ยืนหยัดในความเชื่อโดยลาพัง
STAND ALONE
ศจ.ทัศนพงศ์ ล.สุ วรัตน์
ใกล้จะปิ ดเทอมแล้วซิ นะ เผลอแป๊ บเดียวก็เกือบจะจบปี แรกของชีวิตในมหาวิทยาลัยแล้วซิ ลูก
ทั้งสองเป็ นตัวอย่างของน้อง ๆ ทางบ้านเป็ นอย่างมาก พ่อเชื่อว่าน้อง ๆ จะต้องเอาแบบอย่างที่ดีของพี่
ของเขาเป็ นแน่
จดหมายของลูกที่พดู ถึงเรื่ องการยืนหยัดในความเชื่อตามลาพังในมหาวิทยาลัยนี้ ซึ่ งพ่อก็เห็นใจ
ลูกมาก ๆ พ่อรู ้วา่ ลูกจะต้องหนักใจและลาบากใจที่ได้เลือกเรี ยนมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่ งในช่วงแรก ๆ
นั้นญาติ ๆ หลายคนทักท้วงพ่อ อย่าส่ งลูกไปเรี ยนที่นนั่ เพราะทุกคนก็กลัวว่าลูกจะออกนอกทางของ
พระเจ้า แต่ในที่สุดเราได้ตกลงกันว่า แม้วา่ จะไปเรี ยนในมหาวิทยาลัยคริ สเตียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
ไม่มีการทดลองหรื อปั ญหาในเรื่ องนี้ แท้ที่จริ งมหาวิทยาลัยดัง ๆ ติดอันดับทอปเทนของอเมริ กาเริ่ มต้นก็
เป็ นมหาวิทยาลัยคริ สเตียนมาก่อนเหมือนกันที่แย่ก็คือเดี๋ยวนี้มีการสอนในวิชาที่ปฏิเสธความเชื่อในพระ
เจ้าอย่างเปิ ดเผย สิ่ งเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเรื่ องใหม่หรื อเรื่ องน่าแปลกใจเลย เพราะการทดลองในเรื่ องนี้พระ
คัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจน

การยืนหยัดในความเชื่อท่ ามกลางขบวนการของมนุษย์ (Humanism)
มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้า ผูว้ นิ ิจฉัย 2:22 มัทธิว 5:13
ผูว้ นิ ิจฉัย 2:22 “เพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั้นทั้งสิ้ นทดสอบอิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระ
มรรคาของพระเยโฮวาห์และดาเนินตามอย่างบรรพบุรุษของเขาหรื อไม่”
มัทธิว 5:13 “ท่านทั้งหลายเป็ นเกลือแห่งโลก แต่ถา้ เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทาให้กลับ
เค็มอีกอย่างไรได้ แต่น้ นั ไปก็ไม่เป็ นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิง้ เสี ยสาหรับคนเหยียบย่า
* ทุกยุคทุกสมัยมาแล้วที่มนุษย์พยายามที่จะปฏิเสธพระเจ้า ไม่ยอมรับพระบัญญัติของพระองค์
* เราจะเห็นง่าย ๆ เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเอาตัวเราเป็ นศูนย์กลางของทุกสิ่ ง ตัวเราเป็ นใหญ่
คิดถึงตัวเราก่อนคนอื่นใดเราก็เริ่ มจะออกนอกทางของพระเจ้าแล้ว
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* มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีพระเจ้า นี่เป็ นรู ปแบบดั้งเดิมมาแล้ว ไม่วา่ มนุษย์จะเชื่อพระเจ้าหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม มนุษย์จะปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าไม่ได้เลย เราก็จึงเห็นการแสวงหาพระเจ้าของมนุษย์ใน
รู ปแบบต่าง ๆ นานา
* ขบวนการคาสอนของมนุ ษย์น้ ีก็คือการที่จะเอาพระเจ้าออกไปจากมนุษย์นนั่ เอง มนุ ษย์มีพระ
เจ้าด้วยตัวของเขาเอง เพราะถ้าเขาสามารถเอาพระเจ้าออกไปจากมนุษย์ได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นมนุษย์ก็จะ
สะดวกสบายใจในการทาบาป ทาชัว่ โดยไม่มีอะไรฟ้ องในจิตใต้สานึกของเขา
* ไม่วา่ วิชาปรัชญาของมนุษย์ก็ดี ศีลธรรมก็ดี ถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วก็เป็ นเพียงคาสอนของ
มนุษย์ที่พยายามให้ดูดีที่สุดเท่านั้นเอง
* ดังนั้นจึงจะเห็นขบวนการนี้มีข้ ึนในโรงเรี ยนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เสมอมาตลอดและทวี
ความรุ นแรงมากขึ้นทุก ๆ วัน ยิง่ ในอเมริ กาประเทศที่ควรเป็ นประเทศคริ สเตียน กลับเป็ นประเทศที่
ริ เริ่ มคาสอนของขบวนการคาสอนของมนุษย์น้ ี เสี ยเอง
* มนุษย์จะต้องถ่อมใจและยอมรับการมีพระเจ้าพระผูท้ รงสร้างของเขา

มนุษย์ ปฏิเสธสิ ทธิอานาจการปกครอง (Authority)
มัทธิว 24:35 “ฟ้ าและดินจะล่วงไป แต่คาของเราจะสู ญหายไป หามิได้เลย”
* เมื่อขบวนการคาสอนของมนุษย์พยายามที่จะปฏิเสธพระเจ้า ก็ยอ่ มที่จะนาไปสู่ การปฏิเสธ
สิ ทธิอานาจการปกครองไปด้วย
* ถ้าเรานับถืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พระเจ้า ขบวนการนี้จะไม่โจมตีต่อต้านเลย ทันทีที่เชื่อพระเจ้า
พระเยซูคริ สต์ขบวนการนี้ก็จะโจมตีและต่อต้าน นี่คือรากลึกของคาสอนของมนุษย์ที่ปฏิเสธอานาจการ
ปกครองของพระเจ้า
* เขาจะปฏิเสธอานาจทุกอย่างที่จะควบคุมเขา จะมีกฎหมายสิ ทธิ ส่วนบุคคล กฎหมายคุม้ ครอง
สิ ทธิ ต่าง ๆ นานามากมาย แม้กระทัง่ ลูกแจ้งความให้ตารวจจับพ่อแม่ที่ตีสอนลูกก็มีดว้ ย เขาจะอ้างความ
เป็ นอิสระของเขาเองไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร ...ฉัน ฉัน ฉัน ตัวฉันเป็ นศูนย์กลางของทุกอย่าง
* ไม่มีรัฐ ไม่มีอานาจ ไม่ยอมฟังใคร นอกจากฉันคนเดียว

มนุษย์ ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Responsibility)
* ขบวนการของมนุษย์น้ ีจะสร้างการขาดความรับผิดชอบให้สังคม เมื่อเขาไม่กลัวและยาเกรง
พระเจ้า ไม่วา่ จะเป็ นความวิปริ ตทางเพศ ที่มีผลเสี ยไปถึงเด็ก ๆ ก็ตามเขาจะไม่มองและรับผิดชอบใน
เรื่ องนี้เลย จะเห็นตัวอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์ที่เมืองโสโดม โกโมราห์
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* เมื่อมนุษย์ไม่เกรงกลัวพระเจ้า คิดจะทาบาปก็จะทา วัยรุ่ นมัว่ สุ มทางเพศ ยาเสพติด เกเร ตั้งตัว
เป็ นอันธพาล
* นี่ก็เป็ นผลที่ออกมาความต้องการของขบวนการยกย่องมนุษย์เหนือพระเจ้า
พระเจ้าอนุญาตให้ขบวนการเหล่านี้มีอานาจขยายตัวมากขึ้นทุกวันก็เพราะ
1. ให้คนของพระเจ้าสังเกตว่าอะไรเป็ นความชัว่ ของมนุษย์และหันเสี ยจากสิ่ งเหล่านี้
เยเรมีย ์ 14:20 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ท้ งั หลายขอสารภาพความชัว่ ของพวกข้า
พระองค์ และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ท้ งั หลายได้กระทาบาปต่อ
พระองค์”
1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บาปของเราและจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น”
2.ให้เราดูแลสร้างบ้านให้เป็ นศูนย์กลางการศึกษาความจริ งในพระวจนะของพระเจ้า
3.ให้พอ่ แม่สั่งสอนให้ลูก ๆ เรี ยนรู ้จกั พระบัญญัติในพระวจนะของพระเจ้าและดาเนินชีวิต
ตามนั้น
4. ฝึ กฝนลูก ๆ ให้เรี ยนรู ้ที่จะยืนหยัดมัน่ คงในความเชื่ อแม้จะต้องด้วยตัวคนเดียวโดดเดี่ยวตาม
ลาพังก็ตาม หรื อตามลาพังครอบครัวของเราเอง คริ สตจักร คู่ครอง หรื อธุ รกิจ ก็ตามเราก็ตอ้ งเลือกที่จะ
ยืนหยัดในทางของพระเจ้า

การมีพระบัญญัติของพระเจ้ าในชีวติ
1.ในการใช้ถอ้ ยคาและคาพูด (1 เปโตร 3:15-17) แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระเจ้าซึ่ ง
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และจงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า
ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ ดว้ ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุ ภาพและด้วยความยาเกรง มีใจ
วินิจฉัยผิดและชอบอันดี เพื่อในข้อความที่เขาทั้งหลายได้พดู ใส่ ร้ายท่านเหมือนเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ เขาที่
ใส่ ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริ สต์จะได้มีความละอาย เพราะว่า การได้รับความทุกข์เพราะทา
ความดี ถ้าเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ก็ดีกว่าจะต้องทนอยูเ่ พราะการประพฤติชวั่
* มีบางคนบอกว่า พูดดีเป็ นศรี แก่ปาก พูดมากปากเป็ นสี (เลือด) เราไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ภาษา
ศัพท์แสงแบบชาวโลก คริ สเตียนบางคนไม่ระวังคาพูด มีท้ งั ด่าทั้งสัพยอกแบบชาวโลกโดยไม่รู้สึกอะไร
เลย นักเทศน์บางคนหลุดคาพูดที่ไม่น่าฟังเลยบนธรรมมาสก็มี
* พระคัมภีร์บอกว่า มนุษย์ทุกคนจะถูกพิพากษาในคาพูดทุกคาของเขาลูกจะต้องยืนหยัดในการ
ใช้คาพูดที่ดี “ฝ่ ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า คาที่ไม่เป็ นสาระทุกคาซึ่ งมนุษย์พดู นั้น มนุษย์จะต้องให้การ
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สาหรับถ้อยคาเหล่านั้นในวันพิพากษา เหตุวา่ ที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรื อจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะ
วาจาของเจ้า” (มัทธิว 12:36-37)
ก. การนินทาว่าร้ายผูอ้ ื่นไม่วา่ จะจริ งหรื อเท็จอย่างไรก็ตาม ลูกอย่าได้มีส่วนกับคนเช่นนั้นเลย
เพราะจะทาให้ลูกเสี ยบุคลิก
คนที่ชอบนินทาว่าร้ายผูอ้ ื่น
พระคัมภีร์บอกว่าใช่ก็วา่ ใช่ไม่ก็วา่ ไม่
นอกจากนี้ไปก็มาจากมารขอให้ลูกยืนหยัดเช่นนี้ก็พอแล้ว
ข. ทุกวันนี้ มารใช้คาพูดนินทาว่าร้ายผูอ้ ื่นทาลายคริ สเตียน แทนจะพูดสร้างสรรค์ สนับสนุน
กัน เขากลับใช้คาพูดทาลายสิ่ งที่พระเจ้าสร้างไว้ อย่าเป็ นอวัยวะให้มารในจุดนี้
2. ต่อไปนี้ เป็ นขั้นตอนของลูกจะต้องรู ้จกั คาพูดนี้ “ฉันได้มอบชีวติ ให้พระเยซูแล้ว” (มัทธิว
10:32) ที่ครอบครัวคริ สเตียนบางคนละเลยที่จะนาลูก ๆ ของเขาให้มนั่ คงในพระเจ้า
ก. ลูกจะต้องได้ตอ้ นรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเข้ามาในชีวติ ของเขา เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเขาอย่างแท้จริ ง (โรม 10:9)
ข. ต้องรับการชาระความคิดด้วยความจริ งในพระวจนะของพระเจ้า และมีชีวติ ในมุมมองใหม่
ในทางของพระผูเ้ ป็ นเจ้า (โรม 12:2)
ค. ต้องรู ้จกั เชื่อฟังพระสุ รเสี ยงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการทรงนาชี วติ ประจาวัน (โรม
8:13)
ง. รู ้จกั และเข้าใจความหมายของการเข้ามีส่วนใน
- การตายร่ วมกับพระคริ สต์ (ตายต่อบาป)
- ฝังร่ วมกับพระคริ สต์ (บาปถูกทาลาย)
- เป็ นร่ วมกับพระคริ สต์ (มีชีวติ ใหม่ในพระคริ สต์) เพื่อที่ลูก ๆ จะได้รู้จกั ฤทธิ์ เดชในการดาเนิน
ชีวติ ในพระคริ สต์ (โรม 6-8)
จ. รักและยาเกรงพระเจ้า จนไม่อยากจะทาอะไรให้พระนามของพระเจ้าเสี ยเกียรติเพราะเหตุที่
เราทาตามใจตนเอง (ยอห์น 14:21)
ฉ. สอนลูก ๆ ว่าการถูกดูหมิ่นและปฏิเสธเพราะเหตุความเชื่อของเรา พระเจ้าจะมีพระคุณเหนือ
ชีวติ ของเรามากขึ้นในการเลือกเดินในทางของพระองค์ (ยากอบ 4:6)
ช.
เรี ยนรู ้ที่จะอ่านพระคัมภีร์และท่องจาข้อพระคัมภีร์เพื่อที่จะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
(สุ ภาษิต 3:6, สดุดี 119:105)
ซ. รักษาท่าทีแห่งความถ่อมใจและมีใจอ่อนโยนต่อหน้าพระเจ้าและมนุษย์อยูเ่ สมอ ไม่ใช่
เย่อหยิง่ หรื ออวดตนไม่ยอมใคร (สุ ภาษิต 8:13)
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ฌ. อธิ ษฐานขอพระเจ้าให้รักในสิ่ งที่พระเจ้ารักและเกลียดในสิ่ งที่พระเจ้าเกลียด ไม่ทาอะไรที่
เป็ นเรื่ องน่าซื่ อใจคด (โรม 2:1)
พ่อจาได้วา่ ในสมัยที่พอ่ เรี ยนในโรงเรี ยน ม.ปลายนั้น ในเวลานั้นพ่อยังไม่รู้จกั กับพระเยซูเลย
ในห้องเรี ยนของเรามีนกั เรี ยนทั้งชั้นประมาณ 40 กว่าคนแต่ละคนมีนิสัยพอ ๆ กัน ยกเว้นคนหนึ่งที่พอ่
สังเกตว่าเขาไม่เหมือนพวกเรา แต่เวลาพวกเราไปไหนเขาก็ไปด้วยกับพวกเรา เมื่อเพื่อน ๆ ดื่มเหล้าสู บ
บุหรี่ เพื่อนคนนี้ก็จะไม่ทา แต่ไม่ปฏิเสธรังเกียจเพื่อน เขาจะสนุกสนานเฮฮาได้กบั พวกเราอยูเ่ สมอ จน
วันหนึ่งพ่อไปเยีย่ มเขาที่บา้ นและพบว่า เพื่อนคนนี้เป็ นคริ สเตียน พ่อจึงเริ่ มสนใจเรื่ องของพระเยซูคริ สต์
และมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากหลาย ๆ คน จนในที่สุดพ่อก็ได้พบกับความจริ งของพระองค์
แม้วา่ การไม่สาแดงตนของเพื่อนคนนี้ในการยืนหยัดที่เป็ นคริ สเตียนแบบไม่เปิ ดเผยไม่ร้อนรน
เท่าที่ควรก็ตามแต่ครอบครัวของเขาคงได้สอนพระบัญญัติของพระเจ้าไว้ในใจของเขาอยูบ่ า้ งก็ยงั เป็ น
เหตุให้พ่อได้มีโอกาสพบกับความรอดในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ในที่สุด พ่อเชื่ อว่าความพยายามและ
อดทนในการดาเนินชีวิตของลูกในพระเยซูคริ สต์เจ้านี้ยงิ่ จะเป็ นเหตุให้เพื่อน ๆ ได้รับความรอดในพระ
เยซูคริ สต์เจ้ามากได้ดว้ ย
พ่อขอหนุ นใจลู กทั้งสองให้อดทนในการที่ ลูกจะต้องต่อสู ้กบั การทดลองต่าง ๆ แต่ขอให้ลูก
รั กษาการอ่านพระคัมภี ร์ในตอนเช้าทุ กวันและการอธิ ษฐานสรรเสริ ญพระเจ้าอยู่เสมอจะช่ วยให้ลู ก
เข้ม แข็ง ในพระเจ้า ได้ ทั้ง พ่อและแม่ อยากจะให้ลู ก รู ้ อย่า งหนึ่ ง ว่า ไม่ ว่า แม้ลู ก จะล้ม ลงผิดพลาดไป
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงมีพระคุณให้ลูกที่จะกลับใจจากความบาป พ่อและแม่ก็ยงั รักและให้อภัยแก่ลูก
เสมอฉันนั้น.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน
2004, หน้า 32-34.
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