The Teaching Legacy of Derek Prince มรดกแห่งคำสอนจำก เดริ ก ปริ๊ นซ์
The Lord’s Treasure คลังอันมัง่ คัง่ ของพระเจ้ำ
“กลัว”เป็ นคำที่มีอิทธิพลรุ นแรง ทัศนคติที่มีต่อ“ควำมกลัว”ของมนุษย์ก่อให้เกิดกำรตอบสนองต่ำงๆ
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของควำมกลัวที่ถูกหยิบยกขึ้นมำพูดถึง “ควำมกลัว”บำงชนิดก่อให้เกิดผลร้ำยต่อชีวติ และส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่เป็ นลบ เช่น
ควำมกลัวที่มืด, ควำมกลัวกำรโดยสำรเครื่ องบิน หรื อควำมกลัวมนุษย์ หำกแต่มีควำมกลัวหนึ่งที่ให้ผลดีต่อชีวติ
อีกทั้งยังเป็ นกุญแจสำคัญที่จะนำไปปสู่ควำมสำเร็ จในทุกๆด้ำนของชีวติ ด้วย ควำมกลัวที่วำ่ นี้เป็ นควำมกลัวที่เรำทุกคนพึงมีเพื่อกำรพัฒนำชีวติ
ข้ำพเจ้ำกำลังพูดถึงควำมเกรงกลัวหรื อควำมยำเกรงที่มีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ( คำว่ำ “Fear of God”
ในพระคัมภีร์ภำษำไปทยฉบับคิงเจมส์และอมตธรรมไปด้ให้ควำมหมำยว่ำ “ควำมยำเกรงพระเจ้ำ” - ผูแ้ ปล)
บทสนทนำเรื่ องควำมเกรงกลัวหรื อควำมยำเกรงที่มีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำนั้นมักจะไปม่ค่อยจะไปด้อยูใ่ นอันดับต้นๆของเรื่ องน่ำรู ้ยอดนิยมเท่ำไปรนัก
บำงคนอำจพูดไปด้วำ่ “ฉันไปม่ชอบควำมกลัว ฉันไปม่อยำกไปด้ยนิ ถ้อยคำที่เกี่ยวกับมัน เพรำะมันไปม่เป็ นมงคลกับชีวติ ”
..แต่ขอให้ขำ้ พเจ้ำไปด้หนุนใจท่ำนเพื่อจะไปด้ใคร่ ครวญเกี่ยวกับมุมมองในเรื่ องนี้อีกสักครั้งโดยถ้อยคำไปม่กี่คำซึ่งร้อยเรี ยงในหนังสื ออิสยำห์ 33:6
ที่จะพลิกผันทุกอย่ำงอย่ำงสิ้นเชิง .. “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะทรงเป็ นควำมมัน่ คงสำหรับวันเวลำของเจ้ำ เป็ นคลังอันมัง่ คัง่ แห่งควำมรอด สติปัญญำ
และควำมรู ้ ควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นกุญแจไปขคลังนี้” (อมตธรรม) ...
ควำมหมำยในที่น้ ีแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำควำมยำเกรงพระเจ้ำนั้นไปม่ใช่เรื่ องในแง่ลบ
แต่มนั คือทรัพย์สมบัติที่พระเจ้ำต้องกำรจะแบ่งปั นให้กบั ประชำกรของพระองค์
คริ สเตียนบำงส่วนมักเชื่อว่ำควำมยำเกรงพระเจ้ำเป็ นเพียงสิ่ งที่ถูกกล่ำวในพระคัมภีร์ภำคพันธสัญญำเดิมเท่ำนั้น
ข้ำพเจ้ำไปด้พบคริ สเตียนหลำยท่ำนประพฤติรำวกับว่ำไปม่มีควำมจำเป็ นใดๆที่พวกเขำต้องยำเกรงพระเจ้ำ
เขำเหล่ำนั้นเชื่อว่ำควำมยำเกรงพระเจ้ำเป็ นเรื่ องที่ไปม่เกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบนั แต่พระคัมภีร์ไปม่ไปด้กล่ำวไปว้เช่นนั้น
อีกทั้งยังเป็ นควำมเชื่อที่ไปม่ถูกต้องด้วย ให้เรำมำสำรวจพระวจนะซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมยำเกรงพระเจ้ำร่ วมกันในพระธรรมสดุดี 19:9 กล่ำวว่ำ
“ควำมยำเกรงพระยำห์เวห์น้ นั สะอำดหมดจดถำวรเป็ นนิตย์” –ไปม่มีเวลำใดเลยที่ควำมยำเกรงพระเจ้ำจะมีควำมสำคัญที่ดอ้ ยลง เพรำะว่ำมัน
“ถำวรเป็ นนิตย์” ในพระธรรมสุภำษิต 23:17 กล่ำวว่ำ “จงยำเกรงพระยำห์เวห์ตลอดเวลำ” ควำมยำเกรงพระเจ้ำนั้นจึงคงอยูถ่ ำวรเป็ นนิตย์
และเป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิตลอดเวลำ หรื อสำมำรถกล่ำวไปด้วำ่ ตรำบที่ท่ำนยังมีชีวติ อยู่ ท่ำนจะต้องยำเกรงพระเจ้ำ
หลำยคนมีทศั นคติในทำงลบอย่ำงมำกเกี่ยวกับท่ำทีที่พึงแสดงออกถึงควำมเกรงกลัวหรื อควำมยำเกรงพระเจ้ำ เพื่อควำมเข้ำใจที่กระจ่ำงขึ้น
ข้ำพเจ้ำจะเริ่ มต้นด้วยกำรชี้วำ่ สิ่ งใดบ้ำงที่ไปม่เกี่ยวข้องกับควำมยำเกรงพระเจ้ำ อันดับแรก คือ
ควำมเกรงกลัวหรื อยำเกรงพระเจ้ำนั้นไปม่ใช่ควำมกลัวชนิดเดียวกับควำมกลัวที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ
มันไปม่ใช่ควำมกลัวเดียวกันที่เกิดขึ้นในเวลำที่ท่ำนเห็นว่ำรถยนต์ของท่ำนกำลังจะพุง่ ชนกับอะไปรบำงอย่ำง อันดับที่สอง
ควำมยำเกรงพระเจ้ำไปม่ใช่ควำมกลัวเนื่องจำกกำรถูกครอบงำโดยสิ่ งที่ชวั่ ร้ำย
และไปม่ใช่ควำมกลัวที่เกิดขึ้นโดยวิญญำณแห่งควำมกลัวที่มำจำกภูติผีปีศำจ ตลอดเวลำหลำยสิ บปี ในชีวติ กำรรับใช้ของข้ำพเจ้ำ
พระเจ้ำทรงใช้ขำ้ พเจ้ำในกำรปลดปล่อยพี่นอ้ งคริ สเตียนหลำยร้อยคนให้เป็ นอิสระจำกวิญญำณแห่งควำมกลัว ข้ำพเจ้ำจึงสำมำรถพูดไปด้วำ่
วิญญำณแห่งควำมกลัวนี้ไปม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆกับควำมยำเกรงพระเจ้ำเลย

พระธรรม 2 ทิโมธี 1:7 เปำโลไปด้กล่ำวว่ำ “ เพรำะว่ำพระเจ้ำไปม่ไปด้ประทำนใจที่ขลำดกลัวแก่เรำ แต่ประทำนใจที่ประกอบด้วยฤทธำนุภำพ ควำมรัก
และกำรรู ้จกั บังคับตนเองแก่เรำ” และใน 1 ยอห์น 4:18 กล่ำวว่ำ “ในควำมรักนั้นไปม่มีควำมกลัว แต่ควำมรักที่สมบูรณ์น้ นั ก็ไปด้ขจัดควำมกลัวเสี ย
ด้วยว่ำควำมกลัวทำให้ทุกข์ทรมำน และผูท้ ี่มีควำมกลัวก็ยงั ไปม่มีควำมรักที่สมบูรณ์” (KJV)
ควำมกลัวอันก่อให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนล้วนมำจำกวิญญำณชัว่ และพวกมันไปม่มีสิทธิ์ใดๆในชีวติ ของผูท้ ี่ติดตำมพระคริ สต์
ควำมกลัวอันก่อให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนนั้นสำมำรถขจัดรักษำให้หมดจดไปด้โดยยำที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ซึ่งไปด้แก่ “ควำมยำเกรงพระเจ้ำ”
นัน่ เอง

นอกจำกนี้ ควำมยำเกรงหรื อเกรงกลัวในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำก็ไปม่ใช่ควำมกลัวชนิดเดียวกับควำมกลัวมนุษย์ แท้จริ งแล้วคือ
ควำมยำเกรงพระเจ้ำจะปลดปล่อยเรำจำกควำมกลัวมนุษย์ เรำจะไปด้รับกำรเสริ มกำลังจำกควำมยำเกรงพระเจ้ำ
เพื่อเรำสำมำรถถวำยสักกำระและสรรเสริ ญพระองค์ไปด้อย่ำงที่พระองค์ทรงสมควรจะไปด้รับ
คำศัพท์ภำษำอังกฤษ “Awe” หรื อ “ควำมน่ำเกรงขำม” เป็ นคำที่สำมำรถอธิบำยถึงควำมยำเกรงพระเจ้ำไปด้ดีที่สุดคำหนึ่ง คำว่ำ “Awesome”
ซึ่งแปลเป็ นไปทยไปด้วำ่ “ดียอดเยีย่ ม” นั้นเป็ นคำคุณศัพท์ที่มำจำกคำนำม “Awe” ที่หมำยถึงควำมน่ำเกรงขำมนัน่ เอง ควำมน่ำเกรงขำม ณ ที่น้ ี
สำมำรถอธิบำยไปด้อย่ำงสมบูรณ์ถึงท่ำทีของเรำที่พึงมีต่ออำนำจสูงสุด, ฤทธำนุภำพและควำมบริ สุทธิ์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
คำอีกหนึ่งคำที่สำมำรถอธิบำยควำมยำเกรงพระเจ้ำไปด้ดี คือคำว่ำ กำรเคำรพนับถืออย่ำงลึกซึ้ง ( Reverence)
กำรเคำรพนับถืออย่ำงลึกซึ้งนี้คือท่ำทีที่จะเกิดขึ้นหลังจำกที่เรำไปด้รับกำรสำแดงของพระเจ้ำ
ท่ำนจะไปม่สำมำรถแสดงท่ำทีแห่งควำมเคำรพนับถืออย่ำงลึกซึ้งเช่นนี้ไปด้โดยปรำศจำกกำรสำแดงที่มำจำกพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเชื่อเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ
เมื่อพระเจ้ำทรงสำแดงพระองค์เองแก่เรำแล้ว
ท่ำทีแห่งกำรแสดงออกด้วยควำมเคำรพนับถืออย่ำงลึกซึ้งคือสิ่ งเดียวที่เรำควรตอบสนองกลับไปปแด่พระองค์
ลักษณะท่ำทำงที่มำกับกำรเคำรพนับถืออย่ำงลึกซึ้ง คือ ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน
ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นคือท่ำทีที่กำรแสดงออกอย่ำงชัดเจนถึงควำมยำเกรงพระเจ้ำในชีวติ ของบุคคลหนึ่ง ท่ำทีของควำมยโสโอหัง, เย่อหยิง่ ,
พึ่งพำตนเอง และยกย่องเชิดชูตนเอง (อย่ำงเช่นที่ใครหลำยคนในพวกเรำกำลังปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั ) ไปม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆกับควำมยำเกรงพระเจ้ำ
ในทำงตรงกันข้ำม บุคคลที่มีทศั นคติที่เย่อหยิง่ นั้นเป็ นผูท้ ี่ปรำศจำกควำมยำเกรงพระเจ้ำอย่ำงสิ้นเชิง!
ควำมจริ งอีกเรื่ องหนึ่งที่ไปด้ถูกเปิ ดเผยขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้ำก็คือ สิ่ งที่ท่ำนยำเกรงหรื อเกรงกลัวนัน่ ล่ะ คือพระเจ้ำสำหรับตัวท่ำน
ในพระธรรมปฐมกำล บทที่ 31นั้น ยำโคบไปด้กล่ำวกับลำบันผูเ้ ป็ นพ่อตำว่ำ ‘ท่ำนสร้ำงควำมทุกข์ให้แก่ฉนั อย่ำงมำก แต่พระเจ้ำทรงดูแลฉัน’ ..
พระธรรมปฐมกำล 31:42 ยำโคบไปด้กล่ำวดังนี้
“เว้นแต่วำ่ พระเจ้ำของบิดำข้ำพเจ้ำ พระเจ้ำของอับรำฮัมและผูซ้ ่ ึงอิสอัคเกรงกลัว ไปม่ทรงสถิตอยูก่ บั ข้ำพเจ้ำแล้ว
ครั้งนี้ท่ำนคงให้ขำ้ พเจ้ำไปปตัวเปล่ำเป็ นแน่ พระเจ้ำทรงเห็นควำมทุกข์ใจของข้ำพเจ้ำและกำรงำนตรำกตรำแห่งมือของข้ำพเจ้ำ
และทรงห้ำมท่ำนเมื่อคืนวำนนี้” (KJV)

ยำโคบกล่ำวถึงพระเจ้ำในฐำนะ “พระเจ้ำของอับรำฮัม และพระเจ้ำซึ่งอิสอัคเกรงกลัว” หรื อสำมำรถแปลไปด้อีกหนึ่งควำมหมำยว่ำ
พระเจ้ำที่อิสอัคเกรงกลัวพระองค์น้ ีเท่ำนั้นที่ทรงเป็ นพระเจ้ำเที่ยงแท้ และพระเจ้ำพระองค์น้ ีก็คือพระเจ้ำของเขำด้วย และในปฐมกำล 31:53
ยำโคบกล่ำวว่ำ
“ขอให้พระเจ้ำของอับรำฮัมและพระเจ้ำของนำโฮร์ ผูท้ รงเป็ นพระเจ้ำของบิดำของท่ำนทั้งสองทรงตัดสิ นควำมระหว่ำงพวกเรำ”
และยำโคบก็ปฏิญำณโดยอ้ำงถึงผูซ้ ่ ึงอิสอัคบิดำของตนเกรงกลัว” (พระคัมภีร์ภำษำไปทยฉบับคิงเจมส์)
สิ่ งที่เป็ นควำมเกรงกลัวของยำโคบนั้นก็คือพระเจ้ำของเขำ สิ่ งใดก็ตำมซึ่งเป็ นเหตุแห่งควำมเกรงกลัวของแต่ละบุคคล
สิ่ งนั้นก็คือพระเจ้ำสำหรับบุคคลนั้น หำกท่ำนเกรงกลัวควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น คนเหล่ำนั้นก็คือพระเจ้ำของท่ำน, หำกท่ำนเกรงกลัวควำมยำกจน
ควำมยำกจนก็คือพระเจ้ำของท่ำน, หำกท่ำนเกรงกลัวโรคภัยและควำมเจ็บป่ วย โรคภัยและควำมเจ็บป่ วยก็คือพระเจ้ำของท่ำน
สิ่ งใดก็ตำมที่ท่ำนเกรงกลัว สิ่ งนั้นก็คือพระเจ้ำของท่ำน ท่ำนเกรงกลัวหรื อยำเกรงยำห์เวห์หรื อเปล่ำ? พระองค์คือพระเจ้ำของท่ำนหรื อไปม่?

ข้อคิดจำกพระเยซูคริ สต์
กำรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับควำมยำเกรงพระเจ้ำท่ำมกลำงแสงสว่ำงของพระเยซูน้ นั มีประโยชน์อย่ำงมหำศำล พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรที่พระบิดำทรงรักยิง่
พระองค์ทรงกระทำแต่สิ่งอันเป็ นที่พอพระทัยของพระบิดำตลอดวันคืนและชีวติ ของพระองค์
ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยำห์กล่ำวถึงกำรเจิมโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ซ่ ึงไปด้กำหนดไปว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำพระเยซูคือ“องค์ผชู ้ ่วยให้รอด” –
ผูท้ รงไปด้รับกำรตั้งเจิมไปว้แห่งอิสรำเอลที่ทุกคนเฝ้ ำรอ – ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยำห์ไปด้อธิบำยลักษณะพิเศษทั้ง 7
ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไปด้ทรงแต่งตั้งไปว้เหนือพระเยซูคริ สต์ ..
“จะมีหน่อหนึ่งแตกออกจำกตอของเจสซี และกิ่งหนึ่งที่งอกจำกรำกของเขำนั้นจะเกิดผล
และพระวิญญำณของของยำห์เวห์จะทรงอยูบ่ นท่ำน คือพระวิญญำณแห่งปั ญญำและควำมเข้ำใจ
พระวิญญำณแห่งคำปรึ กษำและอำนุภำพ พระวิญญำณแห่งควำมรู ้และควำมยำเกรงยำห์เวห์” (อิสยำห์ 11:1-2 TSV)
จำกพระคำข้ำงต้น เรำจะเห็นกำรปรำกฎของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ท้ งั 7 ส่วน – ซึ่งเป็ นพระวิญญำณทั้ง 7 ส่วนของพระเจ้ำ .. พระวิญญำณส่วนแรก
คือ พระวิญญำณของพระเจ้ำ กล่ำวคือ พระวิญญำณซึ่งตรัสในฐำนะของบุคคลที่หนึ่งและในฐำนะที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ
ดังเช่นในพระธรรมกิจกำรของอัครทูต 13:2 “พระวิญญำณบริ สุทธิ์ตรัสว่ำ “จงตั้งบำรนำบัสกับเซำโลไปว้สำหรับงำนที่เรำเรี ยกให้พวกเขำทำนั้น”
จะเห็นไปด้วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ตรัสแก่พวกเขำโดยตรงในฐำนะที่ทรงเป็ นพระเจ้ำ
พระวิญญำณส่วนต่อมำคือ พระวิญญำณแห่งปั ญญำ, พระวิญญำณแห่งควำมเข้ำใจ, พระวิญญำณแห่งคำปรึ กษำหรื อกำรวินิจฉัย,
พระวิญญำณแห่งอำนุภำพ, พระวิญญำณแห่งควำมรู ้ และส่วนที่เจ็ด คือ พระวิญญำณแห่งควำมยำเกรงพระเจ้ำ นี่คือเรื่ องสำคัญอย่ำงยิง่
จะเห็นไปด้วำ่ กำรสำแดงส่วนสุดท้ำยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่ช้ ีชดั ว่ำพระเยซูคือพระเมสสิ ยำห์และเป็ นพระบุตรพระองค์เดียวที่พระบิดำทรงรักยิง่
คือ ควำมยำเกรงพระเจ้ำ .. ในอิสยำห์ 11:3 ผูเ้ ผยพระวจนะท่ำนนี้ไปด้บนั ทึกต่อไปปอีกว่ำ
“และท่ำนผูน้ ้ นั จะปิ ติยนิ ดีในควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ จะไปม่พิพำกษำตำมสิ่ งที่ตำท่ำนไปด้เห็น หรื อตัดสิ นตำมที่หูท่ำนไปด้ยนิ ...”

ดังนั้น พระเยซูทรงไปด้รับกำรกำหนดไปว้ให้เป็ นพระเมสสิ ยำห์โดยกำรเจิมทั้งเจ็ดส่วนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระวิญญำณส่วนที่เจ็ด
อันเป็ นพระวิญญำณลำดับสุดท้ำยก็คือ พระวิญญำณแห่งควำมยำเกรงพระเจ้ำ อีกทั้งยังไปด้มีกำรบันทึกในวรรคต่อมำว่ำ
“ท่ำนผูน้ ้ นั ปิ ติยนิ ดีในควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ”
แน่นอนที่สุดว่ำตัวของเรำเองไปม่มีสิ่งใดที่จะนำไปปเปรี ยบเทียบหรื อสำมำรถอยูเ่ หนือพระเยซูไปด้ หำกพระเยซู
พระบุตรพระองค์เดียวผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ของพระเจ้ำพระบิดำ – ผูเ้ ป็ นพระเมสสิ ยำห์และพระผูไป้ ถ่บำปของมวลมนุษย์
ยังทรงถูกตั้งเจิมไปว้ให้มีควำมยำเกรงพระเจ้ำ และพระองค์ทรงมีควำมปิ ติยนิ ดีในควำมยำเกรงพระเจ้ำอีกด้วย
เรำทุกคนยังจะกล้ำพูดต่อไปปหรื อไปม่วำ่ เรำไปม่มีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งยำเกรงพระเจ้ำ?

เรำต้องเรี ยนรู ้
ให้เรำมำใคร่ ครวญถึงปัจจัยต่ำงๆที่บ่งชี้วำ่ เรำต้องมีควำมยำเกรงพระเจ้ำ ในพระธรรมสดุดี 34:11 เป็ นวรรคที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์กำลังตรัส
ดังต่อไปปนี้:
“บุตรทั้งหลำยเอ๋ ย มำเถิด มำฟังเรำ เรำจะสอนเจ้ำถึงควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ”
ควำมยำเกรงพระเจ้ำเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งสัง่ สอน พระวิญญำณบริ สุทธิ์จะทรงสอนเรำด้วยพระองค์เองถ้ำเรำตั้งใจฟังพระองค์
แต่ถำ้ เรำไปม่ฟังพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ก็จะไปม่ทรงสอนเรำ .. ในพระธรรมสดุดี 34:12-13
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงอธิบำยต่อไปปถึงคุณลักษณะที่เรำจะต้องมีเพื่อจะไปด้เข้ำส่วนในประสบกำรณ์แห่งควำมยำเกรงพระเจ้ำว่ำ..
“ใครก็ตำมในพวกเจ้ำที่รักชีวติ และปรำรถนำวันคืนอันผำสุกยืนยำว ก็จงรักษำลิน้ ให้พน้ จำกควำมชัว่
รักษำริ มฝี ปำกให้พน้ จำกกำรพูดโกหก”
กำรพูด คือ ลักษณะที่ชดั เจนอย่ำงแรกที่จะชี้ชดั ถึงผูท้ ี่มีควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ – ลักษณะของคำพูดและวิธีกำรพูดจำกปำกของเขำเอง
จะบ่งชี้วำ่ เขำยำเกรงพระเจ้ำเพียงใด ขอให้พวกเรำตั้งคำถำมกับตนเองอย่ำงตรงไปปตรงมำว่ำ:
กำรใช้คำพูดของเรำแสดงถึงควำมยำเกรงพระเจ้ำหรื อไปม่? มีบำ้ งไปหมที่เรำเอ่ยถ้อยคำที่แสดงออกถึงควำมหยิง่ ยโส, กำรยกย่องตนเอง,
ควำมขลำดกลัว, ควำมโกรธเคือง, ควำมใจร้อน และควำมไปม่รู้จกั ยอมรับกำรตักเตือน? ลักษณะของถ้อยคำที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้
ล้วนแสดงให้เห็นถึงควำมไปม่ยำเกรงพระเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำมีควำมประทับใจอย่ำงลึกซึ้งต่อควำมจริ งเกี่ยวกับควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ .. ในพระธรรมสุภำษิตบทที่ 1
พระเจ้ำตรัสกับประชำกรที่ปฏิเสธพระองค์ดว้ ยถ้อยคำอันน่ำสะพรึ งกลัวทีเดียว
หลำยครั้งเรำไปม่ไปด้ตระหนักถึงฤทธำนุภำพอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นไปด้ เรำจินตนำกำรไปปว่ำพระเจ้ำนั้นคือชำยชรำที่สุภำพอบอุ่น
พระองค์จะตรัสเพียงแต่ถอ้ ยคำที่รื่นหูและชื่นใจ พระองค์จะทรงโอบกอดเรำไปว้เสมอ ทว่ำนัน่ ไปม่ใช่กำรรับรู ้พระองค์ในทุกๆทำง
ให้เรำใคร่ ครวญสิ่ งที่พระเจ้ำตรัสในพระธรรมสุภำษิต 1:25-29 ดังต่อไปปนี้

“เจ้ำมิไปด้รับรู ้ในบรรดำคำแนะนำของเรำ และไปม่ยอมรับคำตักเตือนของเรำเลย ฝ่ ำยเรำจะหัวเรำะเย้ยควำมหำยนะของเจ้ำ
เรำจะเยำะเมื่อควำมกลัวลำนมำกระทบเจ้ำ เมื่อควำมหวำดกลัวของเจ้ำมำถึงอย่ำงกำรรกร้ำงว่ำงเปล่ำ
และควำมพินำศของเจ้ำมำถึงอย่ำงลมหมุน เมื่อควำมซึมเศร้ำและควำมปวดร้ำวมำถึงเจ้ำ แล้วเขำจะทูลเรำ แต่เรำจะไปม่ตอบ
เขำจะแสวงหำเรำอย่ำงขยันขันแข็ง แต่จะไปม่พบเรำ เพรำะว่ำเขำเกลียดควำมรู ้ และไปม่เลือกเอำควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ”
ผูท้ ี่กล่ำวว่ำจะเยำะเย้ยเมื่อควำมกลัวลนลำนไปด้เข้ำมำ คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ, ผูท้ ี่กล่ำวว่ำว่ำ แม้เขำจะแสวงหำเรำอย่ำงขยันขันแข็ง
แต่พระองค์จะไปม่ตอบ ก็คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ สองวรรคสุดท้ำยไปด้ให้คำอธิบำยเหตุผลไปว้อย่ำงชัดเจนว่ำ: เพรำะประชำกรของพระองค์น้ นั ชังควำมรู ้
พวกเขำมิไปด้เลือกเอำควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ กำรที่เรำปฏิเสธควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ก็เป็ นสัญญำณหนึ่งซึ่งบ่งชี้อย่ำงชัดเจนว่ำชีวติ ของเรำนั้นจะไปม่ไปด้รับกำรยับยั้งจำกกำรถูกพิพำกษำ .. พระธรรมสุภำษิต 1:7 กล่ำวไปว้วำ่ :
“ควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นบ่อเกิดของควำมรู ้ ส่วนคนโง่ดูหมิ่นปั ญญำและคำสัง่ สอน”
ทัศนคติที่ดูหมิ่นควำมยำเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ก็คือกำรประจำนควำมโง่เขลำของตนเอง .. และดังที่ตรัสไปว้ในพระธรรมสุภำษิต 3:7..
“อย่ำทำตัวฉลำดตำมสำยตำของตนเอง จงยำเกรงพระเจ้ำ และออกไปปเสี ยจำกควำมชัว่ ร้ำย”
เรำจะไปม่วำงใจในปั ญญำของเรำเอง หำกเรำล้นปรี่ ไปปด้วยควำมเชื่อมัน่ ในตนเองและมัน่ ใจว่ำเรำเป็ นผูร้ ู ้คำตอบสำหรับทุกๆสิ่ งแล้ว
เรำก็ไปม่เหลือช่องว่ำงใดๆในชีวติ ให้กบั ควำมยำเกรงพระเจ้ำ
อีกหนึ่งส่วนซึ่งถูกกล่ำวถึงก็คือเรำจะต้อง “ออกไปปเสี ยจำกควำมชัว่ ร้ำย” เรำถูกตักเตือนว่ำ เรำต้องไปม่มีส่วนร่ วมกับควำมชัว่ ร้ำยทุกชนิ ด
และต้องประกอบไปปด้วยควำมยำเกรงพระเจ้ำ หำกเรำต้องกำรที่จะครอบครองควำมยำเกรงพระเจ้ำแล้วละก็ เรำจะต้องละทิ้งควำมชัว่ ทุกรู ปแบบ
เรำไปม่สำมำรถนำควำมชัว่ ร้ำยและควำมยำเกรงพระเจ้ำมำรวมกันไปด้ เรำจะต้องตัดสิ นใจเลือกเดินไปปในทำงใดทำงหนึ่ง
เรำกำลังจัดเตรี ยมพื้นที่ของชีวติ เรำไปว้สำหรับสิ่ งใด ระหว่ำง: ควำมยำเกรงในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ หรื อ สิ่ งสำรพันอันชัว่ ร้ำย?

