แก่นแท้ 3: ร่วมทางไปกับพระเจ้
แก่นแท้ 3
ร่วมทางไปกับพระเจ้า

พระเจ้ามีความหมายอย่างไรต่อคุณ
เมือ่ คุณนึกถึงพระเจ้า คุณย่อมนึกถึงอะไร พระองค์เป็ นเหมือนลางสังหรณ์ทห่ี า่ งไกลจากชีวติ จริงหรือเปล่า คุณอาจคิดว่าพระเจ้า
ห่างไกล แต่จริงๆ แล ้วพระองค์ไม่ได้หา่ งไกล พระองค์ใกลช้ ดิ กว่าทีค่ ุณคาดคิด กษัตริยด์ าวิดเคยกล่าวไว้วา่
เพลงสดุดี 139:7-10 ข้าจะไปไหนถึงพ้นพระวิญญาณ ข้าจะหนีไปไหนให้พน้ พระพักตร์ ถ้าข้าขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิต
ทีน่ นั ่ ถ้าข้าจะปูทน่ี อนไว้ในนรก ดูเถิด พระองค์ทรงสถิตทีน่ นั ่ ถ้าข้าจะติดปี กแสงอรุณ และพํานักทีท่ อ้ งทะเลไกลโพ้น แม้ถงึ ที่
นัน่ หัตถ์ของพระองค์จะนําข้า และหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าไว้
แม้ในยามทีเ่ ราเหินห่างไปจากพระเจ้า พระองค์จะไม่มวี นั ห่างไกลจากเรา
พระเจ้าสถิตอยู่ทกุ หนทุกแห่ง นี่หมายความว่าพระองค์อยู่ทกุ หนทุกแห่ง ในทุกเวลา ในสิง่ สร้างสรรค์ทงั้ ปวง
ปทานุกรมไมโครซอฟเอนคาร์ตา ค.ศ.2005
กิจการ 17:24-28 พระเจ้าผูท้ รงสร้างโลกกับสิง่ ทัง้ ปวงในโลก พระองค์ทรงเป็ นเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิต
ในวิหารทีม่ อื มนุษย์ได้สร้างไว้ การทีม่ อื มนุษย์นมัสการพระองค์ หมายความว่าพระเจ้าประสงค์สง่ิ หนึ่งสิง่ ใดจากเขา ก็หามิได้
เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานชีวติ และลมหายใจ และสิง่ สารพัดแก่คนทัง้ ปวง พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทกุ ชาติ สืบสาย
โลหิตเดียวกัน ให้อยู่ทวพื
ั ่ ้นพิภพโลก ได้ทรงกําหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ เพือ่ เขาจะได้แสวงหาพระองค์ หากเขาจะคลําหา
ก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มทิ รงอยู่หา่ งไกลจากเราทุกคนเลย เรามีชวี ติ และไหวตัวและเป็ นอยู่ในพระองค์
มนุษย์คงไม่ค่อยเข้าใจพระเจ้าและพลังอันไม่รูส้ ้นิ สุดของพระองค์ แต่ถา้ คุณอยากทราบว่าพระเจ้าเป็ นอย่างไร ก็เพียงแต่ดูทพ่ี ระเยซู
พระเยซูเป็ นตัวแทนของพระเจ้า ผูซ้ ง่ึ มายังโลกเพือ่ สร้างสายสัมพันธ์กบั เรา และชี้ทางให้เราพบพระเจ้า พระบิดาของพระองค์
ยอห์น 14:7 ถ้าท่านรูจ้ กั เราแลว้ ท่านก็จะรูจ้ กั พระบิดาของเราด้วย ตัง้ แต่น้ ีไปท่านก็รูจ้ กั พระองค์ และได้เห็นพระองค์
คุณได้รบั โอกาสน่าทึง่ ทีจ่ ะสร้างสายสัมพันธ์กบั พระเจ้าและพระเยซูเป็ นส่วนตัว

มีมิตรภาพกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว ผ่านพระเยซู
ลองนึกดูวา่ จะเป็ นเช่นไร ถ้าหากมีเพือ่ นทีค่ ุณบอกเล่าความในใจให้ฟงั ได้ทกุ เรื่อง โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าเขาจะคิดว่าคุณเป็ นคนแปลก
ลองนึกถึงเพือ่ นทีล่ ว่ งรูท้ ุกสิง่ ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ ทัง้ ทีด่ แี ละไม่ดี แต่ยงั รักคุณเหมือนเดิม เพือ่ นทีเ่ ป็ นกําลังใจในยามย่อท้อ
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เพือ่ นทีช่ ่วยให้คุณบรรลุเป้ าหมายและความใฝ่ ฝนั ของคุณเอง เพือ่ นทีห่ ว่ งใยมาก ความสุขในระยะยาวของคุณจึงมีความสําคัญต่อเขา
มากกว่าสภาพความเป็ นอยู่ชวั ่ ครู่ชวั ่ ยามของคุณ เพือ่ นผูม้ อบคําปรึกษา
ซึง่ คุณไว้วางใจได้เสมอ เพราะคุณทราบว่าเขาเอาใส่ใจต่อความสุขของ
คุณ พระเยซูเป็ นเพือ่ นผูน้ ้ ไี ด้ คุณเชื่อมสัมพันธภาพทีใ่ กล ้ชิดและอบอุ่น
กับพระเจ้าได้ ผ่านพระองค์
เช่นเดียวกับมิตรภาพทีแ่ น่นแฟ้ นและยัง่ ยืนทีส่ ุด ซึง่ เราต้องให้ความเอา
ใจใส่
ความรอดก่อให้เกิดมิตรภาพดังกล่าว ทว่าเป็ นเพียงจุดเริ่มต้น พระเยซู
อยากให้เราได้สมั ผัสชีวติ ที่สมปรารถนาและมีความสุข พระองค์ทราบว่า
ทางเดียวทีจ่ ะเป็ นเช่นนัน้ ได้ ก็คือการทีเ่ รามีสายสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชิดกับ
พระองค์

ความหมายของการนมัสการพระเจ้า
คุณเคยชื่นชอบภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ และนึกถึงเรื่องราวหรือตัวละครจนลืมไม่ลงบ้างไหม ถ้าหากเรารักพระเจ้าสุดความคิด
จิตใจ พระเจ้าจะสถิตอยู่ในความคิดของเรา เปรียบเสมือนภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ เมือ่ เราเติมเต็มชีวติ เราด้วยความรักและการ
นมัสการพระเจ้า เราก็จะชื่นชอบความสํานึกว่าพระองค์สถิตอยู่ในชีวติ เรา และหนทางอันเร้นลับของพระองค์
ต่อไปนี้เป็ นคําจํากัดความของคําว่านมัสการ


การปฏิบตั ิต่อบางคนหรือบางสิง่ โดยถือว่าเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ และให้ความเคารพนับถือ โดยการอธิษฐานอ้อนวอน
และสักการบูชา



การรักและยกย่องนับถือบางสิง่ หรือบางบุคคลอย่างมาก

พระเจ้าอยากให้ความรักและการนมัสการพระองค์ เป็ นสิง่ ทีม่ าจากใจจริง พระองค์ไม่อยากให้เรารูส้ กึ ว่าเราต้องทําตามความคาดหวัง
หรือมาตรฐานสู งส่งทางวิญญาณของใคร พระองค์อยากให้เราสร้างสายสัมพันธ์กบั พระองค์ ในทางทีไ่ ด้ผลสําหรับเรา และมี
ความหมายต่อเราเป็ นส่วนตัว
เราควรทราบวิธีบง่ บอกความรักทีเ่ รามีต่อพระเจ้า ในทางทีท่ าํ ให้พระองค์พอใจ เมือ่ เราสํานึกว่าพระเจ้าได้อะไรมากมายเพือ่ เรา และ
สํานึกว่าเราจําเป็ นต้องมีพระเยซู ก้าวต่อไปก็คือการเข้าใจว่าพระองค์อยากให้เราแสดงความรักทีม่ ตี ่อพระองค์อย่างไร
ต่อไปนี้เป็ นวิธีการบางส่วนทีเ่ ราสามารถบ่งบอกถึงความรักทีม่ ตี ่อพระเจ้า
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1) รักและปฏิบตั ิตามพระคาของพระองค์
พระคําของพระเจ้าเป็ นหลักการดําเนินชีวติ อย่างมีความสุข เมือ่ เราปฏิบตั ติ ามพระคํา พระองค์ก็จะพอใจ พระองค์สญั ญาว่าจะมอบ
ผลประโยชน์และสิง่ ดีๆ มากมายให้แก่ผูท้ ต่ี ดิ ตามพระองค์อย่างใกล้ชดิ
พระเยซูกล่าวว่า ถ้าเรารักพระองค์ เราจะปฏิบตั ติ ามบัญญัตขิ องพระองค์ และเราเป็ นเพือ่ นของพระองค์ ถ้าเราทําตามทีพ่ ระองค์ขอ
การเป็ นเพือ่ นคนหนึ่งของพระองค์ก็เป็ นเกียรติอย่างสูง เพราะในฐานะเพือ่ นของพระองค์ เราก็มสี ายสัมพันธ์กบั พระองค์ผูท้ ท่ี รงพลัง
ทีส่ ุดในโลก
ยอห์น 15:7 ถ้าท่านยึดถือในเรา และถ้อยคําของเราฝังอยู่ในใจท่าน ท่านจะขอสิง่ ใดซึง่ ท่านปรารถนา ท่านก็จะได้สง่ิ นัน้
2) เชือ่ มสัมพันธ์กบั พระองค์ดว้ ยการอธิษฐาน
การมีมติ รภาพทีด่ กี บั ใคร ก็ตอ้ งใส่ใจดูแล ถ้าคุณมีเพือ่ นทีด่ ี คุณคงไม่มองข้ามเขาใช่ไหม นอกจากการทําอะไรสนุกๆ ด้วยกันแล ้ว
คุณคงจะพูดคุยกันเกี่ยวกับวันเวลาหรือสัปดาห์นนั้ บอกเล่า
ความในใจ และเพลิดเพลินกับเรื่องตลกขบขันทีเ่ ล่าสู ่กนั ฟัง
หรือแลกเปลีย่ นความเห็นในเรื่องทีค่ ุณทัง้ สองสนใจ เราอาจมี
มิตรภาพอย่างเงียบๆ แต่มติ รภาพจะแน่นแฟ้ นขึ้น เมือ่ ติดต่อ
พูดคุยกันพอสมควร
พระเยซูตอ้ งการติดต่อพูดคุยกับเราเช่นนี้ พระองค์ไม่เพียงแต่
อยากให้เราติดต่อพูดคุยกับพระองค์ โดยบอกเล่าปัญหา และ
ขอความช่วยเหลือเท่านัน้ แต่พระองค์สนใจทีจ่ ะรับฟังด้วยว่า
วันนัน้ เป็ นยังไงบ้าง เราสนใจเรื่องใด อะไรทําให้เรามีความสุข
และสิง่ ใดมีความสําคัญต่อเรา ฯลฯ เราติดต่อพูดคุยกับพระ
เยซูเช่นนี้ ด้วยคําอธิษฐาน
เยเรมีย ์ 29:13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมือ่ เจ้าแสวงหาเราสุดใจ
พระเยซูยงั บอกด้วยว่า สิง่ ใดทีเ่ ราขอพระบิดาในนามของพระเยซู พระองค์จะมอบให้แก่เรา พระเจ้าเชิดชูพระเยซู และมอบนามแด่
พระองค์ทเ่ี หนือกว่านามอืน่ ใด โดยทีท่ กุ ผูท้ ุกนามจะคุกเข่านมัสการพระองค์ ทัง้ ในสวรรค์ บนโลก และในขุมนรก นับว่าเป็ นอํานาจ
มหาศาล นี่หมายความว่าถ้าเราต้องการให้บางสิง่ เกิดขึ้น เราควรจะอ้างสิทธิ์ขอพลังอํานาจดังกล่าว ผ่านนามของพระเยซู
3) รับฟังเสียงของพระองค์
พระเยซูช่นื ชอบทีจ่ ะพูดคุยกับเราด้วย พระองค์มอี ะไรบอกเล่ามากมาย ในฐานะเพือ่ นของพระองค์ เราควรจะแน่ใจว่าเป็ นการสนทนา
จากทัง้ สองฝ่ าย โดยทีพ่ ระเยซูมโี อกาสพูดคุยเช่นกัน
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แบบพิธีการอธิษฐาน
แบบพิธีการอธิษฐานนัน้ ง่ายดาย เหมือนการสนทนากัน เช่นการคุยทางโทรศัพท์ หรือแชทออนไลน์ คุณมองไม่เห็นอีกฝ่ าย
หนึ่ง แต่คุณสือ่ สารกับเขาผ่านทางสายโทรศัพท์หรือสัญญาณวิทยุ แล ้วเขาก็ตอบกลับมาในทางเดียวกัน
คู่สนทนาจะคิดอย่างไร ถ้าคุณรีบพูดสิง่ ทีต่ อ้ งการบอกเขาทางโทรศัพท์ แล ้ววางหูโดยไม่รอคําตอบ หรือคุณส่งคําถามไปให้
เขา แล ้วลงชื่อออกจากระบบ ก่อนทีเ่ ขาจะตอบกลับ หรือคุณขอความเห็นของเขาเกี่ยวกับบางเรื่อง แลว้ ปิ ดโทรศัพท์มอื ถือ
ก่อนทีเ่ ขาจะมีโอกาสตอบ ถ้าหากคุณทําเช่นนี้จนเป็ นนิสยั บุคคลคนนัน้ ก็คงหยุดติดต่อสือ่ สารกับคุณไปเลย
ทีน้ ลี องนึกดูซวิ า่ พระเยซูคงรูส้ กึ อย่างไร ทุกครัง้ ทีค่ ุณพูดคุยกับพระองค์แต่หยุดการสนทนา ก่อนทีค่ ุณให้โอกาสพระองค์
ร่วมสนทนาด้วย ความหมายของคําว่า "สนทนา" คือ "การพูดคุยระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป เป็ นการแลกเปลีย่ นความคิด
สาระ และอืน่ ๆ"
เห็นได้ชดั ว่าการพูดคุยกัน และการแลกเปลีย่ นความคิด เป็ นการมอบให้ และการรับ ฉันตัง้ คําถาม และคุณก็ตอบ คุณตัง้
คําถาม และฉันก็ตอบ ฉันโต้แย้งคําตอบของคุณ แล ้วคุณก็ประชัน ในทีส่ ุดเราสรุปผลออกมาได้ นัน่ เป็ นการสนทนาวิธีหนึ่ง
ดังนัน้ ทําไมจึงเป็ นเรื่องแปลกทีจ่ ะสนทนาตามปกติกบั พระเยซู พระองค์รบั ฟังเสมอ พระองค์เพียงแต่รอให้คุณเปิ ดโอกาส
ให้พระองค์ได้แลกเปลีย่ นความคิดบ้าง คุณอาจมีคาํ ถาม พระองค์ก็อาจมีคาํ ตอบทีเ่ หมาะเจาะ แต่คุณต้องไม่ไปไหน และ
รอคอยคําตอบ
พระเยซูพูดออกเสียงหรือเปล่า คําตอบต่อคําถามนัน้ คงเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งค้นพบกันเอง เมือ่ คุณสัมผัสแล ้ว คุณจะพบว่าการ
สนทนากับพระเยซูนนั้ น่าติดอกติดใจมาก เช่นเดียวกับการคุยทางโทรศัพท์ การส่งข้อความ หรือการแชทผ่านอินเตอร์เน็ต
4) มีศรัทธาในพระองค์
พระเจ้าชื่นชอบเมือ่ เรามีศรัทธาในพระองค์ ยิง่ เราไว้วางใจพระองค์มากขึ้นเท่าไร พระองค์ก็จะดูแลสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญต่อเรามาก
ขึ้นเท่านัน้
พระองค์อยากให้เราพักพิงพระองค์ และกล ้าขอการปกป้ องคุม้ ครองในยามทีจ่ าํ เป็ น และจัดหาปัจจัยให้เราในยามทีข่ ดั สน และ
มอบคําตอบเมือ่ เรามีคาํ ถามทีน่ ึกสงสัยข้องใจ การไว้วางใจเทียบเท่ากับความศรัทธา พระคัมภีรก์ ล่าวว่าเราไม่มที างทําให้พระเจ้า
พอใจได้ โดยปราศจากศรัทธา ดังนัน้ ถ้าคุณต้องการให้พระเจ้าพอใจ ขอให้มศี รัทธาและไว้วางใจพระองค์ในทุกสิง่ ทุกอย่าง!
หน้าผา
นักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์กลุม่ หนึ่งสํารวจเทือกเขาแอลป์ ในถิน่ ทุรกันดาร เพือ่ เสาะหาดอกไม้พนั ธุใ์ หม่ วันหนึ่งเขา
ส่องกล้องเห็นดอกไม้ทห่ี ายาก งดงาม และประเมินค่ามิได้ทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่ดอกไม้ข้นึ อยู่ในหุบเขาลึก มีหน้าผาสูงชัน
ขนาบข้าง ต้องหย่อนเชือกให้คนลงไปเก็บ
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มีเด็กผูช้ ายคนหนึ่งมองดูอย่างสนอกสนใจ เขาบอกเด็กคนนัน้ ว่าจะให้ค่าจ้างงาม ถ้าเขาหย่อนตัวลงไปเก็บดอกไม้นนั้ มาให้
เด็กน้อยมองลงไปข้างล่าง แล ้วบอกว่า "เดีย๋ วผมกลับมา" ในไม่ชา้ เขาก็กลับมา
พร้อมด้วยชายร่างกํายํา เด็กชายเดินไปหานักพฤกษศาสตร์ และกล่าวว่า "ผม
จะลงไปเอาดอกไม้ให้คุณ ถ้าชายคนนี้เป็ นคนจับเชือกไว้ นี่พอ่ ของผมเอง"
เขามีความมันใจอย่
่
างยิง่ ในตัวบิดาของเขา ผูซ้ ง่ึ เขาเชื่อถือ
พระบิดาในสวรรค์อยากให้เราไว้วางใจพระองค์จนถึงทีส่ ุด พระองค์ยนิ ดีทจ่ี ะ
แสดงให้เห็นความสัตย์ซอ่ื ของพระองค์ เราไว้วางใจได้วา่ พระองค์จะยึดเหนี่ยว
เราไว้ ในยามเราอยู่บนหน้าผา
ผูป้ ระพันธ์นิรนาม
เมือ่ เรามีศรัทธาในพระเจ้า เราทราบว่าถ้ามีอะไรผิดไป ก็คงมีเหตุผลและจุดมุง่ หมายทีเ่ ป็ นเช่นนัน้ เราหันไปยึดมันในคํ
่ าสัญญาที่
พระองค์ให้ไว้ ในโรม 8:28 ว่าทุกสิง่ จะลงเอยด้วยดี พระองค์อยากให้เราไว้วางใจพระองค์ เมือ่ สิง่ ต่างๆ ยํา่ แย่
ข้อความที่หยิบยกมาจาก เชลยการสรรเสริญ
เช้าวันหนึ่งผมขึ้นรถจะขับไปทํางาน แต่รถไม่ยอมสตาร์ท ในกองทหารไม่มขี อ้ แก้ตวั ใดๆ ทีไ่ ปทํางานสาย ผมกล่าวว่า "ผมนัง่ อยู่
ตรงนี้ พระองค์คงอยากให้ผมเรียนรูอ้ ะไรสักอย่าง ผมขอบคุณทีร่ ถสตาร์ทไม่ตดิ ”
อีกไม่นานก็มคี นเดินมาและช่วยผมสตาร์ทรถจนติด
เช้าวันต่อมาก็เกิดขึ้นอีก "ขอบคุณพระองค์ ผมทราบว่าพระองค์มเี หตุผลดีๆ ที่ ผมต้องนัง่ รออยู่ทน่ี ่ี ผมขอสรรเสริญพระองค์
อย่างมีความสุข" ในทีส่ ุดผมก็สตาร์ทรถจนติด
ต่อมาผมเอารถไปทีอ่ ู่ทหาร ผมเล่าปัญหาให้ฟงั เขากล่าวว่า "ขอโทษครับ แต่ช่างซ่อมรถเกิดหัวใจวาย นอนพักฟื้ นอยู่ท่ี
โรงพยาบาล ผมไม่อยากจะพูดเลย แต่คุณคงต้องเอารถไปเข้าอู่ขา้ งนอก" เขามีใบหน้าทีก่ งั วล เมือ่ พูดเช่นนัน้ "เขารูว้ า่ ช่างของ
เรานอนอยู่โรงพยาบาล เขาจะคิดเงินแพงมากแน่ๆ เขาทําแบบนัน้ กับคนอืน่ ๆ ทีผ่ มส่งไปหาเขา"
ขณะขับรถไปที่ "อู่ขา้ งนอก" มีเสียงกระซิบว่า "แย่นะทีช่ ่างอู่รถข้างนอกเอาเปรียบทหารแบบนี้"
ผมขับไล่ความคิดนัน้ ไป แล ้วขอบคุณทีพ่ ระองค์บนั ดาลให้เหตุการณ์น้ เี กิดประโยชน์ต่อผมเอง ผมกล่าวว่า "ผมทราบว่า
พระองค์มสี ว่ นในเรื่องนี้ ผมขอสรรเสริญพระองค์"
ผมขับรถเข้าอู่ ผูจ้ ดั การเดินมาหา แล ้วถามด้วยแววตาว่า "มีอะไรให้ช่วยไหมครับ"
ผมอธิบายปัญหาให้ฟงั เขาเอ่ยถึงสิง่ ต่างๆ ที่ “อาจเป็ นปัญหา”
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"เราเปลีย่ นอะไหล่นนั้ ทีน่ ่ไี ม่ได้ เราต้องส่งรถไปทีร่ า้ นอืน่ อย่างไรก็ตาม นัน่ อาจไม่ใช่ปญั หา เราอาจจะต้องทําอย่างอืน่ อาจมี
ปัญหาหลายอย่าง แต่เราจะหาให้พบ"
“ใช้เวลานานไหม"
เขายิ้มแล้วบอกว่า "ขอโทษครับ ผมไม่รูจ้ ริงๆ สุดแล้วแต่ปญั หา"
ผมนึกถึงค่าบริการก้อนใหญ่ทนั ที
"ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร"
"ขออภัย ผมไม่ทราบจริงๆ ว่าเท่าไร"
ช่างทีอ่ ู่ทหารพูดถูก เขาพร้อมทีจ่ ะเอาเปรียบผมสุดๆ เลย "ขอบคุณทีพ่ ระองค์มเี หตุผลดีๆ ถึงเป็ นเช่นนี้"
ผมตกลงว่าจะเอารถกลับมาตอนเช้าวันรุ่งขึ้น แล ้วฝากไว้จนกว่าเขาจะซ่อมเสร็จ
ผมพยายามสตาร์ทรถ ในทีส่ ุดก็ติด แล ้วผมก็เข้าเกียร์จะขับออกไป ตอนนัน้ เองผูจ้ ดั การเข้ามาคว้าแขนผม "เดีย๋ วครับ! ผมคิด
ได้แล ้วว่าปัญหาอาจเป็ นอะไร ช่วยปิ ดเครื่องหน่อยครับ!"
เขาเปิ ดกระโปรงรถ แล ้วเอาไขควงจิ้มตรงนัน้ ตรงนี้ อีกสองสามนาที เขาบอกว่า "ลองติดเครื่องดูครับ"
ผมเหยียบคันเร่ง แล ้วเครื่องยนต์สง่ เสียง ราวกับเป็ นรถคันใหม่
"เยีย่ มมาก เท่าไหร่ครับ"
"ไม่เป็ นไรครับ ผมยินดีช่วย"
พระองค์พูดกับจิตใจผมอีกครัง้ ว่า "ลูกรัก เราอยากให้เจ้ารูว้ า่ ชีวติ เจ้าอยู่ในอุง้ มือเรา เจ้าไว้วางใจเราได้ทุกอย่าง เมือ่ เจ้าขอบคุณ
เราในทุกสถานการณ์ เจ้าจะเห็นว่าเราจะจัดการดูแลรายละเอียดปลีกย่อยในชีวติ เจ้า"
เมอร์ลนิ คาโรเทอร์ จากเรือ่ ง เชลยการสรรเสริญ
5) การรักผูอ้ นื ่
ผลดีจากการมีมติ รภาพกับพระเยซูก็คือ จะช่วยให้คุณมันใจยิ
่ ่งขึ้น ในมิตรภาพทีค่ ุณมีกบั ผูอ้ น่ื คุณแบ่งปันกับผูอ้ น่ื จากใจได้มาก
ขึ้น ใน มัทธิว 25:35-40 พระเยซูบอกเล่าตัวอย่างแนวปฏิบตั ิ ว่าการมอบความรักแก่ผูอ้ น่ื และทําอะไรให้กบั ผูอ้ น่ื ด้วยนํา้ ใจ ก็
เหมือนการทําเช่นนัน้ ให้กบั พระเยซู
มัทธิว 25:35-40 ‘เพราะว่าเมือ่ เราหิว ท่านจัดหาอาหารให้เรากิน เรากระหายนํา้ ท่านให้เราดืม่ เราเป็ นแขกแปลกหน้า ท่าน
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ต้อนรับเรา
‘เราตัวเปล่า ท่านให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมือ่ เราเจ็บป่ วย ท่านมาเยีย่ มเรา เมือ่ เราถูกจองจํา ท่านมาเยีย่ มเรา'
บรรดาผูช้ อบธรรมจะทูลว่า `ทีข่ า้ เห็นพระองค์หวิ และจัดอาหารมาถวายพระองค์เมือ่ ไร หรือทรงกระหายนํา้ และถวายให้
พระองค์ดม่ื เมือ่ ไร
‘ทีข่ า้ เห็นพระองค์เป็ นแขกแปลกหน้า และต้อนรับพระองค์เมือ่ ไร หรือพระกายเปล่า และสวมฉลองพระองค์ให้เมือ่ ไร
‘ทีข่ า้ เห็นพระองค์ประชวร หรือถูกจองจํา และได้มาเฝ้ าพระองค์เมือ่ ไร'
แล ้วจอมกษัตริยจ์ ะตรัสตอบเขาว่า `เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ซึง่ ท่านได้กระทําแก่ผูต้ าํ ่ ต้อยคนใดคนหนึ่งในพวกพีน่ อ้ ง ก็
เหมือนได้กระทําแก่เราด้วย'
เมือ่ นึกถึงช่วงเวลาทีพ่ ระเยซูอยู่บนโลก คุณนึกถึงคุณสมบัตโิ ดดเด่นอะไรบ้าง คุณนึกถึงความรักและความเห็นใจ หรือความ
ถ่อมตน ในการทีพ่ ระองค์ยอมเป็ นผูท้ ไ่ี ม่มชี ่อื เสียงเรียงนาม บางทีคุณอาจนึกถึงการทีพ่ ระองค์ให้อภัย พระเจ้าชอบให้เรา
เลียนแบบวิสยั ของพระเยซู นัน่ เป็ นทางหนึ่งทีเ่ ราแสดงออกถึงความรักทีม่ ตี ่อพระองค์ ผลพลอยได้มหาศาลจากการทําเช่นนี้ก็
คือ เรามักจะพบว่าชีวติ เราเติมเต็มด้วยความสุขส่วนตัวมากขึ้น เพราะเมือ่ เราพยายามปรับปรุงชีวติ ของผูค้ นรอบข้าง ชีวติ ของ
เราเองก็ดขี ้นึ ด้วย
อาหารกลางวันกับพระเจ้า
ครัง้ หนึ่งมีเด็กชายผูท้ อ่ี ยากจะพบกับพระเจ้า เขารูว้ า่ ต้องเดินทางไกลมากกว่าจะถึงทีซ่ ง่ึ พระเจ้าพํานักอยู่ เขาจึงเอาขนมและนํา้
ผลไม้สองสามขวดใส่กระเป๋ า แล ้วเริ่มออกเดินทาง
เขาเดินจากบ้านไปได้เพียงสองสามช่วงตึก เขาพบกับชายชราคนหนึ่งในสวนสาธารณะ ชายชราคนนัน้ นัง่ อยู่ขา้ งสระนํา้ กําลัง
ให้อาหารนก
เด็กชายนัง่ ลงข้างๆ เขาเปิ ดกระเป๋ าหยิบนํา้ ผลไม้ออกมาดืม่ เขาสังเกตเห็นว่าชายชราดูทา่ ทางหิว เด็กชายจึงยืน่ ขนมให้
ชายชรารับไว้ดว้ ยความขอบคุณ พร้อมกับยิ้มตอบ รอยยิ้มของเขาช่างน่าจดจํา จนเด็กชายอยากจะเห็นอีกครัง้ เขาจึงยืน่ นํา้
ผลไม้ให้ดม่ื
ชายชรายิ้มให้เขาอีกครัง้ หนึ่ง เด็กชายดีใจมาก! เขาทัง้ สองนัง่ อยู่ทน่ี นั ่ ตลอดทัง้ บ่าย ทานอาหาร และส่งยิ้มให้กนั แต่แทบไม่ได้
พูดคุยกันเลย
พอเริ่มจะมืด เด็กชายรูส้ กึ ว่าเขาเหนื่อย จึงลุกขึ้น เดินจากไป แต่เมือ่ เดินจากไปได้เพียงสองสามก้าว เด็กชายหันหลัง วิง่ กลับไป
หาชายชรา และกอดเขา ชายชรายิ้มหน้าบาน
7

เมือ่ เด็กชายกลับถึงบ้าน คุณแม่ประหลาดใจทีล่ ูกชายมีใบหน้าชื่นบาน “วันนี้หนู ไปทําอะไรมา ถึงได้มคี วามสุขมาก” คุณแม่ถาม
“ผมกินอาหารกลางวันกับพระเจ้าครับ” เด็กชายตอบ แต่ก่อนทีค่ ุณแม่จะพูดต่อ เด็กชายกล่าวเสริมว่า “แม่รูไ้ หมครับ? ท่านมี
รอยยิ้มวิเศษทีส่ ุดเท่าทีผ่ มเคยเห็นมา!”
ในขณะเดียวกัน ชายชราก็มสี หี น้าสดชื่นเบิกบาน เมือ่ กลับถึงบ้าน ลูกชายฉงนใจทีเ่ ห็นใบหน้าเปี่ ยมด้วยสันติสุขของพ่อ เขาถาม
ขึ้นว่า “พ่อครับ วันนี้ไปทําอะไรมาถึงมีความสุขมาก”
“พ่อนัง่ กินขนมกับพระเจ้าในสวนวันนี้” ชายชราตอบ แต่ก่อนทีล่ ูกชายจะมีโอกาสพูดต่อ เขาเสริมว่า “รูไ้ หม? ท่านอายุนอ้ ยกว่าที่
พ่อคาดไว้มากทีเดียว”
บ่อยครัง้ เราหมิน่ ค่าพลังการสัมผัส รอยยิ้ม ถ้อยคําทีแ่ สดงนํา้ ใจ การรับฟังผูอ้ น่ื คําชมเชยจากใจจริง หรือท่าทีเล็กๆ น้อยๆ ที่
บ่งถึงความห่วงใย ซึง่ ล ้วนแต่มแี นวโน้มทีจ่ ะส่งผลให้ใครสักคนมีวนั ทีส่ ุขสดชื่นเป็ นพิเศษ หรือแม้แต่ช่วยเปลีย่ นชีวติ ใครสักคน
ให้หนั เหไปในทางทีด่ ี
จุดพลัง ชุดที่ 3 เล่มที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2002
6) การใส่ใจทีจ่ ะทาให้พระองค์พอใจ มากกว่าการเอาใจเพือ่ น
เมือ่ เราเอาใจใส่ใครสักคนจริงๆ เราก็ใส่ใจทีจ่ ะทําให้เขามีความสุข มากกว่าภาพลักษณ์ของตนเอง นัน่ อาจหมายถึงการพูดหรือ
ทําบางสิง่ ทีไ่ ม่ค่อยแจ๋วหรือไม่เป็ นทีน่ ิยมนักในหมูเ่ พือ่ นๆ หรือคนรูจ้ กั มักคุน้
สมมุตวิ า่ เพือ่ นๆ กําลังล ้อเลียนคนทีโ่ ดดเดีย่ ว เป็ นเด็กเมพ หรือคนทีไ่ ม่ได้อยู่ในแวดวงกับใคร คุณอาจนิ่งเฉยและปล่อยให้
เกิดขึ้น หรือไม่กย็ นื หยัดแทนคนๆ นัน้ แล ้วบอกเพือ่ นว่าอย่าไปแกล้งเขา บางทีเพือ่ นอาจไม่ฟงั หรือเขาอาจเห็นคุณเป็ น “คน
เชยๆ” ไปด้วย แต่ถา้ พระเยซูมคี วามสําคัญต่อคุณมากขนาดนัน้ คุณก็จะพยายามทําสิง่ ทีพ่ ระองค์คิดว่าแจ๋ว ไม่วา่ เพือ่ นๆ จะคิด
อย่างไรก็ตาม
แน่นอนว่าการทําเช่นนัน้ ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมือ่ คํานึงถึงสิง่ ทีพ่ ระ
เยซูยอมทําเพือ่ เรา นัน่ ช่วยให้คุณอยากมีความกล้าหาญเพือ่
พระองค์เช่นกัน และปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื เช่นเดียวกับทีพ่ ระเยซูคง
ปฏิบตั ติ ่อเขา
พระเยซูโปรดปรานเมือ่ เรายินดีทาํ สิง่ ทีผ่ ูอ้ น่ื อาจคิดว่าเป็ นเรื่อง
แปลกๆ เพียงเพราะเราทราบว่าพระองค์อยากให้เราทําเช่นนัน้
หรือนัน่ จะช่วยให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ยง่ิ ขึ้น
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7) แสดงความขอบคุณ
ลองนึกถึงใครทีส่ าํ คัญต่อคุณมาก ไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่ พีน่ อ้ ง หรือเพือ่ นสนิท ฯลฯ คุณจะทําอย่างไรเมือ่ พบว่าเขาตกอยู่ใน
อันตรายอย่างยิง่ เป็ นไปได้วา่ เขาอาจเสียชีวติ แล ้วคุณพบว่ามีคนช่วยชีวติ เขาไว้ คุณจะขอบคุณคนทีช่ ่วยชีวติ ของเขาได้อย่างไร
คุณจะรูส้ กึ อย่างไรเกี่ยวกับคนๆ นัน้ เมือ่ คิดอย่างนี้แล ้ว คุณอาจเข้าใจความรูส้ กึ ทีค่ วรจะมีต่อพระเจ้า
พระเจ้าส่งพระเยซูมาช่วยกอบกูช้ วี ติ คุณ (รวมทัง้ ชีวติ ของคนทีค่ ุณรักและห่วงใย) พระองค์ปล่อยให้พระเยซูทนทรมานและตาย
อย่างทารุณ ในการทําเช่นนัน้ เมือ่ เราแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้า เราไม่เพียงแต่ระลึกถึงการเสียสละอันยิง่ ใหญ่น้ ี แต่เรายัง
ระลึกถึงสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระองค์ทาํ ให้เราทุกวัน เพือ่ ช่วยให้ชวี ติ เราดีข้นึ
ลองนึกภาพเหตุการณ์ โจเป็ นเพือ่ นของคุณ คุณทราบว่าโจ
โปรดปรานเรือ คุณจึงใช้เวลาว่างและวันหยุดเป็ นเวลาหลาย
เดือน เพือ่ สร้างเรือจําลอง แล ้วในวันเกิดของเขา คุณมอบเรือ
ลํานัน้ เป็ นของขวัญ โจรับไว้ มองดูสกั ครู่ พูดว่า "ขอบใจ" วาง
ไว้ และหันไปสนใจอย่างอืน่ นัน่ ไม่ใช่การ "ขอบคุณ" ที่
น่าชื่นชมนัก ใช่ไหม คุณคงคิดว่าคุณเสียเวลาไปเปล่าๆ แต่
พระเจ้าจัดเตรียมหลายสิง่ หลายอย่างไว้ให้เรา ในชัว่ ชีวติ ของ
เราบนโลก พระองค์มองดูจติ ใจเรา และทราบว่าสิง่ ใดมี
ความสําคัญต่อเรา เมือ่ พระองค์ตอบคําอธิษฐาน และมอบให้ตามทีเ่ ราขอ ก็เป็ นเรื่องง่ายทีจ่ ะขอบคุณพระองค์ตอนนัน้ แต่
บางครัง้ เราลืมนึกถึงการทีพ่ ระองค์ทมุ่ เทความใส่ใจ และตระเตรียมของขวัญดังกล่าว
แล ้วการทีพ่ ระองค์แสดงความรักและความห่วงใยในแต่ละวันล่ะ บางครัง้ เราถือว่าเป็ นเรื่องปกติธรรมดา แต่มอี ะไร
นานับประการทีเ่ ราควรจะนมัสการและสรรเสริญพระเจ้า
ต่อไปนี้เป็ นข้อพระคัมภีรบ์ างส่วนทีช่ ่วยให้เห็นว่าพระเจ้าโปรดปรานคําสรรเสริญของเรามากเพียงใด
เพลงสดุดี 100:4 เข้ามาเฝ้ าพระองค์ดว้ ยการขอบคุณ และเข้าสูพ่ ระนิเวศของพระองค์ดว้ ยการสรรเสริญ ขอบพระคุณ
พระองค์ อํานวยพระพรแด่นามของพระองค์
เอเฟซัส 5:20 ขอบพระคุณพระเจ้า คือพระบิดา สําหรับสิง่ สารพัดเสมอ ในนามพระเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
1 เธสะโลนิ กา 5:18 ขอบพระคุณในทุกสิง่ เพราะนี่แหละเป็ นนํา้ พระทัยของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์ เพือ่ ท่านทัง้ หลาย
ฮีบรู 13:15 เหตุฉะนัน้ ให้เราถวายคําสรรเสริญเป็ นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไป คือผลจากริมฝี ปากทีข่ อบคุณพระนาม
ของพระองค์
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การยาเกรงพระเจ้าหมายถึงอะไร
การยําเกรงพระเจ้าหมายถึงการแสดงเคารพนับถือพระองค์ รวมทัง้ การทําให้พระเจ้าพอใจ และเลือกเส้นทางชีวติ ทีค่ ุณทราบว่า
พระองค์เห็นชอบด้วย
คุณอาจมีใครในชีวติ ทีค่ ุณยกย่องมาก ไม่วา่ จะเป็ นพี่ เพือ่ น แฟน ครูอาจารย์ หรือทีป่ รึกษา เมือ่ อยู่กบั คนๆ นี้ คุณอาจรูส้ กึ ว่า
อยากทําตัวให้เขาชื่นชอบ หรือพูดในสิง่ ทีเ่ ขาเห็นด้วย เราควรจะเป็ นเช่นนี้กบั พระเจ้า
นี่หมายความว่าคุณจะไม่โกหก เพราะถึงแม้ไม่มใี ครทราบ แต่พระเจ้าล่วงรู ้ คุณไม่โกงเมือ่ ทําข้อสอบ เพราะถึงแม้วา่ ครูผูส้ อนคง
ไม่ทราบ แลว้ คุณได้คะแนนดี แต่คุณทราบว่าพระเจ้าจะไม่พอใจในตัวคุณ คุณไม่แย่งชิงสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ของคุณถึงแม้วา่ ไม่มใี ครจับ
ตาดู เพราะคุณทราบว่าพระเจ้ามองเห็น ถ้าหากคุณยําเกรงพระเจ้า คุณจะใช้ชวี ติ ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริต คือการยึดมันในหลั
่
กการด้วยใจแน่วแน่ เป็ นการมีคุณสมบัตแิ ละยึดถือหลักคุณธรรมด้วยใจมันคง
่
การยําเกรงพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรับโทษ เมือ่ กระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี แต่เป็ นการยอมรับว่าคุณถูกสร้างขึ้นมาโดยพระผูส้ ร้างผู ้
ยิง่ ใหญ่ ซึง่ มอบหลักการทีพ่ ระองค์คาดหมายให้คุณดําเนินชีวติ ตาม ถ้าคุณไม่ทาํ เช่นนัน้ บ่อยครัง้ ก็จะเกิดผลกระทบ
ตัวอย่างทีเ่ หมาะกับเรื่องนี้ คือเรื่องของอานาเนียกับสัปฟี ราในพระคัมภีร ์ เป็ นเรื่องง่ายๆ ว่า คริสเตียนสมัยแรกในหมูผ่ ูม้ คี วาม
เชื่อทีเ่ ยรูซาเล็ม ขายทรัพย์สนิ และมอบเงินให้แก่สาวก อานาเนียกับภรรยาชื่อสัปฟี รา กลายเป็ นคริสเตียน และตัดสินใจทํา
ตามนัน้ เขาขายทรัพย์สนิ แล ้วนําเงินมาให้อคั รสาวก แต่เขาไม่ซอ่ื สัตย์
เขาตัดสินใจเก็บเงินไว้สว่ นหนึ่ง แล ้วโกหก เขาบอกว่าให้เงินทัง้ หมด ในเมือ่ ไม่ได้เป็ นเช่นนัน้
คุณคิดว่าพระเจ้าคงไม่พอใจหรือ ถ้าเขาตัดสินใจมอบเงินส่วนหนึ่งแก่อคั รสาวก และเก็บเงินทีเ่ หลือไว้ พระองค์คงไม่วา่ อะไร
พระเจ้ายินดีรบั สิง่ ใดก็ตามทีเ่ ราเต็มใจมอบให้ แต่เขากลับไม่ซอ่ื สัตย์ และพยายามฉ้อโกงพระเจ้า ซึง่ เป็ นเครื่องบ่งบอกอย่างเห็น
ได้ชดั ว่าเขาไม่ยาํ เกรงพระเจ้า
สาเหตุทเ่ี ขาโกหกนัน้ ไม่แน่ชดั เขาอาจคิดว่าเขาจะเป็ นทีน่ บั ถือ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่อคั รสาวก แต่ในหมูค่ ริสเตียนคนอืน่ ๆ ด้วย ถ้า
เขาอ้างว่าเขาให้เงินทัง้ หมด เมือ่ อานาเนียนําเงินมามอบให้ เปโตรกล่าวว่า "อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจเจ้าเต็มไปด้วย
การมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้เจ้าเก็บค่าทีด่ นิ ส่วนหนึ่งไว้ เหตุใดเจ้าถึงทําเช่นนัน้ เจ้ามิได้มสุ าต่อมนุษย์ แต่ได้มสุ า
ต่อพระเจ้า"
เขานึกว่าเขาเพียงแต่โกหกมนุษย์ แต่ทจ่ี ริงแล ้วเขาโกหกพระเจ้า มีอะไรเกิดขึ้นในเวลาต่อมา เขาต้องเสียชีวติ ในชัว่ พริบตา
นี่เป็ นตัวอย่างผลกระทบทีร่ ุนแรงสุดๆ พระเจ้าคงไม่เข่นฆ่าคุณหรอก ถ้าคุณโกหกแค่ครัง้ เดียว แต่พระเจ้าใช้เรื่องนี้เป็ น
แบบอย่างแก่คริสเตียนทัง้ หลาย พระคัมภีรก์ ล่าวว่าเกิดความยําเกรงแพร่กระจายไป ในหมูผ่ ูม้ คี วามเชื่อ และทุกคนทีไ่ ด้ยนิ เรื่อง
นี้
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แต่เราไม่ได้ยาํ เกรงพระเจ้า เพียงเพราะว่ากลัวผลตามมา ความยําเกรงพระเจ้ามีผลประโยชน์มากมาย ถ้าเราเป็ นคริสเตียนทีม่ ี
สติปญั ญา เราก็ควรจะระลึกไว้
เพลงสดุดี 111:10 ความยําเกรงพระองค์เป็ นบ่อเกิดของสติปญั ญา บรรดาผูท้ ป่ี ฏิบตั ิตามพระบัญญัติ ก็มคี วามเข้าใจดี
การสรรเสริญพระเจ้าดํารงอยู่ในใจเขาเป็ นนิจ
สุภาษิ ต 1:7 ความยําเกรงพระองค์เป็ นบ่อเกิดของความรู ้ ส่วนคนโง่ย่อมดูหมิน่ ปัญญาและคําสังสอน
่
สุภาษิ ต 10:27 ความยําเกรงพระองค์ ยืดชีวติ ให้ยาวนาน แต่เดือนปี ของคนชัว่ ร้ายนัน้ จะสัน้ เข้า
สุภาษิ ต 14:26 ความยําเกรงพระองค์ทาํ ให้ผูค้ นอยู่อย่างมันคง
่ ลูกหลานของเขาจะมีทห่ี ลบภัย
สุภาษิ ต 22:4 บําเหน็จของความถ่อมตนและความยําเกรงพระองค์ คือความมังคั
่ ง่ เกียรติ และชีวติ
คุณเห็นไหมว่าการยกย่องนับถือพระองค์ และทําสิง่ ทีพ่ ระองค์พอใจ สามารถช่วยให้ชวี ติ ของคุณดีข้นึ ในฐานะทีเ่ ป็ นคริสเตียน

ใกล้ชิดพระเยซูมากขึ้น
พระเยซูอยากให้เราชิดใกลพ้ ระองค์มากขึ้น เราอาจรูส้ กึ ห่างเหินพระองค์บา้ งเป็ นครัง้ คราว นี่เองพระองค์ถงึ ปล่อยให้เราประสบ
ช่วงทีย่ ากลําบากในชีวติ บ้าง เพือ่ ช่วยให้ระลึกว่าเราขาดพระองค์ไม่ได้ แต่เราไม่จาํ เป็ นต้องประสบความยากลําบาก ถึงจะมีความ
ใกล ้ชิดหรือรูส้ กึ ใกล้ชิดพระองค์ เราใกล ้ชิดพระองค์ได้ทุกเมือ่
สายสัมพันธ์และมิตรภาพทีม่ กี บั พระเยซูนนั้ เป็ นดุจการเดินทาง ไม่ใช่
จุดหมายทีถ่ งึ แลว้ ก็ถงึ เลย สายสัมพันธ์ทม่ี กี บั พระองค์อาจเป็ นเหมือน
ความสัมพันธ์อน่ื ๆ บางครัง้ คุณรูส้ กึ ชิดใกล ้กับเพือ่ นๆ บางครัง้ ก็ไม่รูส้ กึ
ใกล ้ชิด บางครัง้ ลุม่ ๆ ดอนๆ บางครัง้ ก็ราบรื่นดี แม้วา่ สายสัมพันธ์กบั พระ
เยซูอาจจะไม่เพียบพร้อมเสมอไป แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรยอมแพ้
หรือเลิกพยายามทีจ่ ะใกล ้ชิดกับพระองค์
ระลึกไว้วา่ พระองค์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้น
พระเยซูไม่ล ้มเลิกในตัวคุณ! พระองค์รกั คุณเสมอ ถ้าคุณหลงไป พระองค์จะรอคอยให้คุณกลับมาหาพระองค์ แม้วา่ คุณ
มองข้ามหรือละลืมพระองค์ไป แต่พระองค์กท็ ราบว่ายิ่งคุณใกล ้ชิดกับพระองค์ คุณก็จะยิง่ มีสนั ติสุขของพระองค์มากขึ้น
ท่ามกลางความยากลําบากหรือความสับสนใดๆทีป่ ระสบ คุณจะมีความชื่นชมยินดีและความหมายในชีวติ มากขึ้นด้วย
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