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บทที ่1 กำรอยู่กบัตัวเอง 

ทุกวนัน้ีคนเป็นอนัมำกพบวำ่ เป็นกำรยำกท่ีจะอยูก่บัตนเองหรือผูอ่ื้น เขำมีปัญหำหนกัอก มี
อำรมณ์ตึงเครียดสับสนและมีควำมหวำดผวำ จนไม่อำจจะอยูค่นเดียวตำมล ำพงัได ้ และแทนท่ีเขำจะ
กลำ้เผชิญกบัควำมจริงจนของชีวติ อยำ่งตรงไปตรงมำกกลบัทุ่มเทชีวติ ไปในกำรเสำะหำควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลินควำมมัง่คัง่ร ่ ำรวย และกำรมีช่ือเสียง บำงคนก็ติดโทรทศัน์ หรือหนงัสืออ่ำนเล่น
ประเภทเร้ำอำรมณ์เสียจนงอมแงม หรือบำงรำยก็จดังำนเล้ียงสังสรรคเ์สพสุรำกบัเพื่อนฝงู ซ่ึงต่ำงก็
พยำยำมหำทำงท่ีจะหลีกหนีจำกกำรอยูต่ำมล ำพงัตนเองดว้ยกนัทั้งนั้น ส่วนพวกเยำวชนนั้นเล่ำ ก็หนัไป
พึ่งยำประเภทมอมเมำอำรมณ์ เพื่อกลบเกล่ือนควำมวำ้วุน่และควำมกลวั เยำวชนบำงพวกก็เลยแสดงตวั
เป็นพำลเกเร ชอบตีหวัหมำปำหวัชำวบำ้น และบำ้งก็ปล่อยตวัมัว่สุมกบัในทำงเพศอยำ่งเสรี ปัญหำวยัรุ่น
จึงเกิดข้ึนโดยไม่รู้จกัหยดุหยอ่น วำ่ท่ีจริงควำมขดัแยง้ระหวำ่งประเทศ กำรแบ่งชั้นวรรณะ ปัญหำกำร
หยำ่ร้ำง และอตัรำกำรฆ่ำตวัตำยท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกวนั ทั้งหมดน้ีสะทอ้นให้เห็นวำ่ คนเรำทุกวนัน้ีไม่
สำมำรถพึ่งคติสมยัใหม่อนัไร้สำระท่ีวำ่ มนุษยเ์กิดข้ึนมำเองตำมธรรมชำติไม่มีพระเจำ้ท่ีไหนเป็นผู ้
สร้ำงสรรค ์บนัดำลมนุษยข้ึ์นมำไดเ้ลยเป็นไปไม่ได ้ท่ีจะมีใครสักคนสำมำรถด ำเนินชีวิตอยำ่งมีควำมสุข
เขำ้กบัคนอ่ืนได ้ หรือมีจิตใจโอบออ้มอำรีต่อผูอ่ื้น หำกเขำผูน้ั้นขำดสันติสุขในจิตใจของตนเอง และ
แน่นอนทีเดียว ท่ำนยอ่มไม่สำมำรถจะอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยำ่งรำบร่ืน หำกท่ำนยงัไม่มีควำมเขำ้ใจ
ตวัเองดีพอ ท่ำนตอ้งสำมำรถเผชิญกบัควำมทุกขย์ำกควำมเจบ็ปวด และยติุธรรมทั้งหลำยทั้งปวงไดด้ว้ย
ควำมช่ืนชมยนิดี และมีควำมหวงั นัน่แหละท่ำนจึงจะสำมำรถอยูก่บัตวัเองและผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยำ่งดี 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้ห้พื้นฐำนในกำรท่ีจะเขำ้ใจตนเองไว ้สำมประกำร ประกำรท่ีหน่ึงคือ 
ท่ำนเป็นบุคคลผูมี้จิตวิญญำณ ซ่ึงพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนตำมแบบพระลกัษณะของพระองคป์ระกำรท่ีสอง 
ท่ำนเป็นคนบำปซ่ึงจ ำเป็นจะตอ้งไดรั้บพระรำชทำนอภยัโทษและรับนิสัยใหม่จำกพระเจำ้ ประกำรท่ี
สำม พระเจำ้ทรงรักท่ำน และไดท้รงจดัเตรียมทำงรอดไวส้ ำหรับท่ำนแลว้ 

1. ท่ำนเป็นบุคคลผู้มจีิตวญิญำณ 

เม่ือพดูวำ่ ท่ำนเป็นบุคคลผูมี้จิตวิญญำณ ท่ำนก็คงจะสงสัยหรือลงัเลใจ ทั้งน้ีเพรำะท่ำนอำจไม่
เช่ือวำ่จะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เอำละถึงแมว้ำ่ท่ำนเช่ือคติสมยัใหม่ท่ีวำ่ มนุษยเ์ป็นเพียงสัตวท่ี์เจริญสูงสุด 
แต่ท่ำนก็คงจะไดส้ ำนึกอยูเ่สมอวำ่ ท่ำนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ในกำรใชเ้หตุผล ในกำรแสดง
อำรมณ์และในกำรใชปั้ญญำ ท่ำนอำจจะไม่คิดถึงพระเจำ้ และไม่ยอมใหต้นเองครุ่นคิดถึงควำมตำยและ
ชีวติหลงัจำกควำมตำย โดยพยำยำมปล่อยตวัตำม “ดวง” หรืออำศยั “ดวง” เขำ้ช่วยจริงอยู ่ กำรด ำเนิน
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ชีวติเช่นนั้นอำจช่วยใหท้่ำนมีควำมสงบใจไดบ้ำ้ง และท ำใหท้่ำนสำมำรถเขำ้กบัผูอ่ื้นไดบ้ำ้งพอสมควร 
แต่จะไมช่่วยใหท้่ำนพบกบัสันติสุขอนัด่ืมด ่ำเลยแมแ้ต่นอ้ย จิตใจของท่ำนจะสลดหดหู่และหมดหวงั 
เม่ือญำติพี่นอ้งหรือคนในครอบครัวของท่ำนมีอนัตอ้งส้ินชีวติลง หรือตวัท่ำนเองก ำลงัป่วยไขใ้กลจ้ะ
ตำย ท่ำนจะนึกถึงค ำถำม ๆ หน่ึงซ่ึงมีค ำตอบอนัถูกตอ้งอยูแ่ลว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ “ตวัเรำเป็น
ใครหนอ?” และท่ำนก็คงจะตอบตวัเองไดเ้พียงอยำ่งเดียววำ่ ท่ำนเป็นคนไม่เช่ือพระเจำ้ซ่ึงปรำศจำก
ควำมหวงัใด ๆ ในชีวติ  

ก. ค ำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์บ่งย  ้ำไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงมนุษยต์ำมแบบพระลกัษณะ
ของพระองค ์ซ่ึงต่ำงจำกสัตวโ์ลกทัว่ ๆ ไป 

“พระเจำ้ทรงด ำริวำ่ จงให้เรำสร้ำงมนุษยต์ำมแบบฉำยำของเรำ ใหค้รอบครองฝงูปลำในทะเล 
ฝงูนกในอำกำศ และฝงูสัตวใ์ช ้ใหป้กครองแผน่ดินทัว่ไป และสรรพสัตวท่ี์เล้ือยคลำนบนแผน่ดินทั้งส้ิน 
พระเจำ้จึงทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์นตำมแบบพระฉำยำของพระองค ์ และตำมแบบฉำยำของพระองคน์ั้น พระ
เจำ้ไดท้รงสร้ำงมนุษยข้ึ์น และไดท้รงสร้ำงใหเ้ป็นชำยและหญิง” (ปฐมกำล 1:26,24) 

พระเจำ้ไดป้ระทำนบุคลิกภำพใหแ้ก่ท่ำนและขำ้พเจำ้ อนัไดแ้ก่ กำรรู้จกัใชเ้หตุผล กำรรู้จกั
แสดงอำรมณ์ต่ำง ๆ และกำรมีเจตจ ำนงเสรี หรืออิสระในกำรตดัสินใจเลือกกระท ำ ถูกละเรำมีลกัษณะ
ร่ำงกำยบำงอยำ่งละมำ้ยคลำ้ยคลึงกนักบันก และสัตวอ่ื์น ๆ แต่ก็เป็นเพียงผวิเผนิเท่ำนั้น ควำมสำมำรถ
ของเรำในกำรใชเ้หตุผล ในกำรแสดงอำรมณ์หรือควำมรู้สึก และในกำรตดัสินใจ ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองช้ี
ชดัวำ่ เรำแตกต่ำงจำกสัตวท์ั้งหลำยยิง่กวำ่นั้น เรำยงัมีอ ำนำจเหนือส่ิงสำรพดัท่ีอยูร่อบตวัเรำ และเรำมี
จิตส ำนึกวำ่ มีพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ตลอดจนมีควำมรู้จกัผดิชอบชัว่ดีโดยสันดำน และรู้แน่วำ่เรำ
ตอ้งรับผดิชอบต่อพระเจำ้ องคป์ระกอบภำยในส่วนลึกของมนุษยเ์หล่ำน้ี จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัค ำสอนของ
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงวำ่ เรำมิใช่เป็นผลิตผลของธรรมชำติตำมกระบวนกำรทำงววิฒันำกำร หำกแต่
เรำเป็นบุคคลท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนเป็นพิเศษ ตำมแบบพระลกัษณะของพระองค ์ ใหมี้จุดหมำย
ปลำยทำง คือชีวตินิรันดร์ ซ่ึงอำจเป็นสวรรคห์รือนรก 

ข. ทำงเลอืกอืน่ทีไ่ม่น่ำจะเลอืก 

หำกท่ำนไม่ยอมรับค ำสอนของพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ท่ีวำ่มนุษยเ์ป็นแบบสะทอ้นพระลกัษณะ
ของพระเจำ้ ท่ำนก็มีทำงเลือกอยูท่ำงเดียวคือ เช่ือวำ่ตวัท่ำนเป็นผลิตผลของธรรมชำติท่ีเกิดข้ึนมำโดย
บงัเอิญ ซ่ึงตำมเหตุผลแลว้ก็ยอ่มจะหมำยควำมวำ่ ท่ำนไม่ยอมรับวำ่ ท่ำนเป็นบุคคล แน่นอนทีเดียว 
“พลงัท่ีปรำศจำกบุคลิกภำพ” ตำมกระบวนกำรทำงววิฒันำกำร ยอ่มไม่สำมำรถสร้ำงตวัตนซ่ึงมีควำมคิด 
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มีอำรมณ์ มีควำมรู้จกัผดิชอบชัว่ดี และรู้จกัใชปั้ญญำไตร่ตรอง นกัปรำชญท่ี์ไม่เช่ือพระเจำ้หลำยคนเป็น
ผูเ้ผยแพร่เร่ืองดงักล่ำว และดว้ยเหตุฉะน้ีพวกเขำจึงสอนวำ่มนุษยอ์ยูภ่ำยใตก้ำรบงกำร ของกระบวนกำร
ทำงเคมีภำยในร่ำงกำยหรืออยูภ่ำยใตอ้งคป์ระกอบทำงจิตวทิยำซ่ึงบงัคบัพฤติกรรมของเขำใหเ้ป็นอยำ่ง
นั้นอยำ่งน้ี ยกตวัอยำ่งเช่น ควำมรักท่ีบิดำมำรดำมีต่อบุตรนั้น พวกน้ีกล่ำววำ่ “ถำ้ดูผวิเผนิแลว้อำจจะคิด
วำ่ เป็นกำรแสดงออกดว้ยควำมจริงใจและสมคัรใจ แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้ก็ไม่ผดิอะไรกบักำรท ำงำนของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน่เอง” นัน่หมำยควำมวำ่ คนท่ีมีควำมสัตยซ่ื์อต่อภรรยำและทุ่มเทก ำลงัทั้งหมดใน
กำรท ำงำน เพื่อหำเงินมำอุดหนุนจุนเจือครอบครัวใหสุ้ขสบำยนั้น หำไดมี้จิตส ำนึกของควำมเป็นคนแต่
อยำ่งใดไม ่ และหมำยควำมวำ่ คนท่ีติดคุกเป็นเวลำยำวนำนเน่ืองจำกไดก่้ออำชญำกรรมจนนบัคร้ังไม่
ถว้น ไม่ตอ้งรับผดิชอบในผลแห่งกำรกระท ำของเขำเลยกระนั้นหรือ เพรำะตำมทฤษฎีดงักล่ำวน้ี 
พฤติกรรมทั้งส้ินของมนุษยถู์กจ ำแนกวำ่ เป็นเสมือนหน่ึงกำรท ำงำนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงรับขอ้มูล
เขำ้ไป แลว้ก็ใหค้  ำตอบออกมำตำมขอ้มูลนั้น ๆ มิไดเ้ป็นผลของกำรตดัสินใจโดยอิสระและโดยกำรใช้
เหตุผลอยำ่งแทจ้ริง ถำ้เป็นเช่นนั้นจริง ค ำวำ่ “ควำมรัก” “ควำมหวงั” “ควำมสุข” และ “ควำมเป็นอมตะ” 
ก็คงจะเป็นเร่ืองน่ำขนัส ำหรับมนุษย ์ เพรำะวำ่ส่ิงเหล่ำนั้นเขำ้มำในควำมคิดแต่แลว้ก็ไม่มีควำมหมำย
อะไรเลย เพรำะมนัไม่ใช่เร่ืองจริงจงัอะไร 

คนท่ีปฏิเสธพระวจนะของพระเจำ้ก็เช่นนั้น ยอ่มจะพบวำ่ชีวติของตนไร้จุดหมำย หรือขำด
คุณค่ำ นกัธรรมชำติไดพ้ยำกรณ์ถึงจุดจบของประวติัศำสตร์ไวว้ำ่ ในวนัหน่ึงขำ้งหนำ้ จกัรวำลจะโคจร
ไปตำมวถีิของมนั และจะกลบักลำยเป็นกลุ่มหมอกมืดท่ียุง่เหยงิ ปรำศจำกส่ิงมีชีวติ นกัปรำชญส์ำขำ
เทวนิยม (คือไม่เช่ือวำ่มีพระเจำ้) ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัผูห้น่ึงคือ  

ซตัเตอร์ ไดย้อมรับวำ่ นอ้ยคนนกัท่ีสำมำรถพบควำมส ำเร็จไดโ้ดยปรำศจำกควำมหวงัแต่
ขำ้พเจำ้ใคร่จะสะกิดใจท่ำนสักนิดเถิดวำ่ ท่ำนมีทำงเลือกอยูเ่พียง 2 ทำงเท่ำนั้น คือเช่ือวำ่ท่ำนเป็น 
“บุคคลซ่ึงประกอบดว้ยจิตวิญญำณ” ท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงตำมพระลกัษณะของพระองคห์รือมิฉะนั้นก็
ตอ้งเช่ือวำ่ ท่ำนผลุดข้ึนมำเองโดยบงัเอิญตำมธรรมชำติ ไม่มีจุดมุ่งหมำยท่ีเท่ียงแทแ้น่นอนใด ๆ เลยใน
ชีวติ ท่ำนจะเลือกเอำทำงไหนก็เชิญ 

ควำมเช่ือของท่ำน ยอ่มจะมีอิทธิพลผกูพนัต่อกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัของท่ำน อยำ่งลึกกล ้ำ
ทีเดียว หำกท่ำนเช่ือเป็นคริสเตียน ทำ่นจะตั้งเป้ำหมำยในกำรด ำเนินชีวิตในส่ิงซ่ึงทรงคุณค่ำอนัถำวร 
ท่ำนจะพยำยำมปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ดว้ยกำรรักพระองคแ์ละรักท่ีอยูร่อบตวัท่ำน และท่ำน
จะช่ืนชมยนิดีในควำมหวงัท่ีจะไดรั้บชีวิตอนัถำวรนิรันดร์ ตรงกนัขำ้มหำกท่ำนไม่ยอมเช่ือพระเจำ้ ท่ำน
ก็จะตั้งเป้ำหมำยในส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั โดยพยำยำมตะเกียกตะกำยขวนขวำย หำส่ิงท่ีจะน ำมำสนองควำม
ตอ้งกำรของตนเอง ทั้งน้ีเพรำะวำ่ ทุกคนมีควำมเห็นแก่ตวัเป็นมูลฐำน และต่ำงคนต่ำงก็แก่งแยง่ชิงดีกนั 
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ท่ำนจะตอ้งแข่งขนัขบัเค่ียวกบัผูอ่ื้นอยำ่งไม่มีทำงหลีกเล่ียงได ้ท่ำนอำจจะส ำเร็จสมหวงัในชีวติบำ้ง แต่ก็
คงหนีไม่พน้ควำมอิจฉำริษยำและควำมหวงัซ่ึงยอ่มจะมีควบคู่กนัไป และในท่ีสุดก็จะเขำ้ท ำนอง “หมอ้
ขำ้วใคร หมอ้ขำ้วมนั ชอ้นใคร ชอ้นมนั ยำกอบไดก้ล่ำวไวว้ำ่ น่ีแหละคือเหตุผลท่ีคนเรำทะเลำะววิำท
และฆ่ำฟันกนั 

“กำรทะเลำะววิำทกนัในพวกท่ำนมำแต่ไหน? มำแต่ส่ิงน้ีไม่ใช่หรือ คือมำแต่ใจปรำรถนำอนัชัว่
ท่ีรบกวนอยูใ่นอวยัวะของท่ำนทั้งหลำย ๆ ท่ำนทั้งหลำยอยำกได ้ แต่ไม่ได ้ ท่ำนก็ฆ่ำกนั และอิจฉำกนั 
แลว้ก็ยงัไม่ได ้ท่ำนทั้งหลำยทะเลำะววิำทกนั ท่ำนหำไม่ได ้เพรำะท่ำนไม่ไดข้อ” (ยำกอบ 4:1,2) 

พี่นอ้งทั้งหลำย ท่ำนตอ้งเลือกเอำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง คือเช่ือพระคริสตห์รือไม่เช่ือพระองค ์ กำร
ตดัสินใจของท่ำนจะเป็นเคร่ืองช้ีวำ่ ท่ำนจะสำมำรถมีชีวติอยูก่บัตนเองและผูอ่ื้นไดดี้เพียงไร หำก
เพียงแต่ท่ำนเช่ือฟังพระวจนะของพระเจำ้ท่ำนก็จะสำมำรถอธิบำยเร่ืองรำวชีวิตไดอ้ยำ่งมีเหตุผล และ
ท่ำนจะมีควำมหวงัอนัสดใส ซ่ึงจะท ำใหท้่ำนสำมำรถช่ืนชมยนิดีได ้ แมต้อ้งประสบกบัควำมทุกขย์ำก
อยำ่งแสนสำหสัท่ีสุด 

2. ท่ำนเป็นคนบำป 

ในกำรท่ีท่ำนจะเพิ่มควำมแน่ใจวำ่ ท่ำนเป็นบุคคลซ่ึงประกอบไปดว้ยวญิญำณจิต ท่ำนจะตอ้ง
ยอมรับค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์อีกขอ้หน่ึงซ่ึงวำ่ ท่ำนเป็นคนบำป พระธรรมปฐมกำล สำมบท
แรกกล่ำววำ่ พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยต์ำมแบบพระลกัษณะของพระองค ์ ใหบ้ริสุทธ์ิปรำศจำกบำป แต่
มนุษยก์ลบัไม่ยอมเช่ือฟังพระเจำ้และเลือกทำงเดินของตนเอง มนุษยชำติทุกวนัน้ีจึงตกอยูใ่นฐำนะผูท่ี้
กบฏต่อพระเจำ้ และท ำใหบุ้คลิกลกัษณะทุกอยำ่งของมนุษยแ์ปดเป้ือนไปดว้ยควำมผดิบำป อคัรสำวก
เปำโลไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “เพรำะวำ่คนทั้งหลำยท่ีอยูฝ่่ำยเน้ือหนงั ก็สนใจในส่ิงซ่ึงเป็นของ ๆ เน้ือหนงั แต่คน
ทั้งหลำยท่ีอยูฝ่่ำยพระวญิญำณก็สนใจในส่ิงซ่ึงเป็นของ ๆ พระวญิญำณดว้ยวำ่ซ่ึงมีใจสมกบัเน้ือหนงัก็
คือควำมตำย และซ่ึงมีใจสมกบัวญิญำณ ก็คือชีวติและควำมสุข เหตุวำ่ใจสมกบัเน้ือหนงันั้นก็เป็นศตัรู
ต่อพระเจำ้ เพรำะวำ่หำไดอ้ยูใ่ตบ้งัคบัพระบญัญติัของพระเจำ้ไม่ และจะอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำนั้นไม่ได ้
และคนทั้งหลำยท่ีอยูฝ่่ำยเน้ือหนงัจะเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจำ้ก็หำมิได”้ (โรม 8:5-8)  

กล่ำวอีกนยัหน่ึง โดยล ำพงัมนุษยเ์องแลว้ มนุษยไ์ม่มีก ำลงัพอท่ีจะเปล่ียนแปลงสภำพกำรเป็น
คนบำปของตน ใหก้ลบัดีข้ึนมำไดด้ว้ยตนเอง หรือไม่สำมำรถจะด ำเนินชีวติในทำงท่ีพระเจำ้ทรงชอบ
พระทยัไดเ้ลย 
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ก. ควำมจริงอนักระจ่ำง 

สภำพเหตุกำรณ์อนัเศร้ำสลดท่ีเกิดข้ึน ในโลกทุกวนัน้ีจะหำเหตุผลอนัใดมำอธิบำย ก็ไม่เป็นท่ี
น่ำพอใจเท่ำกบัค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีวำ่ มนุษยเ์ป็นคนผดิคนบำป คนในชัว่อำยตุ่ำงก็มี
ควำมมัน่ใจวำ่ เขำสำมำรถคิดคน้วธีิท่ีจะใหโ้ลกปลอดภยัจำกสงครำม ปลอดจำกควำมอยติุธรรม และ
ควำมยำกจนค่นแคน้ แต่ทั้งหมดน้ีกลบัเป็นเพียงควำมฝันเฟ่ืองของมนุษยผ์ูเ้ตม็ไปดว้ยควำมชัว่ชำ้ และ
มำกไปดว้ยควำมโลภ และผลก็คือ นกัคิดนกัฝันทั้งหลำยไม่อำจวำดภำพในแง่ดีไดอี้กต่อไปเม่ือถูกถำม
วำ่ โลกในอนำคต 30 ปีขำ้งหนำ้ จะเป็นอยำ่งไรเพรำะตำมควำมเป็นจริงนั้น นกัวทิยำศำสตร์เป็นจ ำนวน
มำกไดค้ำดหมำยไวซ่ึ้งเป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปวำ่ ในไม่ชำ้โลกจะตอ้งประสบกบัวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
ขั้นรุนแรง หรือมิฉะนั้นก็จะตอ้งประสบกบัสงครำมนิวเคลียร์อยำ่งแน่นอน พูดง่ำย ๆ ก็คือ “แผน่ดิน
จะตอ้งลุกเป็นไฟ” นัน่เอง ในขณะท่ีผูมี้ปัญญำปรำดเปร่ือง ไดเ้อำแต่ประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองใชท้ำง
วทิยำศำสตร์และวชิำกำรอนัน่ำอศัจรรยข้ึ์นมำอยูเ่ร่ือยนั้น สภำพจิตใจของมนุษยก์็ยงัคงเส่ือมทรำม และ
เห็นแก่ตวัอยูน่ัน่เอง ไม่ไดมี้อะไรดีข้ึนไปกวำ่เดิมเลย และมนุษยไ์ม่อำจไวว้ำงใจพลงัอ ำนำจของตนเอง
ได ้ กำรกระท ำผดิอยำ่งบำ้คลัง่ กำรประกอบอำชญำกรรมทำงเพศท่ีเกิดข้ึนอยำ่งดำษด่ืน กำรก่อกำร
จลำจลขั้นร้ำยแรง และกำรสู้รบอยำ่งรุนแรงซ่ึงอุบติัข้ึนทุกแห่งหน เหล่ำน้ียอ่มเป็นเคร่ืองยนืยนัและ
พิสูจน์ถึงควำมจริงของค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีวำ่ มนุษยเ์ป็นคนบำป หำกมนุษยเ์ป็นเพียง
สัตวโ์ลกท่ีววิฒัน์ข้ึนมำตำมธรรมชำติเท่ำนั้น โดยไม่มีควำมโนม้เอียงไปในทำงต ่ำทรำมแลว้ มนุษยก์็คง
จะไม่ท ำในส่ิงท่ีลว้นแต่จะน ำควำมหำยนะมำสู่ตน ควำมรู้สึกท่ีฝังในส่วนลึกหรือสัญชำติญำณในกำร
ป้องกนัตนเอง ยอ่มจะผลกัดนัใหม้นุษยห์ลีกหนีจำกส่ิงซ่ึงชัว่ชำ้สำมำนย ์ หำกท่ำนจะยอมเช่ือหลกัค ำ
สอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ำนก็จะสำมำรถเขำ้ใจไดว้ำ่เหตุใดคนเรำจึงไดป้ระพฤติตวัเช่นนั้น 

 ข. ควำมจริงทีป่ระจักษ์ 

ท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีก็เป็นควำมจริง ซ่ึงสำมำรถมองเห็นหรือเขำ้ใจไดเ้ช่นกนั คือหำกท่ำนยอมรับ
วำ่ บุคคลท่ีมีปัญหำหนกัอกยอ่มไม่สำมำรถแกปั้ญหำของเขำอยำ่งถูกตอ้งได ้ จนกวำ่เขำจะรู้ถึงสำเหตุ
ท่ีมำของปัญหำนั้น ๆ ฉนัใด หำกท่ำนไดรั้บกำรช่วยให้หลุดพน้จำกปัญหำหนกัอก ท่ีทบัถมทวอียูใ่น
ชีวติส่วนสึกของท่ำนแลว้ ท่ำนก็จะตอ้งยอมรับในขั้นแรกวำ่ ท่ำนเป็นคนบำป ตำมท่ีพระคริสตธรรม
คมัภีร์ไดก้ล่ำวไวจ้ริง ฉนันั้น เพรำะถำ้ท่ำนเช่ือวำ่ ตวัท่ำนเกิดข้ึนมำเองโดยบงัเอิญตำมธรรมชำติ ท่ำนก็
จะไม่มีทำงแกส้ำเหตุท่ีท ำให้ท่ำนเกิดปัญหำหนกัอกไดเ้ลย สติปัญญำของนกัวชิำกำรสมยัใหม่ หำช่วย
ใหปั้ญหำหนกัอกของท่ำนไดค้ล่ีคลำยไปแต่ประกำรใดไม่ สมดงัท่ีอำจำรยเ์ปำโลไดเ้ขียนไวว้ำ่ “ปัญญำ
ของโลกน้ีเป็นควำมโง่เขลำในสำยพระเนตรของพระเจำ้” (1 โครินธ์ 3:19) กล่ำวอยำ่งตรง ๆ ก็คือ ท่ำน
เป็นคนบำป และจ ำเป็นจะตอ้งไดรั้บกำรช่วยใหห้ลุดพน้จำกควำมผดิบำป โปรดจ ำไวว้ำ่ พระเยซูคริสต์
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ไดต้รัสวำ่ “เรำผูเ้สด็จจำกสวรรค ์ รับสภำพเป็นมนุษย ์ หำไดม้ำเพื่อจะเรียกวสุิทธิชน แต่เรำมำเพื่อจะ
เรียกคนบำปใหก้ลบัใจใหม่” 

3. ท่ำนเป็นเป้ำหมำยแห่งควำมรักของพระเจ้ำ 

เม่ือท่ำนเขำ้ใจแลว้วำ่ ท่ำนและผูท่ี้อยูร่อบตวัท่ำน เป็นบุคคลท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนตำมแบบ
พระลกัษณะของพระองค ์ แต่ไดเ้ส่ือมทรำมไปเพรำะควำมผดิบำป บดัน้ีก็ถึงเวลำแลว้ท่ีท่ำนจะเช่ือวำ่
ท่ำนเป็นเป้ำหมำยแห่งควำมรักของพระเจำ้ ซ่ึงพระองคท์รงประสงคท่ี์จะไถ่ท่ำน ใหร้อดพน้จำก
ควำมผดิบำป ถูกละพระเจำ้ทรงรักคนบำป พระเจำ้ทรงรักท่ำน 

ก. พระเจ้ำทรงส ำแดงควำมรักของพระองค์ให้ประจักษ์ 

พระเจำ้ทรงพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงควำมรักของพระองค ์ ท่ีมีต่อมนุษยแ์ลว้ แต่คนเป็นอนัมำกมองไม่
เห็นวำ่พระเจำ้ทรงรักมนุษยเ์พระเขำมวัคิดวำ่ ถำ้พระเจำ้ทรงรักมนุษยจ์ริง เหตุไฉนพระองคจึ์งให้เขำ
ไดรั้บควำมทุกขล์ ำบำก ตอ้งชอกช ้ำระก ำใจ และพบแต่ควำมอยติุธรรม เขำไม่ไดคิ้ดวำ่พระเจำ้ไดท้รง
พิสูจนใ์หเ้ห็นควำมรักของพระองคแ์ลว้ เม่ือพระองคไ์ดท้รงส่งพระบุตรนิรันดร์ของพระองคเ์ขำ้มำใน
โลก เพื่อส้ินพระชนมไ์ถ่ควำมผดิบำปของเรำคริสเตียนทุกคนรู้ดีวำ่ พระเจำ้ทรงรักมนุษย ์แมแ้ต่อนุชน 
คริสเตียนก็ยงัท่องจ ำขอ้พระธรรมขอ้น้ีไดอ้ยำ่งข้ึนใจ ซ่ึงวำ่ 

“เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวำงใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศแต่จะมีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) และอคัรสำวกเปำโลก็ยงัเขียนไวอี้กวำ่ 
“เพรำะวำ่เม่ือเรำทั้งหลำยยงัขำดก ำลงัอยู ่ พระคริสตไ์ดท้รงตำยแทนคนบำปในเวลำอนัเหมำะ ดว้ยวำ่ไม่
ใคร่จะมีใครตำยแทนคนตรง แต่ชะรอยจะมีลำงคนอำจตำยแทนคนใจดีกระมงั แต่ฝ่ำยพระเจำ้ไดท้รง
ส ำแดงควำมรักของพระองคแ์ก่เรำทั้งหลำย คือขณะเม่ือเรำทั้งหลำยยงัเป็นคนบำป พระคริสตไ์ดท้รง
ยอมตำยแทนเรำ” (โรม 5:6-8) 

แน่นอน พระเจำ้ทรงรักท่ำน เพรำะแมว้ำ่ท่ำนเป็นคนผดิบำปและไดก้ระท ำใหพ้ระองคต์อ้งเสีย
พระทยั ดว้ยกำรประพฤติมิชอบทั้งในทำงกำย วำจำ และใจ พระองคก์็ยงัประทำนส่ิงอนัล ้ำค่ำแก่ท่ำน 
หำกพระองคมิ์ไดท้รงรักท่ำนแลว้ พระองคก์็คงจะไม่ทรงโปรดใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จมำรับสภำพ เป็น
มนุษยแ์ละตอ้งส้ินพระชนมอ์ยำ่งสยดสยองบนไมก้ำงเขน เพื่อไถ่ควำมผดิบำปของท่ำนเป็นแน่ 

ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ำยนกัท่ีจะเขำ้ใจวำ่ เหตุใดพระเจำ้ผูเ้ป่ียมไปดว้ยควำมรัก จึงทรงยอมใหม้นุษยต์อ้ง
ไดรั้บควำมทุกขล์ ำบำกและตอ้งชอกช ้ำระก ำใจ แต่ท่ำนจะตอ้งเขำ้ใจไวใ้นเบ้ืองตน้วำ่ พระองคห์ำใช่ 

เป่ียมไปดว้ยควำมรักเท่ำนั้นไม่ หำกแต่ยงัทรงเป่ียมไปดว้ยควำมบริสุทธ์ิดว้ย ดว้ยเหตุท่ี
พระองคท์รงไวซ่ึ้งควำมชอบธรรมพระองคจึ์งจ ำตอ้งเรียกร้องมนุษย ์ ซ่ึงพระองคท์รงสร้ำงข้ึนให้
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ประพฤติชอบดว้ย และเพรำะพระองคท์รงไวซ่ึ้งควำมยติุธรรม ดงันั้นเม่ือเรำประพฤติผดิ เรำจึงตอ้ง
ไดรั้บโทษตำมควรแก่ควำมผิดบำปของเรำ ฉะนั้น จึงอำจสรุปไดว้ำ่ เพรำะควำมผดิบำปของมนุษยน่ี์เอง 
ท่ีท ำใหม้นุษยต์อ้งพบกบัควำมทุกขล์ ำบำกใจ และไม่มีใครต ำหนิพระเจำ้ในเร่ืองเหล่ำน้ีได ้ ยิง่กวำ่นั้น 
พระเจำ้ยงัทรงเท่ียงธรรมอยำ่งยิง่อีกดว้ย และสักวนัหน่ึงพระองคจ์ะทรงพิพำกษำและลงโทษควำมผดิ
บำปทุกอยำ่งท่ีมนุษยไ์ดก่้อข้ึน ทั้งในท่ีแจง้และท่ีลบั แต่ “พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก” (1 ยอห์น 4:8) 
พระองคท์รงเป่ียมไปดว้ยควำมเมตตำ และแมใ้นปัจจุบนัน้ี พระองคก์็ยงัคงมีพระทยัปรำรถนำคนบำป
เช่นเดียวกบัในอดีต ดงัท่ีไดต้รัสไวว้ำ่ 

“...เรำมีชีวิตฉนัใด เรำมิไดช้อบพระทยัในควำมตำย แห่งคนชัว่ฉนันั้น แต่ (ชอบพระทยั) จะให้
คนชัว่กลบัเสียจำกทำงของเขำและมีชีวติ...จงกลบัเสียจำกทำงชัว่ทั้งหลำยของเจำ้ เหตุไฉนเจำ้จึงจะ 

ตำย...? (เอเศเคียล 33:11)  
พระทยัของพระเจำ้เตม็เป่ียมดว้ยควำมรัก ควำมเมตตำพระองคท์รงมีแผนกำรท่ีจะช่วยคนบำป

ใหห้ลุดพน้จำกบำป พระเยซูคริสตพ์ระบุตรนิรันดร์ ซ่ึงทรงเป็นพระภำคท่ีสองในตรีเอกนุภำพของพระ
เจำ้ ไดเ้สด็จเขำ้มำในโลกรับสภำพเป็นมนุษยท์รงด ำเนินชีวติอยำ่งบริสุทธ์ิท่ีสุดเพื่อเรำทั้งหลำย และใน
ท่ีสุดพระองคท์รงถูกตรึงกบัไมก้ำงเขนเพื่อรับโทษควำมผดิบำปแทนเรำพระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อ
เรำและทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำอีกเพื่อท ำลำยอ ำนำจมจัจุรำช และในปัจจุบนัน้ี จึงท ำใหค้วำมรอดแผ่
กระจำยไปสู่ทุกคนท่ีเช่ือไวว้ำงใจพระองค ์

ข. พระเจ้ำทรงส ำแดงควำมรักของพระองค์ให้เห็นจริง 

ควำมรักท่ีพระเจำ้ทรงมีต่อท่ำนนั้น หำใช่เป็นเพียงทฤษฎีท่ีจะมำนัง่ถกเถียงกนั แต่ท่ำนสำมำรถ
สัมผสัหรือมีประสบกำรณ์กบัควำมรักของพระองคไ์ดจ้ริง ๆ จงทูลต่อพระเยซูคริสตว์ำ่ท่ำนเช่ือวำงใจ
พระองค ์ และท่ำนพร้อมท่ีจะตอ้นรับพระองคใ์นวนัน้ี พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “คนทั้งหลำยท่ีได้
ตอ้นรับพระองค ์ พระองคท์รงโปรดใหมี้อ ำนำจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจำ้ได ้ คือ คนทั้งหลำยท่ีไวว้ำงใจ
ในพระนำมของพระองค”์ (ยอห์น 1: 12) 

ผูเ้ช่ือทฤษฎีววิฒันำกำร ท่ีวำ่ มนุษยเ์กิดข้ึนมำเองตำมธรรมชำติโดยววิฒัน์มำจำกสัตวช์ั้นต ่ำ 
แตกต่ำงกบัผูย้อมรับพระเยซูคริสตอ์ยำ่งไร? ขอ้ท่ีแตกต่ำงกนัก็คือ คนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้พบอุปสรรคใน
กำรท่ีจะอยูก่บัตนเอง เพรำะเขำไม่รู้แน่วำ่เขำคือใคร เขำไม่อำจทรำบไดว้ำ่เขำอยูใ่นโลกน้ีท ำไม และเขำ
ไม่มีควำมหวงัใด ๆ ในอนำคต เขำตอ้งระทมทุกขอ์ยูเ่สมอมิไดข้ำด แมบ้ำงคร้ังจะไม่แสดงออกใหใ้ครรู้
ก็ตำม และแมว้ำ่จิตใจของเขำจะฟ้องตวัเองวำ่ เขำเป็นคนบำปในสำยพระเนตรของพระเจำ้ เขำก็ยงั
พยำยำมแขง็ใจวำ่ไม่จริง เขำมีควำมปรำรถนำอยำ่งยิง่ท่ีจะไดอ้ยูใ่นดินแดน ท่ีไม่มีควำมทุกขโ์ศกเหมือน
โลกน้ี ทั้ง ๆ ท่ีตำมหลกัปรัชญำซ่ึงเขำยดึถือนั้นสอนวำ่ทุกส่ิงส้ินสุดลงแค่ควำมตำย เขำอำจอวดตวัและ
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แสดงควำมกลำ้หำญใหค้นอ่ืนเห็น อยำ่งเช่นเบอร์เทรนด ์รัสเซล นกัปรัชญำธรรมชำติผูห้น่ึง ไดก้ล่ำวไว้
ก่อนหนำ้ท่ีเขำจะส้ินชีวติไม่นำนวำ่ “ขำ้พเจำ้ไดป้ระสบโชควำสนำของขำ้พเจำ้แลว้” แต่บุคคลเช่นน้ีจะ
ไม่มีวนัไดพ้บสันติสุขอนัแทจ้ริง หรือสำมำรถท่ีจะใหค้วำมสบำยใจ ควำมเขม้แขง็และควำมช่ืนบำนแก่
ผูท่ี้ก ำลงัส้ินหวงัหรือใกลจ้ะตำยได ้

ในทำงกลบักนั ผูท่ี้เช่ือเป็นคริสเตียนจะพบสันติสุขอนัแทจ้ริง เขำมีควำมส ำนึกวำ่ตวัเองยงัไม่ดี
พอ และปรำรถนำอยูเ่สมอท่ีจะปรับปรุงตวัเองใหดี้ข้ึน แต่เขำก็พบควำมสุขในกำรท่ีเขำด ำเนินชีวติ
ใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเจำ้ และไดรั้บควำมสุขดว้ยควำมแน่ใจวำ่ ควำมผิดบำปทั้งส้ินของเขำไดรั้บกำร
อภยัโทษแลว้เขำส ำนึกอยูเ่สมอวำ่ เขำเป็นคนอ่อนแอและขำดก ำลงั แต่เขำก็ช่ืนชมยินดีวำ่ เขำเป็นบุตร
ของพระเจำ้ซ่ึงมีจุดหมำยท่ีจะไดรั้บชีวตินิรันดร์อนัสดใสในสวรรค ์ ควำมแน่ใจของเขำท ำให้เขำ
สำมำรถเผชิญกบัควำมคิดต่ำง ๆ ท่ีผำ่นเขำ้มำในสมองของเขำในยำมค ่ำดึกด่ืน และสำมำรถจะอยูก่บั
ผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรำบร่ืนช่ืนบำน 

นอกจำกนั้น เขำยงัสำมำรถท่ีจะน ำควำมสุขใหแ้ก่คนท่ีเขำคบหำสมำคมหรือเก่ียวขอ้งดว้ย ดงัมี
ตวัอยำ่ง เด็กหญิงคริสเตียนคนหน่ึงซ่ึงตำบอดและเป็นง่อย เน่ืองจำกถูกเคร่ืองจกัรทอผำ้กระแทก ใน
ตอนท่ีเธอประสบอุบติัเหตุนั้น เธอเพิ่งเรียนจบชั้นมธัยมปลำยมำสด ๆ ร้อน ๆ ทีเดียว ในทุกวนัน้ีเธอได้
แสดงใหช้ำวโลกเห็นถึงควำมสุขท่ีพระเจำ้ประทำนให้แก่เธอ เธอปฏิบติัพระรำชกิจของพระเจำ้ และน ำ
พระพรมำสู่คนเป็นอนัมำกแน่นอนท่ีสุด คนท่ีปรำศจำกพระเจำ้และควำมหวงัยอ่มไม่มีทำงท ำไดเ้หมือน
เธอผูน้ี้ 

มิตรท่ีรัก ท่ำนสำมำรถอยูค่นเดียวตำมล ำพงัไดห้รือไม่ เม่ือท่ำนอยูค่นเดียวโดดเด่ียว ท่ำน
สำมำรถจะตอบโตค้วำมคิดเร่ืองควำมหมำยของชีวติและควำมจริงท่ีวำ่ ไม่ชำ้ท่ำนก็จะตอ้งตำยจำกโลกน้ี
ไปไดห้รือไม ่ ท่ำนเห็นค่ำของชีวติและกลวัควำมตำยหรือเปล่ำ ท่ำนจะท ำอะไรหำกวำ่ในพรุ่งน้ี ท่ำนมี
อนัตอ้งตำบอด หรือแขนพิกำรไปอยำ่งปัจจุบนัทนัด่วน ท่ำนจะแช่งสำปควำมเครำะห์ร้ำย หรือควำม
ทุกขย์ำกในชีวติของท่ำนหรือเปล่ำ หรือท่ำนจะอธิษฐำนต่อพระเจำ้ดว้ยใจศรัทธำ โดยเช่ือมัน่วำ่ ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนกบัท่ำนนั้น เป็นพระประสงคข์องพระเจำ้ส ำหรับชีวิตของท่ำน หนทำงของผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ก็คือ
ควำมเครียดและสับสนใจ ควำมขมข่ืน และอยำ่งดีท่ีสุดก็คือควำมพยำยำมอดกลั้นไม่ยอมยนิดียนิร้ำย 
ส่วนทำงของผูศ้รัทธำนั้นคือควำมไวว้ำงใจ ควำมมัน่ใจ และควำมหวงั หำกท่ำนผูรู้้จกัพระคริสต ์ท่ำนจะ
พบควำมสุขและควำมเขม้แข็งอนัจะท ำใหท้่ำนสำมำรถอยูก่บัตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งสงบสุข และจะ
เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในกำรยกระดบัชีวติเพื่อนมนุษยอี์กดว้ย 
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บทที ่2 กำรอยู่กนัฉันสำมภีรรยำ 

มีผูก้ล่ำวไวว้ำ่ บนัไดสำมขั้นแห่งชีวติครอบครัวสมยัใหม่คือ กำรแต่งงำน กำรอยูด่ว้ยกนัอยำ่ง
ฉลำดหลกัแหลม และควำมผกูพนักนัตำมกฎหมำยครอบครัว แต่อนิจจำ ค ำกล่ำวมำน้ี ช่ำงเป็นค ำอธิบำย
ท่ีน่ำเศร้ำสลดเสียจริง ๆ เพรำะเท่ำท่ีปรำกฏอยูทุ่กวนัน้ี คู่สมรสเป็นจ ำนวนมำกตอ้งหยำ่ขำดจำกกนั และ
ในบำงรำยแมย้งัไม่ถึงข้ึนหยำ่ขำดจำกกนั แต่ก็ท  ำลำยค ำมัน่สัญญำท่ีใหไ้วเ้ม่ือตอนเขำ้พิธีสมรสอยำ่งไร้
ยำงอำย เขำคงรักษำสภำพครอบครัวไวเ้พียงเพรำะเกรงวำ่ ถำ้หยำ่ขำดกนัแลว้จะเกิดปัญหำยุง่ยำก
มำกกวำ่ นอกจำกนั้นยงัปรำกฏวำ่ มีบุคคลบำงกลุ่มสนบัสนุนใหมี้เสรีภำพในทำงควำมรัก พวกเขำกู่
ตะโกนใหล้ะทิ้งชีวติครอบครัวเสีย พวกน้ียงัท ำนำยไวอ้ยำ่งโจ่งแจง้วำ่ คนรุ่นต่อ ๆ ไปจะไม่ยอมตกอยู่
ภำยใตแ้อกของจำรีตประเพณีต่อไป พวกเขำตอ้งกำรใหชี้วติรักเป็นไปในแบบป่ำเถ่ือน นอกรีตนอกรอย 

กำรปฏิเสธไม่ยอมรับชีวติครอบครัว ท่ีถูกตอ้งตำมท ำนองคลองธรรมนั้น อนัท่ีจริงไม่ใช่เร่ือง
ใหม่ เพรำะตั้งแต่สมยัโรมนัมำแลว้ สำมีถือวำ่ภรรยำของตนเป็นเพียงทรัพยสิ์นดงัเช่น ทำส หรือสัตว์
เล้ียงเท่ำนั้น เขำหยำ่ขำดจำกภรรยำของเขำอยำ่งง่ำยดำยแต่เขำกลบับงัคบัใหภ้รรยำตอ้งสัตยซ่ื์อต่อเขำ 
อยำ่งสุดชีวติจิตใจขณะเดียวกนัตวัเองก็ประพฤติผดิในทำงเพศ ดว้ยกำรสมสู่กบัหญิงคำ้ประเวณี หรือ
กบัชำยท่ีมีอำรมณ์เพศวปิริตอยำ่งหนำ้ตำเฉยข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ ไดเ้ผยแพร่เขำ้ไปถึงคนใน
ยคุนั้นดว้ยกำรสอนอยำ่งกลบัตำลปัตรเหมือนด ำกบัขำววำ่ ชำยและหญิงมีฐำนเท่ำเทียมกนั และกำร
แต่งงำนเป็นควำมผกูพนัอนับริสุทธ์ิซ่ึงทั้งสองฝ่ำย คือสำมีและภรรยำ จะตอ้งสัตยซ่ื์อต่อกนัจนวนัตำย 

ควำมตึงเครียด ควำมไม่ลงรอยกนั และควำมไม่สงบสุขในครอบครัว ซ่ึงเป็นสำเหตุใหส้ภำพ
ครอบครัวในปัจจุบนัตอ้งมีอนับำ้นแตกสำแหรกขำดนั้น เป็นผลโดยตรงมำจำกกำรท่ีมนุษยไ์ม่สนใจ
พระเจำ้และพระวจนะของพระองค ์พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้หค้  ำสอนส ำหรับสำมีภรรยำไวโ้ดยเฉพำะ 
และหำกวำ่ครอบครัวใดเอำใจใส่ในค ำสอนนั้นแลว้ ยอ่มเป็นหวงัไดว้ำ่ สมำชิกในครอบครัวนั้นแต่ละ
คนจะพบกบัควำมรัก ควำมผำสุกก ำลงัใจ และควำมสุขสดช่ืน สำมีภรรยำคู่ใด ท่ีปรำรถนำจะอยูร่่วมกนั
อยำ่งกลมเกลียวแน่นแฟ้น ควรเอำใจใส่ต่อค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ในเร่ืองเหล่ำน้ี คือ  

1. เน้ือแทข้องกำรแต่งงำน 
2. ควำมผกูพนัท่ีสำมีภรรยำพึงปฏิบติัต่อกนั 

1. เนือ้แท้ของกำรแต่งงำน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ กำรแต่งงำนเป็นควำมสัมพนัธ์อนัแนบแน่นท่ีสุด ในบรรดำควำม
ผกูพนัทั้งของมวลมนุษย ์และควำมสัมพนัธ์อนัน้ีมีทั้งควำมเป็นเอกและควำมคงทน 
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ก. ควำมเป็นเอก 

เร่ืองรำวเก่ียวกบักำรสร้ำงโลกและมนุษย ์ ซ่ึงกล่ำวไวใ้นพระธรรมปฐมกำลบทท่ี 1 และบทท่ี 2 
นั้น ไดว้ำงหลกัควำมจริงไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ พระเจำ้ทรงประสงคใ์หห้ญิงและชำยผกูพนัเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั และไม่ใหผู้ใ้ดสำมำรถแยกใหข้ำดจำกกนัไดห้ลงัจำกท่ีพระเจำ้ไดท้รงสร้ำงฮำวำจำกกระดูก
ซ่ีโครงซ่ีหน่ึงของอำดำม และมอบใหแ้ก่อำดำม ฝ่ำยชำยก็โพล่งข้ึนทนัทีวำ่ “น่ีเป็นกระดูกแทแ้ละเน้ือแท้
ของเรำ จะตอ้งเรียกวำ่หญิง เพรำะหญิงน้ีออกมำจำกชำย” (ปฐมกำล 2: 23) และโมเซซ่ึงไดรั้บกำรดลใจ
จำกพระเจำ้ก็กล่ำวเสริมไวว้ำ่ “เพรำะเหตุนั้นผูช้ำยจึงละบิดำมำรดำของตนไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และ
เขำทั้งสองจะเป็นเน้ือหนงัอนัเดียวกนั” (ปฐมกำล 2:24) สำมีและภรรยำเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้ง
ในทำงร่ำงกำย จิตใจ และจิตวญิญำณ และเม่ือใดก็ตำมท่ีคู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงท ำใหค้วำมเป็น “เน้ือ
หนงัอนัเดียวกนั” สูญเสียไป โดยแอบไปมีควำมสัมพนัธ์ทำงเพศกบับุคคลอ่ืน ควำมสัมพนัธ์ฉนัสำมี
ภรรยำของคู่สมรสนั้นก็จะเกิดร้ำวข้ึนทนัที ยิง่กวำ่นั้น เม่ือสังคมใดไม่ถือมำตรฐำนของพระเจำ้ 

โดยรับรองกำรแต่งงำนแบบมำกผวัมำกเมีย หรือไม่เคร่งครัดในเร่ืองกำรนอกใจสำมีภรรยำ 
สังคมนั้นยอ่มจะตอ้งไดรั้บควำมหำยนะเป็นผลตอบแทน เพรำะครอบครัวดีเป็นรำกฐำนส ำคญัยิง่ท่ีจะ
น ำมำและจรรโลงไวซ่ึ้งควำมมัง่คัง่ทำงวตัถุ และควำมเจริญในทำงจิตใจของประชำชำติ 

สำมีภรรยำจะตอ้งตระหนกัถึงควำมเป็นเอกของกำรแต่งงำน เพรำะจะท ำใหเ้ขำสำมำรถ
แกปั้ญหำต่ำง ๆ ในครอบครัวสำมำรถใหอ้ภยัในควำมคิดของอีกฝ่ำยหน่ึง และสำมำรถช่วยกนัทะนุ
ถนอมใหชี้วติสมรสด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืนได ้ อีกประกำรหน่ึงควำมสัมพนัธ์ทำงเพศภำยในขอบเขต
ชีวติสมรสนั้น นอกจำกจะท ำใหชี้วติของคู่สมรสครบบริบูรณ์แลว้ ยงัท ำใหคู้่สมรสเพิ่มควำมแน่ใจใน
ควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดว้ยตรงกนัขำ้ม หำกไม่ยอมรับควำมศกัด์ิสิทธ์ิของกำรแต่งงำนแลว้ 
แรงจูงใจอนัส ำคญัยิง่ ท่ีจะดึงดูดใหเ้กิดควำมกลมเกลียวก็หมดส้ินไป และผูท่ี้ประพฤติผดิประเวณีดว้ย
ควำมเห็นแก่ตวั หรือเพียงแต่จะบ ำบดัอำรมณ์ทำงเพศชัว่วบูเท่ำนั้น ก็ไดก้ระท ำให้ตวัเขำเองไม่อำจท่ีจะ
ใหค้วำมรักแทแ้ก่ผูใ้ดไดอี้กต่อไป ฉะนั้นเรำจะตอ้งเนน้ถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิและควำมเป็นเอกของกำร
แต่งงำนใหจ้งหนกั 

ข. ควำมคงทน 

พระเจำ้ทรงมีพระประสงค ์ ใหก้ำรแต่งงำนคงทนอยูต่รำบชัว่ชีวติของคู่สมรสทั้งสอง ดงัจะเห็น
ไดจ้ำกค ำตรัสของพระเยซูคริสต ์ซ่ึงวำ่ 

“... เหตุฉะนั้นซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงผกูพนักนัแลว้ อยำ่ใหม้นุษยท์  ำใหพ้รำกจำกกนัเลย”  
(มทัธิว 19:6) 
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ครอบครัวจะเตม็ไปดว้ยควำมระหองระแหง และกำรทะเลำะววิำท เม่ือคู่สมรสทั้งสองฝ่ำยไม่
พยำยำมหำทำงปรับปรุงเขำ้หำกนั และคิดวำ่กำรหยำ่ร้ำงเพื่อแต่งงำนใหม่จะเป็นทำงท ำใหปั้ญหำ
ครอบครัวหมดไป แต่หำกสำมีภรรยำยอมรับวำ่ กำรสมรสเป็นควำมผกูพนัอนับริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิตลอด
ชัว่ชีวติ ซ่ึงจะขำดจำกกนัโดยควำมตำยเท่ำนั้นแลว้ ครอบครัวเป็นอนัมำกจะมีสภำพแตกต่ำงจำกท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัอยำ่งลิบลบัทีเดียว 

2. ควำมผูกพนัซ่ึงสำมภีรรยำพงึปฏบัิติต่อกนั 

เพื่อใหชี้วิตสมรสด ำเนินไปดว้ยควำมรำบร่ืนอยำ่ง “สมรส–สมรัก สำมีภรรยำจะตอ้งเช่ือฟัง
ค ำสั่งสอนของพระเจำ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ อนัวำ่ดว้ยหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบซ่ึงคู่สมรสพึงมี
ต่อกนั ไม่มีสถำบนัใดสำมำรถจะด ำเนินงำนอยำ่งรำบร่ืนและบงัเกิดผลดีได ้ เวน้ไวแ้ต่ สมำชิกของ
สถำบนันั้นจะมีควำมเขำ้ใจแจ่มแจง้ถึงสิทธิ อ ำนำจ และหนำ้ท่ีของตนฉนัใดชีวติครอบครัวก็เป็นฉนันั้น 
เน่ืองจำกทั้งอคัรสำวกเปำโลและอคัรสำวกเปโตร ไดใ้หค้  ำสั่งสอนโดยเฉพำะไวแ้ก่คู่สมรสและได้
กล่ำวถึงภรรยำก่อน ฉะนั้นเรำจึงควรศึกษำหำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัชีวติครอบครัวไปตำมล ำดบัดงัน้ี 

ก. หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของภรรยำ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สนบัสนุน ให้ฝ่ำยหญิงอยูใ่นฐำนะ “ยอมเพรำะรัก” และด ำเนินชีวติ
ในทำงอนับริสุทธ์ิของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง 

1. ยอมจ ำนน 

อคัรสำวกเปำโลไดส้ั่งใหฝ่้ำยหญิงอ่อนนอ้มยอมจ ำนนต่อสำมีของตน ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระ
ธรรมเอเฟซสั ซ่ึงท่ำนเขียนไวว้ำ่ “ฝ่ำยภรรยำจงยอมฟังสำมีของตนเหมือนยอมฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” 
(เอเฟซสั 5:22) และอคัรสำวกเปโตรก็ไดส้ั่งไวเ้ช่นเดียวกนัวำ่ “...จงเช่ือฟังสำมีของท่ำน...” (1 เปโตร 
3:1) ค  ำสั่งสอนของท่ำนทั้งสองน้ี ถำ้ดูอยำ่งผวิเผินอำจจะท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่ขดัแยง้กบัหลกัค ำสอนของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงสอนวำ่ หญิงและชำยมีฐำนะเท่ำเทียมกนั ก็ในเม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ 
“จะไม่เป็นทำสหรือไท จะไม่เป็นชำยหรือหญิง เพรำะวำ่ท่ำนเป็นอนัเดียวกนัในพระคริสต”์ (กำลำเทีย 
3:28) แลว้เหตุไฉนจึงกล่ำววำ่ ภรรยำควรเป็นผูย้อมจ ำนนในครอบครัวเล่ำ ค  ำตอบก็คือ กำรยอมจ ำนน
ขอบภรรยำนั้น หำใช่แสดงวำ่ภรรยำต ่ำตอ้ยหรือดอ้ยกวำ่สำมี และพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็มิไดส้อนไว้
เช่นนั้นดว้ย แต่ถือวำ่เป็นหนำ้ท่ีประกำรหน่ึงท่ีภรรยำพึงปฏิบติัต่อสำมี สถำบนัจ ำเป็นตอ้งมีผูน้ ำ และทีม
นกักีฬำจ ำเป็นตอ้งมีผูจ้ดักำรและผูฝึ้กสอนฉนัใด กำรท่ีพระเจำ้ทรงก ำหนดใหส้ำมีเป็นผูน้ ำในครอบครัว
ก็ดว้ยเหตุฉนันั้น และยศต ำแหน่งนำยพนัหำไดแ้สดงวำ่ นำยพนัดอ้ยค่ำในควำมเป็นคนกวำ่นำยพลฉนั
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ใด กำรท่ีภรรยำอยูใ่นฐำนะยอมจ ำนนต่อสำมีก็ไม่ไดแ้สดงวำ่พระเจำ้ทรงก ำหนดใหภ้รรยำดอ้ยค่ำใน
ควำมเป็นคนกวำ่สำมี ฉนันั้น ไม่เพียงแต่เท่ำนั้น กำรยอมจ ำนนของภรรยำท่ีเช่ือพระเจำ้หำไดท้  ำใหเ้ธอ
เกิดปมดอ้ยหรือรู้สึกหวัน่กลวัสำมี เธอยอมเพรำะรักพระเจำ้และรักสำมีของเธอ และปรำรถนำจะให้
ชีวติครอบครัวด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืนช่ืนบำนและกลมเกลียวกนั 
 

2. ทำงอนับริสุทธ์ิของพระเจ้ำ 

นอกจำกจะ “ยอมเพรำะรัก” แลว้ ภรรยำท่ีเช่ือพระเจำ้จะตอ้งด ำเนินชีวิตในทำงอนับริสุทธ์ิของ
พระเจำ้ดว้ย อคัรสำวกเปโตรไดย้  ้ำในเร่ืองน้ีไวว้ำ่ “ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยท่ีเป็นภรรยำ จงยอมเช่ือฟังสำมีของ
ตนเช่นเดียวกนั เพื่อวำ่ถำ้สำมีคนใดไม่เช่ือฟังพระค ำของพระเจำ้กิริยำกำรประพฤติของภรรยำก็จะได้
เป็นท่ีชกัน ำเขำมำนอกจำกพระค ำของพระเจำ้นั้น คือเม่ือเขำไดเ้ห็นกำรประพฤติของภรรยำซ่ึงปรำศจำก
รำคี และมีจิตใจย  ำเกรงดว้ย กำรประดบักำยของภรรยำนั้นอยำ่ใหเ้ป็นอยำ่งภำยนอก คือถกัผมเกลำ้มวย 
และใส่ปักทองค ำและนุ่งห่มเส้ือผำ้สวยงำม แต่จงใหเ้ป็นอยำ่งท่ีซ่อนไวใ้นใจ เป็นเคร่ืองประดบัซ่ึงไม่รู้
เป่ือยไป คือจิตใจอ่อนสุภำพและสงบเสง่ียม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่ำมำกจ ำเพำะพระเนตรพระเจำ้” (1 เปโตร 
3:1-4) 

กำรท่ีอคัรสำวกเปโตรไดใ้ห้ค  ำสอนแก่ภรรยำ ผูเ้ช่ือเป็นคริสเตียนแลว้ แต่สำมียงัไม่เช่ือพระเจำ้
นั้น เพรำะท่ำนรู้วำ่หญิงซ่ึงตกอยูใ่นฐำนะเช่นนั้นตอ้งกำรค ำปรึกษำและช่วยเหลือ ในปัจจุบนัค ำสอน
ของท่ำนก็ยงัคงน ำมำใชก้บัภรรยำทุกคน ท่ีอยูใ่นฐำนะเช่นท่ีกล่ำวน้ี ไดเ้ป็นอยำ่งดี หำกพระเจำ้ทรงมี
พระประสงคใ์หเ้ธอในสภำพเช่นนั้น เธอก็จะส ำแดงควำมเช่ือของเธอโดยแสดงควำมห่วงใยอยำ่ง
แทจ้ริง ในอนัท่ีจะช่วยสำมีของเธอไดพ้บสวสัดิภำพอนัถำวรในพระเยซูคริสต ์ มีกิริยำอ่อนนอ้ม สงบ
เสง่ียมและมีจิตใจงดงำม 

ก.) ควำมห่วงใยอย่ำงแท้จริงทีจ่ะช่วยให้สำมีได้พบสวสัดิภำพอนัถำวร 

หญิงท่ีเช่ือเป็นคริสเตียนอยำ่งแทจ้ริง ยอ่มมีควำมห่วงใยอยำ่งแทจ้ริง ท่ีจะช่วยใหส้ำมีเธอไดรั้บ
ควำมรอดในพระเยซูคริสตอ์คัรสำวกเปโตรกล่ำวสอนไวว้ำ่ ภรรยำของชำยท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอด 
จะตอ้งยอมฟังสำมี เพื่อวำ่ในท่ีสุด สำมีเธอจะไดเ้ช่ือเป็นคริสเตียนดว้ย 

“ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยท่ีเป็นภรรยำ จงยอมฟังค ำสำมีของตนเช่นเดียวกนั เพื่อวำ่ถำ้สำมีคนใดไม่เช่ือ
ฟังพระค ำของพระเจำ้ กิริยำกำรประพฤติของภรรยำก็จะไดเ้ป็นท่ีชกัน ำเขำมำ นอกจำกพระค ำของพระ
เจำ้นั้น” (1 เปโตร 3:1)  
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ฝ่ำยชำยอำจจะต่อตำ้นและไม่อยำกฟังพระวจนะของพระเจำ้ ถำ้ภรรยำของเขำเอำแต่ยกพระ
คมัภีร์ข้ึนวำ่ แต่เขำอำจจะเป็นคริสเตียนได ้ หำกคู่สมรสของเขำส ำแดงถึงจิตใจท่ีเตม็ดว้ยควำมโอบออ้ม
อำรีและเคำรพนบนอบต่อเขำ ควำมอ่อนหวำนและควำมบริสุทธ์ิอำจท ำใหเ้ขำเกิดควำมเล่ือมใสศรัทธำ
ยิง่กวำ่กำรเป็นพยำนทำงค ำพูด หรือกำรพยำยำมคะย ั้นคะยอใหเ้ขำหนัมำเช่ือเป็นคริสเตียน แต่ท่ำทีเช่น
ท่ีวำ่น้ีก็หำใช่จะกระท ำไดโ้ดยง่ำยทุกรำยไป เพรำะผูช้ำยบำงคนก็หยำบชำ้ต่อภรรยำของตนและมีชีวติท่ี
เตม็ไปดว้ยบำป จนยำกท่ีจะมีควำมรู้สึกเคำรพต่อกำรกระท ำอนัดี งำมของภรรยำ อยำ่งไรก็ตำม หำกฝ่ำย
ภรรยำด ำเนินชีวติอยำ่งใกลชิ้ดสนิทกบัพระเจำ้ของเธอแลว้ พระองคก์็จะประทำนควำมกรุณำและก ำลงั
แก่เธอ และแน่นอนทีเดียวยอ่มมีสักวนัหน่ึงท่ีเธอจะไดรั้บควำมส ำเร็จเป็นรำงวลัในควำมสัตยซ่ื์อของ
เธอ 

ในกรณีท่ีสำมีเป็นคริสเตียน ภรรยำก็ควรจะมีควำมปรำรถนำอยำ่งจริงใจ ท่ีจะใหส้ำมีเธอมี
ควำมเจริญในดำ้นจิตวิญญำณเช่นกนั ภรรยำควรพยำยำมทุกวธีิทำงท่ีจะธ ำรงไวซ่ึ้งบรรยำกำศอนัดีท่ีจะ
ช่วยใหส้ำมีเธอเจริญข้ึนฝ่ำยวิญญำณ สำมีจ ำนวนมำกซ่ึงอ่อนแอในควำมเช่ือและในกำรด ำเนินชีวิตคริส
เตียน ไดก้ลบักลำยเป็นผูท่ี้มีควำมเช่ือเขม้แขง็ เพรำะภรรยำท่ีสัตยซ่ื์อของเขำเฝ้ำอธิษฐำนเผือ่สำมีอยู่
เสมอ และพยำยำมประคบัประคองเก้ือหนุนชีวติคริสเตียนของสำมีใหเ้จริญข้ึน พึงระลึกวำ่ “คนสองคน
ซ่ึงมีควำมรักต่อพระเยซูคริสตร่์วมกนั จะด ำเนินไปดว้ยกนัอยำ่งรำบร่ืน” 

ข.) ท่ำทอีนังดงำม 

หญิงท่ีเช่ือเป็นคริสเตียนอยำ่งแทจ้ริง จะแสดงออกซ่ึงควำมสงบเสง่ียมเคำรพนบนอบ และ
ควำมงดงำมในจิตใจ ดงัท่ีอคัรสำวกเปโตรไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 

“กำรประดบักำยของภรรยำนั้น อยำ่ใหเ้ป็นอยำ่งภำยนอกคือถกัผมเกลำ้มวย และใส่ปักเคร่ือง
ทองค ำ และนุ่งห่มเส้ือผำ้สวยงำม แต่จงใหเ้ป็นอยำ่งท่ีซ่อนไวใ้นใจ เป็นเคร่ืองประดบัซ่ึงไม่รู้เป่ือยไป 
คือจิตใจอ่อนสุภำพและสงบเสง่ียม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่ำมำกจ ำเพำะพระเนตรพระเจำ้” (1 เปโตร 3:3,4) 

ส่ิงท่ีอคัรสำวกเปโตรตอ้งกำรในท่ีน้ีคือ ควำมน่ำรักอนัเกิดจำกกำรรู้จกับงัคบัใจตนเอง กำรรู้จกั
ล ำดบัควำมส ำคญัวำ่อะไรเป็นส่ิงส ำคญัยิง่ในชีวติ และอะไรส ำคญัรองลงมำ และอะไรท่ีไม่มีควำม
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิต ภรรยำยอ่มคิดผดิถนดั หำกเธอคิดวำ่แฟชัน่ผมหรือเส้ือผำ้แบบล่ำสุดซ่ึงมีส่วน
เสริมใหรู้ปร่ำงหนำ้ตำดูน่ำรักน่ำเอ็นดูข้ึน เป็นส่ิงท่ีส ำคญัอนัดบัแรกและคิดวำ่เหตุท่ีสำมีภรรยำหลำยคู่มี
อนัตอ้งหยำ่ขำดจำกกนันั้น เป็นเพรำะไม่มีรำยไดพ้อท่ีจะซ้ือหำเส้ือผำ้เคร่ืองประดบัอนังดงำมมำตกแต่ง
เรือนร่ำง แน่นอนทีเดียว ร่ำงกำรเป็นองคป์ระกอบส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรแต่งงำน และหญิงทุกคน
สมควรเอำใจใส่รักษำเรือนร่ำงใหดู้หมดจดงดงำม รวมทั้งเอำใจใส่ต่อหนำ้ท่ีของภรรยำโดยเคร่งครัด 
หญิงท่ีด ำเนินชีวิตในทำงของพระเจำ้จะไม่ยอมปล่อยตวัไปในทำงหรูหรำฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ำย แต่จะ
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ส ำแดงควำมรักต่อพระเจำ้และควำมเคำรพนบนอบต่อสำมี ชีวติของเธอยอ่มประกอบไปดว้ยควำมไม่
เห็นแก่ตวั ควำมบริสุทธ์ิผดุผอ่ง ควำมเมตตำกรุณำ และควำมสงบเสง่ียม 

นอกจำกนั้น ภรรยำท่ีเช่ือเป็นคริสเตียนจะตอ้งอยูร่่วมชีวติกบัสำมีของเธอท่ียงัไม่ไดรั้บควำม
รอด และจะตอ้งท ำดีท่ีสุดเพื่อใหชี้วติสมรสด ำเนินไปดว้ยดี ตรำบเท่ำท่ีสำมีเธอปรำรถนำจะอยูร่่วมชีวติ
สมรสดว้ย และตรำบเท่ำท่ีเขำยงัคงซ่ือสัตยต่์อเธออยู ่

“ถำ้หญิงคนใดมีสำมีท่ีไม่เช่ือถือพระคริสต ์ และสำมีนั้น พอใจจะอยูก่บันำง อยำ่ใหน้ำงทิ้งสำมี
นั้นเลย” (1 โครินธ์ 7:13) เธอตอ้งยอมฟังเขำ หำกกำรนั้นไม่ขดัต่อควำมเช่ือท่ีเธอมีต่อพระเยซูคริสต ์
และเธอควรจะพยำยำมทุกวธีิทำงท่ีจะช่วยใหส้ำมีหนัมำเช่ือไวว้ำงใจพระเยซูคริสต ์

กล่ำวโดยสรุป ภรรยำท่ีเช่ือเป็นคริสเตียน จะพยำยำมทุกวถีิทำง ท่ีจะใหค้รอบครัวของเธอเป็น
ครอบครัวท่ีเช่ือไวว้ำงใจพระเจำ้ เท่ำท่ีสำมำรถจะกระท ำได ้ เธอจะคุยกบัสำมีเก่ียวกบัเร่ืองของพระเจำ้ 
ปลุกปลอบใจเขำและออ้นวอนดว้ยควำมตั้งใจจริง เพื่อจะใหส้ำมีเธอเช่ือพระเจำ้ และเห็นคุณค่ำของ
ชีวติคริสเตียน เหนือส่ิงอ่ืนใด เธอจะแสดงควำมอ่อนหวำนน่ำรักซ่ึงเป็นผลของกำรด ำเนินชีวิตใกลชิ้ด
สนิทกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ใหส้ำมีเธอไดเ้ห็นประจกัษ ์ และน่ีเองท่ีจะช่วยส่งเสริมใหส้ำมีเธอไดพ้บ
สวสัดิภำพอนัถำวรดำ้นจิตวิญญำณในพระเยซูคริสต ์และท ำใหเ้กิดควำมกลมเกลียวกนัในครอบครัว 

ข. หน้ำทีข่องสำมี 

สำมีท่ีเช่ือเป็นคริสเตียน ก็มีควำมรับผดิชอบท่ีเขม้งวดต่อภรรยำของเขำเช่นกนั และอคัรสำวก
เปำโลไดแ้สดงหนำ้ท่ีของสำมีไวด้ว้ยประโยคสั้น ๆ คือ 

“ฝ่ำยสำมี จงรักภรรยำของตนเหมือนอยำ่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย และไดป้ระทำน
พระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น” (เอเฟซสั 5:25) 

ควำมรักท่ีสำมีแสดงต่อภรรยำ ตอ้งมีลกัษณะเช่นเดียวกบัควำมรักท่ีพระเยซูคริสตท์รงมีต่อ
คริสตจกัร ซ่ึงไดส้ ำแดงโดยกำรยอมส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน ถูกละ ฝ่ำยหญิงก็ถูกสั่งใหรั้กสำมี
เช่นกนั (ทิตสั 2:4) แต่พระเจำ้ไดท้รงวำงเง่ือนไขในเร่ืองน้ีส ำหรับฝ่ำยชำยไวเ้ขม้งวดกวำ่ บทบำทของ
สำมีในฐำนะหวัหนำ้ครอบครัวนั้นเป็นอภิสิทธ์ิอยำ่งหน่ึง แต่ก็เป็นควำมรับผดิชอบอนัใหญ่หลวงดว้ย 
เพรำะเขำจะตอ้งสละควำมเห็นแก่ตวัทั้งส้ิน และขวนขวำยหำส่ิงท่ีดีท่ีสุดส ำหรับภรรยำของเขำ 
แมก้ระทัง่ยอมตำยเพื่อเธอถำ้จ ำเป็น 

ควำมผกูพนัของสำมีท่ีจะรักภรรยำของตน เหมือนดงัพระคริสตท์รงรักคริสตจกัรนั้น เก่ียวพนั
กบักำรคอยดูแลเอำอกเอำใจ กำรใหค้วำมคุม้ครอง และกำรเก้ือหนุนจุนเจือดว้ยอคัรสำวกเปโตรไดก้ล่ำว
สั่งสอนไวว้ำ่ 
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“ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยท่ีเป็นสำมีก็เหมือนกนั จงอยูกิ่นกบัภรรยำโดยใชค้วำมรู้ จงให้เกียรติยศแก่
ภรรยำเหมือนหน่ึงเป็นภำชนะท่ีอ่อนแอกวำ่ และเหมือนเป็นคู่รับมรดกพระคุณแห่งชีวิตดว้ยกนั เพื่อจะ
ไดไ้ม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดขดัขวำงค ำอธิษฐำนของท่ำน” (1 เปโตร 3:7) กำรอยูร่่วมกนัฉนัสำมีภรรยำนั้น สำมี
ควรจะค ำนึงวำ่ ควำมเป็นสตรีเพศของเธอ ยอ่มน ำมำซ่ึงปัญหำทำงร่ำงกำยและจิตใจบำงประกำรท่ีไม่
เกิดกบัชำย น่ีแหละท่ีหมำยควำมวำ่ผูห้ญิง “เป็นเพศท่ีอ่อนแอกวำ่” ดว้ยเหตุน้ี สำมีจะตอ้งใหเ้กียรติแก่
ภรรยำของเขำในฐำนะท่ีภรรยำมีควำมเท่ำเทียมกนักบัเขำในดำ้นจิตวิญญำณ และใชค้วำมเป็นผูน้ ำใน
ครอบครัวเฉพำะแต่เร่ืองท่ีเขำอำจจะท ำได ้ ในฐำนะเป็นเพศท่ีแขง็แรงกวำ่ในกำรเก้ือหนุนจุนเจือ และ
กำรปกป้องคุม้ครองเธอ เขำตอ้งไม่ใชอ้  ำนำจสิทธ์ิขำดของเขำไปในทำงกกัขฬะหรือในลกัษณะกดข่ีข่ม
เหง เพื่อใหภ้รรยำอยูใ่นอำณติัของตน แต่จะตอ้งใชอ้  ำนำจนั้นดว้ยควำมรักใคร่เอน็ดู ดว้ยควำมสุภำพ 
และเพื่อใหค้วำมคุม้ครองแก่เธอ 

ควำมรักของสำมีท่ีเหมือนควำมรักของพระคริสตน์ั้น ยงัคลุมไปถึงกำรส ำนึกอยูใ่นจิตใจเสมอ
วำ่ เขำและภรรยำซ่ึงมีฐำนะเท่ำเทียมกนัในดำ้นจิตวิญญำณ เป็นผู ้“ไดรั้บชีวิตอนัเป็นพระคุณเป็นมรดก” 
ร่วมกนั (1 เปโตร 3:7) ฉะนั้น เขำตอ้งมีควำมเขำ้ใจในตวัเธอและตอ้งร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเธอดว้ย 

เม่ือฝ่ำยชำยไดป้ระพฤติปฏิบติัในทำงท่ีส่งเสริม ใหจิ้ตวญิญำณของภรรยำเจริญข้ึนครบถว้น อนั
ไดแ้ก่กำรคอยดูแลเอำอกเอำใจ กำรแสดงควำมรักใคร่เอน็ดู และกำรร่วมทุกขร่์วมสุขกบัเธอตลอดชีวติ
ตำมท่ีไดก้ล่ำวแลว้ เขำจะสำมำรถอธิษฐำนร่วมกบัภรรยำไดอ้ยำ่งเกิดผล อคัรสำวกเปโตรสอนวำ่ กำร
เช่ือฟังค ำตกัเตือนของพระเจำ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นส่ิงส ำคญั “เพื่อวำ่ค ำอธิษฐำนของท่ำน
จะไม่มีอุปสรรคขดัขวำง” (1 เปโตร 3:7) สำมีและภรรยำท่ีเช่ือไวว้ำงใจพระเจำ้ควรอธิษฐำนร่วมกนั
อยำ่งสม ่ำเสมอ และหำกทั้งคู่ท  ำเช่นนั้น เขำทั้งสองจะรักษำควำมสัมพนัธ์ไวไ้ดโ้ดยปรำศจำกควำม
บำดหมำงและควำมขมข่ืน ควำมขดัแยง้ระหวำ่งสำมีภรรยำไม่วำ่กรณีใด ยอ่มจะท ำใหค้  ำอธิษฐำนของ
เขำไม่มีสัมฤทธ์ิผล ดงันั้น ในแต่ละวนัสำมีภรรยำจะตอ้งปรองดองกนั ในขอ้บำดหมำงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้
ได ้ก่อนท่ีขอ้บำดหมำงนั้น ๆ จะฝังลึกเขำ้ใจจิตใจ หรือกลำยเป็นควำมขมข่ืนไปในท่ีสุด 

สุดทำ้ยน้ี ขำ้พเจำ้ขอถำมฝ่ำยภรรยำสักหน่อยหน่ึงเถิด “ท่ำนก ำลงัปฏิบติัตำมค ำสั่งของพระเจำ้
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งครบถว้น ดว้ยกำรยอมเช่ือฟังและด ำเนินชีวติในครอบครัวตำมทำงของ
พระเจำ้อยำ่งแทจ้ริงหรือเปล่ำ? ท่ำนก ำลงัพยำยำมอยำ่งหนกัท่ีจะช่วยสำมีของท่ำนใหเ้จริญในดำ้นจิต
วญิญำณ ดว้ยกำรอธิษฐำนและควำมประพฤติหรือไม่?” และขอถำมฝ่ำยสำมีวำ่ “ท่ำนรักภรรยำของท่ำน 
เหมือนดงัพระเยซูคริสตท์รงรักคริสตจกัรหรือไม่? ท่ำนไดพ้ยำยำมช่วยภรรยำของท่ำนใหเ้จริญข้ึนดว้ย
ควำมรักใคร่เอน็ดูทะนุถนอม และคอยดูแลเอำอกเอำใจเธอหรือเปล่ำ? หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงหรือทั้งสอง
ฝ่ำยมิไดป้ฏิบติัเช่นนั้นจงหยิบพระคมัภีร์ข้ึนมำ และอ่ำนพระธรรมเอเฟซสับทท่ี 5 ขอ้ 22 ถึง 23 และ
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พระธรรม 1 เปโตรบทท่ี 3 ขอ้ 1 ถึงขอ้ 7 และจงคุกเข่ำลงสำรภำพควำมบกพร่องของท่ำนต่อพระเจำ้ 
และอธิษฐำนทูลขอใหพ้ระองคท์รงช่วยท่ำน จงเรียนรู้ท่ีจะรักซ่ึงกนัและกนั ท่ีจะเพิ่มพนูควำมเจริญดำ้น
จิตวิญญำณให้แก่ชีวติของคู่สมรสของท่ำน พระเจำ้ทรงพร้อมเสมอท่ีจะช่วยเหลือท่ำน หำกท่ำนมีควำม
ตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง ท่ีจะเช่ือฟังและปฏิบติัค ำสั่งสอนของพระองค ์ และอธิษฐำนทูลต่อพระองคด์ว้ยใจ
จริง 
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บทที ่3 กำรอยู่กนัฉันพ่อแม่ลูก 

ปัจจุบนัน้ี รู้สึกวำ่ควำมไม่ไวว้ำงใจ และควำมเขำ้ใจผดิซ่ึงกนัและกนั ดูออกจะรุนแรงกวำ่ทุกยคุ
ทุกสมยัท่ีผำ่นมำ ผูท่ี้เป็นห่วงในเร่ืองน้ีไดเ้สนอแนะวธีิต่ำง ๆ ในกำรแกปั้ญหำดงักล่ำวน้ี บำงคนเสนอวำ่
ควรจะแกท่ี้ครอบครัว โดยพยำยำมปลูกฝังควำมเขำ้ใจระหวำ่งพอ่แม่และบุตร ซ่ึงขอ้เสนอน้ีพวกเรำ
ส่วนใหญ่คงจะเห็นดว้ย แต่วำ่ท่ีจริงขอ้เสนอดงักล่ำวยงัไม่เขำ้ถึงแก่นแทข้องปัญหำ เพรำะสำเหตุอนั
แทจ้ริงนั้นอยูท่ี่จิตใจส่วนลึกของมนุษยผ์ูใ้หญ่ส่วนมำกไม่ยอมสนใจใยดีพระเจำ้เลยแมแ้ต่นอ้ย หรือบำง
คนก็แสดงตวัวำ่เช่ือพระเจำ้ แต่ควำมประพฤติของเขำกลบัตรงกนัขำ้มกบัผูท่ี้เช่ือเป็นคริสเตียนอยำ่ง
ส้ินเชิง และผลท่ีตำมมำก็คือบุตรของเขำไดเ้ติบโตข้ึน ในท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มท่ีปรำศจำกพระเจำ้
อยำ่งส้ินเชิง หรือมิฉะนั้น บุตรก็จะเขวออกจำกทำงของพระเจำ้ เพรำะควำมเป็น “คริสเตียนแต่ปำก” 
ของบุพกำรี 

เด็กบำงคนแต่แรกก็มีน ้ำใสใจจริงดี แต่เม่ือไดเ้ห็นสภำพสังคมท่ีเตม็ไปดว้ยควำมโลภโมโทสัน 
ควำมมกัง่ำยของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเอำแต่ควำมสะดวกส่วนตวั โดยไม่ค  ำนึงถึงสวสัดิภำพส่วนรวม 
เช่นทิ้งส่ิงของหรือระบำยน ้ำเสียลงสู่แม่น ้ำคลอง หรือปล่อยควนัเสียออกสู่อำกำศ เลยท ำใหอุ้ปนิสัยใจ
คอเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีเสีย พวกเขำไม่ไดเ้กลียดชงัพอ่แม่ ครูบำอำจำรย ์ หรือเจำ้หนำ้ท่ีบำ้นเมือง
หรือใคร ๆ ทั้งส้ิน แต่ดว้ยควำมคิดอยำ่งเด็ก ๆ พวกเขำจึงไดแ้สดงออกเป็นเชิงประทว้งควำมอยติุธรรม
ของสังคม และตอ้งกำรใหมี้กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งฉบัพลนัเม่ือเด็กวยัรุ่นเหล่ำน้ีพยำยำมท่ีจะพดูกบัผู ้
หลกัผูใ้หญ่ ก็มกัไดรั้บกำรตอบสนองดว้ยอำกำรไม่พอใจ หรือคดัคำ้นควำมคิดของเขำอยำ่งส้ินเชิง และ
ผูห้ลกัผูใ้หญ่ก็มกัจะไม่ยอมพดูถึงขอ้ผดิพลำดในอดีตให้เขำรู้ พวกเขำตอ้งกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ปลุกปลอบใจจำกผูห้ลกัผูใ้หญ่ท่ีมีใจเมตตำและเป็นห่วงเป็นใยพวกเขำ 

เป็นเร่ืองเศร้ำท่ีจะกล่ำววำ่ เด็กวยัรุ่นทั้งหลำยก ำลงัจะไม่พยำยำมกระท ำในส่ิงท่ีถูกท่ีควร บุตร
ธิดำเป็นจ ำนวนมำกไดท้  ำให้บิดำมำรดำตอ้งชอกช ้ำระก ำใจในควำมประพฤติของเขำ แมเ้ขำจะไม่แสดง
อำกำรหยำบโลน แต่ก็มีทีท่ำเยย้หยนับุคคลในวงกำรต่ำง ๆ และใชชี้วติโดยไม่ค  ำนึงถึงศีลธรรม และแม้
เขำจะมีควำมเขำ้ใจเร่ืองรำวของพระเจำ้เพียงผวิเผิน และไม่มีควำมเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของเขำท่ีจะ
แกปั้ญหำสังคมเท่ำใดนกั แต่เขำก็ยงัพยำยำมรวมกลุ่มกนัประทว้ง กำรกระท ำของบุคคลอ่ืนอยำ่งบำ้บ่ิน
และประณำมกฎหมำยของพระเจำ้ ตลอดทั้งกฎหมำยบำ้นเมืองอยำ่งโจ่งแจง้ และยงัมีเด็กวยัรุ่นอีกเป็น
จ ำนวนมำกท่ีก ำลงัท ำลำยตวัเองดว้ยยำเสพติด และดว้ยกำรประกอบกรรมชัว่นำนำประกำร 

ปัญหำควำมขดัแยง้ระหวำ่งเด็กกบัผูใ้หญ่ รวมทั้งปัญหำควำมเส่ือมทรำมของสังคมนั้น จะไม่มี
ทำงแกไ้ขไดโ้ดยเพียงแต่กำรเจรจำหำวธีิกำร หรือพยำยำมสร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดีในหมู่คนกำรศรัทธำ
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ตำมหลกัของพระคริสตธรรมคมัภีร์ และกำรยอมเช่ือฟังองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น ท่ีจะบ ำบดัควำมโลภ 
และควำมตอ้งกำรทั้งของเด็กและผูใ้หญ่ได ้ ดงันั้นเรำตอ้งหนัเขำ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ และเอำใจใส่ต่อ
ค ำสอนอนัวำ่ดว้ยหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบซ่ึงกนัและกนั ระหวำ่งบิดำมำรดำกบับุตร 

1. หน้ำทีข่องบุตรทีพ่งึมต่ีอบิดำมำรดำ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สั่งสอนไวอ้ยำ่งแจ่มชดัวำ่ บุตรจะตอ้งเช่ือฟังและเคำรพนบนอบต่อ
บุพกำรีของตน 

ก. เช่ือฟัง 

หนำ้ท่ีประกำรแรกของบุตรท่ีเช่ือเป็นคริสเตียน ท่ีพึงมีต่อบิดำมำรดำคือ เช่ือฟัง ซ่ึงเป็นกำรเช่ือ
ฟังอนัเกิดแต่ควำมย  ำเกรงพระเจำ้ และควำมรักควำมกตญัญูท่ีมีต่อบิดำมำรดำ อคัรสำวกเปำโลกล่ำววำ่ 

“ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำย จงนบนอบเช่ือฟังบิดำมำรดำของตวัดว้ยเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เพรำะกำร
กระท ำอยำ่งนั้นเป็นกำรถูก” (เอเฟซสั 6:1) 

เด็กท่ีตอ้นรับพระเยซูคริสตไ์วใ้นจิตใจ ยอ่มจะเช่ือฟังบิดำมำรดำของเขำ เพรำะเขำรู้วำ่กำร
กระท ำเช่นนั้นเป็นท่ีพอพระทยัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ในครอบครัวคริสเตียน เด็ก ๆ จะเอำใจใส่และปฏิบติั
ตำมกฎเกณฑท่ี์พอ่แม่ตั้งข้ึน เพรำะเขำรู้วำ่นัน่เป็นค ำสั่งของพระเจำ้ ควำมเช่ือฟังในครอบครัวยอ่มเป็น
รำกฐำนท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมกลมเกลียวกนัในสังคมส่วนรวม ในเม่ือเด็กวยัรุ่นไม่เคำรพเช่ือฟังใน
ครอบครัวของเขำแลว้ ก็ยอ่มหวงัไดย้ำกท่ีจะใหเ้ขำยอมเช่ือฟังบุคคลภำยนอก ทุกวนัน้ีเจำ้หนำ้ท่ี
บำ้นเมืองตลอดจนครูบำอำจำรยต์อ้งประสบปัญหำหนกัอก เพรำะเหตุท่ีเยำวชนไม่รู้จกัค ำวำ่ “เช่ือฟัง” 
กำรเพำะนิสัยอำชญำกร กำรติดยำเสพติด กำรมัว่สุมกนัในทำงเพศ และกำรกระท ำอยำ่งบำ้บ่ินทั้งหลำย
แหล่ มกัจะเกิดข้ึนในเด็กวยัรุ่นอำยรุะหวำ่ง 16-18 ปีเป็นส่วนใหญ่ สังคมจะตอ้งทุ่มเททั้งก ำลงัเงิน ก ำลงั
ควำมคิด เพื่อแกปั้ญหำอนัสืบเน่ืองมำจำกกำรไม่เอำใจใส่ต่อค ำสั่งสอนของพระเจำ้เหล่ำน้ี และทำงแกมี้
เพียงประกำรเดียว คือสังคมจะตอ้งหนัมำพึ่งค  ำสั่งสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ อนัวำ่ดว้ยครอบครัว 
เม่ือเด็กรักพระเจำ้ เขำจะเช่ือฟังพอ่แม่ และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชำติ 

ข. เคำรพนบนอบ 

นอกจำกกำรเช่ือฟังแลว้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ยงัทรงประสงคใ์หบุ้ตรชำยหญิงเคำรพนบนอบต่อ
บุพกำรีของตนดว้ย 

“จงนบัถือบิดำมำรดำของตน ซ่ึงเป็นบญัญติัแรกท่ีมีค ำทรงสัญญำไวด้ว้ย เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะ
ไดอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข และมีชีวติยนืยำวท่ีแผน่ดินโลก” (เอเฟซสั 6:2,3) 
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กำรเคำรพนบนอบเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ือฟัง อยำ่งแทบจะแยกจำกกนัไม่ออก แต่ก็ไม่เหมือนกนั
ทีเดียว ลูกควรเช่ือฟังพอ่แม่ แมว้ำ่เขำคิดวำ่กฎเกณฑท่ี์พอ่แม่ตั้งข้ึนนั้นไม่ยติุธรรม แต่ลูกก็ไม่จ  ำตอ้งเช่ือ
ฟังในบำงกรณี เช่น พ่อแม่สั่งใหโ้กหก ใหข้โมย หรือฝ่ำฝืนกฎเกณฑข์องพระเจำ้ หรือเม่ือถึงวยัท่ี
สมควรจะตดัสินใจดว้ยตนเอง ลูกไม่จ  ำตอ้งเขำ้ท ำงำนซ่ึงตนเกลียด แมง้ำนนั้นจะเป็นงำนท่ีพอ่แม่เป็นผู ้
เลือกให ้ และไม่จ  ำตอ้งแต่งงำนกบัผูท่ี้พอ่แม่เลือกให ้ แต่ตนไม่รักดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ควำมผกูพนัท่ีบุตร
จะตอ้งเช่ือฟังบิดำมำรดำ จึงไม่เป็นเร่ืองผกูมดัใหบุ้ตรตอ้งปฏิบติัทุกกรณีไป ซ่ึงต่ำงกบัเคำรพนบนอบ
ซ่ึงบุตรชำยหรือบุตรหญิง จะตอ้งใหค้วำมเคำรพนบนอบต่อบิดำมำรดำของตนทุกกรณี แมว้ำ่จะเป็น
เร่ืองท่ีไม่สมควรอยำ่งยิง่ก็ตำม และจะตอ้งเคำรพนบนอบตลอดชีวิตดว้ย 

1.) ควำมหมำยของกำรเคำรพนบนอบต่อบิดำมำรดำ 

เร่ืองท่ีน่ำเศร้ำสลดใจอยำ่งยิง่ในสังคมทุกวนัน้ีคือ กำรท่ีพ่อแม่ ไม่ไดรั้บกำรเคำรพนบนอบจำก
เลือกเน้ือเช้ือไขของตนเองคนสูงอำยมุกัจะพบกบัควำมวำ้เหวแ่ละกำรถูกทอดทิ้ง เพรำะพวกลูก ๆ ท่ีตน
เฝ้ำเล้ียงดูมำตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ค่อยจะเหลียวแลน ำพำท่ำน คริสเตียนทุกคนมีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งหำโอกำส
ไปเยีย่มเยยีนบิดำมำรดำอยำ่งสม ่ำเสมอเท่ำท่ีสำมำรถจะกระท ำได ้ หรือถำ้ท่ำนแยกไปอยูต่่ำงจงัหวดัท่ี
ห่ำงไกลกนัมำก หรือไปอยูต่่ำงประเทศก็อำจจะใชว้ธีิเขียนจดหมำย หรือโทรศพัทท์ำงไกลคุยกบัท่ำน
เป็นคร้ังเป็นครำว โดยปกติ คนเฒ่ำคนแก่ไม่วำ่จะอยูค่นเดียวหรืออยูก่บัญำติพี่นอ้งซ่ึงรับไปเล้ียงดู จะมี
ควำมสุข และยิม้แยม้แจ่มใสกบัคนอ่ืน ๆ มำกข้ึน ถำ้หำกบรรดำลูก ๆ ปฏิบติัหนำ้ท่ีซ่ึงพระเจำ้ทรง
ก ำหนดไวด้งักล่ำวขำ้งตน้อยำ่งครบบริบูรณ์ 

ถำ้พอ่แม่เป็นคนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน และใชชี้วติอยำ่งเสเพล ก็อำจจะเป็นกำรไม่ง่ำยนกัท่ีจะ
แสดงควำมเคำรพนบนอบต่อท่ำน แต่ถึงกระนั้นพระเจำ้ก็ยงัสั่งใหบุ้ตรตอ้งเคำรพนบนอบต่อท่ำน ตรำบ
ใดท่ีท่ำนยงัมีชีวติอยู ่ จะตอ้งอธิษฐำนเผื่อท่ำน พดูกบัท่ำนดว้ยควำมคำรวะ และปรนนิบติัท่ำนดว้ยควำม
รักและสงสำรเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้โดยไม่ตอ้งค ำนึงวำ่ ท่ำนจะเป็นคนชัว่ชำ้สำรเลวเพียงไร 

2.) ผลของกำรเคำรพนบนอบต่อบิดำมำรดำ 

อคัรสำวกเปำโลเผยใหท้รำบวำ่ ผูท่ี้เคำรพนบนอบต่อบิดำมำรดำของตน จะไดรั้บผลอนัวเิศษ
จำกพระเจำ้ 

“เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข และมีชีวติยนืยำวท่ีแผน่ดินโลก” (เอเฟซสั 6:3) 
เม่ือพระเจำ้ไดป้ระทำนพระบญัญติั แก่ชนชำติอิสรำเอลพระองคท์รงใหค้  ำมัน่ต่อบุตรีท่ีเช่ือฟัง

บิดำมำรดำของตนวำ่ เขำจะมีชีวติยนืยำวในแผน่ดินปำเลสไตน์ (พระบญัญติั 5:16) และอคัรสำวกซ่ึง
ไดรั้บกำรดลใจจำกพระเจำ้ ก็ไดน้ ำเน้ือหำของพระสัญญำขอ้น้ี มำสั่งสอนคริสเตียนในคริสตจกัรเอเฟ
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ซสัดว้ยเช่นกนั ท่ีกล่ำวมำน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ กำรเคำรพนบนอบบิดำมำรดำเป็นเวทมนตร์อยำ่งหน่ึงท่ี
จะช่วยใหมี้ชีวติยนืยำวและเป็นสุข แต่เป็นกำรช้ีให้เห็นถึงหลกัทัว่ไปท่ีพึงปฏิบติั เพรำะถำ้วำ่กนั
โดยทัว่ไปแลว้ ยอ่มอำจเป็นไปไดว้ำ่ ลูกท่ีเคำรพเช่ือฟังพ่อแม่ของตนจะมีชีวติยนืยำวและอยูเ่ยน็เป็นสุข
กวำ่ลูกท่ีอกตญัญูไม่รู้คุณพอ่แม่ตน ลูกท่ีไม่ยอมเช่ือฟังพ่อแม่นั้น คงจะเป็นคนท่ีไม่สำมำรถบงัคบัตนเอง
ได ้ซ่ึงเป็นเหตุใหถู้กชกัจูงไปในทำงชัว่ ติดยำเสพติด หรือหมกมุ่นอยูใ่นอบำยมุข นัน่เอง 

นอกจำกท่ีกล่ำวมำน้ี ลูกท่ีเคำรพเช่ือฟังพ่อแม่เพรำะเขำมีควำมรักต่อพระเจำ้ จะไดรั้บผลจำก
พระเจำ้อีกประกำรหน่ึง คือเขำ “จะอยูเ่ยน็เป็นสุข” เขำจะมีชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยสันติสุขอนัด่ืมด ่ำ จะมีใจรัก
ผูอ่ื้น และจะรู้ถึงควำมสุขอนัเกิดแต่กำรหลุดพน้จำกอ ำนำจของควำมโลภและควำมใคร่ของเน้ือหนงั 
ตรงกนัขำ้มกบัคนท่ีไม่รู้จกับงัคบัใจตนเอง เขำจะไม่พบสันติสุขใด ๆ เลย เขำเป็นทำสของกิเลสตณัหำ
สำรพดั และเขำไม่สำมำรถใหค้วำมรักแทแ้ก่ใครได ้ เพรำะฉะนั้น เม่ือใดท่ีบุตรซ่ึงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
เคำรพเช่ือฟังบิดำมำรดำของตน เม่ือนั้นสังคมก็จะไดรั้บผลประโยชน์อยำ่งมหำศำล เพรำะพวกเขำ
ยอ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดควำมสำมคัคีกลมเกลียวกนัในสังคม ทุกหมู่เหล่ำ 

2. หน้ำทีข่องบิดำมำรดำทีพ่งึมต่ีอบุตร 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้่งบอก ถึงหนำ้ท่ีของบิดำมำรดำท่ีพึงมีต่อบุตรไวด้ว้ยเช่นกนั เม่ือพ่อ
แม่เอำใจใส่ต่อค ำสั่งสอนของพระเจำ้ในเร่ืองน้ี เขำก็จะไดรั้บควำมสุขและควำมพึงพอใจจำกลูก ๆ ของ
เขำ กำรท่ีครอบครัวเป็นอนัมำกเกิดกำรววิำทบำดหมำงระหวำ่งพอ่กบัแม่ หรือระหวำ่งพอ่แม่กบัลูกนั้น 
ส่วนใหญ่ก็ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขดงักล่ำวน้ี คือเป็นเพรำะไม่ยอมเช่ือฟังและปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีของบิดำมำรดำ 
ตำมค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ อคัรสำวกเปำโลไดส้ั่งสอนผูเ้ป็นพ่อไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั บท
ท่ี 6 (ซ่ึงยอ่มจะน ำมำใชก้บัผูท่ี้เป็นแม่ไดด้ว้ย) ดงัน้ี 

“ฝ่ำยท่ำนทั้งหลำยผูเ้ป็นบิดำ อยำ่ย ัว่บุตรของตนใหข้ดัเคืองใจ แต่จงอบรมดว้ยกำรตีสอน และ
กำรเตือนสติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (เอเฟซสั 6:4)  

พระธรรมขอ้น้ีประกอบดว้ยค ำสั่งสองขอ้ ซ่ึงแตกต่ำงกนัขอ้หน่ึง สั่งไม่ใหก้ระท ำ อีกขอ้หน่ึง
สั่งใหก้ระท ำ คือ (1) อยำ่ย ัว่บุตรของตนใหเ้กิดโทสะ และ (2) จงอบรมบุตรดว้ยกำรสั่งสอน และกำร
เตือนสติตำมหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 

ก. ข้อควรระมัดระวงั 

ค ำวำ่ “อยำ่ย ัว่บุตรของตนใหเ้กิดโทสะ” นั้น คอ่นขำ้งจะคลำ้ยคลึงกบัควำมคิดของอคัรสำวกเปำ
โล ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นพระธรรมโคโลสี 3:21 ซ่ึงวำ่ “ฝ่ำยบิดำก็อยำ่ย ัว่บุตรของตนใหข้ดัเคืองใจ เกรงวำ่
เขำจะทอ้ใจ” ควำมคิดดงักล่ำวอำจสรุปไดว้ำ่ พอ่แม่จะตอ้งไม่ท ำใหลู้กโกรธและเกิดควำมขมข่ืน 
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1.) ไม่เสมอต้นเสมอปลำย 

ส่ิงแรกท่ีพอ่แม่จะตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดมีข้ึนก็คือ ควำมไม่เสมอตน้เสมอปลำยของตน เช่นตั้ง
กฎเกณฑท่ี์เขม้งวดให้เด็กประพฤติปฏิบติั แต่แลว้ตนเองไม่คนใดก็คนหน่ึงกลบัไม่ปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์
นั้นโดยสม ่ำเสมอและเคร่งครัด ดงัน้ี ยอ่มเป็นเหตุใหเ้ด็กเกิดเอะใจและสับสนไม่รู้จะปฏิบติัอยำ่งไร ถำ้
พอ่แม่ท ำโทษเด็กเพรำะเด็กพูดโกหก ทั้ง ๆ ท่ีเด็กก็รู้วำ่บำงทีพอ่แม่เองก็พดูโกหกอยำ่งน ้ำขุ่น ๆ เช่นกนั 
เด็กยอ่มจะเกิดควำมแขง็กระดำ้งและไม่เช่ือพอ่แม่ แมแ้ต่เด็กเล็ก ๆ ท่ีพอจะมีควำมคิด ก็ยอ่มจะเกิด
ควำมรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกนั เพรำะเขำจะเกิดควำมสงสัยวำ่ เหตุใดคุณพ่อคุณแม่จึงหำ้มไม่ใหเ้ขำเก็บ
ลูกกวำดท่ีตกกบัพื้นข้ึนมำกินโดยอำ้งวำ่จะท ำใหไ้ม่สบำย แต่ตวัพ่อหรือแม่เองติดบุหร่ี ติดเหลำ้ และกิน
อำหำรรำวกบัชูชก และในไม่ชำ้เด็กอำจจะแสดงควำมกระดำ้งกระเด่ือง และควำมสงสัยท่ีเก็บซ่อนไว ้

ในใจออกมำ ดว้ยกำรแอบสูบบุหร่ี ด่ืมเหลำ้ หรือถึงขนำดใชย้ำเสพติดประเภทมอมเมำอำรมณ์ 
ซ่ึงก ำลงัเกล่ือนกลำดอยูใ่นขณะน้ี ผูเ้ป็นบิดำมำรดำทุกคนจะตอ้งส ำรวจชีวิตของตนเอง และประเมิน
กฎเกณฑท่ี์ตนตั้งข้ึนใหเ้ด็กปฏิบติัใหเ้หมำะสม และจะตอ้งหลีกหนีควำมไม่คงเส้นคงวำ และกำรหนำ้
ไหวห้ลงัหลอกทุกอยำ่งเสีย 

2.) ไม่เคำรพควำมคิดเห็นของเด็ก 

ผูใ้หญ่ตอ้งพยำยำมฝืนไม่พดูดูถูกเด็กในทำงท่ีจะท ำใหเ้ด็กเกิดรอยประทบัใจข้ึนวำ่ ควำมคิด
อ่ำนของเขำเป็นเร่ืองไร้สำระผูใ้หญ่ท่ีเอำแต่พร ่ ำสอนเด็กประหน่ึงวำ่ ตนเป็นผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองนั้น ๆ 
และไม่ยอมเปิดโอกำสใหเ้ด็กแสดงควำมคิดเห็นใด ๆ เลยจะใหเ้ด็กเกิดควำมเครียดในจิตใจ อนัจะส่ง
ผลร้ำยในภำยหลงัได ้ เด็ก ๆ ตอ้งกำรโอกำสท่ีจะอวดควำมรู้ควำมสำมำรถของตน และผูท่ี้ยอมฟังจะ
พบวำ่ เร่ืองท่ีเด็กพดูนั้นส่วนมำกมีสำระน่ำสนใจทีเดียว จริงอยู ่บำงคร้ังบำงครำว กำรแสดงออกของเด็ก
อำจจะรุนแรงรำวกบัจะบีบคั้นเอำอะไรสักอยำ่งจำกพอ่แม่ แต่พอ่แม่ท่ีเป็นคริสเตียนก็ควรจะสำมำรถให้
ค  ำปรึกษำ และช่วยใหเ้ด็กเขำ้ใจถึงขอ้เรียกร้องสิทธิของเขำไดอ้ยำ่งสุขมุ โดยอำศยัควำมจริงในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ พอ่แม่ทุกคนควรเปิดโอกำสใหเ้ด็กซกัถำมและยอมรับควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ของเด็ก 
ถูกละควำมจริงเป็นส่ิงไม่ตำยและไม่เปล่ียนแปลง แต่ควำมจริงบำงอยำ่งก็น ำมำใชก้บัปัญหำในปัจจุบนั
ไม่ได ้ ฉะนั้น หำกพอ่แม่ยอมเปิดโอกำสใหเ้ด็กไดแ้สดงควำมคิดเห็นของตน เก่ียวกบัควำมจริงในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ตลอดจนเร่ืองอ่ืน ๆ ในฐำนะท่ีเขำเป็นคนหน่ึงในครอบครัว ก็จะเป็นผลดีต่อทั้งเด็ก
และผูใ้หญ่ และเป็นผลใหเ้กิดควำมเคำรพและควำมเขำ้ใจระหวำ่งกนัในครอบครัว 
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3.) เข้มงวดเกินไป 

นอกจำกนั้น พอ่แม่ตอ้งหดัยบัย ั้งเม่ือรู้ตวัวำ่ก ำลงัจะเขม้งวดมำกเกินไป เด็กควรจะไดรั้บกำร
ปกป้องใหพ้น้จำกมรสุมชีวิตและควรไดรั้บกำรตกัเตือนใหร้ะวงัอนัตรำยบำงประกำร แต่เด็กจะตอ้งไม่
ถูกหำ้มมิใหร่้วมกิจกรรมกบัเพื่อนฝงูวยัเดียวกนั เพียงเพรำะวำ่กิจกรรมนั้นเส่ียงอนัตรำย หรืออำจท ำให้
เกิดบำดเจบ็ข้ึนได ้ เด็กวยัรุ่นท่ีถูกพอ่แม่บงัคบัอยูเ่สมอจะขำดควำมมัน่ใจตนเองและรู้สึกวำ่ตนดอ้ยกวำ่
ผูอ่ื้น และในท่ีสุดก็จะถือโทษโกรธเคืองวำ่ “พอ่แม่รังแกฉนั” พอ่แม่ทุกคนจะตอ้งส ำนึกวำ่ อนัตรำย
บำงอยำ่งก็ยอ่มจะหลีกหนีไม่พน้ในชีวติ และตอ้งฝึกฝนจิตใจใหมี้ศรัทธำมัน่วำ่ พระเจำ้ทรงฤทธ์ิยอ่ม
ปกป้องคุม้ครองของพระองคเ์สมอ 

4.) รุนแรงเกนิควร 

พอ่แม่จะตอ้งระมดัระวงั มิใหเ้กิดมีควำมรุนแรงเกินควรหรือทำรุณกรรมข้ึนในครอบครัว คน
บำงคนโกรธง่ำยและชอบใชก้ ำลงัท่ีเหนือกวำ่ ลงโทษผูอ่ื้นจะท ำใหเ้ด็กเจบ็ปวดมำก และเกิดควำมสงสัย
วำ่พอ่แม่รักเขำจริงหรือ 

สรุปแลว้ ผูเ้ป็นบิดำมำรดำทุกคนจะตอ้งระมดัระวงัวำ่กำรกระท ำของตนจะไม่กำรย ัว่ยใุหเ้ด็ก
เกิดควำมขมข่ืน เครียดแคน้ หรือนอ้ยเน้ือต ่ำใจ เด็กวยัรุ่นจะตอ้งควำมรู้สึกวำ่ ผูเ้ป็นบิดำมำรดำคอยให้
ควำมอบอุ่นแก่เขำ ยอมรับและสนใจควำมคิดเห็นของเขำ ลูก ๆ ควรจะสำมำรถถกปัญหำและแสดง
ควำมคิดเห็นกบัพอ่แม่ไดอ้ยำ่งเสรีและดว้ยควำมเช่ือมัน่วำ่ พอ่แม่จะรับฟังดว้ยควำมสนใจ และตอบ
ปัญหำหรือใหข้อ้คิดอยำ่งมีเหตุผลพอ่แม่ท่ีเป็นคริสเตียนจะปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวมำน้ีไดเ้ป็นอยำ่งดี ถำ้เขำ
เอำใจใส่ต่อค ำสั่งซ่ึงวำ่ “อยำ่ย ัว่บุตรของตนให้เกิดโทสะอยำ่งเคร่งครัด 

ข. ข้อปฏิบัติ 

หนำ้ท่ีของบิดำมำรดำท่ีพึงมีต่อบุตร อนัเป็นขอ้ปฏิบติันั้นปรำกฏชดัอยูใ่นประโยคท่ีวำ่ “จง
อบรมบุตรดว้ยกำรสั่งสอนและกำรเตือนสติตำมหลกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” ค  ำวำ่ “อบรมบุตร” นั้น ใน
ตวัฉบบัพระคมัภีร์ภำษำกรีกแปลวำ่ “กำรแสดงอำกำรทะนุถนอมอยำ่งอ่อนละมุน” ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบั
กำรกระท ำท่ีอำจจะย ัว่ยใุหเ้ด็กเกิดโทสะหรือเกิดควำมทอ้ใจ บิดำมำรดำจะตอ้งเอำใจใส่ในเร่ืองกำรทะนุ
ถนอมบุตรใหม้ำก เพรำะทำรกทุกคนมีสัญชำติญำณท่ีตอ้งกำรควำมรักควำมอบอุ่นจำกพอ่แม่ ซ่ึงผดิกบั
สัตวก์บับำงชนิดเช่น ลูกไก่ ซ่ึงอำจจะถูกฟักข้ึนมำครำวละเป็นร้อยเป็นพนัตวั และดูเหมือนวำ่มนัมีชีวติ
อยูอ่ยำ่งสบำยโดยไม่ตอ้งมีพ่อแม่ ในสังคมท่ียุง่เหยงิทุกวนัน้ี พอ่แม่เป็นจ ำนวนมำกเอำแต่ท ำงำนหำเงิน
อยำ่งเดียว ไม่มีเวลำแสดงควำมรัก เขำ้ใจหรือเห็นใจลูก ๆ ท ำใหข้ำดควำมสัมพนัธ์ทำงดำ้นจิตใจและ
อำรมณ์ ลูกรู้เพียงวำ่ตอ้งกำรควำมรัก แต่ไม่รู้ควำมรักแท ้ๆ ท่ีมนุษยพ์ึงปฏิบติักนันั้นเป็นอยำ่งไร ท ำให้
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ขำดมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีและควำมอบอุ่นในชีวติ อนัเป็นผลใหเ้ด็กบำงคนประพฤติในส่ิงท่ีตนไม่ตอ้งกำร 
เช่นเป็นพำลเกเร เป็นพวกต่อตำ้นสังคม พดูปดลกัเล็กขโมยนอ้ย ติดยำเสพติด มัว่สุมประกอบกิจทำง
เพศหรือกลำยเป็นเด็กเศร้ำซึม 

กำรทะนุถนอม เก่ียวขอ้งกบักำรท ำโทษ เพรำะค ำวำ่ “สั่งสอน” ในพระธรรมเอเฟซสั 6:4 ยอ่ม
หมำยถึงกำรลงโทษดว้ย คือหมำยควำมวำ่ พอ่แม่จะตอ้งตั้งกฎเกณฑข้ึ์นใหเ้ด็กปฏิบติัโดยมีเง่ือนไขวำ่ 
หำกเด็กปฏิบติัตำมจะไดรั้บรำงวลั และหำกฝ่ำฝืนจะตอ้งถูกท ำโทษ ทั้งน้ี พอ่แม่จะตอ้งคงเส้นคงวำ คือ
ถำ้ลูกท ำผดิก็จะตอ้งท ำโทษ ถำ้ท ำถูกก็ตอ้งใหร้ำงวลั แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นพอ่แม่จะตอ้งกระท ำดว้ยควำมรัก จึง
จะเกิดผลดีต่อครอบครัว 

กำรทะนุถนอมเล้ียงดูบุตรอยำ่งถูกตอ้งนั้น รวมทั้งกำรวำ่กล่ำวตกัเตือนดว้ย ซ่ึงก็คือควำมหมำย
ของค ำวำ่ “เตือนสติ” ในพระธรรมเอเฟซสั 6:4 นัน่เอง พอ่แม่ท่ีมวัแต่ท ำงำนหำเงินจนไม่มีเวลำท่ีจะวำ่
กล่ำวตกัเตือนลูก ตำมหลกัของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้นั้น คือผูท่ี้ก ำลงัเพิกเฉยต่อควำมรักผดิชอบอนั
ส ำคญัยิง่ ซ่ึงพระเจำ้ทรงมอบไวแ้ก่เขำ เด็กท่ีพอ่แม่สอนใหรั้กพระเยซูคริสตโ์ดยกำรอบรม ท ำตวัเป็นตวั
ตวัอยำ่งแก่เด็กและหดัใหเ้ด็กศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์จนมีควำมเขำ้ใจโดยตลอดนั้น เด็กจะเติบโต
เป็นผูท่ี้มีอำรมณ์แจ่มใส จิตใจเยอืกเยน็มัน่คง สำมำรถเผชิญกบัอุปสรรคหรือปัญหำต่ำง ๆ ในชีวติได้
ดว้ยดี เขำจะเคำรพรักพอ่แม่ ประพฤติชอบต่อผูอ่ื้น และด ำเนินชีวิตตำมพระประสงคพ์ระเจำ้ (ดูพระ
ธรรมสุภำษิต 22:6) 

สรุป ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบิดำมำรดำกบับุตร จะตอ้งไม่ถูกท ำลำยลงโดยกำรเขำ้ใจผดิ และ
กำรไม่ไวใ้จซ่ึงกนัและกนัทั้งเด็กและผูใ้หญ่ควรจะเขำ้กนัไดดี้ และสำมำรถแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ใน
ชีวติคริสเตียนใหก้นัและกนัได ้ เด็กจะตอ้งเอำใจใส่ต่อพระวจนะของพระเจำ้ รักพระเยซูคริสตเจำ้ และ
แสดงควำมเคำรพนบนอบเช่ือฟังบิดำมำรดำ ผูใ้หญ่จะตอ้งด ำเนินชีวิตในทำงอนัชอบธรรมของพระเจำ้ 
วำ่กล่ำวตกัเตือนบุตรใหมี้ควำมย  ำเกรงพระเจำ้ หลีกเล่ียงควำมไม่คงเส้นคงวำ เปิดโอกำสใหเ้ด็กพดูคุย
แสดงควำมคิดเห็นกบัตน และใหก้ำรทะนุถนอมเอำใจใส่เด็ก น่ีแหละหนทำงท่ีจะน ำควำมสมคัสมำน
กลมเกลียวมำสู่ครอบครัว และจะผลิตประชำกรท่ีจะน ำควำมเจริญรุ่งเรืองมำสู่สังคม 
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บทที ่4 กำรอยู่ในสังคม 

กำรถกเถียงปัญหำในหวัขอ้เร่ือง “ท ำอยำ่งไรชีวติจึงจะมีควำมสุข?” นั้น เรำเร่ิมตน้โดยช้ีใหเ้ห็น
วำ่ ทุกคนจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจตนเองอยำ่งดีพอเสียก่อน จึงสำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยำ่งรำบร่ืนช่ืนบำน
ได ้ เขำจะตอ้งปฏิเสธควำมคิดอนัไร้แก่นสำรท่ีวำ่ มนุษยเ์ป็นเพียงสัตวท่ี์เจริญข้ึนมำตำมกระบวนกำร
ววิฒันำกำรของส่ิงท่ีมีชีวิต และตอ้งเช่ือตำมหลกัของพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ มนุษยเ์ป็นบุคคลซ่ึงพระ
เจำ้ทรงสร้ำงข้ึนใหเ้หมือนกบัพระลกัษณะของพระองค ์แต่ไดเ้ส่ือมทรำมไปเพรำะบำป แต่พระเจำ้ก็ทรง
รักมนุษยแ์ละมีพระประสงคใ์หม้นุษยร์อดพน้จำกบำป ต่อจำกนั้นไดพ้ิจำรณำถึงหน่วยพื้นฐำนของ
สังคม คือครอบครัว และไดก้ล่ำวถึงค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีของสำมีภรรยำท่ี
พึงปฏิบติัต่อกนั และไดแ้จกแจงถึงควำมรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนัระหวำ่งพอ่แม่และลูก ทั้งไดใ้ห้
ขอ้สังเกตวำ่ หำกมีครอบครัวท่ียอมใหพ้ระเยซูคริสตค์วบคุมบงัคบับญัชำ และในครอบครัวนั้น ๆ มี
ควำมเช่ือฟัง ควำมเคำรพนบนอบ ควำมรักและควำมทะนุถนอม อำศยัอยูใ่นสังคมใดแลว้ สังคม
ส่วนรวมยอ่มจะไดรั้บผลประโยชน์อยำ่งมหำศำลโดยทัว่ถึงกนั 

ในบทน้ี เรำจะพดูถึงกำรด ำเนินชีวติคริสเตียนในสังคมทุก ๆ วนัคริสเตียนจะตอ้งพบกบับุคคล
ท่ีท ำใหเ้ขำผดิหวงั ตอ้งคบคำ้สมำคมกบัคนท่ีมีจิตใจหยำบชำ้ ชอบพดูปด ลกัเล็กขโมยนอ้ย คดโกง 
ประพฤติชัว่ และพดูจำหยำบคำย นอกจำกนั้นเขำยงัตอ้งติดต่อกบับำงคนซ่ึงเกลียดเขำ เพรำะเหตุท่ีเขำ
เป็นคริสเตียนและพยำยำมท ำร้ำยจิตใจเขำทุกวธีิทำง บุตรของพระเจำ้จะด ำเนินชีวิตในสังคมท่ีเตม็ไป
ดว้ยควำมเห็นแก่ตวั และจิตใจคนมีแต่ควำมโลภ โกรธ หลง พยำบำทอำฆำต ไดอ้ยำ่งไร? พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ตอบปัญหำน้ีโดยวำงหลกัเกณฑอ์นัเป็นมำตรฐำนตำยตวั ใหค้ริสเตียนประพฤติปฏิบติัใน
สังคม ซ่ึงหลกัเกณฑด์งักล่ำวเหล่ำน้ี เรำจะตอ้งเอำใจใส่ใหดี้ 

1. วธีิอยู่ในสังคมอนัเส่ือมทรำม 

ปัญหำแรกก็คือ จะอยูก่บัเพื่อนฝงูและคนรู้จกัมกัคุน้ไดอ้ยำ่งไร? คนเหล่ำน้ีบำงคนอำจเป็นคนมี
ช่ือเสียง มีฐำนะกำรเงินหรือมีต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนดี และอำจจะเป็นสมำชิกของคริสตจกัร แต่บำงคน
ก็มีอุปนิสัยใจคอหรือควำมประพฤติส่วนตวัท่ีไม่น่ำคบ และบำงคนก็ท ำใหท้่ำนผดิหวงั หรือแสดง
อำกำรใหเ้ห็นชดัวำ่ เขำไม่ชอบหนำ้ท่ำนเอำเสียเลย เอำละ ทีน้ีขำ้พเจำ้จะขอประกำศอยำ่งโจ่งแจง้วำ่ ถำ้
ท่ำนเป็นคริสเตียน ท่ำนยอ่มไม่มีสิทธ์ิใด ๆ เลยแมแ้ต่นอ้ย ท่ีจะดูถูกเหยยีดหยำมผูท่ี้สร้ำงควำมปวดร้ำว
ใจใหแ้ก่ท่ำน และท่ำนไม่ควรเบ่ือหน่ำยทอ้ถอย เม่ือท่ำนตอ้งผดิหวงัในคนบำงคนท่ีท่ำนเฝ้ำพยำยำมท่ีจะ
ช่วยใหเ้ขำเป็นคริสเตียน ทั้งไม่ควรเกลียดชงัผูท่ี้ท  ำผดิต่อท่ำนหรือไม่ชอบท่ำน หำกท่ำนไดต้อ้นรับพระ



 30 

เยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่ำนแลว้ ท่ำนยอ่มอยูภ่ำยใตค้วำมผกูพนัท่ีจะตอ้งเช่ือฟังค ำสั่งของ
พระองคโ์ดยเคร่งครัด 

“เรำใหบ้ญัญติัใหม่แก่เจำ้ทั้งหลำย คือใหเ้จำ้รักซ่ึงกนัและกนั เรำรักเจำ้ทั้งหลำยมำแลว้ฉนัใด 
เจำ้จงรักซ่ึงกนัและกนัดว้ยฉนันั้น” (ยอห์น 13:34) 

ค ำตรัสของพระองคข์ำ้งตน้น้ี อำจสรุปโดยยอ่ไดว้ำ่ “ใหท้่ำนรัก...เหมือนดงัท่ีพระองคไ์ดรั้ก
ท่ำนแลว้” พึงจดจ ำถอ้ยค ำเหล่ำน้ีไว ้ และน ำไปปฏิบติัต่อคนท่ีท ำใหท้่ำน “ปวดร้ำว” ท่ำนรู้สึก
ตะขิดตะขวงในบำ้งหรือไม่ ในกำรท่ีท่ำนพยำยำมหำทำงหลีกหนีจำกผูท่ี้ท่ำนเห็นวำ่ดอ้ยกวำ่ท่ำน? ท่ำน
ไม่คิดหรือวำ่พระเจำ้ก็คงทอดพระเนตรเห็นควำมไม่น่ำดูในตวัท่ำน? แต่กระนั้นพระองคย์งัทรงรักท่ำน 
ท่ำนไม่รู้สึกละอำยใจเลยหรือ หำกคนรักหรือเพื่อนสนิทท่ีสุดของท่ำน เกิดล่วงรู้ควำมคิดท่ีท่ำนปิดบงัไว ้
เหมือนดงัท่ีพระเยซูคริสตท์รงหย ัง่รู้ แต่แมก้ระนั้นพระองคก์็มิไดท้รงหลีกเล่ียงจำกท่ำน หรือปฏิเสธท่ี
จะเป็นมิตรสนิทกบัท่ำน 

ท่ำนผูอ่้ำนท่ีรัก พึงระลึกวำ่ เรำทุกคนเป็นพี่นอ้งสืบเช้ือสำยเดียวกนัมำ และเป็นพงศพ์นัธ์ุของ
มนุษยผ์ูเ้ส่ือมทรำมไปเพรำะบำปดว้ยกนัทั้งนั้น พระเจำ้ทรงมีพระทยัเมตตำกรุณำโปรดยกโทษใหแ้ก่เรำ 
และไม่เพียงแต่เท่ำนั้น พระองคย์งัทรงเอำพระทยัใส่ คอยช่วยเหลือเรำโดยทรงถือวำ่เรำเป็นบุตรของ
พระองค ์ ทั้ง ๆ ท่ีเรำเป็นคนบำปและเหลวไหลใชก้ำรไม่ได ้ พระองคท์รงรู้วำ่เรำเป็นคนอ่อนแอขำด
ก ำลงั บกพร่องและกระเดียดท่ีจะท ำบำปอยูเ่สมอ แมจ้ะไดรั้บควำมรอดแลว้ก็ตำมที ผูเ้ขียนพระธรรม
สดุดี ไดก้ล่ำวสดุดีถึงน ้ำพระทยัของพระเจำ้ไวด้งัน้ี 

“บิดำเมตตำบุตรของตนมำกฉนัใด พระยะโฮวำห์ทรงพระเมตตำคนท่ีย  ำเกรงพระองคม์ำกฉนั
นั้น เพรำะพระองคท์รงทรำบร่ำงกำยของขำ้พเจำ้แลว้ พระองคท์รงระลึกอยูว่ำ่พวกขำ้พเจำ้เป็นแต่ผงคลี
ดิน” (สดุดี 103:13, 14) 

ขอ้บกพร่องอนัร้ำยแรงของคริสเตียนในปัจจุบนัน้ี คือ กำรไม่อยำกแสดงตนเป็นมิตร กบัผูท่ี้ไม่
มีคุณลกัษณะท่ีน่ำช่ืนชอบหรือประพฤติชัว่ชำ้ เรำเป็นพยำนแก่ชำวโลกวำ่ ถำ้เขำเช่ือเป็นคริสเตียน ชีวติ
เขำจะดีข้ึน ในขณะท่ีชีวติของเรำเองไม่ไดแ้สดงควำมดีเด่นอะไรให้เขำเห็นเลย จงตรองดูซิวำ่ หำกพระ
เยซูคริสตท์รงถือโทษเรำ เหมือนดงัท่ีเรำถือโทษผูอ่ื้นแลว้ จะเป็นอยำ่งไรจงแน่ใจเถิดวำ่ ตวัเรำยงัมี
ขอ้บกพร่องอยูอี่กมำกโขทีเดียว ขอใหเ้รำมองขำ้มควำมผิดของผูอ่ื้นเสียเถิด จงเอำชนะควำมขดัเคืองใจ
อนัเป็นวสิัยของ “เน้ือหนงั” เสีย และจงรักเขำเหมือนดงัท่ีพระคริสตท์รงรักเรำ พึงส ำเหนียกไวใ้นจิตใจ
อยูเ่สมอวำ่เรำทุกคนเป็นคนบำปดว้ยกนัทั้งนั้น และแต่ละคนก็ตอ้งกำรกำรอภยัโทษและควำมช่วยเหลือ
จำกพระเจำ้ 

อคัรสำวกเปำโลไดใ้หค้  ำตกัเตือน ท่ีเรำควรเอำใจใส่ไวด้งัน้ี 
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“ท่ำนทั้งหลำยจงเมตตำซ่ึงกนัและกนั มีใจเอ็นดูซ่ึงกนัและกนัและอภยัโทษใหก้นัและกนั 
เหมือนพระเจำ้ไดท้รงโปรดอภยัโทษใหท้่ำนทั้งหลำยในพระคริสต”์ (เอเฟซสั 4:32) 

ขอ้พระธรรมขอ้น้ี ควรแก่กำรท่ีจะน ำมำใชใ้นครอบครัวท่ีคริสตจกัร ในโรงเรียน ในชุมชน 
และในเวลำท ำงำนหรือในยำมเล่นสนุกสนำนกบัผูอ่ื้น ท่ำนจะพบวำ่ ควำมผดิของผูอ่ื้นนั้นหำไดย้ิง่
หยอ่นไปกวำ่ควำมผดิของตวัท่ำนเองเลย อนัท่ีจริง คนบำงคนซ่ึงท่ำนเคยคิดวำ่ ถึงอยำ่งไรท่ำนก็ไม่มี
วนัท่ีจะรักเขำไดน้ั้นอำจกลำยเป็นเพื่อนท่ีรักใคร่ของท่ำนในภำยหลงัก็เป็นได ้ จงแน่ใจเถิดวำ่ คนส่วน
ใหญ่จะแสดงควำมรักตอบ หำกท่ำนแสดงควำมรักต่อเขำอยำ่งสม ่ำเสมอและดว้ยควำมจริงใจ 

2. วธีิอยู่ร่วมกบัโลกยีชน 

คริสเตียนตอ้งเรียนรู้ ท่ีจะด ำเนินชีวติร่วมกบัคนท่ีแช่งด่ำพระเจำ้ ไร้ศีลธรรม โหดเห้ียม ปล่อย
ตวัไปตำมกิเลสตณัหำเพรำะตรำบใดท่ีเรำยงัอยูใ่นโลก เรำก็จะตอ้งติดต่อหรือคลุกคลีอยูก่บัโลกียชน
เหล่ำนั้นอยำ่งไม่มีทำงหลีกเล่ียงได ้ เรำอำจจะตอ้งติดต่อกนัเพียงคร้ังครำว หรืออำจจะตอ้งท ำงำน
ร่วมกนัในท่ีเดียวกนัวนัละหลำยชัว่โมง แมต้ำมถนนหนทำงหรือในท่ีชุมนุมชน ก็จะตอ้งพบกบัคนท่ี
พดูจำหยำบคำย หรือชอบลอ้เลียนพระนำมพระเยซู ส่วนคริสเตียนท่ีเป็นนิสิตนกัศึกษำ ก็จะตอ้ง
เผชิญหนำ้กบัเพื่อนนกัศึกษำซ่ึงชอบอวดควำมรู้ ดูถูกพระเจำ้ และชอบอวดควำมสำรเลวของตน รำวกบั
วำ่เป็นของโกห้รู 

คริสเตียนควรปฏิบติัตวัอยำ่งไร เม่ือตอ้งเผชิญหนำ้กบัคนท่ีแช่งด่ำพระเจำ้ คนพดูจำหยำบคำย 
หรือคนชัว่ชำ้ลำมกทั้งหลำยแหล่ กำรเป็นพยำนโดยใชถ้อ้ยค ำกระตุน้เตือนอยำ่งรุนแรงอำจเป็นกำรย ัว่ยุ
ใหค้นเหล่ำนั้นยิง่แสดงอำกำรเยย้หยนั และสรรหำค ำหยำบคำยมำแช่งด่ำหนกัยิง่ข้ึน เรำจะตอ้งไม่ยอ่ทอ้ 
หรืออ่อนระอำ แต่จะตอ้งตระหนกัวำ่ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อคนบำป และคนชัว่ชำ้สำร
เลวเหล่ำนั้นตอ้งกำรควำมรอดพน้บำป เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้เรำก็จะตอ้งไม่เหยยีดหยำมเขำ ไม่หลีกหนี
เขำ และไม่มองดูเขำดว้ยอำกำรดูแคลนเหมือนพวกฟำริสี ถำ้จะพิจำรณำถึงชีวิตของพระเยซูคริสตแ์ลว้
จะเห็นไดว้ำ่ตลอดพระชนมชีพของพระองค ์ มีแต่ควำมเมตตำกรุณำและใหอ้ภยัอยูเ่สมอ ในพระธรรม
ยอห์นบทท่ี 4 เรำยอ่มจะเห็นวำ่พระองคท์รงมีพระทยัเมตตำกรุณำต่อหญิงชัว่ ซ่ึงพระองคท์รงพบท่ีบ่อ
น ้ำสักเพียงไร และในบทท่ี 7 ของพระธรรมเล่มเดียวกนัน้ี จะเห็นไดเ้ช่นเดียวกนัวำ่ พระองคไ์ดท้รงให้
อภยัและใหค้วำมมัน่ใจแก่หญิงคนหน่ึงซ่ึงกระท ำผดิฐำนล่วงประเวณี พระองคไ์ดป้ระทำนควำมรอด
ใหแ้ก่นกัโทษอุกฉกรรจซ่ึ์งถูกตรึงอยูเ่คียงขำ้งกบัพระองคบ์นไมก้ำงเขน เม่ือนกัโทษผูน้ั้นมองดู
พระองคใ์นท่ำทีท่ีส ำนึกผดิและดว้ยควำมเช่ือ และแมก้ระทัง่เม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ ก็ยงัได้
ตรัสกบัเซำโล ซ่ึงเป็นศตัรูคู่อำฆำตของคริสเตียนในคริสตจกัรสมยัเร่ิมแรก ดว้ยพระองคเ์อง ได้
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พระรำชทำนอภยัโทษแก่เขำ และแต่งตั้งเขำใหเ้ป็นอคัรสำวก “ผูย้ิง่ใหญ่แห่งยคุ” พระเยซูคริสตท์รงรัก
คนบำป ทรงแสวงหำและช่วยคนบำปทุกคนท่ีเช่ือไวว้ำงใจพระองค ์ใหไ้ดรั้บควำมรอด 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก ท่ำทีในจิตใจของท่ำนท่ีมีต่อโลกียชนคนชัว่ จะเป็นเคร่ืองวดัวำ่ท่ำนจะ
สำมำรถช่วยใหเ้ขำเป็นคริสเตียนไดม้ำกนอ้ยเพียงใด ถำ้ท่ำนดูถูกเขำ และไม่มีจิตใจเมตตำกรุณำต่อเขำ 
ท่ำนจะไม่สำมำรถช่วยเขำให้เป็นคริสเตียนไดเ้ลยหำกท่ำนเห็นวำ่ตวัท่ำนดีกวำ่เขำโดยลืมนึกวำ่ ตวัท่ำน
เองก็มีสภำพเป็นคนบำปเช่นเดียวกบัเขำ ก็เท่ำกบัวำ่ท่ำนก ำลงัเร่งใหเ้ขำจมด่ิงลงไปสู่ควำมผดิบำปหนกั
เขำ้อีก ท่ำนอำจจะระงบัยบัย ั้งค  ำพดูของท่ำน และพยำยำมท่ีจะปิดบงัซ่อนเร้นควำมคิดของท่ำนไวโ้ดย
ทุกวถีิทำง เท่ำท่ีท่ำนจะท ำได ้ แต่เขำก็จะจบัท่ำทีของท่ำนได ้ และหนัเหไปจำกท่ำนและควำมเช่ือท่ีท่ำน
ประกำศ 

ถำ้หำกท่ำนและขำ้พเจำ้ไม่รู้สึกวำ่ เป็นภำระท่ีจะตอ้งแสดงควำมเมตตำกรุณำ ต่อคนท่ีก ำลงั
หลงใหลในกำรกระท ำท ำควำมผดิบำป เรำควรจะคุกเข่ำลงอธิษฐำนจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้และ
สำรภำพถึงควำมเยน็ชำในจิตใจของเรำต่อพระองค ์ พระเยซูทรงสั่งวำ่ “จงรักเพื่อนบำ้นเหมือนรัก
ตนเอง” (มทัธิว 19:19) ฉะนั้นหำกท่ำนมองดูคนบำปโดยไม่รู้สึกสลดใจวำ่ ในท่ีสุดเขำจะตอ้งรับโทษใน
นรกชัว่นิรันดร์ ก็พึงรู้ไวเ้ถิดวำ่ ท่ำนก ำลงัจะด ำเนินชีวิตโดยไม่เช่ือฟังพระเยซูคริสต ์จงสำรภำพควำมผดิ
บำปของท่ำนเสีย และทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงโปรดประทำนพลงัแห่งควำมรักและควำมกรุณำของ
พระองคใ์หม้ำอยูใ่นจิตใจของท่ำน เพื่อจะไดเ้ป็นแรงให้ท่ำนสำมำรถยิม้แยม้กบัคนท่ีชัว่ชำ้สำรเลวท่ีสุด 
ดว้ยน ้ำใสใจจริงได ้ สำมำรถจะพดูกบัเขำดว้ยถอ้ยค ำท่ีกอปรดว้ยควำมเมตตำกรุณำและเป็น
คุณประโยชน์แก่เขำ และสำมำรถกระท ำในส่ิงซ่ึงจะประทบัอยูใ่นจิตใจของเขำวำ่ ท่ำนมีควำมห่วงใย
อยำ่งจริงใจ ท่ีจะช่วยใหเ้ขำไดรั้บควำมรอดโดยพระเยซูคริสต ์

เม่ือคริสเตียนมีควำมห่วงใยอยำ่งแทจ้ริงและส ำแดงควำมรักต่อคนชัว่ ไม่ส่ิงใดก็ส่ิงหน่ึงจะตอ้ง
เกิดข้ึน คือ เขำจะไดรั้บควำมรอดพน้บำปโดยทำงเรำ หรือมิฉะนั้น เขำก็จะกลำยเป็นคนต่อตำ้นพระจำ้
นอ้ยลง คนเป็นอนัมำกจะเช่ือข่ำวประเสริฐและตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด แต่บำงคนอำจจะ
ไม่ยอมเช่ือเป็นคริสเตียน แต่ถึงอยำ่งไร เขำก็จะรู้สึกช่ืนชมในควำมประพฤติของเรำ และจะยอมรับวำ่
ควำมเช่ือของคริสเตียนมีอิทธิพลในกำรยกระดบัจิตใจคนจริง ๆ แน่นอนล่ะ ดงัท่ีกล่ำวไวแ้ต่ตน้แลว้วำ่ 
ยอ่มมีคนซ่ึงจมอยูใ่นควำมชัว่ จะเกลียดชงัเรำรุนแรงยิง่กวำ่เก่ำ จนอำจถึงขนำดกดข่ีข่มเหงเรำ ซ่ึงใน
เร่ืองน้ีพระเยซูก็เตือนสำวกของพระองคไ์วแ้ลว้วำ่ 

“ถำ้ท่ำนทั้งหลำยไดอ้ยูฝ่่ำยโลก ๆ ก็จะรักซ่ึงเป็นของ ๆโลกเอง แต่วำ่เพรำะท่ำนมิไดอ้ยูฝ่่ำยโลก 
แต่เรำไดเ้ลือกท่ำนออกจำกโลก เหตุฉะนั้นจึงชงัท่ำน จงระลึกถึงค ำท่ีเรำกล่ำวแก่ท่ำนทั้งหลำยแลว้วำ่ 
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บ่ำวจะเป็นใหญ่กวำ่นำยก็หำมิได ้ ถำ้เขำข่มเหงเรำแลว้ เขำคงจะข่มเหงท่ำนทั้งหลำยดว้ย” (ยอห์น 
15:19,20) 

เรำไม่ควรยอมใหค้วำมเกลียดชงัเขำ้มำเป็นเคร่ืองกีดขวำงมิใหเ้รำแสดงควำมรัก ควำมเมตตำ
กรุณำ และอธิษฐำนเพื่อโลกียชน จงแน่ใจเถิดวำ่ กำรเป็นพยำนทำงค ำพดูและควำมประพฤติอยำ่งเสมอ
ตน้เสมอปลำยของเรำนั้น จะช่วยใหโ้ลกียชนไดรั้บควำมรอดเป็นจ ำนวนอนัโขกวำ่ท่ีจะท ำใหค้น
เหล่ำนั้นกลบัจมลึกลงไปในควำมผดิบำปและมีโทสะจริงจริตรุนแรงยิง่ข้ึน จงเช่ือเถิดวำ่แมบ้ำงคนซ่ึง
เกลียดชงัเรำก็ อำจจะหนัมำเช่ือพระคริสตใ์นภำยหลงัก็ได ้

3. วธีิอยู่กบัผู้ทีเ่กลยีดชังเรำ 

เม่ือคริสเตียนคนใดด ำเนินชีวิต ในทำงอนัชอบธรรมของพระเจำ้ และพยำยำมอยำ่งจริงใจท่ีจะ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษยใ์หพ้บกบัสวสัดิภำพทั้งในทำงวตัถุและจิตใจ แต่กลบัถูกเกลียดชงัและถูกข่มเหง ก็
พึงรู้ไวเ้ถิดวำ่ นัน่แหละพระเจำ้ก ำลงัทรงทดสอบควำมรักของเขำ เพรำะโดยสภำพของจิตใจแลว้ เรำทุก
คนยอ่มจะรักคนท่ีรักเรำ และกรุณำต่อผูท่ี้ยกยอ่งชมเชยกำรกระท ำของเรำฉะนั้นจึงเป็นกำรยำกท่ีเรำจะมี
ควำมห่วงใยคนชัว่ (ซ่ึงตำมปกติเรำก็ไม่อยำกยุง่เก่ียวดว้ยอยูแ่ลว้) อยำ่งจริงใจ โดยไม่คิดเห็นแก่ตวัแม้
เรำจะรู้วำ่พระเจำ้ทรงประสงคใ์หเ้รำประพฤติปฏิบติัเช่นนั้น แต่ก็รู้สึกตวัเรำต่อตำ้นควำมคิดท่ีวำ่ ใหรั้ก
คนท่ีเกลียดชงัเรำ และอธิษฐำนเผื่อผูท่ี้เหยยีดหยำมเรำอยูเ่สมอ แต่เรำก็จะตอ้งยอมรับวำ่ขอ้พระธรรม
ขำ้งล่ำงน้ี เป็นบทสรุปค ำสั่งของพระองคพ์ระเยซูคริสตท่ี์ใหเ้รำรักศตัรู 

“ท่ำนทั้งหลำยไดย้นิค ำซ่ึงกล่ำวไวว้ำ่ จงรักคนสนิทและเกลียดชงัศตัรู ฝ่ำยเรำบอกท่ำนวำ่ จงรัก
ศตัรู และอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่ำท่ำน จงท ำคุณแก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่ำน และจงขอพรให้แก่ผูท่ี้ประทุษร้ำย
เค่ียวเขญ็ท่ำน เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะเป็นบุตรของพระบิดำของท่ำนผูอ้ยูใ่นสวรรคเ์พรำะวำ่พระองคท์รง
บนัดำลใหด้วงอำทิตยข้ึ์น ส่องสวำ่งแก่คนดี และคนชัว่ และใหฝ้นตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” 
(มทัธิว 5:43-45) 

พระเยซูคริสตท์รงให้ค  ำสั่งน้ี แก่ผูเ้ช่ือไวว้ำงใจพระองคเ์พรำะวำ่ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บพระรำชทำน
พระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น ยอ่มไม่อำจมีจิตใจกรุณำ ไม่คิดอำฆำตมำดร้ำยต่อผูอ่ื้นไดเ้ลย พระคุณอนัน้ีเป็น
ของผูท่ี้ไดรั้บชีวติใหม่โดยควำมเช่ือ และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น เพรำะวำ่พระ
เจำ้ทรงโปรดประทำนควำมรอดใหเ้รำ เรำจึงมีควำมรับผิดชอบท่ีจะส ำแดงควำมรัก กำรใหอ้ภยั และ
ควำมเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ไม่วำ่เขำจะกล่ำวหรือประพฤติปฏิบติัเช่นไรต่อเรำ 

ถำ้ท่ำนอธิษฐำนเผื่อศตัรูของท่ำนอยำ่งจริงใจแลว้ ยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้ท่ำนจะเกลียดชงัเขำ ท่ำน
จะมีทศันะวำ่ เขำก็เป็นคนบำปคนหน่ึงเช่นเดียวกนักบัท่ำน ท่ำนจะตระหนกัวำ่ ท่ำนเองก็มีควำมใฝ่ต ่ำ
โดยสันดำนเช่นกนั และจะเขำ้ใจวำ่ หำกมิใช่เพรำะพระคุณของพระเจำ้ ท่ำนเองก็จะด้ือร้ันต่อควำมจริง
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ของพระเจำ้เช่นกนั ท่ำนจะเช่ือแน่วำ่ พระคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อคนท่ีเกลียดชงัท่ำน และมีควำม
เช่ือมัน่วำ่พระเจำ้มีน ้ำพระทยัและมีฤทธ์ิอ ำนำจท่ีจะยกโทษบำป และเปล่ียนแปลงชีวติของเขำใหดี้ข้ึน 
ท่ำนจึงจะไม่มีจิตใจเครียดแคน้ชิงชงัเขำหรือหยุดย ั้งท่ีจะอธิษฐำนเพื่อเขำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

แน่ละ แมค้นท่ีเกลียดชงัพระเยซูจะเป็นผูท้รงอ ำนำจและใชอ้ ำนำจสิทธ์ิขำดของเขำสั่งจ  ำคุก
หรือประหำรชีวติ คริสเตียนก็จะมีใจเคียดแคน้ชิงชงัต่อเขำไม่ได ้ แต่จะตอ้งเอำอยำ่งพระองคใ์หจ้งได ้
เหมือนดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงอธิษฐำนเผือ่ผูท่ี้ตรึงพระองคไ์วก้บัไมก้ำงเขนวำ่ “โอพระบิดำเจำ้ขำ้ ขอ
โปรดอภยัโทษเขำ เพรำะเขำไม่รู้วำ่เขำท ำอะไร” (ลูกำ 23:34) ซะเตฟำโนก็ไดก้ระท ำเช่นเดียวกนัน้ี เม่ือ
เขำถูกฝงูชนซ่ึงก ำลงัโกรธจดัและเคียดแคน้อยำ่งท่ีสุด ขบัไล่ออกไปนอกกรุงเยรูซำเล็มและเอำหินขวำ้ง
ซะเตฟำโน ซ่ึงตอนนั้นเพิ่งจะเช่ือเป็นคริสเตียนไดไ้ม่นำนนกั ไดคุ้กเข่ำลงในขณะท่ีกอ้นหินเร่ิมกระทบ
ร่ำงเขำ แหงนหนำ้ข้ึนดูฟ้ำสวรรค ์ และออ้นวอนขอต่อพระเจำ้เป็นคร้ังสุดทำ้ย ซะเตฟำโนมิไดอ้ธิษฐำน
ขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ แต่ไดอ้ธิษฐำนขอใหพ้ระเจำ้ทรงเมตตำกรุณำต่อผูท่ี้ก ำลงัประหตัประหำร
เขำอยู ่วำ่ดงัน้ี “ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ขอโปรดอยำ่ทรงถือโทษเขำเพรำะบำปน้ี” (กิจกำร 7:60) 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก น่ีคือหนทำงท่ีพระเจำ้ทรงใหท้่ำนไวส้ ำหรับกำรท่ีท่ำนจะอยูก่บัผูท่ี้เกลียด
ชงัท่ำน ท่ำนตอ้งรักเขำและอธิษฐำนเผื่อเขำ โดยไม่ค  ำนึงวำ่เขำจะประพฤติปฏิบติัต่อท่ำนอยำ่งไร และ
ท่ำนพึงแน่ใจวำ่ หำกท่ำนเช่ือฟังและปฏิบติัตำมหลกัค ำสอนและแบบอยำ่งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้แลว้ 
ยอ่มจะส่งผลอยำ่งรวดเร็วยิง่ คนเป็นอนัมำกจะประทบัใจต่อส่ิงท่ีเขำเห็นในตวัท่ำน จะเกิดควำมส ำนึก
ผดิ โดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิและเช่ือไวว้ำงใจพระเยซูคริสต ์ ประวติัศำสตร์ของคริสตจกัรสมยัอคัร
สำวกเป็นเคร่ืองพิสูจน์วำ่ เม่ือคริสเตียนรักศตัรู อ ำนำจของข่ำวประเสริฐมีบทบำทข้ึนทนัที คริสเตียน
เพียงหยบิมือเดียว สำมำรถท่ีจะ “คว  ่ำโลก” ในสมยันั้นโดยใชเ้วลำเพียงไม่ก่ีปี ควำมมีใจกรุณำและ
เขม้แขง็เช่นน้ี เป็นส่ิงท่ีเรำอำจมีไดเ้ช่นกนั ดงันั้น ขอใหเ้รำตั้งใจวำ่โดยพึ่งพระคุณของพระเจำ้ เรำจะมี
ควำมรักแทต่้อศตัรูของเรำ จะอธิษฐำนเผื่อเขำ และจะมองเขำในแง่ดีเสมอ 

ควำมทุกข ์กำรแก่งแยง่ชิงดี ควำมกระดำ้งกระเด่ืองและควำมเกลียดชงั ริษยำอำฆำต ซ่ึงมีอยูใ่น
สังคมโลกทุกวนัน้ีไม่อำจจะเยยีวยำแกไ้ขไดโ้ดยทำงอ่ืน นอกจำกทำงพระเยซูคริสตท์ำงเดียวเท่ำนั้น ไม่
มีใครซ่ึงปรำศจำกควำมเช่ือในพระเยซูคริสตจ์ะสำมำรถมีชีวติอยูอ่ยำ่งไม่เห็นแก่ตวั มีควำมโอบออ้มอำรี
ต่อผูอ่ื้นและอธิษฐำนเผือ่คนท่ีเกลียดชงัเขำ หรือพยำยำมหำทำงก่อเร่ืองเดือดร้อนให้แก่เขำไดเ้ลย หำก
ปรำศจำกพระกรุณำธิคุณของพระเยซูคริสตเ์จำ้แลว้ ยอ่มไม่มีใครสักคนเดียวท่ีจะสำมำรถปฏิบติัตำม
ค ำสั่งของพระองคอ์ยำ่งครบถว้นได ้ ฉะนั้นหำกท่ำนยงัไม่ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยให้
รอดส่วนตวัของท่ำนจงเช่ือพระองคเ์สียเด๋ียวน้ี จงสำรภำพต่อพระเจำ้วำ่ ท่ำนเป็นคนบำป ยอมรับวำ่ท่ำน
มีควำมบกพร่องในกำรด ำเนินชีวติ จงเช่ือวำ่พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่บำปของท่ำน และจง
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ไวว้ำงใจพระองค ์พระเจำ้จะทรงโปรดยกควำมผดิบำปของท่ำนเสียจะประทำนชีวติใหม่ใหแ้ก่ท่ำน และ
จะใชท้่ำนใหเ้ป็นทำงน ำพระพรและควำมรอดของพระองคไ์ปสู่ผูอ่ื้น 

ขำ้พเจำ้ขอแนะน ำท่ำนสักหน่อยเถิด ในกำรท่ีจะเร่ิมเช่ือวำงใจพระเยซูคริสต ์ ท่ำนอำจจะ
อธิษฐำนง่ำย ๆ ดงัน้ี กม้ศีรษะหลบัตำ และพดูกบัพระองคว์ำ่ 

“ขำ้แด่องคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ ขำ้พระองครู้์ตวัวำ่ขำ้พระองคเ์ป็นคนบำป และขอสำรภำพวำ่ ขำ้
พระองคต์อ้งกำรควำมรอดขำ้พระองคเ์ป็นผูส้มควรท่ีจะถูกพระองคล์งโทษ แต่ขำ้พระองคเ์ช่ือวำ่ 
พระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อไถ่ควำมผดิบำปของขำ้พระองคแ์ละเช่ือวำ่พระองคไ์ดท้รงท ำลำยอ ำนำจ
มจัจุรำชเสียแลว้ โดยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ ขำ้พระองคจ์ะขอรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอดของขำ้พระองค ์ณ บดัน้ี พระองคเ์ท่ำนั้นท่ีเป็นควำมหวงัของขำ้พระองคอ์ำเมน” 
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ท ำอย่ำงไร ชีวิตจึงจะมคีวำมสุข 
กำรถกเถียงปัญหำในหวัขอ้เร่ือง “ท ำอย่ำงไรชีวติจึงจะมีควำมสุข?” นั้น เรำเร่ิมตน้โดย

ช้ีใหเ้ห็นวำ่ ทุกคนจะตอ้งมีควำมเขำ้ใจตนเองอยำ่งดีพอเสียก่อน จึงสำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยำ่งรำบร่ืน
ช่ืนบำนได ้ เขำจะตอ้งปฏิเสธควำมคิดอนัไร้แก่นสำรท่ีวำ่ มนุษยเ์ป็นเพียงสัตวท่ี์เจริญข้ึนมำตำม
กระบวนกำรววิฒันำกำรของส่ิงท่ีมีชีวติและตอ้งเช่ือตำมหลกัของพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ มนุษยเ์ป็น
บุคคลซ่ึงพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนใหเ้หมือนกบัพระลกัษณะของพระองค ์ แต่ไดเ้ส่ือมทรำมไปเพรำะบำป 
แต่พระเจำ้ก็ทรงรักมนุษยแ์ละมีพระประสงคใ์หม้นุษยร์อดพน้จำกบำป 

ต่อจำกนั้นหนงัสือเล่มน้ี ไดพ้ิจำรณำถึงหน่วยพื้นฐำนของสังคมคือครอบครัว และไดก้ล่ำวถึง
ค ำสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์เก่ียวกบัหนำ้ท่ีของสำมีภรรยำท่ีพึงปฏิบติัต่อกนั และไดแ้จกแจงถึง
ควำมรับผดิชอบซ่ึงกนัและกนัระหวำ่งพ่อแม่และลูก ทั้งไดใ้หข้อ้สังเกตวำ่หำกมีครอบครัวท่ียอมใหพ้ระ
เยซูคริสตค์วบคุมบงัคบับญัชำ และในครอบครัวนั้น ๆ มีควำมเช่ือฟัง ควำมเคำรพนบนอบ ควำมรักและ
ควำมทะนุถนอม อำศยัอยูใ่นสังคมใดแลว้ สังคมส่วนรวมยอ่มจะไดรั้บผลประโยชน์อยำ่งมหำศำลโดย
ทัว่ถึงกนั 


