจ มีน้อย   
   คนท่ีมีตระกลูสูง (27) แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนท่ีโลกถือว่าโง่เขลา เพ่ือท าให้ 
   คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนท่ีโลกถือว่าอ่อนแอ เพ่ือท าให้คนท่ีแขง็ 
   แรงอับอาย ”    (1 โครินธ์ 1:26-27) 

 
พระเจา้ทรงรักเราคนธรรมดาและมอบของประทานใหเ้ราเพื่อวา่เราจะเติมเตม็ท่ีของเรา
ในพระกายของพระคริสต ์  ความสามารถใดกต็ามท่ีเรามีเป็นของประทานจากพระหตัถ์
ของพระองค ์ ทุกส่ิงท่ีเรามีถูกมอบใหแ้ก่เรา ดงัท่ีเปาโลกล่าวไวใ้น 1 โครินธ์ 4:7  “ ผู้ใด
เล่ากระท าให้ท่านวิเศษกว่าคนอ่ืน  ท่านมีอะไรท่ีท่านมิได้รับมา ” 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บศกัด์ิศรีในงานรับใชข้องขา้พเจา้ราวกบัวา่ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บมนัมา ราวกบัวา่
ส่ิงท่ีขา้พเจา้สามารถแบ่งปันเป็นความอจัฉริยะหรือความหลกัแหลมของขา้พเจา้เองได้
อยา่งไร ?  ส่ิงมีค่าใดๆ ท่ีขา้พเจา้มีลว้นมาจากพระเจา้  ไม่มีทางท่ีขา้พเจา้จะสามารถ
เยอ่หยิง่และโออ้วด ราวกบัวา่ขา้พเจา้เป็นใครบางคนท่ีไม่ข้ึนต่อพระเจา้ แยกจากพระองค์
แลว้  ขา้พเจา้กไ็ม่มีอะไรเลย  แยกจากพระองคแ์ลว้ ขา้พเจา้ไม่สามารถท าอะไรไดเ้ลย 
 
คนมกัพฒันาภาพท่ีล าพองของความส าคญัและความยิง่ใหญ่ของตนเอง และมองดว้ย
ความพอใจในสถานะของเขาในพระราชกิจของพระเจา้        แต่ความจริงกคื็อพระเจา้ไม่ 
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ตอ้งการพวกเราคนใดเลย  ขา้พเจา้ขอโทษถา้นัน่ท าใหท่้านรู้สึกไร้ความส าคญั  แต่น่ีเป็น
ความจริง  พระองคไ์ดเ้ลือกท่ีจะใชเ้รา  แต่พระองคไ์ม่จ  าเป็นตอ้งใช ้ พระองคส์ามารถใช้
ใครอ่ืนกไ็ดอ้ยา่งง่ายๆ  
 
ส าหรับขา้พเจา้ นัน่เป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนกลวั  ขา้พเจา้ไม่ไดถู้กเลือกรับใชเ้พราะขา้พเจา้ยอด
เยีย่ม พระเจา้ไม่ไดเ้ลือกเราเน่ืองจากความยิง่ใหญ่  ความสามารถหรือศกัยภาพของเรา  
พระองคเ์ลือกเราเพราะพระองคต์ดัสินใจเลือกเรา  คนท่ีภูมิใจและมีความส าคญัไม่ชอบ
เร่ืองเช่นนั้น  พวกเขา “ อยูเ่หนือ ” การถูกเลือก---โดยปกติเขาไม่ไดถู้กเลือก  พระเจา้
เลือกโดยพระคุณของพระองค ์ พระองคท์รงเลือกขา้พเจา้  พระองคท์รงเลือกท่าน 
 
สวรรคจ์ะเตม็ไปดว้ยความประหลาดใจ  เม่ือเรามองไปรอบๆ ความประหลาดใจอนัดบั
แรกคงเป็นคนทั้งปวงท่ีเราคิดวา่ไม่มีทางไปสวรรคไ์ด ้  ความประหลาดใจถดัไปคงเป็น
คนเหล่านั้นท่ีนัง่แถวหนา้ในท่ีนัง่แห่งเกียรติยศ  เราจะกล่าววา่ “ คนเเหล่าน้ีเป็นใคร ? 
ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อน ”  “ พวกเขาบางคนไปท่ี Calvary Chapel ” บางคนจะ
พดูวา่ “ แต่ชคัอยูท่ี่ไหน ? ”   และจากดา้นหลงัของฝงูชนท่ีระเบียง  ขา้พเจา้จะตะโกนวา่ 
“ ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี  ขอบคุณพระเจา้ โดยพระคุณของพระองค ์ ขา้พเจา้ท าได ้” 
 

ทุกคนเท่าเทียมกนัในแผ่นดนิพระเจ้า 
ก่อนท่ีจะเผชิญหนา้ต่อหนา้กบัพระเยซูเจา้บนถนนสู่ดามสักสั  อคัรสาวกเปาโลใชชี้วติ
ส่วนใหญ่ของเขาในฐานะฟาริสี  ฟาริสีเป็นสมาชิกของลทัธิศาสนายวิท่ียดึธรรมบญัญติั
อยา่งเขม้งวดซ่ึงต่อตา้นพระเยซูเจา้อยา่งแขง็ขนั  เรารู้จกัวา่พวกเขาเป็นใครโดยพิจารณา
จากค าอธิษฐานของเขา ซ่ึงถูกเกบ็ไวส้ าหรับเรานอ้ยมาก  ทุกเชา้ รับไบอธิษฐานวา่ “ พระ
บิดา ขา้พระองคข์อบพระคุณพระองคท่ี์ขา้พระองคไ์ม่ไดเ้กิดเป็นคนต่างชาติ  ทาสหรือ
ผูห้ญิง ” ไม่สงสัยเลยวา่น่ีคือส่วนหน่ึงของชีวติท่ีอุทิศตนถวายของเปาโลมาหลายปี 
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น่าสนใจอยา่งยิง่วา่อคัรสาวกเปาโลเปล่ียนส่วนประกอบทั้ง 3 ของค าอธิษฐานตาม
ประเพณีในหวัพวกเขา  เปาโลเขียนวา่ 

“ จะไม่เป็นยิวหรือกรีก  จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่า 
   ท่านเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนัโดยพระเยซูคริสต์ ”  (กาลาเทีย 3:28) 

 
พระเยซูเจา้เป็นผูท้  าใหเ้ท่าเทียมท่ียิง่ใหญ่  พระคุณของพระองคป์ฏิเสธท่ีจะยกคนหน่ึง
เหนือคนอ่ืน  เราทุกคนเป็นหน่ึงเดียวกนั  เพราะในพระคริสต ์ พระเจา้ยอมรับคนบาปคน
หน่ึงเหมือนท่ีพระองคย์อมรับอีกคนหน่ึง  พระเจา้ทรงวางคุณค่ามหาศาลบนแต่ละบุคคล 
 
ข่าวประเสริฐน้ีสร้างผลกระทบมหาศาลในโลกไม่วา่ไปถึงท่ีใดกต็าม  ลองพิจารณาถึง
สิทธิของผูห้ญิง  ก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้มาในนิวกีนี  ผูห้ญิงถูกมองวา่ไม่มีค่าควรแก่
การนมสัการพระเจา้  ผูห้ญิงคนหน่ึงเพียงแค่แตะสถานนมสัการเท่านั้นตอ้งถูกท าใหต้าย  
ความเป็นประชากรชั้น 2 เช่นน้ีสร้างบรรยากาศของความกลวัและความอบัอายและ
น าไปสู่อตัราการฆ่าตวัตายสูงมากในบรรดาผูห้ญิง  การกดข่ีหนกัมาก  ลองจินตนาการ
ถึงผลกระทบต่อวฒันธรรมน้ีเม่ือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณปรากฏข้ึน  ทนัใดนั้น  ชาย
และหญิงคน้พบวา่ในพระคริสต ์ ไม่มีความแตกต่างระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง 
 
พระเยซูเจา้ท าใหก้ารเขา้ถึงพระเจา้อยา่งเท่าเทียมกนัเป็นไปไดส้ าหรับทุกคนโดยไม่
ค านึงถึงกลุ่มประชากรของเขา  พระเจา้ไม่ไดรั้บเราในฐานะคนแปลกหนา้ท่ีถูกท าให้
ชอบธรรมหรือคนคุน้เคยท่ีอยูไ่กล  แต่ในฐานะลูกท่ีรักยิง่ของพระองค ์ ยอห์นบอกเราวา่   
 “ แต่ส่วนบรรดาผู้ ท่ีต้อนรับพระองค์  ผู้ ท่ีเช่ือในพระนามของพระองค์  พระองค์ 

   กท็รงประทานสิทธิให้เป็นบตุรของพระเจ้า ”  (ยอห์น 1:12) 
 
น่ีคือความงดงามของข่าวประเสริฐ 
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ไม่วา่เราเคยเป็นอะไรหรือเราเคยท าผดิอะไร  ถา้เราจะวางความเช่ือของเราในพระคริสต ์ 
เราจะไดรั้บการอภยัส าหรับบาปทั้งปวงของเรา  แมจ้ะเหนือพระพรท่ีไม่สามารถเขา้ใจ
ได ้ พระเจา้ยงัคงรับเราในฐานะบุตรของพระองค ์ นัน่คือส่ิงท่ีเปาโลหมายถึงเม่ือเขียนวา่ 
“ เพราะว่าท่านท้ังหลายเป็นบตุรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเช่ือ ”      
(กาลาเทีย 3:26)  ค าวา่ “ บุตร ”  ในขอ้ความน้ีตามตวัอกัษรหมายถึง  “ ถูกวางไวใ้นฐานะ
บุตร ” 
 
พระเจา้ไม่มีบุคคลส าคญัคนใด  บุคคลแห่งพระคุณของพระเจา้ไม่ใช่เพียงแค่คนแขง็แรง  
คนฉลาด หรือคนสวย  พระองคท์รงเรียกคนธรรมดาอยา่งเรามาอยูข่า้งพระองคแ์ละโอบ
พระกรอนัเขม้แขง็ของพระองคร์อบเราดว้ยการสวมกอดอยา่งอ่อนโยนดว้ยความรัก  น่ี
คือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ 
 

ถูกเลอืกโดยพระคุณ 
เปาโลมองชีวติทั้งหมดของเขาเป็นผลของทางเลือกอนัทรงพระคุณของพระเจา้ เขากล่าว
วา่ “ แต่เม่ือพระเจ้า . . .  ทรงพอพระทัยท่ีจะส าแดงพระบตุรของพระองค์แก่ข้าพเจ้า ”  
(กาลาเทีย 1 :15,16)  นัน่คือส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการท าในชีวติเราทุกคน  นัน่คือส่ิงท่ีพระเจา้
ตอ้งการท าในท่านเด๋ียวน้ี  พระเจา้ปรารถนาท่ีจะส าแดงพระบุตรแก่โลกผา่นท่าน 
 
ท่ีจริงแลว้  พระเจา้ทรงท ากิจในชีวติท่านตั้งแต่เม่ือท่านก่อร่างข้ึนในครรภม์ารดาเพื่อท า
ใหท่้านเป็นเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์เพื่อส าแดงพระบุตรของพระองค ์   นัน่คือเหตุผลท่ีเปาโล
เขียนวา่ “ พระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบญัชา
ให้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ ” (กาลาเทีย 1:15)  น่าท่ึงท่ีไดเ้ห็นวา่พระเจา้ทรง
จดัเตรียมเปาโลเพื่องานรับใชม้านานก่อนท่ีเขาจะท า 
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พระเจา้ทรงรู้วา่พระองคต์อ้งการบุคคลพิเศษเพื่อน าข่าวประเสริฐแห่งพระคุณไปยงัคน
ต่างชาติ  ชายคนน้ีจะตอ้งท าลายประเพณีท่ีฝังแน่นของพวกยวิผูซ่ึ้งมกัเป็นคนยดึเผา่พนัธุ์  
พวกเขาจะไม่ผสมรวมกบัพวกต่างชาติ---ปฏิเสธแมแ้ต่การรับประทานอาหารร่วมหรือ
เขา้ไปในบา้นของคนต่างชาติ  ท่ีจริงแลว้  เม่ือฟาริสีคนหน่ึงเดินไปตามถนน  เขาจะจบั
เส้ือคลุมของเขาใหพ้นัรอบตวัเขาเพราะกลวัวา่เส้ือผา้ของเขาจะไปโดนคนต่างชาติ  
หากฟาริสีบงัเอิญไปสัมผสักบัคนท่ีไม่ใช่ชาวยวิ  เขาตอ้งกลบับา้น  อาบน ้า ซกัเส้ือผา้ 
และออกห่างจากวหิารในวนันั้น  เขามองวา่ตนเองมีมลทิน  แต่คนท่ีพระเจา้ตอ้งการให้
ประกาศข่าวประเสริฐตอ้งออกไปและใชชี้วติกบัคนต่างชาติและเป็นหน่ึงเดียวกบัคน
ต่างชาติ 
 
น่าสนใจอยา่งยิง่ท่ีพระเจา้ทรงเลือกชาวยวิผูซ่ึ้งร้อนรนท่ีสุดเก่ียวกบัประเพณีของบรรพ
บุรุษใหท้ างานพิเศษน้ี 
 
เม่ือเปาโลมองกลบัไป  เขาเห็นวา่พระหตัถข์องพระเจา้อยูใ่นชีวติเขาอยา่งไรตั้งแต่
เร่ิมแรก เพราะวฒันธรรมกรีกแทรกซึมทัว่โลก  ชายท่ีพระเจา้เลือกตอ้งถูกจุ่มในประเพณี
และปรัชญาของมนั  เพราะเขาจะตอ้งเดินทางไปทัว่อาณาจกัรโรมนัและเผชิญกบั
ภยนัตรายทุกอยา่ง  เขาจึงตอ้งเป็นคนสัญชาติโรมนั 
 
ดงันั้น  พระเจา้จดัเตรียมใหเ้ซาโลตอ้งเกิดมาในสัญชาติโรมนั  เขาไดรั้บสัญชาติโรมนัมา
อยา่งไรไม่มีใครรู้  แต่น่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบขอ้ใหญ่ต่อเปาโล  ช่วยเขาใหพ้น้จากความ
ยากล าบาก  และแมแ้ต่สภาพการณ์ท่ีคุกคามถึงชีวติ (กิจการ 22 และ 25) 
 
เมืองทาร์ซสักมี็วฒันธรรมกรีกท่ีแรง  เปาโลมีมากกวา่เพียงแค่การแสดงออกเลก็นอ้ยถึง
ประเพณีและแนวคิดเก่ียวกบักรีกโบราณ  เขาเป็นส่วนของมนัดว้ย  น่ีท าใหเ้ป็นไปได้
ส าหรับเขาท่ีจะเก่ียวขอ้งอยา่งไดผ้ลกบัคนต่างชาติและท่ีจะรู้ถึงความแตกต่างเลก็ๆนอ้ย 
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ของแนวคิดแบบกรีก  พื้นเพของเขาท าใหเ้ขาสามารถส่ือสารความจริงของพระเยซูคริสต์
กบัพวกกรีก 
 
ในขณะเดียวกนั  พระเจา้ตอ้งการบุคคลผูท่ี้เป็นชาวยวิเตม็ตวั  เม่ือเปาโลอายปุระมาณ 12 
ปี  พ่อแม่ของเขาส่งเขาไปกรุงเยรูซาเลม็  เพื่อศึกษาใกลชิ้ดกบักามาลิเอล  หน่ึงใน
นกัวชิาการชาวยวิท่ียิง่ใหญ่ของยคุนั้น  ท่ีนัน่เปาโลไดซึ้มซบัวฒันธรรมและประเพณี
ฮีบรู  เป็นผูเ้ช่ียวชาญพระคมัภีร์ทลัมุด (Talmud)  และพระคมัภีร์ภาษาฮีบรู    เปาโลมี
ความจริงจงัอยา่งมากเก่ียวกบัธรรมบญัญติัและแสวงหาท่ีจะเป็นคนชอบธรรมโดยการ
รักษาธรรมบญัญติัดว้ยความสามารถดีท่ีสุดของเขา  เขาเหนือกวา่คนร่วมสมยัของเขา 
 
เขาเขียนถึงชาวฟีลิปปีวา่ 
 “ ถ้าผู้ อ่ืนคิดว่าเขามีเหตุผลท่ีจะไว้ใจในเนือ้หนัง  ข้าพเจ้ากมี็มากกว่าเขาเสียอีก ”  

(ฟีลิปปี 3:4) 
 
เปโตรและสาวกคนอ่ืน ซ่ึงมีพื้นเพเป็นคนหาปลาหรือคนเกบ็ภาษี  ไม่ไดถู้กเตรียมให้
เขา้ใจในธรรมบญัญติัไดอ้ยา่งถ่ีถว้นเหมือนเปาโล 
 
เม่ือถึงวนัท่ีพระเจา้ทรงส าแดงพระคุณแก่เปาโลบนถนนสู่ดามสักสั  อคัรสาวกกส็ามารถ
ท าใหพ้ระคมัภีร์ตามพนัธสัญญาเดิมเขา้ไดพ้อดีกบัการปรากฏข้ึนของพระเยซูคริสต ์  เขา
เร่ิมมองดูพระเมสสิยาห์จากมุมมองใหม่  เปาโลเป็นตวัเลือกท่ีสมบูรณ์ในการเทศนส์อน
ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ  เพราะถา้จะมีใครกต็ามท่ีแสวงหาท่ีจะเป็นคนชอบธรรมโดย
ธรรมบญัญติั  คนนั้นกคื็อเปาโล น่ีคือชายผูก้ล่าววา่ “ ในด้านความชอบธรรมซ่ึงมีอยู่โดย
ธรรมบญัญติั  (ข้าพเจ้า) กไ็ม่มีท่ีติได้ ” (ฟีลิปปี 3:6)  เขารู้ถึงความไร้ประโยชนข์องการ
พยายามเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบญัญติั ดงันั้น  เม่ือเขามาถึงความรู้อนัรุ่งโรจนข์อง
พระเยซูคริสต ์ เขากย็ดึเอาความชอบธรรมใหม่ท่ีมอบใหเ้ขาผา่นความเช่ือของเขาในพระ
เยซูคริสตอ์ยา่งยนิดี 
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ไม่มีส่ิงใดเปลีย่นแปลง 
เร่ืองราวของเปาโลเหมือนนิยาย  แต่อยา่คิดแมแ้ต่นาทีเดียววา่การจดัเตรียมชนิดน้ีของ
พระเจา้เป็นเร่ืองเฉพาะส าหรับเปาโลหรือธรรมิกชนคนอ่ืนในพนัธสัญญาใหม่  ขา้พเจา้
สามารถตรวจสอบชีวติของขา้พเจา้  และเห็นวา่พระเจา้ทรงแยกขา้พเจา้ออกจากครรภ์
มารดาส าหรับงานท่ีพระองคท์รงใหข้า้พเจา้ท า 
 
ขา้พเจา้มองกลบัไปและเห็นถึงเหตุการณ์ท่ีมีความหมายส าคญัมากท่ีดูเหมือนไม่ค่อย
ส าคญัในเวลานั้น  ตอนน้ี ขา้พเจา้ตระหนกัวา่เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นทางแยกในชีวติ
ขา้พเจา้ท่ีช่วยก่อร่างและก าหนดชะตาชีวติของขา้พเจา้  เม่ือมองกลบัไป  ขา้พเจา้เห็นถึง
พระหตัถข์องพระเจา้ในแต่ละสถานการณ์เหล่านั้น  แมว้า่ในเวลานั้นขา้พเจา้ไม่ตระหนกั
วา่พระหตัถพ์ระเจา้ทรงอยูใ่กล ้  ขา้พเจา้คิดวา่พระเจา้ไดล้ะท้ิงขา้พเจา้ แต่ตอนน้ีขา้พเจา้
เห็นวา่พระเจา้ทรงท ากิจในทุกสภาพการณ์ยากล าบากของชีวติขา้พเจา้เพื่อจดัเตรียม
ขา้พเจา้ส าหรับงานท่ีพระองคท์รงก าหนดไวใ้หข้า้พเจา้  มนัเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีไดร้ะลึก
ถึงการตดัสินใจบางอยา่งท่ีขา้พเจา้ท าในเวลาวกิฤตและตระหนกัวา่พระหตัถข์องพระเจา้
น าขา้พเจา้โดยตลอด 
 
เราร้องเพลง  “ All the way my Savior leads me ”  (พระผูช่้วยใหร้อดทรงน าขา้พเจา้มา
ตลอดทาง)  เม่ือมองปัญหาหลงัเกิดเหตุการณ์  ขา้พเจา้สามารถเป็นพยานวา่พระหตัถพ์ระ
เจา้อยูเ่หนือชีวติขา้พเจา้ตั้งแต่เร่ิมตน้  บางคร้ังพระเจา้เขา้แทรกแซงอยา่งเหนือธรรมชาติ
เพื่อปกป้องขา้พเจา้  พระองคมี์งานพิเศษใหข้า้พเจา้ท าและพระองคท์รงท าใหข้า้พเจา้
เหมาะกบังานนั้น 
 
ไม่ก่ีสัปดาห์ก่อนขา้พเจา้เกิด  ญาติของขา้พเจา้เสียชีวติจากโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ 
พี่สาวของขา้พเจา้กติ็ดเช้ือโรคน้ี  วนัหน่ึงเธอเกิดอาการชกัอยา่งรุนแรงจนครอบครัวของ
ขา้พเจา้คิดวา่เธอตายแลว้  แม่ของขา้พเจา้รีบวิง่ออกจากอพาร์ตเมนทไ์ปยงัท่ีพกัของศิษยา 
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ภิบาลของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน  ท่ีซ่ึงเธอวางร่างท่ีปราศจากชีวติของพี่สาวขา้พเจา้บนพรม  
ศิษยาภิบาลและแม่ของขา้พเจา้เร่ิมตน้อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้น าพี่สาวของขา้พเจา้กลบัมา
มีชีวติ  ตาของเธอเหลือกกลบั  ขากรรไกรแขง็และจบัชีพจรไม่ได ้
 
เม่ือพ่อของขา้พเจา้กลบัมาบา้นหลงัจากนั้นสักครู่  พยาบาลรอพ่ออยูแ่ละบอกวา่ “ คุณ
น่าจะไปตามหาภรรยาของคุณ ลูกสาวคุณก าลงัจะตาย เธออาจตายแลว้กไ็ด ้ ”  พ่อของ
ขา้พเจา้รีบวิง่ไปยงัท่ีพกัของศิษยาภิบาลเพื่อท าร้ายผูรั้บใชแ้ละน าพี่สาวของขา้พเจา้ไป
โรงพยาบาล  พ่อคิดวา่เป็นเร่ืองไร้สาระท่ีอธิษฐานเม่ือตอ้งการแพทย ์   แต่เม่ือพ่อเขา้ไป
ในบา้นและเห็นสภาพของพี่สาวขา้พเจา้ พ่อกรู้็วา่สายไปแลว้  ท่านคุกเข่าลงอยา่งแหลก
สลายต่อพระพกัตร์พระเจา้ 
 
ผูรั้บใชบ้อกแม่ของขา้พเจา้วา่ “ ตอนน้ีจงละสายตาของคุณจากลูกสาวของคุณ ใหส้ายตา
ของคุณมองท่ีพระเยซูเจา้เท่านั้นและเร่ิมมองท่ีพระเจา้ ”  แม่ของขา้พเจา้---ตั้งครรภ์
ขา้พเจา้อยู-่--เงยหนา้หาพระเจา้และพดูวา่ “ ขา้แต่พระเจา้  ถา้พระองคช่์วยกูลู้กสาวของ
ขา้พระองค ์  ขา้พระองคจ์ะมอบชีวติของขา้พระองคต่์อพระองค ์  ขา้พเจา้จะรับใช้
พระองคใ์นทุกเร่ืองท่ีพระองคต์อ้งการ ”  พี่สาวของขา้พเจา้ไดรั้บการรักษาทนัที  เธอเร่ิม
ร้องไห ้ ลุกข้ึนนัง่  มองไปรอบๆ และอยากกลบับา้น  พวกเขาพาเธอกลบับา้นโดยไดรั้บ
การรักษาหาย 
 
ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมาขา้พเจา้กเ็กิดและแพทยป์ระกาศว่า “ คุณไดลู้กชาย ” พ่อของขา้พเจา้วิง่
ไปตามทางเดินของโรงพยาบาล  “  สรรเสริญพระเจา้  เป็นลูกชาย ” ในเวลานั้น  แม่ของ
ขา้พเจา้อธิษฐาน “ ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีประทานลูกสาวกลบัมาใหข้า้พระองค ์  ค  า
สาบานท่ีขา้พระองคใ์หไ้วว้า่จะรับใชพ้ระองค ์ ขา้พระองคจ์ะท าใหส้ าเร็จผา่นลูกชายของ
ขา้พระองค ์” 
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จากวยัเด็กของขา้พเจา้    แม่ของขา้พเจา้ปลูกฝังพระวจนะของพระเจา้ในหวัใจขา้พเจา้  
เม่ือขา้พเจา้เล่นชิงชา้ในสนาม  แม่จะช่วยขา้พเจา้ใหจ้ดจ าขอ้พระค า  เม่ือขา้พเจา้อาย ุ4 ปี  
แม่สอนขา้พเจา้อ่านโดยใชไ้บเบ้ิล  ขา้พเจา้สะกดค าท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถออกเสียง  แม่จะ
เล่าถึงเม่ือคร้ังท่ีขา้พเจา้ไม่รู้จกัตวัอกัษรทั้งหมดและพยายามอยา่งดีท่ีสุดเพื่ออธิบายมนั   
เธอหวัเราะเม่ือเธอจ าไดว้่าขา้พเจา้เรียกตวั “ V ” วา่เตน็ทค์ว  า่  ดว้ยความอดทนและความ
รัก  เธอเล้ียงดูและสอนขา้พเจา้ถึงความย  าเกรงพระเจา้ 
 
เม่ือขา้พเจา้อาย ุ  7 ปี   ขา้พเจา้สามารถบอกช่ือหนงัสือทั้งหมดของไบเบ้ิลและสะกดได ้ 
เวลาเขา้นอน  ขา้พเจา้ไม่เคยฟังเทพนิยาย  มีแต่เร่ืองราวในไบเบ้ิล   แทนท่ีจะเป็นเร่ือง 
Goldilocks และหมี 3 ตวั  ขา้พเจา้เติบโตข้ึนมากบัดาวดิและโมเสส  แม่ของขา้พเจา้สอน
ขา้พเจา้วา่เม่ือพระเจา้อยูก่บัเรา  เราไม่ตอ้งกลวัอะไรหรือใครเลย  ไม่มียกัษต์นใด
สามารถต่อตา้นเราไดเ้ม่ือพระเจา้ทรงอยูก่บัเรา 
 
ขา้พเจา้ไม่สามารถจ าเวลาท่ีขา้พเจา้ไม่รู้จกัและไม่รักพระเจา้ไดเ้ลย  ขา้พเจา้ไม่มีค  าพยาน
ของการกลบัใจ  มีเวลาท่ีขา้พเจา้ประกาศความเช่ือของขา้พเจา้ต่อหนา้สาธารณชนและ
ไดรั้บบพัติศมา  แต่ดูเหมือนวา่ตั้งแต่จากครรภม์ารดา  ขา้พเจา้ถูกแยกออกเพื่อพระเจา้
และเพื่อพระวจนะของพระเจา้ 
 
เม่ือขา้พเจา้มีอายมุากข้ึน  ขา้พเจา้ตดัสินใจเลือกอาชีพเป็นศลัยแพทยป์ระสาทและเร่ิม
เรียนวชิาท่ีเตรียมส าหรับวิชาชีพนั้น  เม่ือใดกต็ามท่ีขา้พเจา้อธิบายถึงความทะเยอทะยาน
ของขา้พเจา้  แม่ของขา้พเจา้จะเพียงแค่ยิม้และใหก้ าลงัใจขา้พเจา้  แม่ไม่เคยบอกขา้พเจา้
ถึงค าสัญญาท่ีแม่ท าส าหรับชีวติขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้เกิด 
 
ระหวา่งช่วงวยัรุ่น  พระเจา้ทรงเปล่ียนแปลงชีวติขา้พเจา้ท่ีค่ายฤดูร้อนท่ีซ่ึงขา้พเจา้ไดใ้ห้
ค  าสัญญาต่อความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต ์  พระเจา้ประทบัในใจขา้พเจา้วา่คนมี 
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ความตอ้งการมากกวา่ทางกาย  การรับใชส้ าหรับความตอ้งการทางกายใหค้วามช่วยเหลือ
ชัว่คราว  แต่การรับใชเ้พื่อความตอ้งการทางจิตวญิญาณช่วยผูค้นไดถึ้งนิรันดร์  พระเจา้
ทรงเรียกขา้พเจา้ใหรั้บใชใ้นการรักษาจิตวิญญาณมนุษยข์องพระองค ์
 
ขา้พเจา้คิดวา่แม่ของขา้พเจา้คงผดิหวงัอยา่งมากเม่ือเธอรู้วา่ลูกชายของเธอจะไม่เป็น
แพทย ์   ขา้พเจา้คาดวา่จะเห็นไหล่ท่ีคอ้มลงและใบหนา้ท่ีผดิหวงัเม่ือขา้พเจา้ประกาศแก่
ครอบครัวถึงการเปล่ียนแปลงทิศทางของชีวติขา้พเจา้    แต่เม่ือขา้พเจา้บอกแม่วา่ขา้พเจา้
รู้สึกวา่พระเจา้ทรงเรียกขา้พเจา้สู่งานรับใชแ้ละสู่วทิยาลยัพระคริสตธรรม  เธอยิม้และ
บอกวา่ “ ดีแลว้ลูก ”  ท าใหข้า้พเจา้ประหลาดใจท่ีแม่ไม่ไดร้้องไหห้รืออารมณ์เสีย 
 
ขา้พเจา้ไปยงัวทิยาลยัพระคริสตธรรม  ไดรั้บการอบรม  แต่งงานกบัเคย ์  และไดเ้ร่ิมงาน
รับใชข้องเราดว้ยกนั  ไม่นานก่อนแม่ตาย   แม่บอกขา้พเจา้ถึงเร่ืองการดูเหมือนตายของ
พี่สาวขา้พเจา้และค าสัญญาของแม่ต่อพระเจา้---ซ่ึงเธอสาบานท่ีจะรักษาสัญญาผา่น
ขา้พเจา้  แม่เป็นหน่ึงในคนท่ีรักพระเจา้และงดงามท่ีสุดท่ีขา้พเจา้เคยรู้จกั---หญิงท่ีมีจิต
วญิญาณลึกล ้าและเป็นตวัอยา่งท่ียอดเยีย่ม  ตอนน้ีขา้พเจา้สามารถมองกลบัไปและเห็นวา่
แมแ้ต่เม่ืออยูใ่นครรภม์ารดา  ขา้พเจา้กถู็กแยกออกมาเพื่อพระเจา้ส าหรับงานรับใชท่ี้
พระองคก์  าหนดไวใ้หข้า้พเจา้ 
 
ท่านรู้ไหมวา่น่ีกเ็ป็นจริงส าหรับท่านเช่นกนั ?  ถา้โดยทางความเช่ือ  ท่านไดว้างชะตา
ชีวตินิรันดร์ของท่านไวใ้นพระหตัถแ์ห่งความรักของพระเยซูคริสต ์   ท่านกแ็น่ใจไดว้า่
พระเจา้ก าลงัทรงท ากิจในการสร้างเหตุการณ์และสถานการณ์ของชีวติท่านใหเ้ป็น
ลวดลายท่ีงดงามเพื่อส าแดงพระบุตรของพระองคต่์อชายหญิงรอบๆตวัท่าน  พระหตัถ์
ของพระองคอ์ยูบ่นท่านดงัท่ีอยูม่าตั้งแต่ก่อนท่านเกิด 
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ถูกเรียกโดยพระคุณ 
มนัส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะจ าไวว้า่พระหตัถข์องพระเจา้อยูบ่นเราโดยพระคุณ  เราทุกคนถูก
เรียกมาโดยพระคุณ  ดงัท่ีเปาโลกล่าววา่ “ แต่เม่ือพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชำใช้ข้ำพเจ้ำโดยพระคุณของพระองค์” (กาลาเทีย 1:5)  
ขา้พเจา้ไม่สมควรท่ีจะถูกเลือกมารับใชพ้ระเจา้  ขา้พเจา้ไม่สมควรท่ีจะไดรั้บความรอด  
ขา้พเจา้ไม่สมควรท่ีจะไดอ้ยูใ่นสวรรค ์ ขา้พเจา้สมควรกบัจุดท่ีร้อนท่ีสุดในนรก  
 
แต่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหท่้านหรือขา้พเจา้  พระเจา้ทรงวางแผนชีวติเราอยา่ง
สวยงามและมอบงานพิเศษใหเ้ราแต่ละคนท า  บางคนสามารถบรรลุผลตามแผนของ
พระเจา้ส าหรับชีวติของเขาในเวลาเพียง 1 ชัว่โมง  พวกเราคนอ่ืนชา้และงุ่มง่ามและอาจ
ตอ้งใชเ้วลาทั้งชีวติเพื่อท าใหพ้ระประสงคสู์งสุดของพระเจา้ส าหรับเราบรรลุผลส าเร็จ 
 
จงระลึกถึงค าถามของโมรเดคยัต่อพระนางเอสเธอร์ 
 “ ท่ีจริงเธอมารับต าแหน่งราชินีกเ็พ่ือยามวิกฤติเช่นนีก้เ็ป็นได้นะ  ใครจะรู้ ” 
 (เอสเธอร์ 4:14) 
 
พระประสงคส์ าคญัของพระเจา้ส าหรับการด ารงอยูข่องเอสเธอร์ถูกท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ
ในเวลาเพียงไม่ก่ีวนั  พระเจา้ทรงยกเธอข้ึน  น าเธอเขา้สู่ราชส านกัเปอร์เซียและท าใหเ้ธอ
เป็นมเหสีของกษตัริยอ์าหุสเอรัส เพื่อวา่โดยผา่นการอธิษฐานเผือ่ของเธอ  พระองคจ์ะไว้
ชีวติชาวยวิ 
 
พระเจา้มีงานพิเศษส าหรับเราแต่ละคนและจ าเป็นท่ีเราทุกคนตอ้งถูกเตรียมตวัเพื่องาน
นั้น  พวกเรามากมายจะใชชี้วติส่วนใหญ่ของเราในการเตรียมตวัก่อนวนัของเราจะมาถึง  
เราจะท าใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้ส าหรับชีวติเราบรรลุผลส าเร็จแลว้เราจะตายจากไป  
พระประสงคข์องพระเจา้ส าหรับเราจะถูกท าใหส้ าเร็จ 
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ท่ีใดกต็ามท่ีเราพบตวัเราเอง  พระเจา้มีเหตุผลในการวางเราไวท่ี้นัน่  พระองคท์รงวาง
พระหตัถข์องพระองคบ์นชีวติเราและบนแต่ละสภาพการณ์ในชีวติเรา  เราอาจตอ้งผา่น
การทดลองท่ียากล าบาก  แต่ความยากล าบากเป็นส่ิงจ าเป็น  พระเจา้ตอ้งการพฒันา
บุคลิกลกัษณะท่ีดีในเราท่ีจะช่วยเราใหบ้รรลุผลส าเร็จตามแผนการของพระองคส์ าหรับ
เรา 
 
พระเจา้ทรงก าลงัท ากิจในเราแต่ละคน เราเป็นฝีพระหตัถข์องพระองค ์  งานช้ินเอกของ
พระองค ์  “ เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์
เพ่ือให้ประกอบการดี  ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงด าริไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เรากระท า ” (เอเซฟัส 
2:10)  พระเจา้จะทรงท ากิจในเราแต่ละคนตามพระคุณของพระองคเ์พื่อวา่เราจะท าให้
งานท่ีพระองคม์อบหมายใหเ้ราส าเร็จในแผน่ดินของพระองคแ์ละเพื่อพระสิริของ
พระองค ์
 

ระวงัหลุมพราง 
ซาตานรู้วา่พระหตัถพ์ระเจา้อยูบ่นเราและมนัจะพยายามใชค้วามอ่อนแอและการไร้
ความสามารถของเราเพื่อท าใหเ้ราหมดก าลงัใจ  มารมกัตั้งขอ้เรียกร้องท่ีไม่มีเหตุผลต่อ
เรา ท าใหเ้ราคิดวา่พระเจา้อยูเ่บ้ืองหลงัขอ้เรียกร้องเหล่าน้ีและกระตุน้เราใหด้ิ้นรนเพื่อให้
บรรลุถึงระดบัความสมบูรณ์เหนือความสามารถของเรา 
 
เม่ือซาตานรบกวนและพนัธนาการเรา  หลายคร้ังเราลม้ลงในความส้ินหวงั  เราหมด
ก าลงัใจอยา่งหนกัและเราตอ้งการลาออก  แต่เม่ือใดกต็ามท่ีเราพยายามบรรลุถึง
มาตรฐานท่ีพระเจา้ไม่ไดต้ั้งไวส้ าหรับเรา  หวัใจของเราหนกัอยา่งยิง่  และผลลพัธ์กอ็าจ
น่าเศร้า 
 
เดก็หนุ่มท่ีมีร่างกายพิการไดเ้ขา้ร่วมในคริสตจกัรของเรา  หลงัจากการนมสัการทุกคร้ัง  
เขาพยายามลุกข้ึนและพดูกบัขา้พเจา้  เขามีความยากล าบากอยา่งยิง่ในการพดู  แต่ขา้พเจา้
นบัถือความสามารถของเขาในการอธิบายตวัเอง  ขา้พเจา้นบัถือความฉลาดของเขา  
ค  าถามของเขาดีและรู้แจง้ 
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อยา่งไรกต็าม  เขามีปัญหาอยา่งยิง่  และวนัหน่ึงเขาพยายามท้ิงตวัเองลงหนา้รถบนถนนท่ี
วุน่วายหนา้คริสตจกัร  เขาถูกพาเขา้มาในส านกังาน  เราอธิษฐานกบัเขาและโทรเรียกผูมี้
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  เรารู้สึกว่าเพื่อความปลอดภยัของตวัเขาเอง  เขาตอ้งไดรั้บการตรวจโดย
แพทย ์ เขาถูกน าไปยงัโรงพยาบาลท่ีซ่ึงเขาไดรั้บการตรวจและปล่อยตวัออกมา   
 
ชดัเจนวา่เขาก าลงัทุกขท์รมานภายใตก้ารประณาม  เขาร้องวา่ “ ชคั ผมไม่สามารถเลิก
บุหร่ี ”  ขา้พเจา้พยายามบอกเขาไม่ใหก้งัวลเก่ียวกบัมนั---การสูบบุหร่ีของเขาไม่ไดท้ าให้
เขาเป็นคริสเตียนชั้นสอง  วนัอาทิตยถ์ดัมา เขากลบัมาท่ีคริสตจกัรและบอกขา้พเจา้วา่
พระเจา้ไดต้กลงกบัเขา  เขาบอกวา่เขาไดใ้หค้  ามัน่สัญญาท่ีแทจ้ริงแลว้  แต่ขา้พเจา้บอก
ไดว้า่เขายงัมีปัญหา  เห็นไดช้ดัวา่ซาตานกล่าวหาเขาเก่ียวกบัความอ่อนแอทางเน้ือหนงั
ของเขาและทรมานเขาเก่ียวกบัการพิการทางกายของเขา 
 
วนัหน่ึง  พนัธนาการของการหมดก าลงัใจและการถูกประณามมีราคาสูงถึงชีวติของเขา  
เขาฆ่าตวัตายโดยกระโดดจากระเบียงของตึกสูง---ทั้งหมดเป็นเพราะเขายอมใหศ้ตัรูใช้
ความอ่อนแอของเขาท าใหเ้ขาหมดก าลงัใจ 
 
หากเพียงแต่ชายหนุ่มคนนั้นไดเ้รียนรู้วา่เราไม่สามารถเป็นไดม้ากกวา่คนท่ีพระเจา้ทรง
ท าใหเ้ราเป็น  ไม่มีใครในพวกเราเคยบรรลุคุณค่าอ่ืนใดนอกเหนือจากงานของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ในชีวติเรา  ดงันั้น  เราตอ้งไม่เสียใจ  เราตอ้งไม่ประณาม
ตวัเอง  เราตอ้งไม่ต าหนิตนเองอยา่งรุนแรงส าหรับความลม้เหลวของเรา  เราเพียงแต่ตอ้ง
รับรู้และจดจ าความอ่อนแอของเราและกล่าวอยา่งถ่อมใจ “ ขา้แต่พระเจา้  ขา้พระองครู้์
วา่ขา้พระองคอ่์อนแอ  ขา้พระองคต์อ้งการความช่วยเหลือของพระองค ์ ขา้พระองคข์อ
มอบส่ิงน้ีใหก้บัพระองคแ์ละทูลขอพระองคใ์หท้ าส่ิงท่ีขา้พระองคไ์ม่สามารถท าไดด้ว้ย
ตนเอง  ”  และพระองค์จะทรงท า 
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ทุกคนเป็นที่ต้อนรับที่น่ี   
พระกายของพระคริสตเ์ป็นส่ิงสวยงาม  ทุกส่วนของร่างกายเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญั  มนั
จะเป็นร่างกายท่ีช่วยตวัเองไม่ไดแ้ละแปลกประหลาดเพียงใดถา้มีแต่ปาก  พระเจา้สร้าง
ปากในร่างกายของขา้พเจา้  แต่แน่นอนวา่ทั้งร่างกายไม่ใช่ปาก  หลายส่วนของร่างกายมี
ความส าคญักวา่ปาก  ช่างงดงามเพียงใดท่ีไดเ้ห็นพระกายของพระคริสตท์ าหนา้ท่ีอยา่ง
ท่ีตั้งไว ้  โดยคนจากทุกวิถีชีวติและทุกกลุ่มประชากรและทุกพื้นเพท างานร่วมกนัเพื่อรับ
ใชพ้ระเจา้อยา่งเป็นหน่ึงเดียว 
 
พระเจา้ตอ้งการส าแดงพระบุตรของพระองคใ์นท่านไม่วา่ท่านมาจากไหน  ไม่วา่ท่านอยู่
ท่ีใด  และไม่วา่ท่านท าอะไร  จงยอมใหพ้ระเยซูคริสตส่์องสวา่งผา่นชีวติท่าน  ผา่น     
ทศันคติของท่าน   ผา่นการกระท าของท่านและการตอบสนองของท่าน 
 
เราเคยร้องเพลงประสานเสียงในคริสตจกัร  “ ขอใหค้วามงดงามของพระเยซูมองเห็นได้
ในขา้พเจา้ ความรักและความบริสุทธ์ิอนัน่าอศัจรรยข์องพระองค ์  โอ  พระวญิญาณของ
พระเจา้  ธรรมชาติทั้งหมดของขา้พระองคถู์กหล่อหลอม  จนกวา่ความงดงามของพระ
เยซูเจา้จะเห็นไดใ้นขา้พเจา้ ”  น่ีเป็นมากกวา่เพลงประสานเสียงท่ีไพเราะและค าอธิษฐาน 
ท่ีดีเลิศ  มนัควรเป็นความปรารถนาของหวัใจของเราแต่ละคนดว้ย 
 
ดงัท่ีดาวดิอธิษฐาน  “ ขา้แต่พระเจา้  โปรดใหค้วามงดงามของพระองคม์องเห็นไดใ้นขา้
พระองค ์ ” (สดุดี 17:15 “ เม่ือข้าพระองค์ต่ืนขึน้ ข้าพระองค์จะอ่ิมเอิบใจด้วยพระ
ลกัษณะของพระองค์ ” ) 
 
โดยพระวญิญาณ  เราทุกคน---คนท่ีน่ารักและคนธรรมดา  คนแขง็แรงและคนอ่อนแอ  
คนหลกัแหลมและคนหวัชา้---ก าลงัถูกเปล่ียนใหเ้ป็นเหมือนพระเยซูเจา้  เราทุกคนดว้ย 
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กนัเป็นจุดมุ่งหมายแห่งพระคุณ  และเราทุกคนดว้ยกนัจะอ่ิมเอิบใจในวนัแห่งความ
รุ่งโรจนน์ั้นเม่ือเราต่ืนข้ึนในพระลกัษณะของพระองค ์
 
จะเป็นอยา่งอ่ืนไปไดอ้ยา่งไร ? 
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บทที่ 4   

พระคุณ  :  ภำพเหมือนแห่งพระคณุ 
 

การพดูเก่ียวกบัพระคุณในแง่นามธรรมเป็นเร่ืองหน่ึง  แต่เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะอธิบายวา่
พระคุณเป็นเหมือนอะไร  ถา้ “ ภาพๆหน่ึงมีค่าเท่ากบัค าพนัค า ”  พระคุณจะเป็นภาพ
ชนิดใดกนั ? 
 
บางทีภาพท่ีดีท่ีสุดของพระคุณในไบเบ้ิลทั้งเล่มเห็นไดใ้นตวับุคคลหน่ึงในพนัธสัญญา
เดิมท่ีถูกอา้งถึงโดยผูเ้ขียนหลายคนในพนัธสัญญาใหม่  อบัราฮมัเป็นท่ียอมรับทัว่ไปใน
ฐานะบิดาของเหล่าผูเ้ช่ือ  เขาใหภ้าพท่ีชดัเจนของส่ิงท่ีพระคุณเป็นและท า 
 
ทั้งในพระธรรมโรมและกาลาเทีย  อคัรสาวกเปาโลยอ้นกลบัไปยงัอบัราฮมัในฐานะ
ตวัอยา่งดีท่ีสุดของคนท่ีพระเจา้ยอมรับโดยความเช่ือของเขา  ในโรม 4 :3 เปาโลเขียนวา่     
“ พระคัมภีร์ว่าอย่างไร ?  กว่็าอับราฮัมเช่ือในพระเจ้าและเพราะความเช่ือนั้นเอง  พระเจ้า
ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม ” 
 
อคัรสาวกใชต้วัอยา่งเดียวกนัน้ีในกาลาเทีย 3 :6-7  ซ่ึงเขาเขียนวา่  
 “ ดังท่ีอับราฮัมได้เช่ือพระเจ้า  การท่ีเช่ือนั้น พระเจ้าทรงนับว่าเป็นคนชอบธรรม 

   แก่ท่าน  ฉะนั้น  คนท่ีเช่ือนั้นแหละเป็นบตุรของอับราฮัม ”  
 

การบรรยายเร่ืองราว 
ปฐมกาล 15 บอกเราวา่อบัราฮมักบัซาราห์ภรรยาของเขาไม่สามารถมีบุตร  แต่พระเจา้
ทรงใหพ้ระสัญญากบัพวกเขาวา่โดยทางลูกหลานของพวกเขา  ทุกประชาชาติของโลก
จะไดรั้บพระพร  แมจ้ะมีความเป็นไปไม่ไดเ้ลย  อบัราฮมักว็างใจพระเจา้  ปฐมกาล 15:6  
บอกวา่ “ อับราฮัมกเ็ช่ือพระเจ้า  ความเช่ือนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่
ท่าน ” 
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ปีแลว้ปีเล่าผา่นไปและไม่มีทารกเกิดมา  อบัราฮมัและซาราห์เร่ิมสงสัยวา่พระเจา้จะท า
ตามพระสัญญาหรือไม่    ดงันั้น  วนัหน่ึงซาราห์กจ็ดัการเร่ืองน้ีดว้ยตวัเองและเสนอวา่
อบัราฮมัควรท าใหฮ้าการ์หญิงรับใชข้องเธอตั้งครรภ ์  แลว้พวกเขากจ็ะเล้ียงดูเดก็ท่ีเกิดมา
เหมือนลูกตวัเอง  (ช่างน่าสนใจยิง่ท่ีความคิดเร่ืองการอุม้ทอ้งแทนไม่ใช่เร่ืองสมยัใหม่
อยา่งท่ีเราคิด)  ฮาการ์ตั้งครรภแ์ละใหก้ าเนิดบุตรชาย ซ่ึงพวกเขาตั้งช่ือวา่อิชมาเอล       
แต่เม่ือเดก็คนน้ีอาย ุ 13 ปี   พระเจา้ทรงย  ้าพระสัญญาของพระองคก์บัอบัราฮมัอีกคร้ัง  
อบัราฮมัยงัยากท่ีจะเช่ือวา่พระเจา้จะใหเ้ขามีบุตรชายกบันางซาราห์  เขาทูลพระเจา้วา่
เป็นความคิดท่ีดี  แต่อิชมาเอลอยูท่ี่น่ีแลว้---ท าไมไม่เพียงแต่อวยพระพรอิชมาเอลล่ะ?   
 
มนัช่างหนุนใจเพียงใดท่ีอบัราฮมั ชายท่ีไบเบ้ิลเรียกวา่ “ บิดาของคนทั้งปวงท่ีเช่ือ ” (โรม 
4:11)  กด้ิ็นสู้เพื่อจะเช่ือว่าพระสัญญาจะบรรลุผลโดยทางนางซาราห์  เม่ือพระเจา้ทรงย  ้า
พระสัญญาท่ีจะใหมี้บุตรชายโดยนางซาราห์  ช่างไม่น่าเช่ือจนนางซาราห์หวัเราะ  หลาย
ปีต่อมาเม่ือพระสัญญาส าเร็จผลและนางซาราห์ใหก้  าเนิดบุตร  พวกเขากต็ั้งช่ือบุตรชาย
ของเขาวา่อิสอคั ซ่ึงหมายความวา่ “ เสียงหวัเราะ ” 
 
ในขณะท่ีอิสอคัเติบโตข้ึน  อิชมาเอลพี่ชายของเขาแสดงความไม่พอใจต่อความสนใจท่ีมี
อยา่งท่วมทน้ต่อบุตรแห่งพระสัญญา     ในงานเล้ียงเพื่อฉลองการหยา่นมของอิสอคั      
อิชมาเอลยนือยูห่่างๆ เยาะเยย้นอ้งชายของเขา  เม่ือนางซาราห์สังเกตเห็นทศันคติมุ่งร้าย
ของเขา เธอกเ็รียกร้องใหอ้บัราฮมัส่งอิชมาเอลกบันางฮาการ์ไปใหพ้น้  เธอยนืยนัวา่        
อิชมาเอลตอ้งไม่มีส่วนในมรดกท่ีก าหนดไวใ้หอิ้สอคั 
 
โดยธรรมชาติ  อบัราฮมัโศกเศร้ากบัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนไปน้ี  แต่พระเจา้ใหค้วามมัน่ใจ
กบัเขาวา่พระองคจ์ะดูแลอิชมาเอล  อบัราฮมัตอ้งฟังนางซาราห์และขบัหญิงทาสและลูก
ชายของเธอออกไป  มนัชดัเจนวา่พวกเขาไม่สามารถสืบทอดพระพรท่ีเป็นพระสัญญา
ของพระเจา้ 
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ระบายสีภาพ 
เม่ือเปาโลตอ้งการสนบัสนุนกรณีของเขาเร่ืองความชอบธรรมโดยพระคุณทางความเช่ือ 
เขาช้ีน าผูอ่้านยอ้นกลบัไปยงัอบัราฮมั   เขาบอกวา่เร่ืองราวของอบัราฮมัมีการอุปมาท่ี
สามารถท าใหป้ระเดน็ของเขาชดัเจน  โดยประเพณี  รับไบในสมยัของเปาโลถือวา่มีการ
ตีความได ้ 2 ทางส าหรับทุกขอ้ความของพระคมัภีร์   การตีความอยา่งแรกซ่ึงเรียกวา่ 
peshat  อา้งถึงความหมายธรรมดาและเห็นไดช้ดัของเน้ือหา    พวกเขายงัยดึถือวา่มี
ความหมายท่ีซ่อนอยูข่องแต่ละขอ้ความ  ซ่ึงเรียกวา่ remez  รับไบบางคนยดึถือการ
ตีความเพิ่มเติมอีก 2 ชนิด : derash  ซ่ีงเก่ียวกบัความหมายเชิงอุปมาและอะไรกต็ามท่ีไม่
เป็นตามตวัอกัษร และ  sod  (“ ความลบั ”)  ซ่ึงใหค้วามหมายเชิงอุปมา  อุปสรรคส าหรับ
แนวคิดท่ีซบัซอ้นและขดัแยง้เหล่าน้ีกคื็อท าใหค้นธรรมดาสับสนและสงสัยเก่ียวกบัขอ้
ส่ือสารของพระคมัภีร์ 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่จุดเพ่งมองท่ีดีท่ีสุดคือความหมายท่ีธรรมดาและเห็นไดช้ดัของเน้ือหา   
พระเจา้ทรงสามารถตรัสอยา่งชดัเจนในส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการตรัส  คนมากมายหลงไป
จากค าสอนท่ีชดัเจนของไบเบ้ิลโดยการหาการตีความท่ีเป็นจิตวญิญาณและเพอ้ฝันของ
พระคมัภีร์  ใหเ้ราเผชิญหนา้กบัมนั :  ดว้ยการท าใหมี้ความความหมายทางจิตวญิญาณ
อยา่งเพียงพอ  เราสามารถรับบางส่ิงท่ีไม่เป็นพิษเป็นภยัดงัเช่น Old Mother Hubbard  
และสร้างค าเทศนาท่ีน่าตกตะลึงจากนิทานนั้น ลองคิดถึงความหมายโดยนยัทางจิต
วญิญาณอนัลึกล ้าของหญิงชราคนน้ีท่ีไปท่ีตูเ้กบ็ของเพื่อหยบิกระดูกใหสุ้นขัท่ีน่าสงสาร
ของเธอ  เราสามารถวาดภาพเธอติดกบัอยูใ่นชีวติท่ีโดดเด่ียว หมดก าลงัใจและวา่งเปล่า
เพราะตูเ้กบ็ของวา่งเปล่า  ช่างเป็นวนัท่ีน่าเศร้าเม่ือทรัพยากรทั้งหมดของเราหมดไป 
 
ดว้ยจินตนาการเลก็นอ้ย  เราสามารถสร้างภูเขาแห่งหลกัค าสอนจากเนินดินเลก็ๆ ท่ีเป็นท่ี
อยูข่องตวัตุ่น วธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดคือการหลีกเล่ียงการตีความเชิงอุปมาเวน้แต่พระคมัภีร์
เองใหพ้ื้นฐานของค าอุปมานั้นแก่เรา  ในกรณีน้ี โดยการดลใจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  
เปาโลดึงความหมายโดยนยัเชิงอุปมาจากชีวติของอบัราฮมั  ซ่ึงสามารถเช่ือถือได ้  
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“ (22) เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า อับราฮัมมีบตุรสองคน คนหน่ึงเกิดจากหญิงทาส 
อีกคนหน่ึงเกิดจากหญิงท่ีเป็นไป  (23) บตุรท่ีเกิดจากหญิงทาสนั้นกเ็กิดตามธรรมดา  แต่
ส่วนบตุรท่ีเกิดจากหญิงท่ีเป็นไทนั้นเกิดตามพระสัญญา  (24) ข้อความนีเ้ป็นอุปไมย 
ผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง  คนหน่ึงมาจากภเูขาซีนาย คลอดลกูเป็น
ทาสคือนางฮาการ์ (25) นางฮาการ์นั้นได้แก่ภเูขาซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกบักรุง
เยรูซาเลม็ปัจจุบนั เพราะกรุงนีก้บัพลเมืองเป็นทาสอยู่ (26) แต่ว่าเยรูซาเลม็ซ่ึงอยู่เบือ้งบน
นั้น เป็นไท เป็นมารดาของเราท้ังหลาย (27) เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า  จงช่ืนชม
ยินดีเถิด  โอ หญิงหมนัเอ๋ย  ผู้ไม่คลอดบตุร  จงเปล่งเสียงโห่ร้อง  เจ้าผู้ไม่เจบ็ครรภ์ 
เพราะว่าบตุรของแม่ร้าง กย็งัมีมากกว่าบตุรของหญิงท่ีอยู่กับสามี (28)  ดูก่อนพ่ีน้อง
ท้ังหลาย  เราเป็นบตุรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัค (29)  แต่ในคร้ังนั้น  ผู้ ท่ีเกิดตาม
ธรรมดาได้ข่มเหงผู้ ท่ีเกิดตามพระวิญญาณฉันใด  ปัจจุบนักเ็หมือนกนัฉันนั้น (30) แต่
พระคัมภีร์ว่าอย่างไร กว่็า ‘ จงไล่หญิงทาสกับบตุรชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบตุร
ของหญิงทาส จะรับมรดกร่วมกับบตุรของหญิงท่ีเป็นไทไม่ได้ ’ (31) เหตุฉะนั้น พ่ีน้อง
ท้ังหลาย เราไม่ใช่บตุรของหญิงทาส แต่เป็นบตุรของหญิงท่ีเป็นไท ” (กาลาเทีย 4:22-
31) 
 

ความส าคญัของเร่ืองราว 
เปาโลบอกเราวา่เหตุการณ์เหล่าน้ีไม่ไดส้ าคญัในแง่ประวติัศาสตร์เท่านั้น  แต่ยงัแสดงให้
เห็นถึงสถานะท่ีไม่ดีของคนเหล่านั้นท่ีพยายามรับพระพรของพระเจา้ทางการกระท า  
นางฮาการ์และบุตรชายของเธอเป็นภาพของคนเหล่านั้นท่ีพยายามเป็นคนชอบธรรมต่อ
พระพกัตร์พระเจา้โดยการท าตามธรรมบญัญติั  เม่ืออบัราฮมัและนางซาราห์หมดหวงัท่ี
จะไดเ้ห็นพระสัญญาบรรลุผล  พวกเขากห็นัไปพึ่งความพยายามของตนเอง  ซ่ึงน ามาแต่
ความปวดหวัและวุน่วาย  เพราะอิชมาเอลเป็นผลผลิตของเน้ือหนงั  เขาเป็นตวัแทนคนท่ี
แสวงหาพระพรโดยการกระท าของมนุษย ์  ในทางตรงขา้มอิสอคัเป็นบุตรแห่งพระ
สัญญา  เป็นตวัแทนคนท่ีไดรั้บพระพรของพระเจา้โดยทางความเช่ือ 
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เช่นเดียวกบัท่ีอิชมาเอลเยาะเยย้อิสอคั  คนท่ีด าเนินชีวติภายใตธ้รรมบญัญติัในทุกวนัน้ีก็
ยงัคงดูถูกคนท่ีเลือกท่ีจะด าเนินชีวติโดยความเช่ือ เปาโลเสนอแนะวา่กลยทุธ์กดดนัของผู ้
นบัถือศาสนายวิถูกคาดไวล่้วงหนา้ในความขดัแยง้ระหวา่งพี่นอ้งเหล่าน้ี  ในลกัษณะ
เดียวกนั  คนเหล่านั้นในยคุของเปาโลผูท่ี้ยนืยนัในความเล่ือมใสในธรรมบญัญติัส าหรับ
ความชอบธรรมตอ้งถูกขบัออกไป  ในคศ.70  ค าอุปมาน้ีถูกท าใหบ้รรลุเม่ือกรุงเยรูซาเลม็
ถูกท าลายโดยกองทหารโรมนัภายใตก้ารน าของติตสั  คนเหล่านั้นท่ีข่มเหงชายและหญิง
แห่งความเช่ือถูกส่งไปเป็นเชลย 
 
เปาโลท าใหผ้ดิไปจากตอนจบท่ีเศร้าของผูท่ี้รักษาธรรมบญัญติัดว้ยอนาคตท่ีมหศัจรรย์
ของลูกแห่งความเช่ือ  โดยยกอา้งจากอิสยาห์  เขาเขียนวา่ 

“  จงช่ืนชมยินดีเถิด โอ หญิงหมนัเอ๋ย  ผู้ไม่คลอดบุตร 
    จงเปล่งเสียงโห่ร้อง  เจ้าผู้ไม่เจบ็ครรภ์  
    เพราะบตุรของแม่ร้างกย็งัมีมากกว่า ‘ บตุรของหญิงท่ีอยู่กับสามี ’ ”  
    (กาลาเทีย 4:27) 
 

เขาหมายความวา่ผูเ้ช่ือซ่ึงรวมกนัเขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้โดยผลของความเช่ือ จะมี
มากมายกวา่คนเหล่านั้นทั้งหมดท่ีพยายามไปใหถึ้งพระเจา้โดยการกระท าของเขาเอง  
 
ท่ีน่ีค  าอุปมาสู่จุดเพ่งมอง 
 “ เหตุฉะนั้น พ่ีน้องท้ังหลาย  เราไม่ใช่บตุรของหญิงทาส แต่เป็นบตุรของหญิงท่ี 
               เป็นไท ” (กาลาเทีย 4:31) 
  
คนเหล่านั้นท่ีเป็นของพระคริสตจ์ะไดรั้บพระพรของพระเจา้และเป็นการส าเร็จผลตาม
พระสัญญาของพระองคต่์ออบัราฮมัท่ีวา่โดยพงศพ์นัธุ์ของเขา  ประชาชาติทั้งปวงบน
โลกจะไดรั้บพระพร 
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เราไดรั้บพระพรโดยทางพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั พระเยซูคริสต ์ อิสรภาพ พระสัญญาและ
พระพรของพระเจา้เป็นของทุกคนผูแ้สวงหาการยนือยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้โดยทางความ
เช่ือในพระเยซูคริสต ์  ในฐานะลูกแห่งพระสัญญาและผูรั้บความรักอนัไม่มีเง่ือนไขของ
พระเจา้  เราสามารถช่ืนชมยนิดีความคงเส้นคงวาอนัยอดเยีย่มในการเดินกบัพระคริสต์
ของเรา 
 
ดงัท่ีเพลงนมสัการกล่าวไว ้ “ พระเยซูช าระทั้งหมดแลว้  ขา้พระองคเ์ป็นหน้ีต่อพระองค ์
บาปไดท้ิ้งรอยเป้ือนแดงก ่าไว ้ พระองคท์รงช าระมนัใหข้าวเหมือนหิมะ ” เม่ือเราปรากฏ
อยูต่่อหนา้พระบลัลงักข์องพระเจา้  เราจะยนืดว้ยความย  าเกรงในทุกส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้  า
เพื่อเรา  เม่ือเราเห็นฤทธ์ิอ านาจของพระสัญญาของพระเจา้ ไม่มีใครสักคนจะกล่าวไดว้า่ 
“ โดยความสัตยซ่ื์อและความพยายามอยา่งมุ่งมัน่ของขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้จึงไดรั้บศกัด์ิศรี
น้ี ”  แต่เราจะกม้ศีรษะลง ท่วมทน้ดว้ยความช่ืนชมยนิดีและพดูวา่  “ ขอบพระคุณพระ
เยซูเจา้  พระองคท์รงท าทั้งหมด ขา้พระองครู้์วา่พระองคช่์วยขา้พระองคใ์หร้อดได ้  ขา้
พระองครู้์วา่โดยการกระท าดีของขา้พระองค ์ ขา้พระองคไ์ม่มีวนัช่วยตวัเองใหร้อดได ้
ขอบคุณพระเจา้ ” 
 

ค าถามส าคญั 
เช่นน้ีคือความเช่ือของอบัราฮมั  แต่ค  าถามส าคญัคือ  พระเจา้ประกาศวา่ชายคนน้ีชอบ
ธรรมเม่ือใด ?  เม่ือเขาเขา้สุหนตัหรือก่อนเขา้สุหนตั ?  ผูส้อนเทียมเทจ็ท่ีกาลาเทียกล่าว
วา่ “ ท่านไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมไดเ้วน้แต่ท่านไดเ้ขา้สุหนตั ”  พวกเขายนืยนัวา่
พิธีกรรมเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับความรอด 
 
ดงันั้น   พระเจา้ทรงถือวา่ความเช่ือของอบัราฮมัเป็นความชอบธรรมเม่ือใด ?  เกิดก่อน
หรือหลงัเขารับพิธีเขา้สุหนตั ?  มนัเกิดข้ึนก่อน ไม่ใช่เกิดหลงั  อบัราฮมัถูกนบัวา่ชอบ
ธรรมก่อนท่ีเขาจะรู้จกัเก่ียวกบัพิธีกรรมน้ี  การประกาศความชอบธรรมของเขาพบไดใ้น 
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ปฐมกาล 15  ในขณะท่ีพธีิเขา้สุหนตัยงัไม่เกิดข้ึนจนกระทัง่ 2 บทต่อมา  ความชอบธรรม
ถูกมอบใหอ้บัราฮมัทนัทีท่ีเขาเช่ือและวางใจในพระเจา้ 
 
เช่นเดียวกนัน้ีเป็นจริงส าหรับท่านและขา้พเจา้ดว้ย  ทนัทีท่ีเราเช่ือและวางใจในพระเยซู
คริสต ์  พระเจา้ทรงบรรจุความชอบธรรมในบญัชีของเรา---ไม่ใช่บนพื้นฐานของส่ิงท่ีเรา
ท าหรือท่ีเราก าลงัจะท า  แต่บนพื้นฐานของความเช่ือในพระเยซูคริสตข์องเรา 
 
เพราะพระคริสตเ์ป็นพระเจา้แห่งฟ้าสวรรค ์  เป็นพระบุตรของพระเจา้  และเป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของขา้พเจา้  ขา้พเจา้วางใจในพระองค ์ เม่ือขา้พเจา้วางใจ  พระเจา้ก็
ตรัสถึงขา้พเจา้วา่ “ คนชอบธรรม ”  วนัหน่ึงพระเยซูเจา้ถูกถามวา่ “ ขา้พเจา้ทั้งหลาย
จะตอ้งท าประการใด จึงจะท างานของพระเจา้ได ้?  ”  พระเยซูเจา้ตอบวา่ 
 “ งานของพระเจ้านั้นคือการท่ีท่านวางใจในท่านท่ีพระองค์ทรงใช้มา ”  

(ยอห์น 6:29)   
 
ถา้ท่านตอ้งการท างานของพระเจา้  จงเช่ือในพระเยซูคริสต ์  นัน่คืองานของพระเจา้ นัน่
คือส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการจากท่าน 
 

แต่ความเช่ือที่แท้จริงคอือะไร ? 
น่าสนใจท่ียากอบ---ผูเ้ขียนจดหมายเพื่อเตือนสติคริสเตียนบางคนใหเ้คล่ือนไหว---กใ็ช้
อบัราฮมัเป็นภาพของความเช่ือเช่นกนั  ความห่วงใยโดยเฉพาะของเขากเ็พื่อแสดงใหเ้ห็น
วา่ความเช่ือโดยปราศจากการกระท าเป็นการตาย (ยากอบ 2:26)  ยากอบกล่าววา่ความ
เช่ือของอบัราฮมัน าเขาใหท้ าส่ิงต่างๆ   ดงันั้น พระเจา้รับรู้ความเช่ือของเขา        
 “ (22) ท่านท้ังหลายกเ็ห็นแล้วว่าความเช่ือมีก าลงัร่วมกบัการประพฤติตามของ 

   ท่านและความเช่ือนั้นจะบริบรูณ์ด้วยการประพฤติ (23)  และพระคัมภีร์กส็ าเร็จ 
   ท่ีว่า อับราฮัมเช่ือพระเจ้าและพระองค์ถือว่าความเช่ือนั้นเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน   
   และท่านได้ช่ือว่าเป็นสหายของพระเจ้า  ”       (ยากอบ 2:22-23) 
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กล่าวอีกอยา่งหน่ึง  ความเช่ือท่ีแทจ้ริงเป็นมากกวา่การพดูดว้ยค าพดู  ความเช่ือท่ีแทจ้ริง
น าไปสู่การกระท าท่ีเหมาะสม  ถา้ขา้พเจา้เช่ือในส่ิงหน่ึงอยา่งแทจ้ริง  การกระท าของ
ขา้พเจา้จะเป็นไปตามส่ิงท่ีขา้พเจา้เช่ือ  ขา้พเจา้อาจคดัคา้นความเช่ือในบางส่ิงอยา่ง
รุนแรง  แต่ถา้การกระท าของขา้พเจา้ไม่สอดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีขา้พเจา้ประกาศ  ความ
เช่ือของขา้พเจา้กท็  าใหเ้กิดความสงสัย   
 
ตวัอยา่งเช่น  ขา้พเจา้อาจกล่าววา่ขา้พเจา้เช่ือวา่ตลาดหุน้จะลม้อยา่งใหญ่มากในวนัจนัทร์
และเงินจะไม่มีค่าอีกต่อไป  ธนาคารต่างๆจะถูกปิด  เงินฝากและเงินกูจ้ะปิดหมดและ
ท่านจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได ้  แต่ขา้พเจา้ไม่ไปธนาคารโดยทนัทีและถอนเงิน
ฝากทั้งหมดของขา้พเจา้  ท่านกมี็สิทธ์ิท่ีจะพดูวา่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ช่ือส่ิงท่ีขา้พเจา้พดูจริงๆ  
 
การกระท าของเราตอ้งสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเราเช่ือ มิฉะนั้น ความเช่ือของเรากส็ามารถ
สร้างความสงสัย  เพราะอบัราฮมัเช่ืออยา่งแทจ้ริงว่าพงศพ์นัธุ์ของเขาจะถูกเรียกโดยทาง
อิสอคั  เขาจึงสามารถพาบุตรชายของเขาข้ึนไปบนภูเขา  วางบนแท่นบูชาและยกมีดข้ึน  
เขาพร้อมท่ีจะจรดมีดลงเพราะเขาเช่ือวา่พระเจา้สญัญาวา่โดยทางอิสอคั พงศพ์นัธุ์ของเขา
จะถูกเรียก (ณ เวลานั้น อิสอคัยงัไม่มีลูกเลย)  และเขาเตม็ใจเช่ือฟังพระเจา้ในการถวาย
อิสอคัเป็นเคร่ืองบูชา  เขารู้วา่ถา้จ  าเป็นพระเจา้จะยกอิสอคัข้ึนจากความตายเพื่อท าให้
ส าเร็จตามพระสัญญา “ ท่านเช่ือว่าพระเจ้าทรงฤทธ์ิสามารถชุบคนตายให้ฟ้ืนได้  ฉะนั้น 
กล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบตุรกลับคืนมา ” (ฮีบรู 11:19)  นัน่บอกวา่เขาเช่ือพระ
สัญญาของพระเจา้มากเพียงใด 
 
เราเช่ือพระสัญญาของพระเจา้มากเพียงใด ?  หลายปีก่อน  ขา้พเจา้ไดย้นิเร่ืองชายคนหน่ึง
ท่ีน ้ามนัหมดกลางพายหิุมะและตอ้งขอน ้ามนัจากเพื่อนบา้นคนหน่ึง  แม่น ้าท่ีคัน่ระหวา่ง
บา้นของเขากบัของเพื่อนบา้นกลายเป็นน ้าแขง็  ดงันั้น เขาจึงคุกเข่าลงเพื่อคลานไปเท่าท่ี
เขาจะท าไดบ้นน ้าแขง็  ใชน้ิ้วเคาะเพื่อประมาณความหนาของน ้าแขง็  โดยวธีิน้ี   เขาคืบ 
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คลานไปทีละน้ิว ขา้มแม่น ้า คืบคลานไปและเคาะเบาๆ  ในไม่ชา้ ขอ้น้ิวมือของเขาก็
เลือดออก  ทนัทีท่ีเขาไปถึงอีกฝ่ังของแม่น ้า  เขาไดย้นิเสียงดงักอ้งดา้นหลงัเขา---เขาเห็น
ฝงูมา้วิง่ตะบึงเสียงดงัสนัน่ขา้มแม่น ้า 
 
พวกเราบางคนกล่าววา่ “  ขา้พเจา้เช่ือในพระสัญญาของพระเจา้  ”  แต่เรากเ็คาะเพื่อดูวา่
พระสัญญาของพระองคจ์ะชูเราข้ึน   เราคืบไปทีละน้ิวอยา่งระมดัระวงั  “ ขา้พเจา้รู้วา่
พระเจา้ตรัสวา่พระองคจ์ะประทานทุกส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ ”  เราพดูวา่ “ แต่ขา้พเจา้ไม่
แน่ใจวา่พระองคจ์ะท า  ใบเรียกเกบ็เงินฉบบันั้นถึงก าหนดช าระแลว้---และขา้พเจา้ก าลงั
เคาะเพื่อดูวา่พระองคจ์ะยดึขา้พเจา้ไว ้   ขา้พเจา้หวงัวา่พระสัญญาของพระองคจ์ะคงอยู ่” 
ในทางตรงขา้ม  คนอ่ืนเส่ียงออกไปตามพระสัญญาของพระเจา้   พวกเขาไดเ้รียนรู้วา่
พระเจา้รักษาพระสัญญาของพระองคเ์สมอ   ไม่วา่สภาพการณ์จะเลวร้ายเพียงใดกต็าม  
ในเวลาหน่ึง  พวกเขาอาจเป็นคนเคาะน ้าแขง็เช่นกนั---แต่เม่ือเวลาผา่นไปพวกเขาคน้พบ
วา่พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ  ในท่ีสุด ความเช่ือของพวกเขากเ็ขม้แขง็ข้ึนและพวกเขากเ็ร่ิมท า
ตามความเช่ือของพวกเขา  พวกเราทุกคนกระท าตามความเช่ือท่ีแทจ้ริงของเรา  ความเช่ือ
น้ีถูกแสดงออกในชีวติของเรา 
 
ความเช่ือของอบัราฮมัถูกแสดงออกโดยการกระท าของเขา  ถา้เขานัง่อยูท่ี่นัน่และโตเ้ถียง
กบัพระเจา้  เขากไ็ม่มีความเช่ือท่ีแทจ้ริง  ลองจินตนาการวา่ถา้เขาพดูวา่ “ พระเจา้ ขา้
พระองคไ์ม่สามารถถวายอิสอคั  พระองคห์มายความวา่อะไร ?   เขาเป็นลูกชายของขา้
พระองค ์  พระองคส์ัญญาวา่โดยทางเขา  ประชาชาติของโลกจะไดรั้บพระพร  พระองค์
เจา้ขา้  ขา้พระองคไ์ม่สามารถท าเช่นนั้นได ้”  คนมากมายคิดวา่เพียงแค่พดูบางส่ิงกท็  าให้
เป็นความเช่ือแลว้  แต่ความเช่ือไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงท่ีท่านพดู  ความเช่ือตอ้งมีการกระท า 
แสดงออกโดยส่ิงท่ีท่านท า 
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นัน่คือเหตุผลท่ียากอบและเปาโลอา้งถึงขอ้ความเดียวกนัจากพนัธสัญญาเดิม  เพื่อพิสูจน์
วา่ความเช่ือโดยปราศจากการกระท าเป็นการตาย  การกล่าววา่ท่านเช่ือบางส่ิงแต่ลม้เหลว
ท่ีจะด าเนินชีวติตามความเช่ือนั้นพิสูจนว์า่ท่านไม่มีความเช่ือจริง         ความเช่ือท่ีแทจ้ริง
แสดงตวัเองในการกระท าซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีไดป้ระกาศไว ้  อบัราฮมัเช่ือพระ
เจา้และความเช่ือของเขาแสดงออกในการกระท าท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือของเขา ดงันั้น 
พระเจา้จึงถือวา่ความเช่ือของเขาเป็นความชอบธรรม 
 
อบัราฮมัไม่ไดเ้ป็นคนชอบธรรมเพราะส่ิงท่ีเขาท า เขาเป็นคนชอบธรรมเพราะส่ิงท่ีเขา
เช่ือ  ส่ิงท่ีเขาท าสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเขาเช่ือ  พระเจา้รับความเช่ือและใหค้วามชอบธรรมแก่
อบัราฮมัส าหรับความเช่ือของเขา 
 

ได้รับภาพหรือ ? 
น่ีไม่ไดห้มายความวา่การกระท าของเราจะตอ้งดีสมบูรณ์เสมอ  ในฐานะบุตรของพระเจา้
ท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต ์ เราเขา้พวัพนัในสงครามจิตวญิญาณ  แมว้า่จิตวญิญาณของเราถูก
เปล่ียนใหม่ในพระเยซูคริสต ์ แต่เรากย็งัอาศยัในบา้นท่ีเก่าเส่ือมโทรมน้ื---ร่างกายของเรา 
บา้นท่ีเส่ือมโทรมของขา้พเจา้เรียกร้องอยา่งหนกัจากขา้พเจา้  ขา้พเจา้พบในบางคร้ังวา่
ขา้พเจา้ก าลงัต่อสู้กบัเน้ือหนงัของขา้พเจา้จนขา้พเจา้ไม่ท าส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการท าจริงๆ 
บางคร้ังกิจกรรมและการกระท าของขา้พเจา้กต็รงขา้มกบัความเช่ือในพระเยซูคริสตข์อง
ขา้พเจา้ 
 
แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถด าเนินชีวติในสภาพเช่นนั้น  ขา้พเจา้อาจสะดุดและลม้ลงเหมือน
ทุกคน  แต่ขา้พเจา้ไม่ลงนอนท่ีนัน่  พระวญิญาณไม่ยอมใหข้า้พเจา้นอนลง  พระองค์
กระตุน้และช่วยขา้พเจา้ใหย้นืข้ึนอีกคร้ัง  เม่ือขา้พเจา้สะดุดหรือลม้ลง   พระเจา้ไม่หยบิ
ยางลบออกมาและลบช่ือขา้พเจา้ออกจากหนงัสือแห่งชีวติ เม่ือท่านพยายามสอนลูกของ
ท่านใหเ้ดิน  การสะดุดของเขาไม่ไดก้ระตุน้ท่านใหต้ะโกนวา่ “ ออกไปจากท่ีนัน่ เดก็เลว   
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แกไม่ใช่ลูกของฉนั  ลม้ลงอยา่งนั้น ฉนัไม่ยอมรับแก ”   ไม่  ท่านจะอุม้ลูกของท่านข้ึน
และพดูวา่ “ ไม่เป็นไรลูก  ลองใหม่อีกคร้ังซิ  มาหาพ่อตอนน้ี มาหาพ่อ มา  ” ท่านหนุน
ใจลูกของท่านใหล้องอีกคร้ังและอีกคร้ัง 
 
ท่านเป็นบุตรของพระเจา้  พระองคพ์ยายามช่วยท่านใหพ้ฒันาการเดินกบัพระองค ์ มนั
สบายใจท่ีรู้วา่เม่ือเราสะดุดและลม้ลง  พระองคไ์ม่ไดเ้ตะเราออกไป พระองคไ์ม่ไดไ้ม่
ยอมรับเรา  พระองคไ์ม่ไดต้รัสวา่ “ เจา้ไม่ใช่ลูกของเราอีกต่อไปเพราะเจา้สะดุด ” แทนท่ี
จะเป็นเช่นนั้น  พระองคก์ลบัพยงุเราใหลุ้กข้ึนและปัดฝุ่ นใหเ้รา  พระองคต์รัสวา่ “ ไม่
เป็นไรแลว้   ลองใหม่อีกคร้ัง ” 
 
ใครกต็ามท่ีเกิดจากพระเจา้ไม่สามารถด าเนินชีวติในบาป  เราไม่สามารถใชชี้วติในความ
บาป  ถา้เราท า  เรากพ็ิสูจนว์า่เราไม่ไดเ้ช่ือในส่ิงท่ีเราพดูวา่เราเช่ือ  อบัราฮมัเช่ือพระเจา้
และการกระท าของเขากเ็ป็นไปตามความเช่ือของเขา  
 
แน่นอน  นัน่ไม่ไดห้มายความวา่เม่ืออบัราฮมัมอบชีวติเขาใหก้บัพระเจา้ดว้ยความเช่ือ
แลว้  เขาจะไม่เคยวอกแวกในความเช่ืออีก ส่ิงท่ีประกบค าประกาศความเช่ือของอบัราฮมั
ในปฐมกาล 15:6  คือเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ท่ีอธิบายถึงการผดิพลาดท่ียิง่ใหญ่ในความ
เช่ือของเขา  บทท่ี 12 และ 20 ของปฐมกาลอธิบายวา่อบัราฮมักเุร่ืองโกหกเพื่อรักษาชีวติ
เขามากกวา่ท่ีจะพึ่งพระเจา้ใหช่้วยเขาใหป้ลอดภยั  อบัราฮมัอาจเป็นคนเคาะน ้าแขง็
เช่นกนั---แต่นัน่ไม่ใช่บุคลิกลกัษณะเด่นของชีวติเขา  เขาเจบ็ปวดในความผดิพลาดเป็น
คร้ังคราว เช่นเดียวกบัเราทุกคน  แต่เขาไม่ไดด้ าเนินชีวติในความผดิพลาดนั้น เขาด าเนิน
ชีวติตามความเช่ือของเขาจนไบเบ้ิลเรียกเขาวา่คนแห่งความเช่ือ   ความเช่ือของอบัราฮมั
น าเขาใหก้ระท าตามความเช่ือของเขา  
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แต่ไม่ใช่การกระท าของเขาท่ีพระเจา้ก าหนดความชอบธรรมของเขา  ความชอบธรรม
ของเขาถูกก าหนดโดยความเช่ือของเขา  เช่นเดียวกนัส าหรับเรา  ความเช่ือของเราตอ้ง
น าไปสู่ชีวติแห่งความเช่ือฟังและการกระท าท่ีถูกตอ้ง  แต่ไม่ใช่ดว้ยการกระท าท่ีถูกตอ้ง
เหล่านั้นหรือความเช่ือฟังของเราท่ีท าใหเ้ราไดย้นือยา่งถูกตอ้งต่อพระพกัตร์พระเจา้  
ความชอบธรรมของพระเยซูคริสตถ์ูกมอบใหเ้ราโดยความเช่ือ 
 
ดว้ยขอ้เทจ็จริงวา่ขา้พเจา้เช่ือในพระเจา้และวางใจในพระเยซูคริสต ์  ขา้พเจา้กลายเป็น
บุตรของอบัราฮมั  ขา้พเจา้กลายเป็นลูกหลานและดงันั้นพระสัญญาและพระพรตามพนัธ
สัญญาท่ีพระเจา้มอบใหอ้บัราฮมักเ็ป็นของขา้พเจา้ดว้ย 
 
ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณน้ีถูกเทศนส์อนมานานในอบัราฮมั  ชีวติของเขาเป็นภาพอนั
ประเสริฐของส่ิงท่ีพระคุณเป็นและท า   สวยงามกวา่ภาพเขียนใดๆ ท่ีแขวนอยูใ่น Louvre 
หรือใน Prado  หรือใน Metropolitan Museum of Art  มนัเป็นภาพเหมือนจริงท่ีสวยล ้า
เลิศของความรักของพระเจา้ส าหรับคนบาปท่ีวางความวางใจในพระองค-์--และส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดเก่ียวกบัภาพกคื็อเราอยูท่ี่นัน่ในพื้นหลงั โดยค าวา่ “ ไดรั้บพระพร ” ประทบับน
หนา้ผากของเรา 
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บทที่ 5   

พระคุณ : เดนิทีละก้ำว 
 
หลายปีก่อน  เพื่อนสนิทคนหน่ึงท าธุรกิจจดัส่งสินคา้ใหร้้านขายของช า  ระหวา่งการ
ออกส่งสินคา้ เขาไดพ้บภรรยาของชายคนหน่ึงท่ีเป็นเจา้ของตลาดเลก็ๆ  พวกเขาเร่ิม
หยอกลอ้กนัและไม่นานนกัพวกเขากน็ดัพบกนัประจ าเพื่อด่ืมกาแฟและพดูคุยกนั  ในไม่
ชา้  พวกเขาเพอ้ฝันวา่ตนเองอยูใ่นความรัก ท้ิงครอบครัวและยา้ยไปอยูด่ว้ยกนั  นัน่คือ
เม่ือภรรยาของชายคนนั้นซ่ึงกเ็ป็นเพื่อนรักโทรหาเราและขอใหเ้ราอธิษฐานเผือ่พวกเขา  
ในขณะเดียวกนั  ผูรั้บใชข้องคริสตจกัรท่ีเพื่อนของเราเขา้ร่วมกม็าเยีย่มเขา  ศิษยาภิบาล
บอกวา่เขาไดรั้บนิมิตเห็นรถบรรทุกศพสีด าและถา้ชายคนน้ีไม่เลิกกบัผูห้ญิงน้ีและ
กลบัไปหาภรรยา  พวกเขากค็งตอ้งหามศพเขาออกจากหอ้ง  การเขา้หาอยา่งเขม้งวดท า
ใหช้ายคนน้ีโกรธมากข้ึนและยิง่ยดึมัน่ในการตดัสินใจท่ีขาดศีลธรรมของเขา  ภรรยาของ
เขาโทรหาขา้พเจา้และขอใหข้า้พเจา้พดูกบัเขา 
 
ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะไปและพบเพื่อนของขา้พเจา้ซ่ึงพกัอยูใ่นอพาร์ทเมน้ทท่ี์โกโรโกโสใน
แถบไม่ดีของเมือง  เม่ือขา้พเจา้เห็นหอ้งเลก็ๆสกปรกของเขา ขา้พเจา้ถูกท าใหช้ะงกัโดย
ส่ิงท่ีเขาตอ้งสูญเสีย  ภรรยาและลูกสาวของเขาเป็นคนท่ีงดงาม  บา้นของเขาอยูใ่นแถบท่ี
ดี  ชายคนน้ีไดข้ายวญิญาณของเขาเพื่อเศษขนมปัง  ในขณะท่ีเขาเดินมาท่ีประตู  ความ
ละอายใจปกคลุมใบหนา้เขา  เขาสุภาพมากและเชิญขา้พเจา้เขา้ไปนัง่  เม่ือขา้พเจา้มองดู
ชีวติใหม่ของเพือ่นขา้พเจา้  ขา้พเจา้คิดวา่ โอ พระเจ้า เขายอมสละอย่างมากมายเพ่ือส่ิง
เลก็น้อยได้อย่างไร ? 
 
หวัใจของขา้พเจา้สลายเพราะขา้พเจา้รักชายคนน้ี  ภาพท่ีเห็นของส่ิงท่ีเขาไดต้กลงไปฉีก
ขา้พเจา้เป็นช้ินๆ  ขา้พเจา้พบวา่ตนเองไม่สามารถปิดบงัความรู้สึกของตวัเองไดแ้ละดว้ย
ความอึดอดัใจอยา่งยิง่ ขา้พเจา้เร่ิมร้องไห ้  ขา้พเจา้ตกอยูใ่นความเสียใจและเม่ือคู่รักของ 
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เขาเดินออกมาจากหอ้งครัว  ขา้พเจา้กท็  าไดแ้ค่สะอ้ืน  ในท่ีสุด ขา้พเจา้กอ็ายอยา่งมากจน
พดูวา่ “ ผมขอโทษ  ผมรู้วา่ผมมาเพื่อพบคุณ  แต่ผมไม่สามารถพดูไดต้อนน้ี ” ขา้พเจา้ลุก
ข้ึน  เดินออกมาและกลบับา้น รู้สึกเหมือนคนโง่  ภรรยาของเพื่อนรักตอ้งการใหข้า้พเจา้
ไปเยีย่มเขาและขอร้องใหก้ลบัคืนดี  แต่ทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ท าคือนัง่อยูท่ี่นัน่และร้องไห ้
 
เชา้วนัต่อมา  ขา้พเจา้รับโทรศพัทด์ว้ยข่าวท่ีท าใหข้า้พเจา้ตกใจ เพื่อนของขา้พเจา้กลบัมา
หาภรรยาและครอบครัวหลงัจากท่ีขา้พเจา้ไปเยีย่มไม่ก่ีชัว่โมง 
 
พระเจา้ทรงใชอ้ะไรเพื่อท าการรักษาอนัอศัจรรยส์ าหรับความสัมพนัธ์ท่ีแตกร้าวน้ี ?  
ไม่ใช่ทศันคติ-ขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิ-กวา่คนอ่ืนแน่  พระวญิญาณของพระองคไ์ดส้ร้างจิต
วญิญาณแห่งความถ่อมตวัและความเศร้าเสียใจแก่ขา้พเจา้ท่ีน าไปสู่การกลบัคืนดีท่ี
น่าช่ืนชมยนิดี  ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้ไดท้  าพลาดอยา่งร้ายแรง---แต่ขา้พเจา้คน้พบวา่
เม่ือใดกต็ามท่ีเราเลือกเดินในพระวญิญาณ  พระเจา้ยนิดีท่ีจะท ากิจอยา่งทรงฤทธ์ิในทางท่ี
คาดคิดไม่ถึงและน่าประหลาดใจ 
 
การเดินในพระวญิญาณเป็นสถานภาพท่ีเป็นไปไดท่ี้น่าท่ึง  มนัไม่ไดห้มายความวา่เรา
ล่องลอยผา่นชีวติดว้ยวงรัศมีอยูเ่หนือศีรษะเราและดว้ยรอยยิม้อยา่งทูตสวรรคบ์นใบหนา้  
เราสามารถมีใจท่ีเป็นจิตวิญญาณและยงัคงเก่ียวขอ้งกบัคนเก่ียวกบัเร่ืองของโลก  ผูเ้ช่ือ
บางคนมีปฏิกิริยาอยา่งรุนแรงต่อตา้นเร่ืองทางโลกียท่ี์แผซ่่านของวฒันธรรมของเราจน
พวกเขาสูญเสียความสามารถในการส่ือสารกบัเพื่อน  ญาติพี่นอ้งและเพื่อนบา้นของเขา  
การเดินในพระวญิญาณไม่ไดน้ าเราออกจากความเป็นจริง  แต่อนุญาตใหเ้ราท าหนา้ท่ีใน
ความเป็นจริงอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ความสัมพนัธ์ก่อนอื่นใด 
บางคนเคยพดูวา่  “ เร่ืองหลกัคือการรักษาเร่ืองหลกัใหเ้ป็นเร่ืองหลกั ”  นัน่เป็นความจริง
ในอาณาจกัรจิตวญิญาณ  ในขณะท่ีการเดินในพระวญิญาณเป็นการสถานภาพท่ีเป็นไป
ไดท่ี้ไม่น่าเช่ือ  เราตอ้งระลึกในใจวา่มนัไม่ใช่ท่ีท่ีเราเร่ิมตน้  ความสัมพันธ์น าหน้า
พฤติกรรมเสมอ 
 
ตวัอยา่งท่ียิง่ใหญ่ของหลกัการน้ีพบไดใ้นพระธรรมเอเฟซสั  3 บทแรกเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
เร่ืองความสัมพนัธ์  หลงัจากนั้นบทท่ี 4 เร่ิมดว้ย “ เหตุฉะนั้น . . . ด าเนินชีวิตสมกบัพันธ
กิจอันเน่ืองจากการทรงเรียกท่านนั้น ”  ความสัมพนัธ์มาก่อนเพราะมนัจดัเตรียมรากฐาน
ส าหรับทุกส่ิงท่ีตามมา 
 
ถา้เราพยายามเดินโดยไม่ไดจ้ดัตั้งความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมก่อน  เรากไ็ม่สามารถท าได ้  
การเดินเรียกร้องวา่เราตอ้งมีความสมดุลก่อน  น่ีเป็นจริงแมแ้ต่ในอาณาจกัรทางกาย  
ก่อนท่ีเด็กจะกา้วเดินกา้วแรก  เดก็ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะรักษาความสมดุลในขณะท่ีนัง่  ต่อมา
เดก็ตอ้งควบคุมศิลปะในการยนื  แลว้เดก็กต็อ้งเรียนรู้ท่ีจะยนืโอนเอน  และหลงัจากนั้น
เท่านั้นท่ีเด็กจะพฒันาความสามารถในการเดิน 
 
ในพระธรรมเอเฟซสั  เปาโลบอกเราวา่โดยความเขา้ใจวา่การไดน้ัง่อยูก่บัพระคริสต์
หมายถึงอะไร  เราจะเร่ิมมีประสบการณ์ในฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้  ซ่ึงจะอนุญาตใหเ้รา
ด าเนินชีวติเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์  มีความกา้วหนา้อยา่งชดัเจนท่ีน่ี  อยา่งแรกเราตอ้ง
มีความสัมพนัธ์ท่ีสมดุลกบัพระเจา้  แลว้เราจึงสามารถเรียนรู้ในการเดิน 
 
คร้ังหน่ึง  พวกเราทุกคนด าเนินชีวติตามเน้ือหนงั  เช่ือฟังความปรารถนาของเน้ือหนงั
และจิตใจของเรา และเหินห่างจากพระเจา้ แต่แลว้พระคุณพระเจา้กเ็ปล่ียนชีวติเราและ
เรากเ็ร่ิมช่ืนชมยนิดีในสัมพนัธ์สนิทท่ีน่าช่ืนชมกบัพระเจา้  เรายงัคงช่ืนชมในสัมพนัธ์
สนิทอนัลึกล ้าต่อไปเม่ือเรายอมใหพ้ระวญิญาณของพระเจา้ควบคุมเหนือชีวติเรา 
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ท าตามที่พูด 
มีคนมากมายท่ีอา้งวา่มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้  ผูท่ี้เหวีย่งค  าท่ีใชเ้ฉพาะและค าอา้งอิงท่ี
ถูกตอ้งของคริสเตียนไปทัว่   แต่ไม่ไดเ้ดินกบัพระเจา้ในทางปฏิบติัเลย  มนัส าคญัอยา่งยิง่
ท่ีเราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะ “ ท าตามท่ีพดู ”  ชีวติของเราตอ้งสอดคลอ้งกบัการทรงเรียก พระพร
และการยอมรับท่ีเราท าซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ใหม่ของเรากบัพระเจา้ 
 
ค าถามคือ : เราจะจดัการเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร ? เราจะหลีกเล่ียงการถูกพาออกนอกทางโดย
การชกัจูงของโลกไดอ้ยา่งไร ? เปาโลมีค าตอบในกาลาเทีย 5:16  “ แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า 
จงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ  อย่าสนองความต้องการของเนือ้หนัง ”  
 
ค าภาษากรีกท่ีแปลวา่ “ ด าเนินชีวติ ” ในขอ้ความน้ีเป็นค าท่ีใชเ้พื่ออธิบายบุคลิกลกัษณะ
เด่นของชีวติบุคคล  ถา้ใครบางคนมีช่ือในฐานะคนโลภ เขากเ็ป็นท่ีรู้จกัในฐานะบุคคลท่ี  
“ ด าเนินชีวติ ” ในความละโมบ  ถา้บุคคลมีบุคลิกท่ีชอบห่วงใยและช่วยเหลือ เขากเ็ป็นท่ี
รู้จกัในฐานะคนท่ี “ ด าเนินชีวติ ”  ดว้ยใจเมตตา  
 
การเดินในพระวญิญาณหมายความวา่เรายอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิควบคุมเหนือชีวติ
เรา  ในแต่ละวนัเราถูกเสนอดว้ยทางเลือกของการด าเนินชีวติตามพระวญิญาณหรือตาม
ความปรารถนาของเน้ือหนงั  จิตใจของเราเป็นสนามรบท่ีเราตอ้งตดัสินใจว่าทางใดท่ีจะ
มีอ านาจครอบครอง 
 
มนัช่วยไดม้ากท่ีจะจ าไวว้า่พระเจา้ทรงออกแบบจิตใจของมนุษยใ์หท้ างานคลา้ยกบั
คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์สามารถสร้างไดเ้ฉพาะส่ิงท่ีถูกตั้งโปรแกรมไวใ้นมนัแลว้
เท่านั้น  ในลกัษณะเดียวกนั  จิตใจของเราก าลงัถูกตั้งโปรแกรมทุกวนั  ถา้ส่ิงท่ีป้อนเขา้
ไปมาจากเน้ือหนงั  ชีวติของเราจะถูกก าหนดลกัษณะโดยเน้ือหนงั  ถา้เราเร่ิมตั้ง
โปรแกรมจิตใจของเราดว้ยส่ิงต่างๆ ของพระวญิญาณ  ชีวติของเราจะเร่ิมสะทอ้นล าดบั
ความส าคญัของพระวญิญาณ 
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มนัง่ายเพียงใดท่ีจะตกลงในกบัดกัของการแสดงตวัอยา่งใจกลา้ของชีวติจิตวิญญาณเม่ือ
ล าดบัส าคญัอนัดบัแรกของเราคือการสนองความตอ้งการของเน้ือหนงั  อ  านาจท่ี
ธรรมชาติท่ีลม้ลงของเราสามารถข่มขู่เราคือหน่ึงในปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเราเผชิญในชีวติ 
เราจะสามารถเป็นอิสระจากพนัธนาการท่ีดูเหมือนไม่มีทางเอาชนะไดต่้อเน้ือหนงัได้
อยา่งไร ? 
 
ค าตอบท่ีง่ายแต่ลึกซ้ึงคือ :  อย่าสู้กับเนือ้หนัง  แต่จงเข้มแขง็ขึน้โดยพระวิญญาณ  อย่า
ต่อสู้กบัความมืด  แต่จงเปิดไฟให้สว่าง  
 
ในการท าเช่นน้ี  อยา่งแรกเราตอ้งตระหนกัวา่เรามีทั้งดา้นจิตวญิญาณและดา้นเน้ือหนงั
ในธรรมชาติของเรา  ถา้เราจะเดินในพระวญิญาณ  เราตอ้งเล้ียงดูคนฝ่ายจิตวิญญาณ  เรา
ทุกคนรู้วา่หมายความวา่อะไรในการเล้ียงดูดา้นกายของธรรมชาติของเรา  ถา้ขา้พเจา้
ไม่ไดเ้ล้ียงดูร่างกายของขา้พเจา้  กไ็ม่เขา้ใจยากท่ีร่างกายจะเตือนใจขา้พเจา้ถึงความ
จ าเป็นของมนั 
 
บางคนเคยบอกขา้พเจา้วา่หลงัจากอดอาหาร 3 วนั ความหิวกห็ายไป  ขา้พเจา้พบวา่ความ
จริงเป็นเร่ืองตรงขา้ม  สามวนัของการอดอาหาร  จิตใจของขา้พเจา้กย็ุง่อยูก่บัการฝันถึง
อาหารท่ีปรุงรสเลิศเท่าท่ีจะนึกฝันได ้  น่ีคือวธีิท่ีเดด็ขาดของร่างกายขา้พเจา้ในการเตือน
ขา้พเจา้วา่ความจ าเป็นของมนัตอ้งไดรั้บการดูแล   ดงันั้น  เราจึงเล้ียงดูร่างกายของเรา  
เราออกก าลงัและกินวติามินเพื่อวา่เราจะเติบโตทางกายอยา่งแขง็แรง 
 
การเขม้แขง็ในจิตวญิญาณตอ้งการกฎเกณฑเ์ช่นเดียวกนั  เราตอ้งบริโภคอาหารแห่งชีวติ 
พระวจนะของพระเจ้า  อยา่งสม ่าเสมอ 
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รับพระวจนะเข้ามา 
ช่างน่าเยาะเยย้ท่ีการบริโภคพระวจนะของพระเจา้มกัเป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีเรามีเวลาให ้
“ แน่นอน ขา้พเจา้ตอ้งใชเ้วลากบัพระวจนะของพระเจา้ ” เราพดู “ แต่ขา้พเจา้เพียงแค่ไม่
มีเวลาตอนน้ี  ”  โดยธรรมชาติ เราก าลงัอดอาหารในพระวญิญาณ  ดา้นจิตวญิญาณของ
เรามกัไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งไม่สม ่าเสมอ  รวดเร็วและไม่นาน  และโดยวธีิท่ีไม่สมดุล  
เราละเลยการศึกษาพระวจนะของพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอและเป็นระบบ  เราใชว้ธีิ “ พลิก
เปิดไบเบ้ิลและดูคร่าวๆ วา่มีอะไรเตะตา ”  บ่อยคร้ังเราไม่มีการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอใน
การศึกษาไบเบ้ิลหรือในการเติบโตส่วนตวั  เราจบลงดว้ยการยุง่อยูก่บัการเล้ียงดูเร่ืองของ
เน้ือหนงั  แต่ละเลยความจ าเป็นของจิตวิญญาณ  ผลกคื็อคนจิตวญิญาณอ่อนแอและเน้ือ
หนงักเ็ร่ิมยดึอ านาจ 
 
ถา้ขา้พเจา้ตอ้งการใหค้นจิตวญิญาณของขา้พเจา้แขง็แรง  มนักต็อ้งมาจากเหตุผลวา่
ขา้พเจา้ตอ้งหวา่นในจิตวญิญาณของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่สามารถหวา่นในเน้ือหนงัและ
หวงัวา่ขา้พเจา้จะไดเ้กบ็พืชผลทางจิตวญิญาณได ้  เพื่อการเดินในพระวญิญาณ  ขา้พเจา้
ตอ้งเร่ิมเล้ียงดูจิตวญิญาณ  นัน่หมายความวา่ขา้พเจา้ตอ้งเอาใจใส่ท่ีจะรับพระวจนะของ
พระเจา้มากข้ึนและมากข้ึน  โยบกล่าววา่  

“ ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าเจตนาของข้า ”  
(โยบ 23:12) 

 
มนัส าคญัท่ีจะมองพระวจนะของพระเจา้เป็นส่ิงจ าเป็น  พระเยซูเจา้อา้งวา่พระวจนะของ
พระองคเ์ป็นจิตวญิญาณและชีวติ  ดงันั้น เวลาท่ีใหอ้ยา่งสม ่าเสมอและเป็นระบบส าหรับ
พระวจนะของพระเจา้เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ ถา้เราจะเดินในพระวญิญาณ 
 
 
 
 
 
 



 68 

การคุยกบัพระเจ้า 
การใหค้วามส าคญัสูงกบัการอธิษฐานเป็นส่ิงจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึงในการมีประสบการณ์
ในความช่ืนชมยนิดีของการเดินในพระวญิญาณ  ในขณะท่ีเราต่ืนเตน้กบัการคุยกบัพระ
เจา้  เราพบวา่ตนเองเขม้แขง็ข้ึนในจิตวญิญาณ  เรายิง่รู้ตวัมากข้ึนถึงการสถิตอยูข่องพระ
เจา้ในทุกส่ิงท่ีเราท าและในทุกสภาพการณ์ท่ีเราเผชิญ   
 
การตระหนกัรู้ถึงการสถิตอยูข่องพระเจา้เปิดความเขา้ใจของเราสู่มุมมองทางโลกท่ี
พฒันาข้ึนและเตม็ท่ี  ขา้พเจา้ถูกชกัจูงวา่หน่ึงในความตอ้งการท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเราคือ
การตระหนกัรู้มากข้ึนและมากข้ึนถึงการสถิตอยูข่องพระเจา้ตลอดเวลา  เม่ือเปาโลพดูกบั
นกัปรัชญาพวกเอปิคูเรียนและพวกสโตอิกในกรุงเอเธนส์ดงักล่าวในกิจการ 17  เขา
ประกาศวา่ “ ด้วยว่าเรามีชีวิต และไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ ”   (ข้อ 28) 
 
ชีวติของเราสามารถถูกเปล่ียนอยา่งน่าท่ึงเม่ือเราตระหนกัวา่พระเจา้อยูก่บัเราเสมอ  การ
หลงไปจากขอ้เทจ็จริงนั้นสามารถเปิดประตูสู่ความหายนะทางจิตวญิญาณ  ยิง่พระเจา้ถูก
ยา้ยออกไปจากจิตส านึกของเราไกลเท่าใด  เรากย็ิง่ถูกดึงไปสู่ส่ิงท่ีเล้ียงดูและเป็นท่ีพอใจ
ของธรรมชาติท่ีลม้ลงของเรามากข้ึนเท่านั้น  เม่ือเราสะดุดและลม้ลง  เราอาจช้ีไปท่ีปัจจยั
ภายนอกมากมายเพื่ออธิบายพฤติกรรมของเรา แต่รากของปัญหาของเราคือความ
ลม้เหลวท่ีจะรักษาการสถิตอยูข่องพระเจา้ในใจเรา  ค  าแนะน าในการเดินในพระวญิญาณ
หมายความวา่เราตอ้งเตม็ใจใหพ้ระเจา้เป็นเพื่อนเดินทางถาวรของเราเม่ือเราเคล่ือนผา่น
แต่ละวนั 
 
เม่ือเราเดินในพระวญิญาณ  ด าเนินชีวติดว้ยความตระหนกัรู้ถึงการสถิตอยูข่องพระเจา้อยู่
เสมอ  เรากไ็ม่จ  าเป็นตอ้งใหผู้อ่ื้นมาจ ้าจ้ีจ  ้าไชและเทศนส์อนเราเก่ียวกบัการด าเนินชีวติ
ตามมาตรฐานคริสเตียนอีกต่อไป  ชีวติของเราจะถูกเปล่ียนแปลงอยา่งส้ินเชิงเม่ือเรา
รักษาความใกลชิ้ดและความรักของพระเจา้ไวต้รงหนา้จิตใจของเรา 
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เปลีย่นความร าคาญใจให้เป็นความช่ืนชมยนิดี 
วธีิท่ีเราคิดแมแ้ต่เก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นเร่ืองทางโลกมาท่ีสุดเปล่ียนไปอยา่งรุนแรง เม่ือเรายอม
ใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิปกครองชีวติเรา  สภาพการณ์ภายนอกของเราอาจคงเหมือนเดิม  
แต่ทศันคติของเราไดรั้บการเปล่ียนแปลงทั้งหมดจนเราพบความช่ืนชมยนิดีแมใ้นส่ิงท่ี
เคยท าใหเ้ราร าคาญใจ 
 
เราทุกคนมีส่ิงท่ีตอ้งท าท่ีเราเห็นวา่น่าเกลียดชงั  เราตอ้งผา่นวธีิการท่ีคลาสสิค---
หลีกเล่ียงความขดัแยง้  โดยรู้วา่ในขณะท่ีเราเกลียดท่ีจะท าส่ิงเหล่าน้ี  แต่การไม่ท ามนัมี
แต่จะท าใหส้ถานการณ์ของเราแยล่งเท่านั้น 
 
ขา้พเจา้ไม่ชอบการเอาขยะออกไปท้ิง แต่ขา้พเจา้รู้วา่ถา้ขา้พเจา้ไม่ท า  ในไม่ชา้ กล่ิน
เหมน็เน่าจะส่งกล่ินไปถึงประตู   ดงันั้น  ขา้พเจา้ยอมทรมานและท ามนั  ขา้พเจา้น่าจะได้
เพลิดเพลินกบัไอศครีมช็อคโกเลตถว้ยใหญ่  แต่ถา้ขา้พเจา้ละเลยหนา้ท่ีของขา้พเจา้  ใน
ไม่ชา้กล่ินเหมน็ของขยะเน่าเสียจะผสมรวมกบัรสช็อคโกเลตชิป  และทนัใดนั้น ความ
ตอ้งการไอศครีมของขา้พเจา้กจ็ะละลายหายไป 
 
แมแ้ต่ในบางส่ิงท่ีปกติธรรมดาเหมือนงานบา้นเลก็ๆนอ้ยๆน้ี  ขา้พเจา้กมี็ทางเลือก  
ขา้พเจา้สามารถบ่นเก่ียวกบัวา่ขา้พเจา้เกลียดการเอาขยะไปท้ิงเพียงใดหรือขา้พเจา้
สามารถฉวยเวลาท่ีตอ้งใชท้  างานน้ีและพดูคุยกบัพระเจา้  ขา้พเจา้สามารถนมสัการพระ
เจา้โดยผวิปากเพลงขอบคุณพระเจา้และความรักในขณะท่ีเดินเอาขยะไปท้ิง  เม่ือขา้พเจา้
เขา้ใกลพ้ระเจา้  ขา้พเจา้พบตวัเองคิดนอ้ยลงเก่ียวกบัเร่ืองไร้สาระและคิดถึงพระคุณของ
พระองคม์ากข้ึน  ขา้พเจา้สามารถแล่นผา่นงานท่ีน่ารังเกียจท่ีสุดและไม่ล าบากใจเพราะ
มนั  ถา้ขา้พเจา้ตั้งจิตใจของขา้พเจา้ในงานของพระวญิญาณ 
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ลองพิจารณาเร่ืองการรอเป็นอีกตวัอยา่งหน่ึง  มีไม่ก่ีส่ิงท่ีกวนใจไดม้ากกวา่สัญญาณ
จราจรไฟแดงเม่ือท่านก าลงัรีบ คือการรู้วา่ท่านตอ้งรอจนผา่นตลอดขั้นตอนของสัญญาณ
ไฟก่อนท่ีท่านจะเคล่ือนไดอี้กคร้ัง 
 
แต่แทนท่ีจะรู้สึกเครียด  ขา้พเจา้ท าใหเ้ป็นนิสัยท่ีจะวางไบเบ้ิลบนท่ีนัง่ขา้งขา้พเจา้ เม่ือ
ขา้พเจา้ติดไฟแดงและรู้วา่พอมีเวลา ขา้พเจา้จะเร่ิมอ่านพระคมัภีร์  ส่ิงต่อไปท่ีขา้พเจา้รู้ก็
คือคนท่ีอยูข่า้งหลงัก าลงับีบแตรไล่  เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วเม่ือขา้พเจา้อ่านพระวจนะ 
 
การเดินในพระวญิญาณกลายเป็นประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้เม่ือเราเรียนรู้วา่หมายความวา่
อะไรในการมีความสัมพนัธ์อนัลึกล ้ากบัพระเจา้   เราจะปรับตวัเขา้กบัส่ิงต่างๆ ของ    
พระเจา้มากข้ึน---จากการสถิตอยูข่องพระองคใ์นหวัใจเราสู่พระราชกิจอนัน่าท่ึงของการ
ทรงสร้าง 
 

ใครเป็นผู้น า ? 
การเดินหมายถึงการเคล่ือนไหว  เม่ือเราเดิน เราเคล่ือนจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง  เราเร่ิม
ออกจากสถานการณ์ท่ีหน่ึงและจบลงท่ีอ่ืน  จุดหมายของเราข้ึนอยูก่บัทิศทางท่ีเราเลือก 
 
เช่นเดียวกนั  การเดินในพระวญิญาณเคล่ือนเราจากสถานท่ีทางจิตวญิญาณหน่ึงไปสู่อีก
ท่ีหน่ึง  เราเคล่ือนจากความเป็นผูใ้หญ่ระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัถดัไปเม่ือเราฟังพระวญิญาณ
และเดินในทิศทางท่ีพระองคส์ั่งใหเ้ราเคล่ือนไป---แต่น่ีคือท่ีซ่ึงบางคร้ังเราวิง่เขา้หา
ปัญหา 
 
เม่ือความคิดหรือความโนม้เอียงเขา้มาในจิตส านึกของเรา  เราจะแยกแยะไดอ้ยา่งไรวา่
เป็นความคิดเห็นจากพระเจา้หรือไม่ ?  พระคมัภีร์บอกเราวา่พระเจา้เขียนธรรมบญัญติั
บนแผน่จารึกของหวัใจเรา “ . . . เราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาท้ังหลาย และเราจะจารึก 
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มนัไว้บนดวงใจของเขาท้ังหลาย . . . ” (เยเรมีย์ 31:33) “ . . . และมิได้เขียนไว้ท่ีแผ่นศิลา 
แต่เขียนไว้ท่ีแผ่นดวงใจมนุษย์ ” (2 โครินธ์ 3:3)  พระเจา้จะปลูกฝังความคิดในจิต
วญิญาณของขา้พเจา้และจิตวญิญาณของขา้พเจา้จะส่ือสารมนัสู่สติปัญญาของขา้พเจา้  น่ี
มกัเป็นท่ีรับรู้ในฐานะแนวคิด  ความคิดหรือเป็นแรงดลใจท่ีเกิดอยา่งทนัที  พระเจา้จะให้
ความปรารถนาแก่เราเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารน ้ าพระทยัของพระองคส์ าหรับชีวติเรา 
 
โชคไม่ดี  ขา้พเจา้กมี็ความปรารถนาท่ีมาจากธรรมชาติท่ีลม้ลงของขา้พเจา้เองดว้ย  เน้ือ
หนงัของขา้พเจา้มีวธีิในการแทรกความคิดและการโนม้นา้วท่ีรุนแรงมากเขา้ไปในจิตใจ
ของขา้พเจา้  บางคร้ัง มนัยากท่ีจะแยกไดว้า่ความคิดนั้นมาจากพระเจา้หรือมาจากเน้ือ
หนงัของขา้พเจา้ 
 
หลายปีก่อน  ขา้พเจา้เผชิญกบัสถานการณ์ยากล าบากน้ีในขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัขบัรถไป
ร่วมการบรรยายใน Ventura, California  มนัเป็นวนัท่ีน่าต่ืนเตน้และความคิดกเ็ขา้มาใน
ใจขา้พเจา้ใหอ้อ้มออกนอกทางตรงและช่ืนชมกบัความงดงามของถนนไฮเวยเ์ลียบ
ชายฝ่ังแปซิฟิค การมองดูคล่ืนและรู้สึกถึงลมทะเลเยน็สดช่ืนเป็นการกระท าท่ีขา้พเจา้
สงสัยวา่เป็นความปรารถนาของเน้ือหนงัขา้พเจา้  แต่อยา่งไรกต็าม ขา้พเจา้กต็ดัสินใจท า
ตามความตอ้งการของตวัเอง 
 
ในขณะท่ีสภาพการณ์ด าเนินไป  ขา้พเจา้ตระหนกัวา่พระเจา้ทรงวางแผนใหข้า้พเจา้เลือก
ทางเลียบชายฝ่ัง  เม่ือเขา้ใกลม้าลิบู ขา้พเจา้เห็นคนโบกรถ 2 คนยนือยูข่า้งถนนและ
ขา้พเจา้รู้สึกถึงแนวโนม้อยา่งรุนแรงใหจ้อดรถเขา้ขา้งทางและรับเขาติดรถไปดว้ย  
ในขณะท่ีเราเดินทางข้ึนเหนือไป  ขา้พเจา้มีโอกาสแบ่งปันพระคริสตก์บัคนทั้งสอง 
 
คนทั้งคู่พกัต่อใน Ventura และคืนต่อมากไ็ปเขา้คริสตจกัรท่ีขา้พเจา้ก าลงับรรยาย  คืน
นั้นพวกเขาไดป้ระกาศความเช่ือในพระคริสตต่์อหนา้ท่ีประชุมและไดเ้ขา้ร่วมในการ 
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สามคัคีธรรมท่ีนัน่อยา่งเขม้แขง็  หลงัจากประสบการณ์ทั้งหมดเปิดเผยออกมา ขา้พเจา้
สามารถมองกลบัไปและคิดวา่ ว้าว ! นั่นงดงามมาก พระเจ้าทรงน าข้าพเจ้า ความ
ปรารถนาในหัวใจของข้าพเจ้าท่ีจะใช้ถนนเลียบชายฝ่ังมาจากพระองค์  
 
แต่มนัมกัจะยากท่ีจะตกลงใจเม่ือพระเจา้ตรัสกบัหวัใจเรา  เรามกัคิดอยา่งผดิๆวา่พระเจา้
สามารถน าเราโดยวธีิลึกลบัหรือน่าท่ึงเท่านั้น  เราคิดวา่ แน่นอน  ถ้าพระเจ้าพูดกบั
ข้าพเจ้า  สถานท่ีจะต้องส่ัน  แสงสว่างจะมืดมวัลง  และผมของข้าพเจ้าจะตั้งชันขึน้    
พระเจา้ไม่เคยพดูกบัขา้พเจา้ดว้ยวธีินั้น  เม่ือพระเจา้พดูกบัขา้พเจา้  พระองคพ์ดูกบัจิต
วญิญาณของขา้พเจา้  ซ่ึงนัน่เป็นการส่ือสารขอ้ส่ือสารกบัจิตส านึกของขา้พเจา้ในทางท่ี
เป็นธรรมชาติยิง่จนยากท่ีจะรับรู้ไดท้นัทีวา่เป็นเสียงของพระเจา้จริงหรือไม่ 
 
ขา้พเจา้หวงัวา่ขา้พเจา้จะใหสู้ตรหรือแบบทดสอบใหค้ะแนนง่ายๆเพื่อระบุเสียงของพระ
เจา้  แต่ถา้ขั้นตอนเช่นน้ีมีอยู ่  ขา้พเจา้กย็งัคน้ไม่พบ  ขา้พเจา้ด้ินสู้ในการแยกแยะเสียง
ของพระวญิญาณจากเสียงของเน้ือหนงัขา้พเจา้เช่นเดียวกบัท่ีท่านท า  ขา้พเจา้หวงัวา่
ขา้พเจา้จะสามารถแนะน าวธีิท่ีไม่ลม้เหลวในการท าใหม้ัน่ใจวา่เราก าลงัไดย้นิจากพระ
เจา้  แต่โชคไม่ดี  นัน่เกินกวา่ความสามารถของขา้พเจา้ 
 
แต่พระเจา้ไม่ไดท้ิ้งเราไวใ้นหมอกแห่งความสับสน  พระองคท์รงส่งพระวญิญาณของ
พระองคใ์หม้าสถิตอยูใ่นหวัใจเรา  ไม่ใช่เพียงเพื่อช้ีแนะเราในสภาพการณ์เฉพาะเจาะจง  
แต่ยงัน าเราเขา้สู่ความเขา้ใจในความจริงท่ีถูกเปิดเผยของพระวจนะของพระเจา้ พระองค์
จะไม่มีวนัน าเราไปทางตรงขา้มกบัส่ิงใดท่ีพระองคไ์ดป้ระกาศไวแ้ลว้ในพระคมัภีร์ 
 

เข้าใจพระวจนะ 
น่าสนใจท่ีเห็นวา่บางคนท่ียงัไม่ไดรั้บพระเจา้จบลงอยา่งทอ้ใจไดอ้ยา่งไรเม่ือเขาพยายาม
อ่านไบเบ้ิล  พวกเขาเห็นอิทธิพลยิง่ใหญ่ท่ีพระคมัภีร์มีต่อชีวติคนหลายลา้นและ
ผลกระทบของมนัต่ออารยธรรมตะวนัตกและพวกเขาตอ้งการเขา้ใจวา่พระคมัภีร์กล่าว
อะไร 
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คนเหล่านั้นจมลงในปลกัและโกรธมากและความหมายของไบเบ้ิลหายไปจากพวกเขา  น่ี
ไม่ควรท าใหเ้ราประหลาดใจ  เพราะไบเบ้ิลบอกเราวา่คนธรรมดาไม่เขา้ใจเร่ืองของพระ
วญิญาณและไม่สามารถรู้จกัส่ิงเหล่าน้ีเพราะตอ้งหยัง่รู้ดว้ยจิตวญิญาณ (1 โครินธ์ 2:14)   
ในอีกทางหน่ึง  คนจิตวญิญาณเขา้ใจทุกส่ิงแมเ้ขาไม่เป็นท่ีเขา้ใจของผูอ่ื้น เพราะเรามี
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ทางพระคริสต ์  พระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคก์็
สามารถเปิดเผยความจริงแก่หวัใจของเรา  พระวจนะของพระเจา้มีชีวติและเขา้ใจได้
ส าหรับเรา 
 
การเปิดเผยอยา่งต่อเน่ืองของพระวญิญาณเป็นส่ิงจ าเป็น  น่าประหลาดใจท่ีบ่อยคร้ัง
เพียงใดท่ีขา้พเจา้อ่านบทหน่ึงในพระคมัภีร์และไม่ไดอ้ะไรเลย  ขา้พเจา้พบตนเองมาถึง
ตอนจบของบทและพดูกบัตวัเองวา่ “ ขา้พเจา้เพิ่งอ่านอะไรไป ? ”  ณ จุดน้ี ขา้พเจา้จะ
หยดุ และอธิษฐาน  “ ขา้แต่พระเจา้  บทน้ีมีบางส่ิงท่ีจะพดูกบัขา้พระองคแ์น่นอน โปรด
เปิดความเขา้ใจของขา้พระองคแ์ละโปรดใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคส์อนขา้
พระองคจ์ากพระวจนะของพระองค ์ ” แลว้เม่ือขา้พเจา้อ่านบทน้ีใหม่ ขา้พเจา้รู้สึก
ประหลาดใจในความจริงท่ีทะลวงเขา้มาในหวัใจขา้พเจา้ 
 
ระหวา่งพิธีนมสัการเชา้วนัอาทิตยท่ี์ Calvary  เรามกัมีการอ่านเพื่อการตอบสนองจาก
พระธรรมสดุดี  ในชัว่โมงท่ี 3 ขา้พเจา้จบดว้ยการเห็นส่ิงต่างๆ ในพระคมัภีร์ท่ีไม่ไดเ้กิด
ข้ึนกบัขา้พเจา้ในชัว่โมงแรก  ขอ้พระค าขอ้หน่ึงเร่ิมท างานในขา้พเจา้ในทางท่ีพิเศษและ
มีฤทธ์ิอ านาจมาก ประสบการณ์ของการถูกน าเขา้สู่ความจริงทั้งปวงน้ีเป็นส่วนท่ีมี
ชีวติชีวาของความหมายของการเดินในพระวญิญาณ 
 

มุ่งหน้าต่อไป 
ระหวา่งเน้ือหนงั---ระบบโลกท่ีลม้ลงน้ี---กบัตวัซาตานเอง  เราเผชิญกบัการขดัขวางท่ี
แทจ้ริงต่อการเติบโตทางจิตวญิญาณ   แต่ค  าปรึกษาของพระคมัภีร์คือใหมุ่้งหนา้ไปเพื่อ 
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รางวลัของการเรียกจากเบ้ืองบนของพระเจา้ซ่ึงอยูใ่นพระเยซูคริสต ์ “ ข้าพเจ้าก าลงับาก
บัน่มุ่งไปสู่หลักชัย เพ่ือจะได้รับรางวลั ซ่ึงในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบือ้ง
บนให้เราไปรับ ” (ฟีลิปปี 3:14)  พระเยซูเจา้ตรัสว่า “ . . . จงเพียรเข้าไปทางประตูคับ
แคบ . . . ” (ลกูา 13:24)  ค าภาษากรีกท่ีแปลวา่ “ เพียร ” คือ agmonizomai ซ่ึงเราไดค้  า
ภาษาองักฤษ “ agonize ” (ทนทุกขท์รมาน) มาจากค าน้ี  อยา่เขา้ใจผดิ มนัไม่ง่ายหรือเป็น
เร่ืองธรรมดาในการเดินในพระวญิญาณ  มนัตอ้งใชค้วามพยายาม การอุทิศตวัและความ
ตั้งใจตลอดเวลาอยา่งแทจ้ริง 
 
มนัไม่เป็นการกล่าวเกินไปท่ีจะบอกวา่น่ีเป็นทางเลือกท่ีเราแต่ละคนตอ้งเลือกทุกวนั  เม่ือ
เราเลือกท่ีจะเดินในพระวิญญาณ  ผลทางปฏิบติัจะเป็นความงดงามท่ีน่ายนิดีอยา่งมาก  
เราจะเพลิดเพลินกบัความลึกและความสม ่าเสมออนัอศัจรรยใ์นการสามคัคีธรรมของเรา
กบัพระเจา้ ดงัท่ีอคัรสาวกยอห์นสังเกตเห็น  
 “ แต่ถ้าเราด าเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง   

   เรากร่็วมสามคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั  และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 
   พระบตุรของพระองค์กช็ าระเราท้ังหลายให้ปราศจากบาปท้ังส้ิน ”  
   (1 ยอห์น 1:7) 

 
ส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้เป็นพิเศษเก่ียวกบัการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้กคื็อยิง่เรามีประสบการณ์
มากเพียงใด เรากย็ิง่ปรารถนามากข้ึนเพียงนั้น ยิง่เราไดรั้บการสัมผสัดว้ยสันติสุขและ
การเติมเตม็ของการเขา้สนิทกบัพระบิดามากเท่าใด  กย็ิง่ยากท่ีจะมีชีวติโดยปราศจากส่ิง
เหล่าน้ี  เม่ือเราพบตวัเองออกจากการสามคัคีธรรม  ความวา่งเปล่าภายในเรียกเราใหก้ลบั
ไปสู่การอธิษฐานและพระวจนะ 
 
เม่ือเราเดินในพระวญิญาณ  เราเร่ิมยนิดีกบัผลประโยชนม์หาศาลของความสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ดกบัพระเจา้  เรารู้สึกถึงความรู้สึกท่ีรับรู้ไดข้องความช่ืนชมยนิดีพุ่งออกมาในหวัใจ 
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ของเรา  เราสามารถผวิปากในขณะท่ีเราเผชิญความรับผดิชอบท่ีมากมายของชีวติ  เพราะ
แมแ้ต่ในท่ามกลางงานท่ีสกปรก ความช่ืนชมยนิดีของเราอยูใ่นพระเจา้  มีความรู้สึกถึง
สันติสุข  ความลึกของความเขา้ใจ  ความอดทน ความเมตตาและความสุภาพท่ีมาจากการ
เดินในพระวญิญาณ มีก าลงัและฤทธ์ิอ านาจท่ีจะรับมือกบัความปรารถนาท่ีฝังแน่นของ
เน้ือหนงั  ทนัใดนั้น  เรากส็ามารถเห็นภาพใหญ่และพบปัญญาท่ีจะจดัการกบัธรรมชาติท่ี
ลม้ลงของเราในทางท่ีเป็นจริงและสมเหตุสมผล  ดงัท่ีเปาโลสรุปไว ้
 “ ด้วยว่าซ่ึงปักใจอยู่กบัเนือ้หนังกคื็อความตาย และซ่ึงปักใจอยู่กับพระวิญญาณ 

   กคื็อชีวิตและสันติสุข ” (โรม 8:6) 
 

เราลม้เหลวท่ีจะถูกดึงดว้ยหวัใจทั้งหมดของเราสู่ชีวติใหม่ท่ียอดเยีย่ม  ซ่ึงพระเจา้มอบให้
เราโดยพระคุณไดอ้ยา่งไร ? ชีวติท่ีเขม้แขง็ข้ึนโดยพระวญิญาณ---ดว้ยความช่ืนชมยนิดี  
ความรักและสันติสุขหลัง่ไหลผา่นเรา---เป็นส่ิงท่ีเราปรารถนาอยา่งยิง่ 
 
แต่เพื่อมีประสบการณ์ในพระพรน้ี  เราตอ้งเลือกท่ีจะเดินในพระวญิญาณ  เราตอ้งมาหา
พระเจา้และทูลขอพระองคใ์หป้ลูกฝังความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่ในการอธิษฐาน  ในการ
ใหเ้วลากบัพระวจนะ และในการสามคัคีธรรมกบัพระเยซูเจา้ในหวัใจเรา  เราตอ้ง
อธิษฐานขอพระคุณใหเ้ราแสวงแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน  แลว้เรากจ็ะรู้ถึงชยัชนะอนัยิง่ใหญ่เหนือบาปท่ีรุมลอ้มอยู ่  และพระวญิญาณของ
พระเจา้จะสามารถใชเ้ราในทางพิเศษท่ีสุด 
 
แมเ้ม่ือเราท าไดเ้พียงร้องไหส้ะอึกสะอ้ืน 
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บทที่ 6   

พระคุณ : สวน ไม่ใช่โรงงำน 
 
ท่านเคยพิจารณาถึงความแตกต่างอยา่งมากระหวา่ง “ การงาน ” และ “ ผล ”  หรือไม่ ?  
การงาน เสนอถึงภาพโรงงานท่ีเตม็ไปดว้ยแรงกดดนั  เส้นตาย และความตอ้งการผลิต  
แต่ ผล เป็นภาพของสวนท่ีสงบ สันติสุข ท่ีซ่ึงเราอยากอยูแ่ละด่ืมด ่าในความงามเม่ือเรา
ช่ืนชมกบัการอยูร่่วมกนั 
 
ส าคญัท่ีตอ้งตระหนกัวา่พระเจา้ไม่ไดม้าท่ีโรงงานของพระองคเ์พื่อมองหาผลผลิต      
พระองคม์าท่ีสวนของพระองคเ์พื่อช่ืนชมกบัผลของมนั  ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเช้ือ
เชิญเราใหท้ิ้งหมอกควนัและแรงกดดนัของชีวติการท างานเหมือนโรงงานและใหม้า
เกิดผลท่ีพระเจา้ปรารถนาจะเห็นในสวนของชีวติเรา 
 

ผลลพัธ์ตามธรรมชาติของความสัมพนัธ์ 
กาลาเทีย 3:2-3 เป็นขอ้ความส าคญัยิง่ส าหรับคนเหล่านั้นผูป้รารถนาด าเนินชีวติท่ีเป็นท่ี
พอพระทยัพระเจา้  เปาโลเขียนวา่  
 “ ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตาม 

   ธรรมบัญญติัหรือ หรือได้รับโดยการฟังด้วยความเช่ือ ท่านเขลาถึงเพียงนั้นที 
   เดียวหรือ เม่ือท่านเร่ิมต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้ว  บดันี ้ ท่านจะจบลงด้วย     
   เนือ้หนังหรือ ? ” 

 
สังเกตดูวา่อคัรสาวกก าลงัเปรียบเทียบ 2 ส่ิง : พระวญิญาณซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ และ
การกระท าซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหนงั 
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บางคนอาจพดูวา่ “ แต่ชคั เราตอ้งท างานเพื่อพระเจา้ ” ไม่ เราไม่ตอ้ง ไม่มีแมแ้ต่ส่ิงเดียว
ท่ีขา้พเจา้สามารถท าในเน้ือหนงัของขา้พเจา้ท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้  ในอีกทางหน่ึง 
ความเช่ือสร้างผลอยูเ่สมอ 
 
ถา้ท่านเก่ียวขอ้งในการกระท า  ท่านกก็  าลงัพึ่งพาเน้ือหนงั  แต่ถา้ท่านก าลงัเดินดว้ยความ
เช่ือกบัพระเยซูคริสต ์  พระวญิญาณก าลงัสร้างผลในชีวติท่าน ผลไม่ใช่บางส่ิงท่ีท่านท า
ใหเ้กิดเพราะท่านคิดวา่ท่านตอ้งท า  ผลคือผลลพัธ์ตามธรรมชาติของความสัมพนัธ์ 
 
มองดูผลอนัหอมหวานท่ีหอ้ยอยูบ่นตน้พีช  ลูกพชีไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่ ด้ินรนและท างานวนั
แลว้วนัเล่าพยายามท่ีท าใหผ้ลสุก  ทั้งหมดท่ีพวกมนัตอ้งท ากคื็อหอ้ยอยูท่ี่นัน่ การท าให้
สุกเป็นผลผลิตตามธรรมชาติของความสัมพนัธ์  ตราบเท่าท่ีพวกมนัทนอยู ่ พวกมนัจะ
เกิดผลท่ีหอมหวาน 
 
น่ีคือความจริงของประสบการณ์ของเราเองเช่นกนั   ถา้เรายอมตามพระคริสตอ์ยา่ง
แทจ้ริง---ซ่ึงเป็นต าแหน่งของความเช่ือ---ผลกจ็ะออกมาจากความสัมพนัธ์  ถา้ไม่มีผลใน
ชีวติขา้พเจา้   ความสัมพนัธ์ตอ้งถูกสงสัยและแมแ้ต่ถูกทา้ทาย 
 
นัน่คือเหตุผลท่ีเปาโลบอกเรา 
 “ ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเช่ือหรือไม่  จงชันสูตรตัว 

   ของท่านเองเถิด ท่านไม่ส านึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่าน 
    ท้ังหลาย นอกจากท่านจะแพ้การชันสูตร ” (2 โครินธ์ 13:5) 
 

พระเยซูเจา้บอกเราวา่มีส่ิงท่ีเหมือนหมาป่าคลุมดว้ยหนงัลูกแกะ  ท่านอาจดูเหมือนคริส
เตียน กระท าเหมือนคริสเตียนและพดูเหมือนคริสเตียน---“ แต่คุณยาย ฟันของคุณยาย
ท าไมใหญ่อยา่งน้ี ” ท่านอาจมีภาพภายนอกของแกะ  แต่ในความเป็นจริงเป็นหมาป่า 
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ดงันั้น  เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ใครเป็นใคร ? พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “ เหตุฉะนั้น ท่านจะรู้จัก
เขาได้เพราะผลของเขา ” (มทัธิว 7:20) 
 
เราถูกเรียกใหต้รวจสอบชีวติเราเพื่อพิจารณาวา่เราออกผลชนิดใด  ถา้ผลไม่ดีแลว้กมี็บาง
ส่ิงไม่ถูกตอ้งในความสัมพนัธ์ของเรา  ซ่ึงหมายความวา่มีบางส่ิงไม่ถูกตอ้งในความเช่ือ
ของเรา  ความสัมพนัธท่ี์มีพลงัของความเช่ือในพระเยซูคริสตจ์ะท าใหเ้กิดผล---โดยไม่
ลม้เหลว 
 

ความผดิพลาดใหญ่ของเรา 
หน่ึงในปัญหาใหญ่ท่ีสุดของเรากคื็อเรามกัจะสนใจในส่ิงท่ีเราท ามากกวา่ในส่ิงท่ีเราเป็น 
ในขณะท่ีพระเจา้สนใจในส่ิงท่ีเราเป็นมากกวา่ส่ิงท่ีเราท า  พระองคม์องหาผล  แต่เรา
พยายามท างาน 
 
ช่างน่าเศร้า  ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา  เราไดย้นิส่ิงต่างๆ เช่น “ ท่านตอ้งท างานเหล่าน้ีเพื่อ
พระเจา้  ท่านตอ้งท างานนั้นเพื่อพระเจา้ ” เรามกัถูกเค่ียวเขญ็และกดดนัใหท้ างานเพื่อ
แผน่ดินพระเจา้  ดงันั้น เราออกไปและเร่ิมท างานเพื่อพระเจา้เพราะศิษยาภิบาลหรือ
คณะกรรมการขอใหเ้ราท า 
 
บางทีอาจเป็นการเรียกคนใหม้าคริสตจกัรเม่ือพระเจา้ไม่ไดเ้รียกเราใหเ้ป็นคนเรียก  
ขา้พเจา้รู้จกัใครบางคนท่ีรู้สึกต่ืนกลวัในการไปเยีย่มบา้นของคนแปลกหนา้  เม่ือพวกเขา
ไปเคาะประตู  พวกเขาจะอธิษฐานอยา่งร้อนรน  “ พระองคเ์จา้ขา้  โปรดอยา่ใหเ้ขาอยู่
บา้นคืนน้ี ”  การเยีย่มเยยีนไม่ใช่ธรรมชาติส าหรับเขา  มนัเป็นความพยายามท่ีถูกบงัคบั 
งานของเน้ือหนงั  ซ่ึงในไม่ชา้  เขาจะขุ่นเคืองใจ  เขาเกลียดมนัและเร่ิมตั้งใจท าใหล่้าชา้  
ดงันั้น ประธานกรรมการเรียกเขามาและพดูวา่  “ เราคิดถึงคุณในคืนออกประกาศวนั
องัคารก่อน  เราอยากมัน่ใจวา่คุณจะอยูด่ว้ยคืนองัคารหนา้ ” เขาตอบสนองอยา่งไม่เตม็ใจ  
“ ตกลงครับ ” และการผนัแปรทางต ่าลงกค็งเกิดข้ึนต่อไป 
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นัน่คือวธีิท่ีท่านถูกผลกัลงในแม่พิมพซ่ึ์งพระเจา้ไม่ไดส้ร้างท่านข้ึนมา  ท่านถูกบงัคบัให้
เขา้สู่สถานะท่ีไม่เป็นธรรมชาติและท่านเร่ิมรู้สึกร าคาญภายใตง้านรับใชพ้ระเจา้ของท่าน  
แต่พระเจา้ไม่ไดต้อ้งการใหท่้านมอบส่ิงใดกต็ามท่ีท่านจะบ่นวา่แก่พระองค ์  พระเจา้ไม่
ยอมทนต่อ “ คริสเตียนบ่นวา่ ”  น่ีเป็นการดูหม่ินพระองค ์  แมแ้ต่ขา้พเจา้กเ็กลียดเม่ือ
ผูค้นบ่นวา่เก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาไดท้ าเพื่อขา้พเจา้  มนัท าใหข้า้พเจา้รู้สึกโง่และง่ีเง่า 
อยา่งไรกต็าม  ใครขอใหพ้วกเขาท าล่ะ ? 
 
ถา้มีส่ิงใดกต็ามท่ีท่านไม่อยากท า  จงอยา่ท ามนั  อยา่ออกและท าการกระท าท่ีสูงส่ง
บางอยา่งแลว้บ่นวา่และโอดครวญ  ท่านไม่ท าอะไรเลยกน่็าจะดีกวา่ 
 
ปล่อยใหก้ารออกเรียกเป็นเร่ืองของคนท่ีรักจะท ามนั  มีคนท่ีต่ืนเตน้เร้าใจท่ีจะไดคุ้ยกบั
คนแปลกหนา้  พวกเขารู้สึกเบ่ือท่ีตอ้งนัง่อยูก่บับา้นและพวกเขาไม่อยากรอท่ีจะเปิดการ
สนทนากบัคนท่ีเขาไม่เคยพบ  นัน่เป็นธรรมชาติของเขา  เป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับพวก
เขา---นัน่คือกญุแจส าคญั 
 
เม่ือเป็นเร่ืองธรรมชาติ  มนักอ็ยูใ่นขอบเขตของผล เม่ือถูกกดดนั  มนักอ็ยูใ่นขอบเขตของ
การกระท า  พระเจา้มกัเตรียมเราใหพ้ร้อมในการท าส่ิงใดกต็ามท่ีพระองคท์รงเรียกเราให้
ท า และมนัจะเป็นธรรมชาติส าหรับเราท่ีจะท ามนั 
 
คนมากมายรู้สึกเหมือนคริสเตียนชั้นสองเพราะพวกเขาไม่สามารถท าส่ิงท่ีคนอ่ืนท าได ้ 
พวกเขาบงัเอิญพบผูเ้ช่ือคนหน่ึงท่ีบอกวา่ “ สัปดาห์ท่ีผา่นมา---สรรเสริญพระเจา้---
ขา้พเจา้ไดเ้ป็นพยานแก่คน 5 คน และทั้ง 5 คนกไ็ดย้อมรับพระเยซูเจา้ ”   คนท่ีไม่ไดรั้บ
ของประทานของการประกาศข่าวประเสริฐคิด  โอ อีกแล้ว เราเป็นพยานท่ีแย่มาก
ส าหรับพระเจ้า  เราไม่ได้เป็นพยานแก่ใครเลย   เราช่างเป็นคนล้มเหลวจริงๆ  เขาถูกท า 
ใหรู้้สึกผดิเพราะเขาไม่ไดอ้อกไปจบัคอเส้ือคนและถามวา่รู้จกัพระบญัญติัทางจิต
วญิญาณ 4 ขอ้หรือไม่ 
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ท าไมบางคนจึงมีประสิทธิภาพอยา่งมากในการประกาศข่าวประเสริฐ  ?  เพราะมนัเป็น
ธรรมชาติส าหรับพวกเขา  พระเจา้ไดบ้รรจุและเตรียมพวกเขาส าหรับงานน้ี  ไม่ใช่ทุกคน
ในพระกายของพระคริสตเ์ป็นปาก  อยา่งไรกต็าม  ปากไม่สามารถปฏิบติัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเวน้แต่จะมีสมองอยูเ่บ้ืองหลงัมนัและมีเทา้ท่ีพามนัไปในท่ีท่ีมนัตอ้งไป  เรา
ไม่ควรรู้สึกผดิเพราะเราไม่ไดมี้งานรับใชห้รือมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกบัคนอ่ืน  พระ
กายท างานเป็นหน่วยเดียวและพระเจา้คือพระองคผ์ูท้รงมอบหมายต าแหน่งในพระกาย
แก่เราแต่ละคน 
 
พระเจา้ตอ้งการใหท่้านท าส่ิงท่ีพระองคม์อบใหท่้านท าตามธรรมชาติ  ผลของชีวติ    
คริสเตียนเบ่งบานจากท่านตามธรรมชาติเม่ือท่านเขา้สนิทในพระเยซูคริสตผ์า่นความเช่ือ
ของท่านในพระองค ์  พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “ พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้
คือเม่ือท่านท้ังหลายเกิดผลมาก ”  (ยอห์น 15:8)  พระเจา้ตอ้งการใหท่้านเกิดผลอยา่งมาก
เพื่อพระองค ์  ผลนั้นสามารถเกิดข้ึนเม่ือท่านเขา้สนิทในพระคริสตเ์ท่านั้น---และนัน่คือ
ต าแหน่งของความเช่ือ 
 

ไม่มีส่ิงที่เรียกว่าความเช่ือทางเนือ้หนัง 
พระกิตติคุณโดยมทัธิวบอกเราวา่วนัหน่ึงคนมากมายจะมาหาพระเยซูเจา้ บอกถึงงาน
ทั้งหลายท่ีพวกเขาท าเพื่อพระองค ์  และองคจ์อมเจา้นายจะตอบวา่ “ เราไม่รู้จักเจ้า ” 
(มทัธิว 7:23)  พระเจา้ไม่รับรู้งานของเน้ือหนงั  พระองคไ์ม่เคยมี 
 
ระลึกถึงเม่ือพระเจา้ตรัสกบัอบัราฮมัวา่ 
 “ จงพาบตุรของเจ้าคืออิสอัค บตุรคนเดียวของเจ้าผู้ ท่ีเจ้ารัก ไปยงัแคว้นโมริยาห์ 

   และถวายเขาท่ีนั่นเป็นเคร่ืองเผาบชูา  บนภเูขาลกูหน่ึงซ่ึงเราจะบอกแก่เจ้า ” 
   (ปฐมกาล 22:2) 
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ค าแนะน าของพระเจา้ฟังดูประหลาด---ยิง่กวา่นั้น  อบัราฮมัมีบุตรอีกคนหน่ึง  อิชมาเอล
ผูซ่ึ้งอายมุากกวา่อิสอคัอยา่งนอ้ย 14 ปี  พระเจา้หมายความวา่อยา่งไร “ จงพาบุตรของ
เจา้ . . . บุตรคนเดียวของเจา้ ” ? 
 
ค าตอบคืออิชมาเอลเป็นงานของเน้ือหนงั  เขาไม่ไดเ้ป็นบุตรแห่งพระสัญญา  เขาไม่ใช่
บุตรแห่งความเช่ือ   อิชมาเอลเป็นผลผลิตของเน้ือหนงั  พระเจา้ปฏิเสธท่ีจะรับรู้อิชมาเอล
เพราะเขาเป็นงานของเน้ือหนงั  พระเจา้รับรู้พระราชกิจของพระวญิญาณของพระองค ์ 
บุตรแห่งความเช่ือ  ดงันั้น  พระองคต์รัสกบัอบัราฮมั  “ จงพาบุตรของเจา้คืออิสอคั บุตร
คนเดียวของเจา้ ” 
 
พระเจา้ไม่เคยรับรู้หรือใหร้างวลัส าหรับงานของเน้ือหนงัของเรา  ในอีกทางหน่ึง
พระองคท์รงปรารถนาอยา่งยิง่วา่ผลของพระวญิญาณจะเป็นบุคลิกลกัษณะของชีวติเรา 
 
บทท่ี 15 ของพระธรรมยอห์นอธิบายวา่ผูเ้ช่ือเกิดผลไดอ้ยา่งไร  พระเยซูเจา้ตรัสวา่ 
 “ จงเข้าสนิทอยู่ในเรา  และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน  แขนงจะออกผลเองไม่ได้   

   นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด  ท่านท้ังหลายกจ็ะเกิดผลไม่ได้  นอกจากจะ 
   เข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น ”  (ยอห์น 15:4) 

 
พระเยซูเจา้ไม่ไดเ้นน้ในส่ิงท่ีเราท า  แต่ในส่ิงท่ีเราเป็น  ส่ิงท่ีออกมาจากชีวติเราคือผลของ
ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองค ์  เราไม่สามารถมีความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งกบั
พระเจา้โดยปราศจากการเกิดผลได ้  ถา้ไม่มีผล---“ ท่านจะรู้จกัเขาโดยผลของเขา ”---
แลว้เรากค็วรตรวจสอบความสัมพนัธ์ของเราใหม่จะดีกวา่ 
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ผู้ตรวจสอบผลที่ทรยศ 
พระเจา้ทรงท ากิจท่ียอดเยีย่มในชีวติเราโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์  เม่ือท่าน
ยงัคงเป็นคนบาป  พระเจา้ทรงรักท่าน  และเม่ือโดยความเช่ือ ท่านร้องต่อพระองค ์
พระองคท์รงท าใหท่้านชอบธรรมส าหรับการกระท าผดิทุกเร่ืองท่ีท่านเคยท า  พระเจา้
ทรงลบกระดานของท่านจนสะอาด  พระองคท์รงลบอดีตจนหมดเพื่อพระองคท์ าให้
เหมือนไม่เคยมีอยูเ่ลย  นัน่คือความหมายของ “ ท าใหช้อบธรรม ” 
 
ทนัทีท่ีท่านรับพระเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือ---ก่อนท่ีท่านจ่ายเงินแมแ้ต่เหรียญเดียว
ส าหรับทศางค ์ ก่อนท่ีท่านท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด---พระเจา้ทรงน าเคร่ืองหมายสีด าทั้งหมดท่ี
ต่อตา้นท่านและลบมนัออกหมด  เน่ืองจากความเช่ือของท่านในพระเยซูคริสตใ์นฐานะ
พระผูช่้วยใหร้อดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน  พระเจา้ท าใหท่้านชอบธรรมจากอดีต
ทั้งปวงของท่าน  เน่ืองจากความเช่ือของท่าน พระเจา้ใส่ความชอบธรรมของพระเยซูเจา้
ในบญัชีของท่าน  ความสัมพนัธ์ของท่านกบัพระองคเ์ร่ิมโดยเพียงความเช่ือ 
 
ทั้งหมดน้ีเป็นเร่ืองพื้นฐานมาก  แต่ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงเรามกัลืมมนั  บางคร้ังผูเ้ช่ือ
วจิารณ์หรือจบัผดิผูเ้ช่ือคนอ่ืน  พวกเขาพดูวา่ “ คุณรู้ไหมวา่เขาก าลงัท าอะไร ? มนัแย่
มาก  เขาเรียกตวัเองวา่คริสเตียน  แต่เขาท าส่ิงน้ีและส่ิงนั้น  เขาไม่ด าเนินชีวติถึง
มาตรฐาน---ท าไม  เขาลงไปท่ีชายหาดดว้ย  นัน่แยม่าก ” 
 
ผูเ้ช่ือเช่นน้ีท าอะไร ?  พวกเขาตั้งตนเองข้ึนเป็นผูว้นิิจฉยั  พวกเขากลายเป็นผูต้รวจสอบ
ผลท่ีทรยศ  พวกเขาวนิิจฉยัคุณภาพของคนรับใชข้องคนอ่ืน  เปาโลพดูบางอยา่งเก่ียวกบั
เร่ืองน้ี 
 “ ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอ่ืน  บ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจม 

   กสุ็ดแล้วแต่นายของเขา ”  (โรม 14:4) 
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ถา้ท่านก าลงัรับใชข้า้พเจา้   ขา้พเจา้อาจตดัสินการรับใชข้องท่าน   ขา้พเจา้อาจกล่าววา่    
“ เธอเป็นคนใชท่ี้แยม่าก  ฉนัไม่รู้วา่ท าไมจึงยงัใหเ้ธอรับใชอ้ยูอี่ก ”  ถา้ท่านท าบางส่ิงท่ี
ท าใหข้า้พเจา้ไม่พอใจ  ขา้พเจา้จะเป็นคนท่ีบอกท่านวา่ “ ฉนัไม่ชอบวธีิท่ีเธอเช็ดจานให้
แหง้  เธอปล่อยใหมี้น ้าคา้งอยูบ่นจานมากไปและเธอเกบ็มนัทั้งท่ียงัเปียก  ฉนัไม่ชอบเอา
แกว้ออกจากตูโ้ดยยงัช้ืนอยู ่  เป็นท่ีแพร่พนัธุ์เช้ือโรค เช็ดมนัใหแ้หง้เด๋ียวน้ี ” 
 
ขา้พเจา้อาจกล่าววา่ “ เธอเป็นคนใชท่ี้ดีมาก  เธอท างานดีมาก  ฉนัยนิดีมากท่ีเธออยูก่บั
ฉนั ” ทั้ง 2  กรณี ขา้พเจา้เป็นคนท่ีวนิิจฉยังานรับใชข้องท่าน ไม่ใช่คนนอก 
 
ความจริงกคื็อขา้พเจา้ไม่ใช่เจา้นายของท่านและขา้พเจา้ไม่สามารถก าหนดวา่ท่านตอ้งรับ
ใชอ้ยา่งไร  ท่านตอ้งยนือยูต่่อหนา้เจา้นายของท่าน  และขา้พเจา้ไม่สามารถวนิิจฉยังาน
รับใชข้องท่าน ขา้พเจา้ไม่สามารถพดูวา่ “ ท่านช่างเป็นคนใชท่ี้แยจ่ริงๆ ”  ขา้พเจา้ไม่มี
สิทธ์ิท่ีจะวนิิจฉยังานรับใชข้องท่านต่อพระเจา้  พระเจา้เป็นผูท่ี้ท่านตอ้งรับใชแ้ละต่อ
หนา้จอมเจา้นายของท่าน  ท่านจะยนืหรือลม้  เปาโลกล่าวต่อไปวา่ “ องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงฤทธ์ิอาจให้เขาได้ดีได้ ”  (โรม 14:4) 
 
อยา่กงัวลวา่คนบางคนมองไม่เห็นวา่ท่านจะท ามนัไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้พบวา่การท าให้
เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ง่ายกวา่ท าใหค้นพอใจ  มนัเป็นการกระท าท่ีไร้ประโยชนใ์นการ
พยายามท าใหทุ้กคนพอใจ  แมว้า่ท่านจดัการมนัได ้  แต่บางคนจะจบัผดิท่านเพราะท่าน
เป็นคนเอาใจคนอ่ืน  เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท าใหทุ้กคนพอใจ 
 
ส่ิงท่ีงดงามคือเราไม่ตอ้งท าใหทุ้กคนพอใจ  ทั้งหมดท่ีเราตอ้งท าคือท าใหเ้ป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้  แลว้เราตอ้งท าอะไรเพื่อเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ ?  เพยีงแค่เช่ือใน
พระองคแ์ละวางใจในพระองค ์  เราไม่ไดท้  าใหพ้ระเจา้พอพระทยัโดยการกระท าของเรา
และกิจกรรมท่ีร้อนรนของเรา  เราท าใหพ้ระเจา้พอพระทยัเม่ือเราเช่ือในพระองคแ์ละ
วางใจในพระองค ์ นัน่คือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ 
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ด้วยความยนิดขีองข้าพเจ้า 
ความเช่ือ เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้และความเช่ือสร้างความสัมพนัธ์  ความสมัพนัธ์ท าให้
เกิดผล  ขา้พเจา้ไม่ไดเ้พยีงแค่นัง่และเป็นคนบริสุทธ์ิ   ศกัด์ิสิทธ์ิ  ชอบธรรม   ยิม้  
อ่อนหวานและแสดงความรักตลอดทั้งวนั  ขา้พเจา้สนใจในกิจกรรม  แต่เป็นกิจกรรมท่ี
ไม่ใช่งาน  มนัน่าอศัจรรยท่ี์สามารถพดูวา่ “ ขา้พเจา้ก าลงัท าส่ิงท่ีขา้พเจา้อยากท า  ท่ีจริง
แลว้  ขา้พเจา้ท าส่ิงท่ีขา้พเจา้รักท่ีจะท า  ” น่ีไม่ใช่งาน  ไม่ใช่การท าใหพ้อใจ  เป็นเพียง
บางส่ิงท่ีขา้พเจา้ช่ืนชม 
 
หลายปีก่อน  เม่ือขา้พเจา้รับใชใ้นส านกัหน่ึง  ขา้พเจา้จะไปประชุมและพบเพื่อนร่วมงาน
บางคน  เราจะไปทานอาหารเยน็ขา้งนอกและขา้พเจา้จะเร่ิมพดูคุยเก่ียวกบัพระคมัภีร์ท่ี
พระเจา้ทรงเปิดในหวัใจของขา้พเจา้  “ พอเถอะ  สมิทธ์  อยา่คุยเร่ืองงาน ” พวกเขาจะพดู
และเปล่ียนหวัขอ้  ขา้พเจา้มกัตอบวา่ “ คุณหมายความวา่ยงัไง  ‘ คุยเร่ืองงาน ’ ? น่ีคือ
ชีวติของผม  ไม่มีอะไรท่ีผมอยากพดูถึงมากกวา่น้ี  ไม่มีอะไรน่าต่ืนเตน้ท่ีจะถกเถียงกนั
มากกวา่น้ี  ”   
 
เม่ือท่านท าส่ิงท่ีท่านรักจะท า  มนัไม่ใช่งาน  ท่านไม่ไดอ้ยูใ่นร้านคา้  ท่านไม่ไดก้  าลงั
ท างานในโรงงาน  กิจกรรมของท่านคือผลของความสัมพนัธ์ 
 
เม่ือความรักของพระเจา้เติมเตม็หวัใจของท่าน  ทั้งหมดท่ีท่านอยากท าคือพดูเก่ียวกบั
พระองค ์ : พระวจนะของพระองค ์  ความดีของพระองค ์  ความรักของพระองค ์ ท่าน
ไม่ไดเ้ดินไปรอบมองหาผลงานท่ีดีเพราะท่านก าลงัท าส่ิงท่ีท่านชอบท า  ท่านไม่มองหาท่ี
จะไดรั้บรางวลัตอบแทนส าหรับส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติส าหรับท่าน  (แมว้า่พระเจา้จะให้
รางวลัท่านส าหรับผลท่ีมาจากชีวติท่าน)  ท่านท ามนัเพราะท่านตอ้งการท ามนั  เพราะ
เป็นธรรมชาติของท่านท่ีจะท ามนั  เพราะพระเจา้ไดใ้ส่มนัไวใ้นหวัใจท่านใหท้ ามนั 
ความจริงกคื็อท่านรู้สึกราวกบัวา่ท่านจะตายถา้ท่านไม่ไดท้ ามนั 
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 “ เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ ”  เปาโลเขียนไว ้ 
   (2 โครินธ์ 5:14) 
“ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ  วิบติัจะเกิดแก่ข้าพเจ้า ” (1 โครินธ์ 9:16) 

 
ขา้พเจา้แน่ใจวา่เราทุกคนมีประสบการณ์เหมือนเยเรมียผ์ูซ่ึ้งถูกขงัในคุกใตดิ้นเพราะ
ประกาศพระวจนะของพระเจา้ต่อกษตัริยข์องอิสราเอล  ในขณะท่ีเขานัง่ในความมืด  เขา
กล่าวท่ีมีผลวา่ “ แค่น้ีแหละ ขา้พระองคพ์อแลว้  พระเจา้ขา้ น่ีคือใบลาออกของขา้
พระองค ์  อยา่ขอใหข้า้พระองคพ์ดูในพระนามของพระองคอี์ก  ขา้พระองคจ์ะไม่ท า  
อยา่วางพระวจนะของพระองคบ์นหวัใจของขา้พระองคอี์ก  ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองค์
พอแลว้  ขา้พระองคข์อลาออก  พระองคเ์ขา้ใจไหม ?  มนัจบแลว้ ขา้พระองคจ์ะไม่มีวนั
พดูในพระนามของพระเจา้อีก  พระองคท์ ากบัขา้พระองคเ์ช่นน้ี และใหข้า้พระองคต์อ้ง
มาอยูใ่นคุกใตดิ้น  พระองคไ์ม่ดูแลขา้พระองคเ์ลย  แต่ไม่เป็นไร ขา้พระองคพ์อแลว้ ” 
(เยเรมีย ์20:9)   
 
เยเรมียก์  าลงัเดือด  เขาโกรธ  แต่ไม่ชา้เขากส็ารภาพผดิ 
 “ กมี็ส่ิง(พระวจนะ)ในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้  อัดอยู่ในพระดูกของ 

  ข้าพระองค์และข้าพระองค์กอ่็อนเปลีย้ท่ีต้องอัดมันไว้  และข้าพระองค์กอั็ดไว้ 
  ไม่ไหว  ” (เยเรมีย์ 20:9) 

 
เขาไม่สามารถท าอะไรได ้ นอกจากพดู เขาตอ้งพดู เขาไม่ตอ้งบงัคบัตวัเองราวกบัวา่น่ี
เป็นงาน  ท่ีจริงแลว้  เขาพยายามบงัคบัตวัเองไม่ใหพ้ดู  แต่อยา่งไรกต็าม  กต็อ้งพดู  
ท าไม ? มนัเป็นธรรมชาติ   มนัเป็นผลของความสัมพนัธ์ของเขา 
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การบ่นว่าไม่ใช่ผลของพระวญิญาณ 
พระเจา้ไม่ไดท้  าโรงงาน  พระองคป์ลูกสวน พระองคไ์ม่สนใจในงานของท่าน  พระองค์
ปรารถนาท่ีจะช่ืนชมในผลของท่าน  พระองคไ์ม่ตอ้งการใหท่้านพึ่งเน้ือหนงัของท่าน  
พระองคเ์รียกท่านใหพ้ึ่งในพระวญิญาณของพระองค ์
 
ดงัท่ีเปาโลไดเ้ตือนใจเรา  เม่ือเร่ิมตน้ดว้ยพระวญิญาณ  เรากไ็ม่สามารถถูกท าใหส้มบูรณ์
ดว้ยเน้ือหนงั (กาลาเทีย 3:3)   เราไม่สามารถเพิ่มการกระท าเขา้ในความเช่ือของเรา และ
ปรับปรุงความสัมพนัธ์  แมว้า่คนมากมายพยายามท าเช่นนั้น 
 
บ่อยคร้ังท่ีคนเร่ิมตน้ดว้ยความเช่ือในพระเจา้  รักพระเจา้  รับใชพ้ระเจา้ และมีเวลาท่ียอด
เยีย่ม  ความช่ืนชมยนิดีของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นของพวกเขา  แลว้พี่นอ้งบางคนมา
หาและเร่ิมวางภาระหนกับนพวกเขา  “ น่ีพี่นอ้ง  ถา้ท่านเป็นคริสเตียนจริงๆ ท่านตอ้งท า
ส่ิงน้ี  พวกท่านท าส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร ? ตายล่ะ ท่านเรียกตวัเองวา่คริสเตียนหรือ ? ท าไม
ท่านไม่ท าส่ิงน้ีล่ะ ? ”  พวกเขาเร่ิมวางขอ้เรียกร้องอนัหนกัอ้ึงเพื่อใหค้วามเป็นคริสเตียน
กลายเป็นงานหนกั มนัไม่ไดเ้ป็นเร่ืองธรรมชาติและน่ายนิดี แต่กลายเป็นงานท่ีน่าเบ่ือ  
งานจา้งท า  
 
เราจะเรียนรู้เม่ือใด ?  เราไม่สามารถปรับปรุงความชอบธรรมท่ีพระเจ้าประทานให้เราได้  
ความสัมพนัธ์ใดกต็ามท่ีมีพื้นฐานบนการกระท าในไม่ชา้จะกลายเป็นงานหนกัท่ีเรา
สูญเสียความช่ืนชมยนิดีในความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้  ทนัใดนั้น มนักลายเป็น
หนา้ท่ี  ขอ้ผกูมดัและงานท่ีเป็นภาระ  ไม่นาน  เรากเ็ร่ิมบ่นวา่  ความช่ืนชมยนิดีของพระ
เจา้หายไปจากการเดินของเรา  เราไม่ยนิดีในอิสรภาพอีกต่อไป  แต่ท างานภายใตแ้อก
ของพนัธนาการ  เราคิดวา่ “ ฉันควรอธิษฐานคืนนีห้รือไม่อย่างนั้นฉันจะมีปัญหาแน่ แต่
ฉันเหน่ือยมาก  ฉันไม่อยากลกุจากเตียง  ฉันคิดว่าฉันต้องท า  แต่แย่จริง  มนัหนาว ” 
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ขา้พเจา้แน่ใจวา่พระเจา้ตรัสวา่ “ หยดุพดูเถอะและไปนอน  อยา่รบกวนเราดว้ยอารมณ์
เช่นนั้น ยงัไงกต็าม  ใครขอใหเ้จา้เรียก ? ” 
 
ท่านอาจคิดวา่ถา้มีใครท่ีน่าจะเป็นผูน้  าบทเรียนน้ี  กน่็าจะเป็นผูรั้บใชข้องข่าวประเสริฐ  
แต่มีคนท่ีจะใหเ้ราเช่ือวา่เขารับใชเ้ร่ืองของพระวญิญาณโดยการกระท าของเน้ือหนงั  เขา
จะอธิบายวา่ตอ้งอุทิศตวัอยา่งยิง่ใหญ่เพียงใดท่ีจะมีงานรับใชอ้ยา่งของเขา---ช่างเป็นการ
เสียสละส่วนตวัอนัยิง่ใหญ่ท่ีคนๆหน่ึงตอ้งท าเพื่อมีฤทธ์ิอ านาจเช่นน้ี  เขาจะบอกถึง
ค ามัน่สัญญาของเขาและการอดอาหารและการอุทิศตวัของเขาและแสดงมนัออกมาหมด
ราวกบัวา่การกระท าของเขาท าใหเ้ขาไดบ้รรลุถึงระดบัของความเป็นจิตวิญญาณท่ีท าให้
พระเจา้ไวใ้จมอบฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์หเ้ขา เขากล่าววา่พระเจา้ไม่สามารถวางใจทุก
คนส าหรับฤทธ์ิอ านาจน้ี  แต่เขาไดม้นัมา บ่อยคร้ัง เขามกักล่าวส่ิงต่างๆ เช่น “ ขา้พเจา้เขา้
ไปในอีกหอ้งหน่ึง ปิดประตูและพดูวา่ ‘ พระเจา้ ขา้พระองคจ์ะไม่ออกไปจากท่ีน่ีจนกวา่
ขา้พระองคจ์ะมีฤทธ์ิอ านาจ ’  และขา้พเจา้กอ็ยูใ่นนั้น  อดอาหารและอธิษฐาน จนกระทัง่
ขา้พเจา้ไดรั้บมนั ”  เขาพดูราวกบัวา่ความชอบธรรมของเขาท าใหเ้ขาเป็นท่ีชอบใจพิเศษ
ของพระเจา้  แต่มนัไม่ใช่  มนัเป็นเพียงการกระท า  และพระเจา้จะไม่มีวนัใหเ้กียรติหรือ
รับรู้การกระท าของเน้ือหนงั 
 
เปาโลกล่าววา่ “ (4) ท่านได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือ ถ้าเป็นการ
ไร้ประโยชน์จริงๆแล้ว (5) พระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณแก่ท่านและทรงส าแดง
อิทธิฤทธ์ิท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระท าการเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติั
หรือ หรือโดยการฟังด้วยความเช่ือ ”   (กาลาเทีย 3:4-5) 
 
งานรับใชท่ี้แทจ้ริงถวายพระสิริทั้งหมดแด่พระเจา้  พระเยซูตรัสวา่ 

“ ท่านท้ังหลายกเ็หมือนกับตะเกียง  จงส่องสว่างแก่คนท้ังปวง เพ่ือว่าเม่ือเขาได้ 
   เห็นความดีท่ีท่านท า เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ ” 
   (มทัธิว 5:16) 
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เราทุกคนได้รับเชิญ 
พระราชกิจของพระเจา้ไม่ไดถู้กสร้างข้ึนเพราะความชอบธรรมของเรา  มนัถูกท าข้ึนโดย
พระคุณผา่นทางความเช่ือ   และนัน่หมายความวา่ใครกต็ามในพวกเราสามารถท ามนัได ้ 
เราไม่ตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกเจิมเป็นพิเศษ 
 
ยากอบกล่าววา่เอลียาห์เป็นคนท่ีเตม็ไปดว้ยอารมณ์เหมือนเรา  (ยากอบ 5:17)  เขารู้สึก
ทอ้ใจ  เขาหงุดหงิด  เขาโกรธ  เขาปล่อยมนัออกมา  แต่เขาอธิษฐานและฝนไม่ตกเป็น
เวลา 3 ปี  เอลียาห์ไม่ใช่ผูเ้ผยพระวจนะประเภทบริสุทธ์ิพิเศษ  เขาไม่ใช่คนลึกลบั  เขา
เป็นบุคคลเหมือนเรา  มีความรู้สึกบางอยา่งท่ีเรามี---ความทอ้ใจชนิดเดียวกนั  แต่พระเจา้
ฟังท่านเพราะความเช่ือของท่าน 
 
ศกัยภาพอยา่งเดียวกนักเ็ป็นของท่าน  ทั้งหมดท่ีตอ้งมีคือเช่ือพระเจา้และวางใจใน
พระองค ์
 
เพราะท่านเร่ิมตน้ดว้ยพระวญิญาณ  ท่านตอ้งด าเนินต่อไปในพระวญิญาณ  โดยเร่ิมตน้
ดว้ยความเช่ือ  ท่านตอ้งด าเนินต่อไปในความเช่ือ  อยา่ถอยลงไปสู่การกระท า  อยา่ยอม
ใหป้ระสบการณ์คริสเตียนของท่านกลายเป็นส่ิงน่าเบ่ือ  อยา่กลายเป็นคนงานโรงงาน  
แต่ใหชี้วติท่านเป็นเหมือนสวนท่ีพระเจา้สามารถมาเพื่อช่ืนชมกบัผลท่ีท่านผลิตใน
ขณะท่ีท่านเขา้สนิทในพระคริสตโ์ดยความเช่ือ 
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บทที่ 7   

พระคุณ : ควำม เช่ือเพือ่พระพร 
 
ความผดิพลาดบางอยา่งไม่ยอมหายไป  ลองดูขอ้ผดิพลาดท่ีท าใหค้ริสตจกัรท่ีกาลาเทีย
สะดุดเม่ือ 2000 ปีก่อน  และมนักย็งัคงรุนแรงในทุกวนัน้ี  โดยไม่ค านึงถึงส่ิงท่ีเปาโลพดู
เก่ียวกบัมนั  จนถึงทุกวนัน้ี ผูส้อนมากมายส่งเสริมความคิดวา่เราไดรั้บพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิโดยงานของธรรมบญัญติั  น่าเศร้าเพียงใดท่ีหน่ึงในหินสะดุดยิง่ใหญ่ท่ีสุดในการ
มีประสบการณ์ในความบริบูรณ์ของพระพรและฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้คือหลกัค าสอน
ท่ีใชใ้นคริสตจกัร  เราไดย้นิวา่ถา้เราตอ้งการใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเขา้มาในชีวติเรา  
เราควรช าระการกระท าของเรา  เราตอ้งก าจดัความไม่บริสุทธ์ิทุกส่วนเพื่อใหค้วรค่ากบั
พระพร 
 
แมว้า่ค  าสอนเช่นน้ีจริงใจอยา่งยิง่  มนัผดิอยา่งจริงใจ  จุดส าคญัของค าเทศน์สอนเช่นน้ีก็
คือเราตอ้งถูกท าใหเ้ป็นคนชอบธรรมโดยการกระท าและความพยายามของเราเอง   และ
หลงัจากน้ีเท่านั้นท่ีพระเจา้จะกม้ลงมาสัมผสัเรา  ค  าสอนท่ีช้ีน าในทางท่ีผดิอนัเดียวกนัน้ี
ท าใหข้า้พเจา้ไม่ไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุดของพระเจา้นานหลายปี 
 

สัตย์ซ่ือแต่สับสน 
ในฐานะเดก็ท่ีเติบโตในคริสตจกัรเพนเทคอส  ขา้พเจา้ปรารถนาอยา่งจริงจงัในส่ิงท่ี
เรียกวา่  “ การบพัติศมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ”  ขา้พเจา้ไป “ ประชุมค่าย ”  มากมาย
และไปกบับิดาของขา้พเจา้ร่วมในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มบุรุษคืนวนัเสาร์บ่อยคร้ัง  
ในท่ีประชุม  ขา้พเจา้จะรอคอยพระเจา้และอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้เติมเตม็ชีวติขา้พเจา้
ดว้ยฤทธ์ิเดชของพระองค ์
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ขา้พเจา้รักพระเจา้มากและปรารถนาฤทธ์ิเดชทั้งปวงของพระเจา้ท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บ  แต่
บางส่ิงเขา้มาขวางทาง      เป็นเวลาหลายปีท่ีขา้พเจา้คิดวา่บาปท่ีเป็นความลบับางอยา่งดึง
ขา้พเจา้กลบั  และมนักดึ็ง---แต่ไม่ใช่บาปอยา่งท่ีขา้พเจา้คิด  ปัญหาของขา้พเจา้ไม่ใช่
ตณัหาหรือความโลภหรือนิสัยท่ีเส่ือมเสียบางอยา่ง  ปัญหาของขา้พเจา้คือความชอบ
ธรรมของตวัเอง 
 
ท่านอาจคิดวา่ประหลาดท่ีใครบางคนท่ียงัหนุ่มแน่นจะด้ินสู้กบัความเยอ่หยิง่ทางจิต
วญิญาณ  แต่ขา้พเจา้ด้ิน  ขา้พเจา้ท่องจ าพระคมัภีร์  ขา้พเจา้สามารถท่องปากเปล่าพระ
ธรรมเล่มต่างๆ ของไบเบ้ิล  ขา้พเจา้สามารถยกบทต่างๆ ของพระวจนะพระเจา้ไดท้ั้งบท  
ขา้พเจา้ไม่เคยไปดูการแสดง  ไม่สูบบุหร่ี  ไม่ไปเตน้ร า  คริสตจกัรท่ีขา้พเจา้เขา้ร่วมสอน
วา่ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดเป็นความบาป  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงหลีกเล่ียงมนัอยา่งเคร่งศาสนา 
 
บ่อยคร้ัง ขา้พเจา้เห็นลูกของนกัเทศนเ์กบ็กน้บุหร่ีและสูบมนั  แต่ขา้พเจา้ไม่ท าเช่นนั้น  
เพื่อนคนอ่ืนของขา้พเจา้ในคริสตจกัรจะไปด่ืมเหลา้ทุกวนัเสาร์  แต่ขา้พเจา้ไม่เคยท า  
ขา้พเจา้จะตอ้งเป็นคนบริสุทธ์ิ 
 
แลว้อะไรท่ีผดิอยา่งร้ายแรงล่ะ ?  พระเจา้ทรงอวยพระพรเพื่อนของขา้พเจา้ แมแ้ต่เม่ือ
พวกเขาก าลงัสูบบุหร่ี  ขา้พเจา้คิด  ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ชอบธรรม
กว่าพวกเขา  ข้าพระองค์ไม่เคยท าส่ิงช่ัวร้ายเหล่านั้นเลย  แล้วท าไมจึงอวยพรพวกเขา แต่
ไม่อวยพรข้าพระองค์  ?  ขา้พเจา้มีการด้ินสู้อยา่งน่ากลวั 
 
มนัยิง่แยล่งเม่ือขา้พเจา้ไดย้นิคนเป็นพยานวา่เขาก าลงัรอคอยการเติมเตม็ของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งไร  ในขณะท่ีเขารอคอยพระเจา้  พระองคแ์สดงใหเ้ขาเห็นซอง
บุหร่ีในกระเป๋าของเขา  ทนัทีท่ีเขาดึงบุหร่ีออกและวางมนับนแท่นบูชา  พระเจา้กเ็ติม
เตม็เขาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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บางทีปัญหาของขา้พเจา้กคื็อขา้พเจา้ไม่เคยมีซองบุหร่ีในกระเป๋าท่ีจะน าไปวางบนแท่น
บูชา    ดงันั้น    ขา้พเจา้จึงเขียนในใจถึงรายการบาปของขา้พเจา้จากสัปดาห์นั้นและคิดวา่ 
พระองค์เจ้าข้า  ข้าพระองค์โกรธน้องชายสัปดาห์นี ้  พระเจ้าข้า  ขอทรงโปรดยกโทษข้า
พระองค์ท่ีโกรธ  แลว้ขา้พเจา้กค็อยใหพ้ระเจา้เติมเตม็ขา้พเจา้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  
แต่พระองคก์ไ็ม่ท า 
 
นบัคร้ังไม่ถว้นท่ีขา้พเจา้ไดย้นินกัพดูกล่าววา่ “ ท่านรู้วา่พระเจา้จะไม่เติมภาชนะท่ีไม่
สะอาด  พระองคท์รงเป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  ดงันั้น  ท่านตอ้งเป็นภาชนะท่ีบริสุทธ์ิ ” 
ดงันั้น  ขา้พเจา้พยายามท าดีท่ีสุดเพื่อเป็นคนบริสุทธ์ิ  ขา้พเจา้สารภาพต่อพระเจา้ถึงทุก
ส่ิงท่ีขา้พเจา้คิดออก (และแมแ้ต่บางส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่เคยท า  เพียงเผือ่ไว)้ 
 
ขา้พเจา้จะคุย้ถ่านของจิตส านึกของขา้พเจา้คร้ังแลว้คร้ังเล่า  ขา้พเจา้มอบชีวติขา้พเจา้ให้
พระเจา้แลว้กม็อบอีก  ขา้พเจา้เลิกกิจกรรมเลก็นอ้ยท่ีมีปัญหาท่ีขา้พเจา้หาพบและสละส่ิง
มีค่าท่ีขา้พเจา้รักดว้ยความพยายามท่ีไร้ประโยชนเ์พื่อเป็นคนบริสุทธ์ิและชอบธรรม
เพียงพอส าหรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีจะเติมเตม็ชีวิตขา้พเจา้  ขา้พเจา้รู้สึกสับสนและอึด
อดัในการเดินกบัพระคริสต ์
 
ในท่ีสุด  ดว้ยความส้ินหวงั  ขา้พเจา้พดูวา่ “ เอาละ  พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคจ์ะไปเป็น
มิชชนันารีท่ีประเทศจีน   โปรดเติมขา้พระองคด์ว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์ ” 
พระองคไ์ม่ท า  ขา้พเจา้สัญญากบัพระเจา้วา่ขา้พเจา้จะไปประเทศจีน   อฟัริกา  อฟัริกาใต้
และอินเดีย  แต่พระองคก์ไ็ม่ท า 
 
ตลอดช่วงเวลานั้น  ขา้พเจา้พยายามท่ีจะไดรั้บการเติมเตม็ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดย
การกระท า---โดยการเป็นคนชอบธรรมผา่นทางการรักษามาตรฐานท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งไว ้ 
ขา้พเจา้พยายามรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยการงานของพระบญัญติั   ขา้พเจา้พยายาม 
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ทุกวถีิทางท่ีขา้พเจา้รู้  หิวกระหายและปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะไดรั้บการเติมเตม็โดย
พระเจา้และไดรั้บของประทานของพระองค ์  ขา้พเจา้ไม่รู้วา่มีก่ีคืนท่ีขา้พเจา้ทนทุกขต่์อ
พระพกัตร์พระเจา้ดว้ยความสงสัยวา่ท าไมพระองคไ์ม่อวยพรขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ถูกโนม้นา้ววา่ตอ้งไปถึงความชอบธรรมบางอยา่งก่อนท่ีพระเจา้จะอวยพร
ขา้พเจา้   ขา้พเจา้เช่ือวา่ทนัทีท่ีขา้พเจา้บรรลุถึงความสูงส่งนั้น  พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะ
เติมเตม็ขา้พเจา้  แต่ขา้พเจา้รู้สึกมีปัญหากบัส่ิงท่ีขา้พเจา้เห็นเกิดข้ึนรอบตวัขา้พเจา้  
เป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีคนจะออกจากขา้งถนนและตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอดของเขา  เน้ือตวัยงัส่งกล่ินเหมน็ของเหลา้และบุหร่ีและไดรั้บบพัติศมาในพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิทนัทีและท่ีนัน่ ?  แต่เขากไ็ดรั้บ 
 
ไม่ยติุธรรมเลย  ขา้พเจา้เดินกบัพระเจา้  รับใชพ้ระองคต์ลอดทาง  และพวกเขาไดรั้บพระ
พรแต่ขา้พเจา้ไม่ได ้  ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจความไม่เขา้ร่องเขา้รอยของพระเจา้  เป็นไปไม่ได้
ส าหรับขา้พเจา้ท่ีจะท าใหค้  าสอนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้เห็นวา่เกิดข้ึน 
 
ถา้เพียงแต่ขา้พเจา้จะเขา้ใจพระคุณพระเจา้เท่านั้น  ขา้พเจา้คงไม่ตอ้งรอตลอดหลายปีนัน่
เพื่อรับฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  เม่ือขา้พเจา้เร่ิมอ่านและเขา้ใจพระวจนะ
ของพระเจา้  ในท่ีสุด  ขา้พเจา้กเ็ขา้ใจเน้ือหาท่ีเปาโลถาม 
 “ ท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติัหรือ  หรือได้รับโดย 

   การฟังด้วยความเช่ือ ? ” (กาลาเทีย 3:2) 
 
ทนัใดนั้น  ขา้พเจา้ตระหนกัวา่น่ีเป็นค าถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบ  ค  าตอบท่ีเห็นไดช้ดักคื็อ
พวกเขาไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยการฟังดว้ยความเช่ือ 
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ขา้พเจา้รู้สึกตกตะลึง  ขา้พเจา้ไม่เคยถูกสอนเช่นน้ี  ขา้พเจา้พยายามดว้ยตวัเองท่ีจะ
บริสุทธ์ิเพียงพอหรือชอบธรรมเพียงพอ  แต่แน่นอนวา่ขา้พเจา้ไม่เคยจดัการใหต้นเองดี
พอท่ีจะไดรั้บการเติมเตม็ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเลย  มนัไม่เคยเกิดข้ึนกบัขา้พเจา้ท่ีจะ
ขอดว้ยความเช่ือธรรมดา  ขา้พเจา้แน่ใจวา่พระเจา้ตอ้งการความช่วยเหลือของขา้พเจา้ 
 
วนันั้นขา้พเจา้ท้ิงความพยายามท าใหช้อบธรรมดว้ยตนเอง และกล่าวเพียงวา่ “ ขา้แต่พระ
เจา้  ขา้พระองคข์อรับของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิจากพระองค ์ ” และใน
ทนัใดนั้น  ขา้พเจา้กไ็ดรั้บ  ขา้พเจา้คิดวา่  เราน่ีโง่จริงๆ  เราสามารถได้รับของประทานนี้
หลายปีก่อนหากเพียงแค่เราได้รู้  หากเพียงแค่เราถกูสอน 
 
ขา้พเจา้หลงทางในหลายปีท่ีผา่นมาเพราะค าสอนท่ีเนน้ความเช่ือฟังต่อกฏเกณฑแ์ละ
หลกัปฏิบติั  เราไดรั้บการสถิตอยู ่ การเติมเตม็และฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดย
การวางใจและเช่ือในพระเยซูคริสตใ์นฐานะพระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา  ไม่ใช่
โดยการรักษาหลกัปฏิบติัภายนอก นัน่คือเหตุผลท่ีขา้พเจา้กล่าวถึงขอ้ส่ือสารธรรมดาแต่
มีฤทธ์ิเดชน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  โดยเนน้ถึงพระคุณ  ความรัก  พระเมตตาและความดีของพระ
เจา้ต่อเรา  คนบาปท่ีไม่สมควรไดรั้บเลย 
 

พระพรส าหรับการรับ  
เม่ือขา้พเจา้เร่ิมเขา้ใจพระวจนะ  ขา้พเจา้เห็นวา่ไม่ใช่ความชอบธรรมเหรือความสามารถ
ของขา้พเจา้ท่ีท าใหถึ้งความบริสุทธ์ิท่ีท าใหข้า้พเจา้ควรค่าแก่พระพรของพระเจา้  พระเจา้
ทรงอวยพรขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้วางใจในพระองคส์ าหรับพระพรของพระองค ์  ยิง่ขา้พเจา้
มีชีวติอยูน่านเพียงใด  ขา้พเจา้กย็ิง่ตระหนกัวา่ขา้พเจา้ไม่สมควรและไม่มีคุณค่าเพียงใด
ต่อการสัมผสัของพระเจา้  พระองคต์อ้งการอวยพรขา้พเจา้ ไม่ใช่เพราะขา้พเจา้ดี  สูงส่ง
หรือบริสุทธ์ิ  แต่เพราะนัน่คือพระลกัษณะของพระองค ์  พระองคย์นิดีอวยพรลูกของ
พระองค ์
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ท่านรู้ไหมวา่มีเพียงส่ิงเดียวท่ียบัย ั้งพระพรของพระเจา้จากชีวติท่าน ? พระพรไม่ไดถู้ก
ระงบัไวเ้พราะท่านไม่ไดส้ัตยซ่ื์อในการอุทิศตวัของท่านสัปดาห์น้ี  พระพรไม่ไดถู้กเกบ็
ไปเพราะท่านลม้เหลวในบางส่วนของชีวติท่าน  ทุกคนลม้เหลว  ส่ิงเดียวท่ียบัย ั้งพระพร
พระเจา้ในชีวติท่านกคื็อการปฏิเสธของตวัท่านเองท่ีจะวางใจพระองคส์ าหรับพระพร
เหล่านั้น  พระพรของพระเจ้ามีให้ส าหรับทุกคนท่ีเช่ือในพระองค์และวางใจในพระองค์
ส าหรับพระพรเหล่านั้น 
 
อยา่มาหาพระเจา้ดว้ยพื้นฐานของความชอบธรรมหรือความดีของตนเอง  ท่านจะเป็นคน
โง่ท่ีตอ้งการขโมยการงานท่ีดีท่ีพระองคต์อ้งการท าใหชี้วติท่านไปจากพระองค ์  ทศันคติ
เดียวท่ีเป็นท่ียอมรับของพระองค ์คือ “ ขา้พระองคเ์ป็นคนลม้เหลวและไม่สมควรต่อพระ
พรเลย  แต่พระองคเ์จา้ขา้  โปรดเดินหนา้และอวยพระขา้พระองคด์ว้ย ” 
 
เม่ือขา้พเจา้ตระหนกัวา่พระพรของพระเจา้เป็นของขา้พเจา้โดยทางความเช่ือในพระองค ์ 
ขา้พเจา้กมี็ประสบการณ์ในพระพรของพระองค ์  ขา้พเจา้ไดรั้บจากพระเจา้มากมายจน
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะบนัทึกพระพรทั้งหมดได ้  ขา้พเจา้ไดม้าถึงประตูท่ีไม่มีวนัถูกปิด  เม่ือ
ขา้พเจา้มาดว้ยความชอบธรรมของตนเอง  ประตูถูกปิดเกือบตลอดเวลา  แต่เด๋ียวน้ีท่ี
ขา้พเจา้มาหาพระเจา้บนพื้นฐานของความรักของพระองค ์ ประตูนั้นไม่เคยถูกปิด 
 
พระเจา้ทรงรักเราเสมอ  ความรักของพระองคต่์อเราไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป  
พระองคไ์ม่ไดรั้กเราวนัน้ีมากกวา่ท่ีพระองครั์กเราเม่ือวานน้ี  ความรักของพระเจา้ไม่ใช่
เช่นนั้น  ความรักของพระเจา้ส าหรับเราคงท่ี ไม่เคยแปรเปล่ียน  ความรักของพระองคต่์อ
เราไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเรา  แต่ข้ึนอยูก่บัพระองคแ์ละพระลกัษณะแห่งความรักของพระองค ์
 
พระเจา้เป็นความรัก  พระองคท์รงรักท่านและยงัคงรักท่านต่อไปแมท่้านเป็นคนบาป
ล าดบัตน้ๆ  แมเ้ม่ือท่านกบฏต่อพระองค ์ ชูก าป้ันใส่หนา้พระองคแ์ละพดูวา่ “ ขา้พเจา้ 
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เกลียดพระองค ์ พระเจา้ ”  พระองคก์ย็งัรักท่าน  และพระองคท์รงรักท่านเด๋ียวน้ี  เพราะ
พระเจา้ทรงรักเรา  พระองคต์อ้งการอวยพรเรา  พระพรของพระองคไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ความดีของเรา  ความชอบธรรมหรือความสัตยซ่ื์อของเรา  พระพรของพระเจา้ข้ึนอยูก่บั
ความปรารถนาของพระองคท่ี์จะอวยพรเราแต่เพียงอยา่งเดียว ส่วนของเรากเ็พียงแค่รับ
และเช่ือพระองคส์ าหรับพระพรของพระองค ์  จ  าค  าถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบของเปาโล
ไดไ้หม ?  “ ท่านไดรั้บพระวญิญาณโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติัหรือ หรือไดรั้บ
การโดยการฟังดว้ยความเช่ือ ? ”  ท่านเป็นคนชอบธรรมมากจนพระเจา้ตดัสินพระทยัใน
ท่ีสุดวา่ “ เอาละ เขาชอบธรรมเพียงพอแลว้ตอนน้ี  เราคาดวา่เราตอ้งเติมเตม็เขา ” หรือ ?  
ไม่   เราไม่ชอบธรรมตอนน้ีมากกวา่ในวนัแรกท่ีเราเช่ือ 
 
ท่านไม่สามารถจินตนาการถึงพระพรและฤทธ์ิเดชท่ีพระเจา้อยากท่ีจะมอบใหท่้านถา้
ท่านจะเพียงแค่เช่ือและวางใจพระองคส์ าหรับมนั  บ่อยคร้ังท่ีเราเป็นเหมือนชาวกาลาเทีย
ท่ีโง่เขลา  ท าไมเราจึงโง่เขลามากจนหนักลบัไปหาความสัมพนัธ์ตามพระบญัญติัเม่ือเรา
สามารถเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้ในความสัมพนัธ์ดว้ยความรักได ้ ?  อยา่เป็นคนโง่เขลาและ
เรียกร้องส่ิงท่ีท่านคิดวา่ท่านสมควรไดรั้บ  เพราะท่านสมควรไดรั้บความตาย  เราทุกคน
สมควรต่อความตายเพราะเราทุกคนท าบาป  
 
พระเจา้ตอ้งการอวยพรเราเด๋ียวนีเ้พราะพระองคท์รงรักเรา  พระเจา้ตอ้งการอวยพรชีวติ
ของท่านและทางไปสู่พระพรนั้นคือความเช่ือของท่าน 
 

ท่านคงไม่หมายถึงข้าพเจ้า 
พวกท่านบางคนท่ีอ่านหนงัสือน้ีอาจเช่ือวา่พระเจา้ไม่สามารถอวยพรท่านเพราะท่านท า
ใหพ้ระองคผ์ดิหวงัมาก  หรือเพราะท่านอ่อนแอเกินไป  หรือเพราะท่านไดท้ าบางส่ิงท่ี
ผดิอยา่งร้ายแรง  บางทีท่านอาจมีปัญหาเร้ือรังกบัอารมณ์ร้ายหรือตาท่ีชอบสอดส่าย  
ท่านสงสัยวา่  พระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าได้อย่างไรในเม่ือข้าพเจ้าตะโกนใส่ลกูๆ ?  พระ 
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เจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าได้อย่างไรในเม่ือข้าพเจ้าเส่ือมทราม ?  พระเจ้าจะอวยพรข้าพเจ้าได้
อย่างไรในเม่ือข้าพเจ้าเป็นอย่างนีห้รืออย่างนั้น ?  ปัญหากคื็อท่านมองหาพระพรบน
พื้นฐานของผลงานของตนเอง  ท่านติดอยูก่บัความคิดท่ีวา่ “ เม่ือขา้พเจา้เป็นคนดีและ
เพียบพร้อมแลว้พระองคจ์ะอวยพรขา้พเจา้ ” 
 
แต่นัน่เป็นการเขา้ใจผดิ 
 
เราตอ้งใส่เขา้ไปในหวัของเราวา่พระเจา้ตอ้งการเติมชีวติเราดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทนัทีท่ีเรากล่าววา่ “ พระองคเ์จา้ขา้  ขา้พระองคป์รารถนาอยา่งแทจ้ริงท่ีจะมีฤทธ์ิเดชและ
ขา้พระองคทู์ลขอพระองคใ์หเ้ติมเตม็ขา้พระองค ์” 
 
แต่ขา้พเจา้ตอ้งเตือนท่าน  มนัปฏิเสธไม่ไดว้า่ ณ จุดน้ี  สงครามฝ่ายจิตวญิญาณระเบิดข้ึน  
เม่ือท่านอธิษฐานขอการเติมเตม็ของพระเจา้  ทนัทีนั้นซาตานจะเร่ิมโยนค าโกหกและขอ้
กล่าวหาทุกอยา่งเขา้มาในจิตใจของท่าน  มนัจะท าใหท่้านเขว  มนัจะท าใหท่้านรู้สึกผดิ
หรือไม่ควรค่า “ เจา้ท าอะไรน่ะขอพระเจา้ส าหรับส่ิงนั้นหรือ ? ”  มนัจะเยาะเยย้  “ เจา้
ควรละอายใจส าหรับตวัเอง  เจา้ไม่มีสิทธ์ิ  ดูซิวา่เจา้เป็นอะไร  ดูซิวา่เจา้ท าอะไร  พระเจา้
จะเติมเตม็เจา้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร ? ” 
 
บ่อยคร้ังท่ีซาตานจะใชค้ริสเตียนเพื่อส่งค าโกหกน้ี  บุคคลใดกต็ามท่ีอยูบ่นความชอบ
ธรรมของตนเองจะต าหนิท่าน  “ มนัเป็นความผดิของท่านเอง ”  เขาจะประกาศ “ ถา้
เพียงแต่ท่านจะมีความเช่ือมากกวา่น้ี  ถา้เพียงแต่ท่านจะเป็นจิตวญิญาณมากกวา่น้ี  ถา้
เพียงแต่ท่านจะเป็นเหมือนขา้พเจา้มากกวา่น้ี  ”  การโจมตีทางจิตวญิญาณเช่นน้ีเลก็นอ้ย
และพวกเราหลายคนกต็ดัสินใจเพิกถอนส่ิงทั้งปวง  เราพดูวา่ “ พระเจา้ ลืมมนัเถอะ ” 
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ช่างน่าเศร้า  ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้ไม่สมควรไดรั้บพระพรของพระเจา้  แต่พระเจา้ไม่ได้
อวยพรขา้พเจา้เพราะขา้พเจา้สมควรต่อมนั  พระเจา้อวยพรขา้พเจา้บนพื้นฐานความรัก
ของพระองคต่์อขา้พเจา้  และบนพื้นฐานพระคุณของพระองคต่์อขา้พเจา้ในพระเยซู
คริสต ์ นัน่คือพื้นฐานของพระพร---ไม่ใช่ความดีของขา้พเจา้  ไม่ใช่ความชอบธรรมของ 
ขา้พเจา้  และไม่ใช่ความเพียบพร้อมของขา้พเจา้  ถา้เพียงแค่เราสามารถรับความจริงน้ี
ทะลุหวัสมองของเรา  เราจะเร่ิมไดรั้บพระพรอยา่งท่ีไม่สามารถจินตนาการได ้   
 
พระพรอยู่ท่ีนั่น  พระเจา้ตอ้งการอวยพรท่าน  ทั้งหมดท่ีท่านตอ้งท ากเ็พียงเช่ือใน
พระองคใ์หอ้วยพรท่าน  แมว้า่ท่านรู้อยา่งดีวา่ท่านไม่สมควรไดรั้บพระพร  พระพรไม่ได้
มาถึงเพราะการกระท าของท่าน  พระพรมาเพราะความเช่ือของท่าน---เพราะท่านวางใจ
และเช่ือพระเจา้วา่จะอวยพรท่าน 
 
ความลม้เหลวท่ีจะจบัความจริงน้ีคือเหตุผลท่ีคนจ านวนมากมีปัญหาอยา่งแทจ้ริงใน
ประสบการณ์คริสเตียนของเขา “ ขา้พเจา้ไม่รู้วา่ท าไมพระเจา้จึงอวยพรเขา เขาสูบบุหร่ี ”  
บางคนพดูวา่ “ ท าไมล่ะ ขา้พเจา้ไม่ไดท้  าเช่นนั้น แต่ดูพระพรของเขาซิ ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจ
ท าไมพระเจา้อวยพรคนท่ีสูบบุหร่ี ” แต่แน่นอน พระพรของพระเจา้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บันิสัย
สูบบุหร่ี พระพรข้ึนอยูก่บัความเช่ือของเราวา่พระเจา้จะอวยพรเราเพราะเราเป็นลูกของ
พระเจา้ 
 
พระเจา้ต้องกำรอวยพระพรคนของพระองคว์นัน้ี  สายพระเนตรของพระเจา้ไปมาอยู่
เหนือแผน่ดินโลกเพื่อส าแดงฤทธานุภาพของพระองคโ์ดยเห็นแก่คนเหล่านั้นท่ีมีใจจริง
ต่อพระองค ์ “ เพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกท้ังส้ิน เพ่ือ
ส าแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้ เหล่านั้นท่ีมีใจจริงต่อพระองค์ . . . ” (2 
พงศาวดาร 16:9)  จงหนัใจของท่านมาหาพระเจา้ เช่ือในพระวจนะของพระองคแ์ละ
วางใจวา่พระองคจ์ะท าตามพระสัญญาของพระองค ์ พดูวา่ “ ขา้แต่พระเจา้  ขอทรงอวย
พรขา้พระองคต์อนน้ี ” และรับพระพร 
 



 98 

ขา้พเจา้รู้วา่พระคุณท่ีใหต้ามชอบพระทยัเกือบเป็นการสบประมาทส าหรับเรา  ทนัทีท่ี
ขา้พเจา้พดูวา่ “ ขา้แต่พระเจา้  ขอทรงอวยพรแก่ขา้พระองค ์ ขา้พระองคต์อ้งการพระพร 
อนัอศัจรรยจ์ริงๆ คืนน้ี ” จิตใจของขา้พเจา้คดัคา้น : เธอหมายความว่าอะไร  ขอพระพร
จากพระเจ้า ?  ด้วยส่ิงท่ีเธอคิดอยู่เม่ือบ่ายนี ้เธอกล้าขอพระเจ้าให้อวยพรเธอได้อย่างไร ? 
 
มนัยากมากส าหรับเราท่ีจะบอกปัดความคิดเร่ืองการสมควรไดรั้บพระพร  เพียงแค่เช่ือ
และคาดวา่พระเจา้จะอวยพรเรา---แมว้า่เราจะลม้เหลวและไม่สมควรไดรั้บมนั---เป็น
เร่ืองยากอยา่งยิง่ส าหรับเรา  แต่เม่ือเราผา่นอุปสรรคนัน่ไดแ้ละมาถึงการคาดหวงัใหพ้ระ
เจา้อวยพรเราเพียงเพราะพระองคส์ัญญาท่ีจะอวยพรเรา  กไ็ม่มีอะไรท่ีสามารถหยดุพระ
พรของพระองคจ์ากการสัมผสัชีวติของเราได ้
 

พระพรของอับราฮัม 
มนัช่างเป็นพระพรอะไรเช่นน้ี  พระพรเดียวกนัท่ีพระเจา้สัญญาต่ออบัราฮมัเป็นของเรา
เพราะเราเป็นบุตรของอบัราฮมั  จงฟังพระพรแห่งพระสัญญา 3 ขอ้ 

“ อับรามเอ๋ย  เจ้าอย่ากลัวเลย  เราเป็นโล่ของเจ้า  บ าเหนจ็ของเจ้าจะย่ิงใหญ่ ”
    (ปฐมกาล 15:1) 
 “ เราจะกระท าให้เจ้ามีพงศ์พันธ์ุมากอย่างย่ิง ”     (ปฐมกาล 17:6) 
 “ เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า  และเชื้อสายของเจ้าสืบมา 

   ตลอดทุกช่ัวชาติพันธ์ุของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์  คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า 
   และแก่เช้ือสายของเจ้าท่ีสืบมา ”  (ปฐมกาล 17:7) 

 
พระพรทั้งหมดและยิง่กว่าน้ีเป็นของท่าน  เพราะพระเจา้เห็นท่านในพระคริสต ์ 
ความชอบธรรมของพระคริสตถู์กมอบใหท่้าน  ดว้ยเหตุน้ีเท่านั้นท่ีเป็นพื้นฐานท่ีพระเจา้
อวยพรท่านโดยตลอดและอยา่งสมบูรณ์ 
 
 
 



 99 

ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณยนืยนัวา่แมว้า่ท่านไม่สมควรรับพระพร  พระเจา้กต็อ้งการให้
ท่านมีประสบการณ์ในความรักของพระองค ์ ในการสัมผสัของพระองค ์  ในฤทธ์ิอ านาจ
ของพระองคแ์ละในการเจิมของพระองค ์  พระเจา้ประทานความเช่ือแก่แต่ละคน  จง
ปฏิบติัมนั  ใชม้นัและมนัจะพฒันาข้ึน  เพียงแค่เช่ือและวางใจในพระเจา้และคาดหวงัให้
พระเจา้อวยพรท่าน 
 
อยา่ลืมวา่พระพรของพระวญิญาณของพระเจา้ในชีวติเราไม่ไดม้อบใหเ้รา  เพราะวนัหน่ึง
เราจะบริสุทธ์ิเพียงพอท่ีจะสมควรไดรั้บพระพรของพระองค ์  พระพรมาถึงเราเม่ือใน
ท่ีสุดเราไดเ้ห็นแสงสวา่งและเพียงแค่เช่ือวา่พระเจา้ทรงรักษาพระวจนะของพระองค ์ 
การกระท าดว้ยความชอบธรรมของเราไม่มีส่วนใดๆ เลย 
 
วถีิของพระเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงแมแ้ต่นอ้ย  พระพรของอบัราฮมัมาถึงเราโดยทางความ
เช่ือในองคพ์ระเยซูเจา้  ส่วนของเรากเ็พียงเช่ือพระเจา้ส าหรับพระพรของพระองค ์
 
และเม่ือคิดถึงมนั---นัน่เป็นพระพรในตวัเอง 
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บทที่ 8   

พระคุณ  :  กำรดิ้นสู้เร่ิมขึ้น 
 
ไม่นานมาน้ี  ขา้พเจา้ไดรั้บจดหมายจากชายหนุ่มท่ีบอกขา้พเจา้ถึงการด้ินสู้อยา่งเขม้ขน้
ของเขากบัเน้ือหนงั  เขาอธิบายถึงบนัทึกท่ีน่าทอ้ใจของการพ่ายแพค้ร้ังแลว้คร้ังเล่า  มนั
สะทอ้นเสียงร้องของเปาโลในโรม 7:24 
 “ โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกาย 

   นีซ่ึ้งเป็นความตายได้ ? ”   
 
มนัง่ายส าหรับขา้พเจา้ท่ีจะเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ของเขา พวกเราทุกคนตอ้งเจบ็ปวด
ผา่นช่วงเวลายากล าบากเดียวกนัน้ีในการเดินกบัพระเจา้  แมว้า่เราอยากมีชีวติท่ีเป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้  อ  านาจของเน้ือหนงักม็ากเกินไปส าหรับเราและเรากล็ม้เหลว  
 
ตลอดประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร  คนคน้หาวธีิท่ีจะควบคุมเน้ือหนงั  มีช่วงเวลาท่ีคริส
เตียนจ านวนมากเช่ือวา่ทางเดียวท่ีจะไดรั้บชยัชนะคือการขงัตวัเองในตูท่ี้ส านกัสงฆ ์ 
พวกเขาปฏิเสธท่ีจะติดต่อกบัส่ิงใดหรือคนใดท่ีอาจท าใหเ้ขาสะดุด  แต่แมแ้ต่การอ่าน
ผา่นๆในบนัทึกประจ าวนัท่ีเขาท้ิงไวก้แ็สดงใหเ้ห็นวา่การแยกตวัโดดเด่ียวไม่ไดช่้วยเลย 
 
เจโรมี นกัศาสนศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของคริสตจกัรยคุแรก อาศยัอยูใ่นหอ้งท่ีเลก็เหมือน
กรงเป็นเวลานานหลายปี  ทางเดียวท่ีเขาติดต่อกบัโลกภายนอกคือหนา้ต่างบานเลก็ท่ีเขา
ไดรั้บอาหาร  เขาปิดตวัเองจากทุกส่ิงและทุกคนเพื่อเขาจะมอบตวัเองทั้งหมดใหก้บั
การศึกษาพระวจนะของพระเจา้  การใคร่ครวญและการอธิษฐาน  แต่บนัทึกประจ าวนั
ของเขาบนัทึกวา่ความเขม้งวดของการใชชี้วติของเขาและความหนาของก าแพงลอ้มรอบ
เขาไม่ไดป้้องกนัความคิด จินตนาการและความเพอ้ฝันอนัน่ากลวัออกไปจากจิตใจของ
เขาในขณะท่ีเขานัง่ในหอ้งส่ีเหล่ียมเลก็และมืดของเขา 
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เน้ือหนงัเป็นศตัรูท่ีเขม้แขง็น่ากลวั  คริสเตียนบางคนต่อสู้ในสงครามท่ีไม่มีทางชนะกบั
เน้ือหนงัตลอดการเดินกบัพระเจา้ของเขา  เขารู้สึกเหมือนพวกอิสราเอลผูถู้กท าลายใน
ถ่ินทุรกนัดารโดยไม่ไดเ้ขา้สู่การหยดุพกัของพระเจา้ 
 
ท าไมผูเ้ช่ือเหล่าน้ีจึงไม่เคยไดย้นิดีกบัชยัชนะของพระเจา้ ?  ง่ายมาก เขาใชค้วามพยายาม
และพลงังานของตนเองในการพยายามด าเนินชีวติอยา่งมีพระเจา้ดว้ยก าลงัของตนเอง  
แทนท่ีจะหนัชีวติและการด้ินสู้ของเขาไปหาพระเจา้  เขาคงแสวงหาเทคนิคใหม่ๆ วธีิการ
ใหม่  โปรแกรมใหม่เพื่อความชอบธรรม  และไม่มีอะไรไดผ้ลเลย 
 
ตราบใดท่ีพวกเราคนใดกต็ามพยายามน าตนเองออกจาก “ ร่างกายท่ีเป็นของความตาย ”   
โดยการแสวงหาอยา่งส้ินหวงัส าหรับโปรแกรมหรือสูตรส าเร็จท่ีจะช้ีน าความพยายาม
ของเรา  เราจะลม้เหลว  ความช่วยเหลือของเราจะไม่มีมาจนกวา่เราตระหนกัวา่ค  าตอบ
อยูเ่กินกวา่ก าลงัของเราเอง  น่าประหลาดใจยิง่  การร้องต่อพระเจา้ในความอ่อนแอเป็น
ความลบัส าหรับการช่วยกูข้องเรา 
 

ไม่ใช่โปรแกรมการปรับปรุงตวัเองอกีโปรแกรมหน่ึง 
การไร้อ านาจโดยส้ินเชิงของเราเป็นส่ิงท่ียากส าหรับพวกเราส่วนใหญ่ท่ีจะยอมรับได ้ 
เราชอบท่ีจะคิดวา่ตนเองเป็นคนเขม้แขง็มีความสามารถ  สามารถจดัการเร่ืองของตนเอง
ได ้  ก่ีคร้ังท่ีเราเร่ิมโปรแกรมปรับปรุงตนเอง  โนม้นา้ววา่ถา้เราจะตั้งจิตใจของเราไวก้บั
มนั  เราจะสามารถลดน ้าหนกัหรือกลบัมามีรูปร่างดีหรือขจดันิสัยท่ีน่าร าคาญไดง่้ายๆ ?  
แต่ความจริงท่ีน่าเศร้าคือตราบใดท่ีเราคิดวา่เราสามารถเปล่ียนแปลงชีวติของเราโดย
อ านาจของเราเอง  เราจะไม่มีวนัท าได ้
 
หน่ึงในอุปสรรคยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีจะเติบโตในชีวติคริสเตียนคือความคิดวา่เราสามารถ
ด าเนินชีวติท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ไดโ้ดยความพยายามของเราเอง       ถา้เราคิดวา่เรา 
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สามารถท าส่ิงน้ีได ้ เราจะพยายามรับเกียรติจากมนั  “ ดูซิ   การท้ิงนิสัยไม่ดีนั้นท าไม่ยาก
เลย  ฉนัรู้วา่ฉนัท าได ้ ” ณ จุดนั้น เราไม่ไดถ้วายเกียรติแด่พระเจา้  แต่เราเขียนเร่ืองราว
ความส าเร็จดว้ยตวัเราเองในฐานะดารา  เราเร่ิมบอกคนอ่ืนวา่สูตรส าเร็จจะไดผ้ลส าหรับ
พวกเขาเช่นกนัไดอ้ยา่งไร  และพระเจา้จะถอยออกไปจากภาพไกลข้ึนและไกลข้ึน  
แมแ้ต่ความเช่ือมัน่ในตนเองอยา่งยิง่ใหญ่ของเรา  ลมแรกของโศกนาฏกรรมหรือความ
ผดิหวงักท็  าใหแ้ผนงานท่ีมีโอกาสส าเร็จนอ้ยมากของเราพงัลง 
 
พระเจา้อนุญาตใหเ้ราท าตามโปรแกรมช่วยตวัเอง ปรับปรุงตวัเองเหล่าน้ีจนกระทัง่เราได้
ลองท ามนัทั้งหมด พระองคจ์ะอนุญาตใหเ้ราใชค้วามพยายามของเราจนหมดจนกระทัง่
ในท่ีสุดเรามาถึงการสารภาพอยา่งซ่ือสัตยว์า่ “ ขา้พเจา้ไม่สามารถท ามนั ขา้พเจา้ไม่
สามารถเป็นคนชอบธรรมดว้ยก าลงัของตนเอง  โอ  ขา้พเจา้ช่างเป็นคนน่าเวทนาอะไร
เช่นน้ี ”  ความซ่ือสัตยเ์ช่นน้ียากอยา่งยิง่ส าหรับเรา เพราะมนับงัคบัเราใหย้อมรับความไร้
ความสามารถ  ความลม้เหลวและความอ่อนแอของเรา  เราเกลียดท่ีจะมาถึงขอ้สรุป
เหล่าน้ีเพราะมนัปฏิเสธความเยอ่หยิง่ของเรา 
 
อยา่งไรกต็าม  เพียงเม่ือเรายอมรับความไร้อ านาจของเราเท่านั้น  เราจึงพบความหวงั  
เม่ือเราหนัไปหาพระคุณของพระเจา้ในท่ีสุด  พระเจา้จะเขา้แทรกแซงและเร่ิมท างานท่ี
เราไม่สามารถท าเพื่อตวัเราเองได ้ จนกวา่เราพบวา่ตนเองถูกผลกัดนัโดยความส้ินหวงัให้
ร้องดว้ยความไร้อ านาจและความไร้หวงั  เราจึงเร่ิมยนิดีในชยัชนะท่ีแทจ้ริงในพระคริสต ์
 

การดิน้สู้เร่ิมขึน้ 
ในแง่หน่ึง  ความจริงท่ีวา่สงครามมีอยูเ่ป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงส าหรับความปล้ืมปีติ   ถา้เรา
ไม่ไดถู้กท าใหมี้ชีวติจิตวิญญาณโดยพระเจา้  กจ็ะไม่มีความขดัแยง้  ถา้จิตวญิญาณของ
ขา้พเจา้ยงัคงตายในการละเมิดและบาป  ขา้พเจา้กจ็ะไม่ด้ินสู้กบัความปรารถนาชัว่  
ขา้พเจา้จะด่ิงตรงลงไปและด าเนินชีวติตามเน้ือหนงั  ความจริงวา่เราพบตนเองในการ
ต่อสู้น้ีเป็นขอ้พิสูจนท่ี์เขม้แขง็วา่ท่ีจริงแลว้เราเป็นบุตรของพระเจา้ 
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เราอยู่ในการต่อสู้   ใครจะสามารถปฏิเสธวา่มีสงครามท่ีรุนแรงเกิดข้ึนภายในเราแต่ละ
คน ?  อคัรสาวกเปาโลบอกเราวา่  
 “ เพราะว่าความต้องการของเนือ้หนังต่อสู้พระวิญญาณ  และพระวิญญาณกต่็อสู้ 

   เนือ้หนัง  เพราะท้ังสองฝ่ายเป็นศตัรูกนั  ดังนั้น  ส่ิงท่ีท่านท้ังหลายปรารถนาท า 
   จึงกระท าไม่ได้  ” (กาลาเทีย 5:17) 

 
เปโตรรู้ทุกอยา่งเก่ียวกบัการด้ินสู้น้ี  ในเวลาหน่ึง ชาวประมงท่ีมีร่างกายก าย  าคุยอวดต่อ
พระเยซูเจา้วา่แมส้าวกคนอ่ืนทั้งหมดหนีไป  เขากจ็ะไม่หนี  แต่ก่อนรุ่งสาง  เขาปฏิเสธ
พระเยซูเจา้ 3 คร้ัง  พระเยซูเจา้ถูกตอ้งโดยตลอด  จิตวญิญาณเตม็ใจ  แต่เน้ือหนงัอ่อนแอ 
 
เช่นเดียวกบัเปโตร  บ่อยคร้ังท่ีเราตอบสนองดว้ยใจหุนหนัก่อนท่ีเราจะสามารถจบัความ
จริงเก่ียวกบัตวัเราได ้  เราตอ้งการท าส่ิงท่ีถูกตอ้งแต่พบวา่ตวัเราเองท าผดิ  ดงัท่ีเปาโล
เขียนวา่ 

“ (21) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหน่ึง คือเม่ือใดท่ีข้าพเจ้าตั้งใจ   
   จะกระท าความดี  ความช่ัวกพ็ร้อมท่ีจะผดุขึน้ (22) เพราะว่าส่วนลึกในใจของ 
   ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าช่ืนชมในธรรมบญัญติัของพระเจ้า (23) แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎ 
   อีกอย่างหน่ึงอยู่ในกายของข้าพเจ้าซ่ึงต่อสู้กบักฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชัก 
   น าให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บงัคับกฎแห่งบาป ซ่ึงอยู่ในกายของข้าพเจ้า”   
   (โรม 7 : 21-23) 

 
เราไม่สามารถรู้จกัชยัชนะของพระเจา้จนกวา่เราจะตระหนกัวา่สงครามเพื่อควบคุมเป็น
การต่อสู้ภายในตวัเราระหวา่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิและเน้ือหนงัของเรา  เน้ือหนงัของเรา
ยงัไม่ตาย  แมว้า่เราเร่ิมชิมรสและช่ืนชมในผลประโยชนข์องพระวญิญาณเม่ือเรามอบ
ชีวติของเราใหพ้ระคริสตแ์ละแมว้า่ธรรมชาติเน้ือหนงัถูกถอดออกจากบลัลงักชี์วติของ
เรา  สงครามยงัไม่จบ  ก่อนการกลบัใจของเรา  เน้ือหนงับงการและควบคุมชีวติเรา และ 
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จนกวา่ร่างกายของเราไดรั้บการไถ่ มนัจะไม่มีวนัเลิกด้ินสู้เพื่อน าเรากลบัไปอยูภ่ายใต้
อ  านาจของมนั 
 

ความปรารถนาของเราผดิหรือ ? 
มนัเป็นส่ิงส าคญั ณ จุดน้ีวา่เราตอ้งไม่ท าผดิในการคิดวา่แรงผลกัดนัและความตอ้งการ
ทางกายของเราเป็นส่ิงชัว่ร้าย  ความปรารถนาทางกายของเราถูกสร้างข้ึนโดยพระเจา้และ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวติ   
 
ความปรารถนาทางเน้ือหนงัท่ีแรงท่ีสุดคือความตอ้งการอากาศ  ไม่มีอะไรผดิในการ
หายใจ  แต่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะบิดเบือนหนา้ท่ีทางธรรมชาติน้ีและใชม้นัเพื่อสูดโคเคน  
ในการท าเช่นน้ี  เรารับหนา้ท่ีตามธรรมชาติท่ีพระเจา้ใหม้าและบิดเบือนมนัเป็นจุดจบท่ี
ไม่เป็นธรรมชาติ  ไบเบ้ิลเรียกส่ิงนั้นวา่ “ บาป ” 
 
ความปรารถนาอนัดบัสองรองจากความตอ้งการอากาศคือความกระหายหาความชุ่มช้ืน
ของร่างกาย  ไม่มีอะไรผดิในการกระหายน ้า  จนกวา่เราตดัสินใจดบักระหายโดยนัง่ด่ืม
เหลา้ในบาร์จนกระทัง่เราไม่สามารถมองตรงได ้  อีกคร้ังท่ีเรารับความตอ้งการตาม
ธรรมชาติและใชม้นัเพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนนอกเหนือจากจุดมุ่งหมายท่ีพระเจา้ตอ้งการให้
เป็น 
 
ความปรารถนาแรงท่ีผลกัดนัถดัไปกคื็อความหิว   ไม่มีอะไรท่ีชัว่ร้ายเก่ียวกบัการกิน  
จนกระทัง่เราบริโภคอาหารจนมนัเร่ิมมีผลต่อสุขภาพของเรา  โดยปกติ เราโยงการใช้
ความปรารถนาตามธรรมชาติในอาหารของเราในทางท่ีผดิกบัการกินมากเกินไป  แต่ส่ิง
ท่ีเป็นอนัตรายเท่ากนักคื็อความหมกมุ่นกบัการเป็นคนผอม  บางคนมีชีวติเพื่อนบัแคลอรี
และบีบบงัคบัตนเองใหอ้อกก าลงัจนหมดแรง น่ีเป็นบาปเช่นกนั 
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พระเจา้ทรงสร้างความปรารถนาทางเพศไม่ใช่เพียงเพื่อการใหก้ าเนิดเท่านั้น  แต่ยงัเป็น
การแสดงออกท่ีงดงามของความรักร่วมกนัระหวา่งสามีและภรรยา    แต่เม่ือเรารับความ 
ตอ้งการน้ีและท าใหเ้ป็นของเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน  ความรักไม่ไดเ้ป็นจุดเพ่งอีกต่อไป
และมนักก็ลายเป็นส่ิงผดิ 
 
ท่านเห็นหรือไม่วา่การบิดเบือนความตอ้งการท่ีสวยงามท่ีพระเจา้ใหเ้หล่าน้ีเพื่อความเห็น
แก่ตวักลายเป็นส่ิงท่ีต่อตา้นพระวญิญาณ ?  พระเจา้ทรงใหค้วามอยากทางร่างกายเหล่าน้ี
ทั้งหมดแก่เรา  แต่พระองคไ์ม่เคยตั้งพระทยัวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะปกครองเหนือเรา  มนัเป็น
ส่วนจ าเป็นของชีวติ  แต่พระองคไ์ม่ไดอ้อกแบบใหม้นับงการชีวติเรา 
 
พระเยซูเจา้ตรัสวา่ถา้ทั้งหมดท่ีเราคิดถึงคือส่ิงท่ีเราจะกิน ด่ืมหรือสวมใส่ กไ็ม่มีความ
แตกต่างระหวา่งพวกนอกศาสนากบัเรา “ (31) เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายว่าจะเอา
อะไรกิน หรือจะเอาอะไรด่ืม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม (32) เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหา
ส่ิงของท้ังปวงนี ้ แต่ว่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการ
ส่ิงท้ังปวงเหล่านี ้” (มทัธิว 6:31-32)  บุคคลท่ีไม่รู้จกัพระเจา้ไม่สามารถท าส่ิงใดนอกจาก
ท าตามความตอ้งการทางกาย  แต่เราผูเ้ช่ือรู้วา่ชีวติเป็นมากกวา่อาหารและร่างกายกเ็ป็น
มากกวา่เส้ือผา้  ความปรารถนาของเน้ือหนงัของเราเหมาะสมและถูกตอ้งในท่ีของมนั 
แต่ไม่ไดเ้ป็นความตั้งใจของพระเจา้ใหค้รอบครองเหนือเรา  แต่ในภาวะลม้ลงของเรา  
ความอยากทางกายกแ็สวงหาจะครอบครองชีวติเรา  น่ีคือท่ีซ่ึงการด้ินสู้เร่ิมข้ึน 
 

แผนการสู้รบของจอมเจ้านาย 
ณ จุดน้ี  ค  าถามกผ็ดุข้ึน  :  แลว้เราจะท าอะไรกบัเน้ือหนงั ?  พระเจา้ท าการจดัเตรียมเพื่อ
เน้ือหนงั  พระองคท์รงเรียกวา่ “ กางเขน ” 
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อยา่พยายามไถ่เน้ือหนงัหรือตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัทางจิตวญิญาณหรือปฏิรูปมนั  มนั
ไม่สามารถไถ่ได ้ มนัตอ้งถูกตรึง  เปาโลระบุวา่ 
 “ เราท้ังหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้น (ธรรมชาติเก่าท่ีบงการโดยเนือ้หนัง) ได้ 

   ถกูตรึงไว้กบัพระองค์แล้ว  เพ่ือตัวท่ีบาปนั้น (ธรรมชาติท่ีล้มลงซ่ึงต้องการ 
  ครอบครอง) จะถกูท าลายให้ส้ินไป  และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป ”  
  (โรม 6:6) 
 

งานของเราคือการรับรู้วา่ส่ิงน้ีเป็นความจริง  ถา้ความปรารถนาของเน้ือหนงัยงัไม่ใช่
ปัจจยัในชีวติเรา  เรากไ็ม่จ  าเป็นตอ้งถือวา่ธรรมชาติเก่าตายกบัพระคริสต ์  เม่ือใดกต็ามท่ี
เราเผชิญหนา้กบัเร่ืองของเน้ือหนงัท่ียงัควบคุมเรา  เราตอ้งรับรู้อยา่งซ่ือสัตยว์า่สงคราม
ของเน้ือหนงัและพระวญิญาณยงัคงอยูใ่นเรา  เราตอ้งน าส่วนท่ีเฉพาะเจาะจงของความ
อ่อนแอมาท่ีกางเขนและถือวา่มนัถูกตรึง 
 
แต่นัน่เป็นเพียงกา้วแรกเท่านั้น  ขอ้บญัญติัทางไบเบ้ิลส าหรับการแกไ้ขความขดัแยง้
ระหวา่งเน้ือหนงัและพระวญิญาณไม่ใช่วนิยัส่วนบุคคลหรือการควบคุมตวัเอง  อ  านาจ
เหนือเน้ือหนงัมาทางชีวติท่ีควบคุมโดยพระวญิญาณเท่านั้น  แมว้า่ความขดัแยง้จะอยูก่บั
เราตราบเท่าท่ีเรามีชีวติในร่างกายน้ี  พระเจา้จดัเตรียมใหเ้ราดว้ยทรัพยากรเพื่อชยัชนะ
ทางจิตวญิญาณ  เม่ือเรายอมใหพ้ระวญิญาณของพระเจา้ควบคุมเหนือและท ากิจอยา่ง
เขม้แขง็ในชีวติเรา  เราสามารถมีชยัเหนือธรรมชาติท่ีลม้ลงของเรา  
 
ความพยายามใดๆ ในการช าระใหบ้ริสุทธ์ิดว้ยความพยายามของตวัเราเองเป็นความ
พยายามทางเน้ือหนงัตามค าจ  ากดัความ  เม่ือเปาโลถูกน าไปสู่จุดของความส้ินหวงัและ
ร้องวา่ “ โอย  ขา้พเจา้เป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นน้ี ”  เขาไม่ไดถ้ามวา่ “ ขา้พเจา้จะหา
ยทุธศาสตร์ท่ีจะท าดีข้ึนในคร้ังหนา้ไดอ้ยา่งไร ?  ขา้พเจา้จะพยายามมากข้ึนเพื่อจะไดรั้บ
ผลการช าระบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร ? ”  เปาโลเคยไปตามทางนั้นสู่ความไร้ผลมาแลว้  เขา 
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ตระหนกัวา่อ านาจในการด าเนินชีวติท่ีมีพระเจา้ไม่ไดอ้ยูใ่นเขา เขาเห็นวา่เขาตอ้งการ
พระผูช่้วยกู ้ ดงันั้น เขาร้องวา่ “ ใครจะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้ ? ” 
 
เม่ือพระเยซูเจา้ปลุกจิตวิญญาณของเรา  พระองคย์งัประทานความปรารถนาชุดใหม่แก่
เรา  เราเร่ิมตอ้งการสัมพนัธ์สนิทกบัพระเจา้  ความรู้และความเขา้ใจลึกซ้ึงของพระวจนะ
ของพระองคแ์ละการเขา้ร่วมใกลชิ้ดข้ึนกบัคนอ่ืนผูมี้ชีวติในพระเยซูคริสต ์  เราไม่
ปรารถนาท่ีจะด าเนินชีวติตามเน้ือหนงัอีกต่อไปเพราะเราไดต้ระหนกัวา่จุดจบของส่ิง
เหล่าน้ีคือความสับสนและความตาย  การด าเนินชีวติเพื่อเน้ือหนงัมกัผลกัดนัเราให้
ออกไปหาบางส่ิงมากข้ึน  บางส่ิงท่ีเกินการไขวค่วา้ของเรา  บางส่ิงท่ีจะน าสู่ความรู้สึก
ของความพึงพอใจท่ีคงอยูต่ลอดไป  แต่การบรรลุตามพระสัญญามกัหลีกหนีเรา 
 
อยา่งไรกต็าม  เม่ือเราด าเนินชีวติตามพระวญิญาณ  เราคน้พบสันติสุขท่ีโลกไม่สามารถ
เขา้ใจได ้  การด้ินสู้อยา่งไม่จบส้ิน  ความวา่งเปล่าท่ีเจบ็ปวด หายไปและเราคน้พบส านึก
ท่ีอศัจรรยข์องจุดมุ่งหมายและความหมาย  เน้ือหนงัไม่มีเสน่ห์จูงใจท่ีมนัเคยมีอีกต่อไป
และการสงครามภายในกช็นะ 
 

เกมจิตใจทางจิตวญิญาณ 
ไม่วา่เราจะชอบหรือไม่กต็าม  ไม่วา่เรายอมรับมนัหรือไม่กต็าม  มีกฎท่ีบิดเบือนท ากิจอยู่
ภายในเรา ซ่ึงเม่ือใดกต็ามท่ีเราจะท าการดี  ความชัว่ร้ายกป็รากฏอยูภ่ายใน  เปาโลอธิบาย
อยา่งถูกตอ้งถึงความขดัแยง้ท่ีน่างุนงงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวติเรา  

“ (15) ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระท าของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ท าส่ิงท่ี 
   ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะท า แต่กลบัท าส่ิงท่ีข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น  (16) เหตุฉะนั้น   
   ถ้าข้าพเจ้าท าส่ิงท่ีข้าพเจ้าไม่ปรารถนาท่ีจะท า และข้าพเจ้ายอมรับว่าธรรม 
   บญัญติันั้นดี (17) เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมิใช่ผู้กระท า  แต่ว่าบาปซ่ึงอยู่ในตัว 
   ข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ท า ”  (โรม 7:15-17) 
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พิจารณาวา่เราจดัการกบัค าบญัชาท่ีง่ายท่ีสุดและตรงท่ีสุดในพระคมัภีร์อยา่งไร  พระเยซู
เจา้ตรัสวา่  
 “ เราให้บญัญติัใหม่ไว้แก่เจ้าท้ังหลายคือให้เจ้ารักซ่ึงกนัและกนั  ”  
              (ยอห์น 13:34) 
 
ต่อมายอห์นบอกเราวา่ “ ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้า แต่ยงัเกลียดพ่ีน้องของเรา  เรากเ็ป็น
คนโกหก ” (1 ยอห์น 4:20)  ถา้เราไม่สามารถรักเพื่อนบา้นของเราท่ีเรามองเห็น  ยอห์น
สงสัยวา่แลว้เราจะรักพระเจา้ผูท่ี้เรามองไม่เห็นไดอ้ยา่งไร ? 
 
เขา้สู่ปัญหาของเรา : เน่ืองจากไบเบ้ิลหา้มอยา่งชดัเจนไม่ใหเ้กลียดบุคคลโดยส้ินเชิง  
บางคร้ังเราพยายามท าใหป้ระเดน็ปัญหาเบาลงโดยการพดูวา่ “ เอาละ ฉนัไม่เกลียดเขา  
ฉนัแค่เกลียดส่ิงท่ีน่ารังเกียจท่ีเขาท า ” แต่ถา้เราซ่ือสัตย ์  เราตอ้งยอมรับวา่มนัยากอยา่งยิง่
ท่ีจะแยกบุคคลจากการกระท าของเขา  ขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงท่ีมีช่วงเวลายากล าบากในการ
แบ่งแยกท่ีละเอียดเช่นน้ี  ขา้พเจา้พบวา่ตวัเองไม่เพียงแต่เกลียดส่ิงท่ีคนชัว่ร้ายท า  แต่
เกลียดตวัเขาดว้ย  ถา้ขา้พเจา้ไดย้นิวา่บางส่ิงไม่ดีเกิดกบัเขา---เช่น รถคนัใหม่ของเขาเกิด
อุบติัเหตุรถชน---ขา้พเจา้พบวา่ตวัเองยนิดีอยูภ่ายใน  ขา้พเจา้รู้วา่ไบเบ้ิลกล่าววา่ทศันคติ
ของขา้พเจา้ควรต่างไป  แต่โดยสัตยจ์ริงแลว้มนัไม่เป็น 
 
บ่อยคร้ัง  เราจบลงดว้ยการเล่นเกมส์จิตใจเพื่อชกัจูงตวัเองวา่เราเช่ือฟังพระเจา้จริงๆ และ
รักคนท่ีไม่น่ารัก  ถา้เราพยายามมากพอ  เราสามารถชกัจูงตวัเองวา่เรารักและใหอ้ภยั
จริงๆ  แต่ความจริงของภาวะภายในของเราเห็นไดช้ดัเม่ือคนท่ีไม่น่ารักนั้นมาตบหลงัเรา
และประกาศดว้ยเสียงดงัทัว่หอ้งวา่ “ ผมเดาวา่คุณไม่มีเวลาใชน้ ้ายาดบักล่ินตวัเม่ือเชา้น้ี ” 
ปฏิกิริยาแรกของเราคือคิดวา่   ไอ้บ้า  ตอนนีทุ้กคนหันกลบัมาและจ้องมาท่ีฉัน   ท าไมแก
ถึงไม่ล้มลงตายไปเลย  เราตอ้งการท่ีจะรักบุคคลน้ีจริงๆ  แต่เน้ือหนงัของเราไม่ยอมให้
เราท า  
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เหมือนกบัเปาโล เราพบกฎท่ีเขม้งวดท างานอยูภ่ายในเรา เม่ือใดกต็ามท่ีเราตอ้งการท าดี  
ความชัว่กป็รากฏข้ึน  เราจบลงดว้ยความรู้สึกสับสนกบัตวัเอง  เบ่ือกบัความลม้เหลวของ
ตวัเอง  และท่วมทน้ดว้ยความทอ้ใจ  เรารู้สึกถึงส านึกอยา่งลึกซ้ึงของความพ่ายแพท้างจิต
วญิญาณและร้องออกมาเหมือนเปาโล “ โอย ขา้พเจา้เป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นน้ี  ใคร
จะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากร่างกายน้ีซ่ึงเป็นของความตายได ้? ” 
 

ไม่มีอะไรที่จะโอ้อวด 
เม่ือเรายอมรับวา่เราไม่สามารถช่วยตนเองใหพ้น้จากกฏของบาปและความตายไดเ้ท่านั้น  
ประตูจึงจะถูกเปิดออกเพื่อฤทธ์ิเดชอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้จะท ากิจภายในเราและท าเพื่อ
เราในส่ิงท่ีเราไม่สามารถท าเพื่อตวัเองได ้  ในขณะท่ีฤทธ์ิเดชของพระเจา้เปล่ียนเราจาก
ภายในสู่ภายนอก  ทั้งหมดท่ีเราท าไดคื้อขอบพระคุณและถวายพระสิริแด่พระเจา้  เราไม่
สามารถพดูกบัคนอ่ืน “ ขา้พเจา้เคยเก่ียวขอ้งกบับาป  แต่วนัหน่ึง ขา้พเจา้ตกลงใจวา่พระ
เยซูไม่ชอบมนั ขา้พเจา้จึงรวบรวมความตั้งใจและวนิยัของขา้พเจา้และตดัสินใจวา่
ขา้พเจา้จะไม่ท าส่ิงเหล่านั้นอีกเลย ”  ไม่มีท่ีวา่งส าหรับการโออ้วดวา่เราเป็นคนท่ีดีและ
ควบคุมตนเองไดเ้พียงใด  ดงัท่ีพระคมัภีร์ประกาศไว ้
 “  แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวด นอกจากเร่ืองกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า 
               ของเรา ”   (กาลาเทีย 6:14) 
 
ท่านเคยพบคนท่ีดูเหมือนเป็นจิตวญิญาณมากกวา่ท่ีเขาเป็นจริงๆ หรือไม่ ?   การเปิดเผย 
อยา่งไม่ตั้งใจของความจริงใจชนิดน้ีเกิดข้ึนเม่ือใครบางคนพดูถึงการด้ินสู้ทางจิต
วญิญาณ  ถา้บุคคลหน่ึงยอมรับวา่มีการต่อสู้กบัเน้ือหนงั  คน “ จิตวญิญาณ ” เหล่าน้ีจะ
แสดงออกบนใบหนา้ของพวกเขาถึงความชอบธรรมของตวัเอง ความขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิ
กวา่ผูอ่ื้นของพวกเขาโดยทนัที  โดยไม่พดูแมแ้ต่ค  าเดียว พวกเขาส่ือสารวา่การต่อสู้กบั
เน้ือหนงัเป็นความผดิปกติท่ีน่ากลวัส าหรับผูเ้ช่ือ “ ท าไมล่ะ ถา้เธอเพียงแค่อธิษฐานมาก
ข้ึน  ใชเ้วลากบัพระวจนะมากข้ึนและมีใจฝ่ายจิตวญิญาณ (เหมือนเรา) เธอกจ็ะไม่มี
ปัญหากบัเน้ือหนงัของเธอ ”   
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ในขณะท่ีทศันคติเช่นน้ีของลทัธิความสมบูรณ์แบบทางจิตวญิญาณเป็นพิเศษเป็นเร่ือง
ธรรมดา  พวกเขาไม่ท าตามค าสอนท่ีชดัเจนของพระคมัภีร์  ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่เราจะเคยมี
ประสบการณ์แมแ้ต่คร้ังเดียวท่ีเราไม่มีปัญหากบัเน้ือหนงัในขณะท่ีเราอาศยัอยูบ่นโลก  
ขา้พเจา้รู้ผา่นประสบการณ์ท่ียาวนานวา่เน้ือหนงัของขา้พเจา้สามารถสร้างปัญหาไดด้งัท่ี
มนัเคยท ามา 
 
เม่ือพระเจา้เปิดเผยต่อขา้พเจา้ถึงเร่ืองของเน้ือหนงั  พระองคต์อ้งการเปล่ียนแปลง  
ตวัอยา่งเช่น  ขา้พเจา้มกัเร่ิมดว้ยความตั้งใจดีท่ีสุด  ขา้พเจา้เห็นความน่าเกลียดของบาป
ของขา้พเจา้และสาบานวา่ขา้พเจา้จะไม่ตกอยูใ่นลกัษณะนั้นอีก  ดงันั้น ขา้พเจา้สร้างวนิยั
และยทุธศาสตร์มากมายเพื่อจดัการกบัปัญหา  ขา้พเจา้แสวงหาค าแนะน าทุกอยา่งถึงวธีิ
จดัการทางปฏิบติักบัสถานการณ์  แต่ไม่ชา้กเ็ร็ว ขา้พเจา้เฝ้าดูแผนการท่ีวางอยา่งดีท่ีสุด
ของขา้พเจา้พงัเป็นช้ินๆ  ขา้พเจา้รู้สึกสับสนจนร้องวา่ “ พระเจา้ขา้ ช่วยขา้พระองคด์ว้ย ” 
แลว้อยา่งน่าอศัจรรย ์  พระองคท์รงช่วย  พระวญิญาณของพระองคเ์ร่ิมเปล่ียนชีวติ
ขา้พเจา้อยา่งอศัจรรย ์ 
 
ในขณะท่ีขา้พเจา้ท่วมทน้ดว้ยความส านึกพระคุณ  ขา้พเจา้เห็นวา่วธีิเปล่ียนแปลงของ
พระเจา้ง่ายอยา่งน่าอศัจรรยแ์ละดีกวา่ความพยายามผดิทางของขา้พเจา้เพียงใด  ขา้พเจา้
พบตวัเองสั่นศีรษะและพดูวา่ “ ขา้พเจา้จะเขา้ใจแนวคิดง่ายๆของพระคุณน้ีเม่ือใด ? ”  
ขา้พเจา้คิดไดอ้ยา่งไรวา่ขา้พเจา้สามารถท าบางส่ิงท่ีมีค่าและพิสูจนต่์อพระเจา้วา่ขา้พเจา้
ไม่ไดน่้าสมเพช ? แต่ขา้พเจา้คิดเช่นนั้น  
 
พระเจา้ไม่เคยตั้งพระทยัใหเ้น้ือหนงัปกครองเหนือเรา  และพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมก าลงั
และฤทธ์ิอ านาจส าหรับเราท่ีจะมีประสบการณ์ในชยัชนะ  แต่ตราบใดท่ีเรายนืยนัท่ีจะ
พยายามแกไ้ขการด้ินสู้ของตวัเอง  แมแ้ต่ความพยายามดีท่ีสุดของเรากข็วางทาง     ความ
พยายามใดกต็ามท่ีมุ่งในการมีพระเจา้ท่ีเกิดจากก าลงัของตวัเราเองเป็นงานของเน้ือหนงั 
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และน่าเกลียดชงัในสายพระเนตรพระเจา้เท่ากบัส่ิงท่ีเราพยายามไม่ท า  เม่ือชยัชนะของ
เรามาจากการแทรกแซงของพระเจา้เท่านั้น  ไม่ใช่จากก าลงัของเราเอง  ผลสุดทา้ยคือ
พระสิริและค าสรรเสริญแด่พระเจา้ 
 

กบัดกัที่ต้องหลกีเลีย่ง 
ในช่วงเวลาเหล่านั้นเม่ือเรารู้สึกใกลชิ้ดกบัพระเจา้  มนัย ัว่ยวนใหพ้ดูวา่ “ น่ีช่างงดงาม
จริงๆ  ขา้พเจา้จะไม่มีวนัด าเนินชีวติตามเน้ือหนงัอีก  เพราะนัน่ไม่มีความหมายและวา่ง
เปล่า ”  อยา่งไรกต็าม  พรุ่งน้ีมาถึงและเราลืมทุกส่ิงเก่ียวกบัความตั้งใจดีของเรา  ในขณะ 
ท่ีเราลากตวัเองไปท่ีเตียงเม่ือส้ินวนัท่ียาวนานและสับสน  ทนัใดนั้น  มนักป็รากฏต่อเรา
วา่แมด้ว้ยความพยายามดีท่ีสุดของเรา  เรากห็ลงทางไป  ท าส่ิงต่างๆ ของเราเองและถูก
ควบคุมดว้ยเน้ือหนงั   ดว้ยความประหลาดใจอยา่งยิง่  เน้ือหนงัของเรากย็ดึบงัเหียนอีก
คร้ัง  และเราพบตนเองท าส่ิงท่ีเราสัญญาวา่จะไม่ท าอีก  
 
ในเวลานั้นท่ีเรามกัจะท าความผดิใหญ่ท่ีสุด เราเร่ิมต าหนิและประณามตวัเองและสาบาน
วา่เราจะพยายามมากข้ึนคร้ังหนา้  ท่านเห็นปัญหาไหม ?  ทนัทีท่ีเราท าสัญญาเช่นน้ี  เรา
ไดต้ดัสินใจท่ีจะลงทุนความเช่ือมัน่ในเน้ือหนงัของเรา  เราก าลงัพดูวา่ความพยายามของ
เราเองจะท าใหเ้ราเขม้แขง็ทางจิตวญิญาณและเราไดก้า้วถอยหลงัเขา้สู่อาณาจกัรเน้ือหนงั  
เช่นเดียวกบัเปโตร  เราพดูวา่ “ขา้พระองคไ์ม่มีวนัปฏิเสธพระองค ์” 
 
พวกเราจ านวนมากสับสนมากข้ึนเม่ือดูเหมือนวา่เราก าลงัต่อสู้สงครามเดิมซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  
แต่น่ีไม่น่าท าใหเ้ราแปลกใจ  เราทุกคนกา้วผา่นขั้นท่ีคาดคิดไดซ่ึ้งเราตอ้งมาถึงสุดปลาย
เชือกของเราก่อนเป็นอยา่งแรกและตระหนกัวา่ดว้ยก าลงัของเราเอง  เราไม่สามารถ
ด าเนินชีวติท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ได ้ เราร้องต่อพระเจา้ในความส้ินหวงัและพระองค์
ทรงท าการช่วยกูด้ว้ยพระเมตตา  ขา้พเจา้อยากคิดวา่มีทางอ่ืนท่ีขา้พเจา้ไม่ตอ้งตกลงไปถึง
กน้บ้ึงบ่อยคร้ังนกั  แต่โชคไม่ดี  ขา้พเจา้ยงัคน้หามนัไม่พบ 
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จากภายในออกมาภายนอก 
โดยพระคุณของพระองค ์ พระเจา้ท าใหม้นัเป็นไปไดส้ าหรับเราท่ีจะยนิดีในชยัชนะอยา่ง
สม ่าเสมอ  แต่ในดา้นน้ีของสวรรค ์ สงครามไม่มีวนัส้ินสุด  แต่ละวนัมีทางเลือกท่ีเราแต่
ละคนตอ้งเลือก  เราจะด าเนินชีวติเพื่อความปรารถนาของเน้ือหนงั  หรือเราจะยอมมอบ
ชีวติเราต่อฤทธ์ิอ านาจแห่งการเปล่ียนแปลงของพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ ? 
 
มนัยอดเยีย่มเพียงใดท่ีไดม้าถึงจุดส้ินสุดของก าลงัของเราและไดเ้ห็นพระเจา้เปล่ียนแปลง
ชีวติเราโดยพระคุณพระองค ์  การโออ้วดอยา่งเดียวของเราในฐานะผูเ้ช่ืออยูใ่นพระราช
กิจท่ีส าเร็จแลว้ของพระเยซูคริสตท่ี์ท าเพื่อเรา  ถา้ไม่ใช่เพราะกางเขน  เราทั้งหมดคงหลง
หายอยา่งไร้ความหวงัตลอดไป  แต่เพราะความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ต่อเรา  เราผูเ้คย
หลงหายไดรั้บความรอดและไดรั้บบพัติศมาเขา้ในพระคริสต ์
 
เราสามารถมีความสัมพนัธ์ท่ีมหศัจรรยก์บัพระเจา้ซ่ึงเราไม่มีชีวติอยูต่่อไป  แต่พระคริสต์
ต่างหากท่ีทรงมีชีวติอยูใ่นเรา  ชีวติซ่ึงเราด าเนินอยูใ่นร่างกายขณะน้ี  เราด าเนินอยูโ่ดย
ศรัทธาในพระบุตรของพระเจา้ผูไ้ดท้รงรักเราและไดท้รงสละพระองคเ์องเพื่อเรา  เพราะ
พระคุณพระเจา้  เราแต่ละคนในตอนน้ีเป็นส่ิงทรงสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต ์ ส่ิงเก่าๆ ก็
ล่วงไป  ทุกส่ิงลว้นเป็นส่ิงใหม่ 
 
เม่ือเรากลายเป็นบุตรของพระเจา้  ดา้นจิตวญิญาณของเรากมี็ชีวติ  เราตระหนกัโดยทนัที
วา่มีอะไรส าหรับชีวติมากกวา่การเช่ือฟังสัญชาตญาณของเน้ือหนงั  เรามาถึงความเขา้ใจ
วา่ความหิวกระหายภายใน  ซ่ึงเน้ือหนงัของเราไม่เคยท าใหพ้อใจได ้  สามารถเติมเตม็ได้
ดว้ยความสัมพนัธ์ดว้ยความรักกบัพระเจา้  ยิง่เรารู้จกัพระเจา้มากข้ึน  เรากย็ิง่มี
ประสบการณ์ในสันติสุขและความช่ืนชมยนิดีของพระองค ์ และคน้พบวา่ระดบัความพึง
พอใจท่ีเราพบในพระวญิญาณอยูเ่หนือขอบเขตท่ีแคบของเน้ือหนงั 
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มนัช่างสวยงามเพียงใดเม่ือเราท้ิงความพยายามท่ีไร้ผลของตวัเราเองและยอมใหพ้ระ
วญิญาณท ากิจ  เพราะชยัชนะของพระองคม์าจากภายในสู่ภายนอก  ไม่ใช่จากภายนอก
เขา้สู่ภายใน  และนัน่คือชยัชนะท่ีคงอยูต่ลอดไป 
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บทที่ 9   

พระคุณ  :  เป็นอิสระอย่ำงแท้จริง 
 
ไม่มีใครในโลกเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงเท่ากบัผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสต ์  ดงัท่ีเปาโลกล่าวไว้
ในกาลาเทีย 5:1 
 “ เพ่ือเสรีภาพนั้นเอง  พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไป เหตุฉะนั้น จงตั้ง 

   มัน่ และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย ” 
  
อิสรภำพ หมายถึงภาวะของตวัแทนทางศีลธรรมท่ีเป็นอิสระ---ความสามารถท่ีจะเลือก
ทางเลือกท่ีแทจ้ริงในชีวติ    ในขณะท่ีผูเ้ช่ือเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง  มนัผดิท่ีจะใชค้  านั้น
เพื่ออธิบายถึงคนบาป  คนบาปมีทางเลือกท่ีแทจ้ริงทางเดียว---คือจะมีความเช่ือในพระ
เยซูเจา้หรือไม่  เขาอยูใ่ตพ้นัธนาการของเน้ือหนงัท่ีท าใหเ้ขาไม่สามารถหยดุส่ิงท่ีเขา
ก าลงัท าได ้
 
คนมากมายในทุกวนัน้ีท าส่ิงชัว่ร้ายโดยไม่รู้วา่ท าไมเขาจึงท า  พวกเขาพดูวา่ “ ขา้พเจา้
เกลียดมนั  ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการท ามนั  ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจวา่ท าไมขา้พเจา้จึงท า  ขา้พเจา้
เกลียดตวัเองท่ีท ามนั  แต่ขา้พเจา้กท็  ามนั ”  พวกเขาถูกผกูมดัและยดึไวด้ว้ยอ านาจ---
อ านาจของซาตาน 
 
ก่อนท่ีเราจะมาหาพระคริสต ์  เราทุกคนเป็นลูกของความโกรธและชีวติทั้งหมดของเรา
ถูกใชเ้พื่อพยายามท าใหค้วามปรารถนาของเน้ือหนงัและจิตใจบรรลุผล “ เม่ือก่อนเราท้ัง
ปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกบัคนเหล่านั้น ท่ีประพฤติตามตัณหาของเนือ้หนังคือ
กระท าตามความปรารถนาของเนือ้หนังและความคิดในใจ ตามสันดานเราจึงเป็นคนควร
แก่พระอาชญาเหมือนอย่างคนอ่ืน ” (เอเฟซัส 2:3)  ทางเลือกเดียวของเราคือเราเลือก
พนัธนาการใด เราไม่ไดเ้ป็นตวัแทนทางศีลธรรมท่ีเป็นอิสระเพราะเราไม่มีความสามารถ 
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ท่ีจะหนัไปจากบาป  เราแลกเปล่ียนรูปแบบหน่ึงของความไม่มีพระเจา้ไปสู่อีกรูปแบบ
หน่ึง  แต่เราไม่สามารถด าเนินชีวติอยา่งชอบธรรม  ไม่มีอิสรภาพท่ีจะหาพบไดใ้น
เง่ือนไขท่ีน่ากลวัเช่นน้ี 
 
ช่างแตกต่างกบัเสรีภาพท่ียอดเยีย่มท่ีเราไดรั้บในพระเยซูคริสต ์  ในฐานะส่วนผสมของ
ความรักและการใหอ้ภยัของพระเจา้  เราไดรั้บอิสรภาพจากการครอบง าของเน้ือหนงั  
เราไม่ตอ้งด าเนินชีวติในฐานะทาสของความปรารถนาทางเน้ือหนงัของเราเองอีกต่อไป   
เราไดรั้บความสามารถท่ีจะหนัจากบาปไปสู่การรับใชแ้ละนมสัการพระเจา้  เราถูก
ปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งความมืดท่ียดึเราใตพ้นัธนาการ  โดยความเช่ือ
และวางใจในพระเยซูคริสตข์องเรา  เราเป็นอิสระจากการตอ้งด าเนินชีวติตามมาตรฐาน
ของพระบญัญติัเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของพระเจา้  ในฐานะลูกของพระเจา้  เราไดล้ิ้มรส
ของเสรีภาพและอิสรภาพอยา่งท่ีเราไม่เคยรู้จกัมาก่อน 
 
เราเป็นอิสระในพระคริสต ์   และขอบเขตของเสรีภาพของเรากก็วา้งขวางมากจนเปาโล 
กล่าววา่ “ เราท าส่ิงสารพัดได้ . . . ” (1 โครินธ์ 10:23)  ไม่มีจริยธรรมอยา่งกวา้งๆอยูใ่น
หลกัปรัชญาใดในโลก  ท่ีจริงแลว้  คนผูท่ี้สามารถพดูวา่ “ เราท าส่ิงสารพดัได ้” เป็นคนท่ี
เป็นอิสระท่ีสุด 
 
แต่เปาโลยนืยนัดว้ยวา่ในขณะท่ีเราท าส่ิงสารพดัได ้“ . . .  แต่ไม่ใช่ทุกส่ิงท่ีท าได้นั้นเป็น
ประโยชน์ ” (ข้อ 23)  นัน่คือแมว้า่มีส่วนของอิสรภาพท่ีเราสามารถท าตามซ่ึงไม่ไดว้าง
ความรอดของเราอยูใ่นอนัตราย  มนัอาจขดัขวางความกา้วหนา้ของเราในการเดินกบัพระ
เจา้  เราตอ้งหลีกเล่ียงส่วนท่ีอาจดึงเราใหเ้ขวไปจากการอุทิศถวายอยา่งหมดใจแด่พระเจา้   
ถา้เราตอ้งการคงความเป็นอิสระ  เราตอ้งระมดัระวงัไม่ใชเ้สรีภาพของเราในส่วนใดก็
ตามท่ีจะน าเรากลบัไปอยูภ่ายใตพ้นัธนาการ 
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อสิรภาพที่ถูกใช้อย่างเลวร้าย 

บ่อยคร้ังท่ีคนเขา้ใจผดิเก่ียวกบัเสรีภาพคริสเตียน โดยคิดวา่อิสรภาพในพระคริสต์
หมายความวา่เขาสามารถท าบาปทุกชนิดไดอ้ยา่งอิสระ  เขาใชอิ้สรภาพของเขาเป็น
โอกาสส าหรับเน้ือหนงั  น่ีคือการบิดเบือนอยา่งส้ินเชิงของส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอนเก่ียวกบั
เสรีภาพคริสเตียน  เสรีภาพของเราไม่มีวนัเป็นอิสรภาพท่ีจะท าบาป  ไม่ใช่ใบอนุญาตให้
ท าบาป 
 
เสรีภาพอนัมีเกียรติท่ีเราถูกเรียกมาหาในพระเยซูคริสตเ์ป็นอิสรภาพจากเน้ือหนงัของเรา
และจากการครอบง าท่ีเน้ือหนงัมีเหนือเราเป็นประการแรก  ในโรม 6 เปาโลบอกเราวา่   
อิสรภาพในพระคริสตเ์ป็นอิสรภาพท่ีจะรับใชแ้ละนมสัการพระเจา้  เรามีอิสระไม่ใช่เพื่อ
ด าเนินชีวติในบาปดงัท่ีเราเคยด าเนินมา 
 
ในสวนเอเดน  อาดมัไดรั้บอิสรภาพมากมาย  เขาสามารถกินผลจากตน้ไมใ้ดๆ ในสวน
ยกเวน้ตน้ไมแ้ห่งส านึกในความดีและความชัว่  พระเจา้รู้ตั้งแต่เร่ิมตน้วา่อาดมัจะไม่เช่ือ
ฟังพระบญัชาของพระองคแ์ละกินผลจากตน้ไมต้อ้งหา้ม  และน าบาปและความทุกขเ์ขา้
มาในโลก  อยา่งนั้นกต็ามพระเจา้ไม่ไดป้้องกนัทางกายไม่ใหอ้าดมักินผลไมน้ั้น  อาดมั
ใชอิ้สรภาพของเขาอยา่งผดิๆและเราตอ้งทนทุกขก์บัผลหายนะท่ีเกิดตามมาของทางเลือก
ของเขาในทุกวนัน้ี  บาปเขา้มาในโลกผา่นการใชอิ้สรภาพในทางท่ีผดิของชายคนหน่ึง 
 
ในลกัษณะเช่นกนัน้ี  เราสามารถเลือกท่ีจะใชอิ้สรภาพในพระคริสตข์องเราในทางท่ีผดิ  
เป็นไปไดส้ าหรับเราท่ีจะรับอิสรภาพอนัยอดเยีย่มน้ีและใชม้นัในทางท่ีเราจะถูกน า
กลบัไปอยูภ่ายใตพ้นัธนาการ  เราทุกคนเคยไดย้นิคนกล่าวส่ิงต่างๆ ดงัเช่น “ เอาละ  ใน
ฐานะคริสเตียน ขา้พเจา้เป็นอิสระ ดงันั้น ขา้พเจา้ตั้งใจท่ีจะช่ืนชมแรงกระตุน้ของเน้ือ
หนงัของขา้พเจา้น้ีเพราะขา้พเจา้มีอิสรภาพท่ีจะท าได ้ ”  เราตอ้งจ าไวว้า่เรามีอิสรภาพท่ี
จะไม่ท าเช่นกนั เราตอ้งไม่ใชอิ้สรภาพของเราเป็นโอกาสส าหรับเน้ือหนงัของเรา---เพื่อ
ยอมต่อแรงกระตุน้ของมนั ฮีบรู 12:1-2 บอกเราวา่ 
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 “  ขอให้เราละทิง้ทุกอย่างท่ีถ่วงอยู่และบาปท่ีเกาะแน่น  ขอให้เราว่ิงแข่งด้วย 
    ความเพียร  พยายามตามท่ีได้ก าหนดไว้ส าหรับเรา  หมายเอาพระเยซูเป็นผู้  
    บกุเบิกความเช่ือและผู้ทรงท าให้ความเช่ือของเราสมบรูณ์ ” 

 

อสิรภาพเพือ่รับใช้ 
ชดัเจนวา่เราตอ้งไม่ใช้อิสรภาพของเราในพระคริสตอ์ยา่งไร  ค  าถามท่ีแทจ้ริงคือเราจะใช้
มนัอยา่งไร ?  เราจะใชอิ้สรภาพของเราในทางท่ีถวายเกียรติพระเจา้และช่วยเราใหเ้ติบโต
ในพระคุณไดอ้ยา่งไร ?  เปาโลมีค าตอบในกาลาเทีย 5:13   เขากล่าววา่เราควรใช้
อิสรภาพของเราเพื่อรับใชก้นัและกนัดว้ยความรัก 
 “ ดูก่อนพ่ีน้องท้ังหลาย  ท่ีทรงเรียกท่านกเ็พ่ือให้มีเสรีภาพ  อย่าเอาเสรีภาพของ 

   ท่านเป็นช่องทางท่ีจะปล่อยตัวไปตามเนือ้หนัง  แต่จงรับใช้กนัและกนัด้วย 
   ความรักเถิด ” 

 
พระคมัภีร์เตือนใจเราเสมอถึงคุณค่าสูงส่งท่ีพระเจา้ทรงใหก้บัการรับใชด้ว้ยใจถ่อม 
 
ไบเบ้ิลเตือนใจเราคร้ังแลว้คร้ังเล่าวา่ถา้เราตอ้งการยิง่ใหญ่อยา่งแทจ้ริงในแผ่นดินของ
พระเจา้  เราตอ้งรับใช ้  พระเยซูเจา้ใหถ้อ้ยค าท่ีดีเลิศแก่สาวกในตอนเร่ิมแรกของส่ิงท่ีเรา
เรียกวา่พระมหาบญัชา  พระองคต์รัสวา่ “ ฤทธานุภาพท้ังส้ินในสวรรค์กดี็ ในแผ่นดิน
โลกกดี็ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว ” (มทัธิว 28:18)   ท่านจินตนาการไดไ้หมวา่ฤทธานุภาพท่ี
มอบใหน้ั้นมากเพียงใด ?  ฤทธานุภาพทั้งส้ินในจกัรวาลถูกมอบใหก้บัพระองค ์  ฤทธานุ
ภาพเดียวกนัน้ีท่ีจุดไฟของดวงดาวและยดึทุกอะตอมเขา้ดว้ยกนัเป็นของพระเยซูเจา้ 
 
พระองคท์รงท าอะไรกบัฤทธานุภาพน้ี ?  เขยา่จกัรวาลหรือ ?  ป่ันเอากาแลคซีใหม่
ออกมา ?  ไม่ใช่  พระเยซูเจา้ถอดเส้ือคลุมของพระองคอ์อก  เอาผา้คาดเอวเหมือนคนรับ
ใชแ้ละลา้งเทา้สาวก  หลงัจากพระองคท์รงลา้งเทา้สกปรกคู่สุดทา้ย  พระองคถ์ามสาวกท่ี
มีผลวา่ 
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“ (12) . . . ท่านท้ังหลายเข้าใจในส่ิงท่ีเราได้กระท าแก่ท่านหรือ ? (เราได้ให้
ตัวอย่างแก่ท่าน) . . . (14) ฉะนั้น ถ้าเราผู้ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์
ของท่านได้ล้างเท้าของท่าน พวกท่านกค็วรจะล้างเท้ากนัและกนัด้วย ”   
(ยอห์น 13:12,14) 

 
จะเกิดอะไรข้ึนถา้ท่านสามารถพดูเด๋ียวน้ีวา่ “ ฤทธานุภาพทั้งส้ินในจกัรวาลเป็นของ
ขา้พเจา้ ” ?  ท่านจะท าอะไรดว้ยฤทธานุภาพน้ี ?  พระเยซูเจา้หยบิผา้เช็ดตวัและอ่างน ้า
และลา้งเทา้ท่ีสกปรกของสาวก  ฤทธานุภาพทั้งส้ินในจกัรวาลเป็นของพระองค-์--
พระองคท์ าอะไรกบัมนั ?  พระองคล์า้งเทา้สาวก 
 
มีพวกเรานอ้ยมากท่ีตอ้งการรับใช ้  เรารักท่ีจะออกค าสั่งและมีคนรอรับใชม้ากกวา่ “ ไป
หยบินัน่มาใหฉ้นั ”  “ ส่งเคร่ืองมือนัน่มาใหฉ้นั ” “ ฉนัตอ้งการใหเ้ธอไป ” เรารักท่ีจะ
ออกค าสั่งและรู้สึกหงุดหงิดเม่ือค าสั่งไม่ถูกท าใหส้ าเร็จ  เราเจบ็ปวดและหนา้บ้ึง  เรา
ยนิดีท่ีเป็นส่วนของชนชั้นปกครอง  แต่พระพรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระเจา้ไม่สามารถหา
พบไดท่ี้นัน่  เราถูกปล่อยใหเ้ป็นอิสระไม่ใช่เพื่อบงการคนอ่ืนรอบๆ แต่เพื่อรับใชก้นัและ
กนัดว้ยความรัก   
 
โดยปราศจากค าถาม  พระพรน้ีตอ้งการการท ากิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิภายในหวัใจ
เรา  เน้ือหนงัของขา้พเจา้ยอ่มกบฎแน่นอนต่อความคิดของการรับใชใ้ครบางคนดว้ย
ความรัก  ปฏิกิริยาตอบสนองโดยทนัทีของขา้พเจา้ต่อค าขอท่ีง่ายท่ีสุดมกัจะเป็นวา่ “ ถา้
เธอตอ้งการน ้าแกว้หน่ึง  กไ็ปเอามาเองซิ  ใครเป็นทาสของเธอเม่ือวานน้ี ? ”  เน้ือหนงั
ของขา้พเจา้รักท่ีจะไดรั้บบริการ  มนัส่งเสียงดงัเพื่อจะถูกรับใช ้  แต่ขา้พเจา้ไดรั้บการ
ปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระจากพนัธนาการต่อเน้ือหนงัของขา้พเจา้  และเด๋ียวน้ีขา้พเจา้
สามารถรับใชผู้อ่ื้นดว้ยความรัก  มนัช่างเป็นความช่ืนชมยนิดีท่ีไดรั้บใชด้ว้ยความรัก 
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ในมทัธิว 22:39  ธรรมบญัญติัทั้งปวงถูกบรรจุไวใ้นวลีหน่ึง :  “ จงรักเพ่ือนบ้านเหมือน
รักตนเอง ” 
 

อสิรภาพเพือ่รัก 
200 ปีก่อนพระเยซูเจา้บงัเกิด  พระพุทธเจา้บอกวา่ “ อยา่ท ากบัคนอ่ืนอยา่งท่ีท่านไม่
ตอ้งการใหเ้ขาท ากบัท่าน ” สังเกตวา่พระพุทธเจา้พดูในแง่ลบ  ถา้ท่านไม่ตอ้งการใหใ้คร
บางคนต่อยจมูกท่าน  ท่านกต็อ้งไม่ต่อยจมูกเขา  น่ีเป็นค าสั่งแง่ลบ 
 
มีคนมากมายในทุกวนัน้ีซ่ึงยดึถือค าแนะน าของพระพุทธเจา้อยา่งผดิๆวา่เป็นกฎทอง  
พวกเขาเช่ือวา่เขาชอบธรรมเพราะส่ิงท่ีเขาไม่ท า  เขาอาจพดูวา่ “ ขา้พเจา้ไม่ท าร้ายใคร
เลย  ขา้พเจา้ไม่เคยฆ่าใครและไม่ส าส่อนไปทัว่ ”  ชีวติของเขาวนิิจฉยัในทางลบจนเขา
กลายเป็นคนดีไร้ประโยชน์ 
 
แต่สังเกตวา่พระเยซูเจา้วางกรอบจริยธรรมน้ีในแง่บวกท่ีแตกต่างไป  พระองคต์รัสวา่    
“ จงปฏิบติัต่อผู้ อ่ืนอย่างท่ีท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน ” (ลกูา 6:31)  เหมือนอยา่ง
ท่ีขา้พเจา้อยากถูกรับใช ้  ขา้พเจา้ตอ้งรับใช ้  เหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้อยากไดรั้บความรัก  
ขา้พเจา้ตอ้งรัก  เหมือนอยา่งท่ีขา้พเจา้อยากรับของขวญั  ขา้พเจา้ตอ้งให ้
 
รักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเองหมายความถึงการริเร่ิมท าเพื่อผูอ่ื้นอยา่งช่ืนชมยนิดี  
กระตือรือร้นและสร้างสรร  กฎทองไม่ไดเ้ก่ียวกบัการหลีกเล่ียงการท าผดิเท่านั้น  แต่
เก่ียวกบัการแสวงหาวธีิปฏิบติัเพื่อแสดงความรักของเราออกมา 
 
พระเยซูเจา้ตรัสวา่เราบรรลุผลตามธรรมบญัญติัไดป้ระการแรกโดยรักพระเจา้  แลว้
ต่อมาโดยรักผูอ่ื้นและปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเหมือนท่ีเราตอ้งการใหเ้ขาปฏิบติัต่อเรา  เราอยากให้
ผูอ่ื้นพดูถึงเราในแง่ดี  เรากต็อ้งพดูถึงเขาในแง่ดี  เราอยากใหผู้อ่ื้นมองขา้มความผดิของ
เรา  เรากต็อ้งขยายทศันคติท่ีมีเมตตาเช่นเดียวกนัต่อผูอ่ื้น 
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คนกนิเนือ้คนที่ไปคริสตจักร 
ท าไมเม่ือใครบางคนพดูบางส่ิงท่ีไม่ดีเก่ียวกบัเรา  การตอบสนองแรกของเราคือแสดงให้
เขาเห็นวา่เขาไม่ไดส้ าคญัอยา่งท่ีเขาคิด ?  เราใหข้อ้คิดเห็นบางขอ้ท่ีมีผลเป็นวา่ค  าวจิารณ์
ของเขาท่ีมีต่อเราไม่ศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งท่ีเขาตอ้งการใหค้นอ่ืนคิด เราพดูวา่ “ ฉนัเพียงแค่
อยากพดูความจริงและฉนัตอ้งการบอกเธอเก่ียวกบัเขา ”  และเม่ือคนเหล่านั้นไดย้นิส่ิงท่ี
เราพดู  วงจรของการลอบกดัและการมุ่งร้ายกถู็กระเบิดข้ึนอีกรอบหน่ึง 
 
ในอีกทางหน่ึง  ถา้ขา้พเจา้พบวา่ใครบางคนชอบขา้พเจา้จริงๆ และก าลงัพดูส่ิงดีเก่ียวกบั
ขา้พเจา้  ขา้พเจา้จะพดูวา่ “ เขาเป็นคนวนิิจฉยับุคลิกท่ียอดเยีย่มแน่นอน  เขาเป็นคนยอด
เยีย่ม  คุณรู้ไหม ? ” 
 
มนัเคยเป็นอยา่งน้ีคือเม่ือใครบางคนเจตนาฉีกคนอ่ืนเป็นช้ินๆ  ขา้พเจา้จะล่อใหเ้ขาคน
นั้นท า  และหลงัจากเขาเทขยะของเขาออกมา  ขา้พเจา้กจ็ะพดูวา่ “ นัน่น่าสนใจมาก  ผม
คิดวา่คุณคงไม่รู้วา่เขาเป็นลุงของผมใช่ไหม ? ” ขา้พเจา้ชอบดูปฏิกิริยาตอบกลบั 
 
เปาโลเตือนเราวา่ 
 “ แต่ถ้าท่านกดัและกินเนือ้กนัและกนั จงระวงัให้ดี เกรงว่าจะย่อยยบัไปตามๆ  

   กนั ”  (กาลาเทีย 5:15) 
 
ถา้เราฝึกกดัและกินเน้ือกนัและกนั---พดูค าท่ีเชือดเฉือน  ท าลาย แมแ้ต่ถากถางเก่ียวกบั
กนัและกนั---เราก าลงัเดินในการต่อตา้นความรัก  ช่างน่าเศร้า  ลทัธิคนกินเน้ือคนโดย
เปรียบเทียบเร่ิมเกิดข้ึน  เราพบวา่ตวัเองติดกบัอยูใ่นวงจรชัว่ร้ายท าลายลา้ง  ความอิจฉา  
ความขมข่ืนและการแข่งขนัพฒันาข้ึน และในท่ีสุด คริสตจกัรกท็ าลายตวัเอง  เราก าลงั
ยอ่ยยบัไปตามๆกนั 
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ขา้พเจา้เคยอ่านเร่ืองของชายคนหน่ึงในองักฤษผูป้ระสบความส าเร็จในการผสมพนัธุ์ไก่
ชนท่ีดุร้าย  ในการแข่งเกือบจะไม่มีใครเอาชนะไก่ตวัผูข้องเขาไดเ้ลย  และชายนั้นภูมิใจ
อยา่งยิง่ในความส าเร็จและช่ือเสียงท่ีเขาไดรั้บอนัเป็นผลของการออกแรงพยายามของเขา  
ทุกเชา้เขาจะเดินออกมาช่ืนชมไก่ชนของเขา 
 
วนัหน่ึง เขาออกไปตรวจดูไก่ตวัผูข้องเขา  และดว้ยความตกใจกลวั เขาพบวา่เลา้ไก่ของ
เขาเตม็ไปดว้ยขนไก่  เลือดและซากสัตว ์ ฝงูสัตวท่ี์สูงค่าของเขาลม้อยูบ่นพื้น  ถูกฉีกเป็น
ช้ินๆ  เขารีบเรียกคนงานคนหน่ึงมาถามวา่เกิดอะไรข้ึน “ ใคร่โง่มากท่ีขงัสัตวท่ี์กา้วร้าวน้ี
ไวใ้นเลา้เดียวกนั ? ”  เขาระเบิดออกมา  คนงานตอบอยา่งถ่อมตวั “ ผมเองครับ ”  
เจา้ของถามวา่ “ แลว้ท าไมแกถึงท าเร่ืองโง่ๆ อยา่งน้ี ? ”  คนงานตอบ “ ผมคิดวา่จนถึง
ตอนน้ีพวกมนัน่าจะรู้วา่มนัสู้อยูข่า้งเดียวกนั ”  แต่แน่นอน  ไก่มนัโง่เกินกวา่ท่ีจะรู้ถึง
ศตัรูท่ีแทจ้ริง 
 
โชคไม่ดี  บางคร้ังในคริสตจกัรเม่ือเราไม่ค่อยท าส่ิงท่ีอยูใ่นระดบัสติปัญญาท่ีสูงกวา่  เรา
มกัลืมวา่ใครคือศตัรูท่ีแทจ้ริงของเรา  ศตัรูไม่ใช่กลุ่มของแบ๊บติสทห์รือเพรสไบทีเรียน  
ศตัรูท่ีแทจ้ริงของเราคืออ านาจของความมืดท่ียดึคนใหต้กเป็นทาสในการหลอกลวงและ
บาป  เราตอ้งออกจากการชิงดีชิงเด่นท่ีท าลายตวัเองและเร่ิมท างานดว้ยกนัเพื่อผลดี
ร่วมกนัของแผน่ดินของพระเจา้  เพราะถา้เรากดัและกินเน้ือกนัและกนั  เรากจ็ะยอ่ยยบั
ไปตามกนั  วนัหน่ึง เราจะพบวา่คริสตจกัรนองไปดว้ยเลือดและแตกสลาย  และโลกจะ
พดูวา่ “ ดูซิ---นัน่คือศาสนาคริสตส์ าหรับท่าน ” 
 
น่าเศร้าเพียงใดท่ีส่วนมากของประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรถูกใชใ้นการกดัและกินเน้ือ
กนัและกนั  เราช้ีวา่เพื่อนคนอ่ืนไม่ยติุธรรมมากเกินไป และไม่มีอะไรท่ีท าใหไ้ม่เกิดผล
ต่อความกา้วหนา้ของแผน่ดินของพระเจา้ไดม้ากกวา่น้ี 
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ในฐานะเสรีชนในพระคริสต ์  เราตอ้งเดินในพระวญิญาณ---พระวญิญาณแห่งความรัก  
การใหอ้ภยัและความกรุณา  เราตอ้งมองหาพระคุณและการเสริมก าลงัจากพระเจา้ น่ี
ไม่ใช่การเปิดใหเ้ลือกส าหรับเรา  มีท่ีอ่ืนใดหรือท่ีเราจะหาก าลงัท่ีจะต่อตา้นกระแส
ท าลายลา้งและเพ่งมองส่ิงท่ีดีและน่าสรรเสริญในผูอ่ื้น แมแ้ต่ในคนท่ีเราไม่เห็นดว้ยก็
ตามได ้? 
 

ความรับผดิชอบของอสิรภาพ 
พร้อมกบัอิสรภาพยอ่มมีความรับผดิชอบท่ียิง่ใหญ่เสมอ บางคนเคยกล่าววา่ “ ราคาของ 
อิสรภาพคือการระมดัระวงันิรันดร์ ”  เราตอ้งเฝ้าระวงัเพื่อรักษาอิสรภาพของเราเพราะ
มนัง่ายมากท่ีจะสูญเสียไป 
 
อยา่ถูกน าอยา่งผดิๆไปสู่การใชอิ้สรภาพของท่านในทางท่ีผดิเพื่อสร้างความพอใจแก่เน้ือ
หนงัของท่าน ใช่ เราเป็นอิสระในพระคริสตท่ี์จะกระท าตามท่ีเราเลือก และในขณะท่ี
พระเจา้อาจไม่สาปส่งวญิญาณของท่านไปสู่นรกจากกิจกรรมท่ีเป็นปัญหา จงถามตวัเอง 
วา่ มนัท าใหฉ้นัชา้ลงหรือหรือไม่ ? มนัขดัขวางความกา้วหนา้สู่เป้าหมายของฉนัหรือไม่ ? 
 
เป้าหมายและความปรารถนาหลกัของชีวติขา้พเจา้คือไดอ้ยูใ่นพระคริสต ์  บริบูรณ์ใน
พระองค ์ เปาโลกล่าววา่ 
 “ ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นท่ีว่ิงแข่งกนักว่ิ็งด้วยกนัทุกคน  แต่คนท่ีได้รับ 

   รางวลัมีคนเดียว เหตุฉะนั้น จงว่ิงเพ่ือชิงรางวลัให้ได้ ”  (1 โครินธ์ 9:24) 
 
ขา้พเจา้ตั้งใจท่ีจะ “ บากบั่นมุ่งไปสู่หลกัชัย  เพ่ือจะได้รับรางวลัซ่ึงในพระเยซูคริสต์ 
พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบือ้งบนให้เราไปรับ ” (ฟีลิปปี 3:14) 
 “ เหตุฉะนั้น . . . ขอให้เราละทิง้ทุกอย่างท่ีถ่วงอยู่และบาปท่ีเกาะแน่น  ขอให้เรา 

ว่ิงแข่งด้วยความเพียรพยายามตามท่ีได้ก าหนดไว้ส าหรับเรา  หมายเอาพระเยซู 
เป็นผู้บกุเบิกความเช่ือและผู้ทรงท าให้ความเช่ือของเราสมบรูณ์ ”  
(ฮีบรู 12:1-2) 
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ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการใหส่ิ้งใดท าใหข้า้พเจา้ชา้ลง  ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการใหส่ิ้งใดขดัขวาง
ความกา้วหนา้ของขา้พเจา้  บางคนอาจบอกขา้พเจา้วา่ “ แต่ชคั  ไม่มีอะไรผดิส าหรับมนั  
คริสเตียนสามารถท าส่ิงนั้นได ้ ”  เขาท าไดแ้น่นอน  แต่มนักส็ามารถขดัขวาง
ความกา้วหนา้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของเขาได ้“ ข้าพเจ้าท าส่ิงสารพัดได้  แต่ไม่ใช่ทุกส่ิง
ท่ีจะท าได้นั้นเป็นประโยชน์ ” (1 โครินธ์ 6:12)  ส่ิงท่ีท าไดต้ามพระบญัญติับางส่ิงดึง
ขา้พเจา้ลงและท าอนัตรายความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัพระเยซูเจา้ 
 “ ข้าพเจ้าท าส่ิงสารพัดได้  แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อ านาจของส่ิงใดเลย ” (ข้อ 12) 
 
ถา้ขา้พเจา้จะคงความเป็นอิสระ  ขา้พเจา้ตอ้งระมดัระวงัไม่ใชอิ้สรภาพของขา้พเจา้ในการ
ปฏิบติัตามส่ิงใดกต็ามท่ีจะน าขา้พเจา้ไปอยูใ่ตอ้  านาจของมนั หากขา้พเจา้ตกอยูใ่ตอ้  านาจ
ของมนัคร้ังหน่ึงแลว้  ขา้พเจา้กไ็ม่เป็นอิสระอีกต่อไป  ถา้ขา้พเจา้ตอ้งการใชอิ้สรภาพ
ของขา้พเจา้ในกิจกรรมท่ีจะจบัยดึขา้พเจา้ไวแ้ละไม่ปล่อยขา้พเจา้ไป  ขา้พเจา้กไ็ม่เป็น
อิสระอีกต่อไป  ขา้พเจา้โง่มากท่ีใชอิ้สรภาพของขา้พเจา้และน าตวัเองกลบัไปอยูภ่ายใต้
พนัธนาการอีก และนัน่ไม่ใช่ทางด าเนินชีวติ 
 
ขอบคุณพระเจา้  เราไดรั้บอิสรภาพในพระคริสต ์ ขอบคุณพระเจา้  เราไดรั้บก าลงัเพื่อ
รักษาอิสรภาพนั้น  ค  าธรรมดาไม่สามารถอธิบายไดว้า่การเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงหมายความ
วา่อะไร 
 
ขอพระเจา้ทรงช่วยเราใหรั้กอยา่งอิสระ   รับใชอ้ยา่งอิสระ  และแสวงหาส่ิงดีท่ีสุดของ
กนัและกนัอยา่งอิสระ  เพราะในท่ีสุดเราจะสามารถเพลิดเพลินอยา่งเตม็ท่ีในความช่ืนชม
ท่ีไม่สามารถเปรียบไดซ่ึ้งพบไดใ้นอิสรภาพแห่งพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้เท่านั้น 
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บทที่ 10  

พระคุณ  : เขำไม่ท ำบ้ำๆ หรือ ? 
 
คนจ านวนมากมีความกลวัยิง่ใหญ่ท่ีไม่เป็นจริงวา่พระคุณพระเจา้จะน าไปสู่การด าเนิน
ชีวติบาป  พวกเขากลวัวา่ถา้ผูเ้ช่ือรับรู้วา่พระเจา้ไม่ไดว้นิิจฉยัเขาโดยการกระท าแต่โดย
ความเช่ือในพระคริสต ์พวกเขาจะท าตามใจชอบ  พวกเขาพดูวา่ “ เด๋ียวก่อน  ชคั  คุณเปิด
ประตูอยา่งน้ีและคนจะท าส่ิงชัว่ร้ายหรือน่ากลวัทุกอยา่งและใหเ้หตุผลสนบัสนุนโดยพดู
วา่ ‘ พระคุณของพระองคป์กคลุมทุกส่ิงท่ีขา้พเจา้ท า ’ ” 
 
ขอ้คดัคา้นน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ ค  าเทศนาของเปาโลเร่ืองข่าวประเสริฐแห่งพระคุณท่ามกลาง
พวกต่างชาติท าใหเ้กิดการต่อตา้นจากพวกยวิโดยทนัที  พวกยวิคิดวา่โดยการใหเ้สรีภาพ
เช่นน้ี  พวกต่างชาติจะท าบา้ๆ  เปโตรเองกเ็ห็นอนัตรายของการตีความอยา่งผดิๆ ในข่าว
ประเสริฐท่ีเปาโลประกาศ  และในจดหมายฝากของเขาเขียนวา่ 
 “ ดังท่ีเปาโลน้องท่ีรักของเราได้เขียนจดหมายถึงท่านท้ังหลายตามสติปัญญาซ่ึง 

   พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เขานั้น  ในจดหมายทุกฉบบัของเขากไ็ด้ 
   กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านีไ้ว้แล้ว  ในจดหมายเหล่านั้นมีบางข้อท่ีเข้าใจยาก ซ่ึง 
   คนท้ังหลายท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์และมีใจไม่แน่นอนมัน่คงได้บิดเบือนข้อความ 
   เสีย เหมือนอย่างท่ีเขาได้บิดเบือนข้ออ่ืนๆ ในพระคัมภีร์ อันเป็นเหตุให้ตนเอง 
   พินาศ ” (2 เปโตร 3:15-16) 

 
โชคไม่ดีท่ีมกัจะมีคนท่ีรับพระวจนะของพระเจา้และบิดเบือนมนัไปจากบริบท---ท าให้
ตนเองพินาศ   พวกเขาถือเอาข่าวประเสริฐท่ีเปาโลประกาศเป็นขอ้แกต้วัส าหรับชีวติท่ี
ปล่อยเตม็ท่ีในความบาป  แต่ข่าวประเสริฐไม่มีวนัถูกเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในทางนั้น 
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ท่านตายแล้ว 
ในโรม 5  เปาโลเขียนถึงความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้โดยพระคุณดว้ยค าท่ีดีเลิศและ
เขม้ขน้  ในขอ้ 20  เขาระบุวา่ 
 “ แต่ท่ีใดมีบาปปรากฏมากขึน้  ท่ีนั่นพระคุณกจ็ะไพบลูย์ย่ิงขึน้ ”  
 
ในขอ้พระค าขอ้แรกของบทถดัไป  เขาจินตนาการถึงคนบางคนกล่าววา่  “ ใหพ้วกเรา
ออกไปและท าบาปมากข้ึนเพื่อพระคุณจะมีมากยิง่ข้ึน  พระคุณอนัไพบูลยข์องพระเจา้น่า
อศัจรรยจ์ริงๆ  มาใหโ้อกาสใหพ้ระคุณเพิ่มพนูจริงๆกนัเถอะ ”  เปาโลตอบท่ีมีผลเป็นวา่ 
“ อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราท่ีตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ ? ” 
(โรม 6:2)  ค าตอบของเขามีกญุแจส าคญัส าหรับการเดินและประสบการณ์ชีวิตคริสเตียน 
 
สมมติวา่ขา้พเจา้ถูกจบัในการปลน้ธนาคาร  ขา้พเจา้ถูกส่งเขา้คุกและถูกข้ึนศาล  หลงัจาก
หลายสัปดาห์ผา่นไป  คณะลูกขนุเขา้มาพร้อมดว้ยค าตดัสิน  “ เราพบวา่เขามีความผดิ ”  
ผูพ้ิพากษากจ็ะนดัวนัท่ีขา้พเจา้จะถูกพิพากษา  ขา้พเจา้อาจตอ้งติดคุก 5 ปีถึงตลอดชีวติ
เพราะขา้พเจา้ใชปื้นยงิทะลุเพดานท าใหพ้นกังานธนาคารตกใจกลวั  ในท่ีสุด วนันั้นก็
มาถึงเม่ือขา้พเจา้ตอ้งไปปรากฏตวัต่อหนา้ผูพ้ิพากษาเพื่อฟังค าพพิากษา 
 
กฎหมายไดท้ างานของมนั  มนัจบัและประณามคนท าผดิ  ขา้พเจา้เขา้ไปในศาลและผู ้
พิพากษากล่าววา่ “ ขอใหจ้  าเลยลุกข้ึน ”  ขา้พเจา้ยนืข้ึนและเขาพดูวา่ “ ศาลพบวา่คุณมี
ความผดิและคุณถูกพิพาษาใหถู้กจ าคุก 5 ปีถึงตลอดชีวติในเรือนจ าของรัฐ ” ข่าวน้ีแย่
มากจนขา้พเจา้เกิดหวัใจวายและตายทนัที 
 
ศาลเกบ็ศพของขา้พเจา้ไวใ้นคุกเป็นเวลา 5 ปีหรือ ? ไม่  ความตายของขา้พเจา้โดยทนัที
ปลดปล่อยขา้พเจา้เป็นอิสระจากการประกาศโทษของกฎหมาย  ค  าตดัสินต่อขา้พเจา้ไม่มี
อ านาจเหนือขา้พเจา้อีกต่อไปเพราะขา้พเจา้เป็นคนตาย 
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น่ีคือประเดน็ท่ีเปาโลพดูเก่ียวกบัพวกเราผูซ่ึ้งถูกท าใหช้อบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจา้
โดยทางความเช่ือในพระเยซูคริสต ์  และด าเนินชีวติอยูภ่ายใตพ้ระคุณของพระองค ์  เรา
ไม่ไดด้ าเนินชีวติตามเน้ือหนงัอีกต่อไปแลว้  ตวัเก่าของเราตายแลว้  ธรรมบญัญติัได้
ตดัสินเราใหต้าย  ขอ้เรียกร้องของธรรมบญัญติัถูกท าใหบ้รรลุแลว้เม่ือเราถูกตรึงไวก้บั
พระคริสต ์  ตวัเก่าของท่านและขา้พเจา้ถูกตรึงตายแลว้ ดงันั้น  ถา้ตวัเก่าตายแลว้ แลว้เรา
จะมีชีวติในบาปอีกต่อไปไดอ้ยา่งไร ?  เราตายต่อชีวติเก่านั้นแลว้ 
 
เปาโลเขียนวา่ “ ข้าพเจ้าถกูตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว  ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป  แต่
พระคริสต์ต่างหากท่ีทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ” (กาลาเทีย 2:20) 
 
เราไม่ด าเนินชีวติเก่าท่ีเห็นแก่ตวัอีกต่อไป  วนัเวลาของการมีตนเองเป็นศนูยก์ลางของเรา
จบลงแลว้  เราไม่ด าเนินชีวติตามเน้ือหนงัอีกต่อไป  ตอนน้ีเราเป็นอิสระจากธรรมบญัญติั  
ธรรมชาติบาปของเราและความผดิท่ีน่ากลวัของเรา  เพราะตวัเก่าท่ีส านึกผดิของเราถูก
ตรึงไวก้บัพระเยซูคริสต ์ เด๋ียวน้ีเราเดินตามพระเจา้โดยการวางใจในพระเยซูเจา้ 
 

ถ้าท่านตายแล้ว  จงกระท าเหมือนเช่นน้ัน 
ความเช่ือท่ีน าขา้พเจา้สู่การยนือยา่งชอบธรรมเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้คือความเช่ือท่ี
ส าแดงตวัเองในพระราชกิจของพระเจา้   ถา้ขา้พเจา้ยงัคงด าเนินชีวติในเน้ือหนงัตวัเก่าท่ี
สกปรกและเส่ือมทราม---ใชพ้ระคุณของพระเจา้เป็นเส้ือคลุมส าหรับวถีิชีวติท่ีเตม็ไป
ดว้ยราคะตณัหาของขา้พเจา้---แลว้ขา้พเจา้กห็ลอกลวงตนเอง  ขา้พเจา้ไม่ใช่ลูกของพระ
เจา้อยา่งแทจ้ริง   ยากอบ 2:26  กล่าววา่ “ เพราะกายท่ีปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้ว
ฉันใด  ความเช่ือท่ีปราศจากการประพฤติตามกไ็ร้ผลฉันนั้น ” 
 
บุคคลผูบ้งัเกิดในพระวญิญาณของพระเจา้จะส าแดงออกมาในวถีิชีวติของเขา  พระเยซู
เจา้ตรัสวา่   
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 “ (46) เหตุไฉนท่านท้ังหลายจึงเรียกเราว่า ‘ พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ’ แต่ 
              ไม่กระท าตามท่ีเราบอกนั้น (47) ทุกคนท่ีมาหาเราและฟังค าของเราและกระท า 
               ตามค านั้น เขาเปรียบเหมือนผู้ใด  (48) เขาเปรียบเหมือนคนหน่ึงท่ีสร้างตึก เขา 

   ขดุลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลา  และน า้มาท่วม กระแสน า้ไหลเช่ียวกระทบ 
    กระท่ัง แต่ท าให้หวัน่ไหวไม่ได้ เพราะได้สร้างไว้มัน่คง (49) ส่วนคนท่ีได้ยิน 
    และมิได้กระท าตามเปรียบเหมือนคนหน่ึงท่ีสร้างตึกบนดินไม่ก่อราก เม่ือ 
    กระแสน า้ไหลเช่ียวกระทบกระท่ังตึกนั้น ตึกนั้นกพ็ังทลายลงทันทีและความ 
    พินาศของตึกนั้นกใ็หญ่ย่ิงนัก ” (ลกูา 6:46-49) 

 
อคัรสาวกยอห์นเขียนวา่ 
  “  (3) เรามัน่ใจได้ว่าเราคุ้นกบัพระองค์โดยข้อนีคื้อถ้าเราประพฤติตามพระ 
                 บญัญติัของพระองค์ (4)  คนใดท่ีกล่าวว่า ‘ ข้าพเจ้าคุ้นกบัพระองค์ ’ แต่มิได้ 
       ประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค์ คนนั้นเป็นคนพูดมสุาและความจริงไม่ 
               ได้อยู่ในคนนั้นเลย ” (1 ยอห์น 2:3-4) 
 
และสองคร้ังในจดหมายฉบบัเดียวกนันั้น  ยอห์นเพิ่มเติมวา่ผูใ้ดบงัเกิดจากพระเจา้ไม่
สามารถท าบาป (1 ยอห์น 3:9, 5:18)  อยา่สับสนเร่ืองพระคุณพระเจา้  จงเช่ือและวางใจ
ในพระเยซูคริสตใ์นฐานะพระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของท่านและเดินในความใหม่
ของความสัมพนัธ์นั้น   
 

รักพระเจ้าและท าส่ิงที่ท่านเต็มใจ 
ณ จุดน้ี   บางคนอาจถามวา่ “ ถา้การกระท าดีของเราไม่ช่วยเราใหร้อด  อะไรจะป้องกนั
เราจากการวิง่ไปทัว่  สูบบุหร่ี  ด่ืมเหลา้ฉลองหรือนัง่แกร่วอยูต่ามบาร์ล่ะ ? ” มนัไม่ใช่วา่
ขา้พเจา้ไม่สามารถท าส่ิงเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เพียงแต่ไม่มีความอยาก  ความรักของพระคริสต์
ผลกัดนัขา้พเจา้ใหด้ าเนินชีวติท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์  การไดล้ิ้มรสความดีของความ 
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รักของพระองคท์ าใหข้า้พเจา้ไม่ตอ้งการเดินหนีไปจากพระองค ์ ขา้พเจา้อยากเขา้ใกลชิ้ด
พระเยซูเจา้มากท่ีสุดท่ีเป็นไปไดเ้พราะขา้พเจา้รักพระองคแ์ละพระองคท์รงรักขา้พเจา้  
ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัอะไรกต็ามท่ีจะไม่ถวายเกียรติพระองค ์
 
ขา้พเจา้ด าเนินชีวติท่ีซ่ือตรงมากข้ึนภายใตพ้ระคุณมากกวา่ท่ีขา้พเจา้เคยด าเนินภายใต้
ธรรมบญัญติั  ภายใตค้วามสัมพนัธ์ทางธรรมบญัญติั  ขา้พเจา้มกัไปจนสุดขีดจ ากดัของ
ธรรมบญัญติั  ขา้พเจา้พยายามท าใหแ้น่ใจวา่การกระท าใดถูกหรือผดิเสมอ  ขา้พเจา้มกั
มองหาทางออก  ขา้พเจา้ใหเ้หตุผลและพิสูจนว์า่ส่ิงท่ีขา้พเจา้ท าถูกตอ้ง  ขา้พเจา้ด าเนิน
ชีวติเตม็ขีดจ ากดัทางธรรมบญัญติัและบวกเพิ่มอีกเลก็นอ้ย 
 
ความสัมพนัธ์ดว้ยความรักกบัพระเจา้แตกต่างจากนั้นมาก  ขา้พเจา้ไม่โตแ้ยง้วา่ส่ิงนั้นผดิ
หรือถูกอีกต่อไป  แต่ขา้พเจา้พบตวัเองถามวา่ “ น่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระบิดาของขา้พเจา้
หรือไม่ ?  ขา้พเจา้รักพระองคแ์ละปรารถนาเป็นท่ีพอพระทยั  พระองคท์รงรักขา้พเจา้
มากจนขา้พเจา้ไม่อยากท าใหพ้ระองคเ์จบ็ปวดอีก  พระบิดาจะพอพระทยัหรือไม่ถา้
ขา้พเจา้ท าส่ิงน้ี ? ” บางคร้ังแมใ้นเร่ืองท่ีธรรมบญัญติัน่ิงเงียบ  หวัใจกบ็อกขา้พเจา้วา่พระ
เจา้คงเศร้าใจ ถา้ขา้พเจา้ท าส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงัคิดอยู ่
 
ความสัมพนัธ์ดว้ยความรักเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงแสวงหากบัเราแต่ละคน  พระองคไ์ม่
ตอ้งการผกูมดัท่านดว้ยธรรมบญัญติั   พระองคต์อ้งการดึงท่านมาหาพระองคด์ว้ยความ
รัก  น่ีคือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจา้  ความชอบธรรมท่ีพระเจา้บรรจุใหเ้รา
นอกเหนือจากธรรมบญัญติั 
 
พวกเราจ านวนมากลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจวา่ความรักเป็นแรงจูงใจเพื่อความดีท่ีแทจ้ริงอนั
เดียว  ความกลวัไม่ไดเ้ป็นแรงผลกัดนัเบ้ืองแรกในชีวติคริสเตียน  ถา้เราเป็นคนดีเพียง
เพราะเรากลวัท่ีจะเป็นคนไม่ดี  นัน่ไม่ใช่ความชอบธรรมท่ีแทจ้ริง       เราสามารถมีการ 
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กระท าภายนอกท่ีรอบคอบเป็นส่ิงปกปิดแรงจูงใจท่ีผดิและบิดเบือน  ถา้ความกลวัในผล
ท่ีตามมาเป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีควบคุมเราอยู ่  เราอาจเป็นเพียงตวัอยา่งของความชัว่ร้าย
ภายใตก้ารควบคุม  นัน่ไม่ใช่ความดีท่ีแทจ้ริง  ความดีท่ีแทจ้ริงถูกจูงใจดว้ยความรัก
เท่านั้น  ถา้ทางเลือกทางศีลธรรมของเราข้ึนอยูก่บัความรักท่ีเร่าร้อนและความปรารถนา
ท่ีจะละเวน้จากส่ิงท่ีท าใหห้วัใจของพระเจา้เศร้า  เรากค็น้พบแรงจูงใจท่ีแทจ้ริงของ
ความชอบธรรม 
 
ผลของพระวญิญาณคือความรัก  ลกัษณะเด่นอยา่งหน่ึงของความรักคือความดี   เม่ือเรา
ส านึกถึงความรัก  เราจะมีประสบการณ์ในความช่ืนชมยนิดี  เม่ือความรักยดึครองชีวติ
เรา  เรารู้จกัสันติสุข  การแสดงออกของความรักคือความอดทนและอดกลั้น  ลกัษณะ
ของความรักคือความอ่อนสุภาพและความปราณี  อยา่งนอ้ยท่ีสุดกคื็อเม่ือพระวญิญาณ
สร้างผลของพระองคใ์นเรา  ความตอ้งการส าหรับภาระภายนอกเช่นธรรมบญัญติักห็มด
ไป  ธรรมบญัญติับรรลผุลแล้วโดยความรัก 
 
ดงันั้น  เราพบการคน้พบอนัอศัจรรย ์ : ชีวติชอบธรรมไม่เป็นภาระต่อเราอีกต่อไป แต่
เป็นความช่ืนชมยนิดีเพราะเรามีความสัมพนัธ์แห่งความรักกบัพระเยซูเจา้ 
 

ปัญหาที่ยงัเหลอือยู่ 
เป็นไปไดส้ าหรับเราท่ีจะไดรู้้จกัและมีประสบการณ์ในพระคุณของพระเจา้  เราสามารถ
มีชีวติในความช่ืนชมยนิดีและสันติสุขของการถูกท าใหช้อบธรรมดว้ยความเช่ือในพระ
เยซูคริสตแ์ละความมัน่ใจในการยนือยา่งชอบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจา้ในพระองค ์ 
ความมัน่ใจมาจากความรู้วา่ขา้พเจา้ถูกตรึงไวแ้ลว้กบัพระคริสต ์  ชีวติท่ีถูกครอบง าโดย
เน้ือหนงัของขา้พเจา้ตายแลว้และตอนน้ีขา้พเจา้ด าเนินชีวติใหม่ท่ีครอบครองโดยพระ
วญิญาณของพระเยซูคริสต ์ ขา้พเจา้มีธรรมชาติใหม่  ธรรมชาติของพระเยซูคริสต ์
 “  เหตุฉะนั้น  ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์   ผู้นั้นกเ็ป็นคนท่ีถกูสร้างใหม่แล้ว  ส่ิง 
     สารพัดท่ีเก่าๆ กล่็วงไป   น่ีแน่ะ กลายเป็นส่ิงใหม่ท้ังนั้น ”  (2 โครินธ์ 5:17) 
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น่ีคือความจริงท่ีปลดปล่อยอยา่งไม่น่าเช่ือ 
 
แต่ขา้พเจา้ยงัคงมีปัญหา  ขา้พเจา้ยงัอยูใ่นร่างกายน้ีและตราบใดท่ีขา้พเจา้อยูใ่นสถานะน้ี  
ขา้พเจา้กย็งัข้ึนอยูก่บัพลงัท่ีทรงอ านาจของแรงขบัดนัทางกายของขา้พเจา้ ดงันั้น เกิด
สงครามข้ึนภายในขา้พเจา้  เน้ือหนงัหยบิปืนของมนัและเร่ิมยงิ  เน้ือหนงัของขา้พเจา้---
ตวัเก่าของขา้พเจา้---ตายแลว้  แต่ราวกบัวา่ขา้พเจา้ตอ้งแบกซากศพตวัเก่าน้ีไปกบัขา้พเจา้  
ขา้พเจา้เป็นเหมือนหุน้ส่วนของแซม  แมคกี  มีชีวติกบั “ ศพท่ีซ่อนอยูค่ร่ึงหน่ึงซ่ึงเขาไม่
สามารถก าจดัมนัท้ิงได ้” 
 
มนัส าคญัมากท่ีตอ้งจ าไวว้า่พระคมัภีร์สร้างความแตกต่างท่ีส าคญั : จิตวญิญาณของ
ขา้พเจา้ถูกไถ่แลว้  แต่ร่างกายของขา้พเจา้ยงัไม่ถูกไถ่  นัน่สร้างความขดัแยง้อยา่งยิง่    
เปาโลกล่าวในโรม 
 “ (22)  เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพส่ิงท่ีทรงสร้างนั้นก าลงัคร ่าครวญและผจญความ 

   ทุกข์ยากด้วยกนัมาจนทุกวนันี ้(23) และไม่ใช่เท่านั้น แต่เราท้ังหลายเองด้วย  ผู้  
   ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก ตัวเราเองกย็งัคร ่าครวญคอยการท่ีพระเจ้าทรง 
   ให้เป็นบตุรคือท่ีจะทรงให้กายของเราท้ังหลายรอดตาย ” (โรม 8:22-23) 

 
บ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้คร ่าครวญและร้องไหต่้อพระพกัตร์พระเจา้เพราะความอ่อนแอของเน้ือ
หนงัขา้พเจา้ 
 
หลงัจากท่ีพระเยซูเจา้อธิษฐานในสวนเกทเสมนี   พระองคก์ลบัมาหาสาวกและพบวา่
พวกเขาหลบัอยู ่ พระองคต์รัสกบัเปโตรวา่ 
 “   ซีโมนเอ๋ย  ท่านนอนหลบัหรือ ?  จงคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือ ?   

     ท่านท้ังหลายจงเฝ้าระวงัและอธิษฐาน  เพ่ือท่านจะไม่ต้องถกูการทดลอง   
                 จิตวิญญาณพร้อมแล้วกจ็ริง  แต่กายยงัอ่อนก าลงั  ”  (มาระโก  14:37-38) 
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ไม่มีค  าพดูใดท่ีจริงกวา่น้ีอีกแลว้  จิตวญิญาณของขา้พเจา้เตม็ใจแต่เน้ือหนงัของขา้พเจา้
อ่อนแอ  ขา้พเจา้คร ่าครวญและตรากตร า  และขา้พเจา้พดูวา่ “ โอ พระเจา้  ขอทรงเร่ง
วนัท่ีพระองคจ์ะช่วยกูข้า้พระองคจ์ากร่างกายท่ีเส่ือมทรามน้ีดว้ยเถิด ”  ขา้พเจา้อยาก
ก าจดัซากศพเก่าน้ี 
 
วนัหน่ึง  เราทุกคนจะเป็นอิสระจากธรรมชาติท่ีลม้ลงของเรา  พระคมัภีร์บอกวา่ 
 “  (53) เพราะว่าส่ิงซ่ึงเน่าเป่ือยนีต้้องสวมซ่ึงไม่เน่าเป่ือย และสภาพมตะนีต้้อง 

    สวมสภาพอมตะ (54)  เม่ือส่ิงซ่ึงเน่าเป่ือยนี ้จะสวมซ่ึงไม่เน่าเป่ือย และสภาพ 
    มตะนีจ้ะสวมสภาพอมตะ เม่ือนั้นตามซ่ึงเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะส าเร็จว่า  
    ความตายกถ็กูกลืนถึงปราชัยแล้ว (55)  โอ มจัจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ท่ี 
    ไหน โอมจัจุราชเอ๋ย เหลก็ไนของเจ้าอยู่ ท่ีไหน  (56) เหลก็ไนของความตายนั้น 
    คือบาป และฤทธ์ิของบาปคือธรรมบญัญติั (57) สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรง 
    ประทานชัยชนะแก่เราท้ังหลายโดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา  ”   (1 โครินธ์   
    15:53-57) 

 
ในระหวา่งนั้น  ทั้งหมดไม่ไดสู้ญเสีย  ในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอของขา้พเจา้  พระ
วญิญาณยกความมุ่งมัน่และฤทธานุภาพข้ึน   และจิตใจของขา้พเจา้กห็นัไปหาพระเจา้  
ขา้พเจา้แสวงหาความช่วยเหลือและก าลงัของพระองค ์  ขา้พเจา้เร่ิมมีประสบการณ์ในชยั
ชนะของพระองค ์  ขา้พเจา้ไดพ้บวา่ขา้พเจา้ตอ้งพึ่งในก าลงัและฤทธ์ิอ านาจของพระเยซู
คริสตทุ์กวนัเพื่อด าเนินชีวิตท่ีพระองคต์อ้งการใหข้า้พเจา้ด าเนิน  ไม่มีท่ีใหข้า้พเจา้วาง
ชีวติเหมือนเขา้เกียร์วา่งและเร่ือยเฉ่ือย  ทนัทีท่ีขา้พเจา้ท า  เน้ือหนงักเ็ร่ิมลุกข้ึนและช่วง
ชิงอ านาจและสิทธิอ านาจ  ขา้พเจา้ตอ้งควบคุมความตอ้งการทางกายใหเ้ช่ือง  มิฉะนั้น  
มนัจะครอบครองเหนือขา้พเจา้  เปาโลเขียนวา่ 
 “  แต่ข้าพเจ้ากทุ็บตีร่างกายให้มนัแขง็จนอยู่มือ  เพราะเกรงว่าเม่ือข้าพเจ้าได้ 
    ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอ่ืนแล้ว  ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนท่ีใช้การไม่ได้  ” 
    (1 โครินธ์ 9:27) 
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ตอนน้ีถา้ขา้พเจา้ไม่ระวงัตวัและพบตวัเองยอมแพต่้อเน้ือหนงัอีก  นัน่หมายความวา่
ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บความรอดอีกต่อไปใช่ไหม ?  ขา้พเจา้ตอ้งรับความรอดอีกคร้ังใช่ไหม ?  
ไม่ใช่  ขา้พเจา้ยงัคงเช่ือในพระเยซูคริสต ์  ขา้พเจา้ยงัคงรักพระเจา้และความเช่ือของ
ขา้พเจา้ยงัคงใหค้วามชอบธรรมแก่ขา้พเจา้  มนัแน่ชดัวา่เน่ืองจากความเช่ือของขา้พเจา้
และชีวติใหม่ในพระคริสตข์องขา้พเจา้  เน้ือหนงัของขา้พเจา้ไม่สามารถบงการขา้พเจา้
อีกต่อไป 
 
แมว้า่ขา้พเจา้อาจตกลงในหลุมเป็นช่วงเวลาสั้นๆ  ขา้พเจา้ไม่สามารถอยูท่ี่นัน่  พระเจา้ไม่
ปล่อยใหข้า้พเจา้คงอยูใ่นสถานะนั้น  พระองคไ์ม่ยอมใหข้า้พเจา้ยงัคงท าบางส่ิงท่ีขา้พเจา้
ชอบท า  ซ่ึงคนอ่ืนกท็ า  พวกเขาอาจท ามนัและคงท ามนัต่อไปแต่ขา้พเจา้ไม่  พระเจา้จะ
ท าใหแ้น่ใจวา่ขา้พเจา้ไม่ท าเช่นนั้น  ถา้ขา้พเจา้พยายามท าตามวถีิของโลกและท าส่ิงท่ีฝงู
ชน “ ท่ีด าเนินชีวติรวดเร็ว ” ท า  ขา้พเจา้อาจลม้ลงต่อมนัหรือเกลียดมนัหรือถูกยดึจบั  
เพราะพระองคท์รงรักเราและเราเป็นลูกของพระองค ์  เราไม่สามารถท าบาปเหมือนท่ี
โลกท าไดอี้กต่อไป 
 

ไม่มีมาตรฐานเลยหรือ ?  
บางคนยงัคงเตร็ดเตร่ไป  ดงันั้น ถ้าเราภายใต้พระคุณ  เราจะสามารถละเลยมาตรฐานการ
กระท าส่วนบคุคลของพระเจ้าได้หรือ ?  ไม่มีทาง  ในความสัมพนัธ์ใหม่ของเรา  เรา
ไดรั้บพลงัของฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้และการสถิตอยูข่องพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  ในพระ
คริสตเ์ราไดรั้บธรรมชาติใหม่ท่ีตอ้งการด าเนินชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัความรักและความ
บริสุทธ์ิของพระเจา้  โดยทางฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  เราไม่จ าเป็นตอ้งตึง
เครียดและด้ินรนท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งอีกต่อไป  นัน่คือส่ิงท่ียอห์นหมายถึงเม่ือเขาเขียนวา่  

“ เพราะน่ีแหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือท่ีเราท้ังหลายประพฤติตามพระ 
   บญัญติัของพระองค์และพระบญัญติัของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระ ”   
   (1 ยอห์น 5:3) 
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การสถิตอยูข่องพระเจา้ภายในเราใหอ้  านาจเราท่ีจะเลือกส่ิงท่ีถูกตอ้งและละเวน้จากความ
ชัว่ร้าย 
 
คนเหล่านั้นท่ีอ่านเร่ืองคลาสสิคน่าจะคุน้เคยกบัเร่ืองของยลิูสซิส  ระหวา่งการเดินทาง
ของเขา  นกัผจญภยัยคุโบราณคนน้ีไดย้นิเร่ืองของเกาะนางเงือก---หญิงมีเสน่ห์ล่อให้
ตายผูร้้องเพลงไพเราะจนพวกกลาสีท่ีแล่นเรือผา่นไปจะหนัเรือเขา้หาฝ่ังและชนหิน
โสโครกจม  ไม่มีใครเคยไดย้นิเสียงเพลงของเหล่านางเงือกและยงัมีชีวติอยู ่  น่ีเหมือน
เป็นการทา้ทายท่ีควรค่าส าหรับคนกลา้อยา่งยลิูสซิส  เขาตดัสินใจท่ีจะเป็นคนแรกท่ีได้
ยนิเสียงเพลงน้ีและรอดชีวติ 
 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของเขา  ยลิูสซิสใชข้ี้ผึ้งอุดหูลูกเรือของเขาและสั่งคนของเขาใหม้ดั
เขาใหแ้น่นกบัเสาเรือ  ในขณะท่ีพวกเขาแล่นเรือผา่นเกาะนางเงือก  เสียงเพลงท่ีล่อลวงก็
เร่ิมข้ึน  ยลิูสซิสเร่ิมดึงเชือกอยา่งแรง  ด้ินรนเพื่อใหห้ลุดอออกจากเชือกเพื่อเขาจะวา่ยไป
ข้ึนฝ่ัง  เขาด่าวา่ลูกเรือของเขาใหห้นัเรือเขา้ไปหาหินโสโครก  แต่ข้ีผึ้งป้องกนัพวกเขาไม่ 
ใหไ้ดย้นิเสียงร้องของเขา  ยลิูสซิสยงัคงต่อสู้กบัเชือกท่ีมดัจนกระทัง่เรือแล่นออกไปสู่
เขตปลอดภยั----แต่หลงัจากนั้นเขาถูกหลอกหลอนโดยความทรงจ าของเสียงเพลงท่ี
ล่อลวงตลอดมา 
 
เร่ืองลึกลบัของกรีกยงัเล่าถึงเรืออีกล าท่ีผา่นเกาะนั้นแต่รอดชีวติ  ในขณะท่ีลูกเรือของมนั
ก าลงัถูกดึงโดยบทเพลงความตายไปสู่หายนะท่ีสันดอน  ชายท่ีมีพรสวรรคบ์นเรือช่ือ
ออร์ฟีอสัควา้พิณและเร่ิมเล่น  เสียงเพลงของออร์ฟีอสัไพเราะกวา่เพลงของนางเงือกจน
ลูกเรือหนัเรือออกไปจากหินโครกและแล่นไปยงัท่ีปลอดภยั  โดยมีความปล้ืมปิติในบท
เพลงใหม่ท่ีใหชี้วติ 
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เม่ือเราเผชิญกบัการดึงของการทดลอง  พวกเราส่วนใหญ่สามารถเช่ือมโยงกบัยลิูสซิส
หรือออร์ฟีอสั  ส าหรับางคน เพลงนางเงือกของโลกมีแรงดึงดูดใจท่ีแทบจะต่อตา้นไม่ได ้  
พวกเขาพบตวัเองถูกผกูมดัไวโ้ดยธรรมบญัญติั  แต่พยายามด้ินสู้กบักฏเกณฑเ์ม่ือถูก
ล่อลวงโดยอ านาจของเน้ือหนงั  ความหวงัเดียวของพวกเขาอยูใ่นธรรมบญัญติัท่ีดึงเขา
กลบั 
 
แต่มีคนเหล่านั้นท่ีไดย้นิเพลงใหม่----บทเพลงแห่งสวรรคใ์นหวัใจของเขา  พวกเขา
คน้พบวา่ความรักของพระเยซูคริสตเ์ขม้แขง็และน่าพอใจอยา่งยิง่จนแมว้า่โลกยงัคง
ดึงดูดใจ  พวกเขายนิดีท้ิงโลกไวเ้บ้ืองหลงัเพื่อพวกเขาจะถูกน าอยา่งมีฤทธ์ิอ านาจเขา้สู่
การสถิตอยูอ่นังดงามของพระเจา้  พวกเขาไม่ตอ้งถูกผกูมดั  พวกเขาไม่ด้ินสู้กบัเชือกท่ี
ผกูมดั  พวกเขาไดค้น้พบความประเสริฐของการเดินกบัพระเจา้ดว้ยความสัมพนัธ์สนิท 
 
ความช่ืนชมยนิดีของความเป็นหน่ึงเดียวในพระคริสตเ์ช่นน้ีเหนือกวา่ทุกส่ิงท่ีโลกหรือ
เน้ือหนงัสามารถเสนอได ้  การล่อลวงและการดึงดูดใจของบาปสูญเสียอ านาจของมนั  
คนเหล่านั้นผูค้น้พบการบรรลุผลเช่นน้ีไม่ตอ้งการธรรมบญัญติัอีกต่อไป  แทนท่ีจะท า
ตามขอ้บงัคบัท่ีกล่าววา่ “ อยา่ทุบตีศีรษะเพื่อนบา้นของท่าน ”  พวกเขาไม่ตอ้งการท า
เพราะหวัใจของเขาไดรั้บสัมผสัโดยความรักของพระเจา้  พวกเขาตอ้งการเห็นเพื่อนบา้น
ของเขาปลอดภยั 
 
เม่ือวนัก่อนขา้พเจา้ไดเ้ห็นหลกัการน้ีเกิดข้ึน  ในขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัขบัรถไปตามถนนท่ี
วุน่วายใกล ้ Calvary Chapel  รถคนัหน่ึงแซงเขา้มาหนา้ขา้พเจา้ ท าใหข้า้พเจา้ตอ้งเบรค
กระทนัหนั หญิงชราตวัเลก็ขบัรถคนันั้น  เธอไม่เห็นขา้พเจา้หรือคนอ่ืนท่ีเธอเกือบขบัชน  
ถา้คนขบัคนอ่ืนไม่ไดใ้หค้วามสนใจอยา่งมาก  มนัคงเกิดอุบติัเหตุท่ีน่ากลวั  เธอขบัรถแย่
มากจนขา้พเจา้ตอ้งอธิษฐาน “ พระองคเ์จา้ขา้  โปรดช่วยหญิงชราคนนั้นใหก้ลบัถึงบา้น
อยา่งปลอดภยัดว้ย ” คนท่ีรู้จกัขา้พเจา้จะเป็นพยานวา่ทศันคติท่ีห่วงใยของขา้พเจา้ใน
สถานการณ์เช่นนั้นตอ้งเป็นปาฏิหาริยแ์น่  มนัยอดเยีย่มท่ีสามารถมีประสบการณ์ในการ
เปล่ียนแปลงท่ีน ามาโดยความสัมพนัธ์ดว้ยความรักกบัพระเจา้โดยทางพระเยซูคริสต ์
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ความรักที่มั่นคง 
เพราะพระคริสต ์  เราสามารถมีประสบการณ์ความเป็นหน่ึงเดียวอยา่งแทจ้ริงกบัพระเจา้  
พระเจา้ไม่ไดอ้ยูใ่กลเ้ราในช่วงเวลาหน่ึงและอยูห่่างไกลในเวลาถดัไป  และแมว้า่เราจะ
ลม้เหลว  แมว้า่เรายงัคงอ่อนแอในหลายดา้น  การยนือยา่งชอบธรรมเบ้ืองพระพกัตร์พระ
เจา้ของเราไม่แปรเปล่ียนตามทศันคติท่ีเคล่ือนไปหรืออารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของเรา  
ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้แน่นอนและมัน่คงเพราะไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผลงานของเรา
หรือตวัเรา  ความสัมพนัธ์ของเราข้ึนอยูก่บัการกระท าของพระเยซูคริสตเ์พื่อเรา  
พระองครั์บแบกบาปของเราไวบ้นพระองคแ์ละตายแทนเราเพื่อท าใหค้วามรอดของเรา
โดยความเช่ือเป็นจริง  เราสามารถท้ิงบุคลิกภาพทางจิตท่ีกล่าววา่พระเจา้รักเราเม่ือเรา
เป็นคนดีเท่านั้นและปฏิเสธเราเม่ือเราเป็นคนไม่ดี 
 
ขา้พเจา้โทรหาหลานสาวค่อนขา้งบ่อย  ขา้พเจา้ชอบคุยกบัเธอตอนเชา้และถามวา่ส่ิง
ต่างๆ เป็นอยา่งไร  บางคร้ังเม่ือขา้พเจา้คุยกบัเธอ  เธอบอกวา่ “  คุณปู่คะ  วนัน้ีหนูเป็น
เดก็หนา้บูดบ้ึง ”  ขา้พเจา้รักเธอนอ้ยลงเช่นน้ีหรือ ? เธอรู้วา่เธออารมณ์ไม่ดี  แต่ส่ิงน้ี
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงความรักของขา้พเจา้ต่อเธอแมแ้ต่นอ้ย และขา้พเจา้กไ็ม่ไดรั้กเธอมาก
ข้ึนเม่ือเธอเป็นนางฟ้าตวันอ้ยท่ีอ่อนหวาน  ขา้พเจา้เพียงแค่รักเธอ  ขา้พเจา้รักเธอแมเ้ธอ
บูดบ้ึงและขา้พเจา้รักเธอเม่ือเธออ่อนหวาน 
 
พระเจา้มองดูเราแบบเดียวกนั  เม่ือเราอารมณ์ไม่ดี  เรามกัคิดวา่  พระเจ้าคงไม่รักข้าพเจ้า
วนันี ้ ข้าพเจ้ายงัไม่รักตัวเองเลย  ข้าพเจ้าน่าสังเวช  ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ใครอยู่รอบตัว   
เรายงัมกัคิดวา่พระเจา้ไม่รักเราเม่ือเราลม้เหลว  ไม่ใช่เช่นนั้น  ถา้การยนือยูเ่บ้ืองพระ
พกัตร์พระเจา้ของเราข้ึนอยูก่บัผลงานของเรา  มนักไ็ม่มีความจ าเป็นส าหรับพระเยซู
คริสตท่ี์ตอ้งตาย 
 
 
 
 
 



 136 

เม่ือพระเยซูเจา้ถือวา่ความเช่ือของเราเป็นความชอบธรรม  พระองคป์ระทาน
ความสัมพนัธ์แห่งความรักท่ีมัน่คงและสวยงามกบัพระองคแ์ก่เรา  เรายนิดีในฐานะนั้นท่ี
บอกวา่ “ เขา้มาและนัง่ลง  ใหเ้ราช่วยเจา้  ใหเ้ราเสริมก าลงัเจา้ ” 
 
พระเจา้รักท่าน  ท่านเป็นท่ีรักยิง่ของพระองคจ์นพระองคเ์ลือกท่านและเรียกท่านใหเ้ป็น
ของพระองคช์ัว่นิรันดร์  นัน่คือเหตุผลท่ีพระคุณของพระเจา้ไม่ไดน้ าไปสู่การด าเนินชีวติ
อยา่งไม่ยบัย ั้ง  มีความช่ืนชมยนิดีมากกวา่ในพระผูช่้วยใหร้อดมากกวา่ในบาป 
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บทที่ 11  

พระคุณ : ทุ่นระเบิดและกบัระเบิด 
 

ดูเหมือนมกัมีคนท่ียนืพร้อมอยูท่ี่จะเคล่ือนเขา้สู่ดินแดนท่ีตอ้งเกบ็เก่ียวเพื่อเกบ็รวบรวม
พืชผล 
 
ในท่ีจอดรถของ Calvary Chapel  เรามกัพบคนแจกใบปลิวซ่ึงสนบัสนุนหลกัค าสอน
ประหลาด  บางคร้ังเรากเ็ห็นคนยนืในทางรถวิง่เขา้และพยายามยืน่เอกสารหลกัค าสอน
แก่คนท่ีมาโบสถข์ณะท่ีก าลงัเขา้มาท่ีโบสถ ์ เรามกัถามวา่ “ ท าไมคุณไปท่ีโบสถเ์พื่อแจก
ใบปลิวของคุณล่ะ ? ”  ถา้เราจดังานพิเศษและวางแผนท่ีจะแจกใบปลิวเพื่อประกาศ  เรา
จะส่งเดก็ๆของเราไปยงัชายหาดและศนูยก์ารคา้---ไม่ใช่ไปยงัโบสถอ่ื์น  ท าไมท่านจึงไป
ท่ีคริสตจกัรหน่ึงเพื่อพยายามดึงคนท่ีไปท่ีนัน่อยูแ่ลว้ออกไปล่ะ ? 
 
ถา้ท่านมีหลกัค าสอนท่ีส าคญัท่ีท่านรู้สึกวา่คนอ่ืนตอ้งเขา้ใจและเช่ือ  แทนท่ีจะพยายาม
เปล่ียนใจเรา  ท าไมไม่ใหสิ้ทธิพิเศษแก่เราท่ีจะไดเ้ห็นวา่ความจริงนั้นเปล่ียนแปลงชีวติ
ของท่านใหเ้ป็นตามพระฉายของพระเยซูคริสต ์ ?  ใหเ้ราเห็นวา่ความจริงนั้นแสดงออก
ในชีวติของท่าน  เม่ือเราเห็นความมุ่งมัน่ท่ีประเสริฐของท่านและการเดินอยา่งติดสนิท
กบัพระเจา้ของท่าน  เราจะถามท่านเองวา่เกิดอะไรข้ึนเพราะท่านมีบางส่ิงท่ีเราตอ้งการ 
 
น่าเศร้า  คนไม่พอใจท่ีจะท าเช่นนั้น   ช่างน่าเศร้าท่ีพวกเขารู้สึกวา่พวกเขาไดรั้บการทรง
เรียกจากพระเจา้ใหฉี้กพระกายของพระคริสตอ์อกเพื่อการชกัจูงอีกอยา่งหน่ึง  นัน่คือ
เหตุผลท่ีพนัธสัญญาใหม่เตม็ไปดว้ยค าเตือนและการตกัเตือนส าหรับผูส้อนเทียมเทจ็และ
วธีิการท่ีฉลาดแกมโกงและน่าหลงใหลของเขา 
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ท่านสามารถแน่ใจได้ 
ทุกลทัธินอกรีตบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต ์  โดยปกติ ลทัธิเหล่าน้ีเนน้อยา่ง
มากในการกระท าและความชอบธรรมท่ีเก่ียวโยงกบัการกระท า  ถา้ท่านถามบุคคลหน่ึง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่ึงในลทัธิน้ีวา่เขาบงัเกิดใหม่หรือไม่  เขามกัจะตอบสนองว่า “ พี่นอ้ง 
ท่านไม่รู้เร่ืองนั้นจนกวา่ท่านจะตาย เพราะท่านไม่รู้วา่งานสุดทา้ยของท่านจะเป็นอะไร ” 
นัน่ไม่เป็นเวลาท่ีน่ากลวัท่ีจะรู้หรือ ? 
 
พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราแน่ใจในความรอดของเรา  และถา้เราพึ่งในพระเยซูคริสตแ์ละพระ
ราชกิจของพระองค ์  เรากไ็ดรั้บความรอด  ถา้ความรอดของเราข้ึนอยูก่บัการกระท าแลว้  
ความแน่ใจกเ็กินกวา่ท่ีเราจะควา้ได ้  ถา้ความรอดของเราข้ึนอยูก่บัความสัตยซ่ื์อต่อหลกั
ขอ้เช่ือหรือต่อระบบการกระท า  เราไม่รู้จุดหมายปลายทางนิรันดร์ของเราจนกวา่เราจะ
ตาย---แลว้มนักจ็ะสายเกินไป  แต่ถา้ความรอดของเราข้ึนอยูก่บัความเช่ือในพระเยซู
คริสตแ์ละพระราชกิจของพระองคเ์ท่านั้น  เรากส็ามารถแน่ใจได ้
 
ขา้พเจา้ไม่มัน่ใจในการกระท าของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไม่มัน่ใจในความชอบธรรมของ
ตนเองของขา้พเจา้    ขา้พเจา้มัน่ใจในพระราชกิจของพระองคแ์ละความชอบธรรมของ
พระองค ์  ดงัท่ีผูเ้ขียนเพลงนมสัการเขียนวา่ “ ความหวงัของขา้พเจา้ไม่ไดต้ั้งอยูบ่นส่ิงใด
นอกจากพระโลหิตและความชอบธรรมของพระเยซูเจา้ ขา้พเจา้ไม่กลา้วางใจโครงร่างท่ี
อ่อนหวานท่ีสุด  แต่พึ่งในพระนามพระเยซูทั้งหมด ” เปาโลเช่ือในความจริงน้ีมากจน
เขียนวา่   
 “ แม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์  ถ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่าน  ซ่ึงขดักบั 

  ข่าวประเสริฐท่ีเราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้น  กต้็องถกูสาปแช่ง ”  
  (กาลาเทีย 1:8) 

 
ค าท่ีแรงมาก  เปาโลใชค้  าวา่ anathema ซ่ึงหมายถึง “ สาปส่งไปนรกท่ีต ่าท่ีสุด ” 
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สมมุติวา่ทูตสวรรคม์านัง่บนเตียงของท่านคืนน้ี  ท่านรู้สึกไม่ไดพ้กัผอ่น ต่ืนอยู ่ และเห็น
ส่ิงทรงสร้างท่ีเปล่งรัศมีนัง่ท่ีปลายเตียงของท่าน  สูง 7 ฟุต  ถา้ทูตสวรรคพ์ดูวา่ “ อยา่กลวั
เลย  เรามาเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐกบัท่าน  ท่านเป็นคนพิเศษ---พระเจา้ทรงเลือกท่าน
เพื่องานพิเศษ  ถา้ท่านจะเพียงแต่เขา้ร่วมและท างานน้ีเพื่อพระเจา้  พระองคจ์ะช่วยท่าน
ใหร้อด ” ท่านจะสรุปวา่อยา่งไร ?  ส่ิงหน่ึงแน่นอน : ทูตสวรรคน้ี์ไม่ไดม้าจากพระเจา้  
ขอใหเ้ขาถูกสาปแช่ง 
   
ไบเบ้ิลสอนวา่ทางแห่งความรอดเป็นทางแคบ  ถอ้ยค าของเปาโลคดัคา้นศาสนาแบบ
ง่ายๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัท่ีกล่าววา่  “ ขา้พเจา้เช่ือวา่บุคคลท่ีท าส่ิงท่ีเขารู้สึกวา่ถูกตอ้ง
ในหวัใจของเขาจะเป็นท่ียอมรับของพระเจา้ ”  เปาโลกล่าววา่ 

“ พระองค์ (พระคริสต์) เป็นศิลาท่ีท่านท้ังหลายผู้ เป็นช่างก่อได้ทอดทิง้   
   ซ่ึงได้ เป็นศิลามมุเอกแล้ว   ในผู้ อ่ืนความรอดไม่มีเลย  ด้วยว่านามอ่ืน 
   ซ่ึงให้เราท้ังหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ท่ัวใต้ฟ้า ”   
   (กิจการ 4:11-12) 

 
คนจ านวนมากในทุกวนัน้ีอาจตอบสนอง “ โอ เปโตร  ท่านคบัแคบเกินไป  ท่านตอ้งการ
บอกขา้พเจา้วา่พระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นหรือ ? นัน่มนัแคบเกินไป  เปโตร  ขา้พเจา้ไม่
สามารถท าตามนั้นได ้”  เช่นนั้นกจ็งถูกสาปแช่ง  พวกเขาตอบวา่ “ แต่นัน่เป็นค าท่ีบาดหู
มาก มนัแคบเกินไป พระเยซูใจกวา้งกวา่นั้นแน่นอน ”    แต่พระเยซูเจา้เองเป็นผูต้รัสวา่  
“ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมา
ทางเรา ” (ยอห์น 14:6)  และเป็นพระเยซูเจา้ท่ีตรัสว่า 
 “  จงเข้าไปทางประตูแคบ  เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซ่ึงน าไปถึงความ 

    พินาศ  และคนท่ีเข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซ่ึงน าไปถึงชีวิตนั้นก ็
    คับและทางกแ็คบ  ผู้ ท่ีหาพบกมี็น้อย ”  (มทัธิว 7:13-14) 
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เปาโลกล่าวอยา่งถูกตอ้งมาโดยตลอด     แมแ้ต่ทุกวนัน้ีเรากแ็ทบจะไดย้นิเขาขอร้องชาว
กาลาเทีย  “ ดูเถิด  ขา้พเจา้จะกล่าวอีกคร้ัง  ถา้ขา้พเจา้หรือทูตสวรรคห์รือใครกต็ามมา
และพดูอยา่งอ่ืนกบัท่าน---ส่ิงท่ีท าใหท่้านพึ่งตวัเอง  พึ่งการกระท าของตวัเอง  พึ่งความดี
ของตวัเอง  พึ่งความชอบธรรมของตวัเอง  พึ่งการรักษาธรรมบญัญติั  พึ่งการเขา้สุหนตั  
พึ่งการท าตามพิธีกรรม  พึ่งการเขา้ร่วมกลุ่มบางกลุ่ม  พึ่งการใหท้านของตวัเอง---ใหค้น
ท่ีพดูนั้นถูกสาปแช่ง ” 
 
ท าไมเปาโลจึงมีใจแขง็เช่นน้ี ?  เพราะพระเจา้ทรงยอมรับเราดงัท่ีเราเป็น---เม่ือเราเช่ือใน
พระเยซูคริสต ์  พระบุตรของพระองค ์  โดยความเช่ือของเราในพระองค ์  พระองคท์รง
ช าระเราจากบาปทั้งปวงและพระองคท์รงรับเรา  พระเจา้ปรารถนาท่ีจะมอบความมัง่คัง่
และความบริบูรณ์แห่งความรักของพระองคใ์หเ้รา---ไม่ใช่เพราะเราสมควรไดรั้บ  แต่
เพราะพระองคท์รงรักเรา  น่ีคือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณในพระเยซูคริสต ์
 

มันน่าประหลาดใจ 
ท่านเคยสงสัยหรือไม่วา่ท าไมหลกัค าสอนท่ีสอนวา่การกระท าดีเป็นพื้นฐานส าหรับการ
สัมพนัธ์กบัพระเจา้จึงดูเหมือนไดรั้บต าแหน่งท่ีมัน่คงในชีวติผูค้น ?  ขา้พเจา้สารภาพวา่
ขา้พเจา้สงสัย   
 
ไม่มีขอ้สงสัยเลยวา่เปาโลกส็งสัยเช่นกนั  เพราะเขาพดูกบัชาวกาลาเทียวา่ 
 “ ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจท่ีพวกท่านพากนัละทิง้พระองค์ไปอย่างรวดเร็ว   

   พระองค์ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์  แต่ท่านกลบัไปหาข่าว 
   ประเสริฐอ่ืนเสีย  ” (กาลาเทีย 1:6) 

 
น่าประหลาดใจท่ีผูค้นอาจท้ิงพระคุณของพระคริสตเ์พื่อข่าวประเสริฐอ่ืน---โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือ “ ข่าวประเสริฐ ” น้ีไม่ใช่ข่าวดี 
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เม่ือใดกต็ามท่ีบุคคลหน่ึงพดูวา่ “ ดีท่ีจะเช่ือในพระเยซูคริสต ์  แต่มนัตอ้งการมากกวา่
นั้น ”  จงระวงั  นาทีท่ีท่านบอกขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้ตอ้งชอบธรรมและตอ้งพิสูจนต์วัเองต่อ
พระพกัตร์พระเจา้ดว้ยความบริสุทธ์ิของตวัขา้พเจา้เอง  ท่านไม่ไดก้  าลงัน าขา้พเจา้ไปหา
พระเจา้  ท่านก าลงัผลกัขา้พเจา้ออกไปจากพระองค ์  ขา้พเจา้ไม่ไดช้อบธรรมและไม่ได้
บริสุทธ์ิ  และไม่มีทางท่ีขา้พเจา้จะสามารถเป็นได ้  ดงันั้น ส่ิงท่ีท่านก าลงับอกขา้พเจา้   
ไม่ใช่ข่าวประเสริฐ   มนัห่างไกลจากข่าวประเสริฐ  มนัเป็นค าประกาศของความตาย 
 
เปาโลไม่เขา้ใจวา่ท าไมใครบางคนจึงตอ้งการท้ิงความสัมพนัธ์ดว้ยความรักกบัพระเจา้
เพื่อพยายามท่ีจะตั้งความสัมพนัธ์ท่ีข้ึนอยูก่บัการกระท า การเขา้สุหนตั หรือโดยการ
รักษาธรรมบญัญติั  เขาเขียนวา่  
 “ ความจริงข่าวประเสริฐอ่ืนไม่มี  แต่ว่ามีบางคนท่ีท าให้ท่านยุ่งยาก  

   และปรารถนาท่ีจะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ”  (กาลาเทีย 1:7) 
 

ความรักเป็นอาวุธ 
น่าประหลาดใจท่ีผูค้นท้ิงข่าวประเสริฐท่ีแทจ้ริงเพื่อของปลอม  แต่มนัไม่ใช่ความลึกลบั
วา่ผูส้อนเทียมเทจ็หาสาวกใหม่ไดบ่้อยเพียงใด  เปาโลช้ีวา่เทคนิคธรรมดาอนัหน่ึงคือการ
ใชก้ารเอาอกเอาใจ  
 “ คนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความหวงัดี  เขาอยากจะกีดกนัพวก 

   ท่าน ”  (กาลาเทีย 4:17) 
 
คนเหล่านั้นท่ีถูกดึงเขา้ไปในลทัธินอกรีตมกับอกถึงการรดดว้ยความรักและความสนใจ
น าทางของเขาเม่ือลทัธินอกรีตมองวา่เขาเป็นผูมี้ศกัยภาพสูง  อยา่งไรกต็าม  เม่ือบุคคล
หน่ึงใหค้  ามัน่กบักลุ่ม  ความร้อนรนเปล่ียนจากความรักไปเป็นการสั่งสอนหลกัการ  
แทนท่ีจะเป็นการถูกท่วมทน้ดว้ยการเอาอกเอาใจ  ผูก้ลบัใจใหม่ถูกกดอยูภ่ายใตว้นิยัทาง
กายท่ีเขม้งวดและในท่ีสุดกเ็หน็ดเหน่ือยจนถึงจุดหมดแรง   ความรู้สึกใดๆ ของความเช่ือ 
 
 



 142 

มัน่ในตวัเองถูกฉีกดึงออกไป  ท้ิงบุคคลนั้นใหห้วัน่ไหวง่ายต่อการบิดเบือนทางจิต
วญิญาณของกลุ่ม 
 
ความรักท่ีแสดงออกในตอนเร่ิมแรกเป็นเพียงวธีิท่ีจะแยกบุคคลใหโ้ดดเด่ียวและน าเขา
หรือเธอเขา้อยูใ่นพนัธนาการ  ถา้คนใดไม่ท าตามโปรแกรม  ความรักกจ็บลงอยา่ง
รวดเร็วและบุคคลกพ็บตวัเองถูกแยกและขบัออกไป  ถา้เขาลม้เหลวท่ีจะเช่ือตามการชกั
จูงใหม่  “ ความรัก ”  กเ็ปล่ียนเป็นการเป็นปรปักษอ์ยา่งรวดเร็ว 
 
ในช่วงปีแรกๆของการรับใชข้องขา้พเจา้ในทคัซนั  ขา้พเจา้พบการเผชิญอยา่งไม่น่า
พอใจกบักลุ่มเพนเทคอส “ พระเยซูเท่านั้น ”  ลทัธิน้ีสอนวา่พระบิดา  พระบุตรและพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นความหมายแตกต่างส าหรับพระเยซูเจา้  (แน่นอน  พวกเขามีความ
ล าบากในการอธิบายวา่พระเยซูเจา้ตรัสกบัใครเม่ือพระองคอ์ธิษฐานต่อพระบิดาหรือใคร
เป็นผูต้รัสจากสวรรคใ์นการรับบพัติศมาของพระเยซูเจา้  บางทีเสียงในมทัธิว 3:17  ท่ีพดู
วา่ “ ท่านผู้นีเ้ป็นบตุรท่ีรักของเรา  เราชอบใจมาก ” เป็นเพียงการพดูอดัเสียงเท่านั้นใช่
ไหม ?)  ความอ่อนแอของสถานะน้ีชดัเจน  แต่ผูติ้ดตามของการชกัจูงน้ีรักท่ีจะตามอยา่ง
รุนแรงและสร้างความขดัแยง้ทุกชนิด 
 
น่าเศร้า  มี 2-3 ครอบครัวในคริสตจกัรของเรารับหลกัค าสอนน้ี  ในไม่ชา้ พวกเขามุ่งเป้า
มาท่ีขา้พเจา้เป็นโครงการต่อไปของเขา  และเร่ิม “ เอาอกเอาใจ ” ขา้พเจา้  พวกเขาจะพา
ขา้พเจา้ออกไปทานอาหารกลางวนัและบอกแลว้บอกเล่าถึงศกัยภาพท่ียิง่ใหญ่ของ
ขา้พเจา้และพวกเขารักคริสตจกัรมากเพียงใด 
 
ขา้พเจา้ไม่ชอบการโตเ้ถียงเร่ืองพระคมัภีร์กบัคนอ่ืน  ขา้พเจา้มกัจะปล่อยใหเ้ขาแสดงค า
สอนท่ีผดิของเขาโดยไม่มีการพยายามฉีกเขาออกเป็นช้ินๆ  และดงันั้น  คนเหล่าน้ีจะอา้ง
พระคมัภีร์ตอนท่ีพระเยซูเจา้ตรัสวา่ “ เรากบัพระบิดาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกนั ” (ยอห์น  
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10:30)  และขา้พเจา้จะพดูวา่ “ ใช่  นัน่ถูกตอ้ง  นัน่คือส่ิงท่ีพระองคต์รัส ”  ทุกคร้ังท่ีเขา
อา้งพระคมัภีร์  ขา้พเจา้จะพดูวา่ “ ใช่ นัน่คือส่ิงท่ีพระคมัภีร์กล่าว ” แต่ขา้พเจา้จะไม่
โตเ้ถียงกบัเขา 
 
แน่นอน  ขา้พเจา้รู้ขอ้พระคมัภีร์มากมายท่ีจะท าใหป้ระเดน็ชดัเจน  แต่ขา้พเจา้ไม่วุน่วาย
ท่ีจะโตเ้ถียงกบัคนเหล่าน้ี  พระเยซูเจา้ตรัสวา่ “ จงปรองดองกบัคู่ความโดยเร็วในขณะท่ี
ท่านไปศาล ” (มทัธิว 5:25)  ดงันั้น  ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัพระคมัภีร์ท่ีเขาพดูยกข้ึนมา  
ในขณะท่ีขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยกบัการตีความแปลกประหลาดของเขา  ขา้พเจา้มกัจะเห็น
ดว้ยกบัตวัพระคมัภีร์เอง  เพราะขา้พเจา้ไม่โตเ้ถียงกบัพวกเขา  คนเหล่าน้ีคิดวา่พวกเขา
ชกัจูงขา้พเจา้ได ้
 
วนัหน่ึง  พวกเขากล่าวถึงหลกัค าสอนของเขาข้ึนในชั้นเรียนรววีารศึกษาของผูใ้หญ่  เม่ือ
ผูส้อนปฏิเสธค าสอนของพวกเขา  พวกเขาบางคนพยายามกล่าวอา้งวา่ขา้พเจา้อยูก่บักลุ่ม
ของเขา  ผูส้อนเรียกขา้พเจา้โดยทนัทีใหม้าจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้  เม่ือขา้พเจา้บอกกบัชั้น
เรียนวา่ขา้พเจา้เช่ือวา่พระเจา้เป็นพระเจา้องคเ์ดียว  แต่ทรงส าแดงแตกต่างกนัในพระบิดา 
พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  กลุ่ม “ พระเยซูเท่านั้น ” โกรธมาก 
 
วนัต่อมา  พวกเขาโทรหาขา้พเจา้และพดูวา่ “ เราอยากพบคุณคืนน้ีท่ีบา้นของเรา ”  คืน
นั้น  ขา้พเจา้ไปเยีย่มพวกเขา  และพวกเขาถามวา่ “ มนัอะไรน่ะ  ปฏิเสธความจริงหรือ ?  
คุณปฏิเสธส่ิงท่ีคุณเช่ือไดอ้ยา่งไร ? ” ขา้พเจา้ตอบ “ ผมไม่ไดป้ฏิเสธความจริงหรือ
ปฏิเสธส่ิงท่ีผมเช่ือ ผมระบุในชั้นเรียนอยา่งชดัเจนถึงส่ิงท่ีผมเช่ือ ผมไม่คิดวา่พระเยซูเจา้
จะเล่นกลดดัเสียงและผมไม่เช่ือวา่พระองคพ์ยายามหลอกลวงผูค้นเม่ือพระองคอ์ธิษฐาน
ต่อพระบิดา  ผมเช่ือวา่พระบิดา  พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นบุคลิกภาพท่ีแยก
จากกนั  แมจ้ะมีพระเจา้องคเ์ดียว ” นัน่คือเม่ือขา้พเจา้เร่ิมเห็นจุดจบ 
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พวกเขาคุกคามขา้พเจา้ “ พระเจา้ทรงเปิดเผยต่อพวกเราและเราไดรั้บนิมิตเห็นคุณถูก
แบกออกไปในโลงศพสีด า  เวน้แต่คุณจะยนืข้ึนต่อหนา้คริสตจกัรและบอกพวกเขาวา่เรา
ถูกตอ้ง ”  ในขณะท่ีขา้พเจา้ฟังการถาโถมของค าข่มขู่ท่ีร้ายกาจ  ขา้พเจา้เร่ิมสงสัย  เกิด
อะไรขึน้กบัความรักท้ังหมดท่ีคนเหล่านีมี้ให้ข้าพเจ้า ? 
 
พวกเขาพดูวา่ “ เราจะใหเ้วลาคุณถึงวนัเสาร์ท่ีจะตดัสินใจวา่คุณจะรับสารภาพหรือไม่ ? ”  
ขา้พเจา้ตอบวา่ “ ผมไม่จ าเป็นตอ้งรอถึงวนัเสาร์  ผมบอกคุณไดเ้ด๋ียวน้ีเลย ” พวกเขาตอบ
วา่ “ อยา่พดูแมแ้ต่ค  าเดียว เพียงแค่อธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และถา้คืนวนัเสาร์ คุณยงัไม่
สัญญาวา่คุณจะท าส่ิงน้ี เรากจ็ะไม่กลบัมาท่ีคริสตจกัรของคุณอีก ”  ผูน้  าของกลุ่มน้ีมีลูก 
11 คนอยูใ่นชั้นเรียนรววีารศึกษาท่ีมีเดก็ 53 คนของเรา  นัน่ท าใหย้ากเม่ือท่านพยายามท า
ใหช้ั้นเรียนรววีารศึกษาของท่านเจริญข้ึน 
 
คืนวนัเสาร์  ขา้พเจา้รับโทรศพัท ์ “ วา่ไง คุณตดัสินใจอยา่งไร ? ” ขา้พเจา้ตอบวา่ “ ผม
ไม่ไดเ้ปล่ียนใจหรือความคิดของผมเลย ” เขาบอกว่า “ ตกลง เราตือนคุณแลว้นะ ”  และ
ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงวางสายจากอีกดา้นหน่ึง  เขาไปแลว้และลูก 11 คนกไ็ปกบัเขา 
 
ชายคนน้ีและกลุ่มของเขาร้อนรนท่ีจะแสดงความเอาอกเอาใจตราบใดท่ีขา้พเจา้ยงัเป็นผูมี้
แนวโนม้กลบัใจ  แต่เม่ือพวกเขาคน้พบวา่ขา้พเจา้จะไม่เขา้สู่พนัธนาการกบัพวกเขาและ
การจูงใจของเขา  พวกเขากจ็ะท้ิงคริสตจกัรและขา้พเจา้ไปเหมือนท้ิงนิสัยไม่ดี 
 
นัน่ไม่ใช่ความรักท่ีแทจ้ริง  เป็นเพียงการแสดงออกอยา่งหนา้ไวห้ลงัหลอกเพื่อท าให้
ขา้พเจา้กลบัใจ  ดงัท่ีเชคสเปียร์เคยกล่าวไว ้“ ความรักไม่ใช่ความรักท่ีเปล่ียนไป เม่ือการ
เปล่ียนแปลงของมนัถูกพบ ”  เม่ือขา้พเจา้ไม่กลบัใจ  ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของพวกเขาถูก
แสดงออกมา 
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น่ีคือกลยทุธ์ท่ีใชเ้สมอของผูส้อนเทียมเทจ็  พวกเขาจะร้อนรนในการแสดงการเอาอกเอา
ใจเพื่อท าใหเ้กิดการกลบัใจจากการติดต่อ  แต่ถา้บุคคลไม่ยอมต่อการจูงใจของเขา  พวก
เขาจะกนัเขาออกไปอยา่งรวดเร็ว 
 
ผูค้นอาจมาอยา่งเขม้แขง็และดูเหมือนมีความรักมาก  อ่อนโยนและอ่อนหวาน---แต่เพียง
เพราะพวกเขาพยายามจูงใจท่านใหไ้ด ้  ถา้ท่านไม่ถูกจูงใจ  จงระวงั  พวกเขาจะเรียกท่าน
ดว้ยทุกช่ือในหนงัสือและจะตีท่านดว้ยการพิพากษาและการประณามทุกอยา่ง  น่ีไม่ใช่
ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ 
 

อย่าถูกท าให้สะดุด 
มนัยากเสมอท่ีเห็นผูค้นท้ิงความจริงเพื่อค  าโกหก  ท่านรักพวกเขาและตอ้งการช่วยกนั
พวกเขาจากความเจบ็ปวดท่ีท่านรู้วา่รออยูข่า้งหนา้  แต่ท่านท าไดน้อ้ยมาก  เปาโลรู้ถึง
ความรู้สึกนั้นอยา่งดี  กาลาเทีย 5:7  เป็นขอ้พระค าหวานอมขมท่ีท าใหร้ะลึกถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีอคัรสาวกแบ่งปันกบัชาวกาลาเทีย  เขาเขียนวา่ 
 “ ท่านก าลงัว่ิงแข่งดีอยู่แล้ว  ใครเล่าขดัขวางท่านไม่ให้เช่ือฟังความจริง ” 
 
ชาวกาลาเทียเคยเดินในความรักเช่นน้ีต่อพระเจา้และต่อกนัและกนั พวกเขารับใชเ้ปาโล
อยา่งเปิดเผยและไม่คิดถึงตนเองในช่วงเวลาของสภาพการณ์ท่ีรุนแรง  พวกเขาเคยแมแ้ต่
เตม็ใจมอบดวงตาพวกเขาใหเ้ปาโล  แต่ตอนน้ีพวกเขาถูกขดัขวางในการเดินจนบางคน
มองวา่เปาโลเป็นศตัรู  ท าไม ?  เพราะเปาโลใส่ใจมากพอท่ีจะบอกความจริงแก่พวกเขา 
 
โดยเขียนค าอุปมาจากการแข่งกีฬา  เปาโลเปรียบเทียบชาวกาลาเทียกบัผูแ้ข่งขนัท่ีเร่ิม
ออกจากแท่นอยา่งดี  แต่ถูกท าใหส้ับสนในขณะท่ีพวกเขาวิง่แข่ง  “ การเกลีย้กล่อมอย่าง
นั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านท้ังหลาย ” (กาลาเทีย 5:8)  เปาโลยนืยนัวา่         
“ ความจริงใหม่และลึกซ้ึงกวา่ ”  ท่ีน ามาโดยพวกยวิไม่ไดม้าจากพระเจา้ 
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แต่มีคนมากเท่าใดท่ีรับการจูงใจท่ีผดิน้ี ? บ่อยคร้ังท่ีแมแ้ต่ผูเ้ช่ือในพระคริสตท่ี์จริงใจก็
ถูกน าไปสู่การหลงผดิโดยเร่ืองเล่าอนัชาญฉลาดของนกัประกาศข่าวประเสริฐ  พวกเขา
รับค าสอนเทียมเทจ็ไม่ใช่เพราะพวกเขาไดค้น้หาในพระคมัภีร์แลว้  แต่เพราะพลงัของ
บุคลิกภาพท่ีจูงใจมีอิทธิพลเหนือเขา 
 
ผลท่ีน่าเศร้าของอิทธิพลท่ีไม่มีพระเจา้เช่นน้ีกคื็อเหยือ่จบลงอยูใ่ตพ้นัธนาการ ถูกขจดั
บุคลิกภาพของเขาเองเกือบหมด 
 
ท่านเคยสงสัยหรือไม่วา่คนท่ีดูเหมือนปกติสามารถหลงไปไกล---ภายใตก้ารแกวง่ของ
ลทัธินอกรีตจนพวกเขาจบลงดว้ยการขายดอกไมห้รือถัว่ท่ีสนามบินเพื่อผูน้  าของเขาได้
อยา่งไร ?  การจูงใจชนิดน้ีไม่ไดม้าจากพระเจา้แน่นอน  ท่ีจริงแลว้  ในระบบท่ีเนน้
พนัธนาการทั้งหมด  ผูค้นจะพบตวัเองอยูภ่ายใตก้ารปกครองของคนไม่ชา้กเ็ร็ว 
 
เคร่ืองป้องกนัดีท่ีสุดต่อตา้นการหลอกลวงชนิดน้ีคือ “ จงพิสูจน์ทุกส่ิง  ส่ิงท่ีดีนั้นจง
ยึดถือไว้ให้มัน่ ”  (1 เธสะโลนิกา 5:21)  ไม่วา่บุคคลหน่ึงจะเป็นท่ีนบัถือมากเพียงใด  ไม่
วา่เขาจะมีผูติ้ดตามจ านวนมากหรือถาวรเพียงใด  เราไม่สามารถรับถอ้ยค าของใครกต็าม
เป็นความจริงของข่าวประเสริฐ  ผูเ้ช่ือแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบคน้หาพระคมัภีร์เพื่อดูวา่
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความจริง 
 
ช่างน่าเศร้าเพียงใดท่ีเราท้ิงการป้องกนัล่วงหนา้น้ีไวข้า้งๆ และเช่ือทุกส่ิงท่ีผูส้อนคนหน่ึง 
พดูเพราะเขามีภาพอยา่งหน่ึงหรือรูปแบบการพดูหรือการรับใชท้างโทรทศัน์หรือวทิย ุ 
เม่ือเราลม้เหลวท่ีจะตรวจสอบค าสอนท่ีเสนอต่อเรา  เราท้ิงใหต้นเองเปิดกวา้งต่อการจูง
ใจท่ีไม่ใช่การจูงใจของพระองคผ์ูท้รงเรียกเรา  พระเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนใจของพระองค ์ พระ
เจา้ไม่ไดแ้กไ้ขความจริงของพระองคห์รือเพิ่มรสชาดดว้ยการเปิดเผยใหม่  ข่าวประเสริฐ
แห่งพระคุณไม่เปล่ียนแปลง---แต่ไม่ยากเลยท่ีจะพบนกัเทศนผ์ูอ้า้งวา่มีการเปล่ียนแปลง 
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พนัธนาการโดยช่ืออื่น 
แมแ้ต่ทุกวนัน้ีกมี็คนทุกประเภทผูส้อนการยดึธรรมบญัญติั  พวกเขาจะถามค าถามดงัเช่น  
“ ท่านไดรั้บบพัติศมาอยา่งไร ? ใครใหบ้พัติศมาท่าน ? พวกเขากล่าววา่อะไรเม่ือพวกเขา
ใหบ้พัติศมาท่าน ? ”  บางคนกล่าวบางส่ิงดงัเช่น “ ถา้ท่านไม่ไดรั้บบพัติศมาดว้ยวธีิท่ี
ถูกตอ้งแลว้  กไ็ม่ใช่บพัติศมาท่ีแทจ้ริง  ท่านเพียงแค่ประพรมหรือถูกจุ่ม ? ” 
 
ส่ิงน่าเศร้ากคื็อค าสอนเหล่าน้ีใชเ้พียงเพื่อแยกเราจากพระราชกิจท่ีพระเจา้ทรงท าในหวัใจ
ของเราผา่นความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ พิธีกรรมใดกต็าม  ไม่วา่เป็นพิธีบพัติศมาหรือพิธี
มหาสนิทหรือลา้งเทา้ไม่สามารถท าใหเ้ราชอบธรรมได ้  การยนือยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้
เป็นของเราทั้งหมดและโดยสมบูรณ์โดยความเช่ือ ซ่ึงท างานดว้ยความรัก  น่ีคือกญุแจ
ส าคญัส าหรับฤทธ์ิอ านาจและสันติสุขท่ีแทจ้ริงในการเดินกบัพระเจา้ของเรา  ไม่ตอ้ง
สงสัยท่ีอคัรสาวกพดูวา่ “ ขา้พเจา้รู้สึกอศัจรรยใ์จท่ีท่านหนัไปจากความจริงไปสู่ข่าว
ประเสริฐซ่ึงไม่ใช่ข่าวประเสริฐท่ีแทจ้ริงอยา่งรวดเร็ว  ” 
 
ข่าวประเสริฐท่ีแทจ้ริงเป็นข่าวดี  เป็นข่าวดีของพระคุณและการอภยัโทษบาปของพระ
เจา้ผา่นงานท่ีส าเร็จแลว้ของพระเยซูคริสต ์  ความสัมพนัธ์ของท่านกบัพระเจา้ไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัความชอบธรรมของท่านหรือการกระท าของท่านหรือการรักษากฏระเบียบ  แต่
ข้ึนอยูก่บัความเช่ือของท่านในการเสียสละของพระเจา้เพื่อท่าน  ถา้ท่านเพียงแค่เช่ือใน
พระราชกิจของพระเจา้โดยทางพระเยซูคริสต ์ ท่านกจ็ะมีความสัมพนัธ์ท่ีสวยงามและไม่
ถูกท าลายกบัพระเจา้  บาปทั้งปวงของท่านจะถูกลา้งหมดไปและความผดิของ
จุดบกพร่องทั้งหมดของท่าน  ความลม้เหลวและทศันคติจะหายไป  ไม่คงอยูอี่กต่อไป
เพราะท่านจะถูกท าใหช้อบธรรมโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์
 
เปาโลรู้ถึงความโง่ของการพยายามสัมพนัธ์กบัพระเจา้บนพื้นฐานของการกระท า  เขา
เห็นถึงผลตอนจบเพราะนัน่คือท่ีท่ีเขาเร่ิมตน้         เขาคงพดูวา่ “ อยา่บอกขา้พเจา้เก่ียวกบั 
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ธรรมบญัญติั  ขา้พเจา้รู้เก่ียวกบัธรรมบญัญติัทั้งหมด  ขา้พเจา้รู้ทั้งหมดเก่ียวกบัความชอบ
ธรรมซ่ึงมาจากธรรมบญัญติั  ขา้พเจา้เป็นฟาริสี  ขา้พเจา้ร้อนรนยิง่กวา่พี่นอ้งของขา้พเจา้  
อยา่เอาเร่ืองธรรมบญัญติัมาใหข้า้พเจา้  ขา้พเจา้รู้วา่ทั้งหมดเก่ียวกบัอะไร แต่ขอบพระคุณ
พระเจา้  ขา้พเจา้ไดรั้บการช่วยกูจ้ากทั้งหมดนัน่  เม่ือขา้พเจา้เขา้มามีความสมัพนัธ์ใหม่
กบัพระเจา้โดยทางความเช่ือในพระเยซูคริสต ์”  
 
เรากเ็ป็นเช่นกนั   ดงันั้น   โดยถูกก่อตั้งในข่าวประเสริฐแห่งพระคุณแลว้  กอ็ยา่ใหค้นท า
ใหท่้านมีปัญหาและวางความรู้สึกผดิหรือความคิดเร่ืองความชอบธรรมโดยการกระท า
ลงบนท่าน มนัไม่มีค่า  ไม่มีพวกเราคนใดตอ้งการค าเช่น anathema  ใหแ้นบติดกบัช่ือ
ของเรา 
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บทที่ 12   

พระคุณ : ทัง้หมดหรือไม่มีเลย 
 
หลายปีก่อน  ขา้พเจา้เขา้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวนัของศิษยาภิบาลในโอเรกอน    
ก่อนโปรแกรมเร่ิมตน้  บางคนถามวา่ขา้พเจา้ไดย้นิเก่ียวกบัคนโบกรถท่ีพดูเก่ียวกบัการ
เสดจ็กลบัมาของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้หายตวัไปหรือไม่  ขา้พเจา้บอกวา่เคย  คร้ังแรกท่ี
ขา้พเจา้ไดย้นิเร่ืองน้ีเกิดยอ้นกลบัไปในปี 1944  ในเบอร์แบงก ์ แคลิฟอร์เนีย  เร่ืองมกัจบ
ลงเหมือนกนั  คู่สามีภรรยาท่ีรับคนโบกรถแวะเขา้จอดในป๊ัมน ้ามนัและไดย้นิวา่พวกเขา
เป็นลูกคา้คนท่ี 9  ในวนันั้นท่ีมีเร่ืองเล่าเดียวกนั  ศิษยาภิบาลท่ีถามขา้พเจา้หวัเราะและพดู
วา่ “ แสดงใหคุ้ณเห็นวา่โอเรกอนอยูห่่างไกลแค่ไหน---มนัตอ้งใชเ้วลามากกวา่ 50 ปีท่ี
ข่าวลือน้ีจะมาถึงท่ีน่ี ” 
 
เราโนม้ท่ีจะท าทุกอยา่งใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อส่ิงท่ีไม่มีค่าอะไรเลย  และขา้พเจา้รู้สึก
ขอบพระคุณท่ีความเช่ือของเราข้ึนอยูก่บัรากฐานมัน่คงของพระวจนะของพระเจา้  
ขา้พเจา้ชอบใหพ้ระเจา้ตรัสกบัขา้พเจา้จากหนา้กระดาษท่ีเป็นจริงและไวใ้จไดข้องพระ
คมัภีร์มากกวา่ท่ีจะรับการเปิดเผยพิเศษเหนือธรรมชาติบางอยา่ง แมแ้ต่ถา้ทูตสวรรคม์า
หาขา้พเจา้อา้งวา่มีความจริงท่ีจะเปิดเผย  ขา้พเจา้จะพบตวัเองสงสัยวา่ขอ้ส่ือสารของเขา
เป็นของพระเจา้ใช่หรือไม่ 
 
การคาดเดาคร้ังท่ี  2  ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่ใช่ปัญหาเม่ือเราหนัมาหาพระวจนะ  ไบเบ้ิลเป็น
รากฐานท่ีมัน่คงเพียงส่ิงเดียวส าหรับความเช่ือและการด าเนินชีวติคริสเตียนของเรา  เม่ือ
ชีวติเราถูกพบบนความจริงของพระวจนะของพระเจา้  เราจะไม่ถูกน าออกไปโดยส่ิงท่ี
เป็นท่ีนิยมเก่ียวกบัหลกัค าสอนล่าสุดหรือพระกิตติคุณฉบบั “ ใหม่และปรับปรุงแลว้ ”  
มนัส าคญัอยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งยนือยา่งมัน่คงบนความจริงของพระวจนะของพระเจา้ น่ีคือวธีิ
เดียวเท่านั้นท่ีจะรักษาเสรีภาพท่ีประเสริฐซ่ึงมีใหเ้ราอยา่งลน้เหลือในพระคริสต ์
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เราจะยนือย่างมั่นคงได้อย่างไร ? 
ส าคญัท่ีตอ้งเขา้ใจวา่คนเหล่านั้นท่ีลม้เหลวท่ีจะยนือยา่งมัน่คงถูกยา้ยจากความเช่ือเรียบ
ง่ายในพระคริสตโ์ดยการขาดความเขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้  การยดึอยา่งหนกั
แน่นในพระคมัภีร์เท่านั้นท่ีน าความมัน่คงท่ีแทจ้ริงมาสู่ชีวติเรา 
   
เปาโลสังเกตวา่พระเจา้ทรงจดัเตรียมคริสตจกัรดว้ยอคัรสาวก ผูเ้ผยพระวจนะ  ผูป้ระกาศ
ข่าวประเสริฐ  ศิษยาภิบาล และครูผูส้อนเพื่อ “ ความสมบูรณ์พร้อมของธรรมิกชน ”    
(เอเฟซสั 4:11-12)  เคร่ืองหมายของความสมบูรณ์พร้อมคือความเป็นหน่ึงเดียวของความ
เช่ือมัน่คงจนเราจะ 
 “ ไม่เป็นเดก็อีกต่อไป  ถกูซัดไปซัดมาและหันไปหันมาด้วยลมปากแห่งค าส่ัง 

   สอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง ” 
  (เอเฟซัส 4:14) 
 

ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับเราท่ีจะถูกพบอยูใ่นพระวจนะ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุท่ีถูก
ควบคุมไปดว้ยการล่อลวง 
 
จากการเนน้เร่ืองวตัถุนิยมมากเกินไปของการเคล่ือนไหวอนัรุ่งโรจน ์(“ แน่นอน พระเจ้า
ต้องการให้ลูกของพระองค์ทุกคนขบัรถเบนซ์  คุณขบัแค่โตโยต้าหรือ ?  คุณไม่เป็นจิต
วิญญาณถึงขนาดนีห้รือ ? ”)  สู่การเปิดเผย “ ใหม่ ”  เก่ียวกบัทางท่ีเหมาะสมทางเดียวท่ี
จะรับบพัติศมา  การบิดเบือนอนัแปลกประหลาดของหลกัค าสอนเป็นกฏเกณฑใ์น
ปัจจุบนั  ไม่ใช่ขอ้ยกเวน้ 
 
เม่ือเปาโลตกัเตือนเพื่อนของเขาในกาลาเทีย 5:1 
 “ เพ่ือเสรีภาพนั้นเอง  พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท  เหตุฉะนั้น จงตั้ง 

   มัน่และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย ” 
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ขอ้ส่ือสารน้ีเก่ียวขอ้งกบัเราในปัจจุบนัเหมือนกบัเม่ือเขาเขียนในจดหมายคร้ังแรก  
บ่อยคร้ังท่ีคริสตจกัรเองเป็นคนแรกท่ีบงัคบัใชม้าตรฐานทางธรรมบญัญติัของความชอบ
ธรรมเหนือเรา  กฏและขอ้บงัคบัเหล่านั้นมกัเป็นท่ียอมรับอยา่งดี  เพราะมีความปลอดภยั
ท่ีแน่นอนส าหรับขอ้จ ากดัท่ีธรรมบญัญติัก าหนดไวอ้ยา่งดี  ลทัธินอกรีตเสนอทิศทาง
ส่วนบุคคลและ “ ความปลอดภยั ” ท่ีมาจากความเช่ือฟังอยา่งหลบัหูหลบัตาต่อผูมี้สิทธิ
อ านาจในระดบัท่ีท่วมทน้แก่ผูค้น 
 
แต่คนเหล่านั้นท่ีมอบตวัเองใหก้บัรูปแบบชีวติท่ีถูกควบคุมอยา่งเขม้งวดเช่นน้ีท าตาม
ดว้ยตน้ทุนของอิสรภาพส่วนตวั  พวกเขาลม้เหลวท่ีจะตระหนกัวา่พร้อมกบัความรู้สึก
ปลอดภยัท่ีกลุ่มน้ีจดัใหมี้ระดบัความเขม้ขน้ของการถูกประณามถา้คนใดไม่ท าตาม
มาตรฐาน  คนจ านวนมากท่ีตกเป็นทาสในระบบเหล่าน้ีบอกเราวา่พวกเขาเช่ือวา่การออก
จากกลุ่มกเ็ท่ากบัการท้ิงพระเจา้  ถา้ผูก้ลบัใจเร่ิมมีค าถามกบักลุ่มหรือตอ้งการไปท่ีอ่ืน 
พวกเขาจะถูกบอกวา่พวกเขาก าลงัอยูใ่นอนัตรายของการตกนรก  กลยทุธ์กดดนัเช่นน้ี
และค ากล่าวอา้งในการเป็นผูเ้ดียวท่ีพบความจริงเป็นเคร่ืองหมายของกลุ่มท่ีมีพื้นฐาน
ของการพนัธนาการ 
 
ในอีกทางหน่ึง  คริสตจกัรท่ีสนบัสนุนคนใหห้าสถานท่ีท่ีเขาสามารถเติบโตในการเดิน
กบัพระเจา้แสดงเคร่ืองหมายของสุขภาพดีทางจิตวญิญาณ  ท่ี Calvary Chapel  เรามกั
เสนอใหค้นมองใหท้ัว่และหาสถานท่ีท่ีสามารถช่วยเขาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
บางคนท่ีมาร่วมสามคัคีธรรมกบัเราอยากเห็นการแสดงออกทางอารมณ์มากในการ
นมสัการของเรา  เราสนบัสนุนคนเหล่าน้ีใหใ้ชอิ้สรภาพของเขาโดยการหาสถานท่ีท่ีตรง
กบัความปรารถนาของเขามากกวา่  เราไม่สนใจท่ีจะเห็นใครกต็ามถูกผกูมดัอยูก่บั
คริสตจกัรของเรา 
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การใชว้ลี  “ เทียมแอกเป็นทาส ”  ของเปาโลน่าจะเป็นการอา้งถึงค าของซีโมนโปโตรท่ี 
สภากรุงเยรูซาเลม็คร้ังแรก  ในกิจการบทท่ี 15 เปโตรพดูอีกคร้ังถึงการทรงเรียกของพระ
เจา้ใหเ้ขารับใชค้นต่างชาติท่ีบา้นของคอร์นิเลียส  เขาเสนอวา่สภาตอ้งไม่วางแอกแห่ง
ความเป็นทาสบนคนท่ีไม่ใช่ยวิ “ ซ่ึงบรรพบรุุษของเราหรือตัวเราเองกดี็แบกไม่ไหว” 
(ข้อ 10) เปาโลพดูค าของเปโตรซ ้ าเพื่อเนน้วา่ขอ้ส่ือสารแห่งอิสรภาพในพระคุณไม่ใช่
บางส่ิงท่ีเขาท าข้ึนดว้ยตวัเอง  เสรีภาพในพระคริสตน้ี์เป็นต าแหน่งท่ีหนกัแน่นของ
คริสตจกัร 
 

พธีิกรรมไม่ช่วยให้รอด 
แง่มุมส าคญัของค าสอนท่ีถูกปฏิเสธท่ีสภากรุงเยรูซาเลม็คือการยนืยนัใหช้นต่างชาติตอ้ง
ท าพิธีเขา้สุหนตัเพื่อใหไ้ดรั้บความรอด  สภาเห็นดว้ยกบัเปาโลวา่การกระท าไม่สามารถ
ท าใหเ้ป็นผูช้อบธรรมได ้  เปาโลกล่าวต่อมาวา่การวางความเช่ือในพิธีกรรมต่อตา้นข่าว
ประเสริฐ  เขาเขียนวา่ 
 “ น่ีแน่ะ  ข้าพเจ้า เปาโล  ขอบอกท่านว่าถ้าท่านรับพิธีเข้าสุหนัต พระคริสต์จะ 

   ทรงท าประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย ”  (กาลาเทีย 5:2) 
 

น่ีอนุญาตเราใหก้ล่าวไดอ้ยา่งปลอดภยัวา่การวางความเช่ือของเราในการกระท าใดกต็าม
ตดัเราออกจากพระคุณของพระเจา้  มนัส าคญัส าหรับเราท่ีจะยดึเอาความจริงน้ี  มีผูส้อน
ไม่ก่ีคนท่ียงัคงสนบัสนุนการเขา้สุหนตัเพื่อความรอด  แต่บ่อยคร้ังเพียงใดท่ีเราไดย้นิคน
ท่ีจริงใจอยา่งยิง่ยนืยนัวา่เราตอ้งร่วมพิธีรับบพัติศมาเพื่อจะไดรั้บความรอด ? 
 
บางคนถือหลกัการน้ีอยา่งสุดโต่ง  มีนิกายท่ีสอนวา่เราตอ้งรับบพัติศมาเพื่อไดรั้บความ
รอด    เช่นเดียวกบัท่ีเราตอ้งรับบพัติศมา “ อยา่งถูกตอ้ง ”    บางคนยนืยนัวา่เราตอ้งรับ
บพัติศมาในพระนามพระเยซูเจา้เท่านั้น  บางคนยดึวา่ผูรั้บใชท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งของลทัธิ
ความเช่ือโดยเฉพาะของพวกเขาตอ้งรับ  บางคนถูกครอบง าดว้ยลกัษณะทางเทคนิคท่ีเขา 
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แยกคริสตจกัรออกดว้ยการใชว้ธีิปะพรมหรือการจุ่ม  หรือวา่คนควรรับบพัติศมา
ขา้งหนา้หรือขา้งหลงั  
 
รากของการแบ่งแยกทั้งหมดน้ีคือการวางใจอยา่งไม่สมควรในการกระท าดีเพื่อใหไ้ดย้นื
อยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้  ค  าสอนท่ีชดัเจนของพระคมัภีร์กคื็อถา้เราวางใจในการกระท าดี
เพื่อความรอดแลว้ พระคริสตก์ไ็ม่มีประโยชนอ์ะไรต่อเราเลย  เราไม่สามารถเหยยีบเรือ 
2 แคมโดยวางใจในพระคริสตแ์ละในการกระท าดีของเรา  ถา้เราวางใจใหก้ารรับบพัติศ
มาเป็นพื้นฐานของความรอดของเรา  เราก าลงัวางความเช่ือของเราในการกระท า  เรา
ก าลงัสร้างบา้นจิตวญิญาณของเราบนรากฐานทรายท่ีไม่สามารถค ้าจุนเราได ้
 
ไม่ก่ีปีก่อน  ชายหนุ่มคนหน่ึงบอกขา้พเจา้วา่เขาไม่เป็นคริสเตียนอีกต่อไปแลว้ แต่ไดเ้ขา้
ร่วมคริสตจกัรมอร์มอน  เม่ือขา้พเจา้ถามวา่เขาวางใจในอะไรท่ีเป็นความหวงัของเขา
ส าหรับชีวตินิรันดร์  เขาตอบวา่ความหวงัของเขาตั้งอยูบ่นความเช่ือในพระเยซูคริสต์
และการคงเป็นสมาชิกในคริสตจกัรมอร์มอน  ขา้พเจา้บอกเขาอยา่งตรงไปตรงมาวา่การ
ตดัสินใจของเขาน่าเศร้า  ทนัทีท่ีเขาวางความไวว้างใจของเขาในอะไรอ่ืนนอกเหนือจาก
งานท่ีส าเร็จแลว้ของพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น  เขาไปไกลเกินไปแลว้ 
 
ทั้งหมดท่ีเราตอ้งการเพื่อยนือยา่งชอบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจา้คือความเช่ือในพระ
คริสต ์  ถา้เรายนืยนัในความเช่ือในพระเยซูเจา้และการเขา้สุหนตัหรือการบพัติศมาหรือ
การถวายทศางคห์รือการคงความเป็นสมาชิกในคริสตจกัรแลว้  พระคริสตก์ไ็ม่มีค่าอะไร
ส าหรับเราเลย 
 

ทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลย 
คนเหล่านั้นท่ีพึ่งในการกระท าของเขาเพื่อความชอบธรรมไม่สามารถรับวธีิการเลือก
อยา่งระมดัระวงั    ถา้เรายอมรับการกระท าดีประหน่ึงวา่จ  าเป็นส าหรับความรอด     เราก ็
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กลายเป็นลูกหน้ีของธรรมบญัญติั  เราตอ้งรักษาธรรมบญัญติัทั้งหมด    ดงัท่ีเปาโลช้ีไว้
ในกาลาเทีย 3:10 
 “  เพราะว่าคนท้ังหลายซ่ึงพ่ึงการประพฤติตามธรรมบญัญติักถ็กูแช่งสาป เพราะ 

    พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนท่ีมิได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อท่ีเขียนไว้ใน 
    หนังสือธรรมบญัญติักถ็กูแช่งสาป ” 

 
ยากอบขยายความจริงน้ีเม่ือเขาบอกวา่ “ เพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญติัได้ท้ังหมด แต่
ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้นั้นกเ็ป็นผู้ผิดธรรมบญัญติัท้ังหมด ”  (ยากอบ 2:10) 
  
ถา้เราพึ่งในธรรมบญัญติัเพื่อความชอบธรรม ไม่เพียงแต่พระคริสตจ์ะไม่มีประโยชน์
อะไรต่อเราเท่านั้น  แต่เรายงัตอ้งรักษาค าสั่งทุกขอ้อยา่งสมบูรณ์  ความสัมพนัธ์ของเรา
กบัพระเจา้จะถูกวนิิจฉยัโดยการยดึธรรมบญัญติั  ไม่ใช่โดยพระคุณ 
 
เปาโลต าหนิอยา่งรุนแรงในการปฏิเสธของเขาต่อค าสอนเทียมเทจ็ของพวกยวิ เขาเขียน 
 “ ท่านท่ีปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญติั  กข็าดจากพระคริสต์   

   และหล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้ว ” (กาลาเทีย 5 :4) 
 
คนเหล่านั้นท่ีน าวธีิการแสดงความขลงัและศกัด์ิสิทธ์ิเหนือผูอ่ื้นมาสู่ศาสนาคริสตไ์ด้
ปฏิเสธพระคุณ 
 
มนัช่วยไดม้ากท่ีจะจดจ าว่าไม่มีใครจะไดอ้ยูใ่นสวรรคเ์พราะการกระท าดีของเขา  เราจะ
ไม่ตอ้งฟังอบัราฮมั   ดาวดิหรือเปาโลพดูเก่ียวกบัส่ิงอศัจรรยท์ั้งปวงท่ีพวกเขาท าเพื่อ
ไดรั้บการยนือยา่งชอบธรรมเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้  คนเหล่าน้ีเพียงแค่เช่ือพระเจา้และ
ความเช่ือของพวกเขากถู็กนบัวา่เป็นความชอบธรรม  ไม่มีพวกเราคนใดจะยนือยูใ่น
สวรรคเ์ปรียบเทียบการกระท าดีกบักนัและกนั  เพราะมีเพียงผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีการกระท า 
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ของพระองคจ์ะไดรั้บเกียรติต่อหนา้พระบลัลงักข์องพระเจา้---พระเยซูคริสต ์ พระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา  พระเยซูเจา้และพระเยซูเจา้เท่านั้นจะไดรั้บพระสิริส าหรับความรอดของเรา  
ถา้ไม่ใช่เพราะพระองค ์ ไม่มีพวกเราคนใดจะไดอ้ยูท่ี่นัน่ 
 
ดงัท่ีเปาโลเขียนไว ้“ แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวด  นอกจากเร่ืองกางเขนของพระเยซูคริสต์
ของเรา ” (กาลาเทีย 6:14)   ไม่วา่เราท าการดีมากพียงใดเพื่อพระองค ์  ไม่วา่เราน าคน
มากมายเพียงใดมาหาพระองคห์รือเราตั้งคริสตจกัรมากเพียงใดเพื่อพระองค ์ ศกัด์ิศรีของ
เราอยูใ่นพระเยซูคริสตผ์ูท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา  ความชอบธรรมของเราไม่ใช่เร่ืองของ
การกระท าดี  ความพยายามของมนุษย ์ การรักษาพิธีกรรมหรือการอดอาหาร  ความชอบ
ธรรมของเรา---ทั้งในเวลาน้ีและเพื่อนิรันดร์กาล---เป็นผลของความเช่ือของเราในพระ
บุตรของพระเจา้ พระเยซูเจา้   
 
ความชอบธรรมโดยความเช่ือขจดัความแตกต่างทั้งปวงระหวา่งคนเหล่านั้นท่ีเป็นของ
พระคริสต ์  ขา้พเจา้ไม่ไดดี้ไปกวา่ท่านหรือท่านดีกวา่ขา้พเจา้  เราทุกคนเป็นคนบาปท่ี
รอดโดยพระคุณอนัล ้าเลิศของพระเจา้เท่านั้น  ไม่มีทางอ่ืนใดท่ีจะยนือยา่งถูกตอ้งต่อพระ
พกัตร์พระเจา้ได ้  มีความชอบธรรมเดียวเท่านั้นท่ีพระเจา้จะยอมรับ : ความชอบธรรม
ของพระเยซูคริสต ์
 
ไม่มีประเดน็ขา้งเคียงเลก็นอ้ยใดส าหรับเราผูเ้ช่ือ   เราตอ้งยดึมัน่ในเสรีภาพซ่ึงพระคริสต์
ทรงท าใหเ้ราเป็นอิสระ  เราตอ้งไม่ยอมใหก้ฎเกณฑท่ี์ประณามเขา้มาและบงการชีวติเรา
จนกระทัง่เรารู้สึกวา่เวน้แต่เราก าลงัอธิษฐาน 7 ชัว่โมงต่อวนัหรืออ่านพระคมัภีร์ 25 บท
ในการอุทิศตน  เรากไ็ม่ชอบธรรมจริงๆ  ความชอบธรรมของเราไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่เรา
อ่าน อธิษฐาน อดอาหารหรือใหม้ากเพียงใด  ความชอบธรรมของเราข้ึนอยูก่บัความ
วางใจในพระเยซูเจา้ใหล้า้งเราและช าระเราจากบาปของเราและท าใหเ้ราบริสุทธ์ิในสาย
พระเนตรของพระบิดา 
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งานแห่งความรอดของเราถูกท าข้ึน  ไม่มีส่ิงใดท่ีเราสามารถท าไดเ้พื่อปรับปรุงมนั  การ
กระท าดีของเรามีผลจากการยอมรับและความรักของพระเจา้  เราไม่ไดท้  างานเพื่อไดรั้บ
ความรักของพระองค ์  การเดินตามพระบญัชาของพระคริสตไ์ม่ท าใหเ้ราชอบธรรม
ยิง่ข้ึน---เพียงแค่มีความสุขยิง่ข้ึนและพึงพอใจมากข้ึน  มีวธีิด าเนินชีวติอะไรท่ีจะดีกวา่
การมอบการด ารงอยูข่องขา้พเจา้ใหก้บัพระองคผ์ูท้รงรักขา้พเจา้มากไม่วา่อยา่งไรกต็าม
และผูท้รงสัญญาท่ีจะดูแลขา้พเจา้ตลอดกาล ?  การถูกน าและช้ีน าโดยพระเจา้เป็น
ประสบการณ์ท่ีเติมเตม็ท่ีสุดในโลก 
 

ทางเลอืก 2 ทางเท่าน้ัน 
เราทุกคนถา้ไม่พยายามท างานและดีพอท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้  กต็อ้งเช่ือและ
วางใจพระเจา้ใหท้ าเพื่อเราในส่ิงท่ีเราท าใหต้วัเองไม่ได ้  ณ แต่ละเวลาของชีวติเรา  เรา
พบตวัเองอยูบ่นถนนหน่ึงหรืออีกถนนหน่ึง  ถา้เรายงัพยายามท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระ
เจา้โดยเป็นคนดีพอ ความพ่ายแพแ้ละความสับสนจะเป็นชะตากรรมของเรา  ถา้เราวางใจ
ในพระคุณพระเจา้ใหเ้ปล่ียนแปลงเราและสร้างพระคริสตภ์ายในเรา  เราจะยนิดีในชีวติ
และสันติสุข 
 
ขา้พเจา้ระลึกถึงเหตุการณ์หน่ึงเม่ือครอบครัวของเราพยายามโดยการถูกน าไปในทางท่ี
ผดิใหอ้อกแรงร่วมกนัในการน าบรรยากาศเหมือนพระคริสตม์ากข้ึนเขา้มาในบา้นของ
เรา  ในขณะท่ีลูกของเราก าลงัเติบโตข้ึน  มีเวลาท่ีการแข่งขนัในพี่นอ้งดูเหมือนมีสูงมาก
ตลอดเวลา  ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ลูกๆของเราคุน้กบัการตั้งช่ือกนัและกนั  เราพบวา่การ
เรียกกนัและกนัวา่ “ ปัญญาอ่อน ”  “ โง่ ” “ ง่ีเง่า ”  เป็นการสร้างการกระทบกระทัง่  
ดงันั้น  เราพยายามน าหลกัวนิยับางขอ้มาใชใ้นสถานการณ์และตั้งกฏเกณฑบ์างประการ 
 
ในบา้น 2 ชั้น  หน่ึงในงานท่ีน่าเบ่ือท่ีสุดคือการดูดฝุ่ นบนัได  ดงันั้น เพื่อปรับปรุงวถีิชีวติ
ในบา้นเรา  เราตดัสินใจเกบ็บนัทึกของสมาชิกครอบครัวท่ีด่าวา่กนัและกนั  คนท่ีใช้
ความรุนแรงท่ีสุดตอ้งดูดฝุ่ นบนัได ทั้งหมดน้ีดูเหมือนมีเหตุผลมากในเวลานั้น  แต่ใน
วนัน้ี  ขา้พเจา้มีความรู้สึกลึกๆ วา่ขา้พเจา้ถูกจดัฉาก 
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วนัหน่ึงลูกชาย 2 คนของเราเร่ิมซุกซน  เม่ือขา้พเจา้เขา้มาในหอ้ง ทั้ง 2 ก าลงัท าลายบาง
ส่ิงและค าแรกท่ีออกจากปากขา้พเจา้กคื็อ “ ไอง่ี้เง่าคนไหนท้ิงขยะน้ีไว ้ ? ”  ท่านคงคิด
ออกวา่ใครจบลงดว้ยการดูดฝุ่ นบนัได   
 
อยา่งไรกต็าม  มีส่ิงดีอยา่งหน่ึงจากเร่ืองน้ี  ขา้พเจา้เรียนรู้บทเรียนท่ีไม่จ ากดัเวลาวา่
บทบญัญติัและการรักษากฎเกณฑไ์ม่มีวนัเปล่ียนหวัใจของเรา  แรงจูงใจของเราดี  เราทุก
คนด้ินสู้ในความพยายามของครอบครัวเราท่ีจะไปถึงความชอบธรรม---แต่เราทุกคนไป
ไม่ถึงอยา่งส้ินหวงั 
 
ดูเหมือนวา่ไม่วา่เราพยายามหนกัเพียงใดท่ีจะบริสุทธ์ิ   เราตอ้งเผชิญขอ้เทจ็จริงวา่
ความชอบธรรมของเราเป็นเหมือนผา้ข้ีร้ิวสกปรกในสายพระเนตรของพระเจา้  พระเจา้
ทรงจดัเตรียมความหวงัท่ีแตกต่างไปเพื่อความชอบธรรมส าหรับเรา---การยนือยูแ่ละ
ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ท่ีเราตอ้งรับในฐานะของประทาน ความชอบธรรมถูกมอบให้
เราโดยความเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ละรู้วา่เราไม่สามารถด าเนินชีวติตามมาตรฐานท่ี
สมบูรณ์ได ้  น่ีคือทางเลือกท่ีส าคญัยิง่ท่ีตั้งไวต่้อหนา้เรา  เราสามารถพยายามท าความ
สะอาดผา้ข้ีร้ิวเก่าขาดรุ่งร่ิงสกปรกของเราและพยายามท าใหดู้วา่น าเสนอไดใ้นสวรรค ์ 
หรือเราสามารถเลือกท่ีจะถูกคลุมอยูใ่นความชอบธรรมอนัสมบูรณ์ของพระคริสตโ์ดย
ความเช่ือ 
 
เคร่ืองดูดฝุ่ นของขา้พเจา้เตือนใจขา้พเจา้วา่ความหวงัเดียวของเราคือการเลือกพระคุณ 
 

ออกนอกเส้นทางและออกนอกสายตา 
มนัไม่เคยหยดุท่ีจะท าใหข้า้พเจา้ประหลาดใจวา่ง่ายเพียงใดท่ีจะออกนอกเส้นทางใน
ชีวติคริสเตียน  แมแ้ต่ขอ้บกพร่องท่ีดูเหมือนเลก็นอ้ยมากในเร่ืองท่ีเลก็โดยเปรียบเทียบ
ของความเช่ือหรือการปฏิบติัสามารถท าใหเ้ราออกนอกศนูยก์ลางในเกือบทุกดา้นของ
ชีวติคริสเตียนของเรา  ดงันั้น  การใชค้วามพยายามทุกอยา่งเพื่อรักษาความบริสุทธ์ิตาม
หลกัค าสอนส าคญัมากข้ึนทุกวนั 
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ไม่นานมาน้ี  ขา้พเจา้มีโอกาสไดอ้ภิปรายประเดน็ทางจิตวญิญาณกบัเพื่อนคนหน่ึงผูเ้ช่ือ
วา่คริสตจกัรจะเผชิญความยากล าบากยิง่ใหญ่  เขาสงสัยวา่ท าไมขา้พเจา้จึงยนืหยดัอยา่ง
ยิง่ในส่ิงท่ีเขามองวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่ส าคญัของการศึกษาเก่ียวกบัวาระสุดทา้ย ขา้พเจา้
ตอบสนองโดยการถามวา่ “ ถา้คริสตจกัรก าลงัเผชิญความยากล าบากยิง่ใหญ่  ใครจะเป็น 
144,000 คนท่ีระบุในพระธรรมววิรณ์ ? ” เขาตอบวา่คนเหล่าน้ีเป็นส่วนของคริสตจกัร
เพราะคริสตจกัรคืออิสราเอลทางจิตวิญญาณ แลว้ขา้พเจา้จึงถามเขาถามวา่เขาเช่ือหรือไม่
วา่พระสัญญาทั้งหมดของพระเจา้ต่อชนชาติอิสราเอลไดบ้รรลุผลทางจิตวญิญาณแลว้ใน
คริสตจกัร   เขาเห็นดว้ยวา่บรรลุแลว้  ขา้พเจา้พดูวา่ “ น่าสนใจวา่เร่ืองท่ีไม่ส าคัญของ
การศึกษาเก่ียวกบัวาระสุดทา้ยเช่นน้ีมีผลต่อหลกัค าสอนเร่ืองคริสตจกัรของคุณดว้ย ” 
ตามค าของเปาโล  “ เช้ือขนมเพียงนิดหน่อยย่อมท าให้แป้งดิบฟูขึน้ได้ท้ังก้อน ”  
(กาลาเทีย 5:9)  
 
ใหเ้ราพดูอีกอยา่งหน่ึง  ลองคิดวา่ท่านก าลงัเดินทางโดยเคร่ืองบินจากลอสแองเจลลิสไป
ฮาวาย  ก่อนเคร่ืองบินข้ึน  นกับินพดูออกล าโพงวา่ “ เอาละเพื่อน  เรามีปัญหาเลก็นอ้ย
กบัระบบน าร่องของเรา แต่อยา่กงัวลกบัมนั  เราจะไม่ออกนอกเส้นทางเกิน 2 องศา ”     
2 องศาอาจไม่มากนกัเม่ือเร่ิมออกจากลอสแองเจิลลิส  แต่เม่ือเราบินไปถึง 3,000 ไมล์
เหนือมหาสมุทรแปซิฟิค  เราจะหลงทางอยา่งหมดหวงั  Big Island จะไม่ปรากฏใน
สายตาเลย 
 
ชดัเจนวา่วธีิท่ีดีท่ีสุดคือการหลีกเล่ียงการออกนอกเส้นทางแมแ้ต่องศาเลก็นอ้ย  ในเร่ือง
ของหลกัค าสอน  จ  าเป็นท่ีเราตอ้งคน้ในพระคมัภีร์  พิสูจนทุ์กส่ิง  และหลีกเล่ียงการเขา้สู่
การโตเ้ถียงเพื่อจูงใจของคน  นัน่คือวธีิท่ีเรายนือยูใ่นพระคุณ 
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การเฝ้าระวงัราคาแพง 
อยา่ถูกหลอก---การเฝ้าระวงัน้ีมีตน้ทุนบางส่ิง  การโตแ้ยง้และการข่มเหงลอ้มรอบการ
เทศนส์อนเร่ืองข่าวประเสริฐตั้งแต่เร่ิมแรก  ดงัท่ีเปาโลแสดงความคิดเห็นวา่ 
 “ ดูก่อน พ่ีน้องท้ังหลาย  ถ้าข้าพเจ้ายงัเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุหนัต  

   เหตุใดข้าพเจ้าจึงยงัถกูข่มเหงอยู่อีกเล่า  ถ้าเช่นนั้น  กางเขนกไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีให้ 
  สะดุดแล้ว ”  (กาลาเทีย 5:11)  

 
ถา้เปาโลเทศนส์อนวา่การยนือยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้อาจไดม้าโดยการกระท าดี  กไ็ม่มี
การต่อตา้นศาสนาคริสต ์ แต่กางเขนของพระคริสตม์กัเป็นส่ิงท่ีถูกต่อตา้น 
 
กางเขนแสดงใหเ้ราเห็นว่ามีเพียงทางเดียวเท่านั้นท่ีท าใหช้อบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจา้  
ขอ้ส่ือสารท่ีแทจ้ริงของความรอดในพระคริสตเ์ท่านั้นท าใหค้นสะดุดเพราะช่างแคบและ
เฉพาะเจาะจง  กางเขนประกาศต่อโลกวา่มีเพียงความหวงัเดียวเท่านั้นส าหรับชีวติ          
นิรันดร์   ความตายและการเป็นข้ึนจากความตายของพระเยซูคริสต ์  เปาโลพดูดว้ยความ
จริงวา่ “ ถา้ขา้พเจา้ตอ้งการมีเสรีภาพและกล่าววา่ ‘ การเขา้สุหนตัดีถา้มนัไดผ้ลส าหรับ
ท่าน ’ แลว้กไ็ม่มีใครจะข่มเหงขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ถูกข่มเหงเพราะขา้พเจา้ใส่ใจมาก
พอท่ีจะยนืหยดัเพื่อความจริง ” 
 
เปาโลไม่ใช่คนท่ีจะพดูรักษาน ้าใจ  เราสามารถเห็นความมุ่งมัน่เชิงอารมณ์ของเขาต่อ
ความจริงในการโจมตีดว้ยค าพดูต่อคนท่ีหมกมุ่นกบัประเดน็เร่ืองการเขา้สุหนตั  เขา
เขียนในกาลาเทีย 5:12  “ ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นท่ีท าให้ท่านยุ่งยากตอนตนเอง
เสียเลย  ” ค  าวา่ “ ตดัออก ” ท่ีใชใ้นฉบบั King James  ตามตวัอกัษรหมายถึง “ ตอน ”  
หรือ “ ตดัอณัฑะออก ” เปาโลหมายความวา่ “ ถา้ผูส้อนเทียมเทจ็เหล่าน้ีเช่ือว่าการตดัเน้ือ
หนงัออกเลก็นอ้ยท าใหเ้ราชอบธรรมไดแ้ลว้ ท าไมพวกเขาไม่ตดัออกหมดและเร่ิมท ากบั 
ตนเองก่อนล่ะ ”  ค  าพดูสมยัใหม่ท่ีเทียบไดก้บัถอ้ยค าของเปาโลอาจเป็น “ ขา้พเจา้หวงัวา่
คนเหล่านั้นท่ีบอกท่านวา่ความชอบธรรมไดม้าโดยการรับบพัติศมาน่าจะท าใหต้ลอด
และจมตนเองตายในน ้า ”  เปาโลระบายความรู้สึกของเขาออกต่อคนเหล่านั้นท่ีบิดเบือน
ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ 
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ลองคิดดูวา่ความคิดเหล่าน้ีท าใหอ้คัรสาวกปวดหวัใจไดเ้พียงใด  น่ีคือความสัมพนัธ์สนิท
ท่ีพระวญิญาณก าลงัท ากิจ  ท่ีซ่ึงคนรักพระจา้และรักกนัและกนั  มีความเป็นหน่ึงเดียว
และความต่ืนเตน้ในพระเจา้จนกระทัง่ผูส้อนเทียมเทจ็เหล่าน้ีเขา้มาในฉาก  ดว้ยการ
แนะน าข่าวประเสริฐฉบบัของตนเอง  พวกเขาสร้างเส้นแบ่งและในไม่ชา้การแบ่งพวกก็
เร่ิมพฒันา  ความรักอนัสวยงามและสัมพนัธ์สนิทท่ีร่างกายน้ีรู้จกัในไม่ชา้กลายเป็นความ
ทรงจ าท่ีห่างไกล  ไม่น่าสงสัยเลยวา่การติเตียนของเปาโลต่อค าสอนของพวกเขานั้นตรง
อยา่งยิง่ 
 

ขอบคุณเปาโล 
เราผูไ้ดม้าถึงพระคุณความรอดอนัประเสริฐของพระเยซูคริสต ์  เป็นหน้ีค าขอบคุณอยา่ง
มากต่อเปาโล   ถา้ไม่ใช่เพราะเปาโล  คนมากมายในคริสตจกัรอาจกลายเป็นส่วนของ
นิกายศาสนายวิอีกนิกายหน่ึงไดโ้ดยง่าย  แต่เป็นเพราะเปาโลผูย้นืหยดัมัน่คงและก่อร่างผู ้
เช่ือใหม่ในพระคุณของพระเยซูคริสต ์ การยนืหยดัของเขามีราคาบางอยา่งต่อเขา  เขาถูก
ข่มเหงและถูกกล่าวร้ายและถูกต่อตา้นอยา่งรุนแรงส าหรับงานรับใชส่้วนใหญ่ของเขา  
แต่กคุ็ม้ค่า  ตอนส้ินสุดชีวติของเขา  เขาสามารถเขียนถอ้ยค าท่ีกระตุน้เหล่าน้ี 
 “ ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเตม็ก าลงั  ข้าพเจ้าได้แข่งขนัจนถึงท่ีสุด ข้าพเจ้าได้รักษา 

   ความเช่ือไว้แล้ว  ต่อแต่นีไ้ปมงกฎุแห่งความชอบธรรมกจ็ะเป็นของข้าพเจ้า   
   ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม  จะทรงประทานเป็นรางวลัแก่ 
   ข้าพเจ้าในวนันั้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้ เดียวเท่านั้น  แต่จะทรงประทานแก่คน 
   ท้ังปวงท่ียินดีในการเสดจ็มาของพระองค์ ” (2 ทิโมธี 4:7-8) 

 
ขอพระเจา้ประทานพระคุณแก่เราท่ีจะยนืหยดัเพื่อความจริงและประทานสติปัญญาท่ีจะ
แบ่งปันมนัดว้ยความรัก  ขอทรงช่วยใหเ้รายดึมัน่ในพระเยซูคริสตแ์ละในความรู้ของ
ความจริง  ขอใหเ้ราตระหนกัถึงความลึกอนัไม่น่าเช่ือของพระพรและอิสรภาพท่ีพระเจา้
ประทานแก่เราอยา่งมากมาย  ขอใหเ้รามีประสบการณ์ในพระพรเหล่าน้ีทุกวนัเม่ือเราเดิน
ในความรักอนัสวยงามของพระองค ์ ยดึมัน่ในพระคุณอนัประเสริฐของพระองค ์
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บทที่ 13 

พระคุณ  :  สมำชิกของรำชวงศ์ 
 
เม่ือเป็นเด็ก  ท่านเคยสงสัยหรือไม่วา่จะเป็นอยา่งไรถา้เกิดมาในราชวงศ ์ ?  พวกเราท่ีมา
จากพื้นเพท่ียากจนอาจเคยใชเ้วลาฝันกลางวนัวา่จะเป็นอยา่งไรท่ีเป็นคนรวย 
 
เราอาจไม่ไดม้าจากครอบครัวท่ีมัง่คัง่  แต่ไบเบ้ิลบอกอยา่งชดัเจนวา่เพราะความสัมพนัธ์
ของเรากบัพระเจา้  เราถูกท าใหเ้ขา้สู่ความเป็นทายาททางจิตวิญญาณโดยทางความเช่ือ  
ดงัท่ีเปาโลเขียนวา่ 
 “ ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว  ท่านกเ็ป็นพงศ์พันธ์ุของอับราฮัมคือ เป็นผู้รับ 

   มรดกตามพระสัญญา ” (กาลาเทีย 3:29) 
 
เม่ือเราสืบคน้การสืบสายเลือดท่ีแทจ้ริงของเรา  เราพบวา่อตัตลกัษณ์ของเรามีรากมาจาก
ยโุรป  เอเซียหรืออฟัริกา  โดยพระคุณ เราสามารถสืบคน้เช้ือสายท่ีแทจ้ริงของเรา
ยอ้นกลบัไปไดถึ้งพระคริสต ์ การบรรลุผลของพระสัญญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมั  และ
เน่ืองจากความสัมพนัธ์พิเศษน้ี  เราเป็นผูรั้บมรดกในแผน่ดินของพระเจา้ 
 

ผู้รับมรดกคอือะไร ? 
เดก็อาย ุ6 หรือ 7 ปีท่ีไดรั้บมรดกกอ้นใหญ่ถือวา่เป็นคนมัง่คัง่มากเม่ือพดูทางเทคนิค  แต่
จนกวา่เดก็คนน้ีจะมีอายถึุงตามท่ีก าหนดในพินยักรรมท่ีพ่อแม่ท้ิงไว ้  เขากมี็สถานะทาง
ปฏิบติัไม่แตกต่างจากคนรับใชท่ี้บา้น  แน่นอนวา่ความจ าเป็นทางกายทั้งปวงของผูรั้บ
มรดกจะถูกสนอง  แต่เขาจะไม่มีสิทธิอ านาจท่ีจะตดัสินใจวา่มรดกของเขาจะถูกจดัการ
อยา่งไรจนกวา่เขาจะมีอายถึุงก าหนด 
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สถานการณ์ชีวติของผูรั้บมรดกไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดต้ั้งแต่สมยัเปาโล ดงัท่ีเขา
เขียนวา่  “ (1) ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดท่ีทายาทยงัเป็นเดก็อยู่ เขากไ็ม่ต่างอะไรกบั 

   ทาสเลย  ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบติัท้ังปวง (2) แต่เขากอ็ยู่ใต้บงัคับ 
   ของผู้ปกครองและผู้ดูแลทรัพย์ จนถึงเวลาท่ีบิดาได้ก าหนดไว้ ”  
   (กาลาเทีย 4:1-2) 

 
เปาโลอธิบายวา่ผูรั้บมรดกอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจของผูดู้แลท่ีไดรั้บมอบความรับผดิชอบ
เตม็ท่ีในการจดัการทรัพยสิ์น  โดยทัว่ไป  ผูป้กครองจะถูกแต่งตั้งใหดู้แลการเล้ียงดูอบรม
สั่งสอนเดก็และสอนเขาถึงส่ิงท่ีถูกตอ้งและผดิจนกวา่เขาจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
 
ในสังคมโรมนั  เดก็ชายถูกถือวา่เป็นทารกจนกวา่เขามีอาย ุ7 ปี  จากเวลาน้ีจนอาย ุ 17 ปี 
แถบสีม่วงเส้นเลก็จะถูกคาดรอบเส้ือคลุมของเขาเพื่อระบุวา่เขาเป็นเดก็  เม่ืออาย ุ 17 ปี  
เขาจะไดรั้บเส้ือคลุมใหม่ท่ีไม่มีแถบสีม่วงเพื่อช้ีวา่เขาถูกถือวา่เป็นผูช้าย  แต่ไม่จนกวา่
เขาจะมีอาย ุ25 ปี เขาจึงจะช่ืนชมกบัสิทธิตามกฏหมายในการจดัการกบัเร่ืองธุรกิจได ้
 
เร่ืองต่างๆ เรียบง่ายกวา่ในวฒันธรรมชาวยวิ  เม่ืออาย ุ 12 ปี  เดก็ชายจะเขา้ร่วมพิธีเฉลิม
ฉลองท่ีเรียกวา่ bar mitzvah  ซ่ึงเขาจะเป็น  “ บุตรแห่งพนัธสัญญา ”  ท่ีไดรั้บการอบรม
อยา่งสมบูรณ์แลว้  บิดาของเดก็ชายจะยนืและถวายค าอธิษฐานเพื่อขอบพระคุณท่ีเขาไม่
ตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าของบุตรชายอีกต่อไป  ในทางกลบักนั  เดก็ชายจะถวายค า
อธิษฐานเพื่อยอมรับความรับผดิชอบส่วนตวัส าหรับตวัเองในฐานะผูช้าย 
 
เปาโลใชก้ารเปล่ียนผา่นเป็นท่ีรู้จกัดีสู่ความเป็นผูใ้หญ่น้ีเพื่ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ของ
ธรรมบญัญติัต่อคนของพระเจา้  เม่ืออิสราเอลถูกวางไวใ้ตธ้รรมบญัญติั  ชนชาติน้ีถูกท า
ใหเ้ป็นผูรั้บมรดกตามพระสัญญาของพระเจา้  แต่ตราบใดท่ีชนชาติน้ียงัอยูใ่ตธ้รรม
บญัญติั  พระสัญญาของการรับมรดกท่ีประเสริฐของเขายงัไม่บรรลุผล  พวกเขารอคอย 
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วนัท่ีเรียกวา่ “ การครบก าหนดเวลา ”  เม่ือพระเจา้จะท าใหส้ าเร็จตามพระสัญญาทุกขอ้
ของพระองคผ์า่นการจดัเตรียมของพระบุตรของพระองค ์จนกวา่จะถึงเวลานั้น อิสราเอล
เป็นเหมือนเด็กเลก็ๆ ภายใตก้ารควบคุมของธรรมบญัญติั 
 

พนัธนาการของธรรมบญัญตัิ 
ธรรมบญัญติัครอบคลุมแทบจะทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนของชีวติประจ าวนั  ตั้งแต่โภชนาการ
จนถึงการท าธุรกิจจนถึงความสัมพนัธ์ในการสมรส  ธรรมบญัญติัใชก้ารสังเกต
ขอ้ผดิพลาดอยา่งเขม้งวดเหนือคนของพระเจา้จนกวา่จะถึงเวลาท่ีเขา “ จบการศึกษา ”  
จากความเป็นเดก็สู่ความเป็นผูใ้หญ่  เม่ือในท่ีสุดเขาสามารถยนิดีกบัผลประโยชนเ์ตม็ท่ี
ของการรับมรดกท่ีสัญญาใหเ้ขา   พระสัญญาของความสัมพนัธ์ใหม่และน่าอศัจรรยก์บั
พระเจา้โดยทางการเสดจ็มาพระเมสสิยาห์ถูกมอบใหแ้ก่อิสราเอล  แต่พระสัญญาน้ีไม่
สามารถบรรลุผลไดจ้นกว่าถึงเวลาท่ีพระบิดาก าหนด 
 
ธรรมบญัญติัใหก้รอบส าหรับแต่ละบุคคลและสังคมโดยรวมในการด าเนินชีวติอยา่งมี
ระเบียบและสอดคลอ้ง  ถา้แนวทางช้ีน าภายนอกเช่นน้ีคือทั้งหมดท่ีเรามีในความสัมพนัธ์
ของเรากบัพระเจา้  เรากจ็ะพบตวัเองอยูใ่นรูปแบบของความเป็นทาส  นัน่คือเหตุผลท่ี
เปาโลเขียนวา่ “ ฝ่ายเรากเ็หมือนกนั  เม่ือเป็นเดก็อยู่  เรากเ็ป็นทาสของวิญญาณต่างๆ 
แห่งสากลจักรวาล ”  (กาลาเทีย 4:3) 
 
เม่ือเปาโลกล่าวถึง “ วญิญาณต่างๆ แห่งสากลจกัรวาล ”  เขาก าลงัพดูถึงส่ิงท่ีเราเรียกวา่
พื้นฐานของชีวติ  ธรรมบญัญติัของโมเสสเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัหลกัพื้นฐาน “ ส่ิงท่ีควร
ท าและไม่ควรท า ” ของการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 
ขา้พเจา้มกัพบวา่เป็นเร่ืองน่าเยาะเยย้ท่ีสภาคริสตจกัรแรก (อธิบายในกิจการบทท่ี 15)   
จดัการอยา่งแขง็ขนักบัค าถามของหลกัปฏิบติัท่ีซบัซอ้นของพฤติกรรมท่ีควบคุมชีวติของ 
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ผูเ้ช่ือ  แมว้า่พวกเขาสรุปวา่ผูเ้ช่ือไม่ถูกผกูมดัใหท้ าตามหลกัปฏิบติัของพฤติกรรม
ภายนอกอยา่งทาสอีกต่อไป  แต่กย็งัมีคริสตจกัรมากมายในทุกวนัน้ีท่ีพยายามใชก้าร
ควบคุมลกัษณะน้ีเหนือคนของเขา 
 
ขา้พเจา้เติบโตข้ึนมาในคริสตจกัรท่ีเช่ือวา่มีค  าบญัชาของพระเจา้ใหบ้อกผูห้ญิงวา่ควร
แต่งตวัอยา่งไรและทรงผมใดท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  ผูน้  ายงัดูเหมือนเช่ือวา่พวก
เขาไดรั้บการเปิดเผยเก่ียวกบัความคิดเห็นของพระเจา้เก่ียวกบัการแต่งหนา้  ในฐานะเดก็    
เราไดรั้บค าสั่งท่ีไม่จบส้ินเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราควรท าหรือไม่ควรท า  ขา้พเจา้จะไม่ไปไกล
ขนาดท่ีจะพดูวา่คริสตจกัรน าเรากลบัไปอยูภ่ายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส  แต่คริสตจกัร
ไดว้างภาระหนกัของการประณามและพนัธนาการบนขา้พเจา้ซ่ึงขา้พเจา้ไม่สามารถแบก
รับไวไ้ด ้  ขา้พเจา้ตอ้งสารภาพบาปอยูเ่สมอเพราะขา้พเจา้ไม่สามารถท าตามมาตรฐานท่ี
พวกเขาตั้งไวไ้ด ้
 
ธรรมบญัญติัไม่มีวนัน าเราเขา้สู่ชีวติท่ีเตม็เป่ียมเป็นอิสระอยา่งท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ตอ้งการใหแ้ก่เรา  มนัเพียงน าความรู้สึกผดิ  การประณามและความสับสน  โชคดีท่ีธรรม
บญัญติัไม่ใช่ตอนจบของเร่ือง 
 

เมือ่เวลานั้นมาถึง 

ในสมยัของเปาโล  ขั้นตอนปฏิบติัทางกฏหมายเก่ียวกบัการสืบทอดมรดกชดัเจนมาก  
เม่ือเดก็ถึงอายตุามท่ีก าหนดในพินยักรรมท่ีท ากนัเป็นส่วนใหญ่  กไ็ม่จ  าเป็นตอ้งมี
ผูป้กครองหรือผูดู้แลเพื่อดูแลแนะน าอีกต่อไป  ผูรั้บมรดกจะไดรั้บส่ิงท่ีใหส้ัญญาไว้
โดยตรง เม่ือเขามีอาย ุ“ ครบก าหนดเวลา ” 
 
เปาโลมีเร่ืองนั้นอยูใ่นใจเม่ือเขาเขียนวา่ 
 “  แต่เม่ือครบก าหนดแล้วพระเจ้ากท็รงใช้พระบตุรของพระองค์มา  ประสูติจาก 

    สตรีเพศและทรงถือก าเนิดใต้ธรรมบญัญติั ”  (กาลาเทีย 4:4) 
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เพราะพระเยซูเจา้ไดเ้สดจ็มา  เราสามารถมีประสบการณ์ในการเตม็เป่ียมของพระพรท่ี
พระเจา้ทรงสัญญาไว ้  แต่มีอีกแง่หน่ึงของความหมายส าหรับความคิดเห็นเร่ือง “ การ
ครบก าหนดเวลา ”  ท่านเคยสงสัยหรือไม่วา่ท าไมพระเจา้อนุญาตใหค้นของพระองค์
ด าเนินชีวติภายใตธ้รรมบญัญติัเป็นเวลาเกือบ 1,400 ปีก่อนท่ีพระองคจ์ะส่งพระบุตรมา ?  
ดว้ยความซ่ือสัตย ์  เราไม่มีวนัเขา้ใจทั้งหมดถึงก าหนดเวลาของพระเจา้ วถีิของพระองค์
ไม่เหมือนวถีิของเราและความคิดของพระองคก์ไ็ม่เหมือนความคิดของเรา  แต่ถา้เรามอง
อยา่งคร่าวๆในประวติัศาสตร์  เราอาจเห็นเหตุผลท่ีชดัเจนมากมายวา่ท าไมเวลาของการ
เสดจ็มาของพระเยซูเจา้ในโลกมนุษยจึ์งเหมาะสมอยา่งยิง่ 
 
ประการแรก    พระคริสตก์  าเนิดในยคุของสันติสุขท่ีไม่เคยมีมาก่อน   มากกวา่ 13 ปีก่อน
ก าเนิดของพระคริสตแ์ละตลอดช่วงชีวติของพระองค ์  ประตูสู่วหิารแห่งเจนาสในโรม
ถูกปิด  เม่ือใดกต็ามท่ีโรมเขา้สู่สงคราม วหิารน้ีจะเนืองแน่นดว้ยผูน้มสัการท่ีมาอธิษฐาน
ต่อเจนาสเพื่อขอชยัชนะ  แต่ในสมยัของพระคริสต ์ ความสงบของการปกครองโดย
โรมนัเกิดข้ึนอยา่งมัน่คง 
 
พวกโรมนัยงัไดท้  าความกา้วหนา้อยา่งมากในการขนส่ง โดยการสร้างระบบท่ีออก
แบบอยา่งดีของถนนตดัตรงขา้มจกัรวรรด์ิ  และภาษากรีก---ภาษาท่ีชดัเจน  แสดงออก
และเฉพาะเจาะจงอยา่งยิง่---กลายเป็นภาษาสากลภายใตก้ารปกครองของโรมนั 
 
ปัจจยัเหล่าน้ีทั้งหมดเป็นผลดีต่อการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วของข่าวประเสริฐใน
ศตวรรษแรก  มนัเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีพระเจา้รอช่วงเวลายทุธศาสตร์น้ีเพื่อวา่ขอ้ส่ือสาร
แห่งความรักและการอภยัโทษของพระองคส์ าหรับมนุษยชาติจะมีผลกระทบทัว่โลก 
 
สังเกตดูวา่เปาโลพดูถึงการท่ีพระคริสตถู์ก “ ส่งมา ”  โดยพระบิดา  ไม่ไดบ้อกโดยนยั 
เพียงแค่การด ารงอยูก่่อนทางภายนอกของพระคริสตเ์ท่านั้น  แต่ยงับอกถึงวา่พระเยซูเจา้ 
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มาเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะในใจ  พระเยซูเจา้ถูกส่งเขา้มาในโลกเพื่อท าใหก้ารไถ่บาปของ
มนุษยชาติสมบูรณ์  พระองคเ์สดจ็มาเพื่อตั้งพนัธสัญญาใหม่ซ่ึงมนุษยส์ามารถสัมพนัธ์
กบัพระเจา้อยา่งใกลชิ้ดและเขา้สู่ความครบบริบูรณ์ของพระพรตามพระสัญญาของ
พระองค ์
 
เปาโลยงับอกเราดว้ยวา่พระเยซูเจา้ “ ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือก าเนิดใตธ้รรม
บญัญติั ”  การกล่าวอา้งการก าเนิดจากหญิงพรหมจารียน้ี์พาดพิงอยา่งชดัเจนถึงพระ
สัญญาแรกของพระเมสสิยาห์ท่ีใหไ้วใ้นพระคมัภีร์  ในปฐมกาล 3:15  พระเจา้ทรงสัญญา
วา่พงศพ์นัธุ์ของหญิงจะท าใหห้วัของงูร้ายแหลก เพื่อท าลายงานของความตายและการ
แยกออกจากพระเจา้ท่ีซาตานไดท้ าใหเ้กิดข้ึนในสวนเอเดน  พระเยซูเจา้ยงั “ ถือก าเนิดใต้
ธรรมบญัญติั ” ดว้ย  เป็นส่ิงเตือนใจวา่พระคริสตก์  าเนิดเป็นคนยวิและถูกส่งมาเพื่อไถ่
บาปใหช้าวยวิเป็นเบ้ืองแรก  พระองคเ์สดจ็มาเพื่อคนของพระเจา้จะไดรั้บความเป็น
ผูใ้หญ่ฝ่ายจิตวญิญาณและยนิดีในมรดกทางจิตวญิญาณทั้งปวงของพวกเขา  โดยทางพระ
เยซูเจา้เท่านั้นท่ีพวกเขาจะไดรั้บมรดกจากพระบิดาในสวรรค ์
 

ช่างเป็นพ่อที่ดอีะไรเช่นนี้ 
ขา้พเจา้มกัคิดถึงธรรมิกชนท่ีรักผูจ้ากไปช่ือไอวา  นิวแมน ซ่ึงเขา้ร่วม Calvary ตั้งแต่
เร่ิมแรก  ขา้พเจา้เคยรักท่ีจะฟังค าอธิษฐานของเธอ  เธอจะพดูวา่ “ พระบิดาท่ีรัก . . . ”  
ขา้พเจา้รักค าน้ีจริงๆ  เธอช่ืนชมในสัมพนัธ์สนิทท่ีสวยงามกบัพระเจา้  เธอสัมพนัธ์กบั
พระเจา้ในฐานะ “ พระบิดาท่ีรัก ” ของเธอ 
 
ท่านไม่รู้หรือวา่ความตายและการเป็นข้ึนจากความตายของพระคริสตท์ าใหท่้านไดมี้
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดสวยงามเช่นน้ีดว้ย ? 
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นัน่คือประเดน็ของเปาโลเม่ือเขาเขียนวา่ 
 “ และเพราะท่านเป็นบตุรของพระเจ้าแล้ว   พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่ง 

   พระบตุรของพระองค์เข้ามาในใจของเรา ร้องว่า  ‘ อับบาคือพระบิดา ’ ”  
   (กาลาเทีย 4:6) 

 
ในขอ้ความน้ี  เราเห็นภาพอนัน่าพิศวงของการเก่ียวขอ้งของตรีเอกานุภาพในชีวติของผู ้
เช่ือ : พระเจา้พระบิดาส่งพระวญิญาณของพระบุตรของพระองคเ์ขา้มาในหวัใจของเรา  
ขอ้ความตรงกนัท่ีพบในโรม 8:15-16  บอกเราวา่พระวญิญาณของพระเจา้เป็นพยาน
ร่วมกบัวิญญาณจิตของเราวา่เราเป็นบุตรของพระเจา้  ความสัมพนัธ์แบบน้ีเป็นไปได้
เพียงเม่ือเรามีประสบการณ์การบงัเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณอยา่งสมบูรณ์เท่านั้น  ดงัท่ีพระ
เยซูเจา้ตรัสไว ้
 “ ซ่ึงบงัเกิดจากเนือ้หนังกเ็ป็นเนือ้หนัง  และซ่ึงบงัเกิดจากพระวิญญาณกเ็ป็น 

   วิญญาณ  อย่าประหลาดใจท่ีเราบอกท่านว่าท่านท้ังหลายต้องบงัเกิดใหม่ ”  
    (ยอห์น 3:6-7) 

 
เม่ือเราบงัเกิดใหม่ทางจิตวญิญาณ  เราไดรั้บฤทธ์ิอ านาจท่ีจะเขา้สู่ความสัมพนัธ์สนิทท่ี
อศัจรรยก์บัพระเจา้ในรูปแบบท่ีเปาโลใชค้  าวา่ อับบา 
 
อับบา เป็นค าท่ีแสดงความรักส าหรับ “ พ่อ ”  เป็นค าอารามิก และถา้ท่านไปอิสราเอลใน
ปัจจุบนั  ท่านจะไดย้นิเดก็ๆร้องเรียก “ อบับา  อบับา ”  พวกเขาก าลงัพดูวา่ “ พ่อ พ่อ ” 
 
พระเยซูเจา้มกัใชค้  าน้ี  ไม่สงสัยเลยวา่สาวกของพระองคไ์ดย้นิพระองคใ์ชค้  าน้ีบ่อยมาก
ในชีวติอธิษฐานของพระองคจ์นพวกเขาไม่ไดแ้ปลค าน้ีเป็นภาษากรีก  พวกเขารักษาการ
แสดงออกดว้ยภาษาอารามิกเพราะพวกเขาตอ้งการยดึความอบอุ่นและความใกลชิ้ดอยา่ง
เดียวกบัท่ีพระเยซูเจา้ทรงแบ่งปันกบัพระบิดาของพระองค ์
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ช่างอศัจรรยเ์พียงใดท่ีไดรู้้วา่พระเจา้ตอ้งการความสัมพนัธ์ดว้ยความรักและส่วนตวั
เช่นเดียวกนัน้ีกบัเราในการเดินกบัพระองคข์องเรา   บ่อยคร้ังท่ีเรามกัจะมองพระเจา้เป็น
พระผูส้ร้างผูย้ิง่ใหญ่ อยูห่่างไกลและทรงฤทธานุภาพ แต่เป็นความตั้งใจของพระเจา้ให้
เราไดรู้้จกัพระองคใ์นฐานะพระบิดาท่ีรักของเรา  หรือแมแ้ต่ในฐานะพ่อของเรา 
 
บางคนมองความคุน้เคยเช่นน้ีเป็นการไม่ใหค้วามเคารพ  แต่เป็นพระเจา้เองผูท้รงเรียกเรา
มาสู่ระดบัความใกลชิ้ดเช่นน้ี ขา้พเจา้ระลึกถึงเวลาท่ีขา้พเจา้มีโอกาสพบกบักลุ่มผูเ้ช่ือ
ชาวอิตาลีในการประชุมอธิษฐาน   เพื่อประโยชนข์องขา้พเจา้  พวกเขาอธิษฐานเป็น
ภาษาองักฤษ  แต่แมอ้ยา่งนั้นกต็ามพวกเขายงัคงพูดถึงพระเจา้ในฐานะ Papa  ตอนแรก
ขา้พเจา้คิดวา่น่ีเป็นเพียงการท าเหมือนเดก็เลก็ๆ อยา่งไม่เป็นทางการ   แต่ช่วงเวลาของ
การสะทอ้นท าใหข้า้พเจา้พิจารณาใหม่  มีความลึกซ้ึงของความรักและความใกลชิ้ดในค า
เรียกนั้นท่ีฟังเป็นจริงตามพระคมัภีร์ 
 
น่าท่ึงเพียงใดท่ีพระเจา้ตอ้นรับเราเขา้สู่การสถิตอยูข่องพระองคใ์นฐานะลูกท่ีรักยิง่  
ไม่ใช่ในฐานะทาสท่ียนืตวังอดว้ยความกลวั  น่ีไม่ใช่ความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อและลูกท่ี
ควรจะเป็นหรือ ?  เม่ือลูกของขา้พเจา้มาเยีย่ม  พวกเขาไม่ไดย้นืตรงท าความเคารพและ
ตวัสั่นดว้ยความกลวัในขณะท่ีคุยกบัขา้พเจา้  พวกเขาไม่ไดเ้ขา้หาขา้พเจา้อยา่งมีพิธีรีตอง
ท่ีเสแสร้งและพดูวา่ “ โอ  คุณพ่อผูน่้ายกยอ่ง โปรดใหต้ามค าขอท่ีอ่อนนอ้มน้ีแก่ลูกของ
ท่านวนัน้ี  ” แต่มกัจะเป็นเหมือนเช่นน้ีมากกวา่ “ เฮ ้พ่อ ผมขอ 5 เหรียญ  ผมไม่มีเวลา
อธิบาย  เอาใหผ้มเด๋ียวน้ีเถอะครับและผมจะคืนใหที้หลงั ” 
 
พระเจา้ปรารถนาใหเ้วลาของเรากบัพระองคเ์ป็นเวลาผอ่นคลายและฟ้ืนฟูหวัใจของเรา   
พระองคต์อ้งการใหเ้รารู้สึกเหมือนอยูบ่า้นกบัพระองคแ์ละเป็นอิสระและเปิดออกใน
ความสัมพนัธ์ของเรา  เราน่าจะรู้สึกเช่นนั้นเพราะไม่วา่อยา่งไรกต็ามชีวติของเราเป็น
หนงัสือท่ีเปิดออกต่อพระองค ์ พระองคท์รงรู้จกัเราดีกวา่ท่ีเรารู้จกัตวัเอง 
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พระเจา้ไม่ไดต้อ้งการใหเ้รามีความสัมพนัธ์ท่ีเยน็ชา  ห่างเหินและห่างไกลกบัพระองค ์ 
พระองคต์อ้งการใหเ้รารู้จกัความรักของพระองคอ์ยา่งเป็นส่วนตวัในส่วนลึกสุดของ
หวัใจเรา  ค  าเรียกใดกต็ามท่ีส่ือสารถึงความใกลชิ้ดเช่นน้ีเป็นท่ียอมรับอยา่งสมบูรณ์  ไม่
วา่จะเป็น “ พระบิดา ”   “ พ่อ ”  หรือแมแ้ต่ “ Papa ” 
 

พ่อในอุดมคต ิ
พระเจา้เป็นพระบิดาของเราในความรู้สึกท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด  เป็นจริงท่ีสุดและศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด  
พระองคท์รงเป็นพระบิดาของเราในทางอุดมคติ  พระเจา้ทรงช่วยเรา  วฒันธรรมท่ีเส่ือม
ทรามของเราไดท้ าลายภาพลกัษณ์พ่อในหวัใจของเดก็มากมาย  นัน่ช่างน่าเศร้า  ขา้พเจา้
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับพ่อผูรั้กพระเจา้ของขา้พเจา้ ผูท่ี้มกัช่วยขา้พเจา้ใหส้ัมพนัธ์กบั
พระเจา้ในทางท่ีใกลชิ้ดและยอดเยีย่มมาก  ขา้พเจา้รู้สึกเสียใจกบัคนท่ีไม่สามารถ
สัมพนัธ์กบัความเป็นบิดาของพระเจา้ในชีวติของพวกเขาเน่ืองจากตวัอยา่งท่ีเส่ือมทราม
บางตวัอยา่ง 
 
ไม่วา่ประสบการณ์ของท่านเป็นอยา่งไร  พระเจา้ตอ้งการใหท่้านสัมพนัธ์กบัพระองคใ์น
ความสัมพนัธ์ท่ีสนิทท่ีสุด  ใกลชิ้ดท่ีสุด  และใหรู้้จกัพระองคใ์นฐานะพระบิดาท่ีรักและ
ชอบธรรม  พระบิดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ บริสุทธ์ิและใส่ใจ  พระวญิญาณของพระองคภ์ายใน
หวัใจเราร้องวา่ “ อับบา   พ่อ  พระบิดา ” 
 
พระเจา้สามารถมอบความรักของพระองคใ์หเ้รา  ใหค้วามกรุณาและความดีงามของ
พระองคแ์ก่เราเพื่อเราจะรักพระองคม์ากข้ึนและมากข้ึน  น่ีคือจุดมุ่งหมายของพระเจา้
เพื่อมนุษย ์   ชีวติของท่านจะไม่มีวนัสมบูรณ์จนกวา่จุดมุ่งหมายของพระเจา้จะส าเร็จใน
ท่าน ---จนกระทัง่ท่านสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งใกลชิ้ดและส่วนตวั  จนกระทัง่เราพดูวา่ 
“ โอ  อับบา ” และรู้สึกจากหวัใจของเรา 
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คุณพ่อทั้งหลาย  ท่านจ าคร้ังแรกท่ีลูกของท่านพดูวา่ “ พ่อ ” ไดไ้หม ?  มนัช่างแตกต่าง
มาก  ท่านเขา้ใจไดอ้ยา่งดี  ลูกสาวเลก็ๆของขา้พเจา้ฉลาดมาก  ค  าแรกท่ีเธอพดูคือ “ พ่อ ”  
ใช่แลว้---ชดัเจนอยา่งท่ีเป็นได ้  ขา้พเจา้หนักลบั  ร้อง  ตะโกน “ อะไรนะ ! ”  ขา้พเจา้
เศร้าท่ีไม่มีใครอยูใ่กลเ้พราะใครจะเช่ือขา้พเจา้ล่ะ  ขา้พเจา้พยายามใหเ้ธอพดูอีกคร้ังและ
เธอกย็ิม้หวานท่ีสุด อยา่งรู้มากท่ีสุดใหข้า้พเจา้---แต่เธอไม่พดูซ ้ า  แต่ขา้พเจา้ไดย้นิมนั  
ในท่ีสุด  เธอกพ็ดูค  านั้นต่อหนา้ทุกคนและขา้พเจา้กรู้็สึกต่ืนเตน้มาก 
 
ในวนันั้น  เม่ือเราพดูเป็นคร้ังแรก “ โอ อับบา ”  และพระองคท์รงไดย้นิเรา  พระเจา้
ต่ืนเตน้  น่ีเป็นการเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ซ่ึงเราสามารถพดูจากหวัใจวา่ “ เฮ ้ นัน่คืออับ
บาของฉนั  นัน่คือพ่อของฉนั  ”  ความอศัจรรยก์คื็อน่ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้ของความ
สมบูรณ์ของความสัมพนัธ์สนิทของเรากบัพระเจา้ 
 

ทายาทของพระเจ้า 
มนัยิง่ใหญ่มากอยา่งไม่สามารถเขา้ใจไดใ้นการเขา้สู่ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ในฐานะ 
อับบา ของเรา  นัน่ไม่ใช่ตอนจบของเร่ือง  เปาโลบอกเราวา่ 
 “ เหตุฉะนั้น  โดยพระเจ้า  ท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป  แต่เป็นบตุร และถ้าเป็น 

   บตุรแล้ว  ท่านกเ็ป็นทายาท ”  (กาลาเทีย 4:7) 
 
โดยการเขา้มาในความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ในฐานะบุตรของพระองค ์  พระวญิญาณของ
พระเจา้ท่ีอยูใ่นหวัใจเราตอนน้ีร้องวา่ “ โอ  อับบา ”  เรากลายเป็นทายาทของพระเจา้  เรา
เป็นทายาทของแผน่ดินนิรันดร์ของพระเจา้ 
 
พระบิดาของเรารักเรามากจนพระองคท์ าใหเ้ราเป็นทายาทของพระองค ์  และการสืบ
ทอดมรดกทางจิตวิญญาณน้ีเป็นความตั้งใจของพระเจา้ใหเ้ป็นพระพรท่ีแทจ้ริงและเป็น
ปัจจุบนัในชีวติเรา 
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บางคนท าความผดิพลาดในการคิดวา่ผูเ้ช่ือตอ้งรอจนกวา่ไดไ้ปสวรรคจึ์งไดช่ื้นชมใน
มรดกของเขา  แต่ไม่มีอะไรไปห่างไกลจากความจริง  ไบเบ้ิลบอกเราวา่เคร่ืองหมายของ
แผน่ดินของพระเจา้คือความชอบธรรม  สันติสุข และช่ืนชมยนิดีในพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
(โรม 14:17)  เราสามารถรับผลประโยชนจ์ากพระพรอนัอศัจรรยเ์หล่าน้ีท่ีน่ีและเด๋ียวน้ี  
สันติสุขพระเจา้ท่ีเกินความเขา้ใจทั้งปวงสามารถรักษาหวัใจและจิตใจของเราในตอนน้ี  
วญิญาณของเราสามารถเตม็ลน้ดว้ยความช่ืนชมยนิดีท่ีไม่สามารถพดูออกมาไดแ้ละเตม็
ดว้ยศกัด์ิศรีในตอนน้ี  เราสามารถมีประสบการณ์ในอิสรภาพจากความรู้สึกผดิและความ
กลวัเพราะเราถูกประกาศใหเ้ป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือของเราในงานท่ีส าเร็จแลว้
ของพระเยซูคริสต ์
 

น่ันไม่ใช่ทั้งหมด  เพื่อน 
เหล่าน้ีเป็นเพียงบางส่วนของมรดกท่ีรุ่งโรจนข์องเราท่ีเป็นของเราแลว้เพราะพระเจา้ท า
ใหเ้ราเป็นทายาทรับมรดกร่วมกบัพระเยซูเจา้  เราสามารถเขา้สู่สถานท่ีแห่งพระพรสูงสุด
เน่ืองจากความรักและพระพรอนัอศัจรรยข์อง “ พ่อ ”  แห่งสวรรคข์องเรา 
 
แต่นัน่ยงัไม่ใช่ทั้งหมด  พระเยซูเจา้ตรัสวา่มีวนัเวลาท่ีจะมาถึงเม่ือพระองคจ์ะตรัสกบัคน
เหล่านั้นท่ีอยูข่า้งขวาพระหตัถข์องพระองค ์
 “ ท่านท้ังหลายท่ีได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา  จงมารับเอาราชอาณาจักรท่ี 

   ได้ตระเตรียมไว้ส าหรับท่านท้ังหลายต้ังแต่แรกสร้างโลก ”  (มทัธิว 25:34) 
 
ขา้พเจา้เป็นทายาทของพระเจา้  ขา้พเจา้เป็นบุตรของพระเจา้  ดงันั้น  ถา้พระบิดาของ
ขา้พเจา้เป็นกษตัริยแ์ห่งจกัรวาล  นัน่ท าใหข้า้พเจา้เป็นเจา้ชายชาร์ลส 
 
นัน่ท าใหท่้านเป็นเจา้ชายหรือเจา้หญิงดว้ย  ท าใหท่้านเป็นทายาทของแผน่ดิน---แผน่ดิน
ท่ีพระเจา้ตอ้งการใหท่้านยนิดีและแบ่งปันกบัพระองค ์โลกท่ีปราศจากการส้ินสุด  และ 
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หลงัจากนั้นเท่านั้นท่ีจุดมุ่งหมายของพระเจา้ส าหรับมนุษยจ์ะบรรลุผลส าเร็จ เม่ือคน
ไดรั้บการช่วยกูเ้ขา้สู่ความสัมพนัธ์สนิทสมบูรณ์และเตม็เป่ียมกบัพระเจา้ 
 
หวัใจของเราสามารถไหลลน้ดว้ยค าขอบพระคุณส าหรับความอบอุ่นและความมัน่คงท่ี
เรารู้สึกในการรู้ถึงความรักและความห่วงใยอนัไม่มีขีดจ ากดัของพระเจา้ต่อเรา  มนัช่าง
ใหก้  าลงัในความรู้ท่ีมัน่ใจวา่พระองคจ์ะดูแลเรา   เฝ้าดูเราและรักษาเราไวใ้นความรักของ
พระองค ์  เราสามารถด าเนินชีวติดว้ยความมัน่ใจและแน่ใจวา่เรามีพระบิดาผูท้รงอยูเ่พื่อ
เรา  หนุนหลงัเราอยา่งมัน่คงในทุกกา้วเดิน  ใหก้  าลงัมหาศาลแก่เราเพื่อเราจะเดินกบั
พระองคใ์นความสดใหม่ของชีวติ 
 
อับบาของเรายดึมัน่ท่ีจะปกป้องเราจากการลม้ลงและน าเราในสภาพไม่มีต าหนิมาอยู่
เบ้ืองหนา้การสถิตอยูข่องพระองคด์ว้ยความช่ืนชมยนิดีอยา่งยิง่ (ยดูา 24)  พระองคม์อบ
ความเป็นบุตรและการสืบทอดมรดกท่ีไม่มีวนัเส่ือมสลายแก่เราผา่นทางพระเยซูคริสต์
พระเจา้ของเรา  ไม่ใช่เพราะเราสมควรไดรั้บ  ไม่ใช่เพราะเราไดม้นัมา  ทั้งหมดน้ีเป็นไป
ไดโ้ดยทางความเมตตาและพระคุณอนัลน้เหลือของพระองคเ์ท่านั้น 
 
ช่างน่าอศัจรรยเ์พียงใดท่ีเม่ือเราบงัเกิดใหม่แลว้  เราคน้พบวา่ในทางท่ีไม่เหมือนใคร เรา
เป็นทั้งคนมัง่คัง่ทางจิตวิญญาณและเป็นสมาชิกราชวงศใ์นแง่ท่ีดีท่ีสุดและจริงท่ีสุด 
เพราะเราเป็นลูกของพระเจา้  เราถูกท าใหเ้ป็นเจา้ชายและเจา้หญิงของแผน่ดิน   เพราะส่ิง
ท่ีพระคริสตท์ าเพื่อเรา  เราจะไดรั้บมรดกท่ีไม่มีวนัเส่ือมสลายและไม่เน่าเป่ือยและไม่มี
วนัจางหายไป---และก าลงัรอทุกคนใหช่ื้นชมตลอดชัว่นิรันดร์ 
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บทที ่14 

พระคุณ   :   ควำมรับผิดชอบอย่ำงเดยีวของเรำ 
 
ขอ้ส่ือสารของพนัธสัญญาใหม่นั้นเรียบง่าย  ตรงไปตรงมาและไม่ผดิพลาด  เราไดรั้บ
ความรอดโดยพระคุณพระเจา้ทางความเช่ือเท่านั้น    ไม่ใช่บนพื้นฐานของการกระท าดี
ใดๆ ท่ีเราไดท้ า  ความรับผดิชอบอยา่งเดียวของคริสเตียนคือเช่ือในความรักและพระคุณ
ท่ีพระเจา้ประทานใหโ้ดยไม่คิดมูลค่า 
 
ขอ้ส่ือสารท่ีชดัเจนน้ีตรงขา้มกบัค าสอนของคนเหล่านั้นท่ีตอ้งการใหเ้ราวางใจในพระ
คริสตแ์ละเช่ือฟังกฎเกณฑห์รือปฏิบติัตามพิธีกรรม  ผูส้อนเหล่าน้ีเรียกขอ้ส่ือสารของเขา
วา่ข่าวประเสริฐ  แต่มนัไม่ใช่ข่าวดีท่ีแทจ้ริงเลย  พวกเขาอา้งวา่เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของ
พระเจา้  เราตอ้งท างานอยา่งเพียงพอ  ธรรมบญัญติัและการกระท าถูกวางไวเ้คียงขา้งกบั
พระคุณ  เหมือนตัว๋ 2 ส่วนสู่ความชอบธรรม  อยา่งไรกต็าม  โดยตรงขา้มกบัผูส้อน
เหล่าน้ี  พนัธสัญญาใหม่ยนืยนัวา่มนัไม่ใช่ธรรมบญัญติัและการกระท าท่ีท าใหช้อบธรรม  
แต่เป็นพระคุณพระเจา้และการตอบสนองดว้ยความเช่ือของเราเท่านั้นท่ีท าได ้
 
เราก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์ ‘ อยา่งใดอยา่งหน่ึง ’  ความชอบธรรมตอ้งมาดว้ยความเช่ือ
ในพระคริสตเ์ท่านั้น หรือไม่กต็อ้งมาโดยการรักษาธรรมบญัญติัของพระเจา้อยา่ง
สมบูรณ์    การยนือยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้โดยความเช่ือหรือความรอดโดยการกระท าเป็น
เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เม่ือเราแสวงหาความชอบธรรมต่อพระพกัตร์พระเจา้  เราตอ้ง
เลือกทางเลือกของเราและตอ้งไม่มองหาพื้นท่ีตรงกลางท่ีประนีประนอม 
 
อบัราฮมัเป็นคนท่ีเพียงแค่เช่ือพระเจา้ และพระเจา้กน็บัวา่เขาชอบธรรม   เรายนือยูบ่น
พื้นฐานเดียวกบัอบัราฮมัและเป็นทายาทของพระพรและพระสัญญาเดียวกนักบัท่ีเขาช่ืน
ชม  สถานะของสิทธิพิเศษน้ีไดม้าโดยความเช่ือเท่านั้น     ไม่ใช่โดยความเช่ือฟังต่อหลกั 
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ปฏิบติัของธรรมบญัญติัหรือกฎเกณฑใ์ดๆ  ถา้เราแสวงหาจะเป็นคนชอบธรรมต่อพระ
พกัตร์พระเจา้โดยการกระท าของเรา  มากกวา่โดยความเช่ือ  เราจะพบตวัเองอยูภ่ายใตค้  า
สาปแช่ง  ไม่มีขอ้ยกเวน้ส าหรับกฏน้ี 
 
ถา้เราใหธ้รรมบญัญติัเป็นความหวงัของความมัน่ใจต่อพระพกัตร์พระเจา้ของเรา  ทาง
เดียวเท่านั้นท่ีเราสามารถรู้จกัความมัน่คงกคื็อการรักษาพระบญัชาทุกขอ้อยา่งไม่มี
ขอ้ผดิพลาดเลย  ดงัท่ีเปาโลเขียนวา่  
 “ เพราะว่าคนท้ังหลายซ่ึงพ่ึงการประพฤติตามธรรมบญัญติักถ็กูแช่งสาป  เพราะ 
    พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนท่ีมิได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อท่ีเขียนไว้ใน 

   หนังสือธรรมบญัญติักถ็ูกแช่งสาป  ”  (กาลาเทีย 3:10) 
 
น่ีหมายความวา่เราไม่มีวนัรู้จริงๆ วา่เราไดรั้บความรอดแลว้หรือยงัจนเม่ือเราตาย  และ
ใครจะสามารถด าเนินชีวติดว้ยแรงกดดนัเช่นน้ีไดเ้ล่า ? 
 
ลองจินตนาการวา่ท่านด าเนินชีวติอยา่งดีพร้อม  รักษาพระบญัชาทุกขอ้  ไม่เคยท าอะไร
ผดิเลย  วนัหน่ึง  ท่านตดัสินใจขา้มถนนในขณะท่ีสัญญาณเดินไดติ้ดอยู ่  ทนัใดนั้น  
คนขบัรถคนหน่ึงขบัฝ่าไฟแดงและชนท่านลม้  ในขณะท่ีท่านมองดูรถของเขาวิง่ผา่น
ท่านไป  ท่านยกก าป้ันและค าพดูสุดทา้ยของท่านก่อนท่ีจะจากโลกน้ีไปคือค าวนิิจฉยั
ของท่านต่อนิสัยการขบัรถของเจา้คนโง่นั้น  ในการกระท าเลก็ๆอนัเดียวนั้น ท่านพลาด
จากเป้าหมาย  ท่านตกจากความสมบูรณ์  ท่านท าบาป---และไบเบ้ิลบอกว่าค่าจา้งของ
บาปคือความตาย 
 
ท่านอาจสามารถรักษาพระบญัชาของพระเจา้ 9 ขอ้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  แต่ถา้ท่านท าไม่ได้
ในขอ้ 10  ท่านกพ็ลาดเป้าหมาย ท่านท าบาป  และข่าวร้ายกคื็อเวน้แต่ท่านจะรักษาธรรม
บญัญติัทั้งหมดและท าทุกอยา่งท่ีเขียนไวใ้นนั้น  ท่านกมี็ความผดิ  ไม่ส าคญัวา่ท่านฝ่าฝืน
ธรรมบญัญติัขอ้ใด เพียงแค่ความลม้เหลวคร้ังเดียวกท็ าใหท่้านตกแลว้ 
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ดงันั้น  ท่านไม่มีโอกาสเลยท่ีจะถูกประกาศวา่ชอบธรรมบนพื้นฐานของความดีของท่าน  
ท่านไม่มีโอกาส  ท่านพลาดเป้าหมายแลว้  ทั้งหมดท่ีท่านสามารถคาดหวงัไดคื้อค า
สาปแช่งของธรรมบญัญติั   การท าใหช้อบธรรมโดยการกระท าดีเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้
เพราะข้ึนอยูก่บัความพยายามของมนุษยท่ี์ไม่สมบูรณ์  การรักษาธรรมบญัญติัเป็นทาง
แห่งค าสาปแช่ง 
 
ในทางตรงขา้ม ช่องทางของความชอบธรรมและพระพรท่ีแทจ้ริงคือทางแห่งความเช่ือ  
เพราะไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความพยายามของท่าน  แต่ข้ึนอยูก่บัพระเมตตาอนัยิง่ใหญ่และ
พระคุณอนัมากลน้ของพระเจา้ต่อท่านในพระเยซูคริสต ์  แมท่้านจะพลาดจากเป้าหมาย--
-แมท่้านลม้เหลวท่ีจะเป็นคนชอบธรรมโดยความพยายามของตวัเอง---พระเจา้ทรงท าให้
ท่านชอบธรรมในพระบุตรของพระองค ์   พระเยซูเจา้รับความรับผดิชอบส าหรับความ
ไม่สามารถท าตามมาตรฐานของพระเจา้ของท่าน  และจ่ายไถ่โทษท่ีท่านเป็นหน้ีแต่ไม่
สามารถจ่ายได ้  พระองคท์รงใหค้วามชอบธรรมท่ีสมบูรณ์ของพระองคแ์ก่ท่านถา้
เพียงแต่ท่านจะเช่ือในพระองคแ์ละวางความเช่ือของท่านในพระองค ์ และตอนน้ี เม่ือถูก
ท าใหถู้กตอ้งกบัพระเจา้โดยทางพระองคแ์ลว้ ท่านกเ็ป็นผูรั้บผลประโยชนข์องพระพร
อนัอศัจรรยท์ั้งปวงของพระเจา้ 
 

ความผดิพลาดที่น่าเศร้า 
หน่ึงในความผดิพลาดท่ีน่าเศร้าท่ีสุดท่ีคริสตจกัรสามารถท าไดก้คื็อการเนน้ท่ีการกระท า
ท่ีผูเ้ช่ือควรท าเพื่อพระเจา้ ก่ีคร้ังแลว้ท่ีท่านไดย้นิค าเทศนาท่ีประณามและรุนแรงท่ีบอก
ท่านวา่ “ ท่านตอ้งอธิษฐานมากข้ึน  ท่านตอ้งใหม้ากข้ึน  ท่านตอ้งเป็นพยานมากข้ึน  
อ่านไบเบ้ิลมากข้ึนหรือรับใชพ้ระเจา้ในคณะกรรมการบางคณะมากข้ึน ”  บ่อยคร้ัง
เพียงใดท่ีท่านไปคริสตจกัรเพื่อการหนุนใจ  แต่ไดย้นิเพียงเร่ืองความลม้เหลวของท่าน
และพระเจา้ผดิหวงักบัท่านเพียงใด ? 
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ส่ิงสุดทา้ยท่ีขา้พเจา้ตอ้งการคือใหใ้ครบางคนวางภาระหนกัลงบนขา้พเจา้เก่ียวกบัความ
ลม้เหลวของขา้พเจา้  ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้ตอ้งท าบางส่ิงมากข้ึน  ไม่มีใครจ าเป็นตอ้งบอก
ขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้อธิษฐานไม่พอหรืออ่านไบเบ้ิลไม่พอหรือถวายแด่พระเจา้ไม่พอ  
ทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ไดจ้ากขอ้ส่ือสารเช่นน้ีคือความรู้สึกผดิมหาศาล  ความสับสนของ
ขา้พเจา้เพิ่มข้ึนเพราะขา้พเจา้ตอ้งการรักพระเจา้มากข้ึนจริงๆ อยากอธิษฐานมากข้ึน  
อยากมีความสัมพนัธ์ท่ีลึกข้ึนกบัพระเจา้  เม่ือเราวางการมุ่งเนน้ของเราบนเร่ืองของความ
ลม้เหลว  เรากจ็บลงดว้ยการสร้างคริสเตียนท่ีพ่ายแพแ้ละทอ้แท ้  ผูย้อมแพแ้ละออกจาก
การวิง่แข่ง 
 
ช่างเป็นขอ้ส่ือสารท่ีแตกต่างไปอยา่งยิง่เม่ือเราหนัมาหาพนัธสัญญาใหม่  มนัไม่ไดเ้นน้
ในส่ิงท่ีเราตอ้งท าเพื่อพระเจา้  แต่เนน้ในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงท าแลว้เพื่อเรา  ส่ิงท่ีเราสามารถ
ท าเพื่อพระเจา้ไม่มีวนัเพียงพอ  ความพยายามของเราเพื่อความชอบธรรมมกัถูกท าให้
เส่ือมเสียโดยความไม่สมบูรณ์ของเรา  แต่ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงท าเพื่อเรานั้นสมบูรณ์  
สวยงาม ครบถว้นและน่าพิศวง  ช่างน่าเศร้าท่ีเรากลบัสมการและพดูมากเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบของเราแทนท่ีจะพดูถึงพระคุณมหศัจรรยข์องพระเจา้ น่ีคือเหตุผลท่ีเราเห็น
คริสตจกัรจ านวนมากก าลงัจะตายไป  เราไม่ตอ้งการใหใ้ครมาเตือนเราถึงความลม้เหลว
ของเรามากเท่ากบัท่ีเราตอ้งการใหใ้ครบางคนแสดงใหเ้ราเห็นทางออกจากสถานการณ์
ยากล าบากของเรา  เราตอ้งการพระคุณ  ไม่ใช่ความรู้สึกผดิ 
 

หน้าที่ของท่าน 
พระเจา้ใหค้วามรับผดิชอบง่ายๆ อนัเดียวแก่ท่าน  :  ใหเ้ช่ือในพระสัญญาของพระองค ์ 
ท่านสามารถช่ืนชมในพระพรแห่งความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ แมว้า่ท่านอาจไม่ไดอ้ธิษฐาน
มากพอ  หรือใหม้ากพอ หรือเสียสละมากพอ เพราะความเช่ือของท่านในส่ิงท่ีพระเจา้ได้
ท าเรียบร้อยแลว้เพื่อท่าน 
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พระเจา้ท าใหพ้ระเยซูเจา้บาปเพื่อท่านเพื่อวา่ท่านจะถูกท าใหเ้ป็นคนชอบธรรมของ    
พระเจา้โดยทางพระองค ์  พระเยซูเจา้มอบความชอบธรรมของพระองคใ์หท่้านเม่ือท่าน
วางความเช่ือและความวางใจของท่านในพระราชกิจท่ีพระองคท์รงท าเพื่อท่าน  พระราช
กิจของพระองคคื์อพระคุณทั้งปวง 
 
เปาโลเร่ิมจดหมายของเขาถึงชาวกาลาเทียดว้ยค าแสดงความนบัถือ “ ขอให้พระคุณด ารง
อยู่กบัท่าน ”    เขาจบจดหมายดว้ย    “ ดูก่อนพ่ีน้องท้ังหลาย ขอให้พระคุณของพระเยซู 
คริสตเจ้าของเราจงสถิตอยู่กบัวิญญาณจิตของท่านท้ังหลายด้วยเถิด อาเมน”  การอวยพร
ของเขาใชค้วามลึกล ้าของความหมายโดยการเนน้ท่ีพระคุณอนัดีเยีย่มของพระเจา้  
พระคุณของพระเยซูเจา้---ไม่ใช่ธรรมบญัญติัของโมเสส---เป็นความจ าเป็นมากท่ีสุดของ
ชาวกาลาเทีย  การเดินในฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณของพระองคไ์ม่ใช่ในความ
พยายามท่ีไร้ผลของเน้ือหนงั  เป็นการทรงเรียกของเขาทั้งหลาย 
 
ชาวกาลาเทียตอบสนองอยา่งไร ?   มนัไม่ไดถู้กบอกไว ้  น่ีอาจเป็นเพราะค าถามท่ีตั้งข้ึน
ถามในกาลาเทียมกัเป็นค าถามเปิด  ท่านจะพึ่งในความชอบธรรมของตนเองหรือท่านจะ
วางใจในการจดัเตรียมดว้ยพระเมตตาของพระเจา้ ?  ท่านจะคงอยูใ่นขอ้ส่ือสารเรียบง่าย
ของความรอดโดยพระคุณทางความเช่ือหรือไม่ ?  หรือท่านจะเพิ่มเติมรายการของการ
กระท าอนัชอบธรรมของท่านเขา้ไปในงานท่ีท าส าเร็จแลว้ของพระคริสต ์?   ท่านจะเดิน
ในเน้ือหนงัหรือในพระวิญญาณ ?  ท่านจะสรรเสริญในกางเขนของพระคริสตเ์ท่านั้น
หรือไม่ ?  หรือท่านจะแสวงหาการยอมรับและรางวลัของโลกน้ีเพื่อวา่ท่านอาจรับเกียรติ
ในเน้ือหนงัของท่าน ? 
 
เหล่าน้ีคือประเดน็ท่ีผูเ้ช่ือทุกคนในทุกยคุสมยัตอ้งปล ้าสู้  ค  าตอบท่ีท่านยดึมัน่จะบอก
ความแตกต่างระหวา่งสันติสุขและความกลวั  ความเยอ่หยิง่และความถ่อมใจท่ีแทจ้ริง  
และชีวติจิตวญิญาณและความตาย 
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ขอใหท่้านยนืมัน่โดยไม่หวัน่ไหวเพื่อพระคุณของพระเยซูคริสต ์  ขอใหท่้านไม่ถูกผลกั
โดยความปรารถนาท่ีหลอกลวงเพื่อเอาใจมนุษย ์  ขอใหท่้านมีใจของสวรรคม์ากจนท่าน
เป็นคนดีท่ียิง่ใหญ่ในโลก ยดึถอ้ยค าแห่งชีวติในโลกท่ีมืดและส้ินหวงั  และขอใหท่้าน
ไดรั้บเกียรติในส่ิงท่ีพระเยซูเจา้ทรงท าเพื่อท่านและในส่ิงนั้นเท่านั้น 
 


