ความรั กที่ทรงพลัง
 จำได้ ไหม ควำมรักที่คณ
ุ เคยมี มันร้ อนแรง และทำให้ คณ
ุ ร้ อนรนขนำดไหน ? ไม่ว่ำจะรักแฟน, รักลูก, รัก
ดำรำนักร้ อง หรื อรักพระเจ้ ำ
มำระโก 14:3-9 3 ในเวลำที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมูบ่ ้ ำนเบธำนี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรือ้ น ขณะเมื่อทรง
นัง่ เสวยพระกระยำหำรอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน ้ำมันหอมนำระดำ ที่มีรำคำมำกมำเฝ้ำพระองค์ แล้ วเปิ ด
ผอบเทน ้ำมันนั ้นลงบนพระเศียรของพระองค์ 4 แต่มีบำงคนไม่พอใจพูดกันว่ำ “เหตุใดจึงทำให้ น ้ำมันนี ้เสีย
เปล่ำ 5 เพรำะว่ำน ้ำมันนี ้ถ้ ำขำยก็ได้ เงินกว่ำสำมร้ อยเหรี ยญเดนำริอนั แล้ วจะแจกให้ คนจนก็ได้ ” เขำจึงว่ำ
ผู้หญิงนั ้น 6 ฝ่ ำยพระเยซูตรัสแก่คนเหล่ำนั ้นว่ำ “อย่ำว่ำเขำเลย กวนใจเขำทำไม เขำได้ กระทำกำรดีแก่เรำ
7 ด้ วยว่ำคนยำกจนมีอยู่กบั ท่ำนเสมอ และท่ำนจะทำกำรดีแก่เขำเมือ่ ไรก็ทำได้ แต่เรำจะไม่อยู่กบั ท่ำนเสมอ
ไป 8 ซึง่ ผู้หญิงนี ้ได้ กระทำก็เป็ นกำรสุดกำลังของเขำ เขำมำชโลมกำยของเรำก่อนเพื่อกำรศพของเรำ 9 เรำ
บอกควำมจริงแก่ท่ำนทั ้งหลำยว่ำ กำรซึง่ ผู้หญิงนี ้ได้ กระทำก็จะลือไปเป็ นที่ระลึกถึงเขำที่ไหนๆ ที่ข่ำว
ประเสริฐจะประกำศทัว่ พิภพ
 นี่คือตัวอย่ำงที่ชดั เจนของควำมรักอันทรงพลังของสตรี คนหนึ่งที่ได้ กระทำอย่ำงทุ่มเท สิง่ ที่นำงกระทำ เป็ น
เหตุให้ พระเยซูมีความสุขและมีพลังที่จะเข้ าสู่เงามืดของกางเขนที่กาลังคืบคลานเข้ ามา
 เป็ นเรื่ องปกติในโลกตะวันออกในสมัยนั ้นที่จะพรมน ้ำมัน 2-3 หยดบนศรี ษะของแขก และน ้ำมันที่ใช้ ก็เป็ น
น ้ำมันที่รำคำไม่แพงมำก แต่นำงมำรี ย์ได้ นำน ้ำมันหอมที่มีคณ
ุ ค่ำสูงมำกๆ มำชโลมศรี ษะของพระเยซู
 นี่คือหัวใจของนำง ที่ต้องกำรแสดงออกถึงควำมรักที่นำงมีต่อพระองค์ เพราะว่ าสิ่งที่พระองค์ ทามี
คุณค่ าสูงสุดต่ อชีวติ ของเธอ ส่วนสำวกมองเรื่ องนี ้ว่ำ ทำไมถึงทำให้ น ้ำมันนี ้เสียไปเปล่ำๆ เขำมองด้ วย
ควำมตระหนี่ สมองเขาคิดคานวณอย่ างรวดเร็วด้ วยความรั กที่เย็นชาว่ำทำไมต้ องสิ ้นเปลืองและทำ
ให้ น ้ำมันนี ้เสียเปล่ำ เขำคิดถึงแต่เรื่ องกำไรขำดทุน
 พระองค์เทหมดทั ้งชีวิตเพื่อเรำ เรำก็ไม่ควรจะนัง่ คิดคำนวณกำรถวำยเงินทอง เวลำ ทรัพยำกร และ
เรี่ ยวแรงที่จะทุ่มเทลงในอำณำจักรของพระเจ้ ำ อย่ าให้ เราเป็ นคริสเตียนที่ทาให้ พระองค์ สะเทือน
พระทัยเพราะลูกๆ ของพระองค์ ขาดความรั กที่มีพลัง เพราะงานของพระองค์ จะไร้ พลังเมื่อขาด
ความรั กที่ท่ มุ เท
 และความรั กที่ทรงพลัง ทาให้ เกิดการยอมจ่ ายราคา และเราจะมีความรักที่ทรงพลังนีไ้ ด้ กต็ ่ อเมื่อ
เราตกหลุมรักพระองค์ แต่ การที่จะตกหลุมรั กพระองค์ ได้ ก็ต้องมีการจ่ ายราคาเช่ นกัน
 เราจะพร้ อมจัดเวลานมัสการพระองค์ ทุกๆวัน

 นั่งลงพูดคุยใช้ เวลาอธิษฐานกับพระองค์
 ใช้ เวลาซาบซึง้ ในพระคุณ
 นับพระพรที่พระองค์ ทรงทาให้ เราทุกๆ วัน ฯ
 เช่นกัน เวลำนี ้แม้ สำวกจะพูดกับนำงมำรี ย์ด้วยควำมไม่พอใจว่ำ ถ้าเอาน้ามันไปขายแล้วเอาเงิ นมาแจกให้
คนจนจะเกิ ดประโยชน์มากกว่า สิ่งนีอ้ าจทาให้ นางมารีย์เจ็บปวดเพราะถูกตาหนิอย่ างรุ นแรงต่ อ
หน้ าธารกานัล แต่ เธอยังรินนา้ มันหอมชโลมศรี ษะพระเยซูต่อไป
 ที่นำงทำอย่ำงนี ้ไม่ใช่นำงไม่มีทำงเลือก เธอเลือกได้
1. เธอสำมำรถขำยน ้ำมันหอมนี ้แล้ วนำเงิน ไปแจกและเลี ้ยงอำหำรแก่คนยำกจนอย่ำงที่สำวกเสนอก็ได้
2. เธอจะเก็บมันไว้ เป็ นเหมือนกับสมบัติล ้ำค่ำไว้ ขำยยำมจำเป็ นก็ได้
3. เธอจะใช้ น ้ำมันหอมนั ้นเพื่อตัวเอง เพื่อเพิ่มกลิน่ หอมให้ กบั ตัวเอง
4. หรื อ…เธอจะทิง้ มันไว้ เฉยๆ โดยไม่ ทาอะไรกับมันเลยจนกระทั่งมันสายเกินไป
 ลูกพระเจ้ ำ ควรเหมือนพระเจ้ ำที่พระองค์ไม่ได้ ประหยัดหรื อตระหนี่เพื่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงรัก ดูในกำร
ทรงสร้ ำงของพระองค์ พระองค์ช่ำงสิ ้นเปลืองและไม่เน้ นควำมประหยัดเพื่อลูกๆ ของพระองค์เลย
 คาถาม แล้ วเราละ ทีผ่ ่ านมา หรื อเวลานี้เราได้ ทาสิง่ ใดเป็ นการมอบถวายตัวเราอย่ างไม่ หวง
แหนเพื่อพระองค์ เพียงเพราะเหตุผลง่ ายๆ เรารั กพระองค์ เหลือเกิน!! บ้ างไหม
 หากเรางกกับสิ่งที่อนิจจังในวันนี ้ กับโลกที่เป็ นเพียงสิ่งชั่วคราว วันที่เราจากโลกนีไ้ ปเราจะ
กลับมาแก้ ไขอะไรไม่ ได้ อีกแล้ ว
 นำงมำรี ย์เช่นกัน เธอเลือกทำงที่ดีที่สดุ เธอไม่ขำยน ้ำมันหอมนี ้ เธอไม่เก็บไว้ ชโลมตัวเอง เธอไม่เก็บมันไว้
เป็ นสินทรัพย์ และเธอก็ไม่ทิ ้งมันไว้ เฉยๆ จนกระทัง่ สำยเกินไปที่จะใช้ มนั
 คาถาม เราละ น้ามันหอมที่เรามีเวลานี้เรากาลังทาอะไรกับมัน ? เก็บไว้ ทาเป็ นลืม ใช้ เพื่อ
ตัวเอง หรื อเราจะเลือกวิ ถีทางทีด่ ีทีส่ ดุ คือนามันมาชโลมองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงสมควรได้รบั สิ่ งทีด่ ี
ทีส่ ดุ จากเรา
 พระเยซูตรัสถึงกำรกระทำของมำรี ย์วำ่ “ซึ่งผูห้ ญิ งนีไ้ ด้กระทาก็เป็ นการสุดกาลังของเขา เขามาชโลมกาย
ของเราก่อนเพือ่ การศพของเรา”
 แม้ การกระทาของเธอจะไม่ ได้ รับเสียงปรบมือจากเหล่ าสาวกในเวลานัน้ แต่ สาหรั บพระอาจารย์
ผู้เป็ นที่รักยิ่งของเธอ มันคือแหล่ งนา้ อันสดชื่นท่ ามกลางทะเลทรายแห่ งความเฉยชาและเกลียด
ชังจากผู้ท่ ีคดิ ปองร้ ายรอบข้ างที่กาลังมองหาโอกาสฆ่ าพระองค์

 อย่ำคิดว่ำสิง่ ที่คณ
ุ มอบถวำยแด่พระเจ้ ำนั ้นเล็กเกินไปจนพระองค์ไม่เห็นค่ำ เพรำะเรำก็ได้ เห็นแล้ วว่ำกำร
เสียสละสิง่ เล็กน้ อย แต่ยิ่งใหญ่นั ้นพลิกโลกมำแล้ ว และพระเจ้ ำไม่เคยรับของถวำยฟรี ๆ จำกใคร
 ขนมปั ง 5 ก้ อนและปลำ 2 ตัวที่ให้ โดยเต็มใจจำกเด็กชำยตัวเล็กๆ เมื่ออยู่ในมือพระเยซู กลับเลี ้ยง
อำหำรคนได้ มำกกว่ำ 10,000 คน
 เมื่อหญิงม่ำยมอบขนมปั งก้ อนสุดท้ ำยของเธอให้ แก่เอลียำห์ พระคัมภีร์บนั ทึกว่ำแป้งของเธอก็ไม่ขำด
น ้ำมันของเธอก็ไม่หมด จนครอบครัวเธอผ่ำนพ้ นเวลำกันดำรอำหำรไปได้ โดยไม่อดตำย
 คาถาม เราได้ ถวายสิง่ ใดที่เปรี ยบเหมือนน้ามันหอมราคาแพง ที่เทแบบหมดขวดให้ แก่ องค์
พระผู้เป็ นเจ้ าของเราบ้ างแล้ วหรื อยัง ?
 จงจาไว้ น่ ีคือสิ่งที่มีค่าสาหรั บพระองค์ มากยิ่งกว่ าการรั บใช้ อย่ างสมบูรณ์ แบบที่ทาเป็ นหน้ าที่
ทัง้ หมดของเรา คือการรั บใช้ ท่ ีออกมาจากความรักที่ทรงพลัง
 ควำมรักที่ทรงพลัง ทำให้ เกิดครอบครัวที่เข้ มแข็ง ทำให้ กลุม่ เซลล์เข้ มแข็ง ทำให้ คริสตจักรเข้ มแข็ง ทำให้ ที่
ทำงำนน่ำอยู่ ทำให้ สงั คมดีขึ ้น ฯ
 แต่หำกเรำขำดควำมรักที่ทรงพลัง ทุกอย่ำงจะกลำยเป็ นหน้ ำที่ ฝื ดๆ แห้ งขอด ไม่สนุกและไร้ ควำมหมำย
พระพรของความรั กที่ทรงพลัง
1. ความรั กที่ทรงพลังก่ อให้ เกิดความเชื่อที่ทรงพลัง
 เรำคงเคยเห็น clip ผ่ำนตำมำบ้ ำง เช่นเรื่ อง เด็กน้ อยที่เสียชีวติ ระหว่ำงกำรทำคลอด ที่กลับฟื น้ ขึ ้นมำเพรำะ
อ้ อมกอดแห่งรักและเสียงร้ องไห้ ของคุณแม่ นัน่ คือขุมพลังแห่งควำมรัก ที่ชบุ คนตำยให้ ฟืน้ คืนชีวติ
 Ex. หญิงที่ถวำย 3 บำทเป็ นผลแรกเพื่อเธอจะถวำยได้ มำกขึ ้นสำมำรถเป็ นเจ้ ำของบ่อปลำ 30 ไร่ และ
สร้ ำงหมูบ่ ้ ำนจัดสรร พระเจ้ ำสนับสนุนเธอเพรำะเธอมีควำมรักที่ทรงพลังที่ปรำรถนำจะมีสว่ นในกำรขยำย
แผ่นดินของพระเจ้ ำ เธอจึงมีควำมเชื่อที่ทรงพลังในกำรได้ ทรัพย์มำ
2. ความรั กที่ทรงพลังทาให้ เราทาตามนา้ พระทัยพระเจ้ า
 แม้ คำสัง่ ที่พระองค์ให้ เรำทำแม้ ยำกที่จะทำ เรำก็จะพร้ อมที่จะทำด้ วยควำมเชื่อฟั งและเต็มใจ
 แม้ เรำจะเคยขี ้เกียจแค่ไหนก็ตำม ควำมรักที่ทรงพลังจะทำให้ เรำตื่นขึ ้นตั ้งแต่ก่อนรุ่งสำงเพื่อพบพระ
พักตร์ พระเจ้ ำ ไม่ ใช่ เพียงแค่ อยากให้ พระองค์ ตอบคาอธิษฐาน แต่ เพราะเราคิดถึงพระองค์
เหลือเกิน และอยากรี บตื่นขึน้ มาเพื่อนั่งแทบพระบาทพูดคุยกับยอดรั กของเรา

 แม้ เรำจะอยำกได้ รำยได้ มำกขึ ้นแค่ไหน แต่หำกควำมรักที่ทรงพลังนั ้นเป็ นแรงขับเคลือ่ นในเรำ เรำก็
พร้ อมจะสละ OT ,เรำพร้ อมสละวันอำทิตย์ที่จะนอนตีพงุ สบำยอยูท่ ี่บ้ำน, สละทุกสิง่ ได้ เพื่อจะ
แสวงหำแผ่นดินและควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน
3. ความรั กที่ทรงพลังทาให้ เราไม่ ท้อถอยเมื่อเผชิญกับความยากลาบาก
 ควำมรักทีท่ รงพลังจะทำให้ เรำไม่เลิกเชื่อ ไม่ปล่อยคันไถและหันหลังกลับ ยำมเมื่อเกิดกำรทดลอง เพรำะ
เรำมัน่ ใจในควำมรักของพระองค์ จงยึดมัน่ ในควำมเชื่อ เชื่อในพระเยซูพระผู้ช่วยให้ รอดของเรำเหมือนกำร
เปิ ดรี โมตแอร์ ในห้ อง “เทอร์ โมสเตทของความเชื่อ”
 เมื่อเรำป่ วยให้ เรำตั ้งเทอร์ โมสเต็ทว่ำเรำจะหำยดี
 เมื่อธุรกิจเรำตกลงเรำต้ องตั ้งเทอร์ โมสเต็ทของเรำว่ำธุรกิจเรำจะดีขึ ้นถวำยเกียรติพระเจ้ ำ
 ถ้ ำวันนี ้ลูกแกะที่เรำดูแลหลงหำยให้ เรำตั ้งเทอร์ โมสเต็ทแห่งควำมเชื่อว่ำวันหนึ่งเขำจะกลับมำ
 จำไว้ ว่ำพระเจ้ ำยังอยูด่ ้ วย เพราะเวลาครู คุมสอบคุณครู จะดูอยู่ไม่ ห่าง คุณครู จะเงียบตลอดการ
สอบเสมอ เรำต้ องสอบผ่ำนให้ ได้
 สิง่ ที่เรำทูลขอหำกยังไม่มำในเวลำของเรำ วิธีของเรำ อย่ำท้ อใจ จำไว้ ว่ำแผนกำรของพระเจ้ ำเวลำของพระ
เจ้ ำดีกว่ำเรำ จงรักพระเจ้ ำต่อไป ติดสนิทกับพระเจ้ ำต่อไป รับใช้ พระเจ้ ำต่อไปแล้ วกำรช่วยเหลือจะมำถึง
4. ความรั กที่ทรงพลังผลักดันให้ เรารั กผู้อ่ นื และรั บใช้ ผ้ ูอ่ นื
1ยอห์น4:19 เรำทั ้งหลำยรัก ก็เพรำะพระองค์ทรงรักเรำก่อน (และเป็ นเหตุให้เรารักผูอ้ ืน่ )
 สังเกต เรำไม่สำมำรถรักอย่ำงเสียสละด้ วยกำลังของเรำเองได้ ควำมรักของเรำมักจะเหือดแห้ งไปอย่ำง
รวดเร็ว เราสามารถรักคนอื่นได้ เมื่อเรามีความรักของพระเจ้ าเอ่ อล้ นอยู่ภายในเราเท่ านัน้
 เรำต้ องรับรัก จนควำมรักนี ้ไหลล้ นไปสูช่ ีวิตของคนอื่นๆ ด้ วยกำรรับใช้ พวกเขำ
ยอห์น 15:12-13 “พระบัญญัตขิ องเรำ คือให้ ท่ำนทั ้งหลำยรักกัน เหมือนดังที่เรำได้ รักท่ำน ไม่มีผ้ ใู ดมีควำม
รักที่ยิ่งใหญ่กว่ำนี ้ คือกำรที่ผ้ หู นึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหำยของตน
 คาถาม คนทั้งหลายสังเกตเห็นอะไรในชีวติ ของคุณ ? เห็นอะไรในคริสตจักรของคุณ ?
5. ความรั กที่ทรงพลังทาให้ เรามั่นใจว่ าเราเป็ นใครในพระคริสต์ โดยไม่ ส่ ันคลอน
 เรำจะมัน่ ใจในกำรทรงเรี ยก เรำจะเจอตัวเอง และเจอจุดที่พระเจ้ ำให้ เรำอยู่
 เรำจะตระหนักรู้ว่ำพระเจ้ ำรักเรำมำก เรำจะมัน่ ใจถึงขนำดว่ำถึงแม้ สงิ่ ที่เรำทำแม้ ใครๆ ไม่เข้ ำใจเรำจะทำ
ต่อไปเพรำะพระเจ้ ำทำงมีพระประสงค์ให้ เรำทำ

