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ทีเ่รือนช่างหม้อ 
 
 
 
 
การป้ันภาชนะที่เสียแล้วให้เป็นภาชนะอกีลูกหน่ึง  
“พระวจนะซ่ึงมาจากพระเจ้ายังเยเรมีย์ว่า จงลกุขึน้ ไปท่ีบ้านของช่างหม้อ เราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยค าของเรา
ท่ีน่ัน  ข้าพเจ้าจึงลงไปท่ีบ้านของช่างหม้อ และเขาก าลงัท างานอยู่ ท่ีแป้นเวียน และภาชนะซ่ึงท าด้วยดินก็
เสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึงป้ันใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหน่ึงตามท่ีช่างหม้อเห็นว่าควรท า  
แล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า  ประชาอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระท าแก่เจ้าอย่างท่ีช่างหม้อนีก้ระท า
ไม่ได้หรือ พระเจ้าตรัสดังนีแ้หละ ดูเถิด ประชาอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ในมือ
ของช่างหม้อ  ถ้าเวลาใดกต็ามเราประกาศเก่ียวกับประชาชาติหน่ึงหรือราชอาณาจักรหน่ึงว่า เราจะถอนและ
พังและท าลายมนัเสีย และถ้าประชาชาติน้ัน ซ่ึงเราได้ลัน่วาจาไว้เก่ียวข้องด้วย หันเสียจากความช่ัวร้ายของ
ตน เรากจั็กกลบัใจจากโทษซ่ึงเราได้ตั้งใจจะกระท าแก่ชาติน้ันเสีย และถ้าเวลาใดกต็าม เราได้ประกาศ
เก่ียวกับประชาชาติหน่ึงหรือราชอาณาจักรหน่ึงว่า เราจะสร้างขึน้และปลูกฝังไว้                  กร ท   
               ร                 ร   ร ก   ก       ก            ร ตั้งใจจะกระท ากับชาติน้ัน     
เพราะฉะน้ัน คราวนีจ้งกล่าวกับคนยูดาห์และชาวเมืองเยรูซาเลม็ว่า พระเจ้าตรัสดังนีว่้า ดูเถิด เราก าลงัก่อส่ิง
ร้ายไว้สู้เจ้า และคิดแผนงานอย่างหน่ึงไว้สู้เจ้า ทุก ๆ คนจงกลับเสียจากทางช่ัวของตน และจงซ่อมทางและ
การกระท าของเจ้าท้ังหลายเสีย” (เยเรมีย์ 18.1-11) 
 
พระเจ้าทรงเป็นช่างหม้อ 

พระเจา้ทรงเปรียบพระองคเ์ป็นช่างหมอ้ ชาวอิสราเอลคือดินเหนียว เป็นการเปรียบเทียบส าหรับ
ประชากรในสมยัพนัธสัญญาเดิมเช่นเดียวกบัคนในสมยัน้ี มนุษยย์งัคงคิดอยูเ่สมอวา่พวกเขาสามารถปก-
ครองตนเองได ้  แต่ความจริงแลว้พวกเขากย็งัคงเป็นดินเหนียวในพระหตัถข์องพระเจา้อยูดี่ พวกเราทุกคน
ต่างรู้อยูแ่ก่ใจดีวา่ “ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ท้ังหลาย เป็น
ดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างป้ัน ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถ์กิจของพระองค์” (อิสยาห์ 64.8) 
เรามาร่วมกนัพิจารณาภาพท่ีทุกคนรู้จกักนัดีท่ีเรือนช่างหมอ้ ดนิเหนียวในมือช่างหม้อ เรามาติดตามเยเรมีย์
ซ่ึงก าลงัเดินไปท่ีเรือนช่างหมอ้กนั  
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เยเรมียเ์ห็นอะไรท่ีเรือนช่างหมอ้  
ช่างหม้อ – ผูช้าญฉลาด ผูมี้ฝีมือเยี่ยม และเป็นศิลปิน 
แป้นเวยีน – อุปกรณ์ท่ีใชป้ั้น 
ดนิเหนียว – วสัดุท่ีสามารถรับการแปรรูปใหเ้ป็นตามเป้าหมายของช่างหมอ้ 
ช่างหมอ้  แป้นเวียน  ดินเหนียว  ภาพธรรมดาท่ีพวกเราตอ้งเกบ็ระลึกไวใ้นใจเม่ือกล่าวถึงเรือนช่างหมอ้ 
เพราะเยเรมียไ์ดรั้บการเปิดเผยเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ และระหวา่งช่างหมอ้กบัดิน
เหนียวอยา่งพวกเรา 
 
พระเจ้ามแีผนการเพือ่สวสัดภิาพ 

ในการป้ันภาชนะช้ินหน่ึง ดินเหนียวจะถูกเหยียบย  ่าดว้ยเทา้เพ่ือใหเ้ขา้กนัเป็นเน้ือเดียวกนั จากนั้น
จะถกูตกัมาวางบนแป้นหมุน  ดินท่ีถกูตกัข้ึนมาโปะบนแป้นจะไดรั้บการจดัแต่งลกัษณะพอกเป็นเนิน  ท่ี
พ้ืนรอบขา้งช่างหมอ้นองดว้ยน ้าเฉอะแฉะและดินโคลน ไม่ใช่ภาพท่ีงามตาเลย แต่หากเราเคล่ือนสายตาไป
ท่ีช่างหมอ้และมือของเขา เราจะรู้สึกต่ืนเตน้กบัภาชนะท่ีก าลงัเป็นรูปอยา่งสวยงามจากมือทั้งสองขา้งของ
เขา  

อาจารยเ์ปาโลช้ีใหเ้ห็นภาพช่างหมอ้กบัดินเหนียวท่ีอยูใ่นมือวา่ “มนุษย์เอ๋ย ท่านเป็นใครท่ีจะ
โต้ตอบกับพระเจ้า? ส่ิงซ่ึงถกูป้ันจะกล่าวแก่ผู้ ป้ันได้หรือว่า ท าไมท่านจึงป้ันข้าพเจ้าอย่างนี?้  ส่วนช่างป้ัน
หม้อ ไม่มีสิทธิเอาดินก้อนเดียวกันมาป้ันเป็นภาชนะท่ีใช้ในโอกาสพิเศษอันหน่ึง และท่ัว ๆ ไปอีกอันหน่ึง
หรือ?” (โรม 9.20-21)  ถกูตอ้งแลว้ช่างหมอ้จะท าอะไรกไ็ดก้บัดินเหนียวท่ีอยูใ่นมือเขา หากแต่ช่างป้ันผู ้
ทรงศกัด์ิสิทธ์ิองคน้ี์คือพระบิดาของพวกเรา หากเรามองดูช่างหมอ้อยา่งใกลชิ้ด เราจะสงัเกตเห็นไดว้า่เขา
ใหค้วามสนใจอยา่งสูงกบัการเปล่ียนแปลงเป็นรูปร่างของดินเหนียวภายใตน้ิ้วมือของเขา สายตาของเขาไม่
เคล่ือนจากดินเหนียว ในขณะท่ีแป้นก าลงัหมุนเวียนไป มือกจ็ดัตบแต่งดิน มือของเขาทั้งจดัแต่งและป้ัน
อยา่งตั้งใจ “ท่านจึงเลีย้งดูเขาท้ังหลายด้วยใจเท่ียงธรรม   และน าเขาท้ังหลายไปด้วยมือช า่ชอง” (สดดีุ 
78.72)  ช่างหมอ้ไม่เคยท างานของท่านพลาด “พระเป็นศิลา พระราชกิจของพระองค์กส็มบูรณ์ พระมรรคา
ท้ังหลายของพระองค์กย็ติุธรรม พระเจ้าท่ีเท่ียงธรรมและปราศจากความผิด พระองค์ทรงยติุธรรมและ
เท่ียงตรง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32.4)     ฉะนั้นจงอยา่สอดแทรกงานของช่างหมอ้ เพราะงานนั้นดีแลว้ “พระ
เจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานท่ีเรามีไว้ส าหรับเจ้า เป็นแผนงานเพ่ือสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพ่ือทุกขภาพ เพ่ือจะ
ให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 29.11) “ข้าแต่พระเจ้า วิธีการของพระองค์บริสุทธ์ิ  พระองค์ใด
จะย่ิงใหญ่อย่างพระเจ้าของเรา” (สดดีุ 77.13) 
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พระเจ้าทรงอยู่เหนือสถานการณ์ 

เราไดเ้ห็นแลว้ถึงอ านาจซ่ึงอยูเ่หนือดินเหนียวท่ีอยูใ่นมือของช่างหมอ้ ทั้งความสนใจ ความตั้งใจ
ในการป้ันหมอ้ เรายงัตระหนกัไดถึ้งก าลงัของช่างหมอ้ มือทั้งสองท่ีมีก าลงัตกแต่งดินใหเ้ป็นรูปร่างคือมือท่ี
มีพละก าลงัแรง เป็นพระหตัถท่ี์เตม็ไปดว้ยฤทธานุภาพ ในพระหตัถน้ี์ทรงเต็มไปดว้ยอ านาจท่ีไร้ขอบเขต 
“ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดามนุษย์และสัตว์ท้ังส้ิน ส าหรับเรามีส่ิงใดท่ียากเกินหรือ” (เยเร
มีย์ 32.27 “แม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความล าบากยากเยน็ พระองค์ทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้ พระองค์
ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้านความพิโรธของศัตรูของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของ
พระองค์กช่็วยกู้ข้าพระองค์” (สดดีุ 138.7) 

ขอใหเ้ราเคล่ือนสายตาเรามองไปท่ีแป้นเวียนท่ีควบคุมการหมุนของดินเหนียว แป้นเวียนนั้น
เปรียบเหมือนสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์และความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทในชีวิตของพวกเรา ในการ
เคล่ือนแป้นนั้นเทา้และมือของช่างหมอ้ผูเ้ช่ียวชาญจะก าหนดความเร็วท่ีต่างกนั เร่ิมตน้อยา่งระมดัระวงั แลว้
กด็ว้ยความแรงสูงบา้ง ชา้บา้ง สั้นบา้ง ยาวบา้ง พระองคก์ าหนดการเคล่ือนไหว จดัระเบียบความสมัพนัธ์
ของเราซ่ึงเวลาน้ีอาจจะหมกมุ่นและไม่เด่นชดั พระองคท์รงรักษาผดุงการเคล่ือนไหวของดินใหค้งอยูบ่น
แป้น พระเจา้เป็นห่วงและเอาใจใส่ดูแลสถานการณ์ต่างๆในชีวิตพวกเรา พระองคท์รงรู้จกัพวกเราดีและ
ทรงทราบวา่ในบางเวลาเราตอ้งการกระโดดออกจากแป้นเวียน พระองคท์ราบวา่การเดินทางบนเส้นทางวิถี
ชีวิตน้ีบางคร้ังกย็ากล าบากอยู ่เราบาดเจบ็ลึกและเปราะบางอ่อนแอแค่ไหน ความทุกขย์ากต่าง ๆ ซ่ึงเกิดจาก
ความลม้เหลวของตนเองหรือความผิดบาปยอ่มเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ชีวิตมนุษย ์ เช่นเดียวกบัความ
กดดนัท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง หรือการปล่อยปละละเลย ความสะเพร่า ความสะดวก ความไม่ใยดี และยงัมีคน
อีกจ านวนมากท่ีอาศยัอยูบ่นความล าบากของผูอ่ื้น ไม่มีความรับผิดชอบ แต่เช่ือเถิดคนเหล่าน้ีไม่มีความ
พอใจและความสุขในชีวิต 
 
จงยอมให้พระเจ้าป้ันชีวติเรา 

ไม่วา่สภาวะชีวิตของเราจะเป็นอยา่งไร แป้นเวียนนั้นไม่ใช่ส่ิงส าคญัในชีวิต มนัเป็นส่ิงจ าเป็น แต่
มนัไม่อยูค่งทนถาวร ไม่ย ัง่ยืน มนัอยูแ่ค่ชัว่คราว มนัจะหยดุน่ิงเม่ือช่างหมอ้หยดุการหมุนแป้นหลงัจากท่ีเขา
ไดภ้าชนะตามรูปแบบท่ีเขาตอ้งการ ส่ิงท่ีส าคญัท่ียงัคงอยูคื่อช่างหมอ้และดินเหนียว หากเราคิดไดด้งัน้ีภาพ
ช่างหมอ้และแป้นเวียนจะช่วยใหเ้ราไม่ลืมวา่ ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัพวกเราตอ้งการแป้นเวียนเพ่ือเปิด
โอกาสใหเ้ราถกูจดัและเปล่ียนแปลง แป้นเวียนจะไม่มีบทบาทอะไรอีกหลงัจากดินเหนียวไดข้ึ้นเป็นรูป
ภาชนะท่ีพระเจา้ตอ้งการ 

แน่นอนเราคงไม่ชอบแป้นเวียนท่ีหมุนเวียนสร้างความทุกขค์วามเจบ็ปวดต่อเรา แต่ส่ิงน้ีจ าเป็นต่อ
แผนการของพระเจา้เพ่ือใชใ้นการพฒันาเราใหเ้กิดผลเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์  ในขณะท่ีเราตอ้งทน
ล าบาก ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งไม่ลืมคือ สายตาของช่างหมอ้จดจ่ออยูท่ี่ดินเหนียวท่ีอยู่บนแป้นเวียนอยูต่ลอดเวลา 
“ดูเถิด ในสายตาของข้าพระบาทชีวิตของฝ่าพระบาทน้ันประเสริฐ จึงขอให้ชีวิตของข้าพระบาทประเสริฐ 
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ในสายพระเนตรของพระเจ้า และขอพระองค์ทรงกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากบรรดาความยากล าบาก" (1 ซา- 
มเูอล 26.24)   

พระเนตรของพระเจา้เฝ้าดูเราอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวลาท่ีแป้นเวียนถูกป่ันดว้ยความเร็วสูง จนเรา
คิดวา่เราไม่สามารถตา้นทานไดอี้กต่อไป แต่แค่เรารู้วา่สายพระเนตรของพระเจา้ทรงจบัจอ้งดูเราอยา่งไม่
คลาดเคล่ือนและพระหตัถข์องพระองคจ์บัควบคุมแป้นเวียนอยูก่เ็พียงพอแลว้ ถึงวนัหน่ึงแป้นท่ีสร้างความ
เจบ็ปวดใหก้บัเราอยา่งสาหสัก็จะไม่มีตวัตนอีกต่อไป “และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ 
เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมน้ันหายไปแล้ว และทะเลกไ็ม่มีอีกต่อไป และข้าพเจ้าได้เห็น
นครบริสุทธ์ิ คือนครเยรูซาเลม็ใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า นครนีเ้ตรียมพร้อมเหมือนอย่าง
เจ้าสาวท่ีแต่งตัวไว้ส าหรับสามี ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระท่ีน่ังว่า น่ีแน่ะ ท่ีประทับของพระเจ้าอยู่กับ
มนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับกับเขาท้ังหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ พระเจ้าเองจะสถิต
กับเขา (และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา) พระเจ้าจะทรงเช็ดน า้ตาทุก ๆ หมดจากตาของเขาท้ังหลาย และ
ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจบ็ปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยคุเดิมน้ัน
ผ่านไปแล้ว"(วิวรณ์ 21.1-5)  
 
เราเป็นดนิชนิดใด? 
            ดินเหนียวเป็นวสัดุอ่อนท่ีสามารถถกูจดัป้ันเป็นรูปร่างไดผ้ิดกบัเหลก็ท่ีแขง็ ซ่ึงช่างหมอ้จะไม่น าไป 
ใชง้าน ดินเหนียวยืดหยุน่ไปตามแรงกดของน้ิวและมือของช่างหมอ้ เปล่ียนเป็นรูปร่างตามท่ีท่านตั้งใจให้
เป็น ส าหรับพวกเราเป็นการผอ่นคลายและทา้ทายในเวลาเดียวกนักบัความจริงท่ีวา่ส่ิงจ าเป็นท่ีดินเหนียว
ตอ้งยอมรับคือการเป็นวสัดุอ่อนในมือของช่างหมอ้ พวกเราทราบกนัดีวา่หวัใจของเราแขง็กระดา้งในยามท่ี
เราต าหนิผูอ่ื้นอยา่งไม่ปรานี เม่ือเราปิดประตูใจเม่ือเห็นความยากล าบากของผูอ่ื้น เม่ือเราท าตนเคร่งศาสนา
แต่ไม่เช่ือฟังพระเจา้ เม่ือเราขดัขืนสูก้บัพระเจา้ “วิบัติแก่ผู้ ท่ีขืนสู้กับผู้สร้างของเขา จงให้หม้อดินสู้กับ
บรรดาช่างหม้อแห่งแผ่นดินโลก ดินเหนียวจะพูดกับผู้ ท่ีป้ันมันหรือว่า ท่านก าลังท าอะไร หรือผลงานของ
ท่านจะว่า ท่านไม่มีหูห้ิว” (อิสยาห์ 45.9)  “จริงทีเดียว ข้าทราบว่าเป็นอย่างน้ัน แต่คนเราจะชอบธรรม
จ าเพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร ถ้าคนหน่ึงคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองค์ ในพันคร้ังผู้ น้ันกต็อบ
พระองค์ไม่ได้สักคร้ังเดียว พระองค์ฉลาดอยู่ในพระทัย  และพระก าลงักแ็ขง็แรง ผู้ใดเคยได้แขง็ข้อต่อ
พระองค์และชนะได้เล่า”(โยบ 9.2-4)  “อย่าให้จิตใจของเจ้ากระด้างอย่างท่ีเมรีมาห์ เหมือนอย่างในวันท่ีถกู
ทดลองในถ่ินทุรกันดาร”(สดดีุ 95.8)  “คนท่ีเกรงกลวัอยู่ เสมอกไ็ด้รับพร แต่บคุคลท่ีท าใจตนให้กระด้างจะ
ตกในความล าบากยากเยน็”(สุภาษิต 28.14)  “ท่านจงหนุนใจกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาท่ีเรียกว่า “วันนี”้ 
เพ่ือว่าจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดือ้ร้ันไป เพราะการล่อลวงของบาป” (ฮีบรู 3.13) 
             โดยตวัมนัเองดินนั้นไม่ไดมี้ราคาค่างวดอะไร “ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่อย่างท่านตรงพระพักตร์พระเจ้า 
พระองค์ทรงป้ันข้าพเจ้าขึน้มาจากดินก้อนหน่ึงด้วยเหมือนกัน”(โยบ 33.6)  “พระเจ้าทรงป้ันมนุษย์ด้วยผง
คลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมกู มนุษย์จึงมีชีวิต”(ปฐมกาล 2.7)   มือของช่างหมอ้ต่างหากท่ีท าใหดิ้น
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เหนียวมีมลูค่า “เพ่ือจะได้ทรงให้ศักด์ิศรีอันอุดมของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้ ท่ีเป็นภาชนะแห่งพระเมต- 
ตา ซ่ึงพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักด์ิศรีน้ัน”(โรม 9.23) 
 
 
พระเจ้าเป็นผู้ออกแบบ 

ช่างหมอ้ป้ันวสัดุท่ีเหมือนกนัใหเ้ป็นภาชนะท่ีแตกต่างกนั ทุกช้ินมีเอกลกัษณ์ของมนัเองไม่ซ ้ าแบบ
กนั เป็นช้ินเดียวในโลก อุตสาหกรรมความงามพยายามชกัชวนดว้ยการโฆษณาวิธีรักษาความเยาวว์ยั วิธี
เพ่ิมความงาม แต่ความงามท่ีแทเ้กิดจากภายในท่ีส่งผลถึงลกัษณะภายนอก นัน่คือการมีความสมัพนัธ์โดย
ส่วนตวัและรู้พระคุณของผูส้ร้าง และการมีชีวิตอยูเ่พ่ือถวายเกียรติแด่พระเจา้ ท าไมเราตอ้งอิจฉาภาชนะทั้ง
ดา้นซา้ยและขวามือของเรา ในเม่ือพวกเขากเ็ป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้เช่นกนั 

พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างร่างและออกแบบภาชนะตามน ้าพระทยัของพระองค ์ ในจดหมายโคโลสีได้
บรรยายถึงภาพท่ีพระองคมี์ในสายพระเนตร คือเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตใหม่ “และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ท่ีก าลงั
ได้รับการสร้างขึน้ใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพ่ือให้รู้จักพระเจ้า”(โคโลสี 3.10) พระเจา้ผู ้
ทรงออกแบบทรงทราบดีวา่ พระองคจ์ะตอ้งเติมอะไรในชีวิตประจ าวนัของพวกเราเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระ
ประสงค ์  ในไม่ชา้พวกเราจะกลายเป็นภาพลกัษณะมนุษยส์วรรคซ่ึ์งสวมพระฉายาของพระเยซูคริสต ์
“เพราะว่าทุกคนท่ีพระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้ว พระองค์ทรงก าหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระ
บตุรของพระ- องค์ เพ่ือพระบตุรน้ันจะได้เป็นบตุรหัวปีท่ามกลางพ่ีน้องจ านวนมาก” (โรม 8.29) “แล้วเราก็
ได้รับการเปล่ียนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักด์ิศรีเป็นล าดับขึน้ไปเหมือนอย่าง
ศักด์ิศรีท่ีมาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นวิญญาณ” (2โครินธ์ 3.18) 
 
น า้ธ ารงชีวติ 

ในการจดัแต่งป้ันรูปดินเหนียวนั้น ช่างหมอ้ตอ้งใชน้ ้าเป็นจ านวนมาก ดินเหนียวท่ีขาดน ้าจะเปราะ
และใชก้ารไม่ได ้  เรามีน ้าธ ารงชีวิตท่ีหล่อเล้ียงเราอยูแ่ลว้  “เหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประ- 
ทานพระองค์เองเพ่ือคริสตจักร     เพ่ือจะท าให้คริสตจักรบริสุทธ์ิโดยการช าระด้วยน า้และพระวจนะ   เพ่ือ
พระองค์จะได้คริสตจักรท่ีมีศักด์ิศรี ไม่มีด่างพร้อย ร้ิวรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธ์ิปราศจากต าหนิ” 
(เอเฟซัส 5.25-27)  เราตอ้งการพระค าท่ีใสบริสุทธ์ิของพระเจา้และเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นดินท่ีอุทิศตวั
และยอมถูกดดัแปลงในพระหตัถข์องพระผูส้ร้าง  เป็นไปไดท่ี้คริสตจกัรจ านวนมากแตกร้าวเพราะสายธาร
น ้าธ ารงชีวิตไม่ไหลอีกต่อไป  เราตอ้งกลบัใจไปหาพระวจนะเป็นการด่วน  เราตอ้งหนัหลงัใหก้บัวฒัน- 
ธรรมการกินอาหารจานด่วน และการศึกษาพระคมัภีร์อยา่งผิวเผิน คริสเตียนทุกคนเป็นนกัศึกษาพระคมัภีร์ 
เราจะเขา้ใจถึงน ้าพระทยัพระเจา้ไดอ้ยา่งไรหากเราไม่ศึกษาพระวจนะอยา่งละเอียด อุทิศตนใหม่ใหก้บัพระ
เยซูและพระวจนะ แลว้เราจะมีทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการจริงๆ “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและ
เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขส่ิงผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพ่ือคน
ของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพ่ือการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3.16-17) “ถ้าใครช าระตัวเองให้
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พ้นจากความช่ัวเหล่านี ้ เขากจ็ะเป็นภาชนะพิเศษซ่ึงช าระให้บริสุทธ์ิแล้ว เหมาะท่ีเจ้าของจะใช้เป็นประ- 
โยชน์และพร้อมส าหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 2.21) “เพราะว่าส่ิงท่ีเขียนไว้ในสมยัก่อนน้ันกเ็ขียนไว้เพ่ือ
ส่ังสอนเรา เพ่ือเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน และโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์” (โรม 15.4) 
 
รู้จกัตวัเองและรู้จกัพระเจ้า 

เรามาสรุปดว้ยกนัวา่พวกเราไดป้ระสพพบเห็นอะไรท่ีเรือนช่างหมอ้ นอกจากเราไดเ้ห็นช่างหมอ้
แลว้ เราไดเ้ห็นตวัเราเอง และความเป็นไปไดต่้างๆท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิตเราเพ่ือใหเ้ราถกูเปล่ียนแปลงไปตามท่ี
พอพระทยัของพระเจา้ เราไดเ้ห็นแป้นท่ีหมุนเวียนวน ดงัเช่นสภาพแวดลอ้มและกระบวนการต่างๆในชีวิต
ท่ีเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวรุนแรงจนความกลวัซึมซาบในใจเรา แต่ในพริบตานั้นทุกอยา่งจะหยดุชะงกั เรา
ไดรั้บบทเรียนท่ีล ้าลึกจากเรือนช่างหมอ้วา่ ช่างหมอ้มีสิทธิอ านาจเหนือดินเหนียว เขายึดมนัไวใ้นมือและดิน
เหนียวกย็อมปรับสภาพตวัเอง ส่ิงท่ีไม่มีผลกระทบต่อดินเหนียว กลบักินใจมีผลต่อมนุษยม์ากมาย บางคน
เจบ็ปวดจากการแสดงอ านาจของผูอ่ื้น บา้งกจ็ะหลบหนี บางคนในทางกลบักนัจะต่อสูก้ลบัหรือด้ือดึงถือ
ความเห็นของตนเป็นใหญ่  ในฐานะท่ีเราเป็นดินเหนียวในพระหตัถข์องช่างหมอ้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ เราตอ้ง
เรียนรู้จกัลกัษณะของพระเจา้ตามท่ีพระคมัภีร์บรรยายไว ้ พระอ านาจของพระองคต์ั้งอยูบ่นลกัษณะพ้ืนฐาน
ดงัน้ีคือ ความรัก ความบริสุทธ์ิ และความชอบธรรม  

ความรักของพระองคเ์ปิดเผยใหพ้วกเราเห็นในความดี ในการใหค้วามช่วยเหลือ ในความอดทน 
ในความยินดี ในความสัตยซ่ื์อ ในความปรานี และในการปลอบโยน  ความศกัด์ิสิทธ์ิเผยใหเ้ห็นความ
บริสุทธ์ิ ความไม่มีท่ีต าหนิ และการไม่มีความบาปของพระเจา้ “ข้าแต่พระเจ้า ในบรรดาพระท้ังปวงองค์
ไหนจะเป็นเหมือนพระองค์เล่า องค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธ์ิ และน่าเกรง
ขามเน่ืองด้วยพระราชกิจอันรุ่งเรืองและอัศจรรย์ท่ีพระองค์ทรงกระท า (อพยพ 15.11) “ต่างกร้็องต่อกันและ
กันว่า บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ พระเจ้า จอมโยธา แผ่นดินโลกท้ังส้ินเตม็ด้วยสิริของพระองค์ (อิสยาห์ 6.3)  
 
พระเจ้าทรงเปลีย่นแปลงเราให้เป็นไปตามน า้พระทัยของพระองค์ 

และท่ีพิเศษเฉพาะคือพระองคไ์ม่เพียงแต่ทรงใหเ้รามีส่วนในความรัก แต่ยงัทรงแบ่งปันความ
บริสุทธ์ิ พระองคท์รงศกัด์ิสิทธ์ิ และพระองคท์รงท าใหบ้ริสุทธ์ิ “แล้วประชาชาติท้ังหลายจะทราบว่าเราคือ
พระเจ้ากระท าให้อิสราเอลเป็นสุทธิพิเศษชาติ ในเม่ือสถานบริสุทธ์ิของเราอยู่ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์” (เอเส
เคียล 37.28) “จงส่ังชนชาติอิสราเอลว่า เจ้าท้ังหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้ เพราะน่ีจะเป็นหมาย
ส าคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดช่ัวอายขุองเจ้า เพ่ือเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้า ผู้ได้กระท าเจ้าให้บริสุทธ์ิ” 
(อพยพ 31.13)  “ขอทรงโปรดช าระเขาให้บริสุทธ์ิด้วยความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็น
ความจริง” (ยอห์น 17.17) ยามใดท่ีพระเจา้ช าระใหเ้ราบริสุทธ์ิ พระองคก์ท็รงเปล่ียนแปลงเราใหเ้ป็นไปตาม
น ้าพระทยัพระองค ์ แต่พระองคไ์ม่ทรงย  ่าเหยียบบุกรุกใครสกัคน ความรักของพระองคเ์รียกร้องใหมี้ความ
ไวว้างใจอยา่งไม่มีเง่ือนไข ช่างหมอ้ไม่ไดป้ฏิบติัต่อดินเหนียวตามอารมณ์ข้ึน ๆ ลง ๆ  น้ิวและมือของเขา
ไม่ไดเ้คล่ือนไหวอยา่งไร้จุดหมาย แมเ้ราจะไม่รู้เจตนาของพระเจา้ เรามัน่ใจไดว้า่พระองคมี์พระประสงคดี์ 
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ในเวลาท่ีพระหตัถท์รงจบัตอ้งดินเหนียว พระองคท์รงถ่ายทอดน ้าพระทยัใหดิ้นไดรั้บรู้  ความตรึงเครียด
ต่าง ๆ จะบรรเทาลงเม่ือเราประจกัษส์มัผสัไดว้า่พระประสงคข์องพระเจา้นั้นไม่ไดเ้ป็นไปตามอ าเภอใจไร้
เหตุผล ความกงัวลท่ีมีมากมายจะหมดไปหากเรามีความไวว้างใจในพระองค ์ และตระหนกัดีวา่การงานท่ี
พระองคท์รงกระท าในตวัเรา รวมถึงความเจบ็ปวด ความไม่สบายใจ ความเคร่งเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเราจะ
มีส่วนใหก้ารงานของพระองคส์ าเร็จเสร็จสมบูรณ์และเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค ์

พระเจา้ทรงสร้างมนุษยเ์พ่ือพระประสงคข์องพระองค ์ตามพระฉายาของพระเจา้มนุษยถ์กูสร้างข้ึน 
แต่พระฉายาน้ีไม่สมบูรณ์ แต่กระนั้นโดยพระเยซูคริสตว์ตัถุประสงคข์องพระเจา้เสร็จสมบูรณ์ได ้ พวกเรา
เป็นผลแห่งการสร้างของพระเจา้ พระองคไ์ดส้ร้างเราข้ึนใหม่ในพระคริสต ์เพ่ือวา่เราจะสามารถกระท าส่ิงดี
งามท่ีสอดคลอ้งกบัพระองค ์ และเพ่ือใหแ้ผนการท่ีพระองคท่ี์มีต่อพวกเราและท่ีทรงเตรียมไวส้ าหรับพวก
เราจะส าเร็จ “เหตฉุะน้ันเม่ือเรามีโอกาสให้เราท าดีต่อคนท้ังปวง และเฉพาะอย่างย่ิงต่อคนท่ีอยู่ในครอบครัว
ของความเช่ือ” (กาลาเทีย 6.10) ”เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์ 
เพ่ือให้ประกอบการดีซ่ึงพระเจ้าได้ทรงด าริไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เราด าเนินตามน้ัน” (เอเฟซัส 2.10)  “เหตฉุะ- 
น้ันอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน า้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร” (เอเฟซัส 5.17) “ข้าพเจ้า
แน่ใจในส่ิงนีว่้า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระท าให้ส าเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซู
คริสต์” (ฟิลิปปี 1.6) “ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เรา เพ่ือไถ่เราให้พ้นจากความช่ัวช้าทุกอย่าง 
และทรงช าระเราให้บริสุทธ์ิ เพ่ือให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนท่ีขวนขวายกระท าการ
ดี” (ทิตัส 2.14) 
 
พระเจ้าทรงป้ันเราด้วยความรักเพือ่ให้เรามคุีณค่า 

“เจ้าอยู่ในมือของเราอย่างดินเหนียวในมือช่างหม้อ” มนุษยเ์ปรียบไดด้งัผงคลีดินท่ีเป็นธาตุโมเล- 
กลุจากพ้ืนดิน เราคงกล่าวไดว้า่ไม่มีราคา แต่เม่ือพระเจา้หยิบผงคลีดินข้ึนมาป้ันดว้ยความรัก และทรง
ระบายลมปราณเขา้ไป กจ็ะไม่มีส่ิงอ่ืนใดท่ีส าคญัและมีคุณค่ามากไปกวา่น้ี หากมนุษยมี์ความไวว้างใจและ
ยอมฝังตนเองอยู่ในพระหตัถข์องพระผูช่้วยใหร้อด จากดินท่ีไม่มีราคา พวกเขาจะกลายเป็นส่ิงมีมลูค่า 
สวยงามส าหรับพระเจา้ และหากเรามีความส าคญัในสายพระเนตรของพระเจา้ เรากจ็ะมีความหมายส าคญั
ส าหรับมนุษยเ์ช่นกนั 

ในวนัน้ีหากคุณบอกวา่ชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวนัน้ีวา่งเปล่าไม่มีความหมาย จงมอบตวั
ใหก้บัพระเยซู แลว้วตัถุประสงคข์องพระองคจ์ะส าเร็จ “เหตฉุะน้ันถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้น้ันกเ็ป็นคนท่ี
ถกูสร้างใหม่แล้ว ส่ิงเก่าๆกล่็วงไป ดูเถิด ส่ิงสารพัดกลายเป็นส่ิงใหม่ท้ังน้ัน” (2โครินธ์ 5.17) บางทีเราอาจ
บอกวา่ สามสิบ ส่ีสิบ หา้สิบปีไดผ้า่นไป แต่ยงัไม่ไดป้ระสพความส าเร็จในชีวิตเลย ถา้เช่นนั้นจงถวายตวัเรา
ใหก้บัพระเจา้และพระหตัถข์องพระองคจ์ะจบัตอ้งเรา ป้ันและสร้างเราข้ึนใหม่ เป็นไปไดว้า่รูปแบบและ
การงานของพระเจา้จะยงัไม่เด่นชดัส าหรับเราและคนรอบขา้ง ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะพระเจา้ตอ้งการท ากิจ
ภายในตวัเรา และสร้างเราใหเ้ป็นคุณประโยชนม์ากกวา่ภาชนะท่ีสวยแค่ภายนอก แน่นอนเราตอ้งการเป็น
ภาชนะเด่นงามท่ีตั้งแสดงในงานจนใคร ๆ อดชมเชยไม่ได ้ หากช่างหมอ้ไม่กระท าเช่นนั้น บางทีพระองค์
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ทรงเตรียมเราส าหรับพนัธกิจซ่ึงในสายตามนุษยท์ัว่ไปจะคิดว่าเลก็และไม่น่าสนใจ ไม่ส าคญั อยา่งไรกต็าม
ไม่มีงานรับใชท่ี้ไม่ส าคญั หรือไม่มีความหมาย หากงานนั้นถูกก าหนดจากพระเจา้ 
 
พระหัตถ์แห่งความรัก 

ภาพของเรือนช่างหมอ้จะไม่เสร็จสมบูรณ์ หากเราไม่ท าความรู้จกัช่างหมอ้ใหม้ากกวา่น้ี เรามาคิด
กนัอีกคร้ังวา่ช่างหมอ้ผูน้ี้คือความรัก พระเจา้คือความรัก เรายอมต่อความรักน้ี เราไม่ตอ้งมีความหวัน่กลวั
ต่อพระประสงคข์องพระเจา้ ต่อแผนการท่ีทรงเตรียมไวส้ าหรับเรา ต่อพระหตัถท่ี์อบรมสั่งสอนเรา ทุกอยา่ง
ถกูจดัการและก าหนดจากความรักนิรันดร์ ความรักท่ีไม่มีส่ิงเทียบเท่า จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีมือของช่าง
หมอ้จะกดสร้างร่องลึกบนดินเหนียว ดินเหนียวนั้นละเอียดอ่อนและอ่อนไหว ไม่มีใครรู้ความจริงขอ้น้ีดีไป
กวา่ช่างหมอ้ แต่มือคู่น้ีเป็นพระหตัถแ์ห่งความรัก “แท้จริงพระองค์ทรงรักไพร่พล คนบริสุทธ์ิท้ังปวงอยู่ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ และเขาท้ังหลายได้น่ังลงใกล้พระบาทพระองค์ และจะรับถ้อยค าของพระองค์”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 33.3) 

และจงรู้ไว ้ พระองคมี์อ านาจเหนือแป้นเวียนมากเท่ากบัเหนือดินเหนียว พระองคไ์ม่ไดท้รงมีเพียง
พระทยัแห่งความรัก พระองคไ์ม่ไดท้รงแค่ด าเนินการใหส้ าเร็จในความรัก แต่พระองคท์รงเป็นความรัก ทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนบนแป้นหมุนต่างอยูภ่ายใตส้ายพระเนตรซ่ึงเตม็ไปดว้ยความรักของพระองค ์  แมว้า่ในขณะ
ท่ีดินเหนียวท่ีก าลงัเป็นรูปจะหกัเน่ืองจากแรงกดของช่างหมอ้ นัน่ไม่ใช่เพราะช่างหมอ้มีเจตนาจะท าลายมนั 
หากแต่ตอ้งการป้ันมนัข้ึนใหม่ หากเราตอ้งการรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้ เราตอ้งมองไปท่ีพระเยซูท่ี
กางเขน ท่ีทรงถกูแทงและบาดเจบ็สาหสั หากเราตอ้งการเขา้ใจพระหตัถข์องพระองค ์ เราจ าเป็นตอ้งสัมผสั
รอยแผลท่ีพระหตัถข์องพระเยซู “แล้วพระองค์ตรัสกับโธมสัว่า เอานิว้ของท่านแยงท่ีน่ี และดูท่ีมือของเรา 
ย่ืนมือของท่านออกมาคล าท่ีสีข้างของเรา อย่าสงสัยเลย แต่จงเช่ือ” (ยอห์น 20.27) 

    “และเม่ือภาชนะท่ีเขาท าดินเหนียวน้ันกเ็สียไปในมือช่างหม้อ”(เยเรมีย์ 18.4) ท าไมเป็นเช่นนั้น? 
เป็นเพราะช่างหมอ้ไม่มีทกัษะ เงอะงะ ไม่เช่ียวชาญ ไม่มีความสามารถในการป้ันหมอ้ใหเ้ป็นดงัภาพท่ีวาด
ไวใ้นใจ หรือไม่ใส่ใจ หรือเหน่ือยเกินไป มิใช่เช่นนั้น ท่ีภาชนะไม่ไดด้ัง่ใจ เป็นเพราะมนัไม่ยอมเป็น
รูปลกัษณะตามท่ีช่างหมอ้ตอ้งการใหเ้ป็น การใชอุ้ปมานิทศันน้ี์ช้ีใหเ้ห็นวา่ประชากรของพระเจา้ไม่ใช่วสัดุ
ท่ีไม่ตอบโต ้ หากแขง็กระดา้ง ไม่ยินยอมต่อผูส้ร้าง หากเราอ่านประวติัศาสตร์ของอิสราเอลในพนัธสญัญา
เดิม เราจะเห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้ชาวอิสราเอลมกัจะกระโดดออกจากแป้นเวียน หรือเคล่ือนหนีไปอยูท่ี่
ขอบปลายแป้น แทนท่ีจะอยูใ่นศูนยก์ลางพระประสงคข์องพระเจา้  พระองคท์รงเศร้าพระทยัท่ีเป็นเช่นน้ี 
พระองคท์รงตรัสพอ้วา่ “ชนชาตินีจ้ะสบประมาทเรานานสักเท่าใด แม้ว่าเราได้กระท าหมายส าคัญต่าง ๆ
ท่ามกลางเขามาแล้ว เขาท้ังหลายจะไม่เช่ือเรานานเท่าใด?”(กันดารวิถี 14.11) “เราจะทนชุมนุมชนช่ัวร้ายนี้
บ่นต่อเรานานสักเท่าใด  เราได้ยินเสียงบ่นของคนอิสราเอลซ่ึงเขาบ่นว่าเรา ” (กันดารวิถี 14.27)  
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อย่าแข็งกระด้าง 
    เรารู้สึกตวัหรือไม่วา่เรากไ็ม่ไดดี้กวา่ชาวอิสราเอลแมแ้ต่นอ้ย ประวติัศาสตร์ชาวอิสราเอลเป็นบท
ภาพยนตร์ท่ีแสดงถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยชาติและพระเจา้  พวกเรากร่็วมเล่นบทของเราใน
ละครประวติัศาสตร์น้ี พวกเรามิไดเ้พียงแต่น่ารัก แต่กเ็ลวร้ายมากเช่นกนั พระเยซูไดท้รงตรัสกบัพวกเคร่ง
พระบญัญติัวา่ “ความคิดช่ัวร้าย การฆ่าคน การเป็นชู้ การล่วงประเวณี การลกัขโมย การเป็นพยานเทจ็ การ
ใส่ร้าย กล้็วนออกจากใจ ส่ิงเหล่านีแ้หละท่ีท าให้มนุษย์เป็นมลทิน”(มทัธิว 15.19-20) พวกเราใส่ใจกบัพระ
วจนะของพระเยซูหรือไม่? ใช่แลว้ พวกเราเป็นคนบาป มิใช่แค่ธรรมดา หากทั้งส่วนตวั ไม่เปิดเผยและเป็น
รูปธรรม สมัผสัได ้ พวกเราง่ายต่อการท าบาปเป็นบางคร้ังบางคราว จงเดินกลบัไปหาพระเยซูกนัเถิด! 
กลบัไปท่ีกางเขน! จงเขยิบตวัจากขอบกลบัไปท่ีศูนยก์ลางของแป้นเวียน! “แล้วพระองค์ตรัสว่า เพราะเหตุ
นีเ้ราจึงบอกพวกท่านว่า ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนน้ัน ตั้งแต่น้ันมาสาวกของพระ- 
องค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก พระเยซูตรัสกับสิบสองคนน้ันว่า พวกท่านกจ็ะจากเราไป
ด้วยหรือ? ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้? 
พระองค์ทรงมีถ้อยค าแห่งชีวิตนิรันดร์ และพวกข้าพระองค์กเ็ช่ือและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์
บริสุทธ์ิของพระเจ้า” (ยอห์น 6.65-69) 
 
พระเจ้าจะสร้างส่ิงใหม่ ๆ  

“เขาจึงกลบัท าดินเหนียวน้ันเป็นภาชนะอย่างอ่ืน ตามท่ีช่างหม้อพอใจท า” (เยเรมีย์ 18.4) ช่างหมอ้
จึงตอ้งท าภาชนะท่ีแขง็กระดา้งและผิดรูปแบบข้ึนใหม่ ทุก ๆ ช้ินควรเป็นผลงานช้ินเอกขนานแทต้ามท่ี
ออกแบบไว ้ ฉะนั้นช่างหมอ้จึงหยิบผูท่ี้ยอมถูกน ากลบัไปท่ีศูนยก์ลางของความเอาใจใส่ข้ึนใส่มือเพ่ือจะป้ัน
ใหเ้ป็นภาชนะใหม่“        ร ก าลงักร ท             ก                       ร  ”(อิสยาห์ 43.19)  ในระ- 
หวา่งท่ีพระเจา้ทรงจดัแต่งดินเหนียวใหม่ พระองคไ์ดช้ าระก าจดัเศษหินความบาปออกจากเน้ือดิน ความนึก
คิดและหวัใจเรากเ็ป็นเช่นน้ี  มีอะไรบา้งท่ีเราไม่เคยนึกคิด ระแวงสงสยั หุนหนัพลนัแล่น ลงความเห็น
ตดัสินอยา่งรุนแรง ไม่ซ่ือสตัยต่์อผูอ่ื้นและตวัเราเอง ด้ือร้ันขดัขืน และวางแผนการตามความพอใจของ
ตนเอง แต่พระผูท้รงสร้างพวกเราช าระและเปล่ียนใหเ้ราเป็นคนใหม่ได ้ “แขนงทุกแขนงในเราท่ีไม่ออกผล 
พระองค์กท็รงตัดทิง้เสีย และแขนงทุกแขนงท่ีออกผล พระองค์กท็รงลิด เพ่ือให้ออกผลมากขึน้ พวกท่าน
ได้รับการช าระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยค าท่ีเรากล่าวกับท่าน” (ยอห์น 15.2-3) “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา 
พระองค์ทรงซ่ือสัตย์และเท่ียงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราให้พ้นจากการอธรรม
ท้ังส้ิน”  (1 ยอห์น 1.9) 

   พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้ท่ีมีเป้าหมายอยูใ่นสายพระเนตร พระองคจ์ะไม่ทรงกระท าส่ิงใดท่ีพระองค์
ไม่มีหนทางด าเนินการนั้น เม่ือพระองคเ์ร่ิมลงมือกระท าการใด พระองคท์รงสามารถและจะท าใหส้ าเร็จ 

   เสร็จบริบูรณ์ พระองคมี์วิธีการ มีพระปัญญา มีความอดทน มีส่ิงใดท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับพระองค?์ 
   พระองคเ์ป็นพระเจา้แห่งความหวงั องคท่ี์ไม่เคยมีความส้ินหวงั!  พระองคท์รงสร้างชีวิตท่ีลม้เหลวกลบัข้ึน
ใหม่ใหมี้คุณค่า มิใช่สินคา้ชั้นสอง พระองคท์รงสร้างใหใ้หม่เอ่ียมตามแบบของพระองค ์ 


