
รักใหม 
ธงชัย  ประดับชนานุรัตน 

บิลล่ี ซันเดย นักเทศนช่ือดังในอดีต กลาววา... 
“จงพยายามสรรเสริญภรรยาของคุณ แมวาจะทําใหเธอตกใจในตอนแรก!” 
(Try praising your wife, even if it frightens her at first.) 
ในพระธรรมสุภาษิต.... 
พระราชาเลมูเอลแหงมัสสา ทรงนํา “คําแมสอน” ของพระราชชนนีมายกยองผูเปนภรรยา (ท่ีดี) 

ไววา ... “ลูกของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามี ของเธอก็สรรเสริญเธอ!” (สุภาษิต 31:28) 
ในปใหมนี้ ผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนใหรวมกันปดฝุนขัดสีฉวีวรรณ “ความสัมพันธ” ของ

เรากับผูอ่ืนใหใหมเอ่ียมอองพรอมเติม “ความรักสดใหม” อันสดใสซาบซายิ่งกวาเดิมลงไปดวยจะดี
ไหมครับ? 

เอาเถอะครับ อยาอิดออด ลังเล หรือคิดอะไรมากเลย! แควันนี้คุณตัดสินใจวาคุณจะรวมมือกับ
พระเจาในการ “ใสใจ” ตอความสัมพันธระหวางคุณกับคนอ่ืนใหมากข้ึน โดยเร่ิมตนจากคนใกลตัวท่ีสุด
ของคุณกอน เชน ภรรยา หรือสามี พอ แม หรือลูก แฟน หรือ เพื่อน ฯลฯ คุณจะสุขเกินบรรยายท่ีเดียว
เชียว! 

นี่คือ คําเชิญชวนใหคุณลงมือทําในทันที! 
และรับรองไดเลยวา ปใหมนี ้คุณจะรูสึกสุขสนุกยิ่งกวาในปท่ีผานมา.... 
หากคุณมีแฟนแลว จงรักเขาหรือเธอใหมากกวาปท่ีผานมา 
หากคุณมีครอบครัวแลว.... 
จง “รัก” ภรรยา หรือ สามี ของคุณใหมากข้ึนกวาเดิมเชนกัน! 
จงแสดง “ความรัก” นั้นออกมาเปน “การกระทํา” แบบจับตองไดอยางมีคุณภาพใหมากขึ้น! 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สามีท่ีไมเคยชมเชยภรรยาเลย ลองฝกทําอยางท่ีทาน อ.บิลล่ี ซันเดย แนะนํา

ไวในขางตน ดูสิครับ! 
จงจําไวเสมอวา... “ทําเลว ทําชั่ว ไมตองฝกไมตองฝน!” แตหากวาจะ “ทําดีละก็ตองฝกเพราะ

ฝนธรรมชาติ (บาป)!” 
โดยธรรมชาติทุกส่ิงลวนโนมลงสูท่ีต่ํา เพราะแรงโนมถวง ดังนัน้ โดยนิสัยใจทุกคนจึงมัก

ใฝต่ํา! 
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การจะติ จะวิจารณจะแสดงความโกรธตอใครหรือทําส่ิงบาปช่ัวท่ียัว่ยวนใจถึงเปนเร่ืองทําได
ทันทีทันใดไมตองคิด! 

แตจะใหชมเชยทําดีหรือแสดงความรักตอใคร เปนเร่ืองท่ีตองใชพลังงานอยางมากและตอง
ฝกหัดทํา! 

แมแตตวัอาจารยเปาโลผูเปนอัครทูตยังหัวเสียกับตัวเองในเร่ืองนี้เลย เม่ือทานครํ่าครวญวา..... 
“ขาพเจา ไมเขาใจ การกระทําของขาพเจาเอง เพราะวา ขาพเจาไมทําส่ิงท่ีขาพเจาปรารถนาท่ี

จะทํา แตกลับทําส่ิงท่ีขาพเจาเกลียดชังนั้น!” (โรม 7:15) 
ใชครับ! พวกเราก็เปนเหมือน อ.เปาโลเชนกันท่ีรูวาอะไรดีแตไมทํา แตอะไรท่ีรูวาไมดี ก็ยังคง

ดื้อร้ันทําอยูเหมือนเดิม ชางเปนเร่ืองท่ีเขาใจยากจริง ๆ 
แตขอบพระคุณพระเจาท่ี พระคัมภีร มีคําอธิบายและคําตอบในเร่ืองนี ้ เราจึงควรเรียนรูท่ีจะเขา

ใจความจริงในพระคัมภีร เพื่อปฏิบัติตนใหแตกตางจากคนท่ัวไปที่ปลอยตัวไปตามกฏธรรมชาติบาป! 
ดังคํากลาวท่ีวา..... 
“โดยธรรมชาติ คนท้ังหลายลวนคลายคลึงกัน แตโดยการศึกษาพวกเขาจึงแตกตางกนั!” 
(By nature all men are much alike but by education they become different.) 
ใชครับ! โดยธรรมชาติ พวกเราจะเหน็แกตวั และทําบาปเหมือนคนอ่ืน ๆ 
แตโดยการศึกษาพระวจนะของพระเจา และรับการเปล่ียนแปลงชีวิต โดยฤทธ์ิเดชแหงพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิ เราสามารถมีชีวิตและกระทําส่ิงดีท่ีแตกตางจากคนท้ังหลายได! 
เหมือนดังท่ี อ.เปาโลไดเรียนรูและมีประสบการณดังกลาวหลังจากท่ีทานครํ่าครวญวา.... “โอย 

ขาพเจาเปนคนนา สมเพช อะไรเชนนี้ใครจะชวยขาพเจาใหพนจากรางกายนี้ซ่ึงเปนของความตายได?” 
เพราะในท่ีสุด ทานไดพบวา พระเจาผูทรงฤทธ์ิทรงสามารถชวยเปล่ียน นิสัย หรือ สันดาน 

ธรรมชาติ (บาป) ของทานไดโดยทางพระเยซูคริสต 
ดังนั้น ปใหมนี้ ขอใหคุณ เปล่ียนแปลง ตัวของคุณเองในส่ิงท่ีคุณสามารถทําไดดวยตัวของคุณ

เอง แตหากส่ิงใดเปนนิสัยหรือธรรมชาติแย ๆ เกินกวากําลังท่ีคุณจะแกไขตัวของคุณเอง ก็จงพึ่งอาศัย
พลังฤทธ์ิของพระเจา หรือรับการเปล่ียนแปลงชีวิตของคุณใหม โดยการมอบถวายตัวของคุณแดพระเจา
อยางส้ินเชิง 

“พี่นองท้ังหลาย ดวยเหตุนีโ้ดยเหน็แกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวงิวอนทาน
ท้ังหลายให ถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติอันบริสุทธ์ิและเปนท่ีพอพระทัย
พระเจา ซ่ึงเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานท้ังหลาย อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจง
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รับการเปล่ียนแปลงจิตใจแลวอุปนิสัยของทานจึงจะเปล่ียนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระ
เจาจะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนท่ีชอบพระทัยและอะไรดยีอดเยีย่ม” (โรม 12:1-2) 

คุณผูอานท่ีรัก! 
หากคุณตองการความกาวหนา กลายเปนคนท่ีนาคบ นายกยอง นาสรรเสริญ เปนท่ีรักและนา

นับถือของบุคคลท่ัวไป คุณตองเต็มใจจายราคาสูง และยอมรับการเปล่ียนแปลงตัวเอง ณ บัดนี ้
ดังคํากลาวท่ีวา.... 
“ราคาของความกาวหนา คือ การเปล่ียนแปลง (แทบ) ทุกส่ิงท่ีเรามีอยู!” 
(The Price of progress is change, and it is taking just about all we have.) 
เวลานี้มีอะไร (ไมดี) ท่ีคุณยังไมยอมเปล่ียนแปลงอีก! 
ปใหมแลว...คุณกับผมควรรับการเปล่ียนแปลงชีวิตใหม ใหดกีวาเดิมจะดีกวา! 
เพราะหากวาคุณถอมใจสํานกึและกลับใจใหมยอมรับสารภาพความบาปหรือความบกพรอง

ของคุณเอง คุณจะไดรับ “ความรักใหมสด” จากพระเจาผาน ทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ! 
ดังท่ี อ.เปาโลกลาวไววา..... 
“....เพราะเหตุวา ความรักของพระเจาไดหล่ังเขาสูจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ซ่ึงพระองคไดประทานใหแกเราแลว!” (โรม 5:5) 
และหากคุณไดรับความรักใหม ๆ สด ๆ เต็มอัตราศึกเชนนี้แลว คุณจะใจกวางและทําใหภรรยา 

(หรือสามี) ของคุณช่ืนใจดวยการพูด คําชมเชยเพราะ ๆ ใหเธอ (หรือเขา) ไดยินแบบ “เต็ม ๆ หู” สักนิด
จะไดไหมครับ? ! 

แตหากคุณเปนคนไมมีภรรยา (หรือสามี) คุณจะกรุณามองหาคนใกลตัว ของคุณสักคนท่ีคุณ
หวงใยเขา แลว บอกเขาหรือเธอ วา คุณรักเขา ดวย “คําพดู” และ “การกระทํา” ใหม ๆ ท่ีทําใหเขาแนใจ
และม่ันใจข้ึนกวาเดิมอีกสักหนอย...ไดไหมครับ? 

ตอบที! 
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