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ยนืหยดัในความเช่ือโดยล าพงั 
STAND ALONE 

ศจ.ทศันพงศ์  ล.สุวรัตน์ 
ใกลจ้ะปิดเทอมแลว้ซินะ เผลอแป๊บเดียวก็เกือบจะจบปีแรกของชีวิตในมหาวทิยาลยัแลว้ซิ ลูก

ทั้งสองเป็นตวัอยา่งของนอ้ง ๆ ทางบา้นเป็นอยา่งมาก พอ่เช่ือวา่นอ้ง ๆ จะตอ้งเอาแบบอยา่งท่ีดีของพี่
ของเขาเป็นแน่ 

จดหมายของลูกท่ีพดูถึงเร่ืองการยนืหยดัในความเช่ือตามล าพงัในมหาวทิยาลยัน้ี ซ่ึงพอ่ก็เห็นใจ
ลูกมาก ๆ พอ่รู้วา่ลูกจะตอ้งหนกัใจและล าบากใจท่ีไดเ้ลือกเรียนมหาวทิยาลยัของรัฐ ซ่ึงในช่วงแรก ๆ 
นั้นญาติ ๆ หลายคนทกัทว้งพอ่ อยา่ส่งลูกไปเรียนท่ีนัน่เพราะทุกคนก็กลวัวา่ลูกจะออกนอกทางของ
พระเจา้ แต่ในท่ีสุดเราไดต้กลงกนัวา่ แมว้า่จะไปเรียนในมหาวทิยาลยัคริสเตียนก็ไม่ไดห้มายความวา่จะ
ไม่มีการทดลองหรือปัญหาในเร่ืองน้ี แทท่ี้จริงมหาวทิยาลยัดงั ๆ ติดอนัดบัทอปเทนของอเมริกาเร่ิมตน้ก็
เป็นมหาวทิยาลยัคริสเตียนมาก่อนเหมือนกนัท่ีแยก่็คือเด๋ียวน้ีมีการสอนในวชิาท่ีปฏิเสธความเช่ือในพระ
เจา้อยา่งเปิดเผย ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่หรือเร่ืองน่าแปลกใจเลย เพราะการทดลองในเร่ืองน้ีพระ
คมัภีร์สอนไวอ้ยา่งชดัเจน 

การยนืหยดัในความเช่ือท่ามกลางขบวนการของมนุษย์ (Humanism) 

มนุษยป์ฏิเสธพระเจา้ ผูว้นิิจฉยั 2:22 มทัธิว 5:13 
ผูว้นิิจฉยั 2:22 “เพื่อเราจะใชป้ระชาชาติเหล่านั้นทั้งส้ินทดสอบอิสราเอลวา่ เขาจะรักษาพระ

มรรคาของพระเยโฮวาห์และด าเนินตามอยา่งบรรพบุรุษของเขาหรือไม่” 
มทัธิว 5:13 “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก แต่ถา้เกลือนั้นหมดรสเคม็ไปแลว้ จะท าใหก้ลบั

เคม็อีกอยา่งไรได ้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียส าหรับคนเหยยีบย  ่า 
* ทุกยคุทุกสมยัมาแลว้ท่ีมนุษยพ์ยายามท่ีจะปฏิเสธพระเจา้ ไม่ยอมรับพระบญัญติัของพระองค ์
* เราจะเห็นง่าย ๆ เลยวา่เม่ือไรก็ตามท่ีเราเอาตวัเราเป็นศูนยก์ลางของทุกส่ิง ตวัเราเป็นใหญ่ 

คิดถึงตวัเราก่อนคนอ่ืนใดเราก็เร่ิมจะออกนอกทางของพระเจา้แลว้ 
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* มนุษยถู์กสร้างมาใหมี้พระเจา้ น่ีเป็นรูปแบบดั้งเดิมมาแลว้ ไม่วา่มนุษยจ์ะเช่ือพระเจา้หรือไม่
อยา่งไรก็ตาม มนุษยจ์ะปฏิเสธวา่ไม่มีพระเจา้ไม่ไดเ้ลย เราก็จึงเห็นการแสวงหาพระเจา้ของมนุษยใ์น
รูปแบบต่าง ๆ นานา 

* ขบวนการค าสอนของมนุษยน้ี์ก็คือการท่ีจะเอาพระเจา้ออกไปจากมนุษยน์ัน่เอง มนุษยมี์พระ
เจา้ดว้ยตวัของเขาเอง เพราะถา้เขาสามารถเอาพระเจา้ออกไปจากมนุษยไ์ดเ้ม่ือไหร่ เม่ือนั้นมนุษยก์็จะ
สะดวกสบายใจในการท าบาป ท าชัว่โดยไม่มีอะไรฟ้องในจิตใตส้ านึกของเขา 

* ไม่วา่วชิาปรัชญาของมนุษยก์็ดี ศีลธรรมก็ดี ถา้ปราศจากพระเจา้แลว้ก็เป็นเพียงค าสอนของ
มนุษยท่ี์พยายามใหดู้ดีท่ีสุดเท่านั้นเอง 

* ดงันั้นจึงจะเห็นขบวนการน้ีมีข้ึนในโรงเรียนวทิยาลยั มหาวทิยาลยั เสมอมาตลอดและทวี
ความรุนแรงมากข้ึนทุก ๆ วนั ยิง่ในอเมริกาประเทศท่ีควรเป็นประเทศคริสเตียน กลบัเป็นประเทศท่ี
ริเร่ิมค าสอนของขบวนการค าสอนของมนุษยน้ี์เสียเอง 

* มนุษยจ์ะตอ้งถ่อมใจและยอมรับการมีพระเจา้พระผูท้รงสร้างของเขา 

มนุษย์ปฏเิสธสิทธิอ านาจการปกครอง (Authority) 

มทัธิว 24:35 “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ค าของเราจะสูญหายไป หามิไดเ้ลย” 
* เม่ือขบวนการค าสอนของมนุษยพ์ยายามท่ีจะปฏิเสธพระเจา้ ก็ยอ่มท่ีจะน าไปสู่การปฏิเสธ

สิทธิอ านาจการปกครองไปดว้ย 
* ถา้เรานบัถืออะไรก็ไดท่ี้ไม่ใช่พระเจา้ ขบวนการน้ีจะไม่โจมตีต่อตา้นเลย ทนัทีท่ีเช่ือพระเจา้

พระเยซูคริสตข์บวนการน้ีก็จะโจมตีและต่อตา้น น่ีคือรากลึกของค าสอนของมนุษยท่ี์ปฏิเสธอ านาจการ
ปกครองของพระเจา้ 

* เขาจะปฏิเสธอ านาจทุกอยา่งท่ีจะควบคุมเขา จะมีกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายคุม้ครอง
สิทธิต่าง ๆ นานามากมาย แมก้ระทัง่ลูกแจง้ความใหต้ ารวจจบัพอ่แม่ท่ีตีสอนลูกก็มีดว้ย เขาจะอา้งความ
เป็นอิสระของเขาเองไม่สนใจวา่คนอ่ืนจะคิดอยา่งไร ...ฉนั ฉนั ฉนั ตวัฉนัเป็นศูนยก์ลางของทุกอยา่ง 

* ไม่มีรัฐ ไม่มีอ านาจ ไม่ยอมฟังใคร นอกจากฉนัคนเดียว 

มนุษย์ปฏเิสธความรับผดิชอบ (Responsibility) 

* ขบวนการของมนุษยน้ี์จะสร้างการขาดความรับผดิชอบใหส้ังคม เม่ือเขาไม่กลวัและย  าเกรง
พระเจา้ ไม่วา่จะเป็นความวิปริตทางเพศ ท่ีมีผลเสียไปถึงเด็ก ๆ ก็ตามเขาจะไม่มองและรับผดิชอบใน
เร่ืองน้ีเลย จะเห็นตวัอยา่งชดัเจนจากเหตุการณ์ท่ีเมืองโสโดม โกโมราห์ 
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* เม่ือมนุษยไ์ม่เกรงกลวัพระเจา้ คิดจะท าบาปก็จะท า วยัรุ่นมัว่สุมทางเพศ ยาเสพติด เกเร ตั้งตวั
เป็นอนัธพาล 

* น่ีก็เป็นผลท่ีออกมาความตอ้งการของขบวนการยกยอ่งมนุษยเ์หนือพระเจา้ 
พระเจา้อนุญาตใหข้บวนการเหล่าน้ีมีอ านาจขยายตวัมากข้ึนทุกวนัก็เพราะ 
1. ใหค้นของพระเจา้สังเกตวา่อะไรเป็นความชัว่ของมนุษยแ์ละหนัเสียจากส่ิงเหล่าน้ี 
เยเรมีย ์ 14:20 “โอ ขา้แต่พระเยโฮวาห์ ขา้พระองคท์ั้งหลายขอสารภาพความชัว่ของพวกขา้

พระองค ์ และความชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของขา้พระองค ์ เพราะขา้พระองคท์ั้งหลายไดก้ระท าบาปต่อ
พระองค”์ 

1 ยอห์น 1:9 “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บาปของเราและจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” 

2.ใหเ้ราดูแลสร้างบา้นใหเ้ป็นศูนยก์ลางการศึกษาความจริงในพระวจนะของพระเจา้ 
3.ใหพ้อ่แม่สั่งสอนใหลู้ก ๆ เรียนรู้จกัพระบญัญติัในพระวจนะของพระเจา้และด าเนินชีวิต

ตามนั้น 
4. ฝึกฝนลูก ๆ ใหเ้รียนรู้ท่ีจะยนืหยดัมัน่คงในความเช่ือแมจ้ะตอ้งดว้ยตวัคนเดียวโดดเด่ียวตาม

ล าพงัก็ตาม หรือตามล าพงัครอบครัวของเราเอง คริสตจกัร คู่ครอง หรือธุรกิจ ก็ตามเราก็ตอ้งเลือกท่ีจะ
ยนืหยดัในทางของพระเจา้ 

การมพีระบัญญัติของพระเจ้าในชีวติ 

1.ในการใชถ้อ้ยค าและค าพดู (1 เปโตร 3:15-17) แต่ในใจของท่าน จงเคารพนบัถือพระเจา้ซ่ึง
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และจงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนท่ีถามท่านวา่ 
ท่านมีความหวงัใจเช่นน้ีดว้ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบดว้ยใจสุภาพและดว้ยความย  าเกรง มีใจ
วนิิจฉยัผดิและชอบอนัดี เพื่อในขอ้ความท่ีเขาทั้งหลายไดพ้ดูใส่ร้ายท่านเหมือนเป็นผูป้ระพฤติชัว่ เขาท่ี
ใส่ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสตจ์ะไดมี้ความละอาย เพราะวา่ การไดรั้บความทุกขเ์พราะท า
ความดี ถา้เป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ก็ดีกวา่จะตอ้งทนอยูเ่พราะการประพฤติชัว่ 

* มีบางคนบอกวา่ พดูดีเป็นศรีแก่ปาก พดูมากปากเป็นสี (เลือด) เราไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษา
ศพัทแ์สงแบบชาวโลก คริสเตียนบางคนไม่ระวงัค าพูด มีทั้งด่าทั้งสัพยอกแบบชาวโลกโดยไม่รู้สึกอะไร
เลย นกัเทศน์บางคนหลุดค าพดูท่ีไม่น่าฟังเลยบนธรรมมาสก็มี 

* พระคมัภีร์บอกวา่ มนุษยทุ์กคนจะถูกพิพากษาในค าพดูทุกค าของเขาลูกจะตอ้งยืนหยดัในการ
ใชค้  าพดูท่ีดี “ฝ่ายเราบอกเจา้ทั้งหลายวา่ ค  าท่ีไม่เป็นสาระทุกค าซ่ึงมนุษยพ์ดูนั้น มนุษยจ์ะตอ้งใหก้าร
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ส าหรับถอ้ยค าเหล่านั้นในวนัพิพากษา เหตุวา่ท่ีเจา้จะพน้โทษได ้ หรือจะตอ้งถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะ
วาจาของเจา้” (มทัธิว 12:36-37) 

ก. การนินทาวา่ร้ายผูอ่ื้นไม่วา่จะจริงหรือเทจ็อยา่งไรก็ตาม ลูกอยา่ไดมี้ส่วนกบัคนเช่นนั้นเลย 
เพราะจะท าใหลู้กเสียบุคลิก คนท่ีชอบนินทาวา่ร้ายผูอ่ื้น พระคมัภีร์บอกวา่ใช่ก็วา่ใช่ไม่ก็วา่ไม ่
นอกจากน้ีไปก็มาจากมารขอใหลู้กยนืหยดัเช่นน้ีก็พอแลว้ 

ข. ทุกวนัน้ี มารใชค้  าพดูนินทาวา่ร้ายผูอ่ื้นท าลายคริสเตียน แทนจะพดูสร้างสรรค ์ สนบัสนุน
กนั เขากลบัใชค้  าพดูท าลายส่ิงท่ีพระเจา้สร้างไว ้อยา่เป็นอวยัวะใหม้ารในจุดน้ี 

2. ต่อไปน้ีเป็นขั้นตอนของลูกจะตอ้งรู้จกัค าพูดน้ี “ฉนัไดม้อบชีวติใหพ้ระเยซูแลว้” (มทัธิว 
10:32) ท่ีครอบครัวคริสเตียนบางคนละเลยท่ีจะน าลูก ๆ ของเขาใหม้ัน่คงในพระเจา้ 

ก. ลูกจะตอ้งไดต้อ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เขา้มาในชีวติของเขา เป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของเขาอยา่งแทจ้ริง (โรม 10:9) 

ข. ตอ้งรับการช าระความคิดดว้ยความจริงในพระวจนะของพระเจา้ และมีชีวติในมุมมองใหม่
ในทางของพระผูเ้ป็นเจา้ (โรม 12:2) 

ค. ตอ้งรู้จกัเช่ือฟังพระสุรเสียงของพระวญิญาณบริสุทธ์ิในการทรงน าชีวติประจ าวนั (โรม 
8:13) 

ง. รู้จกัและเขา้ใจความหมายของการเขา้มีส่วนใน 
- การตายร่วมกบัพระคริสต ์(ตายต่อบาป) 
- ฝังร่วมกบัพระคริสต ์(บาปถูกท าลาย) 
- เป็นร่วมกบัพระคริสต ์(มีชีวติใหม่ในพระคริสต)์ เพื่อท่ีลูก ๆ จะไดรู้้จกัฤทธ์ิเดชในการด าเนิน

ชีวติในพระคริสต ์(โรม 6-8) 
จ. รักและย  าเกรงพระเจา้ จนไม่อยากจะท าอะไรใหพ้ระนามของพระเจา้เสียเกียรติเพราะเหตุท่ี

เราท าตามใจตนเอง (ยอห์น 14:21) 
ฉ. สอนลูก ๆ วา่การถูกดูหม่ินและปฏิเสธเพราะเหตุความเช่ือของเรา พระเจา้จะมีพระคุณเหนือ

ชีวติของเรามากข้ึนในการเลือกเดินในทางของพระองค ์(ยากอบ 4:6) 
ช. เรียนรู้ท่ีจะอ่านพระคมัภีร์และท่องจ าขอ้พระคมัภีร์เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

(สุภาษิต 3:6, สดุดี 119:105) 
ซ. รักษาท่าทีแห่งความถ่อมใจและมีใจอ่อนโยนต่อหนา้พระเจา้และมนุษยอ์ยูเ่สมอ ไม่ใช่

เยอ่หยิง่หรืออวดตนไม่ยอมใคร (สุภาษิต 8:13) 
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ฌ. อธิษฐานขอพระเจา้ให้รักในส่ิงท่ีพระเจา้รักและเกลียดในส่ิงท่ีพระเจา้เกลียด ไม่ท าอะไรท่ี
เป็นเร่ืองน่าซ่ือใจคด (โรม 2:1) 

พอ่จ าไดว้า่ในสมยัท่ีพอ่เรียนในโรงเรียน ม.ปลายนั้น ในเวลานั้นพ่อยงัไม่รู้จกักบัพระเยซูเลย 
ในหอ้งเรียนของเรามีนกัเรียนทั้งชั้นประมาณ 40 กวา่คนแต่ละคนมีนิสัยพอ ๆ กนั ยกเวน้คนหน่ึงท่ีพอ่
สังเกตวา่เขาไม่เหมือนพวกเรา แต่เวลาพวกเราไปไหนเขาก็ไปดว้ยกบัพวกเรา เม่ือเพื่อน ๆ ด่ืมเหลา้สูบ
บุหร่ี เพื่อนคนน้ีก็จะไม่ท า แต่ไม่ปฏิเสธรังเกียจเพื่อน เขาจะสนุกสนานเฮฮาไดก้บัพวกเราอยูเ่สมอ จน
วนัหน่ึงพ่อไปเยีย่มเขาท่ีบา้นและพบวา่ เพื่อนคนน้ีเป็นคริสเตียน พอ่จึงเร่ิมสนใจเร่ืองของพระเยซูคริสต์
และมีโอกาสไดรั้บการช่วยเหลือจากหลาย ๆ คน จนในท่ีสุดพอ่ก็ไดพ้บกบัความจริงของพระองค ์

แมว้า่การไม่ส าแดงตนของเพื่อนคนน้ีในการยนืหยดัท่ีเป็นคริสเตียนแบบไม่เปิดเผยไม่ร้อนรน
เท่าท่ีควรก็ตามแต่ครอบครัวของเขาคงไดส้อนพระบญัญติัของพระเจา้ไวใ้นใจของเขาอยูบ่า้งก็ยงัเป็น
เหตุใหพ้่อไดมี้โอกาสพบกบัความรอดในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ไดใ้นท่ีสุด พ่อเช่ือวา่ความพยายามและ
อดทนในการด าเนินชีวิตของลูกในพระเยซูคริสตเ์จา้น้ียิง่จะเป็นเหตุใหเ้พื่อน ๆ ไดรั้บความรอดในพระ
เยซูคริสตเ์จา้มากไดด้ว้ย 

พ่อขอหนุนใจลูกทั้งสองให้อดทนในการท่ีลูกจะตอ้งต่อสู้กบัการทดลองต่าง ๆ แต่ขอให้ลูก
รักษาการอ่านพระคมัภีร์ในตอนเช้าทุกวนัและการอธิษฐานสรรเสริญพระเจา้อยู่เสมอจะช่วยให้ลูก
เข้มแข็งในพระเจ้าได้ ทั้ งพ่อและแม่อยากจะให้ลูกรู้อย่างหน่ึงว่า ไม่ว่าแมลู้กจะล้มลงผิดพลาดไป
อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ทรงมีพระคุณใหลู้กท่ีจะกลบัใจจากความบาป พอ่และแม่ก็ยงัรักและให้อภยัแก่ลูก
เสมอฉนันั้น. 
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2004, หนา้ 32-34. 


