รักใหม
ธงชัย ประดับชนานุรัตน
บิลลี่ ซันเดย นักเทศนชื่อดังในอดีต กลาววา...
“จงพยายามสรรเสริญภรรยาของคุณ แมวา จะทําใหเธอตกใจในตอนแรก!”
(Try praising your wife, even if it frightens her at first.)
ในพระธรรมสุภาษิต....
พระราชาเลมูเอลแหงมัสสา ทรงนํา “คําแมสอน” ของพระราชชนนีมายกยองผูเปนภรรยา (ที่ดี)
ไววา ... “ลูกของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามี ของเธอก็สรรเสริญเธอ!” (สุภาษิต 31:28)
ในปใหมนี้ ผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนใหรวมกันปดฝุนขัดสีฉวีวรรณ “ความสัมพันธ” ของ
เรากับผูอื่นใหใหมเอีย่ มอองพรอมเติม “ความรักสดใหม” อันสดใสซาบซายิ่งกวาเดิมลงไปดวยจะดี
ไหมครับ?
เอาเถอะครับ อยาอิดออด ลังเล หรือคิดอะไรมากเลย! แควันนี้คุณตัดสินใจวาคุณจะรวมมือกับ
พระเจาในการ “ใสใจ” ตอความสัมพันธระหวางคุณกับคนอื่นใหมากขึ้น โดยเริ่มตนจากคนใกลตัวที่สุด
ของคุณกอน เชน ภรรยา หรือสามี พอ แม หรือลูก แฟน หรือ เพื่อน ฯลฯ คุณจะสุขเกินบรรยายที่เดียว
เชียว!
นี่คือ คําเชิญชวนใหคุณลงมือทําในทันที!
และรับรองไดเลยวา ปใหมนี้ คุณจะรูสึกสุขสนุกยิ่งกวาในปที่ผานมา....
หากคุณมีแฟนแลว จงรักเขาหรือเธอใหมากกวาปที่ผานมา
หากคุณมีครอบครัวแลว....
จง “รัก” ภรรยา หรือ สามี ของคุณใหมากขึ้นกวาเดิมเชนกัน!
จงแสดง “ความรัก” นั้นออกมาเปน “การกระทํา” แบบจับตองไดอยางมีคุณภาพใหมากขึ้น!
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สามีที่ไมเคยชมเชยภรรยาเลย ลองฝกทําอยางที่ทาน อ.บิลลี่ ซันเดย แนะนํา
ไวในขางตน ดูสิครับ!
จงจําไวเสมอวา... “ทําเลว ทําชั่ว ไมตองฝกไมตองฝน!” แตหากวาจะ “ทําดีละก็ตองฝกเพราะ
ฝนธรรมชาติ (บาป)!”
โดยธรรมชาติทุกสิ่งลวนโนมลงสูที่ต่ํา เพราะแรงโนมถวง ดังนัน้ โดยนิสัยใจทุกคนจึงมัก
ใฝต่ํา!
1

การจะติ จะวิจารณจะแสดงความโกรธตอใครหรือทําสิ่งบาปชั่วที่ยวั่ ยวนใจถึงเปนเรือ่ งทําได
ทันทีทันใดไมตองคิด!
แตจะใหชมเชยทําดีหรือแสดงความรักตอใคร เปนเรื่องที่ตองใชพลังงานอยางมากและตอง
ฝกหัดทํา!
แมแตตวั อาจารยเปาโลผูเปนอัครทูตยังหัวเสียกับตัวเองในเรื่องนี้เลย เมือ่ ทานคร่ําครวญวา.....
“ขาพเจา ไมเขาใจ การกระทําของขาพเจาเอง เพราะวา ขาพเจาไมทําสิ่งที่ขาพเจาปรารถนาที่
จะทํา แตกลับทําสิ่งที่ขาพเจาเกลียดชังนั้น!” (โรม 7:15)
ใชครับ! พวกเราก็เปนเหมือน อ.เปาโลเชนกันที่รวู าอะไรดีแตไมทํา แตอะไรที่รวู าไมดี ก็ยังคง
ดื้อรั้นทําอยูเหมือนเดิม ชางเปนเรื่องที่เขาใจยากจริง ๆ
แตขอบพระคุณพระเจาที่ พระคัมภีร มีคําอธิบายและคําตอบในเรื่องนี้ เราจึงควรเรียนรูที่จะเขา
ใจความจริงในพระคัมภีร เพื่อปฏิบัติตนใหแตกตางจากคนทั่วไปที่ปลอยตัวไปตามกฏธรรมชาติบาป!
ดังคํากลาวทีว่ า .....
“โดยธรรมชาติ คนทั้งหลายลวนคลายคลึงกัน แตโดยการศึกษาพวกเขาจึงแตกตางกัน!”
(By nature all men are much alike but by education they become different.)
ใชครับ! โดยธรรมชาติ พวกเราจะเห็นแกตวั และทําบาปเหมือนคนอื่น ๆ
แตโดยการศึกษาพระวจนะของพระเจา และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยฤทธิ์เดชแหงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถมีชีวิตและกระทําสิ่งดีที่แตกตางจากคนทัง้ หลายได!
เหมือนดังที่ อ.เปาโลไดเรียนรูและมีประสบการณดังกลาวหลังจากทีท่ านคร่ําครวญวา.... “โอย
ขาพเจาเปนคนนา สมเพช อะไรเชนนี้ใครจะชวยขาพเจาใหพนจากรางกายนี้ซึ่งเปนของความตายได?”
เพราะในที่สุด ทานไดพบวา พระเจาผูทรงฤทธิ์ทรงสามารถชวยเปลีย่ น นิสยั หรือ สันดาน
ธรรมชาติ (บาป) ของทานไดโดยทางพระเยซูคริสต
ดังนั้น ปใหมนี้ ขอใหคณ
ุ เปลี่ยนแปลง ตัวของคุณเองในสิ่งที่คุณสามารถทําไดดวยตัวของคุณ
เอง แตหากสิง่ ใดเปนนิสัยหรือธรรมชาติแย ๆ เกินกวากําลังที่คุณจะแกไขตัวของคุณเอง ก็จงพึ่งอาศัย
พลังฤทธิ์ของพระเจา หรือรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใหม โดยการมอบถวายตัวของคุณแดพระเจา
อยางสิ้นเชิง
“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนโี้ ดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทาน
ทั้งหลายให ถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวติ อันบริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัย
พระเจา ซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจง
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รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปลีย่ นใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระ
เจาจะไดรวู าอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยีย่ ม” (โรม 12:1-2)
คุณผูอานที่รัก!
หากคุณตองการความกาวหนา กลายเปนคนที่นาคบ นายกยอง นาสรรเสริญ เปนที่รักและนา
นับถือของบุคคลทั่วไป คุณตองเต็มใจจายราคาสูง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ณ บัดนี้
ดังคํากลาวทีว่ า ....
“ราคาของความกาวหนา คือ การเปลี่ยนแปลง (แทบ) ทุกสิ่งที่เรามีอยู!”
(The Price of progress is change, and it is taking just about all we have.)
เวลานี้มีอะไร (ไมดี) ที่คณ
ุ ยังไมยอมเปลี่ยนแปลงอีก!
ปใหมแลว...คุณกับผมควรรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม ใหดกี วาเดิมจะดีกวา!
เพราะหากวาคุณถอมใจสํานึกและกลับใจใหมยอมรับสารภาพความบาปหรือความบกพรอง
ของคุณเอง คุณจะไดรับ “ความรักใหมสด” จากพระเจาผาน ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์!
ดังที่ อ.เปาโลกลาวไววา.....
“....เพราะเหตุวา ความรักของพระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งพระองคไดประทานใหแกเราแลว!” (โรม 5:5)
และหากคุณไดรับความรักใหม ๆ สด ๆ เต็มอัตราศึกเชนนี้แลว คุณจะใจกวางและทําใหภรรยา
(หรือสามี) ของคุณชื่นใจดวยการพูด คําชมเชยเพราะ ๆ ใหเธอ (หรือเขา) ไดยินแบบ “เต็ม ๆ หู” สักนิด
จะไดไหมครับ? !
แตหากคุณเปนคนไมมีภรรยา (หรือสามี) คุณจะกรุณามองหาคนใกลตัว ของคุณสักคนที่คุณ
หวงใยเขา แลว บอกเขาหรือเธอ วา คุณรักเขา ดวย “คําพูด” และ “การกระทํา” ใหม ๆ ที่ทําใหเขาแนใจ
และมั่นใจขึ้นกวาเดิมอีกสักหนอย...ไดไหมครับ?
ตอบที!

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 314 มกราคม – กุมภาพันธ
2007, หนา 16-18.
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