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ความบาปทีน่ําไปสูความมรณา : 3) ราคะตัณหา (Lust)   โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต 

ความคิดที่วา “ศาสนาคริสตสอนใหตอตานเรื่องเพศ” เปนเรื่องเหลวไหลไรสาระ แทที่จริงแลวในพระธรรมปฐมกาล
กลาวถึงเรื่อง “เพศ” วาเปน “ส่ิงที่พระเจาทรงโปรดประทานใหแกมนุษย” , บทเพลงซาโลมอน เปนพระธรรมที่รวบรวม “บท
เพลงแหงความรัก” ซึ่งจัดเปนบทประพันธที่เกี่ยวกับความรักระหวาง เพศที่ Erotic ของโลกโบราณก็วาได, บุคคลสวนใหญใน
พระคัมภีรเดิมและใหมลวนแตแตงงานแลวทั้งสิ้น แตที่สําคัญพระเจาทรงมีพระประสงคที่จะให “เพศสัมพันธเปนภาษาแหงการ
อุทิศตนแกกันและกัน” มีนักเขียนผูหนึ่งกลาววา “เพศสัมพันธเปนรูปแบบที่สุดยอดหรือสูงสุดของภาษาทาทาง ภาษากาย 
(Body Language) ของมนุษย ที่กําลังแสดงความหมายวา “ฉันรักคุณและฉันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณตลอดชีวิต” 
 พระเยซูคริสตไดกลาวถึงเรื่อง “เพศ” ในขณะที่ทรงสอนถึงเรื่อง “การหยาราง” ซึ่งคนในเวลานั้นใชเร่ืองเพศและการหยา
รางในทางที่ผิดและเปนโทษ พระเยซูคริสตตรัสเตือนถึงหลักการในพระธรรม»°Á¡ÒÅ 2:24 Ç�Ò �e¢Ò·aé§Êo§¨ae»�¹e¹ืéooa¹
e ṌÂÇ¡a¹� พระเยซูคริสตไมไดทรงเหี้ยมโหด หรือขัดขวางความสุขของมนุษย แตพระองคทรงกําลังปกปองการสมรส, สตรี, และ
ความสุขของมนุษย การเปน “เนื้ออันเดียวกัน” เปนขอเท็จจริงและหลักการที่สําคัญที่เราไมสามารถมองขาม หรือไมตองการ
รับทราบ หรือเหวี่ยงทิ้งไปโดยไมสนใจ  บัญญัติขอที่ 7 ของบัญญัติ 10 ประการ กลาววา �oÂ �ÒÅ�Ç§»ÃaeÇ³Õ¼aÇeÁÕÂe¢Ò� (o¾Â¾ 
20:14) ไมไดเปนการตอตานเรื่องเพศสัมพันธ แตเปนการสนับสนุนสงเสริมการแตงงานและเปนการปกปองสถาบันครอบครัว
เพราะเพศสัมพันธ มีความ สําคัญมากในความสัมพันธของมนุษย เพศสัมพันธมีไวเพื่อเปนการปกปองสังคม ไมใชมีไวเพื่อให
เกิดการกดขี่ขมเหงในสังคม  เพศสัมพันธมีไวเพื่อผูกพันสามีและภรรยาเขาดวยกัน ใหทั้งสองมีความใกลชิดสนิทกันอยางแนบ
แนนเปนหนึ่งเดียวกัน  ทุกครั้งที่คูสมรสมีเพศสัมพันธกัน เพื่อเปนการเตือนย้ําถึงความรักความผูกพันทีใ่กลชดิและตอกย้าํถงึการ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนเนื้อเดียวกันของสามีและภรรยา ทั้งฝายรางกายและฝายจิตวิญญาณ พระคัมภีรไมไดมี
มุมมองเรื่องของเพศสัมพันธ วาเปนเรื่องตํ่าชาและไมมีความสําคัญ  แตกลับมีทัศนะมุมมองเรื่องเพศสัมพันธที่สูง 
สวยงามและสําคัญ 
 พระคัมภีรตอตานและเตือนครั้งแลวครั้งเลา ในเรื่องความสับสนวุนวายปราศจากกฎเกณฑของเพศสัมพันธ เมื่อมนุษย
ตกลงในความผิดบาป เพศสัมพันธที่ดีและเปนพระพร กลับถูกบิดเบือนไป ถูกทําใหสับสนไมตรงเปาหมาย ความจริงเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธที่สําคัญกลับถูกมองขาม ความสุขทางเพศชั่วขณะกลับถูกนํามากลาวใหเกินความเปนจริง การมีเพศสัมพันธที่ดีนั้น
เปนเรื่องของความรัก ไมไดเปนเรื่องของกามารมณเทานั้น แตเปนเรื่องของการตั้งใจอุทิศตัวแกกันและกันระหวางสามีภรรยา 
ไมใชเพียงแตเพื่อตอบสนองความปรารถนาทางเพศ แตยังรวมไปถึงเรื่องบุตรซึ่งเปนผลผลิตแหงความรักของการมีเพศสัมพันธ 
ซึ่งขอเท็จจริงที่สําคัญเหลานี้ไมอยูในสายตาของสังคมปจจุบันที่สนับสนุนสงเสริมกามารมณโดยอางเหตุผลที่จอมปลอมวาเปน
การแสดงถึงการมีความอิสรเสรีทางเพศ ซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธนอกการสมรส, การรักรวมเพศและกามวิปริตตางๆนานา 
 เพศสัมพันธที่ไมดีนั้นเกี่ยวของกับ  กามราคะตัณหา ความโดดเดี่ยววางเปลา และการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว การ
เทศนาวันนี้จะพูดถึงทั้งเรื่องเพศสัมพันธที่ดีและไมดี เพราะวาเพศสัมพันธทั้งสองลักษณะนั้นเกี่ยวของกับเราทุกคน C.S.LEWIS 
ไดเสนอวา “ธรรมชาติมนุษยในเรื่องนี้ไดถูกบิดเบือนมากกวาเรื่องอื่นๆ” ผมคิดวาทุกทานคงเห็นดวยวามนุษยโดยสวนใหญจะ
ผิดพลาดในเรื่องนี้มากกวาเรื่องอื่นๆ เราทั้งหลายตระหนักถึงการรบกวนของสื่อตางๆ และสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ที่พยายามชัก
นํา เราใจกระตุนความปรารถนาทางเพศใหเกิดขึ้น ทําใหการดําเนินชีวิตผิดพลาด ในความคิด และในการกระทํา 
 ราคะตัณหาไมไดเปนเพียงความตองการความปรารถนา แตเปนความปรารถนาในทิศทางที่ไมถูกตอง ราคะตัณหา
ไมใชเร่ืองของความปรารถนาทางเพศ แตเปนความปรารถนาและความสัมพันธทางเพศที่ไมถูกตอง ราคะตัณหาเปนเรื่องของ
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การที่เราใชมนุษยคนอื่นเปนเครื่องมือเพื่อสนองตัณหาความรูสึกความตองการทางเพศ โดยใชเพศสัมพันธเพื่อปลดปลอย
อารมณความตองการทางเพศและความรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินของตัวเองเทานั้น การดูภาพลามกอนาจาร (Pornography)  
แทที่จริงแลวเปนการทําใหคุณคาของความเปนมนุษยตํ่าลง คนเหลานั้นในภาพเปนเพียงสิ่งหนึ่งที่สนองความรูสึกทางเพศและ
ความพอใจของเรา โดยไมไดคํานึงวาเขาก็เปนมนุษยคนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจเชนกัน ซึ่งบอยครั้งผูที่ดูภาพลามกอนาจารจะใช
ความคิดจินตนาการวาตนเองมีสวนรวมอยูในกิจกรรมทางเพศที่ตนกําลังดูอยู และจินตนาการไปไกลกวาสิ่งที่ปรากฏอยูในจอ
เสียอีกโดยที่บุคคลในจอเหลานั้นไมมีทางที่จะ “ยินยอม” รวมไปกับคุณ 

พระเยซูคริสตทรงเขาใจและไดกลาวเตือนเราทั้งหลายวา �21e¾ÃÒaÇ �Ò¨Ò¡ÀÒÂã¹Á¹uÉÂ �¤ ืo¨Ò¡ã¨Á¹uÉÂ �   ÁÕ¤ÇÒÁ¤i´
ªaèÇÃ �ÒÂ   ¡ÒÃÅ�Ç§»ÃaeÇ³Õ   ¡ÒÃÅa¡¢oÁÂ   ¡ÒÃ¦�Ò¤¹  ¡ÒÃ¼i´¼aÇ¼i´eÁÕÂ  22¡ÒÃoÅÀ   ¤ÇÒÁo¸ÃÃÁ   ¡ÒÃÅ�oÅÇ§e¢Ò   
ÃÒ¤aµa³ËÒ  oi¨©ÒµÒÃ �o¹  ¡ÒÃãÊ �Ã �ÒÂ  ¤ÇÒÁeÂ �oËÂiè§  ¤ÇÒÁºa´«º 23ÊÒÃ¾a´¡ÒÃªaèÇ¹Õée¡i´ÁÒ¨Ò¡ÀÒÂã¹  æÅa·íÒãË �Á¹uÉÂ �
e»�¹ÁÅ·i¹� (ÁÒÃao¡ 7:21-23) ส่ิงเหลานี้ปรากฏขึ้นในใจของมนุษย เพราะมนุษยตกอยูในความบาป จึงมีธรรมชาติพรอม
ทําบาป เราลมลงพลาดจากมาตรฐานที่พระเจาทรงตั้งไว มนุษยลวงละเมิดพระเจาและลวงละเมิดเพื่อนมนุษยดวยกัน ซึ่งการ
ลวงละเมิดเหลานี้มีผลกระทบที่รายแรงและกอใหเกิดความทุกขมากมาย มนุษยทําลายกันและกันดวยความคิดและการกระทํา 
ส่ิงเหลานี้ทําใหมนุษยเปน “มลทิน” ไมบริสุทธิ์ตอพระพักตรพระเจา  

สังเกตดูวาความผิดบาปที่เกี่ยวของกับเร่ืองเพศสัมพันธปรากฏอยูในพระธรรมตอนนี้ถึงสามครั้ง ใหสังเกตดวยวา
รูปแบบของความบาปในพระธรรมตอนนี้ มีความเกี่ยวเนื่องตอกันและกัน ความบาปที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศมีความ
เกี่ยวของกับความผิดบาปรูปแบบอื่นๆ ความผิดบาปทางเพศมักถูกกระตุนหรือเปนผลสืบเนื่องมาจากความบาปแบบอื่นๆ เชน 
ความอิจฉาริษยา, ความโลภละโมบ (Greed) และความผิดบาปทางเพศนําไปสูความผิดบาปแบบอื่นๆ เชน การหลอกลวง 
(Deceit) แมกระทั่งการฆาตกรรม ดังตัวอยางจากชีวิตของกษัตริยดาวิด จงจําไววา ความบาปมักจะไมอยูโดดเดี่ยว แตจะ
แพรพันธุไดอยางรวดเร็ว ความบาปกลุมหนึ่งจะนําไปสูความบาปอีกกลุมหนึ่งไดอยางงายดาย ความผิดบาปทางเพศ
นํามาซึ่งความหึงหวง ความริษยา ความผิดหวัง ความเจ็บปวด ความแคนใจ และความรุนแรงทําลายลางในที่สุด และนี่แหละ
คือเหตุผลที่ทําใหสังคม ซ่ึงหละหลวม ที่อะลุมอลวย ยอมรับความบาปแบบหนึ่งจะนําไปสูความบาปรูปแบบอื่นๆ ที่
รุนแรงกวาเดิมใหเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ  

ในชวงป 1960 นักสังคมวิทยาเตือนวา “ถาเรายอมรับเร่ืองของ “เพศสัมพันธ”  วาเปนเรื่องชั่วคราวตามอารมณ (Casual 
Sex) จะนําไปสูการที่คนในสังคมมองเห็นและยอมรับวา “การขมขืน” ไมไดเปนเรื่องที่รายแรงหรือสําคัญ” ปจจุบันนี้เราจะเห็น
คําพิพากษาคดีขมขืนในศาลตาม TV หนังสือพิมพ และสื่อตางๆ วาหลายครั้งที่จําเลยอางวาอานหรือเขาใจ “สัญญาณ” 
(Signals) จากโจทกพลาดไป คือเขาใจผิดวาฝายหญิงปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธกับตน แตตนนึกวาการปฏิเสธนั้นเปนเพียงมายา
หญิง ที่ปลุกเราความตองการทางเพศของตนใหลุกโชน  สัญญาณไมสามารถแทนที่กฎเกณฑ เมื่อเราโยนกฎเกณฑทิ้ง แนนอน
ความสับสนวุนวายจะเขามาแทนที่ “กอนที่เราจะรื้อร้ัวทิ้ง จะเปนการฉลาดที่เราจะคนหาดูกอนวา ทําไมเขาถึงไดปกลอมร้ัวไว
ตรงนั้นตั้งแตแรก ”  กอนที่เราจะโยนกฎเกณฑของพระเจาทิ้ง เราควรจะถามตัวเองกอนวาทําไมพระเจาจึงทรงให
กฎเกณฑนั้นๆกับเรา  

พระเยซูคริสตทรงเตือนถึงความผิดบาปและจริยธรรมทางเพศวาไมไดอยูที่ความประพฤติเทานัน้ แตรวมไปถึงความคิด
ดวย  �28½�ÒÂeÃÒºo¡· �Ò¹·aé§ËÅÒÂÇ �Ò  ¼Ù�ã´Áo§¼Ù�Ëi§e¾ ืèoãË �e¡i´ã¨¡íÒË¹a´ã¹Ëi§¹aé¹  ¼Ù�¹aé¹ä �́Å�Ç§»ÃaeÇ³Õã¹ã¨¡aºËi§¹aé¹
æÅ�Ç 29¶ �ÒµÒ¢ �Ò§¢ÇÒ¢o§· �Ò¹·íÒãË �µaÇËÅ§¼i´   ¨§¤Ça¡oo¡·ié§eÊÕÂ   e¾ÃÒaÇ �Ò¶ ึ§¨aeÊÕÂoÇaÂÇaoÂ �Ò§Ë¹ึè§   ¡ç Ṍ¡Ç �ÒµaÇ¢o§·�Ò¹
¨aµ�o§Å§¹Ã¡� Áa·¸iÇ 5:28-29 
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ชุมชนในสังคมไมวาจะเปนศตวรรษแรกในหมูบานกาลิลี หรือในศตวรรษที่ 21 ตางก็ตองเผชิญอันตรายเรื่องนี้ เรา

มักจะพบวา ความปรารถนาในกามราคะตัณหาที่เก็บอยูลับๆในบุคคลนั้นๆ สามารถพัฒนาออกมาชัดเจนในรูปแบบของการ
เกี้ยวพาราสี, การรักเลนๆไมจริงจัง การใหทา (Flirtation) หรือการลอลวงยั่วยวนใหมีความสัมพันธทางเพศกัน (Seduction) ซึ่ง
นําไปสูการลวงประเวณี ความสัมพันธฉันชูสาว หรือการที่มีพฤติกรรมไลลาตามเหยื่อที่เรียกวา Stalking  (ตามเหยื่อ ... สง 
TEXT ... ฆา !! ตัวอยาง Jill Dando) ถาเราคิดไมลึกซึ้ง เราจะคิดวาศีลธรรมและจริยธรรมเกี่ยวเนื่องและหยุดลงที่พฤติกรรมที่
แสดงออกมาเทานั้น แตวา พฤติกรรมที่คนเราแสดงออกมานั้นมาจากความปรารถนาภายใน และความปรารถนาภายใน
เหลานี้เราสามารถใสฟนใหมันลุกขึ้นเรื่อยๆ หรือควบคุมปฏิเสธ โดยดับไฟแหงความปรารถนาใหมันเหี่ยวแหงมอดไป ฤทธิ์
อํานาจของความปรารถนาภายในนั้นขึ้นอยูกับการที่เราจะกระพือพัดใหมันลุกโชติชวงหรือพยายามตอสูและดับ
ความปรารถนาที่ไมถูกตองในสายพระเนตรของพระเจาลง 

การเตือนสอนเรื่องนี้ไมใชเร่ืองลอเลน แตมีความสําคัญจริงจังมากๆ เราควรตระหนักถึงพระเจาผูทรงพระชนมอยู ; พระ
สติปญญาความรอบรูของพระองค ; และการพิพากษามวลมนุษย คร้ังสุดทายของพระองค พระเจาทรงพิพากษามนุษยตาม
พระลักษณะธรรมชาติของพระองค พระเจาทรงเปนความจริง ความถูกตอง ความชอบธรรม ความยุติธรรม และ องคบริสุทธิ์ 
พระองคทรงเปนความสวาง ในพระองคไมมีความมืด ทั้งคุณและผมคงมีความหวาดผวาแนๆ ถาพระเจาไมไดมีพระลักษณะ
เชนนี้ เราจําเปนตองพึ่งพาเชื่อมั่นและวางใจในพระเจาที่ไมเปลี่ยนแปลงไมใชหรือ?  ….ในทํานองเดียวกันพระเจาทรงรูวามนุษย
เราจะปลอดภัยก็ตอเมื่อเรามีความมั่นคง ไมพัดไปพัดมาคงเสนคงวา ความสัมพันธระหวางมนุษยจึงตองสะทอนพระ
ลักษณะของพระเจาและความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจาดวย ดูจากชีวิตทานโฮเชยา (Hosea) ดังนั้นมนุษยจึง
จําเปนตอง มีความสัมพันธทางเพศที่มีความจงรักภักดีตอกันและกัน ; มีความสัตยซื่อที่คงเสนคงวาตอกันและกัน คุณงามความ
ดีที่จะตองสําแดงออกมาทั้งภายนอกและภายใน มนุษยเราจะมีความปลอดภัยก็ตอเมื่อชีวิตภายในและภายนอกนั้นสอดคลอง
กันและอยูในทางของพระเจา ถาชีวิตภายในของเราไมเรียบรอย ชีวิตภายนอกของเราที่สําแดงออกมาก็จะไมมั่นคง
ปลอดภัยแตจะถูกโจมตีดวยความบาปที่แอบซอนอยูภายในชีวิตของเรานั้นเอง 
 ทานอาจารยเปาโลก็ตองเผชิญกับการทาทายในเรื่องของความสัมพันธทางเพศที่ปราศจากจริยธรรมซึ่งโดงดังมากใน
สังคมของโรมในเวลานั้น   กอนที่ชาวตางชาติที่เพิ่งจะเปนคริสเตียนใหม จะกลับใจมารับเชื่อในพระเยซูคริสต เขาเหลานั้นใช
บริการจากโสเภณี มีนางบําเรอเก็บไว (เมียเก็บ) ; มีเพศสัมพันธกับสามีภรรยาของคนอื่นๆ ซึ่งเปนเรื่องปรกติธรรมดาของสังคม
โรม ดังนั้นอาจารยเปาโลจึงไดเขียนจดหมายเตือนพี่นองชาวเอเฟซัสถึงวิถีชีวิตแบบเกาซึ่งเปนสัญญาณเล็งถึงการพิพากษาที่จะ
มาถึง ใหเลิกเสียและเริ่มตนใหม  ถาไมเลิกวิถีชีวิตแบบเกา ก็จะถูกตัดจากแผนดินของพระเจา  �1eËµu©a¹aé¹·�Ò¹¨§eÅÕÂ¹æºº
¢o§¾Ãae¨ �Ò   ãË�ÊÁ¡aºe»�¹ºuµÃ·ÕèÃa¡ 2æÅa¨§ í́Òe¹i¹ªÕÇiµã¹¤ÇÒÁÃa¡   eËÁืo¹ á§·Õè¾Ãa¤ÃiÊµ�ä �́·Ã§Ãa¡eÃÒ·aé§ËÅÒÂ   æÅa
·Ã§»Ãa·Ò¹¾Ãao§¤ �eo§e¾ ืèoeÃÒ   ãË �e»�¹e¤Ã ืèo§¶ÇÒÂæÅae¤Ã ืèo§ºÙªÒoa¹e»�¹·Õèo»Ã´»ÃÒ¹¢o§¾Ãae¨ �Ò   3æµ�¡ÒÃeo �Â¶ ึ§¡ÒÃÅ�Ç§
»ÃaeÇ³Õ   ¡ÒÃÅÒÁ¡µ�Ò§æ   æÅa¡ÒÃÅaoÁº   oÂ �ÒãË �ÁÕ¢ ึé¹ã¹¾Ç¡· �Ò¹eÅÂ   ¨aä �́ÊÁ¡aº·Õè·�Ò¹e»�¹¸ÃÃÁi¡ª¹ 4·aé§oÂ �Ò¾Ù´
ËÂÒº¤ÒÂ   ¾Ù´eÅ�¹äÁ�e»�¹eÃ ืèo§   æÅa¾Ù´µÅ¡ËÂÒºoÅ¹e¡eÃ   « ึè§e»�¹¡ÒÃäÁ �ÊÁ¤ÇÃ   æµ�ãË�¢oº¾Ãa¤u³ Ṍ¡Ç �Ò    5·�Ò¹¨§
ÃÙ�æ¹ �Ç �Ò   ¤¹Å�Ç§»ÃaeÇ³Õ   ¤¹ÅÒÁ¡   ¤¹ÅaoÁº   (·Õèe»�¹eËÁืo¹¤¹·Õè¹aº¶ ืoÃÙ»e¤ÒÃ¾)   ¨aÁÕÊ�Ç¹ã¹æ¼�¹ í¹¢o§¾Ãa
¤ÃiÊµ�æÅa¾Ãae¨ �Òe»�¹ÁÃ´¡¡çËÒÁiä �́  6oÂ �ÒãË �¼Ù�ã´Å�oÅÇ§· �Ò¹ �́ÇÂ¤íÒ¾Ù´·ÕèeËÅÇäËÅ e¾ÃÒa¡ÒÃ¡Ãa·íÒeËÅ�Ò¹aé¹eo§ ¾Ãae¨ �Ò¨a
·Ã§Å§¾ÃaoÒªÒæ¡ �¼Ù�·ÕèäÁ�eªืèo¿ �§  7eËµu©a¹aé¹·�Ò¹oÂ �Ò¤ºËÒÊÁÒ¤Á¡aº¤¹eËÅ�Ò¹aé¹eÅÂ  8e¾ÃÒaÇ �ÒeÁืèo¡ �o¹·�Ò¹e»�¹¤ÇÒÁÁ ื´   
æµ�ºa´¹Õé·�Ò¹e»�¹¤ÇÒÁÊÇ �Ò§æÅ�Çã¹o§¤ �¾Ãa¼Ù�e»�¹e¨ �Ò   ¨§ í́Òe¹i¹ªÕÇiµoÂ �Ò§ÅÙ¡¢o§¤ÇÒÁÊÇ �Ò§� (eoe¿«aÊ 5:1-8) 

เสียงร่ํารองในสังคมบอกเราทั้งหลายวา “ถามันทําใหคุณรูสึกดีแสดงวามันเปนสิ่งที่ดีแนนอน ” เสียงที่พยายามผลักดัน 
เชิญชวน เรียกรองเราทั้งหลายใหทําตามใจปรารถนา (เพื่อตอบสนองราคะตัณหาของตน) โดยไมคํานึงถึงพระเจา, ไมคํานึงถึง
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หลักการกฎเกณฑของพระเจาหรือขีดจํากัดของมนุษย ผลที่เกิดขึ้นในสังคมจากการที่เราทําตามใจปรารถนาของเราโดยขาด
การควบคุมตนเอง  กลับกลายเปนความพึงพอใจและความสุขที่ลดลง ; ความไมสมหวังกลับมากขึ้น ; ความสับสนมีมากขึ้น ; 
ความขัดแยงนั้นมีมากขึ้น ;การทรยศหักหลัง และการนอกใจมีมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้นความรุนแรงกลับเพิ่มมากขึ้น 

สังคมปจจุบันไดทิ้งสัจจะหรือ  “ความจริง”  เกี่ยวกับมนุษยวามนุษยมีเอกลักษณที่พิเศษสุดเพราะมนุษยไดถูก
สรางตามพระฉายาของพระเจา ผูทรงสรางเราและทรงสรางโลกนี้ (ขอสังเกต ฉายา Image  หมายถึงลักษณะเนื้อแทโดย
ธรรมชาติไมใชแคภาพลักษณที่เหมือน) มนุษยเราละทิ้งพระผูทรงสรางโดยไมตระหนักวาตนเองไดถูกสรางมาใหมีเอกลักษณ
ตามแบบพระผูสราง มนุษยกลับคิดวาจะเปนการสะดวกและงายสําหรับตนที่ตนจะเขียนกฎระเบียบตางๆ ใหเหมาะกับความ
ตองการของตน แตมนุษยเราตองแลกมาดวยราคาที่สูงมาก  เราสูญเสียเอกลักษณที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย ; สูญเสีย
ความแตกตางที่มีความหมายอยางแทจริง  รวมทั้งลักษณะทางเพศที่มีเอกลักษณพิเศษเฉพาะมนุษย การที่มนุษยเราไดถกูสราง
ตามพระฉายาของพระเจานั้นทําใหเรามีความแตกตางที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะไมเหมือนสัตว สัตวโดยทั่วไปนัน้มเีพศสมัพนัธไม
เลือกหนา (ถาเปนคนเราเรียก สําสอน) แตมนุษยนั้นตองมีความสัมพันธในลักษณะผัวเดียวเมียเดียว (การมีคูสมรสคนเดียว) 
การผสมพันธุของสัตวโลกนั้นเปนเรื่องธรรมชาติเปนกิจกรรมอยางหนึ่งเพื่อความอยูรอดของสายพันธุ แตเพศสัมพันธของมนุษย
มีเอกลักษณพิเศษเฉพาะมากไปกวานั้น การที่มนุษยชายหญิงมีความสัมพันธกันทางเพศนั้น เปนการเฉลิมฉลองถึงความรักที่มี
ตอกัน เปนการแสดงออกถึงการอุทิศตัวตอกันและกันตลอดชีวิต เปนความผูกพันทั้งฝายรางกายและจิตวิญญาณ 

มนุษยเราไมใชลิงไรหาง เหมือนกับที่นักมนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงไดกลาวอางไว เมื่อไมนานนี้มีบทความเรื่องอิทธิพลของ 
Genes  (ยีนส) ตอพฤติกรรมทางเพศของมนุษย ซึ่งกลาววา “มนุษยเรามียีนสพันธุกรรมใกลเคียงกับลิงชิมแปนซี Chimpanzees 
มาก การที่ยีนสของลิงชิมแปนซีเปนตัวกําหนดผลักดันใหลิงมีพฤติกรรมที่พยายามผสมพันธเพื่อแพรพันธุมากมายเพื่อความอยู
รอด จึงสามารถนํามาใชในการอธิบายพฤติกรรมทางเพศของมนุษยเราในทํานองเดียวกัน” นักวิเคราะหทานหนึ่งไดใหขอคิด
ดวยความเปนหวงวา มันเปนการงายเกินไปและสะดวกที่จะกลาวอางวาพฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดโดยยีนส  ถาเปน
เชนนั้น ผูชายที่ลวงประเวณีคงจะสามารถใหเหตุผลกับภรรยาของตนวา “ที่รักจา นั่นไมใชผมที่ทํา แตไอชิมแปนซีหรือยีนส ใน
ตัวผมตางหากที่ทํา” ตอมาไมนานก็มีนักวิทยาศาสตรทางพันธุศาสตรไดออกมาชี้แจงวา “อิทธิพลของยีนสที่มีตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของมนุษยนั้นมีนอยมาก พฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษยนั้นมีความสลับซับซอนมาก ยีนสเปนเพียงองคประกอบ
เล็กนอยอันหนึ่งในองคประกอบที่มีมากมายหลายอยาง และมีองคประกอบอื่นๆมากมายที่มีอิทธิพลมากยิ่งไปกวายีนสเสียอีก” 

ความสัมพันธทางเพศของมนุษยนั้นพิเศษไมใชทําไปตามอารมณชั่วครั้งชั่วคราว โดยบังเอิญชั่ววูบ; แตเปนเรื่องสวนตัว
ไมใชเร่ืองที่จะมาเปดเผยตอสาธารณะชน  และมีคุณคามากไมใชราคาถูกๆไรคา เพศสัมพันธนั้นมีความหมายที่ลํ้าลึกและลึกซึ้ง
มาก จะเห็นไดจากความเจ็บปวดทุกขทรมานที่เกิดขึ้นเมื่อคูสมรสของตนมีชูลวงประเวณีหรือเมื่อถูกขมขืน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเปนที่
ประจักษคือ ความเจ็บปวดทรมานที่เหลือจะพรรณนา เปนการทํารายที่กอใหเกิดความเจ็บแคนใจอยางแสนสาหัส ความเศรา
โศกเสียใจอยางสุดซึ้ง และความสูญเสียที่ยิ่งใหญ เมื่อเทียบกับความเจ็บปวย บาดเจ็บทางกายอื่นๆ  
           ความสัมพันธทางเพศของมนุษยนั้นมีเอกลักษณที่ไมเหมือนกับส่ิงใดๆ ความสัมพันธทางเพศที่ผิดปรกติที่ไมมีขอบเขต
ไมมีจริยธรรมของมนุษยก็ไมเหมือนกับส่ิงใด ความสัมพันธทางเพศของมนุษยมีผลกระทบกับสังคมในวงกวางมากมาย
ยิ่งกวาสิ่งที่เคยพบเห็นใดๆ และกระทบไปถึงหลายชั่วอายุคน รุนลูก รุนหลาน 
 เรากําลังอยูในสังคมที่เนนและกระตุนเรื่องเพศ เด็กๆมีความสัมพันธทางเพศตั้งแตอายุนอยๆ  อัตราการตั้งครรภของ
วัยรุนที่ไมไดสมรสสูง อัตราการทําแทงในประเทศไทยก็สูง แมวาจะเปนเรื่องผิดกฎหมาย (คริสเตียนประเทศตางๆเปน



 5
กระบอกเสียงในการตอตานเรื่องการทําแทงในลักษณะสะดวกสบาย แตคริสเตียนไทยเราขาดจุดยืนที่จะลุกขึ้นเปนกระบอก 
เสียงวามาตรฐานของพระเจาคืออะไร เพราะเราไมมีจุดยืนที่ชัดเจนวาอะไรควรทําอะไรไมควรทําก็ปลอยใหลอยตามน้ําเชนนี้ 
ผูนําคริสเตียนไทย ไมเคยคิดที่จะลุกขึ้นมาเปนกระบอกเสียงในสังคมไทยมัวแตประชุม หรือ ไปเที่ยวดูงานตางประเทศ) สถาบัน
ครอบครัวไทยกําลังลมสลาย อัตราการหยารางสูง (ซึ่งโดยสวนใหญเปนผลสืบเนื่องมาจากการนอกใจ) ซึ่งเปนวิกฤตการณที่
สําคัญของคริสเตียนในปจจุบันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก 
 สังคมปจจุบันสนับสนุนเรียกรองยุแหยใหเกิดความกําหนัดในกามราคะตัณหาในดานตางๆ และจินตนาการทางเพศ 
เซ็กสชั่วแฟนตาซี (Sexual Fantasy)  รวมไปถึงความชื่นชมกับความสําสอนไมเลือกหนา การมีเพศสัมพันธกับคนหลายๆคน
กลายเปนสิ่งดีส่ิงโกเก ความชอบธรรมถูกทําลายไมมีคุณคาหลงเหลืออยูเลย โดยเฉพาะในเรื่องของการตอบสนองความใครของ
ตนเองโดยใชเด็กๆ โดยปราศจากการสํานึกในความผิด, ในพฤติกรรมที่นาอดสู, ในการละเลยทอดทิ้งบทบาทหนาที่ของ 
“ผูใหญ” ที่มีหนาที่ปกปองดูแลคุมครองเด็กเหลานั้น เมื่อกอนคําวา “ผูใหญ” หมายถึงผูที่บรรลุนิติภาวะรูจักคิดใครครวญตอส่ิง
ที่ควรหรือไมควรทํา ; มีสติปญญาที่จะพิจารณาดวยเหตุและผล ; และรูจักบังคับควบคุมตัวเอง แตป ัจจุบันนี้ ภาพยนตร ; แม็ค
กาซีน ; หนังสือ ถามีคําวา “ผูใหญ” (Adult) จะหมายถึงภาพยนตร, แม็กกาซีนที่สําแดงเรื่องของเพศสัมพันธอยางโจงแจง หรือ
สําแดงความรุนแรงเหี้ยมโหด กฎหมายไทยขาดความเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการ “พรากผูเยาว” 
 สังคมปจจุบันสอนวา “อยาปฏิเสธความปรารถนาของตนที่เกิดขึ้น ตราบที่ความปรารถนานั้นไมไดทําใหใครเจ็บ (แต
บอยครั้งในความเปนจริงที่จะมีคนเจ็บ) ความพึงพอใจที่ไดจากการตอบสนองความตองการทางเพศของมนุษยกลับถูกมองเปน
สิทธิสวนบุคคลของเขา และการปฏิเสธความตองการทางเพศกลับถูกมองวาเปนสิ่งผิดธรรมชาติ เพศกลับกลายเปนพระเจาของ
เขา การอุทิศรักษาตัวใหมีชีวิตโสดที่บริสุทธิ์ หรือการละเวนจากการรวมประเวณีกลับถูกมองเปนเรื่องผิดธรรมชาติ ผิดปรกติ 
ความปรารถนาทางเพศไมไดอยูในขอบเขตของจริยธรรม  
 ในสถานการณเชนนี้ เราจะพบคนมากมายที่ถูกรุมเราจากสื่อตางๆ ที่กระตุนความรูสึกทางเพศ แตเขาเหลานั้นไมมีทาง
ที่จะตอบสนองตอความรูสึกทางเพศที่เกิดขึ้น ผูที่เปนโสดหรือผูที่คูสมรสไดตายจากไป หรือทอดทิ้ง  ตองเผชิญกับความ
ปรารถนาความหิวกระหายทางเพศ ที่ไมไดรับการตอบสนอง สังคมปจจุบันไมไดใหเกียรติ ใหความเคารพหรือเห็นใจผูที่มีชีวิต
โสด คนในสังคมปจจุบันไมเขาใจ  ไมเห็นคุณคาของการที่คนโสดนั้นๆ รูจักบังคับควบคุมตนเอง และรูจักปฏิเสธความตองการ
ของตนเอง แตพระเจาทรงเขาใจ รวมไปถึง การเสียสละของคริสเตียนที่ไมยอมเทียมแอกกับผูที่ไมใชคริสเตียนถึงแมวาตนจะ
ตองการแตงงานและปรารถนาชีวิตคูมากมายขนาดไหนก็ตาม การที่คนเหลานี้มีความมุมานะพยายามรักษาชีวิตใหบริสุทธิ์และ
ไมพยายามที่จะใหมีส่ิงที่กระตุนใหเกิดความปรารถนาทางเพศ ซึ่งตามธรรมชาตินั้นยังมีอยูและบางเวลาอาจจะรูสึกรุนแรงได
เชนกัน กลุมพี่นองเหลานี้ถือวาเปนวีรบุรุษ วีรสตรีที่สําคัญของคริสตจักรที่ควรยกยองปกปองและชวยเหลือดูแล 
 คนหนุมสาวจะตองตระหนักและระมัดระวังถึงความรูสึกทางเพศที่เกิดขึ้น และความปรารถนาทางเพศที่มีมากขึ้นๆ เมื่อ
ฮอรโมนเปลี่ยนแปลงในชวงเวลานี้ คนหนุมสาวจําเปนตองมี ผูที่คอยแนะนําใหแนวทาง ขอคิด เพื่อเขาสามารถเขาใจ 
แรงผลักดันทางเพศในตนเองและวิธีที่จะควบคุมและจัดการความรูสึกทางเพศที่เกิดขึ้น พอแม คุณครู ควรเฝาสังเกตดู
อยูหางๆ คอยชวยเหลือตักเตือนและใหกําลังใจ การสอนเรื่อง “เพศศึกษา” ในปจจุบัน สอนเรื่องทฤษฏีสรีรวิทยา และการปฏิบัติ
แตไมไดสอนและแนะนําเยาวชนใหเขาใจถึงจริยธรรมเรื่องเพศ ซึ่งตางจากพระธรรมสุภาษิต ซึ่งสอนถึงเรื่อง “จริยธรรม” ไมใช
เร่ืองทฤษฏีและการปฏิบัติในเรื่องเพศสัมพันธ ประสบการณชีวิตไดถูกถายทอดจากคนรุนเกา ไปสูคนรุนใหม เพื่อใหมีจริยธรรม
ในการดําเนินชีวิตในทางของพระเจา 
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 คนสวนใหญในสังคมปจจุบันไมรูสึกกระดากอายแตกลับมีความพึงพอใจที่จะดูภาพลามกอนาจารหรือการสังวาสของ
ผูอ่ืน  เราจะเห็นสื่อมากมายที่ลอแหลม ยั่วยวน ปลุกเราอารมณเพศ แนนอนคริสเตียนเราถูกรบกวนจากสิ่งเหลานี้ เราตองตอสู
ความรูสึกความปรารถนาของตัวเองที่อยูภายในและจินตนาการอันลึกลับ เราควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุนราคะตัณหาเหลานี้ 
ไมใชวิ่งเขาหา ส่ิงที่ทาทายคือเราไมเพียงจะตองรักษาชีวิตภายนอกใหสะอาดบริสุทธิ์ แตจะตองรักษาชีวิตภายในให
บริสุทธิ์ดวย 
 จริงอยูที่บอยครั้งเราตกอยูในความบาปและในการทดลอง เราจําเปนตองพึ่งพาพระคุณของพระเจา ความอดกลั้น
พระทัยของพระองค และการทรงอภัยโทษความบาปผิดของเรา แนนอนพระองคไมทรงทอดทิ้งเรา  เราตองตอสูและพยายาม
ตลอดชีวิตของเราที่จะติดตาม จงรักภักดีสัตยซื่อตอพระองค โดยมุงมั่นพยายามที่รักษาความสัมพันธทางเพศของเราใหถูกตอง
ชอบธรรมตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
 พี่นองจําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษในยุคนี้ ที่คนมากมายใชเวลาวางกับคอมพิวเตอร ในยุคที่มีความลามกบน
อินเตอรเนต Internet Pornography    (Web Site ที่มีภาพลามก อนาจาร ภาพนิ่ง ; ภาพยนตร ; แชท รูม Chat Room ฯลฯ)  ซึ่งอยู
หางจากทาน เพียงแค ....กดแปน พิมพคอมพิวเตอรไมกี่คียเทานั้น สิ่งที่คุณดูนั้นมีอิทธิพลมากมายตอความคิด ซ่ึงจะคอย
โพลขึ้นมาในสมองเพื่อลอลวงเราในภายหลังอยูเสมอ 
 Pornography นั้นเปนสิ่งเสพติด เพราะสมองมนุษยเราจะหลั่งสารเคมีชื่อเอ็นโดฟน “Endorphins” ซึ่งใหความสุขสดชื่น
เปนระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น แลวรางกายเราก็จะหิวกระหายมันอีก และเกิดแรงกระตุนปรารถนาอยากใหเกิดขึ้นมาใหมอีก 
จากนั้นไมนานก็จะมีความปรารถนา อยากดู อยากฟง อยากคุยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มากขึ้นๆ จนในที่สุดหยั่งลงลึกมากขึ้นจน
ถอนตัวไมข้ึนและทําใหความเปนมนุษยของเราเสื่อมทรามลงไป “ไมมีใครในโลกนี้ที่จะหลุดพนเปนอิสระจาก Pornography ถา
ยังจะหาโอกาสเขาไปดูและยุงเกี่ยวกับมันเสมอ เชนเดียวกัน ไมมีใครพยายามที่จะดับไฟโดยการที่เทน้ํามันใสในกองไฟ” เรา
กําลังใชเทคโนโลยี เพื่อสรางภาพจําลองทางคอมพิวเตอรใหดูเสมือนวาเราเขาไปอยูในสภาพนั้นจริงๆ เพื่อเปนการใหบริการทาง
เพศ หรือโสเภณียุคคอมพิวเตอร  การใหบริการโดย “การสื่อสารตอบสนอง sex talk ไปมาของผูรวมใน on - line Chat Room 
เปรียบเหมือน Crack Cocaine ของคนที่ติดยาเสพติดทางเพศ Sex Addiction” 
 พอแมควรระมัดระวังดูแลบุตรของตนเพื่อไมใหมีส่ิงที่ไมชอบมาพากล เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร   พยายาม
หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ลามกและกระตุนความตองการทางเพศเหลานี้ เพราะเราทั้งหลายรูวาเมื่อเราเขาไปดูหรือฟงสิ่งเหลานี้มันจะ
คอยตามรบกวนทานแนนอน และที่สําคัญคุณกําลังทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของทานเสียพระทัย!  เราทําให
พระองคเสียพระทัยครั้งแลวครั้งเลา แตถึงกระนั้นพระองคจะทรงประทานกําลังชวยเหลือเราถาเราจะไมยอมแพแตตองการ
เอาชนะดวยความพยายามตอสูและปฏิเสธไมใหอิทธิพลจากโลกเขามามีสวนในชีวิตของทาน ใหเรามีความสัตยซื่อและ
รับผิดชอบในหนาที่ วางใจในพระองค เพราะเรารูวาเราเผชิญปญหาไมใชดวยกําลังของเราเทานั้น แตเรากําลังพึ่งพาในพระเจา
ที่อยูเคียงขางเรา “ไมใชการที่เราลมลง แตการที่เราไมยอมลุกขึ้นนั่นแหละคือ ความพายแพ” 
 มีความแตกตางอยางชัดแจงระหวาง การลมตกลงไปในหลุม กับการอยูในหลุมโดยไมยอมลุกขึ้น บอยครั้งที่คริสเตียน
เราตกลงไปในหลุม แตวาเราไมควรที่จะอยูในหลุมเพราะเราไมเปนคนของหลุม เราควรเดินอยูบนถนนที่กําลังพาเราไปยังพระ
นิเวศนของพระบิดา เพราะคริสเตียนเราเปนลูกของพระเจา  
 สังคมปจจุบันกลาวหาคริสตศาสนาวาเปนศาสนาที่กดขี่, ตอตานเรื่องเพศ แตในความเปนจริงคริสตศาสนาสนับสนุน
เร่ืองเพศสัมพันธ แตที่ตอตานคือเพศสัมพันธที่บิดเบือนไปจากการทรงสราง การสารภาพบาปไมใชเปนการควบคุมกดขี่
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จากพระเจา แตเปนขบวนการในการที่เราจะเผชิญความจริงยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น สัตยซ่ือตอตนเองที่จะถอมตัว
ลงรับเอาพระคุณ ความชวยเหลือ การอภัยโทษบาป เพื่อเราจะไดหลุดพนจากอํานาจของความบาปที่ผูกมัดเราอยู 
 คริสเตียนถูกกลาวหาวาปดบังอําพรางเก็บกดความรูสึกของตน อะไรอะไรก็ตองใหเปนไปตามน้ําพระทัยพระเจา ตาม
พระคําและมาตรฐานของพระเจา แทนที่จะกลาแสดงความรูสึก ความคิดเห็นของตน และพัฒนาตนเอง แตในความเปนจริงสิง่ที่
พวกเขากําลังปฏิเสธ คือ ความจริงที่วาพระเจาทรงสรางมนุษย ทรงรูดีถึงลักษณะและขอบกพรองของมนุษย ดังนั้น
มาตรฐานและน้ําพระทัยพระเจานั้น เพื่อการพัฒนามนุษยเพื่อความสุขและอิสรเสรีภาพที่แทจริงของมนุษยตางหาก 
คริสเตียนถูกมองวาเปนคนเก็บกด ทําโนนก็ไมได นี่ก็ไมได ถูกครอบงํา แตเขาไมทราบหรอกวาแทที่จริงแลวคริสเตียนมีอิสรเสรี
ภาพมากกวาเขา เพราะเราเปนไทยในองคพระเยซูคริสตและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยชวยเหลืออยูเคียงขาง และไมเคย
ทอดทิ้งเรา 9¶ �Ò¾ÃaÇiÒ³¢o§¾Ãae¨ �Ò·Ã§Ê¶iµoÂÙ�ã¹·�Ò¹·aé§ËÅÒÂ¨Ãi§ææÅ�Ç ·�Ò¹¡çÁiä �́oÂÙ�ãµ�e¹ ืéoË¹a§ æµ�oÂÙ�ãµ�¾ÃaÇiÒ³   
¼Ù�ã´äÁ �ÁÕ¾ÃaÇiÒ³¢o§¾Ãa¤ÃiÊµ�   ¼Ù�¹aé¹¡çäÁ�e»�¹¢o§¾Ãao§¤ �  oÃÁ 8:9  
                         ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตที่มีความสุข เปนชีวิตที่บริบูรณ 
 เราสามารถเผชิญและเอาชนะราคะตัณหาโดยการ : 

1)  เผชิญความจริงเกี่ยวกับตนเอง สัตยซื่อตอตัวเอง ดวยการสารภาพความผิดบาปของเรา และถอมตัวลงรับการ
ชวยเหลือเปลี่ยนแปลงแกไขใหดีข้ึน คริสเตียนจึงควรสํารวจชีวิตของตนและสารภาพความผิดบาปที่เกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ เมื่อเราเผชิญภาพลามกอนาจารจากสื่อรอบตัวเรา เราทําผิดทางความคิด ใหเรารับสารภาพและขอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในเราที่จะชวยเราควบคุมความรูสึกความปรารถนาที่กําลังเกิดขึ้น ใหเราหยุดมัน จัดการกับมันอยางถูกตอง 

เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราที่คอยชวยเหลือตักเตือนและนําเรา เราสามารถอธิษฐานทูลขอบอกพระเจา ถึงความ
กลัว ถึงความพลาดพลั้ง ถึงความปรารถนาใฝฝนของเรา เรามีพระเจาที่เขาใจเรา ทรงรูถึงอารมณ ความรูสึกรวมไปถึงความ
ปรารถนาทางเพศของเรา คุณสามารถรองทูลตอพระเจาถึงความปรารถนาทางเพศที่ไมไดรับการตอบสนอง ถึงความสับสนใน
ความรูสึกทางเพศของตน พระเจาทรงรักคุณ ทรงเขาใจคุณ ทรงชวยกูคุณได พระองคจะไมทรงตามใจคุณ เมื่อคุณเห็นผิด
เปนชอบ แตพระองคจะอยูเคียงขางคุณตอสูกับปญหา กับความทุกข ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น จะชวยเหลือคุณจนถึง
ที่สุด กูคุณใหหลุดพนจากโซตรวนแหงปญหาเหลานั้น จนคุณเปนไทยในพระคริสต 
 2)  มีพี่นองคริสเตียนและผูรับใชพระเจาที่คอยใหการสนับสนุนตักเตือน พระเจาทรงสรางเราใหมีความสัมพันธกับคน
อ่ืน อาจารยเปาโลไดย้ําหลายครั้งถึงขบวนการ “ซึ่งกันและกัน”, ดูแลซึ่งกันและกัน รักซึ่งกันและกัน ฯลฯ การมีสามัคคีธรรม
กับพี่นองคริสเตียนคนอื่นจึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับขบวนการเปลี่ยนแปลงขัดเกลาชีวิตของเราใหเติบโตสู
ความไพบูลยในพระคริสต ดูตัวอยางของพี่นองคริสเตียนที่รวมมือกันตอสูเอาชนะการทดลองเรื่องราคะตัณหาทาง
อินเตอรเนต โดยการทําพันธสัญญาทางตา (Eye Covenant) 
 3)  มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยคุณเพงความสนใจไปที่พระเจา พระเจาจะครอบครองในชีวิตคุณ ในความคิดของคุณ 
ถาเรามัวแตต้ังใจที่จะตอสูความผิดบาปภายในโดยการตอตานควบคุมความรูสึกหรืออารมณที่ไมถูกตองดวยกําลังและความมุ
มานะพยายามของตน เราจะพบวาเราจะพายแพส้ินหวัง  แตเราจะตองยอมจํานน ใหพระเจาครอบครองเรา ใหพระเจามี
สวนในทุกๆดานของชีวิตในความคิดในอารมณความรูสึกของเรา ใครครวญในพระลักษณะของพระเจาในความจริง ใน
ความรักของพระองคที่มีตอเรา และแสวงหาพระเจาในทุกๆ สวนของชีวิตและทําตามน้ําพระทัยของพระองค ใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงนํา เราไมไดพยายามเก็บกดความปรารถนาทางเพศที่เกิดขึ้นดวยตัวเราเอง แตการที่เราดําเนินชีวิตที่ใครครวญถึง
พระเจาตลอดเวลานั้นตางหาก เราจะพบวาเรากําลังเปดโอกาสใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราที่จะทํางาน แลวเราจะพบวา
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อารมณความรูสึกความปรารถนาของเราจะเปลี่ยนแปลงไป  16æµ�¢ �Ò¾e¨ �Ò¢oºo¡Ç �Ò   ¨§ í́Òe¹i¹ªÕÇiµµÒÁ¾ÃaÇiÒ³   oÂ �Ò
Ê¹o§¤ÇÒÁµ �o§¡ÒÃ¢o§e¹ ืéoË¹a§ 17e¾ÃÒaÇ �Ò¤ÇÒÁµ �o§¡ÒÃ¢o§e¹ืéoË¹a§µ�oÊÙ�¾ÃaÇiÒ³   æÅa¾ÃaÇiÒ³¡çµ�oÊÙ�e¹ ืéoË¹a§   
e¾ÃÒa·aé§Êo§½�ÒÂe»�¹ÈaµÃÙ¡a¹   á§¹aé¹Êiè§·Õè·�Ò¹·aé§ËÅÒÂ»ÃÒÃ¶¹Ò·íÒ¨ ึ§¡Ãa·íÒäÁ�ä �́ 18æµ�¶ �Ò¾ÃaÇiÒ³·Ã§¹íÒ·�Ò¹   ·�Ò¹
¡ç¨aäÁ�oÂÙ�ãµ�¸ÃÃÁºaaµi (¡ÒÅÒe·ÕÂ 5:16-18)  นี่คือความหมายของชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา เราไมมีชีวิตอยู
ภายใตกฎเกณฑ พยายามเชื่อฟงปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ แตเรามีผูชวยเราตางหากที่จะเปนผูนําทางเรา เรามีอิสรเสรี
ภาพที่แทจริง และเราก็จะสามารถหลุดพนจากอํานาจของราคะตัณหาที่คอยผลักดันเราใหทําในสิ่งที่ลดความเปน
มนุษยของเราไป ที่ทําใหเราเสื่อมไปจากพระสิริของพระเจา  
 
ขอใหพี่นองสํารวจชีวิตตนเองและจัดการกับราคะตัณหาในชีวิตของทานเดี๋ยวนี้ โดยพึ่งในพระคุณและความรักของพระเจา 
  
 กรุณาสั่ง CD คําเทศนา ซ่ึงมีรายละเอียดของตัวอยางตางๆไดจากทางคริสตจักร 
 
คําถามชวนคิดใครครวญ 
1) คุณทราบไหมวาราคะตัณหามีอิทธิพลตอชีวิตของคุณอยางไร? ตอครอบครัวคุณอยางไร?  

ตอสังคมไทยอยางไร? 
2) ทําไมพระเจาจึงไมใหมนุษยมีเพศสัมพันธนอกการสมรส? 
3) คุณจะเอาชนะความบาปเรื่องราคะตัณหาไดอยางไร? 
4) ในฐานะที่คุณเปนคริสเตียน คุณจะเปนกระบอกเสียงในสังคมไทยถึงมาตรฐานของพระเจาเรื่องความสัมพันธทางเพศ
 ไดอยางไร? 
5) คุณเขาใจเรื่องของ “ภาพลามกอนาจารจากสื่อตางๆ วามีอันตรายตอชีวิตคุณอยางไร มีผลกระทบตอคนในสังคม
 อยางไร ; มีผลตอชีวิตของเหยื่อที่ถูกลอลวงในขบวนการคามนุษยอยางไร? ขอใหทานคิดใครครวญดู 
  
 
 


