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คนหาความรักท่ีใจคุณแสวงหา 



อัศจรรย แหงรัก 
ในโลกของเรานี้มีหลายส่ิงท่ีงดงาม แตมีส่ิงหนึ่งท่ีงดงามท่ีสุดซ่ึงอยูคูกับโลกของเราต้ังแต

เร่ิมแรกและยังเปนส่ิงท่ีคํ่าจุนโลกใหสามารถผานมาจนถึงปจจุบันนีไ้ด นั่นก็คือ ความรัก... นอกจากนั้น
เราจะเห็นวาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็มีนิทานและนิทานเกีย่วกับความรักอยูมากมาย... มีนิทาน
อยูเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงเปนนิทานท่ีแสดงออกถึงความรักไดอยางนารักทีเดยีว... นิทานเร่ืองนี้ไดบรรยายถึง
ความรักของหนุมสาวคูหนึ่ง โดยท้ังชายหนุมและหญิงสาวตางกเ็ปนคนยากจน...มีคร้ังหนึ่งเปนวัน
ฉลองเทศกาลแหงความรัก เขาท้ังสองจึงอยากจะมอบของขวัญใหแกกนัและกันฝายชายอยากจะซ้ือ
กลองเก็บสายสรอยที่มีเสียงดนตรีใหกับฝายหญิง สวนฝายหญิงก็อยากจะซ้ือกลองทองเหลืองซ่ึงเปนท่ี
เก็บหีบเพลงปากใหกับฝายชาย แตท้ังสองก็ไมมีเงินท่ีจะทําตามท่ีตั้งใจ ฝายชายจึงเอาหีบเพลงปากท่ีเขา
รักมากไปขาย แลวนําเงินไปซ้ือกลองเก็บสายสรอยที่มีเสียงดนตรีฝายหญิงก็เชนเดียวกัน เธอก็ไดนํา
สายสรอยของเธอไปขายเพ่ือท่ีจะนําเงินไปซื้อกลองทองเหลืองใหกับฝายชาย... ในตอนเย็นของวันแหง
ความรักนั้น ท้ังสองตางก็นําของขวัญมามอบใหแกกันและกัน... เม่ือเปดของขวัญออกมาและเหน็
ของขวัญแลว ดวงตาของเขาท้ังสองก็จองมองกันดวยความเขาใจในสวนลึกของกันและกัน... ซ่ึงนทิาน
เร่ืองนี้ก็บอกใหเราทราบวา... “ความรักคือการให ไมใชการเรียกรอง”... 

เปนท่ีทราบกนัดีอยูวา ใคร ๆ ก็อยากมีความรัก... ความรักเปนส่ิงท่ีดีไหม?... ไมมีใครปฏิเสธได
เลยวา “ความรักนั้นเปนส่ิงท่ีดี” แตถาความรักเปนส่ิงท่ีดีเพราะเหตุใดบางคนจึงมีความคิดท่ีอยากจะตัด
ความรักนั่นก็เพราะวาเขาไมรูจักความรัก และใชความรักอยางไมถูกตอง... ความรักคืออะไร?... ใน
ภาษากรีกมี 4 คําท่ีบรรยายถึงความรัก ซ่ึง 4 คํานี้จะทําใหพวกเราทราบวาในชีวิตของมนุษยเรานั้นมี
ความอยูหลายประเภทและแตละประเภทนัน้เปนอยางไร?... 

1. เอโรส 

เปนความรักท่ีเอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง อยากเปนเจาของครอบครองและเรียกรองใหคนท่ีเขา
รักตอบสนองตอความตองการของเขาท้ังทางจิตใจและรางกาย... คนกรีกจะกําหนดคํานี้ใหใชกับ 
“ความรักท่ีมีขีดจํากดัเฉพาะความใครเทานั้น” ซ่ึงพวกเขาจะใชคํา ๆ นี้ในการบรรยายถึงความรักท่ีผิด ๆ 
ของหนุมสาวนั่นก็คือ การเรียกรองใหอีกฝายสนองตอความตองการหรือความพอใจทางรางกายของ
ตัวเอง หรือการมองเห็นฝายตรงขามเปนเคร่ืองมือในการปลดปลอยทางเพศ ซ่ึงนั่นเปนเร่ืองท่ีนาเศราใจ
มาก ๆ... 
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2. สเตอรเก 

เปนความรักท่ีไมตองสราง แตจะมีความผูกพันกนัอยางลึงซ้ึงทางจิตวญิญาณ ซ่ึงจะผูกพันกัน
นอยหรือมากนั้น ข้ึนอยูกบัการมีเวลาอยูดวยกันมากนอยขนาดไหน แตถึงจะมากจะนอย กย็ังมีความ
ผูกพันซ้ึงกันอยู... ความรักเชนนี้เปนความรักท่ีอบอุนตัดไมขาด และไมมีเร่ืองเพศเขาเกี่ยวของ ความรัก
แบบนี้เปนความรักระหวาง พอ แม ลูก พี่ นอง หรือญาติ ท่ีมีตอกันและกัน 

3. ฟเลน 

ความรักประเภทนี้คนกรีกบอกวาเปนเหมือนเมล็ดพืชท่ีมีสองคนชวยกันปลูกและชวยกันดแูล
รดน้ํา ปองกันส่ิงท่ีมารบกวน จนกลายเปนตนไมท่ีใหญโตข้ึนมา... ความรักประเภทนี้ เม่ืออยูดวยกันไม
นาน เขากจ็ะกลาพูดกันแบบตรงไปตรงมา และก็จะกลาเปดเผยตัวจริงของเขาเองใหอีกฝายโดยไม
ปกปดกนั อยางนี้เขาเรียกวารับแบบสามีภรรยา หรือเพ่ือนสนิท ดังนัน้จึงไมนาแปลกใจเลยวาบางคร้ัง
สามี – ภรรยาก็อาจจะมีการทะเลาะหรือขัดแยงกนั เม่ือสามีพูดกับภรรยาหรือภรรยาพดูกับสามีก็
แตกตางกับพวกเขาพดูกับคนอ่ืน เพราะพวกเขาอาจจะพดูอยางสุภาพกบัคนอ่ืน แตสําหรับคูหรือเพ่ือน
สนิทของเขาแลว เขาก็อาจจะไมสุภาพเหมือนกับเขาพูดคุยกับคนอ่ืน นั่นเปนเพราะวาสําหรับคนท่ีเรา
สนิทแลว เรากก็ลาเปดเผยตัวจริงใหแกกนัและกัน... 

4. อากาเป 

ความรักประเภทนี้คนกรีกเรียกวา “รักบริสุทธ์ิ รักท่ียิ่งใหญ” ซ่ึงความรักเชนนี้เปนความรักท่ี
ตอบสนองตอจิตใจสวนลึกของมนุษยทุกคน เปนความรักท่ีไมมีขอแมและรักโดยไมตองมีอะไรมา
กระตุนใหตองรัก เปนความรักท่ีพรอมจะเขาใจในความผิดพลาดและพรอมท่ีจะใหอภัย (เราตองยอมรับ
วาเราทุกคนลวนแตเคยทําในส่ิงท่ีจิตใจเรารูดีวาไมสมควรทํากันท้ังส้ิน ซ่ึงเราจะไมกลาเปดเผยถึง
ความผิดบาปเหลานี้ตอคนอ่ืน แมแตกับคนท่ีเรารักท่ีสุดเชนคุณพอคุณแมก็ตาม เพราะเรากลัววาทานจะ
เสียใจ หรือยอมรับเราไมไดดังนั้นเราจึงเก็บซอนความผิดเหลานี้ไวในใจ และปรารถนาอยากใหมีใคร
สักคนท่ีจะเขาใจและใหอภัย)... นักปรัชญากรีกบอกวา ถามนุษยเราไมไดพบกับความรักอากาเปนี้ก็จะ
ไมไดพบกับสันติสุขท่ีแทจริง แตพวกเขาบอกวาความรักเชนนี้เปนความรักท่ีมีอยูในเฉพาะความคิดของ
มนุษย ซ่ึงไมมีทางท่ีมนุษยจะสรางหรือหาพบในโลกนี้ไดเลย เพราะความรักนีเ้ปนความรักท่ีมาจาก
เบ้ืองบนซ่ึงก็คือมาจากผูท่ีสรางมนุษยเทานัน้ ถาเชนนั้นมนุษยเราจะพบกับความรักเชนนี้ไดอยางไร?... 

ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวาชีวิตของมนุษยไมไดเกดิข้ึนเอง แตพระคริสตธรรมคัมภีรได
บอกเราวา พระเจาทรงเปนผูสรางสรรพส่ิงในโลก รวมท้ังชีวิตของมนุษยเราดวย ดังนั้นพระองคจงึทรง
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รักมนุษยเปนอยางมาก แตนาเศราใจท่ีมนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจา ไมยอมเช่ือฟงพระองคและไดหลง
ทําผิดทําบาปหลายอยาง จึงเปนเหตุท่ีทําใหมนุษยเราตองเผชิญกับความทุกขและปญหาตาง ๆ มากมาย
ดังนั้นเม่ือมนษุยทําบาป เขาจึงตองรับการพิพากษาโทษหลังจากท่ีเขาจากโลกน้ีไป แตถึงแมมนษุยจะ
เปนคนบาปเพียงไร พระเจาก็ยังทรงรักมนษุย ซ่ึงความรักของพระเจาเปนความรักท่ีพรอมจะใหอภัยแก
มนุษย เพราะพระองคทรงทราบดีวามนษุยไมสามารถท่ีจะชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย ดังนั้น
มนุษยจึงตองรับการลงโทษอยางแนนอน ซ่ึงพระองคไมอยากใหมนษุยตองพบจุดจบเชนนั้นเลย ดังนั้น
พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมวิธีท่ีจะชวยเหลือมนุษย โดยสงพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลก
เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว เพื่อใหสําแดงความรักท่ียิง่ใหญแกมวลมนุษยชาติ โดยการรับโทษแทน
มนุษยบนไมกางเขน... 

ประวัติศาสตรไดบันทึกไววา ทานผูนี้ไมเคยทําผิดใด ๆ ในปากของทานไมมีคําหลอกลวงและ
มุสา... ทานถูกดาก็ไมดาตอบ... ทานถูกทําราย แตทานไมไดพดูขมขู... แตการท่ีทานยอมถูกตรึงท่ีไม
กางเขนกเ็พื่อรับโทษบาปแทนมนุษย... พระนามของทานคือ “เยซู”... ในขณะท่ีพระองคทรงโดนตรึง
บนไมกางเขนนั้น รอบ ๆ เต็มไปดวยเสียงเอะอะและความดุดันของฝูงชน... ทหารไดเอาตะปูแหลมยาว 
3 ดอกตอกแรง ๆ ไปท่ีฝามือและเทาของพระองค เลือดแดง ๆ ไดไหลออกมาก็เพือ่ชําระความผิดบาป
ของมวบมนุษย พระองคไดทรงยอมสละชีวิตของพระองคก็เพื่อเรา... มีคนถามพระองคอีกวา “พระเยซู
เจาขา! เพราะเหตุไรพระองคจึงมาตายเพื่อขาพระองค?”.. พระองคตอบวา “เลือดของเราไหลออกก็เพื่อ
ทาน ชีวิตของเราเทออกก็เพื่อทาน ท้ังหมดก็เพราะเรารักทาน”...มีคนถามพระองคอีกวา “พระเยซูเจา
ขา!...พระองคทรงรักขาพระองคจริง ๆ หรือ?” พระเยซูตอบวา... “ดูท่ีมือท้ังสองขางของเราซิ!” 

ผูอานที่รัก... นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ มีคนนับหลายรอยหลายพันคนท่ัวโลกท่ีไดสัมผัส
กับความรักขององคพระเยซูคริสตตางก็เหน็วา ความรักของพระเยซูคริสตนั้นเปนความรักท่ีสมบูรณ
แบบ เปนความรักนิรันดรท่ีไมเปล่ียนแปลง เปนความรักท่ีเห็นคุณคาและเขาใจความรูสึกสวนลึกในใจ
ของเรา เปนความรักท่ีสามารถสรางชีวิตของเราข้ึนมาใหม พระองคทรงรักเราแบบไมมีขอแมถึงแมเรา
จะเปนอยางไร พระองคก็ไมปฏิเสธเรา พระองคยังทรงรักและยอมรับโทษบาปแทนเรา เพื่อเราจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจา แตจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิจนิรันดร... 

ผูอานที่รัก... ทานตองการความรักท่ียิ่งใหญจากองคพระเยซูคริสตหรือไม?... นี่คือความรักอัน
แสนอัศจรรยท่ีพระองคทรงพรอมแลวท่ีจะมอบใหแกทาน... หากทานตองการ ก็ขอใหทานอธิษฐานทูล
ตอพระเจาดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... ขอบคุณพระองคท่ีทรงรักขาพระองคอยางมากมาย จนไดทรงใหพระเยซู
คริสตมารับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขน บัดนีข้าพระองคไดทราบแลววาความรักของพระเยซู
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คริสตนั้นทรงเปนความรักท่ีอัศจรรยและยิง่ใหญ ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคไดทําความผิดบาป
มากมาย ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดตลอดไป ขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อา
เมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลวก็ขอใหม่ันใจเถิดวา ความบาปของทาน
ไดรับการอภยัแลวและความรักของพระเจาจะอยูในชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถท่ีจะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรีเพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังท่ีอยู
ดานขางในใบตัดสินใจ... 
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