หล่อติดกับพระเยซู Abide in Jesus
ฮีบรู 11:1-6
1 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง
2 โดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้า
3 โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดํารัสของพระองค์
ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น
4 เพราะอาแบลมีความเชื่อ จึงได้นําเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้า
ซึ่งทําให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรม พระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่าน
แม้ว่าอาแบลตายไปแล้วก็จริง แต่เพราะท่านมีความเชื่อ ท่านจึงยังคงพูดอยู่
5 เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย
ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้น
มีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น
ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่
และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์
•
มีคนกล่าวว่า “คริสเตียนเป็นคนที่เอาอัตลักษณ์จากเรื่องของคนอื่น
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเรื่องราวของเราเอง แต่เรื่องของเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่ใหญ่กว่า”
•
เมื่อไหร่ที่เรามองตัวเราอยู่ในเรื่องที่ใหญ่กว่า เราจะพบตัวจริงของเรา
เพราะตัวจริงของเราอยู่ในเรื่องของพระเยซู อยู่ในแผนการของพระเจ้า
Ø คําถาม ความเชื่อคืออะไร ?
•
ความเชื่อที่แท้ต้องมีการเชื่อมโยงกับพระเยซู ต้องมีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง
ผลก็คือคนเหล่านี้ชีวิตควรจะได้รับผลกระทบจากพระเยซู
Ø คําถาม ทําไมชีวิตพระเยซูไม่ส่งผลกระทบกับเรา เราถ้าเราบอกว่าเรามีความเชื่อจริง ?
•
สังเกตความแตกต่าง เราได้ยินคําไหนมากกว่า “ให้พระเยซูอยู่ในเรา” หรือคําว่า
“ให้เราอยู่ในพระเยซู” ?
•
ในพระคัมภีร์คําว่า “พระเยซูอยู่ในเรา” พบ 5-6 ครั้ง แต่คําว่า “เราอยู่ในพระเยซู” ใช้ถึง
164 ครั้ง
•
แน่นอนพระเยซูต้องอยู่ในเรา แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มุมคิดของเราแค่ให้พระเยซูอยู่ในเรา
ความคิดของเราจะให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง พระเยซูจึงเล็กตามไปด้วย
•
มาร์ติน ลูเธอร์ “แต่ความเชื่อต้องถูกสอนอย่างถูกต้อง
นั่นคือโดยความเชื่อคุณถูกหล่อติดกับพระเยซูเหนียวแน่นมากจนพระองค์และคุณเป็นหนึ่งเดีย

วกัน ซึ่งไม่สามารถถูกแยกออกได้ แต่ติดอยู่กับพระองค์ตลอดไป จนคุณประกาศว่า
ฉันเป็นเหมือนพระคริสต์ และพระเยซูตรัสกลับมาว่า เราคือคนบาปคนนั้นที่ติดสนิทอยู่กับเรา
(พระเยซู) และเราติดอยู่กับพระองค์(พระเยซู)
เพราะโดยความเชื่อเราผูกพันเป็นหนึ่งเดียวและเนื้อเดียวกัน
•
ทัศนคติที่พระคัมภีร์เน้นถึง 164 ครัง้ คือ “เราอยู่ในพระเยซู”ความหมายว่า
เราไม่ได้ควบคุมชีวิตของเราอีกต่อไป เราถูกยึดติดกับพระเยซู ติดกับค่านิยมของพระเยซู
ติดกับถ้อยคําของพระเยซู สิ่งที่พระเยซูทํา ที่ๆ พระเยซูไป ตอนนี้จะกลายเป็นเรื่องหลักของเรา
•
และถ้าเราติดกับพระเยซู ไม่ไปไม่ได้เพราะเราถูกหล่อติดกับพระองค์
แม้ไม่อยากทํายังไงก็ต้องทํา แม้กลัวเหลือเกินพระเยซูก็ลากไปจนได้ ช่วยเราทะลุความกลัวไปได้
•
วันนี้เป็นต้นไปเราจะอธิษฐานมากขึ้น ขอพระองค์พาเราเข้าไปอยู่ในพระองค์
สองอันสําคัญทั้งคู่แต่เราต้องมองให้ถูกว่าเราต้องอยู่ในพระเยซูด้วย
o และเราจะเชื่อมั่นใจว่าพระเยซูจะนําเราชนะ ไม่ได้นําเราแพ้
ฮีบรู 12:1-2
1 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่
และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กําหนดไว้สําหรับเรา
2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์
พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สําหรับพระองค์
ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า
•
ฮีบรูบทที่ 11
เป็นเรื่องราวของบุรุษและสตรีของพระเจ้าที่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยความเชื่อ
และเมื่อความเชื่อเปลี่ยนพวกเขา พวกเขาได้ออกไปเปลี่ยนโลก
•
นี่คือคําตอบว่าวีรบุรุษแห่งความเชื่อเหล่านี้ ว่าพระเยซูเป็นอะไรในความเชื่อของเขา
•
คําแรกคือ Archegos(อะคีกอส) คําที่อธิบายความหมายมีสองคําคือ
o ผู้เขียน
o ผู้บุกเบิก
•
ในภาษาอังกฤษ การแปลฉบับหนึ่งคือ auther of our faith หมายถึง ผู้เขียนความเชื่อ
•
ดังนั้นพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และพระเยซูเป็นผู้เขียนความเชื่อของเรา
•
คําต่อมาคือ ผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ มาจากคําว่า teleiotes(เทเลโอเตส)
แปลว่าผู้ทําให้สําเร็จ
•
เราต้องให้พระเยซูเป็น 3 อย่างในความเชื่อของเรา
และเราต้องหล่อติดกับพระเยซูในสามมุมนี้เสมอ

1. เราต้องหล่อติดกับพระเยซู ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เขียนความเชื่อของเรา
•
ถ้าเราต้องการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูที่ชีวิตเกิดผลมาก
เราต้องยอมให้พระเยซูเขียนชีวิตใหม่ให้เรา
o อย่าบอกว่าสร้างสาวก 12 คนทําไม่ได้ พระองค์จะเขียนให้เราสร้างจนได้
o อย่าบอกว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จ พระองค์จะเขียนให้เราประสบความสําเร็จจนได้ ฯ
•
เราต้องยอมวางปากกาลง ยอมจํานน
ยอมให้พระเยซูเขียนเรื่องราวของเราไม่ว่าพระองค์จะเขียนเรื่องราวนี้ยังไง
o ชีวิตเราจะเปลี่ยนได้เมื่อเรายอมให้พระเยซูมีบทบาทในชีวิตของเรา
o และยิ่งเราให้พระเยซูมีบทบาทมากขึ้นเท่าไหร่ ชีวิตเราจะยิ่งโดดเด่น
ยิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่านั้น
•
เพราะเรื่องที่พระเยซูเขียนให้จะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าแน่ๆ
2. เราต้องหล่อติดกับพระเยซู ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเรา
•
คล้ายๆ กับเรื่อง พระเยซูเป็นผู้เลี้ยง
ยอห์น 10:4-5
4 เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้ว ก็เดินนําหน้า และแกะก็ตามท่านไป เพราะรู้จักเสียงของท่าน
5 ส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่น”
•
พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นประตู
ยอห์น 10:9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร
•
พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดี
ยอห์น 10:14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา
•
เมื่อพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเรา พระองค์จะพาเราไปที่ๆ งดงาม ที่ๆ เราไปเองไม่ได้ ที่ๆ
เราเองทําเองไม่ได้ ที่ๆ เราเองไม่รู้จัก แต่พระองค์จะพาเราไปที่นั่น
3. เราต้องหล่อติดกับพระเยซู ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์
ยอห์น 19:28-30
28 หลังจากนั้น พระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสําเร็จแล้ว เพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรม พระองค์จึงตรัสว่า
“เรากระหายน้ํา”
29 มีภาชนะใส่น้ําส้มองุ่นวางอยู่ที่นั่น
เขาจึงเอาฟองน้ําชุบน้ําส้มองุ่นใส่ปลายไม้หุสบชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์
30 เมื่อพระเยซูทรงรับน้ําส้มองุ่นแล้ว พระองค์ตรัสว่า “สําเร็จแล้ว” และทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์

Ø คําถามคือ เมื่อพระเยซูตรัสว่า สําเร็จแล้ว อะไรคือสิ่งที่พระเยซูทําสําเร็จบนไม้กางเขน ?
§ ทุกคําสาปแช่งจบสิ้น ทุกความสงสัยจบสิ้น ถ้าพระเยซูบอกว่า สําเร็จแล้ว ก็สําเร็จแล้วจริงๆ
•
พระเยซูเป็นผู้ที่ทําอะไรแล้วพระองค์จะทําจนสําเร็จ
•
และถ้าเราหล่อติดกับพระเยซู พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เขียนความเชื่อให้กับเรา
พระองค์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ
และพระองค์จะพาเราไปทําจนสําเร็จเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์
•
Ex. พ่อของเด็กที่ถูกผีเข้านําลูกมาให้พระเยซูช่วย บิดาของเด็กก็พูดว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ
ที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิด”
o หลายสิ่งอาจดูเป็นไปไม่ได้ เพราะความเชื่อเราดูโตไม่พอ ไม่เป็นไร
มีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาดก็พอแล้ว
•
ดังนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการเห็นการอัศจรรย์ เราต้องหล่อติดอยู่ในพระเยซู
ให้เราเชื่อพระองค์ในสามด้านนี้ คือ พระองค์เป็นผู้เขียนความเชื่อให้กับเรา
พระองค์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเรา และพระองค์เป็นผู้ที่ทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์

