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คริสตจักรสะท้อนความงามของพระคริสต์อย่างไร?
ขาวประเสริฐคือคําสอนในทางศาสนศาสตร แตคําสอนน้ีทําใหเกิดความงามแหงมนุษย
ดวย ความสัมพันธท่ีงดงามในคริสตจักรของเราทําใหพระเกียรติของพระคริสตเปนท่ี
ประจักษในโลกทุกวันน้ี

หนังสือท่ีมาไดถูกท่ีถูกเวลาของอาจารยเรย ออรตลันด เลมน้ีพิสูจนใหเห็นวาหลักคําสอน
แหงขาวประเสริฐไดสรางวัฒนธรรมแหงขาวประเสริฐข้ึนมา แตในทุกวันน้ีความงามของ
วัฒนธรรมแหงขาวประเสริฐกลับเปนสวนท่ีขาดหายไปในคริสตจักรจํานวนมากของเรา แต
เม่ือใดก็ตามท่ีคริสตจักรยอมใหขาวประเสริฐไดปลดปลอยฤทธ์ิอํานาจของมันอยางเต็มท่ี 
เม่ือน้ันคริสตจักรก็จะสองสวางดวยสงาราศีของพระคริสต

“ท่ีไมอาจปฏิเสธได ท่ีแทงใจ หนุนน้ําใจ ทําใหคิด และเหนือส่ิงอ่ืนใดคือเปนท่ีสะกดใจผูอาน ชางเปนภาพอัน

สวยงามของส่ิงท่ีคริสตจักรสามารถเปนไดดวยฤทธ์ิอํานาจแหงขาวประเสริฐ 

โธมัส อาร์ ชไรเนอร์ ดํารงตําแหนงศาสตราจารยเจมส บิวแคนัน แฮริสัน 

 ดานการตีความพระคัมภีรใหม พระคริสตธรรมเซาเธิรนแบบติสตธีโอโลจิคัล 

“เรย ออรตลันด ไดนําเอาการใครครวญพระคัมภีรอยางลึกซ้ึงในเร่ืองวาจะนําหลักคําสอนแหง

ขาวประเสริฐไปสูวัฒนธรรมแหงขาวประเสริฐอยางไร ถักทอเขาดวยกันกับคําคมช้ินเลิศจากบรรดาวีรบุรุษแหง

ความเช่ือในประวัติศาสตรคริสตจักร น่ีเปนหนังสือสําหรับคริสตจักรใดก็ตามท่ีอยาก

จะชวย (ไมใชขัดขวาง) ใหผูหลงหายหันมาสนใจและหลงใหลในพระเยซูคริสต จะตองอาน ”  

เครก แอล บลอมเบิร์ก ศาสตราจารยพิศิษฐดานพระคัมภีรใหม 

โรงเรียนพระคริสตธรรมเดนเวอร

“ในหนังสือท่ีหลักแหลมเลมน้ี เรย ออรตลันด ไดทํางานท่ีจําเปนและไมอาจปฏิเสธไดของการเช่ือมโยงงานแหง

ขาวประเสริฐท่ีใหชีวิตเขาดวยกันกับประสบการณในชีวิตจริงและพยานของคริสตจักร

สตีเฟน ที อัม ผูรับใชอาวุโส คริสตจักรซิต้ีไลฟเพรสไบทีเรียน เมืองบอสตัน

รัฐแมสซาชูเสทส ผูเขียนรวม “Why Cities Matter” 

เรย ออรตลันด (Ph.D. มหาวิทยาลัยอเบอรดีน) เปนศิษยาภิบาลคริสตจักรอิมมานูเอลในเมืองแนชวิลล รัฐเทนเนสซี 

และนักเขียนหนังสือท่ีมีผลงานหลายเลม ท้ังอรรถาธิบายพระธรรมสุภาษิตและอิสยาหในชุดหนังสืออรรถาธิบาย

พระคัมภีรของ “Preaching the Word”  และยังเปนหน่ึงในผูมีสวนจัดทําพระคัมภีรฉบับศึกษาฉบับ ESV อีก

ดวย ทานเปนประธานของพันธกิจรีนิววัล (Renewal Ministies) และเปนท่ีปรึกษาของเครือขายกอสเปล โคลิช่ัน 

(Gospel Coalition) และเครือขายกิจการ๒๙ (Acts๒๙) อีกดวย

*หนังสือเลมน้ีเปนหน่ึงในชุดหนังสือ “การสรางคริสตจักรท่ีเขมแข็ง” ของ ๙Marks
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“เมื่อเรย์ ออร์ตลันด์พูด ผมจะฟัง คนในรุ่นผมเติบโตขึ้นในความ

ฉลาดแต่พวกเราก็ยังขาดนักปราชญ์อยู่ อาจารย์เรย์คือนักปราชญ์

ส�าหรบัเรา จงหยบิหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มา แล้วรบัฟังชายผูท้ีน่�าความล�า้ลึก

ด้านศาสนศาสตร์มาใช้คู่กับพระคุณแห่งข่าวประเสริฐผู้นี้”

เอริค เอ็ม. เมสัน ศิษยาภิบาลบริหารคริสตจักร 
เอพิฟานีเฟลโลชิพ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย 
ผู้เขียนหนังสือ “Manhood Restored”  

“ครสิตจักรไม่ได้ท�าให้ข่าวประเสรฐิเป็นความจริง แต่เม่ือความงาม

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา เมื่อนั้นคริสตจักรก็จะกลายเป็น

พยานซึ่งส�าแดงพระคุณของพระเจ้าอย่างทรงพลัง โดยการพูดด้วย 

ความจริงและความหวัง เรย์ ออร์ตลันด์ บอกเราว่าพระคุณสามารถ

จ�าเริญข้ึนท่ามกลางเราเพื่อท่ีพระสิริของพระองค์จะทอแสงท่ามกลาง

พวกเรา แม้ว่าตัวเราเองนั้นจะแหลกสลายไม่เป็นชิ้นดี ได้อย่างไร? ” 

ไบรอัน แชพเปลล์  ประธานกิตติมศักดิ์  
โรงเรียนพระคริสตธรรมคัฟเวอแนนท์ ธีโอโลจิคัล  
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเกรซเพรสไบทีเรียน 
เมืองเพโอเรีย รัฐอิลลินอยส์  

“เรย์ ออร์ตลันด์ ได้น�าเอาการใคร่ครวญพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง 

ในเรื่องว่าจะน�าหลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐไปสู ่วัฒนธรรมแห่ง 

ข่าวประเสริฐอย่างไร ถักทอเข้าด้วยกันกับค�าคมชิ้นเลิศจากบรรดา

วีรบุรุษแห่งความเช่ือในประวัติศาสตร์คริสตจักร นี่เป็นหนังสือส�าหรับ 

คริสตจักรใดก็ตามที่อยากจะช่วย (ไม่ใช่ขัดขวาง) ให้ผู้หลงหายหันมา

สนใจและหลงใหลในพระเยซูคริสต์ จะต้องอ่าน ” 

เครก แอล. บลอมเบิร์ ก ศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ ด้านพระคัมภีร 
ใหม่ โรงเรียนพระคริสตธรรมเดนเวอร์
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“ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ที่แทงใจ หนุนน�้าใจ ท�าให้คิด และเหนือสิ่ง 

อื่นใดคือเป็นที่สะกดใจผู้อ ่าน ช่างเป็นภาพอันสวยงามของสิ่งที่ 

คริสตจักรสามารถเป็นได้ด้วยฤทธ์ิอ�านาจแห่งข่าวประเสริฐ นี่คือ 

หลักฐานว่าข่าวประเสริฐได้แทงทะลุไปถึงหัวใจของออร์ตลันด์เองแล้ว 

จงอ่านมัน และอธิษฐานผ่านมัน ทูลขอที่พระเจ้าจะทรงใช้ข้อความของ

มันในคริสตจักรของคุณและในที่อื่นๆ อย่างมากมาย”

โธมัส อาร์ . ชไรเนอร์  ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์ เจมส์  
บิวแคนัน แฮริสัน ด้านการตีความพระคัมภีร์ ใหม่  
พระคริสตธรรมเซาเธิร์ นแบ๊ บติสต์ ธีโอโลจิคัล 

“เรย์ ออร์ตลันด์ ผู้ที่เป็นท้ังศิษยาภิบาลและนักวิชาการ หนังสือ

ใหม่ของเขาเล่มนี้ได้สกัดเอาของดีออกมาจากข่าวดีให้เราได้เห็น และ  

คริสตจักรที่ไม่ได้ส�าแดงความดีงามเช่นนี้ในชีวิตที่พวกเขาใช้ร่วมกัน 

(ออร์ตลันกล่าว) ก็ก�าลังกัดกร่อนข่าวดีที่พวกเขาก�าลังประกาศ มันคือ

ข้อคิดเห็นที่ดีและคุ้มค่าแก่การอ่าน”

มาร์ ค เดเวอร์  ศิษยาภิบาลอาวุโส  
คริสตจักรแคพพิตอลฮิลล์ แบ๊ บติสต์  วอชิงตัน 
ดีซี  ประธานพันธกิจไนน์ มาร์ คส์

“ในหนังสือที่หลักแหลมเล่มนี้ เรย์ ออร์ตลันด์ ได้ท�างานที่จ�าเป็น

และไม่อาจปฏิเสธได้ของการเชื่อมโยงงานแห่งข่าวประเสริฐที่ให้ชีวิต 

เข้าด้วยกันกับประสบการณ์ในชีวิตจริงและพยานของคริสตจักร นิมิต

ของการที่วัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐจะเติบโตขึ้นในดินดีแห่งค�าสอน

ของข่าวประเสริฐของเขา จะเข้ายึดครองจิตใจของคนที่ปรารถนาจะเห็น 

โลกนี้ถูกยึดครองโดยพระคริสต์”

สตีเฟน ที. อัม ผู้ รับใช้ อาวุโส คริสตจักรซิตี้ไลฟ์เพรสไบทีเรียน 
เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสทส์ ผู้ เขียนร่วม “Why Cities Matter” 
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เพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
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บทน�า
ชุดหนังสือ

“การสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง”

คุณเชื่อไหมว่าการช่วยสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งเป็นความ 

รับผิดชอบของคุณ? หากคุณเป็นคริสเตียน เราเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้น

พระเยซูบัญชาให้คุณสร้างสาวก (มัทธิว 28:18-20) ยูดาบอกให้

สร้างตัวของเราขึ้นบนความเชื่อ (ยูดา 20-21) เปโตรเรียกร้องให้คุณ 

ใช้ของประทานเพื่อที่จะรับใช้คนอื่น (1เปโตร 4:10) เปาโลบอกให้คุณ

พดูความจรงิด้วยความรักเพือ่ทีค่รสิตจกัรของคุณจะจ�าเริญข้ึน (เอเฟซสั 

4:13,15) คุณเห็นหรือยังว่าเราได้รับความคิดนี้มาจากไหน?

ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือผู้น�าคริสตจักร ชุดหนังสือ “การสร้าง

คริสตจักรที่เข้มแข็ง” มีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณเชื่อฟังค�าบัญชาตาม 

ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวและในการท�าเช่นนี้คุณก็ได้ท�าให้บทบาทในการ 

สร้างคริสตจักรให้เข้มแข็งของคุณส�าเร็จด้วย อนึ่ง เราหวังว่าหนังสือ

เหล่าน้ีจะช่วยให้คณุจ�าเริญขึน้ในความรกัต่อครสิตจกัรของคณุเช่นเดยีว

กับที่พระเยซูได้ทรงรักมัน

พันธกิจไนน์มาร์คส์มแีผนทีจ่ะผลิตหนงัสอืทีส่ัน้และอ่านเข้าใจง่าย 

ซึ่งหนังสือแต่ละเล่มเขียนถึงแต่ละประการที่ มาร์ค เดเวอร์ เรียกมันว่า

เครือ่งหมายเก้าประการของคริสตจกัรทีเ่ข้มแขง็ บวกกบัหนงัสอือกีเล่ม

ท่ีเก่ียวกับเร่ืองหลกัค�าสอนทีถ่กูต้อง เราจงึอยากเชญิชวนท่านผูอ่้านให้

ติดตามหนังสือเล่มอื่นที่จะมีต่อไป คือหนังสือในหัวข้อ Expositional 

Preaching, Biblical Theology, ข่าวประเสริฐ, Conversion, Evangelism, 

Church Membership, Church Discipline, Discipleship and Growth 

และ Church Leadership
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ครสิตจักรท้องถิน่ด�ารงอยูเ่พือ่ส�าแดงพระเกยีรตสิริิของพระเจ้าแก่

บรรดาประชาชาติ เราท�าสิ่งนี้ได้โดยการให้สายตาของเราจับจ้องไปท่ี

ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ โดยการเชื่อวางใจในพระองค์ในเร่ือง

ความรอด และจากนั้นก็รักซึ่งกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความ

เป็นหนึง่เดียวและด้วยความรกัของพระเจ้า เราจงึอธษิฐานขอให้หนงัสอื

ที่คุณก�าลังอ่านอยู่นี้ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

ด้วยความหวังในพระองค์

มาร์ค เดเวอร์ และ โจนาธาน ลีแมน

บรรณาธิการชุดหนังสือ “การสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง”  

บทน�ำ
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ค�านิยม
ซาตานคือนักยุทธศาสตร์ผู้หลักแหลมในทางชั่ว ซี. เอส. ลูอิส  

เตอืนใจเราให้ถงึสิง่นีใ้นหนังสอืจดหมายของสครว์ูเทป (The Screwtape 

Letters)  และส�าหรับอัครทูตเปาโล แน่นอนว่าท่านไม่เคยลืมเรื่องนี้เลย 

(เช่น ในโครินธ์ 2:11; 11:14) เชอร์ล็อค โฮล์มส์ กล่าวถึงศาสตราจารย์

โมริอาร์ตี้ว่าเป็น “นโปเลียนแห่งอาชญากรรม” (ส�านวนเปรียบเทียบ 

มีความเหมือนกับค�าว่าโจรล่องหน : ผู้แปล) และเราก็สามารถเรียก

ซาตานว่า “นโปเลยีนแห่งความบาป” ได้เช่นกัน ซาตานท�างานด้วยความ

ตื่นตัวอยู่เสมอ มันพยายามวิ่งให้ทันพระเจ้า มันใช้เล่ห์เหล่ียมในการ

ท�าลายงานของพระเจ้าด้วยความมุ่งมั่น และมันคอยขัดขวางแผนการ

ของพระเจ้าที่จะท�าดีต่อคนของพระองค์และน�าการสรรเสริญมายัง

พระนามของพระองค์ ฉะนั้น คริสตจักรต้องพร้อมที่จะท�าสงคราม 

กับซาตานเสมอ เพราะซาตานได้ท�าสงครามสู้รบกับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อ 

มาโดยตลอด

ทุกวันน้ี พระเจ้าก�าลังรื้อฟื้นความห่วงใยของคริสตจักรในความ

ต้องการที่จะรู้จักความจริงในพระค�าและความรักของพระองค์ที่มีใน 

พระคริสต์มากข้ึน กระนั้นก็เป็นที่สังเกตได้ว่าซาตานพยายามที่จะเข่ีย

ให้ประเด็นความห่วงใยนี้ให้ตกไป โดยการยุยงให้คริสตจักรที่มีใจเช่นนี้

เกิดปัญหาภายใน ยิ่งกว่านั้นเรายังสามารถมั่นใจได้ว่าตราบใดท่ีการ

ฟื้นฟูค�าสอนที่ถูกต้องยังคงด�าเนินต่อไป พวกมันก็จะยังท�าเช่นนี้ต่อไป

เรื่อยๆ ดังนั้น หนังสือประเภทท่ีเรียกร้องให้ความเช่ือที่แท้จริง (ซึ่งมี 

พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง) ส�าแดงตัวของมันเองออกมาในความงาม 

ของชีวิตที่เป็นเหมือนพระคริสต์ หนังสือประเภทนี้จึงกลายมาเป็น 

น�้าหล่อเลี้ยงที่ส�าคัญส�าหรับชีวิตคริสเตียนในเวลาเช่นนี้
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ไม่ต้องถามก็รู้เลยว่าผู้เชื่อเรานั้นมักไม่คิดถึงเรื่องวัฒนธรรมของ

ชุมชนในคริสตจักรของเรามากพอหรือจริงจังพอ ค�าว่า “วัฒนธรรม”  

เป็นค�าท่ียืมมาจากศาสตร์ของสังคมวิทยา หมายถงึ วิถชีวีติของกลุ่มคน

ทีแ่สดงออกในทีส่าธารณะซ่ึงแสดงออกถงึความรูส้กึนึกคิดและความเชือ่

ซึ่งมีร่วมกัน วัฒนธรรมของคริสตจักรควรเป็นการใช้ชีวิตที่แสดงถึง 

ความคิดและความเชื่อที่ถูกต้อง มันควรมีลักษณะเหมือนกับความรัก 

ที่ยอมสละตัวเองเพื่อผู้อ่ืน ซ่ึงเกิดจากการสะท้อนความรักที่เสียสละ 

เพื่อเราของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระผู้ช่วยและองค์จอมเจ้านายของเรา

ด้วยการตอกย�้าความจริงในเรื่องนี้คือเรื่องการทรงเรียกที่มีต่อ

วัฒนธรรมของเรา และด้วยการเตือนสติเราว่าเมื่อความเชื่อของ

คริสเตียนปราศจากวัฒนธรรมของคริสเตียนผลที่ได้ก็คือความหน้าซ่ือ

ใจคด ดร.ออร์ตลันด์ ได้รับใช้เราด้วยการจัดหาเรื่องท่ีดีและที่จ�าเป็น 

ให้แก่เรา ขอให้คนรับฟังมันด้วยหูและด้วยใจของพวกเขา

เจ. ไอ. แพคเกอร์

คณะกรรมการบริหาร ศาตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์

รีเจนท์คอลเลจ

ค�ำนิยม
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อารัมภบท

Evangelion (ที่เราเรียกกันว่า ข่าวประเสริฐหรือ

พระกติติคุณ ) เป็นค�าในภาษากรีกซ่ึงหมายถึงข่าว

ที่ดี ที่เบิกบานใจ ที่น่าปลาบปลื้มใจ และที่น่ายินดี 

มันคือข่าวทีท่�าให้หวัใจของมนษุย์เปรมปรีดิ ์ท�าให้

เขาร้องเพลง เต้นโลดและกระโดดด้วยความดีใจ1 

วิลเลียม ทินเดล

วลิเลยีม ทนิเดล ผูร้เิริม่แปลพระคัมภีร์มาเป็นภาษาองักฤษได้เขียน 

ข้อความอันน่าชื่นใจดังกล่าวขึ้น ใน ปี ค.ศ. 1525 และเขาประทับตรา

ยืนยันข้อความเหล่านี้ไว้ด้วยความตายเพราะการยืนหยัดในความเชื่อ

ของเขา โลกทีเ่ราอยูเ่ป็นแบบไหนกนั เรือ่งทีน่่ายินดสีดุๆ กลายเป็นเรือ่ง

ที่ถูกเกลียดชังสุดๆ ! แต่มันก็เป็นแบบนี้แหละ

เหมือนทีท่นิเดลบอก ค�าในภาษากรกีทีแ่ปลว่า “ข่าวประเสริฐหรือ

พระกิตติคุณ” นั้นหมายถึง ข่าวดี2   ข่าวประเสริฐไม่ใช่กฎซึ่งเรียกร้อง

ให้เราชดใช้บาปด้วยตวัเอง ข่าวประเสรฐิคอืการประกาศต้อนรบั คอืการ

ประกาศว่าพระเยซูได้ชดใช้หน้ีให้หมดแล้ว เหมือนกับสายโทรศัพท์ 

ที่เราเฝ้ารอมาเนิ่นนาน ในที่สุดเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราก็คว้ามันมา

แล้วก็รีบกดรับ ข่าวประเสริฐคือข้อความที่ต้องถูกประกาศออกไปและ

ได้รับการเชื่อถือ (มาระโก 1:14-15) มันคือเป้าหมายของพระคัมภีร์ 

1 William Tyndale, “A Pathway into the Holy Scripture,” ในหนังสือ Doctrinal 
Treatises (Cambridge: The Uni-versity Press, 1848), 8. Style updated.

2 F. Blass and A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament 
and Other Early Christian Literature, trans. Robert W. Funk (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1973), § 119(1).
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ทั้งเลม่ (กาลาเทยี 3:8) มันมาจากพระเจ้าเบื้องบน (กาลาเทีย 1:11-12) 

และมันมีค่าพอที่จะให้เรามอบด้วยทุกอย่างที่เรามี (ฟีลิปปี 1:27-30) 

ข่าวดีน้ีเป็นมากกว่าความรู้สึกดีๆ ข่าวสารนี้มีเนื้อหาที่เฉพาะ

เจาะจง มันสามารถ (และจะต้อง) ได้รับการนิยาม และค�านิยามนั้น 

จะต้องมาจากพระคัมภีร์เท่านั้น คนแต่ละรุ่นจะต้องหยิบพระคัมภีร ์

ของตนขึน้มา แล้วค้นหาข่าวประเสรฐิเพือ่ตวัของเขาเองใหม่อกีครัง้ และ

สือ่สารข่าวสารซึง่มาจากโบราณกาลในภาษาของพวกเขาเองในสมยัของ

พวกเขาใหม่อีกครั้ง เราอาศัยอยู่ในยุคที่มีการค้นพบข่าวประเสริฐ 

อย่างกระตือรือร้นอีกครั้ง และมันก็ช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกินที่ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งในนั้น

ต่อไปนี้คือสาสน์ส�าคัญซึ่งคนที่เชื่อในพระคัมภีร์ต่างร่วมกัน

สนับสนุน

 
“โดยผ่านทางชวิีตทีส่มบรูณ์แบบ การตายเพือ่ไถ่บาปและการเป็นขึน้

จากตายทางกายพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้ช่วยคนของพระองค์ทกุคน

ให้รอดพ้นจากพระพิโรธของพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะมีสันติภาพกับ

พระองค์ และพระองค์สญัญาว่าจะให้ทกุสิง่ทีท่รงสร้างกลบัคนืสูส่ภาพ

เดิมตลอดไป เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณอันรุ่งโรจน์ของพระองค์”

ความรอดจากการถูกพระเจ ้าพิพากษาเพื่อเข ้ามาสู ่การมี

สามคัคีธรรมกับพระเจ้านัน้เป็นงานของพระเจ้า ไม่ใช่ของเรา ซึง่นัน่เป็น

ข่าวดีจริงๆ และพระกิตติคุณนี้ก็เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวางและถูก 

สั่งสอนในคริสตจักรของเราอย่างจริงจังในทุกวันนี้

มีเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใจ
แต่นี่คือเรื่องที่น่าหนักใจ ถ้าข่าวดีนี้ปักอยู่ที่ตรงใจกลางของคริสตจักร

อำรัมภบท
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ของเราแล้ว เหตใุดเราจงึยงัเหน็สิง่เลวร้ายมากมายเกดิขึน้ในครสิตจกัร

แห่งเดียวกัน ซึ่งมีตั้งแต่การทะเลาะกันอย่างรุนแรงไปจนถึงความ 

เหน่ือยล้าเพราะหมดไฟ? ฤทธิ์อ�านาจที่ช่วยให้รอดของข่าวประเสริฐ 

อยู่ที่ไหน? ท�าไมเราจึงไม่เห็นการร้องร�า การเต้นโลดและการกระโดด

ด้วยความยินดีแบบที่ทินเดลกล่าวไว้มากกว่าน้ีในคริสตจักรของเรา  

หากข่าวดีนี้เป็นตัวก�าหนดบรรยากาศในคริสตจักรของเรา? 

ในหนังสือ Witness ที่เขียนในแนวของการพยากรณ์ ของ 

วิทเทคเกอร์ แชมเบอร์ส เขาเล่าเรื่องของหญิงสาวชาวเยอรมันคนหนึ่ง

ทีพ่่อของเธอเคยเป็นพวกสนบัสนนุคอมมวินสิต์อย่างรนุแรง แต่แล้วเขา

ก็กลายมาเป็นผู้ต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างสุดโต่ง  ท�าไมล่ะ? เธอกล่าว

ว่า “สิ่งที่ฉันจะเล่านี้อาจท�าให้คุณหัวเราะ แต่อย่าหัวเราะพ่อของฉัน  

คืนหนึ่งในมอสโคว์ พ่อได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่หลายคร้ัง เพียงแค่นั้น  

แค่คืนหนึ่งที่พ่อได้ยินเสียงกรีดร้อง”3

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเช่นกัน ผู้คนเข้ามาเพื่อฟัง

ข่าวดี แต่พวกเขากลับได้ยินเสียงกรีดร้อง พวกเขาได้ยินเสียงร้องของ

ความเจ็บปวดและความทกุข์ในครสิตจกัรทีเ่ทศนาข่าวประเสรฐิเพยีงแค่

ในแนวคิด แต่ในความเป็นจริงกลับสร้างแต่ความเจ็บปวด นี่เป็นเรื่องที่

น่าตกใจแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เขียนไว้ว่า

สวนองุ่นของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ คือวงศ์วานอิสราเอล

ชนยูดาห์ คือสวนที่ทรงปีติยินดี

พระองค์ทรงหวังให้พวกเขาออกผลเป็นความยุติธรรม 

แต่กลับเห็นการนองเลือด

ทรงคาดหวังความชอบธรรม แต่กลับได้ยินเสียงโหยไห้ร้องทุกข ์

(อิสยาห์ 5:7) 

3 Whittaker Chambers, Witness (New York: Random House, 1952), 14.  
(แก้ไขเพื่อความชัดเจน)

อำรัมภบท
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มีกี่คนในชุมชนของเราที่เคยเป็นคริสเตียนมาก่อน และตอนน้ีถึง

กบัเป็นคนท่ีต่อต้านครสิเตยีนอย่างรนุแรง เพราะพวกเขาเคยไปทีค่รสิต

จักรเพื่อจะได้ยิน “ข่าวดี . . . (ซึ่ง) เป็นข่าวที่จะท�าให้ทุกคนดีใจ” (ลูกา 

2:10 ERV) แต่มันถูกกลบไปด้วยภาพของความขัดแย้งและปัญหา?

อย่าได้ทึกทักไปเองว่าคริสตจักรของพวกเราสัตย์ซื่อต่อข่าว

ประเสริฐนั้นเลย แต่ขอให้เราทดสอบว่าคริสตจักรของเราเป็นอย่างน้ัน

หรอืไม่ ท้ายทีส่ดุแล้ว “ทกุสถาบนัต่างก็มีแนวโน้มว่าจะผลติสิง่ทีต่รงข้าม

กับตัวมันเองขึ้นมา”4 คริสตจักรที่ให้ความจริงแห่งข่าวประเสริฐเป็น

ศาสนศาสตร์ของมันก็สามารถผลิตสิ่งที่ตรงกันข้ามกับข่าวประเสริฐ 

ในทางปฏิบัติได้เหมือนกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงคืนพระชนม์ตรัสกับ

คริสตจักรแห่งหนึ่งของพระองค์ว่า “เจ้ากล่าวว่า ‘ข้าร�่ารวย ได้ทรัพย์

สมบัติมากมาย และไม่ขัดสนส่ิงใดเลย’ แต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคน 

น่าสังเวชน่าสงสาร ยากไร้ ตาบอด และเปลือยกายอยู่” (วิวรณ์ 3:17) 

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่พวกเขาเชื่อในหลักค�าสอน แต่อยู่ที่สิ่งที่พวกเขา

ยดึถอืโดยส่วนตวัต่างหาก และพวกเขากไ็ม่ได้ตระหนกัในเรือ่งนีด้้วยซ�า้ 

กระนั้น สิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นที่ปรากฏชัดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์

ตรสัว่า “เรารูถ้งึการกระท�าของเจ้า” (วิวรณ์ 3:15) ดงันัน้ พวกเขาจ�าต้อง

เข้าหาพระคริสต์ด้วยความถ่อมใจ ด้วยหัวใจที่เปิด และความซื่อตรง 

อันใหม่

4 D. Martyn Lloyd-Jones, What Is an Evangelical? (Edinburgh: Banner of Truth, 
1992), 9–10. ลอยด์ โจนส์ พูดต่อว่า “จุดยืนของคริสตจักรในนิกายโปรเตสแตนต์
ของทุกวันนี้ค่อนข้างจะตรงข้ามกับจุดยืนในตอนแรกที่คริสตจักรในนิกายนี้ได้เริ่ม
ขึ้น. . . .การที่จะคิดไปว่าถ้าหากสิ่งใดเริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะด�าเนินต่อไป
อย่างถูกต้องนั้นใช้ไม่ได้เลย เนื่องจากอิทธิพลของความบาปและความชั่วร้ายมันจึงมี
กระบวนการบางอย่างที่ท�างานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันมีแนวโน้มว่าจะท�าให้เกิดไม่ใช่แค่
การเปลี่ยนแปลง แต่ถึงกับท�าลายจุดยืนนั้นด้วย

อำรัมภบท
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บททดสอบของคริสตจักรที่มีข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลาง
ไม่นานหลังจากที่ฟรานซิส เชฟเฟอร์ต้องเผชิญกับวิกฤติทางความเชื่อ 

(ซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล) ที่เกิดขึ้นจากความฟอนเฟะ 

ภายในคริสตจักรคณะของเขา เขาได้เขียนบทความหนึ่งซึ่งมีหัวข้อว่า 

“How Heresy Should Be Met - จะเผชิญหน้ากับค�าสอนเท็จอย่างไร” 

ประเด็นส�าคัญของเขามีดังนี้ 

ปัญหาสุดท้ายที่เราจะต้องจัดการนั้นไม่ใช่การพิสูจน์ว่าใครผิด แต่คือ

การน�าพวกเขากลบัมาหาพระครสิต์ต่างหาก ดงันัน้ ข้อพสิจูน์และการ

ปกป้องหลักข้อเช่ือของคริสเตียนที่ประสบความส�าเร็จสูงสุดเพียง

อย่างเดียวเท่าน้ันคือ ประการแรก  ถ้อยแถลงซ่ึงประกอบด้วยสติ

ปัญญาว่าหลักข้อเชื่อที่ผิดนั้นผิดอย่างไร บวกกับการน�าผู้คนกลับมา 

(ด้วยความชดัเจนและความรอบรู)้ สูก่ารให้ความส�าคญักบัพระคมัภร์ี

อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในด้านพลังแห่งชีวิตและความ 

เกี่ยวเนื่องของมันต่อความเชื่อของคริสเตียนท้ังหมด บวกกับการ

ส�าแดงในชวีติให้เหน็ว่าการเน้นพระคมัภร์ีอย่างถกูต้องและขาดไม่ได้

นี้ตอบสนองความต้องการและความมุ่งมาดปรารถนาท่ีแท้จริงของ

มนุษย์ในแบบที่สิ่งปลอมแปลงของซาตานท�าไม่ได้5 

ฉะนั้น บททดสอบของคริสตจักรซึ่งมีข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลาง

คือ หลักค�าสอนท่ีเขียนไว้บนหน้ากระดาษบวกกับวัฒนธรรมของ 

คริสตจักรในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง คือ “การส�าแดงในชีวิตให้เห็น

ว่าการเน้นพระคัมภีร์อย่างถูกต้องและขาดไม่ได้นี้ได้ตอบสนองความ

ต้องการและความมุ่งมาดปรารถนาที่แท้จริงของมนุษย์” ถ้าวัฒนธรรม

แห่งข่าวประเสริฐของคริสตจักรได้หล่นหายไป (หรือไม่เคยถูกสร้าง 

5 Francis A. Schaeffer, “How Heresy Should Be Met,” Reformation Review, 
กรกฎาคม 1954, 9.

อำรัมภบท
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ขึ้นมา) ทางเดียวที่จะสามารถรักษาได้คือโดยทางพระคริสต์เท่านั้น  

ครสิตจกัรน้ันจ�าเป็นต้องค้นหาข่าวประเสรฐิพร้อมกบัความงดงามทัง้สิน้

ของมนัใหม่อีกครัง้ ครสิตจกัรจ�าเป็นต้องคิดทบทวนทกุสิง่ทีพ่วกเขาเช่ือ

และท�ามาโดยตลอดด้วยการอธิษฐาน เราจะไม่ได้อะไรเลยจากการ 

เพียงแค่แปลงโฉมภายนอกของคริสตจักรใหม่เพ่ือจะได้ดึงดูดใจ 

คนภายนอกให้มากขึ้น

สิ่งส�าคัญล�าดับแรกสุด คือ คริสตจักรจะต้องเชื่อถือและรับเอา 

ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไว้อย่างสุดจิตสุดใจ ซึ่งสิ่งนี้ลึกซึ้งและมั่นคง

ยิง่กว่าความกระตอืรือร้นท่ีขึน้ๆ ลงๆ แบบช่ัวครัง้ช่ัวคราว หากจะว่ากนั

ตามข่าวประเสรฐิแล้วส่ิงทีย่คุสมยัของเราต้องการจะเป็นอะไรทีน้่อยกว่า

การบังเกิดใหม่ของท้ังคริสตจักรไม่ได้เลย ทั้งในด้านของหลักค�าสอน

และวัฒนธรรมของคริสตจักร ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้โดยองค์พระคริสต์

เท่านั้น ไม่มีอะไรที่น้อยกว่าความงามของพระคริสต์จะเพียงพอส�าหรับ

คนในยุคนี้ แม้ว่าสิ่งที่คริสตจักรที่ได้รับการฟื้นฟูใหม่จะเป็นนั้น อาจอยู่

ไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในขณะนี้

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ซับซ้อน ผมต้องการจะแสดงให้เห็นว่า

พระคริสต์ใส่ความงดงามของพระองค์ไปในคริสตจักรของเราโดยผ่าน

ทางข่าวประเสริฐอย่างไร ซึ่งนั่นได้อธิบายชื่อของหนังสือเล่มนี้ว่า  

ข่าวประเสริฐ : คริสตจักรสะท้อนความงดงามของพระคริสต์อย่างไร  

ความงดงามเช่นนั้นทรงพลัง คริสตจักรของเราโหยหามัน ทั้งคุณและ

ผมก็กระหายหามัน และเราสามารถช่วยให้คริสตจักรของเราเห็นถึง

ความงดงามนัน้ด้วย เราเป็นเจ้าของ (ในข่าวประเสรฐิเท่านัน้) ทรัพยากร

ในการที่จะท�าการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพ่ือที่จะส�าแดงพระคริสต์

อำรัมภบท
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ท่ามกลางพวกเรา และเมือ่คุณอ่านหนังสือ ผมก็หวังว่าคณุจะรู้สกึตืน่เต้น 

กับความงามของพระคริสต์ ซึ่งนั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดของผม

ฉะนัน้ น่ีคือหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัเรือ่งข่าวประเสรฐิ ใช่แล้ว แต่หากจะ

เจาะจงไปกว่าน้ัน มันก็เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับว่าข่าวประเสริฐ 

จะสามารถก�าหนดแนวทางของชีวติและวฒันธรรมในคริสตจกัรของเรา

ได้อย่างไร เพ่ือท่ีพวกมันจะสามารถส�าแดงผู้ที่พระคริสต์เป็นจริงๆ  

ได้ตามข่าวประเสริฐนั้น

 ผมเชื่อว่าโวหารเชิงเหน็บแนมของ เอ. ดับเบิ้ลยู. โทเซอร์  

จากยคุก่อนนัน้ยงัคงใช้ได้อยู ่คือทีว่่า “การฟ้ืนฟูซึง่ส่งผลอย่างกว้างขวาง

ของคริสตศาสนาแบบที่พวกเรารู้จักกันในอเมริกาในปัจุบันนี้ ที่สุดแล้ว

ก็อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพียงโศกนาฏกรรมทางศีลธรรมซึ่งเราไม่อาจจะ

ชดเชยได้ในอีกร้อยปีข้างหน้า”6  อะไรบ้างในคริสตจักรของเราที่ควรจะ

ยงัคงอยู่? อะไรบ้างในครสิตจกัรของเราทีย่งัสามารถจะด�าเนนิต่อไปได้? 

ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรใดในคณะไหนหากมันหล่นไปจาก 

พระกิตติคุณของพระคริสต์ไม่ว่าจะในด้านหลักค�าสอนหรือวัฒนธรรม

ของมันแล้ว ก็จะพงัทลายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ภายใต้แรงกดดนัมหาศาล

จากยุคของเรา

คุณพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของผมได้พูดส่ิงนี้ในระหว่างที่เขาเทศนาเม่ือ

หลายปีที่ผ่านมาว่า “มีเพียงคริสตจักรที่ตื่นตัวอยู่เท่านั้น . . . เพียงแค่

คนทีอ่ยูใ่นสภาวะทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟมูาแล้วเท่านัน้ทีจ่ะไปสร้างจดุเปลีย่น

ในสังคมได้”7  ข่าวประเสริฐนี้เท่านั้นที่ท�างานร่วมกับฤทธิ์อ�านาจของ

พระเจ้า (โรม 1:16) ส่ิงอ่ืนใดหรืออะไรก็ตามที่น้อยกว่านี้จะถูกคล่ืน 

ซัดไป ซึ่งมันก็จะเป็นเช่นนั้นแหละ

6  A. W. Tozer, Keys to the Deeper Life (Grand Rapids: Zondervan, 1965), 8.
7 Raymond C. Ortlund, “Revival,” Lake Avenue Congregational Church, 1 

กุมภาพันธ์ 1976.
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ให้เราวางทุกสิ่งซึ่งมีค่าด้อยกว่าไว้ แล้วไปค้นหาข่าวประเสริฐ 

อันทรงพลังขององค์พระผู ้เป็นเจ้าด้วยการอธิษฐานต่อพระพักตร์

พระองค์ ในขณะที่เรายังสามารถท�าได้
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บทที่ 1

ข่าวประเสริฐส�าหรับคุณ

เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัโลกจนได้ประทานพระบตุร

องค์เดยีวของพระองค์ เพ่ือทกุคนทีเ่ช่ือในพระบตุร

นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 3:16

หลกัค�าสอนแห่งข่าวประเสรฐิจะสร้างวฒันธรรมแห่งข่าวประเสรฐิ 

หลักค�าสอนในเรื่องพระคุณก็จะสร้างวัฒนธรรมแห่งพระคุณ

เม่ือมีหลักค�าสอนที่ชัดเจนและวัฒนธรรมที่งดงามคริสตจักร 

แห่งนั้นก็จะเปี่ยมด้วยพลัง แต่มันไม่มีทางลัดเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นเลย 

หากปราศจากหลกัค�าสอน วฒันธรรมในครสิตจกัรกอ่็อนแอ หากปราศจาก 

วัฒนธรรม หลักค�าสอนก็ดูไร้จุดหมาย

หลกัค�าสอนของข่าวประเสรฐิพร้อมด้วยวฒันธรรมของข่าวประเสริฐ 

คือสิ่งที่ถูกพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ฟรานซิส แชฟเฟอร์เขียนไว้ว่า 

ไม่มีใครสามารถอธิบายการระเบิดอันทรงพลังหรือดูนามิสของ 

คริสตจักรในยุคแรกได้ หากไม่พูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาปฏิบัติ

สองส่ิงควบคู่กัน  นั่นคือมีหลักข้อเช่ือที่ถูกต้องกับชุมชนที่ประพฤติ

ถูกต้องท่ามกลางคริสตจักรที่มองเห็นได้ มันคือชุมชนที่โลกสามารถ

มองเห็นได้ เพราะฉะนั้น โดยพระคุณของพระเจ้า คริสตจักรต้องเป็น
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ที่รู ้จักทั้งในเรื่องความบริสุทธิ์ของหลักข้อเชื่อและความเป็นจริง 

ในชมุชนของครสิตจกัรควบคูก่นัไป บ่อยครัง้ทีค่รสิตจกัรของเรามแีต่

การเทศนา แต่ในเร่ืองชุมชนคริสเตียนกลับแทบจะไม่เน้นเลย  

การแสดงความรักของพระเจ้าด้วยการกระท�าเป็นสิ่งสวยงาม และ

จ�าเป็นต้องมีอยู่ในนั้นด้วย1 

ค�ากล่าวของแชฟเฟอร์ที่ว่า “โดยพระคุณของพระเจ้า” มีความ

ส�าคญัอย่างยิง่ เราต้องการพลังอนัทีส่งูส่งกว่าของตวัเราเอง การยดึมัน่

ในหลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐไว้นั้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้ว แต่การ

สร้างวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐในแบบที่มีมนุษยธรรมและดึงดูดใจ

มากจนผู้คนต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนั้นกลับยากยิ่งกว่า แชฟเฟอร์

ยังเขียนไว้ด้วยว่า “ถ้าคริสตจักรเป็นอย่างที่ควรเป็น คนหนุ่มสาวก็จะ

มาอยู่ที่นั่น แต่พวกเขาจะไม่เพียงมา ‘อยู่ที่นั่น’ เท่านั้น แต่จะอยู่ที่นั่น

ด้วยการเป่าเขาสัตว์และตีฉิ่งฉาบด้วยเสียงดัง แล้วพวกเขาจะประดับ

ดอกไม้ไว้บนศีรษะและเต้นร�า”2 

เรายอมรับว่าความจริงแห่งค�าสอนพระคัมภีร์เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งต่อคริสตศาสนาแท้ แต่เรายอมรับหรือไม่ว่าความงดงามแห่งความ

สัมพันธ์ของมนุษย์ก็มีความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกันด้วย? ถ้าโดย

พระคณุพระเจ้าเรายึดทัง้สองอย่างไว้ด้วยกนั คอืยดึทัง้หลกัค�าสอนแห่ง

ข่าวประเสริฐและวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐ คนทุกยุคทุกสมัยคงจะ

เข้ามาในครสิตจักรของเรามากขึน้ด้วยความยนิดอีย่างยิง่ พวกเขาคงจะ

คิดว่า “นี่แหละค�าตอบที่ฉันตามหามาทั้งชีวิต” 

1 Francis A. Schaeffer, The Church Before the Watching World (Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press, 1971),62.

2 Francis A. Schaeffer, The Church at the End of the Twentieth Century 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1970), 107.
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หลักค�าสอนหรือวัฒนธรรม?
เราทุกคนมีความโน้มเอยีงไปไม่ทางใดกท็างหนึง่ ไม่เน้นหลักค�าสอน 

ก็เน้นวัฒนธรรม โดยธรรมชาติเราบางคนสะท้อนความจริง มาตรฐาน

และค�านิยามออกมา และบางคนสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกและความ

สัมพันธ์ ทั้งคริสตจักรเองก็อาจเน้นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกัน 

หากไม่มีสิ่งใดแทรกแซงเข้ามาเราก็จะเสียสมดุลในบางเร่ืองไป  

แต่เราจะไม่รู ้สึกผิดเพราะในบางเร่ืองเราก็ท�าถูกแล้ว ความจริงที่

ปราศจากพระคุณก็หยาบกระด้างและน่าเกลียด พระคุณที่ปราศจาก

ความจริงก็อ่อนไหวและขี้ขลาด พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่เปี่ยมด้วย

พระคุณและความจริง (ยอห์น 1:14) ดังนั้นเราจึงไม่สามารถน�าเสนอ

พระองค์ภายใต้ข้อจ�ากดัของบุคลิกภาพและภมูหิลังของตวัเราเองได้ แต่

เมื่อเราพึ่งพาพระองค์ในทุกเวลา (ทั้งในระดับส่วนตัวและที่ท�าร่วมกัน) 

พระองค์กจ็ะประทานสตปัิญญาให้แก่เรา พระองค์จะท�าให้เราเติบโตและ

ท�าให้คริสตจักรของเราเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งข้ึน เพื่อที่เราจะได้

ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้อย่างชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมา

สมการเหล่านี้ช่วยให้ผมอธิบายความหมายของเรื่องนี้ให้ง่ายขึ้น:

 
หลกัค�าสอนแห่งข่าวประเสรฐิ – วฒันธรรมแห่งข่าวประเสรฐิ  = ความหน้าซือ่ใจคด 

วัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐ – หลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐ  = ความอ่อนแอ

หลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐ + วัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐ  = ฤทธิ์อ�านาจ

มีเพียงการสถิตอยู่อันทรงพลังขององค์จอมเจ้านายผู้เป็นขึ้นจาก

ความตายเท ่านั้นที่สามารถสร ้างคริสตจักรซึ่งมีข ่าวประเสริฐ 

เป็นศูนย์กลางแบบนี้ได้ 

เม่ือหลายปีก่อน นกัเขยีนแอน ไรซ์ ได้กล่าวว่า “ท่ีอเมริกา คริสเตยีน 

สูญเสียความน่าเชื่อถือในฐานะของผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักต่อผู้อื่นไป”   
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3มันคงจะมีหลายเหตุผลส�าหรับการประเมินในแง่ลบเช่นนี้ ใช่ว่า 

ทกุเหตผุลจะน่าเชื่อถือ แต่ผมก็ไม่อาจจะมองข้ามข้อคิดเห็นของเธอได้ 

อกีท้ังปัญหาทีเ่ธอให้ความส�าคัญก็ไม่ใช่สิง่ทีพ่ระคัมภร์ีไม่ให้ความส�าคญั 

เช่นกนั (เหมือนเป็นเรือ่งทีบ่างทีวนัหนึง่เราอาจจะค่อยเอาใจใส่มนักไ็ด้) 

อันที่จริง มีไม่กี่อย่างท่ีเร่งด่วนส�าหรับเราไปมากกว่าการเรียกความ 

น่าเชื่อถือในฐานะของผู ้ที่เปี ่ยมด้วยความรักต่อผู ้อื่นกลับคืนมา  

(เพือ่เห็นแก่พระเยซู) เพือ่ทีข่่าวประเสรฐิอนัรุง่โรจน์ของพระองค์จะเหน็

ได้ชัดในคริสตจักรของพวกเรา

ผู้คนจะมองเห็นพระองค์ในเราเมื่อเราสร้างคริสตจักรของเรา 

บนวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐด้วยทรัพยากรท่ีมาจากหลักค�าสอน 

แห่งข่าวประเสริฐ และโดยการที่เราไม่ใช้ทางลัด 

ยอห์น 3:16 คงจะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

ในพระคมัภีร์ท้ังเล่ม มันเปิดเผยให้เราเหน็หลักค�าสอนแห่งข่าวประเสรฐิ 

พระธรรมข้อนี้คือข่าวประเสริฐส�าหรับคุณและผมอย่างเป็นส่วนตัว  

การฟ้ืนฟใูนครสิตจักรเร่ิมต้นจากส่วนลึกภายในของเราแต่ละคน เมือ่เรา 

ได้รับการเปลี่ยนใหม่ในข่าวประเสริฐ ดังนั้น ให้เราพิจารณาพระธรรม 

ที่น่ามหัศจรรย์ข้อนี้ด้วยกันแบบวลีต่อวลีไป

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก
ข่าวประเสรฐิคอืข่าวด ีและถ้อยค�ายิง่ใหญ่นีจ้ะต้องเป็นข่าวท่ีดทีีส่ดุ 

นั่นคือ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก . . .” (ยอห์น 3:16ก.) แต่การที่จะ

ท�าให้พระวจนะข้อน้ีส่งผลกระทบต่อเราอย่างทีม่นัควรจะเป็นนัน้เราต้อง

เข้าใจสองสิง่ คอื พระเจ้าองค์นีค้อืผูใ้ด? และพระองค์ทรงรกัโลกนีอ้ย่างไร?

3 “Q & A: Anne Rice on Following Christ without Christianity,” christianitytoday.
com,  เผยแพร่ในวันที่ 17 สิงหาคม 2010.
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ประการแรก พระเจ้าองค์นี้คือผู้ใด? ค�าว่า “พระเจ้า” เป็นค�าที่เรา

คุ้นเคยมากเสียจนเราอาจจะให้มันแค่ผ่านหูเราไปได้ แต่เราจ�าต้องคิด

ใคร่ครวญค�าน้ีให้ดี ยังไม่มีใครในพวกเราสักคนเดียวที่เคยแม้แต่จะมี

ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าได้สมกับขนาดความยิ่งใหญ่ของผู้ที่พระองค์

เป็นจริงๆ เลยสักครั้ง พระเจ้าแห่งข่าวประเสริฐของคริสเตียนคือผู้ใด? 

การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างสามารถช่วยได้ ในหนังสือ 

“What Is the Gospel?” ของเกรก็ กิลเบร์ิต ใช้ถ้อยค�าแบบประชดประชนั

เพ่ือให้เราเห็นว่า โดยธรรมชาติแล้วเราไปดูหมิ่นหรือท�าให้ความคิด 

เกี่ยวกับ “พระเจ้า” ของเราลดน้อยลงได้อย่างไร 

“ผมขอแนะน�าคุณให้รู้จักกับ พระเจ้า4 

คุณคงต้องเบาเสียงของคุณลงหน่อยก่อนที่เราจะเข้าไปข้างใน 

พระองค์อาจหลับอยู่ตอนนี้ พระองค์ทรงชราแล้ว และไม่ค่อยเข้าใจ

หรือชอบโลกสมัยใหม่ที่ “แผลงๆ” นี้เท่าไหร่นัก ยุคทองของพระองค์ 

(คือยุคท่ีพระองค์พูดถึงเมื่อคุณท�าให้พระองค์เล่าอย่างตื่นเต้นได้)  

ก็ผ่านมานานเสียก่อนท่ีพวกเราส่วนใหญ่จะเกิดอีก นั่นคือยุคท่ีผู้คน

ยังสนใจอยู่ว่าพระองค์ทรงคิดยังไงเก่ียวกับแต่ละเร่ืองอยู่ และคนยัง

เห็นว่าพระองค์นั้นส�าคัญต่อชีวิตของพวกเขาอยู่

แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็เปลี่ยนไปแล้ว และพระเจ้าผู้น่าสงสาร

ท่านนี้ไม่เคยปรับตัวได้ดีเลย ชีวิตได้เคลื่อนผ่านพระองค์ไปแล้ว  

ขณะนี้พระองค์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในสวนหลังบ้านนั่น ฉันไปหา

พระองค์ท่ีน่ันบางครัง้ และ ณ ทีน่ัน่เราใช้เวลากนัอย่างช้าๆ ค่อยๆ เดนิ  

ค่อยๆ คุยกันอย่างเบาๆ ท่ามกลางแมกไม้มวลหมู่ดอกกุหลาบ . . . .

แต่ถงึอย่างไร ดเูหมอืนว่าหลายคนจะยงัชืน่ชอบพระองค์อยูน่ะ 

หรอือย่างน้อยพระองค์กย็งัรกัษาคะแนนเสยีงของพระองค์ไว้ค่อนข้าง

ด ีและคณุจะประหลาดใจท่ีมีคนจ�านวนมากมายแวะเวยีนเข้ามาเยีย่ม

4 ประโยคในที่นี้ในภาษาอังกฤษไม่ใช่ค�าว่า God ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งหมายถึง
พระเจ้า แต่ใช้ god ตัวพิมพ์เล็กซึ่งหมายถึงเทพเจ้าทั่วไป - ผู้แปล
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แล้วขอโน่นขอน่ีจากพระองค์เป็นคร้ังเป็นคราว แน่นอนว่าพระองค์

ไม่มปัีญหาอะไรกบัเรือ่งนัน้อยูแ่ล้ว พระองค์อยูท่ีน่ีก่เ็พือ่ช่วยเหลอืคน

อยู่แล้วนี่

ขอบคุณสวรรค์ อารมณ์เหวี่ยงขึ้นๆ ลงๆ ที่คุณเคยอ่านเจอ 

ในหนังสือเล่มเก่าแก่ของพระองค์ในบางครั้ง อย่างเรื่องแผ่นดินท่ี 

สูบคนลงไป ลูกเห็บไฟก�ามะถันที่ถล่มเมือง หรืออะไรท�านองนั้น 

ดูเหมือนจะค่อยๆ เบาบางลงไปเมื่อพระองค์แก่ชรามากขึ้น ตอนนี้

พระองค์เป็นเพยีงเพือ่นนสิยัดทีีไ่ม่เรือ่งมากและคุยด้วยง่าย โดยเฉพาะ 

ตอนนี้ที่ยิ่งแทบไม่โต้ตอบอะไรกลับมาเลย และเมื่อพระองค์ตรัส  

ปกติแล้วกโ็ดยผ่านทาง “สญัญาณ” แปลกๆ อะไรบางอย่าง ว่าพระองค์

ไม่มีปัญหากบัสิง่ทีฉ่นัอยากท�า เพือ่นแบบน้ีคือเพือ่นทีดี่ทีส่ดุไม่ใช่หรอื? 

แต่รู ้หรือไม่ว่าส่วนที่ดีที่สุดของพระองค์คืออะไร? พระองค์ 

ไม่เคยตัดสินฉัน ไม่เคยเลยไม่ว่าเร่ืองอะไร อ้อ แน่นอนฉันรู้ว่าลึกๆ 

แล้วพระองค์กอ็ยากให้ฉันเป็นคนทีด่กีว่านี ้รกัคนอ่ืนมากขึน้ เหน็แก่ตวั 

น้อยลง และอื่นๆ อีกในท�านองน้ี แต่พระองค์เป็นผู้ที่อยู่กับความ 

เป็นจริงนะ พระองค์รู้ว่าฉันเป็นมนุษย์และไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และ

ฉันก็มั่นใจอย่างเต็มร้อยว่าพระองค์ยอมรับเรื่องนี้ได้ นอกจากนั้น  

การให้อภัยผู้คนเป็นงานของพระองค์อยู่แล้ว มันคือสิ่งท่ีพระองค ์

ท�าอยู่เสมอ ยังไงแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นความรักใช่ไหม? และฉัน 

ก็ชอบคิดถึงความรักในแบบน้ีว่า “ไม่ตัดสินใครและให้อภัยเท่านั้น”  

นั่นแหละคือพระเจ้าที่ฉันรู ้จัก และฉันก็ไม่อยากให้พระองค์เป็น 

แบบอื่น . . . 

เอาล่ะ เราเข้าไปหาพระองค์กันได้แล้ว และไม่ต้องห่วง เราไม่ต้อง 

อยูน่าน จรงิๆ พระองค์รูส้กึซาบซึง้เราอยูแ่ล้วไม่ว่าพระองค์จะได้เวลา

จากเราแค่ไหนก็ตาม ”5

มีอะไรในภาพเปรียบเทียบของกิลเบิร์ตที่สะท้อนวิธีที่เราคิด 

เกี่ยวกับพระเจ้าบ้างไหม? จงซื่อสัตย์กับตัวเองในเรื่องนี้

5 Greg Gilbert, What Is the Gospel? (Wheaton, IL: Crossway, 2010), 37–38.
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จอห์น ไพเพอร์ ช่วยเราทุกคนเช็คอุณหภูมิฝ่ายวิญญาณของ 

ตัวเราเอง ดังนี้

“ส�าหรับหลายคน คริสตศาสนาได้กลายมาเป็นเหมือนการคัดแยก 

เอาหลักค�าสอนทั่วไปออกมากจากชุดข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์ แต่

ความรู้สึกอัศจรรย์ใจและความย�าเกรงพระเจ้าที่เหมือนกับเด็กๆ นั้น

ก็ได้ตายไปแล้ว ภาพ บทกวีและดนตรีต่างๆ ที่บอกเล่าถึงความโอ่อ่า

และความย่ิงใหญ่ของพระเจ้าเหือดหายไปหมดเหมือนกับผลไม้

เหี่ยวๆ ลูกหนึ่งที่ถูกลืมทิ้งไว้ในตู้เย็น ”6

พดูอกีอย่างคอื เราอาจยนืยนัในหลักค�าสอนทีถ่กูต้อง แต่เราทกุคน 

ยงัจ�าเป็นต้องกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราดเูถิด และทรงทราบ 

จิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิด

กระวนกระวายของข้าพระองค์” (สดุดี 139:23)

อยากให้เราลองลืมส่ิงอ่ืนๆ ไปก่อนสักครู่ แล้วมาคิดใคร่ครวญ 

เกี่ยวกับพระเจ้า เพราะ “สิ่งที่คิดถึงเมื่อเราคิดเกี่ยวกับพระเจ้า คือสิ่งที่

ส�าคัญที่สุดเกี่ยวกับตัวเรา”7 พระเจ้าไม่ได้อะไรจากการที่เราเข้าใจเรื่อง

ของพระองค์อย่างแจ่มชัด เราต่างหากที่เป็นฝ่ายได้

จงกลับไปที่จุดเริ่มต้น ถามตัวเองว่าคุณได้รับความคิดเกี่ยวกับ

เรื่องพระเจ้ามาจากไหน? และคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณไม่ได้สร้าง 

ความคิดนั้นขึ้นมาเอง? ข่าวประเสริฐได้ส�าแดงพระเจ้าอย่างงดงาม 

และทรงราศียิ่งกว่าสิ่งที่เราคิดตามธรรมชาติ และถึงกับตรงกันข้ามกับ

ความคิดตามธรรมชาติของเราเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น ตอนต้นใน 

พระคัมภีร์ พระเจ้าตรัสว่า “เราคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์” (ปฐมกาล 17:1) 

6 John Piper, Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist (Portland, OR: 
Multnomah Press, 1986), 78.

7 A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (New York: Harper & Row, 1961), 9.
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เกอืบจะไม่มีใครเลยท่ีเชือ่ว่าพระเจ้านัน้มฤีทธิอ์�านาจอย่างแท้จรงิ นัน่จงึ

เป็นเหตุผลท่ีพระองค์ตรัสเช่นนั้น แต่เมื่อความคิดอันน่ามหัศจรรย์ 

เกีย่วกบัพระเจ้าน้ันได้หยดลงไปในมหาสมทุรแห่งใจของเรา แรงกระเพือ่ม 

ของมันก็เคลื่อนกระจายออกไปทุกทิศทาง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

ส�าแดงเกี่ยวกับตัวพระองค์เองให้เราเห็น:

เราคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้สามารถท�าให้ความหวังอันสูงสุดของเจ้า

และความคิดซึ่งชาญฉลาดที่สุดของเจ้าท่ีจะให้ถ้อยค�าของเราอยู ่

ตรงหน้าเจ้าเสมอนัน้ส�าเรจ็ ไม่จ�าเป็นต้องลดทอนค�าสญัญาลงให้เหลอื

เท่ากบัความเป็นไปได้ของมนษุย์ ไม่จ�าเป็นต้องละทิง้ความหวงัทีเ่คย

ก่อเกิดขึ้นมา ไม่เห็นต้องยอมรับเอาการตีความแบบที่อาจท�าให้มัน 

ดงู่ายกว่าทีม่นัจะถกูท�าให้ส�าเรจ็ และไม่เหน็ต้องพยายามท�าให้สิง่นัน้

เกิดขึ้นด้วยวิธีท่ีด้อยราคากว่าเลย ทุกส่ิงเป็นไปได้เพราะ เราคือ

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์8

โดยปราศจากพระเจ้าผู้ทรงราศีและเที่ยงแท้ผู้นี้ งานในชีวิตเรา 

กค็งจะเป็นการลดความคาดหวังของชีวิตลง นกัเขยีน เรย์โนลด์ส ไพรซ์  

เข้าใจดีว่าความเป็นจริงนั้นจะมืดมนเพียงใดหากปราศจากพระเจ้า 

ผูท้รงฤทธ์ิ เขาเขียนไว้ว่า “มนัไม่มพีระผูส้ร้างเลยและกไ็ม่เคยม ีจกัรวาล

เป็นวัตถุที่ไม่ส่องแสงที่เหล่าอะตอมซึ่งไร้ความรู ้สึกและสิ่งมีชีวิต 

อันต�่าทรามท้ังหลายแสดงบทบาทอันช่ัวร้ายตามความประสงค์ของ 

พวกมัน”9 แต่ยอห์น 3:16 แสดงให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้า 

ผูท้รงฤทธิ ์ดงันัน้ เราจงึไม่ต้องคอยกล�า้กลืนกับความสิน้หวังเช่นนัน้แล้ว

8 Marcus Dods, The Book of Genesis (New York: A. C. Armstrong and Son, 
1902), 161.

9 Reynolds Price, Letter to a Man in the Fire (New York: Scribner, 1999), 54.
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ขา่วประเสรฐิของครสิเตียนไม่ไดข้อใหเ้รายอมรับอะไรก็ได้ แต่มนั

เริ่มต้นจากการท่ีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มิได้เกลียดชังแต่รักโลกนี้อย่าง

อัศจรรย์ น่ันคือผู้ที่พระเจ้าเป็นจริงๆ มันคือส่ิงที่พระคัมภีร์บอกไว้  

จงเชื่อสิ่งนี้เถิด

ตอนน้ีมาถึงค�าถามที่สอง พระเจ้าทรงรักโลกนี้อย่างไร? ยอห์น 

บอกว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้...” ค�าเล็กๆ คือค�าว่า  

“จนได้” นี้น่าสังเกตมาก ค�านี้สื่อให้เห็นถึงความเข้มข้นของความรัก 

ของพระเจ้า พระเจ้ารักโลกอย่างไร? ไม่ใช่ระดับปานกลาง แต่รักมาก

เหลอืเกิน ทีพ่ระเจ้ารกัโลกมากๆ ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนน่ารัก แต่เพราะ

พระองค์ทรงเป็นความรักต่างหาก (1 ยอห์น 4:16) 

ความเข้มข้นแห่งความรักของพระเจ้ายิง่เหน็ได้ชดัข้ึนเม่ือเราคดิถึง

โลกของเราใบน้ีท่ีพระเจ้าทรงรักมากมาย ยิ่งเราเห็นพระเจ้าชัดข้ึน 

เรายิ่งเห็นตัวเองชัดขึ้นด้วย ยอห์นให้ข้อสังเกตว่า “ค�าตัดสินเป็นดังนี ้

คือ ความสว่างได้เข้ามาในโลก แต่มนุษย์รักความมืดแทนที่จะรัก 

ความสว่าง เพราะการกระท�าของพวกเขาช่ัวร้าย ทกุคนทีท่�าช่ัวกเ็กลยีด

ความสว่าง และจะไม่เข้ามาในความสว่างเพราะกลัวว่าการกระท�า 

ของตนจะถูกเปิดโปง” (ยอห์น 3:19-20) เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับว่า

พวกเรานั้นรักความมืดแต่เราทุกคนก็รู้ดีว่ามันคือความจริง เราทุกคน

เคยท�าสิ่งชั่วร้ายจากนั้นก็ปิดบังมันด้วยความกลัวว่าจะถูกเปิดโปง  

เราเคยพยายามที่จะลืมมัน ไม่สนใจความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี พยายาม

เยี่ยวยารักษาความเจ็บปวดนั้น การที่เราต้องเผชิญหน้ากับตัวเอง 

แบบตรงๆ ช่างเป็นเรื่องที่ยากส�าหรับเรา

บทกวีของ ดับเบิลยู. เอช. ออเด็น ท่ีช่ือ “1 กันยายน 1939”   

ชี้ให้เห็นถึงบางอย่างในความมืดด�าของการด�าเนินชีวิตของแต่ละคน  

เขาบรรยายสิ่งที่เขาเห็นในค�่าวันหนึ่งที่ไนท์คลับ 
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นั่งเคียงเรียงรายร�่าสุรา

ใฝ่หาทุกวันทุกวี่

แสงไฟอย่าให้ดับ ณ เพลานี้

ดนตรีบรรเลงนับร้อยพัน. . . 

หาไม่ฉันคงรู้เราอยู่ที่ไหน

ฉันหลงไปในป่าน่าประหวั่น

เหล่าเด็กหวาดกลัวรัตติกาลกัน

ไม่พบพานสุขสมหรือดีงาม10 

 

เราต่างก็เห็นตัวเราเองในกวีบทนี้ไม่ใช่หรือ? 

ถ้อยค�าของยอห์นเกีย่วกบัการรกัความมดืยงัช่วยให้เราเหน็ตวัเรา

เองในอีกระดับด้วย คือในฐานะของวัฒนธรรม ลักษณะเด่นอย่างหน่ึง

ของยุคสมัยของเราคือการที่เราให้นิยามใหม่กับสิ่งชั่วร้ายประหนึ่งว่า 

มันคือสิ่งดี เราย้อมสีมันใหม่ราวกับว่าน่ันจะเปล่ียนความเป็นจริงได้  

เราบอกตวัเองว่าเราเป็นคนดีกว่าผูท้ีเ่ราเป็นจรงิๆ น่ีคือการ “รกัความมดื 

แทนที่จะรักความสว่าง” ด้วย

ไม่นานมานี้ผมค้นค�าว่า “ความนับถือตนเอง” (Self-Esteem) 

ในเวปไซต์ Amazon.com และผมพบผลการค้นหาถึง 93,059 อัน  

เราถกูบอกคร้ังแล้วครัง้เล่าว่า ความนบัถอืตนเองคือหนทางไปสูก่ารเป็น

คนท่ีปรับตัวได้ดีและเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จ แต่น่ีเป็นความจริง

หรือไม่? 

บทความในนิวยอร์คไทม์ส เรื่อง The Trouble with Self-Esteem 

(ปัญหาของความนับถือตนเอง) เขียนโดยลอเร็น สเลเตอร์ ซึ่งอ้างอิง 

ค�าพูดของนักวิจัยท่านหนึ่งที่ได้ท�าการศึกษาพวกอาชญากรและได ้

ข้อสรปุว่า “ความจรงิคือ เราเอาคนทีต่่อต้านสงัคมพวกนีม้าประเมนิกบั

10 W. H. Auden, Selected Poems (New York: Vintage, 2007), 96.
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ทกุแบบทดสอบของความนบัถอืตนเองท่ีเรามอียู ่และมนักไ็ม่มหีลกัฐาน

การสนบัสนนุทฤษฎจีติวเิคราะห์ทีม่มีานานนีใ้ดๆ เลยว่าคนพวกนีล้กึๆ 

แล้วเขากร็ูส้กึแย่เกีย่วกับตวัเองอยู ่คนพวกน้ีเหยยีดผวิหรอืชอบใช้ความ

รุนแรงก็เพราะพวกเขาไม่รู้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเองพอยังไงล่ะ”11

พระคัมภร์ีท้าทายการยกย่องตัวเองทีพ่วกเราในโลกทกุวนันีย้ดึม่ัน

ไว้ อย่างไรหรอื? ประการแรก กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเปิดโปงความฉ้อฉล

และความบิดเบี้ยวในด้านศีลธรรมของเราโดยการส�าแดงให้เราเห็นถึง

ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงของพระเจ้า เราไม่สมควรได้รับมากเท่ากับที่เรา

คิดว่าควรได้รับเลย ประการที่สอง พระคัมภีร์เปลี่ยนหัวข้อการสนทนา

ไปง่ายๆ ว่าพระเจ้านั้นรักมนุษย์ที่ไม่คู่ควรมากเพียงใด พูดอีกอย่างคือ 

ข่าวประเสริฐช่วยเราหยุดกีดกันตัวเองจากพระเจ้า เพราะคนชั่วร้ายผู้

ปฏิเสธพระองค์พวกนี้เองคือคนที่พระเจ้าทรงรักอย่างมากมาย

แต่เราต้องไว้วางใจและเปิดใจต่อพระองค์ อย่างไรก็ตาม เรารู้ดีว่า

ความไม่ซื่อสัตย์นั้นท�าให้ความสัมพันธ์ต่างๆ ของมนุษย์เราหยุดชะงัก

ลง ตัวอย่างเช่น เพื่อนคนหนึ่งท�าผิดต่อคุณแล้วแสร้งท�าเป็นเหมือนว่า

ไม่มอีะไรเกดิขึน้ ผลลัพธ์คือมติรภาพระหว่างพวกคุณกห่็างเหนิไป ระยะ

ห่างระหว่างคุณสองคนเพิ่มขึ้น และไม่นานการเอาแต่ระแวดระวังกัน 

ก็เข้ามาแทนที่ความเป็นธรรมชาติระหว่างคุณทั้งสอง เมื่อถึงจุดหนึ่ง 

คุณก็ตระหนักได้ว่า ที่จริงสิ่งท่ีท�าให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ไม่ใช่

ความผิดที่ท�าในตอนแรกแต่คือการปฏิเสธว่าตัวเองผิดต่างหาก

การจงใจที่จะปฏิเสธพระเจ้าของเราเป็นการกระท�าผิดที่หนัก 

ยิ่งกว่าทุกความผิดอื่นๆ ที่เราท�า ซึ่งพระเจ้าท้าทายมันด้วยความรักที่

ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระคริสต์ โลกของเราคิดว่านี่ดีเกินไปส�าหรับ

11 Lauren Slater, “The Trouble with Self-Esteem,” The New York Times, 3 
กุมภาพันธ์ 2002, www.nytimes.com/2002/02/03/magazine/the-trouble-with-
self-esteem.html.
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พระเจ้า มนัดเูป็นเรือ่งแปลกๆ และการทีจ่ะยอมรับความรกัของพระองค์

มันท�าให้โลกเหมือนคนที่ต้องคอยรับอะไรจากใครเกินไป แต่นั่นไม่อาจ

หยุดพระเจ้าได้

แต่จะเป็นอย่างไรหากมนัสามารถหยุดพระองค์ได้? จะเป็นอย่างไร 

หากพระเจ้าตรัสว่า “อยากได้แบบนี้ใช่ไหม? ถ้างั้นก็ตามสบาย  

เจ้าเกลียดความสว่าง ชอบความมืด ทฤษฎีการใช้ชีวิตของเจ้าคือ 

การท�าบาปแล้วก็เสแสร้งว่ามีความสุข เจ้าปฏิเสธความสัตย์จริง จะเอา

อย่างนั้นก็ได้ แต่เจ้าจะไม่สามารถยึดมั่นอยู่กับความเท็จที่สร้างข้ึนเอง

แล้วยังได้รับความรักมากมายจากเราได้ ความสัมพันธ์นี้สิ้นสุดลง 

ตลอดกาล” พระองค์มีสิทธิที่จะตรัสเช่นน้ัน ใครจะต�าหนิพระองค์ได้ 

หากพระองค์จะท�าเช่นนั้น! 

แต่พระเจ้าทรงได้ท�าอะไรแทน?

(จนได้) ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
พระเจ้ารักโลกมาก “จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์”  

พระบุตรผู้นั้นคือพระเยซู พระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าสัญญาไว้

ในพระคัมภีร์เดิมและเป็นผูม้าท�าให้ความหวงัทีลึ่กทีส่ดุแห่งจติใจมนษุย์

ส�าเร็จ ค�าว่า “องค์เดียว” หมายความว่าพระเยซูคือหนึ่งเดียว ผู้ไม่มีใคร

จะเปรียบปานได้ ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ ฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถ 

มาแทนท่ีพระองค์ได้ ไม่มพีระผูช่้วยให้รอดอืน่ใดอกี ความหวงัของโลกนี ้

มีเพียงพระองค์เท่านั้น ไม่มีใครจะลงมาจากสวรรค์เพื่อมาช่วยกู้เรา 

อีกแล้ว หากไม่ใช่พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าก็จะเป็นความสิ้นหวัง

ในเวลานี้และเป็นการลงโทษตลอดไป

คุณเคยพิจารณาค�าพูดที่กล้าหาญและบ้าบิ่นที่พระเยซูตรัส 

เกี่ยวกับตัวพระองค์เองไหม? ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อย
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• “เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยอห์น 10:30) 

• “จงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วย” (ยอห์น 14:1) 

• “ถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู ้นั้น ท่านจะตายในบาปของท่าน 

อย่างแน่นอน” (ยอห์น 8:24) 

ซี. เอส. ลูอิส ช่วยให้เราเข้าใจประเด็นนี้ว่า

ผมก�าลังพยายามป้องกันผู้คนจากการพูดสิ่งที่โง่เขลาท่ีสุดท่ีมักจะ 

พูดถึงพระเยซูออกมา ว่า “ฉันพร้อมจะยอมรับพระเยซูในฐานะของ

อาจารย์สอนศลีธรรมทีย่ิง่ใหญ่ท่านหนึง่ แต่ฉนัไม่ยอมรบัค�ากล่าวอ้าง

ของท่านทีบ่อกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าหรอกนะ” นีค่อืสิง่ทีเ่ราต้องไม่พดู

ออกมา หากชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงมนุษย์และพูดในท�านองท่ี 

พระเยซูพูดมานั้น เขาก็ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนจริยธรรมท่ีดีเลิศ 

อะไรเลย ถ้าเขาไม่ได้เป็นคนวิกลจริต...เขาก็คงเป็นมารที่โผล่ขึ้นมา

จากขุมนรก คุณต้องตัดสินใจเลือกเอาเอง หากชายผู้น้ีไม่ได้เป็น 

พระบุตรของพระเจ้า เขาก็เป็นคนบ้าหรือไม่ก็อะไรท่ีแย่กว่าน้ัน  

คุณจะถือว่าพระองค์เป็นคนโง่ก็ได้ จะถล่มน�้าลายรดหน้าหรือฆ่า

พระองค์เหมือนกับวิญญาณชั่วตนหนึ่งก็ได้ หรือคุณจะก้มกราบลงที่

พระบาทแล้วร้องเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าก็ได้ 

แต่อย่ามาพูดไร้สาระอย่างโง่เขลาเร่ืองการเป็นครูที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง

ของพระองค์เลย พระองค์ไม่เคยเปิดช่องน้ันให้เราเลือก นั่นไม่ใช่ 

ความตั้งใจของพระองค์12 

พระบุตรองค์เดียว ผู้ที่ประทานมาจากหัวใจที่เปี ่ยมด้วยรักที่ 

ยิ่งใหญ่ของพระบิดา ลงมาในโลกนี้ “ไม่ใช่ด้วยการฝืนใจแต่ด้วยความ

เต็มใจ ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดอย่างร้อนรนใจแต่ด้วยความรู้สึกซาบซ้ึง

ในสิทธิพิเศษอันสูงสุดและ...ด้วยความรู้สึกถึงการเป็นผู้ได้พรที่ได้มี

12  C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1958), 40–41.



36

ข่าวประเสริฐส�าหรับคุณ

สามัคคีธรรมกับพระบิดาของพระองค์ผู้ได้ส่งพระองค์มา”13 เราไม่ได ้

ปั้นแต่งพระองค์ข้ึนมาเพื่อเป็นศาสนาใหม่ พระองค์ลงมาจากพระเจ้า 

ในฐานะต้นแบบของมนุษย์พนัธุใ์หม่ เป็นเราในเวอร์ชัน่ทีด่กีว่า เป็นอนาคต 

เดียวของเรา พระองค์ด�าเนินชีวิตอย่างน่ายกย่องในแบบท่ีเราไม่เคย 

เป็นและตายด้วยความผิดที่เราไม่อยากเจอเมื่อตาย พระเยซูท�าทุกข้อ

เรียกร้องของพระเจ้าแทนเราส�าเร็จด้วยชีวิต ความตายและการเป็น 

ขึ้นมาของพระองค์ พระองค์ชดใช้ความบาปผิดของเรา พระองค์ท�าให้

พระพิโรธที่พระเจ้ามีต่อเราสงบลง พระองค์พิชิตความตายแทนเรา 

พระองค์ท�าทัง้หมดนัน้แทนเรา เพราะความสิน้ไร้ซึง่หนทางเราจงึไม่อาจ

จะขุดหาทางออกเองได้ พระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์แก่เรา

อย่างเตม็ขนาดโดยไม่ได้หวงสิง่ใดเลย พระเจ้าถงึกบัยอมทิง้พระเยซไูว้

ที่บนไม้กางเขน พระเจ้าละทิ้งพระเยซูในความทุกข์ทรมานแห่งนรก 

ซึ่งเราสมควรได้รับที่สุด เพ่ือว่าพระองค์จะได้ประทานสิ่งสารพัด 

จากเบื้องบนซึ่งเราไม่สมควรได้รับให้แก่เราตลอดนิรันดร์ (โรม 8:32) 

นีค่อืความรกัทีย่ิง่ใหญ่ของพระเจ้า คือพระบตุรผูส้�าแดงพระเกยีรติ

และศักดิ์ศรีของพระบิดาอย่างครบถ้วน ผู้เติมเต็มทุกความต้องการ 

ของเราให้ส�าเร็จ ผู้เปิดหัวใจอันกว้างใหญ่ของพระเจ้าต้อนรับมนุษย์ 

ทีไ่ม่คูค่วร  แต่ความรกัอนัใหญ่หลวงนีม้จีดุโฟกสัอยู่ทีบุ่คคลเพยีงบคุคล 

เดียว พระบุตรองค์เดียวคือทางเดียวท่ีน�าทางเรากลับไปหาพระเจ้า 

พระองค์ผู้เดียวที่ถูกประทานมาจากพระเจ้า พระองค์ผู้เดียวผู้เป็นที่

ยอมรับต่อพระเจ้า ไม่มีผู้อื่นเลย ผมขอท้าให้คุณเอ่ยชื่อความหวังอื่น 

มาจากทั่วโลกที่เราสามารถจะพูดถึงมันแบบนี้ได้ว่า

13  A. B. Bruce, The Humiliation of Christ (Edinburgh: T. & T. Clark, 1905), 
334.
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การเชื่อฟังและความมรณาขององค์พระเยซูเจ้าได้วางรากฐานและ 

เปิดทางให้แก่ปฏิบัติการของการกระท�าแห่งพระคุณท่ียิ่งใหญ่และ 

มอี�านาจเหนือทุกสิง่ ไม้กางเขนของพระเยซบูรรยายภาพความเกลยีดชงั 

ของพระเจ้าต่อบาปได้อย่างดทีีส่ดุ และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการแสดง

ถึงความพร้อมที่จะยอมอภัยให้แก่มนุษย์อย่างน่ายกย่องที่สุด ด้วย

การให้อภยัอย่างเตม็ขนาดและไม่คดิมูลค่าถกูจารกึลงในทกุหยดเลือด 

ท่ีหล่ังออก และถูกประกาศออกไปในทุกเสียงคร�่าครวญที่ดังออกมา 

ประตูซ่ึงเปิดออกให้แก่คนที่หลงไปจากพระเจ้าและจะไม่มีวันปิดนั้น

ช่างงามจริงหนอ! มีเกียรติ ไม่คิดมูลค่าและเปิดออกให้แก่ทุกคน!  

นี่คือที่ที่คนบาปหนา คนชั่วช้า คนมีความผิด คนที่ไม่คู่ควร คนยาก

คนจน คนสิ้นเนื้อประดาตัวจะได้เข้ามา นี่คือที่ที่จิตวิญญาณซ่ึง 

อ่อนล้าจะน�าภาระหนกั จติวญิญาณซึง่แตกสลายจะน�าความโศกเศร้า 

จิตวิญญาณที่กล่าวโทษจะน�าเอาความบาป จิตวิญญาณที่หลงหาย 

จะน�าเอาความสับสนวุ่นวายของพวกเขาเข้ามาวางลง ณ ท่ีแห่งนี้  

ทุกคนเป็นท่ีต้อนรับของที่แห่งนี้ ความมรณาของพระเยซูคือการ 

เปิดหัวใจของพระบิดาออกและเป็นการเทมันออกอย่างเต็มขนาด  

มันคือการไหลทะลักออกของมหาสมุทรแห่งพระเมตตาที่พลุ่งสูงขึ้น

และปรารถนาจะหลั่งออกมาเพื่อเรา นี่คือการที่พระเจ้าส�าแดงว่า 

ทรงรักคนบาปที่น่าสงสารอย่างไร ยังจะมีอะไรที่พระองค์สามารถ

ท�าได้อีกหรือ?14 

ความหวังอื่นๆ ที่เหลือล้วนตั้งอยู่ (ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม)  

บนความคิดทีว่่าเรานัน้เป็นคนดแีละมค่ีาคูค่วรมากแค่ไหน  มเีพยีงข่าว

ประเสริฐของคริสเตียนเท่านั้นที่ตั้งอยู่ (อย่างชัดเจน กล้าหาญและ 

ยนืหยัด) บนความคิดทีว่่าพระเจ้ารกัคนทีไ่ม่คูค่วรมากเพยีงใด  หากคณุ

คิดว่าตัวเองสามารถเรียกร้องและต่อสู้เพื่อให้ได้ชีวิตในแบบที่ต้องการ

14 Octavius Winslow, Personal Declension and Revival of Religion in the Soul 
(London: Banner of Truth, 1962), 183–84. Style updated.
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มาด้วยสิทธิและความเฉลียวฉลาดของตัวคุณเองแล้ว ตอนนี้คุณก็จะ 

พบว่าในตัวคุณเองไม่ใช่ความสว่างแต่เป็นความมืดและการปฏิเสธ  

มนัไม่ใช่อสิระภาพแต่เป็นทางตนั หากคณุประหลาดใจกบัความช�า่ชอง

ในเรื่องความชั่วของตัวเองและคุณก็ได้ยอมแพ้กับตัวเองไปแล้วอย่าง 

สิ้นหวัง พระเจ้าแห่งความรักก็ได้อ้าแขนรอคุณอยู่ในวันนี้

เมื่อเรายอมละทิ้งการเสแสร้งและเปิดใจยอมรับความรักของ

พระเจ้า ในที่สุด เราก็จะพบที่ที่พระเจ้าบรรจุความรักนั้นไว้คือที่ใน 

พระบุตรของพระองค์ ในพระคริสต์ผู้เดียวเท่าน้ันที่คนบาปอย่างเรา 

จะพบกับความรักทั้งหมดที่เราต้องการ นี่คือสิ่งที่ข่าวประเสริฐบอก

แต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร? 

เพื่อทุกคนที่เช่ือจะไม่พินาศแต่มีชีวิต
ยอห์นสรุปข้อ 16 ด้วยค�าตอบว่า “เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่

พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” ค�าว่า “ทุกคน” นั้นมีความหมายที่กว้างทุกคน

ไม่ว่าใครก็ตามที่แม้จะไม่สมควรเข้ามาก็ยังสามารถเข้ามาได้ ในขณะ

เดียวกัน วลีที่ว่า “จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” น้ันมีความหมายที ่

แคบด้วย ความพินาศและชีวิตนิรันดร์เป็นเพียงสองทางเลือกที่เราต้อง

ตัดสินใจ เราทุกคนจะต้องเดินไปในไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทั้งหมดขึ้นอยู่

กับว่าเราจะ “เชื่อในพระบุตรนั้น” หรือเปล่า 

แล้วการเชื่อในพระบุตรหมายความว่าอย่างไร? ผมขอเริ่มอธิบาย

จากสิ่งที่มันไม่ได้หมายถึงก่อน ในภาษาอังกฤษ เราอาจพูดว่า “ฉันเชื่อ

ในระบบทุนนิยม” ซึ่งมันเท่ากับการพูดว่า “ฉันเห็นด้วยกับเร่ืองน้ี  

ฉนัชอบเรือ่งน้ี”  แต่ลองเอามนัมาใช้กบั ยอห์น 3:16 ด ูแบบนี ้“เพราะว่า 

พระเจ้าทรงรักโลกท่ีช่ัวร้ายนี้มาก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว 

เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปให้ เพื่อที่เราจะสามารถพูดได้ว่า ‘แน่นอน 
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ฉนัเชือ่ในเรือ่งน้ัน ในเรือ่งของความเป็นแม่และในบวัลอยไข่หวานด้วย’” 

ความรักท่ีมากล้นของพระเจ้าเรียกร้องบางสิ่งและท�าให้เกิดบางอย่าง

ที่มากกว่าข้อตกลงแบบสบายๆ เป็นไหนๆ

พระธรรมยอห์น 3:16 ในภาษากรีกแปลตรงตามตัวอักษรได้ว่า 

“ใครก็ตามทีเ่ชือ่เข้าในพระองค์จะไม่พนิาศ” ความเชือ่ทีแ่ท้จริงจะน�าเรา

เข้าไปอยู่ในพระเยซูคริสต์ ความเช่ือแท้จะท�าลายความเหินห่าง  

มนัเอาเราออกมาจากความเบด็เสรจ็สมบรูณ์ในตัวเองไปสูค่วามสมบรูณ์ 

ในพระครสิต์ เราจะหยดุท�าเหมอืนกบัว่าพระองค์เป็นเพยีงเครือ่งประดบั

ทางศาสนาที่เพียงแค่แขวนไว้ที่ด้านนอกของชีวิต ตรงกันข้ามเราจะ 

พบว่าท้ังสิ้นของเรานั้นก็อยู่ในพระองค์ พระองค์กลายมาเป็นพื้นท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิแห่งใหม่ของเรา เรายินดีท่ีจะทิ้งตัวตนเก่าแล้วรับตัวตนใหม่

ในผู้ทีพ่ระองค์เป็นเพือ่เห็นแก่คนบาปผู้สิน้หวงัทัง้ปวง นกัศาสนศาสตร์

ต่างเรยีกการปรบัเปล่ียนทิศทางอย่างสุดโต่งเช่นน้ีว่า “การเป็นหนึง่เดยีว

กับพระคริสต์” มันเป็นอะไรที่แน่นแฟ้นและลึกซึ้งขนาดนั้นทีเดียว

เมือ่ผมมาเชือ่ในพระครสิต์ ผมก็เลิกปกปิดและเลกิต่อต้าน ผมยอม

มอบสิทธิในการปกครองตนเองให้แก่พระองค์ เพื่อเป็นการตอบสนอง

ต่อทกุสิง่ทีพ่ระเยซไูด้กระท�าผมจงึทุม่ตวัของผมออกไปยงัพระองค์ผู้ทรง

เป็นความหวงัเดียวของผม ผมอยากให้ความบาปทีแ่ท้ของผมได้รบัการ

อภัยจริงๆ จากองค์พระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง 

เมื่อคุณมองเห็นพระเยซูด้วยสายตาใหม่นี้ พระคัมภีร์บอกว่าคุณ

ก็อยู่ในพระองค์อย่างปลอดภัยแล้วตลอดนิรันดร์ นี่มันอัศจรรย์จริงๆ!   

ที่นั่นคุณจะไม่มีวันถูกทอดทิ้ง เพราะการถูกทอดทิ้งทั้งหมดถูกวางไว้ที่

บนไม้กางเขนอย่างห่างไกลจากเรา พระคุณของพระองค์ (ซึ่งได้รับ 

โดยความเช่ือไม่ใช่การกระท�า) ได้ย้ายภูมิล�าเนาของคุณใหม่ให้ไปอยู ่

ในที่ลึกตรงกลางใจของพระองค์แล้ว
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เกอร์ฮาร์ด ฟอร์ดช่วยให้เรายอมรับความเรียบง่ายของความเช่ือ

ในฐานะของสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปฏิบัติเพื่อให้ได้มา อย่างนี้ว่า

เพราะเห็นแก่พระครสิต์เราจงึถกูนับว่าเป็นผูช้อบธรรมโดยไม่คดิมลูค่า 

โดยความเชื่อ โดยปราศจากความพยายามของเรี่ยวแรง การท�าบุญ 

หรือโดยการท�าความดีของเรา ส�าหรับค�าถามเก่าแก่ที่ว่า “ต้องท�า 

ยังไงถึงจะรอดได้” นั้น ค�าตอบที่ได้ก็คงน่าตกใจเมื่อต้องบอกว่า คือ 

“ไม่มีเลย! จงนิ่งเสีย ปิดปากแล้วก็ฟังสิ่งที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะตรัส 

สักครั้งในชีวิต องค์พระผู้สร้างและผู้ไถ่ก�าลังตรัสกับโลกนี้และตรัส 

กบัคณุอยูผ่่านทางความตายและการเป็นขึน้มาของพระบตุรพระองค์! 

จงฟังและจงเชื่อ!”15 

สิง่ส�าคญัสุดส�าหรับพระเจ้าไม่ใช่ความบาปทีเ่ราได้ท�าหรือไม่ได้ท�า 

หรอืบาปของเราหนามากกว่าคนบาปคนอืน่มากเท่าไหร่ สิง่ส�าคญัทีส่ดุ

ส�าหรับพระเจ้าคือเราได้เชื่อมติดอยู่กับพระบุตรของพระองค์โดย 

ความเชื่อหรือไม่ต่างหาก พูดอีกอย่างคือ กลุ่มที่พระเจ้าจะจัดให้คุณ 

ไปอยูใ่นตอนสุดท้ายน้ันไม่ได้ข้ึนอยูก่บัการเปรยีบเทยีบความดกีบัความ

ชั่วร้ายของคุณ แต่คือเปรียบเทียบการเป็นหนึ่งเดียวของคุณกับ 

พระคริสต์เทียบกับระยะห่างจากพระคริสต์ของคุณต่างหาก สิ่งส�าคัญ

สุดเกี่ยวกับตัวคุณในสายตาของพระเจ้าไม่ใช่ความดีหรือความช่ัวร้าย 

ที่คุณเคยท�า แต่เป็นความไว้วางใจและการเปิดใจของคุณต่อพระคริสต์ 

vs การไว้ใจในตัวเองและการต้านทานที่คุณมีต่อพระคริสต์ต่างหาก

พระเจ้าท�าให้ทุกสิ่งง่ายส�าหรับทุกคน เราไม่จ�าเป็นต้องดีพอ  

ไม่จ�าเป็นต้องรู้ค�าตอบส�าหรับทุกเรื่อง พระเจ้ามีค�าตอบแล้ว พระองค์

จัดเตรียมทุกสิ่งไว้แล้วในพระคริสต์ด้วยความรัก ไม่มีเหตุผลที่เราต้อง

15 Gerhard O. Forde, Justification by Faith: A Matter of Death and Life 
(Philadelphia: Fortress Press, 1982), 22.
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ลังเล เหตุใดถึงยังเฉยชาและระแวดระวังอยู่เมื่อพระเจ้าได้ย่ืนเสนอ 

ความรักอันมากมายมหาศาลของพระองค์มาให้ ผ่านทางคนๆ หนึ่ง 

ท่ีพเิศษทีส่ดุเท่าทีโ่ลกนีเ้คยมมีา? เหตใุดจงึยงัไม่เช่ือวางใจในท่านผู้นัน้? 

หากคุณวางใจในพระองค์ พระองค์ก็จะน�าคุณเข้ามาและจะทรงท�า 

เช่นนี้ตลอดไป นี่คือค�าสัญญาแห่งข่าวประเสริฐ

หากไม่เข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณก็จะพินาศ

คุณเห็นค�าว่า พินาศ ในยอห์น 3:16 ไหม? ลองเพ่งมองค�านี้สักครู่ 

เราเห็นความหมายของค�านี้รางๆ ในบทละครช่ือ Breath (ลมหายใจ) 

ซึ่งเขียนในปี 1969 โดยซามูเอล เบคเก็ต ผู้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความ

เคลื่อนไหวของกลุ่ม “ละครแนวแอบเสิร์ด” (Theatre of Absurd - ละคร

แนวท่ีน�าเสนอความคิดว่าชีวิตไม่มีแบบแผนหรือคุณธรรมอะไรที่คอย

บงการชีวิต ไร้แก่นสาร ไร้ความหมาย) ละครทั้งเรื่องกินเวลาประมาณ 

35 วินาที ม่านเปิดออกเพื่อให้ผู ้คนเห็นกองขยะที่อยู่บนเวที ไม่มี 

นักแสดง เสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงของคนร้องไห้พร้อมกับแสงสว่าง 

ท่ีสาดส่องออกมา ตามมาด้วยความเงียบสงัด และก็ตามมาด้วยเสียง

ร้องไห้คร�า่ครวญเมื่อแสงไฟค่อยๆ ดับไป ละครจบ ชีวิตจบ เรื่องราว 

กจ็บ นีแ่หละคอืภาพของความพินาศ คือช่วงชีวิตทัง้หมดทีเ่หลอืไว้เพยีง

กองผ้าเก่าๆ ที่ไม่ค่อยได้ใส่ คอมพิวเตอร์เครื่องเก่า ก๊าซคาร์บอนที่ถูก

ปล่อยและโอกาสมากมายที่สูญเสีย จากนั้นคืองานศพ และจากนั้นก็คือ

ความตายของทุกคนที่ไปร้องไห้ที่งานศพของคุณ คุณไม่มีความส�าคัญ

อะไรอีกแล้ว เว้นแต่เมือ่คณุต้องยนืรายงานตวัต่อหน้าการพพิากษาของ

พระเจ้าผูค้ลมุกายด้วยพระสริอินัเจดิจ้าในกาลนิรนัดร์  คอืทีท่ี่คณุจะต้อง

รายงานการปฏิเสธของคุณต่อพระองค์ นรกมีไว้ส�าหรับคนเหล่านั้นที่ 

น่าจะได้เพลิดเพลินไปกับความรักของพระเจ้าแต่พวกเขากลับเพิกเฉย 

พระคัมภีร์กล่าวว่า “พวกเขาจะถกูลงโทษด้วยความพนิาศนรินัดร์ จะถกู
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แยกจากเบือ้งพระพักตร์องค์พระผูเ้ป็นเจ้า” (2 เธสะโลนกิา 1:9) นีแ่หละ

คือความพินาศ

แต่ชวีตินิรนัดร์ก็พร้อมแล้วเดีย๋วนีส้�าหรบัมนษุย์บาปหนาผูส้มควร

ท่ีจะตกนรก ผูไ้ด้รบัความรกัมากมายจากพระเจ้าผูท้รงเพรียบพร้อมด้วย

พระเกียรติทั้งปวงและได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้ 

ส่ิงเดียวที่พระองค์จะขอก็คือการที่เราตอบสนองต่อข่าวดีนั้นด้วยการ 

หันจากตัวเองแล้วไปรับพระคริสต์ด้วยสองมือเปล่าด้วยความเชื่อ  

คุณได้เชื่อวางใจในพระองค์แล้วหรือยัง? คุณได้ละทิ้งตัวเองและหันมา

หาพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดผู้เดียวของคุณหรือยัง? คุณอยาก

ท�ามันตอนนี้ไหม? พระองค์เสนอและสัญญาว่าจะให้ชีวิตนิรันดร์กับ 

ทุกคนที่แค่เชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้น

โจนาธาน เอ็ดเวิร์ด ช่วยให้เราเป็นคนกล้าเดด็เดีย่วเพือ่พระคริสต์ 

ดังนี้

มีอะไรที่คุณอยากได้จากพระผู ้ช ่วยให้รอดแล้วไม่อาจหาได้ใน 

พระคริสต์บ้าง?. . . อะไรที่ประเสริฐและดีงาม อะไรที่น่าเคารพนับถือ

และน่าหลงใหล มอีะไรบ้างทีน่่าชืน่ชมหรอืน่ารกั หรอืมสีิง่ใดบ้างทีค่ณุ

คดิว่าน่าจะเป็นทีห่นนุใจแต่ไม่สามารถพบได้ในพระครสิต์? คณุอยาก

ให้พระคริสต์ยิ่งใหญ่และมีศักดิ์ศรี เพราะคุณไม่อยากเข้าพวกกับ 

พระคริสต์ที่ต�่าต้อยใช่ไหม? พระคริสต์ไม่มีเกียรติพอจะให้คุณพึ่งพา

ในพระองค์เชียวหรือ? พระองค์ไม่สูงส่งพอที่จะถูกต้ังให้ท�างาน 

อันทรงเกียรติในฐานะผู้ช่วยให้รอดของคุณหรือ? คุณไม่เพียงแค ่

อยากมีพระผู้ช่วยผู้มาจากที่สูง แต่คุณอยากให้ท่านผู้นั้นถูกสร้าง 

มาจากทีต่�า่ด้วย เพือ่ท่ีพระองค์จะได้มปีระสบการณ์กบัความทกุข์ยาก

และการถูกทดลอง เพื่อที่พระองค์จะได้เรียนรู้จากความทุกข์ยาก 

ท่ีเคยเจอมา ท่ีพระองค์จะได้เมตตาสงสารคนเหล่านั้นที่ทนทุกข์และ

ถกูลองใจด้วยใช่ไหม? พระครสิต์ไม่ได้ถกูท�าให้ต�า่พอส�าหรบัคณุ และ
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พระองค์ยังทนทุกข์ไม่พออีกหรือ? . . .มีอะไรที่ยังขาดไปอีก หรือคุณ

จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเพื่อจะท�าให้พระคริสต์มีคุณสมบัติมากพอ 

จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณได้?16 

จากหลักค�าสอนสู่วัฒนธรรม
ความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ ในยอห์น 3:16 คือหลักค�าสอน 

ที่น่าทึ่ง นี่คือวัฒนธรรมอันสวยงามของคริสตจักรซึ่งหลักค�าสอนนั้น

เรียกร้องให้เกิดข้ึน คือ “เพื่อนที่รัก ในเมื่อพระเจ้าทรงรักเราเช่นนั้น  

เราก็ควรรักซึ่งกันและกัน” (1 ยอห์น 4:11) 

เปโตรอธิบายถึงมนัแบบน้ีว่า “จงรกักันอย่างลึกซึง้” (1 เปโตร 1:22) 

เราจะไม่รักกันแบบพอประมาณ แต่จะรักกันอย่างลึกซึ้งอย่างที่พระเจ้า

ได้รัก 

ในโลกน้ีมีความรกัมากมาย แต่พวกมนัส่วนใหญ่เป็นความรกัแบบ 

กลางๆ  แต่ภายใต้ร่มพระพรของพระเจ้าหลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐ

ได้เปิดหัวใจของเราออกเพือ่ต้อนรับบางสิง่ซึง่สงูกว่าโลกนี ้เราจงึได้เหน็

ว่าความรกัทีม่ากมายของพระเจ้าทีจ่รงิแล้วเป็นอย่างไร ดงัน้ันเราจงึยอม

ทิง้ความสนัโดษ แล้วมาอยูร่่วมกันเพ่ือเอาใจใส่ซ่ึงกันและกนัอย่างแท้จริง

เหมือนกับที่พระเจ้าทรงเอาใจใส่เราอย่างดีเย่ียม นั่นคือเมื่อคริสตจักร

เริ่มดูเหมือนชุมชนที่พระเจ้าของยอห์น3:16 ได้ประทับอยู่ด้วยฤทธ์ิ

อ�านาจ เมื่อนั้นแหละที่โลกจะสามารถเห็นความรักที่จับต้องได้จริงของ

พระองค์ และหลายคนจะมาเข้าร่วมกับเราในพระคริสต์และมีชีวิตอยู่

ตลอดไป 

หลักค�าสอนแห่งข่าวประเสรฐิได้สร้างวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสรฐิ

ขึ้นมา และนั่นคือสิ่งส�าคัญ

16 Jonathan Edwards, Works (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), I:687. Style 
updated.
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พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์

เองเพื่อคริสตจักร

เอเฟซัส 5:25 (THSV11)

หลกัค�าสอนแห่งพระคณุสร้างวัฒนธรรมแห่งพระคณุขึน้มา มนัคอื

ที่ที่สิ่งดีเกิดขึ้นกับคนที่ชั่วร้าย วัฒนธรรมของคริสตจักรที่เปี่ยมไปด้วย

พระคุณจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซู คือองค์บริสุทธ์ิผู ้ยกโทษให้แก ่

คนบาป คือกษัตริย์ผู ้ผูกมิตรกับศัตรูของพระองค์ คืออัจฉริยะผู้ให้ 

ค�าปรึกษาแก่บุคคลที่ล้มเหลว

หลักค�าสอนของข่าวประเสริฐและวัฒนธรรมของข่าวประเสริฐ 

ไม่ได้อยู ่ๆ ก็เกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญ หลักค�าสอนท�าให้เกิด

วัฒนธรรมและยังช่วยค�้าชูให้มันด�าเนินต่อไป การใช้ชีวิตร่วมกันใน 

คริสตจักรของพวกเราพัฒนามาจากสิ่งที่ เราเชื่อร ่วมกัน ฉะนั้น  

ข่าวประเสรฐิจะต้องมาเป็นของเราแต่ละคนอย่างเป็นการส่วนตัว ทัง้คณุ

และผมจะต้องเชื่อข่าวประเสริฐเป็นส่วนตัวเสียเองก่อน สิ่งนี้ส�าคัญ 

นอกจากน้ันข่าวประเสริฐยังได้สร้างชุมชนแบบใหม่ข้ึนมา มันคือ

วัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐที่เรียกว่า “คริสตจักร” นั่นเอง

ครสิตจักรคอือะไร? ครสิตจักรแห่งใดแห่งหนึง่ (ไม่ใช่คริสตจกัรโดย

สากลทัว่ไป แต่เป็นครสิตจกัรทีใ่ดทีห่นึง่) กค็อืกลุ่มของผูเ้ชือ่ในพระเยซู
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ที่รับเอาชีวิตของพวกเอามาจากพระองค์ในรูปแบบชีวิตปกติประจ�าวัน 

ในการกระท�าและในเส้นทางที่ออกแบบไว้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ

ก้าวหน้าของพวกเขาเพื่อพระองค์1 คุณและผมต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกับ

ครสิเตียนแท้ทีเ่คยมีชวิีตมาทัง้หมดในตลอดประวตัศิาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น

ออกัสติน, มาร์ติน ลูเธอร์, โยฮัน เซบาสเตียน บาค และบุคคลที่น่าทึ่ง

คนอื่นๆ อีกมากมาย มันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ แต่ความเป็นหนึ่งเดียว

ของคริสตจักรสากลกลายมาเป็นประสบการณ์จริงของเราในคริสตจักร 

ในคริสตจักรท้องถิ่นของเราโดยท่ัวไปแล้วสิ่งท่ีเรามีร่วมกันนั้นเป็น

มากกว่าประสบการณ์กับคริสเตียนคนอื่นๆ การเป็นส่วนหนึ่งของ 

คริสตจักรปลดปล่อยเราจากความเพ้อฝันแบบโลกสวยและมันท�าให้ 

เรามีโอกาสส�าหรับความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณที่จะส่งผลต่อเรา 

ไปชั่วนิรันดร์

ครสิตจกัรของคุณไม่ได้เป็นเพยีงกลุ่มคนผูซ้ึง่บงัเอญิมาพบปะกนั

ในวันอาทิตย์ คุณสามารถไปดูการแข่งขันฟุตบอลในบ่ายวันอาทิตย์กัน

เพียงเพื่อที่จะได้พบปะกับคนอื่นๆ คนท่ีเป็นแฟนบอลทีมเดียวกัน 

อาจนั่งอยู่ด้วยกัน ใส่เสื้อทีมสีเดียวกัน และส่งเสียงเชียร์เป็นเสียง

เดียวกันเม่ือทีมของพวกเขาท�าคะแนนได้ แต่เมื่อการแข่งขันจบลง  

ทุกคนต่างเดินออกจากสนาม ขับรถกลับบ้าน แล้วก็ใช้ชีวิตของ 

แต่ละคนตามเดิมต่อไป คุณอาจไปร่วมการประชุมของคริสเตียน 

ท่ีจัดอย่างยิง่ใหญ่งานหนึง่เพียงเพ่ือจะได้พบปะกับคนอ่ืนๆ กไ็ด้ ซึง่ทีน่ัน่ 

อาจมีบรรยากาศที่หวือหวาและสุดจะวิเศษ แต่เมื่องานจบและทุกคน

เดินออกจากสถานที่แห่งนั้นไปพวกเขายังคงมีส่วนร่วมต่อกันอยู ่ 

หรือเปล่า? 

1. ข้อมูลเพิ่มเติมของค�านิยามที่ถูกต้องต่อความหมายดั้งเดิมของคริสตจักร พบได้ใน
หนังสือของ Jonathan Leeman, Church Membership: How the World Knows 
Who Represents Jesus (Wheaton, IL: Crossway, 2012), หน้า 52.
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สมมติว่าคุณได้เจอกับคนบางคนที่งานคริสเตียนนั้น และคุณรู้สึก

ว่าชอบเขามากๆ สองสัปดาห์ต่อมาคุณไปเจอกับคนๆ นั้นที่ร้านกาแฟ

โดยบังเอิญ มันช่างน่าอบอุ่นใจเสียจริงๆ แต่นั่นก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของ

ข่าวประเสรฐิ เพยีงแค่ในครสิตจกัรเท่านัน้ทีเ่ราเป็นอวยัวะของพระคริสต์

และเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน เรามุ่งไปข้างหน้าด้วยกันเหมือนกับ

ร่างกายท่ีท�างานประสานกนัเป็นอย่างดี (1โครินธ์12:12-27) ตามพระค�า 

ของพระเจ ้า เราเผชิญความทุกข ์ยากและก้าวหน้าไปด้วยกัน  

เรานมัสการ เติบโต และรับใช้ด้วยกันตามพระค�าของพระเจ้า เราท�า

ทั้งหมดนี้ด้วยกันเท่านั้น คริสตจักรของคุณคือฐานที่ต้ังของชุมชน 

รปูแบบใหม่ทีพ่ระครสิต์ก�าลงัสร้างขึน้ในโลกทกุวนันีเ้พือ่ส�าแดงศกัดิศ์รี

และพระเกียรตสิริขิองพระองค์ นัน่แหละคอืวัฒนธรรมของข่าวประเสรฐิ 

ชัดเจนแล้วว่าเราต้องจ่ายราคาของการมอบชีวิตของเราให้แก่

ชุมชนท่ีแท้จริงนั้น เราสูญเสียความเป็นส่วนตัว เวลา และเสรีภาพ 

ในการที่จะท�าสิ่งซึ่งเราพอใจ แต่พระคัมภีร์บอกให้เรายอมเชื่อฟังกัน 

และกัน (เอเฟซัส 5:21) มันเรียกร้องให้เราต้องปรับตัว ให้เราเข้ากัน 

ให้ได้ และให้มองหาช่องทางที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน

ฉะนั้น ผมจึงขอถามค�าถามคุณง่ายๆ สักข้อว่า คุณยอมเชื่อฟัง

ใคร? เราทุกคนควรจะมีค�าตอบดีๆ ส�าหรับค�าถามนี้ พระคัมภีร์พูดถึง

ขนาดที่ว ่า “ขอให้ท่านนับถือผู ้ที่ . . . ปกครองดูแลพวกท่าน”  

(1เธสะโลนิกา 5:12) 

พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่า คริสเตียนจะต้องเลือกเอาระหว่างการ 

ปลกีตวัมาอยู่คนเดียว (ซึง่เป็นเรือ่งง่าย) กบัการเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน

ที่จะต้องจ่ายราคามากกว่า แต่ก็ให้ความอิ่มเอมใจมากกว่าด้วย2 

2. Emily Esfahani Smith, “Relationships Are More Important Than Ambition,” 
The Atlantic, 16 เมษายน 2013, www.theatlantic.com/health/archive/2013/04/
relationships-are-more-important-than-ambition/275025/.
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นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมการเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรจึงมี 

ความหมายต่อพระเจ้ามาก เราคือศิลาซึ่งมีชีวิตที่อยู ่ในพระวิหาร 

ฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ก�าลังสร้างขึ้นในโลกทุกวันน้ี (1เปโตร2:4-5) 

พระองค์ต้องการที่จะมาอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ และเรา 

ในฐานะศิลาซึ่งมีชีวิตก็ค้นพบตัวเองเมื่อเราถูกใช้เพ่ือสร้างเป็นวิหาร 

ฝ่ายวิญญาณนั้นขึ้นมา3 มันไม่มีคริสตศาสนาที่ไม่มีคริสตจักรใน 

พระคมัภร์ี  พวกเราทีเ่ป็นคนสมยัใหม่ในยคุทีเ่น้นความเป็นปัจเจกบคุคล 

(ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล-ผู้แปล) จ�าต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ 

พระเจ้าก�าลงัสร้างชมุชนใหม่ขึน้มา และการได้เป็นส่วนหนึง่กบัมนักช่็าง 

คุ้มค่าเหลือเกิน

ใน ยอห์น 3:16 เราเห็นว่าพระเจ้ารักโลก (โดยทั่วไป) จนได้

ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้ ในเอเฟซัส 5:25ข-27  

เราเหน็ว่าพระครสิต์ทรงรกัครสิตจกัร (อย่างเฉพาะเจาะจง) จนพระองค์

ได้มอบตัวของพระองค์เองเพื่อคริสตจักรนั้น นี่คือหลักค�าสอนของ 

ข่าวประเสริฐ ให้เราลองมาคิดพิจารณาพระคัมภีร์ข้อนี้ไปทีละวลีกัน

พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและยอมตายเพื่อคริสตจักร
เปาโลสอนว่า “พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เอง 

เพื่อคริสตจักร” [เอเฟซัส 5:25ข (THSV11)] ท่าทีและทัศนคติทั้งหมด 

ท่ีพระครสิต์ทรงมีต่อครสิตจกัรของพระองค์คือความรกั ไม่เคยมสีกัคร้ัง

ที่พระองค์จะไม่รักคนของพระองค์ด้วยหมดหัวใจ จอห์น เฟลเวล  

นกัศาสนศาสตร์กลุ่มพิวรตัิน ได้ใช้จนิตนาการจ�าลองบทสนทนาระหว่าง

พระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าผู้เป็นพระบุตรขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกิดข้ึน ณ  

กาลเวลาในอดีตแห่งนิรันดร์กาลก่อนที่กาลเวลาจะถือก�าเนิดขึ้น ว่า 

3 C. S. Lewis, “Membership,” ในหนังสือ The Weight of Glory (New York: 
HarperCollins, 2001), 174–75.
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พระบิดา : ลูกของเราเอ๋ย เหล่านี้คือจิตวิญญาณที่ทุกข์ทนอย่างน่า

เวทนาของผู้ท่ีท�าให้ตัวเองแตกสลายอย่างที่สุดและเดี๋ยวนี้ก็ก�าลังรอ

การพพิากษาทีย่ตุธิรรมของเราอยู ่ความยตุธิรรมเรยีกร้องให้พวกเขา

ชดใช้ความผิด ไม่เช่นนั้นก็ต้องพินาศไปตลอดกาลจนกว่าความ

ยุติธรรมจะถูกชดใช้จนครบถ้วน เราจะต้องท�าอะไรบ้างเพื่อ 

จิตวิญญาณเหล่านี้? 

พระบุตร: โอ้ พระบิดาของลูก ลูกรักและสงสารพวกเขาเกินกว่าจะให้

พวกเขาพินาศไปตลอดกาล ลูกจะรับหน้าที่เป็นผู้ค�้าประกันของ 

พวกเขาเอง เอารายการหนี้ทั้งหมดของพวกเขามาให้ดูเถิด ลูกจะได้

รู้ว่าพวกเขาติดค้างพระองค์มากเท่าไหร่ พระองค์เจ้าข้า เอาพวกมัน

มาให้ลูกเถิดจะได้ไม่ต้องมีการคิดบัญชีกับพวกเขาอีก ลูกจะเป็น 

คนจ่ายเอง ให้ลูกทนทุกข์ในพระพิโรธของพระองค์ดีกว่าที่พวกเขา 

จะต้องทนมนัเอง วางพวกมนัไว้บนลกูเถดิ พระบดิา  ขอทรงวางภาระ

หนี้พวกนั้นลงบนลูกเถิด 

พระบิดา: แต่ลูกเอ๋ย ถ้าเจ้าแบกรับมันแทนพวกเขา เจ้าต้องจ่าย 

ให้ครบถ้วน ไม่มีการลดทอนเลย หากเราสงวนชีวิตพวกเขาไว้ เราก็

จะไม่สงวนชีวิตของเจ้า

พระบุตร: พระบิดา ลูกเต็มใจให้เป็นไปเช่นนั้น เรียกเก็บหนี้ทั้งหมด

จากลูกเถิด ลูกจ่ายหน้ีทั้งหมดของพวกเขาได้ และแม้มันจะท�าให้ 

ลูกต้องล�าบาก ท�าให้ลูกต้องสูญสิ้นความมั่งค่ังทั้งหมดไป และต้อง

ชดใช้ด้วยทุกสิ่งที่ลูกมี ลูกก็ยังเต็มใจจะรับมัน4  

4 John Flavel, The Whole Works of the Rev. Mr. John Flavel (London: W. 
Baynes and Son, 1820), I:61. Style updated.



50

ข่าวประเสริฐส�าหรับคริสตจักร

เราไม่ได้ท�าลายแผนการของพระเจ้า เราคือแผนการของพระเจ้า  

(คอืแผนการอนันรัินดร์ของพระเจ้าทีจ่ะรกัคนทีไ่ม่คู่ควร) เพือ่ทีจ่ะส�าแดง

ศักด์ิศรแีละพระเกยีรตสิริขิองพระองค์เท่าน้ัน และเพ่ือสอดคล้องกบัแผน

แห่งความรกัของพระองค์ พระครสิต์จงึมอบตวัของพระองค์เองทีบ่นไม้

กางเขนเพือ่ครสิตจกัรของพระองค์ ความโกรธทัง้สิน้ทีพ่ระเจ้าทรงมีต่อ

บาปของครสิตจักรถกูเทลงบนตวัพระครสิต์ทีไ่ม้กางเขน (ไปตลอดกาล) 

เมื่อพระคริสต์ถูกตรึงตาย พระองค์ทรงยอมให้ด้วยทั้งหมดที่มีจน

สามารถจ่ายหนีส้ตางค์สดุท้ายของเราจนครบ พระองค์ได้ล้างหนีท้ัง้หมด

ให้เราแม้ว่าพระองค์ต้องจ่ายด้วยทุกสิง่ ดงันัน้เพือ่เหน็แก่พระเยซผููเ้ดยีว

เท่านั้น พระเจ้าจึงพอพระทัยคริสตจักรของพระองค์อย่างมาก

เพื่อท�าใหค้ริสตจกัรบรสุิทธิ์และถกูช�าระผา่นทางพระวจนะ
กระนัน้ก็ใช่ว่าเราจะสวยงามและน่ามอง พระครสิต์ทรงเคยมองเรา และ

ก�าลงัมองเหน็เราในแบบทีเ่ราเป็นจรงิๆ คอืผูท้ีไ่ม่สะอาดและเป็นมลทนิ

นัน่เอง แล้วเหตใุดพระองค์จงึยอมมอบตวัของพระองค์เองเพือ่คริสตจกัร

ที่ไม่มีอะไรน่าหลงใหลเช่นนี้? เปาโลกล่าวต่อไปว่า “เพื่อทรงท�าให้ 

ครสิตจกัรบรสิทุธิโ์ดยการช�าระด้วยน�า้ผ่านทางพระวจนะ” (เอเฟซสั 5:26) 

ความรกันิรนัดร์และการตายเพือ่เป็นเครือ่งบชูาของพระคริสต์นัน้

มจีดุประสงค์ นัน่คอืเพ่ือช�าระคริสตจักรให้บรสุิทธ์ิ หมายความว่าพระองค์ 

ตั้งพระทัยที่จะช�าระเราให้บริสุทธิ์เพื่อแยกเราไว้ส�าหรับตัวพระองค์เอง 

ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเกินกว่าจะยอมให้เราด�าเนินชีวิตที ่

เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น พระองค์จึงฉวยเราไว้เป็นกรรมสิทธิ ์

ของพระองค์เพื่อเป้าประสงค์อันบริสุทธิ์ และเราจึงไม่ได้เป็นเจ้าของ 

ตัวเราเองอีกต่อไป พระองค์ทรงฉุดเราขึ้นมาจากท่ีต�่าและถือสิทธ์ิ 

ครอบครองเหนอืตวัเรา ค�าว่าท�าให้บรสุิทธิไ์ด้เตมิชีวิตเราด้วยเกยีรติและ



51

ข่าวประเสริฐ

ศักดิ์ศรีใหม่ เวลานี้เราสามารถยืดตัวตรงได้อย่างสง่าผ่าเผยและไม่ต้อง

คอยหมอบอีกต่อไป เราเป็นของพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด เราไม่ใช่

ของใครอื่น แล้วจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร? 

ในบริบทของเอเฟซัส บทที่ 5 ความรักของพระคริสต์นี้ถูกพูดถึง

ตามธรรมชาติของการแต่งงาน มันคือการแต่งงานใหม่ของเรากับ

พระองค์ การเป็นหนึง่เดยีวกับพระองค์ผู้เดยีวเท่านัน้ มนัไม่ใช่การเลอืก

อย่างกล้าหาญของเราต่อพระองค์ แต่เป็นการทรงเลือกอย่างมีเมตตา

ของพระองค์ต่อเรา

เมื่อผู้ชายมองหาเจ้าสาวพวกเขาก็มักมองหาสาวงามผู้เลอโฉม  

แต่พระครสิต์เลอืกคนสกปรกทีพ่ระองค์ต้องมาช�าระให้สะอาด พระบตุร

ของพระเจ้าเดินเข้ามาในตรอกทีเ่ราอยู่ (อย่างผดิทีผ่ดิทาง) เพือ่มาตามหา 

เจ้าสาวของพระองค์ เราน�าภูมิหลังอันยุ่งเหยิงของเรา ปัญหาที่ไม่รู้จบ

สิน้และความละอายของเราเข้ามาในความสมัพนัธ์นีด้้วย แต่เราสามารถ

เผชิญหน้ากับทั้งหมดนั้นได้เดี๋ยวนี้ก็เพราะพระองค์ได้น�าสิ่งน้ีเข้ามาใน

ความสัมพันธ์ คือการช�าระล้างที่ทรงพลังพอที่จะขจัดทุกความบาปผิด

อันเปรอะเปื้อนของเราไป

แล้วพระองค์ทรงช�าระเจ้าสาวของพระองค์อย่างไร? พระองค์ทรง

ท�ามันโดย “การช�าระด้วยน�้าผ่านทางพระวจนะ” นักตีความพระคัมภีร์

บางท่านอธิบายว่านี่หมายถึงการรับบัพติศมา นั่นก็อาจเป็นส่วนหนึ่ง 

แต่ดูเหมือนเปาโลจะมีแนวโน้มว่าก�าลังคิดถึงพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ

ทั้งหมดในคริสตจักรของเรามากกว่า5  พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านได้รับ

การล้าง ได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ และได้ถูกนับเป็นผู ้ชอบธรรม 

ในพระนามพระเยซคูรสิต์เจ้าและโดยพระวญิญาณของพระเจ้าของเรา” 

(1 โครินธ์ 6:11) ถ้าอย่างนั้นเอเฟซัส 5:26 ก�าลังหมายถึงอะไร?  

5  David Peterson, Possessed by God: A New Testament Theology of 
Sanctification and Holiness (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 52–53.
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องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเรา และได้ท�าให้ความรัก

ของพระองค์เป็นจริงเมื่อถ้อยค�าแห่งข่าวประเสริฐช�าระเราอาทิตย์แล้ว

อาทติย์เล่า นัน่คอืวธีิทีพ่ระองค์ฟ้ืนใจเราและท�าให้ครสิตจกัรของพระองค์

เหมาะสมส�าหรับพระองค์เอง ไม่มีความเสื่อมทรามใดในพระคริสต์  

ไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลหรือคอยคัดกรองออก รักนิรันดร์ของพระองค์

เทลงมาเหนอืเราในครสิตจักรของเราด้วยพลังของการทรงสร้างใหม่โดย

ผ่านทางพันธกิจของถ้อยค�าแห่งข่าวประเสริฐ (ดู อิสยาห์ 55:10-11) 

ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลยังพูดถึงพระเจ้าในฐานะผู้เป็นสามีของ

ประชากรของพระองค์ด้วย (เอเสเคียล บทที่16) เขาเห็นชนชาติ

อิสราเอลที่เพ่ิงก่อร่างขึ้นมาเหมือนเป็นทารกเพศหญิงคนหนึ่งที่ถูก 

ทอดทิ้ง ไม่เคยถูกช�าระล้างและไม่เป็นที่รัก แล้วพระเจ้าก็เสด็จผ่านมา 

พระองค์ทรงสงสารเธอ ดแูลเอาใจใส่เธอ ช�าระล้างเธอ สวมเสือ้ผ้าให้เธอ

และชุบเลี้ยงเธอข้ึนมา เธอจึงเติบใหญ่เป็นหญิงสาวที่สวยสะพรั่ง 

พระองค์ได้แต่งงานกับเธอและประดับเธอให้งดงาม

แล้วพระเจ้าก็ตรัสแก่ประชากรของพระองค์ว่า “แต่เจ้าวางใจ 

ในความงามของตัวเอง และใช้ชื่อเสียงของเจ้าท�าตัวเป็นหญิงโสเภณี 

เจ้าโปรยเสน่ห์ให้ทุกคนที่ผ่านไปมาและทอดกายให้เขา”(เอเสเคียล 

16:15) ข้อความนี้ช่างรบกวนจิตใจเสียจริงๆ พระเจ้าก�าลังตรัสถึงอะไร

กัน? พระองค์ก�าลังเปิดเผยความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็ส�าคัญอยู่ เมื่อใด

ก็ตามที่หัวใจซึ่งเต็มไปด้วยความบาปของเราไม่ได้พบว่าความรักจาก

พระองค์ผู ้เป็นสามีของเราเพียงพอแล้ว และเราก็น�าความกังวลใจ  

ความเหงา หรอืความต้องการของเราไปขอการรกัษาและการปลอบโยน

จากท่ีอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับพระเจ้าเลย เมื่อนั้นเราก็ก�าลังล่วงประเวณ ี

ทางฝ่ายวญิญาณอยู่ มีใครในพวกเราบ้างทีไ่ม่เคยท�าแบบนี?้ หลายคร้ัง

เราทุกคนท�าตัวเยี่ยงโสเภณี ข่าวประเสริฐไม่ใช่เรื่องราวของพระคริสต์

ผู้รักเจ้าสาวผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องผู้ที่รักพระองค์ตอบ แต่มันคือเรื่องราว 
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ความรักของพระองค์ทีม่ต่ีอหญิงแพศยาผูคิ้ดว่าพระองค์คอืผูท้ีไ่ม่มีอะไร

จะให้และยังทอดกายของเธอให้ชายอืน่อยูร่�า่ไป ด้วยเหตนุีทุ้กคริสตจกัร

ซึ่งถูกแยกแล้วไว้เพื่อพระคริสต์จึงยังจ�าต้องได้รับการช�าระคร้ังใหญ่ 

(ที่มาจากเบื้องบนเท่านั้น) โดยผ่านทางพันธกิจแห่งพระวจนะอย่างต่อ

เนื่องอยู่

ผมต้องขออภัยทีพ่ดูเรือ่งนีแ้บบตรงๆ แต่มนักอ็ยูใ่นพระคมัภร์ี เรา

ต้องเผชญิหน้ากับมัน เรายงัมคีวามหวังว่าตวัเองจะซือ่ตรงต่อพระคริสต์

ได้อย่างไร หากเราเบือนหน้าไปจากภาพที่พระคัมภีร์บรรยายเอาไว้

อย่างชดัเจนเก่ียวกับความช่ัวร้ายตามสนัดานของเรา? พระคมัภร์ีเตอืน

เราว่าท่าททีีห่ม่ินประมาทนัน้ซกุซ่อนอยูใ่นหวัใจของเราทกุคน เราบอก

ตัวเองว่า “ประนีประนอมในเรื่องนี้เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรกัน

นกัหนา? พระเจ้าจะเข้าใจหรอก พระองค์คอืผูท้ีเ่ป่ียมไปด้วยพระกรุณา

คุณใช่ไหม? แต่จะมีผู้ชายคนไหนพูดออกมาได้ว่า “ภรรยาของผมก็แค่

ล่วงประเวณมีนัจะเป็นเรือ่งใหญ่อะไรกัน? มนัก็แค่การแต่งงาน ผมเข้าใจ 

ผมเป็นคนที่มีใจกรุณา” ในท�านองเดียวกัน พระองค์ผู้เป็นสามีของเรา

คงไม่คดิหรอกว่า “เธอพาชายคนอืน่มานอนบนเตียงของเรา แต่เอาเถอะ 

ตราบใดทีพ่วกเขายังยอมให้เรานอนได้ มนัจะเป็นอะไรไปล่ะ? ความคดิ

เช่นนี้ช่างน่าขยะแขยงเสียจริงๆ

ความรักของพระเยซูนั้นบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ให้ทุกส่ิง 

และพระองค์ก็เรียกร้องทุกสิ่งจากเราเพราะพระองค์ทรงเป็นสามีที่

ประเสรฐิ ความรกัทีส่งวนไว้ให้คนๆ เดยีวเท่านัน้ทีเ่ป็นรักแท้ พระเมตตา

คณุซึง่ช�าระให้บรสิทุธิเ์ท่านัน้ทีเ่ป็นพระคุณแท้ เรายงัอยากจะได้พระคณุ

ที่ไม่ได้ช�าระเราให้บริสุทธิ์เพื่อพระคริสต์อีกหรือ? 

ให้เรามอบตัวเองแด่องค์จอมเจ้านายของเราอีกครั้ง แด่พระองค ์

ผูเ้ดียวเท่าน้ัน อย่าให้เราหยดุท�าเช่นน้ันเลย และอย่าให้เราหยดุบอกกบั

คนในสมัยของเราเลยว่า “เราไม่ได้พูดว่าพระเยซูคือทางทางหนึ่ง หรือ
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แม้แต่เป็นทางท่ีดีท่ีสุด แต่เราก�าลังพูดว่าพระองค์เป็นเพียงทางเดียว

เท่านั้น เชิญมาร่วมกับเราในความรักแท้อันเดียวเท่าน้ันที่มีอยู ่ใน

จักรวาล จงออกมาจากซ่องโสเภณีของโลกนี้ คือที่ที่ทุกสิ่งมีไว้เพื่อขาย

และทุกคนก็ถูกซื้อได้เหมือนสินค้า จงมาสู่การสมรสอันเป็นนิรันดร์ ที่ที่

คณุจะไม่ถกูซือ้หรอืเอาไปขายอีกแต่จะได้รบัความรักและการทะนถุนอม

ไปตลอดกาล ฤทธ์ิอ�านาจแห่งพระคุณของพระองค์สามารถล้างคุณ 

ให้สะอาดจากทุกการแพศยาของคุณได้ คุณสามารถรับความบริสุทธิ์

ของคณุกลบัคนืมา รบัความซือ่สตัย์ของคณุคนืกลับมาใหม่ทางความรกั

พระคริสต์โดยไม่คิดมูลค่า และได้รับการฟื้นใจถึงสิ่งนี้เสมออยู่โดยทาง

ข่าวประเสริฐแห่งพระคริสต์ เข้ามาหาพระองค์เถอะ!”

ดังน้ัน เป้าหมายเบื้องต้นของพระคริสต์ส�าหรับคริสตจักรของ

พระองค์ก็คอืการอ้างสิทธิเ์หนอืเราและการสร้างเราขึน้ใหม่ แต่มนัยงัไม่

จบเพียงเท่านี้

เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศี 

แด่พระองค์เอง
พระคริสต์ยังคงมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าส�าหรับคริสตจักรของพระองค์ 

ซึง่มนัจะน�าเราไปสูห่นทางอันยาวไกลจนถงึอนาคตแห่งนรินัดร์ พระองค์

ได้ส้ินพระชนม์เพื่อคริสตจักรและช�าระคริสตจักรด้วยพระค�า เปาโล 

กล่าวว่า “เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์

เอง ไม่มจีดุด่างพร้อย ริว้รอย หรือมลทนิใดๆ แต่บรสุิทธิป์ราศจากต�าหน”ิ 

(เอเฟซัส 5:27KJV) ค�าส�าคญัสองค�านีค้อืค�าว่า พระองค์และแด่พระองค์ 

พระองค์จะเป็นผู้ที่ท�าให้เรางดงาม พระองค์จะสนองหัวใจที่เปี่ยมด้วย

ความรักของพระองค์ให้แก่เรา
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พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่หวงแหน (อพยพ 

34:14) เปาโลเข้าใจถึงความหวงแหนแบบของพระเจ้านี้ เมื่อเขาเขียน

จดหมายถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ว่า “ข้าพเจ้าหวงแหนท่าน ด้วยความ

หวงแหนทีม่าจากพระเจ้า ข้าพเจ้าหม้ันหมายท่านไว้ส�าหรับสามีคนเดยีว

คือพระคริสต์ เพ่ือจะได้ถวายท่านในฐานะที่เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์แด่

พระองค์” (2 โครินธ์ 11:2) ดังนั้น ความคาดหวังที่เปาโลมีต่อคริสตจักร

ไม่ควรจะท�าให้เราประหลาดใจ คือ “ความจงรักภักดีต่อพระคริสต์อย่าง

จรงิใจและบริสทุธิ”์ (ข้อ 3) หากครสิตจกัรของเราเคยโง่เขลาเสยีจนขนาด

ที่พูดว่าพระเยซูคือผู้ท่ีเรารักที่สุดผู้หนึ่ง (ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ ด้วย)  

หากเรายอมให้ความปรารถนาอืน่เข้ามาแทรกแซงความยนิดแีละความ

เคารพย�าเกรงที่เรามีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ก็เท่ากับว่าเราขัดขืน 

พระประสงค์อันเปี ่ยมด้วยความรักของพระองค์และท�าให้ตัวเอง

เสือ่มทรามลงไป องค์พระผูเ้ป็นเจ้าสามารถมอบเกยีรตกิลบัคนืมาให้เรา

โดยผ่านทางการกลับใจใหม่ของเราเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ไม่มีสิ่งใดในโลกน้ีที่น่าเย้ายวนเลยเมื่อเทียบกับ 

พระครสิต์แล้ว จงดปูลายทางอันรุ่งโรจน์ทีพ่ระองค์ได้จดัเตรียมไว้ส�าหรับ

ประชากรของพระองค์ พระองค์จะน�าเรามายังพระองค์พร้อมด้วย 

สง่าราศี ในวันแห่งการสมรสอันเป็นนิรันดร์ที่บนสวรรค์เจ้าสาวจะไม่

ต้องการเครื่องประทินโฉมใดๆ (วิวรณ์ 21:2) พระองค์จะมองเข้าไป 

ในดวงตาของเราแล้วตรัสว่า “ที่รักของเรา เจ้าช่างสมบูรณ์แบบอย่าง 

ไร้ที่ติจริงๆ” พระองค์ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลย ความบริสุทธิ์แท้นั้นจะไม่

เศร้าสร้อย มัวหมองหรือมีลักษณะในเชิงลบเลย สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น

เครือ่งหมายของความเคร่งศาสนาทีม่นษุย์สร้างขึน้มาเอง ความบริสทุธิ์

แท้ท่ีพระคริสต์สร้างขึ้นมานั้นสวยงาม และความบริสุทธิ์ที่พระองค์

ประทานให้น้ันจะท�าให้สิ่งสกปรกทุกสิ่งที่เราเคยท�าต่อตัวเองหรือไม่ก็
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ถกูกระท�าจากผู้อืน่กลบัคืนสูส่ภาพด ีเราจะ “ปราศจากมลทนิหรอืริว้รอย

หรือต�าหนิใดๆ” เราจะเป็นผู้ที่ถูกท�าให้ดีพร้อมและสมบูรณ์แบบตลอด 

นรินัดร์ เพราะในตอนสดุท้ายเราจะได้อยูกั่บพระองค์และอยูเ่พือ่พระองค์

เพียงผู้เดียว พระองค์จะท�าสิ่งนี้เพราะพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้ว

ความรักของพระคริสต์เป็นฤทธิ์อ�านาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล 

มนัไพศาลย่ิงกว่าบาปทัง้สิน้ของเรามากนกั จอห์น โอเวน นกัศาสนศาสตร์ 

กลุ่มพิวริตัน เปรียบเทียบความรักที่อ่อนแอของเรากับความรักอันทรง

อานุภาพของพระองค์ไว้ ว่า

มนุษย์คนหน่ึงอาจรักเพื่อนมนุษย์อีกคนเหมือนกับรักชีวิตของตน  

แต่ความรกัของเขากอ็าจจะไม่สามารถช่วยเพือ่นคนนัน้ได้ เขาอาจจะ

รู้สึกสงสารคนน้ันท่ีต้องติดคุก แต่เขาก็ไม่อาจจะบรรเทาทุกข์ให้กับ

เพื่อนได้ คร�่าครวญเพื่อเขาในยามทุกข์ร้อน แต่ก็ช่วยเขาไม่ได้  

ร่วมทุกข์กับเขาท่ามกลางปัญหา แต่ก็ไม่อาจจะปลดทุกข์ให้ได้  

ความรกัของเราไม่อาจท�าให้เดก็ได้รบัพระคณุของพระเจ้า หรอืท�าให้

เพื่อนได้รับพระเมตตา ความรักของเราไม่สามารถพาพวกเขา 

เข้าสวรรค์ได้ แม้ว่านั่นอาจเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่สุดของ 

จิตวิญญาณของเรา แต่ความรักของพระคริสต์ (ซึ่งเป็นความรักของ

พระเจ้า) มีประสิทธิภาพและท�าให้ทุกสิ่งเกิดผล คือทุกส่ิงท่ีทรง 

ตั้งพระทัยไว้ว่าจะให้กับคนเหล่าน้ันที่พระองค์ทรงรัก ความรักของ

พระองค์ท�าให้เราได้รับชีวิต พระคุณและความบริสุทธิ์ ความรักของ

พระองค์น�าเราเข้าสู่พันธสัญญา ความรักนั้นน�าเราเข้าสู่สวรรค์6 

นัน่คอืหลกัค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐของคริสตจกัร ซึง่ช�าระเราและ

ฟื้นฟูเราขึ้นใหม่

6  John Owen, The Works of John Owen (Edinburgh: Banner of Truth, 1980), 
II:63. Emphasis added.
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จากหลักค�าสอนสู่วัฒนธรรม
แล้ววฒันธรรมแห่งข่าวประเสรฐิของครสิตจกัรล่ะ? สิง่นีร้วมไปถึง

หลายๆ อย่าง เช่น ความสามารถที่จะเปิดใจในเร่ืองส่วนตัวและ 

ความสามารถทีจ่ะหวงัใจในความรักของพระครสิต์ผู้เป็นสามีของเราได้  

แต่เหนอืสิง่อืน่ใดวฒันธรรมแห่งข่าวประเสรฐิของครสิตจกัรนัน้จะสงัเกต

ได้จากความบริสุทธิ์อันงดงามที่คริสตจักรนั้นมี มันจะยังคงไม่สมบูรณ์

แบบในชีวิตน้ี แต่มันเป็นอะไรที่น่ารักและสามารถมองเห็นได้ องค ์

พระผู้เป็นของเราตรัสแก่เราว่า “จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์” (1 เปโตร 

1:16) วัฒนธรรมใหม่ของความบริสุทธิ์แด่พระเจ้านี้หลั่งออกมาจาก 

ส่วนลึกของภายใน จากหัวใจซึ่งได้รับการฟื้นใหม่ในความรักของ 

พระคริสต์และหัวใจท่ีมอบถวายให้แด่พระองค์ผู้เดียว เราอาจมองดูที่

ความไม่บริสุทธิ์ของเราแล้วคิดว่า “ฉันไม่เก่งในเรื่องนี้ มีแต่จะล้มเหลว 

ผิดพลาดและผิดพลาดอยู่ร�่าไป ดังนั้น ความบริสุทธิ์ก็ไม่ส�าคัญหรอก” 

แต่ข่าวประเสริฐสอนให้เราคิดว่า “ฉันไม่เก่งในเรื่องนี้ ฉันล้มเหลว  

ผดิพลาดและผดิพลาด ดงันัน้ สิง่ทีส่�าคญักค็อืพระสญัญาของพระคริสต์ 

พระองค์จะท�าให้ฉันบริสุทธ์ิเหมือนที่พระองค์บริสุทธ์ิเพื่อพระเกียรติสิริ

ของพระองค์เอง ฉันจะเช่ือข่าวประเสริฐ ฉันจะวางใจในความรักอัน 

ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์” 

น่ีคือวิธีท่ีเราท�าให้ความไว้วางใจนั้นกลายเป็นเรื่องจริงในทาง

ปฏบิตั ิพระคมัภีร์กล่าวว่าเราได้แต่งงานกบัพระครสิต์ผูเ้ป็นขึน้จากตาย

เพื่อที่จะเกิดผลเพ่ือพระเจ้า (โรม 7:4) เราไม่ได้แต่งงานกับพระเยซู 

ที่ตายแล้วและช่วยอะไรไม่ได้ แต่เป็นพระเยซูผู้มีชีวิตและมีฤทธิ์อ�านาจ 

เราท�าอะไรตอนท่ีได้รับความรอด? เรามอบตัวเราเองแด่พระองค์  

เราทิ้งตัวลงในอ้อมแขนของพระองค์ เรายอมจ�านนต่อความรักของ

พระองค์ และเราก็เร่ิมเปลี่ยนไปโดยฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ แต่เช่น
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เดียวกับความสัมพันธ์ของชีวิตแต่งงานที่ดี เราจ�าเป็นต้องมอบตัวเรา

เองแด่พระองค์ครัง้แล้วครัง้เล่า เรามอบถวายตัวเองแก่พระองค์คร้ังหนึง่

และเราก็ถวายตวัเราเองแด่พระองค์เรือ่ยไป ด้วยความไว้วางใจและการ

ยอมจ�านนในทุกๆ เวลา จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์ก็ทรงให้เรา 

เกดิผลอย่างสัตย์ซ่ือ คอืผลของพระองค์ผ่านทางชีวิตเรา7  ความบริสทุธิ์

ของพระองค์เริ่มส�าแดงให้เห็นโดยผ่านทางฤทธิ์อ�านาจอันอัศจรรย ์

ของพระองค์ (เท่านั้น) ในความอ่อนแอและในความเสื่อมทรามของเรา 

แล้วผู้คนจะได้เห็นความงดงามของพระองค์ในโลกทุกวันนี้ คือใน 

คริสตจักรซึ่งด�าเนินชีวิตในความบริสุทธิ์โดยพระคุณของพระเจ้า

7  ดูที่หนังสือของ Francis A. Schaeffer, The Finished Work of Christ (Wheaton, 
IL: Crossway, 1998), 173–77.
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“พระองค ์ผู ้ประทับบนพระที่นั่ งนั้นตรัสว ่ า  

“เราก�าลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่”

วิวรณ์ 21:5

หลักค�าสอนของข่าวประเสริฐสร้างวัฒนธรรมของข่าวประเสริฐ 

ท่ีเรียกว่าคริสตจักรขึ้นมา คือที่ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดข้ึนกับคนที ่

ไม่คูค่วร เพ่ือพระเกียรตขิองพระคริสต์เพียงผูเ้ดยีว แต่มนัไม่ได้จบเพยีง

แค่ในคริสตจักรของเราเท่านั้น คริสตจักรซึ่งตัวตนของมันถูกก�าหนด

โดยข่าวประเสริฐคือหมายส�าคัญในเชิงค�าพยากรณ์ที่เล็งให้เห็นถึงสิ่งที่

อยู่ไกลกว่าตัวมันเอง คริสตจักรคือบ้านต้นแบบของชุมชนขนานใหม่ที่ 

พระคริสต์ก�าลังสร้างขึ้นมาเพื่อนิรันดร์กาล1 ผู้คนสามารถเดินเข้าไปใน 

คริสตจักรแบบนี้เดี๋ยวนี้ได้เพื่อที่จะได้เห็นความงามของมนุษย์ที่จะ 

คงอยู่ตลอดไป คริสตจักรแบบนี้ท�าให้สวรรค์เป็นเรื่องที่จับต้องได้จริง

ส�าหรับคนบนโลก เพื่อที่พวกเขาจะเชื่อวางใจในพระคริสต์ขณะที่ 

พวกเขายังมีโอกาสอยู่

วิวรณ์ บทท่ี21 แสดงให้เราเห็นว่าข่าวประเสริฐนั้นที่จริงแล้ว 

ยิ่งใหญ่เพียงใด มันใหญ่เท่ากับจักรวาล การไถ่นั้นใหญ่เท่ากับการทรง

สร้าง เพราะมันจะเป็นอย่างอืน่ไปได้อย่างไรเล่า? เรือ่งราวในพระคมัภร์ี 

1  Harvie Conn, “Views of the City,” Third Way, กันยายน 1989, 24.
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เริ่มต้นจากตรงนี้ คือ “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์ 

และโลก” (ปฐมกาล 1:1) และจบตรงนี้ คือ “ข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และ 

โลกใหม่” (วิวรณ์ 21:1) 

เลสลี ่นวิบกินิ ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของการทีพ่ระคมัภร์ีเริม่ต้น

และจบลงแบบนี้ ว่า 

“พระคัมภีร์ไบเบิ้ลมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครเม่ือเทียบกับ

หนังสือศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาระดับโลกอื่นๆ ตรงที่มันมีค�าอธิบายเร่ือง

โครงสร้างหรือแบบแผนของประวัติศาสตร์แห่งจักรวาล มันอ้างว่าจะ

แสดงให้เราเห็นถึงรูปร่าง โครงสร้าง จุดก�าเนิดและเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่

แค่เพียงประวัติศาสตร์ของมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นประวัติศาสตร์ของ

จักรวาลด้วย”2

เราจ�าเป็นต้องมีความหวังทีใ่หญ่ขนาดนัน้ อย่างไรกต็าม เราก�าลงั

อาศยัในโลกซ่ึง “ถกูท�าให้ผดิเพีย้นไร้ค่าไป” (โรม 8:20) เราเป็นคนพกิาร

ในโลกทีพิ่กล และเราก็ประสบกบัความเจบ็ปวดอยูท่กุวีท่กุวัน บ๊อบ ดแีลน  

สรุปสิ่งนี้ไว้ตามแบบฉบับของเขาว่า

ขวดแตก จานแตก

สวิทช์พัง ประตูพัง

ถ้วยจานแตก ชิ้นส่วนพังกระจาย

ถนนเกลื่อนกลาดด้วยหัวใจที่แตกสลาย

ค�าต�่าช้าไม่ควรเอื้อนเอ่ย

ทุกๆ อย่างล้วนถูกท�าลาย3  

2 Lesslie Newbigin, The Open Secret: An Introduction to the Theology of 
Mission (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 30–31.

3 Bob Dylan, “Everything Is Broken,” Oh Mercy (Columbia Records, 1989).
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มันเป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่จะมีอะไรส�าเร็จผลหรือด�าเนิน 

ต่อไปได้ บางครั้งเราคิดว่า “ชีวิตของฉันล�าบากเหลือเกิน พระเจ้า 

อยู่ที่ไหนกัน?” เราน่าจะคิดว่า “ชีวิตของฉันยังด�าเนินอยู่ได้ ขอบคุณ

พระเจ้า” เหตใุดเราทกุคนถงึไม่ป่วยเป็นโรคมะเรง็ เอดส์ หรอืเบาหวาน? 

เหตใุดเราทกุคนถงึไม่ได้วางแผนฆ่ากนั? ท�าไมเราถงึได้มใีจรกัพระเยซ?ู 

มนัมีค�าอธบิายเพยีงค�าเดยีว นัน่คือ พระเจ้าทรงซ่อนอยูใ่นความยุง่เหยงิ

นั้น ทรงผูกพันธ์เราไว้ด้วยกันและพาเราเดินมุ่งหน้าไปสู่พระคริสต์ 

อย่างม่ันคง “เบื้องล่างคืออ้อมแขนอันนิรันดร์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 

33:27) พระคัมภีร์กล่าวว่าในนาทีนี้องค์พระเยซู “ทรงผดุงสรรพสิ่ง 

ไว้ด้วยพระด�ารัสอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์”(ฮีบรู1:3) จอห์น  

คาลวิน เสนอความเห็นไว้ว่า ค�าว่า  ‘ผดุง’ นี้ถูกใช้ในแง่ของการดูแล

เอาใจใส่และในการรักษาให้ทุกสิ่งที่ทรงสร้างอยู่ในสภาพดี ท่านเห็นว่า

หากทกุสิง่ไม่ได้รบัการค�า้จนุไว้ด้วยความประเสรฐิของพระองค์ อกีไม่นาน 

มันก็จะต้องแตกสลาย”4 

ความหวังแห่งข่าวประเสริฐเป็นมากกว่าแรงกระตุ้นทางจิตวิทยา

ท่ีจะช่วยให้เรามีพลงัในการท�างานตอนเช้าวันจนัทร์ จงดขูนาดความยิง่

ใหญ่ของสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเรา คือ

ดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่

จะไม่มีใครจดจ�าหรือนึกถึงสิ่งเก่าอีกต่อไป 

(อิสยาห์ 65:17) 

ในวนัสดุท้ายทีย่ิง่ใหญ่ (ขณะทีเ่ราก�าลงัเดนิไปสูก่ารทรงสร้างใหม่

ด้วยกัน) คุณก็อาจหันมาพูดกับผมว่า “เรย์ ผมก�าลังพยายามนึกอยู่  

4 John Calvin, The Epistle of Paul the Apostle to the Hebrews (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1980), 9.
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เอ้ เราเรียกเจ้าโรคนั้นว่า ‘มะเร็ง’ ใช่หรือเปล่านะ? แต่ช่างมันเถอะ  

เราไปต่อกันดีกว่า!” 

อนัทีจ่รงิ การฟ้ืนฟรูะบบต่างๆ ทีถ่กูก�าหนดไว้ขึน้ใหม่โดยพระเจ้า 

(ซึ่งถูกพยากรณ์ไว้แล้วโดยบรรดาผู้เผยพระวจนะ) นั้นก็ไม่ได้อยู่ไกล

จากเรามากนัก อนาคตที่ทรงสัญญาไว้มาถึงโลกนี้เมื่อสองพันปีที่แล้ว

เมื่อพระเยซูทรงประกาศว่า พระองค์ก�าลังท�าให้ค�าพยากรณ์เก่าแก่นั้น

ส�าเร็จ (ลูกา4:16-21) นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าท�าไมพระเยซูจึงรักษาโรค 

ให้แก่ผู้คน การรักษาของพระองค์ไม่ใช่การแสดง แต่มันเป็นภาพ

ตัวอย่างของบางสิ่งที่ดึงดูดใจที่ก�าลังจะมาถึง ผมไม่เห็นด้วยกับหลัก

ศาสนศาสตร์ในบางมุมของเจอร์เก็น โมลต์แมนน์ แต่เขาก็ช่วยให้เรา 

มองเห็นลักษณะของความเป็นจริงข้อนี้ได้อย่างชัดเจน ว่า

เมื่อพระเยซูทรงขับไล่วิญญาณชั่วและรักษาคนเจ็บคนป่วย พระองค์

ก็ก�าลังขับไล่อ�านาจของการท�าลายล้างให้ออกไปจากส่ิงท่ีทรงสร้าง 

และพระองค์ก�าลังรักษาและชุบชีวิตของสิ่งทรงสร้างที่ก�าลังเจ็บปวด

และเจ็บไข้ขึ้นมาใหม่ ความเป็นองค์จอมเจ้านายของพระเจ้า (ซึ่งการ

รักษาโรคก็เป็นพยานให้กับมัน) ได้ฟื้นฟูและท�าให้ทุกสรรพส่ิงท่ี 

ถูกสร้างซึ่งเจ็บป่วยกลับมาสู่สุขภาพที่ดี การรักษาโรคของพระเยซู

ไม่ใช่การอัศจรรย์เหนือธรรมชาติในโลกที่ปกติ แต่การอัศจรรย์ของ

พระองค์คือเรื่อง “ธรรมชาติ” อย่างแท้จริงอันเดียวในโลกท่ีผิดปกติ

และตกอยู่ใต้อ�านาจของมารและบาดเจ็บน้ี สุดท้าย โดยการฟื้นคืน

พระชนม์ของพระคริสต์ การทรงสร้างใหม่ได้เร่ิมขึ้น โดยท่านผู้นั้น 

ที่ถูกตรึง คนๆ หนึ่งก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคน5

5 Jürgen Moltmann, The Way of Jesus Christ: Christology in Messianic 
Dimensions (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 98–99.
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การฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าท�าให้เราได้เห็นเพียง

เศษเสี้ยว (ในชีวิตของชายคนหนึ่ง) ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ท่ีได้รับการไถ่

แล้วในอนาคต พระเยซูผู้ทรงเป็นขึ้นมาคืออาดัมคนที่สอง พระองค์คือ

การเริ่มต้นใหม่ (โครินธ์ 15:45) และเราซ่ึงเป็นผู้เช่ือก็มีส่วนร่วมใน 

ตัวตนใหม่ของพระองค์ ณ บัดนี้ คือ “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ 

การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว” (2 โครินธ์ 5:17) การมาเป็นคริสเตียน

ไม่ใช่การเพียงแค่มาเตมิอะไรบางอย่างให้คณุคนเก่า แต่มนัคอืการสร้าง

คณุคนใหม่ข้ึนมา พระครสิต์ผูท้รงคืนพระชนม์สถติอยูใ่นคณุตอนน้ี และ

จะไม่ทิ้งคุณไป (โรม 8:10-11) 

คนทีเ่ชือ่ในข่าวประเสรฐิทีย่ิง่ใหญ่นีจ้ะแสดงมันออกมา เราจะยงัคง 

ต้องทนทุกข์เหมือนกับคนอื่นๆ แต่ว่าเรา “ทุกข์โศกแต่ก็ยังชื่นชมยินดี

เสมอ” (2 โครินธ์ 6:10) เรา “ช่ืนชมยินดีในความหวังที่จะได้มีส่วนใน 

พระเกียรติสิริของพระเจ้า” (โรม 5:2) พวกเราแต่ละคนก็เป็นเหมือน 

คนไร้บ้านที่นอนอยู่ใต้สะพานลอยแล้วหาอะไรกินจากถังขยะ วันหนึ่ง 

รถลมูีซีนคันหนึง่ก็ขบัมาจอดอยูข้่างๆ ทนายความเดนิก้าวลงมาจากรถ

พร้อมย่ืนจดหมายฉบบัหนึง่ให้ มนัเขยีนว่า คณุลุงทีไ่ม่ได้พบกนัมานาน

ได้เสียชีวิตลงและทิ้งมรดกไว้ให้ เช็คเงินสดจะมาถึงมือคุณอีกไม่กี่วัน

ข้างหน้า ทนัใดนัน้ วมิานน้อยทีท่�าจากเศษกล่องลังกระดาษของคณุกด็ู

จะไม่สิ้นหวังแล้ว โชคก้อนโตก�าลังจะมา

ในท�านองเดียวกัน คริสตจักรที่หายใจเข้าออกเป็นข่าวประเสริฐก็

จะชืน่ชมยินดีในความหวัง พวกเราคอืคนบาปผูน่้าสงสารท่ีสามารถมอง

ข้ามสถานการณ์ปัจจุบันแล้วสามารถยินดีกับอนาคตของเรา ณ เวลานี้

ได้โดยความเชื่อ

ขอบคุณพระเยซ ูการมชีีวิตอยูข่องเรากม็ศัีกด์ิศรีแม้จะเป็นในเวลา

นี้ก็ตามและเราได้เป็นเจ้าของพระสัญญาแห่งศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่ยังมา 

ไม่ถึง สิ่งนี้ช่างแตกต่างจากคติหยามโลก (การมองโลกและทุกสิ่งว่า 
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เลวร้าย-ผู้แปล) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากของคนในยุคน้ีอย่างสิ้นเชิง  

โดโรธี เซเยอร์ส อธิบายลักษณะของสังคมสมัยนี้ไว้ว่า

ในโลก เราเรียกสิ่งนี้ว่าความอดทนอดกลั้น แต่ในนรก มันถูกเรียกว่า

ความสิ้นหวัง . . . มันคือบาปที่ไม่เชื่อในอะไรเลย ไม่สนใจอะไรเลย 

ไม่อยากรับรู้อะไรเลย ไม่เข้าไปแทรกแซงในอะไรเลย ไม่สนุกสนาน

หรือเพลิดเพลินในอะไรเลย ไม่เกลียดอะไรเลย ไม่มีเป้าหมายใน 

อะไรเลย ไม่มชีวีติอยูเ่พือ่สิง่ใดหรอืเพือ่ใครเลย และจะยงัคงมชีวีติอยู่ 

เพราะจะไม่ยอมตายเพื่อสิ่งใดเลย6 

ความสิน้หวงัเป็นบาปทางความคดิและทางสงัคม มนัเป็นการปฏิเสธ 

หลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐและท�าลายวัฒนธรรมของข่าวประเสริฐ 

แต่พระเจ้าก�าลงัสร้างวัฒนธรรมแห่งความหวงั ความคาดหวัง และก�าลังใจ 

ขึน้มาในครสิตจักรของเรา เพือ่ทีผู้่คนจะได้เห็นเสีย้วหน่ึงของอนาคตนัน้

และจะได้มาเข้าร่วมกับเรา

เพื่อนๆ คริสเตียนของผมทุกคนครับ เราจะไม่ไปตกนรกแล้วนะ! 

เราก�าลังจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ตลอดกาล! 

แล้วสวรรค์ก็จะไม่ใช่การร้องเพลงในคณะประสานเสียงขนาด

มหึมาอยู่บนปุยเมฆ สวรรค์จะประกอบไปด้วยคนจริงๆ ที่อาศัยอยู่ใน 

สิ่งที่พระเจ้าสร้างข้ึนมาจริงๆ ซึ่งต่างก็เป็นอิสระจากความช่ัวร้ายและ

ความทุกข์ยากล�าบากท้ังปวง และได้รับการฟื้นฟูความงามขึ้นมาใหม่

อย่างไม่อาจจะจินตนาการได้ นั่นเป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง 

อยู่กับเรา

6 Dorothy Sayers, ถูกอ้างอิงในหนังสือของ D. A. Carson, The Gagging of God: 
Christianity Confronts Pluralism (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 53.
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พระกิตติคุณอันเจิดจรัสนี้มีพลังที่จะช่วยค�้าจุนเราตลอดช่วงเวลา

ที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในโลกนี้ เช่นเดียวกับที่ดาวดวงหนึ่ง

ได้ช่วยแซม แกมจี ในการเดินทางอันแสนจะยากล�าบากของเขากับ 

โฟรโดในนิยายไตรภาค เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ลึกลงไปใน 

ดินแดนอันช่ัวร้ายของมอร์ดอร์ แซมมองข้ึนไปในท้องฟ้ายามค�่าคืน 

เมื่อเมฆได้เปิดออกเล็กน้อย ดังนี้

แซมได้เหน็ดาวสขีาวดวงหนึง่ส่องแสงระยบิระยบัอยูช่ัว่ครู ่ความงาม

ของมันขย้ีหัวใจเขา ขณะเมื่อมองขึ้นไปจากดินแดนซ่ึงถูกท้ิงร้าง 

ว่างเปล่า ความหวังก็กลับมาเยี่ยมเยียนเขา แล้วความคิดอัน 

หลักแหลม แจ่มชัดและอย่างกระทันหันก็แล่นเข้ามาในหัวเขา ว่าใน

ตอนสุดท้ายเงาแห่งความมืดก็จะกลายเป็นแค่เพียงสิ่งเล็กๆ ท่ีเคย 

เป็นอยู่และผ่านไป แต่มันมีความงามอันสูงส่งที่ส่องสว่างตลอดกาล

ซึ่งอยู่ไกลเกินกว่าที่เงานั้นจะเอื้อมถึงได้7

วิวรณ์ 21:1-5 ส่องสว่างราวกับดวงดาวในยามที่ท้องฟ้าของเรา

นั้นมืดมน ค�าสัญญาจากพระธรรมข้อนี้จะไม่หายไปไหนไม่ว่าค�่าคืนนั้น

จะมืดมิดเพียงใด ให้เรามาดูกัน

และข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่
พระธรรมข้อน้ีเร่ิมว่า “และข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่ เพราะ 

ฟ้าเดิมและโลกเดิมได้ดับสูญไปแล้ว ทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว” (วิวรณ์. 21:1) 

พระธรรมข้อนี้ไม่ได้บอกเราว่าพระเจ้าจะรื้อธรรมชาติทิ้ง แต่บอก

กับเราว่าพระองค์จะท�าให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิม ค�าส�าคัญในที่นี้คือ 

7 J. R. R. Tolkien, The Return of the King (Boston: Houghton Mifflin, 1994), 
901.
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ค�าว่า “ใหม่” ซึ่งปรากฏอยู่ถึง 4 ครั้งในพระธรรมตอนนี้ (ข้อ 1, 2, 5)  

ค�าว่าใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่าจักรวาลแห่งนี้จะกลายเป็นของใหม่

ทัง้หมดราวกบัว่าไม่ได้มีความต่อเน่ืองอะไรกับจักรวาลเดมิทีมี่ในปัจจบุนั

เลย แต่มันหมายความว่าจักรวาลแห่งน้ี ทั้งสวรรค์และแผ่นดินโลก

ปัจจุบันจะได้รับการฟื้นฟูใหม่ พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง 

ทีท่รงเป็นเจ้าของและทรงรกัน้ีขึน้มาใหม่ คือสรรพส่ิงทีท่รงสร้างทัง้หลาย

ที่เราเรียกมันว่าบ้าน

การซ่อมแซมสิง่ทีเ่สียหายนัน้คอืวถิทีางของพระเจ้า ผมเคยได้ยนิ

เรือ่งของแม่ชาวแอฟรกินัคนหน่ึงซ่ึงลูกของเธอถามเธอว่า “แม่ วนัๆ หนึง่ 

พระเจ้าท�าอะไรบ้างเหรอ?” เธอจึงตอบไปอย่างชาญฉลาดว่า “พระองค์

ก็ก�าลังซ่อมแซมทุกอย่างที่เสียหายอยู่ไงละจ๊ะลูก”8  พระเจ้าน�าเอาของ

ท่ีเสียหายเหมือนอย่างเรามาซ่อมให้มีสภาพดีเพื่อที่มันจะไม่เสียหาย 

อีกเลย มันจะไม่มี “การล้มลงในความบาปของอาดัม” ที่จะมาท�าลาย 

สิ่งใหม่ที่พระเยซูได้สร้างขึ้นมาอีก

เหตุใด ข้อท่ี 1 จึงบอกว่า “ทะเลกไ็ม่มอีกีแล้ว” พระธรรมววิรณ์เป็น

หนังสือที่ใช้ภาพสัญลักษณ์เป็นอย่างมากและบ่อยครั้งพระคัมภีร์เดิม

กไ็ด้อธิบายสัญลกัษณ์พวกนัน้ เหมอืนกนัในข้อนีผู้เ้ผยพระวจนะอสิยาห์

เขียนไว้ว่า “แต่คนชั่วร้ายเหมือนทะเลปั่นป่วนซึ่งไม่อาจสงบนิ่ง คล่ืน 

ของเขากวนเลนและโคลนขึ้นมา” (อิสยาห์ 57:20) ตลอดช่วงเวลา 

ในประวัติศาสตร์เป็นต้นมา คนชั่วคือต้นเหตุของคลื่นแห่งความวุ่นวาย

ของสังคมที่กระเพื่อมออกมาเป็นความโกรธและความคับข้องใจ  

พวกเขาไม่เคยหยุด ไม่เคยพอ ไม่เคยพบความสงบสุข แต่ในวันสดุท้าย

และวันแห่งนิรันดร์นั้นเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องสงคราม การจลาจล  

การลอบสังหาร การล่มของตลาดหุ้น การเข้าครอบง�ากิจการอย่าง 

8 Festo Kivengere, Revolutionary Love (Fort Washington, PA: Christian 
Literature Crusade, 1983), 60.
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ไม่เป็นมิตร หรือสังคมที่มีแนวโน้มว่าจะเส่ือมทรามลงอีก พระธรรม 

ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีวินด์เซิร์ฟให้เล่นในสวรรค์! แต่มันบอกว่าเม่ือ

พระคริสต์เสด็จกลับมาเราจะมีสันติสุขที่แท้จริงของโลก 

ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์
แล้วสันติสุขอันใหม่ที่แสนวิเศษนี้จะมาจากไหนกัน? ค�าตอบคือ จาก

เบื้องบน ยอห์นกล่าวต่อไปว่า “ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์ คือเยรูซาเล็ม

ใหม่ที่พระเจ้าทรงให้เล่ือนลอยลงมาจากสวรรค์ นครนี้ได้รับการ 

ตระเตรยีมไว้เหมือนเจ้าสาวแต่งกายงดงามรอรบัผูเ้ป็นสามี” (ววิรณ์ 21:2) 

เราควรจะท�าทุกๆ การดีที่เราสามารถท�าได้เพื่อโลกนี้เดี๋ยวนี้ แต่

เราจะไม่มทีางสร้างสวรรค์บนแผ่นดินโลกน้ีได้เลย พระเจ้าเท่านัน้ทีท่�าได้ 

และพระองค์จะท�าเช่นนั้นเมื่อพระเยซูกลับมาครั้งที่สองเพื่อพระเกียรติ

ของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว 

แล้วพระเจ้าจะทรงน�าอะไรลงมาให้เราหรือ? ค�าตอบคือจะทรงน�า

ชุมชนที่สมบูรณ์แบบมาให้ ลองจินตนาการถึงการที่สมาชิกทุกคน 

ในคริสตจักรของคุณอยู ่ร ่วมกันด้วยความรัก ความเห็นอกเห็นใจ  

ความชอบธรรม และความเข้าใจกันอย่างสมบูรณ์แบบ ย่ิงกว่าน้ันลอง 

จนิตนาการถงึครสิตจักรของคุณในเวอร์ช่ันทีม่คีวามหลากหลายมากกว่า

นี้ โดยมีตัวแทนของคนจากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชนชาติ มาอยู่ร่วมกัน

ในแบบท่ีแต่ละคนเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าของตนเอง ไม่มี

การโกหก ไม่มีการวางมาด ไม่มีการยกตนข่มท่าน แต่เป็นความยินดี 

ที่มีร่วมกัน การตรากตร�าที่ท�าร่วมกัน ความกระตือรือร้นที่มีร่วมกัน

ค�าสัญญาแห่งข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่เรื่องการที่คุณจะได้ไปอยู่กับ

พระเยซทูีบ่นสวรรค์คนเดยีว แต่ค�าสญัญานัน้คือการทีป่ระชากรทัง้หมด

ของพระเจ้าจะได้ไปอยูก่บัพระองค์ในชมุชนแห่งศกัดิศ์รีตลอดไป เราจะ
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เป็นนคร เป็นเยรูซาเล็มใหม่ เป็นท่ีประทับที่แท้จริงของพระเจ้า

ท่ามกลางประชากรของพระองค์ตลอดไป

แล้วเหตใุดจึงต้องเป็นนคร? ส่วนหนึง่กเ็พราะสวรรค์ไม่ควรจะเป็น

นครนครหน่ึง คาอินสร้างเมอืงแห่งหนึง่ไว้เพ่ือเป็นหนทางทีจ่ะหนใีห้พ้น

จากพระเจ้า (ปฐมกาล 4:17) นครที่มนุษย์สร้างนั้นเป็นมากกว่าที ่

รวมตัวกันของตึกรามบ้านช่อง แต่เป็นวิธีการที่จะด�ารงชีวิตอยู่ได้โดย 

ไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้า คุณสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองในนครนั้น 

คณุสามารถหลบซ่อนได้ในนครนัน้ แต่พระเจ้าท�าอะไรกบักลยทุธ์ในการ

หลบซ่อนจากพระองค์ของเราเล่า? พระองค์กเ็ปล่ียนนครให้เป็นสวรรค์ 

นะสิ นั่นแหละคือสิ่งที่องค์พระผู้ไถ่ทรงกระท�า! 

นครนี้จะเป็นนครบริสุทธิ์ จะไม่มีชุมชนแออัด กองขยะ ภาพ 

ขีดเขียนบนก�าแพง ไม่มีควันพิษ ไม่มีสิ่งสกปรก ไม่มีคราบเปื้อน  

ไม่มีบาป บางคร้ังเมืองลาสเวกัสก็ถูกเรียกว่าว่า “เมืองคนบาป”  

มันน่าเศร้าที่ลึกๆ แล้วเราทุกคนต่างมีความชื่นชอบที่จะท�าบาป ดังนั้น

จึงไม่มีสักคนเลยที่สามารถดูถูกดูแคลนเมืองลาสเวกัสได้ แล้วพระเจ้า

ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเราจะท�าอะไรเพื่อเมืองแห่งความบาปนี้ได้?  

มันยากที่จะจินตนาการได้ แต่มีส่ิงหน่ึงที่จะเป็นอยู่แน่นอนคือ เมือง 

ลาสเวกัสที่พระเจ้าฟื้นฟูใหม่นี้จะไม่ใช่ที่ที่น่าเบื่อ ความรู้สึกเบื่อหน่าย

คือสิ่งท่ีเราสร้างขึ้น เราจึงสร้างสถานท่ีอันชั่วร้ายอย่างเช่นคาสิโนหรือ

บ่อนการพนันขึ้นมาเพื่อแก้เบื่อ แต่มันได้ผลจริงๆ หรือ? คุณเคยเห็น

พวกคนที่คอยนั่งหยอดเหรียญอยู่ตรงหน้าตู ้สล็อตไหม? พวกเขา 

ดูเหมือนคนในโฆษณาที่ดูยังหนุ่มยังแน่น หน้าตาดี และอยู่ในจุดสูงสุด

ของชีวิตเขาหรือเปล่า? นครของพระเจ้าจะไม่ถูกสร้างขึ้นบนค�าสัญญา

จอมปลอม พระองค์ไม่สามารถท�าให้เราผิดหวังเช่นนั้นได้ เมืองบริสุทธิ์

ของพระองค์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่จะท�าให้เราอิ่มเอมใจในแบบที่เรา

โหยหามาตลอด
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เหตุผลคือ นครบริสุทธิ์นี้จะเป็นยิ่งกว่าชุมชนในแนวราบ (ชุมชน

ในแนวราบ-Horizontal community คือ ชุมชนที่ความเท่าเทียมกัน 

ของทุกคนคือหัวใจของมัน ทุกคนเป็นพี่น้องกัน ถูกดึงดูดเข้ามาโดย

ความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของ-ผู้แปล) แม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่วิเศษย่ิงนัก 

นครบริสุทธิ์นี้ก็จะยังเป็นเจ้าสาวซึ่งประดับกายไว้เพื่อองค์เจ้าบ่าว 

ในสวรรค์อีกด้วย (ข้อ 2) พระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวถึงเร่ือง “งานมงคล

สมรสของลูกแกะของพระเจ้า” ไว้ตั้งแต่ต้น (วิวรณ์19:7) นี่ก็เป็นอีก 

เรื่องหนึ่งที่อาจยากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ มีหลายครั้งในชีวิต 

ที่เราแทบไม่เชื่อว่าพระคริสต์ทรงรักเรา และเราก็แทบจะไม่ได้รัก

พระองค์เลย แต่มันจะไม่เป็นเช่นนีต้ลอดไป ค�าสญัญาแห่งข่าวประเสรฐิ

ก็คือคริสตจักรของเรานั้นจะเป็น “เจ้าสาวของพระองค์ท่ีเตรียมตัว 

พร้อมแล้วส�าหรับสามี”  ความรักของพระองค์จะรักษาความน่าละอาย

ของเราและช่วยให้เราหลุดพ้นจากความไม่เช่ือและความเฉือ่ยชา เราจะ

รักพระองค์ด้วยความรักที่ร ้อนรุ่ม ดังความรักรุนแรงจากหัวใจที่

แข็งแกร่งที่พระองค์มีต่อเราเสมอมา

วันคืนอันแสนวิเศษจะไม่มีวันสิ้นสุด มันจะไม่มีภาวะซึมเศร้า 

หลังแต่งงาน จากนี้และตลอดไปประสบการณ์ทั้งสิ้นระหว่างเรากับ 

พระผู้ช่วยของเรานั้นจะมีแต่ความรัก เราจะไม่ต้องมีประสบการณ์ 

ในแบบอื่น หรือในอะไรที่ด้อยไปกว่านี้ตลอดไป

ที่ประทับของพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้ว
พระสัญญาอันรุ่งโรจน์นั้นยังจะถูกเปิดเผยได้อีก:

และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า “บัดนี้ท่ีประทับของ

พระเจ้ามาอยูก่บัมนษุย์แล้ว พระองค์จะสถติกบัพวกเขา เขาทัง้หลาย

จะเป็นประชากรของพระองค์ และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขา
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และเป็นพระเจ้าของพวกเขา พระองค์จะทรงซับน�้าตาทุกๆ หยดของ

พวกเขา จะไม่มคีวามตาย หรอืการคร�า่ครวญ หรอืการร�า่ไห้ หรอืความ

เจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 

21:3-4) 

มนัสามารถมีความเจบ็ป่วยมากมายในชีวิตเราขณะนี ้ความเสยีใจ 

น�้าตาที่เสียไปมากมายโดยไม่มีใครรู้เห็น ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน�่า

เข้ามาในชีวิต บางครั้งเราก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่า “ฉันจะยังมีความสุขได้

อีกครั้งไหม?” ฉันจะได้ชีวิตของฉันกลับคืนมาหรือเปล่า? นี่คืออนาคต

ที่ฉันต้องท�าใจยอมรับมันหรือ?”

แล้วถ้าหากพระคัมภีร์ข้อท่ียอดเยี่ยมเหล่านี้เป็นจริงล่ะ? จะเกิด

อะไรขึ้น หากพวกมันบรรยายถึงอนาคตของเราในพระคริสต์? 

ส่วนส�าคัญของมันคือ “องค์พระเจ้าเองจะอยู่กับพวกเขาในฐานะ

พระเจ้าของพวกเขา” วันนั้นจะมาถึง คือวันที่เราจะรู้จักกับการสถิตอยู่

ด้วยของพระเจ้าโดยตรง และการอยูด้่วยของพระองค์จะไม่ใช่เพือ่กล่าว

โทษแต่เพื่อปลอบโยน เราจะอยู ่ต่อหน้าพระองค์ไม่ใช่เพราะเรา 

ได้เอาชนะความบาปและได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้ว แต่เป็นเพราะ

พระคริสต์ได้มาแบกรับเอาความบาปและความทุกข์โศกของเรา  

ขณะเดียวกันก็ประทานความน่าชื่นใจและพระเมตตาที่ไม่มีวันหมดส้ิน

ให้แก่เราแทน พระองค์จะทรงเปิดเผยความยนิดนีรินัดร์ทีต่อนนีถ้กูซ่อน

ไว้ในความจริงอันบริสุทธ์ิและศักดิ์สิทธิ์ของผู้ท่ีพระเจ้าเป็น น่ันแหละ 

คือค�าสัญญาอันยิ่งใหญ่ของข่าวประเสริฐ และมันก็ถูกมอบให้กับทุกคน

ท่ีเชือ่วางใจในความดขีองพระครสิต์ผูเ้ดยีวเท่านัน้ ไม่อย่างนัน้เราคงต้อง

ประหลาดใจแบบนีว่้า “คนแบบฉนัจะมพีระเจ้าได้ยังไง?” แต่เพราะความดี 

ของพระคริสต์ ค�าถามที่แท้จริงจึงต้องเป็นแบบนี้แทนว่า “คนแบบฉัน 

จะปฏิเสธพระเจ้าได้อย่างไรกัน?” 
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เพื่อนเอ๋ย อย่าปฏิเสธพระเจ้าเลย มีอะไรบ้างที่ขัดขวางไม่ให้คุณ

ยอมรับพระเจ้าในฐานะความยินดีนิรันดร์ของคุณไหม? 

ในยุคของพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าสถิตท่ามกลางประชากรของ

พระองค์ในพลับพลา จากนั้นก็ในพระวิหาร (อพยพ 25:8) พระเจ้าตรัส

กับโซโลมอนว่า พระเจ้าจะยังสถิตอยู ่ท่ามกลางประชากรเหล่านี ้

ตราบเท่าทีก่ษตัรย์ิเชือ่ฟังพระองค์ (1พงศ์กษตัรย์ิ 6:11-13) แต่โซโลมอน

และบรรดาเชื้อสายผู้ได้ขึ้นครองบนบัลลังก์ต่อจากพระองค์ไม่เชื่อฟัง

พระเจ้า ดังนัน้พระสริจิงึพรากไปจากพระวหิาร (เอเสเคยีล 9-11) แม้แต่

ก่อนที่พระสิริจะจากไป ก�าแพงของพระวิหารก็ได้แยกการทรงสถิตอยู่

ด้วยของพระเจ้าจากประชากรของพระองค์ก่อนหน้านั้นแล้ว

ในวันอันยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดที่ได้สัญญาไว้ในพระธรรมวิวรณ์ 

บทท่ี 21 จะไม่มีก�าแพง หรอืการแบ่งแยก ไม่มรีะยะห่าง ไม่มกีารตดัขาด

จากกัน แต่จะมีความสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าโดยตรงและอย่าง

เป็นส่วนตัวไปตลอดกาล จะไม่มีความเจ็บปวดหรือความทุกข์ยากใดๆ 

อีกเมื่อเราอยู่หน้าพระองค์ พระองค์จะเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตาของเรา 

บาดแผลที่เจ็บลึกที่สุดของเราในชีวิตนี้จะได้รับการรักษาจนหายดี  

ทุกส่วนของเราจะหายเป็นปกติ ไม่ต้องร้องไห้อีกแล้ว

น่ีคือความหวังที่ไม่อาจประเมินค่าได้ที่มอบไว้ให้กับเราใน 

พระคัมภีร์ น่ันคือ “พระเจ้าเองจะอยู ่กับพวกเขาในฐานะพระเจ้า 

ของพวกเขา” 

เม่ือเป็นเช่นนี้แล้ว เราควรจะเกลียดชังข่าวประเสริฐแห่งความ

มัง่ค่ังและรุง่เรอืง อีกทัง้ค�าสญัญาแห่งความมัง่คัง่ในทางโลกของมนัทีอ่ยู่

เหนือค�าสัญญาของพระเยซูมากสักเท่าใด! ข่าวประเสริฐเทียมเท็จนี ้

ดูหมิ่นว่าพระเจ้านั้นด้อยค่า ว่าพระองค์เป็นเพียงบันไดเพื่อน�าคุณไปสู่

หน้าท่ีการงานท่ีดีข้ึนหรือบ้านหลังใหญ่ขึ้นก็เท่านั้น พระกิตติคุณแห่ง

ความม่ังค่ังและรุง่เรอืงยงัได้ปล้นเราด้วย เราถกูสร้างมาเพือ่ทีจ่ะมคีวาม
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ยินดีในพระองค์แต่เพียงผู้เดียว ข่าวประเสริฐแห่งความรุ่งเรืองได้ขโมย

หัวใจเราไปจากสิ่งนี้ 

นีค่อืค�าสญัญาของข่าวประเสรฐิทีแ่ท้จรงิ ดังที ่โจนาธาน เอด็เวร์ิดส์ 

ได้บรรยายไว้ 

ณ ท่ีนั่น ในสวรรค์ น�้าพุแห่งความรักซึ่งมีอย่างไม่จ�ากัดน้ี (คือองค ์

ตรีเอกานุภาพ) จะถูกสถาปนาไว้อย่างเปิดเผยโดยปราศจากส่ิง 

กีดขวางใดๆ ที่จะขวางกั้นไม่ให้ผู้คนสามารถเข้าไปถึงได้  . . . ที่นั่น 

พระเจ้าผู้ทรงราศีจะส�าแดงพระองค์และทอแสงของพระองค์ออกมา

อย่างเต็มที่ คือล�าแสงแห่งความรัก และน�้าพุอันรุ่งโรจน์นี้จะไหลออก

มาเป็นสายน�้า ใช่แล้ว เป็นล�าธารแห่งความรักและความยินดีนิรันดร์ 

แล้วระดับน�้าในล�าธารเหล่านี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้น กลายมาเป็นมหาสมุทร

แห่งความรกั คอืทีซ่ึง่จติวญิญาณทีไ่ด้รบัการไถ่จะลงไปแหวกว่ายด้วย

ความเพลดิเพลนิอนัหวานชืน่ทีส่ดุ แล้วหวัใจของพวกเขาจะได้ดืม่ด�า่

ไปด้วยความรักที่มีอย่างเอ่อล้น!9

พระองค์ทรงก�าลังสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาใหม่
ยอห์นสรปุเน้ือหาในส่วนนีด้้วยค�าประกาศจากจอมกษตัรย์ิว่า “พระองค์

ผูป้ระทบับนพระท่ีนัง่นัน้ตรสัว่า ‘เราก�าลังสร้างสรรพสิง่ขึน้ใหม่!’” (ววิรณ์ 

21:5)

นี่ คือความยิ่งใหญ่ท่ีแท้จริงของข่าวประเสริฐที่ ถูกต้องตาม 

พระคัมภีร์ คือ ไม่มีสิ่งใดที่เก่า ผุพัง เป็นมลทิน หรือทรุดโทรม 

ในอาณาจักรอันรุ ่งโรจน์ของพระคริสต์ เราจะไม่พบเจอส่ิงใดที่มี 

ความทรงจ�าเศร้าๆ เกี่ยวกับมันหลงเหลืออีก ทุกส่ิงท่ีเราได้ประสบ 

ทุกความสัมพันธ์ใหม่และทุกความทรงจ�าใหม่จะเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  

9 Jonathan Edwards, Charity and Its Fruits (London: Banner of Truth, 1969), 
327–28. Style updated.
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มันจะช�าระและท�าให้ความยินดีของเราเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตลอดนิรันดร์ 

เพราะทุกสิ่งนั้นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

ทัง้หมดนีจ้ะเกดิขึน้ได้อย่างไร? กโ็ดยพระองค์ผูป้ระทบับนบลัลงัก์ 

ผู้จะสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่อย่างมหัศจรรย์ ใครจะเป็นผู้ยุติสงคราม?  

ใครจะปราบซาตานให้ราบคาบ? ใครจะน�าความยุติธรรมไปสู่บรรดา

ประชาชาติ? ใครจะซ่อมความเสียหายและความหายนะที่เกิดมาจาก

บาปท้ังส้ินของเรา? ค�าตอบคือ พระองค์ผู้นั้นคือจอมกษัตริย์ผู้ทรง 

ครอบครอง (แม้แต่ในขณะน้ี) จากบัลลังก์แห่งพระคุณของพระองค์  

พระเกียรติเป็นของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ 

นี่แหละคือหลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐ

จากหลักค�าสอนสู่วัฒนธรรม
แล้วหลกัค�าสอนแห่งข่าวประเสรฐินีน้�าไปสูว่ฒันธรรมแห่งข่าวประเสรฐิ

ได้อย่างไร? มันได้สร้างครสิตจกัรแห่งความหวงัซึง่ส่องสว่าง คริสตจกัร

ท่ียดืหยุน่และแขง็แรง มนัได้สร้างครสิตจกัรซึง่เผชิญหน้ากบัชวีติในแบบ

ที่เป็นอยู่และไม่เคยพ่ายแพ้

คริสตจักรที่เช่ือข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่และสูงส่งนี้ไม่ใช่อะไรที่ 

เล็กน้อยหรือด้อยค่าเลย แม้ว่าโลกจะพยายามปาก้อนหินใส่คริสตจักร

ของเรา องค์พระผู้ช่วยก็จะพาเราหลบก้อนหินพวกนั้นแล้วใช้พวกมัน

สร้างเป็นบันไดน�าเราให้เข้าไปใกล้บ้านนิรันดร์ของเรามากขึ้น เปาโล 

ซึ่งรู้จักกับความยากล�าบากของโลกนี้มากพอๆ กับที่คนอื่นรู้จักมันดี  

ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ท้อใจ ถึงแม้กายภายนอก 

ของเราก�าลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในของเราก�าลังฟื้นขึ้นใหม่ 

ทุกวัน เพราะความทกุข์ล�าบากเล็กๆ น้อยๆ เพยีงช่ัวคราวของเราท�าให้

เราได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ ซึ่งเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมากมายนัก” 

(2 โครินธ์ 4:16-17) 
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เม่ือเราต้องเผชิญกับอะไรก็ตามท่ีดูเหมือนว่าจะพรากเราไป 

จากพระเจ้า ค�ายืนยันนี้ได้สร้างการขัดขืนอย่างช่ืนบานข้ึนมาในเรา  

มันได้ท�าในสองวิธีด้วยกัน ได้แก่

วธีิแรก ความหวงัแห่งข่าวประเสริฐท�าให้เราสามารถท�าการขดัขนื

อย่างชื่นบานได้ต่อทุกความผิดหวังที่เรายังต้องอดทนอยู่ในโลกที่ 

แตกสลายนี้ ออกัสตินสอนเราว่า 

ท่านประหลาดใจหรอืทีโ่ลกนีก้�าลงัสญูเสยีอ�านาจควบคมุของมนั หรือ

ที่โลกก�าลังแก่ลงไป? ลองนึกถึงผู้ชายคนหนึ่ง เขาเกิด เติบโตขึ้นและ

แก่ลง วัยชรามาพร้อมกับอาการอีกมากมาย เช่น อาการไอ อาการ

สั่น สายตาไม่ดี ความกระวนกระวาย ความเหนื่อยอย่างสุดขีด  

เมื่อคนๆ หน่ึงแก่ชราลงเขาก็มีอาการแย่ๆ สารพัด เมื่อโลกนี้มีอายุ 

มนักเ็ตม็ไปด้วยความทกุข์ทรมานทีค่อยกดดนัอยู ่จงอย่าได้ยดึตดิกบั

ชายชราคนนี้ซึ่งก็คือโลกใบน้ีเลย อย่าปฏิเสธที่จะมารับเอาวัยหนุ่ม

ของท่านใหม่ในพระคริสต์ผู ้ตรัสกับท่านว่า “โลกนี้ก�าลังล่วงไป  

มันก�าลังหมดอ�านาจควบคุมของมัน มันก�าลังจะสิ้นลมหายใจของมัน 

อย่ากลวัเลย วัยหนุม่ของท่านจะได้รบัการฟ้ืนคืนมาใหม่ดจุนกอนิทรี10”

วิธีท่ีสอง ความหวังแห่งข่าวประเสริฐและชัยชนะของพระผู้ช่วย 

ให้รอดท�าให้เราสามารถท�าการขัดขืนอย่างช่ืนบานได้แม้กระทั่งต่อ 

ความบาปและความผิดพลาดของเราเอง มาร์ติน ลูเธอร์สอนเราว่า 

เมื่อซาตานสาดความบาปกลับคืนมาใส่เราแล้วประกาศว่าเราสมควร

ตายและตกนรก เราก็ควรสวนตอบไปอย่างน้ีว่า “ฉันยอมรับว่าฉัน

สมควรตายและก็ตกนรก แล้วไงต่อ? นี่หมายความว่าฉันจะต้องถูก

ตัดสินให้รับโทษตลอดกาลใช่ไหม? ไม่มีทาง เพราะฉันรู้จักท่านผู้นั้น 

10 Augustine, เอามาจาก Peter Brown, Augustine of Hippo (Berkeley: University 
of California Press, 1967), 297–98.
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ที่ทนทุกข์และชดใช้ทุกสิ่งเพื่อฉัน ชื่อของท่านคือพระเยซูคริสต์ พระ

บุตรของพระเจ้า พระองค์อยู่ที่ไหน ฉันจะอยู่ที่นั้นด้วย”11

11 Martin Luther, เอามาจาก Theodore G. Tappert, ed., Luther: Letters of 
Spiritual Counsel (Philadelphia: Westminster Press, 1955), 86–87.
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แม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาหาท่านในไม่ช้า แต่ข้าพเจ้า

ก็เขียนค�าส่ังสอนเหล่าน้ีมา เพ่ือว่าหากข้าพเจ้า

ล่าช้า ท่านก็จะได้รู ้ว ่าคนทั้งหลายควรท�าตัว

อย่างไรในครอบครวัของพระเจ้า คอืครสิตจกัรของ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อันเป็นเสาหลักและ

รากฐานแห่งความจริง

1 ทิโมธี 3:14-15

เราได้ส�ารวจเนื้อหาของข่าวประเสริฐในสามระดับด้วยกัน ได้แก่ 

ข่าวประเสริฐส�าหรับตัวเอง ส�าหรับคริสตจักร และส�าหรับทุกส่ิงที่ 

ทรงสร้าง คราวน้ีให้เราเจาะลึกลงไปในเรื่องของการประยุกต์ใช้มัน

ส�าหรับคริสตจักรของเราเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว ่า  

ข่าวประเสรฐิได้ท�าให้เกดิอะไร (ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน) ในโลกปัจจบุนันีบ้้าง?

ข่าวประเสริฐไม่เคยทิ้งให้ใครสงสัยเหมือนกับพวกนามธรรม  

โดยฤทธิอ์�านาจของพระเจ้าข่าวประเสรฐิสร้างสิง่ใหม่ๆ บางอย่างขึน้มา

ในโลกปัจจบุนันี ้มันไม่เพยีงสร้างชมุชนแห่งใหม่ แต่ได้สร้างชมุชนแบบ

ใหม่ขึน้มาด้วย คริสตจกัรทีม่ข่ีาวประเสรฐิเป็นศูนย์กลางคอืเครือ่งพสิจูน์

ที่มีชีวิตว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นจริง มันคือข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูไม่ได้ 

เป็นเพยีงทฤษฎทีฤษฎีหนึง่แต่ทรงเป็นความจรงิ เช่นเดยีวกบัทีพ่ระองค์
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ได้มอบความเป็นมนุษย์กลับคืนมาให้เรา ทั้งในด้านของหลักค�าสอน 

และวัฒนธรรมคือในถ้อยค�าและการประพฤติ คริสตจักรที่ท�าเช่นนี้ 

ก็กลายมาเป็นตัวอย่างของมนุษยชาติที่ได้รับการฟื้นฟูใหม่ในเวอร์ช่ัน 

ที่มองเห็นได้ (ในแบบที่มีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่สามารถท�าได้)

ข้อเขียนอันทรงพลังซึง่ประกอบด้วยสองเนือ้หาและสองความจรงิ 

ของฟรานซิส แชฟเฟอร์ ได้น�าเสนอเครื่องหมายสี่อย่างของคริสตจักร

ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยข่าวประเสริฐ ได้แก่ หลักค�าสอนที่ถูกต้อง ค�าตอบที่

ซื่อสัตย์ของค�าถามท่ีซื่อตรง ความเติบโตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง และ

ความงดงามแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กระนั้นสิ่งสุดท้ายในสี่ข้อ

ทั้งหมดคือความงดงามแห่งสายสัมพันธ์ของมนุษย์ กลับเป็นสิ่งแรก 

ท่ีคนภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายท่ีสุดเมื่อพวกเขาเข้ามาใน 

คริสตจักร ความงามที่แท้จริงจะท�าให้ผู้คนต้องหยุดเพื่อจะเหลียวมอง 

แต่ “หากเราไม่ได้ส�าแดงความงามในทางที่เราปฏิบัติต่อกันและกัน  

ในสายตาของโลกและลูกหลานของเราเอง เราคือคนที่ก�าลังท�าลาย 

ความจริงที่เราประกาศอยู่”1

สาเหตุของความรู้สึกคัดค้านที่คนทั่วๆ ไปมีต่อข่าวประเสริฐคือ 

“หันกลบัไปดท่ีูครสิตจกัรของคุณส”ิ ไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรอกี คนข้ีสงสยั

กส็ามารถหาเหตผุลท่ีจะไม่สนใจใยดต่ีอความจริงแห่งข่าวประเสรฐิทีเ่รา

ประกาศอยู่ได้โดยเพียงแค่ดูที่คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างคน 

ในคริสตจักรของเราเท่านั้นเอง ท�าไมจะไม่ได้ละ? คริสตจักรของเรา 

คือสนามทดสอบของข่าวประเสริฐในชีวิตจริง ถ้าผู้คนต้องการจะรู้จัก 

สิ่งที่ข่าวประเสริฐได้สร้างขึ้น การที่พวกเขามองเข้ามาในคริสตจักรนั้น

มันไม่ยุติธรรมหรือ? ผมว่าไม่นะ

1 Francis Schaeffer, 2 Contents, 2 Realities (Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 1975), 25, also 1–32.
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พิจารณาจากตัวอย่างที่คล้ายกัน หากผมต้องการตรวจสอบลัทธิ

มาร์กซิสต์ ผมสามารถอ่านหนังสือหนาสองพันหน้าอันน่าเบื่อหน่าย 

ที่ช่ือ “ว่าด้วยทุน” หรือดาส คาปิตาล (Das Kapital) ซึ่งเขียนโดย 

คาร์ล มาร์กซ์ หรือผมสามารถไปดูประเทศซึ่งน�าลัทธิมาร์กซิสต์นี้ไปใช้

ก็ได้ เช่น สหภาพโซเวียตซึ่งล่มสลายไปในปี 1991 เพราะความโง่เขลา

อนัน่าเศร้าอย่างยิง่ มอีะไรทีผ่ดิพลาดไป? โซเวียตล้มเหลวในการด�าเนนิ

ชวิีตตามมาร์กซสิต์หรอื? เปล่าเลย แต่เป็นเพราะความซือ่สตัย์ทีโ่ซเวยีต

มีต่อลัทธิมาร์กซิสต์ต่างหากที่ท�าให้ประเทศนี้ล่มสลาย ลัทธิมาร์กซิสต์

ไม่สามารถประสบความส�าเร็จ เพราะมันไม่ได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ

ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ แต่ถูกสร้างขึ้นจากความเพ้อฝัน

แห่งจินตนาการของการท�าให้ตนเองเป็นมนุษย์ในอุดมคติ

ในท�านองเดียวกัน คุณสามารถพิจารณาคริสตศาสนาได้ โดย 

การเรียนให้ได้ปริญญาเอกในสาขาของพระคัมภีร์ หรือไม่ก็เพียงแค่ 

ตื่นให้เช้าขึ้นหน่อยในวันอาทิตย์หน้า แล้วลองไปเยี่ยมคริสตจักรแต่ละ

แห่งดู ข่าวประเสรฐิควรถกูส�าแดงอย่างชัดเจนทีส่ดุในคริสตจกัรของเรา 

เพราะฉะนัน้ วธิทีีเ่รา “ประพฤตติวัในครอบครวัของพระเจ้า” ย่อมส่งผล

ต่อทุกคนที่อยู่รอบข้าง 

น่ีคือประเด็นที่เปาโลก�าลังชี้ให้เห็นใน 1 ทิโมธี 3:14-16 เปาโล

ต้องการไปเยีย่มทโิมธ ีแต่แผนการเดินทางของท่านนัน้ไม่แน่นอน เปาโล

จึงส่งจดหมายบอกสิ่งที่คิดไปก่อนล่วงหน้า ท่านได้พูดเร่ืองส�าคัญ

หลายๆ เรือ่งในจดหมายฉบบันี ้เช่น ข่าวประเสรฐิคอือะไร ผูน้�าคอือะไร 

เงินทองมีไว้ส�าหรับอะไร และอะไรๆ อีกหลายอย่าง แต่ในขณะที่ก�าลัง

พูดเรื่องเหล่านี้อยู่ เปาโลสังเกตว่าตัวเองเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อที่  

“[ทโิมธี]จะได้รู้ว่าคนทัง้หลายควรท�าตวัอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า 

คอืครสิตจกัรของพระเจ้าผูท้รงพระชนม์อยูอ่นัเป็นเสาหลกัและรากฐาน

แห่งความจริง” (1 ทิโมธี 3:15) 
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ต่อต้านวัฒนธรรมหนึ่งด้วยอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
นีค่อืความเข้าใจอันหลกัแหลมทีแ่ฝงอยูใ่นพระธรรมข้อนี ้ทางออกเดยีว

ส�าหรับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งก็คือโดยผ่านทางวัฒนธรรมอื่น  

มันไม่ใช่เพียงแค่แนวคิด แต่เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากของเดิม

อย่างสิน้เชงิ ครสิตจกัรควรน�าเสนอวัฒนธรรมทีท่วนกระแสเช่นนีแ้ก่โลก 

คือการท�าให้พระกิตติคุณสามารถเห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างมีชีวิตได้

วัฒนธรรมที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในนั้น คือ “เสาหลักและรากฐาน” 

ของข่าวประเสริฐเทียมเท็จอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น หนึ่งในค�าโกหก 

ที่อันตรายที่ก�าลังแพร่หลายในวัฒนธรรมของโลกตะวันตกทุกวันนี้ 

คอืสิง่ท่ีบางคนเรยีกมันว่า ความเช่ือแบบ “เทพนยิมเชิงจริยธรรมบ�าบดั” 

หรือ Moralistic Therapeutic Deism2 มันสอนว่า

1. พระเจ้ามีจริงและก�าลังเฝ้าดูมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อยู่

2. พระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี มีใจกรุณา และปฏิบัติ 

ต่อกันอย่างเท่าเทียม

3. เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการที่แต่ละคนมีความสุขและรู้สึกดี

เกี่ยวกับตนเอง

4. พระเจ้าไม่จ�าเป็นต้องเข้ามายุง่ย่ามวุน่วายกบัชีวติของใครต่อใคร

เป็นพิเศษ เว้นแต่เวลาที่มนุษย์ต้องการจะให้พระองค์ช่วยแก้ไข

ปัญหา

5. เมื่อคนดีตายพวกเขาก็จะได้ไปสวรรค์

ความเชือ่แบบเทพนยิมเชิงจรยิธรรมบ�าบดัได้สร้างวฒันธรรมแบบ

ใดขึ้นมา? มันคือหนึ่งในวัฒนธรรมที่พวกเราต่างก็ท�ากัน คือ “อะไรก็ได้

2 Christian Smith, Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of 
American Teenagers (Oxford: Oxford University Press, 2005), 162–71.
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ท่ีท�าให้คุณรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเอง”3 มันแทบจะไม่เรียกร้องขอให้เรา 

กลับใจหรือส�าแดงฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า แถมยังไม่ได้ให้ความหวัง

อะไรกับเราด้วย การพิพากษาเท่านั้นที่รออยู่ข้างหน้า แต่ศาสนา 

เทียมเท็จนี้ก็แพร่หลายเป็นอย่างมากมายในปัจจุบันนี้ ฉะนั้น พระเจ้า

ทรงเรียกคริสตจักรของเราให้ก้าวออกมาในฐานะทางเลือกหนึ่งที่ต่าง 

ไปจากกลลวงที่ประจบประแจงแต่ก็เป็นที่นิยมนี้

ไม่มีอะไรในโลกที่เหมือนกับคริสตจักรแห่งยุคปัจจุบันนี้อีกแล้ว  

คริสตจักรคือชุมชนแบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า มันท�าให้ข่าว

ประเสรฐิเป็นทีม่องเหน็และปรากฎชดัในโลกใบนีท้ีพ่ร้อมจะเชือ่ในอะไร

ก็ได้ถ้าไม่ใช่ข่าวประเสริฐ

พระเยซูบอกว่า “เรามาเพื่อน�าไฟมาสู่โลก” (ลูกา 12:49) เอลตัน 

ทรูบลัด พูดไว้ในหนังสือที่ตั้งชื่อไว้อย่างยอดเย่ียมของเขาว่า The 

Incendiary Fellowship (แปลได้ว่า สามัคคีธรรมที่ลอบวางเพลิง)  

เขาอธิบายว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรในคริสตจักรยุคแรก

มันคือการสามัคคีธรรมที่เป็นเหมือนการวางเพลิงของคริสเตียน 

ในยุคแรกที่ท�าให้ชาวโรมในสมัยน้ันอัศจรรย์ใจ และมันเป็นเรื่องท่ี 

น่าประหลาดใจจริงๆ เพราะจากประสบการณ์ของพวกเขาแล้วก็ไม่

เคยเจอกับอะไรที่คล้ายคลึงกับสิ่งนี้มาก่อน ศาสนานั้นพวกเขา 

มีมากมายมหาศาล แต่ไม ่มีอะไรที่คล ้ายกับความแตกต่างที ่

ไม ่เหมือนใครอย่างมากมายของคริสตศาสนานี้  ประกอบกับ 

ข้อเท็จจริงที่ว่าคนธรรมดาก็สามารถมีฤทธิ์เดชอย่างน่าอัศจรรย์ได้

หากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในตอนแรกที่ศาสนานี้ 

เปิดตัวออกมา อย่างที่ทุกคนรู้ แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะก่อไฟให้ลุก

ด้วยท่อนซงุท่อนเดยีว แม้จะเป็นซงุท่อนใหญ่ดีๆ  กเ็ถอะ ขณะเดียวกนั

3 Christian Smith, Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of 
American Teenagers (Oxford: Oxford University Press, 2005), 163.
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แม้จะเป็นท่อนซุงท่ีผุๆ พังๆ ก็สามารถท�าให้เกิดกองไฟท่ีลุกโชนได้

หากพวกมันอยู่รวมตัวกันไว้ การอัศจรรย์ของคริสตจักรในยุคแรก 

เกิดจากกิ่งไม้เล็กๆ เหล่าน้ันที่รวมตัวกันสร้างกองเพลิงขนาดใหญ ่

ที่ลุกโชนอยู่4 

เมือ่พดูถงึเรือ่งการเป็นพยานของคริสตจกัร การปกป้องและพิสจูน์

ความเชื่อของคริสเตียน (apologetics) สามารถท�าให้ข่าวประเสริฐ 

เผยแพร่ออกไปได้ พระเจ้าผูเ้ป่ียมด้วยพระเมตตาอยากจะตอบทกุค�าถาม 

ของหวัใจเราจนกว่าเราจะพอใจ ฉะนัน้ ให้เราพฒันาทกัษะในการอธบิาย

เหตผุลในเร่ืองข่าวประเสรฐิให้กบัเพือ่นช่างสงสยัของเรากนั แต่ความงาม 

แห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรก็เป็นข้อโต้แย้ง

เพื่อข่าวประเสริฐในตัวของมันเองอยู ่แล้ว เช่นเดียวกับที่ความรัก 

อ่อนหวานที่คงอยู่ชั่วชีวิตเป็นข้อโต้แย้งที่ดีให้กับการแต่งงานเมื่อผู้คน

หมดศรัทธาในชีวิตคู่ เมื่อพระกิตติคุณถูกต้ังค�าถามด้วยความสงสัย  

คริสตจักรที่ยังคงเกาะกลุ ่มกันอย่างกลมเกลียวและสวยงามก็เป็น 

ข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถอธิบายได้ให้กับโลกท่ีขุ ่นเคืองและแตกแยก  

คนข้างนอกตอบสนองต่อสิ่งนี้แบบเดียวกับที่สถาปนิกหนุ่มคนหน่ึง 

ตอบสนองต่อสมาคมลาบรีในสวิตเซอร์แลนด์ ( L’Abri Fellowship in 

Switzerland - คือท่ีที่แต่ละคนได้รับโอกาสที่จะหาค�าตอบเกี่ยวกับ

พระเจ้าและความส�าคัญของชวีติมนษุย์) เขาพดูกบัฟรานซสิ แชฟเฟอร์ 

(ผู้ก่อตั้ง) ว่า “ผมอยากบอกคุณว่า ทุกครั้งที่มาที่นี่ ผมรู้สึกได้ว่าผม 

เป็นมนุษย์คนหนึ่ง”5 แล้วชายผู้นี้ก็ยอมรับพระคริสต์ต่อหน้าทุกคน

4 Elton Trueblood, The Incendiary Fellowship (New York: Harper & Row, 1967), 
107–8.

5 Francis A. Schaeffer, Speaking the Historic Christian Position into the 20th 
Century (privately published, 1965), 125–26.



83

ข่าวประเสริฐ

คริสตจักรไม่ได้ท�าให้ข่าวประเสริฐเป็นจริง ข่าวประเสริฐเป็น 

ความจรงิอยูแ่ล้วแม้ว่าคนในครอบครวัของพระเจ้าจะท�าตวัแย่ๆ แต่ผูค้น

สามารถเห็นได้ว่ามนัเป็นความจรงิ และคนทีส่งสัยก็กลับใจมาเชือ่ได้เม่ือ 

“ความหวานซ้ึงของพระยาห์เวห์” นั้นอยู่ในเรา (สดุดี 90:17 ฉบับ

เยรูซาเล็มไบเบิ้ล) 

ฉะนั้น เมื่อรู้แล้วว่าคริสตจักรควรจะมีกลยุทธ์ในการ “ปกป้องและ

ยืนยันข่าวประเสริฐ” (ฟีลิปปี 1:7) อย่างไร ก็ให้เรามาพิจารณาใน  

1 ทิโมธี 3:14-16 ด้วยกัน 

ครอบครัวของพระเจ้า
ดงัทีเ่ราได้เหน็แล้วว่าความห่วงใยของเปาโลในจดหมายฉบบันีค้อืที่  

“คนทัง้หลายควรท�าตวัอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า” (1 ทโิมธ ี3:15) 

ครสิตจกัรคอืครอบครวั เพราะพระเจ้าคือพระบดิาของเรา (เอเฟซสั 

2:18-19) พระองค์รับเราเป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระคริสต์ (โรม 

8:15) การถูกนับว่าหรือประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมได้ลบความผิด 

ของเราต่อหน้าผู้พิพากษาในทางกฎหมาย แต่การรับเป็นลูกได้วางเรา

ไว้ตรงกลางหัวใจของพระบิดาด้วยอารมณ์ที่สงสาร ลองคิดถึงความ 

แตกต่างระหว่างการช่วยเลี้ยงลูกให้คนอื่นกับการเล้ียงลูกของตัวเองดู 

คุณดูแลลูกของคนอื่นด้วยความใส่ใจจริงๆ แต่คุณจะดูแลลูกของคุณ 

ต่างออกไป อย่างเช่น เมื่อลูกอาเจียนใส่ คุณคงไม่รู้สึกรังเกียจเท่ากับ

อาเจียนของเด็กคนอ่ืนใช่ไหม? น่ันแหละคือความรักที่พระเจ้าทรงมี 

ต่อเราในฐานะทีเ่ป็นลูกของพระองค์เอง ไม่ว่าเราจะเละเทะแค่ไหนกต็าม

แต่เราควรจะประพฤติตัวอย่างไรในครอบครัวของพระบิดา? 

บางทีครอบครัวของคุณก็มีแต่ความวุ่นวายตลอดชีวิตที่เติบโตมา 

บางทีตัวลกูๆ เองหรอืแม้แต่พ่อแม่กป็ากร้ายและชอบท�าอะไรทีโ่หดร้าย
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ท�าลายน�า้ใจกนั บางครอบครวัเป็นแบบน้ัน และบางครสิตจกัรกเ็ป็นแบบ

นั้นด้วย 

 แต่ครอบครัวของพระเจ้าจะต้องไม่เป็นเช่นนี้ พฤติกรรมแบบนี้ 

คือการปฏิเสธพระบิดาของเรา พระองค์อยากให้เราประพฤติตัวในทาง

ท่ีส�าแดงหัวใจของพระองค์และผูท้ีพ่ระองค์เป็นออกมา นีห่มายความว่า

เราต้องไม่น�าเอารปูแบบทีล้่มเหลวของครอบครวัฝ่ายโลกในอดตีเข้ามา

ใช้กับครอบครัวคริสตจักรของเราในทุกวันนี้ เราจะเรียนรู้ว่าต้องท�าตัว

อย่างไรในครอบครวัของพระเจ้าไม่ใช่โดยการย้อนกลับไปดทูีค่รอบครัว

ของเราเป็นอนัดบัแรก แต่ให้มองไปทีพ่ระบิดาของเรา “เพราะฉะน้ันท่าน

ทั้งหลายจงเลียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)  

นี่แหละคือชุมชนแบบใหม่ที่โลกนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ 

เราเห็นพระบดิาได้ชดัทีส่ดุในตวัของพระบตุร มนัมคีวามเหมอืนกนั 

และใกล้เคียงกันมากจนขนาดที่พระเยซูพูดว่า “ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็น

พระบิดา” (ยอห์น 14:9) ถ้าเช่นนั้นแล้ว โลกที่แตกสลายใบนี้จะสามารถ

มองเห็นความงามที่ไม่อาจจะบรรยายได้ของพระบิดาและพระบุตร 

ในคริสตจักรของเราได้อย่างไร? คงจะมีพระคัมภีร์เพียงไม่กี่ตอน 

ที่สามารถบรรยายถึงเรื่องนี้ได้ดีกว่าค�าเทศนาเรื่องผู ้เป็นสุขหรือ 

ผู้ได้รับพรของพระเยซูอีก คือ

ความสขุมแีก่ผูท้ีส่�านกึว่าตนขดัสนฝ่ายจติวญิญาณ เพราะอาณาจกัร

สวรรค์เป็นของเขาแล้ว

ความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้า เพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม

ความสขุมแีก่ผูท้ีถ่่อมสภุาพ เพราะเขาจะได้รบัแผ่นดนิโลกเป็นมรดก

ความสุขมีแก่ผู ้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้อ่ิม

บริบูรณ์

ความสุขมีแก่ผู้ท่ีเมตตากรุณา เพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณา

ตอบแทน
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ความสุขมีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติ เพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้า

ความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม เพราะอาณาจักร

สวรรค์เป็นของเขาแล้ว  (มัทธิว 5:3-10) 

ประเด็นส�าคัญของค�าเทศนาเรื่องผู้เป็นสุขคือการบอกเราว่าต้อง

ประพฤตติวัอย่างไรในครอบครวัของพระเจ้า มนัได้สร้างบรรยากาศของ

อาณาจักรใหม่ของพระเยซู มันน่าสนใจที่พระเยซูเร่ิมต้นค�าเทศนา 

คร้ังแรกที่ค่อนข้างยาวของพระองค์ด้วยการเน้นไปที่วัฒนธรรมของ 

ข่าวประเสริฐ

มันจะช่วยให้เราเหน็ได้ง่ายกว่าว่าต้องมกีารเปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่

แค่ไหนเพื่อที่แต่ละคนจะสามารถเข้าไปในอาณาจักรของพระคริสต์ได้ 

หากเรากลับค�าสอนแต่ละข้อของ “ผู้เป็นสุข” ไปอีกด้านแบบนี้ ว่า

ความสุขมีแก่ผู้ที่มีสิทธิพิเศษ เพราะเขาจะได้อย่างที่ตนต้องการ

ความสุขมีแก่ผู้ที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เพราะเขาจะสุขสบาย

ความสุขมีแก่ผู้ที่วางอ�านาจ เพราะเขาจะเป็นฝ่ายชนะ

ความสุขมีแก่ผู้ที่คิดว่าตัวเองชอบธรรม เพราะเขาจะไม่ต้องการอะไร

อีกเลย

ความสุขมีแก่ผู้ที่อาฆาต เพราะเขาจะเป็นที่เกรงกลัว 

ความสุขมีแก่ผู้ที่ไม่ถูกจับได้ เพราะเขาเป็นคนที่ดูดี

ความสุขมีแก่ผู้ที่โต้เถียงเก่ง เพราะเขาจะได้เป็นฝ่ายพูด

ความสุขมีแก่ผู้ที่ชนะ เพราะเขาจะได้ตามที่ใจต้องการ

“ผู้เป็นสุข” พรรค์นี้ก�าลังบรรยายถึงโลกนี้อยู่ไม่ใช่หรือ? แล้วหนึ่ง

ในสองวัฒนธรรมนี้ แบบไหนกันที่บรรยายถึงคริสตจักรของคุณ 

ได้ถูกต้องกว่า อาณาจักรของพระคริสต์หรืออาณาจักรของโลก? 
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ครอบครัวของพระเจ้าจะต้องน�าเสนอทางเลือกอ่ืนที่ชัดเจนและ

สวยงามกว่าความวิกลจริตที่โลกก�าลังเป็นอยู่ ในคริสตจักรของเรา 

พระเจ้าทรงเรียกให้เราพยายามไปถึงจุดที่พวกเราหลายคนต่างเคยมี

ประสบการณ์มา

ครอบครวัของพระเจ้าคอืทีท่ีค่นท�าตวัใหม่ ผมคดิถงึมนัในรูปแบบ

ของสมการง่ายๆ ได้ว่า ข่าวประเสริฐ + ความปลอดภัย + เวลา

ครอบครัวของพระเจ้าคือที่ที่ผู ้คนควรพบกับข่าวประเสริฐ 

จ�านวนมาก มีความปลอดภัยสูงมาก และมีเวลาที่ต้องใช้ร่วมกันมากๆ 

พูดอีกแบบคือ คนในคริสตจักรต้องการสิ่งนี้ 

• ได้สัมผัสและรับรู ้ข่าวประเสริฐแห่งความสุขตั้งแต่ต้นจนจบ 

จากพระคัมภีร์มากมายหลายครั้ง

• ความปลอดภัยของความเห็นอกเห็นใจที่ปราศจากค�ากล่าวโทษ 

เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถยอมรับปัญญาของพวกเขาเองได้

อย่างตรงไปตรงมา และ

• เวลาที่มากพอจะทบทวนเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาในเร่ืองท่ี 

ลึกลงไปอีกครั้ง เพราะหัวใจคนนั้นซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลง

ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ในคริสตจักรท่ีมีใจอ่อนโยนเช่นนี้ จะไม่มีใครที่ถูกกดดันหรือ 

ถูกท�าให้ขายหน้า ทุกคนมีอิสระที่จะเปิดเผยและเราทุกคนก็เติบโต 

ไปด้วยกันเม่ือเรามองไปทีพ่ระเยซ ูการประพฤตติวัทีด่ใีนครอบครัวของ

พระเจ้าสร้างบรรยากาศทีถ่กูก�าหนดโดยข่าวประเสริฐ + ความปลอดภยั 

+ เวลาส�าหรับทุกๆ คน นี่คือสิ่งที่แยกคริสตจักรออกมาในฐานะของ

ชุมชนแบบใหม่ 

จอห์น คาลวิน วาดภาพให้เห็นว่าการอภัยบาปของพระเจ้า 

จะ (ต้อง) ช�าระเราในคริสตจักรของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะปกป้อง
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และรักษาเราไว้ให้ปลอดภัยได้อย่างไร

  
ไม่เพียงแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะยอมรับและรับเราเป็นลูกของ

พระองค์เข้ามาในครสิตจกัรผ่านการอภยับาปทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีวอย่าง

เสรจ็สมบรูณ์เท่านัน้ แต่โดยวิธกีารเดยีวกนันีเ้องพระองค์กไ็ด้ปกป้อง

และรักษาเราไว้ด้วย พระองค์จะจัดเตรียมการอภัยบาปเพื่อเรา 

ไปท�าไมในเมื่อมันถูกออกแบบมาให้ใช้การไม่ได้? . . . ถ้าอย่างนั้น  

เราก็ต้องแบกรอยบาดแผลของบาปติดตัวไปกับเรา (แบบท่ีเราชอบ

ท�าอยู่) ไปตลอดชีวิต นอกจากว่าเราจะได้รับการค�้าจุนโดยพระคุณ 

ท่ีมีอยู่เสมอของพระเจ้าในการอภัยบาปให้กับเรา ไม่อย่างนั้น เราก็

แทบจะไม่สามารถคงอยูใ่นคริสตจกัรได้เลยแม้แต่ชัว่ขณะหนึง่ แต่องค์

พระผูเ้ป็นเจ้าได้เรยีกบตุรทัง้หลายของพระองค์มาสู่ความรอดนรินัดร์ 

ดังน้ัน พวกเขาจึงควรคิดใคร่ครวญดูว่ามีการอภัยที่พร้อมอยู่เสมอ 

ทุกเมื่อส�าหรับทุกบาปของพวกเขา ดังนั้น เราจึงต้องเชื่ออย่างมั่นใจ

ว่าโดยพระทัยที่กว้างของพระเจ้าและความดีของพระคริสต์ โดยการ

ช�าระของพระวิญญาณ ความบาปของเราจงึได้รบัการอภยัในทกุๆ วนั 

เราคอืผูท้ีไ่ด้รบัการยอมรับและถกูพาเข้ามาในพระกายของครสิตจกัร6 

นีจ่ะเป็นประสบการณ์ทีบ่รรดาคนบาปได้รบัจากคริสตจกัรของคณุ

ในฐานะของทีป่ลอดภยัทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรง “ปกป้องและรกัษาไว้ให้

ปลอดภัย” ใช่ไหม? หรือว่าพวกเขาได้รับประสบการณ์จากคริสตจักร

ของคุณในฐานะของสถานที่แห่งความน่าอับอายและความวิตกกังวล

หรือเปล่า? 

แน่นอนว่าการลงวินยัคริสตจกัรเป็นส่ิงทีท่�าถกูต้องตามพระคัมภร์ี 

มันควรจะเกิดข้ึนเมื่อการประพฤติผิดของใครบางคนในครอบครัวของ

6 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. 
Ford Lewis Battles, Library of Christian Classics, vols. 20–21 (Louisville: 
Westminster John Knox, 1960), 4.1.21.
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พระเจ้าท�าลายชือ่เสียงของพระบดิาและเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั

ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว บาปที่ร้ายแรงที่จ�าเป็นต้องมีการ 

ลงวินัยอย่างทางการ คือบาปที่ท�าลายวัฒนธรรมของข่าวประเสริฐเอง 

อย่างเช่นการซุบซิบนินทา7  อย่างที่เพื่อนที่เป็นศิษยาภิบาลของผม 

คนหนึ่งกล่าวไว้เม่ือไม่นานมานี้ว่า “เมื่อคนท�าบาปกลับใจ ผู้ปกครอง 

ครสิตจกัรควรปกป้องคนท�าบาปคนนัน้จากครสิตจกัร แต่เมือ่คนท�าบาป

ไม่ยอมเชื่อฟัง ผู้ปกครองคริสตจักรก็ควรจะปกป้องคริสตจักรจากคน

ท�าบาปคนนั้น” 

เป้าหมายไม่ใช่เพือ่จะท�าให้ครสิตจักรเป็นทีท่ีบ่าปได้รับการปกป้อง 

แต่คือการท�าให้มันเป็นที่ที่คนรู้สึกปลอดภัยพอจะสารภาพบาปและ 

กลับใจได้ เม่ือข่าวประเสริฐของพระคริสต์เป็นสิ่งที่ก�าหนดทั้งหลัก 

ค�าสอนและวัฒนธรรมของครสิตจกัร สมาชิกของมนัจงึสามารถสารภาพ

บาปและละทิ้งความบาปได้ด้วยความรู้สึกปลอดภัย แม้แต่คนบาป  

“ตัวร้าย” ก็ยังสามารถรับรู ้ได้ว่าพวกเขาได้รับการอภัยและเป็นไท 

อย่างอัศจรรย์ได้

คริสตจักรของพระเจ้าผู้มีชีวิต
เปาโลบอกว่าการมาอยู่ร่วมกันของธรรมมิกชนไม่เพียงแต่ท�าให้เกิด

ครอบครวัของพระเจ้าเท่านัน้ แต่พวกเขายงัเป็น “ครสิตจกัรของพระเจ้า

ผู้ทรงพระชนม์” ด้วย (1 ทิโมธี 3:15) 

ค�าว่า ครสิตจกัร หมายความว่า การรวมตัวกนัของผูค้น8 พวกเขา

ไม่ใช่เพยีงคนกลุ่มหน่ึงหรอืหน่วยหนึง่ของประชากรเท่านัน้ พวกเขาคอื

การชุมนุมที่แท้จริงของผู้คน
7 ค้นคว้าเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ที่ Jonathan Leeman, Church 

Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus (Wheaton, IL: 
Crossway, 2012).

8  Edmund P. Clowney, The Church (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 
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มันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร? เราผู้เชื่อในพระเยซูถูกเรียกให้

ออกมาจากสิ่งที่เราเคยเป็น เดี๋ยวนี้ เราจ�าเริญขึ้นทุกครั้งที่มาชุมนุมกัน

ในนามของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เชิญมา . . . เพราะบัดนี้ทุกอย่าง

พร้อมแล้ว” (ลูกา 14:17) พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในวัน 

เพน็เทคอสต์เม่ือ “พวกเขาท้ังหมดมารวมอยูใ่นท่ีเดยีวกนั” (กจิการ 2:1) 

ฤทธิ์อ�านาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพิ่มพูนคริสตจักรทั้งในด้านจ�านวน

และความลกึซึง้ของชมุชน (กิจการ 2:41-47) ตามทีบ่รรยายไว้ในหนงัสอื

กิจการคริสตจักรในเยรูซาเล็มนั้นชอบการมาพบปะกัน

คนของพระเจ้าที่รวมตัวกันคือพลังส�าหรับการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีขับเคล่ือนโดยข่าวประเสริฐ เหมือนที่บางคนกล่าวไว้ในช่วงปี 1960 

ว่า “การปฏิวัติคือการมาเจอหน้ากันบ่อยๆ”9

ในฐานะท่ีเป็นคริสตจักร “ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์” พระองค์

เปลี่ยนให้เรามาเป็นผู ้เชื่ออย่างน่าอัศจรรย์ ก่อนหน้าน้ันพระองค ์

ท�าหน้าท่ีเป็นเพียงฉากหลังของละครเวทีซึ่งมีชื่อเรื่องว่า “ฉันนี่แหละ 

คือศูนย์กลาง” เราอาจเคยต้องการพระองค์ แต่ก็ไม่มากมายอะไร  

เราอยากรับการอภัยและไปสวรรค์อย่างแน่นอน และเราก็อยากให้

พระองค์อยู่เคียงข้างเมื่อชีวิตของเราแย่มากพอ แต่กระนั้นเราก็เลือก 

ที่จะอยู่ด้วยตัวเองมากกว่า ที่จริงเรามีอาการแสลงพระเจ้า แต่ก็

กระปรี้กระเปร่าเหลือเกินเมื่อพูดถึงความคิดที่ผิดๆ ของตัวเอง

แล้วทุกส่ิงก็เปล่ียนไป จู่ๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์มาปลุกเราให ้

ตื่นขึ้นแล้วมองพระเจ้าในแบบใหม่ ไม่ใช่ในฐานะของที่พึ่งสุดท้ายแต่ใน

ฐานะแหล่งน�้าพุแห่งชีวิตของเรา  ที่จริงเราโหยหาพระเจ้าอยู่ลึกๆ  

ความต้องการนี้ดึงให้เรากลับไปหาพระองค์ในฐานะของผู้ที่หัวใจเรา

ต้องการมากทีส่ดุอยูเ่สมอ (แม้ความปรารถนานีจ้ะไม่คงเส้นคงวากต็าม) 
1995), 30.

9 Peter Collier and David Horowitz, Destructive Generation: Second Thoughts 
about the Sixties (New York: Summit Books, 1989), 80.
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และความปรารถนานี้จะไม่มีวันตาย หัวใจของเราต่างก็เต้นเป็นจังหวะ

เดียวกันนี้ในคริสตจักรของเรานี้ และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบตัว

พระองค์ (อย่างทรงพลัง) แก่เรามากที่สุดยามที่เรามาอยู่ร่วมกันแม้จะ

เป็นการประชมุท่ีเลก็น้อย พระคัมภร์ีบอกว่า “เพราะทีไ่หนมีสองสามคน

มาร่วมชมุนมุกนัในนามของเรา เราก็อยูกั่บพวกเขาทีน่ั่น” (มทัธวิ 18:20) 

นี่แหละท่ีท�าให้ทุกคริสตจักรที่ซื่อสัตย์กลายมาเป็นพยานให้กับพระเจ้า 

ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยรูปเคารพที่ไร้ซึ่งชีวิตได้

เสาหลักและรากฐานแห่งความจริง
ในท่ีสุด เปาโลก็สงัเกตเหน็ในข้อความเหล่านีว่้าครสิตจกัรคอื  “เสาหลกั

และรากฐานแห่งความจริง” (1 ทิโมธี 3:15) น่ีหมายความว่าอะไร?  

เสาใช้ท�าอะไรได้? มนัถกูใช้เพ่ือค�า้ยนัหรอืยกชูบางอย่างขึน้ แล้วรากฐาน

มีไว้ท�าอะไร? มันมีไว้เพื่อสนับสนุนบางอย่างให้มั่นคงและเข้มแข็ง  

พดูอกีอย่างคอื ครสิตจกัรทีซ่ือ่สตัย์จะยกชูข่าวประเสรฐิขึน้เพือ่ให้ทกุคน

ได้เหน็และมันจะตอกย�า้ให้เหน็ว่าข่าวประเสรฐินัน้มัน่คง น่าเชือ่ถอืและ

ไว้ใจได้

คริสตจักรของคุณถูกเรียกมาให้เป็นเสาหลักที่ยกชูความจริงของ

ข่าวประเสริฐ ความจริงเดียวที่จะคงอยู่ยาวนานกว่าจักรวาล ความจริง

เดียวที่สามารถช่วยคนบาปและผู้ทนทุกข์ได้เดี๋ยวนี้ คือความจริงที่

สมควรจะได้รบัการเปิดเผยและแสดงออกให้เหน็อย่างชดัเจน เราจะต้อง

ไม่ยอมให้มีอะไรมาแย่งซีนข่าวประเสริฐในคริสตจักรของเราได้  

คริสตจักรไม่มีสิทธิท�าตัวเหมือนกับป้ายประกาศของชุมชนที่ตั้งอยู ่

หน้าสหกรณ์ชุมชนแถวๆ บ้าน ที่ถูกปกคลุมด้วยใบปลิวโฆษณาสินค้า

และบริการต่างๆ ทั้งแผ่นแปะบ้านให้เช่า ใบปลิวตามหาสัตว์หายและก็

ประกาศเร่ืองอื่นๆ อีกมากมายที่ต่างก็พยายามเรียกร้องความสนใจ 
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จากคนที่ผ่านไปมาอยู่  คริสตจักรด�ารงอยู่เพื่อที่จะเป็นเสาหลักที่ค�้าจุน

ความจริงของพระเยซูไว้อย่างชัดเจนจนขนาดที่ทุกคนจะสามารถมอง

เห็นมันได้ 

แต่ครสิตจกัรยงัถกูเรยีกให้เป็นรากฐานด้วย ท�าไมล่ะ? เพราะข่าว

ประเสริฐไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจอะไรมากมายส�าหรับหลายคน เร่ืองอื่นๆ  

กุมความสนใจของพวกเขาไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผนการกินเพื่อ 

ลดน�า้หนักแบบใหม่ ภาพลักษณ์ทีด่ขีึน้ การท�าให้ลูกๆ เข้ามหาวทิยาลยั

ดีๆ ให้ได้ ส่ิงรบกวนเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสู่อนาคตที่ดีกว่า  

ในขณะที่ข่าวประเสริฐก็รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกเล็กๆ ทางหน่ึง

ของรูปแบบการใช้ชีวิตในวันอาทิตย์ส�าหรับคนพวกนั้นที่เคร่งศาสนา 

หลายคนตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวกับข่าวประเสริฐโดยให้ความรู้สึกเป็น

ตัวก�าหนด รากฐานจึงเข้ามามีบทบาทในตอนนี้เอง คริสตจักรสามารถ

น�าเสนอข้อพสิจูน์ทีม่สีภาพตามจรงิและจับต้องได้ของการทีข่่าวประเสรฐิ 

ได้ท�าให้เกิดความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในชีวิตของคนที่มีตัวตนจริงๆ  

ท่ีใช้ชวีติอยู่ในโลกของความเป็นจรงินีไ้ด้ นัน่จงึเป็นเหตผุลด้วยว่าท�าไม

เราจึงมารวมตัวกัน นี่เป็นเหตุผลที่เราร่วมประชุมกัน คือเพื่อที่จะ

รวบรวมความจรงิของข่าวประเสรฐิให้เป็นรปูเป็นร่างเพือ่ทีผู่ค้นจะสนใจ

มันในฐานะเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง คริสตจักรของเราคือ

แผนการดั้งเดิมในการไถ่โลกของพระเจ้า และพระองค์ไม่มีแผนส�ารอง

ไม่ควรมีคริสตจักรแห่งไหนที่ด�ารงอยู่เพ่ือยกย่องตัวมันเอง อะไร

ก็ตามท่ีเป็นมากเกินกว่าเสาและรากฐานปกติแล้วมักจะดึงความสนใจ

ไปที่ตัวมันเอง ทุกคริสตจักรเกิดขึ้นเพื่อความจริงอันทรงศักดิ์ศรี 

เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่ง (เปาโลกล่าวต่อไปในข้อ 16 ว่า) “ได้ทรง

ปรากฏในกายมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว เหล่าทูตสวรรค์ 

ได้เห็น มีผู ้ประกาศพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ชาวโลกเชื่อใน

พระองค์ พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่พระเกียรติสิริ” คริสตจักรของเรา
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อยู่ที่นี่เพ่ือพระองค์ และพระองค์แต่เพียงผู้เดียว ให้ทุกๆ แผนงานที่

พยายามแย่งชิงความสนใจอยูน่ัน้ล่วงหล่นลงมาทีแ่ทบเท้าของพระองค์

ตลอดไป

คริสตจักรท่ีซื่อสัตย์ทุกๆ แห่งเป็นเหมือนดังแก้วตาดวงใจของ

พระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะพวกมันได้ส�าแดงพระเกียรติของพระเยซู

อย่างเต็มขนาด ทิโมธี ดไวท์ (1752-1817) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเยล

มีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งกับสิ่งนี้ ท่านจึงเขียนไว้ว่า

ข้ารักอาณาจักรพระองค์

นิเวศที่ ธ ทรงสถิตอยู่

คือคริสตจักรพระผู้ไถ่โปรดช่วยชู

ทรงช่วยกู้โดยพระโลหิตล�้าค่า

เพื่อคริสตจักร ทุกหยดน�้าตาข้าพลี

ร้องทูลภูมีวิงวอนร�่าไป

แรงใจแรงกายข้าสละให้

ทุ่มเทไปตราบจนวันสุดท้าย

คริสตจักรให้สุขใจเกินตระหนัก

ข้ารักเธอยิ่งนักด้วยวิถีเบื้องบน

ด้วยมหาสนิทและค�าปฏิญาณ

ร้องสรรเสริญกังวานด้วยรัก10 

ทุกวันนี้มีไม่กี่คนนักที่จะสามารถเขียนเพลงที่มีเนื้อร้องแบบนี้ได้ 

แต่หลายคนก็ท�าแบบนี้แทนคือเอาความเชื่อจากคริสตศาสนาในแบบ

ของตัวเองมาปะติดปะต่อกันขึ้น คัดสรรค์เอาพระคัมภีร์เพียงบางข้อมา 

10 ถอดความจากเพลงนมัสการ “I Love Thy Kingdom, Lord” โดย Timothy Dwight, 
1800.
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แล้วก็หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องการผูกพันธ์ตัวต่อคริสตจักรที่มีราคาสูง

ไป ปัญหานั้นไม่ใช่เพียงแค่เพราะเราให้ราคากับคริสตจักรน้อยมาก  

แต่มันคือการเป็นคริสเตียนแนวประหยัด คริสเตียนแบบพอเพียง  

หมายถึงความพยายามที่จะด�ารงชีวิตอยู่ด้วยทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่

จะเป็นได้และยงั “สามารถเข้าเส้นชยั” ในฐานะของครสิเตยีนได้อยู ่การท�า 

แบบนี้ท�าให้พระองค์ผู้ทรงสง่างามของเราดูเหมือนตัวตลกที่ไม่มีค่าพอ

จะให้เราใช้ชีวิตเพื่อพระองค์เลย สิ่งนี้อยู่ตรงไหนในข่าวประเสริฐหรือ? 

พลงัของข่าวประเสรฐิได้สร้างบางสิง่ทีแ่ตกต่างอย่างส้ินเชงิขึน้มา

ในโลกทุกวันนี้  ผมจะขอยืมถ้อยค�าของจอห์น ไพเพอร์ ที่กล่าวว่า  

ข่าวประเสริฐได้สร้างคริสตจักรท่ียกย่องพระเจ้า เชิดชูพระคริสต์  

เป่ียมด้วยพระวญิญาณ เพลดิเพลนิไปกบัพระคมัภร์ี เทศนาภายใต้พระคุณ 

ต่อต้านความสะดวกสบาย น้อมรับกางเขนด้วยความเต็มใจ กล้าเสี่ยง 

เอาความเหน็แก่ตวัไปตรงึ รดูซปิปากทีน่นิทา เตม็ล้นด้วยการอธษิฐาน 

คดิถงึอนาคต ออกไปประกาศกับคนข้างนอก และเป็นครสิตจกัรทีม่นษุย์

มาชุมนุมกันอย่างสวยงาม มันคือที่ซ่ึงคนไม่คู่ควรจะสามารถจ�าเริญ 

ขึ้นได้11 มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างชุมชนแบบใหม่น้ีได้  

แต่เมื่อพระองค์ท�าก็ไม่มีใครจะสามารถรู้สึกเฉยๆ กับมันได้

คณุเหน็ความสง่างามของครสิตจกัรของคณุซึง่เป็นครอบครัวของ

พระเจ้า เป็นครสิตจักรของพระเจ้าผูม้ชีีวิต เป็นเสาหลกัและรากฐานของ

ความจรงิแห่งข่าวประเสรฐิไหม? มนัคอืชุมชนแบบใหม่ซึง่เป็นทีส่�าแดง

สง่าราศีของพระคริสต์ “พระเจ้าทรงเปล่งรัศมี จากศิโยนอันงามพร้อม” 

(สดุดี 50:2) 

11 ข้าพเจ้าขอบคุณจอห์น ไพเพอร์ในการน�าเสนอแนวคิดนี้จากการติดต่อสื่อสารกัน
เป็นส่วนตัว
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เม่ือข้าพเจ้าเห็นพวกเขาท�าตัวไม่สอดคล้องกับ

ความจริงของข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าจึงพูดกับ 

เปโตรต่อหน้าพวกเขาทั้งปวงว่า “ท่านเป็นยิว 

ยังใช้ชีวิตเหมือนคนต่างชาติ ไม่เหมือนชาวยิว 

แล้วท�าไมจึงบังคับคนต่างชาติให้ถือธรรมเนียม 

ยิวเล่า?”

กาลาเทีย 2:14

การเชือ่ในข่าวประเสรฐินัน้ไม่ง่าย ข่าวประเสรฐิบอกเราว่าพระเจ้า 

ผู ้บริสุทธิ์หมดจดนั้นรักคนบาปอย่างเรา มันบอกว่าพระองค์ได้ส่ง 

พระบตุรมาตายเพ่ือเรา บอกว่าพระองค์ได้เทพระวิญญาณบริสทุธิล์งมา

เพื่อมอบชีวิตให้เราและปกป้องเราไว้ ข่าวประเสริฐอ้างว่าไม่มีส่ิงใด 

จะสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์

ของเราได้ มันถึงกับบอกเราว่าพระผู ้ช่วยองค์นี้คือกลยุทธ์ในการ

เปลี่ยนแปลงจักรวาลของพระเจ้า ข่าวประเสริฐนี้ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ 

ใช่ไหม? หากเราไม่เชื่ออย่างอวดดีว่าเราเป็นคนดีเกินกว่าที่จะถูก

พิพากษา เราก็จะเชื่ออย่างภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนเลวเกินกว่าที่ 

พระเยซจูะช่วยให้รอดได้เช่นกนั ดงันัน้ข่าวประเสรฐิจงึเป็นเรือ่งทีท่�าให้

เราประหลาดใจอยู่เสมอ และเราจะต้องฟังมันซ�้าแล้วซ�้าอีก
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หน่ึงในอุปสรรคที่ ใหญ่ที่ สุดต ่อการงานของข ่าวประเสริฐ 

ในคริสตจักรของเราคือความไม่เช่ือท่ามกลางสมาชิกของคริสตจักร

นั่นเอง ความไม่เชื่อของเรากีดขวางข่าวประเสริฐในแบบที่เรามอง 

ไม่เห็นแม้จะเป็นขณะที่เราตั้งใจว่าจะประกาศมันออกไปก็ตาม การจะ

เอาชนะความไม่เช่ือของเรานั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ก็เป็นไปได้ นี่คือสิ่งที่

เราจะพิจารณากันในบทนี้

มาร์ติน ลูเธอร์ อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า “หูของเรา

ไม่อาจรับข่าวประเสริฐได้อย่างมากพอหรือมากเกินไปได้เลย ใช่แล้ว 

แม้ว่าเราจะเรียนรู้และเข้าใจมันเป็นอย่างดี กระนั้นก็ไม่มีใครที่ยึดถือ 

มันไว้อย่างสมบูรณ์หรือเช่ือในมันด้วยสุดจิตสุดใจของเขา เนื้อหนัง 

ของเราเป็นสิ่งที่อ่อนแอและไม่ยอมเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”1  

มันเรียกร้องให้เรามีแนวคิดใหม่ที่จะเชื่อว่าพระเจ้านั้นอยู ่ข้างเรา 

เพียงเพราะสิ่งที่พระเยซูได้ไปพิชิตมันมาเท่านั้น มันหมายถึงการที่ 

จะต้องปรับมุมมองของเราอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสามารถยอมรับ 

ความจริงข้อนี้ได้ว่า ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับบางสิ่งที่มาจากนอกตัวเรา

แต่พระเจ้าได้ก�าหนดวิถีทางเช่นนี้มานานแล้ว ในสวนเอเดน  

(แม้ก่อนที่ความซับซ้อนของบาปจะเข้ามาในโลกอีก) พระเจ้าทรง 

จัดเตรียมการด�ารงชีวิตอยู่ของเราเพื่อให้เราสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้

ก็ต่อเมื่อเราได้รับชีวิตมาจากภายนอกเท่านั้น พระองค์ประทานต้นไม้

แห่งชีวิตแก่อาดัมและเอวาเพื่อท่ีพวกเขาจะรู ้สึกแช่มชื่นอยู ่เสมอ  

(ปฐมกาล 2:9, 16-17) ในท�านองเดียวกันพลังงานของเราก็ไม่เคย 

มาจาก “ภายใน” แต่มาจาก “ภายนอก” อยู่เสมอ เราสามารถรับชีวิตได้

ด้วยอุ้งมือแห่งความเชื่อที่แบออก พระเจ้าตรัสแก่อาดัมในท�านองนี้ ว่า

1 Martin Luther, A Commentary on St. Paul’s Epistle to the Galatians (London: 
James Clarke & Co., 1953), 40. Style updated.
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ฟังนะลูกชาย ถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา เจ้าจะเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าเจ้าไม ่

เชื่อฟังเราก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในตัวเจ้าที่เรียกว่า “ความชั่ว” ซึ่งจะ

น�าเจ้าไปยังส่ิงที่เรียกว่า “ความตาย” เจ้าไม่รู ้หรอกว่าสองส่ิงนั้น 

เป็นอย่างไรและเจ้าก็ไม่อยากรู้หรอก ถ้าเจ้าเช่ือเราชีวิตของเจ้าจะ 

ราบรื่น ความอุดมสมบูรณ์และความไพบูลย์ทั้งหลายของชีวิต 

จะเป็นของเจ้า

อาดัมต้องยอมรับพระด�ารัสของพระเจ้าและยื่นมือออกไปรับชีวิต

จากพระเจ้าอยู่ทุกๆ นาที

เม่ือก่อน การทดลองของมารเป็นแบบนี ้(และยงัคงเป็นแบบน้ีอยู)่ 

คือ “อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงกับพระเจ้าเลย เช่ือในสัญชาตญาณของ 

ตัวเองเถอะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เจ้าต้องเป็นผู้ควบคุมเพราะเจ้าเชื่อใจ

พระเจ้าไม่ได้” แล้วอาดัมก็พ่ายแพ้ต่อการทดลองน้ี ผลคือเราทั้งหลาย

เกิดมาพร้อมกับความต้องการที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เรารู้สึกว่า

เป็นเรื่องปกติที่จะฝากความหวังไว้กับตัวเอง เราสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา

เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีของเราที่เกี่ยวกับตัวเราเองในอุดมคติ

ข่าวประเสริฐเปลี่ยนแปลงเราลึกลงไปถึงระดับการหยั่งรู้นี้ เมื่อ

พระเจ้านับว่าเราเป็นคนชอบธรรมในพระคริสต์ พระองค์ได้ตอบโต้

กลยุทธ์ของการด�ารงชีวิตอยู่ซึ่งมีตัวเองเป็นศูนย์กลางทั้งหมดออกไป 

พระองค์นับว่าความชอบธรรมที่ต้องขึ้นอยู่กับผู ้อื่นนั้นเป็นของเรา 

พระองค์สร้างความสัมพันธ์แบบที่มีในสวนเอเดนขึ้นมาใหม่ และน�าเรา

ออกมาจากตัวเองสู่ความไพบูลย์ทั้งสิ้นของพระองค์ (ยอห์น1:16)  

ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นอดัมคนใหม่และคนที่ดีกว่า 

ยอมรับว่าหลายคร้ังใจเราก็ยังไม่รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยกับพระเจ้า  

เรากลัวว่าพระองค์จะท�าให้เราผิดหวัง ดังนั้นเราจึงกลับไปสู่โหมดของ

การรีบทีจ่ะเตมิความว่างเปล่าของเราเองให้เต็มด้วยทรัพยากรมากมาย
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ที่เรามีอีกครั้ง แต่โดยพระเมตตาพระเจ้าก็ทรงยอมให้เรากระเสือก

กระสนดิ้นรนไปจนเรารู้ว่าความพยายามพวกนี้มันสูญเปล่า ชีวิตนั้น 

ไม่ได้เกิดจากเราแต่เกิดขึ้นในพระคริสต์ผู ้เดียว และในพระคริสต์ 

อย่างบริบูรณ์ เรามีชีวิตอยู่ในพระองค์2

สิ่งที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับข่าวประเสริฐนี้คือความแตกต่างของมัน 

คือความแปลกประหลาดของชีวิตที่แท้จริงแต่ก็น�ามาซึ่งเสรีภาพ  

จอห์น บนัยนั บรรยายให้เห็นภาพของเสรีภาพนัน้ในเร่ืองราวของเขา ว่า

วันหนึ่ง ขณะที่ผมก�าลังเดินผ่านทุ่งนาอยู่น้ันก็มีความคิดบางอย่าง

แล่นเข้ามาปะทะมโนธรรมของผม เป็นความรู้สึกกลัวว่ายังไงแล้ว 

ทุกอย่างก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ดี ทันใดนั้นประโยคนี้ก็ลอยเข้ามาในใจ 

ของผมว่า ความชอบธรรมของเจ้าอยู่ในสวรรค์ และผมคิดด้วยว่า 

ด้วยตาฝ่ายวิญญาณผมได้เห็นพระเยซูคริสต์น่ังอยู่ที่เบื้องขวา

พระหตัถ์ของพระเจ้า ผมจงึพดูว่านัน่แหละคอืความชอบธรรมของผม 

เพื่อไม่ว่าผมอยู่ท่ีไหนหรือท�าอะไรพระเจ้าก็จะไม่สามารถตรัสถึงผม

ได้ว่า “เขายังขาดความชอบธรรมของเราอยู่” เพราะมันอยู่ตรงหน้า

พระพักตร์พระองค์อยู ่แล้ว และผมยังเห็นอีกด้วยว่ามันไม่ใช่ 

เพราะสภาพทีด่ขีองหวัใจผมทีท่�าให้ความชอบธรรมของผมดขีึน้ หรอื

เพราะสภาพทีย่�า่แย่ของหัวใจผมท่ีท�าให้ความชอบธรรมของผมแย่ลง 

เพราะความชอบธรรมของผมคือตัวของพระเยซูคริสต์เอง ผู้ทรงเป็น

เหมอืนเดมิเมือ่วานนี ้วนันีแ้ละตลอดไป บดันีโ้ซ่ตรวนได้หลดุออกจาก

ขาทัง้สองข้างของผมแล้วจรงิๆ ตอนนีผ้มกลบับ้านไปกบัความชืน่ชม

ยินดีที่มีต่อพระคุณและความรักของพระเจ้า ผมได้มีประสบการณ ์

กับส่ิงนี้อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง คือสันติภาพที่น่าชื่นใจกับพระเจ้าผ่านทาง

พระคริสต์ โอ้ ผมจึงคิดว่า พระคริสต์เจ้าข้า! พระคริสต์เจ้าข้า!  

ในสายตาของผมไม่มีผู้ใดนอกจากพระคริสต์3

2 ผมขอบคุณลูกชายของผม ดร. เอริค ออร์ตลันด์ที่ช่วยให้ผมอธิบายได้เช่นนี้
3 John Bunyan, Grace Abounding (Cambridge: The University Press, 1907), 

71–72. Emphasis original. Style updated.
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หลักค�าสอนของข่าวประเสริฐมีไว้เพื่อส�าแดงให้คนท่ีอ่อนแอ 

และไม่คูค่วรอย่างเราได้เหน็ถงึภาพของพระครสิต์ในพระคณุและศกัดิศ์รี

ของพระองค์ เรามักจะลืมภาพของพระองค์ไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่หรือ? 

เราทุกคนต้องได้รับการเปิดเผยถึงข่าวดีซึ่งมีอ�านาจครอบครองนี ้

อยู่บ่อยๆ

ความยากของการบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐ
วัฒนธรรมของข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่รับได้ยากกว่าหลักค�าสอนของ

ข่าวประเสริฐ มันต้องใช้สติปัญญาและทักษะในเชิงความสัมพันธ์

มากกว่า มันเกี่ยวข้องกับการเข้าไปอยู่ในชุมชนแบบที่เราไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน คือท่ีที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความรัก

ที่เราไม่สามารถสร้างมันขึ้นเองได้ วัฒนธรรมข่าวประเสริฐเรียกร้อง 

ไม่ให้เราเชือ่ถอืในความส�าคญัหรอืคณุความดขีองตวัเรา แต่ให้เราละทิง้

ความมั่นใจในตัวเองแล้วเพลิดเพลินยินดีร่วมกันในพระคริสต์แต่เพียง 

ผู้เดียว

การที่ต้องปรับเปล่ียนความคิดจิตใจเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การ

อยูร่่วมกนัภายใต้ชมุชนแบบน้ีเป็นส่ิงทีวิ่เศษมากๆ เราพบว่าตวัเองก�าลงั

เห็นด้วยกันกับเปาโลอยู่ว่า “เพ่ือพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่ง” คือ 

ทกุโล่รางวลัของการยกย่องว่าตัวเองส�าคัญ ทกุบาดแผลทีเ่กิดจากความ

สงสารตัวเองของเรา ทุกๆ สิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมา ที่เราลากมันไปทุกที่ 

กับเราเพ่ือเรียกร้องความสนใจ “ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น  

[แค่อุจจาระ4 ] เพือ่ข้าพเจ้าจะได้พระครสิต์ และอยูใ่นพระองค์ ตวัข้าพเจ้า

เองไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยบทบัญญัติ มีแต่ความชอบธรรมที่ 

4 พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมใช้ค�าว่า “เศษขยะ” แต่ค�าแปลที่รุนแรงกว่า และสอดคล้อง
กับฉบับ KJV คืออุจจาระ (dung) ก็น่าเชื่อถือ ดู Moisés Silva, Philippians (Grand 
Rapids: Baker Book House, 1992), 180.



100

ไม่ง่าย แต่เป็นไปได้

ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์” (ฟีลิปปี 3:8-9) เปาโลไม่ถือว่าการ 

สละตัวตนที่ล�าพองของตนนั้นเป็นการเสียสละ เพราะใครเล่าจะชื่นชม

อจุจาระของตวัเอง? การได้ก�าจดัอโีก้ทีน่่ารงัเกยีจของเรานัน้จะเป็นการ

บรรเทาเสียด้วยซ�้า! และเมื่อทั้งคริสตจักรมีความเพลิดเพลินอย่างยิ่ง 

ในพระครสิต์ผูเ้ดยีวเท่านัน้ครสิตจกัรกก็ลายมาเป็นภาพวฒันธรรมของ

ข่าวประเสริฐ มันกลายมาเป็นชุมชนแบบใหม่ที่น่าประหลาดใจ คือที่ที่

คนบาปและคนที่ทนทุกข์กลับมามีชีวิต เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง 

อยู ่ที่นั่นและประทานตัวพระองค์เองแก่คนที่ ส้ินหวังและไม่คู ่ควร 

โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 

ดเูถดิว่ามันเป็นเรือ่งง่ายแค่ไหนทีค่รสิตจกัรจะตัง้ขึน้มาเพือ่ยกตวั

ของมนัเองข้ึน! มันยากแค่ไหนทีจ่ะยอมหลีกทาง สละเกยีรตแิละศกัดิศ์รี

ของตัวเองเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีที่ของผู้ที่สูงส่งกว่า! อุปสรรคหลัก 

ในการส�าแดงความงดงามของพระเยซูในคริสตจักรของเรานั้นมาจาก

วิธีท่ีเราแทรกตัวเองเข้าไปในศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของพระองค์

แต่ผู้เดียวเท่าน้ัน การยกย่องตัวเองบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

พระองค์ น่ีจึงเป็นสาเหตุที่ว่าท�าไมการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งข่าว

ประเสริฐจึงต้องอาศัย “การละทิ้งตัวเอง” อย่างถอนรากถอนโคนและ

แบบนาทีต่อนาทีโดยพวกเราทุกคน มันคือการเสียสละในเรื่องส่วนตัว

และถงึกบัเป็นความเจบ็ปวด สิง่ทีผ่มน�าเสนอในหนงัสอืเล่มนีไ้ม่ใช่เรือ่ง

ที่คมคายหรืออะไรที่ตื้นเขิน หลายอย่างขัดแย้งกับเราทั้งภายในและ

ภายนอก แต่ชยัชนะของข่าวประเสรฐิในคริสตจกัรของเรานัน้ยงัคงเป็น

ไปได้เมื่อเรามองไปที่พระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้น พระองค์จะทรงช่วยเรา

เราต้องการสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพ่ือสร้างวัฒนธรรมของ 

ข่าวประเสริฐ เพราะทุกวัฒนธรรมไม่เพียงประกอบไปด้วยสิ่งที่ตา 

มองเห็นได้เท่านั้น แต่ประกอบด้วย (แม้กระทั่ง) สิ่งที่เราใช้ในการมอง

สมมติฐานที่ไม่ได้ตรวจสอบของเราด้วย โดยธรรมชาติแล้วเรามักจะไม่
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สังเกตเห็นวัฒนธรรมคริสตจักรของเราเหมือนที่ปลาไม่สังเกตเห็นน�้า  

แต่วัฒนธรรมคือความเป็นจริงที่ทรงพลัง มันคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวตน 

คุณค่าและความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ของเรา มันก�าหนดขอบเขต 

ให้เราว่าแค่ไหนถึงรู ้สึกดีกับตัวเองได้ ว่าเราเป็นส่วนหน่ึงและเรา 

มีความหมาย

การประเมินวัฒนธรรมในคริสตจักรของเรา
เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ควรนึกเหมาไปเองว่าวัฒนธรรมในคริสตจักร 

ของเรานั้นซ่ือตรงต่อพระคริสต์ในทุกๆ ทาง เราควรจะมีสมมติฐานว่า

มันไม่ได้เป็นเช่นน้ันและเราคงยังมองไม่เห็นมันในหลายๆ อย่างด้วย 

เราควรใส่ใจกับเร่ืองที่มองไม่เห็นในคริสตจักรของเราให้มากเป็นพิเศษ 

อย่างเช่นในเรือ่งของความรูส้กึ ลักษณะพ้ืนฐานทางสงัคม ความสมัพนัธ์ 

คุณภาพและสิ่งท่ีคนคาดหวังเอาเองโดยไม่ได้พูดออกมา พวกมันอาจ

ไม่สอดคล้องกับข่าวประเสริฐมากขนาดที่เราอยากให้เป็นก็ได้ 

การที่จะเข้าใจวัฒนธรรมในคริสตจักรของเราได้นั้นเราต้องถาม 

ตัวเราเองหลายๆ ค�าถาม อะไรคือส่ิงส�าคัญที่สุดเกี่ยวกับคริสตจักร 

ของคุณที่ไม่เคยถูกพิจารณาอย่างเป็นทางการมาก่อน? มีแนวคิดอะไร

ที่เกิดจากเจตนาดีแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์ไหม? มีด้านใดในวิถีชีวิตของ 

คริสตจักรของคุณที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระคริสต์แต่ยังคาดหวังพระพรของ

พระองค์อยู่หรือเปล่า? มีอะไรที่ควบคุมคริสตจักรของคุณมากเกินไป

ไหม? เป็นเรือ่งง่ายทีค่รสิตจกัรจะให้ความส�าคญักบับางสิง่ ยกมนัขึน้หิง้

จนไม่สามารถแตะต้องอะไรได้เลย ตัง้แต่เรือ่งคณะนกัร้องประสานเสยีง 

โปรแกรมของกลุม่อนชุน ไปจนถึงกลยทุธ์ในการท�างานมิชชัน่ ทกุอย่างนี้ 

สามารถเป็นส่ิงท่ีดีได้ แต่พวกมันจะต้องยอมจ�านนอยู่ใต้พระคริสต์ 

อยู่เสมอ 
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การตอบค�าถามเหล่านีอ้าจท�าให้คุณพบสองส่ิงนี ้อย่างแรกเลยคอื

รูปเคารพ คือประเด็นหรือเรื่องที่คริสตจักรของคุณเรียกร้องมากเกินไป

และด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพของคุณในพระคริสต์ และ

อย่างที่สองคือ ในประเด็นเรื่องเดียวกันนั้นเองคือที่ที่คริสตจักรของคุณ

สามารถเรียนรู้ได้ว่าพระเยซูผู้เดียวก็เพียงพอแล้ว 

ชีวิตนั้นอยู่ในพระคริสต์และมีอยู่ในพระองค์ผู้เดียว ทุกคริสตจักร

สามารถรับฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ได้มากขึ้นโดยการน�าข่าวประเสริฐ

เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมของมันเองในแบบที่บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น การที่จู่ๆ 

คริสตจักรก็พบว่าตัวเองต้องพึ่งพาพระเยซูอย่างสุดจิตสุดใจนั้นไม่ใช่

ความวิบัติหรือหายนะแต่อย่างใด การพึ่งพาในพระองค์คือสัญญาณว่า

คริสตจักรนั้นแข็งแรงดี ชาร์ลส์ แฮดดอน สเปอร์เจียน กล่าวไว้อย่าง 

หลักแหลมว่า 

ส�าหรบัผมแล้ว ดเูหมอืนว่าระบบการปกครองของครสิตจกัรทีถ่กูต้อง

ตามพระคมัภร์ีมากทีส่ดุคอืแบบทีเ่รยีกร้องให้มกีารอธษิฐานมากทีสุ่ด 

มีความเชื่อมากที่สุด และมีความเคร่งครัดในการที่จะท�ามันต่อไป

เรื่อยๆ มากท่ีสุดด้วย คริสตจักรของพระเจ้าไม่เคยถูกก�าหนดมาให้

เป็นหุ่นยนต์ท่ีไร้ชวิีต ถ้าเป็นแบบนัน้จรงิส่วนต่างๆ ของมนักค็งท�างาน

ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติไปแล้ว คริสตจักรถูกก�าหนดมาให้เป็นสิ่งที่มี

ชวีติ เป็นบคุคลทีม่ชีวีติ และดงัเช่นทีค่นๆ หนึง่ไม่สามารถท�าอะไรได้

หากชีวิต หรืออาหาร หรือลมหายใจถูกพรากไป คริสตจักรก็จะเป็น

เช่นนั้นเหมือนกัน5

5 Charles Haddon Spurgeon, “The Church—Conservative and Aggressive,” The 
Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. XII (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 
1977), 366. ค�าเทศนาของสเปอร์เจียนในวันที่ 19 พฤษภาคม1861. Emphasis 
original.
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จะมบีางครัง้ส�าหรบัชีวิตในครสิตจกัรทีเ่รารูส้กึว่าทกุอย่างมนัก�าลงั

พงัลง แต่เวลาเช่นน้ีสามารถทบุหวัใจของครสิตจกัรให้เปิดออกเพือ่ท่ีมนั

จะพึ่งพาในพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ มันสอน

ให้เรารู้ว่าวิธีดีที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมกันในคริสตจักร คือการวางความ

ต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของเราไว้บนการจัดเตรียมอันไม่มีที่สิ้นสุด 

ของพระองค์เสมอเหมือนทีส่เปอร์เจยีนได้กล่าวไว้ เอ. ดับเบลิย.ู โทเซอร์ 

ได้ระบุทางเลือกอื่นที่ตรงกันข้ามไว้ว่า

ความเชื่อปลอมๆ มักจะมองหาทางหนีทีไล่ไว้เสมอเผื่อว่าพระเจ้า 

เกิดล้มเหลวขึ้นมา ความเชื่อที่แท้จริงรู้จักเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น 

และมนักยิ็นดจีะให้แผนส�ารองหรอืแผนชัว่คราวของมนัถกูเอาไปด้วย 

เพราะส�าหรับความเชื่อแท้แล้วถ้าไม่ใช่พระเจ้าก็คือความล้มเหลว 

ไม่เป็นท่า และตัง้แต่อาดมัได้ถือก�าเนดิขึน้เป็นคนแรกของโลกเป็นต้น

มา พระเจ้าไม่เคยท�าให้ชาย หญงิ (หรอืครสิตจกัร) ทีว่างใจในพระองค์

สักคนเลยผิดหวัง6

เป็นเรือ่งยากทีเ่ราจะวางใจในพระเจ้าอย่างกล้าหาญ ความปลอดภยั 

อันจอมปลอมของตัวเองคือปัญหาที่คริสเตียนต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง

พลังของความกลัวที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรม 

ของคริสตจักร
ความต้องการที่จะมีความปลอดภัยอันจอมปลอมนั้นเป็นปัญหาแม้แต่

ในหมู่ของพวกอัครทูตเอง นี่คือหนึ่งในบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากการ

เผชิญหน้าครั้งส�าคัญระหว่างเปาโลและเปโตร ซึ่งเปาโลเล่าเรื่องนี้ไว ้

6 A. W. Tozer, “True Faith Brings Committal,” ในหนังสือ The Root of the 
Righteous (Harrisburg: Christian Publications, 1955), 50.
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ในจดหมายที่ท่านเขียนไปถึงชาวกาลาเทีย ว่า 

เมื่อเปโตรมาท่ีอันทิโอก ข้าพเจ้าคัดค้านเขาซึ่งๆ หน้าเนื่องจากเขา 

ได้ท�าผดิอย่างชดัเจน คอืก่อนทีค่นของยากอบบางคนจะมาถงึ เปโตร

เคยร่วมรับประทานอาหารกับคนต่างชาติเสมอ แต่เมื่อพวกนั้นมาถึง 

เขากถ็อยห่างและปลกีตัวจากคนต่างชาตเิพราะกลวัพวกทีเ่ข้าสหุนตั 

ชาวยวิอืน่ๆ พลอยหน้าซือ่ใจคดไปกบัเขาด้วย และด้วยความหน้าซือ่

ใจคดของพวกเขา แม้บารนาบัสเองก็ยังถูกชักจูงให้หลงท�าตามด้วย 

(กาลาเทีย 2:11-13)

จอห์น สตอทท์ เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็น “ตอนที่ตึงเครียดและ 

เร้าอารมณ์ที่สุดตอนหน่ึงในพระคัมภีร์ใหม่”7  นี่ไม่ใช่ความบาดหมาง

ส่วนตัว แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างข่าวประเสริฐกับธรรมเนียมปฏิบัติ  

เปาโลมองเห็นได้ว่าส่ิงที่ก�าลังตกอยู ่ในอันตรายน้ันเป็นถึงกับตัว 

ข่าวประเสริฐเอง ท่านปฏิเสธที่จะนิ่งเฉยในขณะที่ผู้น�าคนอื่นๆ ท�าลาย

วฒันธรรมของข่าวประเสรฐิลงเพราะเหน็แก่ธรรมเนยีมปฏบิตัอินัล้าสมยั

เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน

ธรรมเนียมแบบยิวของเปโตรนั้นในตัวของมันเองไม่ได้มีอะไรผิด

เลย แต่การเรียกร้องให้ถือตามธรรมเนียมพวกนั้นหลังจากที่พระคริสต์

ได้มาท�าให้สมบูรณ์แล้วนั่นสิที่ผิดเอามากๆ เปโตรท�ามันโดยการ 

ปลีกตัวออกมาจากผู้เชื่อชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ถือธรรมเนียมยิว เปโตร 

ก�าลงับอกประมาณว่า คนต่างชาตต้ิองเชือ่ข่าวประเสริฐพร้อมกบัท�าตวั

ให้สอดคล้องกับธรรมเนียมของยิวด้วยเพ่ือที่พวกเขาจะดีพอส�าหรับ 

พระคริสต์ และดีพอส�าหรับเปโตรด้วย! พวกเขาไม่เท่าเทียมกับเปโตร 

เพราะพวกเขาไม่เหมือนกับเปโตร การท�าเช่นนี้เท่ากับว่าเปโตรได้

7 John R. W. Stott, The Message of Galatians (London: Inter-Varsity Press, 
1968), 49.
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เคลือบคลุมความบริบูรณ์อันครบถ้วนของพระเยซู แถมยังยกบางสิ่ง 

ของตัวเองข้ึนมาแทนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย ช่างเป็นการดูหมิ่น 

การงานที่ส�าเร็จแล้วบนไม้กางเขนของพระคริสต์! ช่างเป็นการดูถูก

เหยียดหยามคนต่างชาติที่ถูกซ้ือมาด้วยพระโลหิตนั้นเหลือเกิน! 

ธรรมเนียมปฏิบัติของเปโตรช่างเป็นการโอ้อวดที่จองหอง! เป็นสิ่งที่ 

ขัดแย้งกับการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้น! และเป็น

วัฒนธรรมคริสตจักรที่น่าสมเพชเสียจริงๆ ! 

คนยิวได้รักษาบทบัญญัติเรื่องสิ่งที่สะอาด/ส่ิงท่ีเป็นมลทินมาเป็น

เวลานานแล้ว ซ่ึงบทบัญญัติเหล่านี้มีรากฐานมาจากพระคัมภีร์เดิม  

มชินาห์ (ต�าราการประยกุต์พระคัมภร์ีเดมิของยวิ) พดูถึงขนาดว่า “ทีพ่กั

อาศัยของคนต่างชาติเป็นมลทิน”8 เปโตรระมัดระวังมาทั้งชีวิตที่จะ 

ไม่สัมผัสกับเชื้อของคนต่างชาติ แต่แล้วพระเจ้าก็ได้ส�าแดงให้ท่าน 

เหน็ว่าพระเยซไูด้ท�าให้กฎเกณฑ์เดมิเหล่านัน้ส�าเรจ็แล้ว พระเจ้าทรงสอน 

เปโตรถงึสามครัง้ว่า “อย่าเรยีกสิง่ซึง่พระเจ้าทรงช�าระแล้วว่าเป็นมลทนิ” 

(กิจการ 10:15-16) ประเด็นของมันชัดเจนมาก จะเข้าใจเป็นอย่างอื่น

เลยไม่ได้

สิ่งที่ผลักดันเปโตรในเมืองอันทิโอกนี้ไม่ใช่ความไม่รู ้ แต่เป็น 

ความกลัวว่ามนุษย์จะไม่ยอมรับ “เขาก็ถอยห่างและปลีกตัวจาก 

คนต่างชาติเพราะกลัวพวกที่เข้าสุหนัต” เปโตรมีประวัติเรื่องความกลัว

เหมือนกับเราทุกคน เมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูในคืนวันที่พระองค์ 

ถูกจับ ท่านกลัวภัยทางกายที่จะเกิดขึ้นจริงๆ ที่อันทิโอกท่านปฏิเสธ 

พระเยซูเพราะกลัวภัยทางสังคม เมื่อเปโตรถูกผลักดันด้วยความกลัว

แบบเดิมๆ ท่านก็ได้บิดเบือนข่าวประเสริฐ

พูดอีกอย่างคือ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ระดับของค�าสอนแต่ที่ 

ในระดับของวัฒนธรรม มันเริ่มต้นจากความกลัวส่วนตัว ไม่ใช่จากการ

8 Mishnah, Oholoth, 18.7.
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อ่านหนังสือที่มีหลักศาสนศาสตร์ไม่ดี ดังนั้นเปาโลจึงเรียกสิ่งน้ีว่า 

ความหน้าซื่อใจคดถึงสองครั้ง ว่า “ชาวยิวอื่นๆ พลอยหน้าซื่อใจคด 

ไปกบัเขาด้วย และด้วยความหน้าซ่ือใจคดของพวกเขา แม้บารนาบสัเอง 

ก็ยังถูกชักจูงให้หลงท�าตามด้วย” แบบอย่างของเปโตรกดดันผู้เชื่อ 

ชาวต่างชาตใิห้ประพฤตติามธรรมเนยีมของยวิ เพือ่ทีพ่วกเขาจะได้เป็น

สมาชิกของคริสตจักรที่ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์

ความกลัวว่ามนุษย์จะไม่ยอมรับยิ่งส่งเสริมท่าทีในการวางตัว 

แบบการเมือง มันท�าให้เราอยากให้คนมองเราแบบนีแ้ละเป็นพวกเดียว

กับคนกลุ่มนั้น มันท�าลายความซื่อสัตย์ ความเป็นปกติวิสัยและความ

ชื่นชมยินดี มันสร้างก�าแพงที่พระเยซูได้ตายเพื่อท่ีจะร้ือมันลงมา  

มันท�าลายหลักค�าสอนที่ดีที่เราจะพูดถึง ความกลัวเช่นนี้ไม่ได้เป็น 

อะไรไปมากกว่าตัวตนทีว่่างเปล่าและไม่เตมิเตม็ซึง่ถกูผลักดนัโดยสิง่อืน่

ที่ไม่ใช่พระเยซู ไม่ใช่หรือ? 

น่าเศร้าที่ความกลัวสามารถเป็นพลังที่ทรงอ�านาจท่ามกลาง

คริสเตยีนได้ ความกลวัของเปโตรมีอทิธพิลมากขนาดทีแ่ม้แต่บารนาบสั 

ผู้ซึ่งเป็น “ลูกแห่งการให้ก�าลังใจ” (กิจการ 4:36) ก็ยังหลงผิดไปด้วย  

มเีพยีงเปาโลทีม่คีวามชัดเจนในเร่ืองน้ีและมคีวามกล้าหาญทีจ่ะเรียกร้อง

ให้เหล่าอัครทูตน�าหลักค�าสอนเดิมกลับมาใช้ในวัฒนธรรมของพวกเขา

ใหม่อกีครัง้ เพือ่ทีข่่าวประเสรฐิจะได้ขยายต่อไปโดยไม่มสีิง่ใดมาขดัขวาง

ข่าวประเสริฐที่ถูกต้อง + วัฒนธรรมที่ผิดๆ  

= การปฏิเสธข่าวประเสริฐ
เพื่อเป็นการตอบความหน้าซื่อใจคดของเปโตร เปาโลยืนหยัด 

อย่างกล้าหาญ “เพื่อความจริงของข่าวประเสริฐจะได้คงอยู่กับท่าน”  

(กาลาเทยี 2:5) เปาโลไม่ได้สนใจการพูดถงึข่าวประเสรฐิเพยีงอย่างเดยีว 
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แต่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนของมันด้วย ท�าไมหรือ? เปาโล

รูว่้ามันเป็นไปได้ทีว่ฒันธรรมในทางปฏบิตัขิองครสิตจกัรของเราจะเป็น

สิ่งที่ลบล้างค�าพูดที่เรากล่าวในหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการใน 

คริสตจักร เป็นไปได้ที่จะยึดมั่นข่าวประเสริฐในทางทฤษฏีแม้ว่าเราจะ

สูญเสียมันไปแล้วในความเป็นจริง ให้เราเปล่งเสียงพูดถ้อยค�าแห่ง

ปัญญานี้ออกมาอย่างเรียบง่ายและกล้าหาญ ว่า

หลักค�าสอนข่าวประเสริฐที่ถูกต้อง + วัฒนธรรมที่ต่อต้านข่าวประเสริฐ = 

การปฏิเสธข่าวประเสริฐ

เราอาจไม่ทันสังเกตว่าสิ่งนี้ก�าลังเกิดขึ้นในคริสตจักรของเรา  

หากเราสนใจแต่เพียงหลักค�าสอนในคริสตจักรของเราแล้วบอกกับ 

ตัวเองว่า “เราเชื่อถูกแล้ว” เปโตรก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เปาโลเล่า 

ให้ฟังว่าเขาพูดกับเปโตรว่า “เราเองจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได ้

ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ” (ข้อ 16) ดูเหมือนค�าว่า “เรา”  

นี้จะรวมไปถึงเปโตรด้วย เพราะฉะนั้นเปโตรไม่เคยปฏิเสธหลักค�าสอน

ของข่าวประเสรฐิทีแ่ท้จรงิ แต่เขากลับโต้แย้งวัฒนธรรมของข่าวประเสริฐ

ท่ีแท้จริงในเรื่องการยอมรับของพระเจ้าด้วยการกระท�าของเขาเอง  

ดังที่เปาโลชี้ให้เห็นในข้อ 15-21 เปโตรสร้างวัฒนธรรมแห่งความรอด

ที่มาจากตัวเอง ที่ตัวเขาเองได้ท�าลายมันลงโดยความเชื่อของเขาใน 

พระคริสต์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เปาโลกล่าวว่า “หากข้าพเจ้าสร้างสิ่งที่

ข้าพเจ้าได้ท�าลายลงแล้วขึ้นใหม่ ก็แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนละเมิด

บทบัญญัติ” (ข้อ 18) 

แต่เปาโลปฏิเสธที่จะ “ปัดพระคุณของพระเจ้าทิ้ง” (ข้อ 21)  

ค�ากล่าวนี้เผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่ก�าลังตกอยู่ในอันตราย 

เราสามารถรักค�าสอนในเรื่องพระคุณของพระเจ้าและในขณะเดียวกัน 
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กท็�าให้พระคณุนัน้เป็นโมฆะโดยไม่ตัง้ใจได้ การรกัษาความจริงเรยีกร้อง

ให้มีวัฒนธรรมที่คนบาปสามารถมองเห็นความงามของสิ่งที่เราเชื่อได้

ในชุมชนแบบใหม่ด้วย

การสร้างวฒันธรรมเช่นนีไ้ม่ง่ายแต่กส็ามารถเป็นไปได้ ก้าวทีย่าก

ส�าหรับครสิตจกัรคอืการทีต้่องเผชิญหน้ากับตวัเอง เหมอืนอย่างทีเ่ปาโล

ได้เผชิญหน้ากับเปโตรว่า

เมื่อข้าพเจ้าเห็นพวกเขาท�าตัวไม่สอดคล้องกับความจริงของ 

ข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าจึงพูดกับเปโตรต่อหน้าพวกเขาท้ังปวงว่า  

“ท่านเป็นยวิยงัใช้ชวิีตเหมอืนคนต่างชาต ิไม่เหมอืนชาวยวิ แล้วท�าไม

จึงบังคับคนต่างชาติให้ถือธรรมเนียมยิวเล่า? (ข้อ 14) 

การเพียงแค่ถามว่าคริสตจักรของเราสอนหลักค�าสอนแห่ง 

ข่าวประเสริฐหรือไม่นั้นไม่เพียงพอ เราต้องถามด้วยว่าวัฒนธรรม 

คริสตจักรของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลักค�าสอนแห่งข่าว

ประเสริฐอย่างชัดเจนหรือไม่? ส�าหรับเปาโลแล้วความซื่อตรงต่อข่าว

ประเสรฐิน้ันรวมถงึการน�าข่าวประเสรฐิมาประยกุต์ใช้กบัความประพฤติ

ของเราด้วย “ข้าพเจ้าเห็นพวกเขาท�าตัวไม่สอดคล้องกับความจริงของ

ข่าวประเสริฐ . . .” (ข้อ 14ก) ข่าวประเสริฐให้มากกว่าจุดที่จะยืนแก่เรา 

มันน�าเราไปยังเส้นทางที่ให้เราติดตามด้วย มันมีทางที่เราจะใช้ชีวิต 

ในแบบที่สามารถ “สอดคล้อง” ไปกับมันได้ มันคือการเดินทางเพื่อไปสู่

ความไพบูลย์อันครบถ้วนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขององค์พระเยซูคริสต์มาก

ขึ้นและมากขึ้น เมื่อคริสตจักรของเราเปิดประตูให้กับทุกสิ่งที่พระคริสต์

ทรงเป็นต่อเรา ข้อความแห่งข่าวประเสริฐก็กลายมาเป็นความจริงที่ 

เด่นชัด และแน่นอนว่าหนทางไปสู่พระคริสต์เปิดออกให้แก่เราทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน 
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กาลาเทีย 2:11-14 พูดไว้อย่างชัดเจนว่า ทุกคนที่วางใจพระเยซู

ในเร่ืองการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมของเขาก็เป็นคนท่ีสะอาดส�าหรับ

พระเจ้าแล้ว ไม่ว่าเบ้ืองหลังของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าพระเจ้าประกาศว่า

เราสะอาดแล้วโดยทางพระคริสต์ผู้เดียวก็ไม่มีใครมีสิทธ์ิเรียกร้องอะไร

มากกว่านี้ได้ นี่คือหลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐ จากนั้นหลักค�าสอนนี้

ก็ได้สร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับที่เปี่ยมด้วยพระคุณส�าหรับผู้เชื่อ

ทกุๆ ประเภทข้ึนมา พระเยซตูรสัว่า “ภาระของเรากเ็บา” (มทัธวิ 11:30) 

พระองค์ใจดี พระองค์ไม่เคยบงัคบัใครให้เสแสร้งท�าในสิง่ทีพ่ระเจ้าไม่ได้

เรยีกร้อง แม้แต่คนท่ีเอาจรงิเอาจงักบัหลักค�าสอนแห่งข่าวประเสริฐกย็งั

สามารถสร้างวฒันธรรมของคริสตจกัรทีไ่ร้หวัใจเหมอืนกบัทีเ่ปโตรท�าได้

วัฒนธรรมของข่าวประเสริฐศักดิ์สิทธิ์พอๆ กับหลักค�าสอนแห่ง 

ข่าวประเสริฐ และมันจะต้องได้รับการฟูมฟักและรักษาไว้ในคริสตจักร

ของเราอย่างระมัดระวัง เปาโลต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ เพราะหลักค�าสอนในเรื่อง

ความรอดท่ีได้มาโดยพระคุณนั้นจะไม่สามารถได้รับการปกป้องอย่าง

ซื่อสัตย์ได้หากมันถูกแวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมของความรอดที่ได ้

มาด้วยตัวเอง พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวท่ีทุกคนต้องการ 

พระองค์คือต้นไม้แห่งชีวิตของเรา พระองค์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้วที่จะ

รักษาชีวิตของเราให้คงอยู ่ตลอดไป พระองค์มีไว้เพ่ือทุกคนอย่าง 

เท่าเทียมกันโดยไม่คิดราคา

เสรภีาพท่ีแสนมหศัจรรย์ของวฒันธรรมแหง่ขา่วประเสรฐิ
มันจะเป็นเรื่องที่วิเศษแค่ไหนหากได้ไปคริสตจักรที่มีความเป็นไท 

ในทุกๆ วันอาทิตย์! ตลอดทั้งสัปดาห์เราต่อสู้ด้ินรนแหวกว่ายอยู่ใน

มหาสมุทรท่ีมีแต่พวกชอบตดัสนิและคอยจับตาดเูราในแง่ลบอยู ่เราต้อง

คอยโอนอ่อนผ่อนตามความต้องการของโลกที่เกรี้ยวกราดอยู่เสมอ 
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และเราก็ไม่มีทางจะดีพอเลย พอล ทัวร์เนียร์ จิตแพทย์ชาวสวิส 

ได้บรรยายถึงลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่ “ปกติ” ของมนุษย์ ในฐานะ 

ของวงจรของการวิพากษ์วิจารณ์ ความรู้สึกผิด และความชอบธรรม 

ที่มาจากตัวเอง ดังนี้

ในชีวิตประจ�าวัน เราซึมซับบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ

ของการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน มากจนถึงขั้นที่ว่าเรามักจะไม่ได้

ตระหนักถึงมันเลย และเราก็พบว่าตัวเองก�าลังถูกถึงลงไปสู่วงจร

อุบาทว์ท่ีไร้ซึ่งความปราณีอย่างไม่ตั้งใจ ทุกๆ การต�าหนิท�าให้เกิด

ความรู้สึกผิดแก่ผู้วิจารณ์พอๆ กับที่ผู้ที่ถูกวิจารณ์รู้สึก และแต่ละคน

บรรเทาความรูส้กึผิดของตนด้วยวธิใีดกต็ามทีจ่ะท�าได้โดยการวจิารณ์

คนอื่นแล้วท�าให้ตนเองเป็นฝ่ายชอบธรรม9 

และวันอาทิตย์ก็มาถึง เราเดินเข้าไปในชุมชนแบบใหม่ซึ่งเป็นที ่

ท่ีเราพบกับสภาพแวดล้อมหรอืบรรยากาศแห่งพระคณุทีม่ใีนพระครสิต์

ผูเ้ดยีวเท่าน้ัน ช่างเป็นอะไรทีฟ้ื่นก�าลังใหม่เสียจรงิ มนัต่อลมหายใจของ

คนบาปอย่างเราอีกครั้ง! มันเป็นเหมือนกับว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนหัวข้อ

การสนทนาของทุกคนจาก พวกเราเป็นอะไรไปนี่ (ซึ่งมีอยู่ถมเถไป)  

ไปเป็นว่า พระคริสต์ทรงดีงามอย่างไร (ซึ่งมีอย่างไม่หมดสิ้น) พระองค์

ทรงแทนที่ความคิดในแง่ลบ การกล่าวหาด้วยอคติ และการเกลียดชัง

ตัวเอง ด้วยข่าวดีแห่งพระคุณของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ที่ไม่คู ่ควร  

ใครเล่าจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในชุมชนที่หายใจรับเอาบรรยากาศ 

ของแผ่นดินสวรรค์อย่างไม่หยุดหย่อน?

นี่คือจุดที่เราทุกคนสามารถยืนหยัดด้วยความสุขใจได้ว่า “ชีวิต 
9 Paul Tournier, Guilt and Grace (New York: Harper & Row, 1962), 15–16.
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ที่ข้าพเจ้าด�าเนินอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าด�าเนินด้วยความเชื่อในพระบุตร

ของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า”  

(กาลาเทีย 2:20) ชีวิตที่สนใจแต่เรื่องตัวเองของเรานั้นตายไปแล้วกับ

พระคริสต์ ความจ�าเป็นที่ต้องปกปิดความผิดพลาดและแสดงว่า 

เหนือชั้นกว่าคนอื่นไม่มีอีกต่อไป พระคริสต์ผู้เดียวก็แล้วเพียงพอที่จะ

ท�าให้เราทุกคนเติมเต็มโดยไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรให้กับตัวเองอีก 

เม่ือเราเดินในทางที่สมกับความจริงของข่าวประเสริฐข้อนี้ 

ด้วยความถ่อมใจ ผูค้นจะพบว่ามชุีมชนแบบใหม่เกดิขึน้ทีค่รสิตจกัรของ

เรา คอืทีซ่ึง่คนบาปและคนทีท่นทกุข์จะสามารถจ�าเรญิข้ึนได้ หากจ�าเป็น

จะต้องมีการเผชิญหน้ากัน มันก็เกิดขึ้นเพียงเพื่อ “ความจริงของ 

ข่าวประเสริฐจะได้คงอยู่กับท่าน” (ข้อ 5) 

มองไปที่พระองค์ผู้เดียว
วัฒนธรรมของข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นไปได้ มันไม่มี

กลไกพิเศษหรอืสูตรพเิศษใดๆ ในการใช้ชีวิตด้วยความเชือ่ในพระคริสต์

เลย มนัหมายถึงการหันจากการมองตัวเองไปสู่การมองที่พระองคแ์ทน 

มันหมายถึงการยอมจ�านนอย่างลึกซึ้งในทุกๆ นาที มันหมายถึงการ 

รับการแก้ไขอย่างสม�่าเสมอเม่ือหัวใจของเราและคริสตจักรของเรา 

เดินกลับมาบนเส้นทางเดียวกันกับพระบุตรพระเจ้า (ผู้ทรงรักและ

มอบตัวพระองค์เองแก่เรา) อีกครั้ง

เมื่อเรามองไปที่พระองค์ พระองค์จะทรงช่วยเรา มาร์ติน ลูเธอร์ 

ชี้ให้เห็นว่าเราจะพบชีวิตใหม่ของเราได้ที่ไหน 

 
จงคิดให้รอบคอบว่าพระบุตรของพระเจ้าผู้นี้คือผู้ใด ทรงพระเกียรติ

เพยีงไร และทรงฤทธิข์นาดไหน เมือ่เทยีบกบัพระองค์แล้วสวรรค์และ

โลกคืออะไร? . . . ธรรมบัญญัติไม่ได้รักหรือสละชีวิตเพื่อข้าพเจ้า  
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แต่มันกล่าวหาข้าพเจ้า ท�าให้ข้าพเจ้าหวาดกลัวและสิ้นหวัง แต่บัดนี้ 

ข้าพเจ้ามีผู้หน่ึงซ่ึงปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นไทจากความหวาดกลัว

ที่เกิดขึ้นจากธรรมบัญญัติ บาป และความตาย และได้น�าข้าพเจ้า 

มาสูเ่สรภีาพ ความชอบธรรมของพระเจ้าและชวีตินรินัดร์ ท่านผูน้ีค้อื

พระบุตรของพระเจ้า ผู ้สมควรรับค�าสรรเสริญและพระเกียรติไป 

ชั่วนิรันดร์ อ่านถ้อยค�าเหล่าน้ีอย่างเน้นย�้า ว่า “พระองค์ได้ทรงรัก

ข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพือ่ข้าพเจ้า” ด้วยความเชือ่ทีม่ั่นคง

แล้วท่านจะสามารถจารึกค�าว่า “ข้าพเจ้า” นี้ลงบนหัวใจของท่านและ

ใช้มันกับตัวเองได้ โดยไม่สงสัยเลยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในคนกลุ่มนั้น

ที่เป็นเจ้าของค�าว่า “ข้าพเจ้า” นั้นด้วย10

10 Martin Luther, Galatians (Wheaton, IL: Crossway, 1998), 111–12.  
(ถูกแก้ไขเล็กน้อย)
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สิ่งที่เราคาดหวังได้

เพราะเราคือกลิ่นหอมของพระคริสต์ที่ถวายแด่พระเจ้า

ในท่ามกลางหมู่คนทั้งที่ก�าลังจะรอดและที่ก�าลังจะพินาศ

 เป็นกลิ่นแห่งความตายส�าหรับคนพวกหนึ่ง 

และเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตส�าหรับคนอีกพวกหนึ่ง 

และใครเล่าคู่ควรกับงานเช่นนี้? 

2โครินธ์2:15-16

เม่ือคริสตจักรของเราเดินไปสู่หลักค�าสอนและวัฒนธรรมแห่ง 

ข่าวประเสรฐิทีลึ่กมากยิง่ขึน้ อะไรคอืสิง่ทีเ่ราควรคาดหวงัว่าจะได้เหน็? 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการที่ต่างกันไปส�าหรับแต่ละคริสตจักร  

แต่พระคัมภีร์หนุนใจให้เราแสวงหาการกลับใจที่มากข้ึน (กิจการ6:7) 

ความยินดีที่มากขึ้น (กิจการ8:8) ผลกระทบที่แผ ่วงกว ้างขึ้น 

(กิจการ19:20) ผลลัพธ์ต่างๆ ที่ดีเลิศยิ่งกว่าเดิม และเรายังสามารถ 

คาดหวังได้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาที่มากขึ้นอีกด้วย

พระเจ้าทรงส่งกลิ่นหอมของความรู ้ในเรื่องพระคริสต์ออกไป  

เมือ่เราประกาศข่าวประเสรฐิแห่งพระเมตตาของพระเจ้าและสวมถ้อยค�า

เหล่านั้นด้วยความงามของชีวิตที่มีเมตตาต่อกัน (2โครินธ์ 2:14) ดังนั้น 

เราอาจหวงัว่าโลกน้ีจะปเูสือ่รอต้อนรบัการมาของพวกเรา แต่พระคมัภร์ี
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บอกเราให้คาดหวงัว่าจะได้พบกบัการตอบสนองสองแบบทีต่รงข้ามกนั

นีใ้นเวลาเดียวกัน คอื บางคนจะได้รบัประสบการณ์กบัคริสตจกัรของเรา

ในฐานะของ “กลิน่หอมของชีวิต” ส่วนคนอืน่ๆ จะได้รบัประสบการณ์กบั

พวกมันในฐานะ “กลิ่นแห่งความตาย” ยิ่งคริสตจักรของเรากระตุ้น 

ความสนใจผ่านทางข่าวประเสรฐิมากเท่าไหร่ การตอบสนองทัง้สองแบบ

กจ็ะยิง่เพ่ิมความรนุแรงมากขึน้เท่านัน้ เราสามารถคาดได้ว่าจะมีทัง้การ

เปิดใจและความขัดแย้งที่มากขึ้น การเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้า

หมายความว่าในอนาคตจะมสีองสิง่นีม้าคูก่นัคอืทัง้ความน่าตืน่เต้นและ

ความตึงเครียด และพวกมันจะมีมากกว่าในปัจจุบันด้วย

นี่ คื อสิ่ งที่ เ ปา โลค ้นพบเมื่ อท ่ าน เดินทางไปในดินแดน

เมดิเตอร์เรเนียนเพ่ือเผยแพร่ข่าวประเสริฐและบุกเบิกคริสตจักร  

ชายหนึ่งคนพร้อมกับหนึ่งข่าวสารท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

อย่างส้ินเชงิในสองแบบ ท�าไมล่ะ? ค�าตอบคอืเพราะมนัไม่เกีย่วอะไรกบั

เปาโลเลย มันเก่ียวข้องกบัพระครสิต์ทีอ่ยูใ่นเปาโลต่างหาก องค์พระเยซู

ของเราถูกก�าหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง 

อย่างรุนแรงสองแบบ คือผู้ที่อยู่ฝ่ายพระองค์และฝ่ายต่อต้าน พระองค์

เคยเป็นเช่นนี้และจะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบจนวันที่จะเสด็จ 

กลับมาอีกครั้ง

เมื่อพบว่าพันธกิจของเราท�าให ้เกิดทั้งความพึงพอใจและ 

ความเดือดดาล เราจึงไม่ควรจะประหลาดใจเลย ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ  

แต่ตรงข้ามคือเราก�าลังมาถูกทางแล้ว พระเจ้าทรงก�าลังส่งกล่ินหอม 

ของพระคริสต์ผ่านทางเราอยู่

เปาโลเขียน 2โครินธ์ 2:15-16 ข้ึนมาเพื่อที่จะอธิบายถึงสิ่งนี้ 

และเพื่อให้ก�าลังใจเราที่จะด�าเนินตรงต่อไปอย่างมั่นคง และยอมจ�านน 

ต่อยุทธวิธีที่น่าประหลาดใจทั้งในการพิพากษาและการช่วยให้รอด 

ของพระองค์ นี่แหละคือหัวข้อของบทนี้
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เราคือกลิ่นหอมของพระคริสต์
เปาโลเขียนว่า “เราคือกลิ่นหอมของพระคริสต์ที่ถวายแด่พระเจ้า 

ในท่ามกลางหมูค่นทัง้ทีก่�าลังจะรอดและทีก่�าลังจะพนิาศ” (2โครินธ์2:15) 

ค�าที่จะเน้นคือค�าว่า “ของพระคริสต์” มันคือกล่ินหอมอย่างรุนแรง 

ของพระคริสต์ท่ีผู้คนสามารถตรวจจับได้เมื่อคริสตจักรของเราเต็มล้น

ด้วยข่าวประเสริฐ การที่พวกเขาจะได้มีประสบการณ์กับพระคริสต์ 

ผ่านทางเรานั้นช่างอัศจรรย์จริงๆ! เราไม่ได้เป็นเหมือนพระองค์ 

ในหลายๆ ทาง กระนั้น กลิ่นหอมของพระองค์ก็ยังส่งผ่านมาทางเรา

ที่วิเศษไปกว่าน้ันคือเราเป็นกล่ินหอมเหมือนพระคริสต์ที่ถวาย 

ต่อพระเจ้า น่ีคอืประเดน็ส�าคญัของเปาโลในข้อนี ้ไม่ว่าผูค้นจะคิดกับเรา

อย่างไร พระเจ้าชื่นชมเราเมื่อเรายกย่องการถูกตรึงตายของพระเยซู

คริสต์ นักอธิบายพระคัมภีร์ท่านหนึ่งเขียนไว้ว่า “ไม่มีอะไรท�าให้หัวใจ

ของพระเจ้าพงึพอใจไปมากกว่าการสัง่สอนข่าวประเสรฐิของพระครสิต์

อีกแล้ว”1

เราเป็น “กลิ่นหอม” ในแง่ไหน? ภาพนี้ได้มาจากพระคัมภีร์เดิม  

มนัถูกใช้มาตัง้แต่ตอนทีพ่ดูถงึเครือ่งบูชาของโนอาห์ “องค์พระผู้เป็นเจ้า

ทรงได้กลิ่นอันเป็นที่พอพระทัย” (ปฐมกาล8:21) และมันก็ปรากฎอยู่ใน

บทบัญญัตเิก่ียวกับเครือ่งถวายบชูาในหนงัสอืเลวีนติ ิ(เลวนีติ1ิ:9,13,27 

เป็นต้น) พระเจ้าพอพระทัยเมื่อโนอาห์และปุโรหิตชาวเลวีถวาย 

เครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นพยานถึงหนทางแห่งพระเมตตาของพระเจ้า 

ท่ีมีต่อคนบาปทั้งหลาย ในท�านองเดียวกัน พระเจ้าพอพระทัยเมื่อ 

พระคริสต์ถวายเครื่องไถ่บาปที่สูงสุดด้วยตัวของพระองค์เองบน 

ไม้กางเขน และมันกท็�าให้พระเจ้าพอพระทยัในทุกวนันีเ้มือ่เราถวายตัว

เราและคริสตจักรของเราในฐานะเคร่ืองบูชาที่มีชีวิต (โรม12:1) เพื่อ

1 R. V. G. Tasker, The Second Epistle of Paul to the Corinthians
(Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 57
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ส�าแดงข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ตลอดทั้งพระคัมภีร์ความพึงพอใจ

ของพระเจ้าเดินทางมาถึงจุดศูนย์กลางคือที่กางเขนของพระคริสต์ 

เครื่องบูชาน้ีถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในพันธสัญญาเดิมและเป็นจริง 

ในตัวของพระคริสต์และมันก็ยังเกิดขึ้นซ�้าอีกในพวกเราในทุกวันนี้ด้วย

เคยมีคนบอกว่า “มันคือการเผาไหม้ของเครื่องบูชานี่เองที่ท�าให้

มันกลายเป็นกลิ่นที่น่าพึงพอใจ”2 และคริสตจักรที่หัวใจมากมายได้ถูก

เผาไหม้ด้วยข่าวประเสรฐิกส่็งกลิน่หอมของพระครสิต์ออกไป นีค่อืสิง่ที่

ยอดเยี่ยมในสายพระเนตรของพระเจ้าแห่งสวรรค์เบื้องบน มีหลายสิ่ง 

ในตัวเราท่ีพระเจ้าทรงมองข้ามมันไปด้วยพระเมตตา สิ่งที่พระองค์

สังเกตเห็นและส่ิงท่ีท�าให้พระองค์พอพระทัยคือความรักร้อนรนที่ 

คริสตจักรของเรามีต่อการถูกตรึงตายของพระคริสต์

แต่ส�าหรบัคนบนโลก บ่อยครัง้มนัก็เป็นหนังคนละม้วนกนั ความคดิ 

ของคนอ่ืนเกี่ยวกับตัวเราน�าไปสู ่สองขั้วที่ตรงข้ามกันแบบสุดๆ  

ยิ่งคริสตจักรของเราชัดเจนเก่ียวกับพระคริสต์มากเท่าไหร่ การแบ่ง 

เป็นฝักเป็นฝ่ายก็จะรุนแรงขึ้นเท่านั้น

“ท่ามกลางหมู่คนท่ีก�าลังจะรอด” เราคือกล่ินอันหอมหวานของ 

พระคริสต์ ผู้คนได้รับก�าลังใจและความช่วยเหลือโดยข่าวประเสริฐ 

ของเราราวกับว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในความพยายามของเรา ซึ่งมันก็

เป็นเช่นนัน้จรงิเพราะพระวญิญาณของพระองค์ทรงอยู่กบัเรา ผูค้นเหล่านี ้

ได้มาเข้าร่วมกับเรา

“ท่ามกลางหมู่คนที่ก�าลังจะพินาศ” เราก็ส่งกล่ินเหม็นโชยที่น่า

รังเกียจออกมา ผู้คนสงสัยว่าพวกเราเป็นอะไร ท�าไมถึงไม่เข้าใจสักที 

ท�าไมเราถงึไม่ไปช�าระตัวในกระแสของความคิดทีท่นัสมัยบ้าง คนเหล่านี้ 

ดูถูกเรา แต่ถึงแม้ว่าคนจะโกรธเคืองและไม่พอใจเรา พันธกิจแห่ง 

2 Bruce K. Waltke, Genesis: A Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 
142.



117

ข่าวประเสริฐ

ข่าวประเสริฐของเราก็ยังคงเป็นกล่ินท่ีหอมหวนส�าหรับพระเจ้าแห่ง 

เบื้องบนอยู่ดี

เราได้สติปัญญาอะไรจากการตอบสนองที่สุดข้ัวทั้งสองแบบนี้? 

พระคัมภีร์ได้บอกอะไรที่สามารถช่วยเราท่ีอยู่ท่ามกลางความสับสน 

อนัซับซ้อนของความคดิเหน็ของมนษุย์ทีม่ทีัง้แง่บวกและลบบ้าง? น่ีคอื

ส่ิงท่ีจอห์น คาลวิน พูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐไว้ง่ายๆ ว่า “มันไม่เคย 

ถูกหว่านออกไปอย่างเปล่าประโยชน์เลย”3 

จุดประสงค์ที่พระเยซูเข้ามาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษแต่เพื่อ

ความรอด (ยอห์น3:17) แต่จวบจนบัดนี้ หลายคนยังคงแสดงปฏิกิริยา

ราวกบัว่าตนเป็นโรคภมูแิพ้ต่อข่าวประเสริฐแห่งการช่วยกูข้องพระองค์

อยู่ พวกเขาส�าแดงอาการออกมาเป็นการปฏิเสธ ในขณะที่คนอื่นๆ  

แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ให้สังเกตความเป็นกาลปัจจุบันของทั้งสองประโยค

ใน 2โครินธ์ 2:15 ให้ดีว่า “ก�าลังจะรอด” และ “ก�าลังจะพินาศ”  

คนบางคนก็อยู่บนถนนสายท่ีน�าไปสู่ความพินาศนิรันดร์ ข่าวประเสริฐ

กระซิบบอกพวกเขาว่า “ทุกอย่างที่เจ้าเชื่อถืออย่างลึกซึ้งและมากที่สุด

ก�าลังท�าลายเจ้าอยู่แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ เจ้าพลาดไปแล้วจริงๆ วิ่งไปหา 

พระครสิต์ส!ิ” แต่พวกเขากไ็ม่ไป  บางคนกอ็ยูบ่นถนนสายทีน่�าไปสูช่วีติ

นิรันดร์ ข่าวประเสริฐป่าวประกาศแก่พวกเขาว่า “ทุกอย่างที่เจ้าหวังไว้

อย่างลึกซ้ึงที่สุดและมากที่สุดก�าลังจะกลายมาเป็นความจริงในตัวเจ้า

แม้แต่ในขณะนี้ ยึดพระคริสต์ไว้ให้มั่น!” แล้วพวกเขาก็ท�าตามนั้น  

ข่าวประเสริฐส่งผลกระทบต่อคนทั้งสองประเภทจนพวกเขารู้สึกได้

แต่มีส่ิงหน่ึงที่ข่าวประเสริฐจะไม่ท�า นั่นคือการไม่ท�าอะไรเลย  

ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์จะไม่ยอมถูกปฏิเสธด้วยความ

เฉยชาอย่างดูหมิ่น ไม่มีใครตัดสินข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐต่างหาก 

3 John Calvin, The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 35.
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ที่ตัดสินมนุษย์ทุกคนและช่วยบางคนให้รอด

เราแต่ละคนจ�าต้องใส่ใจกับสิ่งนี้ ทุกครั้งท่ีเราได้ยินข่าวประเสริฐ 

หากมันไม่ท�าให้ใจเราแข็งกระด้างขึ้นอีกหน่อย มันก็ท�าให้ใจเราอ่อนลง

อีกหน่อย ขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจของเราที่มีต่อพระเจ้า เราไม่อาจจะ

เป็นเหมอืนเดมิได้ราวกบัว่าเราก�าลงัควบคมุมนัอยู ่มาร์ตนิ ลอยด์โจนส์ 

ให้ค�าแนะน�ากับเราอย่างนี้ว่า

เพื่อนเอ๋ย จงระวังวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อพระเจ้า คุณอาจจะบอก

กับตัวเองว่า “ฉันจะท�าบาปต่อพระเจ้า และแน่นอนฉันจะกลับใจ

และยังสามารถกลับไปพบพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฉันต้องการพระองค์

คุณพยายามท�ามัน และบางครั้งคุณจะค้นพบว่าไม่เพียงแต่

คุณจะไม่สามารถหาพระเจ้าเจอได้แต่คุณยังไม่มีกระจิตกระใจ

ที่จะท�ามันด้วย คุณจะรู้ได้ถึงความแข็งกระด้างอันชั่วร้ายในใจคุณ 

และคุณจะท�าอะไรไม่ได้เลย แล้วจู่ๆ คุณก็ตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรง

ก�าลังลงโทษคุณอยู่เพื่อจะได้เปิดโปงความบาปและความ

ชั่วร้ายของคุณให้คุณได้เห็น และมีเพียงสิ่งเดียวที่คุณจะท�าได้ 

คือหันกลับมาหาพระองค์แล้วพูดว่า “พระเจ้าข้า โปรดอย่าได้

ตัดสินลูกตามความผิดของลูกเลย แม้ว่าลูกสมควรได้รับมัน

โปรดท�าให้หัวใจของลูกอ่อนลง หลอมละลายตัวลูกเถิด ลูกท�ามัน

เองไม่ได้” คุณจึงพึ่งพาพระคุณและความเมตตาสงสารของพระองค์

อย่างเต็มที่4

เราที่เป็นคนบาปไม่สามารถควบคุมฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้าได้  

เราท�าได้เพียงแค่พิสูจน์ฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ (ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง) 

และเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตัวของเราเอง

4 D. Martyn Lloyd-Jones, Revival (Westchester, IL: Crossway Books, 1987), 
300.
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จากความตายสู่ความตาย จากชีวิตสู่ชีวิต
อนัทีจ่รงิ การได้สัมผัสกบัข่าวประเสรฐิยิง่ท�าให้สภาพของหวัใจทีแ่ท้จริง

ของคนปรากฎชัดมากยิ่งขึ้น เหมือนดังท่ีเปาโลได้อธิบายต่อกล่ินหอม

แห่งข่าวประเสริฐของเรา คือ “ส�าหรับพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของความตาย

ท่ีน�าไปสู่ความตาย และอีกพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของชีวิตที่น�าไปสู่ชีวิต” 

(2โครินธ์ 2:16) ไม่เพียงแค่การตอบสนองของคนต่อคริสตจักรที่เต็มไป

ด้วยข่าวประเสรฐิจะเปิดเผยถงึหวัใจของพวกเขาท่ีมต่ีอพระคริสต์เท่านัน้ 

การตอบสนองของพวกเขายังพาพวกเขาออกไปไกลยิ่งขึ้นเช่นกัน  

“จากความตายสู่ความตาย” หมายความว่า พวกเขาถูกกลิน่เหมน็ทีช่วน

ให้ผงะของข่าวประเสริฐผลักให้ตกลงไปในความตายที่ลึกลงไปเรื่อยๆ 

พวกเขาก�าลังด�าด่ิงลงล่าง จากสภาพที่เลวร้ายไปเป็นร้ายยิ่งกว่าเดิม

อย่างกู่ไม่กลับโดยปราศจากพระเมตตาในการแทรกแซงของพระเจ้า  

“จากชีวิตสู่ชีวิต” หมายความว่า หัวใจที่บังเกิดใหม่ของพวกเขาก�าลัง

เติบโตข้ึนในชีวิต ความบริสุทธิ์ใจ การไวต่อความรู้สึกมากขึ้นเร่ือยๆ 

และกลิ่นหอมแห่งพระคริสต์ก็พาเราด�าดิ่งลึกลงไปในข่าวประเสริฐ 

อันเดิมให้มากยิ่งขึ้น

แต่ไม่มใีครทีแ่น่นิง่อยูก่บัท่ี ไม่มใีครทีไ่ม่ตอบสนองต่อข่าวประเสรฐิ 

ทุกคนก�าลังเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง

โดยธรรมชาติแล้วเราอยากท่ีจะก�าจัดทุกๆ อุปสรรคให้ออกไป 

จากคริสตจักรของเราเพ่ือที่คนจะได้ต้อนรับพระคริสต์และเติบโตข้ึน 

ในพระองค์ (อิสยาห์57:14-15; 2โครนิธ์6:3) เราอยากจะปรับเปลีย่นการ

ส่ือสารของเราอย่างชาญฉลาดและอย่างถ่อมใจ (1โครินธ์9:19-23; 

10:32-11:1) เราอยากจะตอบสนองต่อความสงสัยและปัญหามากมาย

ของผู้คนจนพวกเขาพอใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ (โคโลสี4:5-6;  

1เปโตร3:15) แต่เป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ราจะสามารถหยุดยัง้การตอบสนอง
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ในแง่ลบได้ แม้เราจะสื่อสารข่าวประเสริฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขนาดไหนกต็าม การปฏิเสธอย่างโกรธเคือง อย่างดถูกูเหยยีดหยามและ

จ้องแต่จะจับผิด การปฏิเสธที่มาจากความตายและไปสู่ความตายนั้น

ไม่ใช่ความล้มเหลวของพวกเรา การปฏิเสธเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ

แห่งข่าวประเสริฐอันเนื่องมาจากธรรมชาติของหัวใจมนุษย์ที่ล้มลง 

ในความบาป 

แน่นอนผมต้องรีบบอกเลยว่า การมองใครสักคนด้วยความ 

พึงพอใจเม่ือเขาตกอยู่ในสภาพที่ย�่าแย่นั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชัง 

เหลือเกิน จงโศกเศร้าให้กับคนท่ีไม่ว่าจะน�าเสนอข่าวประเสริฐวิธีใด  

ก็ไม่มีวิธีไหนดีพอส�าหรับเขา คนที่ไม่พอใจซ่ึงเป็นเพราะเขาไม่ใช่คนที่

จะสนองให้พอใจได้ พวกเขาก�าลังเคลื่อนหนีออกจากพระเยซูไปสู ่

ความตาย แต่เราก็ไม่ควรจะละทิ้งความซื่อสัตย์ท่ีมีต่อพระคริสต์ไป 

เพียงเพราะการปฏิเสธของมนุษย์ มีบางอย่าง (ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการปรับ

เปลี่ยนใดๆ ที่เราสามารถท�าได้ในการน�าเสนอข่าวประเสริฐ) ก�าลัง 

เกิดขึ้น  กระน้ัน มันก็คือเรานี่เองที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อส่งกลิ่นหอม 

แห่งความรู้ของพระคริสต์ออกไป (2โครินธ์2:14) มันน่าตกใจจริงๆ  

โดยผ่านทางพนัธกจิของเรา ปลายทางแห่งนิรนัดร์กาลของผูค้นมากมาย

ก�าลังปรากฎให้เห็นแล้วแม้ในขณะนี้ และการปฏิเสธพันธกิจแห่งข่าว

ประเสรฐิของพวกเขากท็�าให้เรามสีติ มนัจะดกีว่าส�าหรบัตัวของพวกเขา

เองท่ีจะไม่เคยได้ยินถึงเรื่องนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เปาโลกล่าวว่า  

“ใครเล่าคู่ควรกับงานเช่นนี้?” ข่าวประเสริฐนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะท�าให้

เจตนาของพระองค์ส�าเร็จ (มันแน่อยู่แล้ว) แต่เราต่างหากที่ไม่ดีพอ  

เราท�าอย่างเตม็ก�าลงัของเราวันแล้ววันเล่า แต่เราก็ยงัเป็นผูเ้ลก็น้อยและ

ไม่ดีพออยู่ดี

ความเป็นจริงที่ลึกซ้ึงยิ่งกว่าน้ันคือ เราก�าลังถูกรวมให้เข้าเป็น 

ส่วนหน่ึงในงานแห่งการช่วยกู้และการพิพากษาของพระเจ้า ผลลัพธ์
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แห่งนิรันดร์กาลนั้นแขวนอยู่กับทุกๆ การรวมตัวกันของคริสตจักร  

ทุกกลุ ่มศึกษาพระคัมภีร์ ทุกการสนทนาแบบตัวต่อตัว และทุกๆ 

บทความในโลกออนไลน์ สวรรค์และนรกนั้นเริ่มปรากฎให้เห็นในผู้คน

ต่อหน้าต่อตาของเราเอง และการทีเ่ราจะพดูบางอย่างทีพ่สิจูน์ให้เหน็ว่า

บ้างถูกน�าไปสู่ความตายและบ้างก็ถูกน�าไปสู่ความรอด ใครเล่าจะดีพอ

ส�าหรับภารกิจเช่นนี้?

พันธกิจแห่งข่าวประเสริฐในคริสตจักรของเราเกี่ยวข้องมากกว่า

การถกเถียงกันในเรื่องศาสนศาสตร์ การงานของข่าวประเสริฐล�้าลึก 

เช่นเดียวกับการท�างานของกลิ่นหอม มันไม่ใช่เพียงแค่ข้อเท็จจริงอัน

โหดร้ายทีแ่ทงทะลเุข้าไปในความคิดคน แต่เป็นกล่ินหอมทีล่อยฟุง้เข้าไป

ในหวัใจ และการทีไ่ด้สมัผสัเพยีงผวิเผนิเช่นนีก้พ็สิจูน์แล้วว่ามนัคอืชวีติ

หรือความตาย  นี่คือฤทธิ์อ�านาจอันน่าอัศจรรย์แห่งข่าวประเสริฐของ

พระเจ้า

จงกล่าวโทษการน�าทางที่ผิดพลาด
ในฐานะครสิเตยีน เราไม่ควรจะท้อใจเมือ่เราถกูตดัสนิอย่างไม่เป็นธรรม

และเมื่อผู้อื่นปฏิบัติต่อเราไม่ดี เพราะมันคือส่วนหนึ่งของพันธกิจแห่ง

ข่าวประเสรฐิ เราควรคาดหวงัว่าจะได้เจอมนัและยอมรับมนัเพือ่เหน็แก่

องค์พระผู้เป็นเจ้า คนพวกนั้นที่ปฏิเสธพระคริสต์เมื่อเราประกาศด้วย

แทบจะไม่ยอมรับเลยว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นคือการต่อต้านพระเจ้า เพื่อ

พสิจูน์ความถกูต้องของตนพวกเขาจงึคอยหาช่องทางท่ีจะโยนความผดิ

นั้นให้กับพวกเรา จริงอยู่ที่เราควรจะยอมรับความผิดพลาดจริงของเรา

ด้วยความสัตย์จริงอยู่เสมอ แต่ความมั่นใจที่บรรดาอัครทูตมีนั้นช่างน่า

ประทับใจจริงๆ มันไม่มีวิญญาณแห่งการกล่าวโทษตัวเองปรากฎอยู่ใน

พระคมัภร์ีภาคพนัธสญัญาใหม่เลย ไม่พบท่ีไหนในความกงัวลของเปาโล
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ใน 2โครินธ์ 2:15-16 เลยเมื่อท่านสรุปเรื่องพันธกิจทั้งหมดของท่าน

วิธีหน่ึงท่ีจะลบล้างผลกระทบของคริสตจักรท่ีซื่อสัตย์ได้ คือการ

ยอมให้มีความสงสัยในตวัเองอย่างไม่เหมาะสมเกดิขึน้ ชาร์ลส์ แฮดดอน 

สเปอร์เจียน กล่าวว่า “มันเป็นความจริงที่น่าเศร้ามากว่า ในบรรดา 

คนบาปทัง้หมดคนบาปทีอ่ยูใ่นคราบลูกแกะของพระเจ้านัน้ชัว่ร้ายทีส่ดุ 

คนเหล่านี้คือคนที่ตกอยู่ในบาปที่ลึกที่สุด แต่ก็มีจิตส�านึกที่สงบนิ่งสุดๆ 

(ไม่เคยกล่าวโทษ) แถมยังมีหัวใจที่แข็งกระด้างที่สุดด้วย เราสามารถ

พบคนเหล่านี้บางคนได้ในคริสตจักรของพระเจ้าเอง”5 เมื่อคนประเภท

นี้ยุแหย่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในคริสตจักร บ่อยครั้งผู้หวังดีบางคน 

ก็ท�าให้เรื่องมันซับซ้อนไปกว่าเดิมโดยการพูดว่า “แต่ว่าในทุกๆ ความ

ขัดแย้ง ทั้งคู่มักจะมีความผิดอยู่เสมอ” จริงเหรอ? มันก็จริงในหลายๆ 

ความขัดแย้ง แต่ในทุกๆ ความขัดแย้งนะหรือ? นั่นไม่ใช ่สิ่งที ่

พระคัมภีร์บอก

พระคัมภีร์พูดถงึ “ครสิตจกัรทีแ่ตกแยก” แห่งแรกไว้ว่าคนทีผ่ดินัน้

มีเพียงฝ่ายเดียว คาอินฆ่าอาเบลผู้เป็นน้องชายของตัวเองเนื่องจาก

ความขัดแย้งในเกี่ยวกับเรื่องการนมัสการ (ปฐมกาล 4:1-12) อาเบล 

ผิดอะไร คาอินถึงได้รู ้สึกว่าการท�าลายน้องชายของตัวเองนั้นมัน 

ถูกต้อง? พระคัมภีร์ตอบว่า

“อย่าเป็นเหมือนคาอินผู้เป็นฝ่ายมารและฆ่าน้องชายของตน ท�าไม 

เขาจึงฆ่าน้อง? ก็เพราะการกระท�าของตนชั่วร้ายและการกระท�าของ

น้องชอบธรรม พี่น้องทั้งหลาย อย่าแปลกใจถ้าโลกนี้เกลียดชังท่าน” 

(1ยอห์น3:12-13)

 

5 Charles Haddon Spurgeon, “The Two Effects of the Gospel,” The New Park 
Street Pulpit, Vol. I (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1981), 198. ค�าเทศนา
ของสเปอร์เจียนในวันที่ 27พฤษภาคม 1855.
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คาอินและอาเบลต่างก็เป็นคนบาปทั้งคู่ แต่สิ่งที่จุดชนวนความ 

ขัดแย้งคือการกระท�าของคาอินที่ชั่วร้ายและของน้องชายที่ชอบธรรม 

และคาอินก็ทนไม่ได้

เมื่อคริสตจักรใดก็ตามมีสมาชิกที่เป็นแบบโลกที่หัวใจของเขา 

ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ เรื่องราวท�านองนี้ก็จะเกิดข้ึนซ�้าแล้วซ�้าอีก

จนกระทั่งชีวิตแบบโลกของเขาจะถูกเผชิญหน้าแล้วความจริงใจแห่ง 

ข่าวประเสริฐได้เข้าไปแทนที่มัน ตัวอย่างเช่น ผู้คนอาจจะกล่าวหา 

พันธกิจท่ีซื่อสัตย์ต่อข่าวประเสริฐว่าไม่มีความรัก ซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหา

ที่พูดได้ง่ายๆ แต่แทบจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงได้เลย 

เราซึ่งเป็นผู ้น�าจะต้องมองให้ออกว่าก�าลังเกิดอะไรขึ้นโดยการน�า 

หลักเกณฑ์ในการประเมินตามแบบพระคัมภีร์มาใช้ จอห์น ไพเพอร์ 

ท�าให้เราเห็นภาพของสิ่งนี้ในแบบรูปธรรมที่ชัดขึ้นว่า

  
“ผมเคยเห็นการแบล็กเมลล์ (การขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ) ที่มีสาเหตุ

มาจากอารมณ์อยู่หลายครั้งในพันธกิจของผม ผมรู้สึกว่ามีความ

กระตือรือร้นที่ต้องเตือนคนอื่นในเร่ืองน้ี การแบล็กเมลล์ท่ีเกิดจาก

อารมณ์เกดิขึน้เม่ือใครคนใดคนหนึง่บอกว่าความเจ็บปวดทางอารมณ์

ของเขาหรือเธอมีค่าเท่ากับการล้มเหลวในการที่จะรักของอีกฝ่าย 

จริงๆ แล้วพวกมันไม่เหมือนกัน คนคนนั้นอาจจะรักเขาได้ดีอยู่แล้ว

และคนท่ีถูกรักก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่ และใช้ความเจ็บปวดนี้ในการ

ขูใ่ห้คนรกัของเขาหรอืเธอยอมรบัความผดิทีไ่ม่ได้ก่อ การแบลก็เมลล์

ที่เกิดจากอารมณ์บอกว่า “ถ้าฉันรู้สึกเจ็บเพราะคุณ คุณก็มีความผิด” 

ไม่มีค�าแก้ตัวอะไรทั้งนั้น คนที่รู ้สึกเจ็บปวดกลายมาเป็นพระเจ้า 

อารมณ์ของเขากลายมาเป็นทั้งผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ความจริง

ไม่มีความหมายอะไรอีก สิ่งที่ส�าคัญคือความทุกข์ทรมานของผู้เจ็บ

ปวดท่ียิ่งใหญ่ มันไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกตั้งค�าถามได้ การใช้อารมณ์

เป็นเครื่องมือเช่นนี้ชั่วร้ายยิ่งนัก ผมเห็นมันอยู่บ่อยคร้ังในตลอด 
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สามทศวรรษของผมในการรับใช้ และผมก็อยากที่จะปกป้อง 

คนเหล่านั้นที่ถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ โดยข้อหานั้น”6

ในยุคที่ความทุกข์ส่วนตัวมักถูกนับว่าเป็นความผิดของคนอื่น  

คนบางคนก็เดินเข้าไปในคริสตจักรเพื่อจะมองหาแพะรับบาป ผู้น�า 

ครสิตจกัรคือเหย่ือทีห่ามาได้ง่ายๆ สายตาทีค่นพวกนีม้องผู้น�าเหล่านัน้

ด้วยความโกรธแค้นดังที ่ดร.ไพเพอร์กล่าวนัน้ แลดจูะสบัสนในด้านของ

เหตผุล แต่ในด้านของจติใจกลับมแีรงกระตุน้อยูภ่ายในความคดิของเขา

อย่างไม่มีสิ่งใดมาต้านทานได้ และพวกเขาพร้อมที่จะเผยแพร่ความ

เข้าใจแบบนั้นไปสู่คนอื่นๆ ด้วย จากนั้นในนามของ “การคืนดีกัน” ผู้น�า

เหล่านี้อาจรู้สึกกดดันให้ต้องสารภาพส�าหรับส่วนที่เป็นความบาป 

ในพันธกิจของพวกเขา ซึ่งอันที่จริงก็คือการซื่อสัตย์ต่อข่าวประเสริฐ 

และเป็นการส�าแดงความรักต่อผู้อื่น

ศัตรูและเพื่อน
อกีครัง้ ให้เราถ่อมใจและยอมรับด้วยความสัตย์จรงิในทกุๆ ความผดิพลาด 

แต่ 2โครินธ์2:15-16 สอนเราว่าการต่อต้านที่เราเผชิญอยู่น้ันสามารถ

เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเราซ่ือสัตย์ต่อข่าวประเสริฐ (ที่สร้างความแตกแยก) 

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ผู้ทรงพระพิโรธ) แค่ไหน

ความซื่อสัตย์ย่อมท�าให้เกิดศัตรูบนโลก แต่คนท่ีซื่อสัตย์ก็ยังมี 

ท่านผู้หนึ่งที่เป็นทั้งเพื่อนและผู้แก้ต่างให้ คือพระองค์ผู้นั้นที่ประทับอยู่

เบื้องบน

6 John Piper, มาจากบทความของ Justin Taylor, “Tozer’s Contradiction 
and His Approach to Piety,” Between Two Worlds blog, June 8, 2008, 
thegospelcoalition.org/blogs/justintaylor/2008/06/08/tozers-contradiction-and-
his-approach_08/.
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“ความสุขมีแก่ท่านเมื่อคนทั้งหลายสบประมาท ข่มเหง และใส่ร้าย

ป้ายสีท่านเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะบ�าเหน็จของท่าน 

ในสวรรค์ยิ่งใหญ่นัก เพราะพวกเขาได้ข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะ

ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน” (มัทธิว5:11-12) 





127

บทที่ 7

หนทางข้างหน้าของเรา

พวกเขาติดตามลูกแกะไปทุกหนทุกแห่ง

วิวรณ์ 14:4 (ERV)

ตลอดทั่วทั้งโลก :

ไม่มีความจริงข้อไหนที่หนักแน่นและม่ันคงเท่ากับหลักค�าสอน 

แห่งข่าวประเสริฐ

ไม่มีชุมชนใดมีมนุษยธรรมเท่ากับวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐ

ไม่มีอะไรที่ถูกต่อต้านแต่กระนั้นก็ยังไถ่คนเป็นอันมากได้เหมือนกับ

ท้ังสองส่ิงนี้ และไม่มีสิ่งใดที่ควรค่าแก่การอุทิศด้วยหมดทั้งชีวิต

แบบนี้อีกแล้ว

ผมหวังว ่า ถึงตอนนี้คุณจะเชื่อได้แล ้วว ่าหลักค�าสอนแห่ง 

ข่าวประเสริฐคือสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ และวัฒนธรรมแห่ง 

ข่าวประเสริฐมอบความเป็นมนุษย์ให้แก่ผู้คน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว  

อะไรคอืก้าวต่อไป? เราถกูเรยีกร้องให้ท�าสิง่ใด? ต้องท�าอะไรบ้างเพือ่ให้

ข่าวประเสริฐที่เรารักไปฟื้นฟูคริสตจักรที่เรารัก? 

เน่ืองจากจิตใจของเราได้เสื่อมทรามไป (เยเรมีย์ 17:9) สิ่งแรก 

ที่เราต้องท�าคือคุกเข่าลงต่อพระเจ้าและวิงวอนขอให้พระองค์ฉวยเรา 

ไว้ให้แน่นด้วยความถ่อมใจ เราทุกคนอยู่ห่างจากหายนะทางศีลธรรม
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และทางพันธกิจเพียงแค่ก้าวเดยีวเสมอ ให้เรายอมรบัความจรงิว่าความ

ปรารถนาของเราน้ันสามารถขดัแย้งต่อวถิทีางของพระเจ้าได้อย่างมาก

คุณและผมต่างก็ไม่ใช่พระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ช่วยให้รอดนั้นมีเพียง 

ผู้เดียว เพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบกระโจนเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของ

พระองค์เดี๋ยวนี้ และจงอย่าได้หยุดท�าแบบนี้เลย จงท�ามันทุกๆ นาที

ตลอดท่ีเรามีลมหายใจอยู ่ฟรานซสิ เชฟเฟอร์เคยพดูว่า “เราไม่ได้ก�าลัง

สร้างอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์ก�าลังสร้างอาณาจักรของพระองค์

อยู่ และเราก็อธิษฐานขอให้เรามีสิทธิพิเศษท่ีจะได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

ในงานนั้น” 

ภายใต้ขอบเขตของโอกาสทั้งหลายท่ีพระองค์ทรงโปรดมอบให้  

ผมได้เห็นของขวัญล�า้ค่าธรรมดาๆ อยูส่ามสิง่ทีเ่ราทกุคนและคริสตจกัร

ของพวกเราสามารถรับมาได้ นั่นคือ ฤทธิ์อ�านาจ ความกล้าหาญและ

ความรัก หากปราศจากสามสิ่งนี้ผมก็มองไม่เห็นหนทางข้างหน้าเลย  

ทั้งสามส่ิงมาจากพระคัมภีร์ เราไม่ต้องใช้เงินหรือการนมัสการรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ได้มันมา พวกมันสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะใน 

ครสิตจกัรใดหรอืคณะนกิายไหน ตราบใดทีต่วัข่าวประเสริฐเอง (และเป็น

ข่าวประเสรฐิเท่าน้ัน) ได้รบัอนญุาตให้ยนือยูท่ีต่รงใจกลางของคริสตจกัร

แห่งนั้น

หากเราได้ทนทุกข์กับการยอมสูญเสียทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 

พระคริสต์แล้ว ก็ไม่มีอีโก้ใดๆ ให้ต้องคอยปกป้องหรือความแค้นให้ต้อง

ช�าระอกี เราเป็นไททีจ่ะรบัฤทธิอ์�านาจ ความกล้าหาญและความรกัของ

พระองค์ พวกมันประสบความส�าเร็จมากกว่าส่ิงใดๆ ในโลกนี้ เพราะ

พวกมนัมาจากท่ีทีส่งูกว่าโลก ช่างมพีลังเหลือเกนิเมือ่คริสตจกัรของเรา

สามารถพดูได้ว่า “เราจะไม่เดินไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวหากปราศจาก

ฤทธิเ์ดช ความกล้าหาญและความรกัของข่าวประเสรฐิทีม่ต่ีอพระเกยีรติ

ของพระคริสต์เพียงผู้เดียว ไม่เอาแบบเดิมอีกแล้ว!” 
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ให้เรามาพิจารณาสมบัติอันล�้าค่าเหล่านี้ทีละอย่างกัน

ฤทธิ์อ�านาจ
สิ่งแรกคือฤทธ์ิอ�านาจ ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า 

(โรม1:16) และพระเยซูตรัสว่าสาวกของพระองค์จะ “ได้รับฤทธิ์อ�านาจ

จากเบื้องบน” (ลูกา 24:49) ในวันเพ็นเทคอสต์ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น  

“ในทนัใดนัน้ ก็มีเสยีงจากฟ้าสวรรค์เหมอืนเสยีงพายกุล้า” (กจิการ 2:2) 

ฤทธิอ์�านาจนีไ้ม่ได้มาจากอาจารย์ จากผูค้นหรอืทมีนมสัการ แต่มาจาก

สวรรค์ (อย่างกระทนัหนั) โดยไม่มคี�าอธบิายใดๆ นอกเสยีจากว่าพระเจ้า

ทรงมีส่วนในนั้น

เราจะรบัพระนามของพระครสิต์โดยไม่รบัฤทธ์ิอ�านาจของพระคริสต์ 

ได้อย่างไร? ถ้าเป้าหมายของเราไม่สงูไปกว่าสิง่ทีเ่ราสามารถท�าให้ส�าเรจ็

ได้ด้วยการจดัการและความคดิของเราแล้ว เรากน่็าจะเปลีย่นครสิตจกัร

ของเราให้กลายเป็นศูนย์พัฒนาชุมชนไปเสียเลย แต่ถ้าเรารู ้สึก 

เหนื่อยหน่ายใจกับตัวเองและสติปัญญาของตัวเอง หากเรารู้สึกอับอาย

เพราะความล้มเหลวของเราแล้ว ถ้าเช่นนั้นเราก็พร้อมแล้วส�าหรับ 

ของขวัญแห่งฤทธิ์อ�านาจจากเบื้องบน

บ่อยครัง้เหลอืเกนิทีเ่รามองฤทธิอ์�านาจของพระเจ้าว่าเป็นเหมอืนกบั 

ส่วนผสมที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มพลังให้กับสมรรถภาพของเรา คริสตจักร

ในยุคแรกไม่ได้คิดแบบนั้น พวกเขาคิดว่าฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า

เป็นการแทรกแซงท่ีอัศจรรย์ของพระเจ้าซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้พวกเขาก ็

ไม่สามารถท�าอะไรได้เลย แม้แต่ถ้อยค�าของข่าวประเสรฐิเองกย็งัไม่เคย

ถูกคาดหวังว่าจะเกิดผลได้เองโดยอัตโนมัติ อัครทูตเปาโลได้ให ้

ความหมายของพันธกิจที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในหมู่พ่ีน้องชาวเธสะโลนิกา

แบบน้ีว่า “ข่าวประเสรฐิของเรามาถงึท่าน ไม่ใช่เพยีงด้วยถ้อยค�าเท่านัน้ 
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แต่ด้วยฤทธ์ิอ�านาจ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด้วยความเชื่อมั่น 

อนัลกึซึง้” (1เธสะโลนกิา 1:5) การมาถงึของข่าวประเสรฐิกระตุน้ให้เกดิ

การเผชิญหน้ากัน คือความขัดแย้งระหว่างการอ้างสิทธิของวัฒนธรรม

ชาวเธสะโลนกิาและการอ้างสทิธขิองอาณาจกัรทีเ่ป็นอมตะ พระกติตคิณุ

ได้หนัหัวใจของชาวเธสะโลนกิาจากการตดิตามรปูเคารพท่ีคดิขึน้มาเอง

ไปสู่การปรนนิบัติพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และมีชีวิต (1เธสะโลนิกา 1:9)  

ความคิดที่ว่าพระเจ้าจะเพิ่มพลังของเขาโดยการเพียงแค่เติมพลัง 

ของพระองค์ให้เขาคือสิ่งที่อยู่ห่างไกลจากความคิดของผู้เชื่อเหล่านี้

อย่างที่สุด

เราสามารถเข้าใกล้ฤทธ์ิอ�านาจของพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร 

ในวันนี้? ค�าตอบนั้นง่ายเสมอ ทั้งหมดที่เราท�าได้คือการกลับไปหา 

องค์จอมเจ้านายและกลับไปที่พระคุณของพระองค์อีกครั้ง ดังที่ว่า  

“จงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:1) 

ค�าตอบนั้นฟังดูง่ายเกินไปหรือแม้แต่น่าผิดหวังหรือเปล่า?  

ถ้าอย่างน้ันก็จงลองท�าดู มันไม่ง่ายเลย มันหมายถึงการตั้งใจปฏิเสธ 

พลงัหรอืฤทธิอ์�านาจซ่ึงมาจากทีอ่ืน่เว้นแต่พระคณุของพระครสิต์ผูเ้ดยีว 

การปฏิเสธเช่นนี้ช่างขัดกันกับคริสเตียนแบบที่เชื่อมั่นในตัวเอง แบบที่

ต้องท�าทกุอย่างตามแผน มนัไม่เข้ากันกบัครสิเตยีนประเภทปฏบิตันิยิม1  

เช่นพวกเราเสียเลย ดูเหมือนว่าความเฉลียวฉลาดของเราให้ค�ามั่น

สัญญาเสมอว่าจะสร้างผลกระทบได้มากกว่าเป็นไหนๆ แต่ในความ 

เป็นจริงแล้วเจ้าความเฉลียวฉลาดน้ีคือหน้ีสินที่ปลอมตัวมาเป็น

ทรัพย์สินได้อย่างแนบเนียนที่สุด สงครามแท้จริงที่เราก�าลังสู้รบอยู่ใน

ยุคของเรานั้นมันล�้าลึกมาก มากเสียจนเราจะสามารถชนะมันได้โดย

1 คริสเตียนประเภทปฏิบัตินิยม  คือ คริสเตียนที่เน้นผลในทางปฏิบัติมากกว่าหลักค�า
สอน ซึ่งเชื่อว่าความเชื่อหรือวิธีแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นหากมันก่อให้เกิดผลดี แม้ว่าจะ
ขัดกับพระค�าภีร์ก็ตาม
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พระคุณที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น อาวุธในสงครามอ่ืนๆ ล้วนแต่ 

น�าไปสู่การถอยหนี ความพ่ายแพ้และความอับอาย แต่เมื่อรับการเสริม

ก�าลังโดยพระคุณของพระองค์แล้ว แม้จะมีการล้มลงแต่เราก็จะพบ

ชัยชนะจนนับครั้งไม่ถ้วน

เนื่องจากตอนนี้เราก�าลังคิดถึงเร่ืองฤทธิ์อ�านาจจากพระเจ้าอยู่  

คุณก็อาจคาดหวังว่าผมจะเรียกร้องให้มีการอธิษฐานมากข้ึนใช่ไหม?  

ใช่แล้ว ให้เราอธิษฐานมากขึ้นและมากขึ้น! เราจะไม่สามารถมี

ประสบการณ์กับพระเจ้าได้เลยหากปราศจากการพึง่พาพระเจ้าและการ

ร้องทูลต่อพระองค์ อาจารย์เอริค อเล็กซานเดอร์ จากคริสตจักร 

เชิร์ชออฟสก๊อตแลนด์ อธิบายว่าการอธิษฐานมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับ 

งานของเราอย่างไร “การอธิษฐานคือหัวใจส�าคัญของงานที่พระเจ้า 

ทรงเรียกให้เราท�า บ่อยครั้งเรามักจะพูดถึงการอธิษฐานเผื่อการงาน  

แต่จริงๆ แล้วการอธิษฐานต่างหากที่เป็นการงานที่แท้จริง”2

ทกุวนันี ้เราแทบจะมองไม่เหน็เลยว่าความร้อนรนในการอธษิฐาน

อยู่ในฐานะของปัจจัยส�าคัญในการท�าพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ แต่ผม

เชื่อว่าการท่ีจะคอยกระตุ้นให้ผู้คนอธิษฐานก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี ผลที ่

ได้น้ันไม่มีอะไรไปมากกว่าคล่ืนของความกระตือรือร้นที่ผ่านเข้ามา 

แล้วก็จะผ่านไป ผมรู้จกัแค่วิธหีนึง่ทีจ่ะกระตุน้ให้ครสิตจกัรอธษิฐานแล้ว

ก็อธิษฐานต่อไปอีกเรื่อยๆ ให้ฤทธ์ิอ�านาจของพระเจ้าลงมา (ซึ่งน่ีเป็น 

วธิทีีจ่ะไม่ผดิพลาดเลย) นัน่คอืพวกเราต้องเจอกบัความล้มเหลว เราจะ

ต้องล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าและอย่างเห็นได้ชัดเพื่อให้เห็นว่าเราไว้ใจ

ตวัเองมากกว่าพระเจ้าแค่ไหน เราต้องช็อคเพราะการล่มสลายทีเ่กดิจาก

วิธีท่ีดีท่ีสุดของเราก่อน แต่หายนะรวมทั้งปัญหาและความละอายที่ 

เกิดจากมันนี้ช่างเป็นพรเสียจริงๆ หากมันได้น�าเรากลับไปหาพระเจ้า

2  Eric J. Alexander, “A Plea for Revival,” ในหนังสือ Our Great God and Savior 
(Edinburgh: Banner of Truth, 2010), 174.
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อีกครั้ง! 

แม้แต่อัครทตูเปาโลกไ็ด้เรยีนรูม้นัมาด้วยวธิทีีย่ากล�าบาก พระเจ้า

ได้ให้ท่านเห็นภาพนิมิตและการส�าแดงของสวรรค์ (2โครินธ์ 12:1-4) 

ประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าท่านจะได้พบกับ

ฤทธ์ิอ�านาจ แต่มันคอื “หนามในเนือ้” ของท่านต่างหาก มนัคอืความเจบ็

ปวดที่ท�าให้ท่านอ่อนแออย่างเป็นทุกข์ (ข้อ 5-10) ในความขาดแคลน

อย่างที่สุดของท่านน่ีเองคือที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามาพบท่านด้วยฤทธิ์

อ�านาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จากนั้นพันธกิจของท่านก็ได้รับแรงฉุด

แบบท่ีไม่เคยมมีาก่อน “ด้วยเหตน้ีุแหละ เพ่ือพระครสิต์ ข้าพเจ้าจงึชืน่ชม

ในความอ่อนแอ ในการสบประมาท ในความยากล�าบาก ในการกดขี่

ข่มเหง ในความยุ่งยาก เพราะเม่ือใดที่ข้าพเจ้าอ่อนแอเม่ือน้ันข้าพเจ้า 

ก็เข้มแข็ง” (ข้อ 10) 

ต่อไปนี้คือทางเลือกที่เราจะต้องเผชิญแบบเป็นนาทีต่อนาทีไป  

นั่นคือ เราจะหาทางเพื่อให้ตัวเองเป็นท่ีประทับใจของคนอื่นไหม?  

เราจะคาดหวงัว่าตวัเองคอืผูค้วบคุมทกุอย่างอย่างเบต็เสร็จเสมอไปหรือ

ไม่? เราจะท�าทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราคือผู้ชนะตลอดไปหรือไม่? 

หรือเราจะมีความสุขเพราะพลังของพระคริสต์สถิตอยู่ในความอ่อนแอ

อันไม่มีที่สิ้นสุดของเรา? “ไม่มีใครสามารถท�าให้ดูเหมือนว่า ตัวเองเป็น

คนฉลาดและพระเยซูคริสต์ก็เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ในเวลา

เดียวกันได้”3 ไม่มีคริสตจักรไหนสามารถท�าแบบนี้ได้เช่นกัน

ความกล้าหาญ
สมบตัลิ�า้ค่าอย่างท่ีสอง คอืความกล้าหาญ พระเยซตูรสัว่า “ผูใ้ดต้องการ

เอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริฐ 

3 James Denney, เอามาจาก James S. Stewart, Heralds of God (New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1946), 74.
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ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:35) 

มีเพียงทางเดียวท่ีจะรับใช้องค์เจ้านายของเรา คือด้วยการถวาย

ท้ังหมดที่มีและไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตาม “เพื่อว่าพระองค์จะทรง 

เป็นเอกในทกุสิง่”(โคโลส ี1:18) เฮนรี ่ดรมัมอนด์เคยกล่าวไว้ว่า “อย่าได้

เข้าไปใกล้คริสตศาสนาเลยเชียวหากว่าคุณไม่เต็มใจที่จะแสวงหา 

แผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างแรก ผมรับประกันเลยว่าคุณจะมีแต่ชีวิต 

ที่ล�าเค็ญและไม่เป็นสุขเลยหากคุณแสวงหามันเป็นล�าดับที่สอง”4

ข่าวประเสริฐไม่เคยขยายออกไปได้โดยปราศจากการเสียสละ 

ของใครบางคน การจะใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของราคาสูง

ที่ต้องจ่ายน้ันต้องอาศัยความกล้าหาญ แต่มันก็ปลดปล่อยเราให้เป็น

อิสระด้วย เราไม่ถูกถ่วงโดยความเห็นแก่ตัวอีกแล้ว ไม่ถูกจองจ�าโดย

ความส�าเร็จในอดีตอีก ไม่ต้องถูกข่มขู่โดยความล้มเหลวในอดีตอีก  

ต่อไป แต่เราเป็นอิสระที่จะออกไปวิ่งบนลู่ว่ิงที่อยู่ตรงหน้าเราโดยมอง

ตรงไปที่พระเยซูผู้เดียว

ฉะนั้น เราต้องย้ายจุดสตาร์ท (ในทางความคิด) ของตัวเองในลู่วิ่ง

ท่ีเราจะลงแข่ง หรอืทางเดินตรงตนีเขาของภเูขาลูกทีเ่ราก�าลังจะปีนป่าย

ให้เรยีบร้อยเสยีก่อน และเพลดิเพลนิไปกบัมนัในฐานะของการผจญภยั

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต และก็ท�าเรื่องที่ยากเรื่องต่อไปในชีวิต

ความย่ิงใหญ่ของพระคริสต์ท�าให้เกิดความกล้าหาญขึ้นในเรา 

เปาโลเขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้า . . . ลืมสิ่งที่ผ่านมาและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่

ข้างหน้า ข้าพเจ้ารุดหน้าไป” (ฟีลิปปี 3:13-14) คริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่

ฝ่ายวญิญาณจะคิดเช่นน้ี (ข้อ 15) พวกเขาได้ถกูข่าวประเสริฐฉวยเอาไว้ 

แล้วก็กลายมาเป็นคนที่ร้อนรน เปิดกว้าง และมองไปข้างหน้าลูกเดียว

ศิษยาภิบาลที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะไม่ท�ากับคริสตจักรของ

4 Henry Drummond, เอามาจาก Raymond C. Ortlund, Let the Church Be the 
Church (Waco: Word, 1983), 44.
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ตัวเองราวกับว่าเป็นลูกเต๋าเสี่ยงทาย แต่เขาจะเปิดใจต่อการแสวงหา

การปฏิรูปที่แท้จริงของคริสตจักรแห่งนั้นด้วยความจริงใจ ศิษยาภิบาล

ที่ฉลาดทุกคนจะถามว่า “มีอะไรในคริสตจักรของเราบ้างที่สมควรจะ 

ได้รับการปกป้องรักษาไว้ด้วยทุกอย่างที่เรามี?” บางอย่างก็คู ่ควร 

กับต�าแหน่งนั้น แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่าง

หากคุณเป็นผู้น�าคริสตจักรและคุณได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง

ในพนัธกจิของคณุแล้ว ท�างานให้ผ่านไปในแต่ละวันด้วยความเบือ่หน่าย 

ไปรบัเงนิเดอืนอย่างเป็นประจ�า และรอจนกระทัง่คุณเกษียณอายุ ปัญหา

ของคณุนัน้ไม่ใช่ว่าคุณขาดโอกาส ปัญหาคือคณุหลงลืมหรอืมองไม่เหน็

สง่าราศขีองพระเยซูไปแล้ว คณุพงึพอใจกบับางอย่างทีม่ค่ีาน้อยกว่าไป

แล้ว คณุต้องหนักลบัจากทกุเกียรตทิีด้่อยค่ากว่าเกียรตขิองพระเยซ ูและ

รับใช้องค์จอมเจ้านายของคุณใหม่อีกครั้งด้วยการยอมสละสิ่งเหล่านั้น

ทิ้งอย่างชื่นชมยินดี

หากคณุไม่ได้รูส้กึตืน่เต้นหรอืจดจ่อรอคอยกับการทีพ่ระพรสดใหม่

นีจ้ะมาถงึครสิตจักรของคณุ บางทอีาจเป็นเพราะคณุลืมไปว่าคริสตจกัร

เป็นของใครอยู่ก็ได้ คริสตจักรไม่ใช่ของคุณเอง มันถูกซื้อมาด้วยราคา

ที่สูงและมันก็เป็นของท่านอีกผู้หนึ่ง ให้พระองค์ท�าตามน�้าพระทัยของ

พระองค์ตามพระวจนะของพระองค์เพื่อพระเกียรติของพระองค์ผู้เดียว

เท่านัน้เถดิ จงวางใจในพระองค์ว่าในทกุๆ สมบติัจอมปลอมท่ีคุณจะยอม

มอบให้แก่พระองค์นั้น พระองค์จะทรงอวยพรคุณด้วยความม่ังค่ัง 

ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงมากยิ่งกว่านั้นอีก

อุปสรรคข้อใหญ่ของพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐผ่านทางคริสตจักร

ของคณุน้ันไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูใ่นโลกข้างนอก อปุสรรคข้อใหญ่อยูใ่นคริสตจกัร

ของคุณเอง ทุกคริสตจักรล้วนแต่เป็นอุปสรรคและส่ิงกีดขวางต่อ 

ข่าวประเสรฐิไม่มากก็น้อย แม้แต่ในขณะทีเ่รามีความตัง้ใจว่าจะประกาศ

ข่าวประเสริฐให้ออกไปก็ตาม ฉะนั้นทุกคริสตจักรจึงควรจะตรวจสอบ 



135

ข่าวประเสริฐ

ตัวเอง จากนั้นเราควรมีการปรับเปล่ียนไม่ว่าจะต้องเจ็บปวดเท่าใด  

น่าอับอายขนาดไหน หรือมีคนต่อต้านมากเท่าไหร่ก็ตาม เราต้องท�า

เนื่องจากความรักที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์ พระองค์จะให้เกียรติกับ

ความกล้าหาญของเรา เพราะมันคือความกล้าหาญที่เกิดข้ึนจาก 

ความเชื่อ

พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าคริสตจักรยุคแรกนั้นตีราคาความ 

กล้าหาญไว้สูงกว่าชีวิต (กิจการ 4:23-31) มันจะน่าตื่นเต้นสักแค่ไหน

หากคริสตจักรของเราทุกวันนี้จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและมีความมั่นใจ

ว่าพระองค์มีเป้าหมายแห่งข่าวประเสรฐิส�าหรบัพวกเรา ช่างเป็นเรือ่งที่

น่าชื่นใจเมื่อคริสตจักรพร้อมใจกันแล้วกล่าวว่า “เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามัน

จะเป็นยังไงต่อ แต่เราจะวางใจในพระเจ้าและก้าวต่อไป เพราะสิ่งที่มี

ความหมายต่อพวกเราที่สุดคือพระเกียรติสิริที่ยิ่งใหญ่มากกว่าใคร 

บนโลกนี้ของพระเยซู”

ความกล้าหาญครัง้ใหม่นัน้เริม่ต้นทีผู่น้�าเสมอ ไม่ว่าผูน้�าจะมีลักษณะ 

เป็นอย่างไร ทั้งคริสตจักรก็จะกลายมาเป็นเหมือนเขาในที่สุด ถ้าผู้น�า

สนใจเพียงแค่เรื่องธุรกิจและภารกิจเท่านั้น แม้แต่การนมัสการของ 

คริสตจักรก็จะกลายมาเป็นเหมือนกับธุรกิจด้วย ถ้าผู้น�าคริสตจักรเป็น

คนที่กล้าหาญเพ่ือพระคริสต์ คริสตจักรก็จะพลอยเป็นอย่างนั้นด้วย 

จอห์น ฮุสส์ ศิษยาภิบาลสังกัดเอพิสโคปอลของคนรุ่นก่อนหน้าเรา  

พูดกับเราในทุกวันนี้ว่า

มันเป็นความเชื่อของผมที่มีมากขึ้นเร่ือยๆ ว่าไม่มีชุมชนคริสเตียน

แห่งใดสามารถท�าหน้าทีท่ีแ่ท้จรงิของมนัได้อย่างสมบรูณ์ หากภายใน

ชีวิตของกลุ่มผู้น�าแห่งน้ันไม่มีชุมชนเล็กๆ ของผู้เชื่อท่ีมีใจร้อนรน 

ซึ่งได้รับการเปล่ียนแปลงและกลับใจมาเช่ืออย่างแท้จริงอาศัยอย่าง

เงียบๆ อยู่ในน้ัน ปัญหาที่เกิดกับชุมชนของผู้เชื่อส่วนใหญ่คือ ไม่มี
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ใครในน้ันได้รับการเปล่ียนแปลงใหม่อย่างสิ้นเชิงและอย่างแท้จริง 

ซึ่งรวมถึงศิษยาภิบาลด้วย ถึงแม้ที่ตรงใจกลางของการสามัคคีธรรม

น้ันจะมีผู้รับใช้คนหน่ึงที่อุทิศตัวและเสียสละ แต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

มากจนกว่าจะมีชุมชนที่ประกอบด้วยชายและหญิงซึ่งได้รับการ

เปลีย่นแปลงเกดิข้ึนมาเสยีก่อน เราไม่ต้องการคนธรรมดา คนธรรมดา

ไม่สามารถน�าคนพวกทีไ่ร้ศาสนาและโหดร้ายอย่างนครนวิยอร์กให้มา

เชื่อในพระคริสต์ได้ เราต้องการผู้มีใจร้อนรนอย่างเงียบๆ5

ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเอพิสโคปอลเท่านั้น ฮาวเวิร์ด กินเนสผู้น�า 

รุ ่นแรกของพันธกิจนักศึกษาอินเตอร์วาร์ซิตี้คริสเตียนเฟลโลชิป  

ได้ท้าทายเราในท�านองเดียวกันว่า 

คนท่ี “ปฏิเสธ” ตนเอง รับกางเขนของพระคริสต์แล้วแบกมันตาม 

พระองค์ไป . . . คนท่ีเต็มใจยอมหล่ังเลือด ยอมทนทุกข์และตาย 

บนไม้กางเขนนั้น (หากจ�าเป็น) คนพวกนี้อยู่ที่ไหน? . . . นักผจญภัย 

นักส�ารวจ หน่วยกล้าตายของพระเจ้า ผู้ถือว่าวิญญาณหนึ่งดวงของ

มนุษย์น้ันมีค่ามากยิ่งกว่าความรุ่งเรืองหรือล่มสลายของจักรวรรดิ 

เป็นไหนๆ คนพวกนี้อยู่ที่ไหน? . . . คนที่เต็มใจจะยอมสละทุกอย่าง

เพื่อนิมิตน้ันอยู่ท่ีไหน? . . .คนของพระเจ้าในเวลาแห่งฤทธิ์อ�านาจ 

ของพระเจ้าในทุกวันนี้หายไปไหน?6

โจนาธาน เอ็ดเวิร์ด พูดหนุนใจเราว่า

มสีองสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างเร่งด่วนในตวัของผู้รบัใช้พระเจ้า (หากพวกเขา

อยากเห็นอาณาจักรของพระคริสต์ขยายออกไป) นั่นคือความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าและความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ อทิธิพลและพลงั

5 John Heuss, Our Christian Vocation (Greenwich: The Seabury Press, 1955), 
15–16.

6 Howard W. Guinness, Sacrifice (Chicago: InterVarsity Press, 1947), 59–60.
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ที่พวกเขาจะสามารถสร้างผลกระทบได้น้ันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดมาก 

คนคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถธรรมดาๆ แต่ด้วยความกระตือรือร้น

และความต้ังใจอย่างแน่วแน่ก็ประสบความส�าเร็จมากกว่าคนท่ีมี

พรสวรรค์มากกว่าเขาสิบเท่าแต่ขาดความร้อนรนและความตั้งใจ 

ที่แน่วแน่ คนท่ีมีคุณสมบัติสองข้อน้ีโดยทั่วไปแล้วจะประสบความ

ส�าเร็จในเกือบจะทุกด้าน ส่วนใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ 

(ไม่ว่าจะเป็นการปฏวัิตทิีท่�าส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในอาณาจกัรและจกัรวรรดิ

ของโลกนี้) ส่วนมากเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาอย่างแรงกล้าและ

ความต้ังใจอย่างแน่วแน่ บุคลิกที่ท�างานหนักอย่างเอาจริงเอาจัง  

มีความกล้าหาญโดยปราศจากความกลัวใดๆ และความมุ่งม่ันตั้งใจ

อย่างไม่ยอมลดละ หากใครมีคุณสมบัติเหล่านี้และเขาคือผู้น�า ไม่ว่า

จะเป็นงานใดของมนษุย์สิง่นีจ้ะช่วยให้เขาประสบผลส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ 

เมื่อผู้คนเห็นความปรารถนาอันแรงกล้าและความตั้งใจอย่างแน่วแน่

มากๆ ในใครสักคน มันท�าให้ผู้คนรู้สึกย�าเกรงคนคนนั้นและมันยังส่ง

อิทธิพลเหนือพวกเขาเหล่านั้นด้วย แต่ในขณะที่เรายังคงเฉยชาและ

ด�าเนนิชวีติอยูใ่นวถิอีนัโง่เขลาคอืในรปูแบบเดิมๆ อยู ่เรากจ็ะไม่มทีาง

ประสบความส�าเรจ็ในสิง่ใหญ่ได้ หากความพยายามของเราแสดงออก

มาเป็นความเฉยชาและการลังเล ผู้คนก็ไม่แม้แต่จะคิดคล้อยตามเรา

เลย . . . ลักษณะของความเฉยชาและความขลาดกลัวมีแต่จะกระตุ้น

ให้เกิดการต่อต้าน7

ความรัก
สมบัติล�้าค่าอย่างที่สามที่คริสตจักรจ�าเป็นต้องมีนั้นคือความรัก “จงท�า

ทุกส่ิงด้วยความรัก” (1โครินธ์16:14) อัครทูตเปาโลน�าหลักค�าสอน 

แห่งข่าวประเสริฐทุกข้อที่ท่านเคยสอนมาใน 1โครินธ์ เข้ามาสู่บทสรุป

ในทางปฏิบัติด้วยประโยคเพียงประโยคเดียวเท่านั้น ความงดงามแห่ง

ความรักคือมงกุฎของคริสตจักรที่ได้รับการสอนมาเป็นอย่างดี

7 Jonathan Edwards, “Thoughts on the Revival,” ในหนังสือ Works (Edinburgh: 
Banner of Truth, 1979), I:424. Style updated.
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มันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร? พระคริสต์เองคือผู ้ที่น่ารัก 

ในทุกๆ ทาง ในค�าเทศนาของจอห์น เฟลโวล ซึ่งมีชื่อหัวข้อเหมือนกัน

นีช่้วยเราให้มองเหน็ความงามอย่างหมดจดแห่งองค์จอมเจ้านายของเรา

ที่ไม่มีสิ่งใดอาจเทียบได้ ว่า

พระคริสต์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่ถูกสร้างซ่ึงดีเลิศที่สุดและน่ารักท่ีสุด

อย่างไม่อาจจะวัดได้ ไม่ว่าจะพบความน่ารักในสิ่งเหล่านี้อย่างไรแต่ก็

ยังคงพบกล่ินที่น่ารังเกียจอยู่ในน้ันบ้าง ภาพที่สวยงามท่ีสุดก็ยังมี 

แสงเงา อัญมณีท่ีหายากที่สุดและงดงามท่ีสุดก็ยังต้องมีฉากหลังท่ี 

มืดด�าเพื่อที่จะให้ความงามของมันเฉิดฉายออกมา สิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุด

อย่างดสีดุกเ็ป็นได้เพยีงแค่ความหวานทีม่รีสขมเจอืปนมาด้วย หากมี

บางอย่างท่ีถูกใจก็ต้องมีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมอยู่ด้วย หากใคร 

สกัคนเป็นคนทีด่เีลศิในทกุๆ อย่างและมนัท�าให้เราพงึพอใจ (ไม่ว่าจะ

โดยธรรมชาติหรือโดยพระคณุ) เขากย็งัมคีวามชัว่ร้ายบางอย่างปะปน

อยู่ในคุณลักษณะนั้นที่จะท�าให้เราผิดหวังได้อีกด้วย แต่มันไม่ได้เป็น

แบบน้ันในพระคริสต์ผู้ท่ีน่ารักในทุกๆ ทางของเรา ความดีเลิศของ

พระองค์นัน้บรสิทุธิแ์ละไม่มสีิง่อืน่เจอืปน พระองค์เปรยีบเสมอืนทะเล

ของน�้าหวานที่ไม่มีรสขมเจือปนอยู่เลยแม้เพียงหยดเดียว8

พระคริสต์ทรงเป็นเช่นนี้แหละ พระองค์จะยังคงเป็นทะเลแห่ง 

รสหวานซึง่ไม่มทีีส่ิน้สดุส�าหรบัเราอยูเ่สมอ เราจะไม่พบรสขมในพระองค์

เลยแม้แต่หยดเดียว ไม่มีอะไรในตัวพระคริสต์ที่เราต้องกังวล พระองค์

คือผู้ที่น่ารักและน่าพึงใจที่สุด

ความหมายต่อเราในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์นัน้น่าสนใจ

และน่าจดจ�า พระคริสต์ผู้ทรงอยู่ “ใกล้พระทัยพระบิดา” (ยอห์น 1:18 

8 John Flavel, “He Is Altogether Lovely,” ในหนังสือ The Whole Works of the 
Reverend Mr. John Flavel (London: Thomas Parkhurst, 1701), I:332. Style 
updated.
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ฉบับนิวลีฟว่ิง) ได้เข้ามาในโลกที่ช่ัวร้ายของเรา พระองค์สถิตอยู่ใน 

ครสิตจกัรของพระองค์ในทกุวนันีแ้ละมนักแ็สดงให้เหน็อยูแ่ล้ว พระองค์

น�าความอ่อนโยน ความมีเหตุผล ความอดกลั้น ความจริงใจ และการ

เอาใจใส่อย่างไม่เห็นแก่ตัวเข้ามาในความสัมพันธ์ที่พวกเรามีต่อกัน  

เราไม่ได้ท�าสิง่ทีค่วรท�าต่อพระองค์ในหลายๆ อย่าง แต่เราเป็นของท่าน

ผูห้นึง่ซึง่น่ารกัในทกุๆ ทาง ซ่ึงน่ันหมายความว่าเราไม่สามารถมลีกัษณะ

นิสัยของคนที่คุยโวโอ้อวด ไร้ค่า ชอบส่อเสียดหรือน่ารังเกียจ (ที่ต้องได้

รับการแก้ไขโดยข่าวประเสริฐของพระองค์อย่างทันที) ได้เลย ผู้คน 

ในโลกจะเห็นความงามที่แท้จริงของพระองค์ผู้เป็นศีรษะของเราได้

อย่างไร หากพระกายเบื้องล่างของพระองค์นี้มีแต่รอยด่างพร้อยของ

ความน่าเกลียดน่าชังเหมือนส่ิงอื่นๆ บนโลกนี้? เราไม่มีสิทธิ์จะท�าให้

ภาพของพระองค์ที่อยู ่ในเราเสียโฉมไป ท่ามกลางสาวกผู้ติดตาม 

พระคริสต์นั้นความงามมีสิทธิอ�านาจ

พระเยซูตรัสว่าโลกซ่ึงไม่เช่ือจะสามารถบอกได้ว่าเราเป็นคริสเตยีน 

ก็ต่อเมื่อเราสะท้อนความดีงามของพระองค์เท่านั้น9 พระองค์ตรัสว่า  

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักท่านมา

แล้วอย่างไร พวกท่านกจ็งรกักนัและกนัด้วยอย่างนัน้ ถ้าพวกท่านรกักนั

และกนั ดังน้ีแหละทกุคนกจ็ะรูว่้าท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:34-35) 

ค�าบัญชาของพระคริสต์คือให้เรารักกันและกัน ตัวอย่างของ 

พระคริสต์คือการที่เราตายเพ่ือกัน ค�าสัญญาของพระคริสต์คือการที่

ความรกัของพวกเราจะส�าแดงให้โลกทีส่งสยัและไม่เชือ่นีเ้หน็ว่าพระองค์

ได้สร้างความแตกต่างอย่างไร ความรักคือวิธีของพระคริสต์ผู้เดียวที่ 

เราใช้โน้มน�าใจคนให้มาเชื่อได้ ผู้คนทุกวันนี้ไม่สนใจหลักค�าสอน แต ่

พวกเขาสนใจเก่ียวกบัเรือ่งความรกั โลกนีไ้ม่ได้ประทบัใจอะไรในเราเลย

9 ประเด็นนี้มาจากยอห์น 13 และ 17 สอดคล้องกับ Francis A. Schaeffer, The Mark 
of the Christian (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1970), 7–16.
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นอกเสียจากความรักของพระคริสต์ (อันที่จริงก็ไม่ควรจะสนเพราะ 

เรื่องอื่นอยู่แล้ว) หากว่าเราล้มเหลวในการที่จะรักซึ่งกันและกันในแบบ

ที่น่าประทับใจจนถึงขนาดที่ว่าเราเริ่มเป็นเหมือนกับพระเยซูไปแล้ว  

ไม่อย่างนั้นโลกก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินแล้วว่าเราไม่ได้รู้เรื่องของพระองค์ 

พวกเขาอาจจะคิดผิด เราอาจจะเป็นคริสเตียนจริงๆ ก็ได้ แต่การที่โลก

จะตดัสนิครสิเตยีนทีไ่ม่มคีวามรกัว่าไม่ได้เป็นแบบคริสเตยีนกถู็กแล้วนี่ 

พระเยซูมอบสิทธินั้นให้กับพวกเขา

พระเยซูตรัสมากกว่านั้นอีก ในยอห์น บทที่17 พระองค์ไม่ได้

อธิษฐานเพ่ือมนุษยชาติโดยทั่วๆ ไปแต่เพื่อคนของพระองค์ว ่า 

 “ข้าพระองค์ไม่ได้ก�าลังอธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์

ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ . . . เพื่อพวกเขาทั้งหมดจะเป็นหนึ่งเดียวกัน 

พระบดิาเจ้าพระองค์ทรงอยูใ่นข้าพระองค์และข้าพระองค์อยูใ่นพระองค์

อย่างไร กข็อให้พวกเขาอยูใ่นพระองค์และอยูใ่นข้าพระองค์อย่างนัน้ด้วย  

เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มา” (ยอห์น 17:9,21) 

สภาพความเป็นจริงขั้นสูงสุดของความเป็นพระเจ้าอันเป็นนิรันดร์ก็คือ

ชุมชนแห่งความรัก พระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตร พระบุตร 

เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา โลกไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความเป็นน�้าหน่ึง

ใจเดียวกันที่แน่นแฟ้นอย่างเป็นส่วนตัวและไม่สามารถท�าลายได้นี้  

โลกนีแ้ตกแยก โกรธเคือง ตงึเครยีด และกระหายสงคราม โลกไม่เชือ่ว่า

ความเป็นหนึ่งเดียวกันแบบน้ีจะมีอยู่จริงด้วยซ�้า พวกเขาไม่เคยพบ 

ไม่เคยเห็นมัน ส่ิงท่ีพวกเขาเคยรู้จักคือการไม่มีมิตรแท้ในหมู่โจร แต่ 

พระเยซูอธิษฐานเพื่อเราผู้เป็นคริสตจักรของพระองค์ที่เราจะกลายมา

เป็นชุมชนแบบใหม่ในโลกนี้ พระองค์อธิษฐานให้คริสตจักรของเราเป็น

เครือ่งพิสจูน์ทีมี่ชวีติให้โลกทกุวนันีไ้ด้เหน็สภาพความเป็นจริงขัน้สงูสดุ 

เพือ่ทีจ่ะมคีนท่ีสายตาของเขามองไปไกลกว่าโลกน้ีขณะเม่ือพวกเขามอง

มาที่คริสตจักรของเรามากขึ้น (ใช่แล้ว ผมหมายถึงคริสตจักรของเรา!)  
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คือมองเห็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกันของ 

พระบิดาและพระบุตร และจากนั้นพวกเขาก็เชื่อในข่าวประเสริฐ

เม่ือเราซึมซับเรื่องความส�าคัญของการอธิษฐานขององค์พระผู ้

เป็นเจ้าแล้ว เราจะสามารถคิดถงึเรือ่งเหล่านีโ้ดยไม่รูสึ้กเศร้าใจได้ไหม? 

เมื่อโลกมองไปที่คริสตจักรท่ีแตกแยกกันแล้วคิดว่า “ให้พวกคุณท่ีเป็น

คริสเตียนตกลงกันให้ได้ก่อนว่าจะเป็นเพื่อนกันยังไง แล้วค่อยมาว่ากัน 

ถ้าท�าแบบนั้นไม่ได้ เราก็ไม่สนใจหรอก” เดิมพันของคริสเตียนนั้นไม่ใช่

อะไรทีเ่ลก็น้อยไปกว่าค�าพยานทีว่่าพระบดิาได้ส่งพระบตุรของพระองค์

ลงมา สิง่ทีต่กอยูใ่นอนัตรายไม่ใช่เพยีงแค่ความน่าเชือ่ถอืของเราแต่คอื

ของพระเยซูในฐานะท่านผู้นั้นที่ถูกส่งลงมาจากพระเจ้า

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรของเรา (เช่นเดียวกับ 

ท่ีเรามกีบัครสิเตยีนแท้คนอืน่ๆ) ซึง่เกดิจากความรกัน้ันไม่ใช่เครือ่งเคยีง

หรือผักสลัดที่ถูกวางไว้ตรงขอบจานเผื่อว่าเราอาจจะชอบอะไรท�านอง

นั้น ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของเราได้ยกพระเยซูขึ้นในฐานะของ

พระบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าที่พระบิดาส่งมาในสายตาของโลก ทุกค�า

กล่าวอ้างของพระเยซูนั้นน่าเชื่อถือ ทุกเป้าหมายของพระองค์น้ัน 

น่าปรารถนา ทุกพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงแน่นอน เรื่องนี้ส�าคัญ

ต่อพระเยซูมากจนขนาดท่ีพระองค์ต้องอธิษฐาน แล้วเราล่ะ? เรามีใจ 

ร้อนรนเหมือนพระองค์ไหม? หรือเราท�ากับมันเหมือนว่าเป็นเพียงแค่

ทางเลือกทางหนึ่งในขณะที่เราให้ความส�าคัญกับตัวเองมากที่สุด 

หรือเปล่า? 

เราเป็นพยานที่มีชีวิตของพระเยซูในฐานะพระบุตรพระเจ้าด้วย

ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคริสเตียนที่แท้จริงคนอื่นๆ ในทุกที่ ผมเชื่อ

ว่าความรักที่มีต่อคริสตจักรแท้กลุ่มอื่นๆ แบบนี้ ไม่ได้ก�าหนดว่าต้องมี

ความเหมอืนกนัในทางสถาบนัหรอืหมูค่ณะแต่มนัเรียกร้องให้มีตวัตนใน

ทางอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันอย่างแน่นอน คริสตจักรของเราควรจะ
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ยนิดกีบัความส�าเรจ็ของกนัและกัน และโศกเศร้าเพราะการเดินถอยหลงั

ของกันและกัน เราควรพูดถึงคริสตจักรอื่นที่อยู่นอกกลุ่มของเราในทาง

ที่ดี ถ่อมตัวลงโดยการยอมอภัยให้กับความเจ็บปวดในอดีตที่เคยมีต่อ

กัน และส่งเสริมส่ิงดีๆ ที่มีร่วมกันในข่าวประเสริฐ  พระคริสต์ผู้เปี่ยม

ด้วยความรักของเราสมควรได้รับคริสตจักรที่มีความรักในโลกทุกวันนี้!

ต่อไปนี้คือสองตัวอย่างของขั้นตอนในทางปฏิบัติที่เราสามารถ

ท�าได้เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันที่แท้จริง ตัวอย่างแรกมาจาก

ศษิยาภบิาลท่านหนึง่ซึง่มาจากเมอืงแนชวิลล์ของผมทีเ่พิง่อพัเดตข้อมลู

ในเวปไซต์คริสตจักรของเขาเมื่อเร็วๆ นี้ หนึ่งในหน้าย่อยของหน้าหลัก

ในเวปไซต์มีหัวข้อหนึ่งชื่อว่า #sameteam ซึ่งแปลว่า “ทีมเดียวกัน”10  

มีเนื้อหาดังนี้

ขณะท่ีเราอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคริสตจักร 

ไครสต์เพรสไบรีเรียน เราก็ทราบด้วยว่าต้องใช้คริสตจักรทุกรูปแบบ

ในการเข้าถึงคนทุกรูปแบบด้วยเช่นกัน อาณาจักรของพระเจ้านั้น 

ยิ่งใหญ่กว่าคณะนิกายหรือคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งมากนัก!  

หากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดท่ีคุณตัดสินใจว่าคริสตจักรไครสต์เพรสไบ

ทีเรียนแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมส�าหรับคุณ ก็ยังมีคริสตจักรดีๆ  

อีกหลายแห่งที่เราจะแนะน�าให้คุณรู้จัก ต่อไปนี้คือคริสตจักรบางแห่ง

ที่เราอยากให้คุณลองพิจารณา . . . 

จากนั้น ที่หน้านั้นของเวปไซต์ก็น�าเสนอลิงค์หลายๆ ลิงค์ที่จะพา

ไปยังเวปไซต์ของคริสตจักรอ่ืนๆ ที่อยู่ในเมืองน้ัน ไม่ว่าจะเป็นคณะ 

เพรสไบทีเรียน แบ๊บติสต์ แองกลิกันและคริสตจักรอิสระ ซึ่งต่างก็มี 

ข่าวประเสริฐเดียวกัน เวปเพจนี้คือค�าตอบที่ชัดเจนส�าหรับค�าอธิษฐาน

ขององค์จอมเจ้านายของเราท่ีให้เราเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั และมนักเ็ป็น

10 christpres.org/sameteam.
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เรื่องที่จินตนาการไม่ได้เลยว่าความใจกว้างอย่างไม่เห็นแก่ตัวเช่นน้ีจะ

ถูกมองข้ามไป ความรักมีพลังที่ไม่อาจขัดขืนได้เสมอ ศิษยาภิบาล 

ท่านนี้ก�าลังเป็นพยานให้กับสิทธิอ�านาจแห่งพระบุตรของพระเจ้าด้วย

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันกับคริสเตียนแท้คนอื่นๆ อย่างเปิดเผย

ตัวอย่างที่สองเกี่ยวกับเรื่องการคืนดี เนื่องจากเราไม่ได้รักกัน 

และกันด้วยความงามแบบที่จะสะกิดให้คนหันมามองได้มาโดยตลอด 

เราก็ต้องก้มหน้ายอมรับกับความล้มเหลวของเราอย่างตรงไปตรงมา 

และเราควรจะเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตกหักของพวกเราให้มากท่ีสุด

เท่าที่จะท�าได้ (โรม 12:18) มันน่าเศร้าที่ “พี่น้องท่ีหมางใจก็ยากที่จะ

ปรองดองกันย่ิงกว่าการยึดเมืองที่เข้มแข็ง และการทะเลาะวิวาทเป็น

เหมือนดาลที่ป้อมปราการ” (สุภาษิต 18:19) อนิจจา “ก�าแพงของความ

บาดหมางทีม่องไม่เหน็น้ันก่อขึน้ได้ง่ายแต่จะท�าลายกย็าก”!11 การกระท�า 

และค�าพูดที่โหดร้ายยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจ�าเป็นสิบๆ ปี ส่งต่อ

ไปจนถึงคนรุ่นถัดไป เวลาท�าอะไรมันไม่ได้เลย

แต่พระคริสต์ทรงสามารถไถ่ทุกสิ่งให้กลับคืนสู่สภาพดีได้ เมื่อ

ความผิดท�าลายความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวด้วยความรักภายในพระกาย

ของพระคริสต์ เราก็ต้องเดินตามค�าแนะน�าที่ชัดเจนของพระองค์ที่ 

บอกว่า “จงระวังตัวให้ดี ถ้าพี่น้องของท่านท�าผิด จงตักเตือนเขา และ

ถ้าเขากลบัใจ จงอภัยให้เขา แม้เขาท�าบาปต่อท่านถงึเจด็ครัง้ในวนัเดยีว 

และกลับมาหาท่านเจ็ดครั้งบอกว่า ‘เรากลับใจแล้ว’ ก็จงยกโทษให้เขา” 

(ลูกา 17:3-4) มันมีสติปัญญาที่ล�้าลึกอยู่ในถ้อยค�าง่ายๆ พวกนี้ และเรา

ต้องใคร่ครวญพวกมันอย่างรอบคอบ องค์จอมเจ้านายของเรามีความ

ชัดเจนมากในเรื่องนี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการ เมื่อเราท�าผิดต่อผู้อื่นหรือ

ถูกผู้อื่นกระท�า เรามักจะมีแนวโน้มที่จะน�าเสนอการประเมินความยาก

11 Derek Kidner, The Proverbs: An Introduction and Commentary (Downers 
Grove, IL: InterVarsity Press, 1964), 130.
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ล�าบากที่ยุ่งยากและซับซ้อน เรามัดตัวเองจนแน่นด้วยปมเงื่อนของ 

กฎเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ นาๆ และภายใต้อะไรมากมายเหล่านี้คือ

ความกลวัและความเย่อหยิง่ของเรานัน่เอง แต่ขัน้ตอนและกระบวนการ

ที่ถูกต้องและเที่ยงตรงทั้งหลายบนโลกนี้จะไม่สามารถร้ือฟื้นความรัก

ส�าเร็จได้หากหัวใจของเราขมขื่น ขอบคุณพระเจ้าที่สติปัญญาอัน 

เรียบง่ายของพระองค์ส่องสว่างได้หากเรามีหัวใจที่ถ่อมลง พระองค์

ส�าแดงให้เราเหน็ว่าจะสามารถเริม่เข้าหากนัได้อย่างไร ซึง่อาจจะท�าด้วย

การระมัดระวังในตอนแรก แต่เมื่อหัวใจของเราแตกสลาย ฤทธิ์อ�านาจ

แห่งการรักษาก็มีพร้อมอยู่เสมอ

ผมได้รับการช่วยเหลือโดยพันธกิจ East Africa Revival และ 

โดยการเน้นของพันธกิจนี้ในเรื่อง “การเดินอยู่ในความสว่าง” ตัวอย่าง

เช่น บิชอปเฟสโต คิเวนเกียร์ เล่าให้ผมฟังว่าพระเจ้าจัดการกับเขา

อย่างไร ดังนี้

ครั้งหนึ่ง วิลเลียม นาเกนดากับผมได้ร่วมการเดินทางเพื่อไปเทศนา

ในต่างแดนด้วยกัน มันเป็นการเดินทางที่เหนื่อยล้า ในระหว่างการ

เดนิทางผมเริม่รูสึ้กอจิฉาในความส�าเรจ็ของเขา ผมเริม่วพิากษ์วจิารณ์

ในทุกๆ อย่างที่เขาพูด ทุกประโยคผิดไปหมด ผิดไวยากรณ์ ไม่ก็ผิด

พระคัมภีร์ ท่าทางของเขาดูเสแสร้ง ทุกๆ อย่างเกี่ยวกับพี่ชายคนนี้

ล้วนผิดไปหมด ผิด ผิด ผิดและก็ผิด ยิ่งผมวิจารณ์เขาผมก็ยิ่งเย็นชา 

ผมเฉยชา โดดเดี่ยวและคิดถึงบ้าน ผมได้รับการเตือนสติให้กลับใจ

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ผมก็เข้าข้างการกระท�าของตัวเอง 

ไปเรือ่ยๆ แล้วก็เอาแต่โทษวลิเลยีม สดุท้าย ผมกลบัใจและต้องเผชญิ

หน้ากับงานหินที่ต้องยอมรับต่อหน้าวิลเลียมถึงท่าทีแย่ๆ ของผม  

เราก�าลังจะเริ่มการประชุมที่เราทั้งสองจะเทศนาร่วมกัน แล้วผมก็ 

พูดว่า “วิลเลียม ผมขอโทษ ผมขอโทษจริงๆ คุณคงสัมผัสได้ถึงความ

เย็นชา” “ใช่ ผมสัมผัสได้ว่าคุณเย็นชา แต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น 
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ข่าวประเสริฐ

มนัคอือะไรเหรอ?” “ผมรูส้กึอจิฉาคณุ โปรดยกโทษให้ผมด้วย” พีช่าย

ท่ีรักคนนี้ก็ลุกขึ้นแล้วกอดผม เราต่างร้องไห้ด้วยกันเพราะการคืนดี 

ผมรู้สึกอบอุ่นใจและเมื่อเขาเทศนา ค�าเทศนาก็ได้สัมผัสใจของผม

อย่างลึกซึ้ง12

 

ข้อพระคัมภีร์ท่ีฟื้นฟูความรักของคริสเตียนชาวแอฟริกาเหล่านี้

อย่างต่อเน่ืองคอื 1ยอห์น1:7 ทีว่่า “แต่ถ้าเราด�าเนนิในความสว่างเหมอืน

อย่างที่พระองค์ประทับในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมกันและ 

พระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ช�าระเราพ้นจากบาป 

ทั้งปวง” ใจที่ห่างไกลพระเจ้าจะห่างไกลจากคนอื่นด้วย มันน�าไปสู่การ

เปรยีบเทยีบอย่างไร้ความปราณแีละการจบัผดิอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ ฉะนัน้ 

การฟ้ืนฟทูกุความสมัพนัธ์ อนัดบัแรกต้องเริม่จากการกลบัไปหาพระเจ้า

ในฐานะของบุตรน้อยที่หลงหายดังที่เราเป็นก่อน

สิ่งที่วิเศษคือ เมื่อเราหลงทางมันก็ไม่ยากเลยที่จะหาพระเจ้าพบ

อีกครั้ง พระองค์ท�าให้ตัวพระองค์เองเป็นที่พบได้ง่าย พระองค์สถิตอยู่ 

“ในความสว่าง” ณ ทีต่รงนัน้คอืทีข่องความจรงิ ความซือ่ตรง การเปิดใจ 

การสารภาพและการยอมรบัผดิ พระเจ้าทรงคอยเราอยูท่ีน่ัน่ เราซึง่เป็น

คนบาปสามารถเข้าไปหาพระองค์ได้อย่างเสรีโดยผ่านทางไม้กางเขน

ของพระครสิต์ ทุกอย่างในความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัคนอืน่กด็ขีึน้ด้วย

เมื่ออยู่ในความสว่าง แต่ต้องเป็นเพียงแค่ในความสว่างเท่านั้น

ราคาทีเ่ราต้องจ่ายคือการเผชิญหน้ากับตวัเอง มันคอืเร่ืองทีน่่าอาย

และเจ็บปวด น่ีจึงเป็นสาเหตทีเ่ราหนัหนจีากความสว่าง มหีลายๆ เร่ือง

ในอดีตของเราท่ีเราไม่อยากจะนึกถึงมัน เช่น ค�าพูดที่รุนแรงและ 

12 Festo Kivengere, เอามาจาก Richard K. MacMaster และ Donald R. Jacobs, 
A Gentle Wind of God: The Influence of the East Africa Revival (Scottsdale: 
Herald Press, 2006), 212.
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หนทางข้างหน้าของเรา

หยาบคาย การหักหลัง การไม่รักษาค�าสัญญาและอย่างอื่นที่แย่กว่านี้ 

เราโยนความทรงจ�าเหล่านีใ้ห้ตกไปอยูใ่นหลุมด�าของการแก้ตวัและการ

โยนความผิดให้กับผู้อื่น เราปฏิเสธที่จะเรียกความบาปว่า “ความบาป” 

เรารู้สึกว่าการยอมรับในสิ่งที่เคยท�าแม้แต่กับตัวเองนั้นมันเสี่ยงเกินไป 

แล้วการทีต้่องไปสารภาพกบัคนอืน่กย็ิง่ไม่ต้องพดูถงึ แต่จดุท่ีเรารู้สกึว่า

น่าอายทีส่ดุคอืทีท่ีอ่งค์พระเยซเูจ้าทรงรกัเราอย่างอ่อนโยนทีสุ่ดด้วยเช่น

กัน ยังมีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรเราเดินไปในความสว่างของพระองค์

ร่วมกันอีก? ความสว่างของพระองค์คือที่ที่เราจะฟื้นฟูความสัมพันธ์

ระหว่างกันและเป็นท่ีท่ีเลือดของพระเยซจูะช�าระล้างเราจากบาปท้ังปวง

ช่างเปน็อะไรทีน่า่ชืน่ใจเหลอืเกินทีไ่ดก้ลบัเข้ามาอยูใ่นความสวา่ง

ของความสัจจริง (คือที่ที่เราได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นครั้งแรก)  

อีกครั้ง มันคือท่ีท่ีเราจะได้เพื่อนเก่ากลับคืนมาอีกครั้งด้วยความรัก  

มันคือที่ที่พระเยซูจะได้รับเกียรติในสายตาของโลกนี้

หลักค�าสอนแห่งข่าวประเสรฐิได้สร้างวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสรฐิ

ขึ้นมา



147

ค�าขอบคุณพิเศษ

ขอบคุณผู้น�าและสมาชิกคริสตจักรอิมมานูเอลแนชวิลล์ทุกคนท่ี

ก�าลังเติบโตร่วมกันในข่าวประเสริฐทั้งในหลักค�าสอนและในวัฒนธรรม

ของมัน

ขอบคุณมาร์ค เดเวอร์, โจนาธาน ลีแมนและทกุๆ คนจาก 9Marks 

การที่พวกคุณไว้ใจผมโดยเชิญผมให้มาเขียนหนึ่งในชุดหนังสือน้ีท�าให้

ผมรู้สึกถึงทั้งความบกพร่องในความสามารถของตัวเองและสิทธิพิเศษ

ที่สูงมากไปพร้อมๆ กันด้วย

ขอบคุณองค์กร Crossway Books ส�าหรับการเป็นหุ้นส่วนใน 

ข่าวประเสริฐ พวกคุณให้พระเจ้ามาก่อนธุรกิจและแม้จะเป็นเช่นนั้น 

คุณก็ด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างดีเลิศด้วย

ขอบคุณเสียงที่ยังก้องกังวานจากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นมาร์ติน 

ลูเธอร์, จอห์น คาลวิน, ชาร์ลส์ แฮดดอน สเปอร์เจียน, มาร์ติน ลอยด์ 

โจนส์, ฟรานซิส เชฟเฟอร์, เฟสโต คิเวนเกียร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คุณพ่อของผม

ขอบคุณเจนี่ ภรรยาของผมที่แบกภาระร่วมกันด้วยความชื่นบาน

และด้วยการอธิษฐาน ที่รักของผม คุณคนเดียวที่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร
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ไนน์มาร์ค : ชุดหนังสือ 
“การสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง”

ชุดหนังสือชุดน้ีจากองค์การไนน์มาร์คประกอบด้วยหนังสือสั้นๆ 

ที่อ่านได้ง่าย แต่ละเล่มอธิบายแต่ละลักษณะของคริสตจักรที่เข้มแข็ง  

ซึ่งผู้ริเริ่มการน�าเสนอสิ่งนี้คืออาจารย์มาร์ค เดเวอร์ ซึ่งเป็นนักเขียน

หนังสือขายดี “9 สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็ง” (บวกกับหนังสือ

อีกหนึ่งเล่มในเรื่อง Doctrine) 

หนังสือที่สั้นและกระชับเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

แบบกลุ่มหรือส่วนตัว และจะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าว 

เกี่ยวกับคริสตจักรท้องถิ่นและวิธีสร้างชุมชนผู้เชื่อที่เข้มแข็ง

 

 

 

   9MARKS: BUILDING HEALTHY CHURCHES SERIES  
 
 
 

This series from 9Marks features a short, readable book on each of the nine marks 
originally introduced by Pastor Mark Dever’s best-selling book, Nine Marks of a 
Healthy Church (plus one additional book on doctrine). 

Useful for group or individual study, these concise books will help you grasp what 
the Bible says about the local church and how to build a healthy congregation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information, visit crossway.org. 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  
กรุณาเข้าไปที่เวปไซต์ crossway.org





ครสิตจกัรของคณุเขม้แข็งหรอืไม่? 
องคก์ารไนนม์ารค์เกดิขึน้เพือ่ทีจ่ะเตรยีมผูน้ำาครสิตจกัรให ้
พรอ้มดว้ยนิมติทีเ่ป็นไปตามพระคมัภรีแ์ละทรพัยากรตา่งๆ ทีใ่ชไ้ด ้ในทางปฏบิตั ิเพือ่ที่
จะสำาแดงพระสิรขิองพระเจา้ใหป้ระชาชาตติา่งๆ ไดเ้ห็นผ่านทางครสิตจกัรทีเ่ขม้แข็ง 
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายนี ้เราจงึตอ้งการใหค้รสิตจกัรเตบิโตขึน้ ในสญัลกัษณท์ัง้เกา้ประ
การของครสิตจกัรทีเ่ขม้แข็งซึง่บอ่ยคร ัง้ก็มกั จะถกูมองขา้มไป อนัไดแ้ก ่

์

์

1.  การเทศนาที่เปดิเผยความหมายของพระคัมภีร
2.  ศาสนศาสตร ์ของการตีความพระคัมภีร ์ทั้งเล่ มซึง่มี แก่ นเรือ่งเดียวกัน
3.  ความเขา้ใจในเรือ่งข่ าว ประเสริฐที่ถูกตอ้งตามพระคัมภีร ์
4.  ความเขา้ใจในเรือ่งการมา เป ็นคริสเตียนที่ถูกตอ้งตามพระคัมภีร ์
5.  ความเขา้ใจในเรือ่งการ ประกาศที่ถูกตอ้งตามพระคัมภีร ์
6.  การเป ็นสมาชิกของคริสตจักร
7.  การลงวินัยคริสตจักรที่ถูกตอ้งตามพระ

คัมภีร ์
8.  การสร า้งสาวกที่ถูกตอ้งตามพระคัมภีร
9.  การเป ็นผูน้ าาคริสตจักรที่ถูกตอ้งตามพระ คมัภีร ์

องคก์าร 9Marks ของเราเขยีนบทความ หนังสอื บทวจิารณ ์
หนังสอื และหนังสอืพมิพอ์อนไลน ์เราจดังานสมัมนา บนัทกึกา 
รสมัภาษณ ์และยงัจดัทำาทรพัยากรสือ่ตา่งๆ เพือ่เตรยีมครสิตจกัรให ้พรอ้มทีจ่ะออกไป
สำาแดงพระสิรขิองพระเจา้
เยีย่มชมเวปไซตข์องเราเพือ่คน้หาเนือ้หาตา่งๆ ใน 30 กวา่ ภาษาทัว่โลกและลง
ทะเบยีนเพือ่รบัหนังสอืพมิพอ์อนไลนข์องเราฟร ีเรามเีวปไซตท์ีเ่ป็นภาษาอืน่ๆ ซ ึง่คณุ
สามารถตรวจสอบรายชือ่ของ เวปไซตท์ีเ่ป็นภาษาอืน่ไดท้ีน่ี่

http://9marks.org/about/international-efforts

การสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง 

9marks.org



คร�สตจักร

สะทอนความงาม

ของพระคร�สต

อยางไร

การสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็ง

ข่าวประเสริฐ

เรย์ ออร์ตลันด์
คํานิยมโดย เจ. ไอ. แพคเกอร์

ข่าวประเสริฐ
อ อ ร ต ล
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คริสตจักรสะท้อนความงามของพระคริสต์อย่างไร?
ขาวประเสริฐคือคําสอนในทางศาสนศาสตร แตคําสอนน้ีทําใหเกิดความงามแหงมนุษย
ดวย ความสัมพันธท่ีงดงามในคริสตจักรของเราทําใหพระเกียรติของพระคริสตเปนท่ี
ประจักษในโลกทุกวันน้ี

หนังสือท่ีมาไดถูกท่ีถูกเวลาของอาจารยเรย ออรตลันด เลมน้ีพิสูจนใหเห็นวาหลักคําสอน
แหงขาวประเสริฐไดสรางวัฒนธรรมแหงขาวประเสริฐข้ึนมา แตในทุกวันน้ีความงามของ
วัฒนธรรมแหงขาวประเสริฐกลับเปนสวนท่ีขาดหายไปในคริสตจักรจํานวนมากของเรา แต
เม่ือใดก็ตามท่ีคริสตจักรยอมใหขาวประเสริฐไดปลดปลอยฤทธ์ิอํานาจของมันอยางเต็มท่ี 
เม่ือน้ันคริสตจักรก็จะสองสวางดวยสงาราศีของพระคริสต

“ท่ีไมอาจปฏิเสธได ท่ีแทงใจ หนุนน้ําใจ ทําใหคิด และเหนือส่ิงอ่ืนใดคือเปนท่ีสะกดใจผูอาน ชางเปนภาพอัน

สวยงามของส่ิงท่ีคริสตจักรสามารถเปนไดดวยฤทธ์ิอํานาจแหงขาวประเสริฐ 

โธมัส อาร์ ชไรเนอร์ ดํารงตําแหนงศาสตราจารยเจมส บิวแคนัน แฮริสัน 

 ดานการตีความพระคัมภีรใหม พระคริสตธรรมเซาเธิรนแบบติสตธีโอโลจิคัล 

“เรย ออรตลันด ไดนําเอาการใครครวญพระคัมภีรอยางลึกซ้ึงในเร่ืองวาจะนําหลักคําสอนแหง

ขาวประเสริฐไปสูวัฒนธรรมแหงขาวประเสริฐอยางไร ถักทอเขาดวยกันกับคําคมช้ินเลิศจากบรรดาวีรบุรุษแหง

ความเช่ือในประวัติศาสตรคริสตจักร น่ีเปนหนังสือสําหรับคริสตจักรใดก็ตามท่ีอยาก

จะชวย (ไมใชขัดขวาง) ใหผูหลงหายหันมาสนใจและหลงใหลในพระเยซูคริสต จะตองอาน ”  

เครก แอล บลอมเบิร์ก ศาสตราจารยพิศิษฐดานพระคัมภีรใหม 

โรงเรียนพระคริสตธรรมเดนเวอร

“ในหนังสือท่ีหลักแหลมเลมน้ี เรย ออรตลันด ไดทํางานท่ีจําเปนและไมอาจปฏิเสธไดของการเช่ือมโยงงานแหง

ขาวประเสริฐท่ีใหชีวิตเขาดวยกันกับประสบการณในชีวิตจริงและพยานของคริสตจักร

สตีเฟน ที อัม ผูรับใชอาวุโส คริสตจักรซิต้ีไลฟเพรสไบทีเรียน เมืองบอสตัน

รัฐแมสซาชูเสทส ผูเขียนรวม “Why Cities Matter” 

เรย ออรตลันด (Ph.D. มหาวิทยาลัยอเบอรดีน) เปนศิษยาภิบาลคริสตจักรอิมมานูเอลในเมืองแนชวิลล รัฐเทนเนสซี 

และนักเขียนหนังสือท่ีมีผลงานหลายเลม ท้ังอรรถาธิบายพระธรรมสุภาษิตและอิสยาหในชุดหนังสืออรรถาธิบาย

พระคัมภีรของ “Preaching the Word”  และยังเปนหน่ึงในผูมีสวนจัดทําพระคัมภีรฉบับศึกษาฉบับ ESV อีก

ดวย ทานเปนประธานของพันธกิจรีนิววัล (Renewal Ministies) และเปนท่ีปรึกษาของเครือขายกอสเปล โคลิช่ัน 

(Gospel Coalition) และเครือขายกิจการ๒๙ (Acts๒๙) อีกดวย

*หนังสือเลมน้ีเปนหน่ึงในชุดหนังสือ “การสรางคริสตจักรท่ีเขมแข็ง” ของ ๙Marks
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