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บทที่ 1 กำรอยู่กบั ตัวเอง
ทุกวันนี้คนเป็ นอันมำกพบว่ำ เป็ นกำรยำกที่จะอยูก่ บั ตนเองหรื อผูอ้ ื่น เขำมีปัญหำหนักอก มี
อำรมณ์ตึงเครี ยดสับสนและมีควำมหวำดผวำ จนไม่อำจจะอยูค่ นเดียวตำมลำพังได้ และแทนที่เขำจะ
กล้ำเผชิญกับควำมจริ งจนของชีวติ
อย่ำงตรงไปตรงมำกกลับทุ่มเทชีวติ
ไปในกำรเสำะหำควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลินควำมมัง่ คัง่ ร่ ำรวย และกำรมีชื่อเสี ยง บำงคนก็ติดโทรทัศน์ หรื อหนังสื ออ่ำนเล่น
ประเภทเร้ำอำรมณ์เสี ยจนงอมแงม หรื อบำงรำยก็จดั งำนเลี้ยงสังสรรค์เสพสุ รำกับเพื่อนฝูง ซึ่ งต่ำงก็
พยำยำมหำทำงที่จะหลีกหนีจำกกำรอยูต่ ำมลำพังตนเองด้วยกันทั้งนั้น ส่ วนพวกเยำวชนนั้นเล่ำ ก็หนั ไป
พึ่งยำประเภทมอมเมำอำรมณ์ เพื่อกลบเกลื่อนควำมว้ำวุน่ และควำมกลัว เยำวชนบำงพวกก็เลยแสดงตัว
เป็ นพำลเกเร ชอบตีหวั หมำปำหัวชำวบ้ำน และบ้ำงก็ปล่อยตัวมัว่ สุ มกับในทำงเพศอย่ำงเสรี ปั ญหำวัยรุ่ น
จึงเกิดขึ้นโดยไม่รู้จกั หยุดหย่อน ว่ำที่จริ งควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ กำรแบ่งชั้นวรรณะ ปั ญหำกำร
หย่ำร้ำง และอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยที่เพิ่มสู งขึ้นทุกวัน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ คนเรำทุกวันนี้ไม่
สำมำรถพึ่งคติสมัยใหม่อนั ไร้สำระที่วำ่
มนุษย์เกิดขึ้นมำเองตำมธรรมชำติไม่มีพระเจ้ำที่ไหนเป็ นผู ้
สร้ำงสรรค์ บันดำลมนุษย์ข้ ึนมำได้เลยเป็ นไปไม่ได้ ที่จะมีใครสักคนสำมำรถดำเนิ นชีวิตอย่ำงมีควำมสุ ข
เข้ำกับคนอื่นได้ หรื อมีจิตใจโอบอ้อมอำรี ต่อผูอ้ ื่น หำกเขำผูน้ ้ นั ขำดสันติสุขในจิตใจของตนเอง และ
แน่นอนทีเดียว ท่ำนย่อมไม่สำมำรถจะอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้อย่ำงรำบรื่ น หำกท่ำนยังไม่มีควำมเข้ำใจ
ตัวเองดีพอ ท่ำนต้องสำมำรถเผชิญกับควำมทุกข์ยำกควำมเจ็บปวด และยุติธรรมทั้งหลำยทั้งปวงได้ดว้ ย
ควำมชื่นชมยินดี และมีควำมหวัง นัน่ แหละท่ำนจึงจะสำมำรถอยูก่ บั ตัวเองและผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่ำงดี
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้พ้นื ฐำนในกำรที่จะเข้ำใจตนเองไว้ สำมประกำร ประกำรที่หนึ่งคือ
ท่ำนเป็ นบุคคลผูม้ ีจิตวิญญำณ ซึ่ งพระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นตำมแบบพระลักษณะของพระองค์ประกำรที่สอง
ท่ำนเป็ นคนบำปซึ่ งจำเป็ นจะต้องได้รับพระรำชทำนอภัยโทษและรับนิสัยใหม่จำกพระเจ้ำ ประกำรที่
สำม พระเจ้ำทรงรักท่ำน และได้ทรงจัดเตรี ยมทำงรอดไว้สำหรับท่ำนแล้ว

1. ท่ ำนเป็ นบุคคลผู้มจี ิตวิญญำณ
เมื่อพูดว่ำ ท่ำนเป็ นบุคคลผูม้ ีจิตวิญญำณ ท่ำนก็คงจะสงสัยหรื อลังเลใจ ทั้งนี้เพรำะท่ำนอำจไม่
เชื่อว่ำจะเป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ เอำละถึงแม้วำ่ ท่ำนเชื่อคติสมัยใหม่ที่วำ่ มนุษย์เป็ นเพียงสัตว์ที่เจริ ญสู งสุ ด
แต่ท่ำนก็คงจะได้สำนึกอยูเ่ สมอว่ำ ท่ำนมีควำมสำมำรถในกำรเรี ยนรู้ ในกำรใช้เหตุผล ในกำรแสดง
อำรมณ์และในกำรใช้ปัญญำ ท่ำนอำจจะไม่คิดถึงพระเจ้ำ และไม่ยอมให้ตนเองครุ่ นคิดถึงควำมตำยและ
ชีวติ หลังจำกควำมตำย โดยพยำยำมปล่อยตัวตำม “ดวง” หรื ออำศัย “ดวง” เข้ำช่วยจริ งอยู่ กำรดำเนิน
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ชีวติ เช่นนั้นอำจช่วยให้ท่ำนมีควำมสงบใจได้บำ้ ง และทำให้ท่ำนสำมำรถเข้ำกับผูอ้ ื่นได้บำ้ งพอสมควร
แต่จะไม่ช่วยให้ท่ำนพบกับสันติสุขอันดื่มด่ำเลยแม้แต่นอ้ ย จิตใจของท่ำนจะสลดหดหู่และหมดหวัง
เมื่อญำติพี่นอ้ งหรื อคนในครอบครัวของท่ำนมีอนั ต้องสิ้ นชีวติ ลง หรื อตัวท่ำนเองกำลังป่ วยไข้ใกล้จะ
ตำย ท่ำนจะนึกถึงคำถำม ๆ หนึ่งซึ่ งมีคำตอบอันถูกต้องอยูแ่ ล้วในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ “ตัวเรำเป็ น
ใครหนอ?” และท่ำนก็คงจะตอบตัวเองได้เพียงอย่ำงเดียวว่ำ ท่ำนเป็ นคนไม่เชื่อพระเจ้ำซึ่ งปรำศจำก
ควำมหวังใด ๆ ในชีวติ
ก. คำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์บ่งย้ำไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ตำมแบบพระลักษณะ
ของพระองค์ ซึ่ งต่ำงจำกสัตว์โลกทัว่ ๆ ไป
“พระเจ้ำทรงดำริ วำ่ จงให้เรำสร้ำงมนุษย์ตำมแบบฉำยำของเรำ ให้ครอบครองฝูงปลำในทะเล
ฝูงนกในอำกำศ และฝูงสัตว์ใช้ ให้ปกครองแผ่นดินทัว่ ไป และสรรพสัตว์ที่เลื้อยคลำนบนแผ่นดินทั้งสิ้ น
พระเจ้ำจึงทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึนตำมแบบพระฉำยำของพระองค์ และตำมแบบฉำยำของพระองค์น้ นั พระ
เจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึน และได้ทรงสร้ำงให้เป็ นชำยและหญิง” (ปฐมกำล 1:26,24)
พระเจ้ำได้ประทำนบุคลิกภำพให้แก่ท่ำนและข้ำพเจ้ำ อันได้แก่ กำรรู ้จกั ใช้เหตุผล กำรรู ้จกั
แสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ และกำรมีเจตจำนงเสรี หรื ออิสระในกำรตัดสิ นใจเลือกกระทำ ถูกละเรำมีลกั ษณะ
ร่ ำงกำยบำงอย่ำงละม้ำยคล้ำยคลึงกันกับนก และสัตว์อื่น ๆ แต่ก็เป็ นเพียงผิวเผินเท่ำนั้น ควำมสำมำรถ
ของเรำในกำรใช้เหตุผล ในกำรแสดงอำรมณ์หรื อควำมรู ้สึก และในกำรตัดสิ นใจ สิ่ งเหล่ำนี้เป็ นเครื่ องชี้
ชัดว่ำ เรำแตกต่ำงจำกสัตว์ท้ งั หลำยยิง่ กว่ำนั้น เรำยังมีอำนำจเหนือสิ่ งสำรพัดที่อยูร่ อบตัวเรำ และเรำมี
จิตสำนึกว่ำ มีพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ ตลอดจนมีควำมรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดีโดยสันดำน และรู ้แน่วำ่ เรำ
ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ำ องค์ประกอบภำยในส่ วนลึกของมนุษย์เหล่ำนี้ จึงเป็ นเครื่ องยืนยันคำสอนของ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งว่ำ เรำมิใช่เป็ นผลิตผลของธรรมชำติตำมกระบวนกำรทำงวิวฒั นำกำร หำกแต่
เรำเป็ นบุคคลที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นเป็ นพิเศษ ตำมแบบพระลักษณะของพระองค์ ให้มีจุดหมำย
ปลำยทำง คือชีวติ นิรันดร์ ซึ่งอำจเป็ นสวรรค์หรื อนรก
ข. ทำงเลือกอืน่ ทีไ่ ม่ น่ำจะเลือก
หำกท่ำนไม่ยอมรับคำสอนของพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ที่วำ่ มนุษย์เป็ นแบบสะท้อนพระลักษณะ
ของพระเจ้ำ ท่ำนก็มีทำงเลือกอยูท่ ำงเดียวคือ เชื่อว่ำตัวท่ำนเป็ นผลิตผลของธรรมชำติที่เกิดขึ้นมำโดย
บังเอิญ ซึ่ งตำมเหตุผลแล้วก็ยอ่ มจะหมำยควำมว่ำ ท่ำนไม่ยอมรับว่ำ ท่ำนเป็ นบุคคล แน่นอนทีเดียว
“พลังที่ปรำศจำกบุคลิกภำพ” ตำมกระบวนกำรทำงวิวฒั นำกำร ย่อมไม่สำมำรถสร้ำงตัวตนซึ่ งมีควำมคิด
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มีอำรมณ์ มีควำมรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดี และรู้จกั ใช้ปัญญำไตร่ ตรอง นักปรำชญ์ที่ไม่เชื่อพระเจ้ำหลำยคนเป็ น
ผูเ้ ผยแพร่ เรื่ องดังกล่ำว และด้วยเหตุฉะนี้พวกเขำจึงสอนว่ำมนุษย์อยูภ่ ำยใต้กำรบงกำร ของกระบวนกำร
ทำงเคมีภำยในร่ ำงกำยหรื ออยูภ่ ำยใต้องค์ประกอบทำงจิตวิทยำซึ่ งบังคับพฤติกรรมของเขำให้เป็ นอย่ำง
นั้นอย่ำงนี้ ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมรักที่บิดำมำรดำมีต่อบุตรนั้น พวกนี้กล่ำวว่ำ “ถ้ำดูผวิ เผินแล้วอำจจะคิด
ว่ำ เป็ นกำรแสดงออกด้วยควำมจริ งใจและสมัครใจ แต่โดยเนื้ อแท้แล้วก็ไม่ผดิ อะไรกับกำรทำงำนของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ นนั่ เอง” นัน่ หมำยควำมว่ำ คนที่มีควำมสัตย์ซื่อต่อภรรยำและทุ่มเทกำลังทั้งหมดใน
กำรทำงำน เพื่อหำเงินมำอุดหนุนจุนเจือครอบครัวให้สุขสบำยนั้น หำได้มีจิตสำนึกของควำมเป็ นคนแต่
อย่ำงใดไม่ และหมำยควำมว่ำ คนที่ติดคุกเป็ นเวลำยำวนำนเนื่ องจำกได้ก่ออำชญำกรรมจนนับครั้งไม่
ถ้วน ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในผลแห่งกำรกระทำของเขำเลยกระนั้นหรื อ เพรำะตำมทฤษฎีดงั กล่ำวนี้
พฤติกรรมทั้งสิ้ นของมนุษย์ถูกจำแนกว่ำ เป็ นเสมือนหนึ่งกำรทำงำนของเครื่ องคอมพิวเตอร์ซ่ ึงรับข้อมูล
เข้ำไป แล้วก็ให้คำตอบออกมำตำมข้อมูลนั้น ๆ มิได้เป็ นผลของกำรตัดสิ นใจโดยอิสระและโดยกำรใช้
เหตุผลอย่ำงแท้จริ ง ถ้ำเป็ นเช่นนั้นจริ ง คำว่ำ “ควำมรัก” “ควำมหวัง” “ควำมสุ ข” และ “ควำมเป็ นอมตะ”
ก็คงจะเป็ นเรื่ องน่ำขันสำหรับมนุษย์ เพรำะว่ำสิ่ งเหล่ำนั้นเข้ำมำในควำมคิดแต่แล้วก็ไม่มีควำมหมำย
อะไรเลย เพรำะมันไม่ใช่เรื่ องจริ งจังอะไร
คนที่ปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้ำก็เช่นนั้น ย่อมจะพบว่ำชีวติ ของตนไร้จุดหมำย หรื อขำด
คุณค่ำ นักธรรมชำติได้พยำกรณ์ถึงจุดจบของประวัติศำสตร์ ไว้วำ่ ในวันหนึ่งข้ำงหน้ำ จักรวำลจะโคจร
ไปตำมวิถีของมัน และจะกลับกลำยเป็ นกลุ่มหมอกมืดที่ยงุ่ เหยิง ปรำศจำกสิ่ งมีชีวติ นักปรำชญ์สำขำ
เทวนิยม (คือไม่เชื่อว่ำมีพระเจ้ำ) ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังผูห้ นึ่งคือ
ซัตเตอร์ ได้ยอมรับว่ำ น้อยคนนักที่สำมำรถพบควำมสำเร็ จได้โดยปรำศจำกควำมหวังแต่
ข้ำพเจ้ำใคร่ จะสะกิดใจท่ำนสักนิดเถิดว่ำ ท่ำนมีทำงเลือกอยูเ่ พียง 2 ทำงเท่ำนั้น คือเชื่อว่ำท่ำนเป็ น
“บุคคลซึ่งประกอบด้วยจิตวิญญำณ” ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงตำมพระลักษณะของพระองค์หรื อมิฉะนั้นก็
ต้องเชื่ อว่ำ ท่ำนผลุดขึ้นมำเองโดยบังเอิญตำมธรรมชำติ ไม่มีจุดมุ่งหมำยที่เที่ยงแท้แน่นอนใด ๆ เลยใน
ชีวติ ท่ำนจะเลือกเอำทำงไหนก็เชิญ
ควำมเชื่อของท่ำน ย่อมจะมีอิทธิ พลผูกพันต่อกำรดำเนิ นชีวติ ประจำวันของท่ำน อย่ำงลึกกล้ ำ
ทีเดียว หำกท่ำนเชื่อเป็ นคริ สเตียน ท่ำนจะตั้งเป้ ำหมำยในกำรดำเนินชีวิตในสิ่ งซึ่ งทรงคุณค่ำอันถำวร
ท่ำนจะพยำยำมปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำด้วยกำรรักพระองค์และรักที่อยูร่ อบตัวท่ำน และท่ำน
จะชื่นชมยินดีในควำมหวังที่จะได้รับชีวิตอันถำวรนิ รันดร์ ตรงกันข้ำมหำกท่ำนไม่ยอมเชื่อพระเจ้ำ ท่ำน
ก็จะตั้งเป้ ำหมำยในสิ่ งที่เป็ นอนิจจัง โดยพยำยำมตะเกียกตะกำยขวนขวำย หำสิ่ งที่จะนำมำสนองควำม
ต้องกำรของตนเอง ทั้งนี้ เพรำะว่ำ ทุกคนมีควำมเห็นแก่ตวั เป็ นมูลฐำน และต่ำงคนต่ำงก็แก่งแย่งชิงดีกนั
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ท่ำนจะต้องแข่งขันขับเคี่ยวกับผูอ้ ื่นอย่ำงไม่มีทำงหลีกเลี่ยงได้ ท่ำนอำจจะสำเร็ จสมหวังในชีวติ บ้ำง แต่ก็
คงหนีไม่พน้ ควำมอิจฉำริ ษยำและควำมหวังซึ่งย่อมจะมีควบคู่กนั ไป และในที่สุดก็จะเข้ำทำนอง “หม้อ
ข้ำวใคร หม้อข้ำวมัน ช้อนใคร ช้อนมัน ยำกอบได้กล่ำวไว้วำ่ นี่แหละคือเหตุผลที่คนเรำทะเลำะวิวำท
และฆ่ำฟันกัน
“กำรทะเลำะวิวำทกันในพวกท่ำนมำแต่ไหน? มำแต่สิ่งนี้ไม่ใช่หรื อ คือมำแต่ใจปรำรถนำอันชัว่
ที่รบกวนอยูใ่ นอวัยวะของท่ำนทั้งหลำย ๆ ท่ำนทั้งหลำยอยำกได้ แต่ไม่ได้ ท่ำนก็ฆ่ำกัน และอิจฉำกัน
แล้วก็ยงั ไม่ได้ ท่ำนทั้งหลำยทะเลำะวิวำทกัน ท่ำนหำไม่ได้ เพรำะท่ำนไม่ได้ขอ” (ยำกอบ 4:1,2)
พี่นอ้ งทั้งหลำย ท่ำนต้องเลือกเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือเชื่ อพระคริ สต์หรื อไม่เชื่ อพระองค์ กำร
ตัดสิ นใจของท่ำนจะเป็ นเครื่ องชี้วำ่ ท่ำนจะสำมำรถมีชีวติ อยูก่ บั ตนเองและผูอ้ ื่นได้ดีเพียงไร หำก
เพียงแต่ท่ำนเชื่ อฟังพระวจนะของพระเจ้ำท่ำนก็จะสำมำรถอธิ บำยเรื่ องรำวชีวิตได้อย่ำงมีเหตุผล และ
ท่ำนจะมีควำมหวังอันสดใส ซึ่ งจะทำให้ท่ำนสำมำรถชื่นชมยินดีได้ แม้ตอ้ งประสบกับควำมทุกข์ยำก
อย่ำงแสนสำหัสที่สุด

2. ท่ ำนเป็ นคนบำป
ในกำรที่ท่ำนจะเพิ่มควำมแน่ใจว่ำ ท่ำนเป็ นบุคคลซึ่ งประกอบไปด้วยวิญญำณจิต ท่ำนจะต้อง
ยอมรับคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์อีกข้อหนึ่งซึ่ งว่ำ ท่ำนเป็ นคนบำป พระธรรมปฐมกำล สำมบท
แรกกล่ำวว่ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ตำมแบบพระลักษณะของพระองค์ ให้บริ สุทธิ์ ปรำศจำกบำป แต่
มนุษย์กลับไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้ำและเลือกทำงเดินของตนเอง มนุษยชำติทุกวันนี้ จึงตกอยูใ่ นฐำนะผูท้ ี่
กบฏต่อพระเจ้ำ และทำให้บุคลิกลักษณะทุกอย่ำงของมนุษย์แปดเปื้ อนไปด้วยควำมผิดบำป อัครสำวก
เปำโลได้กล่ำวไว้วำ่ “เพรำะว่ำคนทั้งหลำยที่อยูฝ่ ่ ำยเนื้ อหนัง ก็สนใจในสิ่ งซึ่ งเป็ นของ ๆ เนื้อหนัง แต่คน
ทั้งหลำยที่อยูฝ่ ่ ำยพระวิญญำณก็สนใจในสิ่ งซึ่ งเป็ นของ ๆ พระวิญญำณด้วยว่ำซึ่ งมีใจสมกับเนื้อหนังก็
คือควำมตำย และซึ่ งมีใจสมกับวิญญำณ ก็คือชี วติ และควำมสุ ข เหตุวำ่ ใจสมกับเนื้ อหนังนั้นก็เป็ นศัตรู
ต่อพระเจ้ำ เพรำะว่ำหำได้อยูใ่ ต้บงั คับพระบัญญัติของพระเจ้ำไม่ และจะอยูใ่ ต้บงั คับบัญชำนั้นไม่ได้
และคนทั้งหลำยที่อยูฝ่ ่ ำยเนื้อหนังจะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ำก็หำมิได้” (โรม 8:5-8)
กล่ำวอีกนัยหนึ่ง โดยลำพังมนุษย์เองแล้ว มนุษย์ไม่มีกำลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงสภำพกำรเป็ น
คนบำปของตน ให้กลับดีข้ ึนมำได้ดว้ ยตนเอง หรื อไม่สำมำรถจะดำเนินชี วติ ในทำงที่พระเจ้ำทรงชอบ
พระทัยได้เลย
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ก. ควำมจริงอันกระจ่ ำง
สภำพเหตุกำรณ์อนั เศร้ำสลดที่เกิดขึ้น ในโลกทุกวันนี้จะหำเหตุผลอันใดมำอธิ บำย ก็ไม่เป็ นที่
น่ำพอใจเท่ำกับคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่วำ่ มนุษย์เป็ นคนผิดคนบำป คนในชัว่ อำยุต่ำงก็มี
ควำมมัน่ ใจว่ำ เขำสำมำรถคิดค้นวิธีที่จะให้โลกปลอดภัยจำกสงครำม ปลอดจำกควำมอยุติธรรม และ
ควำมยำกจนค่นแค้น แต่ท้ งั หมดนี้กลับเป็ นเพียงควำมฝันเฟื่ องของมนุษย์ผเู ้ ต็มไปด้วยควำมชัว่ ช้ำ และ
มำกไปด้วยควำมโลภ และผลก็คือ นักคิดนักฝันทั้งหลำยไม่อำจวำดภำพในแง่ดีได้อีกต่อไปเมื่อถูกถำม
ว่ำ โลกในอนำคต 30 ปี ข้ำงหน้ำ จะเป็ นอย่ำงไรเพรำะตำมควำมเป็ นจริ งนั้น นักวิทยำศำสตร์ เป็ นจำนวน
มำกได้คำดหมำยไว้ซ่ ึ งเป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ ไปว่ำ ในไม่ชำ้ โลกจะต้องประสบกับวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
ขั้นรุ นแรง หรื อมิฉะนั้นก็จะต้องประสบกับสงครำมนิวเคลียร์ อย่ำงแน่นอน พูดง่ำย ๆ ก็คือ “แผ่นดิน
จะต้องลุกเป็ นไฟ” นัน่ เอง ในขณะที่ผมู ้ ีปัญญำปรำดเปรื่ อง ได้เอำแต่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่ องใช้ทำง
วิทยำศำสตร์ และวิชำกำรอันน่ำอัศจรรย์ข้ ึนมำอยูเ่ รื่ อยนั้น สภำพจิตใจของมนุษย์ก็ยงั คงเสื่ อมทรำม และ
เห็นแก่ตวั อยูน่ นั่ เอง ไม่ได้มีอะไรดีข้ ึนไปกว่ำเดิมเลย และมนุษย์ไม่อำจไว้วำงใจพลังอำนำจของตนเอง
ได้ กำรกระทำผิดอย่ำงบ้ำคลัง่ กำรประกอบอำชญำกรรมทำงเพศที่เกิดขึ้นอย่ำงดำษดื่น กำรก่อกำร
จลำจลขั้นร้ำยแรง และกำรสู ้รบอย่ำงรุ นแรงซึ่ งอุบตั ิข้ ึนทุกแห่งหน เหล่ำนี้ยอ่ มเป็ นเครื่ องยืนยันและ
พิสูจน์ถึงควำมจริ งของคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่วำ่ มนุษย์เป็ นคนบำป หำกมนุษย์เป็ นเพียง
สัตว์โลกที่ววิ ฒั น์ข้ ึนมำตำมธรรมชำติเท่ำนั้น โดยไม่มีควำมโน้มเอียงไปในทำงต่ำทรำมแล้ว มนุษย์ก็คง
จะไม่ทำในสิ่ งที่ลว้ นแต่จะนำควำมหำยนะมำสู่ ตน ควำมรู้สึกที่ฝังในส่ วนลึกหรื อสัญชำติญำณในกำร
ป้ องกันตนเอง ย่อมจะผลักดันให้มนุษย์หลีกหนีจำกสิ่ งซึ่ งชัว่ ช้ำสำมำนย์ หำกท่ำนจะยอมเชื่อหลักคำ
สอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่ำนก็จะสำมำรถเข้ำใจได้วำ่ เหตุใดคนเรำจึงได้ประพฤติตวั เช่นนั้น
ข. ควำมจริงทีป่ ระจักษ์
ที่จะกล่ำวต่อไปนี้ก็เป็ นควำมจริ ง ซึ่ งสำมำรถมองเห็นหรื อเข้ำใจได้เช่นกัน คือหำกท่ำนยอมรับ
ว่ำ บุคคลที่มีปัญหำหนักอกย่อมไม่สำมำรถแก้ปัญหำของเขำอย่ำงถูกต้องได้ จนกว่ำเขำจะรู ้ถึงสำเหตุ
ที่มำของปั ญหำนั้น ๆ ฉันใด หำกท่ำนได้รับกำรช่วยให้หลุดพ้นจำกปั ญหำหนักอก ที่ทบั ถมทวีอยูใ่ น
ชีวติ ส่ วนสึ กของท่ำนแล้ว ท่ำนก็จะต้องยอมรับในขั้นแรกว่ำ ท่ำนเป็ นคนบำป ตำมที่พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ได้กล่ำวไว้จริ ง ฉันนั้น เพรำะถ้ำท่ำนเชื่อว่ำ ตัวท่ำนเกิดขึ้นมำเองโดยบังเอิญตำมธรรมชำติ ท่ำนก็
จะไม่มีทำงแก้สำเหตุที่ทำให้ท่ำนเกิดปั ญหำหนักอกได้เลย สติปัญญำของนักวิชำกำรสมัยใหม่ หำช่วย
ให้ปัญหำหนักอกของท่ำนได้คลี่คลำยไปแต่ประกำรใดไม่ สมดังที่อำจำรย์เปำโลได้เขียนไว้วำ่ “ปัญญำ
ของโลกนี้เป็ นควำมโง่เขลำในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ” (1 โคริ นธ์ 3:19) กล่ำวอย่ำงตรง ๆ ก็คือ ท่ำน
เป็ นคนบำป และจำเป็ นจะต้องได้รับกำรช่วยให้หลุดพ้นจำกควำมผิดบำป โปรดจำไว้วำ่ พระเยซูคริ สต์
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ได้ตรัสว่ำ “เรำผูเ้ สด็จจำกสวรรค์ รับสภำพเป็ นมนุษย์ หำได้มำเพื่อจะเรี ยกวิสุทธิ ชน แต่เรำมำเพื่อจะ
เรี ยกคนบำปให้กลับใจใหม่”

3. ท่ ำนเป็ นเป้ ำหมำยแห่ งควำมรักของพระเจ้ ำ
เมื่อท่ำนเข้ำใจแล้วว่ำ ท่ำนและผูท้ ี่อยูร่ อบตัวท่ำน เป็ นบุคคลที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นตำมแบบ
พระลักษณะของพระองค์ แต่ได้เสื่ อมทรำมไปเพรำะควำมผิดบำป บัดนี้ก็ถึงเวลำแล้วที่ท่ำนจะเชื่อว่ำ
ท่ำนเป็ นเป้ ำหมำยแห่งควำมรักของพระเจ้ำ ซึ่ งพระองค์ทรงประสงค์ที่จะไถ่ท่ำน ให้รอดพ้นจำก
ควำมผิดบำป ถูกละพระเจ้ำทรงรักคนบำป พระเจ้ำทรงรักท่ำน
ก. พระเจ้ ำทรงสำแดงควำมรักของพระองค์ ให้ ประจักษ์
พระเจ้ำทรงพิสูจน์ให้เห็นถึงควำมรักของพระองค์ ที่มีตอ่ มนุษย์แล้ว แต่คนเป็ นอันมำกมองไม่
เห็นว่ำพระเจ้ำทรงรักมนุษย์เพระเขำมัวคิดว่ำ ถ้ำพระเจ้ำทรงรักมนุษย์จริ ง เหตุไฉนพระองค์จึงให้เขำ
ได้รับควำมทุกข์ลำบำก ต้องชอกช้ ำระกำใจ และพบแต่ควำมอยุติธรรม เขำไม่ได้คิดว่ำพระเจ้ำได้ทรง
พิสูจน์ให้เห็นควำมรักของพระองค์แล้ว เมื่อพระองค์ได้ทรงส่ งพระบุตรนิ รันดร์ ของพระองค์เข้ำมำใน
โลก เพื่อสิ้ นพระชนม์ไถ่ควำมผิดบำปของเรำคริ สเตียนทุกคนรู ้ดีวำ่ พระเจ้ำทรงรักมนุ ษย์ แม้แต่อนุชน
คริ สเตียนก็ยงั ท่องจำข้อพระธรรมข้อนี้ได้อย่ำงขึ้นใจ ซึ่ งว่ำ
“เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วำงใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศแต่จะมีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:16) และอัครสำวกเปำโลก็ยงั เขียนไว้อีกว่ำ
“เพรำะว่ำเมื่อเรำทั้งหลำยยังขำดกำลังอยู่ พระคริ สต์ได้ทรงตำยแทนคนบำปในเวลำอันเหมำะ ด้วยว่ำไม่
ใคร่ จะมีใครตำยแทนคนตรง แต่ชะรอยจะมีลำงคนอำจตำยแทนคนใจดีกระมัง แต่ฝ่ำยพระเจ้ำได้ทรง
สำแดงควำมรักของพระองค์แก่เรำทั้งหลำย คือขณะเมื่อเรำทั้งหลำยยังเป็ นคนบำป พระคริ สต์ได้ทรง
ยอมตำยแทนเรำ” (โรม 5:6-8)
แน่นอน พระเจ้ำทรงรักท่ำน เพรำะแม้วำ่ ท่ำนเป็ นคนผิดบำปและได้กระทำให้พระองค์ตอ้ งเสี ย
พระทัย ด้วยกำรประพฤติมิชอบทั้งในทำงกำย วำจำ และใจ พระองค์ก็ยงั ประทำนสิ่ งอันล้ ำค่ำแก่ท่ำน
หำกพระองค์มิได้ทรงรักท่ำนแล้ว พระองค์ก็คงจะไม่ทรงโปรดให้พระเยซูคริ สต์เสด็จมำรับสภำพ เป็ น
มนุษย์และต้องสิ้ นพระชนม์อย่ำงสยดสยองบนไม้กำงเขน เพื่อไถ่ควำมผิดบำปของท่ำนเป็ นแน่
ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ำยนักที่จะเข้ำใจว่ำ เหตุใดพระเจ้ำผูเ้ ปี่ ยมไปด้วยควำมรัก จึงทรงยอมให้มนุษย์ตอ้ ง
ได้รับควำมทุกข์ลำบำกและต้องชอกช้ ำระกำใจ แต่ท่ำนจะต้องเข้ำใจไว้ในเบื้องต้นว่ำ พระองค์หำใช่
เปี่ ยมไปด้วยควำมรักเท่ำนั้นไม่ หำกแต่ยงั ทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมบริ สุทธิ์ ดว้ ย ด้วยเหตุที่
พระองค์ทรงไว้ซ่ ึ งควำมชอบธรรมพระองค์จึงจำต้องเรี ยกร้องมนุษย์
ซึ่ งพระองค์ทรงสร้ำงขึ้นให้
11

ประพฤติชอบด้วย และเพรำะพระองค์ทรงไว้ซ่ ึ งควำมยุติธรรม ดังนั้นเมื่อเรำประพฤติผดิ เรำจึงต้อง
ได้รับโทษตำมควรแก่ควำมผิดบำปของเรำ ฉะนั้น จึงอำจสรุ ปได้วำ่ เพรำะควำมผิดบำปของมนุษย์นี่เอง
ที่ทำให้มนุษย์ตอ้ งพบกับควำมทุกข์ลำบำกใจ และไม่มีใครตำหนิพระเจ้ำในเรื่ องเหล่ำนี้ได้ ยิง่ กว่ำนั้น
พระเจ้ำยังทรงเที่ยงธรรมอย่ำงยิง่ อีกด้วย และสักวันหนึ่งพระองค์จะทรงพิพำกษำและลงโทษควำมผิด
บำปทุกอย่ำงที่มนุษย์ได้ก่อขึ้น ทั้งในที่แจ้งและที่ลบั แต่ “พระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก” (1 ยอห์น 4:8)
พระองค์ทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมเมตตำ และแม้ในปัจจุบนั นี้ พระองค์ก็ยงั คงมีพระทัยปรำรถนำคนบำป
เช่นเดียวกับในอดีต ดังที่ได้ตรัสไว้วำ่
“...เรำมีชีวิตฉันใด เรำมิได้ชอบพระทัยในควำมตำย แห่งคนชัว่ ฉันนั้น แต่ (ชอบพระทัย) จะให้
คนชัว่ กลับเสี ยจำกทำงของเขำและมีชีวติ ...จงกลับเสี ยจำกทำงชัว่ ทั้งหลำยของเจ้ำ เหตุไฉนเจ้ำจึงจะ
ตำย...? (เอเศเคียล 33:11)
พระทัยของพระเจ้ำเต็มเปี่ ยมด้วยควำมรัก ควำมเมตตำพระองค์ทรงมีแผนกำรที่จะช่วยคนบำป
ให้หลุดพ้นจำกบำป พระเยซูคริ สต์พระบุตรนิรันดร์ ซึ่งทรงเป็ นพระภำคที่สองในตรี เอกนุภำพของพระ
เจ้ำ ได้เสด็จเข้ำมำในโลกรับสภำพเป็ นมนุษย์ทรงดำเนินชี วติ อย่ำงบริ สุทธิ์ ที่สุดเพื่อเรำทั้งหลำย และใน
ที่สุดพระองค์ทรงถูกตรึ งกับไม้กำงเขนเพื่อรับโทษควำมผิดบำปแทนเรำพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อ
เรำและทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำอีกเพื่อทำลำยอำนำจมัจจุรำช และในปั จจุบนั นี้ จึงทำให้ควำมรอดแผ่
กระจำยไปสู่ ทุกคนที่เชื่อไว้วำงใจพระองค์
ข. พระเจ้ ำทรงสำแดงควำมรักของพระองค์ ให้ เห็นจริง
ควำมรักที่พระเจ้ำทรงมีต่อท่ำนนั้น หำใช่เป็ นเพียงทฤษฎีที่จะมำนัง่ ถกเถียงกัน แต่ท่ำนสำมำรถ
สัมผัสหรื อมีประสบกำรณ์กบั ควำมรักของพระองค์ได้จริ ง ๆ จงทูลต่อพระเยซูคริ สต์วำ่ ท่ำนเชื่ อวำงใจ
พระองค์ และท่ำนพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ในวันนี้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “คนทั้งหลำยที่ได้
ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนำจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้ คือ คนทั้งหลำยที่ไว้วำงใจ
ในพระนำมของพระองค์” (ยอห์น 1: 12)
ผูเ้ ชื่อทฤษฎีววิ ฒั นำกำร ที่วำ่ มนุษย์เกิดขึ้นมำเองตำมธรรมชำติโดยวิวฒั น์มำจำกสัตว์ช้ นั ต่ำ
แตกต่ำงกับผูย้ อมรับพระเยซู คริ สต์อย่ำงไร? ข้อที่แตกต่ำงกันก็คือ คนที่ไม่เชื่ อพระเจ้ำพบอุปสรรคใน
กำรที่จะอยูก่ บั ตนเอง เพรำะเขำไม่รู้แน่วำ่ เขำคือใคร เขำไม่อำจทรำบได้วำ่ เขำอยูใ่ นโลกนี้ทำไม และเขำ
ไม่มีควำมหวังใด ๆ ในอนำคต เขำต้องระทมทุกข์อยูเ่ สมอมิได้ขำด แม้บำงครั้งจะไม่แสดงออกให้ใครรู ้
ก็ตำม และแม้วำ่ จิตใจของเขำจะฟ้ องตัวเองว่ำ เขำเป็ นคนบำปในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ เขำก็ยงั
พยำยำมแข็งใจว่ำไม่จริ ง เขำมีควำมปรำรถนำอย่ำงยิง่ ที่จะได้อยูใ่ นดินแดน ที่ไม่มีควำมทุกข์โศกเหมือน
โลกนี้ ทั้ง ๆ ที่ตำมหลักปรัชญำซึ่ งเขำยึดถือนั้นสอนว่ำทุกสิ่ งสิ้ นสุ ดลงแค่ควำมตำย เขำอำจอวดตัวและ
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แสดงควำมกล้ำหำญให้คนอื่นเห็น อย่ำงเช่นเบอร์ เทรนด์ รัสเซล นักปรัชญำธรรมชำติผหู ้ นึ่ง ได้กล่ำวไว้
ก่อนหน้ำที่เขำจะสิ้ นชีวติ ไม่นำนว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้ประสบโชควำสนำของข้ำพเจ้ำแล้ว” แต่บุคคลเช่นนี้จะ
ไม่มีวนั ได้พบสันติสุขอันแท้จริ ง หรื อสำมำรถที่จะให้ควำมสบำยใจ ควำมเข้มแข็งและควำมชื่นบำนแก่
ผูท้ ี่กำลังสิ้ นหวังหรื อใกล้จะตำยได้
ในทำงกลับกัน ผูท้ ี่เชื่อเป็ นคริ สเตียนจะพบสันติสุขอันแท้จริ ง เขำมีควำมสำนึกว่ำตัวเองยังไม่ดี
พอ และปรำรถนำอยูเ่ สมอที่จะปรับปรุ งตัวเองให้ดีข้ ึน แต่เขำก็พบควำมสุ ขในกำรที่เขำดำเนินชี วติ
ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้ำ และได้รับควำมสุ ขด้วยควำมแน่ใจว่ำ ควำมผิดบำปทั้งสิ้ นของเขำได้รับกำร
อภัยโทษแล้วเขำสำนึกอยูเ่ สมอว่ำ เขำเป็ นคนอ่อนแอและขำดกำลัง แต่เขำก็ชื่นชมยินดีวำ่ เขำเป็ นบุตร
ของพระเจ้ำซึ่ งมีจุดหมำยที่จะได้รับชีวติ นิรันดร์ อนั สดใสในสวรรค์
ควำมแน่ใจของเขำทำให้เขำ
สำมำรถเผชิญกับควำมคิดต่ำง ๆ ที่ผำ่ นเข้ำมำในสมองของเขำในยำมค่ำดึกดื่น และสำมำรถจะอยูก่ บั
ผูอ้ ื่นได้อย่ำงรำบรื่ นชื่นบำน
นอกจำกนั้น เขำยังสำมำรถที่จะนำควำมสุ ขให้แก่คนที่เขำคบหำสมำคมหรื อเกี่ยวข้องด้วย ดังมี
ตัวอย่ำง เด็กหญิงคริ สเตียนคนหนึ่งซึ่ งตำบอดและเป็ นง่อย เนื่องจำกถูกเครื่ องจักรทอผ้ำกระแทก ใน
ตอนที่เธอประสบอุบตั ิเหตุน้ นั เธอเพิง่ เรี ยนจบชั้นมัธยมปลำยมำสด ๆ ร้อน ๆ ทีเดียว ในทุกวันนี้เธอได้
แสดงให้ชำวโลกเห็นถึงควำมสุ ขที่พระเจ้ำประทำนให้แก่เธอ เธอปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำ และนำ
พระพรมำสู่ คนเป็ นอันมำกแน่นอนที่สุด คนที่ปรำศจำกพระเจ้ำและควำมหวังย่อมไม่มีทำงทำได้เหมือน
เธอผูน้ ้ ี
มิตรที่รัก ท่ำนสำมำรถอยูค่ นเดียวตำมลำพังได้หรื อไม่ เมื่อท่ำนอยูค่ นเดียวโดดเดี่ยว ท่ำน
สำมำรถจะตอบโต้ควำมคิดเรื่ องควำมหมำยของชี วติ และควำมจริ งที่วำ่ ไม่ชำ้ ท่ำนก็จะต้องตำยจำกโลกนี้
ไปได้หรื อไม่ ท่ำนเห็นค่ำของชีวติ และกลัวควำมตำยหรื อเปล่ำ ท่ำนจะทำอะไรหำกว่ำในพรุ่ งนี้ ท่ำนมี
อันต้องตำบอด หรื อแขนพิกำรไปอย่ำงปั จจุบนั ทันด่วน ท่ำนจะแช่งสำปควำมเครำะห์ร้ำย หรื อควำม
ทุกข์ยำกในชีวติ ของท่ำนหรื อเปล่ำ หรื อท่ำนจะอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำด้วยใจศรัทธำ โดยเชื่อมัน่ ว่ำ สิ่ งที่
เกิดขึ้นกับท่ำนนั้น เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำสำหรับชีวิตของท่ำน หนทำงของผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำก็คือ
ควำมเครี ยดและสับสนใจ ควำมขมขื่น และอย่ำงดีที่สุดก็คือควำมพยำยำมอดกลั้นไม่ยอมยินดียนิ ร้ำย
ส่ วนทำงของผูศ้ รัทธำนั้นคือควำมไว้วำงใจ ควำมมัน่ ใจ และควำมหวัง หำกท่ำนผูร้ ู ้จกั พระคริ สต์ ท่ำนจะ
พบควำมสุ ขและควำมเข้มแข็งอันจะทำให้ท่ำนสำมำรถอยูก่ บั ตนเองและผูอ้ ื่นได้อย่ำงสงบสุ ข และจะ
เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลในกำรยกระดับชีวติ เพื่อนมนุษย์อีกด้วย
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บทที่ 2 กำรอยู่กนั ฉันสำมีภรรยำ
มีผกู ้ ล่ำวไว้วำ่ บันไดสำมขั้นแห่งชีวติ ครอบครัวสมัยใหม่คือ กำรแต่งงำน กำรอยูด่ ว้ ยกันอย่ำง
ฉลำดหลักแหลม และควำมผูกพันกันตำมกฎหมำยครอบครัว แต่อนิจจำ คำกล่ำวมำนี้ ช่ำงเป็ นคำอธิ บำย
ที่น่ำเศร้ำสลดเสี ยจริ ง ๆ เพรำะเท่ำที่ปรำกฏอยูท่ ุกวันนี้ คู่สมรสเป็ นจำนวนมำกต้องหย่ำขำดจำกกัน และ
ในบำงรำยแม้ยงั ไม่ถึงขึ้นหย่ำขำดจำกกัน แต่ก็ทำลำยคำมัน่ สัญญำที่ให้ไว้เมื่อตอนเข้ำพิธีสมรสอย่ำงไร้
ยำงอำย เขำคงรักษำสภำพครอบครัวไว้เพียงเพรำะเกรงว่ำ ถ้ำหย่ำขำดกันแล้วจะเกิดปั ญหำยุง่ ยำก
มำกกว่ำ นอกจำกนั้นยังปรำกฏว่ำ มีบุคคลบำงกลุ่มสนับสนุนให้มีเสรี ภำพในทำงควำมรัก พวกเขำกู่
ตะโกนให้ละทิ้งชีวติ ครอบครัวเสี ย พวกนี้ยงั ทำนำยไว้อย่ำงโจ่งแจ้งว่ำ คนรุ่ นต่อ ๆ ไปจะไม่ยอมตกอยู่
ภำยใต้แอกของจำรี ตประเพณี ต่อไป พวกเขำต้องกำรให้ชีวติ รักเป็ นไปในแบบป่ ำเถื่อน นอกรี ตนอกรอย
กำรปฏิเสธไม่ยอมรับชีวติ ครอบครัว ที่ถูกต้องตำมทำนองคลองธรรมนั้น อันที่จริ งไม่ใช่เรื่ อง
ใหม่ เพรำะตั้งแต่สมัยโรมันมำแล้ว สำมีถือว่ำภรรยำของตนเป็ นเพียงทรัพย์สินดังเช่น ทำส หรื อสัตว์
เลี้ยงเท่ำนั้น เขำหย่ำขำดจำกภรรยำของเขำอย่ำงง่ำยดำยแต่เขำกลับบังคับให้ภรรยำต้องสัตย์ซื่อต่อเขำ
อย่ำงสุ ดชีวติ จิตใจขณะเดียวกันตัวเองก็ประพฤติผดิ ในทำงเพศ ด้วยกำรสมสู่ กบั หญิงค้ำประเวณี หรื อ
กับชำยที่มีอำรมณ์เพศวิปริ ตอย่ำงหน้ำตำเฉยข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ ได้เผยแพร่ เข้ำไปถึงคนใน
ยุคนั้นด้วยกำรสอนอย่ำงกลับตำลปั ตรเหมือนดำกับขำวว่ำ ชำยและหญิงมีฐำนเท่ำเทียมกัน และกำร
แต่งงำนเป็ นควำมผูกพันอันบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งทั้งสองฝ่ ำย คือสำมีและภรรยำ จะต้องสัตย์ซื่อต่อกันจนวันตำย
ควำมตึงเครี ยด ควำมไม่ลงรอยกัน และควำมไม่สงบสุ ขในครอบครัว ซึ่งเป็ นสำเหตุให้สภำพ
ครอบครัวในปั จจุบนั ต้องมีอนั บ้ำนแตกสำแหรกขำดนั้น เป็ นผลโดยตรงมำจำกกำรที่มนุษย์ไม่สนใจ
พระเจ้ำและพระวจนะของพระองค์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้คำสอนสำหรับสำมีภรรยำไว้โดยเฉพำะ
และหำกว่ำครอบครัวใดเอำใจใส่ ในคำสอนนั้นแล้ว ย่อมเป็ นหวังได้วำ่ สมำชิกในครอบครัวนั้นแต่ละ
คนจะพบกับควำมรัก ควำมผำสุ กกำลังใจ และควำมสุ ขสดชื่น สำมีภรรยำคู่ใด ที่ปรำรถนำจะอยูร่ ่ วมกัน
อย่ำงกลมเกลียวแน่นแฟ้ น ควรเอำใจใส่ ต่อคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ในเรื่ องเหล่ำนี้ คือ
1. เนื้อแท้ของกำรแต่งงำน
2. ควำมผูกพันที่สำมีภรรยำพึงปฏิบตั ิต่อกัน

1. เนือ้ แท้ ของกำรแต่ งงำน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ กำรแต่งงำนเป็ นควำมสัมพันธ์อนั แนบแน่นที่สุด ในบรรดำควำม
ผูกพันทั้งของมวลมนุษย์ และควำมสัมพันธ์อนั นี้มีท้ งั ควำมเป็ นเอกและควำมคงทน
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ก. ควำมเป็ นเอก
เรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรสร้ำงโลกและมนุษย์ ซึ่ งกล่ำวไว้ในพระธรรมปฐมกำลบทที่ 1 และบทที่ 2
นั้น ได้วำงหลักควำมจริ งไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ พระเจ้ำทรงประสงค์ให้หญิงและชำยผูกพันเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และไม่ให้ผใู ้ ดสำมำรถแยกให้ขำดจำกกันได้หลังจำกที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงฮำวำจำกกระดูก
ซี่โครงซี่หนึ่งของอำดำม และมอบให้แก่อำดำม ฝ่ ำยชำยก็โพล่งขึ้นทันทีวำ่ “นี่เป็ นกระดูกแท้และเนื้อแท้
ของเรำ จะต้องเรี ยกว่ำหญิง เพรำะหญิงนี้ ออกมำจำกชำย” (ปฐมกำล 2: 23) และโมเซซึ่งได้รับกำรดลใจ
จำกพระเจ้ำก็กล่ำวเสริ มไว้วำ่ “เพรำะเหตุน้ นั ผูช้ ำยจึงละบิดำมำรดำของตนไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยำ และ
เขำทั้งสองจะเป็ นเนื้ อหนังอันเดียวกัน” (ปฐมกำล 2:24) สำมีและภรรยำเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง
ในทำงร่ ำงกำย จิตใจ และจิตวิญญำณ และเมื่อใดก็ตำมที่คู่สมรสฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งทำให้ควำมเป็ น “เนื้อ
หนังอันเดียวกัน” สู ญเสี ยไป โดยแอบไปมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับบุคคลอื่น ควำมสัมพันธ์ฉนั สำมี
ภรรยำของคู่สมรสนั้นก็จะเกิดร้ำวขึ้นทันที ยิง่ กว่ำนั้น เมื่อสังคมใดไม่ถือมำตรฐำนของพระเจ้ำ
โดยรับรองกำรแต่งงำนแบบมำกผัวมำกเมีย หรื อไม่เคร่ งครัดในเรื่ องกำรนอกใจสำมีภรรยำ
สังคมนั้นย่อมจะต้องได้รับควำมหำยนะเป็ นผลตอบแทน เพรำะครอบครัวดีเป็ นรำกฐำนสำคัญยิง่ ที่จะ
นำมำและจรรโลงไว้ซ่ ึ งควำมมัง่ คัง่ ทำงวัตถุ และควำมเจริ ญในทำงจิตใจของประชำชำติ
สำมีภรรยำจะต้องตระหนักถึงควำมเป็ นเอกของกำรแต่งงำน
เพรำะจะทำให้เขำสำมำรถ
แก้ปัญหำต่ำง ๆ ในครอบครัวสำมำรถให้อภัยในควำมคิดของอีกฝ่ ำยหนึ่ง และสำมำรถช่วยกันทะนุ
ถนอมให้ชีวติ สมรสดำเนิ นไปอย่ำงรำบรื่ นได้ อีกประกำรหนึ่งควำมสัมพันธ์ทำงเพศภำยในขอบเขต
ชีวติ สมรสนั้น นอกจำกจะทำให้ชีวติ ของคู่สมรสครบบริ บูรณ์แล้ว ยังทำให้คู่สมรสเพิ่มควำมแน่ใจใน
ควำมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยตรงกันข้ำม
หำกไม่ยอมรับควำมศักดิ์สิทธิ์ ของกำรแต่งงำนแล้ว
แรงจูงใจอันสำคัญยิง่ ที่จะดึงดูดให้เกิดควำมกลมเกลียวก็หมดสิ้ นไป และผูท้ ี่ประพฤติผดิ ประเวณี ดว้ ย
ควำมเห็นแก่ตวั หรื อเพียงแต่จะบำบัดอำรมณ์ทำงเพศชัว่ วูบเท่ำนั้น ก็ได้กระทำให้ตวั เขำเองไม่อำจที่จะ
ให้ควำมรักแท้แก่ผใู ้ ดได้อีกต่อไป ฉะนั้นเรำจะต้องเน้นถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ และควำมเป็ นเอกของกำร
แต่งงำนให้จงหนัก
ข. ควำมคงทน
พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ ให้กำรแต่งงำนคงทนอยูต่ รำบชัว่ ชีวติ ของคู่สมรสทั้งสอง ดังจะเห็น
ได้จำกคำตรัสของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งว่ำ
“... เหตุฉะนั้นซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่ำให้มนุษย์ทำให้พรำกจำกกันเลย”
(มัทธิว 19:6)
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ครอบครัวจะเต็มไปด้วยควำมระหองระแหง และกำรทะเลำะวิวำท เมื่อคูส่ มรสทั้งสองฝ่ ำยไม่
พยำยำมหำทำงปรับปรุ งเข้ำหำกัน
และคิดว่ำกำรหย่ำร้ำงเพื่อแต่งงำนใหม่จะเป็ นทำงทำให้ปัญหำ
ครอบครัวหมดไป แต่หำกสำมีภรรยำยอมรับว่ำ กำรสมรสเป็ นควำมผูกพันอันบริ สุทธิ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ ตลอด
ชัว่ ชีวติ ซึ่ งจะขำดจำกกันโดยควำมตำยเท่ำนั้นแล้ว ครอบครัวเป็ นอันมำกจะมีสภำพแตกต่ำงจำกที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั อย่ำงลิบลับทีเดียว

2. ควำมผูกพันซึ่งสำมีภรรยำพึงปฏิบัติต่อกัน
เพื่อให้ชีวิตสมรสดำเนินไปด้วยควำมรำบรื่ นอย่ำง “สมรส–สมรัก สำมีภรรยำจะต้องเชื่อฟั ง
คำสั่งสอนของพระเจ้ำในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ อันว่ำด้วยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบซึ่ งคู่สมรสพึงมี
ต่อกัน ไม่มีสถำบันใดสำมำรถจะดำเนิ นงำนอย่ำงรำบรื่ นและบังเกิดผลดีได้ เว้นไว้แต่ สมำชิกของ
สถำบันนั้นจะมีควำมเข้ำใจแจ่มแจ้งถึงสิ ทธิ อำนำจ และหน้ำที่ของตนฉันใดชีวติ ครอบครัวก็เป็ นฉันนั้น
เนื่องจำกทั้งอัครสำวกเปำโลและอัครสำวกเปโตร
ได้ให้คำสั่งสอนโดยเฉพำะไว้แก่คู่สมรสและได้
กล่ำวถึงภรรยำก่อน ฉะนั้นเรำจึงควรศึกษำหำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชีวติ ครอบครัวไปตำมลำดับดังนี้
ก. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของภรรยำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สนับสนุน ให้ฝ่ำยหญิงอยูใ่ นฐำนะ “ยอมเพรำะรัก” และดำเนินชีวติ
ในทำงอันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
1. ยอมจำนน
อัครสำวกเปำโลได้สั่งให้ฝ่ำยหญิงอ่อนน้อมยอมจำนนต่อสำมีของตน ดังจะเห็นได้จำกพระ
ธรรมเอเฟซัส ซึ่ งท่ำนเขียนไว้วำ่ “ฝ่ ำยภรรยำจงยอมฟังสำมีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ”
(เอเฟซัส 5:22) และอัครสำวกเปโตรก็ได้สั่งไว้เช่นเดียวกันว่ำ “...จงเชื่ อฟังสำมีของท่ำน...” (1 เปโตร
3:1) คำสั่งสอนของท่ำนทั้งสองนี้ ถ้ำดูอย่ำงผิวเผินอำจจะทำให้เข้ำใจว่ำขัดแย้งกับหลักคำสอนของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งสอนว่ำ หญิงและชำยมีฐำนะเท่ำเทียมกัน ก็ในเมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ
“จะไม่เป็ นทำสหรื อไท จะไม่เป็ นชำยหรื อหญิง เพรำะว่ำท่ำนเป็ นอันเดียวกันในพระคริ สต์” (กำลำเทีย
3:28) แล้วเหตุไฉนจึงกล่ำวว่ำ ภรรยำควรเป็ นผูย้ อมจำนนในครอบครัวเล่ำ คำตอบก็คือ กำรยอมจำนน
ขอบภรรยำนั้น หำใช่แสดงว่ำภรรยำต่ำต้อยหรื อด้อยกว่ำสำมี และพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็มิได้สอนไว้
เช่นนั้นด้วย แต่ถือว่ำเป็ นหน้ำที่ประกำรหนึ่งที่ภรรยำพึงปฏิบตั ิต่อสำมี สถำบันจำเป็ นต้องมีผนู ้ ำ และทีม
นักกีฬำจำเป็ นต้องมีผจู ้ ดั กำรและผูฝ้ ึ กสอนฉันใด กำรที่พระเจ้ำทรงกำหนดให้สำมีเป็ นผูน้ ำในครอบครัว
ก็ดว้ ยเหตุฉนั นั้น และยศตำแหน่งนำยพันหำได้แสดงว่ำ นำยพันด้อยค่ำในควำมเป็ นคนกว่ำนำยพลฉัน
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ใด กำรที่ภรรยำอยูใ่ นฐำนะยอมจำนนต่อสำมีก็ไม่ได้แสดงว่ำพระเจ้ำทรงกำหนดให้ภรรยำด้อยค่ำใน
ควำมเป็ นคนกว่ำสำมี ฉันนั้น ไม่เพียงแต่เท่ำนั้น กำรยอมจำนนของภรรยำที่เชื่ อพระเจ้ำหำได้ทำให้เธอ
เกิดปมด้อยหรื อรู้สึกหวัน่ กลัวสำมี เธอยอมเพรำะรักพระเจ้ำและรักสำมีของเธอ และปรำรถนำจะให้
ชีวติ ครอบครัวดำเนินไปอย่ำงรำบรื่ นชื่นบำนและกลมเกลียวกัน
2. ทำงอันบริสุทธิ์ของพระเจ้ ำ
นอกจำกจะ “ยอมเพรำะรัก” แล้ว ภรรยำที่เชื่ อพระเจ้ำจะต้องดำเนินชีวิตในทำงอันบริ สุทธิ์ ของ
พระเจ้ำด้วย อัครสำวกเปโตรได้ย้ำในเรื่ องนี้ไว้วำ่ “ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยที่เป็ นภรรยำ จงยอมเชื่อฟังสำมีของ
ตนเช่นเดียวกัน เพื่อว่ำถ้ำสำมีคนใดไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้ำกิริยำกำรประพฤติของภรรยำก็จะได้
เป็ นที่ชกั นำเขำมำนอกจำกพระคำของพระเจ้ำนั้น คือเมื่อเขำได้เห็นกำรประพฤติของภรรยำซึ่งปรำศจำก
รำคี และมีจิตใจยำเกรงด้วย กำรประดับกำยของภรรยำนั้นอย่ำให้เป็ นอย่ำงภำยนอก คือถักผมเกล้ำมวย
และใส่ ปักทองคำและนุ่งห่มเสื้ อผ้ำสวยงำม แต่จงให้เป็ นอย่ำงที่ซ่อนไว้ในใจ เป็ นเครื่ องประดับซึ่ งไม่รู้
เปื่ อยไป คือจิตใจอ่อนสุ ภำพและสงบเสงี่ยม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีค่ำมำกจำเพำะพระเนตรพระเจ้ำ” (1 เปโตร
3:1-4)
กำรที่อคั รสำวกเปโตรได้ให้คำสอนแก่ภรรยำ ผูเ้ ชื่อเป็ นคริ สเตียนแล้ว แต่สำมียงั ไม่เชื่ อพระเจ้ำ
นั้น เพรำะท่ำนรู ้วำ่ หญิงซึ่ งตกอยูใ่ นฐำนะเช่นนั้นต้องกำรคำปรึ กษำและช่วยเหลือ ในปั จจุบนั คำสอน
ของท่ำนก็ยงั คงนำมำใช้กบั ภรรยำทุกคน ที่อยูใ่ นฐำนะเช่นที่กล่ำวนี้ ได้เป็ นอย่ำงดี หำกพระเจ้ำทรงมี
พระประสงค์ให้เธอในสภำพเช่นนั้น
เธอก็จะสำแดงควำมเชื่อของเธอโดยแสดงควำมห่วงใยอย่ำง
แท้จริ ง ในอันที่จะช่วยสำมีของเธอได้พบสวัสดิภำพอันถำวรในพระเยซูคริ สต์ มีกิริยำอ่อนน้อม สงบ
เสงี่ยมและมีจิตใจงดงำม
ก.) ควำมห่ วงใยอย่ำงแท้จริ งทีจ่ ะช่ วยให้ สำมีได้ พบสวัสดิภำพอันถำวร
หญิงที่เชื่ อเป็ นคริ สเตียนอย่ำงแท้จริ ง ย่อมมีควำมห่วงใยอย่ำงแท้จริ ง ที่จะช่วยให้สำมีเธอได้รับ
ควำมรอดในพระเยซูคริ สต์อคั รสำวกเปโตรกล่ำวสอนไว้วำ่
ภรรยำของชำยที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอด
จะต้องยอมฟังสำมี เพื่อว่ำในที่สุด สำมีเธอจะได้เชื่อเป็ นคริ สเตียนด้วย
“ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยที่เป็ นภรรยำ จงยอมฟังคำสำมีของตนเช่นเดียวกัน เพื่อว่ำถ้ำสำมีคนใดไม่เชื่อ
ฟังพระคำของพระเจ้ำ กิริยำกำรประพฤติของภรรยำก็จะได้เป็ นที่ชกั นำเขำมำ นอกจำกพระคำของพระ
เจ้ำนั้น” (1 เปโตร 3:1)
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ฝ่ ำยชำยอำจจะต่อต้ำนและไม่อยำกฟังพระวจนะของพระเจ้ำ ถ้ำภรรยำของเขำเอำแต่ยกพระ
คัมภีร์ข้ ึนว่ำ แต่เขำอำจจะเป็ นคริ สเตียนได้ หำกคู่สมรสของเขำสำแดงถึงจิตใจที่เต็มด้วยควำมโอบอ้อม
อำรี และเคำรพนบนอบต่อเขำ ควำมอ่อนหวำนและควำมบริ สุทธิ์ อำจทำให้เขำเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ
ยิง่ กว่ำกำรเป็ นพยำนทำงคำพูด หรื อกำรพยำยำมคะยั้นคะยอให้เขำหันมำเชื่อเป็ นคริ สเตียน แต่ท่ำทีเช่น
ที่วำ่ นี้ก็หำใช่จะกระทำได้โดยง่ำยทุกรำยไป เพรำะผูช้ ำยบำงคนก็หยำบช้ำต่อภรรยำของตนและมีชีวติ ที่
เต็มไปด้วยบำป จนยำกที่จะมีควำมรู ้สึกเคำรพต่อกำรกระทำอันดี งำมของภรรยำ อย่ำงไรก็ตำม หำกฝ่ ำย
ภรรยำดำเนิ นชีวติ อย่ำงใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้ำของเธอแล้ว พระองค์ก็จะประทำนควำมกรุ ณำและกำลัง
แก่เธอ และแน่นอนทีเดียวย่อมมีสักวันหนึ่งที่เธอจะได้รับควำมสำเร็ จเป็ นรำงวัลในควำมสัตย์ซื่อของ
เธอ
ในกรณี ที่สำมีเป็ นคริ สเตียน ภรรยำก็ควรจะมีควำมปรำรถนำอย่ำงจริ งใจ ที่จะให้สำมีเธอมี
ควำมเจริ ญในด้ำนจิตวิญญำณเช่นกัน ภรรยำควรพยำยำมทุกวิธีทำงที่จะธำรงไว้ซ่ ึ งบรรยำกำศอันดีที่จะ
ช่วยให้สำมีเธอเจริ ญขึ้นฝ่ ำยวิญญำณ สำมีจำนวนมำกซึ่ งอ่อนแอในควำมเชื่ อและในกำรดำเนินชีวิตคริ ส
เตียน ได้กลับกลำยเป็ นผูท้ ี่มีควำมเชื่อเข้มแข็ง เพรำะภรรยำที่สัตย์ซื่อของเขำเฝ้ ำอธิ ษฐำนเผือ่ สำมีอยู่
เสมอ และพยำยำมประคับประคองเกื้อหนุ นชีวติ คริ สเตียนของสำมีให้เจริ ญขึ้น พึงระลึกว่ำ “คนสองคน
ซึ่ งมีควำมรักต่อพระเยซูคริ สต์ร่วมกัน จะดำเนินไปด้วยกันอย่ำงรำบรื่ น”
ข.) ท่ำทีอนั งดงำม
หญิงที่เชื่ อเป็ นคริ สเตียนอย่ำงแท้จริ ง จะแสดงออกซึ่งควำมสงบเสงี่ยมเคำรพนบนอบ และ
ควำมงดงำมในจิตใจ ดังที่อคั รสำวกเปโตรได้กล่ำวไว้วำ่
“กำรประดับกำยของภรรยำนั้น อย่ำให้เป็ นอย่ำงภำยนอกคือถักผมเกล้ำมวย และใส่ ปักเครื่ อง
ทองคำ และนุ่งห่มเสื้ อผ้ำสวยงำม แต่จงให้เป็ นอย่ำงที่ซ่อนไว้ในใจ เป็ นเครื่ องประดับซึ่ งไม่รู้เปื่ อยไป
คือจิตใจอ่อนสุ ภำพและสงบเสงี่ยม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีค่ำมำกจำเพำะพระเนตรพระเจ้ำ” (1 เปโตร 3:3,4)
สิ่ งที่อคั รสำวกเปโตรต้องกำรในที่น้ ีคือ ควำมน่ำรักอันเกิดจำกกำรรู ้จกั บังคับใจตนเอง กำรรู ้จกั
ลำดับควำมสำคัญว่ำอะไรเป็ นสิ่ งสำคัญยิง่ ในชีวติ และอะไรสำคัญรองลงมำ และอะไรที่ไม่มีควำม
จำเป็ นต่อกำรดำเนินชีวิต ภรรยำย่อมคิดผิดถนัด หำกเธอคิดว่ำแฟชัน่ ผมหรื อเสื้ อผ้ำแบบล่ำสุ ดซึ่ งมีส่วน
เสริ มให้รูปร่ ำงหน้ำตำดูน่ำรักน่ำเอ็นดูข้ ึน เป็ นสิ่ งที่สำคัญอันดับแรกและคิดว่ำเหตุที่สำมีภรรยำหลำยคู่มี
อันต้องหย่ำขำดจำกกันนั้น เป็ นเพรำะไม่มีรำยได้พอที่จะซื้ อหำเสื้ อผ้ำเครื่ องประดับอันงดงำมมำตกแต่ง
เรื อนร่ ำง แน่นอนทีเดียว ร่ ำงกำรเป็ นองค์ประกอบสำคัญประกำรหนึ่งของกำรแต่งงำน และหญิงทุกคน
สมควรเอำใจใส่ รักษำเรื อนร่ ำงให้ดูหมดจดงดงำม รวมทั้งเอำใจใส่ ต่อหน้ำที่ของภรรยำโดยเคร่ งครัด
หญิงที่ดำเนินชีวิตในทำงของพระเจ้ำจะไม่ยอมปล่อยตัวไปในทำงหรู หรำฟุ่ มเฟื อยและสุ รุ่ยสุ ร่ำย แต่จะ
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สำแดงควำมรักต่อพระเจ้ำและควำมเคำรพนบนอบต่อสำมี ชีวติ ของเธอย่อมประกอบไปด้วยควำมไม่
เห็นแก่ตวั ควำมบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง ควำมเมตตำกรุ ณำ และควำมสงบเสงี่ยม
นอกจำกนั้น ภรรยำที่เชื่อเป็ นคริ สเตียนจะต้องอยูร่ ่ วมชี วติ กับสำมีของเธอที่ยงั ไม่ได้รับควำม
รอด และจะต้องทำดีที่สุดเพื่อให้ชีวติ สมรสดำเนิ นไปด้วยดี ตรำบเท่ำที่สำมีเธอปรำรถนำจะอยูร่ ่ วมชี วติ
สมรสด้วย และตรำบเท่ำที่เขำยังคงซื่ อสัตย์ต่อเธออยู่
“ถ้ำหญิงคนใดมีสำมีที่ไม่เชื่ อถือพระคริ สต์ และสำมีน้ นั พอใจจะอยูก่ บั นำง อย่ำให้นำงทิ้งสำมี
นั้นเลย” (1 โคริ นธ์ 7:13) เธอต้องยอมฟังเขำ หำกกำรนั้นไม่ขดั ต่อควำมเชื่อที่เธอมีต่อพระเยซูคริ สต์
และเธอควรจะพยำยำมทุกวิธีทำงที่จะช่วยให้สำมีหนั มำเชื่ อไว้วำงใจพระเยซูคริ สต์
กล่ำวโดยสรุ ป ภรรยำที่เชื่ อเป็ นคริ สเตียน จะพยำยำมทุกวิถีทำง ที่จะให้ครอบครัวของเธอเป็ น
ครอบครัวที่เชื่ อไว้วำงใจพระเจ้ำ เท่ำที่สำมำรถจะกระทำได้ เธอจะคุยกับสำมีเกี่ยวกับเรื่ องของพระเจ้ำ
ปลุกปลอบใจเขำและอ้อนวอนด้วยควำมตั้งใจจริ ง เพื่อจะให้สำมีเธอเชื่อพระเจ้ำ และเห็นคุณค่ำของ
ชีวติ คริ สเตียน เหนื อสิ่ งอื่นใด เธอจะแสดงควำมอ่อนหวำนน่ำรักซึ่ งเป็ นผลของกำรดำเนินชีวิตใกล้ชิด
สนิทกับองค์พระเยซูคริ สต์ ให้สำมีเธอได้เห็นประจักษ์ และนี่เองที่จะช่วยส่ งเสริ มให้สำมีเธอได้พบ
สวัสดิภำพอันถำวรด้ำนจิตวิญญำณในพระเยซูคริ สต์ และทำให้เกิดควำมกลมเกลียวกันในครอบครัว
ข. หน้ ำทีข่ องสำมี
สำมีที่เชื่อเป็ นคริ สเตียน ก็มีควำมรับผิดชอบที่เข้มงวดต่อภรรยำของเขำเช่นกัน และอัครสำวก
เปำโลได้แสดงหน้ำที่ของสำมีไว้ดว้ ยประโยคสั้น ๆ คือ
“ฝ่ ำยสำมี จงรักภรรยำของตนเหมือนอย่ำงพระคริ สต์ได้ทรงรักคริ สตจักรด้วย และได้ประทำน
พระองค์เองเพื่อคริ สตจักรนั้น” (เอเฟซัส 5:25)
ควำมรักที่สำมีแสดงต่อภรรยำ ต้องมีลกั ษณะเช่นเดียวกับควำมรักที่พระเยซูคริ สต์ทรงมีต่อ
คริ สตจักร ซึ่ งได้สำแดงโดยกำรยอมสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน ถูกละ ฝ่ ำยหญิงก็ถูกสั่งให้รักสำมี
เช่นกัน (ทิตสั 2:4) แต่พระเจ้ำได้ทรงวำงเงื่อนไขในเรื่ องนี้สำหรับฝ่ ำยชำยไว้เข้มงวดกว่ำ บทบำทของ
สำมีในฐำนะหัวหน้ำครอบครัวนั้นเป็ นอภิสิทธิ์ อย่ำงหนึ่ง แต่ก็เป็ นควำมรับผิดชอบอันใหญ่หลวงด้วย
เพรำะเขำจะต้องสละควำมเห็นแก่ตวั ทั้งสิ้ น
และขวนขวำยหำสิ่ งที่ดีที่สุดสำหรับภรรยำของเขำ
แม้กระทัง่ ยอมตำยเพื่อเธอถ้ำจำเป็ น
ควำมผูกพันของสำมีที่จะรักภรรยำของตน เหมือนดังพระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักรนั้น เกี่ยวพัน
กับกำรคอยดูแลเอำอกเอำใจ กำรให้ควำมคุม้ ครอง และกำรเกื้อหนุนจุนเจือด้วยอัครสำวกเปโตรได้กล่ำว
สั่งสอนไว้วำ่
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“ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยที่เป็ นสำมีก็เหมือนกัน จงอยูก่ ินกับภรรยำโดยใช้ควำมรู ้ จงให้เกียรติยศแก่
ภรรยำเหมือนหนึ่งเป็ นภำชนะที่อ่อนแอกว่ำ และเหมือนเป็ นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตด้วยกัน เพื่อจะ
ได้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดขัดขวำงคำอธิ ษฐำนของท่ำน” (1 เปโตร 3:7) กำรอยูร่ ่ วมกันฉันสำมีภรรยำนั้น สำมี
ควรจะคำนึงว่ำ ควำมเป็ นสตรี เพศของเธอ ย่อมนำมำซึ่ งปัญหำทำงร่ ำงกำยและจิตใจบำงประกำรที่ไม่
เกิดกับชำย นี่แหละที่หมำยควำมว่ำผูห้ ญิง “เป็ นเพศที่อ่อนแอกว่ำ” ด้วยเหตุน้ ี สำมีจะต้องให้เกียรติแก่
ภรรยำของเขำในฐำนะที่ภรรยำมีควำมเท่ำเทียมกันกับเขำในด้ำนจิตวิญญำณ และใช้ควำมเป็ นผูน้ ำใน
ครอบครัวเฉพำะแต่เรื่ องที่เขำอำจจะทำได้ ในฐำนะเป็ นเพศที่แข็งแรงกว่ำในกำรเกื้อหนุนจุนเจือ และ
กำรปกป้ องคุม้ ครองเธอ เขำต้องไม่ใช้อำนำจสิ ทธิ์ ขำดของเขำไปในทำงกักขฬะหรื อในลักษณะกดขี่ข่ม
เหง เพื่อให้ภรรยำอยูใ่ นอำณัติของตน แต่จะต้องใช้อำนำจนั้นด้วยควำมรักใคร่ เอ็นดู ด้วยควำมสุ ภำพ
และเพื่อให้ควำมคุม้ ครองแก่เธอ
ควำมรักของสำมีที่เหมือนควำมรักของพระคริ สต์น้ นั ยังคลุมไปถึงกำรสำนึกอยูใ่ นจิตใจเสมอ
ว่ำ เขำและภรรยำซึ่ งมีฐำนะเท่ำเทียมกันในด้ำนจิตวิญญำณ เป็ นผู ้ “ได้รับชีวิตอันเป็ นพระคุณเป็ นมรดก”
ร่ วมกัน (1 เปโตร 3:7) ฉะนั้น เขำต้องมีควำมเข้ำใจในตัวเธอและต้องร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเธอด้วย
เมื่อฝ่ ำยชำยได้ประพฤติปฏิบตั ิในทำงที่ส่งเสริ ม ให้จิตวิญญำณของภรรยำเจริ ญขึ้นครบถ้วน อัน
ได้แก่กำรคอยดูแลเอำอกเอำใจ กำรแสดงควำมรักใคร่ เอ็นดู และกำรร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับเธอตลอดชีวติ
ตำมที่ได้กล่ำวแล้ว เขำจะสำมำรถอธิ ษฐำนร่ วมกับภรรยำได้อย่ำงเกิดผล อัครสำวกเปโตรสอนว่ำ กำร
เชื่อฟังคำตักเตือนของพระเจ้ำในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นสิ่ งสำคัญ “เพื่อว่ำคำอธิ ษฐำนของท่ำน
จะไม่มีอุปสรรคขัดขวำง” (1 เปโตร 3:7) สำมีและภรรยำที่เชื่อไว้วำงใจพระเจ้ำควรอธิ ษฐำนร่ วมกัน
อย่ำงสม่ำเสมอ และหำกทั้งคู่ทำเช่นนั้น เขำทั้งสองจะรักษำควำมสัมพันธ์ไว้ได้โดยปรำศจำกควำม
บำดหมำงและควำมขมขื่น ควำมขัดแย้งระหว่ำงสำมีภรรยำไม่วำ่ กรณี ใด ย่อมจะทำให้คำอธิ ษฐำนของ
เขำไม่มีสัมฤทธิ์ ผล ดังนั้น ในแต่ละวันสำมีภรรยำจะต้องปรองดองกัน ในข้อบำดหมำงใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้
ได้ ก่อนที่ขอ้ บำดหมำงนั้น ๆ จะฝังลึกเข้ำใจจิตใจ หรื อกลำยเป็ นควำมขมขื่นไปในที่สุด
สุ ดท้ำยนี้ ข้ำพเจ้ำขอถำมฝ่ ำยภรรยำสักหน่อยหนึ่งเถิด “ท่ำนกำลังปฏิบตั ิตำมคำสั่งของพระเจ้ำ
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงครบถ้วน ด้วยกำรยอมเชื่ อฟังและดำเนินชี วติ ในครอบครัวตำมทำงของ
พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งหรื อเปล่ำ? ท่ำนกำลังพยำยำมอย่ำงหนักที่จะช่วยสำมีของท่ำนให้เจริ ญในด้ำนจิต
วิญญำณ ด้วยกำรอธิ ษฐำนและควำมประพฤติหรื อไม่?” และขอถำมฝ่ ำยสำมีวำ่ “ท่ำนรักภรรยำของท่ำน
เหมือนดังพระเยซูคริ สต์ทรงรักคริ สตจักรหรื อไม่? ท่ำนได้พยำยำมช่วยภรรยำของท่ำนให้เจริ ญขึ้นด้วย
ควำมรักใคร่ เอ็นดูทะนุถนอม และคอยดูแลเอำอกเอำใจเธอหรื อเปล่ำ? หำกฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งหรื อทั้งสอง
ฝ่ ำยมิได้ปฏิบตั ิเช่นนั้นจงหยิบพระคัมภีร์ข้ ึนมำ และอ่ำนพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 5 ข้อ 22 ถึง 23 และ
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พระธรรม 1 เปโตรบทที่ 3 ข้อ 1 ถึงข้อ 7 และจงคุกเข่ำลงสำรภำพควำมบกพร่ องของท่ำนต่อพระเจ้ำ
และอธิ ษฐำนทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยท่ำน จงเรี ยนรู ้ที่จะรักซึ่ งกันและกัน ที่จะเพิ่มพูนควำมเจริ ญด้ำน
จิตวิญญำณให้แก่ชีวติ ของคู่สมรสของท่ำน พระเจ้ำทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือท่ำน หำกท่ำนมีควำม
ต้องกำรอย่ำงแท้จริ ง ที่จะเชื่ อฟังและปฏิบตั ิคำสัง่ สอนของพระองค์ และอธิ ษฐำนทูลต่อพระองค์ดว้ ยใจ
จริ ง
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บทที่ 3 กำรอยู่กนั ฉันพ่อแม่ ลูก
ปัจจุบนั นี้ รู ้สึกว่ำควำมไม่ไว้วำงใจ และควำมเข้ำใจผิดซึ่ งกันและกัน ดูออกจะรุ นแรงกว่ำทุกยุค
ทุกสมัยที่ผำ่ นมำ ผูท้ ี่เป็ นห่วงในเรื่ องนี้ได้เสนอแนะวิธีต่ำง ๆ ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวนี้ บำงคนเสนอว่ำ
ควรจะแก้ที่ครอบครัว โดยพยำยำมปลูกฝังควำมเข้ำใจระหว่ำงพ่อแม่และบุตร ซึ่ งข้อเสนอนี้พวกเรำ
ส่ วนใหญ่คงจะเห็นด้วย แต่วำ่ ที่จริ งข้อเสนอดังกล่ำวยังไม่เข้ำถึงแก่นแท้ของปั ญหำ เพรำะสำเหตุอนั
แท้จริ งนั้นอยูท่ ี่จิตใจส่ วนลึกของมนุษย์ผใู ้ หญ่ส่วนมำกไม่ยอมสนใจใยดีพระเจ้ำเลยแม้แต่นอ้ ย หรื อบำง
คนก็แสดงตัวว่ำเชื่อพระเจ้ำ แต่ควำมประพฤติของเขำกลับตรงกันข้ำมกับผูท้ ี่เชื่ อเป็ นคริ สเตียนอย่ำง
สิ้ นเชิง และผลที่ตำมมำก็คือบุตรของเขำได้เติบโตขึ้น ในท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมที่ปรำศจำกพระเจ้ำ
อย่ำงสิ้ นเชิง หรื อมิฉะนั้น บุตรก็จะเขวออกจำกทำงของพระเจ้ำ เพรำะควำมเป็ น “คริ สเตียนแต่ปำก”
ของบุพกำรี
เด็กบำงคนแต่แรกก็มีน้ ำใสใจจริ งดี แต่เมื่อได้เห็นสภำพสังคมที่เต็มไปด้วยควำมโลภโมโทสัน
ควำมมักง่ำยของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เอำแต่ควำมสะดวกส่ วนตัว โดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภำพส่ วนรวม
เช่นทิ้งสิ่ งของหรื อระบำยน้ ำเสี ยลงสู่ แม่น้ ำคลอง หรื อปล่อยควันเสี ยออกสู่ อำกำศ เลยทำให้อุปนิสัยใจ
คอเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่เสี ย พวกเขำไม่ได้เกลียดชังพ่อแม่ ครู บำอำจำรย์ หรื อเจ้ำหน้ำที่บำ้ นเมือง
หรื อใคร ๆ ทั้งสิ้ น แต่ดว้ ยควำมคิดอย่ำงเด็ก ๆ พวกเขำจึงได้แสดงออกเป็ นเชิงประท้วงควำมอยุติธรรม
ของสังคม และต้องกำรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันเมื่อเด็กวัยรุ่ นเหล่ำนี้พยำยำมที่จะพูดกับผู ้
หลักผูใ้ หญ่ ก็มกั ได้รับกำรตอบสนองด้วยอำกำรไม่พอใจ หรื อคัดค้ำนควำมคิดของเขำอย่ำงสิ้ นเชิง และ
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ก็มกั จะไม่ยอมพูดถึงข้อผิดพลำดในอดีตให้เขำรู ้ พวกเขำต้องกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ปลุกปลอบใจจำกผูห้ ลักผูใ้ หญ่ที่มีใจเมตตำและเป็ นห่วงเป็ นใยพวกเขำ
เป็ นเรื่ องเศร้ำที่จะกล่ำวว่ำ เด็กวัยรุ่ นทั้งหลำยกำลังจะไม่พยำยำมกระทำในสิ่ งที่ถูกที่ควร บุตร
ธิ ดำเป็ นจำนวนมำกได้ทำให้บิดำมำรดำต้องชอกช้ ำระกำใจในควำมประพฤติของเขำ แม้เขำจะไม่แสดง
อำกำรหยำบโลน แต่ก็มีทีท่ำเย้ยหยันบุคคลในวงกำรต่ำง ๆ และใช้ชีวติ โดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม และแม้
เขำจะมีควำมเข้ำใจเรื่ องรำวของพระเจ้ำเพียงผิวเผิน และไม่มีควำมเชื่อมัน่ ในควำมสำมำรถของเขำที่จะ
แก้ปัญหำสังคมเท่ำใดนัก แต่เขำก็ยงั พยำยำมรวมกลุ่มกันประท้วง กำรกระทำของบุคคลอื่นอย่ำงบ้ำบิ่น
และประณำมกฎหมำยของพระเจ้ำ ตลอดทั้งกฎหมำยบ้ำนเมืองอย่ำงโจ่งแจ้ง และยังมีเด็กวัยรุ่ นอีกเป็ น
จำนวนมำกที่กำลังทำลำยตัวเองด้วยยำเสพติด และด้วยกำรประกอบกรรมชัว่ นำนำประกำร
ปั ญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงเด็กกับผูใ้ หญ่ รวมทั้งปั ญหำควำมเสื่ อมทรำมของสังคมนั้น จะไม่มี
ทำงแก้ไขได้โดยเพียงแต่กำรเจรจำหำวิธีกำร หรื อพยำยำมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในหมู่คนกำรศรัทธำ
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ตำมหลักของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และกำรยอมเชื่อฟังองค์พระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น ที่จะบำบัดควำมโลภ
และควำมต้องกำรทั้งของเด็กและผูใ้ หญ่ได้ ดังนั้นเรำต้องหันเข้ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และเอำใจใส่ ต่อ
คำสอนอันว่ำด้วยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบซึ่ งกันและกัน ระหว่ำงบิดำมำรดำกับบุตร

1. หน้ ำทีข่ องบุตรทีพ่ งึ มีต่อบิดำมำรดำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สงั่ สอนไว้อย่ำงแจ่มชัดว่ำ
บุพกำรี ของตน

บุตรจะต้องเชื่ อฟังและเคำรพนบนอบต่อ

ก. เชื่อฟัง
หน้ำที่ประกำรแรกของบุตรที่เชื่อเป็ นคริ สเตียน ที่พึงมีต่อบิดำมำรดำคือ เชื่อฟัง ซึ่ งเป็ นกำรเชื่ อ
ฟังอันเกิดแต่ควำมยำเกรงพระเจ้ำ และควำมรักควำมกตัญญูที่มีต่อบิดำมำรดำ อัครสำวกเปำโลกล่ำวว่ำ
“ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำย จงนบนอบเชื่อฟังบิดำมำรดำของตัวด้วยเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เพรำะกำร
กระทำอย่ำงนั้นเป็ นกำรถูก” (เอเฟซัส 6:1)
เด็กที่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ไว้ในจิตใจ ย่อมจะเชื่ อฟังบิดำมำรดำของเขำ เพรำะเขำรู ้วำ่ กำร
กระทำเช่นนั้นเป็ นที่พอพระทัยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ในครอบครัวคริ สเตียน เด็ก ๆ จะเอำใจใส่ และปฏิบตั ิ
ตำมกฎเกณฑ์ที่พอ่ แม่ต้ งั ขึ้น เพรำะเขำรู ้วำ่ นัน่ เป็ นคำสั่งของพระเจ้ำ ควำมเชื่ อฟังในครอบครัวย่อมเป็ น
รำกฐำนที่จะก่อให้เกิดควำมกลมเกลียวกันในสังคมส่ วนรวม
ในเมื่อเด็กวัยรุ่ นไม่เคำรพเชื่ อฟังใน
ครอบครัวของเขำแล้ว ก็ยอ่ มหวังได้ยำกที่จะให้เขำยอมเชื่อฟังบุคคลภำยนอก ทุกวันนี้เจ้ำหน้ำที่
บ้ำนเมืองตลอดจนครู บำอำจำรย์ตอ้ งประสบปั ญหำหนักอก เพรำะเหตุที่เยำวชนไม่รู้จกั คำว่ำ “เชื่อฟัง”
กำรเพำะนิสัยอำชญำกร กำรติดยำเสพติด กำรมัว่ สุ มกันในทำงเพศ และกำรกระทำอย่ำงบ้ำบิ่นทั้งหลำย
แหล่ มักจะเกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่ นอำยุระหว่ำง 16-18 ปี เป็ นส่ วนใหญ่ สังคมจะต้องทุ่มเททั้งกำลังเงิน กำลัง
ควำมคิด เพื่อแก้ปัญหำอันสื บเนื่องมำจำกกำรไม่เอำใจใส่ ต่อคำสัง่ สอนของพระเจ้ำเหล่ำนี้ และทำงแก้มี
เพียงประกำรเดียว คือสังคมจะต้องหันมำพึ่งคำสั่งสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ อันว่ำด้วยครอบครัว
เมื่อเด็กรักพระเจ้ำ เขำจะเชื่อฟังพ่อแม่ และประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีของชำติ
ข. เคำรพนบนอบ
นอกจำกกำรเชื่อฟังแล้ว องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำยังทรงประสงค์ให้บุตรชำยหญิงเคำรพนบนอบต่อ
บุพกำรี ของตนด้วย
“จงนับถือบิดำมำรดำของตน ซึ่งเป็ นบัญญัติแรกที่มีคำทรงสัญญำไว้ดว้ ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะ
ได้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และมีชีวติ ยืนยำวที่แผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 6:2,3)
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กำรเคำรพนบนอบเกี่ยวข้องกับกำรเชื่อฟัง อย่ำงแทบจะแยกจำกกันไม่ออก แต่กไ็ ม่เหมือนกัน
ทีเดียว ลูกควรเชื่ อฟังพ่อแม่ แม้วำ่ เขำคิดว่ำกฎเกณฑ์ที่พอ่ แม่ต้ งั ขึ้นนั้นไม่ยตุ ิธรรม แต่ลูกก็ไม่จำต้องเชื่อ
ฟังในบำงกรณี เช่น พ่อแม่สั่งให้โกหก ให้ขโมย หรื อฝ่ ำฝื นกฎเกณฑ์ของพระเจ้ำ หรื อเมื่อถึงวัยที่
สมควรจะตัดสิ นใจด้วยตนเอง ลูกไม่จำต้องเข้ำทำงำนซึ่ งตนเกลียด แม้งำนนั้นจะเป็ นงำนที่พอ่ แม่เป็ นผู ้
เลือกให้ และไม่จำต้องแต่งงำนกับผูท้ ี่พอ่ แม่เลือกให้ แต่ตนไม่รักด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควำมผูกพันที่บุตร
จะต้องเชื่ อฟังบิดำมำรดำ จึงไม่เป็ นเรื่ องผูกมัดให้บุตรต้องปฏิบตั ิทุกกรณี ไป ซึ่ งต่ำงกับเคำรพนบนอบ
ซึ่งบุตรชำยหรื อบุตรหญิง จะต้องให้ควำมเคำรพนบนอบต่อบิดำมำรดำของตนทุกกรณี แม้วำ่ จะเป็ น
เรื่ องที่ไม่สมควรอย่ำงยิง่ ก็ตำม และจะต้องเคำรพนบนอบตลอดชีวิตด้วย
1.) ควำมหมำยของกำรเคำรพนบนอบต่ อบิดำมำรดำ
เรื่ องที่น่ำเศร้ำสลดใจอย่ำงยิง่ ในสังคมทุกวันนี้คือ กำรที่พอ่ แม่ ไม่ได้รับกำรเคำรพนบนอบจำก
เลือกเนื้ อเชื้ อไขของตนเองคนสู งอำยุมกั จะพบกับควำมว้ำเหว่และกำรถูกทอดทิ้ง เพรำะพวกลูก ๆ ที่ตน
เฝ้ ำเลี้ยงดูมำตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ค่อยจะเหลียวแลนำพำท่ำน คริ สเตียนทุกคนมีหน้ำที่ที่จะต้องหำโอกำส
ไปเยีย่ มเยียนบิดำมำรดำอย่ำงสม่ำเสมอเท่ำที่สำมำรถจะกระทำได้ หรื อถ้ำท่ำนแยกไปอยูต่ ่ำงจังหวัดที่
ห่ำงไกลกันมำก หรื อไปอยูต่ ่ำงประเทศก็อำจจะใช้วธิ ี เขียนจดหมำย หรื อโทรศัพท์ทำงไกลคุยกับท่ำน
เป็ นครั้งเป็ นครำว โดยปกติ คนเฒ่ำคนแก่ไม่วำ่ จะอยูค่ นเดียวหรื ออยูก่ บั ญำติพี่นอ้ งซึ่ งรับไปเลี้ยงดู จะมี
ควำมสุ ข และยิม้ แย้มแจ่มใสกับคนอื่น ๆ มำกขึ้น ถ้ำหำกบรรดำลูก ๆ ปฏิบตั ิหน้ำที่ซ่ ึงพระเจ้ำทรง
กำหนดไว้ดงั กล่ำวข้ำงต้นอย่ำงครบบริ บูรณ์
ถ้ำพ่อแม่เป็ นคนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน และใช้ชีวติ อย่ำงเสเพล ก็อำจจะเป็ นกำรไม่ง่ำยนักที่จะ
แสดงควำมเคำรพนบนอบต่อท่ำน แต่ถึงกระนั้นพระเจ้ำก็ยงั สัง่ ให้บุตรต้องเคำรพนบนอบต่อท่ำน ตรำบ
ใดที่ท่ำนยังมีชีวติ อยู่ จะต้องอธิ ษฐำนเผื่อท่ำน พูดกับท่ำนด้วยควำมคำรวะ และปรนนิ บตั ิท่ำนด้วยควำม
รักและสงสำรเท่ำที่จะสำมำรถกระทำได้ โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ ท่ำนจะเป็ นคนชัว่ ช้ำสำรเลวเพียงไร
2.) ผลของกำรเคำรพนบนอบต่ อบิดำมำรดำ
อัครสำวกเปำโลเผยให้ทรำบว่ำ ผูท้ ี่เคำรพนบนอบต่อบิดำมำรดำของตน จะได้รับผลอันวิเศษ
จำกพระเจ้ำ
“เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และมีชีวติ ยืนยำวที่แผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 6:3)
เมื่อพระเจ้ำได้ประทำนพระบัญญัติ แก่ชนชำติอิสรำเอลพระองค์ทรงให้คำมัน่ ต่อบุตรี ที่เชื่อฟัง
บิดำมำรดำของตนว่ำ เขำจะมีชีวติ ยืนยำวในแผ่นดินปำเลสไตน์ (พระบัญญัติ 5:16) และอัครสำวกซึ่ง
ได้รับกำรดลใจจำกพระเจ้ำ ก็ได้นำเนื้ อหำของพระสัญญำข้อนี้ มำสั่งสอนคริ สเตียนในคริ สตจักรเอเฟ
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ซัสด้วยเช่นกัน ที่กล่ำวมำนี้มิได้หมำยควำมว่ำ กำรเคำรพนบนอบบิดำมำรดำเป็ นเวทมนตร์ อย่ำงหนึ่งที่
จะช่วยให้มีชีวติ ยืนยำวและเป็ นสุ ข แต่เป็ นกำรชี้ให้เห็นถึงหลักทัว่ ไปที่พึงปฏิบตั ิ เพรำะถ้ำว่ำกัน
โดยทัว่ ไปแล้ว ย่อมอำจเป็ นไปได้วำ่ ลูกที่เคำรพเชื่ อฟังพ่อแม่ของตนจะมีชีวติ ยืนยำวและอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
กว่ำลูกที่อกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่ตน ลูกที่ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่น้ นั คงจะเป็ นคนที่ไม่สำมำรถบังคับตนเอง
ได้ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ถูกชักจูงไปในทำงชัว่ ติดยำเสพติด หรื อหมกมุ่นอยูใ่ นอบำยมุข นัน่ เอง
นอกจำกที่กล่ำวมำนี้ ลูกที่เคำรพเชื่อฟังพ่อแม่เพรำะเขำมีควำมรักต่อพระเจ้ำ จะได้รับผลจำก
พระเจ้ำอีกประกำรหนึ่ง คือเขำ “จะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข” เขำจะมีชีวติ ที่เต็มไปด้วยสันติสุขอันดื่มด่ำ จะมีใจรัก
ผูอ้ ื่น และจะรู ้ถึงควำมสุ ขอันเกิดแต่กำรหลุดพ้นจำกอำนำจของควำมโลภและควำมใคร่ ของเนื้อหนัง
ตรงกันข้ำมกับคนที่ไม่รู้จกั บังคับใจตนเอง เขำจะไม่พบสันติสุขใด ๆ เลย เขำเป็ นทำสของกิเลสตัณหำ
สำรพัด และเขำไม่สำมำรถให้ควำมรักแท้แก่ใครได้ เพรำะฉะนั้น เมื่อใดที่บุตรซึ่ งรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
เคำรพเชื่ อฟังบิดำมำรดำของตน เมื่อนั้นสังคมก็จะได้รับผลประโยชน์อย่ำงมหำศำล เพรำะพวกเขำ
ย่อมจะเป็ นกลุ่มบุคคลสนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดควำมสำมัคคีกลมเกลียวกันในสังคม ทุกหมู่เหล่ำ

2. หน้ ำทีข่ องบิดำมำรดำทีพ่ งึ มีต่อบุตร
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บ่งบอก ถึงหน้ำที่ของบิดำมำรดำที่พึงมีต่อบุตรไว้ดว้ ยเช่นกัน เมื่อพ่อ
แม่เอำใจใส่ ต่อคำสัง่ สอนของพระเจ้ำในเรื่ องนี้ เขำก็จะได้รับควำมสุ ขและควำมพึงพอใจจำกลูก ๆ ของ
เขำ กำรที่ครอบครัวเป็ นอันมำกเกิดกำรวิวำทบำดหมำงระหว่ำงพ่อกับแม่ หรื อระหว่ำงพ่อแม่กบั ลูกนั้น
ส่ วนใหญ่ก็ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขดังกล่ำวนี้ คือเป็ นเพรำะไม่ยอมเชื่อฟังและปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของบิดำมำรดำ
ตำมคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ อัครสำวกเปำโลได้สั่งสอนผูเ้ ป็ นพ่อไว้ในพระธรรมเอเฟซัส บท
ที่ 6 (ซึ่ งย่อมจะนำมำใช้กบั ผูท้ ี่เป็ นแม่ได้ดว้ ย) ดังนี้
“ฝ่ ำยท่ำนทั้งหลำยผูเ้ ป็ นบิดำ อย่ำยัว่ บุตรของตนให้ขดั เคืองใจ แต่จงอบรมด้วยกำรตีสอน และ
กำรเตือนสติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (เอเฟซัส 6:4)
พระธรรมข้อนี้ประกอบด้วยคำสัง่ สองข้อ ซึ่ งแตกต่ำงกันข้อหนึ่ง สัง่ ไม่ให้กระทำ อีกข้อหนึ่ง
สั่งให้กระทำ คือ (1) อย่ำยัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ และ (2) จงอบรมบุตรด้วยกำรสั่งสอน และกำร
เตือนสติตำมหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ก. ข้ อควรระมัดระวัง
คำว่ำ “อย่ำยัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ” นั้น ค่อนข้ำงจะคล้ำยคลึงกับควำมคิดของอัครสำวกเปำ
โล ซึ่งได้แสดงไว้ในพระธรรมโคโลสี 3:21 ซึ่ งว่ำ “ฝ่ ำยบิดำก็อย่ำยัว่ บุตรของตนให้ขดั เคืองใจ เกรงว่ำ
เขำจะท้อใจ” ควำมคิดดังกล่ำวอำจสรุ ปได้วำ่ พ่อแม่จะต้องไม่ทำให้ลูกโกรธและเกิดควำมขมขื่น
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1.) ไม่ เสมอต้ นเสมอปลำย
สิ่ งแรกที่พอ่ แม่จะต้องป้ องกันไม่ให้เกิดมีข้ ึนก็คือ ควำมไม่เสมอต้นเสมอปลำยของตน เช่นตั้ง
กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดให้เด็กประพฤติปฏิบตั ิ แต่แล้วตนเองไม่คนใดก็คนหนึ่งกลับไม่ปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์
นั้นโดยสม่ำเสมอและเคร่ งครัด ดังนี้ ย่อมเป็ นเหตุให้เด็กเกิดเอะใจและสับสนไม่รู้จะปฏิบตั ิอย่ำงไร ถ้ำ
พ่อแม่ทำโทษเด็กเพรำะเด็กพูดโกหก ทั้ง ๆ ที่เด็กก็รู้วำ่ บำงทีพอ่ แม่เองก็พดู โกหกอย่ำงน้ ำขุ่น ๆ เช่นกัน
เด็กย่อมจะเกิดควำมแข็งกระด้ำงและไม่เชื่อพ่อแม่ แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ที่พอจะมีควำมคิด ก็ยอ่ มจะเกิด
ควำมรู ้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน เพรำะเขำจะเกิดควำมสงสัยว่ำ เหตุใดคุณพ่อคุณแม่จึงห้ำมไม่ให้เขำเก็บ
ลูกกวำดที่ตกกับพื้นขึ้นมำกินโดยอ้ำงว่ำจะทำให้ไม่สบำย แต่ตวั พ่อหรื อแม่เองติดบุหรี่ ติดเหล้ำ และกิน
อำหำรรำวกับชูชก และในไม่ชำ้ เด็กอำจจะแสดงควำมกระด้ำงกระเดื่อง และควำมสงสัยที่เก็บซ่อนไว้
ในใจออกมำ ด้วยกำรแอบสู บบุหรี่ ดื่มเหล้ำ หรื อถึงขนำดใช้ยำเสพติดประเภทมอมเมำอำรมณ์
ซึ่ งกำลังเกลื่อนกลำดอยูใ่ นขณะนี้ ผูเ้ ป็ นบิดำมำรดำทุกคนจะต้องสำรวจชีวิตของตนเอง และประเมิน
กฎเกณฑ์ที่ตนตั้งขึ้นให้เด็กปฏิบตั ิให้เหมำะสม และจะต้องหลีกหนีควำมไม่คงเส้นคงวำ และกำรหน้ำ
ไหว้หลังหลอกทุกอย่ำงเสี ย
2.) ไม่ เคำรพควำมคิดเห็นของเด็ก
ผูใ้ หญ่ตอ้ งพยำยำมฝื นไม่พดู ดูถูกเด็กในทำงที่จะทำให้เด็กเกิดรอยประทับใจขึ้นว่ำ ควำมคิด
อ่ำนของเขำเป็ นเรื่ องไร้สำระผูใ้ หญ่ที่เอำแต่พร่ ำสอนเด็กประหนึ่งว่ำ ตนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญในเรื่ องนั้น ๆ
และไม่ยอมเปิ ดโอกำสให้เด็กแสดงควำมคิดเห็นใด ๆ เลยจะให้เด็กเกิดควำมเครี ยดในจิตใจ อันจะส่ ง
ผลร้ำยในภำยหลังได้ เด็ก ๆ ต้องกำรโอกำสที่จะอวดควำมรู้ควำมสำมำรถของตน และผูท้ ี่ยอมฟังจะ
พบว่ำ เรื่ องที่เด็กพูดนั้นส่ วนมำกมีสำระน่ำสนใจทีเดียว จริ งอยู่ บำงครั้งบำงครำว กำรแสดงออกของเด็ก
อำจจะรุ นแรงรำวกับจะบีบคั้นเอำอะไรสักอย่ำงจำกพ่อแม่ แต่พอ่ แม่ที่เป็ นคริ สเตียนก็ควรจะสำมำรถให้
คำปรึ กษำ และช่วยให้เด็กเข้ำใจถึงข้อเรี ยกร้องสิ ทธิ ของเขำได้อย่ำงสุ ขมุ โดยอำศัยควำมจริ งในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ พ่อแม่ทุกคนควรเปิ ดโอกำสให้เด็กซักถำมและยอมรับควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ของเด็ก
ถูกละควำมจริ งเป็ นสิ่ งไม่ตำยและไม่เปลี่ยนแปลง แต่ควำมจริ งบำงอย่ำงก็นำมำใช้กบั ปั ญหำในปัจจุบนั
ไม่ได้ ฉะนั้น หำกพ่อแม่ยอมเปิ ดโอกำสให้เด็กได้แสดงควำมคิดเห็นของตน เกี่ยวกับควำมจริ งในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ตลอดจนเรื่ องอื่น ๆ ในฐำนะที่เขำเป็ นคนหนึ่งในครอบครัว ก็จะเป็ นผลดีต่อทั้งเด็ก
และผูใ้ หญ่ และเป็ นผลให้เกิดควำมเคำรพและควำมเข้ำใจระหว่ำงกันในครอบครัว
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3.) เข้ มงวดเกินไป
นอกจำกนั้น พ่อแม่ตอ้ งหัดยับยั้งเมื่อรู ้ตวั ว่ำกำลังจะเข้มงวดมำกเกินไป เด็กควรจะได้รับกำร
ปกป้ องให้พน้ จำกมรสุ มชีวิตและควรได้รับกำรตักเตือนให้ระวังอันตรำยบำงประกำร แต่เด็กจะต้องไม่
ถูกห้ำมมิให้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน เพียงเพรำะว่ำกิจกรรมนั้นเสี่ ยงอันตรำย หรื ออำจทำให้
เกิดบำดเจ็บขึ้นได้ เด็กวัยรุ่ นที่ถูกพ่อแม่บงั คับอยูเ่ สมอจะขำดควำมมัน่ ใจตนเองและรู ้สึกว่ำตนด้อยกว่ำ
ผูอ้ ื่น และในที่สุดก็จะถือโทษโกรธเคืองว่ำ “พ่อแม่รังแกฉัน” พ่อแม่ทุกคนจะต้องสำนึกว่ำ อันตรำย
บำงอย่ำงก็ยอ่ มจะหลีกหนีไม่พน้ ในชีวติ และต้องฝึ กฝนจิตใจให้มีศรัทธำมัน่ ว่ำ พระเจ้ำทรงฤทธิ์ ยอ่ ม
ปกป้ องคุม้ ครองของพระองค์เสมอ
4.) รุ นแรงเกินควร
พ่อแม่จะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดมีควำมรุ นแรงเกินควรหรื อทำรุ ณกรรมขึ้นในครอบครัว คน
บำงคนโกรธง่ำยและชอบใช้กำลังที่เหนือกว่ำ ลงโทษผูอ้ ื่นจะทำให้เด็กเจ็บปวดมำก และเกิดควำมสงสัย
ว่ำพ่อแม่รักเขำจริ งหรื อ
สรุ ปแล้ว ผูเ้ ป็ นบิดำมำรดำทุกคนจะต้องระมัดระวังว่ำกำรกระทำของตนจะไม่กำรยัว่ ยุให้เด็ก
เกิดควำมขมขื่น เครี ยดแค้น หรื อน้อยเนื้ อต่ำใจ เด็กวัยรุ่ นจะต้องควำมรู ้สึกว่ำ ผูเ้ ป็ นบิดำมำรดำคอยให้
ควำมอบอุ่นแก่เขำ ยอมรับและสนใจควำมคิดเห็นของเขำ ลูก ๆ ควรจะสำมำรถถกปั ญหำและแสดง
ควำมคิดเห็นกับพ่อแม่ได้อย่ำงเสรี และด้วยควำมเชื่ อมัน่ ว่ำ พ่อแม่จะรับฟังด้วยควำมสนใจ และตอบ
ปั ญหำหรื อให้ขอ้ คิดอย่ำงมีเหตุผลพ่อแม่ที่เป็ นคริ สเตียนจะปฏิบตั ิตำมที่กล่ำวมำนี้ได้เป็ นอย่ำงดี ถ้ำเขำ
เอำใจใส่ ต่อคำสั่งซึ่ งว่ำ “อย่ำยัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะอย่ำงเคร่ งครัด
ข. ข้ อปฏิบัติ
หน้ำที่ของบิดำมำรดำที่พึงมีต่อบุตร อันเป็ นข้อปฏิบตั ิน้ นั ปรำกฏชัดอยูใ่ นประโยคที่วำ่ “จง
อบรมบุตรด้วยกำรสั่งสอนและกำรเตือนสติตำมหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” คำว่ำ “อบรมบุตร” นั้น ใน
ตัวฉบับพระคัมภีร์ภำษำกรี กแปลว่ำ “กำรแสดงอำกำรทะนุถนอมอย่ำงอ่อนละมุน” ซึ่ งตรงกันข้ำมกับ
กำรกระทำที่อำจจะยัว่ ยุให้เด็กเกิดโทสะหรื อเกิดควำมท้อใจ บิดำมำรดำจะต้องเอำใจใส่ ในเรื่ องกำรทะนุ
ถนอมบุตรให้มำก เพรำะทำรกทุกคนมีสัญชำติญำณที่ตอ้ งกำรควำมรักควำมอบอุ่นจำกพ่อแม่ ซึ่ งผิดกับ
สัตว์กบั บำงชนิดเช่น ลูกไก่ ซึ่ งอำจจะถูกฟักขึ้นมำครำวละเป็ นร้อยเป็ นพันตัว และดูเหมือนว่ำมันมีชีวติ
อยูอ่ ย่ำงสบำยโดยไม่ตอ้ งมีพ่อแม่ ในสังคมที่ยงุ่ เหยิงทุกวันนี้ พ่อแม่เป็ นจำนวนมำกเอำแต่ทำงำนหำเงิน
อย่ำงเดียว ไม่มีเวลำแสดงควำมรัก เข้ำใจหรื อเห็นใจลูก ๆ ทำให้ขำดควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนจิตใจและ
อำรมณ์ ลูกรู ้เพียงว่ำต้องกำรควำมรัก แต่ไม่รู้ควำมรักแท้ ๆ ที่มนุษย์พึงปฏิบตั ิกนั นั้นเป็ นอย่ำงไร ทำให้
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ขำดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและควำมอบอุ่นในชีวติ อันเป็ นผลให้เด็กบำงคนประพฤติในสิ่ งที่ตนไม่ตอ้ งกำร
เช่นเป็ นพำลเกเร เป็ นพวกต่อต้ำนสังคม พูดปดลักเล็กขโมยน้อย ติดยำเสพติด มัว่ สุ มประกอบกิจทำง
เพศหรื อกลำยเป็ นเด็กเศร้ำซึ ม
กำรทะนุถนอม เกี่ยวข้องกับกำรทำโทษ เพรำะคำว่ำ “สัง่ สอน” ในพระธรรมเอเฟซัส 6:4 ย่อม
หมำยถึงกำรลงโทษด้วย คือหมำยควำมว่ำ พ่อแม่จะต้องตั้งกฎเกณฑ์ข้ ึนให้เด็กปฏิบตั ิโดยมีเงื่อนไขว่ำ
หำกเด็กปฏิบตั ิตำมจะได้รับรำงวัล และหำกฝ่ ำฝื นจะต้องถูกทำโทษ ทั้งนี้ พ่อแม่จะต้องคงเส้นคงวำ คือ
ถ้ำลูกทำผิดก็จะต้องทำโทษ ถ้ำทำถูกก็ตอ้ งให้รำงวัล แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นพ่อแม่จะต้องกระทำด้วยควำมรัก จึง
จะเกิดผลดีต่อครอบครัว
กำรทะนุถนอมเลี้ยงดูบุตรอย่ำงถูกต้องนั้น รวมทั้งกำรว่ำกล่ำวตักเตือนด้วย ซึ่ งก็คือควำมหมำย
ของคำว่ำ “เตือนสติ” ในพระธรรมเอเฟซัส 6:4 นัน่ เอง พ่อแม่ที่มวั แต่ทำงำนหำเงินจนไม่มีเวลำที่จะว่ำ
กล่ำวตักเตือนลูก ตำมหลักของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำนั้น คือผูท้ ี่กำลังเพิกเฉยต่อควำมรักผิดชอบอัน
สำคัญยิง่ ซึ่ งพระเจ้ำทรงมอบไว้แก่เขำ เด็กที่พอ่ แม่สอนให้รักพระเยซูคริ สต์โดยกำรอบรม ทำตัวเป็ นตัว
ตัวอย่ำงแก่เด็กและหัดให้เด็กศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์จนมีควำมเข้ำใจโดยตลอดนั้น เด็กจะเติบโต
เป็ นผูท้ ี่มีอำรมณ์แจ่มใส จิตใจเยือกเย็นมัน่ คง สำมำรถเผชิญกับอุปสรรคหรื อปั ญหำต่ำง ๆ ในชีวติ ได้
ด้วยดี เขำจะเคำรพรักพ่อแม่ ประพฤติชอบต่อผูอ้ ื่น และดำเนินชีวิตตำมพระประสงค์พระเจ้ำ (ดูพระ
ธรรมสุ ภำษิต 22:6)
สรุ ป ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบิดำมำรดำกับบุตร จะต้องไม่ถูกทำลำยลงโดยกำรเข้ำใจผิด และ
กำรไม่ไว้ใจซึ่ งกันและกันทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ควรจะเข้ำกันได้ดี และสำมำรถแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใน
ชีวติ คริ สเตียนให้กนั และกันได้ เด็กจะต้องเอำใจใส่ ต่อพระวจนะของพระเจ้ำ รักพระเยซูคริ สตเจ้ำ และ
แสดงควำมเคำรพนบนอบเชื่ อฟังบิดำมำรดำ ผูใ้ หญ่จะต้องดำเนินชีวิตในทำงอันชอบธรรมของพระเจ้ำ
ว่ำกล่ำวตักเตือนบุตรให้มีควำมยำเกรงพระเจ้ำ หลีกเลี่ยงควำมไม่คงเส้นคงวำ เปิ ดโอกำสให้เด็กพูดคุย
แสดงควำมคิดเห็นกับตน และให้กำรทะนุถนอมเอำใจใส่ เด็ก นี่แหละหนทำงที่จะนำควำมสมัคสมำน
กลมเกลียวมำสู่ ครอบครัว และจะผลิตประชำกรที่จะนำควำมเจริ ญรุ่ งเรื องมำสู่ สังคม
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บทที่ 4 กำรอยู่ในสั งคม
กำรถกเถียงปัญหำในหัวข้อเรื่ อง “ทำอย่ำงไรชีวติ จึงจะมีควำมสุ ข?” นั้น เรำเริ่ มต้นโดยชี้ให้เห็น
ว่ำ ทุกคนจะต้องมีควำมเข้ำใจตนเองอย่ำงดีพอเสี ยก่อน จึงสำมำรถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่ำงรำบรื่ นชื่นบำน
ได้ เขำจะต้องปฏิเสธควำมคิดอันไร้แก่นสำรที่วำ่ มนุ ษย์เป็ นเพียงสัตว์ที่เจริ ญขึ้นมำตำมกระบวนกำร
วิวฒั นำกำรของสิ่ งที่มีชีวิต และต้องเชื่อตำมหลักของพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ มนุษย์เป็ นบุคคลซึ่ งพระ
เจ้ำทรงสร้ำงขึ้นให้เหมือนกับพระลักษณะของพระองค์ แต่ได้เสื่ อมทรำมไปเพรำะบำป แต่พระเจ้ำก็ทรง
รักมนุษย์และมีพระประสงค์ให้มนุษย์รอดพ้นจำกบำป
ต่อจำกนั้นได้พิจำรณำถึงหน่วยพื้นฐำนของ
สังคม คือครอบครัว และได้กล่ำวถึงคำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เกี่ยวกับหน้ำที่ของสำมีภรรยำที่
พึงปฏิบตั ิต่อกัน และได้แจกแจงถึงควำมรับผิดชอบซึ่ งกันและกันระหว่ำงพ่อแม่และลูก ทั้งได้ให้
ข้อสังเกตว่ำ หำกมีครอบครัวที่ยอมให้พระเยซูคริ สต์ควบคุมบังคับบัญชำ และในครอบครัวนั้น ๆ มี
ควำมเชื่อฟัง ควำมเคำรพนบนอบ ควำมรักและควำมทะนุถนอม อำศัยอยูใ่ นสังคมใดแล้ว สังคม
ส่ วนรวมย่อมจะได้รับผลประโยชน์อย่ำงมหำศำลโดยทัว่ ถึงกัน
ในบทนี้ เรำจะพูดถึงกำรดำเนินชีวติ คริ สเตียนในสังคมทุก ๆ วันคริ สเตียนจะต้องพบกับบุคคล
ที่ทำให้เขำผิดหวัง ต้องคบค้ำสมำคมกับคนที่มีจิตใจหยำบช้ำ ชอบพูดปด ลักเล็กขโมยน้อย คดโกง
ประพฤติชวั่ และพูดจำหยำบคำย นอกจำกนั้นเขำยังต้องติดต่อกับบำงคนซึ่ งเกลียดเขำ เพรำะเหตุที่เขำ
เป็ นคริ สเตียนและพยำยำมทำร้ำยจิตใจเขำทุกวิธีทำง บุตรของพระเจ้ำจะดำเนินชีวิตในสังคมที่เต็มไป
ด้วยควำมเห็นแก่ตวั และจิตใจคนมีแต่ควำมโลภ โกรธ หลง พยำบำทอำฆำต ได้อย่ำงไร? พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ตอบปั ญหำนี้ โดยวำงหลักเกณฑ์อนั เป็ นมำตรฐำนตำยตัว ให้คริ สเตียนประพฤติปฏิบตั ิใน
สังคม ซึ่ งหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวเหล่ำนี้ เรำจะต้องเอำใจใส่ ให้ดี

1. วิธีอยู่ในสั งคมอันเสื่ อมทรำม
ปั ญหำแรกก็คือ จะอยูก่ บั เพื่อนฝูงและคนรู ้จกั มักคุน้ ได้อย่ำงไร? คนเหล่ำนี้บำงคนอำจเป็ นคนมี
ชื่อเสี ยง มีฐำนะกำรเงินหรื อมีตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนดี และอำจจะเป็ นสมำชิกของคริ สตจักร แต่บำงคน
ก็มีอุปนิสัยใจคอหรื อควำมประพฤติส่วนตัวที่ไม่น่ำคบ และบำงคนก็ทำให้ท่ำนผิดหวัง หรื อแสดง
อำกำรให้เห็นชัดว่ำ เขำไม่ชอบหน้ำท่ำนเอำเสี ยเลย เอำละ ทีน้ ีขำ้ พเจ้ำจะขอประกำศอย่ำงโจ่งแจ้งว่ำ ถ้ำ
ท่ำนเป็ นคริ สเตียน ท่ำนย่อมไม่มีสิทธิ์ ใด ๆ เลยแม้แต่นอ้ ย ที่จะดูถูกเหยียดหยำมผูท้ ี่สร้ำงควำมปวดร้ำว
ใจให้แก่ท่ำน และท่ำนไม่ควรเบื่อหน่ำยท้อถอย เมื่อท่ำนต้องผิดหวังในคนบำงคนที่ท่ำนเฝ้ ำพยำยำมที่จะ
ช่วยให้เขำเป็ นคริ สเตียน ทั้งไม่ควรเกลียดชังผูท้ ี่ทำผิดต่อท่ำนหรื อไม่ชอบท่ำน หำกท่ำนได้ตอ้ นรับพระ
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เยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำนแล้ว ท่ำนย่อมอยูภ่ ำยใต้ควำมผูกพันที่จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของ
พระองค์โดยเคร่ งครัด
“เรำให้บญั ญัติใหม่แก่เจ้ำทั้งหลำย คือให้เจ้ำรักซึ่ งกันและกัน เรำรักเจ้ำทั้งหลำยมำแล้วฉันใด
เจ้ำจงรักซึ่ งกันและกันด้วยฉันนั้น” (ยอห์น 13:34)
คำตรัสของพระองค์ขำ้ งต้นนี้ อำจสรุ ปโดยย่อได้วำ่ “ให้ท่ำนรัก...เหมือนดังที่พระองค์ได้รัก
ท่ำนแล้ว” พึงจดจำถ้อยคำเหล่ำนี้ไว้ และนำไปปฏิบตั ิต่อคนที่ทำให้ท่ำน “ปวดร้ำว” ท่ำนรู ้สึก
ตะขิดตะขวงในบ้ำงหรื อไม่ ในกำรที่ท่ำนพยำยำมหำทำงหลีกหนีจำกผูท้ ี่ท่ำนเห็นว่ำด้อยกว่ำท่ำน? ท่ำน
ไม่คิดหรื อว่ำพระเจ้ำก็คงทอดพระเนตรเห็นควำมไม่น่ำดูในตัวท่ำน? แต่กระนั้นพระองค์ยงั ทรงรักท่ำน
ท่ำนไม่รู้สึกละอำยใจเลยหรื อ หำกคนรักหรื อเพื่อนสนิทที่สุดของท่ำน เกิดล่วงรู ้ควำมคิดที่ท่ำนปิ ดบังไว้
เหมือนดังที่พระเยซูคริ สต์ทรงหยัง่ รู ้ แต่แม้กระนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงหลีกเลี่ยงจำกท่ำน หรื อปฏิเสธที่
จะเป็ นมิตรสนิทกับท่ำน
ท่ำนผูอ้ ่ำนที่รัก พึงระลึกว่ำ เรำทุกคนเป็ นพี่นอ้ งสื บเชื้อสำยเดียวกันมำ และเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของ
มนุษย์ผเู ้ สื่ อมทรำมไปเพรำะบำปด้วยกันทั้งนั้น พระเจ้ำทรงมีพระทัยเมตตำกรุ ณำโปรดยกโทษให้แก่เรำ
และไม่เพียงแต่เท่ำนั้น พระองค์ยงั ทรงเอำพระทัยใส่ คอยช่วยเหลือเรำโดยทรงถือว่ำเรำเป็ นบุตรของ
พระองค์ ทั้ง ๆ ที่เรำเป็ นคนบำปและเหลวไหลใช้กำรไม่ได้ พระองค์ทรงรู ้วำ่ เรำเป็ นคนอ่อนแอขำด
กำลัง บกพร่ องและกระเดียดที่จะทำบำปอยูเ่ สมอ แม้จะได้รับควำมรอดแล้วก็ตำมที ผูเ้ ขียนพระธรรม
สดุดี ได้กล่ำวสดุดีถึงน้ ำพระทัยของพระเจ้ำไว้ดงั นี้
“บิดำเมตตำบุตรของตนมำกฉันใด พระยะโฮวำห์ทรงพระเมตตำคนที่ยำเกรงพระองค์มำกฉัน
นั้น เพรำะพระองค์ทรงทรำบร่ ำงกำยของข้ำพเจ้ำแล้ว พระองค์ทรงระลึกอยูว่ ำ่ พวกข้ำพเจ้ำเป็ นแต่ผงคลี
ดิน” (สดุดี 103:13, 14)
ข้อบกพร่ องอันร้ำยแรงของคริ สเตียนในปั จจุบนั นี้ คือ กำรไม่อยำกแสดงตนเป็ นมิตร กับผูท้ ี่ไม่
มีคุณลักษณะที่น่ำชื่นชอบหรื อประพฤติชวั่ ช้ำ เรำเป็ นพยำนแก่ชำวโลกว่ำ ถ้ำเขำเชื่ อเป็ นคริ สเตียน ชีวติ
เขำจะดีข้ ึน ในขณะที่ชีวติ ของเรำเองไม่ได้แสดงควำมดีเด่นอะไรให้เขำเห็นเลย จงตรองดูซิวำ่ หำกพระ
เยซูคริ สต์ทรงถือโทษเรำ เหมือนดังที่เรำถือโทษผูอ้ ื่นแล้ว จะเป็ นอย่ำงไรจงแน่ใจเถิดว่ำ ตัวเรำยังมี
ข้อบกพร่ องอยูอ่ ีกมำกโขทีเดียว ขอให้เรำมองข้ำมควำมผิดของผูอ้ ื่นเสี ยเถิด จงเอำชนะควำมขัดเคืองใจ
อันเป็ นวิสัยของ “เนื้อหนัง” เสี ย และจงรักเขำเหมือนดังที่พระคริ สต์ทรงรักเรำ พึงสำเหนียกไว้ในจิตใจ
อยูเ่ สมอว่ำเรำทุกคนเป็ นคนบำปด้วยกันทั้งนั้น และแต่ละคนก็ตอ้ งกำรกำรอภัยโทษและควำมช่วยเหลือ
จำกพระเจ้ำ
อัครสำวกเปำโลได้ให้คำตักเตือน ที่เรำควรเอำใจใส่ ไว้ดงั นี้
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“ท่ำนทั้งหลำยจงเมตตำซึ่ งกันและกัน
มีใจเอ็นดูซ่ ึ งกันและกันและอภัยโทษให้กนั และกัน
เหมือนพระเจ้ำได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่ำนทั้งหลำยในพระคริ สต์” (เอเฟซัส 4:32)
ข้อพระธรรมข้อนี้ ควรแก่กำรที่จะนำมำใช้ในครอบครัวที่คริ สตจักร ในโรงเรี ยน ในชุมชน
และในเวลำทำงำนหรื อในยำมเล่นสนุกสนำนกับผูอ้ ื่น ท่ำนจะพบว่ำ ควำมผิดของผูอ้ ื่นนั้นหำได้ยงิ่
หย่อนไปกว่ำควำมผิดของตัวท่ำนเองเลย อันที่จริ ง คนบำงคนซึ่ งท่ำนเคยคิดว่ำ ถึงอย่ำงไรท่ำนก็ไม่มี
วันที่จะรักเขำได้น้ นั อำจกลำยเป็ นเพื่อนที่รักใคร่ ของท่ำนในภำยหลังก็เป็ นได้ จงแน่ใจเถิดว่ำ คนส่ วน
ใหญ่จะแสดงควำมรักตอบ หำกท่ำนแสดงควำมรักต่อเขำอย่ำงสม่ำเสมอและด้วยควำมจริ งใจ

2. วิธีอยู่ร่วมกับโลกียชน
คริ สเตียนต้องเรี ยนรู ้ ที่จะดำเนินชีวติ ร่ วมกับคนที่แช่งด่ำพระเจ้ำ ไร้ศีลธรรม โหดเหี้ ยม ปล่อย
ตัวไปตำมกิเลสตัณหำเพรำะตรำบใดที่เรำยังอยูใ่ นโลก เรำก็จะต้องติดต่อหรื อคลุกคลีอยูก่ บั โลกียชน
เหล่ำนั้นอย่ำงไม่มีทำงหลีกเลี่ยงได้ เรำอำจจะต้องติดต่อกันเพียงครั้งครำว หรื ออำจจะต้องทำงำน
ร่ วมกันในที่เดียวกันวันละหลำยชัว่ โมง แม้ตำมถนนหนทำงหรื อในที่ชุมนุมชน ก็จะต้องพบกับคนที่
พูดจำหยำบคำย หรื อชอบล้อเลียนพระนำมพระเยซู ส่ วนคริ สเตียนที่เป็ นนิสิตนักศึกษำ ก็จะต้อง
เผชิญหน้ำกับเพื่อนนักศึกษำซึ่ งชอบอวดควำมรู ้ ดูถูกพระเจ้ำ และชอบอวดควำมสำรเลวของตน รำวกับ
ว่ำเป็ นของโก้หรู
คริ สเตียนควรปฏิบตั ิตวั อย่ำงไร เมื่อต้องเผชิญหน้ำกับคนที่แช่งด่ำพระเจ้ำ คนพูดจำหยำบคำย
หรื อคนชัว่ ช้ำลำมกทั้งหลำยแหล่ กำรเป็ นพยำนโดยใช้ถอ้ ยคำกระตุน้ เตือนอย่ำงรุ นแรงอำจเป็ นกำรยัว่ ยุ
ให้คนเหล่ำนั้นยิง่ แสดงอำกำรเย้ยหยัน และสรรหำคำหยำบคำยมำแช่งด่ำหนักยิง่ ขึ้น เรำจะต้องไม่ยอ่ ท้อ
หรื ออ่อนระอำ แต่จะต้องตระหนักว่ำ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อคนบำป และคนชัว่ ช้ำสำร
เลวเหล่ำนั้นต้องกำรควำมรอดพ้นบำป เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้วเรำก็จะต้องไม่เหยียดหยำมเขำ ไม่หลีกหนี
เขำ และไม่มองดูเขำด้วยอำกำรดูแคลนเหมือนพวกฟำริ สี ถ้ำจะพิจำรณำถึงชีวิตของพระเยซูคริ สต์แล้ว
จะเห็นได้วำ่ ตลอดพระชนมชี พของพระองค์ มีแต่ควำมเมตตำกรุ ณำและให้อภัยอยูเ่ สมอ ในพระธรรม
ยอห์นบทที่ 4 เรำย่อมจะเห็นว่ำพระองค์ทรงมีพระทัยเมตตำกรุ ณำต่อหญิงชัว่ ซึ่ งพระองค์ทรงพบที่บ่อ
น้ ำสักเพียงไร และในบทที่ 7 ของพระธรรมเล่มเดียวกันนี้ จะเห็นได้เช่นเดียวกันว่ำ พระองค์ได้ทรงให้
อภัยและให้ควำมมัน่ ใจแก่หญิงคนหนึ่งซึ่ งกระทำผิดฐำนล่วงประเวณี พระองค์ได้ประทำนควำมรอด
ให้แก่นกั โทษอุกฉกรรจ์ซ่ ึ งถูกตรึ งอยูเ่ คียงข้ำงกับพระองค์บนไม้กำงเขน
เมื่อนักโทษผูน้ ้ นั มองดู
พระองค์ในท่ำทีที่สำนึกผิดและด้วยควำมเชื่อ และแม้กระทัง่ เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว ก็ยงั ได้
ตรัสกับเซำโล ซึ่ งเป็ นศัตรู คู่อำฆำตของคริ สเตียนในคริ สตจักรสมัยเริ่ มแรก ด้วยพระองค์เอง ได้
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พระรำชทำนอภัยโทษแก่เขำ และแต่งตั้งเขำให้เป็ นอัครสำวก “ผูย้ งิ่ ใหญ่แห่งยุค” พระเยซูคริ สต์ทรงรัก
คนบำป ทรงแสวงหำและช่วยคนบำปทุกคนที่เชื่อไว้วำงใจพระองค์ ให้ได้รับควำมรอด
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก ท่ำทีในจิตใจของท่ำนที่มีต่อโลกียชนคนชัว่ จะเป็ นเครื่ องวัดว่ำท่ำนจะ
สำมำรถช่วยให้เขำเป็ นคริ สเตียนได้มำกน้อยเพียงใด ถ้ำท่ำนดูถูกเขำ และไม่มีจิตใจเมตตำกรุ ณำต่อเขำ
ท่ำนจะไม่สำมำรถช่วยเขำให้เป็ นคริ สเตียนได้เลยหำกท่ำนเห็นว่ำตัวท่ำนดีกว่ำเขำโดยลืมนึกว่ำ ตัวท่ำน
เองก็มีสภำพเป็ นคนบำปเช่นเดียวกับเขำ ก็เท่ำกับว่ำท่ำนกำลังเร่ งให้เขำจมดิ่งลงไปสู่ ควำมผิดบำปหนัก
เข้ำอีก ท่ำนอำจจะระงับยับยั้งคำพูดของท่ำน และพยำยำมที่จะปิ ดบังซ่อนเร้นควำมคิดของท่ำนไว้โดย
ทุกวิถีทำง เท่ำที่ท่ำนจะทำได้ แต่เขำก็จะจับท่ำทีของท่ำนได้ และหันเหไปจำกท่ำนและควำมเชื่อที่ท่ำน
ประกำศ
ถ้ำหำกท่ำนและข้ำพเจ้ำไม่รู้สึกว่ำ เป็ นภำระที่จะต้องแสดงควำมเมตตำกรุ ณำ ต่อคนที่กำลัง
หลงใหลในกำรกระทำทำควำมผิดบำป
เรำควรจะคุกเข่ำลงอธิ ษฐำนจำเพำะพระพักตร์พระเจ้ำและ
สำรภำพถึงควำมเย็นชำในจิตใจของเรำต่อพระองค์ พระเยซูทรงสั่งว่ำ “จงรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรัก
ตนเอง” (มัทธิว 19:19) ฉะนั้นหำกท่ำนมองดูคนบำปโดยไม่รู้สึกสลดใจว่ำ ในที่สุดเขำจะต้องรับโทษใน
นรกชัว่ นิ รันดร์ ก็พึงรู ้ไว้เถิดว่ำ ท่ำนกำลังจะดำเนินชีวิตโดยไม่เชื่อฟังพระเยซูคริ สต์ จงสำรภำพควำมผิด
บำปของท่ำนเสี ย
และทูลขอให้พระเจ้ำทรงโปรดประทำนพลังแห่งควำมรักและควำมกรุ ณำของ
พระองค์ให้มำอยูใ่ นจิตใจของท่ำน เพื่อจะได้เป็ นแรงให้ท่ำนสำมำรถยิม้ แย้มกับคนที่ชวั่ ช้ำสำรเลวที่สุด
ด้วยน้ ำใสใจจริ งได้
สำมำรถจะพูดกับเขำด้วยถ้อยคำที่กอปรด้วยควำมเมตตำกรุ ณำและเป็ น
คุณประโยชน์แก่เขำ และสำมำรถกระทำในสิ่ งซึ่ งจะประทับอยูใ่ นจิตใจของเขำว่ำ ท่ำนมีควำมห่วงใย
อย่ำงจริ งใจ ที่จะช่วยให้เขำได้รับควำมรอดโดยพระเยซูคริ สต์
เมื่อคริ สเตียนมีควำมห่วงใยอย่ำงแท้จริ งและสำแดงควำมรักต่อคนชัว่ ไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่ งจะต้อง
เกิดขึ้น คือ เขำจะได้รับควำมรอดพ้นบำปโดยทำงเรำ หรื อมิฉะนั้น เขำก็จะกลำยเป็ นคนต่อต้ำนพระจ้ำ
น้อยลง คนเป็ นอันมำกจะเชื่ อข่ำวประเสริ ฐและต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แต่บำงคนอำจจะ
ไม่ยอมเชื่อเป็ นคริ สเตียน แต่ถึงอย่ำงไร เขำก็จะรู ้สึกชื่นชมในควำมประพฤติของเรำ และจะยอมรับว่ำ
ควำมเชื่อของคริ สเตียนมีอิทธิ พลในกำรยกระดับจิตใจคนจริ ง ๆ แน่นอนล่ะ ดังที่กล่ำวไว้แต่ตน้ แล้วว่ำ
ย่อมมีคนซึ่ งจมอยูใ่ นควำมชัว่ จะเกลียดชังเรำรุ นแรงยิง่ กว่ำเก่ำ จนอำจถึงขนำดกดขี่ข่มเหงเรำ ซึ่ งใน
เรื่ องนี้พระเยซูก็เตือนสำวกของพระองค์ไว้แล้วว่ำ
“ถ้ำท่ำนทั้งหลำยได้อยูฝ่ ่ ำยโลก ๆ ก็จะรักซึ่ งเป็ นของ ๆโลกเอง แต่วำ่ เพรำะท่ำนมิได้อยูฝ่ ่ ำยโลก
แต่เรำได้เลือกท่ำนออกจำกโลก เหตุฉะนั้นจึงชังท่ำน จงระลึกถึงคำที่เรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยแล้วว่ำ
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บ่ำวจะเป็ นใหญ่กว่ำนำยก็หำมิได้ ถ้ำเขำข่มเหงเรำแล้ว เขำคงจะข่มเหงท่ำนทั้งหลำยด้วย” (ยอห์น
15:19,20)
เรำไม่ควรยอมให้ควำมเกลียดชังเข้ำมำเป็ นเครื่ องกีดขวำงมิให้เรำแสดงควำมรัก ควำมเมตตำ
กรุ ณำ และอธิ ษฐำนเพื่อโลกียชน จงแน่ใจเถิดว่ำ กำรเป็ นพยำนทำงคำพูดและควำมประพฤติอย่ำงเสมอ
ต้นเสมอปลำยของเรำนั้น
จะช่วยให้โลกียชนได้รับควำมรอดเป็ นจำนวนอันโขกว่ำที่จะทำให้คน
เหล่ำนั้นกลับจมลึกลงไปในควำมผิดบำปและมีโทสะจริ งจริ ตรุ นแรงยิง่ ขึ้น จงเชื่อเถิดว่ำแม้บำงคนซึ่ ง
เกลียดชังเรำก็ อำจจะหันมำเชื่อพระคริ สต์ในภำยหลังก็ได้

3. วิธีอยู่กบั ผู้ทเี่ กลียดชังเรำ
เมื่อคริ สเตียนคนใดดำเนินชีวิต ในทำงอันชอบธรรมของพระเจ้ำ และพยำยำมอย่ำงจริ งใจที่จะ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พบกับสวัสดิภำพทั้งในทำงวัตถุและจิตใจ แต่กลับถูกเกลียดชังและถูกข่มเหง ก็
พึงรู ้ไว้เถิดว่ำ นัน่ แหละพระเจ้ำกำลังทรงทดสอบควำมรักของเขำ เพรำะโดยสภำพของจิตใจแล้ว เรำทุก
คนย่อมจะรักคนที่รักเรำ และกรุ ณำต่อผูท้ ี่ยกย่องชมเชยกำรกระทำของเรำฉะนั้นจึงเป็ นกำรยำกที่เรำจะมี
ควำมห่วงใยคนชัว่ (ซึ่ งตำมปกติเรำก็ไม่อยำกยุง่ เกี่ยวด้วยอยูแ่ ล้ว) อย่ำงจริ งใจ โดยไม่คิดเห็นแก่ตวั แม้
เรำจะรู ้วำ่ พระเจ้ำทรงประสงค์ให้เรำประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้น แต่ก็รู้สึกตัวเรำต่อต้ำนควำมคิดที่วำ่ ให้รัก
คนที่เกลียดชังเรำ และอธิ ษฐำนเผื่อผูท้ ี่เหยียดหยำมเรำอยูเ่ สมอ แต่เรำก็จะต้องยอมรับว่ำข้อพระธรรม
ข้ำงล่ำงนี้ เป็ นบทสรุ ปคำสั่งของพระองค์พระเยซูคริ สต์ที่ให้เรำรักศัตรู
“ท่ำนทั้งหลำยได้ยนิ คำซึ่ งกล่ำวไว้วำ่ จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู ฝ่ ำยเรำบอกท่ำนว่ำ จงรัก
ศัตรู และอวยพรแก่คนที่แช่งด่ำท่ำน จงทำคุณแก่ผทู ้ ี่เกลียดชังท่ำน และจงขอพรให้แก่ผทู ้ ี่ประทุษร้ำย
เคี่ยวเข็ญท่ำน เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นบุตรของพระบิดำของท่ำนผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์เพรำะว่ำพระองค์ทรง
บันดำลให้ดวงอำทิตย์ข้ ึน ส่ องสว่ำงแก่คนดี และคนชัว่ และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม”
(มัทธิว 5:43-45)
พระเยซูคริ สต์ทรงให้คำสัง่ นี้ แก่ผเู ้ ชื่อไว้วำงใจพระองค์เพรำะว่ำผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับพระรำชทำน
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั ย่อมไม่อำจมีจิตใจกรุ ณำ ไม่คิดอำฆำตมำดร้ำยต่อผูอ้ ื่นได้เลย พระคุณอันนี้เป็ น
ของผูท้ ี่ได้รับชีวติ ใหม่โดยควำมเชื่อ และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น เพรำะว่ำพระ
เจ้ำทรงโปรดประทำนควำมรอดให้เรำ เรำจึงมีควำมรับผิดชอบที่จะสำแดงควำมรัก กำรให้อภัย และ
ควำมเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ไม่วำ่ เขำจะกล่ำวหรื อประพฤติปฏิบตั ิเช่นไรต่อเรำ
ถ้ำท่ำนอธิ ษฐำนเผื่อศัตรู ของท่ำนอย่ำงจริ งใจแล้ว ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่ท่ำนจะเกลียดชังเขำ ท่ำน
จะมีทศั นะว่ำ เขำก็เป็ นคนบำปคนหนึ่งเช่นเดียวกันกับท่ำน ท่ำนจะตระหนักว่ำ ท่ำนเองก็มีควำมใฝ่ ต่ำ
โดยสันดำนเช่นกัน และจะเข้ำใจว่ำ หำกมิใช่เพรำะพระคุณของพระเจ้ำ ท่ำนเองก็จะดื้อรั้นต่อควำมจริ ง
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ของพระเจ้ำเช่นกัน ท่ำนจะเชื่อแน่วำ่ พระคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อคนที่เกลียดชังท่ำน และมีควำม
เชื่อมัน่ ว่ำพระเจ้ำมีน้ ำพระทัยและมีฤทธิ์ อำนำจที่จะยกโทษบำป และเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเขำให้ดีข้ ึน
ท่ำนจึงจะไม่มีจิตใจเครี ยดแค้นชิงชังเขำหรื อหยุดยั้งที่จะอธิ ษฐำนเพื่อเขำอย่ำงสม่ำเสมอ
แน่ละ แม้คนที่เกลียดชังพระเยซูจะเป็ นผูท้ รงอำนำจและใช้อำนำจสิ ทธิ์ ขำดของเขำสัง่ จำคุก
หรื อประหำรชีวติ คริ สเตียนก็จะมีใจเคียดแค้นชิงชังต่อเขำไม่ได้ แต่จะต้องเอำอย่ำงพระองค์ให้จงได้
เหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงอธิ ษฐำนเผือ่ ผูท้ ี่ตรึ งพระองค์ไว้กบั ไม้กำงเขนว่ำ “โอพระบิดำเจ้ำข้ำ ขอ
โปรดอภัยโทษเขำ เพรำะเขำไม่รู้วำ่ เขำทำอะไร” (ลูกำ 23:34) ซะเตฟำโนก็ได้กระทำเช่นเดียวกันนี้ เมื่อ
เขำถูกฝูงชนซึ่ งกำลังโกรธจัดและเคียดแค้นอย่ำงที่สุด ขับไล่ออกไปนอกกรุ งเยรู ซำเล็มและเอำหิ นขว้ำง
ซะเตฟำโน ซึ่ งตอนนั้นเพิง่ จะเชื่อเป็ นคริ สเตียนได้ไม่นำนนัก ได้คุกเข่ำลงในขณะที่กอ้ นหิ นเริ่ มกระทบ
ร่ ำงเขำ แหงนหน้ำขึ้นดูฟ้ำสวรรค์ และอ้อนวอนขอต่อพระเจ้ำเป็ นครั้งสุ ดท้ำย ซะเตฟำโนมิได้อธิ ษฐำน
ขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ แต่ได้อธิ ษฐำนขอให้พระเจ้ำทรงเมตตำกรุ ณำต่อผูท้ ี่กำลังประหัตประหำร
เขำอยู่ ว่ำดังนี้ “ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ขอโปรดอย่ำทรงถือโทษเขำเพรำะบำปนี้ ” (กิจกำร 7:60)
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก นี่คือหนทำงที่พระเจ้ำทรงให้ท่ำนไว้สำหรับกำรที่ท่ำนจะอยูก่ บั ผูท้ ี่เกลียด
ชังท่ำน ท่ำนต้องรักเขำและอธิ ษฐำนเผื่อเขำ โดยไม่คำนึ งว่ำเขำจะประพฤติปฏิบตั ิต่อท่ำนอย่ำงไร และ
ท่ำนพึงแน่ใจว่ำ หำกท่ำนเชื่อฟังและปฏิบตั ิตำมหลักคำสอนและแบบอย่ำงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแล้ว
ย่อมจะส่ งผลอย่ำงรวดเร็ วยิง่ คนเป็ นอันมำกจะประทับใจต่อสิ่ งที่เขำเห็นในตัวท่ำน จะเกิดควำมสำนึก
ผิด โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และเชื่อไว้วำงใจพระเยซู คริ สต์ ประวัติศำสตร์ ของคริ สตจักรสมัยอัคร
สำวกเป็ นเครื่ องพิสูจน์วำ่ เมื่อคริ สเตียนรักศัตรู อำนำจของข่ำวประเสริ ฐมีบทบำทขึ้นทันที คริ สเตียน
เพียงหยิบมือเดียว สำมำรถที่จะ “คว่ำโลก” ในสมัยนั้นโดยใช้เวลำเพียงไม่กี่ปี ควำมมีใจกรุ ณำและ
เข้มแข็งเช่นนี้ เป็ นสิ่ งที่เรำอำจมีได้เช่นกัน ดังนั้น ขอให้เรำตั้งใจว่ำโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้ำ เรำจะมี
ควำมรักแท้ต่อศัตรู ของเรำ จะอธิ ษฐำนเผื่อเขำ และจะมองเขำในแง่ดีเสมอ
ควำมทุกข์ กำรแก่งแย่งชิงดี ควำมกระด้ำงกระเดื่องและควำมเกลียดชัง ริ ษยำอำฆำต ซึ่ งมีอยูใ่ น
สังคมโลกทุกวันนี้ไม่อำจจะเยียวยำแก้ไขได้โดยทำงอื่น นอกจำกทำงพระเยซูคริ สต์ทำงเดียวเท่ำนั้น ไม่
มีใครซึ่ งปรำศจำกควำมเชื่ อในพระเยซูคริ สต์จะสำมำรถมีชีวติ อยูอ่ ย่ำงไม่เห็นแก่ตวั มีควำมโอบอ้อมอำรี
ต่อผูอ้ ื่นและอธิ ษฐำนเผือ่ คนที่เกลียดชังเขำ หรื อพยำยำมหำทำงก่อเรื่ องเดือดร้อนให้แก่เขำได้เลย หำก
ปรำศจำกพระกรุ ณำธิ คุณของพระเยซูคริ สต์เจ้ำแล้ว ย่อมไม่มีใครสักคนเดียวที่จะสำมำรถปฏิบตั ิตำม
คำสั่งของพระองค์อย่ำงครบถ้วนได้ ฉะนั้นหำกท่ำนยังไม่ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดส่ วนตัวของท่ำนจงเชื่ อพระองค์เสี ยเดี๋ยวนี้ จงสำรภำพต่อพระเจ้ำว่ำ ท่ำนเป็ นคนบำป ยอมรับว่ำท่ำน
มีควำมบกพร่ องในกำรดำเนิ นชีวติ จงเชื่ อว่ำพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่บำปของท่ำน และจง
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ไว้วำงใจพระองค์ พระเจ้ำจะทรงโปรดยกควำมผิดบำปของท่ำนเสี ยจะประทำนชีวติ ใหม่ให้แก่ท่ำน และ
จะใช้ท่ำนให้เป็ นทำงนำพระพรและควำมรอดของพระองค์ไปสู่ ผอู ้ ื่น
ข้ำพเจ้ำขอแนะนำท่ำนสักหน่อยเถิด ในกำรที่จะเริ่ มเชื่ อวำงใจพระเยซูคริ สต์ ท่ำนอำจจะ
อธิ ษฐำนง่ำย ๆ ดังนี้ ก้มศีรษะหลับตำ และพูดกับพระองค์วำ่
“ข้ำแด่องค์พระเยซูคริ สตเจ้ำ ข้ำพระองค์รู้ตวั ว่ำข้ำพระองค์เป็ นคนบำป และขอสำรภำพว่ำ ข้ำ
พระองค์ตอ้ งกำรควำมรอดข้ำพระองค์เป็ นผูส้ มควรที่จะถูกพระองค์ลงโทษ
แต่ขำ้ พระองค์เชื่ อว่ำ
พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อไถ่ควำมผิดบำปของข้ำพระองค์และเชื่อว่ำพระองค์ได้ทรงทำลำยอำนำจ
มัจจุรำชเสี ยแล้ว โดยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ ข้ำพระองค์จะขอรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของข้ำพระองค์ ณ บัดนี้ พระองค์เท่ำนั้นที่เป็ นควำมหวังของข้ำพระองค์อำเมน”
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ทำอย่ ำงไร ชีวิตจึงจะมีควำมสุ ข
กำรถกเถียงปัญหำในหัวข้อเรื่ อง “ทำอย่ ำงไรชี วติ จึงจะมีควำมสุ ข?” นั้น เรำเริ่ มต้นโดย
ชี้ให้เห็นว่ำ ทุกคนจะต้องมีควำมเข้ำใจตนเองอย่ำงดีพอเสี ยก่อน จึงสำมำรถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่ำงรำบรื่ น
ชื่นบำนได้ เขำจะต้องปฏิเสธควำมคิดอันไร้แก่นสำรที่วำ่
มนุษย์เป็ นเพียงสัตว์ที่เจริ ญขึ้นมำตำม
กระบวนกำรวิวฒั นำกำรของสิ่ งที่มีชีวติ และต้องเชื่ อตำมหลักของพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ มนุษย์เป็ น
บุคคลซึ่ งพระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นให้เหมือนกับพระลักษณะของพระองค์ แต่ได้เสื่ อมทรำมไปเพรำะบำป
แต่พระเจ้ำก็ทรงรักมนุษย์และมีพระประสงค์ให้มนุษย์รอดพ้นจำกบำป
ต่อจำกนั้นหนังสื อเล่มนี้ ได้พิจำรณำถึงหน่วยพื้นฐำนของสังคมคือครอบครัว และได้กล่ำวถึง
คำสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เกี่ยวกับหน้ำที่ของสำมีภรรยำที่พึงปฏิบตั ิต่อกัน และได้แจกแจงถึง
ควำมรับผิดชอบซึ่ งกันและกันระหว่ำงพ่อแม่และลูก ทั้งได้ให้ขอ้ สังเกตว่ำหำกมีครอบครัวที่ยอมให้พระ
เยซูคริ สต์ควบคุมบังคับบัญชำ และในครอบครัวนั้น ๆ มีควำมเชื่อฟัง ควำมเคำรพนบนอบ ควำมรักและ
ควำมทะนุถนอม อำศัยอยูใ่ นสังคมใดแล้ว สังคมส่ วนรวมย่อมจะได้รับผลประโยชน์อย่ำงมหำศำลโดย
ทัว่ ถึงกัน
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