ความเชื่อและวิธีแกปญหาโดยสามีภรรยา
เขียนโดย : Dennis Lane
แปลและเรียบเรียง :นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ
“สวรรคชวยผูที่ชวยตนเอง”
นิทานอีสปเรื่องหนึ่งไดสรุปไวเชนนี้ และมีคนเปนจํานวนมากยึดหลักการนี้ เรารูสึกเราตองไม
อยูนิ่งเฉยเมื่อมีปญหาหลายอยางที่ตองแกไข ความรูสึกเชนนีเ้ ปนสิ่งที่ถูกตองในบางเรื่อง เราควรทํา
อะไรสักอยางเพื่อแกไขปญหาความอดอยากและโรคภัยไขเจ็บของเพื่อนรวมโลก
หากเราเพียงแต
อธิษฐานเทานัน้ เราก็ขาดความรับผิดชอบ โดยทางตรงกันขาม ในบางสถานการณการกระทําของเราไม
กอใหเกิดประโยชนอันใดและพระเจาทรงตองการใหเรารอคอยเวลาของพระองค หนุมสาวจํานวนมาก
ตองการแตงงาน และเมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งกระวนกระวายมากขึ้น จึงถูกลอลวงใหรีบรอนตัดสินใจและ
บางทีถึงกับตัดสินใจอยางสิ้นคิด แทนทีจ่ ะรอคอยผูทพี่ ระเจาจะทรงนํามาให ในบางชวงของชีวิตเรา
รูสึกวาพระเจามีน้ําพระทัยใหเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตสถานการณรอบดานทําใหเราไมสามารถทําสิ่งนั้น
ไดในเวลานี้ เราไมอาจอยูนงิ่ ไดและพยายามหาทางออกของปญหา ในบางขณะเราอาจรอนใจอยางยิ่ง
เรื่องสุขภาพของเราหรือของสมาชิกในครอบครัว รอนใจเรื่องการเงินหรือความมัน่ คงของชีวิต ตอนนี้
แหละเรามักไมอาจอยูเฉยและรอคอยได เราจะดิน้ รนเพือ่ ทําอะไรสักอยาง บทเรียนเรื่องชีวิตแหงความ
เชื่อ บทหนึ่ง คือ การเรียนรูท ี่จะรอคอยดวยความอดทนจนถึงเวลาที่พระเจาจะทรงนําสิ่งที่พระองคทรง
สัญญาและเรียนรูที่จะไมดิ้นรนทําอะไรเพือ่ ใหตวั เองสบายใจ แทจริงแลวหากเราทําอะไรลงไป เรามัก
ทําใหสถานการณยุงยากขึ้นโดยไมจําเปนและเรายิ่งยุงยากใจมากขึ้นไปอีก อับราฮัมเรียนบทเรียนนีด้ วย
ความยากลําบากยิ่งนัก
เรื่องยุงจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะทําอะไรบางอยางเพือ่ ใหสมความปรารถนาของเราโดยไม
วางใจใหพระเจาทรงทําใหแผนการของพระองคสําเร็จ ดังนั้นเราจึงจัดแจงสิ่งตาง ๆ เพื่อเราจะไดสิ่งที่
เราตองการ เราไดเห็นแลววาอับราฮัมไดพอ ตอพระเจาวา “พระองคมิไดประทานบุตรใหแกขาพระองค”
(ปฐมกาล 15:3) ในบทที่ 16 ซาราหไดแนะนําทานใหใชวธิ ีแกปญหาแบบมนุษยเพื่อจะไดไมตองรอพระ
เจาประทานบุตรใหนางซาราห นางพูดกับทานวา “ดูเถิด พระเจาไมทรงโปรดใหฉันมีบุตร ขอจงเขาไป
หาคนใชของฉันเถิด บางทีฉันจะไดบุตรโดยนางนัน้ ” (ปฐมกาล 16:2) วิธีการนี้เปนสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป
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ในสมัยนัน้ สําหรับครอบครัวที่ไมมีบุตร อับราฮัมจึงยินยอมทําตามอยางสบายใจ เปนที่นาเสียดายที่อับ
ราฮัมใชวิธีการนี้ในเวลาไมนานหลังจากพระเจาทรงกลาวย้ําพระสัญญาที่จะประทานบุตร นอกจากนี้
พระองคยังทรงใหความมัน่ ใจแกทานโดยใชหมายสําคัญ
ปฐมกาลบทที่ 15 จบลงดวยหมายสําคัญที่อับราฮัมไดรับไฟของพระเจาลงมาบนสัตวบูชาของ
ทาน ประกอบกับพระดํารัสของพระเจาที่กลาวถึงชนชาติตาง ๆ ทีจ่ ะถูกขับไลโดยเชื้อสายของทาน แต
แลวในบทที่ 16 เราพบวาบุรุษแหงความเชื่อกลับมาถึงบาน ภรรยาของทานก็ยนื่ มือเขามาเกี่ยวของใน
เรื่องที่ทานเพิ่งไดรับชัยชนะมาหยก ๆ นางใหขอเสนอแนะ แลวทานก็พลาดทาลมอยางหมดเชิง บางที
เราอาจเคยมีความรูสึกดีใจและเปนสุขอยางยิ่งจากประสบการณในการประชุมรวมกับคริสเตียนอืน่ หรือ
จากการไปคายมา แตเมื่อเรากลับมาดําเนินชีวิตประจําวันและเผชิญกับปญหาเกา ๆ เชาวันจันทรทําเรา
ใหเปลี่ยนเปนคนละคน อับราฮัมคงมีความรูสึกในทํานองนี้ ความเชื่อของทานพุงขึ้นสูงสุดเพราะ
ประสบการณกับพระเจาขณะถวายสัตวบูชา แตกลับตกต่ําลงเพราะความสิ้นหวังของภรรยาบุรุษผูมี
ความเชื่อแรงกลาขณะอยูนอกบานนั้นไมอาจทําใหคูชวี ติ คลอยตามได ชายผูที่ตั้งใจจะรอฤทธิ์เดชของ
พระเจาไมอาจชักชวนใหภรรยาอดทนรอคอยได
เราไมอาจประณามอับราฮัมได เพราะเราเองก็เหมือนกับทาน ความเจริญฝายจิตวิญญาณอาจ
ตกต่ําลงเพราะการเหนีย่ วรั้งโดยผูใกลชิด อัครสาวกไดเห็นการจําแลงพระกายบนภูเขา แตเมื่อลงมาจาก
ภูเขา พวกเขากลับพบวาตัวเองไมมีอํานาจพอจะขับผีออกจากเด็ก
มารไมรอชา มันกระซิบถามเรา มุงหวังใหเราสงสัยประสบการณครั้งแรกที่เรามีกับพระเจา
หากวาเราลมลงอยางไมเปนทาหลังจากประสบการณครัง้ นั้น มารจะถามเราวาประสบการณครั้งนัน้ เปน
ของจริงหรือไม ใหเราตอบมันไปเลยวาเราเปนมนุษยธรรมดาคนหนึ่งและเรายังเปนคนบาป ชัยชนะฝาย
จิตวิญญาณวันนี้ไมไดรับประกันวาเราจะไมพายแพในวันพรุงนี้ เราตองการพระคุณของพระเจาทุก ๆ
วันตั้งแตเริ่มจนจบชีวิตคริสเตียน ความยุงยากเกิดขึ้นเมื่อเราคิดวาเราตองการพระคุณเฉพาะชวงเวลา
กลับใจใหม ๆ หลังจากจิตวิญญาณของเราเจริญขึ้น เรามักลืมพระคุณของพระเจาและตองการยืนบนขา
ของตัวเอง เราทําไมไดหรอก
ความผิดพลาดอีกประการที่เรามักเผลอทําไดงาย ๆ และอับราฮัมคงไดทําดวย คือการคิดวาเมื่อ
เราอยูบานเราไมจําเปนตองปองกันการโจมตีฝายจิตวิญญาณ เราลืมไปวามารไมเคยมีวันหยุดและมันไม
เคยพักผอน เราตองทําสงครามกับมันแมแตที่บานของเราเอง เมื่ออยูที่บานบางคนอาจจะไมคอยสุภาพ
ไมใครไยดีกับความตองการของผูอื่นเห็นแกตัวมากขึ้น และแสดงความไมพอใจในเรื่องเล็กนอยกับ
สมาชิกในครอบครัว ในทํานองเดียวกันเราอาจปองกันตัวเองฝายจิตวิญญาณนอยลง และทิ้งยุทธภัณฑ
ของคริสเตียนไวที่ประตูบาน
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เมื่ออับราฮัมถึงบาน ทานอาจจะคิดวาทานมีทางออกที่ดสี ําหรับปญหาการไมมีบุตรแลว ฝายซา
ราหไดรื้อฟนปญหานี้ขึ้นมาถกกันใหม ขาพเจาไมอาจทราบไดวามีอะไรเกิดขึ้นบางในตอนนั้น แตอับ
ราฮัมคงไมไดเลาประสบการณของทานกับพระเจาใหภรรยาทราบ ทานอาจจะลําบากใจทีจ่ ะเลาความ
จริงทั้งหมด หรืออับราฮัมกลัวที่จะตองยอมรับกับภรรยาวาทานไดสงสัยพระเจาในตอนแรก อาจจะเปน
เพราะเหตุอื่นก็ได บางทีอับราฮัมอาจปลาบปลื้มดวยประสบการณกับพระเจาและรอนรนในการแบงปน
ประสบการณใหภรรยาทราบ และนางอาจตอบโตทานวา “คุณและนิมิตของคุณ ไมเห็นเขาทาเลย คุณ
นาจะรูว าฉันทํางานยุงทั้งวันที่นี่ ฉันไมมีเวลาพอจะฝนกลางวัน คุณพาเราออกจากบานที่แสนสบายใน
เมืองเออร ใหลูกแกฉันสักคนแลวฉันจะฟงความฝนของคุณ เอาเริ่มทําอะไรสักอยางไดแลวตอนนี้เราก็
ชักชามากแลว”
การบอกความรูสึกลึกซึ้งภายในใจของเราใหผูอื่นทราบเปนเรื่องละเอียดออน
การเปดเผย
ความรูสึกของเราเทากับเปนการเปดเผยตัวเอง เรามักเกรงวาผูอื่นจะมองเราอยางไรเมื่อเขารูความจริง
เราเกรงวาผูอนื่ จะไมยอมรับเราเหยียดหยามและทอดทิง้ เรา และเมือ่ เรารวบรวมความกลาหาญพอที่จะ
พูดแลวปฏิกริยาที่ผูอื่นมีตอเราจะทําใหเรากลาจะเปดเผยความรูสึกเชนนี้อีกหรือจะไมยอมเปดเผยอีก
เลย ไมมีใครอยากใหผูอื่นรังเกียจ และเมื่อเราไดรับความรังเกียจจิตใจของเราจะสับสนและรูสึกวา
ตัวเองไมมีคา และทอแททจี่ ะดํารงหรือปรับปรุงชีวิตใหดีขึ้น
วัยรุนมักมีปญหามากกวาคนทั่วไปในการเปดเผยความรูส ึกของตัวเองใหผูปกครองทราบ เมื่อ
เขารีบรอนกลับบานและพูดโพลงเลาขาวที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับเขา แตบิดามารดากลับไมสนใจใน
สิ่งที่เขาพูด ไดแตสั่งลูกใหเก็บเสื้อขึ้นมาจากพื้นเปนผลทําใหลูกเสียความรูสึก และเกิดกําแพงขวาง
ระหวางลูกกับพอแมซึ่งตองใชเวลานานกวาจะทําลายกําแพงนี้ได ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาอาจ
เสียไปในทํานองนี้ เกิดเปนกําแพงขวางการถายทอดความรูสึก อันมีตนเหตุมาจากการไมไยดีตอ
ความรูสึกของอีกฝาย
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นกับอับราฮัมทานตองเผชิญปญหาเรื่องการไมมีบุตรอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่
ทานเคยรูสึกวาทานไดรับคําตอบที่ชัดแจงแลว ปญหาบางอยางอาจแกไขไดโดยการตัดสินใจหรือการ
กระทําเพียงครั้งเดียว แตปญ
 หาบางอยางวนเวียนมาหาเราครั้งแลวครั้งเลาในรูปแบบตาง ๆ ปญหาพวกนี้
แหละทีก่ อความยุงยากอยางมากแกเรา คราวนี้ซาราหเปนผูเริ่มยกปญหาขึ้นมา “พระเจาไมทรงโปรดให
ฉันมีบุตร” (ปฐมกาล 16:2) นางพูดในทํานองบนตอวาแทนที่จะมองปญหาดวยความเชื่อ “พระเจาทรง
สัญญาจะใหบตุ รแกฉัน” นางกลับมองปญหาดวยความไมพอใจพระเจา “พระเจาไมทรงโปรดใหฉัน....”
แทจริงแลวพระเจายังไมประทานบุตรในเวลานี้ เพื่อเห็นแกพระสงาราศีของพระองค กลาวคือ
พระองคมีพระประสงคจะสอนดวยความรักใหเขาเพิ่มพูนความเชื่อ
แตซาราหกลับคิดวาพระเจาตั้ง
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พระทัยแกลงนาง กลายเปนวาพระราชกิจและพระลักษณะของพระเจาใชไมได พระเจาหาไดทรงสัญญา
กับฉันไม แตพระองคทรงกีดกันฉัน เมื่อเราเริ่มสงสัยพระเจาหรือมองพระองคในทางไมดี รากอันขม
ขื่นยอมงอกขึน้ ไดโดยงายและนํามาซึ่งความยุงยาก
เมื่อแนใจวาพระเจาไมทรงโปรดใหบุตรตามที่นางตองการ ซาราหจึงจัดการวางแผนเพื่อใหได
บุตรดวยวิธีการของตัวเอง นางไมสามารถบังคับพระเจาได แตนางสั่งฮาการได ซาราหวางแผนเพื่อให
ไดบุตรโดยนางฮาการเทากับเปนการบีบบังคับพระเจาทางออม เราจําเปนตองพิจารณาแผนการของนาง
ใหมมุมตาง ๆ เพราะเราอาจพลาดทําเหมือนนางก็ได
ประการแรก ในทัศนะของนาง พระเจาทรงมีพระลักษณะเหมือนพระของชาวพื้นเมือง เปน
ทัศนคติที่แสดงใหเห็นธาตุแทของความบาป ชาวพื้นเมืองคิดวาหากเราทําใหพระเจาพอใจพระเจาผูทรง
อํานาจจะใหสงิ่ ที่เราตองการ เปนทัศนคติของผูที่คํานึงแตตัวเองและเห็นแกตวั พระเจาไมทรงเปนพระ
เจาอีกตอไป พระองคไมทรงอาจสั่งเรา, นําเราและจัดหาสิ่งตาง ๆ ใหเราดวยความรัก ในเวลาและ
สถานที่ที่พระองคทรงเห็นวาดีที่สุดสําหรับพระองคและสําหรับตัวเราเองดวย เราคาดหวังใหพระองค
ทําตามความปรารถนาของเรา เราไมยอมทําตามพระประสงคของพระองค นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย
ตกอยูภ ายใตความบาปและกําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน เรารูว าเรารูจักแยกความดีและความชั่วในปญหาของ
เรา เราตองการใหพระเจาเพียงแตทําในสิ่งที่เราตองการ
ประการที่สอง เมื่อมีปญหาที่ทําใหใจของนางวุนวาย ซาราหพยายามจะทําอะไรสักอยาง นาง
ทนอยูนิ่งไมได การอยูเฉยทําใหนางทุกขใจนางตองทําอะไรสักอยาง เราประพฤติเหมือนนางทุก
ประการ เรามีธรรมชาติที่ไมยอมรอนิ่ง เราไมคอยสนใจคําเตือนสอนจากสดุดีบทที่ 37 “อยาใหใจของ
ทานเดือนรอน” เพราะ “มีแตจะชัว่ ไป” (ขอ 1,7 และ 8) และ “จงมอบทางของทานไวกับพระเจา วางใจ
ในพระองค และพระองคจะทรงกระทําใหสําเร็จ” (ขอ 5 และโปรดดูขอ 3, 4,7 และ 11 ดวย) เรามักจะ
ขมวดคิ้วและรองคร่ําครวญวา “ผมอยากดิน้ รนทําอะไรสักอยาง” แตในบางเวลาเราไมอาจทําอะไรเพื่อ
ทําใหสถานการณดีขึ้น พระเจาทรงนําเรามาถึงจุดนั้นเพื่อพระองคจะทรงสอนเราใหวางใจในพระเจา
และพบวาเราสามารถวางใจในพระองคได หากเราขืนดื้งดึงใชวิธีการของเราเองจะทําใหปญหายุง ยาก
ขึ้นอีก และเราจะพลาดโอกาสเห็นฤทธิ์เดชของพระเจา
ประการที่สาม ซาราหอาจกระทําเชนนีเ้ พือ่ เปนการเอาใจสามีที่รักของนาง บางทีนางอาจรูสึก
ผิดวานางมีขอบกพรองซึ่งทําใหอับราฮัมไมมีบุตร บางทีนางอาจคิดวานางเปนภรรยาที่ใชการไมได นาง
อาจสรุปเอาเองวา ถาหากพระเจาไมประทานบุตรผานทางนาง พระเจาอาจประทานผานทางฮาการ การ
ดูถูกตนเองมักทําใหผูอยูใ กลชิดเกิดความเดือดรอน และบางครั้งเปนเหตุใหตนเองทําผิดจนกลายเปน
วงจรของความรูสึกผิดและความลมเหลวกลับไปกลับมา ทําใหชีวิตตกต่ําลงเรื่อย ๆ มารชอบลอลวงให
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ผูหญิงทําผิดในทํานองนี้
ฝายผูชายมักไมคอยรูสึกผิดหรือรูสึกลมเหลวเมื่อเกิดปญหาขึ้นภายใน
ครอบครัว
อยางไรก็ตาม เราทุกคนมีโอกาสพลาดที่จะยึดถือหลักการของพระเจาในการแกปญหา เราใช
วิธีการของเราในการไขวควาสิ่งที่เราตองการ และบางทีสิ่งนั้นพระเจาจะประทานใหเราเปนแนเราไม
อดทนพอที่จะรอคอย เราพยายามฉวยมันดวยความสามารถของตัวเอง
แลวอับราฮัมก็ยอมตาม ทานไมอาจปฏิเสธความตองการของซาราหได ทั้ง ๆ ทีก่ ารกระทํา
เชนนี้เปนการณขัดตอประสบการณในอดีตที่ทานไดรับจากพระเจา
ประสบการณก็เหมือนกับ
ประวัติศาสตร เราไดเรียนรูมันแตเราก็ปฏิบัติเหมือนกับเราไมเคยเรียนรูมัน ภรรยาสองคนในบาน
เดียวกันกอใหเกิดแตปญหา ชาวจีนโบราณรูจักความจริงนี้ดี และใชสัญลักษณผูหญิงคนเดียวอยูใต
หลังคาเดียวเพือ่ แสดงความสงบสุข เมื่อไรที่ทารกบังเกิดเมื่อนั้นซาราหจะตองเปนทุกขยิ่งขึ้น ฮาการจะ
กลายเปนคูแ ขงในชายคาของนางทันที ฮาการจะใหแกอับราฮัมในสิ่งที่ซาราหไหไมได ตอจากนี้ไปฮา
การจะเปนหอกขางแครสําหรับนางอยูตลอดเวลา ซาราหยอมทุกอยางเพื่อหวังจะไดบุตรที่นางปรารถนา
เปนอยางยิ่ง ความอยากไดบุตรอยางมากทําใหนางตาบอดและมองไมเห็นความยุงยากที่กําลังจะเกิดขึ้น
แตอับราฮัมรูดี ทานควรกลางคําวา “ไม” เพื่อประโยชนของซาราห ฮาการ และเพื่อความสงบสุขในบาน
คําวา “ไม” เปนคําที่สั้นเพียงพยางคเดียว แตเปนคําที่ยากที่เราจะพูดกับคนที่เรารัก การไมกลา
กลาวคําวา “ไม” กับลูก ๆ เปนการทําใหเด็กเสียนิสัยและทําใหเด็กขาดความอบอุนการไมกลากลาวคํา
วา “ไม” ทําใหคนเปนจํานวนมากรูสึกวาตัวเองผิดเกินกวาเหตุ ทําใหผูรับใชพระเจามีงานยุงมากจนไมมี
เวลาอธิษฐาน การไมกลากลาวคํา “ไม” ทําใหมีการจัดการประชุมของคริสเตียน การสัมมนา และ
กิจกรรมที่เราใจแตไมเกิดผล เสียทรัพยของคริสตจักรโดยไรประโยชน อับราฮัมและซาราหไดรอคอย
เวลาของพระเจามานานสิบปเต็ม พวกเขาอาจคิดวาไดรอมานานพอแลว และบัดนี้ถึงเวลาตองทําอะไร
สักอยาง เราไดรอคอยอาณาจักรของพระเจามานานพอแลว ถึงเวลาแลวที่เราตองทําอะไรสักอยางเพื่อ
เปลี่ยนแปลงโลกของเรา เราลืมคําวา “ไม”
อับราฮัมทําตามแผนของทานไดสําเร็จ แตความสําเร็จของทานคือความลมเหลว ทันทีที่บุตรคน
นี้คลอดออกมา ความขมขื่นบังเกิดขึ้นในครอบครัวของทาน สิ่งที่ทานทําสําเร็จกลายเปนสิ่งที่ขัดแยงกับ
พระสัญญาของพระเจา เด็กคนนี้ไมใชทายาทตามพระสัญญา เด็กคนนี้ไมไดอยูในแผนการของพระเจา
สําหรับอับราฮัมแทจริงแลวสิง่ ที่มนุษยคดิ วาตัวเองทําสําเร็จนั้นคือความลมเหลว
อิสยาหไดสอนบทเรียนแบบนี้ เขากลาวถึงบุคคลที่ “เกรงกลัวพระเจาและเชื่อฟงเสียงของผูรับ
ใชของพระองค” แตยังไมทราบวาตัวเองควรดําเนินไปทางไหน อิสยาหไดแนะนําใหผูนั้นวางใจในพระ
นามพระเจา และพึ่งอาศัยพระเจาของเขา แตสําหรับบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่ไมทราบเหมือนกันวาตัวเอง
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ควรเดินไปทางไหน แตพวกหลังนี้เปนผูกอ ไฟ เอาดุน ไฟคาดตัวเองอิสยาหกลาวทํานายคําตัดสินที่จะนํา
ความสลดใจมาสูบุคคลพวกนี้วา “เจาจะไดอยางนีจ้ ากมือของเรา คือ เจาจะตองนอนลงในที่ทรมาน”
(อิสยาห 50:10, 11)
ความทุกขทรมานมาอยางรวดเร็วเหมือนสายฟาเมื่อนางฮาการอุมครรภ ซาราหวิวาทกับทุกคน
นางกลาวโทษวาอับราฮัมเปนตนเหตุใหฮาการดูถูกนาง นางตอวาฮาการที่ดูถูกนางและนางทูลขอพระ
เจาใหทาํ อะไรสักอยางสําหรับเหตุการณนี้ นางตองการพระเจาเฉพาะในยามตองการแกแคนเทานั้น
บุตรคนนี้เกิดขึ้นมาเพราะนางฮาการทําตามคําสั่งของนาย และอับราฮัมทําตามคําแนะนําของซาราห แต
ซาราหกลาวโทษผูอื่นทุกคน ปุถุชนทุกคนยอมสามารถเห็นวาอะไรจะเกิดขึ้นในครอบครัวของนาง ลูก
ของหญิงอื่นจะทําใหซาราหมีความสุขไดอยางไร เมื่อสาวใชใหกาํ เนิดบุตรที่จะเปนทายาทของบาน
หลอนยอมเลนลูกไมกับนายหญิงที่เปนหมัน ใคร ๆ ก็ทํานายไดวาจะเกิดเหตุการณเชนนี้ เมื่อเรามีความ
ตองการอยากไดอะไรสักอยางเปนอยางมาก เรามักจะตาบอดมองไมเห็นสิ่งที่เกิดในอนาคต หญิงสาวที่
กําลังตกอยูใ นหวงแหงความรักและปรารถนาจะแตงงานอยางแนวแน ยอมมองไมเห็นวาชายผูทหี่ ลอน
คิดวาเปนรถไฟขบวนสุดทายจะทําใหชวี ิตของหลอนมีแตความทุกขระทม ผูอยูใกลชิดกับหลอนทุกคน
สามารถรูไดลวงหนาวาอะไรจะเกิดขึ้น แตตัวหลอนเองกลับมองไมเห็นอะไรจนกระทั่งทุกอยางสาย
เกินไป บางคนใจรอนตองไดเงินเร็ว ๆ จึงตัดสินใจเลือกงานที่ไดคาตอบแทนงามในตอนนี้ แตไมมีทาง
กาวหนาในอนาคตเลย
และเมือ่ ทุกอยางเปนไปตามคําทํานายของผูอื่นแลวเจาตัวจะรูสึกวาตนเอง
ลมเหลวและรูส ึกเจ็บใจเพราะเขาคิดวาคนรอบขางกําลังสมน้ําหนาเขา
แผนการนี้จบลงดวยความทุกข ซาราหเปนทุกขอับราฮัมเปนทุกข ฮาการ, อิชมาเอลและอิสอัค
ตางตองเปนทุกข และแมกระทั่งชนชาวอาหรับและชนชาวอิสราเอลตองไดรับความทุกขเพราะการ
กระทําดังนี้
พระคัมภีรปฐมกาล 16:2 ในภาษาฮีบรูเขียนไววา นางซาราหกลาววา “บางทีฉันจะไดรับการ
สรางโดยนาง” สงครามลางผลาญและการกอการรายในตะวันออกกลางในปจจุบนั ไดพิสูจนใหเห็นแลว
วา แผนการของมนุษยที่ขดั ตอน้ําพระทัยของพระเจาไดกอใหเกิดการทําลาย หาใชการสรางสรรคไม เรา
อาจเลียนแบบคําพูดจากนวนิยายประเภทสายลับไดวาแผนการของมนุษย “จะทําลายตัวเองภายในหา
วินาที” แผนการของมนุษยบางอันอาจทําลายตัวเองภายในเวลาที่ชากวานั้น แตไมเคยรอดพนการทําลาย
เลย
มาถึงตอนนี้อับราฮัมไดทําความผิดอีกครั้งโดยไมทําหนาที่ของหัวหนาครอบครัว ทานนาจะ
ดําเนินการใหซาราหปฏิบัติตอฮาการดวยความยุติธรรม และยอมรับสถานการณที่เปนผลจากแผนการ
ของเขาทั้งสอง แตทานกลับโยนใหซาราหเปนฝายตัดสินปญหาและพูดวา “หญิงคนใชของเจาอยูใ น
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อํานาจของเจา จงกระทําแกเขาตามที่เจาเห็นควรเถิด” (ปฐมกาล 16:6) เปนหลักปฏิบัติที่อันตรายมาก
ทานควรจะปฏิเสธแผนการตั้งแตแรก และเมื่อถึงขั้นนี้ทานควรถามนางฮาการดวยตัวของทานเองวา
นางคิดเห็นอยางไร แตทานไมกลาเผชิญปญหา ทานจึงปลอยใหซาราหตัดสินใจ และใหชีวติ ของนางฮา
การอยูในกํามือของซาราห ยิ่งไปกวานัน้ ทานตั้งหลักปฏิบัติที่ไมเปนธรรมกลาวคือทานยอมใหซาราห
ใชสิทธิ์อํานาจอยางเห็นแกตวั ตามอําเภอใจ
ทานกลาวถูกตองที่วาฮาการอยูภายใตอํานาจของซาราหแตทานผิดที่ปลอยใหซาราหทําตาม
อําเภอใจ พระเจาทรงเปนผูมอบอํานาจใหแกมนุษยมใิ ชเพื่อมนุษยจะใชเห็นแกตวั สิทธิอํานาจ เปนสิ่ง
ชอบธรรมและเหมาะสมแตตองใชอยางชอบธรรม หลายประเทศมีการกบฏเกิดขึน้ เพราะรัฐบาลใช
อํานาจอยางอยุติธรรม
อํานาจการปกครองทั้งสิ้นมาจากพระเจา อํานาจที่พระเจาไมไดทรงมอบใหนนั้ เปนสิ่งอธรรม
อํานาจเปนของคูกับความรับผิดชอบ หากเรามีอํานาจ เราตองไมใชอํานาจนั้นทํา “สิ่งที่ตัวเราเองคิดวาดี
ที่สุดสําหรับเรา “ แตเราตองใชอํานาจเพื่อประโยชนของผูอยูภายใตอํานาจ และระลึกอยูเสมอวา
พระองคผูทรงมอบอํานาจใหเรานั้นจะใหเราแจกแจงทุกอยางที่เราทําเมือ่ ถึงวันนั้น
บิดามารดาบางคนใชอํานาจที่พระเจาใหในการปกครองบุตรไปในทางบังคับใหบุตรทําตามสิ่ง
ที่ตนเองตองการอยางไรเหตุผล จะทําใหบตุ รดื้อรั้นในทีส่ ุด จากประวัติศาสตรของวงการอุตสาหกรรม
เราเห็นไดวานายจางไดใชอํานาจที่พระเจา ประทานใหนนั้ เอารัดเอาเปรียบลูกจางและตองการใหลูกจาง
ยอมรับคาจางแรงงานในอัตราต่ํา ๆ และมีชีวิตอยูอยางแรนแคนสมาคมพอคาบางสมาคมไมเปนที่นา
ไววางใจ มักฉวยโอกาสหาผลประโยชนใหตัวเอง ถาเราใชอํานาจเพื่อประโยชนของเราเองเราจะไดรับ
ผลตอบสนองอยางสาสม การใชอํานาจอยางไมเปนธรรมในอดีตเปนบทเรียนที่สอนเราวา ผลที่ตามมา
จะไดแกการไมไวใจกัน การกบฏ การตอตานและจลาจล เกิดไดทั้งในรัฐในโรงงานและแมแตที่บาน
ตองเสียเวลาแกไขเปนเวลานานหลาย ๆ ป
เรื่องราวบุตรนอยของนางฮาการ สอนเราเกี่ยวกับความผิดพลาดหลายอยาง ความผิดพลาด
ทั้งหมดเริ่มมาจากการขาดความเชื่อ ซาราหตองการเลือกทางเดินใหตัวเอง นางกําหนดอนาคตให
ครอบครัวแทนที่จะพึ่งพระหัตถของพระเจาและอับราฮัมยินยอมทําตาม การรอคอยและวางใจในพระ
เจาเปนสิ่งที่ทําไดยากกวามาก เราเองก็เชนเดียวกัน เปนการยากที่จะรอคอยพระเจา เราจึงทําผิดโดยไม
ยอมรอคอยคูครองที่พระเจาทรงเลือกให เราไมยอมใหพระเจาทํางานในจิตใจของบุตรของเราที่เปน
วัยรุน ไมรอคอยวิธีการแกปญหาที่รบกวนใจเรา เราไมรอคอยพระองคในการจัดเตรียมศิษยาภิบาลให
คริสตจักรของเรา
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แตอยางไรก็ตามเราตองเรียนรูชีวิตแหงความเชื่อ และเราตองเรียนดวยการรอคอย ในสมัย
ปจจุบัน ทัศนคติของ “การชวยเหลือตัวเอง” ทําใหเรายิ่งไมอยากยอมอยูในหนทางของพระผูเปนเจาผู
ทรงตองสอนเราดวยความรัก ขออยาใหเราวุนวายใจดวยความหวาดกลัว หรือรีบรอนทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยฉับพลัน แตใหเราเชื่อวางใจในพระองค...

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 48 ฉบับที่ 257 กรกฎาคม – สิงหาคม
1997, หนา 20-24.
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