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พระเยซูเสด็จมาเพื่อยกโทษบาปเรา และรื้อฟนเราใหกลับไปสูความสัมพันธ
สนิทกับพระเจาผานทางพระองค การอภัยโทษบาปซ่ึ งเปนของขวัญท่ีมอบ
ให เราเปลาๆ เปนส่ิงท่ี งดงามและไม มี ส่ิ งใดเทียบได  ส่ิ งท่ีพระเจาประทาน
แกเราเปลาๆ แลวน้ัน พระองคทรงคาดหวังใหเรามอบใหคนอื่นเปลาๆ ดวย
เพราะเราไดรับการยกโทษจากพระเจาแลว เราจึงสามารถยกโทษใหคนอื่ น
ซ่ึงไดกระทําบาปตอเรา หรือทํารายเราอยางหน่ึงอยางใด

ถ าเราไมยอมยกโทษ ชี วิตของเราจะมีแต ความทุกข  จิ ตใจของเรา
จะเต็มไปดวยพิษรายของความขมข่ืน ฉันไดรับบทเรียนวา ถาฉันยกโทษใหแก
คนท่ีทํารายฉัน ก็เทากับฉันกําลังใหรางวัลตัวเอง ความรูเชนน้ีชวยใหฉันยกโทษ
ใหคนอื่ นไดงายข้ึน ไวข้ึน และสามารถยกโทษให เขาไดอยางส้ินเชิง ท่ีจริง
ฉันอยากจะพูดไดวา ฉันเรียนรู หลักการเรื่ องน้ี มาอย างงายดายต้ั งแตชวง
เริ่มแรกในชีวิต โดยไมตองสูญเสียเวลาอันมีคาของชีวิตไป แตฉันกพ็ูดอยางน้ันไมได
ฉันตองใชเวลาหลายสิบปกวาจะเรียนรูบทเรียนเหลาน้ี ท่ีฉันกําลังนํามาแบงปน
แกคุณผานทางหนังสือเลมน้ี

น าเสียดายท่ี ไม มี ใครเลยท่ี ก าวเดินไปในชี วิตโดยท่ี ไม เคยไดรับความ
เจ็บชํ้า มีบาดแผล หรือพบกับเรื่ องท่ี ทําใหเสียใจ ประสบการณบอกเราวา
ชี วิตคนเราเต็มไปดวยความอยุติธรรม แตเราก็สามารถเปนอิสระจากความ
เจ็บปวดแหงบาดแผลเหลาน้ีได โดยปลอยใหมันผานไปและไววางใจใหพระเจา
เปนผูแกแคนแทนเรา และประทานความยุติธรรมใหแกชีวิตของเรา

รากเหงาของการไมใหอภัยเปนส่ิงท่ีอันตรายมาก มันหย่ังลึกลงไปและ
ฝงรากอยู ในสวนลึกของเรา มันมีเลหเหล่ียมแพรวพราว หลอกใหเราเช่ือวา



เพราะคนอื่นทําผิดตอเรา เขาจึงตองไดรับการลงโทษ และเราจะไมมีวันพบกับ
ความสุขไดจนกวาเขาจะไดรับโทษอยางสาสม เราอยากไดรับการชดเชยใน
ความเจ็บปวดท่ีเราตองแบกรับมา แตมีพระเจาเทาน้ันท่ีสามารถชดเชยใหเราได
และพระองคจะทรงชดเชยแกเราแนนอน ถาเราไววางใจพระองคและยกโทษ
ใหแกศัตรูของเรา ดังท่ีพระองคไดบัญชาใหเรากระทํา

ฉันแนใจวา หลายคนท่ีอานหนังสือเลมน้ีอาจกําลังมีความโกรธฝงอยูใน
จิตใจ มีบางคนท่ีทําใหเขาเจ็บ และเขารู สึกผิดหวังกับชีวิต ฉันอธิษฐานขอให
หัวใจของพวกเขาไดเปดตอพระเจา และใหเขามองเห็นถึงความสําคัญเรงดวน
ท่ีเขาจะมีชีวิตท่ีหลุดพนจากความขมข่ืน ความขัดเคืองใจ การไมยอมยกโทษ
และอาการเสียใจทุกอยาง

ฉันเช่ือวา ทุกสัปดาหมีโอกาสท่ี เราตองเจอกับเรื่ องท่ี ทําใหเสียใจและ
ทําให เราโกรธ แต การมีความรู ถึ งนํ้าพระทัยของพระเจ าอย างเหมาะสม
จะชวยให เรากลาท่ีจะกาวเลยพนความโกรธไปสู ชี วิตท่ี มีความสุขซ่ึงพระเจา
ทรงประทานแก เราแล ว การบมความโกรธใครบางคนท่ี ทําให เราเจ็บชํ้า
ก็เหมือนการท่ีเราด่ืมยาพิษ แลวหวังจะทําใหศัตรูของเราตาย การท่ีเราไมยอม
ยกโทษเปนผลรายตอเรามากกวาตอคนอื่นใด พระเจาไมเคยเรียกรองใหเรา
ทําส่ิงใด ถามันไมไดเปนผลดีตอเราในบั้นปลาย เราจึงควรไววางใจพระองคและ
เรียนรูท่ีจะยกโทษแกคนอื่นอยางเต็มท่ี

ขณะท่ีคุณอานหนังสือเลมน้ี ฉันขออธิษฐานใหคุณเรียนรูจักวิธีท่ีจะรับมือ
กับความโกรธไดอยางถูกตอง และเม่ือคุณยกโทษ ก็เทากับคุณกําลังใหรางวัล
ตัวคุณเอง

ซ





ซูซานนาอายุ 48 ป สถานท่ี ท่ีเธอเติบโตข้ึนคือทองนาท่ีหางไกลจากชุมชน
ในเมืองเล็กๆ แหงหน่ึงของรัฐเท็กซัส พอแมของเธอยากจนมาก รายไดนอยนิด
บวกกับลูกอีกครึ่งโหล

ซูซานนาเปนคนสุดทอง อุปนิสัยของเธอราเริง รูปลักษณงดงามและ
สติปญญาท่ี ไมธรรมดาลวนเปนผลดีกับเธอต้ังแตเด็ก เธอจบช้ันมัธยมปลาย
และออกไปเปนพนักงานขายท่ีประสบความสําเร็จคนหน่ึ งในบริ ษัทเล็กๆ ท่ี
ผลิตเส้ือผา ในท่ีสุดเธอก็เริ่มมีกิจการผลิตเส้ือผาสตรีเปนของตัวเอง เธอรัก
ธุรกิจน้ีมาก มันทําใหเธอรูสึกประสบความสําเร็จและมีคุณคา และเธอก็ทุมเท
แรงกายแรงใจท้ังหมดใหกับงาน เธอพบและแตงงานกับชายในฝน พวกเขามีลูก
ดวยกันสองคน หลายปผานไปเชนเดียวกับธุรกิจของเธอ เวลาน้ีเธอก็อายุราว 40
แลว เธอและสามีบริหารบริษัทมูลคาหลายลานเหรียญดวยกัน

ซูซานนาและสามีมีความสุขกับทรัพยสินเงินทองท่ีไดมา บานหลังงาม รถ
เรือ และบานพักฤดูรอน ท้ังสองเดินทางทองเท่ียวไปรอบโลก ลูกสาวท้ังสอง
ของพวกเขาเรียนหนังสือในโรงเรียนช้ันเย่ียม และไดเขาสังคมกับกลุมคนช้ันสูง
เม่ือโตข้ึนตางก็ประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน และมีครอบครัวเปนของตัวเอง
พวกเขาคิดวาน่ีคงเปนจุดสูงสุดของชีวิตแลวละ ท้ังสองสามีภรรยาไปรวมนมัสการ
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ท่ีโบสถตามหนาท่ีเปนครั้งคราว แตไมไดมีความสัมพันธเปนสวนตัวกับพระเจา
ในยามท่ีตองตัดสินใจทําส่ิงใดก็ไมไดแสวงหานํ้าพระทัยของพระองค สําหรับ
ความสัมพันธในครอบครัวน้ันก็ดูจะเปนส่ิงผิวเผินมากกวา ไมใชความสัมพันธตอกัน
แบบลึกซ้ึง ซ่ือสัตยและใกลชิดสนิทสนม

วันหน่ึง โดยไมมีสัญญาณอะไรบงบอกลวงหนา จูๆ ซูซานนาก็รับรูขาววา
สามีของเธอมีความสัมพันธกับหญิงอื่นและน่ันก็ไมใชครั้งแรกดวย เธอรูสึกตกใจ
และเจ็บปวดมาก ไมเพียงแตเขาจะไมซ่ือสัตยตอเธอเทาน้ัน เธอยังสืบรูอีกวา
เขาทําใหบริษัทติดหน้ี และเงินกอนใหญของบริษัทก็ถูกใชจายไปโดยไมมีหลักฐาน
เขายักยอกเงินของบริษัทซ่ึงเธอเปนคนสรางข้ึนมา เอาไปปรนเปรอบรรดาผูหญิง
ของเขาอยางลับๆ

ครอบครัวพังลงอยางรวดเร็ว ซูซานนาถูกท้ิงไวกับบริษัทซ่ึงติดหน้ีกอนใหญ
และกําลังใกลจะลมละลาย ตอมาเศรษฐกิจเริ่มตกตํ่า และการคาปลีกก็ยํ่าแย
สงผลใหบริษัทของซูซานทรุดหนักลงไปอีก ความโกรธและความขมข่ืนตออดีตสามี
ของเธอ ซ่ึงเปนตนเหตุของทุกเรื่องราว ก็ย่ิงพอกพูนเพิ่มข้ึนทุกวัน

ซูซานนาหันไปหาลูกๆ โดยหวังจะไดรับความเขาใจและคําปลอบประโลม
แตพวกลูกๆ กลับรูสึกขมข่ืนตอเธอเพราะชวงเวลาหลายปท่ีเธอทุมเททํางานหนัก
จนละเลยท่ีจะใชเวลากับลูกๆ พวกเธอรูสึกวาเหตุท่ีคุณพอนอกใจแมก็เปนเพราะ
แมรักธุรกจิการงานมากกวาส่ิงอืน่ใดในโลกน่ันเอง ลูกสาวท้ังสองตางกยุ็งอยูกบัชีวิต
ครอบครัวของตนเอง และไม มีใครใสใจกับปญหาและความตองการของแม
แบบเดียวกับท่ีแมเคยทอดท้ิงพวกเธอในวัยเด็กน่ันแหละ ซูซานนาตองการกําลังใจ
แตไมมีใครหยิบย่ืนใหเธอเลย

เธอหันไปหานองสาว แตไมนาเช่ือท่ีนองสาวของเธอกลับรู สึกสมนํ้าหนา
ท่ีเธอตกตํ่า เธอมองวาตลอดหลายปแหงความสําเร็จและสุขสบายน้ันมันทําให
ซูซานนาเปนคนท่ีเห็นแกตัวและแลงนํ้าใจ รอยราวระหวางสองพี่นองน้ันกวาง
เกินกวาจะเยียวยา ทําใหท้ังสองคนไมยอมคุยกันมาแปดปแลว

ถึงแมลูกๆ ของเธอจะแสดงกริยาสุภาพ แตก็ไมเคยโทรหาหรือเชิญเธอ
ไปเย่ียมท่ีบานเลย ซูซานนาย่ิงรูสึกขมข่ืนหนักเขาไปอีก เธอโทษทุกคนท่ีเปนตนเหตุ
ทําใหเธอขาดความสุขในชีวิต ไม เคยมีแมแตครั้ งเดียวท่ี เธอคิดจะยอมรับวา
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ปญหาบางเรือ่งอาจเปนความผดิของเธอเอง และเธอก็ไมเคยคิดเลยแมแตครัง้เดียว
ท่ีจะยกโทษและขอโทษคนอื่นๆ ในเรื่องเหลาน้ี

เธอโกรธอดีตสามี โกรธตัวเองท่ีไมทันสังเกตเห็นเลยวาครอบครัวและ
ธุรกิจของเธอกําลังพังลงไปตอหนาตอตา เธอโกรธลูกๆ ท่ีไมไดชวยเหลืออะไรเลย
และเธอรูสึกโกรธพระเจาท่ีทําใหชีวิตของเธอตกอยูในสภาพท่ีนาผิดหวังเชนน้ี

เจอแบบน้ี ใครบางจะไมโกรธ?

คนสวนใหญท่ีตกอยูในสถานการณเชนน้ีกย็อมตองรูสึกโกรธ แตเราไมจําเปน
ตองโกรธเลยถาเราเขาใจถึงความรักของพระเจาและรูวาพระองคไดทรงจัดเตรียม
ทางออกจากความระทมทุกข ไว ให เราแลว ชี วิตของผู คนท่ีตองพังไปเพราะ
ความโกรธและการไมใหอภัยน้ันมีมากมายอยางนาประหลาดใจ แนนอน หลายคน
ไมรูวาเขาจําเปนตองยกโทษ แตหลายคนเปนคริสเตียนซ่ึงรูดีกวา แตกลับไมยอม
ตัดสินใจเลือกทําในส่ิงท่ีถูกตอง เขาดําเนินชีวิตไปตามอารมณความรูสึก แทนท่ีจะ
ยอมกาวไปทําในส่ิงท่ีดีกวา เขาขังตัวเองอยูในคุกแหงความรูสึกดานลบ ดําเนินชีวิต
ไปอยางกระโผลกกระเผลก แทนท่ีจะมีความสุขสดช่ืนอยางบริบูรณ

แนนอน คนสวนใหญก็คงตองรู สึกโกรธเปนธรรมดา แตมันมีหนทางท่ี
ดีกวาน้ัน เขาสามารถใหรางวัลตัวเองไดดวยการยกโทษ เขาสามารถสลัดความ
รู สึกผิดหวังออกไป เพื่อจะพบกับส่ิงใหมๆ ในพระเจา เขาสามารถมองไปยัง
อนาคตขางหนา แทนท่ีจะติดอยูกับอดีต เขาสามารถเรียนรูจากขอผิดพลาด และ
พยายามท่ีจะไมทําผิดซํ้าอีก

ถึ งแมว าพวกเราสวนใหญอาจไมถึ งกับตองประสบกับสภาพการณ ท่ี
รุนแรงเชนเดียวกันกับซูซานนา แตก็คงมีเรื่องราวมากมายไมรู จบส้ินท่ีทําให
รูสึกโกรธ... ท้ังเรื่องกวนใจจากสุนัขของคนขางบาน เรื่องของรัฐบาล เรื่องภาษี
เรือ่งเงินเดือนท่ีไมไดข้ึนอยางท่ีคาดไว เรื่องจราจร เรือ่งของสามีท่ีชอบถอดรองเทา
และช้ันในกองไวบนพื้นในหองนํ้า เรื่องท่ีลูกๆ ไมคอยซาบซ้ึงในสารพัดส่ิงท่ีคุณ
ไดทําเพื่อพวกเขา และยังมีบางคนท่ีชอบพูดอะไรแรงๆ กับเราแลวก็ยังไมรูจัก
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ขอโทษ พอแมท่ีไมเคยแสดงความรักตอเรา และรักพี่ๆ นองๆ มากกวาเรา หรือ
การท่ีเราโดนคนอื่นใสราย และเรื่องอื่นๆ อีกจิปาถะแบบไมรูจักจบส้ิน ซ่ึงกลายเปน
โอกาสท่ีจะทําใหเรารูสึกโกรธ หรือไมก็ยกโทษเสีย แลวดําเนินชีวิตตอไป

ปฏิกิริยาตามธรรมชาติของเราทุกคนในเรื่องน้ีก็คือ เราเจ็บใจ สะดุด ขมข่ืน
โกรธ และไมยอมใหอภัย

แตการท่ีเราบมเพาะความรูสึกดานลบเหลาน้ีไว มันทําใหใครเจ็บปวดละ?
คนท่ี ทําใหเราเสียใจหรือ? บางครั้ งมันก็ทําใหหลายคนรู สึกเจ็บไดเหมือนกัน
ถาเราตัดความสัมพันธกับพวกเขาเพราะอารมณโกรธ แตบอยครั้งแลว พวกเขา
ไมรูหรือไมสนใจเสียดวยซํ้าวาเรากําลังโกรธ เราเดินไปเดินมาดวยใจเจ็บ นึกถึงแต
เรื่องท่ีคนอื่นทํารายจิตใจเราซํ้าไปซํ้ามาในความคิด คุณใชเวลามากมายแคไหน
ในการซักซอมคําดาคนท่ีทํารายคุณอยู ในใจ แตสุดทายก็ ย่ิงทําใหตัวเองรู สึก
เจ็บปวดหนักเขาไปอีก ถาเราปลอยใหตัวเองทําแบบน้ี เรากลับย่ิงซํ้าเติมตัวเอง
ใหเจ็บปวดมากกวาคนท่ีทํารายเราเสียอีก

การศึกษาทางการแพทยช้ี ใหเห็นวา ความโกรธสามารถกอใหเกิดอะไร
ไดสารพัดอยาง ต้ั งแต เ น้ื อร ายในร างกายไปจนถึงการมีทัศนคติในดานลบ
อย างนอยท่ี สุดมันก็ ทําให เราสูญเสียเวลาอันมีคาไป ทุกช่ั วโมงท่ี เราอยู ใน
อาการโกรธ ก็คือเวลาท่ีเราตองสูญเสียไปและไมมีวันจะไดคืน ในกรณีของซูซานนา
และครอบครัวของเธอน้ัน พวกเขาทําใหเวลาสูญเปลาไปหลายป ลองคิดถึง
ชวงเวลาท่ีพวกเขาไมไดพบปะพูดคุยกันเพราะตางฝายตางโกรธ ชีวิตคนเรา
เปนส่ิงท่ีไมอาจคาดการณได เราไมรูหรอกวาเราจะเหลือเวลาไดอยูกับบุคคล
อันท่ีรักอีกสักแคไหน ชางเปนเรื่องท่ีนาเสียดายย่ิงนักท่ีเราทําใหความสัมพันธ
และความทรงจําท่ีดีๆ ตองสูญเปลาไปกับความโกรธ ฉันเองก็สูญเสียเวลาไป
อยางเปลาประโยชนมากมายหลายปกับความโกรธและความรู สึกขมข่ืนท่ีเกิด
จากความไม ยุติธรรมท่ี เกิดข้ึนกับฉันในวัยเด็ก ทัศนคติของฉันสงผลดานลบ
ตอฉันในหลายๆ ดาน และมันก็ลนไหลเขาสูครอบครัวของฉัน คนท่ีโกรธมักจะ
ระบายอารมณโกรธน้ันกับใครบางคนเสมอ เพราะส่ิงท่ีสะสมอยูในตัวเราก็ยอมจะ
ลนไหลออกมา เราอาจคิดวา เราปดซอนความโกรธของเราไวจากสายตาของ
ทุกคนแลว แตในทายท่ีสุด มันก็จะพยายามหาชองทางเผยตัวมันเองออกมาเสมอ
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หลายส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับเราน้ันมักจะไมยุติธรรมอยูแลว แตพระเจาจะทรงชดเชย
ใหแกเรา ถาเราไววางใจและเช่ือฟงพระองค การท่ีเราอยากแกแคนถือเปน
ความปรารถนาท่ีปกติ แตไมใชส่ิงท่ีเราควรเอาตัวเขาไปเกลือกกล้ัว เราตองการ
ได รั บการชดเชยในความเสี ยหายท่ี เกิ ดข้ึ นกั บเรา ซ่ึ งพระเจ าก็ ได ทรง
สัญญาไวเชนน้ันอยูแลว

เพราะวาเรารูจักพระองคผูตรัสวา "การแกแคนเปนของเรา เราจะ
ตอบสนอง" และตรัสอีกวา "องคพระผู เปนเจาจะทรงพิพากษา
ประชากรของพระองค"

ฮีบรู 10.30

พระคัมภีรขอน้ี และขออื่ นๆ ในทํานองเดียวกันน้ี ไดหนุนใจให ฉันยอม
ปลอยวางความโกรธและความขมข่ืนท้ิงไป แลวไววางใจในพระเจาเพื่อใหพระองค
ทรงชดเชยให ฉัน ตามวิถีทางของพระองค ฉันอยากหนุนใจคุณอยางเต็มท่ี
ดวยเชนกันท่ีจะกาวกระโดดออกมาดวยความเช่ือ ทุกครั้งเม่ือคุณรูสึกวาไมไดรับ
ความยุติธรรม

คนท่ีเราจําเปนตองยกโทษน้ัน มักไมใชคนท่ีสมควรจะไดรับการยกโทษ
และบางครั้งเขาก็ไมตองการการยกโทษเสียดวยซํ้า เขาอาจไมรูหรอกวาเขาไดทํา
ใหเราเสียใจ บางคนก็ ไมสนใจดวย แตกระน้ัน พระเจาทรงเรียกรองให เรา
ท่ีจะยกโทษใหเขา มันอาจดูเหมือนวาเปนส่ิงท่ีไมยุติธรรมอยางหนักหนาสาหัส
แตความจริงก็คือพระเจาไดทรงยกโทษใหเราแลวกอนท่ีจะทรงเรียกรองใหเรา
กระทําแบบเดียวกันตอคนอื่น พระองคทรงยกโทษใหเราซํ้าแลวซํ้าอีก และยัง
ทรงรักเราเสมอไปอยางไมมีเงื่อนไข

ถาฉันยอนนึกถึงความผิดพลาดตางๆ ท่ีฉันไดทําลงไป ซ่ึงฉันจําเปนตอง
ไดรับการยกโทษท้ังจากพระเจาและจากมนุษย มันชวยใหฉันสามารถยกโทษ
ใหคนอื่ นไดงายข้ึน สามีของฉันเปนคนท่ี มีใจเมตตาตอฉันมากในชวงหลายป
ท่ีฉันกําลังพยายามท่ีจะเยียวยาตัวเองจากความเจ็บปวด เพราะการถูกลวงละเมิด
ในวัยเด็ก ฉันเช่ื ออย างหน่ึ งว า "คนท่ี เจ็บชํ้า จะทําใหคนอื่ นเจ็บชํ้าดวย"

  



6

ฉันรู วาฉันทําใหคนในครอบครัวเจ็บปวด และไมสามารถสรางความสัมพันธท่ี
อบอุนได แตฉันก็ทําไปโดยไมไดต้ังใจ น่ันเปนผลพวงจากความเจ็บปวดและความ
รูเทาไมถึงการณในชีวิตของฉัน ฉันถูกทําใหเจ็บชํ้า ฉันจึงทําใหคนอื่นเจ็บชํ้าดวย
ฉันตองการท่ีจะมีคนเขาใจจริงๆ และตองการคนท่ีกลาพูดเตือนฉันในเวลาท่ี
เหมาะสม และฉันตองการการยกโทษอยางมากมาย ซ่ึ งพระเจาทรงทําการ
ผานทางเดฟ เพื่อประทานส่ิงเหลาน้ีใหแกฉัน มาถึงตอนน้ีฉันจําไดวา บอยครั้ง
พระเจาก็ทรงตองการทําการผานทางฉัน เพื่อใหทําอยางเดียวกันตอคนอื่นดวย

คุณเคยตองการไดรับการยกโทษ ท้ังจากผูคนและจากพระเจาบางไหม?
ฉันแนใจวาเคย ขอใหระลึกถึงชวงเวลาเหลาน้ัน และมันจะชวยใหคุณสามารถ
ยกโทษใหแกคนอื่นในยามท่ีจําเปน

ปลดความโกรธวางไวท่ีประตู

ไมทราบคุณเคยดูหนังคาวบอยตะวันตกสมัยกอนบางไหม ตอนท่ีพวก
คาวบอยทุกคนตองปลดกระสุนปนฝากไวท่ีประตูทางเขารานเหลา? ฉันเคยดูนะ
น่ันเปนตัวอยางท่ีดีท่ีเราสามารถนํามาใชไดเม่ือคิดถึงเรื่องของความโกรธ ความ
โกรธเปรียบเหมือนกับอาวุธซ่ึงเราพกติดตัว พรอมท่ีจะระเบิดใสคนท่ีกําลังจะ
ทํารายเราได เสมอ เหมือนสิงหคาวบอยซ่ึ งอาจชักปนออกมาปองกันตัวเอง
ไดทุกเวลา เวนเสียแตวาพวกเขาจะยอมปลดกระสุนปนฝากไวท่ีประตูทางเขา และ
เราก็มักจะชักความโกรธของเราออกมาปองกันตัวเองอยูเปนประจํา ขอใหเรา
ปลูกฝงนิสัยท่ีจะปลดความโกรธฝากไวท่ีประตู กอนท่ีเราจะเขาไปในสถานท่ีใดๆ
ก็ตาม ขอใหเราปฏิเสธท่ีจะพกมันติดตัวเม่ือตองออกไปทําธุระนอกบาน ต้ังสติ
แลวบอกตัวเองวา "ฉันจะออกไปขางนอกวันน้ี โดยไม เอาความโกรธไปดวย
ฉันจะพกเอาความรัก ความเมตตา และการยกโทษติดตัวไปดวย และจะแจกจาย
ออกไปดวยใจกวางขวาง ในยามจําเปน"

ฉันพบวา การพูดกับตัวเองมีสวนชวยฉันไดมาก ฉันสามารถพูดกบัตัวเองเพื่อ
เขาสูและออกจากภาวะตางๆ ได ฉันสามารถพูดกับตัวเองจนเกิดอารมณโกรธ
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หรือใหหายโกรธก็ได ฉันเรียนรู ท่ีจะใหเหตุผลกับตัวเอง จงบอกกับตัวเองวา
"เปนการเสียเวลาเปลาท่ีจะเอาแตโกรธ ซ่ึงไมใชส่ิงท่ีชอบพระทัยพระเจาดวย
ฉันจึงขอจงใจท่ีจะละความโกรธท้ิงไป" ฉันเตือนใจตัวเองวา ฉันกําลังใหรางวัล
ตัวเองโดยการเลือกเอาสันติสุข และปฏิเสธท่ีจะโกรธ

เราอาจไมรู สึกอยากจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง แตเราสามารถเลือกไดวาจะมี
ชีวิตอยู เพื่อเปนท่ีชอบพระทัยพระเจาหรือจะทําใหตนเองพอใจ ถาเราเลือก
ท่ีจะทําใหพระเจาพอพระทัย เราก็คงยอมทําหลายส่ิงซ่ึงตรงกันขามกับส่ิงท่ี
อารมณความรูสึกของเราพาไป เรายังคงมีจิตอิสระท่ีสามารถเลือกทําในส่ิงท่ีเรา
รูวาเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับเรา

ความโกรธเปนสิ่งท่ีรุนแรง และมีอํานาจทําลายลาง

ความโกรธ คือความเดือดดาล การตองการท่ี จะแกแคน และโทสะ
มันเริ่ มกอตัวในลักษณะของความรู สึก และพัฒนาไปเปนการระบายออกมา
ทางคําพูดและการกระทํา หากเราไมปลดมันออกเสียกอน มันคือหน่ึงในอารมณท่ี
รุนแรงท่ีสุด และมีอํานาจทําลายลางมากท่ีสุด พระวจนะของพระเจาสอนใหเรา
ควบคุมความโกรธ เพราะมันไมอาจสรางความชอบธรรมไดตามท่ีพระเจาทรง
ประสงค (ยากอบ 1.20)

พระเจาทรงสอนใหเราท่ีจะชาในการโกรธ ถาเรารู สึกตัววากําลังเริ่ ม
เดือดดาลดวยความโกรธ เราตองรีบเอาฝาหมอปดไว เราสามารถย่ัวยุตัวเอง
จนทําใหปญหาบานปลายออกไปได โดยการเอาแต คิดและพูดถึงแต เรื่ องน้ั น
ซ่ึงเปรียบเสมือนการปอนขาวปอนนํ้าใหกับอารมณโกรธ... หรือไมก็ ในวินาที
ท่ีความรู สึกของเรากําลังพลุ งพลานข้ึนมาน้ัน เราสามารถทําบางอยางเพื่ อ
จัดการมันได  ให เรากล าท่ี จะลุกข้ึ นมาตอต านกับอารมณ โกรธและบอกว า
"ฉันขอปฏิเสธท่ีจะโกรธ ฉันขอปฏิเสธท่ีจะรูสึกเจ็บใจ พระเจาทรงประทานการรูจัก
บังคับตนแกฉันแลว และฉันจะนํามาใช"
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ฉันไดฟงเรื่องของศิษยาภิบาลทานหน่ึงท่ีเชิญนักเทศนมาเทศนาท่ีโบสถ
ของเขา ศิษยาภิบาลน่ังฟงการเทศนาอยูในท่ีน่ังแถวหนา เม่ือถึงตอนหน่ึงนักเทศน
พูดแบบไมคอยใชความคิด วิจารณในแงลบถึงวิธีการท่ีศิษยาภิบาลปฏิบัติในเรื่อง
งานธุรการของโบสถ เขาพูดแบบกวางๆ และฉันก็แนใจวาเขาคงไมไดต้ังใจท่ีจะ
ทําใหใครเสียใจหรอก แตคําพูดของเขาออกแนวตําหนิติเตียนและเสียดแทงใจมาก
ขณะท่ีนักเทศนกําลังเทศนาอยูน้ัน ศิษยาภิบาลกร็ําพึงเบาๆ วา "ฉันจะตองไมเจ็บใจ
ฉันจะตองไมเจ็บใจ" เขาเปนผู รับใชอาวุโสซ่ึ งมีสติปญญามากกวานักเทศน
เขายอมรับในความรอนรนของนักเทศนรับเชิญ แตก็รู ดวยวาแขกรับเชิญ
ของเขายังขาดความรู ศิษยาภิบาลไดปฏิเสธไมยอมใหถอยคําของแขกรับเชิญ
ทํารายจิตใจของเขาได

ฉันรูถึงความรูสึกน้ีดี เพราะฉันจัดรายการเทศนาพระกิตติคุณทางโทรทัศน
และฉันไดยินบางคนท่ี ไมไดออกรายการโทรทัศนชอบพูดวิจารณนักเทศนทาง
โทรทัศนในเชิงลบ ฉันพยายามเตือนตัวเองวา พวกเขาพูดในส่ิงท่ีตัวเองไมรูอะไร
บางคนพูดว า "พวกนักเทศนทางโทรทัศนคอยจองแตจะหาเงินจากผู ชม"
"นักเทศนพวกน้ีไมเห็นจะทําอะไรเพื่อเสริมสรางคริสตจักรเลย เอาแตหาประโยชน
เขาตัวเอง ไมไดคิดจะทําอะไรเพื่อแผนดินของพระเจาเลย" แนนอน ในทุกวงการ
ก็คงมีคนท่ีมีเจตนาแอบแฝงอยูท้ังน้ัน แตการเหมารวมทุกคนวาเปนแบบเดียวกัน
เปนเรือ่งท่ีไมถูกตอง และไมสอดคลองกบัพระคัมภีรดวย เม่ือฉันไดยินอะไรทํานองน้ี
หรือมีคนมาเลาถึงคําพูดแบบน้ี ฉันตัดสินใจวาฉันจะไมเสียใจ เพราะถึงจะเจ็บใจไป
ก็ไมไดชวยใหอะไรดีข้ึน และไมเปนประโยชนใดๆ กับฉันเลย

เม่ือฉันเชิญชวนคนรับเช่ือพระเยซูคริสตทางโทรทัศน พันธกิจของเรา
ไดรับจดหมายตอบสนองจากผูคนอยางลนไหลทีเดียว เราสงหนังสือแนะนําไปให
พวกเขา ซ่ึงมีเน้ือหาสอนใหพวกเขาเขารวมสามัคคีธรรมกับคริสตจักรทองถิ่นท่ีดี
ซ่ึ งเรื่ องแบบน้ีคนท่ี วิจารณเราเขาคงไมรู  ฉันอุทิศตัวท่ีจะทําในส่ิงท่ีพระเจา
ทรงเรียกใหทํา และไมกังวลใจอะไรกับคําตําหนิเหลาน้ัน เพราะในบั้นปลายชีวิต
ฉันไมตองไปเสนอรายงานตอพวกเขา แตฉันตองเสนอรายงานตอพระเจา

เปนเรื่องงายท่ีเราจะตัดสินคนอื่น โดยคิดวาเรารูเรื่องทุกอยางหมดแลว
แตมีนอยคนท่ีจะมีความรูเชนน้ัน เพราะน่ันเปนหนาท่ีของพระเจา ฉันแนใจวา
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คุณก็คงมีตัวอยางจากชีวิตของคุณเอง และส่ิงท่ีดีท่ีสุดก็คือการท่ีเราจะอธิษฐาน
เผื่อคนท่ีพูดถอยคําซ่ึงทําใหเราเสียใจ จงตัดสินใจท่ีจะไมผูกใจเจ็บ และเลือกท่ีจะ
เช่ือในสวนดีของพวกเขา เราทุกคนควรจะอธิษฐานเพื่อจะไดไมทําใหใครเจ็บใจ
หรือทําใหคนอื่นเสียใจเพราะคําพูดของเรา





คน ท่ี ดําเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจา มักจะไมรู สึกอะไรในเวลาท่ีตนเอง
เกิดอารมณโกรธ เขาอาจคิดดวยซํ้าวาน่ันคือวิถีทางในการแกปญหา หรือเห็นวา
เปนชองทางในการไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตนเองตองการ แตคริสเตียนจะรู สึกไมสบายใจ
กับความโกรธ ถึงขนาดรูสึกสับสนดวยซํ้า ในฐานะคนท่ีมีพระเจา เรามักจะคิดวา
คริสเตียนเราไมควรจะมีอารมณโกรธ พอเราเกิดความโกรธข้ึนมา เราจึงรูสึกผิด
เรานึกสงสัยว าทําไมเราตองรู สึกโกรธด วย ท้ั งๆ ท่ี มันไม ใชความตองการ
ของเราเลย

ฉันเปนคนท่ีเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระวจนะของพระเจาตอเน่ืองมา
35 ปแล ว ฉันขอยืนยันกับคุณได เลยว า ฉันไม เคยตองการท่ี จะโกรธเลย
ฉันเพียรพยายามรวมมือกับพระวิญญาณบริ สุทธ์ิมาตลอดหลายปเพื่ อจะเอา
ชนะและสามารถควบคุมความโกรธได ฉันเปนคนรักสงบ และอยากเปนนํ้าหน่ึง
ใจเดียวกันกับทุกคนท่ีความสัมพนัธดวย ฉันรังเกยีจการทะเลาะเบาะแวง แตไมนาน
มาน้ี  ฉันพบวาตัวเองข้ี โมโหหนักข้ึนกวาทุกครั้ งท่ี เคยเปนมาในอดีตเม่ือนาน
แสนนานมาแลว

อารมณของเราสามารถประทุข้ึนมาไดอยางรวดเร็ว พระเจาไมไดหามเรา
ไม ให มีอารมณ แตพระองคทรงคาดหวังไม ให เราปลอยใหอารมณ เหลาน้ั น

2
บทที่
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ครอบงําเราตางหาก พระวจนะของพระเจาไมไดบอกไววาการรู สึกโกรธเปน
ความบาป แต มันจะเปนการกระทําบาปก็ตอเม่ื อเราไมสามารถจัดการกับ
อารมณน้ันไดอยางเหมาะสม หรือเม่ือเราปลอยใหอารมณน้ันครอบงําเราอยูไป
เรื่อยๆ อัครทูตเปาโลสอนวา เราตองไมปลอยใหตะวันตกดินแลวยังโกรธอยู
(เอเฟซัส 4.26-27) ซ่ึงช้ีใหเราเห็นวา คนเราสามารถรูสึกโกรธได แตในช่ัวเวลา
ไมนานเราตองปลอยใหอารมณน้ันสงบลง สําหรับฉันแลวตองอาศัยการอธิษฐาน
และการตัดสินใจท่ีจะทําแมวาจะไมรูสึกอยางน้ันก็ตาม

ไมนานมาน้ี ฉันคุยกับนาสาวทางโทรศัพท เดฟกับฉันชวยเหลือเงินทาน
ในชวงหลายปท่ีผานมาเน่ืองจากทานเปนหมาย และไมมีรายไดท่ีจะเล้ียงดูตัวเอง
ไดอยางเพียงพอ ฉันมีหนังสือมอบอํานาจจากทานอยูในมือ เพื่อวาในยามท่ีทาน
เกิดเจ็บปวยข้ึนมาและจําเปนตองไดรับการรักษา ศูนยพยาบาลท่ีดูแลทานก็จะ
โทรมาแจงใหฉันเขาไปจัดการกับคาใชจายฉุกเฉินตางๆ ตอมาฉันคิดวานาจะ
เพิ่มช่ือลูกสาวของฉันเขาไปในใบมอบอํานาจดวย เผื่อวาถาฉันติดธุระอยูตางเมือง
จะไดขอใหลูกสาวชวยจัดการเรื่องคารักษาพยาบาลของทานได ฉันจึงสงลูกสาว
ไปท่ีบานของนา พรอมกับเตรียมเอกสารมอบอํานาจใหทานเซ็น แตทานเกิดรูสึก
กลัวข้ึนมาและไมยอมเซ็นเอกสาร เม่ือลูกสาวแจงขาวมา ฉันจึงเกิดความรูสึก
โกรธข้ึนมาอยางรุนแรงในทันทีจนอารมณแทบระเบิด ฉันคาดวานาสาวคงจะไวใจ
และยอมทําตามท่ี ฉันขอ ฉันจึงโทรไปหาทานและบอกรายละเอียดทุกอยาง
ตามท่ีฉันคิดไว ฉันทบทวนใหทานฟงถึงส่ิงสารพัดท่ีฉันไดทําเพื่อชวยเหลือทาน
มาโดยตลอด และไมพอใจท่ีทานแสดงอาการเห็นแกตัวออกมาแบบน้ัน เราท้ังคู
ตางก็โกรธและพูดอะไรออกไปหลายอยางแบบท่ีไมนาจะพูด

วากันตามตรง ฉันรูสึกวาฉันมีเหตุผลพอท่ีจะโกรธ ซ่ึงน่ันคือขอผิดพลาด
การท่ีฉันมีขออางมันทําใหฉันโกรธทานอยูถึงสามวัน พรอมๆ กับรอใหทานโทร
กลับมาขอโทษฉัน แตทานก็ไมยอมโทรเลย ในชวงสามวันน้ัน ฉันเลาใหหลายคน
ในครอบครัวกบัเพื่อนอกีคนหน่ึงฟงถึงเรื่องท่ีเกิดข้ึน พรอมกบัเนนใหพวกเขาเหน็วา
ทานเห็นแกตัวเพียงใดตามความคิดเห็นของฉัน แนนอน น่ันก็เปนขอผิดพลาด
อีกขอหน่ึง เพราะพระวจนะของพระเจาสอนไมใหเราทําส่ิงใดท่ีเปนการทําลาย
ช่ือเสียงของคนอื่น ท้ังไมใหเรานินทาวารายใคร แตละครั้ งท่ี ฉันเลาเรื่องน้ัน
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ความโกรธของฉันก็เปรียบเหมือนไดรับการเติมเช้ือเพลิง มันเพิ่มความรอนแรง
ข้ึนเรื่อยๆ ฉันบอกตามตรงเลยวา ฉันนึกไมออกเลยวาฉันเคยโกรธรุนแรงและ
นานขนาดน้ีในรอบหลายปท่ีผานมาน้ี

เกิดอะไรข้ึน? อยางแรก ฉันเหน่ือยมากตอนท่ีเกิดเรื่องน้ีข้ึน ฉันเพิ่งมา
รู ตัววาวิธีท่ีฉันย่ืนขอเสนอไปน้ันออกจะเรงรีบไปหนอย เพราะฉันกําลังเหน่ือย
จึงไมไดใชเวลาอธิบายใหนาสาวไดเขาใจโดยละเอียดครบถวน จึงเปนการเปดชอง
ใหเกิดความสับสน ไมเพียงแตฉันจะรูสึกเหน่ือยเทาน้ัน แตฉันไดว่ิงเตนจัดการ
ธุระดวนตางๆ ใหกับคุณแม และนาสาวไปหลายเรื่องในชวงสองสามสัปดาห
กอนหนาน้ัน ฉันรู สึกกดดันมากและกําลังมองหาชองทางท่ีจะทําใหเรื่องตางๆ
มันงายข้ึน

ในตอนเชาของวันท่ีส่ีหลังจากเหตุการณน้ัน ฉันรูสึกตัววาความโกรธท่ีฉัน
มีกําลังเปนตัวขัดขวางความสัมพันธสนิทกับพระเจา และทําใหฉันไมสามารถ
ศึกษาพระวจนะของพระเจาไดดีนัก ฉันเฝาแตคิดถึงเรื่องท่ีเกิดข้ึนและก็ไมสามารถ
ขจัดมันออกไปจากความคิดไดเลย ซ่ึงมันมักจะเปนอยางน้ีเสมอจนกวาฉันจะยอม
หันหนามาแกไขเรื่องยุงยากตางๆ ใหเสร็จส้ินไป ฉันเริ่มรูสึกวาพระเจาตองการ
ใหฉันโทรขอโทษนาสาว ซ่ึงตองยอมรับวาฉันไมคอยอยากจะทําตามสักเทาไหร

ย่ิงฉันเปดใจตอพระเจามากเทาไหร ฉันก็ ย่ิงเขาใจความวิตกกังวลของ
คุณนามากข้ึนเทาน้ัน ทานอายุแปดสิบส่ีป และก็เริ่มดูแลตัวเองไมได ซ่ึงเปน
เรื่องท่ีทําใจยากสําหรับทาน ในมุมมองของทานน้ัน ทานก็คงกําลังลําบากใจและ
แปลกใจกับส่ิงท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูแลว และจูๆ ฉันก็เอาเอกสารไปย่ืนใหทานเซ็น
ซ่ึงจะสงผลใหการตัดสินใจใดๆ เกี่ ยวกับสุขภาพของทานตกไปอยู ในมือของ
ลูกสาวของฉันในกรณีท่ี ฉันตองเดินทางไปนอกเมือง โดยท่ี ฉันก็ไมไดอธิบาย
ละเอียดวาเพื่ออะไร ฉันรออยูหลายช่ัวโมงเพราะไมกลาโทร สุดทายก็ตัดสินใจ
โทรไปขอโทษทานท่ีฉันโมโหมากไป ฉันตองประหลาดใจระคนกับดีใจมากท่ีทาน
บอกวา ทานเองก็รูสึกเสียใจดวยท่ีแสดงอาการไมดีออกมาเพราะทานรูสึกสับสน
ภายในสองนาที สถานการณท้ังหมดก็ไดรับการแกไข ฉันกลับมีสันติสุขอีกครั้ง
เชนเดียวกับคุณนาดวย

หลังจากเหตุการณน้ัน ฉันตระหนักวาฉันนาจะและควรจะรับมือกับเรื่อง
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ดังกลาวโดยใชสติปญญาและความหวงใยตอความรูสึกของทานมากกวาน้ัน ฉันได
กลับใจใหมอยางแทจริงตอพระเจา ไมใชเพียงเพราะเรื่องท่ีฉันโกรธสามวันเทาน้ัน
แตเรื่องท่ีฉันเอาเรื่องดังกลาวไปนินทาใหคนอื่นฟงดวย

ฉันเลาเรื่ องน้ี ใหคุณฟงเพื่อจะไดเห็นวาความโกรธอาจเกิดข้ึนกับเราได
อยางรวดเร็ว ไมวาเราจะเปนคริสเตียนท่ีดีแคไหนก็ตาม ไมมีใครหลุดพนจาก
การทดลองเรื่องความโกรธได ฉันเสียใจท่ีฉันปลอยมันไวถึงสามวัน แตฉันก็
ดีใจท่ีฉันไมไดปลอยใหมันกลายเปนรากของความขมข่ืนในชีวิต จนสงพิษรายตอ
ชีวิตของฉันยาวนานกวาน้ัน

พระเจาทรงกริ้วชา และเราก็ควรเปนอยางเดียวกันดวย พระองคทรง
ยับย้ังพระพิโรธไว ซ่ึ งหมายถึงการรู จักบังคับตนเอง หลายครั้ งพระเจาทรง
หันความกริ้ วไปเสีย และไมปลุกเราพระพิ โรธของพระองค  (สดุดี 78.38)
"การหันไปเสีย" หมายถึง พระองคทรงควบคุมความกริ้ วไว  โปรดจําไววา
การรู จักบังคับตน คือผลประการหน่ึงของพระวิญญาณ ซ่ึงเปนพระลักษณะ
ประการหน่ึงของพระเจาท่ีพระองคแบงปนใหแกเรา เราเห็นหลายเหตุการณ
ในพระคัมภีร ซ่ึงมนุษยไดปลุกเราพระพิโรธของพระเจาข้ึน และพระองคก็ได
ยับย้ังพระองคเองไว ในเรือ่งนาสาวของฉันน้ี ฉันใชเวลาถึงส่ีวันกวาจะยับย้ังอารมณ
ของตัวเองได ซ่ึงฉันคิดวาไมนาภูมิใจเทาไหร

เราควรปรารถนาท่ีจะมีลักษณะเหมือนพระเจามากข้ึนเรื่อยๆ ในความ
ประพฤติของเรา ตอไปน้ีคือแบบอยางท่ีเราควรกระทําตาม

บรรพบุรุษของขาพระองค ท้ังหลายเม่ือทานอยู ในอียิปตทานมิได
เขาใจการมหัศจรรยของพระองค ทานมิไดระลึกถึงความเมตตา
อันอุดมของพระองค แตไดกบฏตอพระองคท่ีทะเล ท่ีทะเลแดง

ถึงกระน้ันพระองคยังทรงชวยทานใหรอดเพราะเห็นแกพระนาม
ของพระองค เพื่อพระองคจะใหทราบถึงฤทธานุภาพอันใหญย่ิ ง
ของพระองค

สดุดี 106.7-8

  



15

ถึงแมชนชาติอิสราเอลจะด้ือดึงและสมควรถูกลงโทษ แตพระเจาทรง
ยกโทษพวกเขาและสําแดงความรักเมตตาตามพระลักษณะของพระองค พูดงายๆ
ก็คือ พระเจาทรงเปนความรัก และไมใชลักษณะท่ีพระองคจะเปดหรือปดอยู
เรื่ อยๆ พระองคทรงเปนเหมือนเดิมเสมอ โดยไมยอมใหพฤติกรรมของใคร
มาเปล่ียนพระองคได ฉันปลอยใหพฤติกรรมของคุณนาเปล่ียนฉันไดอยางรวดเร็ว
แตถาฉันคิดกอนทําสักหนอย สถานการณ ท้ั งหมดก็คงจะตางไป ฉันตอบโต
ดวยอารมณ แทนท่ีจะทําตามพระวจนะของพระเจาและดําเนินตามแบบอยาง
ของพระองค ฉันทําแบบน้ี ในสถานการณต างๆ อยู หลายป ในชีวิตของฉัน
ความโกรธมักจะเปนเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนกับฉันเปนรายวัน จนกระท่ังฉันเต็มใจ
ยอมใหพระเจาทรงเปล่ียนแปลงฉัน

ในบทถั ดไป ฉันจะเล าว าเดฟเผชิญหน ากับพฤติกรรมท่ี ไม ดีของฉัน
โดยท่ีไมเคยปฏิบัติตอฉันอยางไมเหมาะสมเลยไดอยางไร คุณลักษณะแหงความ
หนักแน นม่ั นคง และเต็มอกเต็มใจท่ี จะสําแดงความรั กต อฉันอยู เสมอไป
เปนเหตุผลหลักประการหน่ึ งท่ี ทําให ฉันเกิดใจปรารถนาอยากเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ี ไมดีของตัวเอง ถาเดฟเอาแตโกรธ ตะคอกใสฉัน ตําหนิติเตียน
และขูวาจะแยกทางกัน ฉันก็คงไมอาจเปล่ียนชีวิตได ฉันมาถึงจุดหน่ึงในชีวิตท่ีฉัน
จําเปนตองไดเห็นความรักในภาคปฏิบัติจริงๆ ซ่ึงเดฟก็ไดสําแดงใหฉันไดเห็น

บางครั้ง แคคําพูดมันยังไมเพียงพอ การเอยคํารักถือเปนเรื่องธรรมดา
ในสังคมเรา พอของฉันซ่ึงลวงละเมิดทางเพศฉัน ก็บอกวาเขารักฉัน คุณแม
ซ่ึงทอดท้ิงฉันก็บอกวารักฉันเหมือนกัน เพื่อนบางคนท่ีโกหกฉัน ก็บอกฉันวา
พวกเขารักฉันดวย ดังน้ัน คําพูดจึงเปนส่ิงท่ีหมดความหมายสําหรับฉันไปแลว
เดฟไมไดบอกวาเขารักฉันเทาน้ัน แตเขาสําแดงใหฉันไดเห็นถึงความรักท่ีพระเจา
ตองการมอบใหแกคนอื่นผานทางเรา คือความรักของพระองคน่ันเอง

ความโกรธท่ีควบคุมไมได

ความโกรธท่ี ควบคุมไม ได  สามารถเปล่ี ยนไปเป นความเกรี้ ยวกราด
ไดอยางรวดเร็ว ความเกรี้ยวกราดเปนส่ิงท่ีอันตราย ในรัฐของเราน้ี ผูคนพูด
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และทําอะไรหลายอยางซ่ึงสามารถหันเหทิศทางในชีวิตของเขาได เคยไดยินไหม
ขอความท่ีบอกวา "ฉันโกรธจนมองอะไรไมเห็นแลว"? ฉันก็รู สึกแบบเดียวกัน
ในวันท่ีฉันโกรธคุณนา ตอนน้ีฉันรู ตัววา ความโกรธท่ีฉันรู สึกอยูในตอนน้ันมัน
หนักหนากวาสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยูตอหนา ฉันคิดวาฉันคงไดสะสมความ
ไมพอใจกับคุณนามาพักหน่ึงแลวโดยไมมีการสะสาง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนวันน้ัน
เปนเหมือน "ฟางเสนสุดทาย" ท่ีทําใหหลังอูฐหัก

เม่ือเราเจอกับความโกรธของคนอื่นท่ีพุงเขามายังเรา บอยครั้งความโกรธ
เหลาน้ันไมไดเปนเพราะสถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึนในตอนน้ันแคน้ัน เราอาจขับรถ
ไปตามถนน แลวทําให ใครบางคนอารมณเสียเพราะเราลืมเปดไฟสัญญาณ
ถาเปนอยางน้ัน ความโกรธของเขาถือวาสมเหตุสมผลกับเหตุการณท่ีเพิ่งเกิดข้ึน
แตถาเราทําพลาดเรื่องเล็กๆ แลวทําใหใครบางคนโกรธจนถึงข้ันลงไมลงมือกับเรา
แสดงวาสาเหตุไมไดเปนเพราะเราเลย ถงึแมเขาจะพุงเปาความโกรธมายังเรากต็าม
อาจมีเรื่องราวบางอยางในชีวิตของเขาท่ีสะสมมานานนับเปนปๆ โดยไมไดรับ
การแกไข ทุกวันน้ี  มักจะมีขาวมือปนเดินเขาไปในอาคารแลวกราดยิงผู คน
ทําใหบางคนเสียชีวิต หลายคนบาดเจ็บ เพราะความโกรธเกรี้ยว เขาชักปนออกมา
ยิงคนท่ี เขาไมเคยรู จักเสียดวยซํ้า ทําไมหรือ? ความเกรี้ ยวกราดของเขาได
พอกพูนข้ึนจนกลายเปนความรุนแรงท่ีควบคุมไมไดไปแลว

มีผูคนมากมายในทุกวันน้ี ท่ีตองติดคุกติดตะรางเพราะฆาคนเน่ืองจาก
ความโกรธ ความสัมพันธของหลายคนตองพังลงเพราะคําพูดแยๆ ทําใหอีกฝาย
เจ็บปวด ลองนึกดูสิวา คนอีกมากมายเพียงใดท่ีจะมีชีวิตท่ีดีข้ึนในตอนน้ี ถาเพียง
แตพวกเขาไดรับการสอนใหรูจักควบคุมอารมณโกรธไดอยางเหมาะสม

ความโกรธเกรี้ยวท่ีนาประหลาดใจท่ีสุด คือตอนท่ีชาวยิวตางสงเสียงรอง
ใหตรึงพระเยซูผู ทรงเสด็จมาเพื่ อชวยพวกเขาใหรอด ท้ั งๆ ท่ีพระองคไม ได
กระทําผิดส่ิ งใดเลย ความอยุติธรรมครั้ งน้ี ถือเปนเรื่ องท่ีนาสยดสยองท่ี สุด
ในประวัติศาสตร แตพระเจาก็ทรงอภัยโทษใหพวกเขา และทรงริเริ่มแผนการไถ
และการรื้อฟนอันสมบูรณเพื่อเรา ชางเปนความรักท่ีนาอัศจรรยจริงๆ
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อยาใหพลังงานทางอารมณของคุณสูญเปลาไปกับความโกรธ

การท่ีเราโกรธน้ัน ตองใชพลังงานมากมาย คุณเคยสังเกตไหมวาคุณจะ
รูสึกเหน่ือยมาก หลังจากท่ีออกอาการโกรธไปแตละครั้ง? ฉันเคยนะ เม่ืออายุ
ปูนน้ีแลวฉันก็เริ่มรูสึกตัววา ฉันไมมีเวลาสําหรับการสูญเปลาอีกแลว ความโกรธ
คือการทําใหเวลาสูญเปลา และไมเคยเปนประโยชนอะไรตอใคร ยกเวนเปน
ความโกรธท่ีชอบธรรม ซ่ึงเปนเน้ือหาท่ีตองหยิบยกไปคุยกันในอีกบทหน่ึง ฉันพบวา
เม่ือฉันโกรธจัด ฉันตองใชเวลาพอสมควรท่ีจะทําใหตัวเองสงบลงได สุดทายฉันจึง
ตระหนักวา การออกแรงบางเล็กนอยเพื่ อท่ีจะควบคุมความโกรธขณะท่ี มัน
กําลังเริ่ มกอตัว จะดีกวาปลอยตัวเองใหโกรธจัดจนตองใชพลังงานมากมาย
ในการท่ีจะทําใหอารมณสงบลงได ฉันขอแนะนําวา ถาคุณขัดแยงกับใคร ใหมอบ
คนน้ันไวในพระหัตถของพระเจาเสีย จงทูลขอตอพระเจาวาใครเปนฝายถูก
ใครเปนฝายผิด และเปดใจพรอมท่ีจะยอมรับความจริง หากพระองคสําแดง
ใหคุณไดรู

หลายป เลยทีเดียวท่ี ฉันใชพลังงานสูญเปล าในการทะเลาะกับเดฟใน
เรื่องปญหากระจุกกระจิกซ่ึงไมใชเรื่องสลักสําคัญอะไรเลย เพราะฉันแคอยาก
เอาชนะ แตความรักยอมสละสิทธ์ิท่ีจะไดช่ือวาตนเองเปนฝายถูก (1 คร.13.5)
การเปนฝายถูก ไมใชจุดประสงคหลักของความรัก สวนใหญแลว พลังงานท่ีเรา
ใชไปกับการพยายามพิสูจนวาตนเองเปนฝายถูก คือการใชพลังงานไมถูกทาง
ถึงแมฉันจะโตเถียงกับเดฟอยูนาน จนเขายอมรับวา "คุณพูดถูก" ก็ไมไดหมายถึง
ฉันชนะแลว เพราะฉันได ทําใหพระเจาผิดหวังกับพฤติกรรมของตัวเองและ
เปนแบบอยางท่ีไมดีสําหรับคนรอบขาง

สันติสุขทําใหเรามีฤทธ์ิเดช แตความโกรธทําใหเราออนแอ ขอใหเราเลือก
ท่ีจะแสวงหาสันติสุขกับพระเจา กับตัวเราเอง และกับเพื่อนมนุษย
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เพราะวา `ผูท่ีจะรักชีวิตและปรารถนาท่ีจะเห็นวันดี ก็ใหผูน้ันบังคับ
ล้ินของตนจากความช่ัว และหามริมฝปากไมพูดเปนอุบายลอลวง
ให เขาละความช่ั วและกระทําความดี  แสวงหาความสงบสุ ข
และดําเนินตามน้ัน

1 เปโตร 3.10-11

หวังวาคุณคงยอมใชเวลาอานขอพระคัมภีรขางบนน้ี  มันชวยให ฉันได
เขาใจวา เราจะอธิษฐานขอสันติสุขเฉยๆ ไมได แตเราตองแสวงหา สืบเสาะ และ
ติดตามมันไปจนสุดหัวใจของเรา ฉันตองปรับปรุงตัว และปรับเปล่ียนตัวเองใหเขา
กับคนอื่นเพื่อจะมีสันติสุขได และฉันยังตองเต็มใจท่ีจะถอมตัวลงแบบเดียวกับท่ีฉัน
ทําตอคุณนาเพื่อเอยขอโทษทาน ถาฉันตองการสันติสุขจริงๆ

สันติสุขมีคาแคไหนสําหรับคุณ? ถาคุณไมเห็นวามันมีคุณคาอยางย่ิงยวด
คุณก็คงไมยอมลงมือทําอะไรเพื่อใหไดมันมา การควบคุมอารมณโกรธไว และ
เรียนรูท่ีจะยกโทษใหคนอื่นดวยใจกวางขวางอยางรวดเร็ว คือสวนหน่ึงท่ีจะชวย
คงรักษาสันติสุขไว แตตองพรอมท่ีจะเสียสละความปรารถนาสวนตัวของเราเสมอ
โดยเฉพาะอยางย่ิงความปรารถนาท่ีจะเปนฝายชนะ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวย
ใหคุณได ช่ืนชมยินดีกับสันติสุขในชีวิตประจําวัน ซ่ึงพระเจาทรงจัดเตรียมไว
ใหคุณแลวในพระเยซูคริสต ฉันพบวา พระเจาทรงแกแคนไดดีกวาท่ีฉันพยายาม
ทําเอง จงยอมใหพระเจาทรงทําหนาท่ีของพระเจา แลวคุณจะพบกับสันติสุข
มากข้ึนดวย

คุณไมจําเปนตองปลอยใหอารมณโกรธครอบงําคุณ มันจะยังคงวนเวียน
อยูรอบๆ คอยมองหาชองทางท่ีจะย่ืนหัวอันนาเกลียดของมันเขามา แตโดยการ
ทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การอธิษฐาน และการรูจักบังคับตนเอง เราก็ไม
จําเปนตองพายแพตอมัน พระวจนะของพระเจากลาววา พระองคจะทรงประทาน
ฤทธ์ิเดชแกเราท่ีจะครอบครองไดแมตองยืนหยัดอยูทามกลางศัตรูของเรา สําหรับ
ฉันแลว ความโกรธคือศัตรูตัวหน่ึงในชีวิตของฉันซ่ึงฉันจะไมยอมจํานนตอมัน
จงใหรางวัลตัวเอง... จงปลอยความโกรธท้ิงไป กาวผานพนมันไป และเปนสุขอยูกับ
สันติสุขจากพระเจา
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มีหลายส่ิงท่ีทําใหเราโกรธ แตก็มีบางคนท่ีอาจไมไดโกรธตอเรื่องใดเปนการ
เฉพาะเจาะจง เขาก็แคโกรธ บางครั้งเราไมรูวาความโกรธของเรามาจากไหน
มีหลายคนมาพูดกับฉันวา "ฉันรู สึกโกรธมาก และฉันไมรู วาทําไมดวยซํ้า...
ฉันเปนอะไรไปน่ี?" มีรากเหงาของความโกรธอยู ท่ี ใดท่ีหน่ึง ซ่ึงการอธิษฐาน
การขุดคุยนิดหนอย และการเผชิญกับความจริงใหมาก จะสามารถชวยใหเราเห็น
ท่ีมาของมันไดชัดเจนข้ึน ฉันพบวา พระเจามักจะสําแดงใหฉันเห็นวาปญหา
ของฉันจริงๆ คืออะไร เม่ือฉันทูลถามพระองค ส่ิงท่ีพระองคสําแดงใหฉันเห็น
อาจจะไม ใช ส่ิ งท่ี ฉันอยากจะได ยินเสมอไป โดยเฉพาะอย างย่ิ งถาพระองค
เปดเผยว าฉันเปนตัวปญหา แตพระองคทรงปรารถนาท่ี จะเผชิญหน ากับ
ความจริงในตัวตนภายในของเรา และใหมันปลดปลอยเราเปนไท

ฉันมีปญหาเรื่ องความโกรธ จนกระท่ังฉันเขาสู วัยกลางคน ทุกครั้ งท่ี
ไม ไดอะไรดังใจ อารมณของฉันก็จะประทุ ข้ึ นอยางรวดเร็ว เพราะฉันเห็น
พฤติกรรมของพอแบบเดียวกัน คนข้ี โมโหมักจะมาจากครอบครัวท่ี ข้ี โมโห
มันเป นพฤติกรรมท่ี เลี ยนแบบกันมา ถ าไม มี การเผชิญหน ากับความจริ ง
ความโกรธก็มีโอกาสท่ีจะคงอยูอยางน้ันไปเรื่อยๆ ยกตัวอยาง มีสถิติบอกวา
ผู ชายท่ีชอบทุบตีภรรยาเปนเพราะเขาเคยเห็นพอของตนเองทําเชนน้ั นกับ

3
บทที่
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แมมากอน ถึงแมเขาจะเกลียดภาพท่ีเห็นแมของตนเองถูกทําราย แตเม่ือเกิด
ความขัดแยงข้ึนในครอบครัวของตนเอง เขาก็จะทําแบบเดียวกันดวย

พอของฉันมักจะใชกําลังรุนแรงกับแม โดยเฉพาะตอนท่ี เขาด่ืมเหลา
เขาเปนคนข้ีโมโหมาก ถึงเราจะไมเคยขุดคนดูสาเหตุท่ีแทจริงของความข้ีโมโห
ของเขา แตเราก็พอจะทราบวา คุณปูก็เปนข้ีโมโหมาก ทานเปนคนเอาใจยากและ
ชอบแสดงความโกรธเพื่อควบคุมทุกคนในบาน พระคัมภีรสอนเราวา ความบาป
และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของ สามารถถายทอดจากรุนไปสูรุนได ยกเวนหากมีใคร
บางคนเรียนรู ท่ี จะรักพระเจาและเริ่ มนําหลักการของพระองคมาใช ในชีวิต
ของเขา (ฉธบ. 5.8-10)

ฉันได เห็นวงจรของความโกรธและความรุนแรงในครอบครั วของฉัน
ถูกหักทําลายไปในช วงชีวิตของฉัน และพระเจาก็ทรงประสงค ท่ี จะทําแบบ
เดี ยวกั นกั บทุ กคนท่ี มี ป ญหาในเรื่ องความโกรธ ลองใช เวลาครุ นคิ ดถึ ง
ครอบครัวท่ีคุณโตข้ึนมา บรรยากาศในครอบครัวเปนอยางไรบาง? พวกผูใหญ
ในบานปฏิบั ติตอกันและกันอยางไรบางในเวลาท่ี เขาเกิดความขัดแยง? ใน
ครอบครัวเต็มไปดวยการเสแสรง หรือทุกคนปฏิบัติตอกันและกันอยางใสซ่ือ
และเปดเผย? ถาบังเอิญคุณเปนหน่ึ งในคนสวนนอยท่ี โชคดีเติบโตข้ึนมาใน
บรรยากาศแหงความรักพระเจา คุณก็ควรท่ีจะขอบคุณพระเจาเพราะน่ันเปนส่ิงท่ี
ชวยให คุณมีจุดเริ่ มตนท่ี ดีในการดําเนินชีวิต แต สําหรับพวกเราหลายคนท่ี
ไมมีแบบอยางท่ีดีในชีวิต เราก็ยังสามารถรับการเยียวยาผานทางความรักของ
พระเจา และความจริงแหงพระวจนะของพระองคได

เราจะเผชิญหนากันโดยใชแนวทางของพระเจาไดอยางไร?

พ อของฉันไม เพี ยงแต เป นคนชอบความรุนแรงเท าน้ั น แม ก็ ไม เคย
เผชิญหนากับพอดวย ทานออกจะข้ีกลัว อยูอยางหว่ันๆ ภายใตอํานาจบีบบังคับ
ของพอ ไมเพียงแตทานจะไมปกปองตัวเองเทาน้ัน ทานไมยอมปกปองตัวฉันดวย
ฉั นค อยๆ ซึ มซั บเอาความรู สึ กรั งเกี ยจในความอ อนแอท่ี มี อยู ในตั วแม

  



21

ฉันจึงต้ังปณิธานไว ต้ั งแตยังเล็กเลยวา ฉันจะไมออนแอและไมยอมใหใครมา
ขมเหงฉันได เม่ือฉันพยายามท่ีจะปกปองตัวเอง ฉันกลับกลายเปนท่ีคนชอบ
ควบคุมคนอื่น ฉันคิดเอาวา ถาฉันควบคุมทุกส่ิงทุกอยางและควบคุมทุกคนไวได
ฉันก็จะไมตองเจ็บปวด แตพฤติกรรมเชนน้ั นไม ไดผล เพราะน่ั นไม ใช ส่ิ งท่ี
สอดคล องกั บแนวทางของพระเจ า สามีของฉันค อยๆ ใชการเผชิญหน า
ตามแนวทางของพระเจาในความสัมพันธของเรา ถึงแมตองใชเวลามากมาย
แตมันก็เปนส่ิงท่ีชวยใหชีวิตของฉันเปล่ียนไป

ถึ งแมพระเจ าทรงเรียกเราให ดํารงอยู ในสันติ สุข และตองพยายาม
ทุกวิถีทางท่ี จะเสาะแสวงหาสันติสุข แตการท่ี เราไมกลาเผชิญหนากับคนท่ี
ปฏิบัติตอเราอยางไมถูกตองน้ัน ไมใชวิธีท่ีดีในการจัดการกับความขัดแยง เรา
คอยๆ เรียนรูวาในครอบครัวของเราน้ัน การเปดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมา
คือแนวทางท่ี ดี ท่ี สุดทุกครั้ งไป เดฟกับฉันมีลูกท่ี โตแลวส่ี คน และเราทุกคน
ก็ใชเวลาอยูรวมกันมาก อาจมีบางครั้ งท่ี เรารู สึกโกรธ หรือมีคําพูดท่ีกระทบ
กระท่ังกัน แตฉันดีใจอยางย่ิงท่ีไมมีใครเก็บความโกรธไวนาน เราเปดอกคุยกัน
และเม่ือมีบางเรื่องท่ีเราไมเห็นดวยกัน เราก็พยายามท่ีจะยอมรับในการคิดตางน้ัน
เรารูถึงอันตรายของการทะเลาะเบาะแวง และมุงม่ันท่ีจะขจัดการทะเลาะเบาะแวง
ใหหมดไปจากครอบครัว ฉันแบงปนเรื่ องน้ีก็เพื่อจะช้ี ใหเห็นวา ถึงแม ฉันจะ
เติบโตมาในครอบครัวท่ีมีการข้ีโมโห และในตอนแรกๆ ฉันเองกนํ็าเอาพฤติกรรมน้ัน
เขามาในครอบครัวของฉันเองดวย แตรูปแบบพฤติกรรมแหงความบาปน้ัน
ไดถูกหักทําลายไปแลวโดยพระเมตตาและพระคุณ ของพระเจาและโดยการยอม
เช่ือฟงตอพระวจนะของพระองค

การเผชิญหนากันตามแนวทางของพระเจา เริ่ มตนได โดยการทําตาม
การทรงนําของพระเจาและตองรอคอยใหพระเจาเปนผู ทรงนําเราใหกระทํา
เชนน้ัน การเผชิญหนาเร็วและบอยเกินไป รังแตจะทําให ข้ี โมโหย่ิงโกรธและ
โมโหหนักข้ึ นไปอีก ให เราเอยปากพูดถึ งปญหาดังกล าวแบบสงบและด วย
ความรัก และพยายามพูดคุยกันแบบเรียบงาย การเผชิญหนากับความโกรธดวย
ความโกรธน้ันไมไดผล ดังน้ัน เม่ือคุณจะเปดอกคุยกัน จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีคุณ
จะตองรักษาความสงบน่ิงไว
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จงพูดกับคู กรณีของคุณว า คุณอยากจะบอกวา คุณรู สึกอยางไรตอ
พฤติกรรมของเขา และบอกใหเขารูวาส่ิงท่ีเขาทําน้ัน เปนส่ิงท่ีไมอาจยอมรับได
พยายามรักษาระดับเสียงของคุณใหออนโยน และหนักแนน จงยืนยันวาคุณ
รักเขา และอยากรักษาความสัมพันธอันดีตอกันไว แตคุณยอมรับไมไดในการ
ไมใหเกียรติ หรือปฏิบั ติตอกันอยางไมถูกตองไมวาจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
อย าประหลาดใจ ถ าในตอนเริ่ มแรกอี กฝ ายจะไม ยอมรั บในส่ิ งท่ี คุณพู ด
ออกไป เราทุกคนจําเปนตองใชเวลาเพื่อใหคําพูดคอยๆ ซึมซับเขาไปในใจของเรา
อยาประหลาดใจถาเขาแสดงอาการโกรธและเริ่มกลาวหาวาคุณคือตัวตนเหตุ
ของปญหา จงหนักแนนในการตัดสินใจของคุณ จงอธิษฐานใหมาก และใหเวลา
พระเจาทําการของพระองค บอยครั้ ง ท่ี คูกรณีมักจะกลับมาหาคุณภายหลัง
และกลาวคําขอโทษ และยอมรับคุณพูดถูกแลว

เม่ือเดฟเผชิญหนากับฉัน เขาบอกกับฉันวา เขารักฉันแตไมสามารถแสดง
ความนับถือฉันได หากฉันไม ยอมรั บว าตนเองมีพฤติกรรมท่ี ไม เป นไปตาม
แนวทางของพระเจา และเต็มใจใหพระองคเปล่ียนแปลงฉัน เขาบอกฉันวาทาทีและ
ถอยคําท่ีฉันพูดกับเขาทําใหเขารูสึกอยางไรบาง และเขาบอกวาความเจ็บชํ้าทาง
อารมณท่ีเขาไดรับจากฉันน้ันคงตองใชเวลามากทีเดียวในการเยียวยา แตเขา

คําตอบออนหวานทําใหความโกรธเกรี้ ยวหันไปเสีย แตคํา
กักขฬะเราโทสะ

สุภาษิต 15.1

ล้ินท่ีสุภาพ (พรอมดวยฤทธ์ิ เดชแหงการเยียวยาจากล้ิน)
เปนตนไมแหงชีวิต แตล้ินตลบตะแลงทํานํ้าใจใหแตกสลาย

สุภาษิต 15.4

ความพากเพียรจะชักนําผู ครอบครองได  และล้ิ นท่ี ออนหวาน
จะทําใหกระดูกหักได

สุภาษิต 25.15
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ไม เคยปฏิบั ติ ไม ดีตอฉัน และไม เคยทํามึนตึงกับฉันซ่ึ งเปรียบเสมือนตัดฉัน
ออกไปจากชีวิตของเขา ตอนแรกฉันก็หัวด้ือ และปกปองตัวเองมาก ฉันพยายาม
บอกถึงความผิดดานตางๆ ของเขา แตสุดทายฉันก็ยอมแสดงความรับผิดชอบ
และเริ่มรวมมือกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพื่อเปล่ียนแปลงตัวเอง ความหนักแนน
สงบน่ิง ท่ีเดฟสําแดงออกมาตลอดชวงเวลาเหลาน้ันนับเปนสวนท่ีสําคัญมาก
และฉันเช่ือวามันเปนส่ิงสําคัญสําหรับทุกคนท่ีตกอยูในสถานการณท่ีจําเปนตอง
ทําการเผชิญหนา

ถูกใชเปนเคร่ืองมือ และถูกใชในทางท่ีผิด

คําวา ลวงละเมิด หมายถึง การใชในทางท่ีผิด หรือ การใชแบบไมเหมาะสม
ถาพอลวงละเมิดทางเพศลูก เทากับเขาใชลูกของตนเองในทางท่ีผิด ถาแม ไมยอม
พูดถอยคําท่ี แสดงความรักเมตตาตอลูกของตน เท ากับเธอล วงละเมิดลูก
เพราะปฏิ บั ติ ต อลู กอย างไม สมควร ถ าสามีตบตีหรื อทุบตีภรรยาของตน
เทากับเขาเปนคนลวงละเมิด ถาใครพยายามควบคุมชีวิตของคนอื่ น เทากับ
เขากําลังลวงละเมิดคนอื่ น พระเจาทรงสรางเราข้ึนมาใหปรารถนาความรัก
การยอมรับ และเสรีภาพ ความตองการเหลาน้ี คือสวนหน่ึงในรหัสพันธุกรรม
ของเรา และยากท่ีเราจะดําเนินอยางเหมาะสมไดหากปราศจากส่ิงเหลาน้ี

ฉันรู สึ กสลดหดหู มากเม่ื อนึกถึ งการล วงละเมิดท่ี เกิดข้ึ นมากมายใน
สังคมเราทุกวันน้ี มันดูเหมือนเรากําลังอยู ในโลกท่ีเต็มไปดวยความโกรธแคน
ซ่ึ งแตละคนเปรียบเสมือนระเบิดเวลาท่ี พรอมจะระเบิดออกมาได ทุกขณะ
แตละคนกลายเปนคนท่ี เห็นแก ตัวและเอาแต ใจตัวเอง และความโกรธของ
แตละคนก็เพิ่มพูนข้ึนไปพรอมๆ กันดวย สวนตัวฉันเช่ือวามีเพียงพระเจาเทาน้ัน
ท่ีเปนคําตอบสําหรับปญหาท่ีเรากําลังเผชิญอยูในเวลาน้ี เราไมสามารถควบคุม
ส่ิงท่ีโลกน้ีกําลังกระทําอยู ได แตเราสามารถท่ีจะมุงม่ัน ไมดําเนินตามวิถีทาง
ของโลก เราควรตัดสินใจทําส่ิงตางๆ ตามท่ีชอบพระทัยของพระเจาและในวิถีทาง
ของพระองค ถาเรากระทําเชนน้ัน ชีวิตของเราสามารถท่ีจะเปนแสงสวางซ่ึง
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จะสะทอนใหคนอื่นไดเห็นแบบอยางอันดีได ใหเราปาวประกาศวา "ทานก็จง
เลือกเสียในวันน้ีวาทานจะปรนนิบัติใคร... แตสวนขาพเจาและครอบครัวของ
ขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระยาหเวห" (โยชูวา 24.15)

การลวงละเมิดทุกรูปแบบ ท้ิ งความโกรธแคนตกไว ท่ี เหย่ื อ คุณโกรธ
คนท่ีลวงละเมิดคุณไหม? บางที การยกโทษใหแกคนเหลาน้ันเสีย อาจเปน
จุดเริ่มตนท่ีจะนําการเยียวยามาสูคุณ ทําใหคุณกลับต้ังตนใหมได ยอหน 20.23
บันทึกถอยคําท่ีพระเยซูตรัสบอกสาวกของพระองควา พวกเขาจะใหบาปคงอยู
กับผู ใด ความบาปก็จะคงอยูกับผู น้ัน แตถาพวกเขายกโทษใหแกผู ใด ผู น้ันก็
จะไดรับการยกโทษบาปดวย เม่ือเราปฏิเสธท่ีจะยกโทษใหแกคนท่ีทําใหเราเจ็บชํ้า
อาจจะเปนเหตุใหเราเก็บความบาปน้ันไวในตัวเรา และเราก็จะทําความบาปน้ัน
ซํ้าอีก หลายคนท่ีเคยถูกลวงละเมิด กลับกลายเปนคนท่ีลวงละเมิดคนอื่นดวย
หรืออยางนอยเขาก็จะกลายเปนคนข้ีโมโห และไมสามารถจะเปล่ียนแปลงได
จนกวาเขาจะยกโทษใหแกคนท่ีทําใหเขาบาดเจ็บไดอยางส้ินเชิง ซาตานจะพยายาม
เต็มกําลังท่ีจะทําใหเราแตละคนมีบาดแผล โดยหวังวาเราทุกคนจะดําเนินชีวิต
อยูภายใตความโกรธ แตขอใหนึกถึงพระธรรมปญญาจารย 7.9 ท่ีวา "ความโกรธ
ฝงอยูในทรวงอกของคนเขลา" เราจะกลายเปนคนเขลา หากเราเก็บความโกรธ
ไวในอกเราตอนท่ีถูกคนอื่นทําราย จงใหรางวัลตอตัวเองโดยการยกโทษเสีย

ในป 1985 คุณรูธ ยาของบิล เพลเก ถูกฆาตกรรมโดยเด็กสาววัยรุนส่ีคน
เธอเปนคริสเตียนท่ีดี และจัดกลุมศึกษาพระคัมภีรท่ีบานเปนประจํา เย็นวันหน่ึง
เธอเปดประตูบานตอนรับคนกลุมหน่ึง หวังวาจะสอนพระวจนะของพระเจา
ใหแกพวกเขา แตเด็กผูหญิงกลุมน้ีกลับเขาไปในบานและลงมือสังหารเธออยาง
เหี้ยมโหด

คืนหน่ึงในเดือนพฤศจิกายน 1986 บิล น่ังคิดถึงคุณยาของเขา

*    *     *

บิล เพลเก เลาวา ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน ผมเฝาครุนคิดถึงชีวิตและ
ความตายของคุณยา ผมเริ่มนึกถึงความศรัทธาของทาน คุณยาเปนคริสเตียนท่ี
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อุทิศตน และผมก็โตข้ึนมาในครอบครัวคริสเตียน ผมนึกคําตรัสของพระเยซูท่ีวา
ถาเราตองการใหพระบิดาผูทรงสถิตในสวรรคยกโทษใหเรา เราก็ตองยกโทษใหแก
คนท่ีกระทําผิดตอเราดวยเชนกัน... ผมรูวา พระเยซูกําลังหมายถึง การยกโทษ
ควรเปนอุปนิสัยปกติของเรา เปนวิถีการดําเนินชีวิต ยกโทษ ยกโทษ ยกโทษ และ
ยกโทษตอไปเรือ่ยๆ... ผมจึงเกดิความคิดวา บางทีผมนาจะลองยกโทษ (พอลลา คุเปอร
เด็กสาวอายุสิบหา ท่ีเปนหัวหนาแกงค) ในส่ิงท่ีเธอไดทํากับคุณยา ผมคิดในใจวา
วันหน่ึงผมคงทําอยางน้ัน เพราะมันเปนส่ิงท่ีถูกตองซ่ึงเราควรทํา

ย่ิงผมนึกถึงเรื่องของคุณยามากเทาใด ผมก็ย่ิงรูสึกวาทานคงใจหายเปนแน
ถารูวาพอลลาถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต... ผมยังรูสึกดวยวา ทานคงตองการ
ใหใครบางคนในครอบครัวของเราสําแดงความรัก และความสงสารแบบเดียว
กันดวย ผมรูสึกวาเรื่องน้ีตกเปนภาระของผม ถึงแมผมจะรูวาการยกโทษเปนส่ิงท่ี
ถูกตอง แตการแสดงความรัก และความสงสาร นาจะเกินกวาเหตุ เพราะคุณยา
ถูกพวกเขาฆาตกรรมอยางเหี้ยมโหด แตเพราะแนใจวาน่ีเปนส่ิงท่ีคุณยาตองการ
และโดยสวนตัวผมก็รู วาไมมีหนทางอื่นใดท่ีจะทําตามความประสงคน้ีได ผมจึง
ทูลขอตอพระเจาใหประทานความรักและความสงสารสําหรับพอลลา คูเปอร
และคนในครอบครัวของเธอ ใหแกผมดวย เพื่อผมจะไดสามารถสําแดงใหพวกเขา
ไดเห็นในนามของคุณยา

น่ันเปนคําอธิษฐานส้ันๆ แตในทันทีน้ัน ผมก็เริ่มคิดถึงขอความท่ีจะเขียน
ถึงพอลลา เพือ่เลาใหเธอฟงวาคุณยาเปนคนอยางไร และทําไมทานถงึยอมเปดบาน
ใหพวกเธอได เขามาในตอนน้ัน ผมตองการท่ี เลาถึงความศรัทธาของคุณยา
ใหเธอไดฟง

ผมรู ว าคําอธิษฐานขอความรักและความสงสาร ได รับการตอบจาก
พระเจาแลว เพราะผมรูสึกอยากจะชวยเหลือพอลลาข้ึนมา และรูในทันทีน้ันวา
มันเปนการไมถูกตองท่ีจะปลอยใหพอลลาถูกลงโทษ คืนน้ัน ผมไดรับบทเรียนท่ี
ทรงพลังท่ีสุดในชีวิตของผม น่ันคือฤทธ์ิเดชแหงการเยียวยาท่ีมีอยูในการยกโทษ
เม่ือหัวใจของผมไดรับการสัมผัสดวยความเมตตาสงสาร การยกโทษก็เกิดข้ึน
เม่ือเกิดการยกโทษข้ึนแลว มันก็นําการเยียวยามาอยางมหัศจรรย เปนเวลา
หน่ึงปครึ่งแลวนับแตคุณยาไดเสียชีวิตไป ตลอดชวงเวลาเหลาน้ัน ทุกครั้งท่ีผม
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นึกถึงคุณยา ผมก็นึกถึงแตภาพความตายของทาน ชางเปนภาพท่ีนาสยดสยอง
เม่ือนึกถึงความตายอันนาสะพรึงกลัวท่ีทานตองเผชิญ แตผมรูวา เม่ือจิตใจของผม
ไดรับการสัมผัสดวยความเมตตาสงสาร และการยกโทษ นับแตวินาทีน้ันเปนตนมา
ทุกครั้งท่ีผมนึกถึงคุณยา ผมไมไดนึกถึงภาพการตายของทานอีกเลย แตผมจะ
นึกถึงภาพการดําเนินชีวิตของทาน นึกถึงจุดหมายในชีวิต และความเช่ือศรัทธา
ของทาน ผมนึกถึงจิตใจท่ีงดงามและสุดประเสริฐของทาน

การยกโทษ ไมไดหมายถึง การลบลางส่ิงท่ีคูเปอรไดกระทําไว และไมได
หมายความวา เธอจะไมตองไดรับผลลัพธแหงการกระทําของเธออีก มันไมได
หมายความวา เราตองยกโทษแลวลืมๆ ไปเสีย ผมคงไมมีวันลืมในส่ิงท่ีเกิดข้ึน
กับคุณยาไดเลย แตผมสามารถปลดปลอยความคิดอยากแกแคนพอลลาไปเสีย
ผมสามารถนึกภาวนาใหเธอไดพบเจอกับส่ิงท่ีดี

*    *     *

เรื่องจริงเชนท่ีไดหยิบยกมาขางตนน้ี เปนส่ิงท่ีสรางแรงบันดาลใจไดดีย่ิง
มันทําใหเราเห็นวา เราสามารถยกโทษใหแกทุกคนไดอยางแทจริง หากเรายอม
มองเลยพนส่ิงท่ีเขาไดกระทําตอเราน้ันไปเสีย และเริ่มคิดวา ในระยะยาวแลว อะไร
คือส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องน้ี พระเจาไดทรงสอนฉันวา
อยาเพียงแตมองวาอีกฝายไดทําใหฉันเจ็บใจอยางไร แตใหมองวาเขาไดทําราย
ตัวเองหนักหนากวาเพียงใด และใหฉันเต็มใจท่ีจะยกโทษและอธิษฐานเผื่อพวกเขา

ความโกรธท่ีเกิดจากการเนนความสมบูรณแบบ

หากเราชอบสรางความคาดหวังจากตัวเองหรือคนอื่นแบบเกินจริง มันก็
อาจกลายเปนรากเหงาของความโกรธในตัวเราข้ึนมาได คนท่ีชอบเนนความ
สมบูรณแบบ หมายถึง คนท่ีไมเคยพอใจอะไรเลยถามันยังไมสมบูรณแบบ คําวาดี
ยังไมเพียงพอ ความเปนเลิศก็ยังไมเพียงพอดวยซํ้า... ทุกอยางตองสมบูรณ
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แบบเทาน้ัน ถาคนท่ี มุ งเนนความสมบูรณแบบไมยอมเปดใจใหพระเจาสราง
ความสมดุลแกชีวิตของเขา ความปรารถนาท่ีจะทําทุกอยางใหสมบูรณแบบก็จะ
กลายเปนตนเหตุทําใหเขาเต็มไปดวยความเครียด และขาดความสุขในชีวิต

ชีวิต ไมมีอะไรท่ีสมบูรณแบบ และคนเราในโลกน้ีก็ไมมีใครสมบูรณแบบดวย
แตพระเจาไดทรงประทานความสามารถแกเราท่ีจะอดทนตอทุกอยางท่ีเขามา
ดวยอารมณความรูสึกท่ีดี ถาเรายินยอมพรอมใจ

*     *     *

แมของลิซา เปนคนท่ีเขมงวดตอเธอมากๆ ทุกส่ิงท่ีลิซาทําจะตองสมบูรณแบบ
เทาน้ัน ถึงแมลิซาจะไมใชคนท่ีมีพรสวรรคทางดนตรี แมของเธอก็ยังยืนกราน
ให เธอเรียนเปยโน และบังคับเธอใหฝกอยางหนักเปนเวลาหลายๆ ช่ั วโมง
แมแทบไมเคยชมลิซาในเรื่องใดเลย หรือถึงแมเธอจะเอยชมชนิดนานๆ ครั้ง แตก็
ไมวายท่ีจะตองเอยถึงอีกหลายๆ เรื่องท่ีลิซายังจําเปนตองปรับปรุงตัว ท้ังหมดน้ี
สงผลใหลิซารู สึกโกรธตัวเองแบบฝงลึกในใจกับความบกพรองท้ังหลายแหลใน
ทุกๆ อยางท่ีเธอทํา ลิซายังเปนคนเจาระเบียบและเอาใจยาก ท้ังตอสามีและลูก
ท้ังสองคนของเธอ เม่ือถึงอายุสามสิบ ลิซา เกิดอาการแผลเปอย และมีอาการ
ลําไสแปรปรวน ซ่ึงเปนผลมาจากท่ีเธอใชชีวิตดวยความเครียดมาตลอด

ตอนน้ี ลิซากําลังรับคําปรึกษาจากผูใหคําปรึกษาคริสเตียน และมีอาการ
ดีข้ึนบาง แตมันเปนสงครามท่ีตองตอสูเปนรายวัน ชีวิตมีเรื่องใหคิดอยูทุกวัน
พอตกเย็น ก็มีหลายอยางท่ี ไมเปนด่ังใจใหเธอตองคิด ซ่ึงลิซาตองต้ังใจท่ีจะ
ไมยอมใหส่ิงเหลาน้ันมากระทบความรูสึกของเธอ เธอตองการท่ีจะหลุดพนจาก
อํานาจครอบงําของการคาดหวังความสมบูรณแบบ แตคงจะตองใชเวลาอีกสัก
พักใหญกวาท่ี จิตใจของเธอจะถูกเปล่ียนแปลงใหมในเรื่องน้ี  ลิซาตองเรียนรู
ท่ีจะดําเนินตามพระวจนะของพระเจา เช่ือในส่ิงท่ีพระคัมภีรบอกไว และตองไม
ตอบโตตอสถานการณตามอารมณ บนพื้นฐานแหงการ คาดหวังดวยความเขมงวด
ในความทรงจําซ่ึงแมของเธอปลูกฝงไว
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พระเยซูเปนเพียงผูเดียวท่ีสามารถทําตามขอเรียกรองของพระบัญญัติได
จนครบถวน และพระองคไดทรงกระทําแทนเราแลวเพื่ อเราจะเปนอิสระจาก
ธรรมบัญญั ติได ถึงแม เราจะมีทาทีความต้ังใจจริงท่ีจะทําส่ิงท่ี สมบูรณแบบ
เพื่อพระเจา เราก็จะยังมีขอบกพรองบางอยางโผลออกมาอยูดี ตราบใดท่ีเรายังคง
อยู ในธรรมชาติเน้ือหนัง ในกายท่ีเปนเน้ือและเลือด และมีจิตใจท่ียังคงไดรับ
ผลกระทบจากส่ิงตางๆ รอบตัวเราอยูแบบน้ี โดยการศึกษาพระวจนะของพระเจา
และการใชเวลากับพระองค เราก็จะเติบโตข้ึนไปสูความสมบูรณแบบ แตเราจะตอง
เรียนรู ท่ีจะมีความยินดีในจุดท่ีเราเปนอยู ในขณะท่ีเรากําลังเดินไปสู จุดหมาย
ปลายทางของเรา

ชีวิต เปนเรื่องของการเดินทาง ไมใชจุดหมายปลายทาง
ฤทธ์ิเดชของพระเจาสามารถทําการไดอยางสมบูรณแบบในความออนแอ

ของเรา เราสามารถเขมแข็งได แตในพระองคเทาน้ัน การท่ีเราโกรธตัวเอง
ก็ไมไดเปนประโยชนใดๆ ตอตัวเราเลย เพราะเราไมสามารถเปนคนสมบูรณแบบ
อยูทุกเวลาได ฉันไดรับบทเรียนวา ฉันจะทําทุกอยางใหดีท่ีสุดแลวปลอยท่ีเหลือ
ไวกับพระเจา

ความตองการท่ีไมไดรับการสนองตอบ

เราทุกคนยอมมีความตองการบางเรือ่งท่ีสมเหตุสมผล และไมใชเรือ่งผดิอะไร
ท่ี เราจะคาดหวังวาจะไดรับบางอยางเหลาน้ันจากคนท่ี มีความสัมพันธกับเรา
แตเราตองแนใจวาเราไดรองขอตอพระเจากอน และไววางใจใหพระองคทําการ
ผานทางคนอื่นๆ คนเราสวนใหญจะถูกดึงดูดเขาหาคนท่ีมีจุดแข็งตรงกันขาม
กับเรา พระเจาทรงวางแผนการใหเราแตละคนมีความแตกตางกัน เพื่อเราจะได
ตองการซ่ึงกันและกัน ไมมีใครท่ีมีทุกอยางครบถวนในตัวเอง แตเราแตละคน
มีบางอยางท่ีจําเปนอยูในตัวเรา เพื่อใหเกิดความสมดุลอันดีในชีวิต ฉันเปนคน
คอนขางกาวราว สวนสามีของฉันไมคอยอยากเอาเรื่องเอาราวกับใคร เรื่องน้ีเปน
สาเหตุท่ีทําใหเราทะเลาะกันอยูหลายป แตตอนน้ีเรามองวา ฉันก็แคกระตุนใหเขา
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ลงมือทําอะไรบาง สวนเขาก็ชวยปรามฉันใหชาลงหนอย เพื่อจะไดไมทําอะไร
ไปตามอารมณ เราท้ังสองชวยถวงดุลกันและกันไดพอดี คุณอาจอยูในสภาพ
คลายกัน แตถาคุณมีมุมมองท่ีไมถูก คุณก็จะใชเวลาตลอดท้ังชีวิตเพื่อเรียกรอง
อะไรบางอยางจากอีกคนหน่ึงท่ีมีบุคลิกแตกตางจากคุณ ท้ังๆ ท่ีเขาไมรูตัวดวยซํ้าวา
จําเปนตองใหตามท่ีคุณตองการ

ฉันเช่ือวาพระเจาจะทรงประทานส่ิงท่ี จําเปนจริงๆ ทุกอยางใหแก เรา
แตพระองคจะทรงกระทําผ านทางใครก็ ได ท่ี พระองคทรงเลือก ฉันใช เวลา
มากมายทะเลาะกับเดฟ เพราะเขาไมเขาใจฉัน หรือเพราะเขาไมยอมใชเวลา
มากมายหลายช่ัวโมงในการพูดถึงปญหาของเรา แผนการของเขาก็งายๆ คือ
เขายอมรับว ามีปญหา แล วก็ ทําอะไรเท าท่ี เราจะทําได  จากน้ั นก็ละความ
กระวนกระวายทุกอยางไวกับพระเจา (1 ปต. 5.7) สวนฉันน้ันกลับกัน ฉันอยากหา
ขอสรุปใหไดวาจะตองทําอะไรบาง แนนอน เดฟเปนฝายถูก แตฉันไมเพียงแต
มีบุคลิกท่ีแตกตางไปจากเขาเทาน้ัน ฉันยังเปนเด็กกวาเขามากในเรื่ องความ
ไววางใจพระเจา

ตลอดหลายปท่ีผานมา ฉันไดเรียนรูท่ีจะไมเก็บเอาความทรงจําเรื่องตางๆ
ท่ี ฉั นคิดว าเป นความต องการท่ี ไม ได รับการสนองตอบ ซ่ึ งจะส งผลให มัน
กลายเปนรากเหงาของความโกรธในชีวิตของฉันได  ฉันเรียนรู ท่ี จะไววางใจ
พระเจาในเรื่องความตองการตางๆ ของฉัน ฉันรูวาเดฟรักฉัน และปรารถนา
ให ฉันได รั บในส่ิ งท่ี ต องการ แต ความเป นจริ งก็ คื อ เขาไม ได สั งเกตเห็ น
ความตองการเหลาน้ันอยูทุกครัง้ไป บางครั้งเขาก็ไมรูวาควรทําอยางไร หรือไมก็คง
เปนเพราะวาพระเจาไมไดสรางเขาข้ึนมาแบบน้ัน ฉันได เรียนรู ท่ี จะมองเห็น
ความดีตางๆ ท่ีเดฟไดทําไป และมองขามส่ิงเล็กๆ นอยๆ ท่ีเขาไมไดทําน้ันเสีย

การท่ีเรามีใจกตัญู คือรูจักขอบพระคุณในส่ิงท่ีเรามีน้ันจะชวยเราไดมาก
ในการหลีกเล่ี ยงความโกรธและรู สึ กขั ดเคื องใจ จงมี ใจขอบพระคุณและ
กลาวขอบคุณเสมอๆ เราตองตอตานความโกรธอยางจริงจัง ไมเชนน้ัน เราเอง
จะกลายเปนฝายท่ีเจ็บปวดมากกวาคนอื่นใด
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ความจําเปนท่ีตองไดรับการตักเตือนวากลาว

ในชวงท่ี เรายังแตงงานกันใหมๆ น้ัน ฉันจําเปนตองไดรับการตักเตือน
วากลาวจากเดฟ ถึงแมตอนแรกฉันจะไมคอยชอบเทาไหรนัก เขาทําไปก็เพราะ
เขารักฉัน และตองการใหความสัมพันธในครอบครัวของเราเขมแข็ง พระคัมภีร
สอนเราวา เพื่อนแทอาจทําใหเราเกิดบาดแผลบางดวยการตักเตือนในยามท่ีจําเปน
เปนการงายกวาท่ีจะปลอยใหพฤติกรรมท่ีผิดๆ ผานหูผานตาเราไปเสียเพื่อเรา
จะไดไมตองกระทบกระท่ังกันดวยการวากลาวตักเตือน แตเพราะเราหวงใยเขา
อยางแทจริง จึงตองยอมพูดออกมา

เด็กๆ ไมเพียงแตตองการความรักและการโอบกอดเทาน้ัน พวกเขาตองการ
การตักเตือนวากลาวด วย ถาเด็กคนใดไม ไดรับการอบรมส่ั งสอน เขาก็จะ
กลายเปนคนหัวด้ือ ไมรู จักเคารพนับถือผู ใหญ ชายและหญิงสวนใหญท่ีอยูใน
เรือนจําเลาวาพอแมไมเคยวากลาวตักเตือนพวกเขาอยางเหมาะสมเลย แซนดรา
ลูกสาวของเรากับสตีฟ สามีของเธอ มีลูกสาวฝาแฝดสองคน ซ่ึงตอนน้ีกําลัง
อายุแปดขวบ สตีฟกับแซนดรา เปนพอแม ท่ี ดี ซ่ึ งแสดงความรักตอลูกมาก
แตท้ังสองก็เห็นความสําคัญของการวากลาวตักเตือนลูก เพื่อจะใหคุณไดเห็นวา
เด็กมีอาการตอบสนองอยางไรบางตอความรกัและการวากลาวตักเตือนอยางสมดุล
ฉันจะเอาขอความท่ีแองเจิล หลานสาวของฉันเขียนถึงแมของเธอมาแบงปน
ใหคุณอาน ในขณะท่ีเธอถูกส่ังใหอยูในหองนอนเพียงลําพังในตอนเย็นวันหน่ึง
โทษฐานท่ีพูดโกหก

"คุณแมคะ หนูรักแมมาก หนูเปนหวงแม และอยากใหแมรูวา หนูรักแม
มากๆๆๆๆๆ"

แองเจิล รูวาการถูกตักเตือนเปนส่ิงท่ีถูกตองแลวสําหรับเธอ และเห็นวา
น่ันคือวิธีหน่ึงในการแสดงความรักของพอแม เธอเขียนขอความคลายๆ กัน
ถึงคุณพอดวย

พระวจนะของพระเจาบอกเราวา พระเจาทรงตีสอน (ตักเตือนวากลาว)
บุคคลท่ีพระองคทรงรัก (ฮบ.12.6) พระองคไดทรงวางแบบอยางไว เพื่อใหเรา
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ปฏิบติัตอลูกของเราดวย จงใหความรกัตอลูกของเรามากๆ ยกโทษใหพวกเขามากๆ
และตองอบรมส่ังสอน วากลาวตักเตือนพวกเขาในเวลาอันเหมาะสม

รากเหงาตางๆ ของความโกรธอาจหย่ังลึกอยูในชีวิตของเรา บางทีรากเหงา
แหงความโกรธของคุณอาจไม ไดถูกกลาวถึงในท่ี น้ี  จงทูลขอใหพระเจาทรง
สําแดงวาอะไรสามารถทําใหคุณโกรธ เม่ือคุณรู สึกโกรธ อยาคิดเพียงแควา
อะไรคือส่ิงท่ีกระตุนใหคุณเกิดความโกรธ แตลองนึกถึงเหตุการณอื่นๆ ในชีวิต
ของคุณท่ีทําใหคุณรูสึกในทํานองเดียวกันน้ีดวย มันมีรูปแบบท่ีเหมือนกันไหม?

เพียงแค เขาใจถึงรากเหง าของปญหา ไม ไดหมายความวามันจะชวย
ใหเราแกปญหาได โดยอัตโนมัติ แต มันจะชวยใหเราเกิดแสงสวางและเขาใจ
ความเปนไปของตนเอง ซ่ึงน่ันคือกาวแรกท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูการเยียวยา

เรามีความตองการหลายอยางอยูในชีวิต และหากความตองการเหลาน้ัน
ไมไดรับการสนองตอบ มันอาจกลายเปนสาเหตุของความโกรธ แตสัจจะจะกระทํา
ใหเราเปนไท การไดพบวาความโกรธของเราเกิดจากสาเหตุใด ก็เปนการคนพบ
ความจริง ซ่ึงเพียงพอแลวท่ีจะทําใหเราเริ่มตนกระบวนการเยียวยาได

 





ความพิ โรธก็ ดุ ร ายความโกรธก็ รุ นแรงแต ใครจะยื นต อหน า
ความริษยาได

สุภาษิต 27.4

4

ความอิจฉาริษยา เปนส่ิงท่ีเลวราย บอยครั้งท่ีมันถูกเรียกวา "อสูรราย
ตาเขียว" ซ่ึ งก็ถูกแลว เพราะมันกัดกรอนชีวิตของคนท่ียอมใหความอิจฉา
เขามาครอบงําหัวใจของตน จากพระธรรมสุภาษิต 27.4 ความอิจฉารายแรง
ย่ิงกวาความพิโรธและความโกรธ ความอิจฉาเปนปญหาใหญ ซ่ึงฉันรูสึกวาควร
แยกมาพูดในบทตางหากเฉพาะเรื่องน้ีจะดีกวา

*     *     *

เจนนิ เฟอร  ใช เวลาตลอดท้ั งชี วิตของเธอแอบชิงดี ชิงเดนกับแจกกี้
พี่สาวของเธออยูลับๆ ท้ังสองคนเปนฝาแฝดแตมีบุคลิกไมเหมือนกันเลย แจกกี้
คลอดออกมากอน เธอเปนคนอารมณดีและมีมนุษยสัมพันธกับคนท่ัวไป สวน
เจนนิเฟอรเปนคนข้ีอาย ชอบอยูเงียบๆ แทนท่ีจะเฟนหาและพัฒนาความสามารถ

บทที่
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ของเธอ เจนนิ เฟอรกลับเอาแต ข้ี เกี ยจ คอยแอบอิจฉาความสามารถของ
พี่สาวของเธอ ฉันบอกวาความอิจฉาเปนความข้ีเกียจ เพราะคนข้ีอิจฉาไมตอง
ออกแรงทําอะไรเลย เอาแตน่ังเวทนาตัวเอง และรูสึกขมข่ืนตอคนอื่นท่ีมีทุกส่ิง
ท่ีเราตองการ จริงอยู ท่ีแจกกี้มีพรสวรรคในหลายๆ ดาน ซ่ึงอันท่ีจริง เจนนิเฟอรก็มี
พรสวรรคดวย แตเธอเอาแตขมข่ืนตอพี่สาว จนมองไมเห็นพรสวรรคของตัวเอง
หลายปผานไป แทนท่ีท้ังสองพี่นองจะมีความรักและใกลชิดสนิทสนมกัน กลับกลาย
เปนการชิงดีชิงเดนกันในมุมความคิดของเจนนิเฟอร ความอิจฉาริษยาท่ีฝงอยู
ในใจของเจนนิเฟอร ไดทําใหชีวิตวัยรุนของเธอเสมือนมีเมฆดําทึบปกคลุมอยูตลอด
แจกกี้ น้ั นเต็มไปดวยความสุข และมีชีวิตชีวา จนเธอแทบจะไมไดสังเกตเห็น
ความขมข่ืนในทาทีของนองสาวของเธอเลย ซ่ึงน่ันกลับย่ิงเหมือนเปนการสุมไฟ
ในอกของเจนนิเฟอรใหรอนรนย่ิงข้ึนไปอีก เธออยากใหพี่สาวไดมองเห็นบางวา
เธอขาดความสุขแคไหน และเธอตองการใหพี่สาวไมมีความสุขแบบเดียวกันดวย

เม่ือท้ังสองโตเปนผูใหญ และมีลูกเปนของตัวเอง แจกกี้เริ่มรูตัววามีปญหา
ความสัมพันธระหวางเธอกับเจนนิเฟอร แตไมวาแจกกี้จะพยายามพัฒนาความ
สัมพันธมากแคไหนก็ไมไดผล ตอหนาคนอื่น ท้ังสองก็พยายามสุภาพตอกันดี
แตรอยราวในความสัมพันธก็ยังคงอยูเสมอ ทุกคนในครอบครัวสามารถสัมผัส
ถึงความโกรธแบบคล่ืนใตนํ้าน้ีได และทุกคนก็ไดรับผลกระทบจากความไมม่ันคง
และความอิจฉาของผูหญิงคนน้ี

วงจรเชนน้ี เริ่ มเกิดข้ึนกับชีวิตของคนเราไดอยางไร? ซาตานน้ันคอย
วนเวียนอยู รอบๆ เพื่ อหาชองทางท่ี จะยุแหย ใหคนเราเกิดความแตกแยก
โดยเฉพาะอยางย่ิงในทามกลางญาติพี่นอง บางที อาจเปนเพราะพอแมเอยชมเชย
แจกกี้ท่ีทํางานไดดีในวันเดียวกับท่ีวากลาวเจนนิเฟอรท่ีทําผลงานไดไมคอยดีนัก
และซาตานฉวยโอกาสน้ันท่ีจะหวานเมล็ดพันธุแหงความขมข่ืนและการไมเช่ือม่ัน
ในตัวเองเขาสูจิตใจของเธอ อาจมีโอกาสท่ีเปนไปไดอีกนับพันๆ แบบ แตผลลัพธ
จะเปนแบบเดียวกันเสมอ ถาเราใชชีวิตในความแตกแยก ซ่ึงมีรากเหงามาจาก
ความอิจฉา เราก็กําลังทําลายสันติสุข ความยินดี และชีวิตครบบริบูรณท่ีพระเจา
ปรารถนาจะประทานแกเราน้ันไปเสีย

พระบัญญัติประการท่ีสิบ ซ่ึงพระเจาประทานแกโมเสสเพื่อนําไปมอบแก
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ประชาชนคือ "หามโลภบานเรือนของเพื่อนบาน หามโลภภรรยาของเพื่อนบาน
หรือทาสทาสีของเขาหรือโคลาของเขาหรือส่ิงใดๆ ซ่ึงเปนของของเพื่อนบาน"
(อพยพ 20.17) พระบัญญัติหมายถึงวา เราไมควรอิจฉา ริษยา ในส่ิงของตางๆ
ท่ีคนอื่นมีอยู ความอิจฉา คือบาปในหัวใจ มันคือทาทีท่ีหลอเล้ียงการทะเลาะ
เบาะแวง และความโกรธ และทําใหเกิดความแตกแยก พระเจาประสงคใหเราดีใจ
ในพระพรท่ีคนอื่นไดรับ ถาเรายังไมสามารถทําใจได เราก็มักจะยังไมไดรับส่ิงท่ี
ใจของเราปรารถนา หรือถึงแมเราจะไดบางส่ิงท่ีเราอยากไดมาแลว เราก็ยังไมมี
ความสุขและพอใจกับส่ิงน้ันๆ อยูดี เพราะเราจะเห็นคนอื่นๆ ท่ีมีบางส่ิงมากกวาเรา
สุดทายเราก็ไมมีความสุขอยูอีกน่ันแหละ

อัครทูตเปาโล กลาววา ทานไมไดโลภเงินหรือทอง หรือเส้ือผาราคาแพง
ของผูใด (กิจการ 20.33) ทานพึงพอใจท่ีจะทําในส่ิงท่ีพระเจาทรงเรียกใหทานทํา
และเป นอย างท่ี พระเจ าทรงสร างให ท านเป น การพอใจในส่ิ งท่ี มีอยู คื อ
จุดยืนท่ี ทําใหเราเปนสุข แตเปนจุดท่ี มีนอยคนนักท่ีจะคงอยู ได เปนเวลานาน
เปาโลรูจักเคล็ดลับ ทานรูวาทานอยูในนํ้าพระทัยของพระเจา และพระเจาจะทรง
ประทานส่ิงสารพัดซ่ึงเหมาะสมใหแกทาน ในเวลาอันสมควร ทานไมใชคนเฉ่ือยชา
ปราศจากความปรารถนาใดๆ ในชีวิต แตเปนบุรุษแหงความเช่ือซ่ึงไววางใจใน
ความดีและพระปญญาของพระเจาอยางส้ินเชิง

ยอหน ผูใหบัพติสมาก็เปนผูรับใชพระเจาอีกคนหน่ึงซ่ึงปราศจากความอิจฉา
พระคัมภีรกลาวไวในยอหน3.25-27 วา มีการโตเถียงกันระหวางสาวกของยอหน
กับสาวกของพระเยซู ในคําสอนเรื่องการชําระใหบริสุทธ์ิ ยอหน ไดทําการบพัติสมา
ประชาชน และตอนน้ีบรรดาสาวกของพระเยซูก็มารับบัพติสมาจากทานดวย
และประชาชนหลายคนก็หันไปติดตามพระเยซูดวย เราจะเห็นว ารากเหงา
แหงความอิจฉา เปนตนเหตุของความโกรธ และการแกงแยง เม่ือมีคนกลับไป
รายงานยอหน ทานตอบวา "ไมมีใครสามารถรับส่ิงใด (ไมอาจกลาวอางส่ิงใด
อวดอางวาส่ิงใดเปนของตนเอง) นอกจากส่ิงท่ีพระเจาประทานจากสวรรคใหเขา
(คนเราตองพึงพอใจท่ีจะรับเอาของประทานจากสวรรค ไมมีแหลงอื่นใดอีก)"

ตอนท่ีฉันยังด้ินรนในชีวิตดวยความอิจฉา และรูสึกโกรธท่ีฉันไมมีส่ิงของ
อยางท่ีคนอื่นๆ เขามีกัน ขอพระคัมภีรตอนน้ีมีสวนชวยฉันมาก ฉันเริ่มตระหนักวา
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ถาฉันไววางใจในพระเจา ฉันก็ตองไววางใจวาส่ิงท่ีพระองคประทานแกฉันน้ัน
เหมาะกับฉันดีแลว การอิจฉาในส่ิงท่ีพระเจาประทานใหแกคนอื่ นเปนเรื่องท่ี
ไมถูกตอง

พระเจาทรงรู จักเราดีกวาท่ีเรารูจักตัวเอง เราจึงมีความสุขและพอใจกับ
ส่ิงท่ีมีอยูได เราสามารถไววางใจในคุณความดีของพระองควา พระองคจะไม
หวงแหนส่ิงดีอันใดไวจากเราเม่ือถึงเวลาอันสมควร

อัครทูตยากอบบอกไววา การทะเลาะเบาะแวง (แตกแยก อาฆาตแคน)
และความขัดแยง (การทะเลาะ ตอสูกัน) เกิดมาจากความปรารถนาท่ีเรามีอยู
ในอวัยวะตางๆ ในรางกายของเรา เราอจิฉาและโลภอยากไดส่ิงท่ีคนอืน่มี แตก็ไมได
เราจึงเริ่มรูสึกเกลียดคนอื่น ซ่ึงเทากบัเปนการฆาคนทางใจ ยากอบกลาววา คนเรา
ถูกเผาผลาญดวยความอิจฉา และความโกรธ จึงไมพบกับความอิ่ มใจและ
พึงพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู จนไมอาจพบกับความสุขท่ีเขาใฝหา จากน้ันยากอบกลาว
บางอยาง ซ่ึงไดกลายเปนขอพระคัมภีรสําคัญสําหรับชีวิตของฉัน

ถอยคําส้ันๆ เพียงไมกี่ คําน้ี  ไดชวยใหฉันหลุดพนจากความรู สึกทอแท
ท่ีไมมีอะไรๆ ตามท่ีตองการ และจากความรูสึกอิจฉาในส่ิงท่ีคนอื่นมีอยู อยางท่ี
คนอื่นมีอยู ฉันตองทูลขอพระเจา และไววางใจวา ถาเปนส่ิงท่ีฉันสมควรจะไดรับ
พระองคก็จะประทานใหฉันในเวลาของพระองคเอง สําหรับพระเจาแลว พระองค
มีส่ิงสารพัดบริบูรณ พระองคไมจําเปนตองประทานส่ิงท่ีคนอื่นมีอยูใหแกเราก็ได
แตพระองคจะประทานใหแกเราอยางบริบูรณเสมอ ถาเราวางใจพระองคและ
วางใจในเวลาอันเหมาะสมของพระองคสําหรับชีวิตเรา

ฉันยังไดเรียนรูอีกวา ถาพระเจาไมประทานตามส่ิงท่ีฉันทูลขอ ก็ไมได
หมายความวาพระองคทรงหวงแหนส่ิ งน้ันไวจากฉัน แต เปนเพราะพระองค
มีบางอย างท่ี ดีกว าเตรียมไว ให ฉัน ซ่ึ งฉันตองรู จักสงบใจรอคอยพระองค
แตกอนท่ีฉันจะเขาใจประโยคท่ีวา "ทานไมมี เพราะทานไมไดขอ" น้ี ใจของฉัน

ท่ีทานไมมีเพราะทานไมไดขอ
ยากอบ 4.2ข
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มักเต็มไปดวยการทะเลาะทุมเถียง เพราะฉันทําทุกอยางดวยการงานของเน้ือหนัง
และพยายามท่ีจะทําใหเกิดผลดวยความคิดและแผนการของตัวเอง ฉันตัดสินใจ
เอาเองวาฉันตองการอะไร แลวทําตัวราวกับวาพระเจามีหนาท่ีตองประทานส่ิงน้ัน
ใหแกฉัน ฉันมีทาทีแบบเด็ก และเห็นแกตัวมาก ความอิจฉาคือส่ิงท่ีโหดรายจริงๆ

ความเกลียดชังท่ีกลายเปนความรุนแรง

กษัตริยซาอูล ทรงพระพิ โรธมากจนถึงกับทรงหาชองทางท่ี จะสังหาร
ดาวิดอยูหลายครั้ ง ความโกรธของพระองคเปนผลมาจากความอิจฉา ซ่ึงมี
รากเหงาจากความกลัวท่ีจะสูญเสียตําแหนงใหแกดาวิด (1ซมอ.18.6-12) ซาอูล
มีความเกรี้ ยวกราดจนครั้ งหน่ึ งพระองคพุ งหอกใส โยนาธานพระโอรสของ
พระองคเอง (1ซมอ.20.30-34) เราคงเห็นไดชัดแลววา ความโกรธและความอิจฉา
ของพระองค ไดเปล่ียนไปเปนความเกรี้ยวกราด จนพระองคกลายเปนคนท่ี
ใชความรุนแรง

มีตัวอยางจากพระคัมภีรอีกหลายตอน แตเราไมอยากอานเรื่องของคนอื่น
จนละเลยปญหาในชีวิตของเราไปเสีย คุณรูสึกอิจฉาใครอยูหรือเปลา? คุณรูสึก
โกรธไหมถามีใครทําไดดีกวาคุณในเรื่องกีฬา ธุรกิจ หรือในดานอื่นใดในชีวิต
ของคุณ? บอยครั้ งเหลือเกินท่ี เราเห็นความโกรธโผลหัวอันนาเกลียดของมัน
ออกมาในระหวางการแขงขันกีฬา เราทุกคนอยากจะชนะ แตถาเราอยากชนะเกิน
จนรูสึกโกรธท่ีเห็นคนอื่นทําไดดีกวา เทากับเรากําลังทําผิด ฉันยังจําวันท่ีแขงขัน
วอลเลยบอลของโบสถได ฉันเห็นคริสเตียนบางคนออกอาการอยางคนท่ีไมรูจัก
พระเจาในระหวางการแขงขัน อสุรกายตาเขียวแหงความอิจฉากําลังไลลาทุกคนอยู
เราจะตองระวังตัวไว

ถาคุณพบวาตัวเองกําลังอิจฉาใครบางคนอยู ไมวาจะเพราะเหตุใดก็ตาม
ขอใหคุณใหรางวัลตัวเองดวยการกาวขามเรื่ องน้ันไปเสีย เพราะความอิจฉา
ไม มี วันทําให คุณไดอะไรมา นอกจากใจท่ี ระทมทุกข พระเจาทรงมีแผนการ
พิเศษเฉพาะเตรียมไวสําหรับเราแตละคน เราทุกคนลวนแตกตางกันออกไป
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แตเรามีคุณคาเทากัน การรู เชนน้ีจะชวยใหเราพอใจในส่ิงท่ีเรามีอยู และรู สึก
พึงพอใจในตัวตนท่ีเราเปน และในส่ิงท่ีเรามีอยู

แตกตาง แตไมไดดอยกวา

การแขงขัน ชิงดีชิงเดนกันในสังคมของเราเปนเรื่องนาเศรา เปนตนเหตุ
นําไปสู ความโกรธ และการแตกแยก การท่ี เราแตกต างจากคนอื่ น ไม ได
หมายความวาเราดอย หรือเดนกวาคนอื่ นๆ ทุกส่ิ งยอมมีคุณคาตามวิถีทาง
ของมันเอง มือของฉันไมเหมือนกับเทาเลย แตอวัยวะท้ังสองก็ไมเคยอิจฉากัน
แตตางก็ทํางานประสานกันอยางสวยงาม ตามบทบาทหนาท่ี ท่ีพระเจาไดทรง
กําหนดไว พระเจาตองการใหเราทุกคนทําแบบเดียวกัน พระองคประสงคใหเรา
มองเห็นความงามและคุณคาเฉพาะตัวของเรา โดยไมตองรูสึกตํ่าตอยท่ีเราเปน
ไมเหมือนคนอื่น ฉันเคยไดยินนักเทศนคนหน่ึงเทศนาวา "เราตองเรียนรูท่ีจะรูสึก
สบายใจท่ีไดอยูภายใตผิวหนังของเราเอง"

ความโกรธ สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกตํ่าตอย เราตองปฏิบัติตอคนอื่นแบบ
เทาเทียมกัน ไมจําเปนตองรูสึกวาเราดีกวา หรือตํ่าตอยกวาเขา พระเยซูทรงวางตัว
เทาเทียมกับทุกคนไดอยางย่ิงใหญ โดยทางพระองคเราทุกคนเทาเทียมกัน พระองค
ตรัสวา ไมเปนชาย ไมเปนหญงิ ไมมียิว หรือกรีก ทาสและไท ก็ไมเปน แตทุกคนเปน
หน่ึงเดียวกันในพระองค (กาลาเทีย3.28) คุณคาของเราไมไดอยู ท่ีเราสามารถ
ทําอะไรไดบาง เรามีคุณคาเพราะสถานะของเรา และเพราะเราเปนคนของพระองค 
เราเปนของพระเจา ภาพลักษณของเรา ตะลันต และความสามารถทุกอยาง
ของเราเปนมาจากพระองค คนรางเต้ียไมอาจทําใหตัวเองสูงข้ึนได แมแตเพียง
น้ิวเดียวโดยการวิตกกังวล หรือเอาแตอิจฉาคนท่ีสูงกวาเขา ส่ิงท่ีเขาสามารถทําได
ก็คือ ดําเนินชีวิตใหดีท่ีสุดจนสุดกําลัง โดยไมตองเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับใคร

ซักเคียส เป นคนร างเต้ี ย เม่ื อเขารู ข าวว าพระเยซูจะเสด็จดําเนิน
ผานมาทางน้ัน เขารู สึ กอยากจะเห็นพระองคมาก แต เขารู ว าเขาไม มีทาง
มองเห็นพระองคไดแน เพราะมีฝูงชนยืนบังอยู  เน่ืองจากเขาเปนคนรางเต้ีย

  



39

ซักเคียสนาจะเปนคนซึมเศราเพราะรูปรางของตัวเอง เขาอาจจะถือวาตัวเอง
เปนคนพิการ และเอาแตน่ังสงสารตัวเอง ไมทํางานทําการอะไร แตซักเคียส
ไมยอมทําแบบน้ัน แตเขาว่ิงลํ้าหนาฝูงชนไปและปนข้ึนไปบนตนไม เพื่อจะได
มองเห็นพระองคชัดข้ึน เม่ือพระเยซูเสด็จผานมาทางน้ัน พระองคเห็นซักเคียส
อยูบนตนไม จึงตรัสบอกใหเขาลงมา เพราะพระองคจะไปรับประทานอาหารเย็น
ท่ีบานของเขา (ลูกา 19.1-6) น่ีเปนเรื่องหน่ึงท่ีฉันชอบอานมาก เพราะฉันเห็น
ทาที ท่ี ดีของซักเคียส เปนส่ิ งท่ี ทําใหพระเยซูทรงพอพระทัยย่ิง ถาซักเคียส
เอาแตโกรธท่ีตัวเองเปนคนรางเต้ีย เขาก็คงพลาดโอกาสดีครั้งน้ีไปแลว

ถาคุณกําลังรูสึกโกรธในเรื่องใด เพราะเหตุท่ีคุณไมมีอะไรบางอยางท่ีคุณ
อยากมี ฉันขอแนะนําให คุณเรียนรู บทเรียนสําคัญในเรื่ องน้ี จากซักเคียส
จงทําอยางเต็มกําลังเทาท่ี คุณจะสามารถทําไดกับส่ิงท่ี คุณมีอยู  แลวพระเจา
จะทรงเพิ่มเติมในส่ิงท่ีคุณขาดอยู น้ัน และยกชูชีวิตของคุณข้ึน จงตระหนักวา
พระเจาทรงสรางคุณข้ึนมาดวยความเอาใจใส ดวยพระหัตถของพระองคเอง
ในขณะท่ี คุณยังอยู ในครรภมารดา และพระองคไมเคยทําผิดพลาด ทุกส่ิงท่ี
พระเจาทรงสรางมาเปนส่ิงดี รวมถึงตัวคุณดวย

ฉันขอเสนอแนะให คุณใช เวลาสักครู หน่ึ งจดบันทึกรายการส่ิ งท่ี คุณ
ไมชอบเกี่ยวกับรูปรางหนาตา หรือความสามารถของคุณ เม่ือเสร็จแลว จงทูลขอ
ใหพระเจายกโทษใหคุณในการท่ีคุณไมชอบส่ิงท่ีพระเจาทรงเลือกไวใหคุณ จากน้ัน
ให คุณฉีกรายการบันทึกน้ันท้ิ งไป แล วทูลขอใหพระเจาทรงช วยให คุณเปน
ตัวคุณเองอยางเต็มท่ี และอยางสมบูรณแบบ

ตอนท่ีฉันไมไดเรียนรูบทเรียนเหลาน้ี ฉันเฝาอยากใหเสียงของฉันออนโยน
ลงหนอย อยากใหขาเล็กลงหนอย อยากใหเสนผมหนาข้ึนอีกหนอย เม่ือฉันเห็น
ผู หญิงคนไหนท่ี มี ส่ิ งท่ี ฉันอยากได ฉันรู สึกตัวไดเลยวา ฉันพยายามตัดขาด
คนเหลาน้ันออกไปจากชีวิตของฉัน เม่ือเรารู สึกอิจฉาใคร มันก็กลายเปนตัว
ขัดขวางไมอยากใหเราช่ืนชมในคนเหลาน้ัน ฉันรู สึกขัดเคืองใจตอคนเหลาน้ัน
ซ่ึงมีหลายอยางในตัวแบบท่ี ฉันอยากมี ฉันรู สึกวาตัวเองตํ่าตอยกวาพวกเขา
แตในความเปนจริง คนเหลาน้ันก็คงมีหลายอยางท่ีเขาไมชอบเกี่ยวกับตัวเขาเอง
เหมือนกัน บางคนอาจรูสึกอิจฉาในบางอยางท่ีฉันมี ซ่ึงตัวเขาไมมี

 



40

ความอิจฉาเปนเครื่องมือช้ินหน่ึงท่ีซาตานใชทําใหเราแตกแยกกัน ซ่ึงมัน
เปนส่ิงท่ีทําใหเวลาของเราสูญเปลาไปอยางส้ินเชิง เพราะไมเปนประโยชนใดๆ
ตอเราเลย และมันก็ไมไดชวยใหเรามาซ่ึงส่ิงท่ีเราตองการดวย

เหตุผลข อหน่ึ งท่ี ฉั นเขี ยนหนั งสือเล มน้ี ข้ึ นมา ก็ เพื่ อช วยให คุณได
ตัดสินใจเลิกทําส่ิงท่ีไมเกิดประโยชนใดๆ เลย เรากําลังมอบรางวัลใหแกตัวเอง
อยางแทจรงิ เม่ือเราปฏเิสธท่ีจะอิจฉาคนอืน่ แลวหันมาไววางใจในความรกัท่ีพระเจา
ทรงมีตอเรา

*   *   *

เรื่องราวของโยเซฟในพระคัมภีร เปนเรื่องแหงชัยชนะท่ีนาอัศจรรย ย่ิง
โยเซฟเปนลูกชายคนโปรดของครอบครัวซ่ึงพอรักเขามาก ฉันคิดวาพอคงไมได
รักเขามากกวาพี่ นองคนอื่ นๆ หรอก แตพอรักเขาในแบบท่ีแตกตางออกไป
โยเซฟเปนเด็กทารก ซ่ึ งตามประสาแล วเด็กทารกในทุกครอบครั วก็ชอบ
เรียกรองความสนใจมากเปนพิเศษ ทําใหพี่นองของเขารู สึกอิจฉา ความอิจฉา
ท่ี มีทําใหพวกเขารู สึกโกรธโยเซฟจนถึงขนาดตัดสินใจขายโยเซฟไปเปนทาส
แลวหลอกพอของตนวาโยเซฟถูกสัตวปากัดกินตายไปแลว โยเซฟตกระกํา
ลําบากอยู หลายป เขาถูกจําคุกนานถึงสิบสามป ในขอหาซ่ึ งเขาไม ได ทําผิด
แตเพราะเขามีทาทีท่ีดี จึงไดรับการเล่ือนข้ันในหนาท่ีการงาน ไมวาจะทํางาน
ใดก็ตาม พระเจาจะทรงยกชูชีวิตของเราข้ึนเสมอ ถาเราวางใจพระองคและ
ไมยอมใหอารมณความกลัว ความรูสึกตํ่าตอย ความโกรธ และความอิจฉาริษยา
เขามาครอบงําเราได โยเซฟจะโกรธพี่ชายของตนในความไมดีตางๆ ท่ีพวกเขา
กระทําก็ได ถาเขายอมใหความโกรธเขามาครอบงําจนเกิดความรู สึกขมข่ืนตอ
พวกพี่ชายก็เทากับเขายอมใหชีวิตถูกทําลาย แตเขาไมยอมใหการตัดสินใจผิด
ของพวกพี่ชายมาครอบงําชีวิตของเขาได

คุณยอมใหการตัดสินใจท่ีเลวรายของใครบางคน มาครอบงําคุณไวภายใต
ความโกรธหรือไม? ถาใช คุณก็เปนคนเขลา เพราะคุณยังมีทางเลือกอื่นอีก
คุณสามารถใหรางวัลแก ตัวเองและกาวข ามส่ิ งท่ี พวกเขาทํากับคุณไปเสีย

  



41

หลายครั้ งเราเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีคนอื่ นทําไวไมได แต เราไม จําเปนตองปลอย
ใหการตัดสินใจของพวกเขามาควบคุมพฤติกรรมของเรา พระเจ าไดทรง
ประทานความสามารถท่ี จะเลือกไดอยางอิสระใหแก เรา ในทุกสถานการณ
เราสามารถเลือกเอาชีวิต หรือความตายก็ ได  การท่ี เราเลือกไดอยางอิสระ
หมายความว า เราตองรับผิ ดชอบต อส่ิ งท่ี เราตัดสินใจเลื อกด วย ดั งน้ั น
ในความเปนจริงแลว ถาฉันไมมีความสุข มันก็เปนความผิดของฉัน เพราะฉัน
เลือกท่ีจะไมมีความสุขเอง

ถาเราอานเรื่องราวของโยเซฟในพระคัมภีร ต้ังแตตนจนจบ เราจะเห็น
บทเรียนวา ในทายท่ีสุด พี่นองของทานก็ไดกลับมาหาทานดวยทาทีท่ีกลับใจใหม
จากความไมดีตางๆ ท่ีพวกเขาเคยกระทําตอทานไวในอดีต ซ่ึงทานก็ไดหยิบย่ืน
ความชวยเหลือใหแกพวกเขาอยางลนเหลือในชวงเวลาท่ีเกิดการกันดารอาหารน้ัน
โยเซฟไมเพียงแตไมโกรธและรูสึกขมข่ืนตอพวกพีช่ายของทานเทาน้ัน ทานยังวองไว
ท่ีจะยกโทษใหแกพวกเขาซ่ึงไดกระทําผิดตอทานอยางรายแรง คนท่ียอมยกโทษ
ใหผูอื่นยอมย่ิงใหญกวาคนท่ีเอาแตอิจฉาและเต็มไปดวยความโกรธ มีแตคนใจแคบ
เทาน้ันท่ีจะยอมใหความอิจฉาและความโกรธเขามากําหนดปลายทางชีวิตของตน

พระเยซูทรงเปนผูรักษาเราใหหาย

เราพบในพระคัมภีรวา พระเยซูไดเสด็จมาเพื่ อจะรักษา แตการรักษา
ของพระองคไมไดเกิดข้ึนแบบอัศจรรยอยูทุกครั้งไป การหายโรคหลายครั้งเกิดข้ึน
ไดโดยการปฏิบัติตามใบส่ังยาของแพทยผูรักษา พูดงายๆ ก็คือ ถาเราทําตาม
คําตรัสส่ังของพระเยซู เราไมเพียงแตจะมีความยินดีมากมายเทาน้ัน แตเราจะมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนดวย

ใจท่ีสงบใหชี วิตแก เน้ือหนังแตความอิจฉาริษยากระทําให
กระดูกผุ

สุภาษิต 14.30
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ขอพระคัมภีรแบบน้ีแหละท่ี ฉันเรียกวาขอพระคัมภีร  "วาว" สันติสุข
ชวยให เราหายโรค แตจิตใจท่ีป นปวนวุ นวาย อิจฉา ริษยา และโกรธแคน
ทําให สุขภาพของเราแยลง แพทยบอกเราว ารอยละ 80 ของอาการป วย
ทางกายท้ังหลาย เปนผลมาจากความเครียด และเราไมสามารถมีสุขภาพท่ีดี
ไดเลย ถาเราไมรูจักลดหรือขจัดความเครียดออกไปจากใจ ความโกรธทําใหฉัน
เต็มไปดวยความเครียด และฉันก็แนใจวามันจะสงผลอยางเดียวกันตอคุณดวย
ความอิจฉาคือการโกรธท่ี เห็นคนอื่ นมี ส่ิ งซ่ึ งเราไม มี ซ่ึ งมันจะสงผลดานลบ
ตอสุขภาพของเรา

ความโกรธทุกชนิด ไมวาจะมีรากเหงามาจากเรื่ องใดก็ตาม จะสงผล
ใหเราเกิดความเครียด และความเครียดทําใหเราเจ็บปวย เม่ือฉันเจอเรื่องคุณนา
อยางท่ีไดเลาใหฟงไปแลวน้ัน ฉันจําไดวา สองสามวันหลังจากท่ีฉันรูสึกโกรธน้ัน
ฉันเกิดอาการหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลย ฉันรู สึกปวดตามเน้ือตามตัวหลายแหง
มีอาการปวดหัว และรู สึกเหน็ดเหน่ื อยมาก ความโกรธไม ใช นํ้าพระทัยของ
พระเจาสําหรับเรา รางกายของเราจะทําหนาท่ีไดไมดีเลยถาเรามีความโกรธ

ฉันไปโบสถกับผูหญิงคนหน่ึงซ่ึงเธอเลาใหฟงวา เธอปวยดวยโรคขอตอ
อักเสบอยางรุนแรงมาหลายป จนกระท่ั งเธอยอมยกโทษใหแกญาติคนหน่ึ ง
ท่ี เคยทําร ายครอบครัวของเธอ เม่ื อเธอยกโทษแลว อาการเจ็บปวดท่ี เธอ
เปนอยูก็คอยๆ หายไปในชวงสองสามวันน้ัน และไมกลับมาเปนอีกเลย ฉันไมได
สรุปวาถาคุณเปนโรคขอตออักเสบแสดงวาคุณยังไมไดยกโทษให ใครบางคน
ฉันไม ไดบอกวาถาคุณมีอาการปวดหัวแสดงว าคุณยังมีความอิจฉาอยู ในใจ
แต ฉันขอเสนอแนะให คุณสํารวจจิตใจของตัวเอง และปลดปลอยอารมณใน
ดานลบเหลาน้ีออกไปเสีย กอนท่ีคุณจะทูลขอใหพระเจาทรงรักษาคุณใหหาย
ฉันเช่ือแนวา อารมณในดานลบตางๆ คือรากเหงาของความเจ็บปวยสวนใหญ
และการยอมปลดปลอยอารมณ เหล าน้ั นออกไป จะช วยให คุณได รั บการ
รักษาโรคและมีสุขภาพแข็งแรงในชีวิตของคุณ

พระเยซูตรัสวา "เราเปนทางน้ัน" เม่ือเราดําเนินตามทางของพระองค
เราก็จะมีชีวิตท่ียอดเย่ียมท่ีสุดเทาท่ีจะพบได แตถาเราทําลายหลักการของพระองค
ก็คาดหวังไดเลยวาเราจะพบแตปญหาในทุกดานของชีวิต
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พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู

ฉันเก็บบันทึกประจําวันท่ีฉันเขียนทุกเชาเอาไวและเม่ือฉันเปดดูขอความ
ท่ีบันทึกไวยอนหลังไปสองสามป ฉันเห็นขอความของบางวันท่ีเขียนไวส้ันๆ วา
"ฉันพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู" การพูดแบบน้ันไดเปนส่ิงท่ีมีความหมายสําหรับฉันมาก
เพราะฉัน ทําใหเวลาสูญเปลาไปหลายปเน่ืองจากการไมรูจักพอใจกับส่ิงท่ีตนเอง
มีอยู ฉันมักจะคิดอยูตลอดเวลา ตนเองตองไดส่ิงโนนส่ิงน้ีเพื่อชีวิตจะไดมีความสุข
อยางเต็มท่ี อัครทูตเปาโลกลาววา ทานไดเรียนรู "ท่ีจะพอใจกับส่ิงท่ีตนเองมีอยู
(พึงพอใจจนไมรู สึกหวาดหว่ันใจอีก)" ไมวาสถานการณรอบขางจะเปนอยางไร
(ฟลิปป 4.11) ฉันเช่ือแนวา การพึงพอใจในส่ิงท่ีเรามีอยูเปนเรื่องท่ีเราตองเรียนรู
เพราะมนุษยเราทุกคนเกดิมาพรอมกบัความรูสึกไมพงึพอใจ มันฝงอยูในเน้ือหนังของเรา
และคงไมมีวันหยุดสงเสียงเรยีกรองเปนแน จนกวาเราจะเลิกปอนขาวปอนนํ้าใหมัน

คุณพอใจในส่ิงท่ีมีอยูหรือไม? ถาไม จงมุงหาความพอใจในส่ิงท่ีคุณมีอยู
เพราะน่ั นคือสภาวะท่ี ดี ย่ิ งท่ี เราควรเปน การพึงพอใจในส่ิ งท่ี เรามีอยู ไม ได
หมายความวาเราไมตองการอะไรอีกแลว แตหมายถึง เรารู สึกพึงพอใจกับส่ิง
ท่ีเรามีอยู จนกวาพระเจาจะทรงชอบพระทัยท่ีจะประทานส่ิงอื่นๆ เพิ่มเติมใหแกเรา
พอแมยอมตองรู สึกปวดใจ ถาซ้ืออะไรใหเขาเทาไหรก็ยังไมรู สึกเพียงพอเสียที
เราเห็นวาเราทุมเทอะไรไปบางเพื่อพวกเขา แตพวกเขากลับมองวาอะไรบาง
ท่ีเพื่อนๆ มี แตพวกเขายังไมมี เขาตองการรุนใหมลาสุด โทรศัพทสมารทโฟน
รุนท่ีดีท่ีสุด คอมพิวเตอรรุนลาสุด รองเทาเทนนิสแบรนดเนม และส่ิงของโนนน่ี
สารพัดเราอยากใหเขามีใจขอบคุณในส่ิงท่ีมีอยูแลว เราไมไดวาอะไรถาลูกจะขอ
โนนขอน่ีบาง แตเราไมอยากถูกกดดันดวยทาทีท่ีไมดี ซ่ึงไดไปเทาไหรก็ไมเคย
พึงพอใจ ถาเรารู สึกแบบน้ีกับลูกของเรา แลวพระเจาจะทรงรู สึกอยางไรบาง
กับการท่ีเราไมรู จักพอใจในส่ิงเรามีอยู? ฉันคิดวา มันคงไมไดชวยโนมนาวใจ
พระองคใหรีบประทานส่ิงตางๆ ตามความตองการของเราหรอก แตมันอาจ
ทําใหพระองคอยากจะทําใหเรารอนานข้ึนอีกหนอย จนกวาเราจะไดเรียนรูวา
อะไรคือส่ิงท่ีสําคัญอยางแทจริงสําหรับชีวิต
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ความคิดของเราเปนส่ิงท่ีปอนความรูสึก ถาคุณรู สึกไมพึงพอใจ วิธีท่ีจะ
เอาชนะมันไดก็คือคุณตองเปล่ียนวิธีการคิดของคุณเสีย ขอใหคิดวาอะไรบาง
ท่ี คุณมีอยู แล ว แทนท่ี จะคิดถึ งส่ิ งท่ี คุณยังไม มี  จงคิดถึ งพระปญญาและ
คุณความดีของพระเจา และเตือนใจตนเองวาพระองคไดทรงฟงคําอธิษฐานของ
คุณแลว และจะทรงกระทําส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อคุณในเวลาอันสมบูรณแบบของพระองค
ทุกครั้งท่ีคุณเห็นใครไดรับพระพร โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเขาไดในส่ิงท่ีคุณกําลัง
อยากได แตคุณยังไมมีส่ิงน้ันอยู จงขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงอวยพรเขา จงกระทํา
ดวยการเช่ือฟงพระเจา แลวความช่ืนชมยินดีจะหล่ังไหลเขาสูจิตใจของคุณ

เพื่อนขี้อิจฉาของฉัน

ฉันมีเพื่อนคนหน่ึงท่ีรูสึกอิจฉาในส่ิงท่ีพระเจาทรงประทานแกฉัน ซ่ึงทําใหฉัน
รูสึกไมสบายใจมาก ยกตัวอยางเชน ถามีใครใหแหวนเปนของขวัญแกฉัน เพือ่นคนน้ี
ก็จะแสดงความคิดเห็นวา "ฉันก็อยากใหมีใครใหแหวนฉันบางนะ" สวนหน่ึงของ
การเปนเพื่อนท่ีดีก็คือ เราตองรูสึกยินดีกับเพื่อนอยางจริงใจ เพราะทาทีแบบน้ี
ของเธอ หลังจากน้ันถาฉันไดรับพระพรอะไร ฉันก็คิดวาไมตองเลาใหเธอฟงจะดีกวา
ฉันเริ่มระวังคําพูดตางๆ มากข้ึน เพื่อจะไดไมทําใหเธอเกิดความรูสึกอิจฉาและ
หว่ั นไหว การพบปะเจอะเจอกับเธอกลายเปนเรื่ องท่ี น าหนักใจสําหรับฉัน
และท่ีนาเศราคือ ในท่ีสุดฉันก็พยายามหลีกเล่ียงไมอยากพบปะกับเธออีก

ใจเต็มไปดวยส่ิงใด มันก็มักจะลนไหลออกมาเปนคําพูด เราสามารถสัมผัส
ทางคําพูดของคนอื่นไดวาเขากําลังรู สึกอิจฉาใครอยูหรือไม และถาเราต้ังใจฟง
เราก็อาจไดยินความอิจฉาหลุดออกมาจากปากของเราดวย ฉันต้ังใจมุงม่ันท่ีจะ
ใหรางวัลตอตัวเองดวยการไมรู สึกอิจฉาใคร และหวังวาคุณจะรวมเดินทาง
ไปกับฉันในการแสวงหาใจท่ีบริสุทธ์ิดวย ความโลภ ความอิจฉาและริษยา ท้ังหมดน้ี
เปนตนเหตุของความโกรธ และความโกรธไม ได ทําให เกิดความชอบธรรม
ท่ีพระเจาทรงปรารถนาเลย
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เพราะเหตุท่ีความโกรธ มักจะถูกมองวาเปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เราจึง
พยายามทางชองทางท่ี ปดซอนมันไวต อหนาคนอื่ น หรือแมกระท่ั งจากตัว
เราเองดวย เราใสหนากากปกปดความโกรธไวภายใตพฤติกรรมอยางอื่น หนากาก
คือส่ิงท่ีเราใสเพื่อปดซอนบางอยางท่ีไมนาดู เพื่อไมใหคนอื่นเห็นส่ิงท่ีซอนอยู
หลังหนากากน้ัน เราอาจสวมหนากากไปงานเล้ียงหนากาก เพื่ อไมใหคนอื่ น
มองเห็นตัวจริงของเรา หรือเพื่อหลอกใหเขาคิดวาเราเปนใครอีกคนซ่ึงเราไมได
เปนจริง ถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองถอดหนากากออกเพื่อเผชิญหนากับความโกรธ
และจัดการกับมันใหสอดคลองกับนํ้าพระทัยของพระเจา

ลองมาดูวา มีหนากากอะไรบางท่ีมักจะใส ตอนท่ีเราโกรธ
หน ากากยักไหลแบบไมแยแส อันน้ี เปนหน ากากปกปดความโกรธท่ี

ใชกันเปนประจํา เราเสแสรงวาเราไมไดโกรธ แตเราเริ่มแสดงอาการเย็นชา
(ไมแสดงความอบอุน หรือไมแสดงอาการทางสีหนา) ตอคนท่ีเราอางวาไมได
โกรธน้ัน ฉันยังจําไดถึ งเหตุการณหลายครั้ งท่ี ฉันไดอธิษฐานแบบ "ฉันขอ
ยกโทษให เธออย างเปนทางการ" แต เริ่ มทําตัวเหิ นห างกับคนท่ี ฉันทูลตอ
พระเจาวาฉันไดยกโทษใหเขาแลว ในฐานะท่ีเปนคริสเตียน ฉันรูวาฉันไมควร
คงความโกรธไว  และอันท่ี จริงมันก็ มีอันตรายหลายอย างอันเปนผลมาจาก

5
บทที่
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ความโกรธ ซ่ึงฉันจะกลาวถึงทีหลัง ฉันอยากจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง จึงไดอธิษฐานวา
"พระเจาขา ขาพระองคขอยกโทษใหแก................................ ท่ี ทํารายจิตใจ
ขาพระองค ขอทรงชวยใหขาพระองคเอาชนะความเจ็บปวดในเรื่องน้ีดวยเถิด"
ฉันพูดดวยความจริงใจ แตในเวลาน้ัน ฉันไมรูวาฉันจําเปนตองเพิ่มการกระทําท่ี
เช่ือฟงเขาไปในการอธิษฐานท่ีเช่ือฟงดวย พระเจาตองการใหฉันกาวไปอีกกาวหน่ึง
และปฏิบัติตอเขาคนน้ันดวยความอบอุน ราวกับวาไมเคยมีเรื่องอะไรเกิดข้ึนเลย
แตฉันไมไดเต็มใจท่ีจะทําแบบน้ันเลย

พระคัมภีรใน 1 เปโตร 4.8 กลาววา ความรักของเราน้ันตองมีความรอนรน
(รอนจนแดงฉาน) พระเจาไมยอมรบัความรักท่ีเยือกเย็น เพราะมันเปนส่ิงท่ีเสแสรง
ไมใชความรักแทท่ีพระองคทรงปรารถนา รักแทจะตองเปนความรักจริง เขมแข็ง
และอบอุน ไมใชเย็นชาและเหินหาง พระคัมภีรกลาวไววา ความรักของคริสเตียน
จะเยือกเย็นลงเพราะเหตุท่ีความช่ัวรายและความอธรรมแผกวางออกไปในแผนดิน
(มัทธิว 24.12) เม่ือวาระสุดทายใกลเขามา ในขณะท่ีเรากําลังรอคอยการเสด็จ
กลับมาครั้งท่ีสองของพระเยซูคริสต เราตองยืนหยัดอยางเขมแข็ง อยาใหความรัก
ของเราตอคนอื่นเยือกเย็นลงและไมมีชีวิตจิตใจ

เน่ืองจากเปนคนท่ีรูสึกรับผิดชอบ ฉันจึงพยายามทําหนาท่ีของตนเองเสมอ
ถึงแมบางครั้งตองทําหนาท่ีตอคนท่ีฉันรูสึกโกรธกต็าม ฉันยังคงทําหนาท่ีรับผิดชอบ
ของตนเอง แตบอยครั้งมักจะทําดวยความเย็นชา ไมไดแสดงถึงความรักหรือ
ความเมตตากรุณาใดๆ ตัวอยางเชน มีบางครั้งท่ีฉันโกรธทุกคนในครอบครัว เพราะ
พวกเขาทําใหฉันรูสึกผิดหวังในบางเรื่อง ฉันก็ยังทําอาหารและเสิรฟอาหารเย็น
ใหพวกเขา ฉันทําหนาท่ี ของฉัน แต ทําเสมือนเปนหุ นยนต ทําแบบเย็นชา
ถามีใครถามฉันวาเปนอะไรหรือเปลา ฉันก็จะตอบไปวา "เปลา ฉันสบายดี"
ฉันแน ใจวาคุณคงคุ นเคยกับพฤติกรรมแบบน้ี ดี มันเปนชองทางหน่ึ งท่ี เรา
แสรงทําวาทุกอยางเรียบรอยดี แตเรากําลังพยายามปดซอนมันไวใตหนากาก
และหวังวาจะสามารถหลอกคนอื่นใหเห็นวาเราเปนปกติดี

ฉันรู สึกสัมผัสได เสมอ ถามีใครทําอะไรเพื่ อฉันแบบตามหนาท่ี  ไม ใช
ด วยความเต็ มใจ ซ่ึ งฉันยอมรั บว าฉั นไม ชอบเอามากๆ ฉันอยากให เขา
หยุดทําแบบน้ันไปเลยทันทีดีกวา เพราะฉันสัมผัสไดวามันเปนการเสแสรง
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ฉันแน ใจว าคนอื่ นก็คงสัมผัสได เหมือนกันตอนท่ี ฉันทําตัวแบบน้ั น และฉัน
ก็สัญญากับตัวเองไววาฉันจะทําอะไรดวยความจริงใจ ไมเสแสรงแกลงทําอีก
ฉันคิดวาเปนการดีกวาถาเราจะบอกใครไปเลยวา เรากําลังโกรธและกําลัง
พยายามสงบสติอารมณอยู แทนท่ีจะทําทีวาไมมีอะไรเกิดข้ึน แตภายในใจกําลัง
โกรธจนเดือดพลานอยู

ปดกั้นบางคนออกไปจากชีวิตเรา

หน ากากแห งการหลีกเล่ี ยง เรามีหลายวิ ธี ท่ี จะปดกั้ นคนออกไปจาก
ชีวิตของเรา การเงียบก็คือวิธีการหน่ึง เม่ือเราโกรธ บางครั้งเราระเบิดอารมณ
ออกมา บางครั้งเราก็เก็บตัวเงียบ เราบอกตัวเองและคนอื่นวาเราไมโกรธหรอก
แตเราก็ไมยอมพูดกับคนท่ีเราบอกวาเราไมไดโกรธเขา หรือถาจําเปนตองคุย
เราก็จะคุยใหนอยคําท่ีสุด เราพึมพํา  เราทําเสียงฮึดฮัด ผงกหัว หรือทําอะไรก็ได
ท่ีไมใชการพูดคุยกันแบบปกติ มีบางครั้งตอนท่ีฉันโกรธ ซ่ึงฉันรู สึกเหมือนกับ
ปากถูกฉาบติดกันดวยปูนซีเมนต เม่ื อถึงตอนท่ี จําเปนตองคุยกับคนๆ น้ัน
และเลิกทํานิสัยแบบเด็ก ฉันก็ตองบังคับตัวเองอย างหนักกวาจะเปดปาก
พูดออกมาได

เราอาจปดกั้นความสัมพันธกับบางคนโดยการไมยอมแตะเน้ือตองตัวเขา
ฉันเคยโกรธเดฟและพยายามขยับตัวออกห างเขาใหมากท่ี สุดบนเตียงนอน
เพื่อจะไดไมโดนตัวเขา จนบางครั้งฉันรู สึกราวกับวาตัวเองนอนเลยขอบท่ีนอน
ออกมาดวยซํ้า บางครั้งฉันตองนอนหนาวตลอดคืนเพราะไมยอมเอยปากขอใช
ผาหมกับเขา น่ีเปนพฤติกรรมท่ีโงมาก เพราะเดฟนอนหลับสบาย สวนฉันนอน
ทรมานอยู ท้ังคืน ฉันจําชวงเวลาเหลาน้ันได มันเปนชวงท่ีฉันรู สึกทุกขใจมาก
ซ่ึงตอนน้ีฉันดีใจอยางย่ิงท่ีพระเจาทรงชวยใหฉันเติบโตข้ึนจนผานพนพฤติกรรม
อยางน้ันมาได

คุณเคยโกรธใครแลวหาทางเล่ี ยงเพื่ อจะไมตองอยู ในหองเดียวกันกับ
คนท่ี คุณโกรธไหม? ถาเขาเดินเขามาในหองท่ี คุณกําลังอยู  คุณก็จะหาเหตุ
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ออกไปจากหองน้ันเสีย ถาเขาน่ังดูโทรทัศน คุณก็จะเขาไปในหองนอน แตถาเขา
เขาไปในหองนอน คุณก็จะน่ังถางตาดูโทรทัศนไป ถาเขาอยากทานขาว คุณก็
จะบอกวาตนเองไมหิว ถาเขาอยากไปเดินเลนหรือขับรถเลน คุณก็บอกวา
คุณปวดหัว ท้ังหมดน้ีคือหนากากท่ีคุณหยิบมาใส ทําทีวาคุณสบายดี ท้ังๆ ท่ี
พฤติกรรมท่ีทํามันบงบอกทุกอยางอยูแลว

ฉันปฏิเสธไมยอมเสิรฟกาแฟใหเดฟในตอนเชา ไมทําอาหารท่ีรูวาเขาชอบ
และไมโทรไปบอกเลาอะไรใหเขาฟงอยางท่ีเคยทําเปนปกติ แต ท้ังหมดน้ีก็ยัง
บอกกับตัวเองวา ฉันไดยกโทษใหเขาไปแลวในความผิดท่ีเขาไดทําไป พฤติกรรม
ในลักษณะน้ีเปนส่ิงท่ีทําใหเราถูกผูกมัด แตการเช่ือฟงพระวจนะของพระเจา
จะปลดปลอยใหเราเปนไท

นักเทศนหรือศิษยาภิบาลบางคนใชธรรมาสนและคําเทศนาเปนชองทาง
ในการเอยถึงเรื่องท่ีทําใหเขาโกรธใหคริสตจักรหรือสมาชิกบางคนฟง เขาปดซอน
ความโกรธไวภายใตหนากากแหงการเทศนา ซ่ึงไดช่ือเปนถอยคําท่ีรับมาจาก
พระเจา ชายหญิงคูหน่ึงซ่ึงเคยเปนศิษยาภิบาลท่ีฉันรูจักตองหยารางกันเพราะ
ความไมซ่ือสัตยของฝายชาย ผูหญิงยังคงเทศนาตอไป แตเกือบตลอดสองปน้ัน
คําเทศนาท้ั งหมดของเธอเปนเรื่ องเกี่ ยวกับคนท่ี จะเขามาควบคุมและบังคับ
ชีวิตของเรา เธอเทศนาวาอยาใหใครมาใชเราเปนเครื่องมือได วิธีมีความสัมพันธ
แบบปลอดภัยและหัวขออื่นๆ ในทํานองเดียวกันน้ี ทุกอยางท่ี เธอแบงปนกับ
สมาชิกคริสตจักรน้ันดูเหมือนเกิดจากประสบการณจริงในชีวิตของเธอท้ังน้ัน
เธอเทศนาจากความเจ็บปวดในชีวิตเธอ แทนท่ีจะเทศนาตามการทรงนําของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ เธอบอกกับฉันหลายครั้งวา เธอยกโทษใหสามีหมดแลว
และกําลังกาวตอไปขางหนา แตทุกครั้งท่ี คุยกันเธอตองพูดเรื่องท่ีสามีทําราย
จิตใจเธออยูเสมอ ตราบใดท่ีเรายังพูดถึงบาดแผลของเรา ก็แสดงวาเรายังเอาชนะ
เรื่องน้ันไมได เราอาจแสรงทําเปนเหมือนหายเปนปกติดีแลว แตในความเปนจริง
เรายังทําไมได

พระคัมภีรกลาววา จิตใจก็ เปนตัวลอลวงเหนือกวาส่ิ งใดท้ั งหมด มัน
เส่ือมทรามอยางรายทีเดียว ผูใดจะรูจักใจน้ันเลา (ยรม.17.9) การหลอกลวงตัวเอง
คือหนทางหน่ึ งในการหลบซอนจากความจริง ฉันอาจบอกตัวเองวาฉันไมได

  



49

โกรธแลว และฉันยกโทษใหเขาหมดแลว แตถาฉันยังปฏิบัติตอเขาอยางเย็นชา
ไมยอมพูดกับเขา หลีกเล่ียงท่ีจะเจอหนาเขา และยังคงพูดถึงแตเรื่ องท่ี เขา
ทํารายจิตใจฉัน ก็เทากับฉันยังไมไดยกโทษ และฉันกําลังทําใหตัวเองเจ็บปวด
มากกวาใครคนอื่นใด

ใชขอพระคัมภีรแบบผิดๆ

หนากากแหงขอพระคัมภีร - ฉันเช่ือวา เราอาจใชแมกระท่ังขอพระคัมภีร
เพื่ อเปนชองทางระบายความโกรธของเราตอคนอื่ น ตัวอยางท่ี ชัดๆ ก็ คือ
พระธรรมเอเฟซัส 4.15 ซ่ึงกลาววา "จงพูดความจริงดวยใจรัก" ขอพระคัมภีร
ตอนน้ีมักถูกใชเพื่อกลบเกล่ือนการระบายความโกรธ หรือความรู สึกผิดหวัง
ของเราตอคนอื่น โดยท่ีเราบอกความจริงแกเขาหมดวาเขาทําอะไรไวกับเราบาง
เราบอกความจริงแกเขาเพื่ อประโยชนของเขา หรือเพื่ อประโยชนของเรา?
เรากําลังพูดความจริงดวยใจรัก เพราะเราหวงใยเขาอยางแทจริง หรือเพราะเรา
พบวิธีใหมท่ีจะตอวาคนอื่นโดยอางวาพระเจาทรงเห็นชอบในวิธีการของเราแลว?

ฉันเคยตกเปนเหย่ือของบางคนท่ี "พูดความจริงดวยใจรัก" กับฉันมาแลว
แตส่ิงท่ีพวกเขาพูดน้ันทําใหฉันเจ็บ และสรางปญหาใหฉันตองกลับมาจัดการแกไข
ฉันยังจําผู หญิงคนหน่ึ งได ท่ี มาพูดกับฉันว า "จอยซ ฉันตองบอกความจริง
อะไรบางอยางกับคุณ" ซ่ึงฟงจากนํ้าเสียงของเธอแลว บอกไดเลยวาฉันคงไมชอบ
ส่ิ งท่ี เธอกําลังจะพูดออกมาแน เลย เธอบอกตอไปว า ฉันทําให เธอเสียใจ
เพราะคําเทศนาของฉัน และเธอรู สึกเจ็บปวดอยางสาหัส แตเธอก็บอกวา
ไมตองหวงเพราะเธอไดยกโทษใหฉันแลว แนนอน คําพูดแบบน้ีเปนเรื่องแปลก
และเธอก็กําลังหลอกตัวเอง เพราะถาเธอไดยกโทษให ฉันจริงๆ แลว มันก็
ไมมีเหตุผลใดๆ ท่ีจะตองยกเรื่องน้ีข้ึนมาคุยอีก เธอแคอางขอพระคัมภีรเพื่อระบาย
ความโกรธของเธอเทาน้ัน

อยางท่ีฉันไดบอกไปแลววา บางครัง้เรากต็องเผชิญหนากบับางคน เพือ่เปดใจ
คุยกันเรื่องพฤติกรรมของเขา แตเราตองแนใจวา เราทําอยางน้ันเพื่อเห็นแก
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ประโยชนของเขาและของเราเองดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง เราตองแนใจวาการ
เผชิญหนากันน้ีเราทําไปโดยการทรงนําพาของพระเจา ไมใชเราตัดสินใจทําเอง
บางคนไมชอบการเผชิญหนาเลย แตสําหรับฉันแทบไมเปนปญหาเลย อันท่ีจริง
ฉันตองเรียนรู ท่ี จะพยายามไมเผชิญหนากับใครดวยซํ้า ยกเวนพระเจาทรง
ประสงค ให ทํา บางครั้ งพระเจาทรงประสงค ให เราจัดการกับบางเรื่ องดวย
ตัวของเราเองและเก็บเรื่ องน้ั นไว ในใจเรา โดยไมตองเลาให ใครฟง การท่ี
มีใครมาทําให เราเสียใจ ไม ไดหมายความวาเราตองไปบอกให เขารู เสมอไป
การท่ี เราตัดสินใจเก็บเรื่ องน้ั นไว เพียงลําพั ง และปลอยให มันผ านไปเสีย
อาจเปนส่ิงท่ีดีกวาและเปนผูใหญในพระเจามากกวา

ความโกรธของเราอาจกลายเปนเหมือนละคร ซ่ึ งเราแสดงออกมาได
ในหลายรูปแบบ ซ่ึ งบอยครั้ งก็นาเศร าท่ี เราหลอกตัวเองใหหลงเช่ื อว าเรา
ไมโกรธใคร จงทูลขอพระเจาใหสําแดงแกคุณวา คุณกําลังใสหนากากปกปด
ความโกรธโดยวิธีการใดๆ อยูหรือไม ถาคุณใสหนากากอยู  ก็จงถอดมันออก
แลวเริ่มทูลขอใหพระเจาทรงนําการเยียวยามาสูชีวิตของคุณ ฉันขอยํ้าเตือนกับคุณ
อีกครั้งวา "สัจจะจะทําใหคุณเปนไท"

ชีวิตของฉันเต็มไปดวยความยุงเหยิงเพราะความโกรธ

ถุงใสตะปู
กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว มีเด็กชายเล็กๆ คนหน่ึงซ่ึงเปนคนอารมณรอน

พอของเขาจึงเอาถุงตะปูใหเขาใบหน่ึง บอกเขาวาทุกครั้งท่ีเกิดอารมณเสียข้ึนมา
ใหเขาเอาคอนตอกตะปูหน่ึงตัวไวบนรั้ว ในวันแรก เจาหนูตอกตะปูไปท้ังหมด
สามสิบเจ็ดตัว แตวาหลังจากน้ัน จํานวนตะปท่ีูตอกในแตละวันก็เริม่ลดลง เขาพบวา
การควบคุมอารมณตัวเองรู สึกจะงายกวาการตอกตะปูไวบนรั้ วบาน สุดทาย
ก็มาถึงวันหน่ึงซ่ึงเปนวันแรกท่ีเด็กคนน้ีไมรู สึกอารมณเสียเลย เขาจึงบอกพอ
ดวยความรู สึกภูมิใจเปนอยางย่ิง พอของเขาจึงบอกวา ตอไปน้ีถาวันไหนเขา
สามารถควบคุ มอารมณ ตั วเองไว ได ก็ ให เขาถอนตะปู ออกวันละหน่ึ งตั ว
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วันเวลาผานไป สุดทายเด็กนอยก็สามารถบอกกับพอของเขาไดวา ตอนน้ี
ตะปูถูกถอนออกไปหมดแลว พอจึงจูงแขนลูกชายเดินไปยังรั้ วบาน "ลูกทํา
ได ดีมากนะ แตลองดูรู โหวบนรั้ วสิ  รั้ วไม มีทางกลับเปนเหมือนเดิมไดอี ก
เม่ือลูกทําอะไรออกไปดวยความโกรธ มันจะท้ิงรอยแผลไวเหมือนรูโหวบนรั้ว
น้ีแหละ ถาลูกเอามีดแทงใคร แลวชักมีดออกมา ถึงลูกจะบอกวา "ขอโทษ" ไปกี่ครั้ง
บาดแผลน้ันก็ไมมีทางหายไปหรอก"

ผลเสียของการโกรธเปนระยะเวลายาวนาน มีอะไรบาง? ทุกๆ ดานในชีวิต
ของเราจะไดรับความเสียหายเพราะความโกรธน้ัน ท้ังรางกาย จิตใจ และ
วิญญาณของเราจะไดรับผลกระทบในดานลบ ท้ั งสุขภาพและความสัมพันธ
ของเราก็จะเสียหาย บางคนตองสูญเสียโอกาสท่ีจะเห็นความสําเร็จในอนาคตไป
เพราะอารมณโกรธ คนข้ีโมโหมักจะหุนหันลาออกจากงาน เราไมสามารถเปน
คนท่ีพระเจ าทรงประสงค ให เราเปนได  ถาเรายังปลอยตัวไปกับความโกรธ
ฉันเช่ือวาสังคมโดยรวมตางก็ไดรับผลกระทบจากความโกรธของเรา แตเราเอง
น่ันแหละท่ีไดรับผลกระทบมากกวาใครอื่นใด ฉันจึงพูดซํ้าหลายครั้งวา "จงให
รางวัลตัวเอง ดวยการยกโทษ" จงจําไววา ถึงแมความโกรธของคุณจะมีเหตุผล
อันสมควรรองรับ แตการท่ี คุณเอาแต โกรธ ก็ ไมไดชวยอะไรและไม ไดทําให
สถานการณของคุณดีข้ึนเลย

ปายจารึกหนาหลุมศพของชายคนหน่ึง เขียนไววา

รางของนายแดน คนสกปรก นอนอยูตรงน้ี
เขาเปนคนโมโหราย

หัวเสียตลอด โมโหอยูเสมอ
เขาจากไปกอนวัย ทุกคนดีใจกันท่ัว

ทุ กคนคงดี ใจ ถ าคนข้ี โมโหไม ไดอยู ใกล ตั ว เพราะเขาทําให ทุ กคน
เต็มไปด วยความเครียด พอของฉันเปนคนข้ี โมโหเกือบตลอดชี วิตของเขา
ความโกรธของเขามันทําใหบรรยากาศเต็มไปดวยความเครียด คุณแม เอย
ออกมาหลายครั้ งวา นับแตพอจากไป แม มีความสุขมากท่ี ได น่ั งในหองพัก
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ของทานอยางสงบเงียบ แม ไมยอมท้ิงพอไปก็ เพราะทานรักษาคําสัญญาใน
ชีวิตแตงงาน แตความเครียดท่ีทานไดรับน้ันเปนผลเสียตอสุขภาพของทานมาก
สุขภาพของคุณพอก็ทรุดโทรมไปเพราะอาการข้ีโมโหของตนเองดวย

ความเครียด โดยเฉพาะชนิดท่ีตอเน่ื องยาวนาน ทําใหอวัยวะทุกสวน
ในรางกายคนเราเส่ือมลง ความดันโลหิต หัวใจ และกระเพาะอาหารไดรับผล
กระทบหมด คนข้ีโมโหจะแกเร็วกวาคนท่ีใจสงบน่ิง มันทําใหเกิดอาการปวดหัว
ข้ันรุนแรง ปญหาในลําไส ความวิตกกังวล และอาการผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน
และโรคอื่ นๆ อีกไมจบส้ิน ความจริงก็ คือ คนข้ี โมโหจะอายุ ส้ั นกวาคนท่ี ไว
ในการยกโทษ

ฉันเช่ื อว าถึ งเวลาแล วท่ี เราจะตองเผชิญความจริ งเรื่ องความโกรธ
และจัดการกับมันเสีย ถาคุณเปนคนข้ีโมโห จงตัดสินใจท่ีจะขุดคนดูวารากเหงา
ของมันคืออะไร แลวทําการรวมกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพื่อใหหลุดพนจากมันได
อยาใสหนากากปดซอนมันไว  หรือเพิกเฉยตอมัน จงเผชิญหนากับมันตรงๆ
และเรียกช่ือมันตามจริง การบอกวา "ฉันโกรธนะ" อาจฟงดูไมมีเสนหเทาไหร
แตการยอมรับความจริงคือกาวแรกท่ีจะทําให คุณเอาชนะมันได  น่ี เปนเรื่ อง
ท่ีคุณตองลงมือทําดวยตัวเอง คนอื่นอาจไดรับประโยชนบางจากผลดานบวก
ท่ี คุณเลิกเปนคนข้ี โมโหแลว แตไม มีใครท่ี จะไดรับประโยชนจากเรื่ องน้ีมาก
เทาตัวคุณเอง

เม่ื อฉันอายุสามสิบสองป  ฉันจึ งเริ่ มกล าเป ดใจท่ี จะเผชิญหน ากั บ
ความจริงเกี่ ยวกับอดีตของฉัน ฉันถูกพอลวงละเมิดทางเพศ เขาลวงเกินฉัน
ต้ังแตฉันเริ่มจําความได จนกระท่ังฉันโตพอท่ี เขาจะมีเพศสัมพันธได ในชวง
หาปสุดทายท่ีฉันยังอาศัยอยู ท่ีบาน พอขมขืนฉันท้ังหมดประมาณสองรอยครั้ง
ฉันรูวามันอาจฟงดูนาตกใจ ซ่ึงก็จริง แตฉันจําเปนตองเผชิญหนากับความจริง
อยางตรงไปตรงมากอน จึงจะสามารถกาวผานเรื่องน้ีไปได (คําพยานอยางละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องน้ีบันทึกไวในรูปแผนดีวีดี ติดตอไดท่ีพันธกิจของเรา)

หลังจากท่ี ฉันยายออกจากบ านเม่ื อตอนอายุสิบแปดป น้ั น ฉันคิดว า
ปญหาทุกอย างคงจบไปกับอดีตของฉันแล ว แน นอน ฉันรู สึ กขมข่ื นและ
เกลียดพอของฉันมาก แตฉันยังไมรู หรอกวาเรื่ องท้ังหมดทําให ฉันเจ็บปวด
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มากแค ไหน เม่ื อฉั นเริ่ มก าวไปเผชิญหน ากั บความจริ งและการยกโทษ
ฉันไมรูเลยวาในระยะยาวแลวเรือ่งน้ีจะเปนประโยชนตอฉันมากเพียงใด ในตอนแรก
ฉันก็ แค อยากเช่ื อฟ งพระเจ าและยกโทษ คนท่ี มีความโกรธจะไมสามารถ
รั กคนอื่ นได ดี  เพราะส่ิ งใดท่ี สะสมอยู ภายในตัวเราก็ ย อมล นไหลออกมา
ไมทางใดก็ทางหน่ึง ความสัมพันธของฉันในทุกดานไดรับผลกระทบอยางหนัก
เพราะความโกรธและความขมข่ืนท่ีฝงอยูในใจฉัน แตฉันก็ยังไมรูตัว ความโกรธ
ไดหย่ังรากลึกลงในจิตใจของฉัน มันแทรกอยูในระบบความคิด ในอารมณ ในคําพูด
และในการกระทําทุกอยางของฉัน เพราะมันเปนสวนหน่ึงในชีวิตของฉันแลว
ความโกรธอยูกับฉันมาแสนนาน จนฉันสังเกตมันไมออกเลย

แต เม่ื อฉันศึกพระวจนะของพระเจ า พระวิญญาณก็เริ่ มสําแดงให ฉัน
เห็นถึงปญหาท่ีมีอยู  กอนหนาน้ัน ส่ิงท่ี ฉันนึกถึงอยูตลอดก็คือทุกส่ิงทุกอยาง
ท่ีคนอื่ นเคยทําไวกับฉัน และฉันก็ ไมรู ตัวเลยวา ปฏิกิริยาของฉันตอส่ิงไมดี
เหลาน้ันเปนส่ิ งท่ี ฉันจะตองใส ใจ ฉันรู สึกวาสมควรแลวท่ี ฉันจะเกลียดและ
ขมข่ืนตอพอท่ี ทํารายฉัน รวมท้ังคนอื่ นๆ ท่ีนาจะชวยปกปองฉันแตไมไดทํา
ทําไมพระเจาถึงเรียกรองใหฉัน หรือคนอื่นๆ ท่ีเคยถูกลวงละเมิดตองมายกโทษ
ใหคนท่ี ทําผิดตอเราอย างรายแรงจนพูดไมออกแบบน้ี ด วย? พระองคทรง
เรียกรองก็เพราะพระองคทรงทราบวาน่ี เปนส่ิงท่ี ดีท่ี สุดสําหรับเรา พระเจา
ทรงมีแผนการเพื่ อจะฟ นฟู เราใหกลับมี ชี วิตใหมอย างสมบู รณ  ส่ิ งใดๆ ท่ี
พระองคทรงเรียกรองใหเรากระทําก็เพราะพระองคทรงรักเรา และประสงคใหเรา
ไดรับส่ิงท่ีดีท่ี สุด ถาเราเต็มใจท่ีจะเช่ือฟงพระองค พระองคก็จะทรงประทาน
พระคุ ณให เราสามารถยกโทษได  ถึ งแม มั นจะดู เหมื อนว าเป นไปไม ได
สําหรับเราก็ตาม

เม่ือฉันพูดกับคุณเรื่ องการกาวพนความโกรธ และใหเรามีรูปแบบชีวิต
แหงการยกโทษน้ัน ฉันพูดจากประสบการณจริงในชีวิต ฉันรู วามันไมใช ส่ิงท่ี
ทําไดยากแคน้ัน แตฉันรูดวยวามันมีคาตอเรามากมายดวยถาเราไดลงมือทําแลว
ดังน้ัน ฉันจึงขอหนุนใจคุณอยางจริงจังวา อยาเพียงแคอานหนังสือเลมน้ีเพื่อ
เก็บสถิติ "หนังสือท่ีฉันเคยอาน" เทาน้ัน แตจงอานดวยใจท่ีเปด และพรอม
ท่ีจะนําส่ิงท่ีคุณไดอานไปใชในชีวิตจริงดวย
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พระเจาทรงเตรียมชีวิตอัศจรรยไวพรอมลวงหนาแลวสําหรับเราทุกคน
ถาเรายอมรวมมือกับพระองคโดยการลงมือทําส่ิงท่ีพระองคทรงเรียกใหเราทํา
เราก็จะเสวยสุขกับชีวิตน้ัน แตถาเราไมทํา เราก็จะพลาดจากชีวิตน้ันไป พระเจา
ยังคงรักเราเสมอ แต เราจะพลาดจากความช่ื นบานในแผนการอันดี น้ั นไป
จงใหรางวัลตัวเอง และอยาไดพลาดส่ิงดีๆ ท่ีพระองคทรงจัดเตรียมไวเพื่อคุณแลว
แมแตส่ิงเดียว
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อยางท่ีเราไดสนทนาไปแลววา บอยครั้งเรารูสึกโกรธคนท่ีทําใหเราเสียใจ หรือ
เจ็บชํ้า เราอาจรู สึกโกรธคนท่ีเคยทําผิดตอเราเม่ือนานมาแลว และคนท่ีทําผิด
ตอเราในชีวิตประจําวัน เราโกรธความไมยุติธรรม และใจของเรากรีดรองวา มันไม
ยุติธรรมเลยนะ แตคนอื่นอาจไมใชสาเหตุท่ีทําใหเราโกรธเสมอไป พระคัมภีรบอก
ใหเรามีสันติสุขกับพระเจา กับตัวเอง และกับเพื่อนมนุษยดวยกัน (1 ปต.3.10-11)

ฉันโกรธตัวเอง

คุณกําลังโกรธตัวเองอยูหรือเปลา? หลายคนเปนเชนน้ัน ความจริงแลว
เราอาจพู ดได ว า คนท่ี มีปญหากับตัวเองน้ั นมีมากกว าคนท่ี มี สั นติ สุขกั บ
ตัวเอง ทําไมหรือ? ดังท่ีเราไดกลาวไปแลววา เราสรางความคาดหวังท่ีเกินจริง
และเอาตัวเราเองไปเปรียบกับคนอื่ นแลวก็รู สึกวาเราตํ่าตอยกวา เราอาจ
มีความรูสึกละอายใจท่ีฝงอยูลึกภายใน อาจเปนส่ิงท่ีเราเคยทําเองหรือ คนอื่น
กระทําตอเราก็ตามแต เรารู สึกผิดจนเริ่ มมีอาการนึกโกรธตัวเอง บอยครั้ ง
หลายคนโกรธตัวเองเพราะไดเคยทําอะไรไปโดยท่ีตัวเองก็รู สึกไมเห็นชอบและ

6
บทที่
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เขาไมรู จักวิธีท่ีจะรับเอาการอภัยโทษจากพระเจา และฤทธ์ิเดชจากพระองค
เพื่อเอาชนะพฤติกรรมบางอยางท่ีตัวเองรังเกียจ

เช่ือหรือไมวา กาวแรกท่ีจะทําใหคุณมีสันติสุขกับตัวเองน้ันคือ คุณตอง
มองหน าความบาปของคุณตรงๆ และเรียกมันอย างตรงไปตรงมาว าบาป
การเมินเฉยตอมัน หรือหาขออางมากลบเกล่ื อนพฤติกรรมท่ี ไมดี ไม มีทาง
จะชวยใหเราหลุดพนจากมันได ตราบใดท่ีเรายังทําส่ิงท่ีเปนความบาป เราก็ยัง
ไมสามารถมีสันติสุขกับตัวเองไดอยางแทจริง ถึงแมเราอาจมองขามความบาป
หรือไมไดแสดงความรับผิดชอบตอบาปของเรา มันก็จะยังคอยรบกวนใจเรา
อยูตลอดเวลา

รับเอาการอภัยโทษจากพระเจา

เ ม่ื อเรายอมรับแล วว าเราเปนคนบาป เราตองกลับใจเสียใหม  ซ่ึ ง
หมายความวา เราไมเพียงแตตองรู สึกเสียใจอยางจริงใจตอความบาปเทาน้ัน
แต เราต องเต็ มใจท่ี จะละท้ิ งความบาปเหล า น้ั นด วย การดําเนินชี วิตใน
ความบาปเปนการดําเนินชีวิตในระดับท่ี ตํ่า แตเม่ือเรากลับใจใหมแลว เราก็
กลับคืนไปสูระดับสูงท่ีสุดท่ีพระเจาทรงประสงคไวสําหรับเรา เพนทเฮาสคือ
หองชุดท่ี อยู สู งท่ี สุดในอาคารชุด มันเปนหองท่ี อยู ในช้ั นบนสุดของอาคาร
เม่ือเรากลับใจใหม เราก็กลับคืนไปสูจุดท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงพระเจาทรงจัดเตรียมไวเพื่อเรา
เปนจุดท่ีมีสันติสุขและความช่ืนชมยินดีอยูในความชอบธรรมของพระองค

การยอมรับและแบกความรับผิดชอบอย างเต็มท่ี สําหรับการทําบาป
ของเรา อาจเปนเรื่ องท่ียากในตอนเริ่ มแรก ตามปกติ เรามักจะโทษคนอื่ น
และมีขออางมาตลอดชีวิตของเรา เราจึงพบวาเปนเรื่องยากท่ีจะบอกออกมา
ตรงๆ วา "ฉันผิด ฉันไดทําความบาป" แตทุกคนไดกระทําบาปและเส่ือมจาก
พระสิริของพระเจา ดังน้ั น การพูดออกมาวาเราได ทําบาป ไม ได ทําให เรา
อยูในฐานะท่ียํ่าแยกวามนุษยคนใดในโลกน้ีเลย

ถาเราท้ังหลายจะวาเราไมมีบาป (ปฏิเสธไมยอมรับวาเราเปนคนบาป)
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เราก็หลอกตัวเอง และความจริง (ซ่ึงพระกิตติคุณนํามาเสนอ) ไมไดอยูในเราเลย
(ไมไดดํารงอยูในหัวใจของเรา)

  

มี อี กหลายอย างในข อพระคั มภี ร ตอนน้ี ท่ี ฉั นชอบมาก และช วย
ปลอบประโลมใจฉัน แต ฉันชอบเปนพิเศษในทอนท่ีบอกวา พระองคจะทรง
ชําระเราใหพนจากความบาปท้ังส้ิน อยางตอเน่ือง ฉันเช่ือวา ขอพระคัมภีร
ช้ีใหเราเห็นวา ตราบใดท่ีเราดําเนินกับพระเจา ยอมรับความบาปของเราอยาง
รวดเร็ว และกลับใจใหมอยูเสมอๆ พระองคก็จะทรงชําระเราใหสะอาดอยูเสมอไป
พระคั มภี ร กล าวว า พระเยซู ประทับอยู เบื้ องขวาพระหั ตถ ของพระเจ า
และทรงอธิษฐานวิงวอนเผื่อเราอยูอยางตอเน่ือง ฉันเขาใจวาน่ันก็เพราะเรา
ตองการการทรงชวยเหลือจากพระองคอยางตอเน่ืองน่ันเอง ซ่ึงเปนขอความ
ท่ีทําใหฉันรูสึกไดรับการปลอบประโลมดวย

พระองคทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมท้ังส้ิน ถาเราเช่ือตามน้ีและ
รับการอภัยโทษบาปดวยความเช่ือ เราก็สามารถเอาชนะความรูสึกโกรธตัวเองได
ไมมีความบาปใดท่ีคุณและฉันไดทําไปซ่ึงใหญเกินคําวา "ท้ังส้ิน" เม่ือพระองคตรัสวา
ท้ังส้ิน พระองคก็ทรงหมายความตามน้ัน

เชนเดียวกับการท่ี ทุกคนได ทําบาปและเส่ื อมจากพระสิริของพระเจา
น่ั นแหละ ทุกคนก็จะได รับความชอบธรรมและกลับคืนสู ความสัมพันธอันดี
กับพระเจาไดผานทางการไถ ซ่ึ งทรงจัดเตรียมไวพรอมสําหรับเราแลวในองค
พระเยซูคริสต (โรม 3.23-24) คําวา ทุกคน หมายรวมถึงคุณและฉันดวย

ถาเรา (ดวยใจอิสระ) สารภาพบาปของเรา พระองคทรง
สัตยซ่ือและเท่ียงธรรม (เท่ียงตรงตอพระลักษณะและพระสัญญา
ของพระองค) ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา (ยกเลิกความผิดของเรา)
และ (อยางตอเน่ือง) จะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรม (ทุกอยาง
ท่ี ไมสอดคลองกับพระประสงค  พระดําริ  และพระราชกิจของ
พระองค) ท้ังส้ิน

1 ยอหน 1.8-9
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การอภัยโทษของพระเจาเปนของประทานท่ีใหเราเปลาๆ สําหรับของขวัญ
ท่ีคนใหเรามาเปลาๆ น้ันเราคงทําอะไรไมได นอกจากรับเอาดวยใจขอบคุณ
เท าน้ั น ฉันคิดว าบอยครั้ งเราทูลขอการอภัยโทษบาปแลว แต ไมยอมรับ
เอาการยกโทษน้ัน หลังจากท่ีคุณไดทูลขอใหพระเจายกโทษในความผิดท่ี คุณ
ได ทําผิ ดไปแล วน้ั น จงทูลต อพระองค ว าคุณขอรั บเอาของประทานน้ั น
และรอคอยตอพระพักตรพระองคสักครู ใชเวลาน้ันคิดใครครวญวาของประทานน้ัน
ประเสริฐลํ้าเลิศเพียงใด

อยากลวัความบาป

ทุกครั้งท่ีเรารูสึกกลัวส่ิงใด เรากําลังยอมใหส่ิงน้ันมีอํานาจเหนือเรา ดังน้ัน
ฉันจึงขอหนุนใจคุณวาอยากลัวความบาปเลย อัครทูตเปาโลเขียนไววา ความบาป
ไมไดมีอํานาจเหนือเราอีกตอไป ถาเราเช่ือวาเราไดตายรวมกับพระคริสต และ
ได เปนข้ึ นมาจากความตายเขาสู ชี วิตใหมรวมกับพระองคแลว (รม. 6.5-8)
พระเยซู ไดทรงจัดการแก ไขปญหาเรื่ องความบาปอย างเสร็ จสมบู รณแล ว
ไม เพียงแตพระองคทรงยกโทษบาปเราอย างสมบู รณและตอเน่ื องเท าน้ั น
พระองคยังทรงสงพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาเพื่อทําใหเราสํานึกบาปในชีวิตประจําวัน
และชวยเสริมกําลังเราในการตอสูกับบาป

เม่ือเราเริ่ มตระหนักวาเราเปนคนบาปและตองการพระผู ชวยใหรอด
และเราไดตอนรับพระเยซูคริสต ให เปนเพียงผู เดียวท่ี จะตอบสนองตอความ
ตองการน้ัน เราก็กําลังเดินไปสู ชี วิตใหมและมีรูปแบบการดําเนินชีวิตใหม
ครั้งหน่ึงเราอาจเคยทําบาปโดยไมไดรู สึกรูสาอะไร แตตอนน้ีเม่ือเราไดรับเอา
พระวิญญาณของพระเจาเขาสู ใจเราแลว เราจะเกิดความรู สึกสํานึกตอบาป
และจะดําเนินชีวิตพยายามตอสูและหลีกเล่ียงความบาป เราทําดวยความยินดี
เหมือนทําถวายตอพระเจา และเราไววางใจในพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยางเต็มท่ี
ท่ีจะชวยเหลือเรา การทดลองใจจะมาถึงทุกคนแน แตเราม่ันใจไดวาพระเจา
จะไมยอมให เราพบกับการทดลองท่ีหนักเกินกวาท่ีคนท้ังหลายท่ัวไปจะรับได
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(1 คร.10.13) พูดงายๆ ก็คือ การทดลองท่ีเราตองเจอน้ัน ไมไดหนักกวาท่ีคนท่ัวไป
ตองเจอเลย และเราตองเช่ือวา มันไมไดหนักเกินกวาท่ีเราจะตอสูได พระเจาจะ
ไมอนุญาตใหเราพบกับเรื่องใดท่ีหนักเกินกวาเราจะแบกรับไหว และเม่ือเราตอง
เจอกับการทดลองน้ัน พระองคจะทรงประทานทางออกใหแกเราดวย น่ี เปน
ขาวดีจริงๆ เราไมจําเปนตองกลัวการทดลองใจ เพราะพระองคผูทรงสถิตอยู
ในเราน้ันทรงย่ิ งใหญกวา พระองคจะทรงประทานกําลังจากเบื้ องบนให เรา
สามารถตอสูได เพียงแตเราตองไววางใจพระองค และทูลขอความชวยเหลือจาก
พระองคเทาน้ัน

หลายคนพ ายแพ ต อการทดลองเพราะเขาพยายามต อสู ด วยกําลั ง
ของตนเอง หรือเพราะเขาเช่ืออยางผิดๆ วาเขาไมสามารถตอสูกับการทดลองได
ฉันเคยไดยินคนพูดแบบแปลกๆ วา "ถาฉันกินคุกกี้ ช็อคโกแลตชิพไปช้ินหน่ึง
ฉันก็จะทนไมได ตองกินมันจนหมดกลอง" หรือไมก็ "ฉันรูวานํ้าตาลมีผลเสียตอฉัน
แตฉันอดไมไดท่ีจะตองกินช็อคโกแลตทุกวัน" ฉันบอกวาคําพูดแบบน้ีมันแปลก
เพราะมันต้ังอยูบนพื้ นฐานการเช่ือในคําหลอกหลวงของมาร ซาตานบอกวา
เราออนแอและไมสามารถตอตานการทดลองแมแตในเรื่องงายๆ ได แตพระเจา
ตรัสวาเราเขมแข็งในพระองคและไมมีส่ิงใดท่ีเกินกวาเราจะตานไหว ส่ิงท่ีเรา
เลือกท่ี จะเช่ื อคือตัวกําหนดวาเราจะแพหรือชนะความบาป ลองใช เวลาคิด
ใครครวญดูวาคุณกําลังเช่ือในเรื่องใดท่ีขัดกับพระวจนะของพระเจาหรือไม คุณเช่ือ
หรือไมวาคุณสามารถตอตานการทดลองไดโดยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
และโดยผลแหงการรูจักบังคับตนเอง หรือคุณคิดวามีการทดลองบางเรื่องท่ียังไงๆ
คุณก็ตอสูมันไมได? ส่ิงใดท่ีเราเช่ือจะกลายเปนความจริงในชีวิตของเรา ดังน้ัน
จึงเปนส่ิงสําคัญย่ิงท่ีเราตองรูวาส่ิงท่ีเราเช่ืออยูน้ันเปนความจริง ไมใชคําหลอกลวง
ท่ีมาจากมาร

ใหอัครทูตเปาโลอธิษฐานขอใหคริสตจักรไดรูและเช่ือวามีฤทธ์ิเดชย่ิงใหญ
ท่ีพรอมพวกเขานํามาใชผานทางพระเยซูคริสต ถาคุณเปนผูท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต
คุณก็มีฤทธ์ิเดชและสามารถตอตานการทดลองได

เราทุกคนทําบาป ตราบใดท่ีเรายังอยูในรางกายท่ีเปนเน้ือหนัง และมีจิตใจ
ท่ียังไมไดรับการเปล่ียนแปลงใหมอยางส้ินเชิงอยางท่ีเปนอยูน้ี เรายังคงตองการ
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ขอพระคัมภีรตอนน้ีดีเย่ียมจนนาตกใจ ตอนท่ีฉันพบขอพระคัมภีรน้ีครั้งแรก
เปนชวงท่ี ฉันกําลังด้ินรนอยู ทุกวันเพื่ อจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง เพื่ อจะไดรู สึกดี
ตอตัวเองและเช่ือไดวาพระเจาไมไดทรงรูสึกพิโรธตอฉัน แนนอน ความคิดของ
ฉันน้ันผิด แตมันเปนความจริงสําหรับฉันในตอนน้ัน เม่ือฉันพบวา ฉันเพียงแค
ตองลุกข้ึนมาในทุกเชา ทําทุกอยางใหเต็มกําลังความสามารถของตัวเอง แลวเช่ือวา
พระเจาจะทรงดูแลในเรื่องความผิดพลาดตางๆ ท่ีเราไดทําไป ฉันเกิดความรูสึก
ราวกับวาภาระอันหนักอึ้งไดถูกยกออกไปจากบาของฉันแลว

พระคัมภีรตอนน้ีบอกวา พระเยซูทรงเปนผูลบลางความบาปของเราแลว
หมายความวาอยางไร? พระองคทรงเปนผูลบลางพระพิโรธของพระเจาท่ีมีตอ
บาปของเราไปแลว

พระเจ าทรงเกลียดความบาป แต พระองค ไม ได ทรงเกลียดคนบาป
เม่ือผูหญิงเราโกรธสามีท่ีไมรู จักใหเกียรติเรา แลวเขาสงดอกกุหลาบมัดใหญ
มาขอโทษ ดอกกุหลาบเหลาน้ั นคือส่ิ งลบล างความโกรธของเราใหหายไป
เราสามารถยกโทษให เขาได  และทุกอย างก็ กลับดี ดั งเดิม พระเยซูก็ทรง
เปรยีบเสมือนกับ ดอกกหุลาบท่ีเราสงไปถวายตอพระเจาเม่ือพระองคทรงพระพโิรธ
ตอความบาปของเรา พระองคทรงเปนผูลบลางบาปใหเรา และพระเจากท็รงยกโทษ

  

การอภัยโทษบาป แตเราไมจําเปนตองกลัวความบาป ลองพิจารณาดูขอพระคัมภีร
ตอไปน้ีดวยความรอบคอบ

ลูกเล็กๆ ของขาพเจาเอย ขาพเจาเขียนขอความเหลาน้ี
ถึงทานท้ังหลาย เพื่อทานจะไดไมทําบาป และถาผูใดทําบาป เราก็มี
พระองคผูชวยเหลือสถิตอยูกับ พระบิดา คือพระเยซูคริสตผูทรง
ชอบธรรมน้ัน

และพระองค ทรงเป นผู ลบล างพระอาชญาท่ี ตกกั บเรา
ท้ังหลายเพราะบาปของเรา และไม ใชแตบาปของเราพวกเดียว
แตบาปของมนุษยท้ังปวงในโลกดวย

1 ยอหน 2.1-2
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ใหเราเพราะเห็นแกพระคริสต ในตัวเราไมมีอะไรท่ีจะดีพอท่ีจะลบลางความบาปได
และไม มีอะไรท่ี เราพอจะทําได เพื่ อเปนเครื่ องบูชาลบลางความบาปของเรา
แตพระเยซูทรงเปนเครื่องบูชาท่ีสมบูรณแบบและพระองคทรงเปนตัวแทนของเรา
พระองคทรงเปนทนายแกตางใหเราและทรงรบัสภาพแทนเราตอพระพกัตรพระเจา
และเราไดรับยกโทษเพราะการท่ีเราเช่ือในพระองค

การเช่ือในความจริงเหลาน้ี คือกาวแรกท่ีจะชวยใหเราหลุดพนจากความบาป
และความโกรธตัวเองเพราะการท่ีเราทําบาป ทุกครั้งท่ีฉันทําบาป ฉันจะรูสึกผิดหวัง
กับตัวเองตลอด และอธิษฐานวาฉันจะเขมแข็งกวาน้ี แตฉันไมรูสึกโกรธตัวเอง
อกีแลว เพราะฉันรูวาน่ันไมใชนํ้าพระทัยของพระเจาและมันไมมี ประโยชนใดๆ เลย

จัดการกับความบาปอยางรุนแรง

นอกจากเราตองรู จักวิธีท่ีจะรับเอาการอภัยโทษบาปจากพระเจาอยาง
รวดเร็วและอยางส้ินเชิงในเวลาท่ีเราทําบาปแลว เรายังตองตอสูกับความบาป
ในเชิงรุก และจัดการกับความบาปอยางเขมงวด การท่ีพระเจาทรงพรอม
ท่ี จะยกโทษบาปให เราน้ั น ไม ไดหมายความว าเราสามารถทําความบาปได
ตามใจชอบและคิดวาไมมีปญหาอะไร พระเจาทรงทราบถึงจิตใจของเราและ
จิตใจของเรายอมไม ถู กตองหากเราไม เกลียดชั งความบาป และพยายาม
อยางเต็มกําลังของเราท่ีจะหลีกเล่ียงจากการทําบาป

ชาวโรมถามเปาโลวา ควรท่ีพวกเขาจะอยู ในบาปตอไปหรือไม เพื่อให
พระคุ ณ (ความดี และการอภั ยโทษ) ของพระเจ ามี บริ บู รณ มากข้ึ น
เปาโลตอบโดยกลาววา "เราซ่ึงตายตอบาปแลวจะกลับมีชีวิตในบาปน้ันตอไป
ไดอยางไร?" (รม. 6.1-2) เปาโลเตือนความจําพวกเขาวา เม่ือพวกเขาไดรับ
เอาพระคริสตแลว เทากับพวกเขาไดตัดสินใจท่ีจะเลิกเกี่ยวของกับความบาป
ความบาปไมมีวันตาย มันจะยังคงมีชีวิตอยูตอไปเรื่อยๆ ในโลกของเรา แตเรา
ตองตายตอความบาป พระเจาประทานหัวใจใหมและพระวิญญาณของพระองค
ใหแกเรา ซ่ึงหมายถึงเราไดรับความปรารถนาใหม เราใชชีวิตของเราในการตอสู
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กับความบาปเพราะเราไมอยากทําบาปอีกตอไป น่ันคือทาทีของเรา แตเม่ือเรา
ทําผิดพล้ังไป พระเจาก็ทรงพรอมเสมอท่ีจะยกโทษบาปใหแกเรา

ถาคุณเปนคริสเตียนแท ฉันรับรองไดเลยวาคุณไมมีทางต่ืนข้ึนมาในตอนเชา
แลวคอยมองหาชองทางท่ีจะทําบาปโดยท่ีไมตองรับผิดเปนแน คุณจะทําทุกอยาง
อยางเต็มความสามารถเพื่อท่ีจะดําเนินชีวิตใหเปนท่ีพอพระทัยพระเจา

ถาเราไมรักษาทาทีตอความบาปแบบกลาหาญและแข็งกราว จิตใจของเรา
ก็จะกลาวโทษตัวเราเอง สุดทายเราจะลงเอยท่ีการโกรธตัวเอง พระคัมภีรสอน
ใหเราจัดการกับความบาปอยางแข็งกราว และดวยความรุนแรง ในมัทธิว 18.8-9
พระคัมภีรสอนวา ถาดวงตาของเราทําใหเราทําบาป เราก็ควรจะควักมันท้ิงเสีย
และถามือของเราทําใหเราทําบาป เราก็ควรจะตัดมือท้ิงเสีย

ฉันไมเช่ือวา เราตองยึดตามตัวอักษรเหลาน้ีจริงๆ แตเราควรเขาใจวา
พระเจาสอนให เรามีทาที ท่ี แข็งกราวตอความบาป ให ตัดมันท้ิ งไปเสียไมวา
เราจะพบเจอมันตรงสวนไหนในชีวิตของเรา ถามีหนังสือนิตยสารสงมาท่ีบานคุณ
โดยเปนภาพของผูหญิงนุงนอยหมนอย (ซ่ึงมีอยูเปนประจํา) แลวดวงตาของคุณ
มองเห็นและเริ่ มเพลิดเพลินไปกับมัน ก็ขอใหรีบฉวยนิตยสารฉบับน้ันท้ิงลง
ในถังขยะเสีย อยาไดลอเลนกับบาป ฉันอาจหยิบยกตัวอยางในเรื่องตางๆ ได
อีกมากมายหลายเรื่ อง แตจะพูดถึงอีกแคสองเรื่องก็พอ ถาคุณเปนผูหญิงท่ี
แตงงานแลว และมีผูชายคนหน่ึงในท่ีทํางานเริ่มเขามาตีสนิทกับคุณ เขาเช้ือเชิญ
คุณไปน่ังทานกาแฟเพื่อคุยกันเรื่ องการงาน คุณเริ่มรู สึกฟองในใจอยูบางวา
มันดูไมคอยเหมาะเทาไหรนัก แตถาคุณเกิดไปตามน้ันจริง คุณตองรีบตัดมัน
ท้ิงไปทันทีกอนท่ี มันจะกลายเปนปญหาข้ึนมาจริงๆ สมมุติคุณมีเรื่องทะเลาะ
เถียงกันในบาน และพระเจารบเราใหคุณเปนฝายสรางสันติ ขอใหคุณลงมือ
ทําโดยเร็ว กอนท่ี คุณจะพูดจูงใจตัวเองใหคิดเปนอยางอื่นไป การตอบสนอง
อยางรวดเร็วจะชวยปกปองไม ให คุณทําบาปโดยการโกรธข้ึ งอยู  พระคัมภีร
สอนเราไวในพระธรรมโรม 13.14 วา อยาจัดเตรียมอะไรไวบํารุงบําเรอเน้ือหนัง
ความหมายสวนหน่ึงของขอความน้ีก็คือ อยาหาขอแกตัวใหเน้ือหนัง หรือเปดชอง
ใหเน้ือหนังไดทําบาปน่ันเอง ผูหญิงท่ีแตงงานแลว ถาไดรับการเตือนจากพระเจา
วาเปนส่ิงท่ีไมถูกตองท่ีจะไปน่ังทานกาแฟกับเพื่อนรวมงานแลว แตก็ยังขืนทํา
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ก็เทากับเธอไดเปดโอกาสใหแกความบาป
ครั้ งหน่ึ ง ฉันเคยอ านเรื่ องของเด็กหญิงเล็กๆ คนหน่ึ งท่ี เดินไปตาม

ทางบนภูเขาซ่ึงอากาศหนาวเย็นมาก มีงูตัวหน่ึงเล้ือยเขามาหาเธอและรองขอ
ใหเธอเอามันซุกไวในเส้ือกันหนาวของเธอ เธอขัดขืนมันอยูครูหน่ึง แตสุดทาย
ก็ยอมใจออนตอคําวิงวอนของงู หลังจากน้ันไมนานนักงูก็ฉกกัดเธอ เธอจึง
รองถามมันวา "น่ีเจากัดเราทําไม ท้ังๆ ท่ีเราดีตอเจาขนาดน้ี?" งูตอบเธอวา
"เจาก็รูวาเราเปนใครต้ังแตแรกแลวน่ี ตอนท่ีอุมเราข้ึนมา" ฉันคิดวาเราทุกคน
คงมีประสบการณแบบเดียวกับเรื่องส้ันน้ี เปนอยางดี แนนอน เราทุกคนคง
มีบางชวงเวลาในชีวิตท่ีเรารูสึกลึกๆ ในใจอยูแลววาเราไมควรทําเรื่องน้ันเรื่องน้ี
แต เ ม่ื อการทดลองดําเนินต อไป เราก็ ยอมใจอ อนและทําบางอย างลงไป
สุดทายก็ เจอกับผลลัพธ ท่ี เลวราย เราทุกคนตางก็ เคยทําผิดพลาด แต เรา
ไมจําเปนตองทําผิดซํ้าๆ อีก การเรียนรูจากความผิดพลาดคือส่ิงท่ีมีปญญามาก
ท่ีสุดอยางหน่ึงซ่ึงเราสามารถทําได

พระเจ าทรงส่ั งสอนให เราท้ิ งส่ิ งสารพั ดท่ี ถ วงอยู  และความบาป
ท่ีเกาะแนนออกไปเสีย (ฮบ.12.1) ขอความน้ีทําใหเรารู สึกวา เราตองจัดการ
กับความบาปอยางรุนแรงและรวดเร็ว ถาเราทําอยางน้ีแลว เราจะไดเก็บเกี่ยว
บําเหน็จคือดําเนินชี วิตอย างถูกตอง เราจะมี สันติสุขอยู ในใจของเราด วย
เพราะเรารูวาเราไดกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง

ฉันรู สึกขอบพระคุณพระเจาอยางย่ิ งสําหรับการอภัยโทษบาป แตฉัน
ไมอยากตองขอการอภัยบาปอยูทุกยางกาว ฉันปรารถนาท่ีจะสรางวินัยในตัวเอง
จนสามารถเลือกทําในส่ิ งท่ี ถูกตองเพื่ อจะเป ยมดวยความยินดีเพราะเช่ื อวา
ตนเองไดทําในส่ิงท่ีชอบพระทัยพระเจาแลว

ความบาปท่ีซอนอยู

เราจะไมสามารถจัดการกับความบาปอยางรุนแรงและอยางมีประสิทธิผล
ได หากเรายังพยายามหาขอแกตัวใหกับความบาปอยูร่ําไป หรือเราพยายาม
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ปดซอนความบาปไว เราควรจะตรวจสอบจิตใจของตัวเอง และกลาพอท่ีจะ
ซ่ือตรงตอตนเองถายังมีพฤติกรรมบาปใดๆ อยู ในชีวิตของเรา อัครทูตเปาโล
กลาววา ทานอุตสาหะพยายามท่ีจะรักษาจิตสํานึกวาตนชอบไว ท้ังตอหนาพระเจา
และตอหนามนุษย (กิจการ 24.16) โอโห... ทานพยายามอยางหนักท่ีจะคอย
เฝาสังเกตดูและขจัดความบาปใดๆ ออกไปจากชีวิตของตนเอง เปาโลทราบดีถึง
ฤทธ์ิ เดชแหงการมีจิตสํานึกสะอาดบริสุทธ์ิตอหนาพระเจา เราควรพยายาม
อยางเต็มกําลังท่ีจะไมทําบาป แตถาหากเกิดทําบาปข้ึนมา เราก็ไมควรหาขอแกตัว
ใหกับมัน หรือปดซอนความบาปน้ันไว การท่ีเราเก็บความลับไวมันอาจทําให
เราทนทุกข แตความจริงจะปลดปลอยใหเราเปนไท

ส่ิงใดๆ ท่ีไมไดเกิดจากความเช่ือก็เปนบาปท้ังส้ิน (รม.14.23) ถาเรา
ไมสามารถทําส่ิงตางๆ ไดดวยความเช่ือ เราก็ไมควรจะทํา ถาส่ิงใดเปนความบาป
ก็จงเรียกมันวาบาป อยาเรียกมันวาปญหาของคุณ เรื่องคาใจของคุณ หรือการ
เสพติดของคุณ ความบาปเปนส่ิงนาเกลียด ถาเราหอหุมมันไวดวยคําพูดท่ีฟงดู
สวยหรู เทากับเรากําลังปดซอนมันไว

เราควรสํารวจชีวิตของเราดวยแสงสวางแหงพระวจนะของพระเจาและ
ส่ิงใดๆ ท่ีไมสอดคลองกับพระวจนะก็ตองวากันไปตามความเปนจริง และเราตอง
ตอสู กับมันดวยความสามารถท่ีพระเจาประทานให ถาเราทูลขอตอพระเจา
พระองคจะทรงชวยเหลือเราเสมอ เราเปนหุนสวนรวมกับพระเจา และพระองค
ไม เคยคาดหวังให เราทําส่ิ งใดโดยปราศจากการทรงช วยเหลือของพระองค
ขอพูดยํ้าอีกครั้งวา อยาปดซอนความบาป จงเปดเผยมันออกมา จงเรียกมันอยางท่ี
มันเปนอยูจริง อยาหาขอแกตัวใหมัน หรือโยนความผิดใหใคร หากคุณเปน
คนท่ี ตัดสินใจทําผิด จงรับเอาการอภัยโทษอยางสมบูรณแบบจากพระเจ า
สําหรับความบาปท่ี เคยทําผานมา และทําการรวมกับพระวิญญาณบริ สุทธ์ิ
อยางเอาจริงเอาจังในการตอสูกับการทดลองใจตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

ถึงตอนน้ี ขอใหคุณใหรางวัลตัวเองดวยการยกโทษใหตัวเองอยางส้ินเชิง
และครบถวน จงเลิกโกรธตัวเองเสียในส่ิ งท่ี คุณเห็นวาเปนความลมเหลวท่ี
ผานมาในอดีต และเริ่มตนท่ีจะดําเนินชีวิตในการดีซ่ึงพระเจาทรงดําริไวลวงหนา
เพื่อใหคุณกระทํา (อฟ. 2.10)
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คุณกําลังโกรธพระเจาอยูหรือไม?

เทาท่ีคุณไดยินไดฟงเรือ่งตางๆ เกีย่วกบัพระเจามาน้ันกคื็อ พระองคประเสริฐ
และพระองคทรงรักเรา ดังน้ั น เราจึงอดไม ได ท่ี จะรู สึ กสงสัยว าทําไมจึงมี
ความเจ็บปวด และความทุกขมากมายเกิดข้ึนในโลกของเรา? ถาพระเจาทรงไว
ซ่ึงฤทธานุภาพท้ังส้ิน และสามารถทําอะไรก็ได ท่ีพระองคอยากทํา แลวทําไม
พระองคถึงไมปองกันไมใหเกิดความทุกขยากลําบาก? คําถามเหลาน้ี รวมท้ัง
คําถามอื่ นๆ ในทํานองเดียวกัน ทําใหมนุษยเราสับสนงุนงงมานานนับต้ังแต
สรางโลกแลว

เด็กๆ ถูกลวงละเมิด เราไดยินขาวเรื่ องสงครามและการทําลายลาง
อยูเรื่อยๆ และความอดอยากคราชีวิตผูคนไปนับลาน คนดีบางครั้งตายกอนวัย
อันควร ขณะท่ีคนช่ั วและคนท่ี ดู เหมือนไรประโยชนกลับอายุยืนจนแกชรา
โรคภัยไขเจ็บลุกลามไปท่ัวโลก มันจูโจมทํารายท้ังคนดีและคนช่ัว "ไมยุติธรรมเลย"
ใจของเราร่ํารองออกมาเชนน้ัน ความยุติธรรมอยูท่ีไหน? พระเจาอยูท่ีไหน?

สําหรับคนท่ีมองหาขออางท่ีจะไมเช่ือในพระเจา คําถามท่ีไมไดรับคําตอบ
เหลาน้ีก็เพียงพอสําหรับพวกเขาอยูแลว เขาสรุปงายๆ วา "ถาพระเจามีจริง
พระองคยอมตองปกปองไมใหเกิดความทุกขยากลําบากเหลาน้ี ข้ึนมา ฉะน้ัน
ฉันจึงไม เช่ื อว ามีพระเจ าอยู จริง" แต ยังมีคนดีอีกมากมายหลายล านคนท่ี
เช่ือในพระเจา ถึงแมเขายังไมไดรับคําตอบสําหรับคําถามตอบยากเหลาน้ี

ถาคุณหวังว าฉันจะชวยให คําตอบดีๆ สําหรับคําถามเหลาน้ี แลวละก็
ฉันขอบอกไวตรงน้ีเลยวา ฉันไมมีคําตอบหรอก ฉันไมสามารถอธิบายถึงปญหา
เหลาน้ีไดครบถวนพอ และฉันก็ไมเช่ือดวยวาจะมีใครท่ีสามารถทําได ฉันแค
ตัดสินใจท่ีจะเช่ือในพระเจาก็เพราะวา บอกตามตรง ถาปราศจากพระเจาเสียแลว
ฉันก็คงไมอยากท่ีจะชีวิตอยู อีกตอไป พระองคทรงเปนชีวิตของฉัน ฉันขอมี
ความสัมพันธท่ี ดีกับพระเจาโดยท่ีอาจยังไมเขาใจพระองคทุกอยาง ดีกวาท่ีจะ
พยายามเขาใจทุกอยางแตปราศจากพระองค

พระเจาไมเคยสัญญาวาชีวิตเราจะปราศจากความทุกข แตพระองคทรง
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สัญญาว าจะเล าโลมใจและประทานกําลังแก เราใหสามารถดําเนินตอไปได
พระองค ยังทรงสัญญาดวยวา พระองคจะเปล่ี ยนทุกอยางท่ี เกิดข้ึ นกับเรา
ใหกลายเปนผลดี ถาเรารักพระองคและแสวงหาท่ี จะทําตามนํ้าพระทัยของ
พระองคในชีวิตของเรา (รม. 8.28) ฉันไมมีความสุข หากฉันมีปญหาในชีวิตซ่ึงเปน
สาเหตุท่ีทําใหฉันทุกขใจ แตฉันดีใจท่ีฉันมีพระเจาท่ีจะทรงชวยใหฉันผานพน
ปญหาเหลาน้ันไปได ฉันรู สึกสงสารคนเหลาน้ันท่ีตองทนทุกข โดยปราศจาก
ความหวัง และท้ังความคิดจิตใจของเขาเต็มไปดวยความขมข่ืน เพราะเขาไม
สามารถมองเลยพนความเจ็บปวดของเขาไปได

เรารูวาพระเจาทรงประเสริฐ แตมารรายก็ดํารงอยูในโลกน้ีดวย พระเจาทรง
ต้ังท้ังความดีและความช่ัวราย พระพรและคําสาปแชง ไวตอหนาเราและพระองค
ทรงมอบความรับผิดชอบไวใหเราท่ีจะเลือกเอาอยางใดอยางหน่ึง (ฉธบ.30.19)
เพราะคนจํานวนมากไดเลือกเอาความบาปและความช่ัวราย เราจึงผลเห็นกระทบ
ของความบาปเกิดข้ึนในโลก แมแตคนดีๆ ก็ยังคงตองมีชีวิตท่ีไดรับผลกระทบ
จากโลกท่ี เต็มไปดวยความบาป เรารู สึกถึงแรงกดดันของความช่ัวรายในโลก
และรอคอยเวลาใหความช่ัวรายหมดส้ินไป พระคัมภีรบอกเราวา แมแตส่ิงสารพัด
ท่ีพระเจาทรงสรางก็ยังคร่ําครวญเพราะความเส่ือมโทรม รอคอยวันเวลาท่ีจะ
หลุดพนเปนอิสระเชนเดียวกันกับมนุษยชาติ (โรม. 8.18-23)

เราปรนนิบัติรับใชพระเจาผู ซ่ึงไมประจักษแกตาและผูทรงเปนความลํ้าลึก
เราอาจรูจักพระองคบางในบางดาน แตอีกหลายๆ ดานเกี่ยวกับพระองคจะยังคง
เปนส่ิงท่ีเกินความเขาใจของเราตอไป

  

โอ พระปญญาและความรอบรูของพระเจาน้ันลํ้าลึกเทาใด
คําตัดสินของพระองคน้ันเหลือท่ีจะหย่ังรู ได และทางของพระองค
ก็เหลือท่ีจะสืบเสาะได

โรม 11.33

เราสามารถรู จั กพระลั กษณะของพระองค และมอบความไว วางใจ
ไวกับความสัตยซ่ือของพระองควาพระองคจะทรงสถิตกับเราเสมอ แตเรายอม
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ไมอาจเขาใจทุกส่ิงทุกอยางท่ีพระเจาทรงกระทําหรือไมทรงกระทํา ความเช่ือ
หมายถึ งเราม่ั นใจในส่ิ งท่ี เรามองไม เห็ น และหลายครั้ งก็ ไม เข าใจด วย
เรามีความเช่ื อในขณะท่ี กําลังรอคอยการเปดเผยขอลับลึกต างๆ เหล าน้ี
ถาเราซ่ือตรงตอตัวเอง เราก็คงยอมรับวา เราคงไมรู คําตอบหลายๆ อยาง
เหลาน้ีตราบใดท่ีเรายังอยูในโลก พระเจาทรงเรียกรองใหเราไววางใจพระองค
ซ่ึงความไววางใจก็คงไมจําเปนถาเราไดรับคําตอบของคําถามทุกขอหมดแลว
ถ าเราต องการพบกั บความพึ งพอใจในชี วิ ต เราต องยอมรั บให ได ว า
มีบางอยางท่ีเราจะยังไมรู

ความสัมพันธสนิท จะลึกซ้ึงขึ้นโดยการทนทุกข

ขอความท่ี ลับลึกและท าทายมากท่ี สุดขอความหน่ึ งในพระคัมภีร คือ
ฮีบรู 5.8-9 "ถึงแมวาพระองคทรงเปนพระบุตร พระองคก็ทรงเรียนรู ท่ี จะ
นอบนอมยอมเช่ือฟงโดยความทุกขลําบาก ท่ีพระองคไดทรงทน เม่ือพระเจา
ทรงทําใหพระเยซูเพียบพรอมทุกประการแลว พระเยซูก็เลยทรงเปนแหลงกําเนิด
แหงความรอดนิรันดร สําหรับคนท้ังปวงท่ี เช่ือฟงพระองค" เราจะเห็นไดวา
ความทุกขของพระเยซูกลายเปนชองทางท่ีจะทําใหพระองคเพียบพรอมทุกประการ
(เติบโตเปนผูใหญ) ซ่ึงสําหรับสาวกของพระองคก็ยอมตองเปนอยางเดียวกันดวย
ควมเช่ื อ ไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ีถาปราศจากการทดสอบ พระเจา
มอบความเช่ือใหแกเราเปนของประทาน แตความเช่ือของเราจะเติบโตและ
เพิ่มพูนข้ึนก็ตอเม่ือเราใชมันเทาน้ัน

สาวกสิบสองคนรุ นแรก ขณะท่ี ดําเนินไปกับพระเยซู น้ั น พวกเขามี
หลายเรื่องซ่ึงไมเขาใจ และพระเยซูบอกพวกเขาวา "ส่ิงท่ีเรากระทําในขณะน้ี
ทานยังไมรูเรือ่ง แตภายหลังทานจะเขาใจ" (ยอหน 13.7) เราอยูในโลกแหงขอลึกลับ
มีเหตุการณหลายอยางเกิดข้ึนซ่ึงปราศจากคําอธิบาย แตพระเจาทรงคาดหวัง
ใหเราไววางใจพระองค

เจ ออสวอลด แซนเดอรส กลาวในหนังสือ สุขใจเม่ือใกลชิดพระเจา ไววา
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"ถ าเราตองการมีประสบการณกับความสงบสุขในท ามกลางโลกท่ี ป นป วน
เราจําเปนตองยึดม่ันใหแนนข้ึนในความเช่ือวาพระเจาทรงครอบครองสูงสุด
และไววางใจในความรักของพระองค ถึงแม เราจะยังสังเกตไมออกก็ตามวา
พระองคมีพระประสงคอะไร"

มีบทเรียนหลายอย างท่ี เราเรียนรู ได ในยามประสบความยากลําบาก
ซ่ึงเราไมอาจเรียนรู ไดเลยในยามสุขสบาย ในอิสยาห 45.3 พระเจาตรัสไววา
"เราจะใหทรัพยสมบัติแหงความมืดแกเจา และขุมทรัพยในท่ีล้ีลับ เพื่อเจาจะไดรูวา
คือเรา พระเจา พระเจาแหงอิสราเอล ซ่ึงเรียกเจาตามช่ือของเจา" มีขุมทรัพย
บางอยางท่ีเราจะพบไดตอเม่ืออยู ในความมืดเทาน้ัน ขุมทรัพยอยางหน่ึงก็คือ
การใกลชิดสนิทสนมกับพระเจา

ใครครวญหาเหตุผล

มนุ ษย เราน้ั น ตามธรรมชาติแล วต องการท่ี จะเข าใจทุ กเรื่ องราว
เราตองการท่ีจะควบคุมทุกอยาง และไมอยากใหเกิดเรื่องใดๆ ท่ีทําใหประหลาดใจ
เราจะชอบมากถาแผนงานทุกอยางของเราเกิดข้ึนตามจังหวะเวลาท่ีเรากะไว
แตมันไมไดเปนอยางน้ัน ถาเราเช่ือในพระเจาจริง เราก็ตองทูลขอใหพระองค
ประทานส่ิงท่ีเราตองการใหแกเรา แตพระองคก็ไมไดทําตามน้ันอยู ทุกครั้ งไป
เราจึงลงเอยท่ีคําถามซ่ึงไมไดรับคําตอบ ธรรมชาติในตัวเราจึงตอสูกับเรื่องน้ี

การพยายามด้ินรนหาท่ีจะเขาใจถึงเรื่องราวตางๆ โดยท่ีเราไมมีทางท่ีจะ
พบกับคําตอบ ถอืเปนเรือ่งท่ีนาทอใจและทําใหสับสนวุนวายใจเปนอยางย่ิง หลังจาก
ท่ีฉันตองเปนทุกขในใจและทางดานอารมณอยูหลายปเพื่อพยายามคนควาหา
คําตอบวา ทําไมเรื่องรายๆ จึงเกิดข้ึนกับคนดี รวมท้ังทําไมตัวฉันเองจึงตอง
ถูกพอลวงละเมิดทางเพศอยูนานกวาสิบป ฉันก็มาถึงทางแยกสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตกับพระเจา ฉันรูวาฉันตองตัดสินใจท่ีจะไววางใจในพระเจา แมจะ
ไมไดรับคําตอบในทุกเรื่ องราวก็ตาม มิฉะน้ันฉันก็จะไม ไดพบกับสันติสุขเลย
ฉันเช่ือวา น่ันเปนการตัดสินใจสวนตัวท่ีทุกคนจะตองทําดวย ถาคุณรอใหใคร
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สักคนมาอธิบายทุกอย างเกี่ ยวกับพระเจ าให คุณฟ งจนเข าใจหมดเสียกอน
คุณก็คงตองรออยูตลอดไปเปนนิตย พระเจาทรงอยู เหนือความเขาใจของเรา
แตพระองคทรงงดงามและนาท่ึ ง และในท ายท่ี สุด พระองคจะทรงนําเอา
ความยุติธรรมเขามาสูชีวิตของเรา พระเจาทรงไววางใจเราวา บางอยางพระองค
ไมตองอธิบายใหเราเขาใจก็ได

จริงอยู ท่ี เรื่องรายเกิดข้ึนกับคนดี แตน่ันคือโอกาสพิเศษท่ี เขาสามารถ
แสดงความไววางใจพระเจาได

  

ใครบ างในพวกเจ าเกรงกลัวพระเยโฮวาห  และเช่ื อฟ ง
เสียงของผูรบัใชของพระองค ผูดําเนินในความมืด และไมมีความสวาง
จงใหเขาวางใจในพระนามพระเยโฮวาห และพึ่งอาศัยพระเจาของเขา

อิสยาห 50.10

การทดสอบท่ี เราประสบในชีวิต อาจจบลงได เร็วข้ึนถาเราตอบสนอง
ตอมันด วยท าที ท่ี เปนผู ใหญ  และเราจะเขมแข็งข้ึ นในการรู จั กกับพระเจ า
อยางลึกซ้ึงย่ิงกวาท่ี เคยเปนมา ฉันคิดวาพวกเราสวนใหญคงบอกไดวาการ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณสวนใหญน้ัน เกิดข้ึนไดในชวงเวลาแหงความยากลําบาก
มากกวาในเวลาสบาย

ฉันชอบเปดอานพระธรรมสดุดี 37 อยูบอยครั้ง เพื่อหาความเลาโลมใจ
ในเวลาท่ี ฉันตองเผชิญกับสถานการณ ท่ี ยุ งยากสับสน ใน 11 ขอตอนตน
พระคัมภีรบอกวาอยาใหเราเปนทุกขเพราะเหตุคนกระทําความช่ัว เพราะไมนาน
พวกเขาก็จะถูกตัดท้ิงไป เราตองไววางใจในพระเจาและกระทําการดี แลวพระองค
จะทรงปอนเราใหอิ่ม ฉันเช่ือวาตอนน้ีหมายความวา พระองคจะทรงประทาน
ส่ิงสารพัดท่ีเราตองการในชีวิตใหแกเรา คงไมไดหมายความวาทุกอยางท่ีเรา
อยากได แตทุกอยางท่ีจําเปนพระองคจะประทานแกเราอยางแนนอน

สดุดี 37.8 บอกวา เราตองหยุดโกรธ และลืมความพิโรธเสีย เพราะมีแต
จะช่ัวไป ถายอมใหความช่ัวรายของคนอื่นมาทําใหเราโกรธ เราอาจกลายเปน
คนลงมือกระทําช่ัวเสียเอง เรายังพบพระสัญญานาอัศจรรยวา "แตคนใจออนสุภาพ
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จะไดแผนดินตกไปเปนมรดก และตัวเขาปติยินดีในความเจริญอุดมสมบูรณ"
(สดด.37.11) คนใจออนสุภาพหมายถึง คนท่ีถอมใจลงและไววางใจในพระเจา ไมวา
สถานการณในชีวิตของเขาจะเปนอยางไรก็ตาม

อัครทูตเปาโลกลาววา ทานมุงม่ันวาไมอยากรูส่ิงใดอีก นอกจากเรื่องของ
พระคริสตและการถูกตรึงของพระองค (1 คร.2.2) ดูเหมือนวาเปาโลอาจรูสึก
เหน่ือยหนายกับการพยายามคนควาหาคําอธิบายดีๆ กับเรื่องราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทานจึงตัดสินใจท่ีจะรูจักกับพระคริสตเทาน้ันพอ

เราตองไววางใจในองคพระผู เปนเจาดวยสุดความคิด และสุดใจของเรา
โดยไมพึ่ งพาในความรอบรู ของตนเอง (สภษ.3.5) พระธรรมสุภาษิตตอนน้ี
บอกตอไปวา เราอยาคิดวาตนฉลาด (สภษ.3.7) สําหรับฉันแลว ขอน้ีหมายความวา
ฉันตองไมคิดแม ช่ัวขณะหน่ึงวา ฉันฉลาดพอท่ีจะจัดการกับชีวิตของตัวเองได
หรือพยายามหาเหตุผลใหไดวา ทําไมพระเจาถึงทําส่ิงตางๆ อยางท่ีกําลังเปนไป
ถาฉันเขาใจพระเจาไดทุกเรื่อง พระองคก็อาจไมเหมาะท่ีจะเปนพระเจาของฉัน
พระเจาตองทรงย่ิงใหญกวาเราในทุกดาน ไมเชนน้ันพระองคก็ไมใชพระเจาเสียแลว
พระคัมภีรกลาววา พระเจาไมมีจุดเริ่มตนและไมมีจุดส้ินสุด ถาเราไมเขาใจขอความ
เกี่ยวกับพระเจาเรื่องน้ี เราจะด้ินรนท่ีจะเขาใจในเรื่องอื่นๆ ไปทําไม

พระเจ าทรงเป ดเผยบางอย างแก เรา และพระองค ก็ ทรงประทาน
คําตอบในหลายๆ เรื่องใหแกเราดวย แตพระองคไมไดประทานคําตอบสําหรับ
ทุกเรื่อง พระวจนะของพระองคกลาววา เรารูจักพระองคแคบางสวน แตวันหน่ึง
เราจะรูจักพระองคอยางท่ีพระองคทรงรูจักเราในตอนน้ี

  

เพราะวาบัดน้ีเราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แตเวลาน้ัน
จะไดเห็นหนากันชัดเจน เด๋ียวน้ีขาพเจารูแตสวนหน่ึง แตเวลาน้ัน
ขาพเจาจะรูแจงเหมือนไดรูจักขาพเจาแลวดวย

1 โครินธ 13.12
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ทําไมพระเจาจึงไมสอดแทรกเขามาชวยเหลือ?

เปนเรื่องยากท่ีจะเขาใจวาทําไมพระเจาไมไดสอดแทรกเขามาชวยเหลือ
ในความทุกขยากของเรา ท้ังๆ ท่ีเราก็รูดีวาพระองคสามารถทําไดอยางงายดาย
เม่ือยากอบตองขังอยูในคุก ทานถูกตัดหัวประหารชีวิต แตเม่ือเปโตรถูกจําคุก
มีทูตสวรรคองคหน่ึงมาชวยทานและพาทานไปยังท่ีประชุมอธิษฐาน ทําไม? คําตอบ
เพยีงอยางเดียวคือ "ขณะน้ีทานยังไมรูหรอกวาเรากาํลังทําอะไร แตอกีหนอยทานจะเขาใจ"

บางทีเราอาจจะยังไมพรอมท่ีจะรับมือกับความรูท่ีเราตองการจะรู บางที
พระเจาสงวนขอมูลไวจากเราเพราะพระองคทรงเมตตาเรา ฉันตัดสินใจท่ีจะเช่ือวา
พระเจาจะไมทรงทําส่ิงใดในชีวิตฉัน หรือเรียกรองใหฉันทําอะไร ยกเวนมันจะ
กลายเปนผลดีสําหรับฉันในบั้ นปลายเทาน้ั น การตัดสินใจอยางน้ี  ทําใหฉัน
เกิดสันติสุขมาก

คุณอาจยังจําไดวา ฉันกลาวไปแลวในตอนตนของหนังสือเลมน้ีวา ถาเรา
ตองการมีสันติสุข เราก็ตองมุ งติดตามและคนควาเสาะหามันดวยสุดหัวใจ
ในการคนหาสันติสุขในชีวิตสวนตัวของฉันน้ัน ฉันไดพบวา สันติสุขและความยินดี
เกิดข้ึนไดโดยทางความเช่ือ (รม. 15.13) น่ันแหละ คือส่ิงท่ีฉันไดตัดสินใจทํา
ไมใชฉันจะทําไดครบถวนเสมอไปหรอก แตพระเจาก็ทรงชวยฉันเรียนเรียนรู
ท่ีจะตอบสนองตอส่ิงตางๆ ท่ีฉันไมเขาใจดวยทาทีท่ีวา "ขาพระองคไววางใจพระองค"
แทนท่ีจะเปน "ขาพระองคสับสนไปหมดแลว ขาพระองคตองเขาใจให ไดวา
เกิดอะไรข้ึน" เราทุกคนสามารถตอบสนองดวยทาทีแหงความเช่ือ ไมใชความสงสัย
ซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็กําลังกระตุนใหคุณทําเชนน้ันอยูในตอนน้ี ยกเวนวาคุณ
จะมีทาทีท่ีถูกตองอยูแลว

ฉันไมไดหมายถึงการเช่ือแบบกวางๆ ท่ัวไปนะ แตหมายถึงการเช่ือและ
ไววางใจพระเจาในทามกลางทุกสถานการณ ท่ีกําลังเผชิญอยู ในชีวิตของคุณ
จนผานพนไปได เปนการงายท่ีจะใชความเช่ือใหพระเจาประทานส่ิงน้ัน ส่ิงน้ีใหเรา
แตพระองคตองการใหเราเช่ือในพระองค "ใน" ทามกลางสถานการณตางๆ จน
สามารถผานพนเหตุการณเหลาน้ันไปได
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โยบ

คิดวาถาจะกลาวถึงความทุกขแบบอธิบายไม ไดแลว ฉันก็ตองพูดถึง
เรื่องของโยบดวย เขาเปนคนชอบธรรมซ่ึงตองทนทุกขอยางหนักหนาสาหัส ชนิดท่ี
ฉันไมเคยไดยินท่ี ไหนมากอน โยบยึดม่ันในความเช่ือของเขาอยู เปนเวลานาน
แตสุดทายเขาก็เริ่ มเรียกรองขอคําตอบจากพระเจา พระเจาใชพื้นท่ีถึงส่ีบท
ในการตอบโยบ แตโดยสรุปพระองคตรัสวา "โยบเอย ถาเจาฉลาดนักละก็ ทําไม
ไมลองเปนพระเจาดูสักครูหน่ึง ลองควบคุมความเปนไปของโลกดูสิวาเปนอยางไร"
แนนอน ในตอนทายโยบไดถอมตัวลงและยอมรับวาเขาไดพูดไปอยางคนเขลา
จากน้ัน โยบพูดขอความหน่ึงท่ีนาท่ึงมาก ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพวกเราหลายคนอาจพูดได
หลังจากท่ีเราอดทนตอความทุกขยากอยางแสนสาหัสมาแลว

  

ข าพระองค เคยได ยินถึ งพระองคดวยหู  แตบัดน้ี ตาของ
ขาพระองคเห็นพระองค

โยบ 42.5

ในความทุกขยากของโยบ เขาจึงไดรู จักกับพระเจาในลักษณะท่ี ไมเคย
รู จักมากอน กอนท่ี เขาจะพบกับความทุกข เขาเคยรู ถึ งเรื่ องของพระเจา
เคยไดยินเรื่องพระองคมา แตตอนน้ีเขารู จักพระองคแลว ฉันไดยินเรื่องของ
ชายหนุมคนหน่ึงท่ีเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ง ถึงแมความทุกขของเขาจะหนักหนา
สาหัส แต เขาพูดว า "ผมจะไมยอมเอาประสบการณ น้ี ไปแลกกับอะไรเลย
เพราะจากเหตุการณ น้ี  มันทําใหผมไดรู จั กกับพระเจ าอย างสนิทสนม" น่ี
หมายความว า พระเจ าทรงจั ดเตรี ยมความทุ กข ยากลําบากทุกอย างไว
เพื่ อเราจะได เรี ยนรู จั กพระองคือย างน้ั นหรือ? เปล า ฉันไม คิดอย างน้ั น
แตพระองคใชความทุกขเหลาน้ีเพื่อเปนประโยชนแกฝายวิญญาณของเรา
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พระเยซู

ถาเราอยากคุยกันถึงเรื่องความทุกขแบบไมยุติธรรมแลวละก็ เราตอง
คุยกันถึงเรื่องของพระเยซูดวย ทําไมพระเจาไมคิดหาหนทางอื่นในการไถมนุษย
แทนท่ีจะยอมใหพระบุตรองคเดียวของพระองคตองมาทนทุกขอยางสยดสยอง
บนไมกางเขน เพื่ อแบกรับความบาปของมวลมนุษย ไว ท่ี ตัวของพระองค เอง
จนทรมานแสนสาหัส? บางที พระองคอาจพูดเหมือนกับพอท่ีดีท่ัวไปวา "เราจะ
ไมขอให เจาตองเผชิญกับส่ิ งใดท่ี เราเองไม เคยเผชิญมากอน" อยางท่ี ฉันได
กลาวไปแลววา ฉันไมไดมีคําตอบสําหรับคําถามทุกขอเหลาน้ีหรอก แตจําเปน
ไหมท่ีเราตองมีคําตอบเหลาน้ีกอน จึงจะเช่ือในพระเจาได? ฉันคิดวาไมจําเปนหรอก
ความเช่ือ กาวเลยพนความเขาใจไปแลว และบอยครั้งความเช่ือก็เขามาทดแทน
ความเขาใจดวย

เม่ือฉันเริ่มเขียนบทน้ี ฉันพยายามสํารวจจิตใจตัวเองวา พระเจาตองการ
ใหฉันตอบคําถามใครบางคนท่ีอาจกําลังรูสึกโกรธพระเจาอยูเพราะความทุกขและ
ความผิดหวังในเรื่องตางๆ ในชีวิต แตช่ัวครู เดียวฉันก็รูวาพระเจาไมตองการ
ให ฉันพยายามตอบคําถามใดๆ เพราะไม มีทางท่ี เราจะเขาใจเรื่ องท้ั งหมดได
มีหนังสือมากมายมหาศาลท่ี พยายามเขียนอธิบายถึ งเรื่ องของพระเจ าไว
บางเลมก็เขียนไดดีมาก แตฉันจะไมทําแบบน้ัน ฉันแคอยากบอกวา คุณสามารถ
เลือกท่ีจะไมรู สึกโกรธพระเจาได และถาคุณเลือกท่ีจะทําอยางน้ัน เทากับคุณ
กําลังใหรางวัลตัวเอง เพราะการโกรธพระเจาคือการโงเขลาอยางรายแรงท่ีสุด
พระองคเปนเพียงผูเดียวท่ีสามารถชวยเราได แลวเราจะไปตัดแหลงแหงความ
ชวยเหลือเพียงอันเดียวของเราออกไปทําไม?

ฉันรูวา ถาคุณเคยเจ็บชํ้ามาอยางสาหัส บางสวนในตัวคุณ คงจะกรีดรองวา
"จอยซ มันยังไมดีพอนะ" ถาคุณเปนอยางน้ี ฉันเขาใจ และฉันไดแตอธิษฐานวา
อีกไมนานคุณจะเหน่ือยลากับการอมทุกขจน คุณตองพูดออกมาแบบโยบวา
"ถึงพระองคจะตีสอนขา แตขาก็จะ ยังไววางใจพระองค" (โยบ 13.15)
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โกรธพระเจา?

ผูหญิงคนหน่ึงท่ีฉันรูจัก ขอเรียกเธอวา เจนีน ก็แลวกัน เธอเลาใหฟงถึง
ชวงเวลาอันยาวนานท่ีเธอรูสึกโกรธพระเจา เพราะเปนคริสเตียนมาต้ังแตวัยเด็ก
เธอจึงต้ังตารอคอยท่ีจะไดพบกับชายหนุมซ่ึงเปนคริสเตียนท่ีดี รักกัน แตงงานกัน
และมีครอบครัว เม่ือจบมหาวิทยาลัย เธอยายไปนครนิวยอรค เพื่ อเปนครู
สอนหนังสือ เจนีนเจอคริสตจักรท่ี ดีแหงหน่ึง ไมนานจึงกลายเปนสมาชิกท่ี
กระตือรือรนในคริสตจักรน้ัน รวมสามัคคีธรรมในกิจกรรมตางๆ ของคริสตจักร
เธอมีเพื่อนสนิทหลายคนท่ีน่ันและไดเขารวมกิจกรรมกับกลุมคนโสด สองสามป
ตอมาเพื่อนๆ ของเธอหลายคนก็แตงงานและมีครอบครัวเปนของตัวเอง

อายุผานพนวัยย่ีสิบไปสูเลขสามอยางรวดเร็ว ตลอดชวงเวลาน้ันเธอยังคง
อธิษฐานขอพระเจาประทานสามีและครอบครัวใหแกเธอ พระเจาทรงอวยพร
อาชีพการงานของเธอ ไมนานเธอไดเล่ือนข้ันเปนผูชวยครูใหญในโรงเรียนมัธยม
ท่ีเธอสอนอยูน้ัน ดูเหมือนวาพระเจาทรงอวยพรชีวิตของเธอในทุกดาน ยกเวน
ในเรื่องท่ีเธอเปนหวงมากท่ีสุด เพื่อนๆ ของเธอเริ่มมีลูกกันแลว และหลายๆ คน
ก็ทยอยกันยายออกไปจากนิวยอรคเพื่ อไปต้ั งรกรากอยู ในทําเลท่ี เหมาะสม
สําหรับชีวิตครอบครัวมากกวา

เจนีนยังคงทํางานหนัก และเปนสมาชิกท่ีกระตือรือรนของคริสตจักรตอไป
แตเธอไมเขาใจเลยวาทําไมพระเจาไมอนุญาตใหเธอไดรับส่ิงหน่ึงท่ีใจของเธอ
ปรารถนามาตลอด น่ันคือการมีสามีและครอบครัวเปนของตัวเอง เธอเริ่ ม
โกรธพระเจา ทําไมพระองคถึงเงียบนัก? ท้ังๆ ท่ีเรื่ องท่ีเจนีนตองการก็เปน
เรื่องท่ีดีและเปนธรรมชาติของมนุษย พระเจาตรัสไวในปฐมกาลวา ไมควรท่ี
ชายผูน้ีจะอยูคนเดียว เธอจึงเริ่มอธิษฐานขอใหมีสันติสุข คิดเอาวาถาพระเจา
จะไมตอบเธอในเรื่องสามี อยางนอยเธอก็อยากมีความรูสึกพึงพอใจอยูกับส่ิงดี
ตางๆ ท่ีพระองคไดทรงอวยพรแกเธอแลว

แตเวลาผานไปอีกหลายป เจนีนก็ยังคงใชชีวิตเพียงลําพัง แมเธอจะมี
ความสุขกับหลายๆ ส่ิงในชีวิต แตความเหงาท่ีเธอประสบกลับกลายเปนเหมือน
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หนามท่ิมแทงในชีวิตของเธอรุนแรงข้ึนเรื่ อยๆ ทําไมนะ พระเจาถึ งไมยอม
ตอบคําอธิษฐานของเธอ และประทานคนรักใหแก เธอ ซ่ึ งเปนเรื่ องท่ี ดีและ
เปนธรรมชาติมากท่ีสุดแลว? เธอไมเขาใจจริงๆ วาทําไมพระเจาจึงตอบปฏิเสธ
คําอธิษฐานในเรื่ องงายๆ แบบน้ี  สันติสุขท่ี เธออธิษฐานขอก็ไมมีดวย ทําไม
พระเจาจึงทรงเงียบเหลือเกิน?

วันหน่ึง เจนีนเห็นภาพนิมิต เธอกําลังอธิษฐาน ขอพระเจาทรงประทาน
ทางออกสําหรับเรื่องความรูสึกของเธอ เธอเห็นนิมิตภาพพระเยซูกําลังอธิษฐาน
อยู ในสวนเกทเสมานี เพื่อทูลขอใหพระเจาทรงใหจอกแหงความตายเล่ือนพน
ไปจากพระองค กอนท่ีพระองคจะดําเนินเขาสูการถูกตรึงบนกางเขน ในตอนทาย
ของคําอธิษฐาน พระองคตรัสวา "อยาใหเปนไปตามใจของขาพระองค แตขอให
เปนไปตามพระทัยของพระองค" วันน้ัน พระเจาตรัสตอบปฏิเสธพระเยซู เปนส่ิง
จําเปนท่ีพระเยซูจะตองผานการทรมานบนกางเขนเพื่อชวยมนุษยชาติใหรอด

เจนีนตระหนักในวินาทีน้ันวา ถาพระเจาสามารถปฏิเสธพระบุตรของ
พระองค และพระเยซูก็สามารถรับการปฏิเสธน้ันได เธอเองก็สามารถรับการ
ตอบปฏิ เสธน้ันได เชนกัน ภายนอกไม มีอะไรเปล่ี ยนแปลงเลย แต ทุกอยาง
เปล่ียนไปแลวสําหรับเจนีน น่ีเปนครั้งแรกในรอบกวาทศวรรษ ทีเจนีนไดตระหนัก
วาเธอไมจําเปนตองรู คําตอบของทุกเรื่องก็ได และพระเจายังทรงเปนพระเจา
ถาเธอจําเปนตองเปนโสดตลอดชีวิต โดยไมเขาใจสาเหตุเลยเธอก็ยอม

สองปตอมา ขณะท่ีเจนีนอายุส่ีสิบสาม เธอไดพบกับชายคริสเตียนท่ีดีคนหน่ึง
ท้ังสองแตงงานกันในอีกสองปตอมา เจนีนเลาวา ถาเธอยอนเวลาได เธอคง
ไมปลอยใหเวลาเหลาน้ันสูญเปลาไปกับความรู สึกคับแคนใจตอพระเจา เพราะ
พระองคดูเหมือนจะเงียบอยูตลอด แตเธอจะใชเวลาเหลาน้ันช่ืนชมยินดีไปกับ
พระพรนานาประการท่ีเธอไดรับ และทําหนาท่ีของตนเองใหดีท่ีสุดและยอมรับ
เอาการตัดสินใจของพระเจาในเรื่องน้ัน

บางครั้งพระเจาตรัสวา "ไม" สําหรับส่ิงท่ีเราตองการซ่ึงเปนส่ิงท่ีดีและเปน
ท่ีชอบพระทัยพระเจาดวย บางครั้ง พระองคตรัสวา "ยังไมใชตอนน้ี" ในขณะท่ีเรา
อาจจะไมรูสาเหตุวาทําไมในชวงชีวิตน้ี เราสามารถใชเวลาท่ีมีอยูใหเปนประโยชน
สูงสุดสําหรับชีวิตท่ีพระเจาทรงประทานแกเรา หรือจะเอาแตคร่ําครวญอยูใน
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ความสับสนและระทมทุกขก็ได คุณคิดวาแบบไหนท่ีเปนการใชเวลาดีกวากัน?
สําหรับฉันแลว ฉันชอบท่ีจะใชเวลาใหเกิดประโยชนมากกวา ถงึแมฉันจะไมรูคําตอบ
ทุกเรื่องราวก็ตาม

เด็กคนหน่ึงอธิษฐาน แตยังคงตองทนทุกขทรมานตอไป

ในวัยเด็กขณะท่ีฉันถูกลวงละเมิดท้ังทางเพศ ทางความคิด ทางดานอารมณ
และดวยถอยคําดุดาจากพอของฉันน้ัน ฉันอธิษฐานตอพระเจาบอยๆ เพื่อให
พระองคชวยฉันใหหลุดพนจากสถานการณน้ัน แตพระองคก็ไมชวย ฉันอธิษฐาน
ขอใหแมท้ิงพอ และชวยปกปองฉันดวย แตแมก็ไมทํา ในความเขลาแบบเด็กๆ
ฉันถึงกับอธิษฐานขอใหพอตาย แตดูเหมือนเขาก็ยังอายุยืนและยังคงลวงละเมิด
ฉันตอไปเรื่อยๆ

ทําไมถึงเปนอยางน้ัน? คําถามน้ันดังกองอยูในใจฉันเปนเวลานานหลายป
ทําไมพระเจาไมทรงชวยกูเด็กผูหญิงตัวเล็กๆ ท่ีรองเรียกพระองค? แมจนกระท่ัง
ฉันโตเปนผู ใหญ เริ่มทําพันธกิจรับใชพระเจาแลว ฉันก็ยังมีคําถามวา "ทําไม"
ดังอยูตลอด ใครบางจะไมสงสัย? พระเจาไดทรงสําแดงใหฉันเห็นวา มีบางครั้ง
ท่ีคนดีตองเผชิญกับความทุกขเม่ือเขาเดินผานเสนทางของคนช่ัวราย พอของฉัน
มีอํานาจควบคุมฉันเพราะเขาเปนพอ และเขาเลือกทําในส่ิงเลวราย ซ่ึงการเลือก
ของเขาสงผลกระทบตอชีวิตของฉัน แตถึงกระน้ัน ฉันก็ยังรู วาพระเจานาจะ
ทําอะไรบางอยางเพือ่ยุติสถานการณน้ัน แตพระองคกลับเลือกท่ีจะทําอกีอยางแทน
พระองคประทานความกล าและพลังใหแก ฉัน เพื่ อจะสามารถกาวผานและ
เอาชนะสถานการณน้ันได พระองคทรงอนุญาตใหฉันใชความเจ็บปวดน้ันเพื่อ
ชวยเหลือคนอื่นๆ ซ่ึงเทากับเปนการเปล่ียนส่ิงรายใหกลายเปนผลดีสําหรับฉัน
และกลายเปนผลดีตอคนอื่นๆ อีกมากมายซ่ึงประสบชะตากรรมเชนเดียวกัน
ซ่ึ งฉันสามารถชวยเหลือเขาได  เปนเวลาหลายปท่ี ฉันเอาแตพูดวา "ถาฉัน
ไมถูกลวงละเมิด ชีวิตฉันคงดีกวาน้ีแน" แตตอนน้ีฉันรูแลว ฉันเช่ือวาชีวิตของฉัน
มีฤทธ์ิเดชและเกิดผลไดมากกวาก็เพราะประสบการณเลวรายน้ัน ทางหน่ึงท่ี
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พระเจ าทรงสําแดงฤทธ์ิ เดชอั นอั ศจรรย ของพระองค ก็ คื อ พระองค ทรง
ชวยเหลือคนธรรมดาๆ ใหเอาชนะความทุกขอันเลวรายในชีวิต จนเขาสามารถ
ลุกข้ึนใหมไดดวยทาทีท่ี ดี และมีประสบการณสามารถหยิบย่ืนความชวยเหลือ
แกคนอื่นได ฉันรูสึกขอบพระคุณพระเจาท่ีสามารถบอกไดวา ฉันไดรับสิทธิพิเศษ
ใหเปนหน่ึงในคนเหลาน้ัน ฉันตองบอกวา "ขอบพระคุณพระเจา ท่ีประทานคําตอบ
ของคําอธิษฐานท่ีดีท่ีสุดแกลูก ไมใชเฉพาะคําตอบท่ีลูกอยากไดเทาน้ัน"

ฉันขออธิษฐานใหส่ิงท่ีฉันแบงปนเกี่ยวกับการโกรธพระเจาน้ีเปนประโยชน
ตอผูอานบางคน ฉันไมไดพยายามใหคําตอบแกคําถามท่ีคุณยังสงสัยอยู แตฉัน
พยายามท่ี จะเปดใจแบ งปนแก คุณอยางซ่ื อตรงในเรื่ องน้ี  โปรดจงไววางใจ
พระเจาไมวาจะมีอะไรเกิดข้ึนกับคุณ หรือใครท่ีคุณรูจักก็ตาม ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน
ในโลกน้ี  พระเจ าทรงแสนดี  และพระองค ทรงรักคุณ ถ าคุณเคยทรมาน
ตัวเองดวยคําถามวา "ทําไม พระเจาขา ทําไม" ฉันขอทาชวนใหคุณตัดสินใจ
ท่ี จะละความกระวนกระวายของคุณไว กั บพระเจ า แล วพู ดอย างน้ี แทน
"ขาพระองคไววางใจพระองค ไมวาจะมีอะไรเกิดข้ึนก็ตาม"

  



 

ถาคุณเปนคนข้ีโมโห และกําลังอานหนังสือเลมน้ีอยู กอนอื่นฉันขอชมเชยท่ีคุณ
มีใจพรอมท่ีจะศึกษาในเรื่องท่ีคุณกําลังตองการความชวยเหลือ ฉันเช่ือม่ันวา
คุณสามารถและจะมีชัยชนะตอความโกรธซ่ึงเปนความบาป และขาดความสมดุล
น้ีไดแน ความโกรธบางอยางเปนบาป แตบางอยางก็ไมบาป ฉันจึงอยากสนทนาถึง
ท้ังสองอยางน้ี เพื่อคุณจะไดเขาใจไดชัดเจนข้ึน

ความโกรธแบบท่ีไมเปนความบาป

พระเจาไดทรงประทานอารมณโกรธใหแกเรา เพื่อเราจะไดรูวาเม่ือไหรท่ีเรา
หรือใครบางคนกําลังถูกกระทําอยางไม ยุ ติธรรม ความโกรธชนิดน้ี เรียกวา
ความโกรธแบบชอบธรรม จุดประสงคของความโกรธน้ี ก็ เพื่ อกระตุ นให เรา
ลงมือทําบางอยางท่ีสอดคลองกับแนวทางของพระเจา เพื่อจัดการแกไขส่ิงท่ีผิดน้ัน
ใหถูกตองเสีย

เม่ือลูกสาวของเราคนหน่ึงอายุไดประมาณสิบเจ็ดป เธอมีปญหาในการคบกับ
เพื่อนใหมๆ ในโรงเรียนใหมท่ีเธอยายไปเรียนน้ัน เรามีบานอยูใกลๆ กับโรงเรียน

7
บทที่
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วันหน่ึง บังเอญิฉันตองขับรถผานหนาโรงเรียน ขณะท่ีกําลังออกไปทําธุระบางอยาง
ฉันสังเกตเห็นลูกสาวของเราน่ังอยูในสนามหญาหนาโรงเรยีนเพียงลําพัง ทาทางเธอ
ดูเหงามากในขณะท่ีเพื่อนคนอื่นๆ ว่ิงเลนกันอยู ฉันรูสึกโกรธข้ึนมาท่ีเห็นลูกสาว
ถูกคนอื่นทอดท้ิงแบบน้ัน ความโกรธท่ีเกิดข้ึนน้ันไมไดเปนความบาป ฉันตอบสนอง
โดยการอธิษฐานเผื่อเธอ และขอพระเจาทรงประทานเพื่อนใหเธอดวย แตถาฉัน
ตอบสนองโดยการเดินเขาไปในโรงเรียนแลวรองดาเด็กคนอื่นๆ ความโกรธของฉัน
ก็จะกลายเปนส่ิงท่ีผิด

ฉันคิดวาเปนส่ิงสําคัญท่ีเราตองเขาใจวา ทุกครั้ งท่ี เรารู สึกโกรธก็ไมได
หมายความวาเรากําลังทําบาปแลว มีสาเหตุมากมายหลายประการท่ีกระตุนใหเรา
เกิดอารมณโกรธ แตเราจัดการกับความรูสึกน้ันอยางไรตางหากท่ีสําคัญท่ีสุด

ความโกรธท่ีชอบธรรมน้ันมีอยูจริง ในพระธรรมสดุดี 78 เราจะเห็นวา
พระเจ าทรงพระพิ โรธดวยความชอบธรรมตอคนท่ี กําลังนมัสการรูปเคารพ
ชางเปนเรื่องประหลาดเหลือเกินท่ีจะไปกราบไหวบูชารูปสลักจากหิน ท้ังๆ ท่ีเรา
สามารถนมัสการพระเจาผูทรงพระชนม องคพระผูสรางทุกสรรพส่ิงได ในความ
ชอบธรรมของพระเจา พระองคจึงพิพากษาลงโทษความอธรรมอยางน้ี โดยหวังวา
มันจะทําใหพวกเขากลับใจใหมและหันกลับมาหาพระองค การลงโทษเรื่องน้ีก็เพื่อ
จะชวยเหลือผูคนเหลาน้ี ไมใชเพื่อทํารายพวกเขา ความโกรธแบบชอบธรรมจะมี
การลงมือเพื่อหาทางชวยเหลือผูคนเสมอ

น่ี เปนความโกรธชนิดเดียวกับท่ี เรามีตอลูกๆ ของเรา เม่ือพวกเขาทํา
บางอยางซ่ึงเรารูวาจะเปนอันตรายตอตัวเอง เราจะออกอาการโกรธและกลาว
เตือนพวกเขาเพื่อชวยเหลือพวกเขา

เม่ือฉันเดินทางไปกัมพูชา และไดเห็นเด็กๆ อาศัยกันอยู ตามกองขยะ
คอยเก็บอาหารกินจากกองขยะหรือเก็บเศษแกวหรือพลาสติคไปขาย ฉันรู สึก
เจ็บปวดใจมาก ฉันรู สึกโกรธดวยความชอบธรรมตอความอยุติธรรมในสังคม
แบบน้ัน แตฉันไมไดเอาแตโกรธแคน้ัน ฉันตัดสินใจทําบางอยางเกี่ยวกับเรื่อง
ความอยุติธรรมน้ัน พันธกิจของเราซ้ือรถบัสหลายคัน แลวดัดแปลงเปนหองเรียน
และรานอาหาร เพื่อจะสามารถเล้ียงอาหารและสอนหนังสือเด็กๆ ไดในแตละวัน
บนรถบัสยังมีหองอาบนํ้าเพื่อใหเด็กลางตัวได สําหรับคนท่ีตองการเส้ือผาใหม
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ก็จะไดรับแจก น่ีเปนปฏิกิริยาตอบสนองท่ีดีซ่ึงเกิดมาจากความโกรธ พระวจนะ
ของพระเจ าบอกเราว า ทางเดียวท่ี จะเอาชนะความช่ั วได คือด วยความดี
(รม.12.21)

ความโกรธแบบน้ีไมใชความบาป จริงๆ แลวเปนส่ิงท่ีดีดวยซํ้า เพราะมัน
ทําใหเราลงมือทําอะไรบางอยาง

หลายคนในทุกวันน้ีรู สึกโกรธความอยุติธรรมในสังคม แตเขาทําเพียง
แคโกรธ และกโ็กรธหนักข้ึนไปเรือ่ยๆ เขาใชเวลาจูงใจคนอืน่ใหรูสึกโกรธตามไปดวย
เพราะคําพูดและทาทีในดานลบของเขา แตกลับไมไดลงมือทํากิจกรรมเชิงบวกใดๆ
ท่ีจะชวยแกไขปญหา สวนใหญพวกเขาจะมีทาทีแบบทอแทส้ินหวัง เขาสรุปวา
คงไมมีอะไรท่ีจะทําใหสังคมดีข้ึนไดอีกแลว จึงไมไดเสียเวลาพยายามทําอะไรอีก
แบบน้ีคือความโกรธท่ีอาจแปรเปล่ียนเปนความบาปไดงายๆ

เด็กหญิงอายุสิบสามปคนหน่ึง ถูกคนเมาเหลาขับรถชนตาย แตเขาถูก
ตัดสินลงโทษสถานเบามาก แมของเด็กผูหญิงรู สึกโกรธมาก แตเธอตัดสินใจ
เปล่ียนความโกรธของเธอใหกลายเปนเรื่องสรางสรรค โดยการต้ังองคกรเอกชน
ข้ึนมาองคกรหน่ึง ช่ือวา  MADD (ชมรมแมตอตานการเมาแลวขับ) องคกรน้ี
กลายเปนตัวจักรสําคัญในการผลักดันใหกฎหมายมีบทลงโทษท่ีหนักข้ึนสําหรับ
คนท่ีเมาแลวขับ แทนท่ีเธอจะใชชีวิตท่ีเหลืออยูในความโกรธและขมข่ืน แตเธอ
เลือกท่ีเอาชนะความช่ัวดวยความดี

ฉันเองก็รูสึกโกรธพอมากท่ีกระทําการลวงละเมิดฉัน ฉันเกลียดเขาและ
คุกรุนดวยความโกรธอยูนานหลายป แตสุดทายฉันก็ตระหนักวา ทางเดียวท่ี
จะเอาชนะความช่ัวซ่ึงเกิดข้ึนกับฉันไดน้ันก็คือ ฉันตองทําความดีอะไรบางอยาง
เพื่อชวยเหลือคนอื่น น่ันคือเหตุผลขอหน่ึงท่ีฉันใชเวลาตลอดสามสิบหาปท่ีผานมา
ในการส่ังสอนพระวจนะของพระเจา และชวยเหลือผูคนท่ีเจ็บชํ้านํ้าใจ

ชายคนหน่ึงช่ือ วิลเลียมวิลเบอรฟอรซ รูสึกโกรธเรื่องการคาทาสในอังกฤษ
เปนอย างมาก จนเขาทุ มเทเวลาเกือบตลอดชี วิตต อต านการค าทาสและ
พยายามตอสูเพื่อทําใหเรื่องน้ีเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ประวัติศาสตรเต็มไปดวยผูคน
ท่ีโกรธแคนความอยุติธรรมและตอสูเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางสรางสรรค
ข้ึนมา แตนาเศราท่ีประวัติศาสตรก็เต็มไปดวยผูคนท่ีโกรธแคนและเต็มไปดวย
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ความขัดเคืองใจและขมข่ืน แลวลงเอยดวยความเกลียดชัง ซ่ึงคนเหลาน้ีหลายครั้ง
ลงมือทําในส่ิงท่ีเปนความเสียหายรายแรงแกผูคนเปนอันมาก

ทุกยุคทุกสมัย มีความอยุติธรรมเกิดข้ึนเสมอ ยุคของเราก็ ไมตางกัน
แตการปลอยใหความโกรธแปรเปล่ี ยนไปเปนความเกลียดชังไม ใช คําตอบ
ความเกลียดชังเปนอารมณท่ีรุนแรง ความเกลียดไมใชเรื่องเล็กนอย มันเปน
อารมณท่ีเรียกรอง มันเรียกรองใหมีการทํารายคนท่ีถูกเกลียดน้ัน ความเกลียด
เริ่ มมาจากการโกรธ มันใชพลังงานเพื่ อการดําเนินชีวิตของคุณไปจนหมด
มันกัดกินคุณเหมือนเช้ื อโรคท่ี ลุกลามและทําใหความคิดและคําพูดของคุณ
เต็มไปดวยความเกลียด มันทําใหคุณขมข่ืน จงเกลียดจงชัง อารมณบูด และใจราย
มันทําใหคุณเปนคนท่ีพระเจาไมสามารถใชการได

ถาคุณเคยประสบกับความอยุติธรรมและถูกทํารายมาแลวในชีวิต อยาทําให
วงจรน้ันหมุนตอไปโดยความเกลียดอีกเลย

คําตอบเดียวสําหรับความโกรธก็คือการยกโทษ การยกโทษใหคนอื่นน้ัน
คอนขางจะมีกระบวนการยาวทีเดียว มันเริ่มตนท่ีการตัดสินใจวา คุณไมเพียงแต
จะเช่ื อฟงพระเจาเทาน้ั น แต คุณจะใหรางวัลตอตัวเองดวยการยกโทษดวย
แตข้ันตอนการเยียวยาความทรงจําและอารมณของเราน้ันตองใชเวลา สวนทาย
ของหนังสือเลมน้ี จะเนนถึ งความสําคัญของการยกโทษ และวิธีการปฏิบั ติ
ในการยกโทษ

ความโกรธของคุณเปนสิ่งท่ีถูกตองดีแลว หรือเปนสิ่งท่ีผิด?

กอนท่ีเราจะจัดการกับความโกรธของเราไดอยางเหมาะสม เราตองซ่ือตรง
ตอตนเองมากพอท่ีจะตรวจสอบวา มันเปนความโกรธท่ีสมเหตุสมผล หรือเปน
ความโกรธแบบผิดๆ ส่ิงใดท่ีคนอื่นทําตอเราแลวทําใหเรารูสึกโกรธ อาจเปนเพราะ
มีบางอยางผิดปกติในตัวเรา ไมใชความผิดปกติของเขาก็ได การท่ีเราโกรธไมได
หมายความวามันเปนเรื่องท่ีสมเหตุสมผลเสมอไป อันท่ีจริง คนสวนใหญท่ีโกรธงาย
เปนผลมาจากบาดแผลท่ีฝงลึกอยู ในจิตใจของเขาซ่ึงไมเคยไดรับการเยียวยา
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ใหหายเลย คนข้ีโมโหมักจะโกรธกับเรื่องตางๆ ท่ี เราทุกคนตางก็ตองเจออยู
ทุกเม่ือเช่ือวันอยูแลวโดยไมเห็นตองโกรธ

เม่ือกอนเคยมีอะไรหลายๆ อยางท่ีเดฟทําซ่ึงทําใหฉันรูสึกโกรธ แตเด๋ียวน้ี
เรื่องเหลาน้ันกลับไมรบกวนใจฉันอีกเลย เขายังคงทําอะไรบางอยางเหมือนเดิม
แตตัวฉันตางหากท่ีเปล่ียนไป ความโกรธของฉันเปนผลมาจากการท่ีฉันมีปมดอย

ถาใครเปนคนท่ี มีปมดอยในชีวิต เขามักจะออกอาการโกรธถาคนอื่ น
ไมเห็นดวยกับส่ิงท่ีเขาคิด รูสึก หรือพูดออกมา เขาถือวาคนท่ีไมเห็นดวยกับเขา
คือคนท่ีไมยอมรับเขา ท้ังๆ ท่ีสาเหตุของปญหาจริงๆ คือตัวเขาเอง ไมใชคนท่ีเขา
กําลังโกรธ คนท่ีมีปมดอยตองการใหคนอื่นตอบสนองในทางบวกมากๆ เพื่อจะได
รูสึกดีตอตัวเอง พอไมไดรับการตอบสนองอยางท่ีตองการ เขาจึงรูสึกโกรธ

บางครั้ง เราโกรธเพราะเราไมไดอะไรๆ อยางท่ีใจตองการ เรื่องท่ีฉันจะเลา
ตอไปน้ี ทําให ฉันรู สึกสะเทือนใจเปนอยางมาก มันเปนเรื่ องของความใจรอน
และความโกรธ ซ่ึงทําใหชายคนหน่ึ งตองพบกับการสูญเสียอยางใหญหลวง
ท้ังหมดเปนเพราะความโกรธเทาน้ัน

ของขวัญจากพอ -ไมทราบนามผูแตง

เด็กหนุมคนหน่ึงกําลังจะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หลายเดือน
มาแลวท่ีเขาแอบอยากไดรถสปอรตคันหรูท่ีจอดโชวในรานตัวแทนขายรถยนต
แห งหน่ึ ง ราคาของมันก็น าจะอยู ในวิ สัยท่ี พอของเขาสามารถซ้ือให เขาได
เขาเอยปากบอกพอวา ของขวัญท่ีเขาอยากไดในวันสําเร็จการศึกษาก็คือรถยนต
คันน้ีแหละ เม่ือวันสําคัญของเขาใกลเขามา ชายหนุมก็คอยเฝาสังเกตดูวาคุณพอ
ของเขาไดซ้ือรถคันน้ันมาเตรียมไวหรือยัง

สุดทาย ในตอนเชาของวันสําเร็จการศึกษา พอของเขาไดเรียกใหเขา
เขาไปพบในหองทํางานสวนตัว เขาบอกกับลูกชายวาเขารูสึกภาคภูมิใจเพียงใด
ท่ีลูกเปนคนดี และเขารักลูกมากเพียงใด จากน้ันก็ย่ืนของขวัญซ่ึงหออยางสวยหรู
ใหแกลูกชายของเขา
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ดวยความอยากรูระคนกับความผิดหวัง ชายหนุมแกะกลองของขวัญออกดู
พบวามันเปนพระคัมภีรปกหนังสวยงาม สลักช่ือของชายหนุมไวบนปกดวยตัว
อักษรสีทอง เขารูสึกโกรธจัดจึงไดพูดกับพอของตนดวยเสียงอันดังวา "พอมีเงิน
มากมาย แตซ้ือพระคัมภีรใหผมแคน้ีหรอื?" จากน้ันก็โยนพระคัมภีรท้ิงไว แลวหนุหัน
ว่ิงออกจากบานไป

เวลาผานไปหลายป ชายหนุมประสบความสําเร็จในธุรกิจมากมาย เขามีบาน
หลังงามและครอบครวัท่ีนารกั เขานึกข้ึนมาไดวาพอของเขาแกมากแลว นาจะกลับไป
เย่ียมทานบาง เขาไมไดพบกับพออีกเลยนับต้ังแตวันสําเร็จการศึกษาเปนตนมา

กอนท่ีเขาจะเตรียมตัวเดินทางเสร็จ เขาไดรับโทรเลขแจงวาพอของเขา
เสียชีวิตแลว และไดทําพินัยกรรมยกมรดกท้ังหมดไวใหแกลูกชาย และเขาจําเปน
ตองเดินทางไปจัดการทุกอยางใหเรยีบรอยโดยเรว็ เม่ือเขาเดินทางไปถงึบานของพอ
เขารูสึกเศราใจและเสียใจกับการกระทําของตนเองข้ึนมาทันที เขาเริ่มคนดูเอกสาร
สําคัญตางๆ ของพอ และพบหนังสือพระคัมภีรท่ีเขาท้ิงไว ซ่ึงอยูดูใหมเหมือนเดิม
ทุกอยาง ดวยนํ้าตานองหนา เขาเปดพระคัมภีรออกดู และพบวาพอของเขาไดขีด
เสนใตพระธรรมมัทธิว บทท่ี 7 ขอ 11 ไวอยางบรรจง

"ถาทานซ่ึงเปนคนบาปยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ย่ิงกวาน้ันสักเทาใด
พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรคจะทรงประทานใหแกผูท่ีทูลขอตอพระองค"

ขณะท่ีเขากําลังอานขอพระคัมภีรตอนน้ีอยูน้ัน กุญแจรถยนตก็หลนออกมา
จากดานหลังของหนังสือพระคัมภีร บนพวงกุญแจมีปายช่ือรานขายรถยนตติดอยู
ซ่ึงเปนรานตัวแทนจําหนายรถสปอรตคันท่ีเขาอยากไดน่ันเอง บนปายลงวันท่ี
เดียวกันกับท่ีเขาสําเร็จการศึกษา พรอมกับขอความวา "ชําระเงินครบถวนแลว"

เรื่ องน้ี ฉันอานแลวรู สึกเศรามาก มันเปนตัวอยางท่ี สะทอนถึงวิ ธีการ
ดําเนินชีวิตของเราหลายคนไดเปนอยางดี แทนท่ีจะรับเอาของขวัญจากพระเจา
ดวยใจขอบพระคุณ ถึงแม เราอาจคิดวามันไม ใชของท่ี เราไดอธิษฐานขอไว
แตหลายคนก็แสดงอาการโกรธและเลิกติดตอกับพระเจาไปเลย อยาทําเชนน้ันเลย
จงระลึกไววา พระบิดาของคุณทรงรักคุณมากกวาท่ีคุณคิดเสียอีก พระองคทรง
ประสงคใหคุณไดรับส่ิงดี ถึงแมหอของขวัญอาจจะตางไปจากท่ีคุณหวังไวก็ตาม

เม่ือเรามีปญหา ซ่ึงสะทอนออกมาเปนความโกรธแบบผิดปกติ เราจําเปนตอง
เขามาเปนเจาของปญหาน้ัน เราตองถือวาน่ันคือปญหาของเราและเลิกเอาเรื่อง
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คนอื่นซ่ึงไมใชตัวปญหาจริงๆ เสีย นานทีเดียวท่ีฉันพยายามใหเดฟเปนคนชดใช
ส่ิงท่ีพอทําไวกับฉัน โดยการไมไวใจเขาและพยายามควบคุมเขาไว เพื่อเขาจะได
ไมทําใหฉันเจ็บชํ้า ความจริงแลวฉันมีทัศนคติท่ีไมดีกับผูชายทุกคน เพราะผูชาย
เพียงคนเดียวท่ีทํารายฉัน ฉันรู สึกวาชีวิตติดคางฉันบางอยาง ฉันจึงพยายาม
ทวงคืนเอาจากทุกคนท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของฉัน ขอบพระคุณพระเจาท่ีสุดทาย
ฉันก็ตาสวางมองเห็นส่ิงท่ี ตัวเองกําลังทําอยู  และไดทูลขอใหพระเจาชดเชย
ในความอยุติธรรมตางๆ ท่ีฉันไดรับ และพระองคก็ทรงกระทําเชนน้ัน

ถาคุณรู สึกโกรธ ฉันขอถามคุณขอหน่ึง ความโกรธของคุณทําประโยชน
ใหคุณหรือใหใครหรือไม? มันชวยแกปญหาอะไรไหม? มันชวยเปล่ียนแปลง
คนท่ี คุณกําลังโกรธหรือไม ? ความโกรธของคุณทําให คุณมีความยินดีและ
สันติสุขเพิ่มข้ึนหรือเปลา?

คุณเช่ือหรือไมวาคุณเปนคนท่ีฉลาดพอสมควร? ถาใช แลวทําไมคุณถึง
ยังคอยทําแต ส่ิ งท่ี ทําให คุณเสียเวลา? ทําไมไม ตัดสินใจทําอะไรเพื่ อเปนการ
ใหรางวัลตัวเอง แลวปลอยใหเรื่องน้ันผานไปเสีย? มอบเรื่ องราวท้ังหมดไว
กับพระเจาดวยการอธิษฐาน จงละความกระวนกระวายไวกับพระองคและ
ปลอยใหพระองคทรงหวงใยคุณดีกวา ปลอยใหพระเจาทรงจัดการกับความ
ไมยุติธรรมตางๆ ในชีวิตของคุณดีกวา ในอิสยาห 61 พระองคทรงสัญญาวา
จะประทานบําเหน็จเปนสองเทาสําหรับความทุกขลําบากท่ีเราเคยพบมาในอดีต
ฉันชอบการชดเชยแบบน้ันนะ แลวคุณละ?

คุณอาจกําลังคิดวา "จอยซ ฉันบังคับตัวเองไมใหโกรธไมได" ฉันเห็นดวย
แตคุณสามารถทําส่ิงหน่ึงไดคือแสดงการเช่ือฟงพระเจา โดยเริ่มตนอธิษฐานเผื่อ
คนท่ีคุณกําลังโกรธ ซ่ึงการทําแบบน้ันจะชวยคุณไดมาก ตอจากน้ันใหคุณเอาจริง
เอาจังในการศึกษาพระวจนะของพระเจาในหัวขอเรื่องความโกรธ พระวจนะของ
พระเจ ามี ฤทธ์ิ เดชซ อนอยู  ซ่ึ งจะช วยให คุ ณสามารถทําส่ิ งท่ี ถู กต องได
และพระวจนะจะชวยเยียวยาจิตใจของคุณ พระวจนะเปนยาสําหรับจิตใจท่ี มี
บาดแผล จงไววางใจในพระวจนะของพระเจา จงเขาหาพระวจนะดวยการคาดหวัง
และดวยความเช่ือ ถาคุณเกิดปวดหัวข้ึนมา คุณก็เดินไปหยิบขวดยาแกปวด
คุณทําแบบน้ันดวยความคาดหวังวามันจะชวยบรรเทาอาการปวดของคุณใชไหม

  



จงเขาหาพระวจนะของพระเจาในทาทีอยางเดียวกัน ใชพระวจนะเปนยารักษา
บาดแผลทางอารมณของคุณ

ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ จงตัดสินใจวาคุณจะไมยอมดําเนินชีวิตแบบคนท่ีเต็มดวย
ความโกรธ ถาคุณแนวแนในการตัดสินใจของคุณ ปญหาท่ีคุณมีอยูก็จะไดรับ
การแก ไข พระเจาจะทรงนําพาคุณในทางพิ เศษซ่ึ งเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
เราชอบมองหาสูตรสําเรจ็ในการแกปญหาของเรา แตความจรงิน้ัน เราจะตองไววางใจ
พระเจาและยอมใหพระองคทรงนําพาเราเปนการสวนตัว พระคัมภีรเต็มไปดวย
ปญญาท่ีจะชวยใหเราหลีกเล่ียงจากความโกรธ การสังเกตพบความโกรธและ
รีบตอสูกับมันเสียแตเน่ินๆ คือวิธีท่ี ดีท่ีสุด อยาปลอยใหความโกรธของคุณได
หย่ังรากลงในจิตใจ จนกลายเปนปญหาใหญท่ีทําใหคุณจัดการแกไขไดยาก

ถาคุณเปนคนข้ีโมโห และคุณยอมรับเชนน้ัน และกําลังตองการความ
ชวยเหลือ คุณกส็ามารถต่ืนเตนไดแลวเพราะคุณจะไมโกรธนานอกีแลว คุณกําลังจะ
เดินเขาสูเสนทางแหงสันติสุขอนัอดุม และความปติยินดีในระดับใหม คุณจะสามารถ
รักคนอื่นตามแบบอยางของพระเจา ซ่ึงจะทําใหฤทธ์ิเดชในชีวิตคุณเพิ่มพูนข้ึน

  

คําตอบออนหวานทําใหความโกรธเกรี้ ยวหันไปเสีย แตคํา
กักขฬะเราโทสะ

สุภาษิต 15.1

โกรธก็โกรธเถิด แตอยาทําบาป อยาใหถึงตะวันตกทานยัง
โกรธอยู และอยาใหโอกาสแกพญามาร

เอเฟซัส 4.26-27

ดังน้ัน พี่ นองท่ีรักของขาพเจา จงให ทุกคนไวในการฟง ชาในการพูด
ชาในการโกรธ

เพราะว าความโกรธของมนุษย ไม ได กระทําให เกิดความ
ชอบธรรมอยางพระเจา

ยากอบ 1.19-20



 


เราอาจเรียนรู ท่ี จะควบคุมอารมณ โกรธของตัวเองได  แต เราไมสามารถ
ควบคุมอารมณ โกรธของคนอื่ น เราตองเรียนรู ท่ี จะรับมือกับความข้ี โมโห
ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตเรา เพื่อชวยปกปองตัวเอง และดวยความหวังวาจะสามารถ
ชวยเหลือเขาไดดวย

ประการแรก ใหเราพูดถึงความโกรธท่ีแปรเปล่ียนไปเปนความรุนแรง
ฉันไม เช่ือวาพระเจาทรงเรียกเราเพื่ อใหตกเปนเหย่ื อของคนข้ี โมโห คุณแม
ของฉันยอมใหพอทํารายทาน ซ่ึงกลับกลายเปนการปลอยใหฉันและนองชาย
ไมไดรับการปกปองไปดวย พอชอบดุดาแม เปนประจํา คําพูดของพอมักจะ
เต็มไปดวยการขมขู เสียงสบถของเขาดังเต็มบานของเราจนเปนปกติ พอขูวา
จะทํารายแมอยู บอยๆ เขาตบหนาและตบตีแมอยู หลายครั้ ง พอนอกใจแม
อยูเปนประจํา แตแมก็ยังยอมทนอยูกับพอ แมรูสึกวาตองยึดม่ันตอคําสัญญา
ในการแตงงาน แตฉันคิดวา มองจากหลายๆ ดานแลว แมขาดการนับถือตัวเอง
มากกวาโดยการท่ีทานยอมใหพอลงไมลงมือตอแมแบบน้ัน ฉันรู วาแมกลัว
แตฉันเฝาภาวนาจนหมดใจดวยความเปนหวงแม และหวงตัวเองกับนองชายดวย
วาอยากใหแมลุกข้ึนมาเผชิญหนากับพอบาง หรือไมก็แยกทางกับเขาเสีย

8
บทที่
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ผูหญิงในยุคของแมน้ันไมคอยจะหยารางกันเทาไหรนัก ทุกคนเอาแตทนๆ
อยู ไปไมวาจะโดนอะไรมาบางก็ตาม แต ในยุคของเรา ผู คนกลับหยารางกัน
มากเกินไป บอยครั้งท่ีไมมีใครพยายามจะชวยกันแกไขปญหาเลย อาการสุดโตง
ท้ังสองแบบน้ีเปนเรื่องท่ีผดิเหมือนกัน

ขอมูลเรื่ องผู หญิงถูกทํารายรางกายน้ันนาตกใจมาก จากตัวเลขของ
สํานักงานสถิติพบวาในสหรัฐอเมริกา แตละปจะมีผูหญิงอายุต้ังแตสิบแปดป ข้ึนไป
จํานวนประมาณ 5.3 ลานคนท่ีถูกทําทารุณกรรมท้ังทางรางกาย ท้ังทางคําพูด
และในทางเพศ ในหน่ึงวันจะมีผูหญิงส่ีคนในอเมริกาท่ีตองเสียชีวิตอันเปนผล
จากความรุนแรงภายในครอบครัว ดังท่ีไดกลาวไปแลว ฉันไมเช่ือวาเราควรยอม
ใหใครคนอื่ นมาทําทารุณกรรมกับเรา ไมใช นํ้าพระทัยของพระเจาท่ีจะใหเรา
ดําเนินชีวิตภายใตความกลัว คนท่ีนิยมความรุนแรงชอบขมขูคนอื่น เขาควบคุม
ชีวิตของคนอื่นโดยใชความกลัว พวกเขาเปนคนข้ีขลาด คอยพาลหาเรื่ องไป
ตลอดชีวิต คนเชนน้ีจําเปนตองมีคนพูดกับเขาตรงๆ เพื่อประโยชนของเขาเอง

เม่ือฉันเปนเด็ก ฉันยังจําบรรยากาศความกลัวท่ีปกคลุมอยูในบานของเรา
ตลอดเวลา ฉันยังจําไดวาฉันกับแมตองออกมายืนหนาวอยูขางนอกบาน เพื่อรอให
พอเมาจนหลับไปเสียกอน เพื่อจะไดไมถูกทุบตีทําราย ฉันยังจําเสียงกรีดรอง
เสียงรองตะโกน คําสบถ คําขู การฉุดกระชากลากถู การชกตอย บีบคอและการ
ตบตีได ฉันยังจําความโกรธเกรี้ยว กําปนท่ีชูตอหนาฉันพรอมกับเสียงขูวาจะชก
ความกลัวท่ีเกาะกุมชีวิตฉันน้ันกลายเปนรากฝงลึกอยูในใจของฉัน ตองใชเวลานาน
หลายปในการรวมมือกับพระเจากวาจะเปนอิสระจากมันได

แลวก็ถึงเวลาท่ีฉันตองเผชิญหนากับพอในเรื่องท่ีเขากระทําการลวงละเมิด
ฉันมาตลอดหลายปน้ัน ตอนน้ันฉันอายุประมาณส่ีสิบหาป แตก็ยังทนทุกขอยูกับ
ส่ิงท่ีพอไดทําไวกับฉัน พระเจาทรงสําแดงแกฉันวา การเปดใจพูดคุยกับพอเทาน้ัน
ท่ี จะชวยทําลายวงจรแหงความกลัวในชีวิตของฉันได  มันเปนเรื่ องยากเย็น
แสนเข็ญสําหรับฉันจริงๆ เพราะฉันรูวาฉันจะตองเผชิญกับความโกรธของพออีก
ซ่ึงก็เปนเชนน้ัน แตฉันก็ไดทําสําเร็จตามท่ีพระเจาทรงนําใหกระทํา และมันชวย
ปลดปลอยฉันใหเปนอิสระ เราจะตองทําในส่ิงท่ีพระเจาทรงนําใหเราทํา ไมวา
อีกฝายจะมีปฏิกิริยาอยางไรก็ตาม
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ผู อ านหนังสือเลมน้ี ส วนใหญคงไมต องรับมือกับคนข้ี โมโหแบบท่ี ฉัน
กําลังพูดถึงน้ี แตทุกคนก็คงเคยเจอกับคนข้ีโมโหมาบางในชีวิตของคุณ และบางคน
ก็แตงงานกับคนข้ีโมโห

เพราะเหตุท่ีมีชายข้ีโมโหมาควบคุมบงการชีวิตของฉันอยูหลายป ฉันจึง
กลายเปนคนมีความโกรธและระบายความโกรธออกมาท้ังทางคําพดูและทาทีภายใน
ความโกรธของฉันจะเผยออกมาอยูบอยครั้ งเม่ือทุกอยางในชีวิตไม ได เปนไป
อยางท่ีฉันตองการ ฉันผิดในเรื่องน้ี และก็ตองการใหใครเผชิญหนาเพื่อบอกฉัน
ในเรื่องน้ี ดังท่ีกลาวไปแลวในตอนตนของหนังสือเลมน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีเดฟทําเพื่อฉัน
ก็คือ เขาไมยอมใหความโกรธของฉันทําใหเขาขาดความสุข ฉันเช่ือวาส่ิงท่ีดีท่ีสุด
อยางหน่ึงท่ีคุณสามารถทําเพื่อคนข้ีโมโหไดก็คือ การสําแดงตัวอยางใหเขาเห็น
ถึงหนทางท่ีดีกวาในการดําเนินชีวิตและการประพฤติ

เปนแบบอยาง

เพราะเหตุ ท่ี ฉันไม เคยอาศัยอยู ในบรรยากาศท่ี มีความม่ั นคงอยู เลย
ฉันจึงไมรูวาความรู สึกม่ันคงเปนอยางไร เดฟเปนตัวอยางของความหนักแนน
ม่ันคงสําหรับฉัน ซ่ึงน่ันเปนส่ิงท่ี สําคัญย่ิงสําหรับฉัน หากเขาเอาแต ส่ังใหฉัน
หยุดโมโหและตอบสนองฉันด วยอารมณ โกรธเหมือนกัน ฉันคิดวาฉันคงไม
เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ เลย เหมือนท่ีมีคํากลาววา "การทําผิดซํ้ากันสองครั้ง
ไมไดชวยใหมันกลายเปนความถูกตองข้ึนมาได" ตามพระวจนะของพระเจาน้ัน
เราจะตองไม เผชิญหนากับความโกรธดวยความโกรธหรือตอบแทนความช่ั ว
ดวยความช่ัว หรือตอบแทนการดูหม่ินดวยคําดูหม่ิน

        

อย าทําการร ายตอบแทนการร ายอย าด าตอบการด า
แตตรงกันขาม จงอวยพรแกเขาโดยรูอยูวาพระองคไดทรงเรียกทาน
กระทําเชนน้ันเพื่อทานจะไดรับพระพรเปนมรดก

1 เปโตร 3.9
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ฉันทราบดีวา การลงมือทําเรื่องน้ียากกวาการอานหนังสือแนนอน แตส่ิงใดๆ
ท่ีพระเจาทรงเรียกรองใหเรากระทําน้ัน พระองคจะทรงเสริมกําลังแกเรา หากเรา
เต็มใจพรอมท่ีจะเช่ือฟงพระองค พระเจาทรงมีทางแกไขสําหรับปญหาทุกอยาง
ท่ีคุณมีอยู และวิธีการของพระองคไดผลเสมอ ถาเรารวมมือกับพระองค

ฉันเช่ือดวยสุดหัวใจวา แบบอยางจากชีวิตของเดฟคือส่ิงท่ีทําใหฉันตองการ
ท่ี จะเปล่ี ยนแปลงตัวเอง เขาหนักแนนกับฉัน แตก็ ไมยอมใหฉันมาแยงเอา
ความยินดีไปจากเขาได เขาบอกฉันวา ถาฉันอยากอมทุกขก็แลวแตฉัน แตเขาจะมี
ความสุขกับชีวิตไมวาฉันจะมีความสุขหรือไมก็ตาม เขาคงเสนคงวาอยางตอเน่ือง
ยาวนาน จนในท่ีสุดฉันก็ตระหนักวา ฉันพลาดส่ิงดีๆ ในชีวิตไปมากมาย และรูตัว
วาฉันจําเปนตองเปล่ียนแปลง ไมมีใครมีชีวิตท่ี เปล่ียนแปลงไดถาตัวเขาเอง
ไมอยากเปล่ี ยน มี เพี ยงพระเจ าเท าน้ั นท่ี เปล่ี ยนแปลงชี วิตเราไดหมดจด
จากภายในสู ภายนอก ซ่ึ งพระองคจะทรงกระทําเชนน้ั นเม่ื อเราตองการให
พระองคทํา ดังน้ันขอใหเราอธิษฐานเผื่อคนข้ีโมโห เพื่อใหเขายอมใหพระเจาทําการ
ในชีวิตของเขา และขอใหคุณทําตัวเปนแบบอยางแกเขา

คุณปลอยใหคนท่ีขาดความสุขมาทําใหคุณไมมีความสุขหรือไม?

เม่ือฉันพูดในการประชุมใหญวา เราไมควรปลอยใหทัศนคติของใครบางคน
มาเปนตัวกําหนดระดับของความยินดีในชีวิตเราได ฉันมักจะไดรับปฏิกิริยา
ตอบสนองจากผูฟงแบบนาประหลาดใจมาก ฉันเห็นไดจากใบหนาของผูฟงวา
ทุกคนตางก็ ทําแบบน้ัน โดยท่ี ไมรู วายังมีทางเลือกอื่ นสําหรับเขา อันท่ี จริง
เ ร าสามารถถู ก ควบ คุ มด วยอารมณ ในด านลบของคนอื่ น ได ง า ยๆ
จนกวาเราจะไดเรียนรูวาเราเองก็มีสิทธิกําหนดสถานการณไดเชนกัน

*      *       *
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มารี มีโอกาสทองเท่ี ยวไปเลิศหรู ไปกับรถไฟสายโอเรียนทเอ็กซเพรส
อันมีช่ือเสียง เสนทางจากเวนิซไปยังปารีส เธอตัดสินใจเชิญจีนผู เปนพี่สาว
รวมเดินทางไปดวย โดยออกคาใชจายทุกอยางใหหมดเพื่อเปนของขวัญวันเกิด
ครบรอบหาสิบปสําหรับพี่สาว จีนตอบรับขอเสนอดังกลาว และท้ังสองคนก็เริ่ม
การเดินทางแสนพิเศษชนิดครั้งหน่ึงในชีวิต แตเพียงไมกี่วันหลังจากมาถึงเวนิซ
จีนกลับรูสึกคิดถึงสามีและลูกๆ และเริ่มไมมีความสุข เม่ือถึงเวลาท่ีจะน่ังรถไฟ
ไปปารีส จีนเริ่มรูสึกโกรธนองสาว เธออยากกลับบานมากกวา

เธอยังรูสึกอึดอัดเม่ือตองอยูในประเทศท่ีเธอพูดภาษาไมเปน แมแตจะซ้ือ
กาแฟสักถวยก็ตองยังรูสึกยากเย็นแสนเข็ญ กวาจะอธิบายใหคนขายเขาใจได

ไมนานนัก จีนรูสึกโกรธนองสาวของเธอ เธอรูสึกวามารอียากอวดเบงวารวย
สามารถจายเงินพาพีส่าวท่ีจนกวามาทองเท่ียวแบบแพงๆ ได แตละวันท่ีผานไป จีนก็
รูสึกขมข่ืนตอมารีมากข้ึนเรื่อยๆ และพฤติกรรมท่ีเธอแสดงออกก็แยลงเรื่อยๆ

มารี เริ่ มสังเกตเห็นวาพี่ สาวรู สึกไมพอใจเธอ สงสัยพี่ สาวคงอิจฉาเธอ
ท่ีมีโอกาสเดินทางบอยและปรับตัวเขากับส่ิงใหมๆ ไดดีกวา แตไมวาจะเพราะ
สาเหตุใดก็ตาม มารีคาดเดาวา ผลลัพธจากเรื่องน้ีเปนไปไดสองอยางคือ จีนรูสึก
อารมณเสีย หรือไมก็ท้ังจีนและมารีตางก็เกิดอารมณเสียท้ังคู มารีตัดสินใจวา
เธอจะแสดงความเห็นอกเห็นใจพี่ สาวไม วาจะเกิดอะไรข้ึ นก็ตาม เธอขมใจ
ไมยอมพูดโตตอบพี่สาวอยูหลายครั้งระหวางการเดินทาง และพยายามสนุกกับ
การทองเท่ียวชนิดครั้งหน่ึงในชีวิตดีกวา

จีนย่ิงรู สึกยํ่าแยหนักเขาไปอีกเม่ือมารีไมแสดงทาทีตอบสนองตออาการ
โกรธของเธอ เม่ือมารีมองยอนหลังกลับไปในชวงเวลาน้ัน เธอรู สึกดีใจท่ี ได
เก็บเกี่ ยวความสุขจากทุกชวงเวลาของการเดินทาง ไมว าพี่ สาวของเธอจะ
ออกอาการโกรธเคืองอยางไรก็ตาม เธอเสียดายท่ี จีนไม มีความสุขกับการ
เดินทางในครั้งน้ัน แตอยางนอยก็มีอยูหน่ึงคนละท่ีไดสนุกไปกับมัน

*      *       *
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ชี วิตของเราคงมีแต ความเศร า ถ าเรายอมใหคนอื่ นเป นตัวกําหนด
ระดับของความยินดีของเรา บางคนทําใจไวแลววา ยังไงๆ เขาก็จะไมขอมี
ความสุขในชีวิต ซ่ึงเราคงไมสามารถไปทําอะไรใหเขาเปล่ียนใจได ไมนานมาน้ี
ฉันไดยินขอความประโยคหน่ึงวา "แมไมมีทางมีความสุข ถาลูกทุกขใจ" ซ่ึงก็มัก
จะเปนจริงอยางน้ัน แตมันไมจําเปนตองเปนอยางน้ันเลย เราตองตระหนักวา
การท่ีเราไปรวมอารมณเสียกับคนอื่น มันก็ไมไดชวยทําใหเขาดีข้ึนแตอยางใด
แตเราสามารถใหรางวัลตัวเองไดโดยการรักษาความยินดีของเราไว ไมวาคนอื่น
จะทําอยางไรก็ตาม ความยินดีในพระเจาคือกําลังของเรา การรักษาความยินดีไว
จึงชวยให เราสามารถกาวผานสถานการณตางๆ ในชีวิตท่ี เราตองเผชิญได
ความเศราทําใหเราออนแอลง แตความยินดีทําใหเราเขมแข็งข้ึน

เปนไปได ไหมท่ี เราจะปติยินดี ในขณะท่ีคนอื่ นๆ รอบตัวเราโกรธและ
ไมมีความสุข? ใช เปนไปได ถาเรากําหนดความคิดของเราใหเปนอยางน้ัน
และฉันขอยํ้าอีกครั้ งว า ฉั นเช่ื อว าน่ี คื อหนทางท่ี ดี ท่ี สุ ดท่ี เราสามารถทํา
เพื่ อคนข้ี โมโหได ขอใหเรารักษาทาทีสงบน่ิงเม่ืออยูตอหนาเขาไว ยืนยันกับ
เขาวาคุณรักเขาและตองการใหเขามีความสุข แตคุณจะไมยอมใหเขามากําหนด
คุณภาพชีวิตของคุณได อยาเอาตัวเองไปข้ึนกับพฤติกรรมของคนอื่น

ฉันรู ถึงความเปนไปของเรื่ องน้ี ดี ไมใชเพราะการท่ีความโกรธของพอ
ครอบงําทุกคนไดบานเทาน้ัน แตฉันเองก็เคยเจอกับสถานการณแบบเดียวกันน้ี
ในชีวิตของฉันดวย ครั้ งหน่ึงฉันเคยทํางานใหกับเจานายท่ีเปนคนข้ีโมโหและ
เอาใจยากมาก วันไหนเขามีความสุขฉันก็พลอยมีความสุข แต วันไหนเขา
อารมณเสียฉันก็พลอยเปนทุกขไปดวย รูปแบบอยางน้ีปลูกฝงในชีวิตฉันมา
ต้ังแตเด็กแลว มันทําใหฉันตอบสนองตอคนข้ีโมโหดวยความกลัวและหวาดผวา
โดยสัญชาตญาณ ขอบคุณพระเจาท่ีพระองคปลดปลอยฉันเปนอิสระแลว และ
พระองคสามารถปลดปลอยคุณไดดวยถาคุณมีปญหาในเรื่องเดียวกันน้ี

ฉันยังเคยมีเพื่อนบานและเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงเปนคนโมโหงายดวย โดยเฉพาะ
ตอนท่ี ฉันไม ได ทําอะไรแบบท่ี ใจเธอตองการ ซ่ึ งฉันก็ตอบสนองตอเธอแบบ
เดียวกับท่ีฉันทําตอพอและตอเจานายเกาดวย มารจะพยายามทําใหมีคนข้ีโมโห
เขามาในชีวิตของเราเสมอๆ หากเรายอมใหพวกเขาครอบงําเราได ดังน้ันเราตอง
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อยาโทษตัวเอง

ไมวากรณีใดๆ อยายอมรับเอาความผิดหรือการกลาวโทษท่ีคนข้ี โมโห
พยายามยัดเยียดใหคุณ คนท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติมักจะมีปญหาใหญเรื่องการ
โทษหรือโยนความผิดใหคนอื่นอยู เสมอ การโยนความผิดใหคนอื่ นชวยใหเขา
รู สึกผอนคลายจากความกดดันท่ีจะตองเปล่ียนแปลงตัวเอง อยายอมรับการ
กลาวโทษน้ัน เราทุกคนตองรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตัวเราเองอยูแลว ถึงแม
เราจะทําผิดพลาดไป แตคนอื่นก็ไมมีสิทธิอะไรท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ถาคุณทําอะไรผิดไปก็จงขอโทษคนอื่นเสีย แตอยาทําใหเวลาของคุณสูญเปลา
ไปกับการรูสึกผิดอยูตลอดท้ังวัน

มารจะพยายามใช ทุกชองทางเทาท่ี มันจะทําได  เพื่ อทําให เรารู สึกผิด
และตําหนิตัวเองอยูตลอด มันรูวาความรู สึกน้ันทําใหเราออนแอและทําใหเรา

        

กําหนดความคิดของเราลวงหนาไวกอนวาเราจะตอบสนองตอคนข้ีโมโหเหลาน้ี
อยางไร

ถาเราเจอกับคนอารมณเสีย ตามธรรมชาติแลวเราก็ควรจะพยายาม
ชวยเหลือเขา แตถาเขาปฏิเสธไมยอมใหชวย มันก็ไมมีเหตุผลใดๆ ท่ีเราจะตอง
เอาเวลาและพลังงานของเราไปท้ิงเสียเปลาๆ การเขาไปพัวพันกับพฤติกรรม
เหลวไหลของคนอื่นถือวาเปนการท่ีไมฉลาดเลย พยายามชวยเขาเทาท่ีคุณจะทําได
แตถาเขาไมยอมเปล่ียนแปลง ก็อยาเสียเวลาไปกับเขาเลยดีกวา

อาจมีบางครั้ งท่ี เปนการดี ท่ี สุดท่ี คุณจะแยกตัวออกมาจากคนข้ี โมโห
แนนอน ถาเขาเปนคนในครอบครัวเราก็อาจเปนเรื่องท่ีเปนไปไดยาก แตสําหรับ
เพื่อนท่ีเปนคนข้ีโมโหเราก็ไมจําเปนตองคบหากันไปตลอด

อันท่ีจริงแลว พระคัมภีรสอนไมใหเราคบกับคนข้ีโมโห

อยาเปนมิตรกับคนท่ีมักโกรธหรือไปกับคนข้ีโมโห
สุภาษิต 22.24
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ตกตํ่าลง พระเยซูเสด็จมาเพื่อยกโทษบาปใหเรา และขจัดความรู สึกผิดออกไป
พระองคเสด็จมาเพื่อประทานกําลังแกเราและยกชูเราข้ึน คุณกําลังปลอยใหมาร
ขโมยเอาความยินดีของคุณไปเพราะความรูสึกผิดอยูหรือไม? ถาใช ขอใหวันน้ี
เปนวันท่ีคุณตัดสินใจท่ีจะไมตําหนิตัวเองอีกตอไปสําหรับปญหาท่ีคนอื่นกอข้ึน
แตถึงแมคุณจะเปนฝายท่ีทําผดิพลาดในสวนท่ีเกี่ยวของกบัคนอืน่ พระเจาก็สามารถ
ท่ีจะนําการเยียวยามาสูทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ ถาเขายอมตอพระองค กาวแรก
ท่ีจะนําไปสูการเยียวยาน้ันคือ การยกโทษและยอมปลอยใหอดีต ผานพนไปเสีย

อธิษฐาน อธิษฐาน อธิษฐาน

อยาเพิ่งหมดหวังกับคนข้ีโมโห จงอธิษฐานตอไปเรื่อยๆ เพื่อใหเขาไดเห็น
ความจริ งและเริ่ มดําเนินในความสว าง เห็นได ชัดวาคนเหลาน้ี กําลังอยู ใต
พันธนาการ มีความเจ็บชํ้า หรือมีปญหาบางอยางเคยเกิดข้ึนในอดีตซ่ึงเปน
สาเหตุแหงความโกรธของเขา บอกใหเขารูวาคุณพรอมท่ีจะชวยเขา แตไมขอเปน
เหย่ือรองรับอารมณรายของเขา

ฉันรู สึกท่ึ งกับฤทธ์ิ เดชของการอธิษฐานเสมอ ย่ิงฉันอายุมากข้ึนก็ ย่ิ ง
อุทิศตัวในการอธิษฐานมากข้ึน การอธิษฐานคือปอมปราการแรกในการต้ังรับ
กับสถานการณทุกอยาง ฉันยังจําไดท่ีตนเองเคยพูดอะไรออกไปแบบโงๆ วา
"ฉันลองทํามาทุกอยางจนหมดความสามารถแลว ตอนน้ี ไมรู จะทําอะไรไดอีก
นอกจากอธิษฐานเทาน้ัน" การอธิษฐานควรเปนส่ิงแรกท่ีฉันลงมือทํา

ยังจําซูซานนาไดไหม? เธอตองเผชิญกับชวงเวลาแหงความทุกขและถูก
ทอดท้ิงจากเพื่อนและคนในครอบครัว ในชวงสองสามปท่ีผานมาน้ี เธอไดเรียนรู
ท่ีจะพึ่งพาในพระองคผู ซ่ึงไมมีวันท่ีจะละท้ิงหรือทอดท้ิงเราเลย เธอคงจะเลา
ใหคุณฟงไดวาเด๋ียวน้ีเธอเปนคนใหมแลว ไมเหมือนเม่ือกอนตอนท่ีชีวิตยังไม
เจอกับปญหา เธอเรียนรู วาตองอธิษฐานเผื่ อคนท่ี ทําให เธอเจ็บ ตอนแรก
คําอธิษฐานของเธอยังเปนไปแบบไมคอยเต็มใจนัก เธอยังโกรธอดีตสามีของเธอ
พี่ สาวและลูกๆ ของเธอดวย เธอเริ่ มอธิษฐานขอการเยียวยาสําหรับตัวเอง
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จากน้ันก็เริ่มอธิษฐานขอการเยียวยาสําหรับพวกเขา เม่ือเธอเริ่มเอาใจเขามาใสใจ
ตัวเอง เธอก็เริ่มตระหนักวา ตัวเธอเองก็มีสวนกอความเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนดวย
เธอใชความม่ังค่ังและอํานาจของเธอในการควบคุมผูคนท่ีอยูลอมรอบตัว แตตอนน้ี
เธอกําลังอธิษฐานเพื่อปลดปลอยใหทุกคนไดเปนตัวของตัวเอง และไมจําเปนตอง
พยายามทําอะไรตามความตองการของเธอ เธอใชชีวิตแบบเรียบงายมากข้ึน
แมจะยังมีปญหาคางคาอยูอีกหลายอยาง เธอบอกวาเธอกําลังพึ่ งพาพระเจา
อยางลึกซ้ึงแบบท่ีไมเคยเปนมากอน เช่ือหรือไมวาซูซานนาไมยอมหวนกลับไป
มีชีวิตอยางเดิมอีกแลวถึงแมเธอจะทําได พระเจาทรงอนุญาตใหเธอลุยกองไฟ
ถึงแมน่ันจะทําใหเธอพบกับความเจ็บปวดมาก แตมันชวยใหเธอรูสึกเห็นอกเห็นใจ
คนอื่นมากข้ึน เธอยังรูสึกทุกขใจอยูไหม? ใช แตเธอจะเปนคนแรกท่ีบอกคุณไดวา
ตอนน้ีเธอพึ่งพาในพระเจา ไมใชในเงินทองและในมนุษย ความโกรธของเธอได
มลายหายไปแลว

ฉันไดเห็นการเปล่ียนแปลงอันนาท่ึงเกิดข้ึนในชีวิตของคนมากมายเพราะ
ฤทธ์ิเดชของคําอธิษฐาน เราไมอาจควบคุมบังคับคนอื่นไดดวยคําอธิษฐานของเรา
แตคําอธิษฐานของเราคือการเปดประตูใหพระเจาทรงทําการอยางขยันขันแข็ง
ในชีวิตของพวกขา และพระองคทรงสรางแรงกดดันแกพวกเขาดวยความรัก
ตามวิธีการของพระองคเอง ฉันไมเขาใจหรอกวาทําไมบางครั้งเราอธิษฐานแลว
พระเจาตอบเกือบจะทันที และทําไมบางครั้ งเราอธิษฐานนานเปนปๆ แลว
ก็ยังตองอธิษฐานตอไปอีก แตฉันต้ังใจแนวแนวาจะอธิษฐานและขอบพระคุณ
พระเจาตอไปเรื่อยๆ ท่ีพระองคกําลังทําการอยูในชีวิตของผูคนท่ีฉันอธิษฐานเผื่อ
ถึงแมวาจะยังไมเห็นผลลัพธเกิดข้ึนก็ตาม ฉันเช่ือวาเม่ือเราอธิษฐาน พระเจา
ก็ทรงทําการของพระองค

        

จงขอแลวจะไดจงหาแลวจะพบจงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน
มัทธิว 7.7
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ท านท้ั งหลายจงสารภาพความผิ ดต อกั นและกั นและ
จงอธิ ษฐานเพื่ อกั นและกั น เพื่ อท านท้ั งหลายจะได หายโรค
คําอธิษฐานดวยใจรอนรนอยางเอาจริงเอาจังของผูชอบธรรมน้ัน
มีพลังมากทําใหเกิดผล

ยากอบ 5.16ข

  

ไม มี ใครอยู ไกลเกินกวาพระเจ าจะเอื้ อมถึง และไม มี คําว าสายท่ี ใคร
จะเริ่มตนเปล่ียนแปลงตัวเองใหม ถาคนท่ีเจ็บชํ้าไมรู วิธี หรือยังไมเต็มใจท่ีจะ
เขามาทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา ก็ตองมีบางคนชวยอธิษฐานวิงวอน
เผื่อเขา เขาตองการใครสักคนท่ีจะยืนอยูในชองวางระหวางเขากับพระเจาแลว
อธิษฐานเพื่อเขา พระเยซูทรงกระทําพันธกิจน้ีเพื่อเราแลว เราเองก็สามารถ
และสมควรย่ิงท่ีจะทําแบบเดียวกันเพื่อคนอื่นดวย จงอยาหยุดท่ีจะอธิษฐาน
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ทุกอยางดูเหมือนเปนปกติธรรมดาสําหรับครอบครัวของบรูค ดักลาส เด็กหนุม
อายุสิบหกป ในชวงเวลาอาหารเย็นของวันท่ี 15 ตุลาคม 1979 ขณะท่ีแมของเขา
กําลังเตรียมอาหารเย็นใหกับครอบครัวอยู น้ัน พอของเขาซ่ึงเปนศาสนาจารย
คณะแบพติสต กําลังเตรียมคําเทศนาสําหรับวันอาทิตยท่ีจะมาถึง ในคริสตจักร
แบพติสตพุทแนมซิต้ี เมืองโอคารเช โอกลาโฮมา สวน เลสล่ี นองสาวของบรูค
กําลังจัดโตะอาหาร เธออายุสิบสอง และไดครองตําแหนงมิสทีนของโอกลาโฮมา
ทุกอยางกําลังดําเนินไปดวยดีสําหรับครอบครัวเล็กๆ แหงน้ี

เม่ื อมีเสียงหมาเหาดังข้ึ นท่ี หนาบาน เลสล่ี  เดินออกไปดูและพบกับ
ชายแปลกหนาคนหน่ึ ง เขาถามหาทางไปบานของใครบางคนซ่ึ งไม มี ใครใน
ครอบครัวเคยไดยินช่ือมากอน เม่ือผูชายคนน้ันขอใชโทรศัพท ครอบครัวบรูค
จึงเชิญใหเขาเขาไปในบาน

แคครู เดียว มีชายอีกคนเดินฝาประตูเขามาในบาน พรอมกับกระชาก
ปนลูกซองส้ันแฝดออกมา ชายท้ังสองบังคับใหทุกคนไปรวมกันอยูในหองรับแขก
แลวมัดทุกคนติดกัน ยกเวนเลสล่ี เขาลากเธอไปอีกหองหน่ึงและทําการขมขืนเธอ
นานกวาสามช่ัวโมง ทุกคนในครอบครัวไมสามารถชวยเหลืออะไรเธอไดเลย ไดแต
ทนฟงเสียงรองดวยความทุกขทรมานของเธอ

9
บทที่
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เม่ือผูชายพวกน้ันเสร็จกิจของมันแลว ก็เขาไปในหองครัวและตักอาหาร
จากหมอซ่ึงยังต้ังอยูบนเตามากิน พวกน้ันทรมานเหย่ือของตนอีกสองช่ัวโมงและ
ถกเถียงกันวาจะทําอยางไรกับเหย่ือของตนดี จากน้ันก็ลงมือยิงพวกเขาทีละคน
ศิษยาภิบาลดักลาสและภรรยา อายุพึ่งส่ีสิบหาและสามสิบเกาปถูกยิงเสียชีวิต
พวกฆาตกร เดินออกจากบานไปพรอมกับเงินส่ีสิบสามเหรียญและแหวนแตงงาน
ของคูสามีภรรยา

ลูกๆ ของเขาบาดเจ็บสาหัสและเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลา
สามสัปดาห ภายใตการคุมกันของเจาหนาท่ีตํารวจ แตการเยียวยาทางดานอารมณ
คงตองใชเวลาอีกยาวนานทีเดียว สําหรับบรูคสน้ัน ชีวิตของเขาตกตํ่าลงอยาง
ตอเน่ืองหลังจากพอแมถูกฆาตาย เขาสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยแบพติสต
โอกลาโฮมา แตก็ตองพักการเรียนไปเกือบจะในทันที เขารอนเรจากรัฐหน่ึง
ไปอีกรัฐหน่ึง ทํางานจิปาถะไปเรื่อยเปอย และเริ่มถลําลึกไปกับการติดเหลา
และตกอยูในอาการซึมเศรา

ตอมา เขาด้ันดนเขาไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเบยเลอร เพื่อเตรียมตัวเขาสู
งานพันธกิจ แตเขายังคงเมาหัวรานํ้าจนตองถูกพักการเรียนเพราะผลการเรียน
ตกตํ่า และทัศนคติมีปญหา สุดทายเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยจนไดและเริ่ ม
ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย เขาแตงงานแตชีวิตครอบครัวก็ไปไมรอด

หลายปตอมา บรูคส ดักลาส คอยๆ กลับต้ังตัวได เพราะความมุงม่ันท่ีจะ
นําตัวฆาตกรฆาพอแมของเขามาลงโทษใหได สุดทายเขาจบปริญญาทางดาน
กฎหมาย เขาลงสมัครรับเลือกต้ั งเปนสมาชิกวุ ฒิสภาของรั ฐโอกลาโฮมา
และก็ไดรับเลือก

ในเดือนกุมภาพันธ  ป  1995 ขณะท่ี เดินทางไปเย่ี ยมชมเรือนจํารั ฐ
โอกลาโฮมาอยูน้ัน ดักลาสไดเผชิญหนากับเกล็น เอก หน่ึงในฆาตกรท่ีฆาพอแม
ของเขา เขาขออนุญาตพัศดีเพื่อคุยกับผูตองขังคนน้ีซ่ึงอยูในบัญชีรายช่ือนักโทษ
ประหาร ดักลาสถามคําถามขอหน่ึงวา "ทําไมคุณทําแบบน้ัน?" ชายท้ังสองน่ังคุยกัน
นานกวาช่ัวโมง เอกรูสึกสํานึกเสียใจอยางสุดซ้ึง และเขารองไหออกมาตลอดการ
สนทนาน้ัน เม่ือเขาลุกข้ึนเพื่อจะเดินทางกลับ ดักลาส บอกกับเอกวา "ผมยกโทษ
ใหคุณ" เม่ือเขาพูดถอยคําน้ันออกไป เขาเลาวา "ในทันใดน้ัน ผมรูสึกเหมือนกับ
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พิษรายไดไหลออกจากปลายเทาของผมไป มันเปนชวงเวลาหน่ึงท่ีรู สึกสัมผัส
ไดชัดทางกายภาพ มันเหมือนกับมีใครมาดึงเอาคีมท่ีหนีบ ออกไปจากหนาอกผม
มันเหมือนผมสามารถกลับมาหายใจไดเปนปกติอีกครั้ง ในรอบสิบหาป"

ดักลาส ไดลงมือเขียนบทและผลิตภาพยนตรเรื่องหน่ึงช่ือ "ฝนจากสวรรค"
(Heaven's Rain) ซ่ึงบอกเลาเรื่องราวโศกนาฏกรรม และชีวิตของเขาท่ีพลิกผัน
จากความโกรธและความตกตํ่ามาสูการยกโทษ เขากลาววา ความศรัทธาท่ีพอแม
ของเขาไดปลูกฝงไวดวยความเอาใจใส คือเครื่องนําทางชีวิตเขาไปสูสันติสุข

บรู คส  ดักลาส อาจปลอยให ชี วิตของเขาสูญเปล าไปกับความโกรธ
ความเจ็บปวด และความขมข่ืน ตอไปเรื่อยๆ หากเขาไมตัดสินใจลุกข้ึนมายกโทษ

หวังวา ถาเราเขาใจถึงอันตรายของความขมข่ืน ขัดเคืองใจ และการ
ไม ใหอภัยแลว เราจะมีแรงใจท่ี จะทําทุกอยางเทาท่ี ทําไดเพื่ อหลีกเล่ี ยงจาก
ส่ิงเหลาน้ี ซ่ึงมันจะชวยใหเราไวข้ึนในการยกโทษ เราจําเปนตองเผชิญหนาและมุงม่ัน
ท่ีจะกาวผานอารมณท่ีมีผลเสียรายแรงเหลาน้ี

อารมณ โกรธน้ั นมีความรุนแรงและมีแนวโนมท่ี จะควบคุมการกระทํา
ของเราได ดังน้ัน ย่ิงเราเขาใจถึงสาเหตุท่ีเราควรจะยกโทษ เราก็ย่ิงเขมแข็ง
มากข้ึ นในการยกโทษ ตลอดหลายป ท่ี ผ านมา ฉันได เรี ยนรู ถึ งเหตุผลดีๆ
หลายประการท่ีเราไมควรเก็บความโกรธไว และเราควรไวในการยกโทษใหแกผูอื่น
ซ่ึงฉันจะแบงปนใหคุณฟงตอไป

การเช่ือฟงพระเจา

ส่ิงแรกท่ีสรางแรงบันดาลใจใหฉันยกโทษก็คือพระเจาทรงบัญชาใหเรา
ทําเชนน้ัน ฉันคิดวาไมจําเปนท่ีเราจะตองรูเหตุผลเสมอไปหรอกวาทําไมพระเจา
จึงส่ังใหเราทําอะไรบางอยาง เราควรไววางใจพระองคมากพอจนยอม ทําตามน้ัน
เม่ือเราดําเนินชีวิตในนํ้าพระทัยของพระเจา ชีวิตของเราจะดีกวาการทําตามใจ
ของตนเองเสมอ ฉันแนใจวาคุณคงเคยเห็นเส้ือยืดท่ีพิมพขอความวา "ทําไปเลย"
น่ันแหละ คือวิธีท่ีเราควรตอบสนองตอนํ้าพระทัยของพระเจา
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การเช่ือฟงพระเจาคือส่ิงดีท่ีสุดท่ีเราควรมุงแสวงหา เพราะมันจะทําให
สันติสุข ความยินดี และฤทธ์ิเดชเพิ่มพูนข้ึนในชีวิตของเราเสมอ ถาเราไมเช่ือฟง
พระเจา จิตสํานึกของเราก็จะฟองผิด ซ่ึงมันทําใหเราออนแอลงเสมอ ความยินดี
และสันติสุขก็จะถูกขัดขวางไปดวย เราอาจพยายามเพิกเฉยตอการท่ีตนเอง
ไมเช่ือฟงพระเจา และอาจหาขอแกตัวอื่นๆ มาสนับสนุนเรื่องน้ัน แตผลกระทบ
จะยังเกิดข้ึนรบกวนเราเสมอ ไมมีอะไรทําใหเรารู สึกดีไปกวาการมีจิตสํานึก
ท่ีปราศจากการฟองผิดอีกแลว

คุณกําลังโกรธใครอยูหรือไมในตอนน้ี? ถาใช ทําไมคุณไมถอมใจยอมเช่ือฟง
พระเจาและยกโทษใหเขาคนน้ันเสีย เพื่อคุณจะไดดําเนินชีวิตตอไปอยางมีสันติสุข
ความยินดีและฤทธ์ิเดช มีคนกลาววา ซาตานใชการไมใหอภัยเพื่อทํารายคนเรา
มากกวากลอุบายอื่นใดท้ังหมด มันใชเรื่องน้ีเพื่อทําใหคนทะเลาะและแตกแยกกัน
ทําใหคนออนแอและถูกทําลาย และขัดขวางการสามัคคีธรรมของเรากับพระเจา
น่ีเปนผลเสียเพียงบางสวนของการไมใหอภัย

ฉันเช่ือวา เม่ือคุณเขาใจวาการไมใหอภัยกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต
ของคุณไดมากเพียงใดแลว มันจะชวยใหคุณเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทําทุกวิถีทาง
เพื่อจะหลุดพนจากเรื่องน้ี ฉันปลอยใหเวลาสูญเปลาไปกับความโกรธและความ
ขมข่ืนอยูหลายป ตอนน้ี ทัศนคติของฉันคือ "ฉันเคยอยูในจุดน้ันมากอน ฉันผาน
มันมาแลว และตอนน้ีไมสนใจจะกลับไปทําอยางเดิมอีกเลย" ฉันบอกใครบางคน
เม่ือวานน้ีเองวา ฉันไมมีเวลาท่ีจะปลอยใหสูญเปลาไปกับการโกรธใครอีกแลว

*   *     *

อีวา คอร เปนนายหนาคาอสังหาริมทรัพยในเมือง เทอเร ฮอเท, อินเดียนา
ซ่ึงยังคนแข็งแรงและมีเสนหมากถึงแมจะอยูในวัยเจ็ดสิบหกปแลว คุณสังเกต
ไมออกหรอกวาเธอเคยผานการทรมานอยางแสนสาหัสมาแลวจากเงื้อมมือของ
ดร.โจเซฟ เม็งเกเล ในสมัยท่ียังเปนเด็กในคายกักกันท่ีออสชวิทซ ในป 1995
เธอเดินทางไปทําภารกิจอยางหน่ึ งท่ี คายกักกันดังกลาว ซ่ึงภารกิจในครั้ งน้ี
ไดกลายเปนขาวดังไปท่ัวยุโรป เธออานขอความตอไปน้ีในสถานท่ี ท่ีเธอตอง
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สูญเสียพรมจารีและคนในครอบครัวของเธอไป "ขาพเจา อีวา โมเซส คอร,
เด็กแฝดท่ีรอดชีวิตจากการทดลองของโจเซฟ เมงเกเล ในคายกักกันออสชวิทซ
เม่ือหาสิบปกอน ขอประกาศนิรโทษกรรมใหแกชาวนาซีทุกคน ท้ังท่ีมีสวนรวม
โดยทางตรงและทางออมในการสังหารหมูคนในครอบครัวของขาพเจา และคนอื่นๆ
อีกหลายลานคน"

นับต้ังแต น้ันเปนตนมา คุณคอร ก็ไดเดินทางไปท่ัวโลกเพื่อบรรยายถึง
ประสบการณท่ีเธอไดรับมาจากคายออสชวิทซ ใจความสําคัญของคําบรรยาย
ของเธอคือพลังแหงการเยียวยาซ่ึงเกิดจากการยกโทษ "การยกโทษ คือการ
เยียวยาตนเอง เปนการหนุนเสริมกําลังใหแกตนเอง ไมมีอะไรมากหรือนอย
ไปกวาน้ัน ในทันทีท่ี ยกโทษ ฉันก็รู สึกเหมือนภาระของความเจ็บปวดถูกยก
ออกไปจากไหลของฉัน คือฉันไมไดเปนเหย่ือของออสชวิทซอีกตอไปแลว ฉันไมใช
นักโทษแหงอดีตท่ี ทุกขทรมานอีกตอไป และในท่ี สุดฉันก็ ได เปนอิสระแลว"
เธอกลาววา "ฉันขอเรียกการยกโทษวา ยามหัศจรรยแหงยุคใหม คุณไมจําเปนตอง
เปนสมาชิกขององคการดูแลสุขภาพ ไมตองจายเงินสมทบ ทุกคนจึงไดรับสิทธ์ิ
เหมือนกัน มันไม มีผลขางเคียงใดๆ และถาคุณไมชอบการมี ชีวิตอยู อย าง
ปราศจากความเจ็บปวดในอดีต คุณก็กลับไปเอามันคืนมาไดเสมอ" อีวา คอร
ไมยอมปลอยใหเวลาและสุขภาพของเธอสูญเปลา เห็นไดชัดวา ยามหัศจรรย
ของเธอน้ัน พระเจาเปนผูเขียนใบส่ังให

จงใหเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองท่ีสําคัญ

การเช่ือฟง คือหัวขอสําคัญในพระวจนะของพระเจา และเราตองใหเรื่องน้ี
เปนเรื่ องหลักในชีวิตของเรา ขอให เราอธิษฐานดวยความจริ งใจทุกวันว า
"ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรขอใหเปนไปอยางน้ัน
บนแผนดินโลก" การเช่ือฟงควรเริ่ มมาจากความคิดของเรา เพราะความคิด
เหลาน้ันจะกลายเปนการกระทํา
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อัครทูตเปาโลกระตุนใหเราควบคุมความคิดใหอยูใตบังคับ การไมใหอภัย
กําเนิดมาจากวิธีการคิดของเราท่ี มีตอผู คนหรือสถานการณตางๆ ฉันพบวา
ถาฉันเลือกท่ี จะเช่ือในสวนดีของคนอื่ นในแตละสถานการณเสีย ฉันก็ มักจะ
ไมตองทุกขใจไปกับความโกรธและความขมข่ืน บางครั้ง เราสามารถเลือกท่ีจะ
ไมไปคิดถึงเรื่องท่ีทําใหเรารู สึกไมพอใจเลยก็ได มีส่ิงหน่ึงท่ีแนนอนคือ ย่ิงเรา
คิดถึ งความผิดท่ี คนอื่ นกระทําตอเรามากเท าใด เราก็ จะย่ิ งรู สึ กโกรธและ
ขมข่ืนมากข้ึนเทาน้ัน ดังน้ัน ขอใหเราตัดสินใจท่ีจะเช่ือฟงพระเจาโดยเริ่มตนจาก
ความคิดของเรากอน

พระคัมภีรฉบับแปลขยายความกลาววา การยกโทษ หมายถึง "การท้ิงลง
การปลอยไป" วิธีท่ีจะทําแบบน้ันไดก็คือ เราตองปฏิเสธท่ีจะคิด หรือพูดถึงเรื่องน้ัน
ขจัดความรูสึกไมพอใจออกไปจากความคิด และจากปากของคุณ แลวบาดแผล
และอารมณพลุงพลานของคุณก็จะสงบลง

พวกเขาปลอยมันไป

ชายและหญิ งในพระคัมภี ร ท่ี สําแดงถึ งฤทธ์ิ เดชของพระเจ าในชี วิต
ของเขาน้ัน เปนคนท่ีไวในการยกโทษเสมอ โยเซฟเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดคนหน่ึง
ท่ีเราพบไดในพระคัมภีร อัครทูตเปาโลก็เปนอีกคนหน่ึงดวย ฉันไดเอยถึงโยเซฟ
ไปแลวกอนหนาน้ี แตชีวิตของทานชางเต็มไปดวยฤทธ์ิเดชและนาอัศจรรยใจ
อยางย่ิง สมควรท่ีเราจะพิจารณาดูและหยิบยกเอามาเปนตัวอยางเพิ่มเติม

ถึงแมพวกพี่ชายของโยเซฟจะเกลียดชังและปฏิบัติตอทานอยางทารุณ
แตท านก็ เ ช่ื อฟ งพระเจ าและยอมใหอภัยพวกเขา ท านรู ดี ว าการแก แคน

  

คื อทําลายความคิดท่ี มี เหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะ
ทุกประการท่ี ต้ั งตัวข้ึนขัดขวางความรู ของพระเจา และนอมนํา
ความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงรับฟงพระคริสต

2 โครินธ 10.5
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ไมใชหนาท่ีของทาน แตเปนงานของพระเจา ทานไววางใจในพระเจาใหพระองค
เปล่ียนสถานการณท่ีเลวรายกลายเปนผลดีสําหรับทาน และทุกอยางก็เกิดข้ึน
ตามน้ันจริง ถึงแมโยเซฟตองตกอยูในสถานการณท่ี เลวราย และไดรับความ
ไมยุติธรรม ทานก็ยังไดรับพระพรจากพระเจา ความโปรดปรานของพระเจา
สถิตอยู เหนือทาน เชนเดียวกับเราทุกคนดวยถาเพียงแตเราเห็นความสําคัญ
ของการเช่ือฟงพระเจาในชีวิตของเรา หลังจากทํางานเปนทาสรับใชคนอื่ น
อยูนานหลายป และตองติดคุกในความผิดท่ีตนเองไมไดกออีกสิบสามป โยเซฟ
ก็ยังคงปฏิเสธท่ีจะมีทาทีท่ีขมข่ืน ในทายท่ีสุด พระเจาไดทรงต้ังทานไวในตําแหนง
ท่ีมีอํานาจใหญโตมากในประเทศ ในชวงเวลาท่ีเกิดการกันดารอาหารในแผนดินน้ัน
บรรดาพี่ชายของทานซ่ึงกําลังขาดอาหารไดเดินทางมาขอความชวยเหลือจากทาน
และน่ีคือถอยคําท่ีทานไดพูดกับพวกเขา



พวกทานคิดรายตอเราก็จริง แตฝายพระเจาทรงดําริ ให
เกิดผลดีอยางท่ีบังเกิดข้ึนน้ีแลว คือชวยชีวิตคนเปนอันมาก

ปฐมกาล 50.21

ถาเราคิดถึงเรื่องน้ี สักครูหน่ึง เราจะรู สึกอัศจรรยใจในทาทีของโยเซฟ
เปนอยางย่ิง และเราสามารถยกระดับความประพฤติของเราใหเปนแบบเดียวกันน้ี
ดวยเม่ือเราตองเผชิญกับคนท่ีใจรายตอเรา หรือเม่ือเราพบกับความอยุติธรรม
ในชีวิต ทําไมเราตองยกโทษ และทําความดีตอคนท่ีทําความรายตอเราดวย?
เพราะพระเจาส่ังใหเราทําเชนน้ัน เหตุผลแคน้ีก็นาจะเพยีงพอสําหรับเราทุกคนแลว

พี่ ชายของโยเซฟตางก็ดําเนินชีวิตอยูภายใตความกลัว และทุกขระทม
ในขณะท่ีโยเซฟเปยมไปดวยสันติสุข ความยินดี และฤทธ์ิเดช ฉันขอถามคุณ
หนอยวา ใครท่ีตกเปนเหย่ือ และใครท่ีเปนผู ชนะ? ในตอนเริ่ มแรก อาจจะ
ดูเหมือนวาโยเซฟตกเปนเหย่ือ เพราะพวกพี่ชายของทานขายตัวทานใหเปน
ทาสของพวกพอคา แตในความเปนจริงน้ัน ทานประสบชัยชนะอยางใหญหลวง
สามารถกาวผานสถานการณอันเลวราย และเม่ือผานพนมาแลวก็กลายเปนคนท่ี
ดี ข้ึ นย่ิ งกว าเดิมอีก พวกพี่ ชายของท านกลับลงเอยดวยการตกเปนเหย่ื อ
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แหงความเกลียดชังและความอิจฉาของตนเอง เม่ือโยเซฟตัดสินใจท่ีจะยกโทษ
ทานไดใหรางวัลซ่ึงเปนประโยชนตอตัวเองตลอดช่ัวชีวิตของทาน

อัครทูตเปาโลก็ประสบกับความทุกขมากมายหลายอยางในขณะท่ีทาน
กําลังพยายามชวยเหลือผูคน โดยการเทศนาขาวประเสริฐใหพวกเขาฟง ทานตอง
ติดคุก ถูกไตสวนในขอหาท่ีทานไมไดมีความผิด พระคัมภีรบอกเราวา ในการตอสู
คดีครั้ งแรกน้ัน ทุกคนพากันละท้ิงทานไปหมด ไมมีใครยืนหยัดเคียงขางทาน
ซ่ึงนาจะเปนความรูสึกท่ีโดดเด่ียวอางวางอยางแสนสาหัส จนทําใหเราหลายคน
เกิดความรูสึกขมข่ืนข้ึนมาไดอยางงายดาย ย่ิงเปนขอหาท่ีเกิดจากความพยายาม
ท่ีจะชวยเหลือคนกลุมท่ีกําลังละท้ิงทานไปเสียอีก

  

ในการแกคดีครั้งแรกของขาพเจาน้ัน ไมมีใครเขาขางขาพเจา
สักคนเดียว เขาไดละท้ิงขาพเจาไปหมด ขอโปรดอยาใหพวกเขา
ตองไดรับโทษเลย

แตองคพระผูเปนเจาทรงประทับอยูใกลขาพเจา และไดทรง
ประทานกําลังใหขาพเจา ประกาศพระวจนะไดอยางเต็มท่ี เพื่อใหคน
ตางชาติท้ังปวงไดยิน ดังน้ันขาพเจา จึงรอดพนจากปากสิงห

2 ทิโมธี 4.16-17

ฉันขอสาธยายและขอแบงปนส่ิงท่ีไดเห็นจากขอพระคัมภีรสองขอน้ีหนอย
พระเจาทรงประทับอยูขางเปาโลและประทานกําลังแกทาน แตเรื่องน้ีคงเกิดข้ึน
ไม ไดแนถ าเปาโลมีท าที ท่ี ไมยอมใหอภัยและมีใจขมข่ื น วิญญาณแห งการ
ไมใหอภัยทําใหเราถูกแยกขาดจากพระเจา แนนอน พระองคไมเคยทอดท้ิงเรา
แตความสวางไมอาจสามัคคีธรรมกับความมืด เทากับเราเปนตัวขัดขวางไมให
การทรงสถิตของพระองคเขามาปรากฏในชีวิตของเรา แตเปาโลไดประสบกับ
การทรงสถิตของพระเจาเพราะทานเปนคนท่ี เช่ื อฟง เปาโลยังกลาวอีกวา
ทานไดรับการชวยใหรอดพนจากปากของสิงโต ซ่ึงหมายถึงซาตานซ่ึงกําลัง
ทําการผ านทางกลุ มคนช่ั วร ายท่ี กล าวหาเปาโล และพยายามหาช องทาง
ท่ีจะทํารายทาน
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การเช่ือฟงอยางรวดเร็วท่ีจะยกโทษใหแกคนท่ีเรามีเรื่องมีราวดวยจะชวย
ใหเรามีฤทธ์ิเดชและมีสิทธิอํานาจเหนือซาตาน ขอเตือนความจําคุณจากคําสอน
ของเปาโลวาการยกโทษจะชวยไมใหซาตานมีชัยเหนือเราได (2 คร.2.10-11)
ซาตานกําลังมีชัยเหนือคุณหรือคนท่ีคุณรูจักเพราะการไมยอมใหอภัยอยูหรือไม?
ถาใช คุณสามารถแกไขเรื่องน้ีไดทันทีโดยการยอมเช่ือฟงพระเจา แลวยกโทษให
แกคนท่ี คุณมีเรื่ องมีราวดวยอยางส้ิ นเชิง ถึงเวลาแลวท่ี คุณจะตองถามวา
"คุณกําลังเก็บซอนความรู สึกเจ็บใจไว หรือวาความเจ็บใจกําลังครอบงําคุณ
อยูกันแน?"

สาวกสิบสองคนซ่ึงตองเดินทางทําพันธกิจรวมกัน จะตองยกโทษใหกัน
และกันอยูบอยๆ ท้ังในการทําผิดตอกันจริงๆ และในเรื่องท่ีบางคนนึกคิดไปเอง
เม่ือเราใชเวลากับคนกลุมเดียวกันไปนานๆ ก็อาจเกิดการกระทบกระท่ังกันข้ึนมาได
และเราก็จินตนาการไปวาเขาคงต้ังใจท่ีจะกอกวนเรา ท้ังท่ีในความเปนจริงน้ัน
เขาแคเปนตัวของตัวเอง และเราก็คงเกี่ยวของกับเขามากเกินไป ฉันลองนึกภาพดู
แลวก็คิดวาคงจะเปนเรื่องยากจริงๆ สําหรับสาวกสิบสองคนท่ีตองอยูรวมกัน
ท้ังวันท้ังคืนอยูตลอดเวลาสามป พวกเขามีบุคลิกภาพท่ีชอบปะทะกัน และตอง
เรียนรูท่ีจะเขากันใหได เชนเดียวกับท่ีเราตองเผชิญกับผูคนในทุกวันน้ีดวย

เปโตรถึงกับถามพระเยซูวา เขาตองยกโทษใหคนเดิมๆ ท่ีทําผิดตอเขา
ในเรื่องเดิมๆ กี่ครั้ง (มธ. 18.21) มันนาตลกดีถาคุณลองใชจินตนาการนึกภาพวา
เปโตรเปนเด็กข้ีโมโหท่ีถูกพอแมผู เปยมดวยความรักอบรมส่ังสอนใหพยายาม
ทําตัวใหเขากันกับพี่ นองของเขา ฉันแทบจะมองเห็นภาพเปโตรหนาแดงก่ํา
ดวยความโกรธ หนาตาบูดบึ้ งของเขาเหมือนกําลังบอกวา "คุณพอคุณแมกะ
จะใหผมยกโทษอีกกี่ครั้งครับ? น่ีผมเกือบจะทนไมไหวแลวนะครับ"

สาวกของพระเยซูจะคิดและประพฤติตัวแบบน้ันหรือ? ชายท้ังสิบสองคนน้ี
ก็ไมไดตางอะไรไปจากพวกเรา พวกเขาเปนมนุษยธรรมดาๆ ท่ีกําลังเรียนรูท่ีจะ
เช่ื อฟ งพระเจ า และพวกเขาก็ มีปฏิกิ ริ ยาท้ั งทางดานอารมณและความคิด
ตอนํ้าพระทัยพระเจาเหมือนๆ กับเรา บางครัง้ก็อยากขัดขืน ด้ือดึง และออกอาการ
ทางเน้ือหนังเหมือนๆ กับคนอื่นท่ัวไป ซ่ึงพวกเขาก็ตองเรียนรูจากพระเยซูท่ีจะ
เอาชนะทาทีเหลาน้ี อยารูสึกส้ินหวัง ถาคุณรูสึกตัววาเปนคนท่ียกโทษคนอื่นยาก
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สําหรับฉันแลว น่ีเปนขอพระคัมภีรท่ีสวยงามมาก พระเยซูทรงส้ินพระชนม
เพื่อเราจะไดเปนอิสระจากคุกแหงความเห็นแกตัว เม่ือเราไมยอมใหอภัย เราก็
เต็มไปดวยตัวตนท่ียึดตัวเองเปนศูนยกลาง เราคิดถึงส่ิงท่ีคนอื่นกระทําตอเรา
หรือส่ิงท่ีคนอื่นละเลยไมไดกระทําตอเราท้ังๆ ท่ีเขาควรจะทํา แตจะเกิดอะไรข้ึน
ถาเราเปล่ียนมุมมองวา การท่ีคนไมเช่ือฟงพระเจาโดยการปฏิบัติตอเราอยาง
ไมเหมาะสมดวยการทํารายเราน้ัน เปนการทําอะไรบางอยางตอตัวของเขาหรือ
เธอเอง การคิดถึงคนอื่นเปนหลักกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีเสมอ และมันชวย

  

ฉันยังไมรู จักใครท่ีทําเรื่องน้ีไดงายเลย แตเราสามารถทําไดโดยความชวยเหลือ
จากพระเจา

ความสามารถท่ีจะรักคนอื่น

ความสามารถท่ีจะรักคนอื่นจะถูกขัดขวางไว ถาเราบมความโกรธไวและ
ไมยอมใหอภัย ฉันเขียนหนังสือสองเลมเต็มๆ กลาวถึงความสําคัญของการท่ี
เราตองรักคนอื่น ซ่ึงบอกไดชัดถึงความคิดของฉันวาน่ีคือส่ิงท่ีเราตองใสใจใหมาก
ความรักคือส่ิงท่ี ย่ิ งใหญ ท่ี สุดในโลก หากปราศจากความรักแลวชีวิตของเรา
ก็ขาดรสชาติ มีแตความมัวหมน จืดชืด ไร ซ่ึงรสนิยม และเราก็จะถูกจําจอง
ไวในชีวิตท่ีเห็นแกตัว แนนอน พระเจาทรงทราบถึงเรื่องน้ีกอนเราเสียอีกและ
พระองคไดทรงประทานทางออกแกเราจากชีวิตอันนาสยดสยองเชนน้ี ทางน้ัน
คือพระเยซู

และพระองค ไดทรงวายพระชนม เพื่ อคนท้ั งปวง เพื่ อคน
เหลาน้ันท่ีมีชีวิตอยูจะมิไดอยูเพื่อประโยชนแกตัวเองอีกตอไป แตจะ
อยูเพื่อพระองคผูทรงส้ินพระชนม และทรงเปนข้ึนมาเพราะเห็นแก
เขาท้ังหลาย

2 โครินธ 5.15
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ปลดปลอยเราออกจากความเห็นแกตัว พระเยซูทรงส้ินเพระชนมเพื่อเราจะได
ไมตองดําเนินชีวิตอยูภายใตความโกรธและความขมข่ืน ซ่ึงน่ันคือขาวดี

น่ีอาจเปนเรี่องยากท่ีจะยอมรับได แตรากเหงาของการไมยอมใหอภัยน้ันคือ
ความเห็นแกตัว เพราะทุกอยางมันวนเวียนอยูท่ีความรูสึกของเรา และส่ิงท่ีคนอื่น
กระทําตอเราท้ังน้ัน จริงอยู ท่ีเราอาจไดรับความเจ็บปวด และถูกกระทําอยาง
ไม ยุ ติ ธรรม แต การจดจ ออยู แต กั บตั วเองและคิดถึ งแต เรื่ องของตัวเอง
ไมไดชวยใหเราหายจากความเจ็บปวดได เม่ือพระเจาส่ังใหเรายกโทษศัตรูและ
สําแดงความเมตตาตอเขาอยางรวดเร็วน้ัน มันดูเหมือนจะเปนเรื่องท่ีไมยุติธรรม
ท่ี สุดในโลก แต ในความเปนจริงน้ัน พระองคทรงทราบวาน่ี คือหนทางเดียว
สําหรับเราท่ีจะกาวผานความเจ็บปวดเขาไปสูชีวิตอันดีท่ีกําลังรอเราอยู

ฉันพบวา ฉันไมสามารถท่ีจะมีความเหน็แกตัวและมีความสุขไปพรอมๆ กนัได
และฉันเลือกท่ีจะมีความสุข ฉันจึงเลือกท่ีจะลืมเรื่ องตัวเองและย่ืนมือไปหา
คนอื่นอยูเสมอ

พระคัมภีรสอนใหเราสวมความรัก (คส. 3.14) ซ่ึงความหมายแทจริงคือ
"เหนือส่ิงอื่นใดท่ีทานอยากจะสวมใสน้ัน ขอใหสวมใสความรัก" วลีน้ีมีความหมาย
วาการสวมใสความรักคือส่ิงท่ีเราตองจัดเตรียมและกระทําดวยความจงใจ ฉันขอ
หนุนใจใหคุณวางแผนไวทุกวันท่ีจะยกโทษใหแกใครก็ไดท่ีอาจเขามาทํารายใจคุณ
อยารอจนเกิดเรื่ องกอนแลวคอยมาด้ินรนเอาชนะความรู สึกน้ัน แตจงทําใจ
ไวลวงหนาเลยวา คุณจะดําเนินชีวิตแหงความรัก

*   *   *

แม็กกี้ แต งงานกั บเจมส ตอนเธออายุ ได สิบเก าป  เป าหมายในชี วิต
ของเธอคือการไดแตงงานและมีครอบครัว เธอเกิดมาเพื่อเปนแมบานและเฝารอ
วันท่ีจะได เปนแมบานจริงๆ เสียที แม็กกี้ ไดรับความรักจากคนในครอบครัว
ของเธอมาตลอดในวัยเด็ก แตเจมสไมเคยไดรับเลย จึงเปนเรื่องนาเศราท่ีเขา
แสดงความรักตอเธอไมเปน แม็กกี้ รู สึกขาดและตองการการแสดงความรัก
ทางกายมาก ถึงแมเจมสจะรักแม็กกี้อยางแทจริง เขาก็ไมการกอดหรือจูบเธอเลย
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ยกเวนเวลาท่ีตองการมีเพศสัมพันธ เขาไมไดชวยงานในบาน และไมคอยชวย
เล้ียงดูลูก เพราะไมเคยเห็นพอของเขาทําเปนแบบอยาง แมของเจมสยืนรอ
ปรนนิบัติพอของเขาตลอด สวนพอเอาแตน่ังรอเฉยๆ เจมสจึงคาดหวังใหแม็กกี้
ทําอยางเดียวกันดวย

เพราะแม็กกี้ รู สึกต่ืนเตนเหลือเกินท่ี จะได เปนภรรยาท่ี ดี เธอจึงยอม
ทําทุกอยางเพื่อเจมส เทากับชวยทําใหความคาดหวังของเจมสสมปรารถนา
ทุกอยาง หลังจากอยู กินกันมาย่ี สิบหาป มีลูกดวยกันส่ี คน แม็กกี้ เริ่ มรู สึก
เหน่ือยลากับการเปนผูใหตอครอบครัวอยูฝายเดียว โดยไดรับการตอบแทนเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน เธอแทบจะไมไดรับคําชมเชยหรือการใหกําลังใจจากเจมสเลย
ถึงแมเธอจะคุยกับเขาในเรื่องน้ีอยูหลายครั้ง ก็ยังดูเหมือนเขาไมยอมเปล่ียนแปลง
หรือปรับปรุงตัวเอาเสียเลย เขาคิดวาเธออารมณออนไหวเกินไป ซ่ึงเขาก็บอกเธอ
ไปอยางน้ัน

วันเวลาท่ีผานไปแตละป มันทําใหแม็กกี้เริ่มสะสมความโกรธเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ
เธอรู สึกขมข่ืน กําแพงแหงความเหินหางเริ่ มกอตัวข้ึนระหวางเธอกับเจมส
สุดท ายเธอก็ เต็มไปดวยความรู สึกขมข่ื น ขัดเคืองใจและไม ใหอภัย นับวัน
ชีวิตก็ ย่ิ งขาดความสุขไปเรื่ อยๆ ในท่ี สุดเธอก็มาถึงจุดวิกฤติในหัวใจของเธอ
เธอตองตัดสินใจแลววาจะมอบเรื่องของเจมสไวกับพระเจาและอธิษฐานเผื่อเขา
หรือจะยังคงทุกขระทมเชนน้ีตอไป เธอเริ่มรูตัวดวยวา ไมเพียงแตเธอจะปลอย
ใหเจมสเอาเปรียบเธอเทาน้ัน แตเธอทําแบบเดียวกันตอลูกๆ ดวย เธอทําหนาท่ี
เพื่ อพวกเขามากมายและคิดวาตนเองเปนแม ท่ี ดีคนหน่ึง แตในความเปนจริง
แลวเธอกําลังสรางทัศนคติชอบอางสิทธิใหแกลูกๆ ซ่ึงทําใหพวกเขาข้ี เกียจ
และไมมีใจขอบคุณเลย

เธอรูวาจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เธอจึงตัดสินใจท่ีจะดูแล
พฤติกรรมของตัวเองใหเหมาะสม ไมใชเอาแตรู สึกสงสารตัวเอง เธอยังคงทํา
หนาท่ี ดูแลครอบครัวอยางดีตอไป แตเธอหยุดทํางานในสวนท่ี คิดวาพวกเขา
นาจะทําเพื่อตัวเองได เธอน่ังลงพูดคุยกบัลูกๆ และอธิบายใหพวกเขาฟงวา ท่ีผานๆ
มาเธอทําเกินพอดีไป ตอไปน้ีทุกอยางจะตองเปล่ียน เธอบอกถึงส่ิงท่ีเธอคาดหวัง
จากพวกเขา และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนถาพวกเขาไมยอมทําหนาท่ีของตนเอง
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แม็กกี้เริ่มทําบางอยางท่ีเธอชอบดวย เม่ือเจมสหรือลูกๆ ของเธอเริ่มบน
เธอตอบพวกเขาอยางสงบและดวยความรักวา "ฉันก็ตองมีความสุขกับส่ิงท่ีฉันชอบ
บางสิ" และเธอก็ทําในส่ิงท่ีเช่ือวาพระเจาทรงอนุญาตใหกระทําตอไป การลงมือทํา
ส่ิงเหลาน้ีชวยใหเธอเอาชนะความรูสึกขมข่ืนได เธอยังตองการใหเจมสแสดงความรกั
ตอเธออยู แตเธอเช่ือวาพระเจาสามารถทําการในชีวิตของเขาและเปล่ียนแปลง
ในสวนท่ีพระองคเห็นวาจําเปนได เจมสเปนคนท่ีเล้ียงดูครอบครัวไดดี และเปนสามี
ท่ีดีคนหน่ึง แม็กกี้จึงมองดูในสวนท่ีดีของเขา แทนท่ีจะใสใจกับส่ิงท่ีเขาบกพรอง

เม่ือเธอตองการใหเจมสทํางานบางอยางในบาน หรือทํากิจกรรมบางอยาง
กับลูกๆ เธอก็แค เอยปากขอรองเขา แทนท่ีจะแอบโกรธท่ี เห็นเขาอยู เฉยๆ
ถาเธอไม เอยปากขอรอง ผู หญิงอยากใหผู ชายรู จักสังเกตและเสนอตัวท่ีจะ
ทํางานบางอยางชวยเธอ แตผูชายสวนใหญมักจะบอกวาเขาไมใชหมอดูทายใจคน
"ถาคุณอยากใหผมชวยอะไร ทําไมไมบอกมาตรงๆ ละครับ?"

การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีชวยแม็กกี้ ไดอยางใหญหลวงทีเดียว แทนท่ีจะ
หมกมุนคิดถึงแตเรื่ องของตัวเองอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะสวนท่ี เจมสไม ได
ทําเพื่อเธอ เธอเริ่มอธิษฐานเผื่อเขาและคอยเตือนใจตัวเองตลอดวา ตอนเขา
เปนเด็กเขาไมไดเห็นอยางท่ี ดีเหลาน้ี ในชีวิตของเขา เรื่ องราวของเธอยังคง
ดําเนินตอไปอีก แตขณะน้ีเธอมีความสุขกวาเดิมมากมาย และเจมสก็เอยปากชม
เธอมาสองสามครั้ งในช วงหลายเดือนท่ี ผ านมาน้ี  ดู เหมือนพวกเขากําลัง
กาวหนาไปไดดี และน่ีเปนขอพิสูจนวาวิธีการของพระเจาน้ันใชไดผลเสมอ

ความเช่ือถูกขัดขวาง

แม็กกี้ ตองยอมปลอยการไมใหอภัยออกไปจากใจกอนท่ี เธอจะสามารถ
อธิษฐานเผื่ อเจมส ไดอยางเหมาะสม ความเช่ื อของเราจะไมสามารถทํางาน
เกิดผลไดถายังมีการไมใหอภัยซอนอยูภายในใจของเรา ฉันสงสัยวามีคนมากมาย
หลายลานคนท่ีอธิษฐานขอใหคนอื่นเปล่ียนแปลง แตคําอธิษฐานก็ไมไดคําตอบ
เพราะพวกเขาพยายามอธิษฐานโดยท่ียังมีความโกรธอยูในใจ
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ความเช่ือทํางานและมีพลังเขมแข็งไดดวยความรัก (กท. 5.6) ความเช่ือ
ไมไดมีพลังงานหล่ังไหลออกมา ความเช่ือจะปราศจากฤทธ์ิเดชในท่ีท่ีปราศจาก
ความรัก ฉันอยากใหพวกเราเช่ื อเรื่ องน้ี  และยอมเปล่ี ยนความขมข่ืนเปน
ความเมตตาและการใหอภัย ขอใหเราเรียนรูวา เม่ือใครทําผิด เทากับเขาทําราย
ตัวเองมากกวาท่ีจะทํารายเรา ขอใหความจริงเรื่องน้ีเต็มลนอยูในหัวใจของเรา
ใหเราเปยมดวยความกรุณาและอดทนนานตอผูคนท้ังหลาย

ขอสรุปผลเสียของการไมใหอภัยไวส้ันๆ ดังตอไปน้ี

ถาเราไมยอมใหอภัย เรากําลังไมเช่ือฟงพระวจนะของพระเจา

เรากําลังเปดประตูใหแกมาร ท่ีจะสรางปญหามากมายในชีวิตของเรา

เรากําลังขัดขวางไมใหกระแสแหงความรักหล่ังไหลไปสูผูอื่น

ความเช่ือของเราจะถูกขัดขวาง และคําอธิษฐานของเราจะพบกับอุปสรรค

เราจะตกอยูในความทุกข และสูญเสียความช่ืนชมยินดีไป

ทาทีของเราจะกลายเปนเหมือนเต็มไปดวยพิษราย และเราพนพิษน้ัน
ใสทุกคนท่ีเราพบปะ

เปนส่ิงท่ีไมคุมคาเลยท่ีเราจะเก็บเอาความขมข่ืนไวในใจเพราะการสูญเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาน้ันมากมาย การไมใหอภัยกอใหเกิดผลเสียท่ีเลวราย ดังน้ัน
จงทําดีตอตัวเองดวยการ... ยกโทษ

  

เม่ือทานยืนอธิษฐานอยู ถาทานมีเหตุกับผูหน่ึงผูใด จงยกโทษ
ใหผู น้ันเสีย เพื่อพระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรค จะโปรด
ยกความผิดของทานดวย

แตถาทานท้ังหลายไมยกความผิด พระบิดาของทานผูทรง
สถิตในสวรรค จะไมทรงโปรดยกความผิดของทานเหมือนกัน"

มาระโก 11.25-26
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10
บทที่

เปนการงายท่ีจะบอกใหใครยกโทษใหแกคนท่ีทําผิดตอเขา แตถาเขาไมรู วา
จะทําอยางไรละ? มีบางคนท่ีมาหาฉัน ขอใหฉันอธิษฐานเผือ่ซํ้าๆ หลายครัง้ เพือ่ชวย
ใหเขาสามารถยกโทษใหแกศัตรูของเขาได เขามีความจริงใจในเรื่องน้ี แตก็ทํา
ไมสําเร็จสักที ฉันไดรวบรวมข้ันตอนตางๆ ซ่ึงฉันเช่ือวาเราจําเปนตองทํา เพื่อจะได
มีชัยชนะสามารถยกโทษใหแกคนท่ีทํารายเราได

การอธิษฐานเปนส่ิงสําคัญ แตเราตองทํามากกวาการอธิษฐาน เพื่อจะ
สามารถยกโทษได เม่ือเราอธิษฐาน พระเจาก็ทรงทําหนาท่ีในสวนของพระองค
เสมอ แตบอยครั้งท่ีเราบกพรองในการทําหนาท่ีสวนของเรา แลวเราก็สับสนวา
ทําไมดูเหมือนคําอธิษฐานของเราไม ได คําตอบเลย ยกตัวอย าง มีคนหน่ึ ง
กําลังตกงาน และเขาอาจกําลังอธิษฐานขอพระเจาประทานงานใหแกเขา แตเขา
ก็ยังตองออกไปสมัครงานตามบริษัทตางๆ เพื่ อใหไดงานทํา การยกโทษก็ใช
หลักการเดียวกันน้ีดวย
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ความปรารถนา

กาวแรกท่ี จะนําไปสู การยกโทษแกศัตรูของเราได คือ เราตองมีความ
ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะยกโทษ ความปรารถนาจะผลักดันใหเรายอมฝาฟน
ทุกอยางไปสู เปาหมายของเรา คนท่ีอยากลดนํ้าหนักให ได ซักย่ี สิบกิ โลกรัม
คงทําไมได ถาแรงปรารถนาของเขาไมมากพอ ทําไมละ? เพราะเขาตองอาศัย
แรงปรารถนาท่ีจะตอสูกับความหิว หรือในเวลาท่ีตองปฏิเสธอาหารท่ีมีแคลอรี่สูง
ในขณะท่ี เห็นคนอื่ นกําลังรับประทาน ฉันมีเพื่ อนคนหน่ึงท่ี เพิ่ งลดนํ้าหนักตัว
เกือบสามสิบกิโลกรัมไปเม่ือเร็วๆ น้ี เธอตองใชเวลาเกือบหน่ึงปเต็มท่ีจะมีวินัย
ควบคุมบังคับตัวเอง และแมแตทุกวันน้ี เธอก็ยังตองมีวินัยในตัวเองเพื่อจะได
ไมหวนกลับไปสูนิสัยเสียทางดานการกิน อะไรคือส่ิงท่ีเปนแรงผลักดันของเธอ?
ทุกวันเธอยังคงอยากทานอาหารมากกวาท่ีทานจริง แตความปรารถนาท่ีจะมี
สุขภาพดีและมีนํ้าหนักตัวท่ีเหมาะสมน้ันแรงกลากวาความปรารถนาท่ีจะกิน

ฉันรูวาเราไมอยากเผชิญหนากับเรื่องน้ี แตในความเปนจริงน้ัน เราทุกคน
สามารถทําส่ิงท่ีเราตองการทําได ถาเรามีความปรารถนาท่ีแรงกลาพอ คําวา
"ฉันทําไมได" มักจะหมายความวา "ฉันไมตองการทํา" มากกวา ไมมีใครหรอก
ท่ีอยากจะรับผิดชอบตอเรื่องท่ีเปนปญหาในชีวิตของเรา เราชอบหาขอแกตัว
และโยนความผิดใหคนอื่ นมากกวา แต ท้ั งสองอยางน้ี ไมสามารถชวยให เรา
เปนอิสระไดหรอก

เม่ือใครถึงวัยเกษียณอายุงาน และเขาสามารถสะสมเงินทุนไวไดมาก
จนมีความม่ันคงทางดานการเงิน น่ันแสดงวาเขามีความปรารถนาท่ีแรงกลา
มากพอท่ีจะผลักดันใหเกิดวินัยในตัวเอง เขาตองยอมปฏิเสธหลายส่ิงหลายอยาง
ท่ีเคยอยากไดมากอน เพื่อเก็บเงินสะสมไวใชในอนาคตของตัวเองได

ความปรารถนาท่ี แรงกล าจะก อให เกิ ดผลดี ในทุกด านของชี วิ ตเรา
การท่ีเราจะเปนอิสระจากความขมข่ืน ความขัดเคืองใจและการไมใหอภัยไดน้ัน
ก็ไมตางกัน ถาคุณไมรูสึกมีใจปรารถนา ก็ขอใหเริ่มตนดวยการทูลขอจากพระเจา
เพราะใจปรารถนาคือรากฐานของความสําเร็จท้ังปวง
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ฉั นไม มี ใจปรารถนาอยากจะยกโทษให พ อ ซ่ึ งได ล วงละเมิ ดฉั นเลย
จนกระท่ังฉันเริ่มศึกษาพระวจนะของพระเจา เม่ือเกิดแรงปรารถนาข้ึนมาแลว
ฉันก็เริ่มเห็นความสําคัญของการยกโทษและเช่ือวาเปนนํ้าพระทัยของพระเจา
ท่ีจะใหฉันยกโทษ ฉันตระหนักวาพระเจาไดทรงยกโทษใหฉันมาแลวมากมาย
และส่ิงท่ีพระองคทรงเรียกรองให ฉันทําน้ั นก็ ไมไดตางไปจากการท่ีพระองค
ไดทรงกระทําเพื่อฉันมากอนเลย ฤทธ์ิเดชในพระวจนะของพระเจาไดกอใหเกิด
แรงปรารถนาข้ึ นภายในใจฉัน ทําให ฉันอยากจะเช่ื อฟ งพระเจ าในเรื่ องน้ี
และฉันเช่ือวาพระวจนะของพระเจาก็จะทํากับคุณอยางเดียวกันดวย ถาคุณ
ไมมีใจปรารถนาท่ีจะยกโทษใหแกคนท่ีเปนศัตรูของคุณ ขอใหคุณเริ่มศึกษาดู
ส่ิ งท่ีพระวจนะของพระเจาสอนไว ในเรื่ องน้ี  และฉันเช่ื อวาจิตใจของคุณจะ
เปล่ียนแปลงใหม คุณจะอยากยกโทษ และเม่ือคุณตองการทําแลว กระบวนการ
ยกโทษก็สามารถเริ่มตนข้ึนได

การตัดสินใจ

เม่ือคุณมีใจปรารถนาท่ีจะยกโทษแลว คุณตองตัดสินใจท่ีจะทําตามดวย
การตัดสินใจเรื่องน้ีตองไมทําไปดวยอารมณ แตตองเปนการตัดสินแบบมีคุณภาพ
การตัดสินชนิดน้ีจะไมเปล่ียนไปตามอารมณความรู สึก มันเปนการตัดสินใจท่ี
หนักแนนท่ีจะดําเนินชีวิตอยางคนท่ีใหอภัยคนอื่นเสมอ การตัดสินใจแบบน้ีอาจ
ไม ได เปล่ียนแปลงความรู สึกของคุณไปอยางส้ินเชิงในทันทีทันใด และไมได
หมายความวาคุณจะไมตองตอสู กับความรู สึกในการยกโทษใหคนอื่นอีกตอไป
คนบางคนอาจจําเปนตองไดรับการยกโทษซํ้าแลวซํ้าอีกกับความผิดเดิมๆ ซ่ึงอาจ
ไมใชเรื่องท่ีเราจะทําใจไดงายเทาไหร แตมันเปนเรื่องท่ีเราตองต้ังใจลงมือทําโดย
ไมนําเอาความรูสึกเขามาเกี่ยวของ

พอของฉันเปนคนท่ีมีพฤติกรรมแบบขวานผาซาก นาเศราท่ี ฉันก็มีสวน
คลายเขามากดวย เขาเปนคนสุดทายในโลกเชียวแหละท่ีฉันอยากจะเปนเหมือน
แตกลายเปนวาฉันมีหลายอยางท่ีเหมือนเขา การกระทําและนํ้าเสียงของฉันมักจะ
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ออกมาแข็งๆ และฉันรูวาหลายครั้ งเดฟตองยกโทษใหฉันซํ้าแลวซํ้าอีกตลอด
ชวงหลายปท่ีพระเจากําลังพยายามเปล่ียนแปลงฉันเพื่อทําใหจิตใจท่ีแข็งกระดาง
และเจ็บชํ้าของฉันออนโยนลง การเยียวยาชีวิตของฉันตองใชเวลา ซ่ึงเดฟก็ตอง
อดทนมาก แตขอบคุณพระเจาท่ีเขาไมตองทําดวยกําลังของตนเอง พระเจา
ไดทรงประทานพระคุณเพื่อใหเขาสามารถรับมือกับความออนแอของฉันไดและ
พระองคจะประทานพระคุณใหคุณสามารถรับมือกับผูคนในชีวิตของคุณไดดวย

บางครั้ ง ฉันก็ตองจัดการกับบางคนท่ี เกี่ยวของในชีวิตซ่ึงมีพฤติกรรม
แบบท่ีฉันเคยเปนดวย ซ่ึงฉันตองคอยเตือนใจตัวเองใหยอมเหมือนกับท่ี เดฟ
เคยยอมทนกับฉันมาแลว มันไม ใช เรื่ องงาย และบอยครั้ งฉันก็ ไมชอบเลย
แต ฉันได ตัดสินใจแบบมีคุณภาพแลวว าฉันจะเช่ื อฟ งพระเจ าและจะตองไม
ดําเนินชีวิตในความโกรธและความขมข่ืนอีก การยกโทษคือของขวัญท่ีสวยงามท่ีสุด
อันหน่ึงซ่ึงพระเจาทรงหยิบย่ืนใหแกเรา และเม่ือเราพรอมท่ีจะมอบมันใหคนอื่นตอ
มันย่ิงเพิ่มความงาม สันติสุข ความยินดี และฤทธ์ิเดชเขามาสูชีวิตของเรามากข้ึน

พระเจาทรงส่ั งสอนวิ ธีการดําเนินชี วิตท่ี ถูกแก เราไว ในพระวจนะของ
พระองค แตพระองคจะไมบังคับใหเราทําตามคําตรัสของพระองค พระองค
จะปลอยใหเราเปนคนตัดสินใจเอง มีหลายครั้งในชีวิตท่ีฉันอยากใหคนท่ีฉันรัก
ไดยอมทําในส่ิงท่ีถูกตอง แตแลวฉันก็นึกข้ึนมาไดวา พระเจาทรงประทานใหเรา
ทุกคนมีอิสระท่ีจะเลือก และพระองคทรงปรารถนาใหเราเลือกในส่ิงท่ีถูกตอง
เพื่ อเราจะได มีความสุขกับชีวิตท่ีพระเยซูทรงยอมส้ินพระชนม เพื่ อประทาน
แกเรา

ทุกครั้งท่ีเช่ือฟงพระเจา เทากับเรากําลังทําความดีตอตัวเอง เพราะทุกส่ิง
ท่ีพระองค ส่ังใหเรากระทําน้ันก็เพื่อประโยชนของเราท้ังส้ิน ฉันเตือนใจตนเอง
เรื่องน้ีบอยๆ โดยเฉพาะตอนท่ีพระเจาขอใหฉันทําในเรื่องท่ียาก เราแตละคน
จะตองตัดสินใจเลือกเอง ไม มีใครตัดสินใจแทนเราได  ฉันขอทาชวนให คุณ
ตัดสินใจอยางมีคุณภาพท่ีจะยอมยกโทษ เม่ือคุณทําเชนน้ันแลว คุณก็พรอมท่ีจะ
ลงมือทําข้ันตอนตอไปของการยกโทษ
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การพึ่งพา

ข้ันตอนตอไปในการยกโทษใหแกผูอื่นคือการพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ 
ท่ีจะชวยเหลือเราใหสามารถทําในส่ิงท่ีเราเพิ่ งตัดสินใจแบบมีคุณภาพท่ีจะทํา
แคตัดสินใจทํายังไมเปนการเพียงพอ มันเปนเรื่องสําคัญย่ิงแตยังไมเพียงพอ
เพราะความต้ังใจจริงอยางเดียวไมอาจเกิดผลได เราตองการพลังจากพระวิญญาณ
ของพระเจาผูทรงสถิตภายในเรา พระองคทรงพรอมเสมอท่ีจะชวยเราใหสามารถ
ทําในส่ิงท่ีเปนนํ้าพระทัยของพระเจาได

ในแผนดินของพระเจาน้ัน การแยกตัวเปนอิสระไมใชลักษณะท่ีพึงปรารถนา
และมันเปนส่ิงท่ีไมไดผล เราหนุนใจใหลูกๆ ของเราโตข้ึนและรู จักพึ่งพาตนเอง
แตย่ิงเราเติบโตข้ึนในพระเจามากเทาไหร ย่ิงเราอยูฝายวิญญาณมากเทาไหร
เราก็ ย่ิ งตองพึ่ งพาพระองคมากข้ึนเทาน้ัน ถาเราพลาดจุดน้ี ไปในการดําเนิน
กับพระเจา เราจะรูสึกทอใจกับชีวิตเสมอ พระเจาจะไมทรงอวยพรส่ิงท่ีพระคัมภีร
เรียกวา "การงานของเน้ือหนัง" ซ่ึงหมายถึงการท่ีมนุษยเราพยายามทําทุกอยาง
ดวยเรี่ ยวแรงของตนเองและไมพึ่ งพาพระเจา ถึงแม เราจะทุ มเทอยางหนัก
เพื่อพยายามทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา เราก็ยังตองพึ่งพาพระองคเพื่อทําให
งานน้ันบรรลุความสําเรจ็ พระคัมภีรหนุนใจใหเรายอมรับรูพระเจาในทุกทางของเรา
(สภษ. 3.6) หมายความวาเราตองอัญเชิญพระเจาใหเขามามีสวนกับกิจกรรม
ทุกอยางของเรา และทูลตอพระองควา เรารูวาเราไมมีทางประสบความสําเร็จได
ถาปราศจากการชวยเหลือของพระองค

เน่ืองจากมนุษยเรามักจะชอบความอิสระและทําอะไรตามใจของเราเอง
ทาทีของการพึ่งพาพระเจาน้ีจึงไมใชเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดงายนัก

พระคัมภีรกลาวไวในเศคาริยาห4.6 วา เราสามารถเอาชนะในสงครามได
ไม ใช โดยกําลังหรื อฤทธ์ิ เดชของเราเอง แต โดยพระวิญญาณของพระเจ า
พระเจาทรงประทานพระคุณแกเรา ซ่ึงก็คือฤทธ์ิเดชท่ีจะชวยใหเราทําส่ิงท่ีจําเปน
ตองทําไดสําเร็จ
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ฉันเช่ือวา ยอหน15.5 เปนขอพระคัมภีรท่ีสําคัญขอหน่ึงทีเดียว ถาเรา
เขาใจขอพระคัมภีรขอน้ี มันจะชวยใหเราเขาใจเรื่องอื่นๆ ไดอีกมากมาย ขอน้ี
บอกใหเรารูวา ถึงแมพระเจาจะเรียกหรอืบัญชาใหเราทําอะไรบางอยาง เรากยั็งทํา
ส่ิงน้ันไมได จนกวาเราจะเขามาพึ่งพาในพระองค พระองคตองการใหเราเกิดผลท่ีดี
ใหเราทําส่ิงท่ี ดี แตเรายังไมสามารถทําไดจนกวาเราจะเขาพึ่ งพาในพระองค
อยางส้ินเชิง การยกโทษใหคนท่ี ทํารายเราไดอยางรวดเร็วน้ันถือเปนผลท่ีดี
และเปนส่ิงท่ีทําใหพระเจาชอบพระทัย แตเรายังไมสามารถทําไดจนกวาเราจะ
ทูลขอความชวยเหลือและกําลังจากพระองคเสียกอน

คุณกําลังรู สึกทอใจเพราะวาพยายามทําอะไรบางอยางซ่ึ งเช่ื อวาเปน
นํ้าพระทัยพระเจา และเช่ือวาเปนส่ิงท่ี คุณควรทํา แต มันกลับไมเกิดผลเลย
ใชหรือไม? บางที ปญหาของคุณอาจจะเปนเพราะคุณพึ่งพาในความสามารถ
ของตนเอง และคุณมีทัศนคติไมยอมพึ่งพาพระเจา ทําไมเราถึงชอบทําส่ิงตางๆ
ดวยตัวเองและไมตองการความชวยเหลือจากใครเลย? เหตุผลงายๆ ก็คือเพราะ
เราอยากไดความดีความชอบ และอยากภูมิใจในผลงานของตัวเอง แตพระเจา
ตองการใหเราสรรเสริญพระองคสําหรับชัยชนะทุกอยางของเรา และขอบพระคุณ
พระองคท่ีทรงอนุญาตใหเราเปนภาชนะของพระองคในการสรางผลงานเหลาน้ัน

เราอาจอยากทําในส่ิงท่ีถูกตอง แตก็ลมเหลวไมไดลงมือไมรูกี่ครั้งตอกี่ครั้ง
พระคัมภีรกลาววา วิญญาณพรอมแลวก็จริง แตเน้ือหนังของเรายังออนกําลังอยู
(มธ. 26.41) เปนเรื่องสําคัญท่ีเราตองเรียนรูวา การเขาเฝาพระเจาเพื่อทูลขอ
ความชวยเหลือจากพระองคกอนท่ีจะเริ่มทําโครงการทุกอยางน้ันเปนส่ิงท่ีเปน
ประโยชนตอเรา มันจะชวยให เราไมตองสูญเปลาความพยายาม และทอใจ
กับความลมเหลว ท่ี สํานักงานของเรา เราบันทึกรายการโทรทัศนมากมาย
หลายพันรายการ แต ไม เคยมีรายการใดเลยท่ี เราไม ได รวมกันอธิษฐานขอ

เราเปนเถาองุ นทานท้ังหลายเปนกิ่ งผู ท่ี เขาสนิทอยู ในเรา
และเราเขาสนิทอยูในเขาผูน้ันจะเกดิผลมากเพราะถาแยกจากเราแลวทาน
จะทําส่ิงใดไมไดเลย

ยอหน 15.5
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ความชวยเหลือจากพระเจา ฉันตองเสียเวลาไปหลายปกวาจะเรียนรูวา การงาน
แหงเน้ือหนังน้ันไมไดผล ส่ิงเดียวท่ีไดผลคือการพึ่งพาในพระเจา

ฉันจําเหตุการณทํานองน้ีไดดี คือทุกครั้งท่ีฉันไปโบสถและมีโอกาสไดฟง
คําเทศนาท่ีมีฤทธ์ิเดชมากจนทําใหฉันรูสึกสํานึกผิดในวิญญาณ และตัดสินใจวา
ฉันตองเปล่ียนแปลงชีวิต พอฉันกลับไปบาน ฉันกพ็ยายามเปล่ียนแปลงทุกอยางใหม
แตก็ลมเหลวไปเสียทุกครั้ง เรื่องน้ีทําใหฉันสับสนมาก จนกระท่ังในท่ีสุดฉันก็พบวา
ฉันไมไดใหพระเจาเขามามีสวนรวมในแผนการเหลาน้ันเลย ฉันคิดเอาเองวา
เพราะส่ิงท่ี ฉันต้ังใจทําน้ันเปนนํ้าพระทัยของพระองค ฉันก็ตองประสบความ
สําเร็จอยู แลว แต ฉันไดรับบทเรียนวา ไมมีอะไรท่ีจะประสบความสําเร็จได
ถาเราไมยอมพึ่งพาในพระองคท่ีจะชวยเหลือใหเราประสบความสําเร็จ และถวาย
เกียรติน้ันแดพระองคเม่ือเราไดทําสําเร็จแลว

ฉันเช่ือวาหลายคนซ่ึงรักพระเจาอยางแทจริง กําลังรูสึกทอถอยเกือบทุกครั้ง
ท่ี เขาพยายามจะเปนคริสเตียนท่ี ดี  เพราะเขาไม เข าใจถึ งความจริ งข อน้ี
ฉันสูญเวลาเปลาไปหลายปในการพยายามทําตัวเปนคนดีโดยท่ี ไม ไดพึ่ งพา
ในพระเจา ใหพระองคประทานความสามารถแกฉันท่ีจะทําอยางน้ันได พระคัมภีร
เต็มไปดวยขอความบงบอกถึงความสําคัญของการพึ่งพาในพระเจา มีตัวอยาง
ของผู คนมากมายท่ีลมเหลวเพราะไมพึ่ งพาพระเจา และมีตัวอยางของคนท่ี
ประสบความสําเร็จเพราะการพึ่งพาในพระองค

อิสยาหบอกใหประชากรอิสราเอลเลิกไววางใจในมนุษยท่ีออนแอ เปราะบาง
และตองตาย ผูซ่ึงลมหายใจของเขาอยูในจมูกเพียงแคช่ัวครูช่ัวยาม (อสย. 2.22)
พระเจาตองการใหเราพึ่งพาในพระองคเพื่อพระองคจะประทานชัยชนะใหแกเราได
ส่ิงท่ีพระองคอยากบอกเราผานทางคําของผูเผยพระวจนะอิสยาหก็คือ ทําไมเรา
ตองไววางใจในมนุษยท่ีออนแอ ท้ังๆ ท่ีเราสามารถไววางใจในพระเจาได?

ผูเผยพระวจนะเยเรมียก็มีถอยคําคลายกัน สําหรับคนท่ีทานทําพันธกิจดวย
ทานกลาววา เราจะถูกสาปแชงถาเราไววางใจในมนุษยท่ีเปราะบาง และหันหลัง
ใหกับพระเจา แตเราจะไดรับพระพรเม่ือเราเช่ือ พึ่งพา และไววางใจในพระเจา
ฝากความหวังและความม่ันใจไวในพระองค (ยรม. 17. 5,7)

อัครทูตเปาโลเขียนจดหมายไปยังชาวกาลาเทีย และถามพวกเขาวา
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เม่ือเริ่มตนชีวิตฝายวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว พวกเขากลับคิดวา
จะสามารถบรรลุถึงความสมบูรณแบบไดโดยการไวใจในเน้ือหนังอยางน้ันหรือ?
(กท. 3.3) คําตอบท่ีชัดเจนอยูแลวก็คือ ไมใช พวกเขาทําอยางน้ันไมได เปาโลรูวา
พวกเขาจะลมเหลว ไม สามารถก าวไปสู ความเป นผู ใหญฝ ายวิญญาณได
หากไมดําเนินตอไปโดยการพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และเราก็จะลมเหลว
ในทุกส่ิ งท่ี เราพยายามทําดวยเชนกัน รวมท้ั งการยกโทษใหแก ศัตรูของเรา
ถาเราไมยอมพึ่งพาในพระเจาเพื่อใหมีกําลังท่ีจะทําไดสําเร็จ

ดังน้ัน เราไดเห็นไปแลววา ข้ันตอน 3 ประการแรกในกระบวนการยกโทษน้ัน
ไดแก การมีใจปรารถนา การตัดสินใจ และการพึ่งพา เม่ือคุณทําท้ังสามขอน้ี
ครบแลว คุณก็สามารถทําในขอถัดไปได

อธิษฐานเผื่อศัตรูของคุณ

พระเจาไมได ส่ังใหเราเพียงแคอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราเทาน้ัน แตเรา
ต องอวยพรและไม แช งด าเขาด วย ว าว! ฟ งดู เหมือนไม ยุ ติ ธรรมเลยนะ
เห็นดวยไหม? จะมีใครท่ีอยากอธิษฐานให ศัตรูของตัวเองไดรับพรบางนะ?
คงไมมีใครในพวกเราท่ีจะยอมทําแบบน้ันแนถาเราวากันตามความรูสึก แทนท่ีจะ
ดําเนินตามพระวจนะของพระเจา

ฝายเราบอกทานวา จงรกัศัตรขูองทาน และจงอธิษฐานเพือ่ผูท่ี
ขมเหงทาน ทําดังน้ีแลวทานท้ังหลายจะเปนบตุรของพระบดิาของทาน
ผูทรงสถติในสวรรค เพราะวาพระองคทรงใหดวงอาทิตยของพระองค
ข้ึ นสองสวางแกคนดีและคนช่ั วเสมอกัน และใหฝนตก แกคน
ชอบธรรมและคนอธรรม

มัทธิว 5.44-45



119     

ขอความน้ีไมไดหมายความวา ใหเรายอมเปนพรมเช็ดเทา ปลอยใหใครมา
เหยียบยํ่าเราอยางไรก็ ได โดยไมตองลุกข้ึ นมาเผชิญหน ากับพฤติกรรมแยๆ
ของเขาเลย การยกโทษใหแกศัตรขูองเราเปนเรือ่งทาทีในใจ และการปฏบิัติของเรา
ตอเขา พระเยซูไม เคยปฏิบั ติไม ดีเพื่ อแกแคนคนท่ี ปฏิบั ติ ไม ดีตอพระองค
พระองคทรงเผชิญหนากับเขาดวยวิญญาณท่ีออนสุภาพ แลวอธิษฐานเผื่อเขา
และรักเขาตอไป

เราตองไมตอบแทนความช่ัวดวยความช่ัว หรือดาตอบการดา (1 ปต.3.9)
(โอย!) แตในทางตรงกันขาม เราตองอธิษฐานเผื่อสวัสดิภาพ ความสุข การปกปอง
คุมครองของเขา และมีใจสงสารและรักเขาอยางแทจริง ฉันคิดวา ขอน้ีแสดงใหเรา
เห็นอีกครั้งหน่ึงวา เราควรใสใจในส่ิงท่ีศัตรูของเรากระทําความรายตอตัวเขาเอง
มากกวาสวนท่ีเขากระทําตอเรา ไมมีใครทํารายเราไดจริงๆ หรอก ถาเราเช่ือฟง
พระเจาและไววางใจในพระองค เขาอาจทํารายความรูสึกของเราได แตพระเจา
ทรงพรอมเสมอท่ีจะเยียวยาเรา

จงอธิษฐานขอให เขาได รับการสําแดงจากพระเจาถึ งเรื่ องพฤติกรรม
ของเขา เพราะเขาอาจถูกหลอกลวงและยังไมรูตัววาตนเองกําลังกระทําอะไรอยู
จงอวยพรศัตรูของคุณโดยการพดูถึงเขาในแงดี ชวยกลบเกล่ือนความผิดของเขาไว
และอยานําไปบอกตอ หรือเผลอไปนินทาเขา

ฉันคิดวา การไมไดอธิษฐานเผื่อศัตรูคือองคประกอบสําคัญอันหน่ึงท่ีทําให
กระบวนการยกโทษของเราลมเหลว เราเริ่มตนดวยความต้ังใจท่ีจะยกโทษ แตเรา
ขามข้ันตอนท่ีสําคัญย่ิงขอน้ีไป ท้ังๆ ท่ีมันเปนส่ิงท่ีพระเจาส่ังใหเราทํา ทําใหเรา
ไมประสบความสําเร็จ เชนเดียวกับพวกเราสวนใหญ ฉันเองก็เคยไดรับความเจ็บชํ้า
มาอยางรุนแรงจากมือของคนท่ีฉันเคยคิดวาเปนเพื่อน และฉันตองยอมรับวา
การอธิษฐานขอใหเขาไดรับพรน่ีเปนเรื่องท่ีตองกัดฟนทําเลยทีเดียว แตฉันเช่ือวา
มันเปนส่ิงท่ีถูกตองซ่ึงเราสมควรทํา คนท่ียกโทษยอมไดรับฤทธ์ิเดชจากพระเจา
และเปนตัวแทนสะทอนใหเห็นถึงพระเจาไดเปนอยางดี

คุณจะเริ่มอธิษฐานเผื่อศัตรูของคุณในวันน้ี ไหม? คุณจะฝกปฏิบั ติตาม
หลักการขอน้ี จนมันกลายเปนปฏิกิริยาตอบสนองอยางแรกของคุณในเวลาท่ีคุณ
ตองพบกับเรื่องท่ีทําใหเสียใจหรือไม? ถาคุณเต็มใจทํา คุณจะทําใหพระพักตร



120   

ของพระเจาและใบหนาของคุณเองมีรอยย้ิม ทุกครั้งท่ีเราเช่ือฟงพระเจา เรากําลัง
ทําความดีตอตัวเอง

ข้ันตอนสุดทายในกระบวนการยกโทษคือ การพยายามเขาใจถึงอารมณ
ของตัวเองในการตอบสนองตอความคิดท่ีจะยกโทษใหแกผูอื่น กลาวงายๆ ก็คือ
อารมณของคุณอาจแตกกระเจิงไมสามารถควบคุมได อารมณความรูสึกเปนส่ิงท่ี
มีความคิดเปนของมันเอง ไมมีใครสามารถควบคุมมันได แตมันจะควบคุมเรา
ฉันไดเขียนหนังสืออีกเลมหน่ึงช่ือวา ดําเนินชีวิตแบบกาวขามความรูสึก ซ่ึงฉัน
อยากแนะนําใหคุณหามาอาน เพื่อจะไดเขาใจถึงอารมณความรูสึกของคุณไดดีข้ึน

อารมณของเราไมมีทางจะหมดหายไปอยางส้ินเชิงหรอก เราตองเรียนรู
ท่ีจะควบคุมมัน เราตองเรียนรูท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง ถึงแมเราจะไมรูสึกอยากจะ
ทําก็ตาม ฉันไดเรียนรูจากประสบการณวา ถึงแมฉันจะโกรธเดฟ ฉันก็ยังสามารถ
พูดคุยและปฏิบัติตอเขาดีๆ ได ในขณะท่ีฉันกําลังพยายามรวมมือกับพระเจา
ในการท่ีจะยกโทษใหแกเขา การคนพบเรื่องน้ีถือวาสําคัญมากสําหรับฉัน เพราะฉัน
เคยเสียเวลาเปลาไปหลายปด วยการโกรธและมึนตึงไมยอมพูดกับเขาครั้ ง
ละหลายๆ วันจนกวาความรูสึกของฉันจะดีข้ึน ฉันไมรูวาน่ันจะตองใชเวลานาน
เทาไหร บางครั้งก็เปนชวงส้ันๆ ถาเดฟเขามาขอโทษฉันอยางรวดเร็ว แตถาเขา
ไมไดขอโทษเพราะเขาคิดวาเขาไมผิด หรือเขาไมรู ตัวดวยซํ้าวาไดทําอะไรผิด
ฉันก็โกรธไปหลายวัน บางครั้งหลายสัปดาหก็มี สุดทาย เม่ือฉันไดรับคําขอโทษ
และรู สึกอารมณดีข้ึน ฉันก็ปฏิบัติตอเขาดีข้ึน การทําแบบน้ันทําใหความรู สึก
กลายเปนผูควบคุมชีวิตของฉันแทนท่ีฉันจะควบคุมอารมณ น่ันไมใชนํ้าพระทัย
ของพระเจาสําหรับเราเลย

การท่ีเราโกรธเม่ือคูครองของเราทําความผิดเล็กๆ นอยๆ และทําใหเราโกรธ
น่ันก็เปนเรื่องหน่ึง แตถาเขาทําเรื่องใหญๆ ละ? มีความผิดอะไรไหมท่ีรายแรง
เกินกวาท่ีเราจะยกโทษใหเขาได? ฉันขอเลาเรื่องใหคุณฟงสองเรื่อง แลวใหคุณ
เปนคนตัดสินใจ ขอใหอานและลองคิดดูวา ถาเปนคุณ จะตอบสนองตอสถานการณ
เหลาน้ีอยางไรดี?

หลายปมาแลว จินเจอร  สตาเช  ผู จัดการใหญฝายส่ื อขององคการ
พันธกิจจอยซ ไมเออร ตองเผชิญกับชวงเวลาท่ียากลําบากในชีวิตแตงงานของเธอ
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เธอกับทิม สามี เห็นชอบท่ี จะใหแบงปนเรื่ องราวของเขาในหนังสือเลมน้ี
เพราะท้ังสองคนตองการชวยเหลือผูคนท่ีเจ็บชํ้า จินเจอร รู สึกเห็นอกเห็นใจ
ผูหญิงท่ีพบกับความเจ็บชํ้าในชีวิตแตงงานเปนพิเศษ ตอไปน้ีเปนเรื่องราวท่ีเลา
จากคําพูดของเธอเอง

*   *   *

เราเปนคูรักกันมาต้ังแตมหาวิทยาลัย แตงงานกันมาสิบหาปและมีลูกสาว
ท่ีนารักสองคน เขาคือเพื่อท่ีดีท่ีสุดของฉัน และชีวิตเรากําลังไปไดดี ฉะน้ันเม่ือฉัน
พบความจริงวาสามีของฉันเสพติดภาพโป ภาพฝนถึงความเปนคนดีของเขา
รวมท้ังความสัมพันธของเราก็แตกสลายไป

เราไม ได เปนคู รักท่ี มีความสุขกันอยางท่ี ฉันคิดเลย เราเปนสมาชิกท่ี
กระตือรือรนในโบสถของเรา ฉันทํางานรับใชในพันธกิจ ทุกอยางท้ังหมดน้ีเปนเรื่อง
ฉาบฉวยแคน้ันหรือ? ฉันรูสึกเหมือนทุกอยางกําลังพัง ฉันถูกทรยศ

ความรูสึกท่ีฉันมีอยูตอนน้ันมันรุนแรงมาก เหว่ียงจากอาการช็อค กลายเปน
รังเกียจ แลวรู สึกเจ็บปวดใจ ผูชายคนท่ีฉันรวมชีวิตดวย คนท่ีฉันคิดวารูจักดี
ท่ีสุดในโลก ทํากับฉันแบบน้ีไดอยางไร? น่ีฉันถูกหลอกลวงมาตลอด? แลวเขา
ยังโกหกเรื่องอะไรอีกไหม? ทามกลางอารมณปนปวนรุนแรงน้ัน ความโกรธกําลัง
หย่ังรากลึกลงไปในใจของฉัน

ฉันโกรธเขาเปนฟนเปนไฟท่ีเอาเรื่องนาขยะแขยงอยางน้ีเขามาในบาน
และชี วิตสมรสของเรา บางคนอาจจะบอกว าเขายังไม ไดนอกใจฉันเลยนะ
แตสําหรับฉัน มันไมใชเรื่องท่ีตองถามกันอีกแลว ในขณะท่ีฉันคิดวาเขาท้ังรัก
ท้ังใครในตัวฉันหมดหัวใจ แตมันกลับไปอยู ท่ีคนอื่น เขาหมกมุนอยูกับภาพของ
ผูหญิงคนอื่น ภาพตกแตงอันสวยเปะจากจินตนาการ ซ่ึงไมไดมีอยูจริงในโลก
แลวฉันจะไปสูกับพวกเธอเหลาน้ันไดอยางไร? ฉันจะยกโทษใหเขาไดอยางไร?
ทําไมตองพยายามท่ีจะยกโทษดวย?

เขาเองก็กําลังสับสนวุนวายดวย ความลับท่ีเขาเก็บซอนมานานตอนน้ี
ถูกเปดโปงแลว เขารูสึกละอายใจ หวาดหว่ัน แตก็รูสึกโลงใจอยูในที เขาสัญญาวา
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ยินดีไปบําบัดรักษาหรือทําอะไรก็ได แตฉันไมสนใจคําพูดของเขาเลย ฉันยังจะ
ไวใจเขาไดอีกหรือ? ฉันเปนคนแข็งกราว และไมยอมใหใครมาหลอกซํ้าสอง
ฉันเก็บตัวอยู ในความโกรธ และตองไมใหอภัยเขา น่ันแหละคือจุดท่ีปลอดภัย
ท่ีสุดแลว ท้ังหมดน้ีจะปกปองฉันไวไมใหตองเจ็บปวดซํ้าอีก

การท่ี ฉันโกรธก็มีเหตุผลอยู แลว ในเรื่ องภาพโป น้ัน มีคนท่ี คิดตางกัน
อยูสองฝาย บางคนมองวาน่ีเปนเรื่องท่ีไมไดมีพิษภัยอะไร ไมมีใครตกเปนเหย่ือ
ไมมีอะไรท่ีตองมาเสียอกเสียใจเลย อีกฝายหน่ึงมองวา เรื่องน้ีนารังเกียจเปน
ท่ีสุด มันเปนปญหาของคนจิตวิปริต และเปนเรื่องตํ่าชาไมควรท่ีคริสเตียนจะมา
น่ังถกกัน

เม่ื อส่ิงท่ี นาเกลียดเชนน้ี เขามาปะทะในชีวิตของฉัน ฉันรู วาความคิด
ท้ังสองดานตางก็ผิด ฉันคือเหย่ือของเรื่องน้ี  และฉันก็พยายามคนหาคนอื่น
ท่ีตกเปนเหย่ือเหมือนกัน ยังมีคริสเตียนอีกหลายคนท่ีคิดวาเขาไมอยากจะมา
จัดการกับเรื่องเลวรายแบบน้ีกําลังทุกขทรมานอยูอยางเงียบๆ ฉันจะไมเมินหนาไป
จากเรื่องน้ี และฉันก็จะไมเงียบเรื่องน้ีแนนอน

ตอนน้ีมีส่ิงท่ี ฉันตองตัดสินใจเลือก ชีวิตคูของเราจะรอดพนผานเรื่องน้ี
ไปไดหรือไม ? ฉันอยากให เราอยู รอดไหม? เรื่ องน้ี จะสงผลกระทบตอลูกๆ
ของเราอยางไร? ฉันเปนหวงพวกเขามากท่ีสุด

ไมวาคุณจะตระหนักหรือไมก็ตาม เราไมสามารถเก็บความโกรธไวใชกับ
คนบางคน โดยไมใหพิษรายของมันลุกลามไปสูคนอื่นๆ ในชีวิตของเราได ฉันยอม
ไมได ท่ี จะปลอยใหความรู สึกเจ็บปวดสงผลกระทบจนทําให ฉันไมอาจเปนแม
ท่ีดีสําหรับลูกสาวท้ังสองคน หรือปลอยใหมันกลายเปนตัวขัดขวางการทรงเรียก
ของพระเจาในชีวิตของฉันได

พระคริสตทรงเปนท่ีล้ีภัยของฉันเสมอ และฉันตองสงบจากอารมณโกรธ
ใหนานพอ เพื่อจะใหพระองคสามารถเปนล้ีภัยสําหรับฉันได ในความเจ็บปวด
ฉันไดแสวงหาพระองค และพระองคทรงสําแดงทิศทางให เห็นอยางชัดเจน
ส่ิงท่ีพระองคทรงเรียกรองใหฉันทําน้ัน สําคัญย่ิงกวาความโกรธและความเยอหย่ิง
ของฉัน น่ันคือคําตอบเดียวท่ีไดรับ พระองคทรงเรียกรองใหฉันยกโทษใหเขา

ฉันรู ว าฉันไม เขมแข็ งพอหรอกท่ี จะทําเชนน้ั น แต การยกโทษให ทิม
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คือเมล็ดพันธุ ท่ี ฉันตองคอยๆ หวานเพื่อใหมันงอกงามข้ึนมาเปนการเยียวยา
มันเรื่องท่ีตองตัดสินใจทํา ไมใชเรื่องของความรู สึก และพระเจาทรงสัญญาวา
จะสถิตอยู เคียงขางฉันตลอดเหตุการณเหลาน้ี  พระเจาไมไดเรียกรองใหฉัน
ไวใจสามีของฉัน แตใหฉันไววางใจในพระองค ฉันจะปฏิเสธองคพระผูเปนเจา
ผูทรงยกโทษใหแกฉันมากมายไดอยางไร?

มันเปนเรือ่งท่ีตองตัดสินใจทําเปนรายวันเลยทีเดียว เปนการตัดสินท่ียากดวย
แตพระเจาทรงสัตยซ่ืออยางแทจริง ถึงแมบางครัง้เราจะไมสัตยซ่ือ พระองคทรงนํา
เราไปพบกับผูใหคําปรึกษาคริสเตียนคนหน่ึง และไดพบกับกลุมดูแลชีวิตกลุมหน่ึง
แลวเมล็ดพันธุแหงการยกโทษท่ีฉันหวานไว ก็คอยๆ งอกงามข้ึนมาชาๆ จน
กลายเปนตนไมแหงการเยียวยาท่ีเติบโตเต็มท่ี

อีกสิบกวาปตอมา เราเปนคูรักกันมาต้ังแตสมัยเรียนมหาวิทยาลัย แตงงาน
กันมากวาย่ี สิบหาปแลว และมีลูกสาวท่ีนารักสองคนซ่ึงรักพระเจา เขาคือ
เพื่ อนท่ี ดีท่ี สุดของฉัน และชีวิตของเราดําเนินไปดวยดี ความรักของเรายัง
หางไกลจากคําวาสมบูรณแบบนัก แตมันเขมแข็งกวาท่ีเคยเปนมา เราพยายาม
พูดคุยส่ือสารกัน เราไววางใจในพระเจา และยกโทษใหกันและกันทุกวัน

*    *    *

โจนาส เบเลอร  เติบโตมาเหมือนๆ กั บเด็กส วนใหญ ในกลุ มอามิช
ซ่ึงเครงครัดศาสนามาก พวกเขารักพระเจาและครอบครัว มีจริยธรรมในการ
ทํางานท่ีดี และมีลักษณะโดดเดนซ่ึงหลายคนเรียกวาเปนเอกลักษณของชุมชน
อามิชน่ันก็คือ พวกเขาเขาใจซาบซ้ึงถึงฤทธ์ิเดชของการยกโทษอยางนาอัศจรรยใจ
ทีเดียว

โจนาส ออกจากชุมชนอามิชเพื่อติดตามหาความฝนของเขา เขาอยากเปน
เจาของรานซอมเครื่องยนต หลายคนเคยไดยินโจนาสพูดเสมอๆ วา "ผมรักแรงมา
ของเครื่องยนต มากกวามาจริง" เขาแตงงานกับแอนน ผู เปนภรรยาท่ีนารัก
หรือท่ีในทุกวันน้ี ผูคนรู จักกับเธอในนาม "ปาแอนน" เจาของกิจการรานขนม
เพรทเซลนุมซ่ึงมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลกมากกวา
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โจนาส กับแอนน ใชชีวิตอยางเรียบงายอยูในฟารมของครอบครัวแอนน
ท้ังสองอยูกินดวยกันอยางมีความสุขมาตลอด โจนาสเปนชางยนต สวนแอนน
ก็สาละวนอยูกับการเล้ียงดูลูกสาวเล็กๆ สองคน ลาวอนนา และ แอนจ้ี ในฐานะท่ี
ท้ังสองเปนสมาชิกรุนกอต้ังของคริสตจักรท่ีกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว เวลาวาง
สวนใหญของท้ั งสองจึงใชไปกับการรวมรับใชเคียงขางศิษยาภิบาล ซ่ึงเปน
เพื่ อนสนิทของโจนาส ศิษยภิบาลตองอาศัยครอบครั วเบเลอร ใหช วยงาน
ในตําแหนงศิษยาภิบาลอนุชน แตความสุขใจท่ีท้ังสองไดรับในชวงเวลาเหลาน้ัน
กําลังจะแปรเปล่ียนไปเปนความมืดมิดอันนาสยดสยอง ซ่ึงท้ังแอนนและโจนาส
ยอมรับวา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนน้ันแทบจะพรากเอาชีวิตไปจากเขาทีเดียว

แอนน กับโจนาส เริ่มเหินหางจากกันในชวงท่ีท้ังสองตางกําลังโศกเศรา
กับอุบั ติ เหตุครั้ งเลวร าย จนทําใหพวกเขาตองสูญเสียแอนจ้ี  ลูกสาวอายุ
สิบเกาเดือนไป แอนนพบกับความรู สึกทอแทส้ินหวัง ศิษยาภิบาลของโจนาส
ไดอธิษฐานรวมกับแอนนในวันอาทิตยวันหน่ึงในเรื่องท่ีเธอตกอยูในอาการซึมเศรา
เพราะความตายของแอนจ้ี หลังจากการอธิษฐานครั้งน้ัน เขาเช้ือเชิญใหแอนน
โทรปรึกษาเขาไดตลอด เม่ือแอนนเลาใหโจนาสฟงถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขารีบตอบตกลง
เพราะเห็นวานาจะเปนความคิดท่ีดีท่ีจะใหแอนนไปพบปะปรึกษากับศิษบาภิบาล
เพราะตอนน้ันโจนาสเองก็หมดหนทางท่ีจะชวยแอนน แตถาใหเพื่ อนซ่ึงเปน
ศิษยาภิบาลเขามาชวยก็นาจะเปนเรื่องดี

ต้ั งแตแรก แอนนก็ รู สึ กว ามีบางอยางท่ี ไมค อยชอบมาพากลกับการ
ไปพบศิษภิบาล เธอเลาเหตุการณพบปะกันครั้ งหน่ึงไวในหนังสือช่ือ จุดพลิก
ของความเช่ือ ไววา "ฉันไมอยากเช่ือเลยวา ชางมีความสุขเหลือเกินท่ีไดพูดถึง
เรื่องของแอนจ้ี ไดเลาถึงเหตุการณในวันท่ีเธอเสียชีวิต เลาถึงส่ิงท่ีฉันรู สึก...
เม่ือถงึเวลาท่ีฉันตองกลับบาน... ศิษยาภิบาลไดเขากอดฉันไวนานทีเดียว แตในครัง้น้ี
เม่ือฉันเงยหนาข้ึนมองดูเขา... เขาจูบฉัน... สุดทายเขาดึงฉันออกไปขางๆ และพูดวา
"ผมเห็นไดชัดเลยนะ แอนน วาคุณมีความตองการบางอยางในชีวิตของคุณ
ซ่ึงโจนาสตอบสนองไมได แตผมใหคุณไดนะ" เม่ือฉันว่ิงกลับไปท่ีรถ ดูเหมือน
มีส่ิงเดียวเทาน้ันท่ีดังกองอยู ในความคิดของฉัน น่ันคือ ฉันจะบอกเรื่องน้ีให
โจนาสรูไมไดเปนอันขาด... เขาตองไมเช่ือฉันแน"
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การเก็บความลับเรื่องน้ีไว กลับกลายเปนความผิดพลาดอันรายแรงไป
เม่ื อไม มี ใครคอยให คําแนะนําแกแอนน เลย เธอก็ย อมตกเปนเหย่ื อคําลวง
ของเขาไดโดยงาย ตลอดเวลาหกปท่ี ท้ังสองแอบมีอะไรกันน้ัน โจนาสไมเคย
นึกสงสัยความสัตยซ่ือของเพื่อนสนิทของเขาเลยแมแตนิด เขาไมเคยนึกระแวง
เลยวาเพื่อนรักไดแยงเอาภรรยาของเขาไปเปนของตัวเองไปแลว

สุดทายเม่ือแอนนสามารถสลัดหลุดจากความสัมพันธน้ันได เธอรู ตัววา
ตองเลาความจริงท้ังหมดให โจนาสฟง โจนาสเลาวา "ผมมองผนังหองอยาง
เล่ือนลอยหลังจากท่ีเธอเดินออกไปแลว... ความคิดของผมลอยวน เขาไปในหวงมืด...
ผมไดแตอธิษฐานวา "ขาแตพระเจา โปรดอยาใหขาพระองค ไดเห็นเชาของ
วันใหมอีกเลย"

วันตอมา โจนาสโทรหาผูใหคําปรึกษาคนหน่ึงซ่ึงเพิ่งมาเทศนาท่ีโบสถของเขา
และเลาใหท่ีปรึกษาฟงถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด การโทรศัพทครั้งน้ัน ไดชวยนําเขา
กลับสู เสนทางแหงการใหอภัย ซ่ึ งไม เพียงแตจะชวยเยียวยาโจนาสเทาน้ั น
แตยังเปนการเยียวยาทุกคนในครอบครัวของเขาอีกดวย ท่ีปรึกษาบอกบางอยาง
กับโจนาส ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตของเขาตลอดไปเปนนิตย เขาบอก
โจนาสวา "ทางเดียวท่ีคุณจะรักษาครอบครัวไวไดก็คือ คุณตองรักภรรยาของคุณ
เหมือนอยางท่ีพระคริสตทรงรักคุณ"

สําหรับบางคน ถอยคําแบบน้ั นคงไม มีพลังมากพอท่ี จะชวยทําใหคน
ท่ี ถูกเพื่ อนทรยศหักหลังสงบใจลงได  แต สําหรับโจนาสถือวาเพียงพอแลว
เขาสรุปสาเหตุท่ีชวยใหเขาสามารถยกโทษไดวาเปนเพราะถอยคําน้ีเอง "เพราะ
ความเช่ืออันลึกซ้ึง และประเพณีแหงความเช่ือท่ีผมไดรับการเล้ียงดูมา ทําใหผม
แสวงหาพระเจาลึกลงไปในจิตวิญญาณ และผมไดพบวาพระเจาทรงประทาน
พระคุณ ชวยใหผมสามารถกระทําในส่ิงท่ีตนเองไมเคยคิดวาสามารถทําไดมากอน...
มันคือความหวังเดียวท่ีผมเหลืออยู  น่ันคือ ผมตองคนพบใหไดวาพระคริสต
ทรงรักผมอยางไร เพื่อผมจะสามารถรักภรรยาของผมไดแบบเดียวกันดวย"

พระเจ าไดทรงสําแดงให โจนาสเข าใจถึ งความรักของพระองคจริ งๆ
ทําใหโจนาสสามารถแสดงความรักตอแอนน และยกโทษใหแกเธอได เพราะการ
ยกโทษท่ีพระคริสตไดประทานใหแกเราทุกคนน่ันเอง แตโจนาสเลาตออีกวา
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การฟ นฟูครอบครัวของเขาน้ันไม ได เสร็จส้ิ นในเวลาช่ั วขามคืน เขาบอกวา
"ในทามกลางความเจ็บปวด ความสับสน และการทอใจน้ัน ผมทําสัญญากับ
ตัวเองวา... ไมวาผมจะรูสึกอยางไร ผมจะทําอยางเต็มท่ีเพื่อใหเดินหนาไปได ...
มันอาจฟงดูเปนเรื่องท่ีดีในตอนน้ีเพราะทุกอยางจบลงอยางมีความสุข แตใน
ตอนน้ัน ความรูสึกหว่ันไหวเกิดข้ึนกับผมครั้งแลวครั้งเลา การเยียวยาจากเรื่อง
แบบน้ี ไม ไดหมายความวาคุณจะตองมีชี วิตสมรสท่ี ปราศจากความเจ็บปวด
แตการรื้ อฟ นก็สามารถเกิดข้ึ นได  ทุกครั้ งท่ี ผมมีโอกาสไดแนะนําตัวภรรยา
ของผม ผมชอบแนะนําวาเธอคือ... เพื่อนสนิทท่ีสุด ภรรยาของผม และแมของลูกๆ
ของผมทุกคน และคุณยายของหลานๆ ของผมทุกคน ในชวงเวลาท่ีกําลัง
กาวผานความมืดมิดน้ัน ผมฝนไววา วันหน่ึงผมจะสามารถเปนพยานไดวา

"ความฝนของผมเปนจริงได ก็เพราะความรักของพระคริสต"

*   *    *

หลายๆ คนซ่ึงอยูในท้ังสองเรื่องขางบนน้ีตองเผชิญหนากับสถานการณ
ทํารายชีวิตของพวกเขา ซ่ึงนําไปสูความรูสึกเจ็บชํ้านํ้าใจและความเจ็บปวด ถาเขา
จะถอดใจและท้ิงการแตงงานไปเสียก็ได แตขอบคุณพระเจา โดยพระคุณและ
พระเมตตาของพระองค พวกเขาเต็มใจและสามารถท่ีจะยกโทษได มันเปนเรื่อง
ท่ีนาท่ึง และแนนอนเรากําลังรับใชพระเจาผูนาท่ึง เราสามารถขอบคุณพระเจา
ท่ีทรงประทานเครื่องมือใหเราสามารถเอาชนะความเจ็บปวดทางอารมณซ่ึงเกิดข้ึน
อยางในเรื่องราวท่ีเราไดอานไปแลวน้ัน ทุกส่ิงเปนไปไดสําหรับพระเจาจริงๆ

ถาเราถูกควบคุมดวยอารมณของเรา ซาตานก็เปนผูท่ีควบคุมชีวิตของเราได
ท่ี มันจําเปนตองทําก็แคทําใหเรามีความรู สึกแย และเราก็จะเริ่ มประพฤติแย
ตามไปดวย แนนอนวาการกระทําเชนน้ีไมไดชวยใหอะไรดีข้ึนเลย เราจําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองดําเนินชีวิตอยู เหนือความรู สึกของเรา เราสามารถยกโทษ
ใหแกคนท่ีทําใหเราเจ็บปวดได ถาเราเต็มใจท่ีจะทํา เราสามารถอธิษฐานเผื่อศัตรู
ของเราได ไมวาเราจะรูสึกชอบท่ีจะทําหรือไมก็ตาม เราสามารถพูดคุยกับคนอื่น
หรือเลิกพูดจาแบบแลงนํ้าใจกับเขาก็ ได  เราสามารถทําส่ิ งท่ี เปนนํ้าพระทัย
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ของพระเจาได ไมวาเราจะรูสึกอยางไร
อารมณคือสวนหน่ึงของจิตใจเรา บางมันเรามีอารมณดี ทําใหเราเกิด

ความรู สึกท่ีดี แตบางวันมันก็ออกอาการตรงกันขาม มันอาจจะรับใชพระเจา
หรือรับใช ซาตานก็ ได  และเราตองตัดสินใจเลือกว าจะใหอารมณ ของเรา
ทําหนาท่ีแบบไหน เม่ือมีใครทํารายความรูสึกของฉัน และฉันปลอยใหความเจ็บใจ
เขามาควบคุมพฤติกรรม เทากับฉันมอบตัวเองไวในกํามือของมาร แตถาฉันทํา
ในส่ิงท่ีพระเจาทรงบัญชา ไมวาตัวเองจะรูสึกอะไรอยูก็ตาม เทากับฉันกําลังฝกใช
สิทธิอํานาจไมเพียงแตเหนืออารมณเทาน้ัน แตเหนือซาตานอีกดวย ฉันรู สึก
สัมผัสไดว ามันมีฤทธ์ิ เดชและความอิ่ มอกอิ่ มใจมากเม่ื อฉันไวในการยกโทษ
และอธิษฐานเผื่อคนท่ีทํารายจิตใจฉัน ฉันรูวาน่ี เปนส่ิงท่ีเราควรทํา ไมวาเรา
จะรูสึกอยางไรก็ตาม และการทําในส่ิงท่ีถูกตองจะชวยใหเราเกิดความรูสึกอิ่มใจ
ลึกลงไปในวิญญาณภายในเสมอ

ความรู สึกของคุณไม ใช ตัวตนท่ี แท จริ งของคุณ ความต้ั งใจของคุณ
เม่ือไดรับพลังหนุนจากนํ้าพระทัยของพระเจา จะกลายเปน "นายใหญ" คอยกํากับ
ดูแลการตัดสินใจของคุณ แมในยามท่ีอารมณของคุณจะเปล่ียนแปรข้ึนๆ ลงๆ
ถาอารมณเราหดหู เราก็ยังหนักแนนม่ันคงอยูได ถาเราตัดสินใจท่ีจะทําในส่ิงท่ี
ถูกตองไมวาเราจะรูสึกอยางไรก็ตาม ความรูสึกของเราก็จะคอยๆ ปรับตัวไปตาม
การตัดสินใจน้ัน พูดงายๆ ก็คือ ถาอยากจะทําส่ิงท่ีถูกตอง เราไมจําเปนตองรอ
ใหความรูสึกอยากเกิดข้ึนกอน ใหเราลงมือทําส่ิงท่ีถูกตองกอน แลวความรูสึก
จะปรับตัวตามทีหลัง อารมณของเราอาจจะยังข้ึนๆ ลงๆ อยู แตมันจะปรับปรงุดีข้ึน
เม่ือเรายืนยันท่ี จะเช่ือฟงนํ้าพระทัยของพระเจา ขณะท่ี คุณกําลังทําในส่ิ งท่ี
พระเจาทรงเรียกรองใหคุณทําอยูน้ัน คุณสามารถไววางใจในพระเจาท่ีจะเยียวยา
ความรูสึกท่ีเจ็บปวดของคุณได

ทางท่ีดีคืออยารอดูทาทีความรู สึกของคุณเลยถาคุณจะตัดสินใจทําอะไร
บางอยาง จงอยูในการทรงนําของพระวิญญาณของพระเจา และในพระปญญา
ของพระองค อยาดําเนินตามความรูสึกของคุณเปนอันขาด

เราไมอาจควบคุมการกระทําของคนอื่ นได  ย่ิ งไม อาจควบคุมได ว า
เขาจะปฏิบัติตอเราอยางไร แตเราสามารถควบคุมทาทีตอบสนองของเราตอการ
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กระทําของเขาได จงอยาใหพฤติกรรมของคนอื่นมาควบคุมคุณได อยาปลอยใหเขา
มาขโมยเอาความยินดีไปจากคุณ จงจําไววา ความโกรธของคุณไมอาจเปล่ียน
พวกเขาไดหรอก แตคําอธิษฐานสามารถเปล่ียนพวกเขาได

วิธีอธิษฐานเผื่อศัตรูของคุณ

ปฏิเสธไมไดเลยวา แคคิดก็เปนเรื่องยากแลวท่ีจะอธิษฐานเผื่อคนท่ีทําราย
จิตใจของเรา ไมวาเขาจะเปนเพื่อน เปนคนแปลกหนา หรือคนท่ีเรารักก็ตาม
แตมันเปนเรื่องท่ีทําได ไมเพียงแคน้ัน ฉันยืนยันไดเลยวามันก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ
ท่ัวไปน่ันแหละ คือย่ิงเราฝกทํามันก็จะทํางายข้ึนเรื่อยๆ

*   *    *

เธเรเซ เป นคนทุ มเททํางานหนัก เธอทํางานในแวดวงด านการเงิ น
มานานหลายสิบป ในชวงท่ีเธออายุส่ีสิบตนๆ น้ัน เธอไดเขาทํางานกับบริษัท
ช้ันนําแหงหน่ึ ง ซ่ึงเสนอตําแหนงระดับสูงให เธอพรอมดวยคาตอบแทนและ
ผลประโยชนท่ีสูงมาก เธอทํางานกับบริษัทของเธอมาประมาณย่ีสิบป และไดรับ
การยอมรับนับถือจากนายจางและเพื่อนรวมงานเปนอยางดี แมในชวงท่ีเศรษฐกิจ
ส่ันคลอน เธอก็ยังคอนขางม่ันใจวาตําแหนงงานของเธอก็ยังม่ันคงมาก แลวน่ีเธอ
จะยอมเส่ียงเขาไปทํางานใหม ซ่ึงจะทําใหเธอเปนเด็กใหมในบริษัทอยางน้ันหรือ?

สตีฟ ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทท่ีเสนองานใหมใหเธอ เปนคนท่ีเธอ
เคยรวมงานดวยเม่ือหลายปกอน เธอรูวาเขาเปนเจานายท่ีดีและเปนคนท่ียุติธรรม
เขายืนยันกับเธอวา เธอจะไดรับการดูแลดวยความเปนธรรม หลังจากท่ีอธิษฐาน
และคิดตรึกตรองอยางรอบคอบแลว เธเรเซกับสามีก็ตัดสินใจวาเธอควรรับ
ขอเสนอดังกลาว

งานใหม ของเธอยอดเย่ี ยมมาก หน าท่ี รับผิ ดชอบของเธอก็ ตรงกั น
กับความสามารถท่ีมีอยู เธอเติบโตไดดีกับบริษัทใหม มีเพื่อนรวมงานคนหน่ึง
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ท่ี ไมคอยดีกับเธอเทาไหรนัก แตผู หญิงท่ี ช่ือแจคกี้ คนน้ีก็ ไมคอยจะดีกับใคร
เทาไหรอยู แลว ในแฟมบันทึกการทํางานของเธอมีแตข อรองเรียนท้ั งจาก
เพื่อนรวมงานและลูกนองวาถูกเธอกล่ันแกลง ทุกคนรูวาเธอเปนตัวปญหา รวมท้ัง
ผู จัดการใหญก็รู ดวย เธเรเซพยายามเต็มท่ี ท่ีจะรักษาความสัมพันธกับแจคกี้
เธอไมรูสึกกังวลในเรื่องน้ีเลย

เม่ือเวลาผานไป พฤติกรรมของแจคกี้ ท่ี มีตอเธเรเซก็ ดูจะรุนแรงและ
รายกาจมากข้ึน เธเรเซเริม่สงสัยวาแจคกีไ้มอยากเห็นเธอทํางานในบรษัิทน้ัน วันหน่ึง
ในการประชุมของบริษัท แจคกี้ ทําใหเธเรเซขายหนาตอหนารองประธานบริษัท
หลายคน เธอโกหกเรื่องเงินกอนใหญท่ีหายไปจากบัญชี และโทษวาเปนความ
ผิดพลาดของเธเรเซท้ังหมด

สองวันตอมา เจานายของเธเรเซเรียกเธอเขาไปพบในหองทํางานของเขา
และใหเธอออกจากงาน แจคกี้ โกหกกับเขาแบบเดียวกัน และเขาก็เช่ือคําพูด
ของเธอโดยไมเปดโอกาสใหเธเรเซไดช้ีแจงดวยซํ้า ถึงตอนน้ีเธเรเซไมแนใจวา
เธอโกรธใครมากกวากันระหวางแจคกี้  กับสตีฟเธเรเซอายุหาสิบเอ็ดปแลว
แตตองมาตกงาน และแวดวงการเงินก็คงไมมีใครจางอายุปูนน้ี

เธเรเซกลับบานไปในคืนน้ันโดยความรูสึกเหมือนทุกอยางพังทลายไปหมด
เม่ือถึงเวลาเขานอน สามีของเธออธิษฐานออกเสียง แลวรอใหเธอทําแบบเดียว
กันดวย น่ันเปนส่ิงท่ีครอบครัวทําอยูเปนประจําทุกคืน เม่ือเธออธิษฐาน เธเรเซรูวา
เธอควรอธิษฐานเผือ่แจคกีแ้ละสตีฟ แตเธอในตอนน้ันเธอรูสึกเกลียดคนท้ังสองมาก
ในความรูสึกของเธอขณะน้ัน เธอถูกคนท้ังสองหักหลัง ตอนน้ีเธอตกงาน แตท้ัง
สองคนยังคงเปนปกติสุขเหมือนเดิม แลวเธอยังตองมาอธิษฐานเผื่อเขาอีก?

"พระเจาขา" เธออธิษฐาน "ลูกรูวาควรอธิษฐานเผื่อศัตรูท่ีเปนตนเหตุทําให
อนาคตของเราลําบากโดยไมใชความผิดของลูกเลย ลูกรู สึกโกรธเขา และขอ
สารภาพตอพระองควาลูกไมอยากอธิษฐานเผื่ อเขาเลย แตก็ จําเปนตองทํา
ขอพระองคทําใหเขารูสึกสํานึกในส่ิงท่ีไดกระทําตอลูกดวยเถิด ในพระนามพระเยซู
อาเมน"

เธเรเซ เล าให ฉันฟ งว า ตองใช เวลาถึงสองสามเดือน แต ทุกคืนเธอ
อธิษฐานเผื่ อแจคกี้ กับสตีฟ และคําอธิษฐานของเธอก็ เปล่ี ยนไป ไมนานนัก
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เธอเริ่มอธิษฐานเผื่อใหแจคกี้หายจากโรคภูมิแพ ซ่ึงมีอาการรุนแรงมาก จากน้ัน
เธอก็ เริ่ มอธิษฐานเผื่ อใหแจคกี้ มี ทัศนคติท่ี ดีข้ึนตอเพื่ อนรวมงาน มีนํ้าใจตอ
คนอื่ นมากข้ึ น เธเรเซอธิษฐานขอใหสตีฟไดคนงานใหม ท่ี ดี ท่ี จะมาทําแทน
ตําแหนงของเธอ เธออธิษฐานเผื่อบรรดาคนท่ีเคยเปนลูกนองใหพวกเขารู สึก
ชอบหัวหนางานคนใหมดวย เธออธิษฐานเผื่อปญหาสวนตัวบางเรื่องของเขา
ซ่ึงคนท่ัวไปรับรูกันดี

ทีละเล็กทีละนอย ความรู สึกท่ีเธเรเซมีตอแจคกี้ กับสตีฟเริ่ มเปล่ียนไป
เธอเลาวาถึงแมความเจ็บปวดท่ีเธอไดรับจากนํ้ามือของคนท้ังสองจะยังคงอยู
แตพิษสงของมันก็ลดลงไปเรื่อยๆ ตามเวลาท่ีผานไป และเธอสามารถอธิษฐาน
ขอพระเจาอวยพรคนท้ังสองไดอยางจริงใจ เม่ือแจคกี้ถูกใหออกจากงานในอีก
สองสามปตอมา เธเรเซก็รู สึกเห็นอกเห็นใจและพยายามติดตอใหกําลังใจเธอ
ไมมีใครท่ีรูสึกประหลาดใจตอความมีนํ้าใจของเธเรเซมากกวาตัวเธอเองอีกแลว
แตพระเจาไดทรงทําการภายในเธออยางชาๆ แตแนนอน

แลวถาอยางน้ันเราตองอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราอยางไรดี? ก็อธิษฐาน
ไปเลย ตอนเริ่ มแรกคุณคงจะไม เต็มใจทํานักหรอก แต เชนเดียวกับเธเรซา
คุณจะไดรับการเยียวยาในจิตใจของคุณ ถาคุณยอมเช่ือฟงพระเจามากกวาท่ีจะ
เช่ือฟงความรูสึกของตัวเอง
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บทที่

ฉนัยังจําเหตุการณตอนไปโบสถในคืนวันอังคาร เม่ือประมาณย่ีสิบหาปมาแลวได
ศิษยาภิบาลของคริสตจักรประกาศวาเขาจะสอนถึงความจําเปนท่ีเราตองยกโทษ
ใหแกคนท่ีทําใหเราเสียใจ ฉันคิดในใจอยางม่ันใจวา "ฉันไมมีการไมใหอภัยใดๆ
ซอนอยู แนนอน" ฉันเดินเขาไปหาท่ี น่ั งเพื่ อจะฟงคําเทศนาซ่ึ งฉันรู สึกม่ันใจ
เหลือเกินวา เรื่องน้ีคงไมจําเปนสําหรับฉันหรอก แตเม่ือฟงไปเรื่อยๆ ฉันเริ่ม
รูสึกตัววา ยังมีการไมใหอภัยคนอื่นอยูในใจของฉันจริง เพียงแตมันซอนอยู บางที
ถาจะพูดใหถูก นาจะบอกวา ฉันเองตางหากท่ีพยายามปดซอนตัวเองจากมัน
เรามักไมคอยสบายใจนักท่ี จะยอมรับความบาปของเราและเรียกช่ือของมัน
ตามท่ีเปนอยูจริง เราอาจเก็บบางอยางซอนไวลึกภายในใจของเรา ซ่ึงแมมันจะ
สงผลดานลบตอเรา แตเราก็ไมรู ตัวดวยซํ้าวาเรามีความบาปน้ันอยู ภายใน
บอยครั้งท่ีเราคิดวาตัวเองสูงสงเกินควร และเราอาจตัดสินคนอื่นเม่ือเขาผิดพลาด
ลมเหลว แตเรากลับไมยอมมองดูความบาปของตัวเอง

ในคืนน้ัน พระเจาไดทรงสําแดงใหฉันเห็นสถานการณสองอยางในชีวิตฉัน
ซ่ึงสะทอนใหฉันเห็นอยางชัดเจนวาตัวเองยังมีใจท่ีไมใหอภัยคนอื่นอยู

ในพระคัมภีร  มีบันทึกเรื่ องราวของสองพี่ นองซ่ึ งตางก็หลงหายท้ั งคู
คนหน่ึงหลงหายในความบาปของตนเอง สวนอกีคนหลงหายอยูในศาสนา ท้ังคูตางก็
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เหินหางจากพระเจาไปคนละทาง เราชอบเรียกช่ือเรื่องน้ีวา บุตรนอยหลงหาย
โดยจุดเดนของเรื่องอยูท่ีบุตรคนเล็กซ่ึงไดขอแบงมรดกของตนเอง และเดินทาง
ออกจากบานในทันทีเพื่อไปผลาญเงินท่ีไดจากพอดวยการบาปตางๆ สุดทายชีวิต
ของเขาก็ลงเอยในความลําบากแสนเข็ญ เงินท่ีมีอยูก็หมดไป เขาตองไปทํางานให
กับคนเล้ียงหมู กนิอาหารแบบเดียวกับหมู เม่ือไดน่ังคิดทบทวนถึงสถานะอันนาเศรา
ของตัวเองดูแลว เขาตัดสินกลับไปหาพอ เพือ่ขอใหพอยกโทษและยอมใหเขาไดเปน
คนรับใชในบาน (ลูกา 15.11-21)

พอซ่ึงเปนภาพสะทอนถึงพระเจาในเรื่องน้ี ดีใจเปนอยางย่ิงท่ีบุตรชาย
ของตนกลับมา จึงไดส่ังใหคนใชเตรียมงานเล้ียงใหญเพื่อตอนรับเขา แตบุตรชาย
คนโตกลับไมพอใจ และไมยอมเขาไปรวมงานเล้ียง เขารูสึกวาตนเองดําเนินชีวิต
ชอบธรรมตามทํานองคลองธรรมมาตลอด เขาบอกกับพอวาเขาทุมเทรับใชพอ
มามากมายเพียงใด แตพอก็ไมเคยจัดงานเล้ียงใหแกเขาเลย จากเรื่องราวเราเห็น
ไดชัดเจนวา พี่ชายท่ีเครงศาสนาคนน้ีรูสึกไมพอใจท่ีเห็นนองชายของตนกลับมา
เขารู สึกโกรธและขุ นเคืองใจเปนอยางย่ิง เขาลุ มหลงอยู ในความชอบธรรม
ของตนเอง เขาภูมิใจในคุณความดีท่ีไดกระทํามา และสรุปวานองชายของเขา
ไมสมควรไดรับรางวัลใดๆ ตอบแทนอยางท่ีเขากําลังไดรับอยูในตอนน้ีบุตรชาย
คนโตไมรู สึกสํานึกตัวเลยวา ทัศนคติของเขาเลวรายกวาพฤติกรรมไม ดีของ
บุตรชายคนเล็กเสียอีก

ถามีใครเดินไปพูดกับเขาวา "คุณเก็บซอนการไมใหอภัยไวในใจ" เขาก็คง
ไมเช่ือเปนแน เขาตามืดบอดในความบาปของตนเองเพราะส่ิงท่ีเขาเช่ือวาเปน
พฤติกรรมอันชอบธรรมของเขา ความจริงเขาก็เปนลูกท่ีดี ยึดม่ันในกฎระเบียบ
ทุกอยาง แตพระเจาไมทรงพอพระทัยเพราะทาทีในใจของเขาไมถูกตอง ถาเขา
ใชเวลาตรวจสอบดูทาทีของตนเอง เขาก็คงจะตระหนักวา เขาเองก็ตองการ
การยกโทษดวยเชนกัน
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ทาที 6 อยางซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการไมใหอภัย

การไมใหอภัย จะนับแตมสะสมไวเสมอ
บุ ตรชายคนโตบรรยายคุณงามความดีสารพั นของตนให บิ ดาฟ งว า

"ตลอดหลายปมาน้ี ขาพเจาไดรับใชทาน" เขานับถึงการดีตางๆ ท่ีไดกระทําไป
และรู จํานวนปท่ี เขาได สํ่าสมคุณงามความดีไวเปนผลงานของเขา เขานับแตม
สะสมไว ซ่ึงเราทุกคนก็มีแนวโนมทํานองเดียวกันดวย เราชอบบันทึกรายการ
พฤติกรรมอันดีของเรา และนับรายการความบาปของคนอื่ นไวดวย เราพูด
เปรียบเทียบ ซ่ึ งในความคิดของเราน้ันเทากับเรากําลังยกตัวข้ึ นอยู ในช้ันท่ี
สูงกวาคนอื่น พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะทําลายการแบงแยกชนช้ัน ถาเราทําบาป
ความชวยเหลือของเรามีอยูในพระองคเทาน้ัน ถาเรากระทําความดี ก็เปนเพราะ
พระองคทรงเสริมกําลังเราใหทําได พระองคสมควรไดรับเกียรติทุกอยาง ในความดี
ท่ีเราไดกระทําปราศจากพระองคแลวไมสามารถทําอะไรไดเลย ทุกส่ิงท่ีเราเปนอยู
ก็อยูในพระองค การแบงแยกชนช้ันทุกอยางไดถูกทําลายไปหมดแลว และเรา
ทุกคนเปนหน่ึงเดียวกันในพระองค

พี่ชายคนโตนับแตมคุณความดีท่ีเขาไดทํา และนับความผิดบาปของนองชาย
น่ีคือสัญญาณบงบอกถึงการไมใหอภัยท่ีซอนอยูในใจของเราเสมอ เปโตรทูลถาม
พระเยซูวาเขาจะตองยกโทษใหแกพีน่องของเขากีค่รัง้ (มธ. 18.21-22) เทากบัจรงิๆ
แลวเขากําลังนับจํานวนครั้ งของความผิดท่ีกระทําตอเขา แตความรักไมชาง
จดจําความผิด (1 คร.13.5) ถาเราจะเช่ือฟงพระเยซูและดําเนินชีวิตในความรักแบบ
ท่ีพระองคทรงสําแดงแกเรา เราจะตองไมเก็บบันทึกความผิดของคนอื่นไว เม่ือเรา
ยกโทษ เราตองยกโทษอยางส้ินเชิง หมายถึงเรายอมปลอยใหมันผานพนไป
และไมจดจํามันไวอีกเลย เราอาจจะยังพอจําไดบางถาเราพยายามนึก แตเรา
ไมจําเปนตองทําอยางน้ัน เราสามารถยกโทษ และเดินจากมาเสีย และไมคิดหรือ
พูดถึงเรื่องน้ันอีกเลย

มีชวงหน่ึงท่ีฉันนับความผิดทุกอยางท่ีเดฟทําไวกับฉันและทําใหฉันโกรธ
ฉันรูเรื่องความผิดของเขาทุกอยาง เช่ือไหมละ ฉันถึงกับทําตัวเหนือกวาโดยการ
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อธิษฐานเผื่อเปนประจําเพื่อใหเขาเปล่ียนแปลง ฉันอธิษฐานเผื่อเขา แตกลับ
มองไมเห็นทาทีท่ีไมดีของตัวเองเลย แตตอนน้ีฉันนึกไมออกดวยซํ้าวาส่ิงสุดทาย
ท่ีเดฟทําแลวทําใหฉันโกรธหรือทอใจคือเรื่องอะไร ฉันใหรางวัลตัวเองโดยเลิกนับ
ความผิดทุกอยางของเขาไปเสีย ตอนน้ีฉันมีความสุขมากข้ึน สวนซาตานเปนทุกข
มากข้ึนเพราะมันสูญเสียปอมปราการในชีวิตของฉันไปแลว

จงถามตัวเองในตอนน้ี วา คุณกําลังนับจํานวนส่ิ งท่ี คนอื่ นทําไวกับคุณ
และส่ิงท่ี คุณได ทําเพื่ อคนอื่ นอยู หรือไม ถาใช คุณก็กําลังมุ งหนาไปสูปญหา
ในความสัมพันธแลวละ คุณกําลังซอนการไมใหอภัยไวในใจของคุณซ่ึงเปนส่ิงท่ี
คุณจะตองกลับใจเสียใหม

การไมใหอภยั จะอวดอางถึงพฤตกิรรมอันดขีองตนเอง
บุตรชายคนโตบอกกับบิดาของตนวา เขาไมเคยขัดขืนคําส่ังของผู เปน

พอเลย... เขากําลังอวดตัวในพฤติกรรมอันดีตางๆ ท่ีเขาไดทํา พรอมๆ กับกลาว
ประจานความผิดของนองชายของตน การพิพากษามักพูดในทํานองวา "คุณเปน
คนเลว สวนผมเปนคนดี" พระคัมภีรเต็มไปดวยบทเรียนมากมายท่ีสอนใหเรารูถึง
อันตรายของการตัดสินผูอื่น เราเกี่ยวในส่ิงท่ีเราไดหวาน เราตัดสินคนอื่นอยางไร
ตัวเราเองกจ็ะถูกตัดสินอยางน้ัน ถาเราหวานความเมตตา เราก็จะไดเก็บเกี่ยวความ
เมตตา ถาเราหวานการตัดสิน เรากจ็ะไดเกบ็เกีย่วการตัดสินดวย (มธ. 5.7, 7.1-2)

พี่ชายคนโตไมมีความเมตตา ซ่ึงมักจะเปนเชนน้ันสําหรับคนท่ีอวดความดี
ของตัวเอง พระเยซูมีเรื่องท่ีจะบอกตรงๆ จนอาจทําใหพวกฟาริสีเครงศาสนา
ในยุคของพระองครู สึกตกใจไดพระองคตรัสวา พวกเขาสอนในส่ิงท่ีถูกตอง
สมควรประพฤติตาม แตพวกเขากลับไมยอมทําตามคําสอนเลย พวกเขาทํา
ศาสนกจิตางๆ ตอหนาคนอืน่ พวกเขาเปนคนเสแสรง (หนาซ่ือใจคด) เพราะพวกเขา
ประพฤติตามบัญญัติทุกขอ แตไมยอมใชแมแต น้ิ วเดียวในการชวยเหลือใคร
พวกเขาลางถวยชามแตภายนอก ปลอยใหความสกปรกคางอยูดานใน พูดงายๆ
ก็คือ ถึงแมพฤติกรรมของพวกเขาจะดี แตจิตใจภายในของเขากลับช่ัวราย (มธ.23)
คนท่ีอวดตัววาชอบธรรมและเครงศาสนาบางคน อาจเปนคนท่ี ใจร ายท่ี สุด
ในโลกก็ได พระเยซูไมไดส้ินพระชนมเพื่อใหเราทุกคนมีศาสนา แตเพื่อใหเรามีความ
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สัมพันธใกลชิดกับพระเจาผานทางพระองค ความสัมพันธท่ีแทจริงกับพระเจา
จะชวยใหจิตใจของเราออนโยนลง ทําใหเราเปนคนออนสุภาพและมีเมตตาตอคนอืน่

ในคืนท่ีฉันน่ังอยูในโบสถโดยคิดวาฉันไมมีการไมใหอภัยใดๆ ติดคางอยู
ในใจน้ัน ฉันสามารถบอกคุณไดเลยวา ฉันใชเวลาอธิษฐานสัปดาหละกี่ ช่ัวโมง
อานพระคัมภีรสัปดาหละกี่บท แตฉันกลับไมรูสํานึกถึงทาทีในใจซ่ึงไมเปนท่ีพอ
พระทัยของพระเจาเลย ฉันเปนเหมือนรางทรงของพี่ชายคนโต ขอบพระคุณ
พระเจาท่ีพระองคทรงเปล่ียนฉันแลว แตฉันชอบใชเวลาตรวจสอบจิตใจของตนเอง
อยู เสมอวาฉันชอบอางเอาเกียรติในเรื่ องความดีตางๆ ท่ีพระเจาทรงกระทํา
ผานทางฉันหรือไม พระคัมภีรกลาววา เม่ือทําความดี อยาปลอยใหมือซายรูถึง
การซ่ึงมือขวาไดกระทํา น่ีหมายถึงเราตองไมนํามาคิด เรายอมใหพระเจาทรง
ใชเราเพื่อพระเกียรติของพระองค เสร็จแลวก็ทําเรื่องอื่นท่ีพระองคจัดเตรียม
ไวเพื่อเราตอไปอีก

คุณเคยเปรียบเทียบความดีของตัวเอง กับความช่ัวของคนอื่นบางไหม?
คุณเคยพูดในทํานองน้ีหรือเปลา "ไมนาเช่ือเลยวาเขาจะทําแบบน้ัน ถาเปนฉัน
ไมมีทางทําอยางน้ันหรอก" ถาเปนอยางน้ัน คุณกําลังมุงหนาไปสูปญหาแลวละ
ย่ิงคุณยกตัวเองข้ึนมากเทาใด คุณก็จะย่ิงเหยียดคนอื่นลงมากเทาน้ัน ความถอมใจ
ท่ีแทจริงยอมไมมีการนึกถึงตัวเองเลย... มันไมใชการจดจออยูท่ีตัวเอง

ถาเราคิดวาเราดีกวาคนอื่น เราจะรูสึกวาเปนเรื่องยากท่ีจะยกโทษใหแกเขา
ดังน้ัน ขอใหเราถอมตัวลงตอหนาพระเจา และลบความดีทุกอยางท่ีเราเกบ็บันทึกไว
ในสมองออกไปเสีย

การไมใหอภยั จะเอาแตบนวา
บุตรชายคนโตกลาวกับผู เปนพอวา "พอไมเคยใหอะไรแกผมเลยแมแต

นอยนิด เพื่ อผมจะได จัดงานเล้ียงฉลองและมีความสุขรื่ นเริงรวมกับเพื่ อนๆ
ของผมบาง" (ลูกา 15.29)

เขากําลังมีปญหาเรื่องทาทีแบบผูเสียสละ "ผมทํางานทุกอยาง สวนคนอื่นๆ
มัวแตเลนสนุกสนาน" เขาอาจเปนคนบางาน เปนคนท่ีไมรู จักผอนคลายและมี
ความสุขกับชีวิตบาง ดังน้ัน เขาจึงรูสึกอิจฉาใครก็ตามท่ีมีความสุข เขาบน บน
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และบนท่ีโดนคนอื่นเอาเปรียบ
คืนท่ี ฉันน่ังอยู โบสถฟงคําเทศนาเรื่ องการไมใหอภัยซ่ึงฉันคิดวาตัวเอง

ไมจําเปนตองฟงน้ัน พระเจาตรัสวาฉันไมยอมใหอภัยลูกชายคนโต เพราะเขา
ไมเจริญในฝายวิญญาณอยางท่ีฉันตองการใหเปน

ถาคุณพบวาตัวเองกําลังบนเรื่ องใครบางคนเปนพิ เศษ อาจเปนไปได
มากวาคุณเก็บซอนการไมใหอภัยเขาไวในใจของคุณ อาจเปนเพราะมีบางอยาง
หรือบางเรื่องท่ีคนผูน้ันเคยทําไวกับคุณ หรืออาจเปนเพียงแคบุคลิกภาพของเขา
ทําใหคุณรู สึกรําคาญใจ ในกรณีลูกชายคนโตของฉันน้ัน ฉันโกรธในเรื่องการ
ตัดสินใจของเขา ซ่ึ งฉันกลับลืมไปว าตอนท่ี ฉันอยู วั ยเดียวกั นกั บเขาน้ั น
ฉันตัดสินใจไดแยกวาเขาเสียอีก

จงยกโทษใหคนท่ี คุณรู สึกโกรธ ลองหาสวนดีแลวนํามาคิดใครครวญ
และพูดถึง จงอธิษฐานและเฝาดูพระเจาทําการในตัวคุณ และในคนท่ีคุณรัก

การไมใหอภัย จะทําตัวเหินหาง แบงแยก และตดัขาด
พี่ชายคนโตเรียกนองของเขาวา "ลูกคนน้ีของทาน" แตไมยอมเรียกเขาเปน

"นองชายของผม" เพราะเขาไดสร างกําแพงข้ึ นในใจของเขาเพื่ อขวางกั้ น
ระหวางเขากับนองชาย เขาไมยอมเขาไปรวมงานเล้ียงเฉลิมฉลองกับคนอื่นๆ
เขาตัดขาดความสัมพันธไมเพียงแตกับนองชายของตนเทาน้ัน แตยังตัดขาด
ความสัมพันธกับทุกคนท่ียินดีในการกลับมาของนองชาย

คุณเคยโกรธใครคนหน่ึง แลวก็ โกรธคนอื่ นเพิ่ มเพราะเขาไมยอมโกรธ
คนท่ีคุณโกรธบางไหม? มีบางครั้งท่ีฉันบนใหเดฟฟงเรื่องใครบางคนท่ีทําไมดีกับฉัน
แตแลวเดฟก็เริ่มพูดปกปองคนๆ น้ันข้ึนมา เขาเตือนใจฉันวาสงสัยเปนเพราะคนๆ
น้ันอาจเจอกับอะไรรายๆ ในวันน้ี จากน้ันก็เริ่มพูดถึงสวนดีของคนๆ น้ันใหฉันฟง

เขาพยายามชวยใหฉันมองเห็นสถานการณในแงมุมอื่น ไมใชมองแคเพียง
ดานเดียว แตฉันรูสึกโกรธเขา เพราะเขาพูดปกปองคนท่ีฉันกําลังโกรธ ความโกรธ
ของฉั นไม ได เพี ยงตั ดขาดฉั นกั บคนท่ี ฉันโกรธเท าน้ั น แต ยั งตั ดขาดฉั น
กับทุกคนท่ีชอบเขาดวย ฉันคิดวาคนท่ี ขุนเคืองใจและเต็มไปดวยความขมข่ืน
สวนใหญแลวจะเปนคนท่ีมีชีวิตโดดเด่ียวและตัดขาดจากคนอื่นๆ เขามัวแตสาละวน
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อยูกับความขมข่ืนของตัวเองจนไมมีเวลาเหลือไวสําหรับเรื่องอื่นใดอีก
พี่ชายคนโต ไมยอมเขาไปรวมในงานเล้ียง เพราะวาถาเขายอมไป เขาจะ

กลายเปนคนท่ีมีความสุข แตเขาชอบท่ีจะบนวา และจมอยูในความทุกขมากกวา
ความแตกแยกนํามาซ่ึ งความทุกข โศก ซ่ึ งเน้ื อหาเรื่ องน้ี มีความสําคัญมาก
ฉันจึงหยิบยกไปเขียนไวในอีกบทหน่ึง

การไมใหอภยั จะพดูถงึเรือ่งทีต่นเองไดรบัความเจ็บปวดเสมอ
เม่ือเรามีใจท่ีไมยอมใหอภัย เราจะพยายามหาขออางเพื่อคุยถึงเรื่องท่ี

คนอื่นทําใหเราเจ็บปวดอยูเสมอ เราพยายามหยิบยกมาคุยในการสนทนาบอยๆ
มากเทาท่ีเราจะทําได เราเลาใหใครก็ไดท่ีพรอมจะฟง พฤติกรรมเหลาน้ีควรเปน
สัญญาณบอกเราวา เรากําลังไมเช่ือฟงพระเจา และเราจําเปนตองแสวงหา
ความชวยเหลือจากพระองคในทันทีเพื่อเยียวยาความเจ็บชํ้าใหหายไป อะไรท่ี
เต็มอยู ในใจก็จะลนไหลออกมาทางปาก ถาอยากรู วาตัวตนท่ีแทจริงของเรา
เปนอยางไร ก็ตองลองฟงส่ิงท่ีตัวเองพูดออกมา

พี่ชายคนโต บอกพอของตนวา พอทําดีกับลูกชายคนท่ีไมสมควรจะไดรับ
ความดีเลย นอกจากน้ี เขายังพูดถึงความบาปสารพัดอยางท่ีนองชายของตน
ไดกระทํา (ลูกา 15.30) เขากําลังโกรธ ยืนยันไดจากคําพูดของเขา พระเยซูตรัสวา
เม่ือเราโกรธ เราตองยอมปลอยให มันผานไป หมายถึง เราตองเลิกพูดถึง
เรือ่งน้ันอยูเรือ่ยๆ เคยคิดไหมวา คุณอางวาไดยกโทษใหใครบางคนไปแลว แตพอเขา
ทําอะไรท่ีรบกวนใจคุณอีก คุณก็รีบเอยถึงความผิดเดิมๆ ของเขาข้ึนมาอีก?
เราทุกคนตางก็เคยทําแบบน้ัน มันหมายความวาเราไมไดยกโทษใหเขาอยางแทจริง
ซ่ึงเราตองทูลขอความชวยเหลือจากพระเจาในเรื่องน้ี

การไมใหอภยั จะรูสึกขมข่ืนเมือ่ฝายทีท่ํารายเขาไดรบัพร
พี่ชายคนโตรู สึกอิจฉาและโกรธนอง และเขารูสึกขมข่ืนท่ีเห็นพออวยพร

นองชายของตน เขาไมอยากใหนองผูสุรุยสุรายของเขาไดจัดงานเล้ียง ไดกินเน้ือวัว
อวนพี ไดเส้ือผาใหม รองเทาใหม และแหวนวงสวย เขารูสึกขมข่ืนอยางรุนแรง

การขมข่ืนเม่ือเห็นคนอื่ นได ดีน้ัน สะทอนให เห็นถึงบุคลิกภาพของเรา
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อยางมากมาย พระเจาตองการใหเราช่ืนชมยินดีกับผูท่ียินดี และรองไหกับผูท่ีรองไห
พระองคตองการใหเราไววางใจพระองคท่ีจะทําในส่ิงท่ีเหมาะกับแตละคน นองชาย
คนเล็กในเรื่องน้ีไดทําผิดจริง แตตอนน้ีเขาตองการการอภัยโทษ การยอมรับและ
การเยียวยา ผูเปนพออาจวางแผนไววาจะพูดคุยกับเขาถึงเรื่องพฤติกรรมของเขา
ในภายหลัง แตในขณะน้ีเขากําลังตองการความรัก เขาจําเปนตองไดเห็นการ
สําแดงคุณความดีและความเมตตาของคุณพอ พระเจาจะกระทําอยางถูกตอง
เหมาะสมกับแตละคนเสมอ พระองคทรงมีเหตุผลของพระองควาทําไมจึงทรง
ทําอะไรอยางท่ีทรงกระทําอยู การท่ีเราไมเห็นดวยหรือคิดวาไมยุติธรรม ก็ไมไดทํา
ใหพระองคเปล่ียนไป ถาเรามีทาทีท่ีขมข่ืน เราเองตางหากท่ีจะเปน ฝายทุกขใจ

ทุกคนตางก็เขาไปรวมในงานเล้ียงท่ีผู เปนพอจัดตอนรับลูกชายคนเล็ก
มีเพียงพี่ชายหนาบูดเทาน้ันท่ีไมยอมไปรวมรื่นเริงกับคนอื่น ทาทีท่ีไมดีของเขา
ทําใหเขาไมยอมเขาไปสังสรรคในงานเล้ียง เขาจําเปนจริงๆ ท่ีจะใหรางวัลตัวเอง
โดยการยกโทษ

อยากใหคุณแนใจวาคุณไมไดเก็บซอนการไมใหอภัยใดๆ ไวในใจ โดยการ
ยอนกลับไปพิจารณาทบทวนดูรายการท้ังหมดน้ีอีกครั้ งดวยใจท่ีเปด จงทูลขอ
ใหพระเจาเปดเผยวามีความขมข่ืน ขัดเคืองใจ หรอืการไมใหอภัย หรือความนอยอก
นอยใจใดๆ ซอนอยูหรือไม ลองตรวจดูวามีอาการใดๆ ของการไมใหอภัยแสดง
ออกมาบางหรือไม ถามี จงเขามาหานายแพทยเยซูเพื่อใหพระองคทรงรักษา
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ความเปนนํ้าหน่ึ งใจเดียวกัน การตกลงใจ และความกลมเกลียว คือส่ิ งท่ี
พระวจนะของพระเจาหนุนใจและส่ังไวตลอดพระคัมภีรท้ังเลม หนทางเดียวท่ีเรา
จะคงรักษาส่ิ งเหลาน้ี ไว ไดก็ คือเราตองเต็มใจท่ี จะเปนคนท่ี ไวในการยกโทษ
และมีจิตใจเมตตาตอผูอื่นอยางกวางขวาง โลกเราทุกวันน้ีเต็มไปดวยการไมลง
รอยกัน เราไดยินขาวเรื่องสงคราม ความเกลียดชัง และ การลุกฮือตอตานรัฐบาล
คณะนิกายคริสตจักร และองคกรทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ อยูเปนประจํา แตใน
ทามกลางส่ิงท้ังปวงเหลาน้ี พระเจาทรงนําเสนอสันติภาพใหแกเรา เราสามารถ
เลือกไดวาจะดําเนินชีวิตในแนวทางใด




12
บทที่

ดูเถิด เปนการดีและนาช่ืนใจมากสักเทาใด ท่ีพี่นองอาศัยอยู
ดวยกันเปนนํ้าหน่ึงใจเดียว

สดุดี 133.1
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ผูเขียนพระธรรมสดุดีกลาวตอไปอีกวา ท่ีใดท่ีมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
พระเจาจะทรงบังคับบัญชาพระพรท่ีน่ันคือใหชีวิตจําเริญเปนนิตย พระเจาทรง
ใหเกียรติแกผูท่ีมุงดําเนินชีวิตอยูในความกลมเกลียว พระเยซูตรัสวา ผูใดท่ีสราง
และรักษาสันติสุขไว ผูน้ันไดช่ือวาเปนบุตรของพระเจา ซ่ึงหมายความวาเขาเปน
ผู ใหญฝายวิญญาณ เขาดําเนินชีวิตเหนืออารมณความรู สึก และพรอมท่ีจะ
ถอมตัวลงภายใตพระหัตถทรงฤทธ์ิของพระเจาและเช่ือฟงพระองค เขาเปนคนริเริม่
และเอาจริงเอาจังในการรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน

ลองนึกภาพบรรยากาศท่ีคุณอาศัยหรือทํางานอยู มันมีความสงบสุขไหม?
ผูคนเขากันไดดีไหม? ถาไม คุณไดทําอะไรเรื่องน้ีบาง? คุณสามารถอธิษฐาน คุณ
สามารถหนุนใจคนอื่นใหเขาใจกัน และถาการขาดความกลมเกลียวในเรื่องใดๆ
เปนผลมาจากความผิดของคุณ คุณก็ตองเปล่ี ยนแปลง คุณสามารถหยุด
ทุ มเถียงกันในเรื่ องท่ี ไม เปนสาระสําคัญอะไรเลย คุณสามารถเปนคนแรกท่ี
กลาวคําขอโทษถามีเรื่องขัดแยงใดๆ กับคนอื่น ผลอันดีประการหน่ึงท่ีเกิดจาก
ปญญาก็คือสันติสุข จงดําเนินในปญญา แลวชีวิตของคุณจะไดรับพร

  

จงเลือกความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน

ดังท่ีไดกลาวไปแลว ไมวาเราจะหันไปทางไหนก็มีความวุนวายอยูท่ัวไป ดังน้ัน
ถ าเราตองการความเปนนํ้าหน่ึ งใจเดียวกันและสันติ สุขซ่ึ งเป นผลของมัน
เราก็ตองต้ังใจเลือกเอา เราตองเรียนรูถึงวิถีทางของพระเจาและทําการรวมกับ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค เพื่อสงเสริมใหเกิดสันติสุขข้ึน

แตปญญาจากเบื้ องบนน้ั นบริ สุทธ์ิ เปนประการแรกแลว
จึงเปนความสงบสุข สุภาพและวางาย เปยมดวยความเมตตาและผล
ท่ีดี ไมลําเอียง ไมหนาซ่ือใจคด

ยากอบ 3.17



141

ทุกคนท่ี แต งงานแลวยอมรู ว า บอยครั้ งเราจะพบเจอกับเรื่ องท่ี เรา
ไมเห็นดวยกันหลายเรื่องทีเดียว ตามปกติแลวเราจะแตงงานกับคนท่ีบุคลิกภาพ
ตรงกันขามกับเรา ซ่ึงหมายความวาเรามักจะมีความคิดท่ีตางกัน เราอาจจะ
ไม เห็นดวยกัน แต เราสามารถเรียนรู ท่ี จะไม เห็นดวยกันแบบให เกียรติและ
ยอมรับกันได

เดฟกับฉันตางกันมาก และเราเสียเวลาเปลาไปหลายปในการถกเถียงกัน
จนกระท่ังเราไดเรียนรูถึงอันตรายของการทะเลาะเบาะแวงและฤทธ์ิเดชของการ
เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน เราไดทําสัญญาท่ีจะรักษาสันติสุขในความสัมพันธ ในบาน
และในพันธกิจของเรา เราเช่ืออยางหนักแนนวาพระเจาไมสามารถอวยพรเรา
อยางท่ีพระองคทรงปรารถนาได ตราบใดท่ีเรายังแตกแยกกันอยู  คุณอาจคง
เคยไดยินคํากลาวท่ีวา "รวมกันเราอยู แยกกันเราตาย" มาแลว มันเปนความจริง
พระคัมภีร กล าวว า หน่ึ งคนเอาชนะพันคนได  และสองคนจะชนะหม่ื นคน
จากพระคัมภีรตอนน้ี เราจะเห็นถึงฤทธ์ิเดชท่ีทวีคูณข้ึนเม่ือเราเลือกท่ีจะดําเนินชีวิต
ในความกลมเกลียวปรองดองกัน

ฉันคือตนเหตุสวนใหญท่ีเราทะเลาะกัน เดฟเปนคนท่ีรักสงบเสมอ และเขา
รูสึกไมชอบความตึงเครียดท่ีเกิดจากการทะเลาะเบาะแวงและโกรธกัน ฉันถูกเล้ียง
มาในครอบครัวท่ีขาดความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ฉันตองเรียนรูวาความสงบสุข
คืออะไร ฉันศึกษาพระวจนะของพระเจาเพื่อจะเรียนรูวาตนเองตองเปล่ียนแปลง
อะไรบางเพื่อเราจะไดมีสันติสุข ฉันพบวาไมมีทางท่ีเราจะมีสันติสุขได ถาไมมี
ความถอมใจ ความถอมใจคือคุณธรรมขอใหญท่ีเราตองแสวงหา ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ียาก
ท่ีสุดท่ีเราจะบรรลุถึงและดํารงรักษาไว

คนท่ีถอมใจอยางแทจริงยอมปลีกตัวออกจากการพูดคุยไรสาระตางๆ
เพราะมันจะนําพาเราไปสู ชีวิตท่ีไรศีลธรรมมากข้ึนไปเรื่อยๆ คนถอมใจจะปด
ความคิดของเขาจากการทะเลาะทุ มเถียงอยางไร เหตุผลในคําถามท่ี ไรสาระ
เพราะเขารูวาส่ิงเหลาน้ีรังแตจะนําไปสูความแตกแยก

คุณจําไดครั้ งสุดทายท่ี คุณทะเลาะกับใครบางคนในเรื่ องยิบยอยมากๆ
และออกจะไรสาระไดไหม? บางที คุณอาจเจออะไรรายๆ มาตลอดท้ังวัน และคุณ
ก็พูดอะไรออกไปซ่ึงไมนาพูดเลย สุดทายก็ทะเลาะกัน ท่ีจริงคุณนาจะเอยปาก
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ขอโทษทันที แตความหย่ิงทําใหคุณดึงดันพูดอะไรโงเขลาออกไปเรื่อยๆ เพื่อ
พิสูจนวาคุณเปนฝายถูก คุณทําใหวันน้ันสูญเปลา เกิดความตึงเครียด ปวดหัว
มวนทอง และอารมณเสียจนไมอยากอธิษฐาน คุณรู ดีในใจวาคุณทําตัวไมดีเลย
ใจหน่ึงคุณก็อยากจะบอกวา "ฉันขอโทษจริงๆ เปนความผิดของฉันเอง ขอใหคุณ
ยกโทษใหฉันดวยนะ" แตอีกใจหน่ึง เน้ือหนังของคุณน่ันแหละทําใหคุณด้ือดึง
ไมยอมพูดออกมา

ฉันจําเรื่องราวหลายครั้งท่ีเปนแบบน้ันได แตขอบคุณพระเจาท่ีฉันไมได
มีชีวิตแบบน้ันอีกแลว ฉันเกลียดการแตกแยก ความวุนวาย การไมลงรอยกัน
และความขัดแยง การเปนฝายถูกอาจไมไดทําใหเราไดดีอะไร หลายครั้ งเรา
ทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นเพียงแคพยายามท่ีจะพิสูจนวาเราเปนฝายถูก แตถึงแม
จะใช เราไดอะไรกลับมาเปนแกนเปนสารหรือไม นอกเหนือจากความรู สึก
ภาคภูมิใจ? ฉันคิดวา จะดีกวาแคไหนถาเรายอมถอมตัวลงและยอมใหพระเจา
เปนผูแกตางแทนเรา พระองคทรงสามารถท่ีจะพิสูจนใหเห็นไดวาเราเปนฝายถูก
ในสถานการณน้ันๆ ถาน่ันคือแผนการอันยอดเย่ียมของพระองค พระวจนะ
ของพระเจากลาววา ความรักไมยึดถือสิทธิของตนเองฝายเดียว (1 คร.13.5)
ไมแมกระท่ังการถือสิทธิวาตนเองจะตองเปนฝายถูก คุณเต็มใจไหมท่ีจะปลอย
ใหคนอื่นคิดวาเขาเปนฝายถูก ถึงแมคุณจะไมเช่ือเชนน้ันก็ตาม แทนท่ีจะมาน่ัง
ทะเลาะกัน? ถาใช คุณก็ใกลการเปนผู สรางสันติสุขและคงรักษาความเปน
นํ้าหน่ึงใจเดียวกันเขาไปอีกกาวหน่ึงแลว

ไม นานมาน้ี ฉั นได เ ดิ นทางพร อมกั บสมาชิ กประมาณสิบเอ็ ดคนใน
ครอบครัวของเรา มีเดฟ ลูกของเราสองคนกับคู สมรสของเขา และหลานๆ
อีกเจ็ดคน ซ่ึงบางคนก็เปนวัยรุนแลว เราทุกคนพักในบานหลังเดียวกันและเกิดการ
กระทบกระท่ัง เสียอกเสียใจกันข้ึน ไมใชทุกคนท่ีอยากจะทําอะไรเหมือนกัน
ดูโทรทัศนรายการเดียวกัน เลนเกมส เดียวกัน หรือทานอาหารรานเดียวกัน
วัยรุนบอยครั้งก็มีทาทีท่ีทําใหเราอิดหนาระอาใจได แตเราก็ตองเตือนใจตัวเองวา
สมัยท่ีเรายังเปนวัยรุน ความประพฤติของเราก็ไมไดดีไปกวาพวกเขาเทาไหร

ประเด็นของฉันก็คือ ถึงแมทุกคนท่ีรวมในการเดินทางครั้งน้ีจะเปนคริสเตียน
ท่ีปรารถนาจะเช่ื อฟงพระเจาและรักษาความสงบสุขเหมือนกัน เรายังตอง
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เหน่ือยกันหนอย ซ่ึงก็เหมือนกันถาคุณอยากเห็นความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
เปนไปไมไดเลยท่ีจะรักษาบรรยากาศของสันติสุขไวไดในสถานการณท่ีฉันกลาวถึงน้ี
ถ าทุกคนไม เต็มใจท่ี จะถอมตัวลงและพรอมท่ี จะแสดงความเมตตาและการ
ใหอภัยกัน พระเจาทรงทราบดีวาทําไมพระองคจึงสอนเราไวในพระวจนะของ
พระองคใหเปนคนไวในการยกโทษ ซาตานน้ันวนเวียนอยูรอบๆ ตัวเรา คอย
พยายามหาโอกาสท่ีสรางปญหาข้ึนมา แตพระเจาทรงประทานวิธีท่ีเราจะเอา
ชนะมันไวแล ว จงเต็มไปดวยความเมตตา อดทนนานและอดกล้ั นไว  รู จัก
เขาใจคนอื่น ยอมรับถึงความผิดบาปของตัวเอง แลวมันจะชวยใหคุณไมดวน
ตัดสินคนอื่น แตจะไวในการยกโทษใหเขาไดอยางส้ินเชิง เพื่อคุณจะไดไมตก
หลุมพรางของซาตานโดยการทะเลาะเบาะแวงกัน

ความสัมพันธ เปนเรื่ องท่ี สําคัญสําหรับเราทุกคน ความสัมพันธ ท่ี แย
ทําใหเราทุกขทรมาน แตความสัมพันธ ท่ี ดีเปนประโยชนและเปนพระพรใหญ
ท่ีสุดอยางหน่ึงในโลก ซาตานจึงพยายามทําลายความสัมพันธของเรา เพราะมัน
รู ถึงฤทธ์ิ เดชของความเปนนํ้าหน่ึ งใจเดียวกัน มันใชความแตกตางในบุคลิก
ของเรามาสรางปญหาแกเรา มันทําใหเราเขาใจผิดในคําพูด กอใหเกิดความรูสึก
เสียใจ ความโกรธ และทาทีด้ือดึงจนเราไมยอมท่ีจะยกโทษ แตเรามีสิทธิอํานาจ
เหนือซาตานแลว เราสามารถตอสู กับมันและยุทธอุบายท้ังส้ินของมันในการ
กอใหเกิดความแตกแยกในความสัมพันธข้ึนภายในบาน ในท่ีทํางาน ในโรงเรียน
ในคริสตจักร หรือในท่ีใดๆ ท่ีเราอยู

ลองถามตัวเองดูวา ความโกลาหลวุนวายมีประโยชนอะไรบาง? มันทําให
เกิดอะไรดีๆ ข้ึนมา หรือทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรบางไหม? สวนใหญแลว
การทะเลาะทุมเถียงกันมีแตทําใหเราเปนทุกข และไมไดเปนประโยชนใดๆ เลย
ขอใหเราตัดสินใจท่ีจะสรางสันติสุขข้ึน ไมมีใครในพวกเราหรอกท่ีจะสามารถ
กําจัดความโกลาหลวุนวายใหหมดไปจากโลกได แตเราแตละคนสามารถรับผิดชอบ
ตอชีวิตและความสัมพันธสวนตัวของเราได จงเริ่มตนอธิษฐานทูลถามพระเจาวา
คุณเองตองเปล่ียนแปลงเรื่องใดบางเพื่อใหเกิดสันติสุขข้ึนในชีวิตของคุณ
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การพิจารณาดูขอพระคัมภีรเหลาน้ีอยางใกลชิด จะทําใหเราเห็นไดทันทีวา
เราจะไมสามารถดําเนินชีวิตในความกลมเกลียวกันไดเลยถาทาทีของเราไมถูกตอง
เราตองมีทาทีท่ีถอมใจ ซ่ึงเปนทาทีท่ีพรอมจะปรับตัวและปรับเปล่ียนตัวเอง
ใหเขากับคนและสถานการณ เราควรกลายืนหยัดเพื่อส่ิงท่ีเราเช่ือวาถูกตอง
แตในเรื่องเล็กนอยท่ีเราพอจะปรับใหเขากับคนอื่นได เราก็ควรพยายามทํา

ไมใชเรื่องดีท่ีใครจะไดอะไรตามท่ีเขาเรียกรองอยู ทุกครั้ งไป เราตองมี
ประสบการณในการยอมฟงซ่ึงกันและกันดวยความถอมใจและความรัก บางครั้ง
เราตองยอมหลีกทางใหคนอื่น และเห็นแกความตองการของเขาดวย และเราตอง
ทําดวยทาทีท่ีดี

สวนใหญในชีวิตคูของเราน้ัน ถาเราออกไปทานอาหารนอกบาน เดฟมักจะ
ใหฉันเปนคนเลือกรานเอง เขาเปนคนชอบอะไรงายๆ จะทานรานไหนก็ไมมีปญหา
แตสําหรับฉันแลวแมจนถึงตอนน้ีก็ยังถือเปนเรื่องท่ีสําคัญ ในชวงหลายปท่ีผานมา
ไมรูเพราะอะไร เขาเคยเปนคนท่ีจุกจิกมากเรื่องจะกินอะไรท่ีไหน จูๆ เขาก็เกิด
ไมชอบรานท่ีฉันชอบไปเปนประจําข้ึนมา เขาบอกวาไมชอบกระเทียม และอาหาร
อติาเลียนกเ็ปนอาหารโปรดของฉัน ดังน้ัน คุณก็คงเห็นแลววาปญหาเกิดข้ึนตรงไหน

  

พรอมท่ีจะปรับตัว

พวกเราสวนใหญอยากไดอะไรตามใจของเรา แตการท่ีมีความเปนนํ้าหน่ึง
ใจเดียวกันไดน้ัน เราตองเรียนรูในการปรับตัวและปรับเปล่ียนตัวเอง ลองพิจารณา
ขอพระคัมภีรตอไปน้ีดู

จงเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันอยาใฝสูงแตจงถอมใจลงยอมทํา
การตํ่า อยาถือวาตัวฉลาด อยาทําช่ัวตอบแทนช่ัวแกผูหน่ึงผูใดเลย
แตจงมุงกระทําส่ิงท่ีใครๆ ก็เห็นวาดี ถาเปนไดคือเทาท่ีเรื่องข้ึน
อยูกับทานจงอยูอยางสงบสุขกับทุกคน

โรม 12.16-18
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ฉันชอบอาหารจีนดวย ถึงแมเขาจะชอบทานมันบางเปนบางครั้ง ก็ตองไมใหมัน
เล่ียนเกินไปหรือมีกล่ินติดปาก ฉันเห็นอาการชัดขนาดน้ันแลวก็จําเปนตองปรับตัว
ใหเขากบัเขาในเรือ่งน้ี ฉันชอบเลือกรานอาหารอยูเปนประจํา ดังน้ัน ฉันกต็องปลอย
ใหเขาไดเลือกตามใจเขาบางถาเขาตองการ

ฉันตองยอมรับวาเรื่องน้ีมันยากสําหรับฉันอยูบาง ทุกครั้ งท่ีเราไดอะไร
ตามใจเรามาตลอด จูๆ ตองมาเปล่ียนมันก็ตองเปนเรื่องท่ียากแนนอน แตฉัน
ก็เตือนใจตัวเองวา เดฟปลอยใหฉันเลือกรานอาหารมาตลอดส่ีสิบส่ีป ตอนน้ี
ก็ตองเปล่ียนใหเขาไดเลือกบาง บางครั้งเราก็ปรับตัวไดงายกวา ถาเราไมตอบโต
ดวยอารมณและใชเหตุผลกับตัวเองสักหนอย

ขอพระคัมภีรขางตนยังบอกเราวา อยาใหเราคิดถือตัวเกินขนาด เราไมควร
คิดวาส่ิงท่ีเราตองการน้ันสําคัญกวาส่ิงท่ีคนอื่นตองการ เราทุกคนมีคุณคาเทากัน
มีสิทธิเทาเทียมกัน การเตือนตัวเองในใจแบบน้ีเสมอจะชวยใหเราปรับตัวใหเขากับ
ความตองการของคนอื่นได

เพิ่มพูนฤทธิ์เดชในการอธิษฐานของคุณ

การอธิษฐานคือสิทธิพิเศษอันใหญหลวงท่ีสุดท่ีเรามีอยู ซ่ึงชวยเปดประตู
ใหเราเขาไปสูฤทธ์ิเดชและพระพรอันมหาศาลสําหรับชีวิตของเราและคนอื่นได
พระเจาทรงฟงและตอบคําอธิษฐานของเรา แตพระองคตรัสวาเราตองอธิษฐาน
โดยปราศจากความโกรธและตองรวมใจกันใหได

      

เหตุฉะน้ั นข าพเจ าปรารถนาใหผู ชายท้ั งหลายอธิษฐาน
ในท่ีทุกแหงดวยใจบริสุทธ์ิปราศจากโทโสและการเถียงกัน

1 ทิโมธี 2.8

ขอพระคัมภีรตอนน้ีกลาวไวอยางเรียบงายวา เราตองอธิษฐานโดยปราศจาก
ความโกรธ ในมาระโกบทท่ี 11 พระคัมภีรบอกเราวา เม่ือเราอธิษฐาน เราจะตอง
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ยกโทษใหคนท่ีเราโกรธเคืองเสียกอน เปนอีกขอหน่ึงท่ียืนยันวา เราไมสามารถ
อธิษฐานและหวังวาจะไดรับคําตอบ ถาทาทีในใจของเรายังเต็มไปดวยความโกรธ
และการทะเลาะทุมเถียงกัน

โลกเราทุกวันน้ีเต็มไปดวยคนข้ีโมโหกันมากมาย และหลายคนในกลุมน้ี
เปนคริสเตียนท่ีรูจักคําสอนเหลาน้ีดวยซํ้า เขาอธิษฐานและเขาใจผิดไปวาถึงเขา
จะโกรธก็คงไมมีผลอะไร เขาอาจคิดวาความโกรธของเขาน้ันชอบธรรมดีแลว
แตพระเจาทรงตําหนิเรื่ องน้ีและกลาววาเราตองแกไขมันใหเรียบรอยกอนท่ี
จะเขามาอธิษฐาน หนทางท่ีดีท่ีสุดในการเขาเฝาพระเจาดวยการอธิษฐานก็คือ
เราตองกลับใจใหมจากความบาปของเราเสียกอน และตองแนใจวาเราไมได
เก็บซอนการไมใหอภัยคนอื่นใดไวในใจของเรา เราจะคาดหวังใหพระเจายกโทษ
ใหเราไดอยางไร ในเม่ือเราเองยังไมยอมยกโทษใหแกคนอื่น? ฉันแนใจวาความผิด
ท่ีเราทําตอพระเจาน้ันคงจะรายแรงกวาความผิดท่ีคนอื่นทําตอเราเปนแน

  

เรากลาวแกทานท้ังหลายอีกวา ถาในพวกทานท่ีอยู ในโลก
สองคนจะรวมใจกันขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด พระบิดาของเราผูทรงสถิตใน
สวรรคก็จะทรงกระทําให

มัทธิว 18.19

ขอพระคัมภีรตอนน้ีนาอัศจรรยจริงๆ ถาเราทุกคนเช่ือตามท่ีพระคัมภีร
เขียนไวจริง เราก็ตองอุทิศตัวท่ีจะดําเนินชีวิตในความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวและ
ความกลมเกลียวแน การเยอหย่ิ งดวยความเขลาของเราไม คุ มกับฤทธ์ิ เดช
ในการอธิษฐานท่ีสูญเสียไปเลย

ครั้ งหน่ึงในชีวิตฉัน ฉันเคยคิดแบบคนเขลาวา อยากจะทะเลาะกับเดฟ
เม่ือไหรก็ได แลวเม่ือถึงเวลาท่ีชีวิตมีปญหา ตองการความชวยเหลือจากพระเจา
ในเรื่องใดในชีวิตก็คอยมารวมกันอธิษฐานกับเดฟดวยการอธิษฐานแบบ "รวมใจ
อธิษฐาน" แตเทาท่ี เราเห็นจากมัทธิว 18.19 แลว การอธิษฐานแบบน้ีจะไม
เกิดผลแน ฤทธ์ิ เดชในการอธิษฐานอยางท่ีพระเจาตรัสถึงน้ี มีไวสําหรับผู ท่ี
อุทิศตัวท่ีจะสรางและรักษาไวซ่ึงสันติสุขเทาน้ัน ถามีใครทําอยางน้ัน พระเจา
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ขณะน้ันเปโตรมาทูลพระองควา "พระองคเจาขา หากพี่นอง
ของขาพระองคจะกระทําผิดตอขาพระองคเรื่อยไป ขาพระองคควร
จะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือ"

มัทธิว 18.21

      

ก็จะทรงชอบพระทัยและพระองคจะทรง ใหเกียรติแกคําอธิษฐานของเขาเปน
พิเศษ ถัดจากขอพระคัมภีรตอนน้ีเองท่ีเปโตรถามพระเยซูวา เขาตองยกโทษ
ใหแกพวกพี่นองของเขากี่ครั้ ง เปโตรตองการท่ีจะมีฤทธ์ิเดชในการอธิษฐาน
แบบน้ี แตดูเหมือนเขาจะยอมรับวากําลังมีปญหากับพวกสาวกบางคนอยู เขาถาม
พระเยซูวาพระองคคาดหวังให เขารักษาสันติสุขไวนานแค ไหน คําตอบของ
พระเยซูน้ัน สรุปส้ันๆ คือพระองคตองการใหเปโตรยกโทษไปเรื่อยๆ ตราบเทาท่ี
จําเปนตองทําเพื่อรักษาความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันไว

รวมกันแลวเปนส่ีรอยเกาสิบครั้ง แตจริงๆ แลวความหมายงายๆ ของ
ส่ิงท่ีพระเยซูตรัสก็คือ "จงยกโทษบอยๆ เทาท่ี จําเปนตองทํา และอยาจํากัด
จํานวนครั้ง"

การอธิษฐานเปนของประทานท่ีทรงคุณคาและเต็มไปดวยฤทธ์ิ เดชมาก
เกินกวาท่ีเราจะเอามาแลกกับการดําเนินชีวิตในความไมลงรอยกัน จงใชเวลา
กอนท่ีคุณจะอธิษฐานเพื่อสํารวจจิตใจตนเองวาคุณจําเปนตองคืนดีกับใครท่ีคุณ
รูจักหรือไม ขอใหคุณเปนฝายรุกในการสรางสันติสุข

พระวจนะของพระเจาบอกเราวา เม่ือเรานําเครื่องบูชามายังแทนแลว

ฉันแนใจวา เปโตรคิดวาเขาใจกวางมากพออยูแลว แตคําตอบของพระเยซู
คงทําใหเขาตกใจเปนแน

พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรามิไดวาเพียงเจ็ดครั้ งเทาน้ัน
แตเจ็ดครั้งคูณดวยเจ็ดสิบ

มัทธิว 18.22
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ถาเรานึกข้ึนไดวาพี่ นองคนใดมีเรื่ องราวกับเรา เราควรละเครื่ องบูชาน้ันไว
แลวกลับไปคืนดีกับพี่นองคนน้ันเสียกอน (มธ. 5.24) น่ีคือคําสอนใหเราเปนฝายรุก
ในการสรางสันติสุขอยางชัดเจน

ฤทธิ์เดชในการปรนนิบัติ

มีฤทธ์ิ ย่ิงใหญของพระเจาเตรียมไวพรอมสําหรับเราแลว เม่ือเรามอบ
ถวายตัวเองไวเพื่อการปรนนิบัติพระเจา พระเยซูสงสาวกของพระองคออกไป
สองตอสอง และส่ังใหพวกเขาประกาศขาวประเสริฐและรักษาโรคภัยไขเจ็บ
ใหหาย พระองคยังทรงส่ังพวกเขาใหไปสืบเสาะหาบานท่ีพวกเขาสามารถพักอาศัย
อยูไดอยางมีสันติสุข (ลก. 10.1-9) พระองคทรงทราบดีวา ถาพวกเขาตองการเห็น
ฤทธ์ิเดชไหลผานชีวิต พวกเขาจะปลอยใหมีความโกลาหลวุนวายอยูในวิญญาณ
ไมได พระสัญญาท่ีพระองคทรงประทานแกพวกเขาน้ัน ทําใหเห็นวาเปนเรื่องคุมคา
ท่ีพวกเขาจะตอง ทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาความปรองดองและกลมเกลียวกันไว

  

ดูเถิดเราได ใหพวกทานมีอํานาจเหยียบงูรายและแมงปอง
และมีอํานาจใหญย่ิงกวากําลังศัตรูไมมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะทําอันตราย
แกทานไดเลย

ลูกา 10.19

ฉันอยากใหพระสัญญาขอน้ีเปนจริงในชีวิตของฉัน และฉันแนใจวาคุณเอง
ก็ตองการดวย ดังน้ัน ขอใหเราอุทิศตัวท่ีจะดํารงอยูในความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
ในความกลมเกลียวและการปรองดองกัน น่ีไมไดหมายความวาเราตองคอยคิด
เหมือนคนอื่นอยูตลอด หรือตองคลอยตามการตัดสินใจของเขาไปหมดทุกครั้ง
แตหมายความวาเราตกลงใจท่ีจะไมหยิบยกเอาเรื่องเหลาน้ีมาตอสูกัน เราสามารถ
หลีกเล่ียงจากการทะเลาะเบาะแวงไดมากมายหลายเรื่อง หากเรายอมท่ีจะไมไปยุง
กับเรื่องราวของคนอื่น ส่ิงหน่ึงท่ีเราควรจดจําไวก็คือ ถาเราไมไดมีหนาท่ีรับผิดชอบ
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ในเรื่องดังกลาว เราก็ไมจําเปนตองออกความคิดเห็นในเรื่องน้ัน
บ อยครั้ ง ท่ี เรามั กแสดงความคิ ดเห็ นออกไปโดยท่ี ไม มี ใครร องขอ

หรือตองการดวยซํ้า มันจึงกลายเปนตนเหตุของการถกเถียงกันหรือทําใหคนอื่น
เสียใจ ฉันเปนคนท่ีอาจชอบแสดงความคิดเห็นออกไปแบบอิสระ แตฉันไดทูลขอ
ใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงชวยใหฉันรูจักใชปญญาท่ีจะเก็บความคิดเห็นไวในใจ
ยกเวนจะมีคนขอใหพูด ฉันยังไมบรรลุถึงความสมบูรณในเรื่องน้ีหรอก แตฉัน
กําลังเรียนรูถึงความสําคัญของมันเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

อัครทูตเปาโลเขียนหนังสือไปยังคริสตจักรในเมืองฟลิปป ซ่ึงทานไดหนุนใจ
ผูหญิงสองคนช่ือนางยูโอเดีย กับนางซินทิเค ใหปรองดองกัน ทานยังหนุนใจ
คนอื่นใหชวยคนท้ังสองกลับคืนดีและรวมกันรับใชตอไป เพราะท้ังสองคนเคยมี
สวนรวมในการประกาศขาวประเสริฐมาแลว (ฟป. 4.2-3) เราไมทราบแนชัดวา
ท้ังสองคนทะเลาะกันดวยเรื่องใด สวนหน่ึงอาจจะเกิดจากการท่ีท้ังสองคนชอบ
แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจของอีกฝายก็ได เปาโลคงไดยินขาวเรื่ องท่ี
ผูหญิงสองคนน้ีไมคอยจะเขากัน และรูวาเรื่องน้ีจะสงผลใหการรับใชของพวกเขา
ออนแอลง ทานจึงได ใช เวลาเขียนจดหมายฝากโดยแทรกคําแนะนําสําหรับ
ท้ังสองคนไวเปนพิเศษในเรื่ องน้ี  ส่ิงท่ี เปาโลเขียนถึงคนท้ังสองก็เปนคําเตือน
สําหรับเราดวย ถาเราตองการฤทธ์ิเดชในการรับใชพระเจา เราจะตองปรองดอง
และเราตองมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน

อัครทูตเปาโลไดเขียนถึงชาวฟลิปปไววา

      

ก็ขอใหทานทําใหความยินดีของขาพเจาเต็มเป ยมดวยการ
มีความคิดอย างเดียวกันมีความรักอย างเดียวกันมี ใจรู สึ กและ
คิดพรอมเพรียงกัน

ฟลิปป 2.2

บุ รุษและสตรี ท่ี ย่ิ งใหญ ทุกคนในพระคัมภีรตางก็ เปนผู ท่ี อุ ทิศตนเพื่ อ
ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันท้ังส้ิน พวกเขารูวาถาปราศจากความเปนนํ้าหน่ึง
ใจเดียวกันแลว การรับใชพระเจาของพวกเขาก็จะปราศจากฤทธ์ิเดช ในชวง
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พระคัมภีรตอนน้ีสอนใหเราเอาจริงเอาจัง (ขยันขันแข็ง) ในการกําจัด
การทะเลาะเบาะแวงออกไปจากชีวิตของเรา อยางท่ีฉันไดกลาวไปแลววาเรื่องน้ี
ตองอาศัยความถอมใจ และความเต็มใจอยางมากเพื่ อเราจะเอาจริงเอาจัง
ในการเปนผูสรางสันติสุข หมายความวาเราตองยอมสละสิทธ์ิท่ีจะเปนฝายถูก
เอาใจใสในธุระสวนตัวของเรา และบอยครั้งเราตองละเวนจากการพูดถอยคํา
ท่ีเราอยากพูดซ่ึงรังแตจะกอใหเกิดปญหา

ฉันใช เวลาคอนขางมากมายในการสอนถึงหัวขอน้ี  รวมท้ั งหัวขออื่ นๆ
ซ่ึงจะชวยสงเสริมความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันใหเกิดข้ึนทามกลางคนท้ังหลาย
ชีวิตเราจะเต็มไปดวยความทุกขถาเราขาดสันติสุข และความจริงก็คือ ถาเรา
ขาดสันติสุข เราก็จะขาดฤทธ์ิเดชไปดวย

เราตองชวยกันและกันใหพนจากการทะเลาะเบาะแวง มีศิษยาภิบาลคนหน่ึง
ในทีมงานของเราซ่ึงเปนผูท่ีมีของประทานดีๆ หลายอยาง แตขอดีอยางหน่ึงซ่ึงเปน
ความเช่ียวชาญพิเศษของเขาคือ "การแกปญหาความขัดแยง" ถามีแผนกใด
แผนกหน่ึง หรือพนักงานแคสองคนท่ีปลอยใหมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกัน เขาก็จะ
ชวยหาทางออกและแกไขปญหาความขัดแยงและความไมลงรอยกันน้ัน เรารูวา

  

เริม่ตนของงานพันธกจิของเรา เดฟและฉันไดรบัการสําแดงจากพระเจาถงึอันตราย
ของความแตกแยก การแตกแยกไมใชปญหาเล็กนอย มันเปนส่ิงท่ีอันตรายมาก
ถาเราไมหยุดย้ั งมันไว  มันก็ จะลุกลามไปเหมือนโรคระบาด ฉันเกลียดการ
ทะเลาะเบาะแวงและผลเสียท่ีกอข้ึนในชีวิตของผูคน และฉันพยายามอยางเต็มท่ี
ท่ีจะขจัดมันออกไปจากชีวิต

จงอุตส าห ท่ี จะอยู อย างสงบกับคนท้ั งหลายและอุตส าห
ท่ี จะได ใจบริ สุทธ์ิ  ซ่ึ งถ าใจไมบริ สุทธ์ิ ก็ จะไม มีผู ใดได เห็นองค
พระผู เปนเจ าเลย จงระวังให ดีอย าให ใครเพิกเฉยตอพระคุณ
ของพระเจ าและอยาให มีรากขมข่ื นงอกข้ึ นมาทําความยุ งยาก
ใหซ่ึงจะเปนเหตุใหคนเปนอันมากเสียไป

ฮีบรู 12.14-15
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งานรับใชพระเจาของเราจะออนแอไป ถาเราขาดความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
บอยครั้ งท่ี เราพบวา การทะเลาะเบาะแว งกันเกิดจากการไม ส่ื อสาร

บอกกลาวกัน ความสัมพันธของหลายคนถูกทําลายไปเพราะขาดการส่ือสาร
ท่ี ดี ซ่ึงเปนเรื่ องนาเศราเพราะเราสามารถเรียนรู ทักษะของการส่ื อสารท่ี ดี
ไดถาเราตองการจริง ศิษยาภิบาลของเราชวยใหคนท่ีทะเลาะกันได ส่ือสาร
พูดคุยกัน ซ่ึงมันชวยแกไขปญหาไดเกือบทุกเรื่อง ถาน่ันยังไมสามารถแกไข
ปญหาไดและหากเราพบวาคูกรณีฝายหน่ึงฝายใดพยายามขยายความขัดแยงน้ัน
ให ลุกลามใหญ โตข้ึ น เราก็ รู ว าองค การพันธกิ จจอยซ  ไมเออร  ไม ใช ท่ี ๆ
เหมาะท่ีจะใหเขาทํางานอีกแลว เราตองมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเพื่อเรา
จะไดเกิดผลเพื่อพระเจา

มีเรื่ องของบุรุษสองคนท่ี เราอานพบในพระคัมภีร คืออับราฮัมกับโลท
ท้ังสองคนเกิดเรื่องขัดแยงกันเพราะคนเล้ียงสัตวของเขาแยงพื้นท่ีเล้ียงสัตวกัน
อับราฮัมเปนคนท่ีมีปญญา จึงรีบไปหาโลทและพูดกับเขาวา "อยาใหเราทะเลาะ
กันเลย" จากน้ันทานไดเสนอใหโลทเลือกพื้นท่ี ท่ีดีตามท่ีเขาตองการ สวนทาน
ยินดีรับพื้นท่ีท่ีเหลือ เราจะเห็นวาอับราฮัมเปนผูท่ีถอมใจมาก ในสถานการณน้ี
ทานปดประตูไมใหเกดิการทะเลาะเบาะแวงกันอกีในอนาคต โลทไดเลือกเอาแผนดิน
สวนท่ีดีสุดไวเปนของตนเอง แตพระเจาทรงอวยพรอับราฮัมมากกวาเดิมอีก
เพราะทานยินยอมพรอมใจท่ีจะรักษาสันติสุขไว (ปฐก.13)

ฉันใชเรื่องน้ีไวเปนเครื่องเตือนใจเพื่อไมใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงข้ึน
ในชีวิต และฉันเลาเรื่ องน้ีบอยๆ ในการสอน ถาคุณถอมใจลงและขจัดการ
ทะเลาะเบาะแวงออกไปจากชีวิตเสีย พระเจาจะทรงอวยพรคุณอยางมากมาย
มหาศาล และคุณจะประกอบดวยฤทธ์ิ เดชในการอธิษฐานและในงานรับใช
และคุณจะเปนสุขกับสันติสุขในชีวิต

ฉันอยากจบบทน้ีดวยขอเตือนใจประการสุดทายวา ทางเดียวท่ีเราจะคงอยู
ในความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันไดน้ันคือ เราตองมีนํ้าใจกวางขวางในการแสดง
ความเมตตาและการยกโทษ พระเจาทรงประทานลูกแจสูสันติสุขแกเราแลวโดย
การทรงสอนใหเรารูจักยกโทษใหแกผูท่ีทํารายเรา และเราสามารถไววางใจใหพระองค 
เปนผูประทานความยุติธรรมและการแกแคนใหแกเราไดในเวลาท่ีจําเปนหนาท่ี
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ของเราน้ันคือ เราตองยกโทษและหนาท่ีของพระองคคือการประทานความ
ยุติธรรม คุณทําหนาท่ีสวนของคุณและปลอยใหพระเจาทําในสวนของพระองค

จงเพี ยรพยายามให คงความเป นนํ้าหน่ึ งใจเดียวกั นซ่ึ ง
พระวิญญาณทรงประทานน้ันดวยสันติภาพเปนพันธนะ

เอเฟซัส 4.3
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13
บทที่

การยกโทษคนอื่นสําหรับความผิดท่ีเขาทําตอเราน้ันจะงายข้ึนมาก ถาเรารูสํานึก
ถึงความบาปและความบกพรองของเราอยางแทจริง พระเจาไมเคยเรียกรอง
ใหเราทําส่ิงใดเพื่ อคนอื่ น ถาพระองค ไม เคยทําแบบเดียวกันกับเรากอนแลว
พระเจาทรงสําแดงการอภัยโทษแกเรา กอนท่ีจะทรงสอนใหเราเห็นถึงความจําเปน
ในการยกโทษใหแกผูอื่น พระเจาทรงประสงคท่ีจะมีความสัมพันธกับเรา พระองค
ตองการเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันและมีความกลมเกลียวกับเรา ดังน้ันพระองค
จึงตองอภัยโทษบาปใหแกเรา

การยกโทษ เปนผลมาจากพระคุณและความเมตตาอันใหญหลวงของ
พระเจา ท่ีจรงิแลว พระเมตตาคือพระลักษณะอนังดงามท่ีสุดประการหน่ึงของพระเจา
พระเมตตาเปนส่ิงท่ีย่ิงใหญ และเปนส่ิงท่ีเราควรรูสึกมหัศจรรยใจ เม่ืออยูบนโลก
เราทุกคนคาดหวังท่ีจะไดรับความเมตตา แตฉันคิดวาในสวรรคน้ัน เหลาทูตสวรรค
ตางรูสึกเกรงกลัวจนตัวส่ันตอพระเมตตาของพระเจา แอนดรู เมอรเรย กลาวไววา
"ความสัพพัญูของพระเจา เปนส่ิงนาอัศจรรยใจ การทรงไวซ่ึงฤทธานุภาพท้ังส้ิน
ก็เปนส่ิงนาอัศจรรยใจ ความบริสุทธ์ิอยางปราศจากตําหนิของพระเจา ก็เปน
ส่ิงนาอัศจรรยใจ แตส่ิงท่ีอัศจรรยท่ีสุดน้ันคือ พระเมตตาของพระเจา"
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พระเจ าทรงยกโทษบาปและฟ นฟู คนบาปหนาท่ี สุ ดกลับคื นสู ความ
สามัคคีธรรมกับพระองค พระองคทรงดีตอบรรดาคนซ่ึ งไมสมควรจะไดรับ
ความดีน้ันเลย ถาเราตระหนักวาในแตละวันน้ัน พระเจาไดทรงยกโทษใหแกบาป
ของเราไปกี่ครั้ง ในส่ิงท่ีเราไดคิด ไดพูด หรือไดกระทําไป เราก็จะไมรู สึกวา
การยกโทษใหแกคนอื่นซ่ึงไดทําผิดตอเราน้ันเปนเรื่องยากเย็นอีกตอไป ในแตละ
วันน้ัน เราควรยกเสียงของเราข้ึนทูลตอพระเจาวา "ขาแตพระเจา ขอทรงโปรด
เมตตาตอขาพระองค และขอทรงชวยขาพระองคใหมีความเมตตาตอคนอื่ น
ดวยเถิด"

พระเจาไม เคยเรียกรองให เราทําส่ิ งใดโดยท่ี ไมประทานความสามารถ
เพื่ อช วยให เราทําได  พระองค ไม เคยเรียกรองให เราให ส่ิ งใดแก ใครโดยท่ี
พระองคไมไดประทานส่ิงน้ันใหแกเรากอน พระองคประทานความรักแกเราแบบ
ไมมีเงื่อนไข และทรงเรียกรองใหเรารักคนอื่นแบบไมมีเงื่อนไข พระองคประทาน
ความเมตตาแกเราและเรียกรองใหเรามีใจเมตตา พระองคทรงยกโทษแกเรา
และเรียกรองใหเรายกโทษใหผูอื่น พระองคทรงเรียกรองมากเกินไปหรือไม?
ฉันคิดวาไม

พระคัมภีรสอนเราไวอยางชัดเจนวา ผู ท่ี ไดรับมากก็จะทรงเรียกรอง
จากผูน้ันมาก (ลูกา 12.48) พระเจาทรงประทานแกเรามากมาย พระองคจึงทรงมี
สิทธิท่ีจะคาดหวังมากมายจากเรา ลองใชเวลานึกทบทวนถึงชีวิตของตนเองดูวา
พระเจาทรงพรอมท่ีจะยกโทษใหแกคุณมากมายเพียงใด คุณเคยทําความผิด
เรื่องเดิมๆ ซํ้ากันหลายครั้งไหม? โดยพระเมตตาของพระเจา พระองคไดทรง
ประทานโอกาสใหแกคุณซํ้าแลวซํ้าอีก จนกระท่ังคุณเรียนรูท่ีจะกระทําส่ิงท่ีถูกตอง
ใชหรือไม? แนนอน คําตอบคือใช มันใชสําหรับเราทุกคน

พระเจาไดทรงกระทําอะไรเพื่อเราบางในพระคริสต?

โดยการเสียสละของพระเยซูคริสต พระเจาไดทรงนําเราออกจากความมืด
เข ามาใกล พระองค ในความสว าง พระองค ทรงพบเราในความบาปและ
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ความทุกขระทม และทรงหยิบย่ืนชีวิตใหมแกเรา เพียงแคเราตอบรับพระองค
พระองคก็จะทรงยกโทษท้ังส้ินใหแกเรา และทรงประทานความชอบธรรมใหแกเรา
โดยพระคุณและเมตตาของพระองค พระองคไมเพียงแตยกโทษบาปใหเราเทาน้ัน
พระองคยังทรงนําความบาปไปท้ิงไกลแสนไกล เหมือนทิศตะวันออกไกลจากทิศ
ตะวันตก และจะไมทรงจดจําการบาปเหลาน้ันอีกตอไป (ฮบ. 10.17, สดด. 103.12)
พระองคทรงยกชูเราออกจากหลุมแหงความส้ินหวัง และกระทําให ชี วิตเรา
มีความสําคัญ (ยากอบ 4.10) ส่ิงท่ีงดงามอยางนาอัศจรรยใจในเรื่องน้ีก็คือ
เราไมสมควรไดรับส่ิงเหลาน้ีเลย เราไมไดทําส่ิงใดซ่ึงทําใหเราสมควรไดรับพระคุณ
ของพระเจา และไมมีส่ิงใดท่ีเราทําไดเพื่อทําใหเรามีคาเพียงพอ การอภัยโทษบาป
เปนของประทานใหเปลาอยางแทจริง มันเปนส่ิงท่ีเราไดรับมา และเปนส่ิงท่ีเรา
ตองเต็มใจท่ี จะมอบออกไป มันไม เพี ยงแต เปนของขวัญท่ี เราตองมอบให
แกคนอื่นเทาน้ัน แตมันคือของขวัญท่ีเรามอบใหแกตัวเองดวย เม่ือเรายกโทษ
ใหแกคนอื่น เราก็กําลังมอบสันติสุขในใจใหแกตัวเองดวย รวมท้ัง กําลังใหม
และเวลาท่ีจะทําในส่ิงท่ีสรางสรรค แทนการทุกขรอน และการคิดวิตกกังวลตางๆ

ความเมตตา หมายถึงความกรุณาแบบเกินสมควร กลาวงายๆ คือการท่ี
พระเจาทรงสําแดงพระกรุณาแกเราน้ัน พระองคไมมีเหตุผลใดๆ เลย พระองค
ทรงพระกรุณา และเราเปนผูรับพรแหงพระกรุณาของพระองคน้ัน

ในพระคริสตน้ัน พระเจาไดทรงไถเรา ทําใหเราเปนผูชอบธรรม ชําระเรา
ใหบริสุทธ์ิ และกําลังดําเนินกระบวนการฟนเราคืนสูสภาพเดิมอยางตอเน่ือง
ขอใหเรามีใจขอบพระคุณสําหรับพระเมตตาของพระเจาเสมอไป ฉันตองการ
พระเมตตาในวันน้ีและทุกๆ วัน ฉันรูสึกตัวส่ันตอพระเมตตาย่ิงใหญของพระเจา
และความส่ันกลัวน้ันก็ย่ิงทวีมากข้ึนอีกเม่ือใชเวลาคิดใครครวญถึงส่ิงท่ีพระเจา
ไดทรงกระทําเพื่อฉัน

คุณกําลังตอสูกับเรื่องการท่ีตองยกโทษใหคนสักคนท่ีทําผิดหรือทําใหคุณ
เจ็บชํ้าอยูหรือไม? ถาใช ฉันอยากแนะนําใหคุณใชเวลาเพียงแคสิบหานาทีท่ีจะ
นึกถึงวาพระเจาไดทรงยกโทษใหแกเรามากมายเพียงใด ฉันเช่ือวามันจะทําให
คุณรู สึกถอมตัวลง แลวคุณจะพบวามันเปนเรื่ องงายท่ีจะยกโทษใหแกคนท่ี
ทําผิดตอคุณ
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เพื่อนท่ีรัก ไดโปรดยกโทษเสียเถอะ อยาปลอยใหวันเวลาของคุณผานไป
อีกวันพรอมกับความขมข่ืน และความโกรธในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับคุณแลวและเรา
ก็ยอนกลับไปแกไขอีกไมได อยาดําเนินชีวิตของคุณในทางกลับกนั จงทูลขอพระเจา
ท่ีจะทําใหคุณดีข้ึน ไมใชขมข่ืนมากข้ึน จงไววางใจใหพระเจาทรงกระทําทุกส่ิง
ใหกลายเปนผลดี จากความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนกับคุณ จงจําไววา หนาท่ีสวน
ของคุณคือการเช่ือฟงพระเจาแลวยกโทษเสีย สวนหนาท่ีของพระองคคือการ
รื้ อฟ นและการแกแคนแทนคุณ อยาปลอยใหวันเวลาอันมีคาในชีวิตของคุณ
ตองสูญเปลาไปอีกวันดวยวิญญาณท่ีไมยอมใหอภัย จงทูลขอใหพระเจาสรางทาที
ใหมข้ึนภายในคุณอยางท่ีพระองคทรงเปนอยู... คือทาทีท่ีเมตตาและพรอมท่ีจะ
ใหอภัย

พระเยซูไมใชผูท่ีรนุแรงและแข็งกระดาง พระองคทรงเปยมดวยความเมตตา
ชาในการโกรธ พรอมท่ีจะใหอภัย และพรอมท่ีจะทรงชวยเหลือเสมอ (มธ. 11.28-20)
พระเยซูทรงสอนวาพระองคทรงประสงคความเมตตา ไมประสงคเครื่องสัตวบูชา
(มธ. 12.7) เราสามารถพิจารณาขอพระคัมภีรไดในสองทัศนะ ประการแรก
เราจะเห็นวาพระเจาประสงค ท่ี จะประทานพระเมตตาแก เรา และพระองค
ไมทรงสนพระทัยในเครือ่งถวายบชูาของเรา พระเยซูคือเครื่องบูชาเพียงอยางเดียว
และอยางสุดท ายท่ี จําเปน เครื่ องสัตวบูชาของเราน้ั นไรประโยชนภายใต
พันธสัญญาใหม เม่ือเราทําบาป เราทําไดเพียงแคหันมาหาพระเยซูและทูลขอ
พระเมตตาจากพระองค และพระองคก็ทรงพรอมเสมอท่ีจะประทานแก เรา
ฉันชอบความคิดท่ีวาพระเจาทรงพรอมเสมอท่ีจะยกโทษ เราไมจําเปนตองรอ
จนกวาพระองคจะพรอม เราไมจําเปนตองจูงใจใหพระองคกระทํา ... พระองค
ทรงพรอมเสมอท่ีจะยกโทษ พระองคไดทรงตัดสินพระทัยไวลวงหนาแลวท่ีจะ
มีพระเมตตา และพรอมท่ีจะยกโทษใหเราเสมอ เราก็สามารถทําแบบเดียวกันได
เราสามารถต้ังใจของเราไวลวงหนาเพื่อวาเม่ือเกิดเรื่องท่ีทําใหเราเสียใจข้ึนเม่ือใด
เราก็พรอมท่ีจะยกโทษในทันที

ประการท่ีสอง ท่ีไดรับจากพระคัมภีรตอนน้ีก็คือ พระเจาทรงประสงคใหเรา
สําแดงความเมตตาแกผูอื่น โดยไมตองเรียกรองเครื่องบูชาใดๆ จากเขา ท่ีจะ
มองขามการทรยศก็เปนศักด์ิศรีของมนุษย (สภษ.19.11) เราไดรับเกียรติท่ีจะ
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มองขามส่ิงตางๆ ท่ีคนอื่นไดทําเพื่อทํารายเรา พระเจาทรงชวยใหเราสามารถ
กระทําส่ิงน้ีได ความเสียใจจะเกิดข้ึนกับเราแน แตเราไมจําเปนตองรับมันไว

เม่ือมีใครทํารายจิตใจเรา เราอาจพยายามเอาคืนจากเขาโดยทําใหเขา
รู สึกแย หรือหยิบยกเรื่องน้ันข้ึนมาพูดอยู เรื่ อยๆ เราอาจตัดเขาออกไปจาก
ความสัมพันธ  เลิกพูดคุยกับเขา น่ี คือวิถีทางแบบมนุษย ในการเรียกรอง
เครื่ องบูชาจากคนอื่ นเพื่ อชดเชยในความบาปท่ี เขาไดกระทําตอเรา แต เรา
ยังมีทางเลือกอีกทางหน่ึง น่ันคือการมีใจเมตตา

พระเจาทรงคาดหวังสิ่งใดจากเราบาง?

พระเจ าทรงทราบถึ งความบาปทุกอย างท่ี เราทําต้ั งแต ก อนท่ี เรา
จะทําเสียอีก พระองคทรงรู จักโครงรางของเรา ทรงทราบวาเราเปนแคฝุนดิน
และพระองคไมเคยทรงคาดหวังวาเราจะไมทําผิดพลาด ฉันไดรับความเลาโลม
ใจมากเม่ือพระเจาตรัสในใจฉันวา "จอยซ เจาไมไดเปนส่ิงท่ีทําใหเราประหลาดใจ
เลย" พระเจ าไม เคยประหลาดใจกับความทุกข ยากของเรา แต พระองค
ทรงจัดเตรียมการชวยกู เราไวล วงหนากอนท่ีปญหาจะเขามาถึงเราเสียอีก
พระเจาไมเคยประหลาดใจกับความผิดพลาดและวิถีทางแหงเน้ือหนังของเรา
พระองคไดทรงตัดสินพระทัยแลวท่ีจะเมตตาเรา ส่ิงท่ีพระเจาทรงคาดหวังคือ
ใหเรารักพระองคและประสงคท่ีจะดําเนินตามนํ้าพระทัยของพระองค พระองค
ประสงค ใหเราไวในการกลับใจใหม และทําการรวมกับพระวิญญาณบริ สุทธ์ิ
ของพระองคเพื่อกาวไปสูความเปนผูใหญฝายวิญญาณ พระองคไมไดทรงพระพิโรธ
ถาเรายังไปไมถึง แตพระองคทรงคาดหวังให เรามุ งหนาไปสู เปาหมายแหง
ความครบบริบูรณน้ัน

อัครทูตเปาโลเปาหมายหลักเพียงอยางเดียวของทานคือท่ีจะท้ิงทุกอยางไว
เบื้องหลัง และมุงหนาไปสูความสมบูรณแบบ (ฟป.3.13) ลองนึกภาพดูวาเปาโล
ซ่ึงเปนผู เขียนสองในสามของพระคัมภีรพันธสัญญาใหมก็ยังตองมุงหนาตอไป
ฉันดีใจมากท่ีพระเจาทรงบรรจุแบบอยางน้ีไวในพระคัมภีรดวย มันหนุนใจใหฉัน
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รูวาพระเจาทรงรูจักฉันทุกแงทุกมุม และทรงยอมรับวาฉันเปนมนุษยซ่ึงบังเกิด
ใหมแลว มีใจท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงใหมแลว แตจิตและรางกายยังคงตองรอเวลา
เปล่ียนใหเทาทันกับกิจย่ิงใหญซ่ึงพระองคไดทรงกระทําสําเร็จแลวในวิญญาณ
ของฉัน

ความจริงก็คือ พระเจาไมเคยคาดหวังวาเราจะไมทําผิดพลาดอีก ถาเรา
สามารถดําเนินชีวิตไดโดยปราศจากความบาป เราก็คงไมตองการพระเยซู แตเรา
ตองการพระองคทุกชวงเวลาและทุกวัน ตอนน้ีพระองคทรงประทับเบื้องขวา
พระหัตถของพระเจาและทรงอธิษฐานวิงวอนเผื่อเรา (รม. 8.34) พระองคจะทรง
ยกโทษบาปแกเราเสมอไปถาเราสารภาพและกลับใจใหม (1 ยอหน 1.9) พระเจา
ไดทรงจัดเตรียมทางแกไขความผิดของเราไวหมดแลว โดยพระเมตตาย่ิงใหญ
ของพระองคเราจึงยังคงอยูในความสามัคคีธรรมและความสัมพันธกับพระองค
ถึงแมความประพฤติของเราจะยังไมสมบูรณแบบก็ตาม

คุณคาดหวังสิ่งใดบางจากคนอื่น?

เราควรคาดหวังท่ีจะใหความเมตตาแกคนอื่น พวกเขายังไมสมบูรณแบบ
และยังจะทําผิดพลาด เขาอาจทําใหเราเจ็บและผิดหวัง แตความจริงก็คือเราเอง
ก็ทําตอเขาอยางเดียวกัน ปกติเราจะไมคอยรู ตัวเม่ือเราทําใหคนอื่นเจ็บปวด
แตเราจะรูชัดเจนมากเม่ือคนอื่นทําใหเราเจ็บปวด

ฉันไมสมบูรณแบบ แลวทําไมยังจะไปคาดหวังความสมบูรณแบบจาก
คนอื่นท่ีอยู ในความสัมพันธกับเรา? ฉันเช่ืออยางแทจริงวา เพราะเหตุท่ีเรา
ไมสมบูรณแบบน่ีเอง พระเจาจึงทรงส่ังใหเราไวในการใหอภัย พระองคไดทรง
จัดเตรียมทางชวยเหลือไวสําหรับความไมสมบูรณแบบทุกอยางของเราแลว
โดยการทรงยกโทษใหเรา และชวยใหเรามีความสามารถท่ีจะยกโทษใหแกผูอื่นดวย
ถาเราเต็มใจท่ีจะทําเชนน้ัน เดฟกับฉันแตงงานกันมาส่ี สิบส่ีป  นับถึงตอนท่ี
เขียนหนังสือเลมน้ี เราไดยกโทษใหกันและกันมาหลายพันครั้งตลอดชวงเวลา
เหลาน้ัน และเรายังคงจะตองยกโทษใหกันและกันตอไปอีกเรื่อยๆ เม่ือเวลาแหง
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หลายป มาแล ว เดฟกั บฉั นเลิ กกดดั นกั นและกั นให เป นคนไร ท่ี ติ
เราตระหนักวาพระเจาไดทรงสําแดงพระเมตตาแกเรามากมายเพียงใด และเรา
ตัดสินใจท่ีจะทําแบบเดียวกันตอกันและกันดวย การยอมใหเกิดความผิดพลาด
ไดเชนน้ีชวยใหเรามีชีวิตสมรสท่ีดีและย่ังยืนนาน ลองพิจารณาจิตใจของคุณดูสิ
คุณกําลังกดดันสามี ภรรยา คนในครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณใหเปนคน
สมบูรณแบบหรอืเปลา หรอืใหปฏบิัติตอคุณอยางสมบรูณแบบ? คุณเปนคนท่ีรุนแรง
แข็งกระดาง และชอบเรียกรองไหม? คุณเปดชองสําหรับความออนแอของ
คนอื่นบางหรือเปลา? คุณมีใจเมตตาอยางกวางขวางหรือไม? คําถามเหลาน้ีเปน
คําถามท่ีดีเพื่อใหเราทุกคนไดถามตัวเองดูเปนระยะๆ ขอใหตอบดวยความซ่ือสัตย
และถาทาทีของคุณไมเหมือนทาทีของพระเยซู ก็จงทูลขอใหพระองคทรงชวย
เปล่ียนแปลงคุณ

เราตองเปล่ียนแปลงจิตใจและทาทีของเราเสียใหมทุกวัน เรามักจะไมไดมี
ทาทีท่ี ดีโดยอัตโนมัติ บางครั้ งเราปลอยใหบางอยางหลุดไป และจําเปนตอง
มอบถวายตัวใหมเพื่อจะไดทําทุกอยางดวยวิถีทางของพระเจา ถาคุณกําลังอยู
ในจุดน้ีในขณะน้ี มันก็ไมใชเรื่องท่ีนาอาย จงปติยินดีท่ีคุณไดมองเห็นความจริง
โดยความชวยเหลือของพระเจา ซ่ึงจะปลดปลอยใหคุณเปนไทได

ชีวิตคูของเราผานไปแตละป
เราเรี ยนรู ท่ี จะสําแดงความเมตตาต อกันและกันโดยบอยครั้ งท่ี เรา

จะไมเอยถึงส่ิงท่ีอีกฝายหน่ึงไดทําไปซ่ึงรบกวนจิตใจเรา เราสามารถมองขาม
ความผิดของอีกฝายและเปดชองใหเขาทําผิดพลาดตอเราได ฉันคิดวาน่ี เปน
ความคิดท่ีงดงามนะ "เรายินยอมใหอีกฝายสามารถทําผิดพลาดได"

คือจงมีใจถอมลงทุกอยางและใจออนสุภาพอดทนนานและ
อดกล้ันตอกัน และกันดวยความรัก

เอเฟซัส 4.2
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พระเยซูทรงคาดหวังสิ่งใดจากสาวกของพระองค?

พระเยซูทรงต้ั งพระทัยท่ี จะเลื อกคนท่ี ออนแอและโง เขลามาทําการ
รวมกับพระองค เพื่อพวกเขาจะไดไมอางเอาเกียรติซ่ึงเปนของพระเจาแตเพียง
พระองคเดียว เปโตรเปนคนท่ีพูดมากและเยอหย่ิง เม่ืออยูใตความกดดันเขากลับ
ปฏเิสธวาไมรูจักพระเยซูถงึสามครัง้ แตพระเยซูทรงสําแดงพระเมตตาและพระกรณุา
ตอเขา พระองคทรงอภัยโทษใหเขา เปโตรจึงไดกลายเปนอัครทูตท่ีย่ิงใหญ

โธมัสสงสัยหลายๆ เรื่องท่ีพระเยซูไดทรงกระทํา แตพระองคไดทรงสําแดง
พระเมตตาตอโธมัสและยังทรงกระทําการกับเขาตอ ภายหลังจากท่ีพระองคทรง
ฟนคืนพระชนม ในขณะท่ีโธมัสกําลังสงสัยพระองคอยู น้ัน พระองคยังไดทรง
ปรากฏพระองคใหโธมัสไดเห็น และทรงสําแดงรอยตะปูท่ีฝาพระหตัถใหเขาไดดูดวย
โธมัสเอยออกมาวา เขาจะไมยอมเช่ือจนกวาจะไดเห็น และพระเยซูทรงสําแดง
ใหโธมัสไดเห็นตามท่ีเขาตองการ แทนท่ีจะปฏิเสธเขาเพราะทาทีข้ีสงสัยของเขา

หลายครั้งพวกสาวกไดสําแดงพฤติกรรมออกมาแปลกๆ ท้ังๆ ท่ีพวกเขา
ใชชี วิตรวมกับพระเยซูอยู ตลอด มีการทะเลาะเถียงกันวาใครเปนใหญ ท่ี สุด
พวกเขางวงหลับในชวงเวลาท่ีพระเยซูตองการเขา และทรงขอรองพวกเขา
ใหอธิษฐานรวมกับพระองคเปนเวลาช่ัวโมงหน่ึง

พวกเขาไมสมบูรณแบบ แตพระเยซูก็ทรงทราบแลวตอนท่ี พระองค
ทรงเลือกสรรพวกเขา พระองคอธิษฐานตลอดคืนยันรุ งกอนท่ี จะเลือกบุรุษ
ท้ังสิบสองคนน้ีซ่ึงจะเปนผูนําเอาพระกิตติคุณออกไปประกาศท่ัวโลก ในขณะน้ัน
ภายหลังจากท่ีพระองค ได ส้ิ นพระชนมและฟ นข้ึ นมาอีกครั้ ง ลองนึกภาพดู
ชายท่ี ไมสมบูรณแบบสิบสองคน ซ่ึ งมักจะขาดสติปญญาอยู บอยๆ ข้ี สงสัย
แสดงความเยอหย่ิง ทะเลาะเถียงกัน และอยากรูวาพวกเขาตองยกโทษใหกัน
และกันกี่ครั้ง ฟงๆ ดูเหมือนพวกเราในยุคน้ีมาก
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เรียนรูท่ีจะรับเอาพระเมตตา

ฉันแน ใจวาคุณรู ว าตัวเองไมสมบูรณแบบเอามากๆ และคุณตองการ
ความเมตตามากๆ ดวยเชนเดียวกับฉัน พระเจาทรงพรอมแลวท่ีจะประทาน
ความเมตตา แตคุณรู ไหมวาจะรับเอาพระเมตตาไดอยางไร? เราอาจทูลขอให
พระเจายกโทษความบาปของเรา แต เราไดรับเอาการอภัยโทษจากพระองค
โดยการยกโทษให ตัวเองแลวหรือยัง? คุณยังถือโทษตัวเองเพราะความผิด
มากมายท่ีเคยทําไวในอดีตหรือไม? ฉันทําแบบน้ันอยูหลายป เพราะเหตุน้ันฉันจึง
ไมสามารถยกโทษใหแกคนอื่นได อยางท่ีฉันกลาวไวบอยๆ วา "เราไมสามารถ
ใหคนอื่น ในส่ิงท่ีเราเองไมไดมีอยู"

คุณไดรับพระเมตตาแลวหรือยัง? ขณะท่ีคุณกําลังอานหนังสือเลมน้ี ยังมี
อะไรท่ี ทําให คุณรู สึกผิดอยู ไหม ถึงแมคุณจะไดกลับใจใหมแลวอยางจริงใจ?
คุณเคยใช เวลาทูลขอพระเมตตาจากพระเจ าหรือไม  และท่ี สําคัญเท ากั น
คุณเคยใช เวลาท่ี จะรับเอาพระมตตาจากพระเจาหรือไม? ความเมตตาเปน
ของประทาน แตของขวัญใดๆ ก็คงไมมีคุณอะไรสําหรับเรา หากเราไมไดรับมันไว
พระเยซูตรัสวา "จงขอ แลวทานจะไดรับ เพื่อใหความยินดีของทานเต็มเปยม"
(ยอหน 16.24) คุณใชเวลาทูลขอมากมาย แตรับไวเอาเพียงเล็กนอยใชหรือไม?
ถาใช ถึงเวลาท่ีตองเปล่ียนแปลงแลว พระเจาไดทรงกระทําทุกอยางท่ีจําเปนตองทํา
เพื่ อเราสําเร็จแลวในพระคริสต ตอนน้ี ข้ึนอยูกับเราท่ีจะรับเอาโดยความเช่ือ
ไมใชโดยคุณความดี แตโดยความเช่ือเทาน้ัน

เม่ือเราเรียนรูท่ีจะรับเอาพระเมตตาอันใหญหลวงของพระเจาแลว เราก็จะ
สามารถใหความเมตตาน้ันแกผูอื่นได
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ลักษณะของทาททีีเ่ปยมดวยความเมตตา

ความเมตตาเขาใจผูอ่ืน
พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตผูทรงเขาใจในความออนแอและความเจ็บปวย

ของเรา เพราะพระองคทรงถูกทดลองใจเหมือนเราทุกประการ แตไมไดทรง
กระทําบาปเลย (ฮบ.4.15) ฉันชอบขอเท็จจริงท่ีวาพระเยซูทรงเขาพระทัยฉัน
เพราะการท่ีเราตางคนตางก็มีจุดออนในตัว เราก็ควรสามารถท่ีจะเขาใจในยามท่ี
คนอื่ นกระทําความผิดพลาดและตองการความเมตตาและการใหอภัยด วย
การมีจิตใจท่ีพรอมจะเขาใจคือลักษณะท่ีงดงามประการหน่ึงของความเมตตา
ตอไปถามีคนปฏิบัติไมดีตอคุณ ลองพยายามเขาใจจิตใจของเขา บางทีเขาอาจเจอ
กับเรื่องรายๆ จากท่ีทํางานมาท้ังวัน พฤติกรรมท่ีผิดยอมไมใชส่ิงท่ีถูกตองอยูแลว
แตขอใหจําไววา ถอยคําออนหวานละลายความโกรธได ความกรุณามีฤทธ์ิเดช
ท่ีจะผันแปรความโกรธได เพราะความดีจะชนะความช่ัวไดเสมอ (รม. 12.21)

เดฟเปนคนท่ี เขาอกเขาใจฉันมากในชวงเวลาท่ี ฉันกําลังฟ นสภาพจาก
การถูกลวงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก ถาเขาไม ได สําแดงความเมตตาตอฉัน
เราก็คงไมไดแตงงานกันอยางในทุกวันน้ี และเราท้ังคูคงจะพลาดจากแผนการ
ย่ิงใหญท่ีพระองคไดทรงจัดเตรียมไวเพื่อเราไปแลว มีใครบางในชีวิตของคุณ
ซ่ึงคุณจะลองใชความพยายามเพิ่มข้ึนอีกหนอยเพื่อทําความเขาใจเขา? ลองขอ
ใหเขาเลาเรื่องของเขาใหคุณฟง ตามปกติถาใครประพฤติตัวไมอยูกับรองกับรอย
มันเปนเพราะมีบางอย างท่ี เคยทําให เขาเจ็บชํ้าในชีวิต และเขายังไม ได รับ
การเยียวยา

ย่ิงเรารู จักเบื้องหลังของใคร เราก็ ย่ิงเขาใจเขาไดงายข้ึน ไมวาเขาจะ
ประพฤติตัวแบบไมพึงประสงคออกมาอยางไรก็ตาม

ความเมตตา ไมเปดโปงความผิดของคนอ่ืน
คนใดท่ี ไม ได อยู ภายใต การควบคุมของพระวิญญาณบริ สุ ทธ์ิ มั กจะ

มีความโนมเอียงไปในทางชอบกระจายขาวราย โดยเฉพาะการเอาเรื่องเสียหาย
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สุภาษิตแตละขอคือขอความแห งปญญา ซ่ึ งจะช วยให ชี วิ ตของเรา
ดีข้ึนถาเราต้ังใจฟง สุภาษิตขอน้ียืนยันส่ิงท่ีเปโตรไดกลาวไวในพันธสัญญาใหม
เกี่ยวกับการปกปดความบาปไว แทนท่ีจะเปดโปงมันออกมา

เม่ือโยเซฟมีโอกาสท่ีจะจัดการกับพวกพี่ชายของทานในเรื่องความทารุณ
ท่ีพวกเขาเคยทําไวกับทานน้ัน ทานก็ทําเปนการลับ (ปฐก.45.) ทานไดขอใหคนอื่นๆ
ออกไปนอกหองเม่ือพวกพี่นองของทานไดเดินทางมาถึงแลว เพราะทานไมตองการ
ใหใครรูเรื่องท่ีพวกเขาทําไวกับทาน ทานไมเพียงแตพรอมท่ีจะยกโทษใหพวกเขา
อยางส้ินเชิงเทาน้ัน แตยังเก็บเรื่องความผิด ของพวกเขาเปนความลับไวดวย
เพื่อคนอื่นๆ จะยังคงเคารพนับถือและชอบเขาอยู ทานไมไดตองการใหพวกเขา
ขายหนา คุณลักษณะนาอัศจรรยใจท่ีโยเซฟมีอยูในตัวน้ี ทําใหเราเห็นถึงเหตุผล
ท่ีพระเจาทรงใชทานไดอยางเต็มไปดวยฤทธ์ิเดช ถาเราอยากใหพระเจาใชเราได
อยางแทจริง เราตองมีทาทีท่ีเปยมดวยความเมตตา

ถาเรามีเรื่องกับใครบางคนท่ีทําใหเราเสียใจ เราควรไปพูดคุยกับคนน้ัน
เปนการสวนตัว (มธ. 18.15) ถาเขาปฏิเสธไมยอมฟง จึงคอยพาพี่นองคนอื่น
ไปคุยพรอมกันกับเราด วย โดยหวังวาจะสามารถชวยให เขากลับมามีทาที
ท่ีเหมาะสมท้ังในความคิดและจิตใจ

จงปฏิบติัตอผูอืน่อยางท่ีทานปรารถนาใหเขาปฏบิัติตอทาน ถาคุณทําอะไรผิด
คุณอยากใหคนเอาไปนินทา หรือเก็บเรื่องไวเปนความลับ? ฉันรู คําตอบน้ีแลว
เพราะฉันรูวาตัวเองตองการอะไร ฉันอยากปกปดความผิดของฉัน และฉันแนใจวา
คุณก็ตองการแบบเดียวกันดวย

ความเกลียดชังเราใหเกิดความวิวาท แตความรักครอบงํา
บรรดาการทรยศเสีย

สุภาษิต 10.12

ท่ีคนอื่นทําไวไปเลาตอ พระวจนะของพระเจากลาวไววา ความรักปกปดความผิด
ไดมากหลาย (1 ปต.4.8)
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ความเมตตาไมตัดสินผูอ่ืน
เปนการงายท่ีเราจะแสดงการตําหนิคนท่ีไดทําผิดพลาด แตน่ันไมใชส่ิงท่ี

มีปญญา พระเจาทรงเรียกใหเราชวยเหลือผูคน ไมใชมาตัดสินเขา ดังท่ีฉันได
กลาวไปในตอนตนของหนังสือน้ีแลววา เราอาจตัดสินความผิดตามท่ีเปนอยูจริง
แตเราไมควรตัดสินคนท่ีทําผิด เพราะเราไมรูถึงจิตใจของเขาหรือส่ิงท่ีเขาเคย
ผานมาในชีวิต

ความเมตตายอมย่ิงใหญกวาการพิพากษา

และท านสนใจคนท่ี แต งตัวด วยเส้ื อผ าอย างดีและกล าว
โอภาปราศรัยกับเขาวา "เชิญทานน่ังท่ี น่ี เถิด" ในขณะเดียวกัน
ทานก็พูดกับคนจนน้ันวา "แกจงยืนอยูท่ีน่ัน" หรือ "จงน่ังแทบเทา
ของเราเถิด"

ยากอบ 2.13

มนุษยเรามีธรรมชาติชอบตัดสิน แตพระเจามีลักษณะชอบแสดงความ
เมตตา จงทูลขอใหพระเจาทรงชวยใหคุณพัฒนาทาทีท่ีเปยมดวยความเมตตาข้ึน
และมองหาคุณลักษณะแหงความเมตตาในชีวิตของคุณ การตัดสินหมายถึง
การยกตัวเองข้ึนเทียบเทาพระเจา มีเพียงพระเจาเทาน้ันท่ีมีสิทธิในการตัดสินผูคน
เพราะพระองคเพียงผูเดียวท่ีทรงทราบขอเท็จจริงท้ังปวง ฉันไมอยากทําความผิด
โดยการพยายามทําตัวเปนพระเจาในชีวิตของคนอื่น ฉันจึงพยายามอยางหนัก
ท่ีจะไมตัดสินชีวิตของใคร แนนอน ฉันไมไดเปนอยางน้ันทุกครั้งไป ฉันเคยเปน
คนชอบตัดสินคนอื่นมานาน แตขาวดีก็คือ เราทุกคนสามารถเปล่ียนแปลงได
โดยความชวยเหลือจากพระเจา

ความเมตตาเชื่อในสวนดีของผูอ่ืน
ความรั กจะเช่ื อในส วนดีของทุกคนอยู เสมอ และความเมตตาก็ เปน

ลักษณะหน่ึ งของความรัก ความเมตตาจะไม ตัดสินลงโทษโดยปราศจากการ
ไตสวนท่ียุติธรรม ความเมตตาตองการรูความจริง ไมใชแคคําบอกเลาลอยๆ
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ฉันเกลียดท่ี ได ยินคนมาเลาเรื่ องไม ดีของคนอื่ นใหฟง โดยเฉพาะถาเปนแค
เรื่ องซุบซิบ ไมใชขอเท็จจริงท่ีพิสูจนมาแลว มันทําใหฉันตองทํางานหนักข้ึน
เพื่อจะเช่ือในสวนดีของเขาหลังจากท่ีฟงเรื่องรายๆ ไปแลว เราควรเช่ือในสวนดี
ของคนอื่น จนกวาขอกลาวหาสําหรับเขาไดรับการพิสูจนแลว

ฉันรูวามีคนใสรายฉันตอหนาสาธารณะในเรื่องท่ีฉันไมไดทํา และฉันรูสึก
ประทับใจมากท่ีมีคนพูดวา "ฉันไมเช่ือหรอกวาจอยซจะทําอะไรแบบน้ัน" แตฉัน
ไมประทับใจเลยท่ี มีบางคนไดยินเรื่ องแบบน้ันแลว รีบใสสี ตีไขแลวเอาไปลือ
ใหคนอื่นฟงตอ

เราจะมีความสุขเพิ่มข้ึนมากมาย ถาเราเช่ือในสวนดีของคนอื่น แทนท่ี
จะเอาแตต้ังขอสงสัยและรีบเช่ือในเรือ่งไมดีๆ เกีย่วกบัใครบางคนท่ีเราไดยินไดฟงมา

ความเมตตามไีวสําหรบัทกุคน
ฉันสังเกตเห็นวา เปนการงายมากท่ี ฉันจะสําแดงความเมตตาใหแกคน

ท่ีฉันรักและมีความสัมพันธอันดีดวย มันจะเปนเรื่องท่ียากเปนพิเศษ ถาเขา
เปนคนท่ีฉันไมคอยสนใจเทาไหร แตความเมตตาท่ีแทจริงน้ันจะตองมีใจเมตตา
แกทุกคน ทาทีเปยมดวยความเมตตา ไมใชส่ิงท่ีเราปดๆ เปดๆ ได แตมันเปนสวนหน่ึง
ของคุณลักษณะในตัวเรา .... คือตัวตนท่ีเราเปนอยู ไมมีใครพูดหรอกวา "ฉันทํา
ความเมตตา" แตเราจะพูดวา "ฉันเปนคนมีเมตตา"

การไมลําเอียงเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับพระเจา พระองคไมทรงเหน็แกหนาผูใด
และพระองคไมประสงคใหเราเชนน้ันดวย ทุกคนมีความสําคัญสําหรับพระเจา
เทาเทียมกัน ทุกคนเปนบุตรของพระองค และพระองคทรงสําแดงพระเมตตา
ใหแกทุกคน ในฐานะท่ีเราเปนตัวแทนของพระองคในโลก เราควรทุมเทท่ีจะ
ทําอยางเดียวกัน อยาประพฤติตัวตามความรู สึกท่ี คุณมีตอใครบางคน แตจง
เปยมดวยความเมตตา แลวมันจะชวยใหชีวิตของคุณมีความสุขข้ึน

ในพระคัมภีร มีบั นทึกเรื่ องของชายคนหน่ึ งซ่ึ งเรามักจะเรียกกั นว า
ชาวสะมาเรียใจดี ซ่ึงเปนเรื่องของผูชายท่ียอมเขาไปชวยเหลือชายอีกคนหน่ึง
ซ่ึงนอนบาดเจ็บอยูขางถนน เขาไมไดรู จักกับชายท่ีบาดเจ็บน้ันเลย แตเขายอม
สละเวลาและเงนิทองเพื่อชวยเหลือชายแปลกหนา (ลูกา 10.27-37) เปนความจริง



ท่ีวาชายผูเปยมดวยความเมตตายอมสําแดงความเมตตาน้ันตอทุกคน ไมเพียง
ตอคนท่ีเขารูจักชอบหรืออยากแสดงความประทับใจเทาน้ัน ชายชาวสะมาเรียใจดี
คนน้ี เปนผู ท่ี ย่ิ งใหญในสายพระเนตรของพระเจา เพราะเขาพบเห็นจึงหยุด
เดินทางและแสดงความเมตตาตอคนท่ี เขาไมเคยพบหนามากอน และอาจจะ
ไมไดหนาอีกเลยก็ได ชาวสะมาเรียใจดีตองยอมเสียท้ังเวลาและเงินทองเพื่อจะ
ชวยเหลือชายท่ีบาดเจ็บ เขาไมไดรับประโยชนทางดานวัตถุใดๆ ตอบแทนเลย
แตก็ยังยอมท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง ทุกครั้งท่ีเราทําในส่ิงท่ีถูกตอง มันทําใหเราเกิด
สันติสุขข้ึนภายใน และเราจะไดเก็บเกี่ยวบําเหน็จของเราในเวลาอันควร ลองชวย
คนอื่นเพิ่มข้ึน สําแดงความเมตตาและความกรุณาของพระเจาซ่ึงเขาไมสมควร
ไดรับใหแกเขา ฉันแนใจวา เราทุกคนคงเห็นดวยวาโลกน้ีตองการ "ชาวสะมาเรีย
ใจดี" มากข้ึน ขอใหมันเริ่มจากตัวเรา

  



เม่ือไมนานมาน้ี ฉันไดดูภาพยนตรเรื่องหน่ึง เปนเรื่องของชายคนหน่ึงซ่ึงเก็บ
ความลับบางอยางไว  ซ่ึ งถาเขาบอกไป จะชวยใหชายอีกคนหน่ึงพนผิดจาก
การตองโทษจําคุกตลอดชีวิตในความผิดอาญาซ่ึงเขาไมไดกอข้ึน ในทางกลับกัน
ความลับเรื่องน้ีอาจสงผลใหชายคนน้ี ซ่ึงอยูระหวางการประกันตัวตองเจอกับ
เรื่องยุงยากตามมาอีกมากมาย เขาต้ังคําถามวา ทําไมเขาตองยอมเอาตัวเอง
เขาเส่ียงกับอันตราย เพื่อชวยใหผูชายอีกคนไดรับอิสรภาพ ท้ังๆ ท่ีชายคนน้ัน
ไมไดมีความหมายอะไรสําหรับชีวิตของเขาเลย ทนายความท่ีสนับสนุนใหเขา
พูดความจริงออกมา ไดพูดกับเขาวา "เพราะถาคุณพูดความจริง คุณก็จะได
ปลดเปล้ื องภาระอันหนักอึ้ งออกไปจากใจคุณ คุณจะไดลดภาระท่ี ตองแบก
ตลอดชีวิตไปอีกเรื่องหน่ึง" ความหมายของเขาก็คือ "จงใหรางวัลตัวเองโดยการทํา
ในส่ิงท่ีถูกตอง"

เราตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของเราอยูอยางตอเน่ือง วาเราจะตอบสนอง
อยางไรตอสถานการณตางๆ ท่ีเขามาในชีวิต พระเจาทรงเรียกรองผานทาง
พระวจนะของพระองคใหเราเลือกตัดสินใจทําส่ิงท่ีถูกตอง แตพระองคยังคง
ปลอยใหเรามีอิสรภาพท่ีจะตัดสินใจเอง การท่ีเราจะยกโทษใหแกคนซ่ึงเราเรียกวา
"ศัตรู" ของเราหรือไมน้ัน เปนเรือ่งหน่ึงท่ีเราตองตัดสินใจเลือกอยูเปนประจําในชีวิต
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พระคัมภีรตอนน้ีเปนบทท่ีเปโตรทูลถามพระเยซูวา เขาตองยกโทษใหแก
พี่นองท่ีทําผิดตอเขากี่ครั้ง พระเยซูจึงเลาเรื่องหน่ึงใหเปโตรฟงวา มีชายคนหน่ึง
ติดหน้ีเจาองคหน่ึงมูลคาประมาณสามแสนบาทในปจจุบัน เจาองค น้ีตองการ
เรียกใหเขาชดใชหน้ี แตเขาไมสามารถชําระไดจึงรองขอความเมตตา ฝายเจามีใจ
รูสึกสงสารเขา จึงไดยกหน้ีให ตอมาชายคนน้ีออกไปเจออีกคนหน่ึงซ่ึงติดหน้ีเขา
อยูประมาณหกรอยบาท เขาจึงล็อกคอแลวบังคับใหชายคนน้ันใชหน้ี

ชายลูกหน้ีคนน้ี คุกเขาลงวิงวอนขอความเมตตาจากเขา แตแทนท่ีจะ
ยกหน้ีใหเขาเหมือนอยางท่ีตนเองไดรับการยกหน้ี เขากลับจับชายลูกหน้ีไปขังคุก
เม่ือเจาองค น้ันเห็นถึงพฤติกรรมของเขา ทานจึงตําหนิเขาวาเขาไดรับความ
เมตตาแตกลับไมรูจักแสดงความเมตตา เขาจึงตองถูกคุมขังและทรมาน เพราะการ
ไมยอมยกหน้ีใหผูอื่น

เรื่องท่ีพระเยซูทรงเลาน้ีสมควรท่ีเราจะใสใจศึกษาดูเปนอยางย่ิง มันสรุป
เน้ือหาท้ังหมดท่ีฉันพยายามบอกไวในหนังสือเลมน้ี พระเจาทรงยกโทษใหเรา

  

ถาเราตัดสินใจเลือกทําในส่ิงท่ีถูก เราก็กําลังปลดเปล้ืองภาระหนักอึ้ งท้ิ งไป
แตถ าเราตัดสินใจเลื อกผิ ด ก็ เท ากั บเรากําลังเพิ่ มภาระหนักและทรมาน
ตัวเองหนักข้ึน

ทานจึงทรงเรียกทาสน้ันมาส่ังวา 'อายขาชาติช่ัวเราไดโปรด
ยกหน้ีใหเอ็งหมดเพราะเอ็งไดออนวอนเรา

เอ็งควรจะเมตตา เพื่อนทาสดวยกันเหมือนเราไดเมตตาเอ็ง
มิใชหรือ'

แลวเจาองค น้ันกริ้วจึงมอบผู น้ันไวแกเจาหนาท่ี ใหทรมาน
จนกวาจะใชหน้ีหมด

พระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจะทรงกระทําแกทาน
ทุกคนอยางน้ันถาหากวาทานแตละคนไมยกโทษใหแกพี่นองของ
ทานดวยใจกวางขวาง"

มัทธิว 18.32-35
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มากมายจนไมสมควรท่ีจะใหใครมาติดหน้ีเราอีก และเราตองเรียนรู ท่ี จะเปน
คนมีความเมตตาและพรอมท่ีจะยกโทษเหมือนอยางพระองค เราไมควรพยายาม
บังคับใหใคร "ชดใช" ในส่ิงท่ีเขาไดทํารายเรา พระเยซูทรงชําระหน้ีแทนเราและ
ยกโทษบาปใหเราเปลาๆ และพระองคทรงคาดหวังใหเราทํากับผูอื่นแบบเดียวกัน
ดวย ไมเชนน้ัน เราก็จะตองถูกทรมานในจิตวิญญาณของเรา ดังท่ีพระเยซู
ไดตรัสไวในมัทธิวบทท่ี 18 เราสามารถลดภาระของเราให เบาลงไดโดยการ
กระทําในส่ิงท่ีถูกตอง และยกโทษใหแกผูอื่น

ราลฟวัลโด อีเมอรสัน กลาววา "ทุกหน่ึงนาทีท่ีคุณโกรธ คุณจะสูญเสีย
หกสิบวินาทีแหงความสุขไป" เปนความจริงท่ีเราทําลายความยินดีของเราไป
เม่ือเราเก็บความโกรธไว และฉันบอกคุณจากประสบการณจริงไดวา มันไมคุม
กันเลย มารคัสออเรลีอัส กลาววา "ความโกรธทําใหเกิดความเศราเสียใจได
หนักหนากว าสาเหตุเริ่ มแรกของมันเสียอีก" ในตอนตนเราอาจรู สึกโกรธ
ในเรื่องบางอยางซ่ึงเล็กนอยมาก แตเม่ือเราเติมเช้ือไฟเขาไปในความคิดของเรา
เกี่ยวกับคนท่ีทําใหเราโกรธ ผลลัพธท่ีตามมาจะนาเศราใจมากกวาสาเหตุเริ่มแรก
ของความโกรธน้ันเสียอีก บางทีเราควรดําเนินชีวิตตามภาษิตจีนท่ีวา "ถาเรารูจัก
อดทนอยูช่ัวขณะหน่ึงในยามโกรธ เราจะหลีกเล่ียงความเศราใจไดนับรอยวัน"

ตลอดหลายศตวรรษท่ีผานมา บุรุษและสตรีผูย่ิงใหญตางก็มีประสบการณ
กับความทุกขทรมานของการไมใหอภัย และความปติยินดีของการยกโทษ ตอไปน้ี
เปนขอความบางอยางท่ีพวกเขาไดกลาวไว

"ไมเคยมีคนข้ีโมโหคนไหนท่ีคิดวาความโกรธของเขาเปนเรื่องผิด"
-เซนตฟรานซิส เดอ ซาเลส

"ลองคิดดูวา คุณเปนทุกขจากความโกรธและความเศราใจของคุณมากกวา
ส่ิงท่ีทําใหคุณโกรธและเสียใจในตอนแรกเสียอีก" -มารคัส อันโตนิอัส

"ความโกรธ ถาไมยับย้ังช่ังใจไว มักจะทําใหเราเจ็บปวดมากกวาบาดแผล
ท่ีกอใหเกิดความโกรธน้ันเสียอีก" -เซเนกา

"อะไรท่ีเริ่มตนจากความโกรธ มักจะลงเอยดวยความละอาย"
-เบนจามิน แฟรงคลิน
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"คนท่ีบินข้ึนไปดวยโทสะ มักจะลงจอดไมสวยเสมอ" -วิล โรเจอร
"การยกโทษ ไมอาจเปล่ียนแปลงอดีต แตมันชวยขยายอนาคตใหใหญข้ึนได"

-พอล โบอีส
"การสมรส ประกอบไปดวยความรักสามสวน และการยกโทษเจ็ดสวน"

-เลาจ้ือ
"การยกโทษ คือรูปแบบของความรักท่ีงดงามท่ีสุดและสูงสุด ซ่ึงคุณจะไดรับ

สันติสุขและความสุขท่ีไมอาจบรรยาย เปนส่ิงตอบแทน" - โรเบิรต มูลเลอร
"คุณจะรูวาการยกโทษไดเกิดข้ึนแลว เม่ือคุณนึกถึงคนท่ีเคยทํารายคุณ

แลวเกิดพลังท่ีอยากดลบันดาลใหเขามีความสุข" -ลูอิส บี สเมเดส

ความโกรธ กําลังเร่ิมกอตัวขึ้นแลว

สถิติตางๆ เกี่ยวกับความโกรธเปนเครื่องเตือนใจเราหนักๆ วามันมีอยู
รอบตัวเราเยอะแยะไปหมด ประมาณหน่ึงในสามของผู ท่ีใหขอมูลในการสํารวจ
เรื่องน้ี (32%) กลาววาเขามีเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวท่ีมีปญหาเรื่องการ
ควบคุมอารมณโกรธ หน่ึงในหา (20%) กลาววาเขาเลิกคบกับบางคนไปเพราะ
เห็นพฤติกรรมของพวกเขาในเวลาโกรธ ถาคุณเปนคนข้ีโมโห คงเปนการฉลาดท่ีจะ
ตระหนักวาคนท่ีคุณรักอาจไมไดเต็มใจท่ีจะอยูใกลคุณ หรือแบกรับอารมณของคุณ
นาเศราท่ีเรามักจะระบายอารมณไมดีๆ ใสคนท่ีเรารักมากท่ีสุด ฉันคิดวาท่ีเราทํา
แบบน้ีคงเพราะเราเขาใจผิดไปวาถึงยังไงพวกเขาก็จะยกโทษและเขาใจเราเสมอ
แตพวกเขาอาจอดทนไมไดไปตลอด ทุกคนมีขอจํากัดของตนเอง ซ่ึงถาเรากดดัน
ไปเกินขอบเขตน้ัน ความเสียหายอาจจะเกินเยียวยา

เรื่องท่ีทําใหคนโกรธในทุกวันน้ีบางอยางก็นาขบขันมาก บางคนโกรธท่ี
โทรศัพทมือถือเสียเลยโยนท้ิงบนพื้น หรือไมก็โยนลงสระนํ้า ฉันยังจําไดตอนท่ี
เราตองคอยหาโทรศัพทหยอดเหรียญขางทางเพื่อโทรติดตอในระหวางเดินทาง
เราตองหาท่ีจอด แลวเดินออกมาจากรถ ตองเตรียมเหรียญท่ีหยอดเครื่องไดพอดี
ถาอากาศหนาวหรือรอนเกินไปเราก็ตองยอมทนลําบาก เราไมเคยบนเรื่องน้ัน
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เพราะสมัยน้ันใครๆ ก็ตองทําแบบเดียวกันถาจะโทรศัพทในระหวางท่ีเดินทาง
เด๋ียวน้ีแคเครื่องไมมีสัญญาณในขณะท่ีเราขับรถ ตองคอยสักสองสามนาทีเพื่อจะ
เจอเสาสัญญาณ เราก็โมโหเสียแลว

ทุกวันน้ีมี "ความเดือดดาลบนทองถนน" "ความเดือดดาลบนเว็บ" และ
"ความเดือดดาลในท่ีทํางาน" ส่ิงท่ีพระเยซูเรียกวาพฤติกรรมไรศีลธรรม ตอนน้ีเรา
เรียกมันวาโรครายทางดานอารมณซ่ึงจําเปนตองพบผูใหคําปรึกษา เราแคสราง
ขอแกตัวสําหรับการไมรูจักบังคับตนเองหรือเปลา? น่ีเรากลายเปนคนเห็นแกตัว
อยางสุดขีดจนคิดวาทุกอยางควรจะเปนไปอยางท่ีใจเราตองการอยูตลอดเวลา
อยางน้ันหรือ?

หลายคนโกรธเพราะเขาไมมีความสุข และเขาไมมีความสุขก็เพราะเขาโกรธ
มันกลายเปนวงจรอุบาทวท่ีเพิม่ทวีคูณความโกรธข้ึนเรือ่ยๆ และฉันเช่ืออยางแทจริง
วา คําตอบเดียวสําหรบัเรือ่งน้ีก็คือการมีกรอบความคิดท่ีถูกตองตามแบบพระคัมภีร
และความเต็มใจท่ีจะยกโทษใหแกคนและส่ิงตางๆ ในชีวิตท่ีทําใหเราไมพอใจ

จากวารสารซันเดย ไทมส ฉบับวันท่ี 16 กรกฎาคม 2006, รอยละ 45
ของคนจะเกิดอารมณเสียในท่ีทํางานอยูเปนประจํา พวกเขาโกรธคนโนนคนน้ี
ท้ังคนท่ีเขาทํางานดวย คนท่ีเขาทํางานให และคนท่ีกําหนดระเบียบในท่ีทํางาน
ถาคุณเปนคนข้ีโมโห มันก็ไมยากเลยท่ีจะโกรธใครสักคน หรือของอะไรสักอยาง

ประมาณรอยละ 64 ของชาวอังกฤษท่ีทํางานในสํานักงานจะเกิดความโกรธ
ข้ึนในท่ีทํางาน ปญหาเหลาน้ีดูเหมือนจะเกิดกับประเทศท่ีเจริญม่ังค่ังมากกวา
ฉันเคยเดินทางไปในพื้นท่ีท่ียากจนท่ีสุดในอินเดียและอาฟริกาประเทศละหลายครั้ง
คนอินเดียท่ีโชคดีพอจะมีงานทํามักจะมีรายไดนอยกวาวันละสามสิบบาท ผูหญิง
บางคนอาจทํางานเงียบๆ วันแลววันเลากลางแดดจา รับจางกวาดถนนใหพวก
เจาของรานคาตางๆ โดยท่ีไมเคยมี "อาการเดือดดาลของคนกวาดถนน" มันดู
เหมือนวาย่ิงเรามีมากข้ึน เราก็โกรธมากข้ึน ส่ีสิบปท่ีแลวฉันไมเห็นจะถูกทดลองใจ
ใหโกรธโทรศัพทมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอรเลย เพราะฉันไมมีใชสักเครื่อง
ชีวิตสมัยน้ันไมค อยจะตึงเครียด และคนสมัยน้ันก็ ไมคอยจะข้ี โมโหเท าไหร
โลกเรากําลังเจริญข้ึนจริงหรือ? ก็คงเจริญข้ึนในบางดาน แตอีกหลายๆ ดาน
เรากําลังถอยหลังเขาคลองไปสูความทุกข
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สําหรับผู ใช อินเตอร เน็ตในยุคปจจุบันน้ี  รอยละ 71 ยอมรับวาเขา
เกิดอาการเดือดดาลบนเน็ต และรอยละ 50 ของพวกเราตอบสนองปญหา
ท่ีเกิดกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยการทุบเครื่องบาง เอาไมฟาดช้ินสวนเครื่อง
ไปรอบหองบาง กรีดรองหรอืไมก็บนดาเพือ่นรวมงานบาง ถาเรื่องแบบน้ีไมนาเศรา
เราคงเอาไปทําเปนละครตลกหัวเราะกันจนทองคัดทองแข็ง อยางนอยรอยละ 33
ของชาวอังกฤษไมพูดกับเพื่ อนบานของเขา และฉันแน ใจวาสถิ ติในอเมริกา
คงไมนอยกวาน้ี รวมท้ังในอีกหลายๆ ประเทศในโลกท่ีได ช่ือวาเปนประเทศท่ี
พัฒนาแลว

มากกวารอยละ 80 ของคนขับรถบอกวาเขาเคยเกี่ยวของกับการทะเลาะ
กันบนทองถนน รอยละ 25 เคยลงไมลงมือดวยความเดือดดาลบนถนน ไมมีใคร
กลาทําผิดพลาดในขณะขับรถกันอีก เชน ลืมเปดไฟสัญญาณเม่ือเปล่ียนชองทาง
หรือขับปาดหนาคนอื่นโดยไมไดต้ังใจ หลายคนพรอมท่ีจะแสดงอาการเดือดดาล
ออกมาทันทีท่ีเจอกับความไมสะดวกเน่ืองจากคนอื่นขับรถไมคลอง

โลกเปนไปอยางท่ีกําลังเปนอยู จากสภาพการณแลว ดูเหมือนคงไมมีอะไร
ดีข้ึน แตเราก็ไมไดถูกท้ิงไวกับทางตันในปญหาท่ีเรากําลังเผชิญอยู ถึงแมโลกจะ
ไมเปล่ียน แตเราเปล่ียนได เราแตละคนสามารถแบกความรับผิดชอบวาเรา
จะตอบสนองตอส่ิงเราภายนอกอยางไร และเราสามารถเลือกดําเนินชีวิตแหง
สันติ สุขและความกลมเกลียวได  แตละวันเราอาจตองยอมยกโทษใหคนอื่ น
นับเปนรอยครั้ง แตน่ันก็ยังดีกวาปลอยใหจิตใจของเราเดือดดาลไปดวยความโกรธ
หรือแสดงอาการโกรธออกมาจนทําใหตัวเองตองขายหนา

อยาไปทางน้ัน

  

"จงเขาไปทางประตูแคบ เพราะวาประตูใหญและทางกวาง
ซ่ึงนําไปถึงความพินาศ และคนท่ีเขาไปทางน้ันมีมาก เพราะวาประตู
ซ่ึงนําไปถึงชีวิตน้ันก็คับ และทางก็แคบ ผูท่ีหาพบก็มีนอย

มัทธิว 7.13-14
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จากพระคัมภีรตอนน้ี เราจะเห็นวามีทางอยู สองทางท่ี เราเลือกเดินได
ในชีวิต ทางหน่ึ งคือทางกวางและเดินได งาย มีพื้ นท่ี กว างขวางไว รองรับ
อารมณสารพัดของเราได และเราก็จะไมรูสึกโดดเด่ียวเพราะคนสวนใหญเดินอยู
ในเสนทางน้ี ในทางกวางน้ัน มีพื้นท่ีเหลือเฟอสําหรับความโกรธ ความขมข่ืน
ขัดเคืองใจและการไมใหอภัยของเรา แตทางสายน้ีนําไปสูความพินาศ ลองยอน
กลับไปอานดูขอพระคัมภีรอีกครั้งสิ... ใช มันนําไปถึงความพินาศ แตมีอีกทางหน่ึง
ท่ีเราสามารถเลือกเดินได... มันคือเสนทางท่ีพระเยซูทรงดําเนิน

ประวั ติศาสตรประกอบด วยเรื่ องราวของชายและหญิงท่ี เลื อกเดิน
ในทางแคบดวย ซ่ึงมักจะเปนคนท่ีจดจําไวเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ฉันไมรูวา
คุณคิดอยางไร แต สําหรับฉันไมเคยอยากเปนเหมือนฮิตเลอร หรือบอสตัน
สเตรงเลอรเลย พวกเขาเปนคนท่ีทุกขทรมานดวยความโกรธ จนถูกครอบงําดวย
ความอยากท่ีจะทรมานคนอื่น เราเห็นไดชัดวาชีวิตของพวกเขาจบลงในความ
พินาศ เพราะเขาเลือกเดินทางผิด ไมเลย ฉันไมเคยโหยหาท่ีจะเปนเหมือนคน
เหล าน้ี  แต ฉั นอยากเป นเหมื อนรู ธ เอสเธอร  โยเซฟ หรื อไม ก็ เปาโล
ฉันอานเรื่ องราวของโยเซฟซํ้าๆ นับเปนสิบๆ ครั้ งในชวงหลายป ท่ี ผานมา
และศึกษาถึ งท าที แห งการให อภัยท่ี เขาสําแดงออกมา ฉันรู ว าพระเจ า
ทรงอวยพรโยเซฟมากตลอดชวงชีวิตของเขา และอวยพรพงศพันธุ ของเขา
เพราะเขาเลือกเดินในทางแคบ

พระพรทุกอยางท่ีเราไดรับในทุกวันน้ีแลกมาโดยการเสียสละและความ
เจ็บปวดของใครบางคน ฉันเช่ือวาลูก หลานและเหลนของฉันจะมีชีวิตท่ีดีกวา
เพราะฉันไดรับพระคุณของพระเจาท่ี จะยกโทษใหแก คุณพอท่ี ไดลวงละเมิด
ทางเพศฉัน ฉันจะเลือกเดินในทางกวางก็ได มันยืนจองหนาฉันแลวรองเสียงดังวา
"เดินมาทางขาสิ เจาสมควรท่ีจะไดเจอทางงายๆ หลังจากท่ีตองพบเจอกับอะไร
มามากมาย" แต เสนทางน้ันเปนความหลอกลวง ตอนแรกมันอาจดูเหมือน
เปนทางท่ีงาย แตในปลายทางมีแตจะเพิ่มความทุกขทวีคูณใหแกเรา

ในบทสุดทายของหนังสือเลมน้ี ฉันจะเลาถึงเรื่องท้ังหมดท่ีพระเจาทรง
นําพาและสอนใหฉันยกโทษใหแกพอของฉัน แตในตอนน้ีขอใหเราแคเลือกเอา
ทางแคบท่ี นําไปสู ชี วิต หลายครั้ งมันเปนทางท่ี โดดเด่ี ยว ไมค อยมีคนเดิน
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แตเม่ือฉันคิดวาคงเดินตอไปอกีไมไหว ฉันกจ็ะเห็นพระเยซูปรากฏอยูขางหนาตรัสวา
"จงตามเรามา เรากําลังนําเจาไปสูสถานท่ีอันสงบสุข"

เม่ือฉันถูกทดลองใจใหตกอยูในความโกรธและความขมข่ืนในชีวิต ฉันจะ
บอกกับตัวเอง (บอยครั้งท่ีพูดเสียงดัง) วา "จอยซ อยาไปทางน้ันนะ" เราสามารถ
รู สึกไดวาตนเองกําลังไถลไปสูแมนํ้าแหงความขมข่ืนอันดํามืด ถาเราด่ิงลงไป
ลึกอีกหนอย เราก็อาจรูสึกสัมผัสถึงนํ้าท่ีขุนคลักทวมหัวของเรา และกดเราใหจม
ลึกลงไปเรื่อยๆ ความซึมเศรา อาการสงสารตัวเอง และอารมณในดานลบอื่นๆ
อีกสารพัดจะกลายเปนเพื่อนรวมทางของเรา

มีท่ีแหงหน่ึงซ่ึงเรียกวา "ท่ีน่ัน"

มีสถานท่ีแหงหน่ึงซ่ึงเรียกวา "ท่ีน่ัน" และเราทุกคนก็เคยไปท่ีน่ันมาแลว
บางทีคุณบางคนก็กําลังอาศัยอยู "ท่ีน่ัน" ในตอนน้ี มันเปนสถานท่ีกวางใหญ
แตชีวิตของคุณกลับดูเหมือนจะเล็กและจํากัดมาก มีภูเขาลูกใหญอยูใน "ท่ีน่ัน"
ซ่ึงกินพื้นท่ีไปเกือบจะท้ังหมด คุณใชเวลาสวนใหญไปกับการเดินรอบภูเขาน้ัน
แตก็ไมคอยคืบหนาไปท่ีใดเลย การท่ีจะอยู "ท่ีน่ัน" ไดคุณก็เพียงแตตองทําตาม
อารมณของคุณเทาน้ัน รูสึกโกรธเวลาไมไดอะไรด่ังใจ หรือเม่ือโดนคนอื่นเอาเปรียบ
และอยายกโทษใหเขา อยามีใจเมตตาแลวคุณก็จะไดครอบครองพื้นท่ี ท่ีดีท่ี สุด
ใน "ท่ีน่ัน"

คนอสิราเอลอาศัยอยู "ท่ีน่ัน" นานถงึส่ีสิบป พวกเขาเรียกมันวาถิน่ทุรกนัดาร
แตฉันเรียกมันวา "ท่ีน่ัน" "ท่ีน่ัน" ก็คือท่ีไหนก็ไดท่ีเราไปมาแลวหลายครั้งซ่ึงทําให
เราทุกขระทมและขโมยเอาคุณภาพชีวิตท่ีพระเยซูตองการประทานใหแกเราไป
มันอาจจะเปนการสงสารตัวเอง ความเห็นแกตัว ความโลภ ความโกรธ ความขมข่ืน
ความเกลียดชัง ความพยาบาท หรือการอิจฉาริษยา ช่ือท่ีใชเรียก "ท่ีน่ัน" น้ันมีได
ไมจํากัด แตผลลัพธจากการอาศัยอยู "ท่ีน่ัน" เปนอยางเดียวกันหมด ความทุกข
ระทม ความทรมาน ความทอแท และความวางเปลาเต็มลนอยูในบรรยากาศใน
ท่ีกวางแหงน้ีซ่ึงนําไปสูความพินาศ
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อยางท่ีฉันไดพูดไปแลว ฉันเคยอยู  "ท่ีน่ัน" มานานแสนนาน กอนท่ีฉัน
จะตัดสินใจกาวออกมาจาก "ท่ี น่ัน" และอาศัยอยู ขางนอกของ "ท่ี น่ัน" เม่ือ
อารมณของฉันพยายามดูดดึงฉันกลับเขาไป ฉันตองตอสูกับมันโดยการรองขอ
พระคุณและฤทธ์ิเดชของพระเจา แตบอกตามตรง ฉันไมสามารถปลอยชีวิต
ใหสูญเปลาไปอีกแมแควันเดียวใน "ท่ีน่ัน"

"พวกเขา" สมควรถูกตําหนิ

ชนอิสราเอลโทษศัตรูของพวกเขา มันตองเปนความผิดอะไรสักอยาง
ของพวกศัตรูท่ี ทําใหคนอิสราเอลไมมีความสุข และทุกขระทมอยางน้ี แตศัตรู
ตัวจริงเพียงอยางเดียวท่ีเขามีอยูก็คือทาทีในดานลบของพวกเขา พวกเขาข้ีสงสัย
ข้ีบน โลภมาก ข้ีอิจฉา ไมมีใจกตัญู ข้ีกลัว ข้ีสงสารตัวเอง ข้ีโมโห และขาด
ความอดทน การท่ีเราโทษใครสักคนวาเปนตนเหตุของปญหาท่ีเราประสบอยู
มันทําใหเรารูสึกสบายใจ เม่ือ "พวกเขา" คือตัวปญหา เราก็ไมจําเปนตองรับผิดชอบ
อะไรกับการกระทําของเรา

เปนเวลานานหลายปท่ีฉันจดจออยูกับส่ิงท่ีพอไดทําตอฉัน แทนท่ีจะจดจอ
อยู ท่ีปฏิกิริยาของฉันตอการกระทําของพอ พระเจาไดทรงหยิบย่ืนคําตอบให
แก ฉัน แต วิถีทางของพระองคหมายถึ งฉันตองยอมย ายออกจาก "ท่ี น่ั น"
และเลิกคิดวา "พวกเขา" คือปญหาของฉัน เปนความจริงท่ีพอของฉันไดทําราย
ฉันอย างแสนสาหั ส แต พระเจ าทรงหยิบย่ื นการเยี ยวยาและการรื้ อฟ น
ชีวิตใหมใหแกฉัน... ทางเลือกจึงเปนของฉัน คุณกําลังอยูบนทางแยกเดียวกัน
ในชี วิตของคุณหรื อไม ในตอนน้ี ? ถ าใช  ฉั นขอวิ งวอนให คุณออกมาจาก
ทางกวางท่ีนําไปสูความพินาศเสีย จงกาวมาสูทางแคบท่ีนําไปสูชีวิต

ใครคือ "พวกเขา" ท่ีสมควรถูกตําหนิและเปนตนเหตุของปญหาท้ังหมด
ของเรา? ถาคุณฟงดูคําพูดของตัวเองและของคนอื่น มันดูเหมือนวา "พวกเขา"
คือคนท่ีทําใหชีวิตของคุณย่ิงเหยิง และ "พวกเขา" ตองเปนคนแกไข "พวกเขา"
ทํา และ "พวกเขา" พูดวา และเรากลัววา "พวกเขา" จะทําอยางโนน อยางน้ี
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อยางน้ัน แลวใครคือ "พวกเขา" หรือ? "พวกเขา" เปนใครก็ได เม่ือไหรก็ได
สถานท่ี ใดก็ได ความจริงก็คือ "พวกเขา" ไม มีอํานาจใดๆ ท่ีสามารถทําราย
เราไดเลย ถาเราดําเนินอยูในเสนทางท่ีถูกตองและติดตามพระเยซูไป พระองคคือ
ทางท่ี นําไปสู ความปติยินดีท่ี เกินคําบรรยาย สันติสุขท่ี เกินความเขาใจและ
ชี วิตอั ศจรรยจนเราไม มี คําใดเพี ยงพอท่ี จะอธิบายได  เม่ื อฉันนึกถึ งเวลา
หลายปท่ีฉันอาศัยอยู "ท่ีน่ัน" และเอาแตโทษ "พวกเขา" สําหรับความทุกขใจ
ของฉัน มันทําใหฉันอยากจะเขียนหนังสือเลมแลวเลมเลาเพื่ออธิบายถึงส่ิงท่ี
พระเจ าทรงหยิบย่ื นใหแก เราผ านทางพระเยซูคริสต  ฉันอยากให คุณรู จัก
ความจริงเพราะมันจะปลดปลอยใหคุณเปนไท ความจริงก็คือ คุณไมจําเปนตอง
โกรธและเต็มไปดวยความขมข่ืนและขุนเคืองใจเลยเม่ือมีใครมาทํารายใจคุณ คุณมี
อีกทางเลือกหน่ึง... คุณสามารถท่ีจะยกโทษ ครั้งตอไปท่ีอารมณของคุณประทุ
และคุณถูกเช้ือเชิญเขาไปสู ดินแดนแหงการไม ใหอภัยแลวละก็ จงตัดสินใจ
ไวเลยวาคุณจะไมยอมเขาไป "ท่ีน่ัน"

ไมวาจะมีอะไรเกิดข้ึนในชีวิตของคุณ จงรักษาทาทีอันดีไว เปาโลกลาววา
ทานไดเรียนรูท่ีจะพอใจกับส่ิงท่ีมีอยู ไมวาจะเปนความขัดสนหรือความสมบูรณ
พูนสุข (ฟป.4.11) ฉันเช่ือแนวาเปาโลไดเรียนรูแบบเดียวกันกับเรา ทานตองเผชิญ
กับความทุกข ท่ี ได ตัดสินใจผิดพลาด จนกระท่ังในท่ี สุดทานไดพบปญญาท่ีจะ
ตัดสินใจเลือกในส่ิงท่ีถูกตอง หลังจากน้ัน ทานจึงไดเปนสุขกับสภาพท่ีเปนอยู

ชีวิตยอมตองพบกับความเจ็บปวด

ผู คนและสภาพแวดลอมในชีวิตของเรามักจะหยิบย่ื นโอกาสให เรา
ไดพบกับความเจ็บปวดเสมอ แตเราก็ไมจําเปนตองไป "ท่ีน่ัน" คุณจะตอบสนอง
อยางไร? คุณจะโทษ "พวกเขา" หรือคุณจะยอมแบกความรับผิดชอบสําหรับ
ทาทีของคุณ? พระวจนะของพระเจาบอกเราวา ใหรักษาหัวใจไวดวยความ
ระวังระไวรอบดาน (สภษ.4.23) มันเปนหนาท่ีรับผิดชอบของเราท่ีจะทําการรวมกับ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่ อปกปองรักษาหัวใจของเราไวใหพนจากความเสียใจ
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ท้ังตอพระเจาและตอมนุษยท้ังหลาย คนท่ีเปนแชมเปยนคือคนท่ีหันหลังใหกับ
ความเสียใจ เชนเดียวกับท่ีกษัตริยดาวิดเคยกระทําหลายๆ ครั้งในชีวิตของทาน

คุณพรอมไหมท่ีจะยืนอยู จําเพาะพระพักตรพระเจาและตอบคําถามวา
ทําไมคุณถึงยอมเสียเวลาในชีวิตไปอาศัยอยู  "ท่ีน่ัน"? คุณคิดหรือวาพระองค
จะยอมรับคําตอบของคุณได ถาคุณตอบวา "พวกเขา" ทําใหคุณตองทําอยางน้ัน?
ฉันคิดวาเราทุกคนรู คําตอบดีแลว ถึงเวลาแลวท่ี เราทุกคนจะตองลงมือกับ
ชีวิตของเรา และตัดสินใจวาเราจะไมมีชีวิตอยู ในความโกรธและความขมข่ืน
อีกตอไป

ทางซ่ึงนําไปสู "ท่ีน่ัน" ก็กวาง มันดูเหมือนเปนท่ีคับแคบมาก ถึงแมวา
เสนทางไปท่ีน่ันจะดูกวางขวาง และมีคนเดินทางมาก มันมีภูเขาลูกใหญต้ังอยูท่ีน่ัน
และกิจกรรมเดียวท่ีจะทําเม่ืออยู "ท่ีน่ัน" ก็คือการแบกความทุกขระทม

ถาคุณเคยไป "ท่ีน่ัน" มาแลว หรือคุณกําลังอาศัยอยู "ท่ีน่ัน" ในตอนน้ี
คุณก็คงรูแลววามันทําใหคุณทุกขทรมานใจเพยีงใด ฉะน้ัน จงยายออกมาจาก "ท่ีน่ัน"
เสียเถอะ ขณะท่ีคุณกาวออกมา ขอใหพูดวา "ฉันจะไมกลับมาเหยียบท่ีน่ีอีก"

  



ตามท่ีพระคัมภีรกลาวไว น้ัน ถาปราศจากความเช่ือแลวจะเปนท่ีพอพระทัย
ของพระเจาไมไดเลย เพราะผู ท่ีมาเฝาพระเจาน้ันจะตองเช่ือวาพระองคทรง
ดํารงพระชนมอยู และพระองคทรงเปนผูประทานบําเหน็จใหแกทุกคนท่ีปลงใจ
แสวงหาพระองค (ฮบ. 11.6)

พระเจาทรงเปนผูบําเหน็จตอบแทน ฉันชอบความคิดน้ีนะ คุณละชอบไหม?
เราทุกคนตองการไดรับบําเหน็จจากการทํางานหนัก และฉันตองยอมรับวา
การดําเนินชีวิตแบบตองยกโทษใหคนอื่นตลอดน้ัน เปนงานหนักทีเดียว มันไมใช
เรื่องท่ีเราตองทําใหถูกตองแคไมกี่ครั้งก็จบ แลวไปทําอยางอื่นตอไดเลย แตมันเปน
เรื่องท่ีเราตองรับมืออยูตลอดชีวิต บางทีก็เกิดข้ึนบอยเกินกวาจะทนไหว เม่ือฉัน
ตองทําเรื่องใดท่ีเปนงานหนัก ฉันรูสึกวา การนึกถึงรางวัลท่ีรออยูขางหนามันชวย
ใหฉันหายเหน่ือย

บางคนตองไปออกกําลังกายท่ีหองฟตเนสสัปดาหละสามครั้ ง ถึงแมจะ
เปนงานหนักและปวดเม่ือเน้ือตัวเขาก็ยังยอมทํา เพราะนึกถึงรางวัลท่ีรออยู
ขางหนาคือการมีสุขภาพดีข้ึน และไดกลามเน้ือท่ีแข็งแรง ไมออนปวกเปยก

เราไปทํางานเพื่อจะไดบําเหน็จรางวัลเปนเงินเดือนซ่ึงจําเปนย่ิงสําหรับ
ครอบครัว เราไปซ้ือของท่ีรานของชํา เพื่อจะไดรางวัลเปนโอกาสไดทานอาหาร
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ดวยกันท่ีบาน ฉันสงสัยอยูวาชีวิตคนเราถาไมมีคําสัญญาเรื่องบําเหน็จรางวัล
เสียแลว เราจะทํางานทําการอะไรไดสักแคไหนเชียว พระเจาตรัสวา ทุกคน
จะไดรับผลตอบแทนสําหรับการงานทุกอยางท่ีเขาทําไวในชีวิตน้ี จะดีหรือช่ัว
ก็ตามแต (วว.22.12) พระองคทรงเรียกอับราฮัมใหละท้ิงบานเรือนและญาติ
พี่นองของเขา เพื่อไปยังสถานท่ีแหงหน่ึงซ่ึงพระองคจะทรงสําแดงใหเขาทราบ
ในภายหลัง พระเจาทรงสัญญากับอับราฮัมวา เขาจะไดรับบําเหน็จตอบแทน
เพราะเขาเช่ือฟงพระองค (ปฐก. 12.1-2, 15.1)

เม่ือเด็กนักเรียนสอบผานแตละช้ันท่ี โรงเรียนแลว เขาจะไดรับรางวัล
คื อการสําเร็ จการศึ กษา เราเองก็ ต องสอบให ผ านบททดสอบของชี วิ ต
การยกโทษก็ คือขอสอบวิชาหน่ึงเทาน้ัน แตนับเปนวิชาท่ี สําคัญ ซ่ึงเม่ือเรา
สอบผานแลวเราก็จะไดรับบําเหน็จรางวัลจากพระเจา บําเหน็จอาจจะเปนได
ในหลายรูปแบบ อาจเปนในรูปของสันติสุข และความยินดี และอาจมาใน
รูปแบบของความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน โยเซฟตองสอบผานเรื่ อง
การยกโทษ กอนท่ี เขาจะได รับการแต งต้ั งเปนผู มีอํานาจและตําแหน งสูง
แหงอียิปต คุณกําลังอยากเห็นความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน แตยังโกรธ
อยูหรือเปลา? ถาใช มันจะทําใหคุณพลาดจากบําเหน็จท่ีควรได

เราทุกคนยอมมีเรื่ องราวของเราเอง แต เน่ื องจากฉันเปนคนเขียน
หนังสือเลมน้ี ฉันจึงขอเลาเรื่องของฉันใหฟง ซ่ึงฉันเช่ือวามันคงจะเปนประโยชน
ตอคุณบาง

*   *   *

ฉันเกิดเม่ื อวันท่ี  3 มิถุนายน 1943 ในวันท่ี ฉันเกิดมาน้ั น พอตอง
ข้ึนเรือเดินทางไปเปนทหารในสงครามโลกครั้ งท่ีสอง ฉันไดรับคําบอกเลาวา
ฉันไม ไดพบหนาพออีกเลยจนกระท่ั งอายุสามขวบ เทาท่ี จําความได ฉันรู สึก
กลัวพอเสมอ มันดูเหมือนพอจะรองตะโกน และโกรธเรื่ องอะไรสักอย าง
อยูตลอด แนนอน ฉันกับแมก็คิดวาคงเปนเพราะเราทําอะไรผิดบางอยาง แต
สุดทายก็พบวา ไมวาเราจะทําอะไร พอก็หาเหตุท่ีจะโกรธไดตลอด ในชวงเกาปแรก
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ของชีวิตฉันน้ัน มีแคแมกับฉันและพอคนเดิม แตหลังจากน้ันนองชายของฉัน
ก็ถือกําเนิดข้ึนมา

ถึงตอนน้ัน พอเริ่มลวงเกินฉันเปนประจําแลว ฉันจําไดวา ฉันหวังเหลือเกิน
อยากใหนองคนเล็กเปนเด็กผูหญิง ในความโงเขลาแบบเด็กๆ น้ัน ฉันคิดไปวา
ถานองเปนเด็กผูหญิง พอก็อาจจะหันไปชอบนองมากกวาฉัน เขาจะไดเลิกลวงเกิน
และทําอะไรท่ีทําใหฉันรูสึกยํ่าแยและสกปรกแบบน้ันเสียที

แตนองกลับเปนเด็กผูชาย ไมใชผูหญิง รู สึกฉันไมพอใจเขาเรื่องน้ันอยู
พักใหญ จากน้ันเราก็รูสึกสนิทกัน และฉันรูสึกวานองชายซ่ึงมีช่ือวา เดวิด คนน้ี
เปนเพื่อนเพียงคนเดียวท่ีฉันมีอยูในบาน เขาไมรูหรอกวาพอทําอะไรกับฉัน แตเขา
ก็ มีเรื่ องอื่ นท่ี ตองสู รบปรบมือดวย เขาเจอกับความรุนแรงอันเน่ื องมาจาก
ความโกรธของพอ และเริ่มด่ืมเหลา กบัใชสารเสพติดต้ังแตอายุยังนอย เม่ือเขาอายุ
ครบสิบเจ็ดปก็ ไปสมัครเปนนาวิกโยธินและไปร วมรบในสงครามเวียตนาม
ทําใหเขาเปล่ียนไปเปนคนละคนไปเลย (อันท่ีจริง ฉันรูสึกเสียใจท่ีจะบอกวา ขณะท่ี
กําลังเขียนหนังสือเลมน้ีอยู  มีคนพบศพของนองชายในเพิงพักของคนจรจัด
ในรัฐแคลิฟอรเนีย เขาตายในขณะอายุไดหาสิบเจ็ดป)

ฉันแนใจวา คงมีบางคนกําลังคิดวา "ทําไมจอยซทําพันธกิจชวยเหลือ
คนไปท่ัวโลก แตกลับปลอยใหนองชายของตัวเองเปนคนจรจัด ไรท่ีอยูอาศัย?"
นองชายของฉันยอมไปเปนคนจรจัด เพราะเขาปฏิเสธท่ีจะดําเนินในทางแคบท่ีนํา
ไปสูชีวิต เราเคยชวยเหลือเดวิด ในชวงวิกฤติหลายครั้งในชีวิตของเขา เคยพาเขา
มาอยูดวยกันกับเราท่ีบานเปนเวลาหลายป แตทุกอยางก็ลงเอยเหมือนเดิมทุกครั้ง
ครั้งหน่ึงเขาบอกกับฉันวา "พี่ ผมไมไดใจรายนะ แตผมมันโง"

เขารู วาเขาตัดสินใจผิด แต ฉันก็ไมเขาใจวาเพราะอะไร เขาถึงตัดสิน
แบบเดิมๆ อยูเรื่อยไป ฉันคิดวาชีวิตของเดวิดกับของฉันเปนเหมือนทางคูขนาน
ท่ีนาสนใจ โดยพระคุณของพระเจา ฉันเลือกเดินทางแคบ ทําใหชีวิตของฉัน
ตอนน้ีเต็มไปดวยบําเหน็จรางวัลจากพระเจา ฉันมีความสุข พึงพอใจ ไดรับพร
และไดรับเกียรติใหชวยเหลือผู คนใหรู จั กกับความรักและการอภัยโทษจาก
พระเจา และไดพบกับบําเหน็จรางวัลในชีวิตของพวกเขา สวนนองชายของฉัน
เลือกเอาทางกวางซ่ึงนําไปสูความพินาศ และเขาเสียชีวิตไปเม่ืออายุหาสิบเจ็ดป
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โดยท่ี ไมเคยไดพบกับบําเหน็จรางวัลจากพระเจาอยางเต็มท่ีเลย ฉันวาฉันคง
พอจะพูดได วา เขาใช ชี วิตของตนเองอยางสูญเปลา และไม มี ใครสามารถ
หยุดย้ั งเขาได  เขาอยู สุขสบายหลายปช วงท่ี อยู กับเรา แตพอออกไปใช
ชี วิ ตตามลําพั งตนเอง เขาก็ หั นกลับไปเลือกทางผิ ดและพบกั บผลลัพธ ท่ี
เลวรายในชีวิต

ตอนเด็ก เราท้ังคูตางก็ไดรับความเจ็บปวดมาเหมือนกัน และพระเจาทรง
หยิบย่ืนความชวยเหลือและการฟ นฟู ชี วิตใหแก เราเหมือนกัน แต เราท้ั งคู
ชีวิตลงเอยในสภาพท่ีแตกตางกันอยางส้ินเชิง เพราะการตัดสินใจเลือกของ
เราเอง พระเจาทรงรักเราท้ังสองคน และจนบัดน้ีก็ยังทรงรักเราอยู แตฉันรูวา
พระองคทรงเศราพระทัยท่ีเดวิดพลาดส่ิงดีๆ หลายอยางไปอยางมากมาย ฉันรูวา
ฉันเศราใจมากเพราะเรื่ องน้ี  แต มันย่ิงทําใหฉันมุ งม่ันท่ีแบงปนความจริงให
ผูคนไดฟงมากข้ึนอีก เราเอาชนะความช่ัวไดดวยความดี (โรม 12.21) และฉันคง
ตอบสนองเรื่ องความตายของนองชายได เพียงแควา "ฉันจะย่ิ งมุ งม่ั นท่ี จะ
ชวยเหลือคนอื่นใหมากเทาท่ีจะมากได" ถาคุณเคยพบเจอแตความผิดหวังในชีวิต
จนมันทําใหคุณรูสึกเหน่ือยหนายและเฉ่ือยชา จงตอตานกับความรูสึกอยางน้ัน
และมุงม่ันใหหนักข้ึนอีกท่ีจะกาวออกมาจากความเจ็บปวดใจของคุณ อยาปลอย
ใหความผิดหวังในชีวิต ทําใหคุณรู สึกขมข่ืน ตรงกันขาม ขอให ส่ิ งเหลาน้ัน
กลายเปนพลังทําใหคุณเปนคนท่ีดีข้ึน

พอของฉันลวงละเมิดทางเพศฉันอยูนาน นับแตฉันจําความไดจนกระท่ัง
วันท่ี ฉันออกจากบานไปเม่ือตอนอายุสิบแปด นับอยางนอยๆ เขาขมขืนฉัน
ในชวงอายุระหวางสิบสามถึงสิบแปดปเปนจํานวนสองรอยครั้ ง กอนหนาน้ัน
พอลวงเกินฉันมาตลอด พอไมไดบังคับทางกายฉันหรอก แตเขาบีบบังคับฉัน
ดวยความกลัวและการขมขู ผลลัพธคือความเจ็บชํ้าอยางแสนสาหัส

ฉันเอาเรื่องน้ีไปบอกแมเพื่อขอความชวยเหลือ แตแมก็ไมรูวาจะจัดการ
กับเรื่องน้ีอยางไรดี ทานจึงเลือกท่ีจะไมเช่ือคําพูดของฉัน และไมยอมทําอะไรกับ
เรื่องน้ีเลย ลวงเลยมาสามสิบป แมจึงกลาเอยคําวาขอโทษ ซ่ึงในตอนน้ันฉันก็
ไดรับการเยียวยาโดยการทรงชวยเหลือของพระเจาแลว สรุปวาฉันมีพอท่ี
ขมขืนฉัน และมีแม ท่ีทอดท้ิงฉัน แลวก็ไดมาพบกับพระเจาซ่ึงทรงสําแดงวา
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ฉันตองยกโทษใหแกคนท้ังสองอยางหมดใจ คุณคงอยากจะพักเพื่อคิดใครครวญ
เรื่องน้ีสักหนอย กอนท่ีจะอานเรื่องราวตอนจบในชีวิตของฉัน

พระเจาเรียกรองใหเราเช่ือฟง ไมใชถวายเคร่ืองบูชา

ฉันอธิษฐานคําอธิษฐาน "ขอพระองคยกโทษใหแกศัตรูของขาพระองค"
ไปแลว และฉันก็ไดยกโทษใหพวกเขาไปมากมายพอสมควรแลว พระเจาสอน
ฉันวา "คนท่ีเจ็บชํ้า มักจะทําใหคนอื่นเจ็บชํ้าดวย" ฉันตระหนักวาพอของฉัน
เปนคนอมทุกข ซ่ึงเปนไปไดมากกวาเขาไดรับความเจ็บปวด และเต็มไปดวย
วิญญาณราคะตัณหาจากการมีเพศสัมพันธกับคนในครอบครัวของเขา ฉันพูด
กับตัวเองบอยๆ และอธิษฐานบอยๆ จนสามารถท่ีจะเลิกเกลียดพอได แตผานมา
นานหลายป ฉันเพิ่ งรู ตัววา ฉันคงตองเดินทางตอไปอีกยาวไกล ฉันไดถวาย
เครื่ องบูชาแกพระเจ าแล ว แตพระองคทรงประสงค ท่ี จะได รับการเช่ื อฟง
อยางสุดใจ

เม่ือฉันโตพอท่ีจะยายออกจากบานได ฉันแวะไปเย่ียมพอกับแมนอยมาก
ไปเทาท่ีจําเปนจริงๆ เทาน้ัน เม่ือทานท้ังสองอายุมากข้ึน และสุขภาพเริ่มทรุดโทรม
ฉันก็สงเงินไปชวยเหลือบางเปนระยะๆ และกลับไปเย่ียมเยียนทานชวงส้ันๆ
ตอนวันหยุด ฉันรูสึกต่ืนเตนมากตอนท่ีพอกับแมไดยายจากเซนตหลุยส กลับไป
อยูแถบตะวันออกเฉียงใตของมิสซูรี่ ซ่ึ งเปนถิ่ นเดิมของทาน ซ่ึงหางไปเกือบ
สองรอยไมล ตอนน้ีฉันไดขออางเพิ่มแลวท่ีจะไมตองเจอหนาพอกับแมบอยๆ

ในชวงน้ัน พันธกิจของเราก็เติบโตข้ึนมาก และเรารู สึกต่ืนเตนในการ
ชวยเหลือผูคนท่ัวไป พระเจาทรงอนุญาตใหเราออกอากาศทางรายการโทรทัศน
และฉันรูวาฉันจําเปนตองกลับไปพูดคุยกับพอแมกอนวา ฉันอาจตองเลาเรื่องราว
ในชีวิตของฉันผานทางรายการโทรทัศน เพื่ อจะไดเปนประโยชนตอคนอื่ นๆ
ฉันไมรูหรอกวามันจะลงเอยอยางไร แตก็ทําใจไววามันคงจะไมราบรื่นเทาไหรนัก
ฉันรูสึกประหลาดใจระคนกบัยินดีมากท่ีพอบอกวา ถาจําเปนตองทําอะไรก็ทําไดเลย
พอเอยวา ตอนน้ันพอไมรูหรอกวาการลวงละเมิดจะสรางความเจ็บชํ้าใหแกฉัน
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ถารีบอานขอพระคัมภีรขางตนน้ีอยางลวกๆ เหมือนท่ีพวกเรามักจะทํากัน
ฉันอยากใหคุณยอนกลับไปอานถึงความหมายท่ีพระคัมภีรกําลังบอกเราอยาง
แทจริงอีกครั้ง บําเหน็จของเราจะมาถึงเราเม่ือไหร? มันจะมาถึงเราเม่ือเรากระทํา
การดีตอศัตรูของเราดวยทาทีท่ีดีตอเขา

เชาวันหน่ึง ขณะท่ีฉันกําลังอธิษฐานอยู ฉันรูสึกวาพระเจากําลังตรัสในใจ
ของฉันวา พระองคตองการให ฉันพาพอแมกลับมาอยู ท่ี เซ็นตหลุยสอีกครั้ ง
ใหซ้ือบานใกลๆ บานของเราใหทานอยู และใหดูแลเอาใจใสทานจนวันสุดทาย
ของชีวิต ฉันสรุปทันทีวา น่ันเปนเสียงของมารท่ีพยายามจะทรมานใจของฉัน

มากมายอยางไร แตพอก็ไมไดกลาวคําขอโทษใดๆ และดูเหมือนไมไดแสดงทาทีวา
ตองการกลับใจใหม หรืออยากกลับสูความสัมพันธกับพระเจาแตอยางใด

เวลาผานไปอีกหลายป พันธกิจของเราขยายตอไปเรื่อยๆ สถานการณ
ระหวางฉันกับพอแมก็ยังคงเปนไปเชนเดิม ท้ังสองทานอายุมากข้ึน และสุขภาพ
ก็ยํ่าแยลงมาก เน่ืองจากพอกับแมไมคอยจะมีเงินคาครองชีพอยางเพียงพอ
เราจึงสงเงินไปชวยทานอยางสมํ่าเสมอ ฉันรูสึกวาตัวเองคอนขางใจสูงมากแลว
ท่ียอมทําแบบน้ัน แตตองรูสึกตกใจมากท่ีพระเจาสําแดงวา พระองคทรงคาดหวัง
ใหฉันทํามากกวาน้ันอีก

ความหมายท่ีแทจริงของการอวยพรศัตรู

แตจงรักศัตรูของทานท้ังหลาย และทําการดีตอเขา (กระทํา
ความดีเพื่อใหใครบางคนไดรับประโยชนจากความดีเหลาน้ัน) จงให
เขายืมโดยไมหวังท่ีจะไดคืนอีก บําเหน็จ (ส่ิงตอบแทน) ของทาน
ท้ังหลายจึงจะมีบริบูรณ (ร่ํารวย เขมแข็ง เขมขน และบริบูรณ)
และทานท้ั งหลายจะเปนบุตรของผู สูงสุด เพราะวาพระองคยัง
ทรงโปรดแกคนอกตัญูและคนช่ัว

ลูกา 6.35
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ฉันจึงตอตานความคิดน้ันอยางรุนแรงและพยายามลืมมันไป แตถาพระเจา
พยายามพูดบางอยางกับเรา พระองคมักจะพูดซํ้าๆ จนกวาเราจะยอมฟงพระองค
ความคิดน้ันหวนกลับมาหาฉันอยูเรื่อยๆ โดยเฉพาะในตอนท่ีฉันพยายามจะอธิษฐาน
ลองนึกภาพดูสิวา พระเจาพยายามพูดกับฉันอยู ในขณะท่ี ฉันก็กําลังอธิษฐาน
กับพระองค ฉันแนใจวา ฉันตองรีบๆ ทูลตอพระองคถึงส่ิงสารพัดท่ีฉันตองการ
แตพระองคก็พยายามท่ีจะขัดจังหวะฉันอยูนาน เพื่อจะบอกใหฉันรูวาพระองค
ตองการอะไร

สุดท าย ฉันคิดวาคงตองเอาความคิดเรื่ องน้ี ไปเลาให เดฟฟง ซ่ึ งฉัน
ก็แอบหวังวา เดฟจะตอบวามันเปนความคิดท่ีไรสาระ จะไดจบๆ เรื่องน้ีไปเสีย
น่ันเปนครั้ งเดียวท่ีฉันเตรียมใจพรอมอยางท่ีสุดท่ีจะยอมอยูใตอํานาจของการ
ฟงสามี! ฉันอยากใหเขาบอกปฏิเสธ แตเขากลับไมทํา เขาตอบงายๆ วา "ถาคุณ
คิดวาพระเจาทรงนําใหคุณทําอยางน้ัน เราก็นาจะเช่ือฟงพระองคนะ"

ฉันกับเดฟ ไมคอยจะมีเงินเก็บมากนัก ถาจะทําตามท่ีพระเจาเรียกรอง
ใหเราทําครั้งน้ี เราตองใชเงินท่ีมีอยู ท้ังหมด หรือไมก็เกือบท้ังหมดเลยทีเดียว
เราไมไดซ้ือแคบานใหพอกับแมเทาน้ัน แตจะตองซ้ือรถยนต และเครื่องใชในบาน
ทุกอยางดวย เพราะขาวของท่ีพวกทานมีอยู น้ันใชการไมไดแลว พระเจาทรง
สําแดงใหฉันเห็นอยางชัดเจนวา พระองคตองการใหฉันดูแลพอแมเปนอยาง "ดี"
และปฏิบัติตอทานราวกับวาทานเปนพอแมท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในโลก

เน้ือหนังของฉันกรีดรองไปตลอดทางเชียวละ พระเจาเรียกรองใหฉัน
ทําแบบน้ี ได อย างไร? พระองค ลืมไปแล วหรือว าพอกั บแม ไม เคยทําอะไร
เพื่ อฉันเลยนะ? พระเจาไมสนใจเลยหรือวา พอแมเคยทํารายจิตใจฉันอยาง
รุนแรงมาแล ว และไม เคยปกปองดูแลฉันเลยในเวลาท่ี ฉั นต องการท าน?
พระเจาไมทราบหรือไมสนใจเลยหรือวาฉันรูสึกอยางไร?

ฉันยอมทําตามทุกอย างท่ี พระเจ าเรี ยกรองให ทํา โดยท่ี ไม มีอารมณ
ความรูสึกดานบวกใดๆ เขามาเปนแรงใจเลย พอกับแมยายกลับมาอยูเซ็นตหลุยส
หางจากบานของเราไปประมาณแปดนาที และเราเอาใจใสดูแลในความตองการ
ทุกอยางของทาน ย่ิงทานอายุมากข้ึนเทาไหร คาใชจายตางๆ ก็เพิ่มข้ึนตาม
พอเอยปากแสดงความซาบซ้ึ งใจอยู บาง แตทานก็ ยังคงมีนิสัยดุๆ และจู จ้ี
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ข้ีบนอยางท่ีเคยเปนมาอยางเดิม
เวลาผานไปสามป นับต้ั งแต เราย่ื นมือเขามารับผิดชอบดูแลคาใชจาย

ทุกอยางของทาน ตอนเชาวันขอบคุณพระเจา แมโทรมาบอกวา พอรองไห
มาเปนอาทิตยแล วและอยากให ฉันไปคุยอะไรบางอย างกับเขา ฉันกับเดฟ
จึงไปหาท าน และพอไดขอให ฉันยกโทษในส่ิ งท่ี ท านได ทํากับฉันในวัยเด็ก
ทานรองไห ไมยอมหยุด และรองขอให เดฟยกโทษใหทานด วย ทานบอกวา
"ผูชายสวนใหญตองเกลียดพอในเรื่องน้ี แตเดฟกลับไมเคยคิดแกแคนอะไรเลย
มีแตแสดงความรักตอพอ" เราบอกกับพอวา เรายกโทษใหทานแลว และเราถาม
พอวาทานตองการทูลขอการอภัยโทษบาปจากพระเจา และตอนรับพระเยซูคริสต
เปนพระผูชวยใหรอดหรือไม พอตอบยืนยันวาตองการ เราจึงพากันอธิษฐาน
และพ อก็ บั งเกิ ดใหม ทั นที ในตอนน้ั น พ อขอให ฉั นทําพิ ธี บั พติสมาให ท าน
อีกสิบวันตอมาเราจึงจัดพิธีท่ีโบสถของเราในกลางเมืองเซ็นตหลุยส ฉันยืนยัน
ไดเลยวา อีกส่ีปถัดมา ฉันเห็นการเปล่ียนแปลงอยางแทจริงเกิดข้ึนในชีวิตของพอ
พอตายตอนอายุแปดสิบหก และฉันรูวาทานไดอยูในสวรรคแลว

ตอนท่ี พระเจ าตรัสกับฉันเพื่ อให ซ้ื อบ านใหพอกับแม น้ั น ฉันยังไม รู
หรอกวาผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนตามมาน้ันคืออะไร ความรักท่ีพระคุณของพระเจา
ไดทรงสําแดงใหพอเห็นผานทางเราน้ัน ไดหลอมจิตใจอันแข็งกระดางของทาน
เปดทางใหทานไดมองเห็นความสวาง แม ยังคงมีชี วิตอยู ในขณะท่ี ฉันเขียน
หนังสือเลมน้ี ทานอายุแปดสิบเจ็ดป อาศัยอยู ในบานพักคนชราซ่ึงมีคนคอย
ดูแลโดยเราเปนคนออกคาใชจายให ทานเปนบุตรของพระเจาแลว ถึงแมสุขภาพ
ของทานไมคอยดี ดูเหมือนทานยังคงมีความสุขกับชีวิตดีทุกวัน ฉันรู สึกเศรา
ท่ีแมตองเปนทุกขใจกับขาวการตายของนองชาย แตพระเจาก็ทรงประทานพระคุณ
แกทานมาก ทานรับมือกับขาวน้ีไดคอนขางดี

ขอพระคัมภีร ท่ี ฉันหยิบยกมาข างบนน้ีบอกว า เราตองทําความดีตอ
ศัตรูของเรา และมีใจกรุณาตอเขา... แลว บําเหน็จของเราจะย่ิงใหญ ฉันใชเวลา
ถวายเครื่องบูชาแกพระเจาอยู หลายป แตไมไดเช่ือฟงพระองคอยางแทจริง
ฉันทําหนาท่ีตอพอแม เทาท่ี จําเปนตองทํา และยังคงมีความรู สึกขมข่ืนแฝง
อยูดวย แตพระเจามีแผนการท่ี ย่ิ งใหญกวาน้ัน พระองคมีพระประสงค ท่ีจะ
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ใหฉันทํามากกวาน้ัน และพระองคมีพระประสงค ท่ีจะใหฉันไดรับมากกวาน้ัน
ฉันไดรับการปลดปลอยอยางใหญหลวงในจิตใจของฉัน เพราะรูวาฉันไดเช่ือฟง
พระเจาอยางเต็มท่ีแลว ฉันไดพบความยินดีในการท่ีไดนําพอ ผู ซ่ึงเคยขมขืน
ฉันมากกวาสองรอยครั้ ง มารู จั กกับพระเจาและทําพิ ธีบัพติสมาใหแกทาน
เรายังเช่ือม่ันวา พระเจาจะทรงเปดประตูใหเราไดชวยเหลือผูคนอีกหลายลานคน
หลังจากท่ีเราไดเช่ือฟงพระองคอยางเต็มท่ีแลว เราเริ่มแปลรายการโทรทัศน
ของเราเปนภาษาตางๆ ซ่ึงตอนน้ีมีการออกอากาศมากกวาส่ีสิบภาษาในประเทศ
ตางๆ มากกวาสองในสามของโลกแลว ผูคนนับพันนับหม่ืนกําลังตอนรับพระเยซู
เปนพระผูชวยใหรอดของเขา และกําลังศึกษาพระวจนะของพระเจาผานทาง
พันธกิจตางๆ

พระเจาชางนาอัศจรรย ย่ิงนัก พระองคทรงประทานพระคุณเพื่อใหเรา
สามารถทําส่ิงตางๆ ซ่ึงตามลําพังตัวเราเองน้ันเราคงไมยอมทํา และคงทําไมได
ฉันสามารถรักผูชายท่ีเปนตนเหตุแหงความทุกขทรมานในชีวิตของฉันไดอยางไร?
ฉันสามารถรักแม ซ่ึงทอดท้ิงฉันในทามกลางสถานการณแบบน้ัน และไมยอม
ชวยเหลืออะไรฉันเลยเม่ือฉันรองวิงวอนขอความชวยเหลือไดอยางไร? เพราะ
พระเจ าทรงมีแผนการท่ี แตกต างไปจากเรา พระองค ทรงเสริ มกําลั งเรา
ใหสามารถทําในส่ิงท่ี เราไม เคยนึกคิดวาจะทํา รวมท้ังการยกโทษใหแกคนท่ี
ใชเราเปนเครื่องมือ และลวงละเมิดเราดวย พระเจาทรงแสนดี ถาเรายอม
ตอพระองค  พระองคทรงประสงค ท่ี จะให คุณความดีของพระองค ไหลผ าน
ชีวิตเราไปสูคนอื่น

คุณไดฟงเรื่องราวชีวิตของฉันฉบับรวบรัดไปแลว ฉันรูวาคุณๆ สวนใหญ
ก็มีเรื่ องราวในชีวิตของตัวเองดวย บางที เรื่องราวของบางคนอาจนาตกใจ
ย่ิงกวาเรื่องของฉันก็เปนได พระเจาทรงประสงคท่ีจะประทานพระพรสองเทา
เพื่อชดเชยความยากลําบากตางๆ ท่ีคุณเคยประสบมา พระองคประสงคใหคุณ
มีชีวิตอยูทามกลางบําเหน็จรางวัลอันบริบูรณของพระองค อยาใหมีส่ิงใดมา
หยุดย้ังคุณได จงใหรางวัลตัวเองดวยการ... ยกโทษ





จอยซ ไมเออร เปนหน่ึงในอาจารยสอนพระคัมภีรช้ันนําของโลกท่ีเนนคําสอน
เชิงปฏิบัติ จอยซ เปนนักเขียนหนังสือขายดีอันดับ 1 ของนิวยอรค ไทมส
เธอเขียนหนังสือสรางแรงบันดาลใจมากกวาเกาสิบเลม เชน การดําเนินชีวิต
เหนือความรูสึก, ความคิดท่ีทรงพลัง, หนังสือคําสอนในชุด สนามรบในความคิด
ท้ั งหมด, และนวนิยายอีกสองเรื่ อง ไดแก  เพนนี, และ นาทีใดนาทีหน่ึ ง,
และหนังสืออื่นๆ อีกมากมายหลายเลม จอยซ ยังไดผลิตเทปคําสอนหลายพันเรื่อง,
และคลังวีดีโอคําสอนครบชุด รายการวิทยุและโทรทัศน ชีวิตเปยมสุขทุกวัน
ของจอยซ ออกอากาศไปหลายสถานีท่ัวโลก จอยซ เดินทางไปจัดประชุมใหญ
ในหลายแหงท่ัวโลก จอยซ และเดฟ สามีของเธอ มีบุตรดวยกันส่ีคน ท้ังหมด
อาศัยอยูในเมืองเซนตหลุยส มิสซูรี่



  

สนามรบในความคิด
กระบวนการสรางผูนํา

พระวจนะ พระนาม พระโลหิต
ถาไมใชเพราะพระคุณ
รากแหงความขมข่ืน

การตัดสินใจครั้งสําคัญท่ีสุด
มาลัยแทนข้ีเถา

วิธีฟงพระสุรเสียง
ความรักย่ิงใหญท่ีสุด
ความคิดท่ีทรงพลัง

การปฏิวัติดวยความรัก
100 วิธีทําชีวิตใหเรียบงาย

บอกเขาวาเรารักเขา
สันติสุข

หนังสืออื่นๆ ท่ีจัดพิมพโดยรายการชีวิตเปยมสุขทุกวัน
เติบโตฝายวิญญาณ

(เขียนโดย ดอน คลาวเวอรส)
อยาตกเปนเหย่ืออีกเลย

(เขียนโดย ดอน คลาวเวอรส)



"การผูกใจเจ็บคนทีเคยทาํรา้ยชีวิตคณุ
ก็ไมต่า่งอะไรกบัการทีคณุดมืยาพษิโดยหวงัว่าจะทาํใหศ้ตัรูของคณุตาย
การทีเราไมย่อมยกโทษ จะเกิดผลรา้ยตอ่เรามากกว่าคนอนืใดทงัสนิ"

-จอยซ ์ไมเออร์

ด้วยเนือหาแนวเปลี ยนแปลงจิตใจใหม่เพื อเอาชนะปัญหายุ่ งยากในชีวิต
ซึ งเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเธอ จอยซ ์ ไมเออร ์ เนน้ถึงท่าททีี ก่อใหเ้กิดผลเสยี
รา้ยแรงทสุีดต่อชวีติเรานนัคือ ความโกรธ ความโกรธเป็นตน้เหตุของความสมัพนัธ์
ทแีตกหกั อาการนอนไม่หลบั ความดนัโลหิตสูง และเนือรา้ยต่างๆ ความโกรธทาํลาย
ความสมัพันธ์ชีวิตสมรสและครอบครวั ทาํใหจ้ิตใจขาดสนัติสุข ความโกรธเป็น
เรื องยากที จะรบัมือสาํหรบัคริสเตียนหลายคนซึ งไดร้บัคาํสอนมาตงัแต่วยัเด็กว่า
"คริสเตียนที ดีจะตอ้งไม่โกรธ" จอยซ ์ ไดอ้ธิบายใหเ้ราเห็นวา่ ถา้เรารูจ้กัควบคุม
ความโกรธไดอ้ย่างเหมาะสม มนัคือสญัญาณบ่งบอกวา่มีบางอย่างทผีิดปกติเกิดขึน
ซึ งจาํเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข

ในหนงัสอืเล่มนี จอยซ ์ไดเ้จาะลึกถึงประเด็นปัญหาเรื องความโกรธ เปิดโปงถึง
รากเหงา้ของความโกรธ, รูปแบบตา่งๆ ของความโกรธ, ผลรา้ยของการใชช้วีติอยูก่บั
ความโกรธ และสุดทา้ยกล่าวถึงกระบวนการในการยกโทษ

ทาํไมตอ้งยกโทษ? เพราะการยกโทษคือกุญแจนาํไปสูอ่สิรภาพ หลุดพน้จาก
ผลรา้ยในดา้นต่างๆ ของชวีติ ซึ งเกิดจากความโกรธ

คุณจะยกโทษไดอ้ย่างไร? เชื อหรือไม่ มนัเป็นไปไดท้ี คุณจะยกโทษ จอยซ์
หยิบยื นพิมพเ์ขียวในการแกปั้ญหาความโกรธ ซึ งจะนาํการเยียวยามาสูช่วีติของคณุ
ไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยเนน้ดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี

 เปิดหนา้กากความโกรธ ซึ งคณุเองอาจยงัไม่รูต้วัดว้ยซาํ
 วธิรีบัมือกบัคนขีโมโห
 การใชค้วามโกรธในทางสรา้งสรรค์
 ฤทธิ เดชแห่งการเผชญิหนา้โดยใชแ้นวทางของพระเจา้
 ความสาํคญัของการยกโทษใหต้วัเอง
 ทาํความเขา้ใจบทบาทของพระเจา้ในการยกโทษ
 วธิีปล่อยวาง มอบไวก้บัพระเจา้
จอยซ ์เขา้ไดด้ีวา่ชวีติไม่ไดยุ้ติธรรมเสมอไป แต่ถึงกระนนั เราก็ไม่จาํเป็นตอ้ง

ปล่อยใหค้วามโกรธมาทาํลายความสุข และสุขภาพของเรา
เมือคณุใชแ้นวทางนีในการเผชญิหนา้และจดัการแกไ้ขปัญหาความโกรธในชวีติ

ของคุณ คุณจะพบว่า โดยการทรงช่วยเหลือของพระเจา้ คุณสามารถมีสนัติสุข
ทแีทจ้ริงได ้




