ให้ พระเจ้ าเป็ นศูนย์ กลาง
ปฐมกาล 45:3-5, 7-8 3 โยเซฟบอกพวกพี่น้องว่า “เราคือโยเซฟ บิดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือ” ฝ่ ายพวกพี่น้องไม่ร้ ู
ที่จะตอบประการใด เพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ ากับโยเซฟ 4 โยเซฟจึงบอกพี่ชายว่า “เชิญเข้ ามาใกล้ เรา
เถิด” เขาก็เข้ ามาใกล้ แล้ วโยเซฟว่า “เราคือโยเซฟน้ องที่พี่ขายมายังอียิปต์ 5 แต่บดั นี ้อย่าเสียใจไปเลย อย่า
โกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้ าทรงใช้ เราให้ มาก่อนหน้ าพี่ เพื่อจะได้ ช่วยชีวติ 7 พระเจ้ าทรงใช้
เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ ให้ พี่ และช่วยชีวิตของพี่ไว้ ด้วยการช่วยกู้อนั ใหญ่
หลวง8 ฉะนัน้ มิใช่ พ่ เี ป็ นผู้ให้ เรามาที่น่ ี แต่ พระเจ้ าทรงให้ มา พระองค์ทรงโปรดให้ เราเป็ นเหมือนตัวบิดา
ฟาโรห์ เป็ นเจ้ าในราชวังทั ้งสิ ้น และเป็ นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั ้งหมด
 หลายอย่างในชีวิตของโยเซฟดูเหมือนผิดที่ผดิ ทาง ทั ้งๆ ที่เขายาเกรงพระเจ้ า ยึดมัน่ ในความดีความ
ถูกต้ องแต่ดเู หมือนเขาไม่ได้ รับความเป็ นธรรมเลย
 มีสองทางเลือกสาหรับโยเซฟ หนึ่งคือทัศนคติแบบ “ฉันถูกขายมา” หรื อทัศนคติ “พระเจ้ าทรงส่งฉันไป”
 คำถำม ถ้ ำเรำเจอสถำนกำรณ์ แบบนี้เรำจะมีทัศนคติแบบไหน ?
 ความคิดแบบฉันถูกขาย ฉันถูกทาร้ าย ฯ ได้ คมุ ขังคนมากมายในโลกทั ้งคนที่เป็ นเหยื่อและผู้ที่กระทา
 ทัศนคติแบบนีเ้ กิดขึน้ เพราะการมองตัวเองเป็ นศูนย์ กลาง แต่สาหรับโยเซฟเขาเลือกที่จะมองว่า
“พระเจ้ าส่งฉันมา”
ปฐมกาล 45:5 แต่บดั นี ้อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่น่ ี เพราะว่ าพระเจ้ าทรงใช้ เราให้
มาก่ อนหน้ าพี่ เพื่อจะได้ ช่วยชีวติ
 ทัศนคติที่ว่าพระเจ้ าส่งฉันมา ทาให้ เรามองหาสิง่ ดีๆ จากเรื่ องร้ ายๆ เจอ ทาให้ เราสามารถจูนตัวเองให้ ตดิ
กับเสียงของพระเจ้ า เรารู้ว่ามันมีเหตุผลบางอย่างสาหรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าเหตุการณ์ จะเป็ น
อย่างไร พระเจ้ ายังคงควบคุมอยู่เสมอ
 คำถำม แม้ สิ่งที่ดเู หมือนเลวร้ ำยจะเกิดขึน้ คุณยังเชื่อไหมว่ ำพระเจ้ ำทรงควบคุมอยู่จริงๆ ?
 โยเซฟมีทศั นคติแบบพระเจ้ าส่งฉันมา ไม่ใช่พี่ขายฉันไป เขาจึงไม่มองใคร ไม่มองสถานการณ์ ไม่ตาหนิ
สิง่ ที่แก้ ไขไม่ได้ แต่โยเซฟก้ าวเดินต่อไปอย่างคนมีวตั ถุประสงค์ของชีวติ ทุกๆ วัน ชีวติ เขาจึงมีพลัง และมี
ผลกระทบต่อทุกที่ๆ เขาอยู่

คนที่ให้ พระเจ้ าเป็ นศูนย์ กลางเขาจะทาอย่ างน้ อย 3 สิ่ง
1. ไว้ วางใจพระเจ้ า

 เขาจะไม่หดหูห่ รื อเครี ยดกังวล เมื่อสิง่ ต่างๆ ไม่ได้ ไปเป็ นอย่างที่เราคิดไว้ พวกเขาจะไม่ให้ สถานการณ์
ขโมยความชื่นบานหรือสันติสขุ ไป
 วันนีถ้ ้ าเราต้ องเจอ “คนขายฉันมา” นั่นก็เป็ นแค่ วธิ ีการหนึ่งที่พระเจ้ าส่ งฉันไป
สุภาษิต 20:24 ย่างเท้ าของมนุษย์นั ้นพระเจ้ าทรงเป็ นผู้สงั่ แล้ วคนจะเข้ าใจทางของเขาเองได้ อย่างไร
 แม้ เราจะไม่เข้ าใจทุกอย่างที่เกิดขึ ้น หน้ าที่ของเราคือไว้ วางใจพระเจ้ าในทุกทางของเรา
 บางครัง้ พระเจ้ าให้ เราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากเพื่อเราจะสามารถช่วยคนอื่นได้ เหมือนเรื่ องของ
นักบาสที่ต้องล่าช้ าอย่างมีวตั ถุประสงค์
2.เป็ นคนที่ซ่ ือสัตย์ และรั กความเป็ นเลิศ
โคโลสี 3:23 ไม่ว่าท่านจะทาสิง่ ใด ก็จงทาด้ วยความเต็มใจเหมือนกระทาถวายองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ใช่
เหมือนกระทาแก่มนุษย์
 คาแนะนา : ทุกครัง้ จะทาอะไร ถามตัวเองเสมอ ถ้ าพระคริสต์ อยู่ท่ นี ่ ีพระองค์ จะทาอะไร ?
 พระเยซูเป็ นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมที่ทาทุกสิง่ อย่างตั ้งใจ ทาอย่างอุทศิ ตัว เทให้ หมดทั ้งหน้ าตั ้ง ให้ ทั ้งชีวิต
ด้ วยความเต็มใจ และพระองค์ทาทุกสิง่ ที่เห็นพระบิดาทา
 และถ้ าเราทาอย่างไม่สตั ย์ซื่อ อย่ามาบ่นตอนหลังว่าทาไมพระเจ้ าไม่อวยพร? เพราะพระเจ้ าไม่สามารถ
จะอวยพรคนที่ไม่ซื่อ แต่อวยพรคนที่สตั ย์ซื่อและทางานเป็ นเลิศ
 ที่เราทา เพราะเรามีพระเจ้ าเป็ นศูนย์กลาง เราจึงทาทุกอย่างถวายเกียรติพระเจ้ า เราทาแบบคนที่
นมัสการพระเจ้ าในทุกด้ านของชีวติ เพราะการนมัสการไม่ ใช่ แค่ เวลามาร้ องเพลงด้ วยกัน แต่ การ
นมัสการคือการทาทุกสิ่งออกจากใจ เพื่อพระเจ้ าจะทรงพอพระทัย
3. ดาเนินชีวติ ด้ วยความกระตือรื อร้ น
โรม 12:11อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรื อร้ นด้ วยพระวิญญาณ จงปรนนิบตั ิองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
 คำถำม ตอนนี้วถิ ีชีวติ ของคุณยังตื่นเต้ นกับทุกเรื่ องอยู่ไหม ?
 เราทุกคนมี 24 ชัว่ โมงเท่ากัน เราจะใช้ เวลานั ้นอย่างมีคณ
ุ ภาพเต็มที่ได้ เราก็ต้องอยู่อย่างคนมีไฟ แต่ละ
วันต้ องตื่นมาอย่างคนมีไฟ และตื่นเต้ นที่จะใช้ ชีวิตในวันนั ้นๆ
 และวิธีท่ ีดีท่ สี ุดคือควรเริ่มต้ นวันในการให้ พระเจ้ าก่ อน นมัสการ อ่ านพระคัมภีร์ อธิษฐานขอ
การทรงนาจากพระเจ้ าก่ อน รั บกาลังที่สดใหม่ จากพระเจ้ าก่ อน ก่ อนจะออกไปในโลกที่ว่ ุนวาย
 ทุกอย่างที่เราทา ต้ องทาออกมาจากใจ ด้ วยความเต็มใจ ด้ วยความกระตือรื อร้ น ด้ วยความสดใหม่

วิธีให้ พระเจ้ าเป็ นศูนย์ กลาง
 คำถำม อะไรคือศูนย์ กลำงในชีวติ ของคุณ ? ดูง่ำยๆ คุณใช้ ชีวติ อยู่เพื่ออะไร หรื อเพื่อใคร ?
เป้ ำหมำยของคุณคืออะไร ?
 คุณสามารถจดจ่อกับอาชีพการงาน ครอบครัว ลูก การสะสมเงินทอง หรื อการเที่ยวทัว่ โลกได้ สิง่ เหล่านี ้
ไม่ได้ ผิดอะไร แต่มนั ไม่ควรจะเป็ นศูนย์กลางชีวิตของคุณ เพราะสิ่งเหล่ านีไ้ ม่ มีส่ งิ ใดสาคัญมาก
พอที่จะยึดคุณเอาไว้ ได้ เมื่อชีวติ เริ่มแตกสลาย คุณต้ องการศูนย์กลางที่มนั่ คงไม่หวัน่ ไหว
 คำถำม เรำจะรู้ ได้ อย่ ำงไรว่ ำพระเจ้ ำทรงเป็ นศูนย์ กลำงในชีวติ ของเรำแล้ ว ?
 เมื่อพระองค์ทรงเป็ นศูนย์กลางในชีวติ ของเรา เราจะนมัสการพระองค์ แล้ วเราจะไม่เครี ยดไม่กงั วล
 และการจะให้ พระเจ้ าเป็ นศูนย์กลางแค่บงั เกิดใหม่ไม่พอ ต้ องตั ้งใจในการรักษาความสัมพันธ์นี ้ด้ วย
 เพราะมีหลายคนอยู่ในคริสตจักร แต่ไม่ได้ อยู่ในอาณาจักรพระเจ้ า เช่น เรื่ องบุตรน้ อยหลงหาย
o เราพบว่าคนที่หลงหายตัวจริง คือบุตรชายคนโต เขาหลงหายในบ้ านของบิดา
 ลองนึกภาพ ถ้ าเราหิวน ้ามากๆ เราวิ่งไปที่ต้ กู ดน ้าแล้ วได้ แต่ยืนจ้ องดูต้ กู ดน ้า มันไม่ช่วยให้ ดบั กระหาย
 คุณต้ องมาและดื่มจากการทรงสถิตของพระเจ้ าด้ วยตัวเอง คุณต้ องกระหาย คุณต้ องถวิลหา
 ปฐมบทของหนังสือ จุมพิตพระพักตร์ โดย แซม ฮินน์ เขาได้ รับถ้ อยคาจากพระเจ้ าว่า

 คำถำม วันนี้ คุณถวิลหำพระเจ้ ำ อย่ ำงที่พระเจ้ ำถวิลหำคุณหรือเปล่ ำ ?

