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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
ข้าขอรับใช้ 

วันที่เทศนา : 28 สิงหาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์  

“เหตุฉะนั้น พี่น้องท่ีรักของข้าพเจ้า จงตั้งมั่นอยู่อย่าให้สิ่งใดท าให้ท่านหวั่นไหว จงทุ่มเทอย่าง
เต็มท่ีกับงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะท่านรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการงานของท่านจะไม่

สูญเปล่า” (1 โครินธ์ 15: 58) 
“Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of 

the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.” (1 Corinthian 15: 58) 
 
 ค าเตือนและค าหนุนใจของท่านเปาโลต่อพี่น้องคริสเตียนชาวโครินธ์ มีความหมายไม่
เพียงแต่ชาวโครินธ์เท่านั้น แต่มีความหมายส าหรับคริสเตียนทุกยุคทุกสมัย  มีสาระส าคัญสาม
ประการในพระธรรมข้อนี้  
 1. ความมั่นคงในชีวิตคริสเตียน 
 2. ทุ่มเทในการรับใช้ 
 3. ความไม่สูญเปล่า 
 ขอให้เราดูรายละเอียดของท้ังสามสิ่งนี้ 
 

I. ความมั่นคงในชีวิตคริสเตียน 
 พระเยซูตรัสว่า คริสตจักรท่ีพระองค์สร้าง สร้างบนศิลา มีความมั่นคง คงทน  
“...บนศิลานี ้เราจะสร้างคริสตจักรของเรา ประตูแห่งความมรณาจะเอาชนะคริสตจักรนั้นไม่ได้

เลย” (มัทธิว 16: 18) 
“and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.” 

(Matthew 16: 18) 
 ความหมายคือ ความสามารถท่ีจะยืนหยัดไม่ว่าจะโดนท าร้าย ถูกพายุร้าย ถูกหลอกลวง 
ถูกกระหน่ าด้วยสิ่งเลวร้ายทุกรูปแบบ แต่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ ด้วยความช่วยเหลือท่ีมาจากพระ
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วิญญาณบริสุทธิ์ ความสามารถท่ีรุดหน้าแม้มีข้อจ ากัด อิสระเสรีภาพ แม้เป็นชนกลุ่มน้อย แม้จะ
ขาดปัจจัยต่างๆ แม้กระท่ังความตายไม่อาจยับยั้งความก้าวหน้าของคริสตจักรได้ 
 พระเยซูตรัสอย่างชัดเจน ชีวิตตั้งบนศิลาหมายถึงอะไร? 
“ฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินค าเหล่านี้ของเราและน าไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนคนฉลาดท่ีสร้างบ้านของ
ตนบนศิลา ถึงฝนตก กระแสน้ าท่วมท้นขึ้นมาและลมพัดกระหน่ าบ้านนั้น แตบ้่านก็ไม่ได้พังลง

เพราะมีฐานอยู่บนศิลา” (มัทธิว 7: 24 – 25) 
“Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who 

built his house on the rock. 25 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and 
beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock.”  

(Matthew 7: 24 – 25) 
 

II. ความทุ่มเทในการรับใช้ 
 อาจารย์เปาโลเตือนสติครสิเตียนชาวโรมว่า 

“อย่าขาดความกระตือรือร้น แต่จงรักษาความร้อนรนฝ่ายวิญญาณของท่านไว้และรับใช้ 
องค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม 12: 11) 

“Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;” (Romans 12: 11) 

 ทุกสิ่งท่ีถูกสร้างมาถูกก าหนดโดยผู้สร้าง สิ่งท่ีถูกสร้างต้องรับใช้ผู้ท่ีสร้างเขามา การรับ
ใช้พระเจ้าเป็นเกียรติไม่ใช่เป็นการจ ายอม เป็นความภูมิใจไม่ใช่ทุกข์ใจ ไม่ใช่ฝืนใจแต่เต็มใจ 
พระเจ้าให้ของประทานแก่ทุกคนตามความเหมาะสม ขอให้เรารับใช้ตามของประทานอย่างเต็ม
ก าลัง 
 

III. ความไม่สูญเปล่า 
 พระเจ้าสัญญาว่า ถ้าเราเดินอยู่ในทางชอบธรรม กิจการท่ีเราท านั้นจะเกิดผล 

“แต่พวกเขาปิติยินดีในบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญบทบัญญัติท้ังกลางวัน
กลางคืนพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมธารน้ าซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง 

ทุกสิ่งที่พวกเขาท าก็เจริญรุ่งเรือง” (สดุดี 1: 2, 3) 
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“But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.  
And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his 

season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.” (Psalms 1: 2, 3) 
 
 งานท่ีเราท าผลอาจไม่เป็นท่ีประจักษ์ในขณะท่ีเรามีชีวิตอยู่ หรือไม่อาจรู้ได้ด้วยสายตา 
แต่สิ่งท่ีหว่านไปแล้วจะไม่ไร้ผล แต่มีผลในความรู้สึกของพระเจ้า 

“ดูเถิดเราจะมาในไม่ช้านี้ บ าเหน็จอยู่ท่ีเราและเราจะให้กับทุกคนตามการกระท าของเขา” 
(วิวรณ์ 22: 12) 

“And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his 
work shall be.” (Revelation 22: 12) 

 
“พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะไม่ทรงลืมการงานท่ีท่านท าและความรักท่ีท่านแสดงให้

พระองค์เห็น คือการท่ีท่านช่วยเหลือประชากรของพระองค์และยังช่วยพวกเขาต่อไป”  
(ฮีบรู 6: 10) 

“For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed 
toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.” (Hebrew 6: 10) 

 
 

สรุป 
 ขอให้เรารับความมั่นคง รับใช้พระเจ้า และรับบ าเหน็จจากผลงานและบ าเหน็จรางวัลจาก
พระผู้เป็นเจ้า 
 
 
 
 


