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ความเช่ือและวิธีแกปญหาโดยสามีภรรยา 
เขียนโดย : Dennis Lane 

แปลและเรียบเรียง :นพ.โสภณ  ชีวะธนรักษ 

“สวรรคชวยผูที่ชวยตนเอง” 

นิทานอีสปเร่ืองหนึ่งไดสรุปไวเชนนี้ และมีคนเปนจํานวนมากยึดหลักการนี้ เรารูสึกเราตองไม
อยูนิ่งเฉยเม่ือมีปญหาหลายอยางท่ีตองแกไข ความรูสึกเชนนีเ้ปนส่ิงท่ีถูกตองในบางเร่ือง เราควรทํา
อะไรสักอยางเพ่ือแกไขปญหาความอดอยากและโรคภัยไขเจ็บของเพ่ือนรวมโลก หากเราเพียงแต
อธิษฐานเทานัน้ เราก็ขาดความรับผิดชอบ โดยทางตรงกนัขาม ในบางสถานการณการกระทําของเราไม
กอใหเกิดประโยชนอันใดและพระเจาทรงตองการใหเรารอคอยเวลาของพระองค หนุมสาวจาํนวนมาก
ตองการแตงงาน และเม่ืออายุมากข้ึนก็ยิ่งกระวนกระวายมากข้ึน จึงถูกลอลวงใหรีบรอนตัดสินใจและ
บางทีถึงกับตัดสินใจอยางส้ินคิด แทนท่ีจะรอคอยผูท่ีพระเจาจะทรงนํามาให ในบางชวงของชีวิตเรา
รูสึกวาพระเจามีน้ําพระทัยใหเราทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แตสถานการณรอบดานทําใหเราไมสามารถทําส่ิงนั้น
ไดในเวลานี ้ เราไมอาจอยูนิง่ไดและพยายามหาทางออกของปญหา ในบางขณะเราอาจรอนใจอยางยิ่ง
เร่ืองสุขภาพของเราหรือของสมาชิกในครอบครัว รอนใจเร่ืองการเงินหรือความม่ันคงของชีวิต ตอนนี้
แหละเรามกัไมอาจอยูเฉยและรอคอยได เราจะด้ินรนเพือ่ทําอะไรสักอยาง บทเรียนเร่ืองชีวิตแหงความ
เช่ือ บทหนึ่ง คือ การเรียนรูท่ีจะรอคอยดวยความอดทนจนถึงเวลาท่ีพระเจาจะทรงนาํส่ิงท่ีพระองคทรง
สัญญาและเรียนรูท่ีจะไมดิ้นรนทําอะไรเพือ่ใหตวัเองสบายใจ แทจริงแลวหากเราทําอะไรลงไป เรามัก
ทําใหสถานการณยุงยากข้ึนโดยไมจําเปนและเรายิ่งยุงยากใจมากขึ้นไปอีก อับราฮัมเรียนบทเรียนนีด้วย
ความยากลําบากยิ่งนกั 

เร่ืองยุงจะเกิดข้ึนเม่ือเราสามารถท่ีจะทําอะไรบางอยางเพือ่ใหสมความปรารถนาของเราโดยไม
วางใจใหพระเจาทรงทําใหแผนการของพระองคสําเร็จ ดังนั้นเราจึงจดัแจงส่ิงตาง ๆ เพื่อเราจะไดส่ิงท่ี
เราตองการ เราไดเหน็แลววาอับราฮัมไดพอตอพระเจาวา “พระองคมิไดประทานบุตรใหแกขาพระองค” 
(ปฐมกาล 15:3) ในบทที่ 16 ซาราหไดแนะนําทานใหใชวธีิแกปญหาแบบมนุษยเพื่อจะไดไมตองรอพระ
เจาประทานบุตรใหนางซาราห นางพดูกับทานวา “ดูเถิด พระเจาไมทรงโปรดใหฉันมีบุตร ขอจงเขาไป
หาคนใชของฉันเถิด บางทีฉันจะไดบุตรโดยนางนัน้” (ปฐมกาล 16:2) วิธีการนี้เปนส่ิงท่ีปฏิบัติกันท่ัวไป
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ในสมัยนัน้สําหรับครอบครัวท่ีไมมีบุตร อับราฮัมจึงยินยอมทําตามอยางสบายใจ เปนท่ีนาเสียดายท่ีอับ
ราฮัมใชวิธีการนี้ในเวลาไมนานหลังจากพระเจาทรงกลาวย้ําพระสัญญาท่ีจะประทานบุตร นอกจากนี้
พระองคยังทรงใหความม่ันใจแกทานโดยใชหมายสําคัญ 

ปฐมกาลบทท่ี 15 จบลงดวยหมายสําคัญท่ีอับราฮัมไดรับไฟของพระเจาลงมาบนสัตวบูชาของ
ทาน ประกอบกับพระดํารัสของพระเจาท่ีกลาวถึงชนชาติตาง ๆ ท่ีจะถูกขับไลโดยเช้ือสายของทาน แต
แลวในบทท่ี 16 เราพบวาบุรุษแหงความเช่ือกลับมาถึงบาน ภรรยาของทานก็ยืน่มือเขามาเกี่ยวของใน
เร่ืองท่ีทานเพิ่งไดรับชัยชนะมาหยก ๆ นางใหขอเสนอแนะ แลวทานก็พลาดทาลมอยางหมดเชิง บางที
เราอาจเคยมีความรูสึกดีใจและเปนสุขอยางยิ่งจากประสบการณในการประชุมรวมกบัคริสเตียนอ่ืนหรือ
จากการไปคายมา แตเม่ือเรากลับมาดําเนนิชีวิตประจําวนัและเผชิญกบัปญหาเกา ๆ เชาวันจันทรทําเรา
ใหเปล่ียนเปนคนละคน อับราฮัมคงมีความรูสึกในทํานองนี้ ความเช่ือของทานพุงข้ึนสูงสุดเพราะ
ประสบการณกับพระเจาขณะถวายสัตวบูชา แตกลับตกตํ่าลงเพราะความส้ินหวังของภรรยาบุรุษผูมี
ความเช่ือแรงกลาขณะอยูนอกบานนั้นไมอาจทําใหคูชีวติคลอยตามได ชายผูท่ีตั้งใจจะรอฤทธ์ิเดชของ
พระเจาไมอาจชักชวนใหภรรยาอดทนรอคอยได 

เราไมอาจประณามอับราฮัมได เพราะเราเองก็เหมือนกบัทาน ความเจริญฝายจิตวญิญาณอาจ
ตกตํ่าลงเพราะการเหน่ียวร้ังโดยผูใกลชิด อัครสาวกไดเหน็การจาํแลงพระกายบนภูเขา แตเม่ือลงมาจาก
ภูเขา พวกเขากลับพบวาตัวเองไมมีอํานาจพอจะขับผีออกจากเด็ก 

มารไมรอชา มันกระซิบถามเรา มุงหวังใหเราสงสัยประสบการณคร้ังแรกท่ีเรามีกับพระเจา 
หากวาเราลมลงอยางไมเปนทาหลังจากประสบการณคร้ังนั้น มารจะถามเราวาประสบการณคร้ังนัน้เปน
ของจริงหรือไม ใหเราตอบมันไปเลยวาเราเปนมนุษยธรรมดาคนหน่ึงและเรายังเปนคนบาป ชัยชนะฝาย
จิตวิญญาณวันนี้ไมไดรับประกันวาเราจะไมพายแพในวนัพรุงนี้ เราตองการพระคุณของพระเจาทุก ๆ 
วันต้ังแตเร่ิมจนจบชีวิตคริสเตียน ความยุงยากเกิดข้ึนเม่ือเราคิดวาเราตองการพระคุณเฉพาะชวงเวลา
กลับใจใหม ๆ หลังจากจิตวญิญาณของเราเจริญข้ึน เรามักลืมพระคุณของพระเจาและตองการยืนบนขา
ของตัวเอง เราทําไมไดหรอก 

ความผิดพลาดอีกประการที่เรามักเผลอทําไดงาย ๆ และอับราฮัมคงไดทําดวย คือการคิดวาเม่ือ
เราอยูบานเราไมจําเปนตองปองกันการโจมตีฝายจิตวิญญาณ เราลืมไปวามารไมเคยมีวันหยุดและมันไม
เคยพักผอน เราตองทําสงครามกับมันแมแตท่ีบานของเราเอง เม่ืออยูท่ีบานบางคนอาจจะไมคอยสุภาพ
ไมใครไยดีกับความตองการของผูอ่ืนเห็นแกตัวมากข้ึน และแสดงความไมพอใจในเร่ืองเล็กนอยกับ
สมาชิกในครอบครัว ในทํานองเดียวกนัเราอาจปองกันตัวเองฝายจติวญิญาณนอยลง และท้ิงยทุธภัณฑ
ของคริสเตียนไวท่ีประตูบาน 
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เม่ืออับราฮัมถึงบาน ทานอาจจะคิดวาทานมีทางออกท่ีดสํีาหรับปญหาการไมมีบุตรแลว ฝายซา
ราหไดร้ือฟนปญหานี้ข้ึนมาถกกันใหม ขาพเจาไมอาจทราบไดวามีอะไรเกิดข้ึนบางในตอนนั้น แตอับ
ราฮัมคงไมไดเลาประสบการณของทานกับพระเจาใหภรรยาทราบ ทานอาจจะลําบากใจท่ีจะเลาความ
จริงท้ังหมด หรืออับราฮัมกลัวท่ีจะตองยอมรับกับภรรยาวาทานไดสงสัยพระเจาในตอนแรก อาจจะเปน
เพราะเหตุอ่ืนก็ได บางทีอับราฮัมอาจปลาบปล้ืมดวยประสบการณกับพระเจาและรอนรนในการแบงปน
ประสบการณใหภรรยาทราบ และนางอาจตอบโตทานวา “คุณและนมิิตของคุณ ไมเห็นเขาทาเลย คุณ
นาจะรูวาฉันทํางานยุงท้ังวันท่ีนี่ ฉันไมมีเวลาพอจะฝนกลางวัน คุณพาเราออกจากบานท่ีแสนสบายใน
เมืองเออร ใหลูกแกฉันสักคนแลวฉันจะฟงความฝนของคุณ เอาเร่ิมทําอะไรสักอยางไดแลวตอนน้ีเราก็
ชักชามากแลว” 

การบอกความรูสึกลึกซ้ึงภายในใจของเราใหผูอ่ืนทราบเปนเร่ืองละเอียดออน การเปดเผย
ความรูสึกของเราเทากับเปนการเปดเผยตัวเอง เรามักเกรงวาผูอ่ืนจะมองเราอยางไรเม่ือเขารูความจริง 
เราเกรงวาผูอ่ืนจะไมยอมรับเราเหยยีดหยามและทอดท้ิงเรา และเม่ือเรารวบรวมความกลาหาญพอท่ีจะ
พูดแลวปฏิกริยาท่ีผูอ่ืนมีตอเราจะทําใหเรากลาจะเปดเผยความรูสึกเชนนี้อีกหรือจะไมยอมเปดเผยอีก
เลย ไมมีใครอยากใหผูอ่ืนรังเกียจ และเม่ือเราไดรับความรังเกียจจติใจของเราจะสับสนและรูสึกวา
ตัวเองไมมีคา และทอแทท่ีจะดํารงหรือปรับปรุงชีวิตใหดีข้ึน 

วัยรุนมักมีปญหามากกวาคนทั่วไปในการเปดเผยความรูสึกของตัวเองใหผูปกครองทราบ เม่ือ
เขารีบรอนกลับบานและพูดโพลงเลาขาวท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับเขา แตบิดามารดากลับไมสนใจใน
ส่ิงท่ีเขาพูด ไดแตส่ังลูกใหเก็บเส้ือข้ึนมาจากพื้นเปนผลทําใหลูกเสียความรูสึก และเกดิกําแพงขวาง
ระหวางลูกกับพอแมซ่ึงตองใชเวลานานกวาจะทําลายกําแพงนี้ได ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาอาจ
เสียไปในทํานองนี้ เกดิเปนกําแพงขวางการถายทอดความรูสึก อันมีตนเหตุมาจากการไมไยดีตอ
ความรูสึกของอีกฝาย 

ไมวาอะไรจะเกิดข้ึนกับอับราฮัมทานตองเผชิญปญหาเร่ืองการไมมีบุตรอีกคร้ังหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ี
ทานเคยรูสึกวาทานไดรับคําตอบท่ีชัดแจงแลว ปญหาบางอยางอาจแกไขไดโดยการตัดสินใจหรือการ
กระทําเพยีงคร้ังเดียว แตปญหาบางอยางวนเวียนมาหาเราคร้ังแลวคร้ังเลาในรูปแบบตาง ๆ ปญหาพวกนี้
แหละท่ีกอความยุงยากอยางมากแกเรา คราวนี้ซาราหเปนผูเร่ิมยกปญหาข้ึนมา “พระเจาไมทรงโปรดให
ฉันมีบุตร” (ปฐมกาล 16:2) นางพูดในทํานองบนตอวาแทนที่จะมองปญหาดวยความเช่ือ “พระเจาทรง
สัญญาจะใหบุตรแกฉัน” นางกลับมองปญหาดวยความไมพอใจพระเจา “พระเจาไมทรงโปรดใหฉัน....” 

แทจริงแลวพระเจายังไมประทานบุตรในเวลานี้ เพื่อเหน็แกพระสงาราศีของพระองค กลาวคือ
พระองคมีพระประสงคจะสอนดวยความรักใหเขาเพิ่มพนูความเช่ือ แตซาราหกลับคิดวาพระเจาต้ัง
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พระทัยแกลงนาง กลายเปนวาพระราชกจิและพระลักษณะของพระเจาใชไมได พระเจาหาไดทรงสัญญา
กับฉันไม แตพระองคทรงกดีกันฉัน เม่ือเราเร่ิมสงสัยพระเจาหรือมองพระองคในทางไมดี รากอันขม
ข่ืนยอมงอกข้ึนไดโดยงายและนํามาซ่ึงความยุงยาก 

เม่ือแนใจวาพระเจาไมทรงโปรดใหบุตรตามท่ีนางตองการ ซาราหจึงจัดการวางแผนเพ่ือใหได
บุตรดวยวิธีการของตัวเอง นางไมสามารถบังคับพระเจาได แตนางส่ังฮาการได ซาราหวางแผนเพื่อให
ไดบุตรโดยนางฮาการเทากับเปนการบีบบังคับพระเจาทางออม เราจําเปนตองพิจารณาแผนการของนาง
ใหมมุมตาง ๆ เพราะเราอาจพลาดทําเหมือนนางก็ได 

ประการแรก ในทัศนะของนาง พระเจาทรงมีพระลักษณะเหมือนพระของชาวพื้นเมือง เปน
ทัศนคติท่ีแสดงใหเห็นธาตุแทของความบาป ชาวพ้ืนเมืองคิดวาหากเราทําใหพระเจาพอใจพระเจาผูทรง
อํานาจจะใหส่ิงท่ีเราตองการ เปนทัศนคติของผูท่ีคํานึงแตตัวเองและเห็นแกตวั พระเจาไมทรงเปนพระ
เจาอีกตอไป พระองคไมทรงอาจส่ังเรา, นําเราและจัดหาส่ิงตาง ๆ ใหเราดวยความรัก ในเวลาและ
สถานท่ีท่ีพระองคทรงเห็นวาดีท่ีสุดสําหรับพระองคและสําหรับตัวเราเองดวย เราคาดหวังใหพระองค
ทําตามความปรารถนาของเรา เราไมยอมทําตามพระประสงคของพระองค นี่คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือมนุษย
ตกอยูภายใตความบาปและกาํลังเกิดข้ึนในปจจุบัน เรารูวาเรารูจักแยกความดีและความช่ัวในปญหาของ
เรา เราตองการใหพระเจาเพยีงแตทําในส่ิงท่ีเราตองการ 

ประการท่ีสอง เม่ือมีปญหาที่ทําใหใจของนางวุนวาย ซาราหพยายามจะทําอะไรสักอยาง นาง
ทนอยูนิ่งไมได การอยูเฉยทําใหนางทุกขใจนางตองทําอะไรสักอยาง เราประพฤติเหมือนนางทุก
ประการ เรามีธรรมชาติท่ีไมยอมรอนิ่ง เราไมคอยสนใจคําเตือนสอนจากสดุดีบทท่ี 37 “อยาใหใจของ
ทานเดือนรอน” เพราะ “มีแตจะช่ัวไป” (ขอ 1,7 และ 8) และ “จงมอบทางของทานไวกับพระเจา วางใจ
ในพระองค และพระองคจะทรงกระทําใหสําเร็จ” (ขอ 5 และโปรดดูขอ 3, 4,7 และ 11 ดวย) เรามักจะ
ขมวดค้ิวและรองครํ่าครวญวา “ผมอยากดิน้รนทําอะไรสักอยาง” แตในบางเวลาเราไมอาจทําอะไรเพื่อ
ทําใหสถานการณดีข้ึน พระเจาทรงนําเรามาถึงจุดนั้นเพ่ือพระองคจะทรงสอนเราใหวางใจในพระเจา 
และพบวาเราสามารถวางใจในพระองคได หากเราขืนดื้งดึงใชวิธีการของเราเองจะทําใหปญหายุงยาก
ข้ึนอีก และเราจะพลาดโอกาสเห็นฤทธ์ิเดชของพระเจา 

ประการท่ีสาม ซาราหอาจกระทําเชนนีเ้พือ่เปนการเอาใจสามีท่ีรักของนาง บางทีนางอาจรูสึก
ผิดวานางมีขอบกพรองซ่ึงทําใหอับราฮัมไมมีบุตร บางทีนางอาจคิดวานางเปนภรรยาท่ีใชการไมได นาง
อาจสรุปเอาเองวา ถาหากพระเจาไมประทานบุตรผานทางนาง พระเจาอาจประทานผานทางฮาการ การ
ดูถูกตนเองมักทําใหผูอยูใกลชิดเกิดความเดอืดรอน และบางคร้ังเปนเหตุใหตนเองทําผิดจนกลายเปน
วงจรของความรูสึกผิดและความลมเหลวกลับไปกลับมา ทําใหชีวิตตกตํ่าลงเร่ือย ๆ มารชอบลอลวงให
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ผูหญิงทําผิดในทํานองนี ้ ฝายผูชายมักไมคอยรูสึกผิดหรือรูสึกลมเหลวเม่ือเกิดปญหาขึ้นภายใน
ครอบครัว 

อยางไรก็ตาม เราทุกคนมีโอกาสพลาดท่ีจะยดึถือหลักการของพระเจาในการแกปญหา เราใช
วิธีการของเราในการไขวควาส่ิงท่ีเราตองการ และบางทีส่ิงนั้นพระเจาจะประทานใหเราเปนแนเราไม
อดทนพอท่ีจะรอคอย เราพยายามฉวยมันดวยความสามารถของตัวเอง 

แลวอับราฮัมกย็อมตาม ทานไมอาจปฏิเสธความตองการของซาราหได ท้ัง ๆ ท่ีการกระทํา
เชนนี้เปนการณขัดตอประสบการณในอดตีท่ีทานไดรับจากพระเจา ประสบการณก็เหมือนกับ
ประวัติศาสตร เราไดเรียนรูมันแตเรากป็ฏิบัติเหมือนกับเราไมเคยเรียนรูมัน ภรรยาสองคนในบาน
เดียวกันกอใหเกิดแตปญหา ชาวจีนโบราณรูจักความจริงนี้ดี และใชสัญลักษณผูหญิงคนเดียวอยูใต
หลังคาเดียวเพือ่แสดงความสงบสุข เม่ือไรที่ทารกบังเกิดเม่ือนั้นซาราหจะตองเปนทุกขยิ่งข้ึน ฮาการจะ
กลายเปนคูแขงในชายคาของนางทันที ฮาการจะใหแกอับราฮัมในส่ิงท่ีซาราหไหไมได ตอจากนี้ไปฮา
การจะเปนหอกขางแครสําหรับนางอยูตลอดเวลา ซาราหยอมทุกอยางเพื่อหวังจะไดบุตรท่ีนางปรารถนา
เปนอยางยิ่ง ความอยากไดบุตรอยางมากทําใหนางตาบอดและมองไมเห็นความยุงยากท่ีกําลังจะเกดิข้ึน
แตอับราฮัมรูด ีทานควรกลางคําวา “ไม” เพื่อประโยชนของซาราห ฮาการ และเพื่อความสงบสุขในบาน 

คําวา “ไม” เปนคําท่ีส้ันเพยีงพยางคเดียว แตเปนคําท่ียากท่ีเราจะพูดกับคนท่ีเรารัก การไมกลา
กลาวคําวา “ไม” กับลูก ๆ เปนการทําใหเด็กเสียนิสัยและทําใหเด็กขาดความอบอุนการไมกลากลาวคํา
วา “ไม” ทําใหคนเปนจํานวนมากรูสึกวาตัวเองผิดเกินกวาเหตุ ทําใหผูรับใชพระเจามีงานยุงมากจนไมมี
เวลาอธิษฐาน การไมกลากลาวคํา “ไม” ทําใหมีการจดัการประชุมของคริสเตียน การสัมมนา และ
กิจกรรมท่ีเราใจแตไมเกิดผล เสียทรัพยของคริสตจักรโดยไรประโยชน อับราฮัมและซาราหไดรอคอย
เวลาของพระเจามานานสิบปเต็ม พวกเขาอาจคิดวาไดรอมานานพอแลว และบัดนี้ถึงเวลาตองทําอะไร
สักอยาง เราไดรอคอยอาณาจักรของพระเจามานานพอแลว ถึงเวลาแลวท่ีเราตองทําอะไรสักอยางเพ่ือ
เปล่ียนแปลงโลกของเรา เราลืมคําวา “ไม” 

อับราฮัมทําตามแผนของทานไดสําเร็จ แตความสําเร็จของทานคือความลมเหลว ทันทีท่ีบุตรคน
นี้คลอดออกมา ความขมข่ืนบังเกิดข้ึนในครอบครัวของทาน ส่ิงท่ีทานทําสําเร็จกลายเปนส่ิงท่ีขัดแยงกับ
พระสัญญาของพระเจา เด็กคนน้ีไมใชทายาทตามพระสัญญา เด็กคนนี้ไมไดอยูในแผนการของพระเจา
สําหรับอับราฮัมแทจริงแลวส่ิงท่ีมนุษยคิดวาตัวเองทําสําเร็จนั้นคือความลมเหลว 

อิสยาหไดสอนบทเรียนแบบนี้ เขากลาวถึงบุคคลท่ี “เกรงกลัวพระเจาและเช่ือฟงเสียงของผูรับ
ใชของพระองค” แตยังไมทราบวาตัวเองควรดําเนนิไปทางไหน อิสยาหไดแนะนําใหผูนั้นวางใจในพระ
นามพระเจา และพ่ึงอาศัยพระเจาของเขา แตสําหรับบุคคลอีกกลุมหนึ่งท่ีไมทราบเหมือนกนัวาตัวเอง
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ควรเดินไปทางไหน แตพวกหลังนี้เปนผูกอไฟ เอาดุนไฟคาดตัวเองอิสยาหกลาวทํานายคําตัดสินท่ีจะนํา
ความสลดใจมาสูบุคคลพวกนี้วา “เจาจะไดอยางนีจ้ากมือของเรา คือ เจาจะตองนอนลงในท่ีทรมาน” 
(อิสยาห 50:10, 11) 

ความทุกขทรมานมาอยางรวดเร็วเหมือนสายฟาเม่ือนางฮาการอุมครรภ ซาราหวิวาทกับทุกคน 
นางกลาวโทษวาอับราฮัมเปนตนเหตุใหฮาการดูถูกนาง นางตอวาฮาการท่ีดูถูกนางและนางทูลขอพระ
เจาใหทําอะไรสักอยางสําหรับเหตุการณนี ้ นางตองการพระเจาเฉพาะในยามตองการแกแคนเทานั้น 
บุตรคนนี้เกิดข้ึนมาเพราะนางฮาการทําตามคําส่ังของนาย และอับราฮัมทําตามคําแนะนําของซาราห แต
ซาราหกลาวโทษผูอ่ืนทุกคน ปุถุชนทุกคนยอมสามารถเห็นวาอะไรจะเกดิข้ึนในครอบครัวของนาง ลูก
ของหญิงอ่ืนจะทําใหซาราหมีความสุขไดอยางไร เม่ือสาวใชใหกาํเนิดบุตรท่ีจะเปนทายาทของบาน 
หลอนยอมเลนลูกไมกับนายหญิงท่ีเปนหมัน ใคร ๆ ก็ทํานายไดวาจะเกดิเหตุการณเชนนี้ เม่ือเรามีความ
ตองการอยากไดอะไรสักอยางเปนอยางมาก เรามักจะตาบอดมองไมเหน็ส่ิงท่ีเกิดในอนาคต หญิงสาวท่ี
กําลังตกอยูในหวงแหงความรักและปรารถนาจะแตงงานอยางแนวแน ยอมมองไมเห็นวาชายผูท่ีหลอน
คิดวาเปนรถไฟขบวนสุดทายจะทําใหชีวิตของหลอนมีแตความทุกขระทม ผูอยูใกลชิดกับหลอนทุกคน
สามารถรูไดลวงหนาวาอะไรจะเกดิข้ึน แตตัวหลอนเองกลับมองไมเห็นอะไรจนกระท่ังทุกอยางสาย
เกินไป บางคนใจรอนตองไดเงินเร็ว ๆ จึงตัดสินใจเลือกงานท่ีไดคาตอบแทนงามในตอนน้ี แตไมมีทาง
กาวหนาในอนาคตเลย และเม่ือทุกอยางเปนไปตามคําทํานายของผูอ่ืนแลวเจาตัวจะรูสึกวาตนเอง
ลมเหลวและรูสึกเจ็บใจเพราะเขาคิดวาคนรอบขางกําลังสมน้ําหนาเขา 

แผนการนี้จบลงดวยความทุกข ซาราหเปนทุกขอับราฮัมเปนทุกข ฮาการ, อิชมาเอลและอิสอัค
ตางตองเปนทุกข และแมกระท่ังชนชาวอาหรับและชนชาวอิสราเอลตองไดรับความทุกขเพราะการ
กระทําดังนี ้

พระคัมภีรปฐมกาล 16:2 ในภาษาฮีบรูเขียนไววา นางซาราหกลาววา “บางทีฉันจะไดรับการ
สรางโดยนาง” สงครามลางผลาญและการกอการรายในตะวนัออกกลางในปจจุบันไดพิสูจนใหเหน็แลว
วา แผนการของมนุษยท่ีขัดตอน้ําพระทัยของพระเจาไดกอใหเกิดการทําลาย หาใชการสรางสรรคไม เรา
อาจเลียนแบบคําพูดจากนวนิยายประเภทสายลับไดวาแผนการของมนุษย “จะทําลายตัวเองภายในหา
วินาที” แผนการของมนุษยบางอันอาจทําลายตัวเองภายในเวลาท่ีชากวานั้น แตไมเคยรอดพนการทําลาย
เลย 

มาถึงตอนน้ีอับราฮัมไดทําความผิดอีกคร้ังโดยไมทําหนาท่ีของหัวหนาครอบครัว ทานนาจะ
ดําเนินการใหซาราหปฏิบัติตอฮาการดวยความยุติธรรม และยอมรับสถานการณท่ีเปนผลจากแผนการ
ของเขาท้ังสอง แตทานกลับโยนใหซาราหเปนฝายตัดสินปญหาและพดูวา “หญิงคนใชของเจาอยูใน
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อํานาจของเจา จงกระทําแกเขาตามท่ีเจาเห็นควรเถิด” (ปฐมกาล 16:6) เปนหลักปฏิบัติท่ีอันตรายมาก
ทานควรจะปฏิเสธแผนการตั้งแตแรก และเม่ือถึงข้ันนี้ทานควรถามนางฮาการดวยตัวของทานเองวา 
นางคิดเหน็อยางไร แตทานไมกลาเผชิญปญหา ทานจึงปลอยใหซาราหตัดสินใจ และใหชีวติของนางฮา
การอยูในกํามือของซาราห ยิ่งไปกวานัน้ ทานต้ังหลักปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมกลาวคือทานยอมใหซาราห
ใชสิทธ์ิอํานาจอยางเหน็แกตวัตามอําเภอใจ 

ทานกลาวถูกตองท่ีวาฮาการอยูภายใตอํานาจของซาราหแตทานผิดท่ีปลอยใหซาราหทําตาม
อําเภอใจ พระเจาทรงเปนผูมอบอํานาจใหแกมนุษยมิใชเพื่อมนุษยจะใชเห็นแกตวัสิทธิอํานาจ เปนส่ิง
ชอบธรรมและเหมาะสมแตตองใชอยางชอบธรรม หลายประเทศมีการกบฏเกิดข้ึน เพราะรัฐบาลใช
อํานาจอยางอยุติธรรม 

อํานาจการปกครองท้ังส้ินมาจากพระเจา อํานาจที่พระเจาไมไดทรงมอบใหนัน้เปนส่ิงอธรรม 
อํานาจเปนของคูกับความรับผิดชอบ หากเรามีอํานาจ เราตองไมใชอํานาจนั้นทํา “ส่ิงท่ีตัวเราเองคิดวาดี
ท่ีสุดสําหรับเรา “ แตเราตองใชอํานาจเพ่ือประโยชนของผูอยูภายใตอํานาจ และระลึกอยูเสมอวา
พระองคผูทรงมอบอํานาจใหเรานั้นจะใหเราแจกแจงทุกอยางท่ีเราทําเม่ือถึงวันนั้น 

บิดามารดาบางคนใชอํานาจท่ีพระเจาใหในการปกครองบุตรไปในทางบังคับใหบุตรทําตามส่ิง
ท่ีตนเองตองการอยางไรเหตุผล จะทําใหบุตรดื้อร้ันในท่ีสุด จากประวตัิศาสตรของวงการอุตสาหกรรม 
เราเห็นไดวานายจางไดใชอํานาจท่ีพระเจา ประทานใหนัน้เอารัดเอาเปรียบลูกจางและตองการใหลูกจาง
ยอมรับคาจางแรงงานในอัตราตํ่า ๆ และมีชีวิตอยูอยางแรนแคนสมาคมพอคาบางสมาคมไมเปนท่ีนา
ไววางใจ มักฉวยโอกาสหาผลประโยชนใหตัวเอง ถาเราใชอํานาจเพื่อประโยชนของเราเองเราจะไดรับ
ผลตอบสนองอยางสาสม การใชอํานาจอยางไมเปนธรรมในอดีตเปนบทเรียนท่ีสอนเราวา ผลท่ีตามมา
จะไดแกการไมไวใจกัน การกบฏ การตอตานและจลาจล เกิดไดท้ังในรัฐในโรงงานและแมแตท่ีบาน 
ตองเสียเวลาแกไขเปนเวลานานหลาย ๆ ป 

เร่ืองราวบุตรนอยของนางฮาการ สอนเราเก่ียวกับความผิดพลาดหลายอยาง ความผิดพลาด
ท้ังหมดเร่ิมมาจากการขาดความเช่ือ ซาราหตองการเลือกทางเดินใหตัวเอง นางกําหนดอนาคตให
ครอบครัวแทนท่ีจะพึ่งพระหัตถของพระเจาและอับราฮัมยินยอมทําตาม การรอคอยและวางใจในพระ
เจาเปนส่ิงท่ีทําไดยากกวามาก เราเองก็เชนเดียวกนั เปนการยากท่ีจะรอคอยพระเจา เราจึงทําผิดโดยไม
ยอมรอคอยคูครองท่ีพระเจาทรงเลือกให เราไมยอมใหพระเจาทํางานในจิตใจของบุตรของเราท่ีเปน
วัยรุน ไมรอคอยวิธีการแกปญหาท่ีรบกวนใจเรา เราไมรอคอยพระองคในการจดัเตรียมศิษยาภิบาลให
คริสตจักรของเรา 
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แตอยางไรก็ตามเราตองเรียนรูชีวิตแหงความเช่ือ และเราตองเรียนดวยการรอคอย ในสมัย
ปจจุบัน ทัศนคติของ “การชวยเหลือตัวเอง” ทําใหเรายิ่งไมอยากยอมอยูในหนทางของพระผูเปนเจาผู
ทรงตองสอนเราดวยความรัก ขออยาใหเราวุนวายใจดวยความหวาดกลัว หรือรีบรอนทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด
โดยฉับพลัน แตใหเราเช่ือวางใจในพระองค... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 48 ฉบับที่ 257 กรกฎาคม – สิงหาคม 

1997, หนา 20-24. 
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