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เควิน เจ มัลลินส์ เป็นผู้ที่รักในความจริงที่อยู่
ในพระคัมภีร์ซึ่ ง ได้ เปิ ดเผยพระลักษณะของ
พระเยซู เขาเป็นคนธรรมดาที่รักเด็ก ๆ และ
ต้องการเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จ ความ
สนใจหลักของเขาคือการพิ สูจน์พระลักษณะ
ของพระเจ้าและขจัดคำมุสาของซาตาน
เควินอาศัยอยู่ในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา และมี
ลูกที่น่ารักสามคน - สองคนโตแล้ว ชื่อ ไอแซค
และเฮลีย์ และอีกคนอายุ 6 ขวบ ชื่อ เอเลียน่า
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บทนำ - คำกล่าวถึงบิดามารดา และผู้ปกครอง
ผมเชื่อว่าปัญหาที่ว่าทำไมหลายคนสับสนในเรื่องของพระลักษณะของพระเจ้า ซึ่งอยู่ในความเข้าใจ
ของเราเองถึงวิธีการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ต้องอ่านพระคัมภีร์ตามตัวอักษรหรือไม่
แน่นอน อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า เราต้องพิจารณาพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ไม่ใช่เพียงแค่พระคัมภีร์ข้อ
เดียว พระคัมภีร์ข้อเดียวอาจพูดบางอย่างไปในทางหนึ่ง แต่อีกข้อหนึ่งที่พูดถึงหัวข้อเดียวกัน นั้น
อาจใช้คำที่แตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อเราสามารถรวบรวมและเปรียบเทียบพระคัมภีร์หลาย ๆ ข้อมา
รวมกันซึ่งกล่าวถึงหัวข้อนั้นแล้ว จากนั้นเราจะรู้ว่าเรามีความถูกต้อง
การสอนลูกหลานถึงวิธีการอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์มีความสำคัญ มากสำหรับชีวิต เด็ก ๆ
หลายคนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการอ่านหนังสือและได้ยินถ้อยคำที่หลากหลายเกี่ยวกับพระเจ้า
ดังนั้น เมื่อพวกเขาเติบใหญ่ พวกเขาจะเริ่มอ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ดูเหมือนจะยืน ยันกับพวก
เขาว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นองค์ทรราชที่อาฆาตแค้นซึ่งทรงฆ่าคนหลายพันล้านคนเพียงเพราะว่าพวก
เขาไม่ทำตามสิง่ ที่พระองค์ตรัส สิ่งนี้มักจะนำพวกเขาไปสู่ลัทธิอเทวนิยมที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า
ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นกับคนทั่วโลก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการทำให้กระจ่างแจ้ง
ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง หลายคนกำลังเข้ามามีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับ
พระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประกาศความจริงอัน
ยิ่งใหญ่นี้โดยเขียนขึ้นและอธิบายให้บุตรหลานของเราได้ฟังกัน ดังนั้น จึงมีการจัดทำหนังสือเล่มนี้
ขึ้นมา ผมทูลอธิษฐานวิงวอนว่า ไม่เพียงแต่ลูกของคุณเท่านั้นที่จะได้รับพระพรเมื่อพวกเขาอ่าน
หนังสือเล่มนี้ แต่คุณทั้งหลาย (พ่อแม่หรือผู้ปกครอง) ก็เช่นกัน ขณะคุณอ่านให้กับลูกที่รักของคุณ
ฟั ง หากคุ ณ ต้ อ งการศึ ก ษาสิ ่ ง เหล่ า นี้ ใ ห้ ล ึ ก ซึ ้ ง ยิ ่ ง ขึ ้ น โปรดติ ด ตามชมเว็ บ ไซต์ ข องเราได้ ที่
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ผมทูลอธิษฐานว่าขอให้หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ดีในการช่วยสอนให้ลูก ๆ ของคุณได้พัฒนาความ
รักที่หยั่งรากลึกต่อพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงห่วงใยพวกเขาอย่างสุดซึ้งและที่ได้ทรงสร้างพวกเขา
ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่
เควิน เจ มัลลินส์
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พระเยซูคริสต์จะทรงทำอย่างไร
เมื่อคุณคิดถึงพระลักษณะของพระเยซู คุณจะ
คิด ถึงคำไหนระหว่างคำเหล่ านี้ ความเมตตา
ความรัก ความอ่อนโยน การยกโทษ หรือ ความ
ห่วงใยล่ะ
ตอนนี้ให้นึกถึงคำที่ใช้อธิบายถึงพระบิดาเจ้าใน
สวรรค์ ข องเราหน่ อ ยสิ คำเหล่ า นี้ ม ี ค วาม
แตกต่างหรือเหมือนกัน ไหม คุณคิดว่าพระเจ้า
นั้นทรงกระทำการต่างไปจากพระเยซูพระบุตร
ของพระองค์หรือไม่
วันหนึ่ง สาวกคนหนึ่งของพระเยซู ที่ชื่อว่า ฟิลิป ขอพระองค์สำแดงให้พวกเขาเห็น
ว่า พระบิดาทรงกระทำอย่างไร พระเยซูตรัสตอบกับเขาว่า
“ฟีลิป เราอยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ คน
ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า ‘ขอสำแดง
พระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็น’ ยอห์น 14:9
นี่เป็นความจริงที่สำคัญมากที่พระเยซูทรงบอกเรา พระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่ได้
ทรงกระทำแตกต่างไปจากพระเยซูเลย อันที่จริง นี่คือสาเหตุที่พระเยซูเสด็จมาใน
โลกนี้ พระองค์เสด็จมาเพื่อสำแดงให้เราเห็นว่าพระบิดาทรงกระทำอย่างไร คืนหนึ่ง
ขณะพระเยซูทรงอธิษฐาน พระองค์ตรัสกับพระบิดาดังนี้
ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ทำกิจ
ที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว ยอห์น 17:4
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พระเยซูทรงหมายความว่าอย่างไร เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ถวายพระเกียรติ” แด่พระ
บิดาของพระองค์ ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นถึงวิธีที่พระบิดา
ของเราทรงกระทำ ทุกสิ่ง ที่พระเยซูตรัสและทรงทำนั้น เพื่อ “ยกย่อง” พระบิดา
ของพระองค์
คุณเคยเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสี่ตัวนี้ไหม WWJD ตัวอักษรเหล่านี้เป็นตัวอักษร
ย่อของคำถามหนึ่ง และ คุณรู้หรือไม่ว่าคำถามนั้นคืออะไรกัน คำถามก็คือ พระเยซู
จะทรงทำอย่างไร (เป็นประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้ตัวอักษรย่อเหล่านี้ คือ
What Would Jesus Do?)
หลายคนมักจะถามคำถามนี้ขึ้นมาเมื่อพวกเขา
เหล่านั้นจำเป็นต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญมาก
คุณควรทำอย่างไรหากมีคนทำร้ายคุณ นี่คือ
เวลาที่หลายคนถามคำถามนี้ขึ้นมา ที่ว่า พระ
เยซูจะทรงทำอย่างไร
พระเยซู จ ะทรงทำอย่ า งไรถ้ า มี ค นทำร้ า ย
พระองค์ พระองค์ จ ะทรงทำร้ า ยคนนั ้ น ตอบ
กลับไปด้วยหรือ พระองค์จะทรงตอบโต้กลับด้ว ยวาจาที่ไม่ดีด้วยหรือเปล่า หรือ
พระองค์จะทรงต่อสู้กับพวกเขาเลยไหม คุณรู้หรือไม่ว่ามีหลายครั้งที่ผู้คนทำร้าย
พระเยซู ผมคิดว่าเราควรมาดูเรื่องราวเหล่านี้สักสองสามเรื่องที่ได้กล่าวในพระ
คัมภีร์กันเถอะ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงคำตอบของคำถามของเราจริง ๆ ว่า พระเยซู
จะทรงทำอย่างไร
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จงรักศัตรูของท่าน
ในสมัยนั้นมีผู้นำศาสนาหลายคนที่ไม่ชอบหลักคำสอนที่พระเยซูทรงสอนผู้คน พวก
เขาอารมณ์เสียมากที่ผู้คนจำนวนมากไปหาพระเยซูเพื่อฟังคำตอบของพระองค์
สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์ ผู้นำเหล่านี้ต้องการ
ให้ผู้คนมาฟังพวกเขาสำหรับคำถาม พวกเขาเลยหาวิธีกำจัดพระเยซู จึงได้คิดแผน
ชั่วจับพระเยซู
คืนหนึ่ง ขณะพระเยซูทรงอยู่กับ
เหล่ า สาวกของพระองค์ ผู ้ น ำ
บางคนและทหารโรมันมาจับกุม
พระเยซู ไ ป สาวกคนหนึ ่ ง ของ
พระเยซูชื่อเปโตรไม่พอใจเรื่องนี้
มาก เขาจึงชักดาบออกมาแล้ ว
ฟั น หู ผ ู ้ ช ายข้ า งหนึ ่ ง ขาด โอ๊ ย
คุณคิดว่าพระเยซูจะตรัสกับเปโตรอย่างไร อย่างนี้เลยไหม “เปโตร เจ้าทำได้ดีมาก”
พระเยซูทรงมีความสุขหรือไม่ที่สาวกของพระองค์พยายามช่วยพระองค์ในลักษณะ
อันทารุณเช่นนี้ คำตอบคือ เปล่าเลย แน่นอนว่าพระองค์ไม่ทรงยินดี อยู่แล้วกับการ
กระทำเช่นนี้
ชายที่ห ูขาดมีน ามว่ามัล คัส เมื่อพระเยซูทรงเห็น มัล คัส กำลัง ทุกข์ทรมานและ
เจ็บปวด พระองค์ก็ทรงเอื้อมมือไปแตะบริเวณที่เคยเป็นหูของเขา และทรงรักษาเขา
ให้หาย พระเยซูทรงมอบหูใบใหม่ ให้มัลคัส มาอ่านดูเรื่องราวนี้จากพระคัมภีร์กัน
เถอะ ซึ่งมีกล่าวดังนี้
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เมื่อพวกสาวกของพระองค์เห็นว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาจึงทูล
ถามพระองค์ว่า “องค์พระผู้เ ป็นเจ้า ให้พวกข้าพระองค์เ อาดาบสู้
ไหม” คนหนึ่งในพวกสาวกฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้าง
ขวาขาด แต่พระเยซูตรัสว่า “พอเสียทีเถอะ” แล้วพระองค์ทรงแตะ
ต้องใบหูของคนนั้นและทรงรักษาเขา ลูกา 22:49-51, ยอห์น18:10
ว้าว แม้ว่าคนเหล่านั้นจับกุมพระองค์ พระเยซูก็ยังทรงเมตตากรุณาพวกเขา มัลคัส
พยายามทำร้ายพระเยซู แต่พระเยซู ก็ยังทรงรักษาและช่วยเขาให้หายจากความ
เจ็บปวดและได้หูใบใหม่

คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณเห็นคน
อื่นทำร้ายเพื่อนคนหนึ่งของคุณ
คุณคิดว่าเปโตรควรจะทำการ
กระทำอย่างสันติอะไร
พระเยซูทรงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะแสดงความกรุณาต่อคนที่ไม่กรุณา
ต่อเรา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซู เมื่อมีคนไม่มี
ความเมตตากับคุณ ให้คุณลองพยายามอธิษฐานขอให้พระเยซูเข้ามาสถิตอยู่ในใจ
ของคุณ เพื่อที่คุณนั้นจะได้ ทำต่อผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงทำ ให้เราอ่านสิ่งที่พระ
เยซูตรัสให้ดี
“ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านของท่าน และ
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เกลียดชังศัตรูของท่าน’ มัทธิว 5:43
ให้หยุดตรงนี้ชั่วครู่และลองคิดดูก่อน คุณเคยได้ยินคนพูดลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่
คุณอาจจะไม่เคยได้ยินคนพูดในเชิงนี้มาก่อน แต่มันเป็นวิธีที่หลายคนมักจะทำกัน
มันง่ายมากที่จะรักใครสักคนที่เป็น
เพื่อนของเรา แต่มันยากที่จะรักใคร
สักคนที่เป็นศัตรูของเรา พวกคนที่
พยายามจ้องทำร้ายเราอยู่เสมอ ให้
ลองนึกถึงคนที่ทำไม่ดีกับคุณ บางที
คน ๆ นั้นอาจหัวเราะเยาะใส่คุณหรือ
ผลักให้คุณล้มลง
มาอ่านดูกันต่อเถอะ ให้ดูสิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับวิธีที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้ที่ ไม่
ประสงค์ดีกับเราในบางครั้ง ซึ่งมีกล่าวไว้ดังนี้
แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดา
คนที่ข่มเหงพวกท่าน เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของ
ท่านผู้สถิตในสวรรค์ มัทธิว 5:44-45
น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ พระเยซูทรงบอกให้เรารักศัตรูและอธิษฐานเผื่อใครก็ตามที่ ทำร้าย
เรา แม้ว่าพวกเขาจะทำไม่ดีกับเราก็ตาม แต่เราก็ยังต้องรักพวกเขาไม่ว่า การกระทำ
หรือคำพูดของพวกเขาจะเป็นอย่างไร
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“แต่ทำไมเราต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาด้วยล่ะ”
คุณอาจจะถาม “พวกเขาไม่ใช่คนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ” นั่นเป็นคำถามที่ดี ดูเหมือนว่าคนที่ถูก
ผลักและถูกหัวเราะเยาะต่างหากที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ แต่ให้คิดในอีกแง่มุมหนึ่ง
หากมีคนหัวเราะเยาะคุณเพียงเพราะว่าทำผิด สิ่ง
ที่คุณต้องทำคือไม่สนใจพวกเขาและเดินจากไป
หรือบางทีคุณอาจลองหัวเราะไปกับพวกเขาดูบ้าง
เมื่อพวกเขาเห็นว่าการกระทำแบบนี้ไม่รบกวนใจ
คุณแล้ว ส่วนใหญ่พวกเขาก็จะหยุด
เด็กชายหรือเด็กหญิงที่หัวเราะเยาะและแสดงท่าทีทำร้ายผู้อื่นอาจพบได้ว่ามันยาก
จริง ๆ ที่จะกระทำดีให้ในบางครั้ง
เป็นเพราะว่าสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นมักจะมีผู้คนที่ทำร้ายพวกเขาเสมอ และนี่
คือหนทางเดียวที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้มาจึงได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นนี้ ถ้าคุณลอง
ไตร่ตรองดูดี ๆ แล้ว คนทีท่ ำร้ายผู้อื่นคือคนทีต่ ้องการความช่วยเหลือมากกว่า
ยิ่งบุคคลนั้นกระทำสิ่งที่ร้ายมากขึ้นเท่าใด บุคคลนั้นก็ยิ่งต้องการให้พระเยซูช่วย
พวกเขามากขึ้นเท่านั้น เป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่เราต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขา อธิษฐานเผื่อ
พวกเขาเพราะว่าคุณรักและห่วงใยพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายคุณก็ตาม
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คุณรู้หรือไม่ว่า …
วิธีที่ดีที่สุดที่จะลบล้างศัตรูของคุณคือการที่
คุณทำให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนกับคุณ

พระเยซูทรงรักคนที่ทำร้ายพระองค์ไหม พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเขาหรือไม่
แน่นอนอยู่แล้ว ว่าพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเขา หลังจากที่พระเยซูถูกคน
เหล่านั้นจับกุมตัวไป พวกเขาหัวเราะเยาะและถ่มน้ำลายใส่พระองค์ พวกเขายังตรึง
พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ที่กางเขน พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อพวกเขาไหม
ใช่แล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานให้พวกเขา ซึ่งกล่าวดังข้อพระคัมภีร์ในรูปต่อไปนี้
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เมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศรีษะ
เขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่นั่นบนกางเขน … พระเยซูตรัส
ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขา เพราะ
เขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” ลูกา 23:33-34

พระเยซู จ ะทรงสิ้น พระชนม์ ที่กางเขนในอีก ไม่กี่ช ั่วโมง แต่พระองค์ทรงรู้ว่าคน
เหล่านั้น ที่ ทำร้ายพระองค์ คือคนที่ ต้องได้ร ับ ความช่ว ยเหลือ พระองค์จึง ทรง
อธิษฐานเผื่อพวกเขา พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาของพระองค์ ทรงสามารถทำให้
พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ ชีพอีกครั้ง พระเยซูทรงวางใจในพระบิดาของพระองค์
พระองค์ทรงอธิษฐานให้คนอื่นวางใจในพระบิดาเช่นกัน
แต่พวกคนชั่วนั้นไม่ได้รักพระเยซูหรือพระบิดาของพระองค์ เลย พวกเขาไม่ต้องการ
อะไรกับข้อความแห่งความรัก ของพระองค์ พระเยซูทรงเศร้า พระทัยในเรื่องของ
พวกเขา พระองค์ทรงทราบว่าพระบิดาทรงยกโทษให้ทุกคนแล้ว ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้
จะทำร้ายพระองค์ พระองค์ทรงอธิษฐานให้พวกเขายอมรับการให้อภัยจากพระเจ้า
และพบกับความสุขในการเป็น ลูกของพระเจ้า ผู้ที่ทรงรักเราไม่ว่าเราจะทำผิดอะไร
มาก็ตาม เมื่อใดที่เรารู้สึกสำนึกว่าเราทำผิด ให้จดจำถ้อยคำจากพระบิดาบนสวรรค์
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เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น
เราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง เยเรมีย์ 31:3
ความรั ก ที ่ พ ระเจ้ า มี ต ่ อ คุ ณ คื อ “ชั ่ ว นิ ร ั น ดร์ ” ซึ่ ง
หมายความว่า ความรักที่พระองค์มีต่อคุณนั้นจะไม่มี
วันสิ้นสุด
ดังนั้น อย่าพลาดจุดสำคัญ เมื่อเรารักศัตรูของเราและ
อธิษฐานเผื่อพวกเขา “เราก็จะกระทำเหมือนดั่งพระ
บิ ด าบนสวรรค์ ท รงกระทำแล้ ว ” เราจะเห็ น ได้ ว่ า
พระองค์ทรงรักศัตรูของพระองค์ พระองค์ก็ยังทรงรักผู้ที่ไม่ตอบรักพระองค์ กลับ
ด้วย พระเยซูตรัสต่อไปว่า
ถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่าน ควรนับว่าเป็นคุณความดี
ของท่านหรือ เพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน ... แต่
จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขา ... แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้
สูงสุด เพราะว่า พระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่ว
พวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัย
เมตตากรุณา ลูกา 6:33,35-36
คุณเห็นในสิ่งที่พระเยซูตรัสข้างต้นนี้แล้วใช่ไหม พระองค์ตรัสว่า พระเจ้าทรง “พระ
กรุณาต่อคนอกตัญญูและคนชั่ว” ตลอดกาล
ผมขออธิษฐานวิงวอนว่าคุณจะเริ่มเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าดีขึ้นกว่าเดิม มี
หลายคนที่พูดสิ่งที่บิดเบือนพระเจ้า พวกเขาพูดว่า พระองค์ทรงทำลายคนที่ไม่ตอบ
รักพระองค์กลับ หลักคำสอนแบบนี้ทำให้คนกลัวพระเจ้า พวกเขากลัวว่าพระองค์
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จะทรงทำลายพวกเขาหากพวกเขาไม่ทำตามสิ่งที่พระองค์ตรัส แต่เราได้เรียนรู้ไป
แล้วว่า พระองค์นั้นทรงอ่อนโยน ทรงรักและเมตตากรุณาต่อเราเสมอ แม้กระทั่งกับ
คนอกตัญญูและคนชั่วที่ทำร้ายพระองค์

คุณจำใครได้ไหมที่เพิ่งทำร้ายคุณมาไม่
นานนี้
ก่อนจะอ่านหน้าถัดไป ให้ลองคุกเข่า
และอธิษฐานเผื่อพวกเขาดูไหม
ให้ลองดูหน่อยจะเป็นไร
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พระเจ้าทรงเป็นความรัก
สาวกคนหนึ่งของพระเยซูชื่อ ยอห์น เขารู้จักพระเยซูเป็นอย่างดีและเข้าใจถึงสิ่งที่
พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ ยอห์นได้เขียนเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับความรัก
ของพระเจ้า ซึ่งมีกล่าวดังนี้
ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจาก
พระเจ้า และพระเจ้าทรงเป็นความรัก 1 ยอห์น 4:7-8
ยอห์นกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” รักแท้มาจากพระเจ้า หากเราต้องการ
รักผู้อื่นอย่างถูกวิธี เราต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาสถิตอยู่ในใจเรา พระองค์จะเสด็จ
มาสถิตอยู่ในเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความรัก เมื่อเรายอมให้พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา เราจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเจ้า
เราจะรักผู้อื่นได้อย่างที่พระองค์ทรงรักผู้อื่น

คุณจำเรื่องราวตอนที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงทำกิจที่พระบิดาทรงมอบหมายให้
พระองค์สำเร็จแล้ว ได้ไหม แล้วงานนั้นคืออะไร ใช่แล้ว พระองค์ทรง “ถวายพระ
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เกียรติ” แด่พระบิดาของพระองค์ เมื่อเราอ่านเกี่ยวกับสิ่งดี ๆ ที่พระเยซูทรงทำ จง
จำไว้ว่าพระองค์กำลังทรงช่วยให้เราเห็นถึงวิธีที่พระบิดาในสวรรค์ทรงกระทำตลอด
กาล หนังสือสดุดีกล่าวว่า “ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า ” (สดุดี 19:1)
เปาโลเขียนว่า แม้ว่าเราจะไม่เห็นพระเจ้า แต่… “ฤทธานุภาพอันถาวรและเทวส
ภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง” (โรม 1:20) ว้าว
ไม่เพียงแต่มนุษย์อย่างเราเท่านั้น แต่แม้กระทั่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
ต้นไม้ และสัตว์ชนิดต่าง ๆ ก็ถูกสร้างขึ้นมาให้ทำเหมือนพระองค์
ให้ลองหายใจเข้าลึก ๆ ดูสิ เมื่อเราหายใจเข้า เรากำลัง
หายใจเพื่อรับ เอาออกซิ เจน คุณรู้ห รือไม่ว ่ าต้ น ไม้ ใ ห้
ออกซิเจนที่เราใช้หายใจอยู่ ใช่แล้ว ต้นไม้ปล่อยออกซิเจน
ให้ เ รานั ่ น เอง แต่ ค ุ ณ รู้ ห รื อ ไม่ ว ่ า ต้ น ไม้ ก็ ห ายใจได้
เหมือนกัน ใช่แล้ว ต้นไม้หายใจเพื่อรับเอาสิ่งที่เรียกว่า
เรารับออกซิ เจนเมือ่ เรา
หายใจเข้า
คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปไง สิ่งที่น่าทึ่งมากคือ หลังจาก
ที่เราหายใจรับเอาออกซิเจนเข้าไปแล้ว เราจะเป่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา นี่คือ
วิ ธ ี ท ี ่ ต ้ น ไม้ ส ามารถหายใจได้ ต้ น ไม้ เ หล่ า นี้ ใ ห้
ออกซิเจนแก่เรา และเราก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
แก่ต้นไม้ สิ่งที่กล่าวข้างต้นนี้คือวัฏจักรแห่งการให้
สิ่งนี้ คือวิธี ก ารทรงสร้า งทั้ งหมดของพระเจ้ า เพื่ อ
สำแดงให้ เราเห็ น ถึ ง พระลั ก ษณะของพระองค์ เราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
เมื่อเราหายใจออก
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
ที่ทรงเป็นพระผู้ประทานสิ่งที่จำเป็นต่อเราเสมอ คำถามคือว่า ความรู้นี้ทำให้เรา
สบายใจใช่ไหม
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วัฏจักรแห่งการให้ ตลอดระยะเวลาแห่ง
การทรงสร้ า งของพระเจ้ า นี ้ เรี ย กว่ า
ธรรมบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ ซึ ่ ง เป็ น
บัญญัติแห่งชีวิตและความรัก พระเจ้า
ไม่ ไ ด้ ทรงประทาน กฎ เกณฑ์ ข อง
พระองค์แก่เราเพื่อ บังคับเราให้ทำตาม
สิ ่ ง ที ่ พ ระองค์ ต รั ส เปล่ า เลย ธรรม
บัญญัติของพระองค์มีไว้เพื่อความปลอดภัยของเราเองเพราะพระองค์ทรงรักเรา
พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้เดียวที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับ
เรา หากเราหยุดหายใจ นี่ก็เป็นการละเมิดบัญญัติแห่งชีวิตของพระเจ้าแล้ว และเรา
ก็จะตาย พระเจ้าไม่ใช่ผู้ทที่ ำให้เกิดความตายเมื่อคุณฝ่าฝืนธรรมบัญญัติของพระองค์
พระเจ้าไม่ได้ทรงตีสอนคุณในหนทางเช่นนี้ นี่ไม่ใช่วิธีที่ธรรมบัญญัติ ของพระเจ้ า
ดำเนินการ
ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกับเพื่อนกำลังเล่นอยู่ที่บ้านของคุณ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่
อากาศร้อน คุณแม่ของคุณก็เลยเปิดพัดลมตัวใหญ่ให้ จากนั้นคุณ ก็บอกเพื่อนของ
คุณว่าอย่าเอานิ้วไปแตะพัดลมนะ มิฉะนั้นเพื่อนจะได้รับบาดเจ็บ ทำไมคุณ ถึงบอก
เพื่อนของคุณเช่นนี้ล่ะ มีคำตอบให้เลือกอยู่สองข้อดังต่อไปนี้ ให้วงกลมข้อทีถ่ ูกต้อง
1. คุณบอกเพื่อนว่าอย่าเอานิ้วไปแตะที่พัดลม เนื่องจากคุณต้องการบังคับ
พวกเขา และถ้าพวกเขาทำ คุณจะเป็นคนทีท่ ำให้นิ้วของเขาได้รับบาดเจ็บ
2. คุณบอกเพื่อนว่าอย่าเอานิ้ว ไปแตะที่พัดลมเพราะคุณรักพวกเขา และ
คุณไม่อยากให้พัดลมทำให้นิ้วของเขาได้รับบาดเจ็บ
ผมแน่ใจว่าคุณต้องตอบข้อที่ 2 เมื่อเราละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า สิ่งนี้เรียกว่า
"บาป" ยอห์นบอกเราว่า “บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ” (1 ยอห์น 3:4) บาปคือ
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การเลือกที่จะเห็นแก่ตัว และความเห็นแก่ตัวกำลังไม่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
แบบแผนของพระเจ้า (แผนการดูแลของพระองค์) สำหรับชีวิตของคุณ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพื่อนของคุณตัดสินใจที่จะ
ไม่ฟังคุณและพวกเขาก็เอานิ้ว ไปจิ้มที่พัดลม
พวกเขาจะได้รับบาดเจ็บ แน่นอน คุณทำให้
พวกเขาได้ร ับ บาดเจ็บ หรือพัดลมกันแน่ ใช่
แล้ว พัดลมนี่แหล่ะ นี่คือวิธีการทำงานของ
บาปนั่นเอง เมื่อเราไม่ฟังหลักคำสอนของพระเจ้า เราก็จะทำร้ายตัวเอง ไม่ใช่ เป็น
พระเจ้าที่ทำร้ายเราเมื่อเราทำบาป ให้จำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้าบอกเราเกี ่ย วกั บ พระลั ก ษณะของพระเจ้า (แนวทางแห่งชีว ิ ต ของ
พระองค์) และทรงย้ำเตือนเราถึงอันตรายของบาป ชายท่านหนึ่งชื่อเปาโล ได้เขียน
เกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งกล่าวคือ
ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลย เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็น
สิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบถ้วน โรม 13:10
เมื่อเราดำเนินชีวิตตามที่ธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่คอยสอนสั่งเราแล้ว เราจะไม่ทำ
สิ่งใดที่ไม่ดีต่อผู้อื่น เราจะไม่ทำร้ายพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายเราก็ตาม เราจะ
รักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักผู้อื่น
วันหนึ่งมีคนมาทูลถามพระเยซูว่า “พระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด ” (มาระโก
12:28) คุณคิดว่าหลักคำสอนอะไรที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้า ทรงบอกแก่เรา สิ่งที่ดี
สำหรับเรา คือพระเยซูทรงให้คำตอบแก่เราแล้ว พระองค์ตรัสว่า
“พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน
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ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่าน และด้วยสุดกำลังของ
ท่าน” ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือน
รักตนเอง” ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้”
มาระโก 12:30-31
ดังนั้น หลักคำสอนที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรานั้นคือ การรักพระองค์
และอย่าปล่อยให้สิ่งใดมาพรากความรักที่เรามีต่อพระองค์ หลักคำสอนที่สำคัญที่สุด
ประการที่สองคือการรักผู้อื่นเหมือนเรารักตนเอง คุณคงไม่อยากให้เกิดเรื่องร้าย ๆ
ขึ้นกับตัวเองใช่หรือไม่ แน่นอนว่าไม่ ดังนั้น เราไม่ควรทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น
เหตุใดคุณจึงคิดว่าหลักคำสอนที่สำคัญมากที่สุดคือ การรักพระเจ้าเป็นอันดับแรก
พระเจ้านั้นทรงเห็นแก่ตัวใช่ไหม เปล่าเลย คำตอบก็อยู่ในวิธีที่เราแสดงความรักของ
เราต่อพระเจ้า เราแสดงความรักของเราต่อพระเจ้าโดยยินยอมให้พระองค์อวยพระ
พรเรา เมื่อเราทำเช่นนี้ พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในเราและประทานพลังอำนาจให้เรา
รักผู้อื่นในทางที่ ถูกต้อง พลังอำนาจนี้เรียกว่าพระคุณของพระเจ้า พระคุณของ
พระองค์ทำให้เรามีกำลังที่จะดำเนินชีวิตโดยเชื่อฟังกฎแห่งความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
ของพระองค์ (โรม 1:5; ทิตัส2:11,12) ไม่มีใครในพวกเราเลยที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
โดยไร้ซึ่งพระคุณของพระเจ้า
คุณเคยมีของเล่น รถแบบใช้ ร ีโ มทควบคุม ในระยะไกลไหม
ของเล่นนี้จำเป็นต้องมีอะไรบ้างในการช่วยให้เคลื่อนที่ได้ ใช่
แล้ว มัน ต้องใช้ ถ่านแบตเตอรี่ ให้ ล องคิด ดู ว ่าพระเจ้าเป็น
แบตเตอรี ่ ข องคุ ณ คุ ณ จำเป็ น ต้ อ งมี พ ระองค์ เ พื ่ อ คุ ณ จะ
สามารถเคลื่อนไหว คิด พูด ได้ยิน ได้กลิ่นและมองเห็นได้
นี่เป็นหนทางเดียวกันกับที่พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ พระองค์
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ตรัสว่า “พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา…” (ลูกา 10:22) พระเยซูทรง
สามารถทำสิ่งที่อัศจรรย์ทั้งหลายและช่วยผู้คนได้เพราะพระองค์ทรงยอมให้พระ
บิดาของพระองค์สถิตอยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงยอมรับพระคุณของพระเจ้าโดย
ปล่อยวางให้พระเจ้าเป็นแบตเตอรี่ของพระองค์ (ลูกา 2:40) พระเยซูตรัสว่า
... คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่ พระ
บิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์ ยอห์น 14:10
ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงทำคือ พระราชกิจของพระบิดา นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซู
ทรงบอกฟีลิปว่า “คนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นถึงพระบิดา” (ยอห์น14:9)
พระเยซูเคยทำร้ายใครไหม เปล่าเลย เป็นเพราะเหตุใดล่ะ เพราะว่าพระเจ้าไม่เคย
ทรงทำลายใคร พระเยซูทรงทำร้ายความรู้สึกของใครอีกบ้างไหม เปล่าเลย เป็น
เพราะเหตุใดอีกล่ะ เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยทรงทำลายความรู้สึกของใคร พระเยซู
ทรงช่วยเหลือและรักษาผู้คนเสมอใช่หรือไม่ ใช่แล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงให้ความ
ช่วยเหลือและรักษาผู้คนตลอดกาล
คุณเคยป่วยใช่ไหม เป็นไข้หวัดหรือปวดท้องก็ตาม แม่หรือพ่อของคุณเคยดุด่าว่าคุณ
เมื่อคุณป่วยไหม พวกเขาทำโทษคุณไหมเมื่อยามป่วย เปล่าเลย ไม่มีทางเป็นอย่าง
นั้นแน่นอน แล้วพวกเขาทำอย่างไรล่ะ พวกเขาช่วยอาการของคุณให้ดีขึ้นไง พวก
เขาจะหายาที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณหายดีและกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง
ให้นึกคิดว่าบาปเป็นความเจ็บป่วย คุณคิดว่าพระบิดาบนสวรรค์ของคุณจะดุคุณไหม
คุณคิดว่าพระองค์ทรงลงโทษคุณสำหรับความเจ็บป่วยนี้หรือไม่ เปล่าเลย พระเจ้า
ทรงอยากช่วยคุณให้หาย พระองค์ไม่ทรงต้องการกำจัดคุณ พระองค์ทรงปรารถนา
ให้ยารักษาโรคที่ดีที่สุดให้คุณหายจากบาปที่ทำให้คุณป่วย
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ยาที่พระเจ้าประทานแก่เรานั้นคือ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ใช่หรือไม่ คำตอบ
คือ ใช่ แล้ว ยาของพระเจ้าคือ พระบุตร เราต้องเอายาเข้าสู่ร่างกายจึงจะได้ผล
ในทางเดียวกัน เราจำเป็นต้องมีพระเยซู สถิตอยู่ในร่างกายของเรา พระเยซู ทรง
สามารถขจัดบาปที่ทำให้เราป่วยได้ เราไม่สามารถดีขึ้นได้หากปราศจากพระองค์
พระเยซูทรงบอกเราว่า “ถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น
15:5)
และให้จำไว้ว่า งานที่พระเยซูทรงทำคือ พระราชกิจที่พระบิดาของพระองค์ทรงทำ
โดยผ่านพระองค์ ดังนั้น ยาที่ทำให้เราดีขึ้นก็คือ พระบิดาของเราผู้ทรงทำงานโดย
ผ่านพระเยซูคริสต์มาถึงเรา
เมื่อบาปเริ่ม จากไป เราก็จะเริ่ม กระทำเหมือนพระบิดาของเรามากยิ่งขึ้น เราจะ
กลายเป็นคนที่อ่อนโยน รักและเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเพราะพระเจ้านั้นทรงอ่อนโยน
รักและทรงพระกรุณาตลอดกาล
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เหตุการณ์น้ำท่วมและพระลักษณะของพระเจ้า
ตอนนี้เราก็ได้เรีย นรู้ มากขึ้น เกี่ย วกับ พระลักษณะของพระเจ้าแล้ว ให้ เราอ่าน
เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เข้าใจยากขึ้นกันบ้าง เรื่องราวเหล่านี้ดูเหมือนจะพูดถึงพระ
เจ้าที่ทรงทำลายผู้คน แต่เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าพระเจ้านั้นไม่เคยทรงเป็นอันตราย
หรือทำลายผู้คนเลย พระองค์ทรงพระกรุณาต่อทุกคนเสมอ แม้กระทั่งกับคนที่ไม่
ชอบพระองค์ ให้ดใู นหนังสือปฐมกาลและอ่านเรื่องราวเรื่องแรกของเรากันเถอะ คือ
เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมทั้งแผ่นดินโลก
พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และ
ทรงเห็น ว่า เค้า ความคิด ในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้าย
ตลอดเวลา พระยาห์เวห์เสียพระทัยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่น ดิน
และโทมนัสยิ่งนัก พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า “เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เรา
ได้ ส ร้ า งมานี้ ไ ปเสี ย จากแผ่ น ดิ น ทั ้ ง มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ใช้ ง าน กั บ
สัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วย เพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้าง
พวกเขา” ปฐมกาล 6:5-7
โอ้ ไม่น ะ พระเจ้ากำลังตรัส อยู่ว่า พระองค์จะทรงทำลายคนเหล่านี้จริง ๆ หรือ
พระองค์จะทรงทำลายพวกเขาจริง ๆ เพราะพวกเขาไม่ได้ทำตามพระองค์งั้นเหรอ
จากการอ่านข้อพระคัมภีร ์ข้างต้น นี้ ดูเหมือนว่าพระเจ้า ทรงผสมความรู้ส ึกใน
พระทัยของพระองค์ ประการแรกคือ พระองค์ทรงเสียพระทัยสำหรับพวกเขา แล้ว
พระองค์ ก็ตรัส ว่า พระองค์จ ะทรงทำลายพวกเขา จากนั้นพระองค์ ก็ตรัส อีกว่า
พระองค์ ทรงเสี ย พระทัย กั บ พวกเขาอี ก แล้ว อืม พระลักษณะของพระเจ้ า เคย
เปลี่ยนไปมาอย่างนี้ไหม เปล่าเลย พระเจ้าทรงบอกเราว่า “เพราะว่าเราคือพระยาห์
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เวห์ ไม่มีผันแปร” (มาลาคี 3:6) เปาโลบอกเราบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับพระ
เยซูซง่ึ กล่าวว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็น
นิตย์” (ฮีบรู 13:8)
บัดนี้ ให้จำไว้ว่าเมื่อพระเยซูทรงเมตตากรุณาและช่วยผู้คนชั่วที่ทำร้ายพระองค์
พระองค์กำลัง ทรงเผยให้เราเห็น ถึงสิ่งที่พระเจ้าทำเสมอ พระเจ้าทรงพระกรุณา
ตลอดกาลต่อคนชั่วและคนที่ไม่ต้องการที่จะดำเนินชีวิตตามพระองค์ เราเพิ่งเรียนรู้
ไปว่าพระลักษณะของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงปฏิบัติต่อผู้คนใน
อดีตทุกยุคเช่นเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อผู้คนทุกคนในยุคปัจจุบัน เพราะพระองค์
“ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่ว” ตลอดกาล (ลูกา 6:35)
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านี้ ที่ไม่สอดคล้องกับบัญญัติแห่งชีวิตและ
ความรักของพระองค์ พระองค์ก็ทรงเศร้า พระทัยมาก เช่นเดียวกับเพื่อนของคุณใน
เรื่องเล่าพัดลมที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ พวกเขาเกือบจะเลือกที่จะเอานิ้วไปแตะที่
พัดลมแล้ว พวกเขากำลังจะทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ แต่ด้วยเหตุที่ว่าพระเจ้าทรง
รักผู้คนมากมาย ในเรื่องราวของโนอาห์ พระองค์ จึ ง ตรั ส ให้ โ นอาห์ ส หายของ
พระองค์สร้างเรือลำใหญ่ เป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าใน 120 ปี
ข้างหน้า นี้จ ะเกิดน้ำท่วมทั้งแผ่นดิน โลก พระองค์ทรงต้องการให้ ผู้คนและสัตว์
ทั้งหมดได้รับความปลอดภัย แต่มีเพียงครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นที่รับฟังและ
ได้รับความรอดพร้อมกับสัตว์บางตัวที่ได้รับเลือกมา
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แต่ทำไมน้ำท่วมถึงเกิดขึ้น ได้ล่ะ พระเจ้าทรงทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นเป็นเพราะทรง
ต้องการทำลายทุกคนที่ไม่ชอบพระองค์ งั้นเหรอ บางคนตอบว่า “ใช่” แต่คุณและ
ผมรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นความรักและพระองค์ “ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญู
และคนชั่ว” ตลอดกาล และด้วยที่ว่า “ความรักของพระองค์ไม่ทำอันตรายต่อเพื่อน
บ้านเลย” (โรม 13:10)
จำเรื่องราวต้นไม้ก่อนหน้านี้ได้ไหมที่เรากล่าวถึงวิธีที่ต้นไม้ให้ออกซิเจนแก่เราและ
เราให้คาร์บอนไดออกไซด์แก่ต้นไม้ เรื่องนี้สำแดงให้เห็นว่าการทรงสร้างของพระเจ้า
ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกัน
มนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างสำหรับโลกนั้นคืออาดัมและเอวา วันหนึ่งพวก
เขาได้เลือกที่จะไม่ฟังคำชี้นำของพระเจ้า และพวกเขาก็ได้ฝ่าฝืนบัญญัติแห่งชีวิต
และความรักของพระองค์ พวกเขาได้ทำบาปต่อแนวทางแห่งชีวิตของพระเจ้า สิ่งที่
น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้คือความบาปของพวกเขา ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ
พวกเขาเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อแผ่นดินโลกด้วย หลังจากที่พวกเขาได้ทำบาป
ไปแล้ว พระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินโลก ซึ่งมีกล่าวดังนี้
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แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้า เจ้า
จะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความ
ทุกข์ลำบากตลอดชีวิต ต้นไม้และ
พืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้า
และเจ้าจะกินพืชตามท้องทุ่ง
ปฐมกาล 3:17-18
คุณเคยทำร้ายตัวเองด้วยหนามที่เต็มไปด้วยเดือยแหลมคมหรือไม่ หนามเหล่านี้ได้
เกิดมาจากผลของบาปบนโลกใบนี้ คุณทราบหรือไม่ว่าพระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์เรา
จากโลก
พระยาห์ เวห์ พ ระเจ้ า ทรงปั้ น มนุษ ย์ ด ้ ว ยผงคลี จากพื ้ น ดิ น ระบาย
ลมปราณเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ ปฐมกาล
2:7
คุณเห็นไหมว่าทำไมความบาปจึงส่งผลกระทบต่อโลก เราถูกสร้างขึ้นมาจากโลก
และเมื่อเราทำบาป บาปก็ส่งผลกระทบต่อโลกที่เราได้เกิดมา มาดูในหนังสืออิสยาห์
กล่าวไว้ว่า
โลกเป็นมลทิน เนื่องด้วยผู้อาศัยของมัน เพราะเขาทั้งหลายละเมิด
ธรรมบัญญัติ ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ (เวลานมัสการที่พระองค์ทรงกำหนดไว้)
... คำสาปแช่งกลืนกินโลก และผู้อาศัยในโลกนั้นกำลังจะตายเพราะ
บาปของพวกเขา อิสยาห์ 24:5-6
อีกครั้งเราจะเห็นว่าพฤติกรรมที่เป็นบาปของเราส่งผลกระทบต่อโลก ซึ่งในตอนแรก
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ส่งผลทำให้เกิดหนามขึ้น
4,000 ปีหลังจากที่หนามต้นแรกงอกขึ้น ทหารโรมัน
บางคนทรงมอบมงกุฎหนามให้พระเยซูและทรงบังคับ
ไว้บนพระเศียรของพระองค์ พวกเขาเยาะเย้ยพระองค์
เพราะพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ พวกเขา
ไม่เข้าใจว่าพระเยซูทรงหมายถึงอะไร
พระเยซูทรงหมายความว่าพระองค์ทรงเป็น กษั ตริ ย์
แห่งอาณาจักรซึ่งไม่เหมือนกับอาณาจักรของโลกนี้เลย อาณาจักรของพระเยซูไม่ใช่
สถานที่จริง แต่เกี่ยวข้องกับ ทางที่เราคิดและการกระทำต่อผู้อื่น พระเยซูตรัส สิ่งนี้
เกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ดังนี้
“แผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่ จะสังเกตได้ และเขาจะไม่พูด
กันว่า ‘มาดูนี่’ หรือ ‘ไปดูโน่น’ เพราะนี่แน่ะ แผ่นดินของพระเจ้านั้น
อยู่ท่ามกลางพวกท่าน” ลูกา 17:20-21
เป็นสิ่งที่น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ อาณาจักรของ
พระเจ้าคือความอ่อนโยน ความรัก และ
ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น มันคือทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนความคิดในใจของเรา
(สมองของเรา) และเริ่มคิดและทำเหมือน
ที่พระเยซูทรงทำ
เปาโลได้พูดกับเราว่า “จงมีจิตใจเช่น นี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซู
คริสต์” (ฟีลิปปี 2:5) ทำไมเราต้องมีความคิดของพระเยซูสถิตอยู่ในเรา พระเจ้าตรัส
ว่า
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เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็
ไม่ใช่ทางของเรา พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่า
แผ่ น ดิ น โลกอย่ า งไร ทางของเราก็ ส ู ง กว่ า ทางของพวกเจ้ า และ
ความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น อิสยาห์ 55:8-9
ความคิดของพระเจ้าดีกว่าของเรามาก นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราควรคิดในทางที่พระ
เยซูคิด เพื่อที่เราจะได้ทำตามหนทางที่พระเยซูทรงกระทำ และเราสามารถทำได้ก็
ต่อเมื่อเรายอมปล่อยให้ความคิดของพระองค์ ทางแห่งความคิดของพระองค์ เข้ามา
สถิตอยู่ในความคิดและทางของเรา
สมองของเราควบคุมวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น สิ่งนี้สำแดงให้เห็นว่าหัวใจและสมองของ
เราเชื่อมโยงกัน หัว ใจของเราสูบ ฉีดเลือดไปทั่ว ร่างกาย พระคัมภีร์บอกเราว่า
“เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือด” (เลวีนิติ 17:11)
พระเยซูตรัสกับเราว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึง
พระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยชีวิตของ
เรา พระองค์ทรงทำให้เรามีชีวิตอยู่ นี่คือเหตุผลที่เราต้องการให้พระองค์ สถิตอยู่ใน
ใจเรา ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์บอกเราว่า “จิตใจก็เป็นตัว ล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใด
ทั้งหมด” (เยเรมีย์ 17:9) คำว่า "ล่อลวง" หมายความว่า ใจของเราโกหก (หลอกลวง)
ตัวเอง มันบอกเราหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าที่ไม่เป็นความจริง แต่เพื่อทำสิ่งนี้ให้
ถูกต้อง พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงประทานวิญญาณ
ใหม่ แ ก่ เราที ่ จ ะเต็ ม ไปด้ ว ยชี ว ิ ต ที ่ ไ ม่ เ ห็ น แก่ ต ั ว ของ
พระองค์ จิตใจที่เหมือนตอนแรกก่อนที่มนุษย์จะตกสู่
บาป ซึ่งมีกล่าวดังนี้
เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณ
ใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย เราจะนำใจหินออกจาก
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เนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้า
ทั้งหลาย แล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมาย
ของเรา ทั้งทำตามนั้น เอเสเคียล 36:26-27
พระเจ้า ทรงหมายความว่าอย่างไร เมื่อพระองค์ตรัส ว่าพระองค์จะทรงใส่ พระ
วิญญาณของพระองค์ไว้ในใจเรา ให้คิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็น PAL ของ
คุณ
P = Presence (การปรากฏ-การอยู่ด้วย)
A = Attitude (ทัศนคติ) L = Life (ชีวิต)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่
อ ยู่ ใ น ต ั ว ค ุ ณ ค ื อ ก า ร ป รากฏ
ทัศนคติ และชีวิตอันบริสุทธิ์ของ
พระองค์ที่สถิตอยู่ภายในคุณ การ
เป็น “ผู้บริสุทธิ์” หมายถึงคุณรัก
ในการช่วยเหลือผู้อื่น คุณเคยคิด
เกี่ยวกับพระเจ้าในหนทางนั้นไหม ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยของคุณหรือไม่
ในฐานะพระบิดาผู้ ทรงเปี่ยมด้วยความรัก พระองค์ ทรงรักที่จะจัดเตรียมทุกสิ่งที่
จำเป็นต่อคุณ นี่คือเหตุผลที่พระองค์ตรัสว่าจากนั้นคุณจะเต็มใจและสามารถเชื่อฟัง
กฎเกณฑ์และหลักคำสอนทั้งหมดของพระองค์ การเชื่อฟัง ธรรมบัญญัติและหลักคำ
สอนของพระเจ้าเป็นผลแห่งธรรมชาติของการเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ
พระองค์
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คุณจะรักที่จะเชื่อฟัง ไม่ใช่เพราะว่าคุณ
กำลังแสวงหารางวัล หรือพยายามหนี
การลงโทษที่รุนแรง แต่เพราะคุณรักที่
จะรับใช้พระเจ้าจากใจจริง ๆ และถวาย
เกียรติแด่พระองค์ โดยแสดงทางที่
พระองค์ทรงกระทำ เหมือนอย่างทีพ่ ระเยซูทรงทำ โดยการรับใช้ผู้อื่น
สิ่งนี้หมายความว่าทางที่เรากระทำทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับพระเจ้า
คุณคิดหรือไม่ว่าพระเจ้านั้นทรงอ่อนโยน ทรงรักและพระกรุณา หรือคุณคิดแล้ว
หรือว่าพระองค์น ั้น ทรงร้าย และทรงคอยจ้องมองดูคุณทำผิดพลาดตลอดเวลา
ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษคุณใช่หรือไม่ ความคิดและการกระทำของเราขึ้นอยู่กับ
รูปแบบพระที่เรานมัสการหรือบูชา นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าทรงต้องการจารึก
ธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ในความคิดและในจิตใจของเรา ดังคำกล่าวที่ว่า
ภายหลังจากสมัยนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เราจะบรรจุธรรมบัญญัติ
ของเราไว้ในจิตใจของพวกเขา และเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของ
พวกเขา และเราจะเป็น พระเจ้า ของพวกเขา และพวกเขาจะเป็ น
ประชากรของเรา (ผู้รับใช้) ฮีบรู 8:10
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จงรักพระองค์ผู้เป็นพระ
เจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุด
จิตของเจ้า และด้วย
สิ้นสุดความคิดของเจ้า

จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

จงสะสมบัญญัติของข้าไว้
กับเจ้า จงรักษาบัญญัติของ
ข้า และมีชีวิตอยู่

จงเขียนมันไว้บนแผ่น
จารึกแห่งหัวใจของเจ้า

สุภาษิต 7:1-3
พระเยซูทรงยอมให้ทหารโรมัน กดมงกุฎ หนามบนพระเศียรของพระองค์อย่าง
เหี้ยมโหด ที่สำแดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงรักเรามากขนาดไหนจนพระองค์ทรง
เต็มพระทัยยอมให้บาปอันเจ็บปวดของเราซึ่งทำให้เกิดหนามเหล่านี้ ขึ้นมา ในการ
ฆ่าพระองค์แทนเรา
จิตใจและความคิดของเรากลายเป็น "หนาม" หนามซ่อนความงามตามธรรมชาติ
ของสวน กุหลาบที่สวยงามและละเอียดอ่อนกลายเป็นหนามที่มีหนามแหลมคม
หนามและพืชเป็นพยานถึงความจริงที่ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความดีและความชั่ว เมื่อ
พระเจ้านั้นทรงต้องการให้โลกนี้เต็มไปด้วยการดีเท่านั้น ช่างน่าเศร้าใจที่มิได้เป็น
ตามนั้น
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เพราะบาป ความงามและความอ่อนโยนของพระเจ้าจึงถูก ปกคลุมและซ่อนด้วย
หนามที่ล่อลวงและรุนแรง พระเยซูทรงยอมให้มงกุฎหนามทิ่มแทงจิตใจที่อ่อนโยน
และเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ (พระเศียร) เพื่อที่หัวใจของเราจะถูกทิ่มแทง
เมื่อเราเห็นความรักของพระองค์ผ่านหนามนั้น เมื่อความคิดและจิตใจที่เป็นบาปชั่ว
ของมนุษย์ทำให้พระเยซูถูก ตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ ทรงสำแดงให้เราเห็นถึง
ความมืดที่อยู่ในความคิดของเราก่อนที่เราจะได้เห็นความรักที่พระองค์มีต่อเรา นี่คือ
เหตุผลที่กล่าวว่า “ก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดิน ” (ลูกา 23:44) ขณะที่พระองค์ทรง
ประทับบนไม้กางเขน และเมื่อพระองค์ ทรงสิ้นพระชนม์ “แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตก
ออกจากกัน” (มัทธิว 27:51)
คุณเห็นไหมว่าแผ่นดินโลกได้รับผลกระทบจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูอย่างไร
โลกได้ตอบสนองต่อพระผู้สร้างที่ถูกทรมานและทำร้าย เหมือนดั่งภาพสะท้อน
ความมื ด ที ่ แ ผ่ ไ ปทั ่ ว พื ้ น โลกได้ ส ำแดงให้ เราเห็ น สิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นจิ ต ใจของเรา นั่ น
หมายความว่าเราไม่เข้าใจและสับสนอย่างมากเกี่ยวกับพระลักษณะแห่งความรักที่
แท้จริงของพระบิดาเจ้าของเรา แต่เพราะพระเยซู เราจึงสามารถมองทะลุความมืด
ได้ และเห็นความงาม ความอ่อนโยน และความรักที่แท้จริงของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันดร์ เหมือนพ่อเที่ยงแท้ที่รักลูกทุกคนของเขา พระองค์ไม่เคยทรง
หยุดรักผู้ใดเลย
เพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืด ได้
ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึง
พระสิริของพระเจ้า ปรากฏในพระพักตร์ของพระคริสต์ 2 โครินธ์ 4:6
เมื่อเราเห็น พระเยซู เราได้รับ “ความรู้เรื่องพระสิริของพระเจ้า” เพราะที่จริง
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พระองค์ทรงเป็นดั่งพระบิดาของพระองค์ แต่พระสิริของพระเจ้าคืออะไร ให้ดูสิ่งที่
พระเจ้าตรัสแก่โมเสส ซึ่งกล่าวดังนี้
โมเสสจึงกราบทูลว่า “ขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้า
พระองค์เถิด ” พระองค์จึงตรัสตอบว่า “เราจะให้คุณความดี ของเรา
ประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์ ให้
ประจักษ์ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้น
และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น” อพยพ 33:18-19
พระสิริของพระเจ้า คือพระลักษณะของพระองค์
พระลักษณะของพระเจ้าที่อ่อนโยน และเปี่ยมด้วย
ความรักได้ส่องสว่างผ่านความมืดแห่งจิตใจของ
มนุษย์ที่สับสนเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์
โดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ อย่าให้ความมืด
ของบาปล่อลวงเราอีกต่อไป จงยอมให้แสงสว่างแห่ง
พระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าส่องสว่างมายังเรา
โดยการอ่านพระวจนะของพระองค์ทุกวัน
เมื่อใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปทั้งหมดแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าโลกทีป่ ่วย (เพราะ
บาปทำให้เกิดหนาม และ “คำสาปแช่งกลืนกินโลก”) เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใน
ช่วงเวลาที่พระเจ้าให้โนอาห์สร้างเรือ ให้เรามาสังเกตกันอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ผู้คนก่อนน้ำท่วม ซึ่งมีกล่าวว่า
พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็น
ว่าเค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไป ปฐมกาล 6:5
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คุณเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความคิดและจิตใจของมนุษย์อีกครั้งแล้วหรือไม่
ความคิดและจิตใจของพวกเขานั้นเต็มไปด้วย “ความชั่ว” คือพวกเขามักจะใช้ความ
ทารุณและความเกลียดชังอยู่เสมอ และพวกเขาไม่ได้สนใจที่จะดำเนินชีวิตตามแบบ
แผนแห่งความรักของพระเจ้า พวกเขาแค่สนใจแต่ตัวเองและเน้นแต่ความสนุก แค่
ไหนที่เขาทั้งหลายมีอย่างเดียว
สิ ่ ง นี ้ ม ี ผ ลโดยตรงต่ อ
โ ลกหรื อ ไม่ มาหา
คำตอบกันในหนังสือ
ปฐมกาล บทที่ 6 ข้อ
ที่ 11 และ 12 กั น
เถอะ ซึ่งมีกล่าวดังนี้
คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้า และแผ่นดินก็
เต็มไปด้วยความทารุณ พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่า
เสื่อมทราม [ในภาษาฮีบรูคำนี้คือ “ถูกทำลาย”] เพราะบรรดามนุษย์
ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดิน ปฐมกาล 6:11-12
ใช่แล้ว การกระทำที่ทารุณของคนเหล่านี้ได้ทำลายโลก ขอทวนอีกครั้ง ธรรมชาติ
เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความทารุณในความคิดและจิตใจของพวกเขา และสิ่งนี้
ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยมาก
พระเจ้าไม่ทรงชอบทีป่ ระชากร แผ่นดินโลก และสัตว์ต่าง ๆ มีความทารุณและความ
เกลียดชังซึ่งกันและกัน พระเจ้า ทรงไม่ชอบการทารุณ อิสยาห์บอกเราว่าพระเยซู
“ท่านไม่ได้ทำการทารุณใด ๆ” (อิสยาห์ 53:9) และเราทราบว่าถ้าพระเยซูไม่ทรงใช้
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การทารุณประการใด พระบิดาของพระองค์ ก็ไม่ เช่นกัน อันที่จริงพระเจ้า ทรง
ต้องการช่วยเราให้รอด “จากการบีบบังคับและความทารุณ ” (สดุดี 72:14) หาก
พระเจ้าทรงเป็นผู้ส่งน้ำท่วม พระองค์ก็จะทรงสำแดงความทารุณ แต่เราได้เห็นแล้ว
ว่าพระเจ้าไม่ทรงชอบความทารุณและจะไม่ทรงทำอะไรที่รุนแรง
บางคนกล่าวว่ าการใช้ความทารุ ณ และการทำลายล้า งเป็ นส่ว นหนึ่ งของความ
ยุติธรรมของพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อฟัง ธรรมบัญญัติของพระองค์ แต่จงฟัง ในสิ่งที่
พระเจ้าตรัสกับ บรรดาเจ้านายแห่งอิสราเอลว่า “โอ บรรดาเจ้านายแห่งอิสราเอล
เอ๋ย พอเสียทีเถิด จงทิ้งการทารุณและการบีบคั้นเสียและกระทำความยุติธรรมและ
ความชอบธรรม” (เอเสเคียล 45:9) สังเกตได้ว่าความยุติธรรมที่เที่ยงแท้ไม่เคยใช้
ความทารุณ หรือลักษณะการทำลายล้าง ดังนั้น ความยุติธรรมของพระเจ้าจึงไม่ มี
วันเกี่ยวกับพระเจ้าที่ทรงกระทำความทารุณหรือทำลายล้าง
พระเจ้าได้ตรัสให้โนอาห์เตือนประชาชนเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะมาถึง คุณคิดว่า
โนอาห์เตือนผู้คนอย่างไร มีสองคำตอบด้านล่างนี้ ให้วงกลมข้อที่ถูกต้อง
1. โนอาห์กล่าวว่า “จะเกิดภัยพิบตั ิน้ำ
ท่วมครั้งใหญ่ขึ้นเร็ว ๆ นี้ พระเจ้าทรง

2. โนอาห์กล่าวว่า “หากเจ้าไม่หยุด

อยากช่วยให้เราทั้งหลายรอดพ้นจากน้ำ

มิฉะนั้นพระองค์จะทรงทำลายล้าง

ฝ่าฝืนธรรมบัญญัติของพระเจ้า

ท่วมครั้งนี้ ดังนั้นขอได้โปรดทำตามที่

เจ้าอย่างทารุณโดยการทรง
ประทานน้ำท่วมเพื่อท่วมเจ้าให้

พระองค์ตรัสเถอะและหันออก
จากบาปของเจ้าทั้งหลาย

จมน้ำตาย

ผมแน่ใจว่าคุณต้องวงกลมคำตอบข้อ 1 ใช่แล้ว พระเจ้าทรงต้องการช่วยพวกเขา
ไม่ใช่ทำลายพวกเขา พระเจ้าไม่ได้ ทรงพยายามปกป้องพวกเขาจากพระองค์ แต่
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พระองค์ทรงพยายามปกป้องพวกเขาจากน้ำท่วม ซึ่งเป็นน้ำท่วมที่จะท่วมทำลาย
พวกเขาเช่นเดียวกับพัดลมที่จะทำให้เพื่อนของคุณบาดเจ็บ
เนื่องจากโลกเองกำลังกลายเป็นความทารุณ โลกทำให้เกิดความรุนแรงเอง ไม่ใช่
พระเจ้า พระเจ้าไม่เคยทรงทำสิ่งใดที่ทารุณ
มีครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสสอนประชากรบางท่านว่า เพราะว่า “โลกเองก็ป่วย” จริง ๆ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น คือ “แผ่นดินก็สำรอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย” (เลวีนิติ 18:2528)
แต่เราต้องถามคำถาม จงอย่ากลัวที่ทูลถามกับพระเจ้า คำถามที่จำเป็นต่อเราคือ ให้
ถามว่า ทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระเจ้าตรัสว่า “เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้
สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดิน ทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งาน กับสัตว์เลื้อยคลานและนกใน
อากาศด้วย”(ปฐมกาล 6:7)
ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวนี้ดูเหมือนจะชี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะทำลายพวกเขา เราจะ
เข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าในที่นี้ ที่สำคัญคือ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
ว่าเราอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่างไร
วันหนึ่งพระเยซูตรัสถามคนหนึ่งว่า
“ในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไร ท่าน
อ่านแล้วเข้าใจอย่างไร” (ลูกา 10:26)
ดังนั้น เราต้องทำให้แน่ใจว่าเราเข้าใจ
อะไรเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ และทำไม
พระคัมภีร์ถึงกล่าวว่าเป็นแบบนี้ ถ้า
เราไม่เข้าใจ เราจะคิดไปเองว่าพระคัมภีร์พูดบางอย่างทีท่ ำให้เราไม่เข้าใจ
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เปาโลบอกเราว่าหลายคนอ่านพระคัมภีร์ราวกับ ผ้าปิดตาไว้ การปกปิดนี้ทำให้พวก
เขาไม่เข้าใจสิ่งทีก่ ล่าวอย่างครบถ้วน
แต่ความคิดของพวกเขามืดมัวไป เพราะว่าตลอดมา
จนถึงทุกวันนี้ … เมื่อใดที่อ่านคำของโมเสส ผ้าคลุม
นั้นยังปิดบังใจของเขาไว้ … แต่ถ้าใครหันมาหาองค์
พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุมนั้นก็จะถูกเปิดออก 2 โครินธ์
3:14-16
เพื่อให้เข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง เราต้องยอมให้
พระเยซูเจ้าช่วยเรา เราต้องเข้าใจพระคัมภีร์อย่างที่ พระองค์ทรงเข้าใจ พระเยซูทรง
สอนอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้านะ

1. พระเจ้าเคยทรงทำสิ่งที่อันตรายไหม
เปล่าเลย
2. พระเจ้าเคยทรงทำสิ่งที่ทารุณไหม
เปล่าเลย
3. พระเจ้าทรงต้องการทำลายผู้คนที่ไม่
รักพระองค์กลับไหม เปล่าเลย
4. พระเจ้าทรงปรารถนาจะช่วยให้เรา
รอด รักษาเรา และฟื้นฟูเราใช่ไหม
แน่นอนอยู่แล้ว
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ในหนังสือโยบ เราได้รับการบอกเล่าบางอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างช่วงน้ำท่วม
ท่านจะเดินทางเก่าซึ่งคนชั่วเคยดำเนินนั้นหรือ พวกเขาถูกฉวยเอาไป
ก่อนเวลากำหนด รากฐานของเขาถูกกวาดล้างไปในสายน้ำ พวกเขา
ทูลพระเจ้าว่า ‘ขอไปเสียจากเรา’ และ ‘องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทำ
อะไรแก่เราได้?’ โยบ 22:15-17
ประชากรที่อาศัยอยู่ในช่วงน้ำท่วมบอกพระเจ้าว่า “ขอไปเสียจากเรา” คุณคิดว่า
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าจากไป คุณจำเรื่องราวนี้ได้ไหมหากคุณถอดถ่านแบตเตอรี่
ออกจากรีโ มทที่ควบคุมระยะไกลของ ๆ เล่น รถแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น มันจะไม่
สามารถเคลื่อนย้ายหรือทำงานได้ใช่ไหมล่ะ พระเจ้าก็ทรงเป็นเหมือนกับก้อนถ่าน
แบตเตอรี่เหล่านั้นเช่นกัน ถ้าพระองค์จากเราไป เราก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือ
ทำงานได้ เนื่องจากผู้คนผลักพระองค์ออกไป พระเจ้า จึงตรัสอย่างเสียพระทัยว่า
“วิญญาณของเรา (การปรากฏของพระเจ้าที่ให้ชีวิต) จะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอด
กาล” ปฐมกาล 6:3
ให้เดาอีกว่าอะไรอีกที่ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีพระเจ้า ถ้าไม่มีพระเจ้า ต้นไม้
และหญ้าก็จะตาย พระอาทิตย์จะไม่ส่องแสง น้ำของโลกจะอยู่ไม่คงที่ โลกจะเกิด
การทารุณจนไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งการทำลายล้างมนุษย์ได้
พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้า “ทรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเล เพื่อว่าน้ำจะไม่
ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ ” (สุภาษิต 8:29) พระบัญชาของพระเจ้าค้ำจุนน้ำ
ทั้งหมดไว้ในสถานที่ของมัน ถ้าพระเจ้าจากไป พระบัญชาของพระองค์ก็ไม่สามารถ
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เก็บรักษาน้ำไว้ได้ น้ำก็จะท่วมแผ่นดินโลก
ข้อความข้างต้นนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงหมายถึงเมื่อพระองค์
ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้คนด้วยน้ำท่วม พระองค์
กำลั ง ตรั ส ว่ า “ถ้ า เราจากไป พระบั ญ ชาของเราจะไม่
สามารถค้ ำ จุ น น้ ำ ได้ และสิ ่ ง นี้ ก็ จ ะทำลายประชากรทั้ง
แผ่นดิน” พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสผ่านทางโนอาห์เพื่อ
วิงวอนผู้คนอย่าให้พระองค์จากไป แต่ยิ่งพระเจ้าตรัสเรื่อง
น้ำท่วมมากเท่าไร ผู้คนก็ยิ่งโกรธและอยากให้พระองค์หยุด
มากขึ้นเท่านั้น
พวกเขาคิดว่าน้ำท่วมที่จะมาถึงเป็นเรื่องโง่สิ้นดี และพวกเขาก็หัวเราะเยาะใส่โนอาห์
พวกเขาไม่เชื่อว่าจะเกิดน้ำท่วมขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงบอกพระเจ้าให้ไปให้พ้นจาก
พวกเขาและปล่อยพวกเขาไป

อย่ามายุ่งกับเรา

แต่มนุษย์เราจะทำให้พระเจ้าออกไปได้อย่างไร พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากแม้กระทั่ง
พระองค์จะทรงประทานสิ่งที่เราปรารถนา พระเจ้าไม่เคยทรงบีบบังคับเราให้รัก
38

พระองค์ หากคุณต้องการให้พระเจ้าจากไปและปล่อยคุณไปจริง ๆ พระองค์ก็จะ
ทรงทำตามความประสงค์ของคุณ แต่สิ่งนี้จะทำให้พระองค์ทรงเศร้าพระทัยเพราะ
พระองค์ทรงทราบว่าหากพระองค์จ ากไป มนุษย์จะมีชีวิต อยู่ต่อไปไม่ได้เ พราะ
พระองค์ทรงเป็นแบตเตอรี่ของเรา พระองค์คือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่
ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ ไปแล้วว่าพระเจ้าทรงเก็บรักษาทุกสิ่งไว้ด้วยกันโดยพระวา
ทะของพระองค์ จำทีเ่ ราพูดถึงว่าพระเยซูทรงเป็นยาที่ดีทพี่ ระเจ้าทรงประทานให้เรา
ได้ไหม พระคัมภีร ์ บ อกเราว่า พระเยซู ทรงมี อี ก พระนามหนึ่ ง พระนามที่เรี ย ก
พระองค์นั้นคือ “พระวาทะของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:13) ยอห์นบอกแก่เราว่า “พระ
วาทะ” (พระเยซู) ทรง “สถิตอยู่ในปฐมกาลกับพระเจ้า” และโดยพระวาทะนี้ (พระ
เยซู) “สรรพสิ่งทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมา” (ยอห์น 1:1-3)
ว้าว พระเยซูทรงสร้างสรรพสิ่งทุกสิ่งโดยฤทธิ์อำนาจที่พระบิดาทรงประทานแก่
พระองค์ พระเยซูทรงค้ำจุนสิ่งต่าง ๆ ไว้ด้วยกันตลอดเวลานี้ เปาโลบอกเราว่าพระ
เยซู “ทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ ” (ฮีบรู
1:3)
เมื่อผู้คนบอกพระเจ้าไปให้พ้นจากพวกเขา พวกเขาไม่เชื่อว่า พระวาทะของพระเจ้า
นั้นได้ค้ำจุนทุกสิ่งไว้ด้วยกัน พวกเขาปฏิเสธพระวาทะของพระเจ้า ซึ่งก็เหมือนกับ
การปฏิเสธพระเยซูผู้ทรงเป็นพระวาทะ โนอาห์เป็นคนเดียวที่เข้าใจเรื่องนี้ เมื่อพระ
เจ้าทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ที่บาป ครอบครัวของโนอาห์ก็ได้เห็น พวกเขาก็มีความ
เชื่อ และได้ยอมรับพระคุณของพระเจ้า ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่เห็นด้วย (ปฐมกาล
6:8) เช่นเดียวกันกับคนที่มาจับกุมพระเยซู และตรึงพระองค์ที่กางเขน ผู้คนที่มีชีวิต
อยู่ในช่วงเวลาที่น้ำท่วมได้หยุดพระเยซูจากการช่วยเหลือพวกเขา
พวกเขาไม่เพียงแต่ทิ่มแทงพระเศียรของพระองค์ด้วยมงกุฎหนามเท่านั้น แต่ยังตอก
ตะปูทพี่ ระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ที่กางเขนด้วย
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เหตุใดพระเจ้าจึง ทรงยอมให้มนุษย์ ตอก
ตะปูที่พระหัตถ์ของพระเยซูไว้ที่กางเขน ใน
พระคัมภีร ์ “พระหัตถ์ ” คือส่ว นที่เราใช้
ทำงาน
(ดู สดุดี 92:4; สุภ าษิต 31:31; อิส ยาห์
59:6)
การตรึงพระหัตถ์ของพระเยซู ที่กางเขน เผยให้เห็นถึงความเกลียดชังตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่มีต่อพระราชกิจอันเปี่ยมด้วยความรักและไม่เห็นแก่ตัวของพระเยซู นี่
เป็นวิธีที่เราพยายามหยุดงานของพระองค์ที่จะช่วยเหลือเรา
พระเยซูตรัสว่า “พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็น
ความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ” (มัทธิว
5:16)
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงยอมให้มนุษย์ตอกตะปูที่
พระบาทของพระเยซูที่กางเขน ในพระคัมภีร์
“พระบาท” คือส่วนที่เราใช้เดิน
(ดู สดุดี 56:13; ฮาบากุก 3:19)
การตรึ ง พระบาทของพระเยซู ที่ ก างเขน ได้ เ ผยให้ เ ห็ น ถึ ง ความเกลี ย ดชั ง ตาม
ธรรมชาติของเราที่มีต่อการให้พระบิดาเจ้าเป็นเครื่องช่วยชีวิตแบตเตอรี่ของเราและ
การพึ่งพาพระองค์ อย่างที่ พระเยซูทรงทำ ซึ่งเป็น วิธีที่เราได้หยุดคำวิงวอนของ
พระองค์สำหรับเราที่จะยอมรับพระคุณของพระเจ้าและเดินตามรอยพระบาทของ
พระองค์โดยการเชื่อฟัง เปโตรสาวกของพระเยซูเขียนไว้ว่า “เพราะพระเจ้าทรง
เรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน
พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่ อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของ
พระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลย และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ ข อง
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พระองค์เลย เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขา
ด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต แต่ทรง
มอบพระองค์เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม” (1 เปโตร 2:21-23)
คุณรู้สึกเศร้า ใจที่มนุษย์ตรึงพระหัตถ์และพระบาทของพระเยซูที่กางเขนไหม ผม
แน่ใจว่าคำตอบของคุณคือใช่ ผมทูล อธิษฐานว่าขอให้เราทุกคนยอมให้พระเจ้ า
สำแดงให้เราเห็นว่า เราสับสนและเข้าใจผิด ขนาดไหนเกี่ยวกับพระลักษณะของ
พระองค์แม้กระทั่งต้องการตรึงพระบุตรของพระองค์ เมื่อเราเห็น ถึงความผิดพลาด
อันน่าสยดสยองนี้ที่มนุษย์ได้ทำลงไป และเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระบิดาของเรานั้น
ทรงห่วงใยและรักเรามาก และพระองค์ทรงปรารถนาอย่างมากที่อยากให้เราหันไป
หาพระองค์และดำเนินตามทางของพระองค์อย่างปลอดภัย จากนั้น เราจะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงและเขียนธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ในใจและความคิดของเรา แล้ว
เราจะเป็นดั่งกระจกที่สะท้อนพระลักษณะของพระเยซู เราจะรู้จักคิด ทำงาน เดิน
และรักเหมือนพระเยซูทรงทำ
เราไม่ควรลืมว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ค้ำจุนทุกสิ่งไว้ในสถานที่ของมัน อย่าเป็นเหมือน
ผู้คนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่ก่อนน้ำท่วมได้เลือกที่จะลืมพระองค์ ซึ่งมีกล่าวดังนี้
พวกเขาจงใจลืมข้อนี้เสีย คือโดยพระวจนะของพระเจ้า (พระเยซู) ฟ้า
ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณ และแผ่นดินได้เกิดออกมาจากน้ำและด้วยน้ำ
โดยน้ำนั้นเอง โลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วม และโดย
พระวจนะเดียวกันนั้นเอง (พระเยซู) ฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบัน ก็เก็บ
รักษาไว้ ... 2 เปโตร 3:5-7
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ครั ้ ง หนึ ่ ง พระเยซู แ ละเหล่ า สาวกของ
พระองค์ออกไปนั่งเรือท่ามกลางทะเล มี
พายุลูกใหญ่มา และบรรดาสาวกต่างก็
กลัวและกังวลว่าพวกเขาจะจมลงไปใน
น้ ำ ทะเล พวกเขาถามหาพระเยซูและ
เห็นว่าพระองค์กำลัง ทรงหลับอยู่ พวก
เขาปลุกพระองค์ตื่นขึ้นและทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยพวกเขา พระองค์จึงทรงลุก
ขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ” แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท
(มาระโก 4:39)
ถ้าผู้คนเชื่อและวางใจในพระวจนะของพระเจ้า (พระเยซู) โลกและทะเลก็จะสงบ
เงียบและจะไม่มีน้ำท่วมขัง
การผลักพระเจ้าออกไปนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งเป็นน้ำท่วมต่างหากที่ได้
ทำลายผู้คน เมื่อพระเยซูทรงเล่าเรื่องน้ำท่วมให้ ผู้คนกลุ่มหนึ่งฟัง พระองค์ตรัสว่า
“น้ำมาท่วมล้างผลาญพวกเขาจนหมดสิ้น ” (ลูกา 17:27) พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าพระ
เจ้าทรงทำลายพวกเขา แต่พระองค์ตรัสว่า "น้ำท่วม" ได้ทำลายพวกเขา และจง
จดจำไว้ว่าพระเยซูคือพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสว่า “เราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบ
พระบิดาทรงสอนเราอย่างไร เราก็กล่าวอย่างนั้น” (ยอห์น 8:28)
พระเจ้าทรงบอกผู้คนว่าพระองค์จะทรงทำลายพวกเขานั้นหมายความว่า พระองค์
เพียงแค่ทรงอนุญาตเท่านั้น อนุญาตให้น้ำท่วมทำลายพวกเขา เพราะว่าพวกเขา
ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์ทรงรักพวกเขา พระองค์จึงทรงยอม
ให้พวกเขาเลือกหนทางของพวกเขาเองอย่างน่าเศร้าใจ
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ภัยพิบัติแห่งอียิปต์และพระลักษณะของพระเจ้า
ให้มาดูเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ดู
เ ห ม ื อ น พ ร ะ เจ ้ า จ ะ ท ร ง ท ำ
บางอย่างที่ดูรุนแรง พระเจ้าทรง
ต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กั บ กลุ่ ม
คนที ่ เรี ย กว่ า คนอิ ส ราเอล แต่
พวกคนเหล่านี้ ต กเป็น ทาสของ
คนอี ก กลุ ่ ม หนึ ่ ง ที ่ เรี ย กว่ า คน
อียิปต์
คนอียิปต์กำลังบังคับใช้งานคนอิสราเอลอย่างหนัก พระเจ้าทรงรักประชากรทั้งสอง
กลุ่ม แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้คนอียิปต์หยุดใช้งานหรือทำร้ายคนอิสราเอลอย่าง
ทาสเสีย เช่นเดียวกับประชากรที่อาศัยอยู่ก่อนน้ำท่วม การกระทำชั่วของคนอียิปต์
จะทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในแผ่นดิน เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น พระเจ้าจึงทรงส่ง
ชายคนหนึ่งชื่อโมเสสไปหาผู้นำชาวอียิปต์
ผู้นำชาวอียิปต์ คือ ฟาโรห์ โมเสสบอกฟาโรห์
ให้ปล่อยคนอิสราเอลเป็นอิสระ หากคน
อียิปต์ไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป พระเจ้า
จะทรงส่งภัยพิบัติ 10 ประการมาสู่พวกเขา
ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างมาก เช่น โรค
ร้าย ฝูงแมลง แผลที่เจ็บปวด และแม้กระทั่งความมืดในระหว่างวัน แต่พระเจ้า ทรง
จงใจที่จะทำให้สิ่งเลวร้าย 10 ประการนี้เกิดขึ้นกับชาวอียิปต์จริงหรือ พระเจ้าเคย
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ทำสิ่งที่ไม่ดไี หม
ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้น ฟาโรห์จะขอให้โมเสสอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อ ทีภ่ ัย
พิบัติเหล่านี้จะได้หมดสิ้นไป แต่ละครั้งพระเจ้าทรงสำแดงพระกรุณาต่อคนอียิปต์
โดยหยุดภัยพิบัตินั้น ๆ แต่ทุกครั้งที่พระเจ้า ได้ทรงเผยพระกรุณา ฟาโรห์ก็จะยิ่ง
จองหองและโกรธเคืองต่อสิ่งเหล่านี้มากขึ้น เขาไม่ต้องการปล่อยให้คนอิสราเอลเป็น
อิสระ เขาได้ดื้อรั้นต่อพระเจ้า
ในที่สุดก็มาถึงภัยพิบัติที่สิบ พระเจ้า ทรงเตือนฟาโรห์ว่าจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับ
ลูกหัวปีของทุกคน ลูกหัวปีคือบุตรคนที่โตที่สุดในครอบครัว พระเจ้าตรัสว่า
“เพราะในคืนวันนั้น เราจะผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์ และเราจะประหาร
ลูกหัวปีทั้งหมด …” อพยพ 12:12
อะไรกัน พระเจ้าจะทรงทำลายลูกหัวปีเหล่านี้ทั้งหมดจริงหรือ เราควรมีความเข้าใจ
อย่างไรเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าจากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี้ นะ เราควรเข้าใจ
ถึงสิ่งที่กล่าวนี้ เช่นเดียวกับเรื่องราวน้ำท่วมที่เราเพิ่งได้เรียนรู้ไป จงจำไว้ว่าพระเจ้า
ตรัสว่า พระองค์จะทรงทำลายผู้คนด้วยน้ำท่วม แต่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าน้ำท่วมนั้น
มาเพราะว่าผู้คนบอกพระเจ้าไปให้พ้นจากพวกเขา
แล้วภัยพิบัติสิบประการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นล่ะ คุณคิดว่าพระเจ้าจะทรงทำลายลูกหัวปี
เหล่านี้จริงหรือ หรือพระองค์กำลังทรงอนุญาตบางอย่างเกิดขึ้นหรืออนุญาตคนอื่น
มาทำลายพวกเขาดั่งช่วงเวลาแห่งน้ำท่วม ใช่แล้ว พระองค์จะทรงอนุญาตให้สิ่ง
เลวร้ายนั้นเกิดขึ้นนั่นเอง
แต่พระองค์ทรงมอบโอกาสให้ทุกคนปลอดภัย รวมถึงคนอียิปต์ด้วย พระองค์ทรง
บอกให้ประชาชนประทับตราด้วยเลือดจากลูกแกะที่ประตู บ้านของพวกเขา ฟังดู
แล้วแปลกใช่มั้ยล่ะ เราจะพูดถึงเรื่องนี้หลังจากนี้ ให้ดูสิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่พวกเขา
ซึง่ มีกล่าวดังนี้
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“เพราะพระยาห์เวห์จ ะเสด็จ ผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต์ เมื่อ
พระองค์ทอดพระเนตรเห็ น
เลือดที่วงกบประตูทั้งด้านบน
และด้านข้างทั้งสองข้าง พระ
ยาห์เวห์จะทรงผ่านเว้นประตู
นั้น และจะไม่ทรงให้ผู้สังหาร
เข้า ไปในบ้า นพวกท่า นเพื่อ
จะประหารท่ า น” อพยพ
12:23
คุณได้สังเกตเห็นถึงสิ่งที่สำคัญมากในข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี้ไหม ผมได้สังเกตเห็นว่า
ไม่ใช่พระเจ้าเลยที่ทรงทำลายพวกเขา แต่เป็นผู้ที่เรียกว่า “ผู้สังหาร” ต่างหาก พระ
เจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือด พระองค์จะไม่ยอมปล่อยให้ผู้สังหาร
เข้าไปในบ้านนั้น
ผู้คนบางคนเรียกผู้สังหารนี้ว่า “ทูตสวรรค์แห่งความตาย” คุณคิดว่าทูตสวรรค์องค์
นี้คือหนึ่งในทูตสวรรค์ที่ดีของพระเจ้า ไหม เปล่าเลย เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะ
ไม่ทำลายผู้คน
ทูตสวรรค์องค์นี้เป็นทูตสวรรค์ที่ชั่วช้า อันที่จริง หนังสือสดุดีบอกเราว่าทูตสวรรค์ชั่ว
เป็นเหตุให้คนอียิปต์เดือดร้อน ซึ่งมีกล่าวดังนี้

... เมื่อพระองค์ทรงทำบรรดาหมายสำคัญของพระองค์ในอียิปต์ ...
พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำของพวกเขาให้เป็นเลือด ... พระองค์ทรงส่ง
ฝูงเหลือบ มาท่ามกลางพวกเขา ... พระองค์ประทานพืชผลของพวก
เขาแก่ตั๊กแตนตัวอ่อน ... พระองค์ทรงทำลายเถาองุ่นของพวกเขาด้วย
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ลูกเห็บ ... พระองค์ทรงปล่อยความกริ้วอันร้อนแรงของพระองค์มา
เหนือพวกเขา โดยอนุญาตให้เหล่าทูตสวรรค์ชั่วมาท่ามกลางพวกเขา
สดุดี 78:43-49
ขอทวนอีกครั้ง ความเดือดร้อนทั้งหมดนี้เกิดจากเหล่าทูตสวรรค์ชั่ว เหล่าทูตสวรรค์
ชั่วไม่ใช่ทูตสวรรค์ที่ดี ความดีและความชั่วเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเช่นกัน
วันสะบาโตหนึ่ง พระเยซูทรงสอนผู้คนถึงความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่ว
แล้วพระองค์ตรัสว่า “เราจะถามพวกท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรจะทำการดีหรือ
การร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต” (ลูกา 6:9)
เมื่อพระเยซูตรัส ดังนี้ พระองค์กำลัง ทรงสอนเราว่า การทำความดีหมายถึง "การ
ช่วยชีวิตผู้คน" ในขณะที่ การทำความชั่ว หมายถึง "การทำลาย" ชีวิตผู้คน และ
เนื่องจากพระเจ้าไม่ใช่แหล่งของความชั่ว เราจึงมั่นใจได้ว่าพระองค์จะไม่ทำลายผู้คน
เป็นอันขาด บรรดาทูตสวรรค์ชั่วไม่ได้ทำงานเพื่อพระเจ้า แต่ เหล่าบริวารนี้ทำงาน
เพื่อ "ผู้สังหาร" ใครกันนะคือผู้สังหาร
จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของ
พวกท่านคือ มาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียน
เที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 1 เปโตร 5:8
มารเคยเป็นทูตสวรรค์ที่ดีคนหนึ่งของพระเจ้า แต่
กลับกลายเป็นทูตสวรรค์ที่เห็นแก่ตัวมาก คำว่า
"มาร" หมายถึง ผู้มุสา มันชอบพูดเท็จเกี่ยวกับ
พระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ มันโกหก
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เกี่ยวกับพระลักษณะของพวกเขา และกล่าวหาว่าพระเจ้าและพระบุตรนั้นทรงเห็น
แก่ตัว มารจ้องแต่ทำลายชีวิตผู้อื่น มันคือผู้สังหารที่ทำลายคนอียิปต์นั่นเอง
แต่ข้อคัมภีร์นี้หมายความว่าอย่างไรในหนังสือสดุดีที่เราได้อ่านไป เมื่อกล่าวว่าพระ
เจ้า “ทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์ ” เหนือคนอียิปต์ คุณคิดว่าพระเจ้าทรง
สำแดงพระพิโรธอย่างไร คุณคิดว่ามันจะเหมือนกับที่เราสำแดงความโกรธของเรา
ออกมาไหม เปล่าเลย หากปราศจากการช่วยเหลือจาก
พระเยซู ความโกรธของมนุษย์เราก็แสดงออกมาในทางที่
ชั ่ ว มาก ยากอบได้ เขี ย นเรื ่ อ งนี ้ เ กี ่ ย วกั บ ความโกรธว่ า
“เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบ
ธรรมของพระเจ้า” (ยากอบ 1:20)
ความโกรธที่เป็นบาปของเราส่งผลให้เราทำร้ายผู้อื่น และ
แม้กระทั่งตัวเราเอง แต่พระพิโรธของพระเจ้านั้นแตกต่าง นี่ไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าทรง
สำแดงพระพิโรธ
กั น พระพิ โรธของพระเจ้า คือ พระองค์ ท รงรู ้ ส ึก เศร้า
พระทัยมากเมื่อถูกบังคับให้ออกห่างจากมนุษย์ไป โดยอนุญาตให้ผู้ทำลาย (มาร) ทำ
ร้ายผู้อื่น หรือแม้แต่อนุญาตให้มนุษย์ทำร้ายตัวเอง คุณเห็นความแตกต่างกันแล้ว
หรือยัง
ให้ดูตัวอย่างสองสามข้อต่อไปนี้ว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธอย่างไร เมื่อพระเจ้า
ขอให้ โ มเสสไปที่อีย ิปต์และพูด กับประชาชน โมเสสกล่าวว่า “องค์เจ้านาย ข้า
พระองค์ไม่ใช่นักพูด” (อพยพ 4:10) พระเจ้าตรัสตอบว่า “บัดนี้ ไปเถิด เราจะช่วย
เจ้าให้พูด และจะสอนคำซึ่งควรจะพูด” (อพยพ 4:12) โมเสสยังไม่วางใจในพระเจ้า
อย่างเต็มที่ ท่านทูลว่า “องค์เจ้านาย โปรดใช้คนอื่นไปเถิด” (อพยพ 4:13) สังเกต
สิ่งที่เขียนดังต่อไปนี้
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พระยาห์เวห์จึงกริ้วโมเสส แล้วตรัสว่า “เจ้ามีพี่ชายคืออาโรนคนเลวี
ไม่ใช่หรือ เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดูสิ บัดนี้เขากำลังเดินทาง
มาพบเจ้า เมื่อเขาเห็นเจ้า เขาจะดีใจ เจ้าจงพูดกับเขา และบอกคำที่
จะให้เขาพูด แล้วเราจะช่วยเจ้าและเขาในการพูด และจะสั่งสอนเจ้า
ทั้งสองให้รู้ว่าควรทำอย่างไร เขาจะเป็นผู้พูดกับประชาชนแทนเจ้า
เขาจะเป็นปากแทนเจ้า อพยพ 4:14-16
คุณได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าพระเจ้า ทรงสำแดงพระพิโรธอย่างไร พระองค์ไม่ได้ ทรง
ตะคอกหรือขว้างปาสิ่งของไปมา พระองค์ไม่ ทรงปรารถนาจะทำร้ายโมเสสด้วยซ้ำ
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำ คือให้โมเสสในสิ่งที่ โมเสสต้องการซึ่งไม่ได้ดีที่สุดในสาย
พระเนตรพระเจ้า ก็คือ ให้คนอื่นพูดแทนเขา
ในอีกตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ เราได้ดูเรื่องของกษัตริย์ดาวิดที่ต้องการนับจำนวน
ประชาชน เพื่อดูว่าเขาจะมี ทหารกองทัพใหญ่ เพื่อต่อสู้กับกองทัพอื่น หรือไม่ แต่
พระเจ้าทรงประสงค์ให้ดาวิดทำเช่นนี้ หรือ เปล่าเลย พระเจ้าทรงอยากให้ดาวิด
วางใจในพระองค์ พระเจ้าไม่เคยทรงต้องการให้คนของพระองค์ทำสงครามกับผู้อื่น
ให้มาดูสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งมีกล่าวดังนี้
พระพิโรธของพระยาห์เวห์เกิดขึ้นต่ออิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง จึงทรงเร้า
ใจดาวิดต่อสู้พวกเขา ตรัสว่า “จงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาห์”
2 ซามูเอล 24:1
สิ่งนี้กล่าวว่าเพราะพระเจ้าทรงพระพิโรธ พระองค์จึงให้ดาวิดนับจำนวนประชาชน
แต่เดี๋ยวก่อน พระเจ้าไม่ ทรงต้องการให้ดาวิดทำเช่นนี้เลย เรารู้เพราะว่าต่อมาใน
เรื่องพระเจ้าก็ลงโทษดาวิดที่ทำอย่างนั้น แต่ทำไมจึงกล่าวว่าพระเจ้าให้ทำเช่นนั้นล่ะ
48

พระเจ้าทรงบังคับมนุษย์ให้ทำสิ่งต่าง ๆ เมื่อพระองค์ ทรงกริ้วจริงหรือ เพื่อให้เข้าใจ
สิ่งนี้อย่างถ่องแท้ เราสามารถเปิดดูพระคัมภีร์ข้ออื่น ๆ ที่เล่าเรื่องนี้ซ้ำ แต่คราวนี้จะ
มีถ้อยคำที่ต่างออกไปเพื่อให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้น
ซาตานยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอล และดลใจให้ดาวิด นับจำนวนอิสราเอล
และยูดาห์ - 1 พงศาวดาร 21:1
คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ เราได้อ่านข้อความข้างต้นว่าซาตานเองนั่นแหล่ะ ที่ทำให้
ดาวิดนับจำนวนประชากร คำว่า "ซาตาน" หมายถึง "ศัตรู" ซาตานเป็นอีกชื่อหนึ่ง
ของมาร มันเป็นศัตรูที่มุสา พระเยซูตรัสถึงมาร (ซาตาน) ว่า “มันเป็นฆาตกรตั้งแต่
เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะ … เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง
เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา” (ยอห์น 8:44)
ซาตานล่อลวงดาวิดไม่ให้วางใจในพระเจ้า ดาวิด ได้เลือกหนทางของซาตาน ดังนั้น
พระเจ้าจึงได้ทรงถอยออกห่างอย่างน่าเศร้าใจและมอบสิ่งที่ดาวิดปรารถนาให้เขา
โดยยอมให้ซาตานชักชวนเขาให้นับจำนวนประชากรอิสราเอล นี่เป็นวิธีที่พระเจ้า
ทรงสำแดงความกริ ้ ว ต่ อ ผู ้ ท ี ่ ไ ม่ ป รารถนาทำตามสิ ่ ง ที่
พระองค์ทรงสอน แต่ผมเชื่อว่ามันจะดีกว่าถ้าเราวางใจใน
พระเจ้าและพระเยซูพระบุตรของพระองค์ เพราะพระเจ้า
จะช่วยให้คุณปลอดภัยเสมอ
“พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับ
พวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้า ยเจ้ า
เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า” เยเรมีย์ 29:11
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งูพิษและพระลักษณะของพระเจ้า
เพื่อพิสูจน์เพิ่มเติมว่าซาตานนั้นคือผู้สังหารที่จู่โจมคนอียิปต์ เราสามารถอ่านพระ
คัมภีร์เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับงูพิษได้
ในเรื่องนี้ ผู้คนเพิ่งออกจากอียิปต์และกำลังเดินผ่านถิ่นทุรกันดารใหญ่ ผู้คนเริ่มบ่น
ต่อโมเสสและพระเจ้า พวกเขาร้องขอว่า “ทำไมท่านจึงพาเราทั้งบุตรและฝูงปศุสัตว์
ของเราออกจากอียิปต์มาเพื่อให้อดน้ำตาย” (อพยพ 17:3)
พวกเขาคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ลงโทษผู้คนด้วยการทำลายพวกเขาหากพวกเขาทำ
สิ่งใดผิด พวกเขาได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำเหมือนพวกพระเทียมเท็จที่คนอียิปต์บูชา
แต่พระเจ้าไม่ทรงทำอย่างนั้นเลย พระเจ้าไม่ ทรงประสงค์ทำลายผู้คน พระเจ้า
ประสงค์ปกป้องคุ้มครองเราตลอดเวลา แต่ ให้เราอ่านดูบางอย่างในพระคัมภีร์ที่
เข้าใจยากอีกครั้ง ดังนี้
และพระยาห์เวห์ทรงส่งพวกงู
พิษมาในหมู่ประชาชน งูก็กัด
ประชาชน และคนอิสราเอล
ตายเป็นจำนวนมาก กันดารวิถี
21:6
คุณคิดว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธมากจนพระองค์ต้องเก็บงูพิษเพื่อมาโจมตีผู้คนไหม
ผมไม่คิดอย่างนั้นเช่นกัน แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคำอธิบายของข้อพระคัมภีร์
ข้างต้นนี้
พระคัมภีร์ก็กล่าวแก่เราว่ามีงูพิษอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วที่พวกเขาอยู่ และพระเจ้าได้ทรง
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ปกป้องดูแลพวกเขาจากงูพิษเหล่านี้ตลอดเวลา
... แล้วใจของท่านจะผยองขึ้น และลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านผู้
ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ คือออกจากแดนทาส ผู้ทรงนำท่าน
มาตลอดถิ่นทุรกันดารใหญ่น่ากลัว ซึ่งมีงูแมวเซาและแมงป่องและดิน
แห้งแล้งไม่มีน้ำ ... เฉลยธรรมบัญญัติ 8:14-15
ผู้คนอิสราเอลได้แต่บ่น และผลก็คือ พวกเขาผลักพระเจ้าออกไป คุณจำได้ไหมว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราผลักพระเจ้าออกไป และบอกให้พระองค์ปล่อยเราไป ใช่แล้ว จะ
มีแต่เรื่องเลวร้ายเท่านั้นที่จะเกิดขึ้น ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นเหมือนกำแพง ที่
ปกป้องพวกเขาจากอันตราย แต่พวกเขาได้เลือกที่จะฝ่าฝืน ธรรมบัญญัติ โ ดยไม่
ตระหนักว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการปกป้องจากงูร้ายที่เข้ามาโจมตี
ผู้ใดขุดบ่อไว้ ผู้นั้นจะตกลงในบ่อนั้น ผู้ใดพังกำแพงทะลุเข้าไป (ธรรม
บัญญัติของพระเจ้า) งูจะขบกัดผู้นั้น - ปัญญาจารย์ 10:8
ดังนั้น เมื่อเราอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าที่ กล่าวว่าพระองค์
"ทรงทำให้เกิด" หรือ "ทรงประทาน" สิ่งทีเ่ ลวร้าย เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงกำลัง
อนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เปาโลยังได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอให้สังเกตอย่าง
ละเอียดถึงสิ่งที่เขาพูด
อย่าให้เราลองดีพระคริสต์ เหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้วต้อง
พินาศด้วยงูร้าย อย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ แล้ว
ต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาต (ผู้ทำลายหรือผู้สังหาร)
1 โครินธ์ 10:9-10
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ข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี้ได้กล่าวถึงมารผู้ทำลายอีกครั้ง มันชอบสร้างความเดือดร้อน
มากมาย ในอีกตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าทูตสวรรค์ผู้ทำลายล้างซึ่งทำตัว
เหมือนงูพิษคือมารที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วชื่อซาตาน ซึ่งมีกล่าวดังนี้
... ใช่แล้ว พญานาคใหญ่ตัวนั้นคืองูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า มาร
และซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก - วิวรณ์ 12:9
เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทำลายและรังควานคนอียิปต์และก็ทรง
อนุญาตให้มันทำให้ดาวิดนับจำนวนประชากร พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทำลาย
ผู้คนเหล่านี้ด้วยงูพิษ แต่ทำไมพระเจ้าถึง ทรงทำเช่นนี้ พระเจ้าทรงต้องทำสิ่งนี้เพื่อ
สำแดงให้เราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเลือกดำเนินชีวิตที่เห็นแก่ตัว และเมื่อเรา
ตระหนักว่าเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เราก็จะมีความพร้อมและเต็มใจที่จะขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์
ในที่สุดผู้คนตระหนักว่า พระเจ้าได้ทรงปกป้องพวกเขาตลอด
ทาง ดังนั้นพวกเขาจึงทูลอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระ
เจ้า พระเจ้าทรงบอกโมเสสให้ทำงูจากทองสัมฤทธิ์แล้วแขวน
ไว้บนเสา พระเจ้าทรงบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขามองไปที่งูทอง
สัมฤทธิ์พวกเขาจะหายเป็นปกติ ซึ่งเป็นจริงอย่างที่ว่า ทุกคนที่
มองนั้นหายกลับมาเป็นปกติ
เมื่อพระเยซูทรงอาศัยอยู่บนโลก พระองค์ทรงพบกับชายท่าน
หนึ่งชื่อนิโคเดมัส นิโคเดมัสถามถึงงานของพระเยซู พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า
“...โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไร บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น
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อย่างนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:14-15
พระเยซูกำลังตรัสถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ งูทองสัมฤทธิ์ที่โมเสสยกขึ้นเป็น
บทเรียนเกี่ยวกับพระเยซูที่ทรงถูกยกขึ้นที่กางเขน
แต่จงจำไว้ว่างูเป็นตัวแทนของซาตานเสมอ เมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
พระองค์ทรงเอาชนะซาตานและยุติคำมุสาทั้งหมดของมัน พระเยซูทรงเปิดเผยให้
เราเห็นว่า พระองค์ นั้นทรงอ่อนโยนเหมือนลูกแกะ ขณะที่ซาตานเป็นงูร้ายที่ จ้อง
ทำลายและพูดบิดเบือนเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า อิสยาห์บอกเราเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพระเยซูว่า
ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจ ถึงกระนั้น
ท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไป
ฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัด
ขนของมันเช่นใด อิสยาห์ 53:7
คุณคงเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหม ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลทาเลือด
ของลูกแกะที่ประตู บ้านของพวกเขา ลูกแกะนั้น อธิบายถึงอาณาจักรของพระเจ้า
ซึ ่ ง เกี ่ ย วกั บ ความอ่ อ นโยน ความรั ก และความเมตตากรุ ณ าต่ อ ผู ้ อ ื ่น ผู ้ ค นใน
อาณาจักรของพระเจ้าปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความกรุณาเสมอ แม้แต่กับคนที่ใจร้ายกับ
เขา
งูพิษ อธิบายถึงอาณาจักรของซาตาน ซึ่งมักจะเกี่ยวกับการทำลายและเห็นแก่ตัว
เสมอ ผู้คนในอาณาจักรของซาตานชอบบังคับคนอื่นให้ทำสิ่งที่ ชั่วหรือปราศจาก
ความรัก การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเผยให้มนุษย์เห็นว่า ใครคือศัตรูที่แท้จริง โดย
เปิดเผยว่าซาตานเป็นผู้ มุสาและผู้ทำลายล้างที่ทำให้ดูเหมือนว่าพระเจ้ากำลัง ทรง
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ทำลาย การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู สำแดงให้มนุษย์เห็นเช่นกันว่าพระองค์และ
พระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์มากเพียงใด และพระองค์ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปมนุษย์
ไม่ใช่เพื่อฆ่าทำลายพวกเขา
ผมทูลอธิษฐานว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้น
และสามารถใช้ความเข้าใจและแนวทางเหล่านี้ ไปใช้ได้เมื่อคุณอ่านเรื่องราวอื่นใน
พระคัมภีร์ เช่น เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ การต่อสู้ของเมืองเยรีโค และบึงไฟที่
ดับทุกข์และความตายทั้งปวง
โปรดจำไว้เสมอว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงยกโทษเราเพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ แต่
เพราะการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนได้เปิดเผยถึงความจริงของธรรมชาติ
ฝ่ายเนื้อหนังของเรา และหัวใจของพระบิดาที่ทรงให้อภัยเราแล้ว และพร้อมที่จะ
รักษาเรา สิ่งที่เราต้องทำ คือ เพียงแค่เชื่อและยอมรับ
ซาตานหลอกล่อเราให้กลัวพระบิดาที่สถิตบนสวรรค์ ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่
เรียกร้องให้เราประพฤติตนก่อนที่พระเจ้าจะทรงรักเรา ยอห์นได้เขียนความเป็นจริง
ไว้ว่า “เรารัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1 ยอห์น 4:19) พระองค์ไม่ได้ทรง
รักเราเพราะว่าเราดี ทำไมล่ะ เพราะพระเยซูตรัสว่า “ไม่มีใครประเสริฐนอกจาก
พระเจ้าองค์เดียว” (ลูกา 18:19) พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถทำให้เราประเสริฐ
โดยพระวิญญาณของพระองค์ที่สถิตอยู่ในเรา หากเราไม่ต่อต้านพระองค์ พระองค์
จะทรงช่วยเราให้รอดจากบาป (ความเห็นแก่ตัวของเรา) และความสับสนของเรา
พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงยอมรับเราด้วยเหตุผล
ที่ว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระองค์
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คำปริศนา
ให้ค้นหาและวงกลมคำเหล่านี้ทใี่ ช้อธิบายเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า

บิดามารดา/ผู้ปกครอง – เพื่อการศึกษาที่เจาะลึกมากขึน้ ต่อจากหนังสือเล่มนี้ มีหนังสือ
อีกเล่มหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกันที่อยากจะแนะนำให้อ่าน คือ
พระราชกิ จ ของพระเจ้ า ผู ้ ท รงอ่ อ นโยนของเรามอบหลั ก ฐานที่
พระบิดาแห่งความรัก
น่าสนใจอยู่ในหนังสื อพระคัมภีร์ เพื่อทำให้พระเจ้าพ้นจากข้ อ
กล่าวหาที่ว่าพระองค์ไม่ ทรงใส่ใ จ ทรงโปรดการพิพากษา การ
บังคับ ทรงไม่ยุติธรรม ทรงมีอารมณ์ฉุนเฉียว หรือชอบความรุนแรง
หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มหากมนุษย์เข้าใจ
อย่างถูกต้องจะสอดคล้องกับถ้อยแถลงที่ชัดเจนที่ว่า “พระเจ้าทรง
เป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8)
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อะไรคือพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า
พระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดถึง
พระพิโรธและความกริว้ ของพระเจ้า
พระเจ้าได้ทรงใช้การทารุณและทำให้เกิดน้ำท่วมเพื่อทำลายผู้คน
จำนวนนับล้านคนเพราะพวกเขาไม่ทำตามที่พระองค์ตรัสจริงหรือ
พระพิโรธของพระเจ้าต้องการแก้แค้นและทำลายคน
อียิปต์โดยส่งภัยพิบัติ 10 ประการให้พวกเขาจริงหรือ

พระเจ้าทรงโกรธกริ้วกับคนของพระองค์ถึง
ขนาดส่งงูพิษมาเพื่อฆ่าพวกเขาจริงหรือ

นี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าหรือไม่
คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ลูก ๆ ของเราต้องตอบเมื่อโตขึ้น
อยากถามว่า พวกเขาจะมีความพร้อมไหม
ถ้างั้น มาเตรียมตัวให้พร้อมกันเถอะ

