คนหาความรักที่ใจคุณแสวงหา
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อัศจรรย แหงรัก
ในโลกของเรานี้มีหลายสิ่งทีง่ ดงาม
แตมีสิ่งหนึ่งที่งดงามที่สุดซึ่งอยูคูกับโลกของเราตั้งแต
เริ่มแรกและยังเปนสิ่งที่ค่ําจุนโลกใหสามารถผานมาจนถึงปจจุบันนีไ้ ด นั่นก็คือ ความรัก... นอกจากนั้น
เราจะเห็นวาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็มีนิทานและนิทานเกีย่ วกับความรักอยูมากมาย... มีนิทาน
อยูเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนนิทานที่แสดงออกถึงความรักไดอยางนารักทีเดียว... นิทานเรื่องนี้ไดบรรยายถึง
ความรักของหนุมสาวคูหนึ่ง
โดยทั้งชายหนุมและหญิงสาวตางก็เปนคนยากจน...มีครั้งหนึ่งเปนวัน
ฉลองเทศกาลแหงความรัก เขาทั้งสองจึงอยากจะมอบของขวัญใหแกกนั และกันฝายชายอยากจะซื้อ
กลองเก็บสายสรอยที่มีเสียงดนตรีใหกับฝายหญิง สวนฝายหญิงก็อยากจะซื้อกลองทองเหลืองซึ่งเปนที่
เก็บหีบเพลงปากใหกับฝายชาย แตทั้งสองก็ไมมีเงินทีจ่ ะทําตามที่ตั้งใจ ฝายชายจึงเอาหีบเพลงปากที่เขา
รักมากไปขาย แลวนําเงินไปซื้อกลองเก็บสายสรอยที่มีเสียงดนตรีฝายหญิงก็เชนเดียวกัน เธอก็ไดนํา
สายสรอยของเธอไปขายเพื่อที่จะนําเงินไปซื้อกลองทองเหลืองใหกับฝายชาย... ในตอนเย็นของวันแหง
ความรักนั้น ทั้งสองตางก็นําของขวัญมามอบใหแกกันและกัน... เมื่อเปดของขวัญออกมาและเห็น
ของขวัญแลว ดวงตาของเขาทั้งสองก็จองมองกันดวยความเขาใจในสวนลึกของกันและกัน... ซึ่งนิทาน
เรื่องนี้ก็บอกใหเราทราบวา... “ความรักคือการให ไมใชการเรียกรอง”...
เปนที่ทราบกันดีอยูว า ใคร ๆ ก็อยากมีความรัก... ความรักเปนสิ่งที่ดีไหม?... ไมมีใครปฏิเสธได
เลยวา “ความรักนั้นเปนสิ่งที่ดี” แตถาความรักเปนสิ่งทีด่ ีเพราะเหตุใดบางคนจึงมีความคิดที่อยากจะตัด
ความรักนั่นก็เพราะวาเขาไมรูจักความรัก และใชความรักอยางไมถกู ตอง... ความรักคืออะไร?... ใน
ภาษากรีกมี 4 คําที่บรรยายถึงความรัก ซึ่ง 4 คํานี้จะทําใหพวกเราทราบวาในชีวิตของมนุษยเรานั้นมี
ความอยูหลายประเภทและแตละประเภทนัน้ เปนอยางไร?...

1. เอโรส
เปนความรักทีเ่ อาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง อยากเปนเจาของครอบครองและเรียกรองใหคนที่เขา
รักตอบสนองตอความตองการของเขาทั้งทางจิตใจและรางกาย...
คนกรีกจะกําหนดคํานี้ใหใชกับ
“ความรักที่มีขดี จํากัดเฉพาะความใครเทานั้น” ซึ่งพวกเขาจะใชคํา ๆ นี้ในการบรรยายถึงความรักที่ผิด ๆ
ของหนุมสาวนั่นก็คือ การเรียกรองใหอีกฝายสนองตอความตองการหรือความพอใจทางรางกายของ
ตัวเอง หรือการมองเห็นฝายตรงขามเปนเครื่องมือในการปลดปลอยทางเพศ ซึ่งนั่นเปนเรื่องที่นาเศราใจ
มาก ๆ...
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2. สเตอรเก
เปนความรักทีไ่ มตองสราง แตจะมีความผูกพันกันอยางลึงซึ้งทางจิตวิญญาณ ซึ่งจะผูกพันกัน
นอยหรือมากนั้น ขึ้นอยูกบั การมีเวลาอยูด วยกันมากนอยขนาดไหน แตถึงจะมากจะนอย ก็ยังมีความ
ผูกพันซึ้งกันอยู... ความรักเชนนี้เปนความรักที่อบอุนตัดไมขาด และไมมีเรื่องเพศเขาเกี่ยวของ ความรัก
แบบนี้เปนความรักระหวาง พอ แม ลูก พี่ นอง หรือญาติ ที่มีตอกันและกัน

3. ฟเลน
ความรักประเภทนี้คนกรีกบอกวาเปนเหมือนเมล็ดพืชทีม่ ีสองคนชวยกันปลูกและชวยกันดูแล
รดน้ํา ปองกันสิ่งที่มารบกวน จนกลายเปนตนไมทใี่ หญโตขึ้นมา... ความรักประเภทนี้ เมื่ออยูดวยกันไม
นาน เขาก็จะกลาพูดกันแบบตรงไปตรงมา และก็จะกลาเปดเผยตัวจริงของเขาเองใหอีกฝายโดยไม
ปกปดกัน อยางนี้เขาเรียกวารับแบบสามีภรรยา หรือเพือ่ นสนิท ดังนัน้ จึงไมนาแปลกใจเลยวาบางครั้ง
สามี – ภรรยาก็อาจจะมีการทะเลาะหรือขัดแยงกัน เมื่อสามีพูดกับภรรยาหรือภรรยาพูดกับสามีก็
แตกตางกับพวกเขาพูดกับคนอื่น เพราะพวกเขาอาจจะพูดอยางสุภาพกับคนอื่น แตสาํ หรับคูหรือเพือ่ น
สนิทของเขาแลว เขาก็อาจจะไมสุภาพเหมือนกับเขาพูดคุยกับคนอื่น นั่นเปนเพราะวาสําหรับคนที่เรา
สนิทแลว เราก็กลาเปดเผยตัวจริงใหแกกนั และกัน...

4. อากาเป
ความรักประเภทนี้คนกรีกเรียกวา “รักบริสุทธิ์ รักที่ยิ่งใหญ” ซึ่งความรักเชนนี้เปนความรักที่
ตอบสนองตอจิตใจสวนลึกของมนุษยทกุ คน
เปนความรักที่ไมมขี อแมและรักโดยไมตองมีอะไรมา
กระตุนใหตองรัก เปนความรักที่พรอมจะเขาใจในความผิดพลาดและพรอมที่จะใหอภัย (เราตองยอมรับ
วาเราทุกคนลวนแตเคยทําในสิ่งที่จิตใจเรารูดีวาไมสมควรทํากันทั้งสิน้
ซึ่งเราจะไมกลาเปดเผยถึง
ความผิดบาปเหลานี้ตอคนอืน่ แมแตกับคนที่เรารักที่สุดเชนคุณพอคุณแมก็ตาม เพราะเรากลัววาทานจะ
เสียใจ หรือยอมรับเราไมไดดังนั้นเราจึงเก็บซอนความผิดเหลานี้ไวในใจ และปรารถนาอยากใหมีใคร
สักคนที่จะเขาใจและใหอภัย)... นักปรัชญากรีกบอกวา ถามนุษยเราไมไดพบกับความรักอากาเปนี้ก็จะ
ไมไดพบกับสันติสุขที่แทจริง แตพวกเขาบอกวาความรักเชนนี้เปนความรักที่มีอยูในเฉพาะความคิดของ
มนุษย ซึ่งไมมีทางที่มนุษยจะสรางหรือหาพบในโลกนี้ไดเลย เพราะความรักนีเ้ ปนความรักทีม่ าจาก
เบื้องบนซึ่งก็คอื มาจากผูที่สรางมนุษยเทานัน้ ถาเชนนั้นมนุษยเราจะพบกับความรักเชนนี้ไดอยางไร?...
ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวาชีวิตของมนุษยไมไดเกิดขึ้นเอง แตพระคริสตธรรมคัมภีรได
บอกเราวา พระเจาทรงเปนผูสรางสรรพสิ่งในโลก รวมทัง้ ชีวิตของมนุษยเราดวย ดังนั้นพระองคจงึ ทรง
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รักมนุษยเปนอยางมาก แตนาเศราใจที่มนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจา ไมยอมเชื่อฟงพระองคและไดหลง
ทําผิดทําบาปหลายอยาง จึงเปนเหตุที่ทําใหมนุษยเราตองเผชิญกับความทุกขและปญหาตาง ๆ มากมาย
ดังนั้นเมื่อมนุษยทําบาป เขาจึงตองรับการพิพากษาโทษหลังจากทีเ่ ขาจากโลกนี้ไป แตถึงแมมนุษยจะ
เปนคนบาปเพียงไร พระเจาก็ยังทรงรักมนุษย ซึ่งความรักของพระเจาเปนความรักทีพ่ รอมจะใหอภัยแก
มนุษย เพราะพระองคทรงทราบดีวามนุษยไมสามารถที่จะชวยตนเองใหพนจากบาปไดเลย ดังนั้น
มนุษยจึงตองรับการลงโทษอยางแนนอน ซึ่งพระองคไมอยากใหมนุษยตองพบจุดจบเชนนั้นเลย ดังนั้น
พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมวิธีที่จะชวยเหลือมนุษย โดยสงพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลก
เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว เพื่อใหสําแดงความรักทีย่ งิ่ ใหญแกมวลมนุษยชาติ โดยการรับโทษแทน
มนุษยบนไมกางเขน...
ประวัติศาสตรไดบันทึกไววา ทานผูนี้ไมเคยทําผิดใด ๆ ในปากของทานไมมีคําหลอกลวงและ
มุสา... ทานถูกดาก็ไมดาตอบ... ทานถูกทําราย แตทานไมไดพดู ขมขู... แตการที่ทานยอมถูกตรึงที่ไม
กางเขนก็เพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย... พระนามของทานคือ “เยซู”... ในขณะที่พระองคทรงโดนตรึง
บนไมกางเขนนั้น รอบ ๆ เต็มไปดวยเสียงเอะอะและความดุดันของฝูงชน... ทหารไดเอาตะปูแหลมยาว
3 ดอกตอกแรง ๆ ไปที่ฝามือและเทาของพระองค เลือดแดง ๆ ไดไหลออกมาก็เพือ่ ชําระความผิดบาป
ของมวบมนุษย พระองคไดทรงยอมสละชีวิตของพระองคก็เพื่อเรา... มีคนถามพระองคอีกวา “พระเยซู
เจาขา! เพราะเหตุไรพระองคจึงมาตายเพื่อขาพระองค?”.. พระองคตอบวา “เลือดของเราไหลออกก็เพื่อ
ทาน ชีวิตของเราเทออกก็เพื่อทาน ทั้งหมดก็เพราะเรารักทาน”...มีคนถามพระองคอีกวา “พระเยซูเจา
ขา!...พระองคทรงรักขาพระองคจริง ๆ หรือ?” พระเยซูตอบวา... “ดูที่มอื ทั้งสองขางของเราซิ!”
ผูอานที่รัก... นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ มีคนนับหลายรอยหลายพันคนทั่วโลกที่ไดสัมผัส
กับความรักขององคพระเยซูคริสตตางก็เห็นวา ความรักของพระเยซูคริสตนั้นเปนความรักที่สมบูรณ
แบบ เปนความรักนิรันดรทไี่ มเปลี่ยนแปลง เปนความรักที่เห็นคุณคาและเขาใจความรูสึกสวนลึกในใจ
ของเรา เปนความรักที่สามารถสรางชีวิตของเราขึ้นมาใหม พระองคทรงรักเราแบบไมมีขอแมถึงแมเรา
จะเปนอยางไร พระองคก็ไมปฏิเสธเรา พระองคยังทรงรักและยอมรับโทษบาปแทนเรา เพื่อเราจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจา แตจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิจนิรันดร...
ผูอานที่รัก... ทานตองการความรักที่ยิ่งใหญจากองคพระเยซูคริสตหรือไม?... นี่คือความรักอัน
แสนอัศจรรยที่พระองคทรงพรอมแลวที่จะมอบใหแกทา น... หากทานตองการ ก็ขอใหทานอธิษฐานทูล
ตอพระเจาดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขอบคุณพระองคที่ทรงรักขาพระองคอยางมากมาย จนไดทรงใหพระเยซู
คริสตมารับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขน บัดนีข้ าพระองคไดทราบแลววาความรักของพระเยซู
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คริสตนั้นทรงเปนความรักทีอ่ ัศจรรยและยิง่ ใหญ ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคไดทําความผิดบาป
มากมาย ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดตลอดไป ขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อา
เมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลวก็ขอใหมั่นใจเถิดวา ความบาปของทาน
ไดรับการอภัยแลวและความรักของพระเจาจะอยูใ นชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถที่จะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรีเพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังทีอ่ ยู
ดานขางในใบตัดสินใจ...
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