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การปฏิวัติ คําๆ น้ีจุดประกายแหงความหวัง สรางแรงปรารถนา กอใหเกิด
แรงบันดาลใจที่จะจงรักภักดีอยางที่ไมมีคําอ่ืนใดในภาษาของมนุษยจะกระทําได
ตลอดประวัตศิาสตรมนุษยชาต ิแนวคิดเรือ่งการปฏวัิตไิดราดนํ้ามนัลงไปบน กองไฟ
และก อเกิดความกลาหาญข้ึ นในหัวใจของคนทอถอย การปฏิ วัติ ได ปลุก
ระดมคนผูแสวงหาเปาหมายชีวิตที่ย่ิงใหญกวาที่เปนอยู ทําใหชายและหญิงผูไร
ทิศทางไดมีจุดหมายใหมซ่ึงทําใหเต็มใจที่จะตายแทนมันได มันกอใหเกิดผู นํา
ที่ย่ิงใหญ และสรางบรรดาผูติดตามที่ย่ิงใหญ การปฏิวัติทําใหโลกเปล่ียนแปลง
ไปอยางส้ินเชิง

การปฏวัิติ คือการเปล่ียนแปลงวิถขีองส่ิงตางๆ อยางทนัททีนัใด แบบหนามอื
เปนหลังมืออยาง ครบถวนสมบูรณ ตางไปจากที่เคยเปนอยูในปกติ โดยทั่วไป
การปฏิวัติเกิดข้ึนจากคนหน่ึงคน หรือคนกลุมเล็กๆ ผูซ่ึงไมเต็มใจที่ดําเนินชีวิต
ในวิถีทางแบบที่เคยเปนมาในอดีตอีกตอไป พวกเขาเช่ือวาบางอยางเปล่ียนแปลง
ได และจําเปนตองเปล่ียนพวกเขาเผยแพรแนวคิดของตัวเองตอไปเรื่อยๆ จนเริ่ม
มคีนตอบสนอง และในทีสุ่ดทําใหสถานการณเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหลายครัง้เปนการ
เปล่ียนแปลงแบบหนามือ เปนหลังมือ

โลกเราไดประสบการปฏิวัติมาแลวในอดีต เมื่อรัฐบาลที่เอารัดเอาเปรียบ
ประชาชนถูกควํ่าอํานาจ เหตุการณน้ีเกิดข้ึนในการปฏิวัติของอเมริกา ฝรั่งเศส
และรสัเซีย (ซ่ึงเรยีกอีกช่ือวา การปฏวัิตบิอลเชวิก) เปนตน การปฏวัิตอิาจยัง เกดิข้ึน
เมื่ อระบบหรือวิ ธีการปฏิบัติ เกาๆ หรือลาสมัย ถูกแทนที่ ดวยวิธีใหมและ
วิธีการคิดเกาๆ ไดหลีกทางใหแกวิธีการคิดใหมๆ เชน ส่ิงทีเ่กิดข้ึนในการปฏิวัตทิาง
วิทยาศาสตร หรือการปฏิวัตอุิตสาหกรรม โธมสั เจฟเฟอรสัน กลาววา "คนรุนใหม
แตละรุน จําเปนตองมีการปฏิวัติ ครั้งใหม" และฉันเช่ือวา น่ีเปนเวลาสําหรับการ
ปฏวัิตคิรัง้ใหมของโลก ซ่ึงเปนการปฏิวัติครั้งย่ิงใหญที่สุด เราไมตองการการปฏิวัติ

อารัมภบท



แบบเดียวกับที่เคยเกิดข้ึนในประวัติศาสตรของโลกในยุคของคนรุนกอนหนาเรา
เราไมต องการการปฏิ วัติทางด านการเมือง, เศรษฐกิ จ, หรือเทคโนโลยี
แตเราตองการ การปฏิวัติดวยความรัก

เราจําเปนตองโคนบัลลังกครอบงําของการดําเนินชีวิตที่เต็มไปดวยความ
เห็นแกตัว ถือเอาตัวเองเปนที่ตั้ง จะไมมีส่ิงใดในโลกของเราที่เปล่ียนแปลงเลย
จนกวาเราแตละคนเต็มใจพรอมที่จะเปล่ียนแปลง บอยครั้งที่ เราอยากใหโลก
ของเราเปล่ียนแปลง แตกลับลืมคิดไปวา สภาวะของโลกทีเ่ปนอยูน้ี เปนผลมาจาก
วิธีดําเนินชีวิตของเราแตละคน และส่ิงที่เราตัดสินใจทําลงไปในแตละวันน่ันเอง

ถาทุกคนบนโลกใบน้ีรูจักวิธีรับและใหความรัก โลกของเราก็คงจะเปล่ียนไป
แบบหนามือเปนหลังมือเลยทีเดียว ฉันคิดวาเราทุกคนรูวามีบางอยางผิดปกติ
ในสังคมของเราซ่ึงจําเปนตองรับการแกไข แตดเูหมือนไมมใีครรูวาควรทําอยางไร
หรือจะเริ่มเปล่ียนแปลงจากตรงไหน ปฏิกิริยาของเราเมื่อเห็นโลกอยูนอกเหนือ
การควบคุม ก็คือบน และคิดวา นาจะมีใครทําอะไรซักอยาง เราคิดและพูดวา
พระเจา หรือรัฐบาล หรือผูมีอํานาจบางคนนาจะเปนผูที่ลงมือทําอะไรสักอยาง
แตความจริงน้ัน เราแตละคนจําเปนตองทําอะไรบางอยาง เราตองเรียนรูที่จะ
ดําเนินชีวิตดวยทัศนคติที่แตกตางจากที่เคยเปนมาไปอยางส้ินเชิง เราตองเต็มใจ
ที่จะเรียนรู ที่จะเปล่ียน และที่จะยอมรับวา เราคือสวนหน่ึงของปญหา

เราคงไมอาจแกไขในส่ิงทีเ่ราเองไมเขาใจ ดงัน้ัน ส่ิงทีเ่ราตองทําเปนอยางแรก
ก็ คือการคนหารากเหง าของปญหา ทําไมผู คนสวนใหญถึงไมมีความสุข?
ทําไมถงึเกดิความรนุแรงข้ึนมากมายในครอบครวั ในชุมชน ในเมอืง และในประเทศ
ของเรา? ทําไมผูคนถึงโมโหราย? คุณอาจคิดวาเรื่องเหลาน้ีเกิดข้ึนเพราะบาป
คุณอาจบอกวา "ก็คนเตม็ไปดวยบาป น่ันแหละคือปญหา" ฉันเห็นดวยในทางทฤษฎี
แตก็อยากหาหนทางแกปญหาดวยทัศนะในเชิงปฏิบัติ ซ่ึงเราตองเกี่ยวของดวย
ในชีวิตประจําวัน ฉันเช่ือวารากเหงาของประเดน็ทัง้หมดน้ี และประเดน็ปญหาอ่ืนๆ
ดวย ก็คือความเห็นแกตัว แนนอน ความเห็นแกตัวคือผลงานของความบาป
มนัทําใหคนพูดออกมาวา "ฉันอยากไดในส่ิงทีอ่ยากได และฉันจะทาํทกุอยางทีจํ่าเปน
ตองทํา เพ่ือใหไดมันมา" ความบาปเกิดข้ึน เมื่อคนเราทําในส่ิงที่ตอตานพระเจา
และวิธีการของพระองค



เรามีแนวโนมที่ จะดําเนินชีวิตในทิศทางตรงกันขามกับส่ิงที่ควรจะเปน
เรามีชีวิตอยูเพ่ือตัวเอง แตก็ดูเหมือนจะยังไมพบส่ิงที่ทําใหเราอ่ิมใจเลยซักที
เราควรจะมีชีวิตอยูเพ่ือผูอ่ืน และเรียนรูเคล็ดลับอันประเสริฐที่วา ส่ิงใดที่เรา
ใหคนอ่ืนไป จะยอนคืนกลับมาสูเราดวยปรมิาณเพ่ิมพูนทวีคูณ ฉันชอบคํากลาวของ
นายแพทยนามวาลูกาที่วา "จงใหชีวิตของคุณไป แลวคุณจะไดชีวิตน้ันกลับคืนมา
ซ่ึงไมไดคืนกลับมาเฉยๆ เทาน้ัน แตมันมาพรอมดวยโบนัสและพระพร จงให
ไมใชฉวยเอา น่ันแหละคือหนทาง การมีใจกวางขวางกอใหเกิดความมีนํ้าใจ
กวางขวาง" (ลูกา 6:38 ฉบับเดอะแมสเสจ)

ในหลายๆ สังคม การเปนเจาของ, การครอบครอง, และการควบคุม
กลายเปนเปาหมายสําคัญอันดับแรกของคนไปแลว ทกุคนตองการเปน "หมายเลข
หน่ึง" ซ่ึงกส็ะทอนใหเห็นโดยอัตโนมัติวา จะมีอีกมากมายหลายคนทีต่อง ผดิหวังไป
เพราะเบอรหน่ึ งในแต ละช วง แตละพ้ื นที่ ก็ จะมี ได เพียงคนเดียวเท าน้ั น
มเีพียงคนเดยีวทีเ่ปนนักว่ิงยอดเย่ียมของโลก มเีพียงคนเดยีวทีจ่ะเปนประธานบรษัิท
หรื อเปนยอดนักแสดงชายหรื อหญิงบนเวที แสดง หรื อบนจอภาพยนตร
มเีพียงคนเดยีวทีจ่ะไดเปนสุดยอดนักประพันธ หรอืสุดยอดศิลปนภาพเขียนของโลก
ถึ งฉันจะเช่ื อว าเราควรเปนคนที่ เนนเป าหมาย และพยายามทําใหดีที่ สุด
อยางเตม็กําลังความสามารถของเรา แตฉันไมเช่ือวาเราควรจะไขวควาหาทกุอยาง
มาเพ่ือตัวเอง และไมสนใจคนอ่ืนใดทั้งส้ิน

ฉันมีชีวิตในโลกมาหกสิบหาปแลวในตอนที่เขียนหนังสือเลมน้ี และฉันวา
แคน้ีก็นาจะทําใหฉันมีคุณสมบัติเพียงพอแลวที่จะรูอะไรมาพอสมควร อยางนอย
ฉันกอ็ยูในโลกมานานพอทีจ่ะไดลองทาํตามวิธีการตางๆ วาแบบไหนทีจ่ะทําใหเราพบ
ความสุข และไดคนพบดวยการลองผดิลองถูกมาแลววา อันไหนไดผล อันไหนไมได
ความเห็นแกตัวทําใหชีวิตไมเปนไปอยางที่ควรจะเปน และไมใชตามนํ้าพระทัย
ของพระเจาอยางแนนอน ฉันเช่ือวา ฉันสามารถพิสูจนใหเห็นจากหนังสือเลมน้ีไดวา
ความเห็นแกตัวแทจริงแลวคือปญหาหลักที่เรากําลังเผชิญอยูเหมือนกันทั่วโลก
และคําตอบของเราน้ันกคื็อการสรางขบวนการเพ่ือกาํจัดความเห็นแกตวัอยางเอาจรงิเอาจัง
เราตองประกาศสงครามกับความเห็นแกตัว เราตองการการปฏิวัติดวยความรัก
ความรัก ตองเปนมากกวาทฤษฎี หรือแคคําพูด มันตองเปนการกระทํา มันตอง



มองเห็นได และรูสึกสัมผัสได พระเจาทรงเปนความรัก! ความรักคือแนวคิด ของ
พระเจา และมันจะเปนเชนน้ันตลอดไป พระองคเสด็จมาเพ่ือรักเรา เพ่ือสอนเรา
ใหรูจักวิธีรักพระองค และสอนเราใหรูจักวิธีรักตนเองและคนอ่ืน

เมือ่เราทําอยางน้ีแลว ชีวิตกจ็ะสวยงาม แตถาเราไมยอมทํา ทกุอยางกต็ดิขัด
ไปหมด ความรักคือคําตอบสําหรับปญหาเรื่องการเห็นแกตัว เพราะความรักคือ
การให แตความเห็นแกตัวคือการกอบโกยเอา เราจําเปนตองรับการปลดปลอย
ออกจากตัวเอง และพระเยซูกไ็ดเสด็จมาเพ่ือจุดประสงคน้ัน ดังที่เราไดเห็นแลวใน
2 โครินธ 5:15 "และพระองคไดทรงวายพระชนมเพ่ือคนทั้งปวง   เพ่ือคนเหลาน้ัน
ที่มีชีวิตอยูจะมิไดอยู เพ่ือประโยชนแกตัวเองอีกตอไป แตจะอยู เพ่ือพระองค
ผูทรงส้ินพระชนม   และทรงเปนข้ึนมาเพราะเห็นแกเขาทั้งหลาย"

เมื่อไมนานมาน้ี ขณะที่ฉันกําลังคิดใครครวญถึงปญหาเลวรายตางๆ ที่กําลัง
เกิดข้ึนในโลก เชน เด็กหลายลานคนที่กําลังขาดอาหาร, โรคเอดส, สงคราม,
การกดข่ี, การคามนุษย, การคาประเวณี และอ่ืนๆ อีกมากมาย ฉันก็ไดทูลถาม
พระเจาวา "พระองคทรงทอดพระเนตรดูส่ิ งตางๆ ที่ กําลังเกิดข้ึนโลกโดย
ไมทําอะไรเลยได อย างไร?" ฉันได ยินพระเจ าตรั สในวิญญาณของฉันว า
"เราทําการผานทางคน เรากําลังรอคอยใหประชากรของเราลุกข้ึนมาทําอะไร
บางอยาง"

คุณอาจกําลังคิด เชนเดียวกับผูคนอีกหลายลานคนวา ฉันรูวาโลกน้ีมีปญหา
แตปญหามันใหญโตเปนภูเขาเลากา ฉันคนเดยีวจะเปล่ียนแปลงอะไรได? ความคิด
แบบน้ีแหละที่กําลังทําใหเราเปนอัมพาตในขณะที่ความช่ัวรายมีชัยชนะอยูเรื่อยๆ
เราตองเลิกคิดถงึส่ิงทีเ่ราทําไมได แลวมาเริม่ตนทําในส่ิงทีเ่ราทําได ในหนังสือเลมน้ี
ฉันกับนักเขียนรับเชิญหลายทาน จะแบงปนแนวคิดและวิธีการบางอยางกับคุณ
เพ่ือใหคุณสามารถเปนสวนหน่ึงของขบวนการใหม ที่จะสามารถนํามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในทางสรางสรรค ชนิดหนามือเปนหลังมือ

ฉันขอปฏเิสธที่จะยืนรอเฉยๆ แลวปลอยใหโลกตกต่ําลงไปเรื่อยๆ โดยไมยอม
ทําอะไรเลย ฉันอาจไมสามารถแกปญหาทุกอยางที่ไดพบเห็น แตฉันจะทําในส่ิงที่
ทําได ฉันอธิษฐานขอใหคุณเขามารวมกับฉัน ที่จะแสดงจุดยืนตอสูกับความ
อยุติธรรม และพรอมที่จะเปล่ียนแปลงมุมมองตอชีวิตไปอยางส้ินเชิง ชีวิตเรา



จะมัวแตคอยใหคนอ่ืนมาทําอะไรเพ่ือเราไมไดอีกตอไปแลว แตเราเริ่มคิดวา
เราจะทําอะไรเพ่ือคนอ่ืนไดบาง

ทุกขบวนการ จําเปนตองมีคําขวัญ หรือปฎิญญาไวเปนแนวทางในการตอสู
พวกเราในองคการพันธกิจจอยซ ไมเออร ไดอธิษฐานและทําพันธสัญญาข้ึนมา
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของเรา คุณจะเขารวมกับเราไหม?

ฉันแบกความสงสารไว และยอมทิ้งขอแกตัวทุกอยางไป
ฉันยนืหยัดตอตานความอยุตธิรรม

และอุทิศตัวเพ่ือดําเนินชีวิตที่สําแดงถึงความรักของพระเจา
ฉันปฏิเสธที่จะอยูเฉยๆ โดยไมทําอะไร น่ีคือปณิธานของฉัน

ฉันคือการปฏิวตัิดวยความรัก

ฉันอธิษฐานขอใหถอยคําเหลาน้ีกลายเปนปฎิญญาของคุณ เปนมาตรฐานใหม
ที่คุณใชในการดําเนินชีวิตดวย คุณจะตองไมรอใหใครลงมือทําอะไรกอน และอยา
คอยดูวาขบวนการน้ีจะเปนที่นิยมของคนทั่วไปกอนหรือไม น่ีเปนส่ิงที่คุณตอง
ตัดสินใจดวยตนเอง เปนสัญญาใจที่ มี เพียงคุณเทาน้ันสามารถเลือกทําได
จงถามตัวเองวา "ฉันจะเปนสวนหน่ึงทีส่รางปญหาตอไป หรือฉันจะเปนคําตอบด?ี"
ฉันไดตัดสินใจแลวที่จะเปนสวนหน่ึงของคําตอบ ความรักจะเปนประเด็นสําคัญ
ของชีวิตฉัน

ถามตัวเองวา "ฉันจะเปนสวนหน่ึงที่สรางปญหาตอไป
หรือฉันจะเปนคําตอบดี?" ฉันไดตัดสินใจแลวที่จะเปนสวนหน่ึงของคําตอบ

ความรักจะเปนประเด็นสําคัญของชีวิตฉัน

แลวคุณละ? คุณจะชวยผดุงรักษาปญหาไวในโลกตอไปไหม? คุณจะเพิกเฉย
ตอปญหา และทําทีเหมือนมันไมมีตัวตน?  หรือคุณจะเขามารวมกับขบวนการ
ปฏิวัติดวยความรัก?





ขณะที่ ฉันน่ังดื่ มกาแฟยามเชา และมองดูทิวทัศนที่ สวยงามดานนอก
หนาตางอยูน้ัน ผูคนจํานวน 963 ลานคน กําลังหิวโหย

กวาหน่ึงพันลานคน มีรายไดไมถึงหน่ึงเหรียญตอวัน
วันน้ี เด็กสามหมื่นคนจะตองตายไปเพราะความยากจน พวกเขานอนตายอยู

ในหมูบานที่ยากไรที่สุดในโลก โดยที่คนอ่ืนๆในโลกไมมีใครรู สึกรูสา เทากับว า
มีคนตายสัปดาหละ 210,000 คน ปละ 11 ลานคน ซ่ึงเด็กเหลาน้ีสวนใหญ
อายุไมถึงหาขวบดวยซํ้า

จากเด็ก 2,200 ลานคนที่มีอยูในโลกน้ี มีถึง 640 ลานคนที่ไมมีที่พักอาศัย
อันเหมาะสม เด็ก 400 ลานคนไมมีนํ้าสะอาดดื่ม และ 270 ลานคนไมมีสถาน
พยาบาลใหใชบริการ

โลกเราเป็นอะไรไปแลว้?

ผมเปนแคคนคนเดียว แตก็ตองถือวาเปนคนหน่ึงคน
ผมไมอาจทําทุกอยางได แตผมก็สามารถทําบางอยางได

เพราะเหตุท่ีผมไมอาจทําทุกอยางได
ผมจึงไมปฏิเสธท่ีจะทําบางอยาง ท่ีผมสามารถทําไดน้ัน

เอ็ดเวิรด เอเวอรเรทท เฮล
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สถิติเหลาน้ีทําใหคุณรูสึกเขาออนเหมือนฉันหรือเปลา? ฉันหวังวาจะเปน
เชนน้ัน สถิติเหลาน้ีเปนขอเท็จจรงิของโลกที่เราอาศัยอยู มันทําใหเรารูสึกอ้ึง และ
เย็นวาบเขาไปถึงข้ัวหัวใจ เหตุการณเหลาน้ีกําลังเกิดข้ึนบนผืนโลก ตอหนาตอตา
ของเรา ฉันตระหนักดีวาสถิติที่พ่ึงผานสายตาคุณไปน้ัน อาจจะไมสอดคลองกับ
ส่ิงทีเ่กิดข้ึนในเมอืงหรือประเทศทีคุ่ณอาศัยอยู กระน้ันเราตางก็เปนประชากรของ
โลกใบน้ี เราเปนสวนหน่ึงของชุมชนระดับโลก และสมาชิกของครอบครัว
มนุษยชาติก็กําลังทุกขทรมานอยางที่เราไมอาจคาดคิดหรือพรรณนาออกมาได

ฉันเช่ือวา ถึงเวลาแลวที่จะตองมีอะไรบางอยางมาปลุกโลกเราใหลืมตา
ข้ึนมาเสียที อะไรก็ไดที่จะกระตุนเราใหตื่นข้ึนมาจากความรูสึกเฉ่ือยชา ความ
บอดใบ หรือความรูสึกรังเกียจความทุกขยากลําบาก และเขยาเราใหลุกข้ึนมา
ตอสูกบัความเจ็บปวด ความยากไร ความสูญเสีย ความขาดแคลน ความอยุตธิรรม
และการกดข่ี ตลอดจนสภาพการดํารงชีวิตที่ดอยคุณภาพ ปราศจากศักดิ์ศรี
ข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษย น่ีเปนเวลาสําหรับการปฏิวัติดวยความรักอยาง
แนแททีเดียว

ปากเล็กๆ กับฟนเปนหนองหกซี่

ระหวางที่มีการจัดกิจกรรมหนวยแพทยเคล่ือนที่ โดยพันธกิจจอยซ ไมเออร
ในประเทศกมัพูชาน้ัน ทนัตแพทยอาสาไดถอนฟนของเดก็คนหน่ึงออกถงึย่ีสิบเอ็ดซ่ี
มีหกซ่ีซ่ึงอักเสบเปนหนอง เมื่อนึกถึงสถานการณที่ทุกขทรมานแบบน้ี ทําใหฉัน
หวนนึกถึงตอนที่สามีของฉันปวดฟนอยางรุนแรง ระหวางที่เรากําลังเดินทางไป
ออสเตรเลีย เขาทุกขทรมานอยางหนักเพราะวากําลังอยูบนเครื่องบิน และไมมี
ทางใดๆ พอจะชวยบรรเทาความเจ็บปวดไดเลย ทนัทีที่เครื่องบนิแตะพ้ืนตอนส่ีทุม
กม็บีางคนชวยนัดใหเขาไดพบกบัทนัตแพทยซ่ึงสามารถชวยเหลือเขาได แตเดก็หญงิ
ตวัเล็กๆ คนน้ี และคนอ่ืน  ๆอีกนับพันนับหมืน่ทีต่องทนรบัความเจ็บปวดอยูทกุเมือ่เช่ือวัน
โดยที่ไมมีโอกาสไดรับการรักษาเลยละ? ลองใชเวลาสักครู จินตนาการถึงเรื่องน้ี
คุณจะรูสึกอยางไร ถาหากคุณมีฟนผุย่ีสิบเอ็ดซ่ีที่กําลังปวดอยูตุบๆ
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ความทุกขทรมานแบบที่เราไมอาจจินตนาการไดน้ันมีอยูจริง ส่ิงน้ีเกิดข้ึน
จรงิกับผูคนในพ้ืนทีห่างไกลอยูทุกๆ วัน เราสวนใหญไมรูจักเขา หรอือยางมากกแ็ค
เคยเห็นภาพบางคนทางจอโทรทัศนเทาน้ัน เราพูดวา "ชางนาอายจริงๆ ใครนาจะ
ลงมือจัดการกับเรื่องน้ีเสียทีนะ" จากน้ันเราก็หันไปจิบกาแฟยามเชาและช่ืนชม
กับทิวทัศนของเราตอไป

ท่ีซึ่งขยะเปนส่ิงมีคา

จีชี เด็กหญิงวัยสิบขวบอาศัยอยูในพ้ืนที่ทิ้งขยะแหงหน่ึงในกัมพูชา เธอยาย
ไปอยูที่น่ันตอนอายุไดส่ีขวบ พอแมหมดปญญาที่จะเล้ียงเธอตอ จึงไดขอใหพ่ีสาว
ของเธอพาเธอไปอยูดวย ทางเดียวที่เด็กทั้งสองจะมีชีวิตรอดตอไปไดก็คืออาศัย
และทํางานอยูที่กองขยะน้ัน จีชีขุดคุยขยะดวยมือเปลา ไมก็ใชส่ิวแซะขยะทุกวัน
ไมมวัีนหยุด เพ่ือหาของกนิ หรอืหาพวกพลาสตกิหรอืแกวทีพ่อจะนําไปขายแลกเงนิ
จากน้ันจึงนําไปซ้ืออาหารกิน เธออาศัยอยูที่กองขยะมาหกปแลว คนอ่ืนๆ อยูที่น่ัน
มานานกวาน้ันอีก

ส่ิงสําคัญย่ิงทีคุ่ณตองเขาใจคือ น่ีเปนที่ทิ้งขยะของทัง้เมอืง และในแตละคืน
บรรดารถบรรทุกขยะจะลําเลียงกองขยะมูลฝอย อันเปนเศษซากที่เหลืออยูจาก
วิถีชี วิตของคนอ่ืนๆ ซ่ึงถูกโยนทิ้ งแลวจากทั่ วเมืองมารวมกันไวที่ น่ี  เด็กๆ
ตองทํางานกันในความมืดของยามคํ่าคืน พวกเขาสวมหมวกครอบติดไฟฉาย
เพราะวาขยะที่ไดราคามากที่สุด จะไดจากตอนที่รถขนมาทิ้งใหมๆ เทาน้ัน

หลังจากเดินทางไปเย่ียมพ้ืนที่ทิ้งขยะน้ันแลว ผูสัมภาษณคนหน่ึงถามฉัน
วาคิดเห็นอยางไรบางเกี่ยวกับเรื่องน้ี ขณะที่กําลังพยายามเรียบเรียงความคิด
อยูน้ัน ฉันกต็ระหนักวาสถานการณน้ันเลวรายเสียเหลือเกิน จนฉันคิดอะไร ไมออก
สภาพความเส่ือมโทรมน้ันเลวรายจนฉันไมอาจบรรยายออกมา เปนคําพูดได
แตฉันก็ไดตั้งปณิธานไววา ฉันจะตองลงมือทําอะไรบางอยาง เกี่ยวกับเรื่องน้ัน

เราใชเวลาหน่ึงปโดยการทุมเทความพยายามของหลายฝาย เพ่ือหยิบยก
ประเด็นน้ีข้ึนมาหารือ และทําการระดมทนุสมทบจากบรรดาหุนสวนผูรวมพันธกิจ
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รวมกับเงินทุนสวนตัวของฉันกับเดฟ ในที่สุดเราก็สามารถจัดการแปลงโฉมรถบัส
ขนาดใหญสองคันใหกลายเปนรานอาหารเคล่ือนที่จนได จากน้ันพวกเขาก็ขับ
รถบัสน้ันไปยังพ้ืนที่ทิ้งขยะน้ัน แลวใหพวกเด็กๆ ข้ึนมาน่ังทานอาหารอรอยๆ
บนรถมีการสอนใหพวกเขาอานหนังสือและเรียนเลขคณิต เพ่ือชวยเตรยีมพวกเขา
ไปสูอนาคตที่ดีกวา แนนอน เราแบงปนถึงความรักของพระเยซูกับพวกเขา
เราไมไดเพียง บอกวามีคนรักพวกเขาแคน้ัน แตเราสําแดงใหเห็นดวยการให
ในส่ิงที่พวกเขาขัดสนอยูน้ันดวย

แคต้ังใจดี ยังไมพอ

ฉันเคยไดยินเรือ่งราวของชายคนหน่ึงซ่ึงไปยังประเทศรสัเซียดวยความตัง้ใจด ี
ที่จะบอกเลาถึงความรักของพระเยซูคริสตกับผูคนที่น่ัน ระหวางการเย่ียมเยียน
หลายๆ คนกําลังอดหยาก เมือ่เขาเห็นผูคนกําลังตอแถวดวยความหวังวาจะไดรบั
อาหารของวันน้ัน ตวัเขากร็ีเ่ขาไปหาพวกเขาพรอมกบัแผนพับเกีย่วกบัพระกติตคุิณ
อยูในมือ แลวเริ่มตนเดินไปตามแถวและบอกกับคนเหลาน้ันวา พระเยซูทรงรัก
พวกเขาพรอมกบัแจกแผนพับซ่ึงบรรจุเน้ือความเกีย่วกบัความรอดเอาไว แนนอนวา
เขาพยายามจะชวย แตหญิงคนหน่ึงจองตาเขาและพูดดวยความ ขมข่ืนวา "คําพูด
ของคุณน้ันดี แตมันไมชวยทําใหฉันอ่ิมทองไดหรอก”

ฉันไดเรียนรูวา ผูคนบางคนเจ็บปวดเสียจนไมอาจไดยินขาวประเสริฐที่วา
พระเจาทรงรักพวกเขา พวกเขาจะตองสัมผัสมันเสียกอน และวิธีการที่ดีที่สุด
ที่จะใหส่ิงน้ันเกิดข้ึนไดก็คือ เราตองตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของพวกเขา
นอกเหนือไปจากการบอกพวกเขาวา พวกเขาเปนที่รัก

เราจะตองระวังความคิดที่วา แคคําพูดก็เพียงพอแลว





5

เราจะตองระวังตอความคิดที่วา แคคําพูดก็เพียงพอแลว แนทีเดียววา
พระเยซูทรงเทศนาส่ังสอนขาวประเสริฐ แตวาพระองคก็ทรงลงมือกระทําส่ิงที่ดี
และทรงเยียวยาแกบรรดาผูทีถ่กูกดข่ีดวย (กจิการ 10:38) การพูดน้ันไมมรีาคาแพง
หรืออาศัยความพยายามมากนัก แตความรักที่แทน้ันสูงคาย่ิงนัก พระเจาทรง
ตองจายดวยพระบุตรองคเดียวของพระองค และการยินยอมใหความรักที่แท
หล่ังไหลผานตัวของเราออกไปน้ัน เราก็ตองจายบางส่ิงออกไปดวยเชนเดียวกัน
บางทีเราอาจจะตองลงทุนดวยเวลา เงินทอง ความพยายาม หรือทรัพยสิน ไมวา
จะเปนอะไร เราตองจายออกไปอยางแนนอน!

พระเจากําลังทรงพ่ึงเรา

อีกไมชาฉันก็จะออกไปซ้ือกาแฟกับสามีของฉัน และหลังจากน้ันเราก็จะ
ไปทานมื้อเที่ยงกัน เราอาจจะออกไปสักสองช่ัวโมง และในช่ัวเวลาน้ันเด็กๆ
ประมาณ 240 คน จะถูกลอลวงใหเขาไปสูธุรกิจการคาประเวณี น่ีหมายถึงวา
ถาเราไมยอมลงมอืทําอะไรเลย ในทกุๆ นาทจีะมชีีวิตของเดก็สองคนทีถ่กูทําลายลง
เพราะความเห็นแกตัวและความละโมบของคนบางคน เราทําอะไรไดหรือ? เรา
สามารถหวงใยได เราสามารถเปดหูเปดตาเรียนรูขอมลูได เราสามารถอธิษฐานได
และเราสามารถลงมอืทําได เราสามารถสนับสนุนพันธกจิและหนวยงานตางๆ ซ่ึงมี
บันทึกที่ พิสูจนไดวาพันธกิจและองคการเหลาน้ันไดใหความชวยเหลือแกเด็ก
และสตรีใหหลุดพนจากสภาพอันเลวรายเหลาน้ี ได หรือถาหากพระเจาทรง
เรียกเราใหลงมือกระทํา เราก็อาจเลือกทํางานชวยเหลือในเรื่องน้ีได ถาหาก
การทํางานเต็มเวลาเปนไปไมได เราก็อาจพิจารณาทําเปนโครงการหรือทําใน
ลักษณะมชิช่ันทรปิ ส้ันๆ ก็ยังไดอีกเชนกัน
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การตกเปนทาสทางเพศ

ขณะที่คุณเดินเขาไปในตรอกมืดๆ สัญญาณของความผุพังและซากปรัก
ก็ไหลซึมออกมาจากความมืด บรรดาเศษโลหะและเหล็กเสนยึดตัวอาคารหิน
ซ่ึงจวนเจียนจะพังไว  กล่ินไอของขยะเนาเปอยและกล่ินสาบมนุษยฟุงอยูใน
อากาศ ดานหลังของอาคารอันทรุดโทรมน้ัน มีเสียงรองไหโยเยของเด็กคนหน่ึง
ดงัออกมากบัเสียงแผดรองดวยความโกรธ เกรีย้วกราด แตถกูมอืปดปากไวและ
เสียงหอนแหลมเล็กจากสุนัขจรจัดตัวหน่ึงที่ทองไปตามทองถนนอันโหดราย
แถบน้ี

เหนือสัมผสัอ่ืนใดทีคุ่ณมอียู คุณมัน่ใจในส่ิงทีคุ่ณรูสึกได ไมตองสงสัยเลยวา
ที่แหงน้ีช่ัวราย แมวาน่ีอาจจะเปนเรื่องยากที่คุณจะจินตนาการได แตที่แหงน้ี
ถูกสรางข้ึนโดยเหลาคนช่ัวชาไรศีลธรรมที่มีเด็กๆ ไวเพ่ือคาบริการทางเพศ

นรกบนดินแหงน้ีไดกลายเปนบานของซัมราเวิรคตั้งแตเธออายุเจ็ดขวบ
ตอนที่เธอไดรับการชวยเหลือทีส่ถานีขนสงน้ันเธออายุสิบสองขวบ แตรางกาย
ทรุดโทรมราวกับซากศพเดินได มีแตหนังหุมกระดูก เย็นชา ดวงตาวางเปลา
ไรความรูสึก นานหาปที่เธอตกเปนเหย่ือของพวกวิปริตตัณหาจัดที่ยอมจาย
แพงกวาปกติ เพ่ือจะไดรับสิทธิพิเศษในการลวงลํ้ารางกายเล็กๆ ของเธอ
พวกเขายอมจายสามเหรียญแทนที่จะจายเพียงแคเหรียญเดียว เพราะวาเธอ
ยังเด็กมากเหลือเกิน

อวัยวะเพศของเธอบอบชํ้าสาหัส ตองทําศัลยกรรมเพ่ื อซอมแซม
อยางหนักจึงจะสามารถใชชีวิตอยางปกติได แตความจําเปนเรงดวนทาง
กายภาพของเธอก็ยังนับวาเปนรอง เมื่อเทียบกับความเจ็บชํ้าทางอารมณ
ความรูสึก และวิญญาณที่เธอประสบอยู

ซัมราเวิรคถูกตรวจพบวามีเช้ือไวรัสเอดส เธอเปนเด็กกําพราและไมมี
ความทรงจําใดๆ เกี่ยวกับพอแมอยูเลย เชนเดียวกับเด็กคนอ่ืนๆ ที่ตกอยูใน
สภาพเดียวกัน ซัมราเวิรคตกอยูในความช่ัวรายอันมืดมิดเกินจะจินตนาการได
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ทันตแพทย ที่ ฉันได เอยถึ งเมื่ อตอนตนของบทน้ี ได เข าร วมกิจกรรม
หนวยแพทย เคล่ือนที่ พันธกิจจอยซไมเยอรครัง้หน่ึง ซ่ึงจัดข้ึนในประเทศโลกทีส่าม
หลายๆ ประเทศ พวกเขาไดเขามาเปนทีมงานโดยเจาหนาที่ของเราสองสามคน
ซ่ึงรับเงนิเดือนจากเรา   พวกเขาสวนใหญเปนอาสาสมัครที่ดเีย่ียม พวกเขาลางาน
และออกเงินเพ่ือจะไปกับเรา พวกเขาทํางานวันละ 12-16 ช่ัวโมง ในสถานที่ที่มี
อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิที่พวกเขาคุนเคย ทั้งไมมีเครื่องปรับอากาศหรือบางที่
ก็ไมมีพัดลมดวย พวกเขาทํางานอยู ในเต็นท ในหมูบานที่อยูหางไกลออกไป
ทวาสามารถใหความชวยเหลือ แกผูคนที่อาจจะไมเคยไดรับบรกิารทางการแพทย
ใดๆ มากอนเลย เราสามารถใหยาชวยชีวิต และยาบรรเทาปวดแกพวกเขา เราให
วิตามิน ใหอาหาร และบอกใหพวกเขาไดรูวาพระเยซูทรงรัก พวกเขาจริงๆ
แตละคนไดรับโอกาสที่จะตอนรับพระเยซูเขามาในชีวิต และพวกเขาสวนใหญ
ก็เลือกที่จะทําเชนน้ัน ฉันนํ้าตาคลอ เมื่อนึกถึงแพทย ทันตแพทย พยาบาล
และผูชวยแพทยอ่ืนๆ ที่ไดบอกกับเรา ดวยความรูสึกทวมทนวา การเดินทาง
ครั้งน้ีไดเปล่ียนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล เราพยายามจะขอบคุณ
พวกเขา แตพวกเขากลับลงทายดวยการขอบคุณเราที่ไดเปดตาพวกเขาใหเห็นวา
จริงๆ แลวชีวิตน้ันคืออะไรกัน

จากสถิติ1พบวา

• มี เด็กจํานวน 1.2 ลานคนถูกขายทุกป  น่ี ยังไม รวมเด็กๆ อีก
หลายลานคน ที่ตกเปนทาสของการคาประเวณีอยูแลว

• ทุกๆ สองนาทีมีเด็กหน่ึงคนถูกจัดเตรียมเอาไวเปนเหย่ือของการ
ลวงละเมิดทางเพศ

• ตลอด 30 ปที่ผานมามีเด็กประมาณ 30 ลานคนตองสูญเสียชวงชีวิต
วัยเด็กไป เพราะถูกลวงละเมิดทางเพศ
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เราพาเจาหนาที่บัญชีคนหน่ึงซ่ึงทํางานใหกับพันธกิจของเรารวมเดินทาง
ไปยังประเทศกัมพูชา และถึงแมวาเธอจะเห็นภาพการนําเสนอผานส่ือเกี่ยวกับ
กิจกรรมใหความชวยเหลือตางพ้ืนที่อยูบอยๆ แตชีวิตของเธอก็ไดรับผลกระทบ
จริงๆ จากส่ิงที่ไดเห็นกับตาของตัวเอง เธอบอกวา "ฉันรูสึกวาตัวเองมีชีวิต
อยู ในฟองสบูมาตลอด" เธอหมายถึงวาเธอแยกตัวออกมาจากความเปนจริง
มาตลอด และฉันคิดวาพวกเราสวนใหญกเ็ปนอยางน้ัน ฉันตระหนักดวีาไมใชทกุคน
ในโลกน้ีจะสามารถเดินทางไปยังประเทศโลกที่สาม เพ่ือจะไดเห็นกับตาตัวเองวา
คนที่น่ันจําเปนตองใชชีวิตกันอยางไรบาง แตอยางนอยที่สุดเราอาจพยายาม
จดจําวาทุกครั้งที่เราอานเจอหรือไดเห็นพวกเขาทางโทรทัศนน้ัน เรื่องเหลาน้ัน
กําลังเกิดข้ึนจริงๆ กับใครมากมายหลายคน พระเจาทรงรักคนเหลาน้ี และ
พระองคตองอาศัยเราที่จะทําบางอยางเกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ี



ภาวะทุโภชนาการ

เมหเรทมองโลกดวยมุมมองที่ตางออกไปในหมูบานอันกาชา ซ่ึงเปน
หมูบานเล็กๆ ในประเทศเอธิโอเปย เธอพยายามอยางดีที่ สุดที่ จะตาม
เด็กคนอ่ืนๆ ใหทัน แตวาเธอก็ไมเหมือนกับเด็กคนอ่ืนๆ เสียเลยทีเดียว

ตอนแรกเกิดน้ันเมหเรทก็แข็งแรงดี แตภาวะทุโภชนาการกัดกรอน
รางกายของเธออยูทุกวัน จนกระดูกสันหลังของเธอคอมลงกวาเดิมมาก
มันทําใหเธอเดินลําบาก ว่ิงเลนกับเพ่ือนๆ ก็ไมได ทั้งยังทําใหมีกอนย่ืนโปน
ออกมาจากหลังดานขวา ใหญเกนิกวาจะซอนเอาไว อีกทัง้ยังเจ็บปวดเกินกวา
จะไมใสใจกับมันได กระดูกของเธอไมแข็งแรง ตัวของเธอเองก็เชนกัน

ถาหากจะมีใครทีรู่วาเมหเรทกําลังทกุขทรมานดวยความเจ็บปวดอยูแลว
ละก ็น่ันคืออเบบาผูเปนพอ ส่ิงหน่ึงทีเ่ขาตองการมากกวาส่ิงใดๆ กคื็อ มีอาหาร
ใหลูกๆ ไดกินอ่ิมทอง ...และทําใหลูกสาวสุดที่รักหายดีอีกครั้งหน่ึง ถาเมหเรท
สามารถเริ่มตนไดรับอาหารดีๆ มีประโยชนอยางที่เธอจําเปนตองไดรับก็อาจ
หยุดย้ังขบวนการเส่ือมโทรมของรางกายได แต ณ ขณะน้ี ยังไมม ีความหวังใดๆ
ใหเห็นเลยแมแตนอย
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วันแลววันเลา อาเบบาตองตอสูกับความรูสึกผิดที่ไมอาจหาอาหารมา
เล้ียงปากเล้ียงทองลูกๆ ของเขาได เขารูเชนกนัวาถายังไมมอีะไรเปล่ียนแปลง
อาการของเมหเรทก็จะเลวลงเรื่อยๆ ในไมชา เธอคงเดินไมได และก็จะตาย
ไปในที่สุด

วันน้ี เมหเรทรู จักดีถึงความเจ็บปวดของความรู สึกหิวโหย ...ความ
เจ็บปวดของการแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ และเธอรูดีวา วันใหมแตละวัน
ก็จะยากข้ึนไป อีกทีละนิด

จากการรวมเปนพันธมิตรกับองคกรอินเตอรเนช่ันแนลไครซิสเอด
พันธกจิจอยซไมเยอรไดเริม่ตนมอบอาหารใหแกเมหเรททีเ่ธอจําเปนตองไดรบั
เพ่ือจะมีชีวิตอยูและหยุดย้ังไมใหกระดูกสันหลังเส่ือมโทรมไปกวาเดมิ ...แตวา
เด็กๆ ที่มีคุณคาเหลาน้ียังมีอยูอีกมากมาย ...อีกหลายๆ คนที่เปนเหมือนกับ
เมหเรท ...ซ่ึงตองการความชวยเหลือของเราเพ่ือจะไดเอาชนะสงคราม
ตอตานภาวะทุโภชนาการได

จากสถิติ2 พบวา
• ขณะน้ีมีผูคนประมาณ 963 ลานคนในโลกที่กําลังหิวโหย
• มีเด็กๆ เกือบ 16,000 คน ตายเน่ืองจากสาเหตุที่เกี่ยวของกับความ

หิวโหยทุกวัน น่ันคือ ในทุกๆ 5 วินาทีมีเด็กตาย 1 คน
• ในป 2006 มีเด็กประมาณ 9.7 ลานคน ตายกอนที่จะทันมีอายุ

ครบหาขวบ ผูทีเ่สียชีวิตสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา 4/5 ของ
จํานวนผูเสียชีวิต ทั้งหมดอยูในพ้ืนที่ทะเลทรายซาฮารา ทวีปอัฟริกา
และทวีปเอเชียใต ประชากรในทั้ งสองพ้ืนที่ น้ี ยังประสบปญหา
เรื่องความหิวโหยและภาวะทุโภชนาการอยางหนักอีกดวย
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รอยราวท่ีฐานของโลก

สําหรับฉันแลวดูเหมือนวาระบบของโลกน้ีมีรอยราวที่รากฐานของมัน และ
เราทุกคนก็กําลังน่ังเอ่ือยเฉ่ือยดูมันลมสลายลงไปตอหนา แตถาคุณฟงใหดีก็จะ
ไดยินผูคนพูดวา "โลกกําลังลมสลาย" อยูทุกหนทุกแหง เราไดยินจากขาวและจาก
บทสนทนาทั่วๆ ไป ดูเหมือนวาทุกๆ คน ก็กําลังพูดกันถึงความอยุติธรรมในโลกน้ี
แตการพูดโดยปราศจากการกระทํากไ็มไดแกปญหาอะไรข้ึนมา คําถามของฉันกคื็อ
"ใครจะเปนคนตอตานความอยุติธรรมและทําใหส่ิงตางๆ ที่ผิดเพ้ียนไปกลับมา
ถูกตองกันละ?" ฉันไดตัดสินใจแลววาฉันจะเปนคนน้ัน ฉันรูดีวามีคนอีกหลาย
พันคนที่ไดตัดสินใจแลววาจะทําอยางเดียวกัน แตเราจําเปนจะตองดึงคนอีกมาก
ใหมารวมงานกับเราเพ่ือจะใหส่ิงน้ีเกิดข้ึนได

อะไรท่ีคุณทําได ก็มีคุณคา สมควรท่ีจะทํา

คุณอาจคิดวา จอยซ ส่ิงที่ฉันทําไดคงไมมีความหมายอะไรมากมายเมื่อเทียบ
กับปญหามากมายที่เรามีอยูในโลก ฉันรูดวีาคุณรูสึกยังไง เพราะครัง้หน่ึงฉันก็เคย
รูสึกแบบเดียวกันดวย แตถาเราทุกคนมัวแตคิดแบบน้ันก็คงไมมีใครยอมทําอะไร
และการเปล่ียนแปลงใดๆ ก็คงไมเกิดข้ึน ถึงแมความพยายามของเราเพียงลําพัง
อาจไมสามารถแกปญหาได แตถาเรารวมแรงกนั การเปล่ียนแปลงใหญจะสามารถ
เกิดข้ึนไดแนนอน พระเจาไมไดเรียกรองใหเรารับผิดชอบตอส่ิงที่ เราทําไมได
แตพระองคทรงเรียกรองใหเรารับผิดชอบตอส่ิงที่เรานาจะทําได

เมื่อเร็วๆ น้ีฉันกลับมาจากประเทศอินเดียและไปที่สถานออกกําลังกาย
ผูหญิงที่ฉันมักจะพบที่สถานออกกําลังกายถามกับฉันวา ตัวฉันเช่ือจริงๆ หรือวา
ความพยายามทั้งส้ินที่ไดทุมเทลงไปกับการเดินทางเพ่ือออกไปชวยเหลือผูคนน้ัน
จะชวยแกปญหาไดบาง เพราะวาคนอีกเปนลานๆ ก็จะยังคงไมมีอาหารกิน
ไมวาเราจะเล้ียงอาหารคนไปมากแคไหนแลวก็ตาม ฉันไดแบงปนส่ิงที่พระเจา
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ไดทรงใสไวในใจของฉันกับเธอ บางส่ิงที่ ไดกลายมาเปนประเด็นสําหรับฉัน
อยางถาวร ถาคุณหรือฉันหิวเพราะวาไมไดกินอะไรมาสามวันแลว และมีบางคน
ใหอาหารเราหน่ึงมื้อ ซ่ึงจะชวยบรรเทาความเจ็บปวดในทองของเรา ไปไดหน่ึงวัน
เราจะรับมันและรูสึกยินดีที่จะรับมันหรือไม? แนนอนวาเราจะรับและยินดีที่จะทํา
เชนน้ัน เฉกเชนเดียวกับผูคนที่เราชวย เราสามารถตั้งโครงการหวงใยซ่ึงดําเนิน
ไปอยางตอเน่ืองใหกับหลายๆ คนได แตจะมีคนที่เราชวยไดเพียงแคครั้งเดียว
หรือสองครั้งเทาน้ันอยู เสมอ กระน้ันฉันก็รู ดีวากิจกรรมใหความชวยเหลือ
นอกพ้ืนที่เหลาน้ีคุมคาที่จะทํา ถาเราสามารถมอบอาหารหน่ึงมื้อใหกับเด็กหิวโหย
หน่ึงคนเทาน้ัน มันก็คุมคาที่จะทําแลว ฉันไดตั้งใจเอาไววาจะทําส่ิงทีฉั่นทําไดเสมอ
และจดจําในส่ิงที่พระเจาตรัสกับฉันวา "ถาเจาสามารถชวยใหความเจ็บปวด
ของคนๆ หน่ึง บรรเทาลงสักหน่ึงช่ัวโมง มันก็คุมคาที่จะทําแลว"

โลกนี้ไดสูญเสียรสชาติของมันไป

ฉันคิดวาเปนการถูกตองที่ จะกลาววาส่ิงที่ โลกหยิบย่ืนให น้ันไรรสชาติ
และฉันก็ไมไดกําลังพูดถึงอาหารหรอกนะ ตัวอยางเชน ภาพยนตรฮอลลีวูด
สวนใหญคอนขางไรรสนิยม บทพูดและภาพที่นําเสนออยูเปนจํานวนมากแสดงถึง
รสนิยมอันตกต่ํา เวลาที่เราเห็นพฤติกรรมที่แสดงถึงรสนิยมอันตกต่ํา เราก็มัก
ตําหนิ "โลกน้ี" อยางรวดเร็ว เราอาจจะพูดอยางน้ีวา "น่ีโลกเปนอะไรไปเสียแลว?"
กระน้ันคําวา "โลก" ก็หมายถึงผูคนที่อาศัยอยูในโลก ถาโลกไดสูญเสียรสชาติ
ของมันไป น่ันก็เพราะวาผูคนไดกลายเปนคนที่ไรรสชาติ ไรรสนิยมในความคิด
และการกระทํา พระเยซูไดตรัสเอาไววา เราเปนเกลือแหงแผนดินโลก แตถา
เกลือน้ันสูญรสเค็มไป (กําลังและคุณภาพ) มันก็ไมมีประโยชนอันใดอีก (ดูมัทธิว
5:13) พระองคไดทรงตรัสอีกดวยวา เราเปนแสงสวางแหงแผนดินโลกและ
ไมควรเก็บแสงสวางของเราซอนเอาไว (ดูมัทธิว 5:14)

ใหเราคิดอยางน้ีวา ในแตละวัน ขณะที่ ออกจากบานเพ่ือเขาไปสู โลก
อันมืดมน ไรรสชาติ คุณสามารถเปนแสงสวางและรสชาติที่ โลกตองการได
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คุณสามารถนําความช่ืนชมยินดีเขาไปสูที่ทํางานดวยการตั้งใจแนวแน ที่จะ
มีทัศนคติในแบบของพระเจาอยูอยางสม่ําเสมอ ผานส่ิงธรรมดาๆ อยางการ
เปนคนรู จักขอบคุณแทนที่ จะเปนคนชางบนเหมือนอยางที่ คนสวนใหญเปน
การเปนคนอดทน มีใจปราณี ไวในการยกโทษใหกับเรื่ องขุ นเคืองใจตางๆ
มีเมตตาและหนุนนํ้าใจ แมกระทั่งการย้ิม และเปนมิตรก็เปนหนทางหน่ึงที่จะนํา
รสชาติเขามาสูสังคมที่ไรรสชาติ

ฉันไมรูวาคุณจะชอบหรือไม แตตัวฉันไมชอบอาหารรสจืด ครั้งหน่ึงสามี
ของฉัน เคยมีปญหาเรื่องทอง และแพทยตองส่ังอาหารจืดๆ ใหเขาทานอยู
ติดตอกันสองสามวัน เมื่ อยอนนึกดูแลว ฉันพบวาเดฟไม ไดตั้ งตารอคอย
ที่จะไดรับประทานอาหารเลย เดฟไมใชคนชางบน แตฉันจะไดยินเขาพูดวา
"เจาพวกน้ีไมมีรสชาติ เอาเสียเลย" อยูครั้ งแลวครั้ งเลา ในทุกมื้ ออาหาร
อาหารเหลาน้ีตองการเกลือนิด เครื่องชูรสหนอย และน่ันก็เปนส่ิงเดียวกันที่โลกน้ี
ตองการ

เมือ่ปราศจากความรักและคุณสมบตัิอันลํ้าเลิศตางๆ ของความรกั ชีวิตน้ีก็ไร
รสชาตแิละไมควรคาที่มีชีวิตอยูอีกตอไป ฉันอยากใหคุณลองทําบางส่ิงดู เพียงแค
คิดวา วันน้ีฉันจะออกไปสูโลกน้ีและทําส่ิงตางๆ ใหมรีสชาติมากข้ึนกวาเดมิ จากน้ัน
ก็จัดความคิดใหเขาที่กอนจะกาวออกประตูไปวา คุณจะเปนทูตของพระเจา และ
เปาหมายของคุณก็คือการเปนผูให เปนผูที่รักผูคน และเติมรสชาติใหกับชีวิต
ของพวกเขา คุณอาจเริ่มตนดวยการย้ิมใหกับผูคนที่พบปะตลอดทั้งวัน รอยย้ิม
เปนสัญลักษณของการยอมรับและเห็นชอบ ซ่ึงเปนส่ิงที่คนสวนใหญในโลกน้ี
ตองการเปนที่สุด มอบตัวคุณไวกับพระเจา และวางใจวาพระองคจะทรงดูแลคุณ
ขณะที่ คุณหวานเมล็ดพันธุ พืชที่ดีลงในทุกหนทุกแหงที่ไปดวยการตัดสินใจวา
จะเปนพระพรใหกับคนอ่ืนๆ
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การเปล่ียนแปลงเริ่มตนท่ีตัวคุณ

ฉันตระหนักดีวาคุณไมอาจทําทุกอยางไดหมด ฉันไมไดสงสัยในเรื่องน้ันเลย
คุณตองปฏิเสธบางอยาง มิฉะน้ันแลวชีวิตของคุณก็จะเต็มไปดวยความเครียด
ฉันไมสามารถเปนอาสาสมัครติวหนังสือใหกับเด็กๆ หรือเดินสงอาหารใหกับคน
สูงอายุได แตฉันกก็าํลังทําอยางอ่ืนอีกหลายๆ อยาง เพ่ือกอใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ในทางบวกข้ึนในโลกน้ี ฉันคิดวา คําถามที่ เราแตละคนตองตอบใหไดก็ คือ
"ฉันจะทําอะไรดีเพ่ือชวยใหชีวิตของคนอ่ืนดีข้ึน?" และบางทีคําถามที่ดีกวาก็คือ
"วันน้ีฉันไดทําอะไรลงไปแลวบางที่ชวยใหชีวิตของคนอ่ืนดีข้ึน?"

หนังสือเลมน้ีอาจจะเปนหนังสืออานยากในบางครั้ง เพราะฉันหวังเอาไววา
มันจะยกประเด็นตางๆ ที่ไมนาสะดวกใจข้ึนมา แตก็เปนเรื่องจําเปนที่จะตอง
หยิบยกประเด็นเหลาน้ันข้ึนมาพูดกับเราแตละคน ไมมีส่ิงดีอันใดที่เกิดข้ึนมา
โดยอุบัติเหตุ ถาหากเราอยากจะเปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติ น่ันหมายความวา
ส่ิงตางๆ ตองเปล่ียนแปลงไป และส่ิงเหลาน้ันก็ไมอาจเปล่ียนแปลงไปได ถาคน
ไมเปล่ียน เราแตละคนตองพูดวา การเปล่ียนแปลงเริ่มตนที่ตัวฉัน!

ไมมส่ิีงดอัีนใดทีเ่กดิข้ึนมาโดยอุบตัเิหต ุถาหากเราอยากจะเปนสวนหน่ึง
ของการปฏิวัติ น่ันหมายความวา ส่ิงตางๆ ตองเปล่ียนแปลงไป และ
ส่ิงเหลาน้ันก็ไมอาจเปล่ียนแปลงไปไดถาคนไมเปล่ียน เราแตละคน
ตองพูดวา การเปล่ียนแปลงเริ่มตนที่ตัวฉัน!
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นักปฏวิตัดิวยความรัก
ดารลีน เช็คซ

การเดินทางของหัวใจเปนปริศนาอันสลับซับซอนมากที่ สุดประการหน่ึง
ที่มีอยู ความปติอ่ิมใจและความโศกเศรา ความหวังและการรอคอย จังหวะข้ึนลง
ของชีวิต และที่นาเศราสําหรับหลายๆ คนก็คือ ความผิดหวังที่ไมอาจบรรยาย
เมื่อพบวาหัวใจยังอยูในตําแหนงที่มันทํางานอยู แตกลับไมอยากจะรูสึกรับรูอะไร
อีกตอไปแลว เมื่อคนเราขาดความเขาใจถึงความรักย่ิงใหญของพระเจาเพ่ือจะได
พ่ึงพาและรบักําลังหัวใจของคนเราก็จะหาหนทางของมนัเองเพ่ือรับมือเพ่ือจัดการ
เพ่ือเอาตวัรอดใหได แมจะเปนสถานการณทีร่ายแรงทีสุ่ดกต็าม ทกุวันน้ีผูคนจํานวน
มากมายจนนับไมถวนกําลังตกอยูในสภาพน้ี ไมวาจะเปนคนที่ร่ํารวยที่สุดไปถึง
คนที่ยากจนที่สุด เพราะความจนทางใจไมเคยแบงแยกวามันจะเกิดข้ึนกับใคร

ผู เผยพระวจนะอิสยาหไดพูดถึงการปฏิวัติความรักแบบสวนกระแส ใน
พระธรรมอิสยาห 61:11 ดังที่พระวจนะอธิบายถึงวันหน่ึงความรักจะสงผลใหผูคน
ไดพบกับความยุติธรรมที่เฝารอ ...และอธิบายถึงวาพระเยซูไดทรงกระทําหนทาง
ในที่ ธุระกันดาร "เพราะ [แนทีเดียวที่ ] แผนดินโลกไดเกิดหนอของมัน และ
สวนทําใหส่ิงที่หวานในน้ันงอกข้ึนมาฉันใด [แนทีเดียววา] พระเจาจะทรงทําให
ความชอบธรรม และความสรรเสริญงอกข้ึนมาตอหนาบรรดาประชาชาติ
[ผานทางฤทธานุภาพที่ทรงกระทําใหสําเร็จไดดวยพระองคเองซ่ึงปรากฏอยู
ในพระวจนะ] ฉันน้ัน"

การปฏิวัตดิวยความรักไมไดเปนเพียงแคความคิดอันดีเย่ียม แตเปนแนวคิด
ที่ตองนํามาปฏิบัติอยางเรงดวนที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเรากําลังเช่ือวาจะได
เห็นความอยุติธรรมที่นาเศราซ่ึงกําลังดําเนินไปอยู ในโลกทุกวันน้ี ไดผลิกผัน
...รวมถึงโศกนาฏกรรมอันหนักอ้ึงที่สุด น่ันคือโศกนาฏกรรมแหงหัวใจที่แตกสลาย
ของมนุษยชาติ

ภาวะแตกสลายเขามาอยูในความสนใจของเราครั้งแลวครั้งเลา ดังเชนที่
ปรากฏอยูในภาพหลายๆ ภาพ ของแมยังสาวกําลังใหนมลูกนอย ซ่ึงรางกายของ
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ผูเปนแมเอง ก็เจ็บปวยทรุดโทรมเน่ืองจากโรคเอดส เธอกําลังทําอยางดีที่สุด
แตก็ตองประจันหนากับทางเลือก ...เธอจะชวยใหลูกอ่ิมทองและแพรเช้ือโรค
คราชีวิต โดยทั้งๆ ที่รูอยู หรือเธอจะดูลูกขาดอาหารเพราะวาไมมีโภชนาการอ่ืน
ใหเลือก?  หัวใจของแมคนน้ีแตกสลายอยางทีสุ่ด เธอคนน้ีเปนแมคนเหมอืนกับฉัน
เธอจึงรูสึกปติยินดีย่ิงนักเมื่อไดรับโอกาสที่จะไดเห็นลูกนอยสมบูรณแข็งแรงข้ึน
ภายใตการเล้ียงดูของเธอ

การไดเห็นคนหนุมสาวยืนอยูรอบขางโดยไมมีอาหารและนํ้า ไมมีที่ไป ไมมี
อะไรใหทําน้ัน ทําใหฉันรูสึกปวดราวจนหัวใจแทบสลาย เต็มไปดวยความรูสึก
ผิดหวังอยางไมรูจบส้ิน หัวใจและความคิดของเด็กเหลาน้ีเต็มไปดวยความฝน
มากมายไมรูจบ จะเปนการดีเพียงใดถาพวกเขามีโอกาสไดไปโรงเรียน และมีเงิน
พอซ้ืออาหารกินได

ชางนาแปลกใจที่ความส้ินหวังอาจผลักดันใหผูคนลงมือทําส่ิงตางๆ ซ่ึง
กอใหเกิดภยันตรายและความรุนแรงสุดข้ัวตอกันและกันมากกวาเดิม ...ชีวิตของ
คนเราชางมคีานอยเหลือเกินเมือ่ตองเผชิญกบัความยากแคนอยางที่สุด ซ่ึงดําเนิน
ไปอยางไมหยุดหยอน กระน้ันหัวใจก็ยังทานทนตอความเจ็บปวดแสนสาหัสได

เด็กชายวัยสิบส่ีคนหน่ึงตองรับภาระเล้ียงดูนองชายและนองสาวกับ
หลานชายอีกคนหน่ึง ในกระทอมหลังเล็กมุงดวยสังกะสี ซ่ึงพวกเขาเรียกวาบาน
ในยานทะเลทรายซาฮารา ทวีปอัฟริกา เขาทํางานทั้งวันในไรเล็กๆแหงหน่ึง
โดยไมมีวันหยุด เพ่ือดิ้ นรนหารายไดมาสงเสียตัวเองและนองๆ เขาเรียน
และเพ่ือจะมีอาหารพอใหทุกคนแข็งแรงอยูได พอแมของพวกเขาเสียชีวิตจาก
โรคเอดส และคนในเมืองไลเด็กเหลาน้ีออกไปอยูยานทะเลทราย เพราะกลัววา
พวกเขาจะตดิเช้ือ ความเส่ียงยังคงรออยู เพราะพวกเขายังไมไดรับการตรวจเลือด
หัวใจอันหาวหาญของเด็กชายวัยสิบส่ีผู น้ี เริ่มเปราะบางลง เพราะการที่ตอง
ทํางานหนักอยางไมหยุดหยอนกับโรคราย และความไมแนนอนที่รออยูเบื้องหนา

คุณแมวัยสาวคนหน่ึงในนครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ทุมเทชีวิตใหกับสามี
และลูกๆสุดทายกลับพบวาสามีของเธอนอกใจมาเปนเวลานานหลายเดือนแลว
และเขาก็อยากจะแตงงานกับสาวคนใหมที่ไดพบ ผูหญงิคนน้ีรูสึกแปลกแยก ไรคา
ถูกเหยียดหยาม และตองเผชิญหนากับอนาคตที่ ไม เพียงแตจะปราศจาก



16

สามีเทาน้ัน แตยังอาจปราศจากลูกๆ อีกดวย เพราะวาตวัสามตีอสูเพ่ือใหไดสิทธ์ิ
ในการเล้ียงดูบุตร หัวใจของเธอแตกสลายเสียกระทั่งการสูดลมหายใจก็เปน
เรื่องยากเสียแลว และตัวเธอเองก็ไมอาจเห็นหนทางขางหนาไดเลย

ฉันจําไดวาเคยน่ังอยูที่ชายขอบประเทศอูกันดากับผู นําที่ยอดเย่ียมของ
โครงการสนับสนุนเด็กที่นาทึ่ งโครงการหน่ึงซ่ึงมีฐานตั้งอยูที่ น่ัน ขณะที่ เรา
พูดคุยกันอยู น้ัน เธอก็แบงปนใหฉันฟงวา ถึงแมวาพวกเขากําลังทําส่ิงตางๆ
มากมาย เพ่ือชวยเหลือเด็กกําพราในภูมิภาคน้ัน จํานวนของเด็กซ่ึงอยูในพ้ืนที่
ที่ เขาถึง ซ่ึงปราศจากส่ิงดํารงชีพใดๆ ก็มีมากอยางนาใจหาย ฉันลุกข้ึนยืน
และเริ่มตนลงมือนวดบาอันเมื่อยลาของเธอ ขณะที่เธอยังคงพูดตอไปถึงหัวใจที่
แตกสลายของเธอ ถึงความคับของใจที่ไมอาจบรรเทาเบาบางลงได และในไมชา
คําพูดก็กลายเปนเสียงสะอ้ื น หลายๆ ปของการใช ชี วิตดวยส่ิ งดํารงชีพ
อยางกระเบียดกระเสียรที่สุดเทาที่พวกเขาจะทําได เปนส่ิงที่ยังพอทน แตการ
ไดเห็น ไดยินวาเด็กๆ ยังคงตองเขานอนดวยทองวางและโดดเดี่ยวน้ัน ไดบีบค้ัน
หัวใจที่ออนระโหยดวงน้ี

เรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับผูคนที่ดิ้นรนจะมีชีวิตรอดอาจหล่ังไหลเขามาเรื่อยๆ
จากที่น่ีไปจนถึงสุดขอบฟา นับตั้งแตดินแดนอันลํ้าลึกของทวีปอัฟริกาไปจนถึง
ดินแดนที่จํานวนประชากรมากลนอยางทวีปเอเชีย จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ไปจนถึงประเทศออสเตรเลีย ดูเหมือนวาไมวาคุณหันหนาไปทางใดก็มีกําแพง
สูงชัน ซ่ึงไมมีใครอาจฟนฝาเขาไปไดจากบรรดาส่ิงที่ทําใหหัวใจแตกสลายตั้งอยู
ทั้งน้ัน แมวาจะมีพัสดุ อาหาร วัคซีนปองกันโรค ผูใหคําปรึกษา และการสนับสนุน
จากชุมชน จํานวนมากลําเลียงใสขบวนรถบรรทุกแลวก็ตาม เราตองการ
มากกวาน้ันเพ่ือใหสามารถทะลายวัฏจักรอสัตยน้ีออกไปได การปฏิวัติความรัก
..ส่ิงน้ีไดอยูที่น่ีเพ่ือใหเรา ไดพบกับภารกิจแหงชีวิต

พระธรรมลูกา บทที่ 4 มีใจความที่บันทึกเอาไวอยางชันเจนวา

พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรง
เจิมตั้งขาพเจาไว เพ่ือนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาใหรอง
ประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย (ดูลูกา 4:18-19)
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ทุกครั้งที่ฉันอานและกลับไปอานขอความน้ี ฉันก็ไดรับการยํ้าเตือนวา
ใหมีใจจดจอ และชัดเจนในการพยายามยกระดับชีวิตของคนอ่ืนๆ ...จากขอบเขต
งานขนาดเล็กๆ ไปจนถึงแผนการขนาดใหญ ...เพราะวาน่ีเปนเวลาที่เราลุกข้ึน
เดินออกจากชีวิตที่เต็มไปดวยความสะดวกสบายและเนนอยูที่ตัวเอง แลวยืดตัว
ออกไปสูพ่ีนองชายหญิงผูยากไรทั่วโลกในวิถีที่เราสามารถกระทําได

มีคําพูดที่ ย่ิงใหญซ่ึงเปนคําพูดที่มีฤทธ์ิเดชที่สุดคําพูดหน่ึงซ่ึงแทจริงแลว
ความรัก ไดนําคําพูดน้ันเขามาสูชีวิต ...และคําพูดน้ันก็คือความหวัง พระวจนะ
กลาววา ...ความหวังที่เรายึดมั่นน้ันเปนเสมือนสมอที่แนและมั่นคงของจิตใจ
(ดูฮีบรู 6:19) ...และพระธรรมสดุดี บทที่ 39 ขอ 7 กลาววา... "ขาแตองคพระผู
เปนเจา บัดน้ีขาพระองคจะรอคอยอะไร ความหวังของขาพระองคอยูในพระองค"
ความหวังมชีีวิตอยูเสมอ แมวาสถานการณจะดรูบิหรีห่รอืดรูาวกบัวาจะเปนไปไมได
ก็ตาม พันธกิจของเรากคื็อการนําความหวังควบคูไปกบัความศรัทธาและความรัก
ไปสูผูคนที่เจ็บชํ้า

หัวใจของฉันไดเหยียดออกไปและถกูทดสอบจนเหน่ือยลาจากความพยายาม
จะหาคําตอบใหกบัผูคนซ่ึงดํารงอยูทามกลางส่ิงแวดลอมอันยากแคนทีสุ่ดบางอยาง
แตชางนาอัศจรรยจริงๆ ที่ในขณะที่คุณกําลังน่ังอยูทามกลางผูคนที่ไมมีอะไรเลย
และอยูในสถานการณทีด่ส้ิูนหวัง คุณกสั็มผสัไดถงึพระคุณของพระเจาอยูทามกลาง
ผูคนเหลาน้ี ถึงแมวาขณะที่พวกเขาดิ้นรน กระเสือกกระสนเพ่ือจะใหมีชีวิต
รอดอยูน้ี พระเจาก็ทรงสองสวางอีกครั้งหน่ึง ฉันไดพบกับบรรดา "นักโทษแหง
ความหวัง" อยางที่บันทึกไวในพระธรรมเศคาริยาห บทที่ 9 ขอ 12 (ฉันรัก
ความคิดน้ีจัง) ...ผู เช่ืออยางไมสงสัยและเช่ืออยางหมดหัวใจและรูวาพระเจา
เทาน้ันทรงเปนคําตอบและเปนผูเล้ียงดูของพวกเขา

การแสวงหาสวนตัวของฉันที่จะรักองคพระผูเปนเจา และนมัสการพระองค
ตลอดช่ัวชีวิตของฉันเปนความสําคัญสูงสุดสําหรับฉันในชีวิตฝายจิตวิญญาณ
...การแสวงหาพระองค รักพระองค และรับใชพระองค เรียนรู ถึงนํ้าหนัก
ของรูปแบบ การใชชีวิตที่ประกอบดวยการนมัสการ คุณคาของการทรงสถิต
ของพระองค และพระคุณอันลํ้าเลิศของพระองคเปนของขวัญ ทีไ่มอาจจะอธิบาย
ออกมาเปนคําพูดได และเราตองการเวลาทั้งช่ัวนิรันดร เพ่ือจะแสดงความ
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ขอบคุณไดมากพอตอส่ิ งที่พระเจาไดทรงกระทํามาโดยตลอด และตอส่ิงที่
พระองคจะไดทรงกระทําตอไป วินัยในการถวายบทเพลงแหงความเช่ือศรัทธา
และยกชูพระเยซูข้ึนทามกลาง การตอสูที่ ฉันไดเรียนรูมาไดกลายเปนบทเรียน
อันย่ิงใหญบทเรียนหน่ึง ที่ฉันไดพากเพียรเรียนรู แตบทเรียนที่ฉันยังคงตองเรียน
ตอไปก็คือส่ิงใดกันที่พระเจา ทรงตองการจากเราผานทางการนมัสการมากย่ิงข้ึน
และฉันสัมผัสไดถึงนํ้าพระทัยของพระองคซ่ึงปรากฏอยูในทั่วทุกขอพระธรรม
อยูเสมอวา การนมัสการเปนมากกวาบทเพลงตางๆ ที่เราขับรอง แตเปนการ
เทชีวิตออกมา เปนการปรารถนาอยางส้ินสุดใจวาจะเปนพระหัตถ พระบาท
ของพระองคในโลกวันน้ี

เมื่ อหลายปกอน ฉันได ไปเย่ี ยมเด็กๆ ชาวอัฟริกันที่ น ารักที่ บานพัก
ผูติดเช้ือเอดสแหงหน่ึง เด็กๆ ทุกคนเปนเด็กกําพรา กระน้ันพวกเขาก็เต็มไปดวย
ความกระตือรือรนแบบคนที่มีความหวัง พวกเขายืนข้ึนขับรองบทเพลง "ทุกอยาง
เปนไปไดทั้งส้ิน" ใหแกฉัน ...ขณะที่บรรดาเสียงเล็กๆ นําชีวิตและความช่ืนชมยินดี
มาสูทามกลางบรรยากาศในที่แหงน้ัน เน้ือความของบทเพลงก็ทาทาย และให
แรงบันดาลใจแกฉันเปนอยางย่ิง น่ันเปนชวงเวลาที่ตราตรึง และเปนเครื่อง
ยํ้าเตือนอันไมลบเลือนถึงฤทธ์ิเดชของพระวจนะของพระเจาในชีวิตของเรา

พระธรรมฮีบรู บทที่  13 ขอ 15 กลาววา "เพราะฉะน้ันใหเราถวาย
คําสรรเสริญเปนเครื่องบูชาแดพระเจาตลอดไปโดยทางพระองคน้ัน คือคํากลาว
อันยอมรับเช่ือพระนามของพระองค " ขอ 16 กลาวตอไปอีกวา "จงอยา
ละเลยที่จะกระทําการดี และจงแบงปนขาวของซ่ึงกันและกัน เพราะเครื่องบูชา
อยางน้ันเปนที่พอพระทัยพระเจา"

การขับรองบทเพลงสรรเสริญพระเจาและรวมขับขานบทเพลงสรรเสริญ
ถึงนิรันดรกาลน้ันเปนความช่ืนชมยินดีอันย่ิงใหญประการหน่ึงของชีวิตบนโลกน้ี
เราไดรับการเสริมกําลัง ไดรับฤทธ์ิเดช และถูกมอบหมายอยางชัดเจนจากการ
ทรงสถิตของพระองคเพ่ือใหกระทําพระมหาบัญชาใหสําเร็จ ...เราไดรับการ
เสริมกําลังเมื่อเราเหยียดมือของเราข้ึนไปยังฟาสวรรค ...และไดถูกกระทํา
ใหพรักพรอมกับมือซ่ึงอยูในทาที่พรอมจะรับใช ดังที่ นักบุญออกัสตินไดกลาว
เอาไววา "ชีวิตของเราควรจะเปนเสียงรองฮาเลลูยาหจากศีรษะจรดปลายเทา"
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อยางไรก็ตาม การนมัสการดวยเพลงอยางเดียวเปนเพียงแคจุดเริ่มตนของ
ส่ิงทีอ่งคพระผูทรงเนรมิตสรางฟาสวรรคและแผนดนิโลกทรงมพีระประสงคเทาน้ัน
กวาส่ี สิบครั้ งที่ พระคัมภีร ส่ั งให เรารองเพลงบทใหม และย่ิ งกวาน้ันเรายัง
ถูกเช้ื อเชิญ ให นําเครื่ องสักการบูชาและการเช่ื อฟ งอันสูงคามาถวายตอ
องคพระผู เปนเจา แตมีขออางอิงกวาสองพันครั้ งที่ บอกใหเราถวายตัวเอง
เปนเครื่องบูชา โดยการเอาใจใสดูแลคนทั้งหลายที่ประสบความทุกขยากลําบาก
ในดานตางๆ ของชีวิต แตเปนการดีที่เราตองระลึกอยูเสมอวา การปรนนิบตัิรับใช
ของเรา อาจกลายเปนเพียงกิจกรรมจากเรีย่วแรงของเราไดโดยงาย ถาปราศจาก
การใชเวลาอธิษฐาน การภาวนาพระวจนะของพระเจา และการใชเวลาเพ่ือ
สรางความสัมพันธสนิทกบัพระคริสตอยางลึกซ้ึง ถาเรามวีาระซอนเรนทีจ่ะทําการ
ปรนนิบัติ เพ่ื อเนนความสําคัญของตนเอง แทนที่ จะเนนที่ คนซ่ึ งเรากําลัง
ปรนนิบัติรับใช

เมือ่คุณตัดสินใจนมสัการพระเจา คุณกว็างหัวใจของคุณอยูในตําแหนงที่ตอง
ประจันหนา ตองยอมจํานน และถูกเปล่ียนแปลงเสียใหมในการทรงสถิตของ
พระเจา ดวยวาการเดินทางชีวิตครสิเตยีนเปนเรือ่งของหัวใจ ดังน้ันคุณจึงสามารถ
เขาใจ ไดวาเหตุใดการเรียนรูที่จะนมัสการอยางที่ คุณเปนจึงเปนกาวสําคัญ
ของกระบวนการ เมื่อเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการรับใชพระองคแลว พระเจา
ทรงปรารถนาความจริงเสมอ ...ความจริงก็ถูกพิจารณาอยูในกรอบหัวใจของคุณ
น่ันจึงเปนเหตุผลวาเหตุใด พระเจาจึงทรงใหความสําคัญตอการดูแลหัวใจของเรา
ทั้งทรงใสพระทัยตอสุขภาพของหัวใจของเราเปนที่สุด

"จงรักษาใจของเจาดวยความระวังระไวรอบดาน
เพราะชีวิตเริ่มตนออกมาจากใจ"

(สุภาษิต 4:23 )

ฉันจะไมมีวันลืมคําทาชวนที่ทานศิษยาภิบาลบิลล ไฮเบลส จากคริสตจักร
ชุมชนวิลโลวครีก ใกลรัฐชิคาโก ไดมอบใหกับเราเมื่อสองสามปที่แลวไดเลย
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ทานไดกลาวเอาไววา ในฐานะที่เปนคริสเตียนและผูนําคริสเตียน มันไมเพียงพอ
ที่เราจะเพียงแตพูดถึงเรื่องความอยุติธรรมและดูดีวีดีเกี่ยวกับความอยุติธรรม
ทานไดกลาวเอาไววา เราตองยอมใหความยากไรสัมผสัเรา เขามามีสวนในชีวิตเรา
...ใหกล่ินอายและความเปนจริงของการมีชีวิตอยูรอดน้ันเปนสัมผัสที่เราจะไมลืม
ไดงายๆ หรือแมกระทั่งแคการบริจาคเงินไปและรู สึกเหมือนกับวาเราไดทํา
ในสวนของเราแลว แตให เราไดรับการทรงเรียกสูการกระทําโดยความรัก
อันย่ิงใหญของพระเจา  น่ันคือลงมือแบงปนความรกัและพระชนมชีพของพระองค
และวางใจ พระองควาจะทรงจัดเตรียมหนทาง น่ีเปนการเดินทางที่พระเจา
ทรงเรียกเรามา และน่ีคือจุดที่ความรักของเราจะกลายเปนการนมัสการดวยชีวิต
ทั้งหมดของเราจะปรากฏใหเห็น

"ถาผูใดจะรับ ยอมรับ และตอนรับเด็กเล็ก
เชนน้ีคนหน่ึงเพ่ือเห็นแกเราและในนามของเรา

ผูน้ันก็รับ ยอมรับ และตอนรับเราดวย"
(มัทธิว 18:5)

"ใครจะดูแลลูกๆ ของฉันตอไปละ?" แมที่ ใกลจะตายร่ําใหด วยรู ว า
อีกไมชาลูกๆ ของเธอก็จะเปนอีกคนหน่ึงในเด็กๆ อีกหลายลานคนทั่วโลกที่มองหา
แมคนใหม ฉันได เห็นเพ่ื อนๆ ที่ ป วยดวยโรคมะเร็ งร่ํ าใหดวยคําอธิษฐาน
อยางเดียวกันมาแลว ฉันไม คิดว าจะมี หัวใจที่ แตกสลายไปย่ิ งกว าน้ี หรือ
เสียงคร่ําครวญใดที่เปลงออกมา ในชวงที่มืดมิดที่สุดจะบาดลึกไปกวาน้ีอีกแลว
ฉันอยากจะตะโกนรองบอกเธอ "เราจะดูแลเอง" แนทีเดยีววาน่ีเปนเรื่องที่เราตอง
พับแขนเส้ือข้ึน กลืนนํ้าลาย อธิษฐาน เช่ือ และกาวไปดวยความเช่ือศรัทธา
คุณไมจําเปนจะตองอาศัยอยูในประเทศโลกที่สามจึงจะพบเด็กกําพราที่ตองการ
ครอบครวั หรอืพบคนเหงาทีต่องการมิตรภาพ เราแตละคนอาศัยอยูในเมอืงทีเ่ดก็ๆ
ถูกโยนไปมาเน่ืองจากระบบของภาครัฐ ซ่ึงพยายามอยางดีที่สุดที่จะตอบความ
สนองตองการที่เราซ่ึงเปนคริสตจักรสามารถชวยเหลือได
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ฉันรักคริสตจักร ...คริสตจักรน้ั นช างหลากหลายและรุดหนาอยู ทั่ ว
ผืนแผนดินโลก ดวยความรูสึกเช่ือมั่น และเบิกบานใหมๆ แตคริสตจักรจะดีที่สุด
เมื่อคริสตจักรรักพระเจาเปนอันดับแรก และอยางสูงสุดอยางที่คริสตจักรเปน
...จากน้ันคริสตจักรกยื็นข้ึนพรอมกับแขนที่เหยียดออกไปเพ่ือรบัใชชุมชนที่เจ็บชํ้า
และโลกที่แตกสลาย และเช่ือมโยงผูคนเขากับพระเยซู ไมใชตัดสินหรือวิพากษ
วิจารณคนยากไร แตรัก ...รักน้ันสูงคา เปนคํากริยา ...ไมใชคํานาม เราสามารถ
ยืนอยูในชองวางใหกับคนที่ไมมีปากเสียง ...เพ่ือจะรักองคพระผูเปนเจา พระเจา
ของเราอยางสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดความคิดและกําลัง ...และเพ่ือจะรัก
เพ่ือนบานของเราอยางรักตัวเราเอง ชางนาทึ่งจริงๆ!

ดังน้ันเราจะจัดการกับยักษใหญแหงความส้ินหวังดังที่มองเห็นไดอยางไร?
เราจะเริ่มเปดประตูใหกับคนที่ติดอยูในคุกอันตรายไดอยางไรกัน?

ไมมใีครสักคนสามารถจัดการส่ิงน้ีดวยกําลังของตวัเอง แมกระทัง่คนทีม่ใีจรกั
เพ่ือนมนุษยดวยกัน ซ่ึงชางสนอกสนใจและเฉลียวฉลาดที่ สุดในโลกก็ตองการ
คนอ่ืนๆ และความชํานาญจากผูเช่ียวชาญหลายแขนงทีม่าทํางานดวยกันเพ่ือส่ิงที่
ดีกวาจะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูคนจํานวนมากที่สุด แตเราจําเปนจะตองเริ่มตน
เราอาจใหการสนับสนุนเด็ก เปนปากเสียงใหกับผูที่ หัวใจแตกสลายในชุมชน
ของเรา มีสวนชวยเหลืออุปถัมภในวิถีที่คุณสามารถชวยเหลือปฏิบัติได (เชน
การดแูลฉุกเฉิน การใหการดแูลระยะส้ันหรอืระยะยาว ระบบคูอธิษฐานสุดสัปดาห)
ระดมเงินเพ่ือการกุศล หรือทํากิจกรรมที่คุณมีภาระใจ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ในคริสตจักรของคุณ เพ่ือทําใหพระกายเคล่ือนทีไ่ป โดยระลึกวาคุณมีชีวืตอยูเพ่ือที่
จะให ไมใชใชจายเพ่ือตัวเองเทาน้ัน

แตที่ สําคัญไมแพกันก็ คือ ให เรามั่ นใจวาหัวใจและชี วิตของเรามี ไฟ
และมี ชี วิตชีวา พรอมเสมอที่ รั บมือกั บสถานการณที่ เข ามาในแต ละวัน
ไมว าในระดับทองถิ่ นหรือระดับโลก ...เหมือนกับเรื่ องชาวสะมาเรียใจดี
ซ่ึงไดยอมทําการที่อยูนอกเหนือกิจวัตรประจําวัน และยอมออกนอกเสนทาง
ของตนเพ่ือหยิบย่ืนความชวยเหลือใหชายผู น้ัน ในขณะที่คนอ่ืนๆ ก็เพียงแต
เดนิผานไป ชาวสะมาเรยีคนน้ีรูสึกสงสารเพราะเขาม ีความมเีมตตา ...และไมเพียง
แตรูสึกสงสารเทาน้ันแตเขาไดตอบสนองดวยการลงมือชวยเหลือดวย
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และขอใหฉันไดพูดบางส่ิงสักนิด น่ันคือ ถาคุณกําลังอยูในชวงเวลาที่รูสึกวา
ตัวคุณเองตองการการดูแลมากกวาจะเปนคนที่หยิบย่ืนใหกับผูอ่ืน ขอใหคุณไดรับ
การหนุนนํ้าใจเถิด หอมลอมตัวของคุณไวดวยบรรยากาศของการนมัสการและ
การสรรเสริญ ใหบานของคุณเต็มไปดวยดนตรีที่จะจุดแรงบันดาลใจ บรรจุรถ
ของคุณดวยแผนดิสกที่บรรจุพระวจนะของพระเจาอยูกับครอบครัว คริสตจักร
และชุมชน ซ่ึงคุณรูวาคุณจะไดรับการเล้ียงดูและหนุนนํ้าใจ ...และอนุญาตให
พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจาเติมเต็มคุณจากภายในสูภายนอกอยางไม
หยุดหยอน ไมวาคุณจะตองการการเยียวยารกัษา หรอืการทะลุทะลวงทางการเงนิ
...พระเจาของเราทรงสามารถชวยคุณได จงทิ้ งตัวของคุณลงในวงแขนอัน
ปลอดภัยของพระผูเปนเจา ผูเปนกําลังของเรา เพราะวาพระองคจะไมทรงละเลย
หรือทอดทิ้งคุณ การวางใจในพระองคเปนความช่ืนชมยินดีและเปนความหวัง
อันย่ิงใหญที่สุดที่คุณมีอยู แตฉันขอฝากเครื่องยํ้าเตือน อันย่ิงใหญไวใหคุณรัก
องคพระผู เปนเจา พระเจาของคุณอยางสุดหัวใจ สุดความคิด สุดวิญญาณ
และกําลัง และรักเพ่ือนบานของคุณเหมือนกับที่ คุณรักตัวเอง คุณลํ้าคาและ
มีคาโดยแท อยาลืมเปนอันขาด!

ดวยสุดหัวใจ
 ดารลีน ซี

การเดินทางของหัวใจเปนปริศนาอันสลับซับซอนมากที่ สุดประการหน่ึง
ที่ มี อยู  ความป ติ อ่ิ มใจและความโศกเศร า ความหวั งและการรอคอย
จังหวะข้ึนลงของชีวิต และที่นาเศราสําหรับหลายๆ คนก็คือ ความผิดหวังที่ไมอาจ
พูดออกมาได เมื่ อพบวาหัวใจอยู ในจุดที่ ทํางานอยู  แตไมอยากจะรู สึกอะไร
อีกตอไปแลว เมื่อใครคนหน่ึงไมเขาใจถึงความรักอันย่ิงใหญของพระเจาวา
มี ให พักพิงและพบกับกําลังหัวใจของมนุษยก็ จะหาวิ ธีที่ จะรับมือ จัดการ
เอาชี วิตรอดมาให ไดแมว าจะตองผ านความเปนอันจริ งอันโหดร ายที่ สุด
และน่ันก็เปนจุดที่ หัวใจของผูคนมากมายนับไมถวนตั้งอยู  ไมวาจะเปนคนที่
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ร่ํารวยที่สุดไปถึงคนที่ยากจนทีสุ่ด ดวยวาความยากไร ของหัวใจน้ันไมไดแบงแยก
วาจะใหเฉพาะที่แหงใดเปนสถานพักพิงของมัน

เชนเดียวกับที่ดารลีน เช็คไดยํ้าเตือนเรา ผู เผยพระวจนะอิสยาหกก็ได
กล าวถึ งการปฏิ วั ติความรักแบบสวนกระแสในพระธรรมอิสยาห  61:11
ดังทีพ่ระวจนะอธิบายถึง วันหน่ึง ความรกัจะสงผลใหผูคนไดพบกับความยุติธรรม
ทีเ่ฝารอ ...และอธิบายถงึวา พระเยซูไดทรงกระทําหนทางในถิน่ทรุกนัดาร "เพราะ
[แนทีเดียวที่ ] แผนดินโลกไดเกิดหนอของมัน และสวนทําใหส่ิงที่หวานในน้ัน
งอกข้ึนมาฉันใด [แนทีเดียววา] พระเจาจะทรงทําใหความชอบธรรมและความ
สรรเสรญิงอกข้ึนมาตอหนาบรรดาประชาชาต ิ[ผานทาง ฤทธานุภาพทีท่รงกระทํา
ใหสําเรจ็ไดดวยพระองคเองซ่ึงปรากฏอยูในพระวจนะ] ฉันน้ัน"

ไมใชเพียงความคิดท่ีดีเทานั้น

การปฏิวัติความรักไมไดเปนเพียงแคความคิดอันย่ิงใหญ หากเปนส่ิงจําเปน
โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเรากําลังเช่ือวาจะไดเห็นความอยุติธรรมที่นาเศราซ่ึงกําลัง
ดําเนินไปอยูในโลกทุกวันน้ีผลิกผัน ...รวมถึงโศกนาฏกรรมอันหนักอ้ึงที่สุด น่ันคือ
โศกนาฏกรรมแหงหัวใจทีแ่ตกสลายของมนุษยชาต ิพระธรรมสดดุ ีบทที ่27 ขอ 3
กลาววา "แมกองทัพตั้งคายสูขาพเจา จิตใจของขาพเจาจะไมกลัว แมขาพเจา
จะไดรับภัยสงคราม [กระน้ัน] ขาพเจายังไวใจไดอยู"



รากของส่ิงของก็คือตนตอของมัน จุดเริม่ตนของมนั ส่ิงสนับสนุนที่แฝงเรน
โดยทัว่ไปแลวรากมกัอยูใตดนิ และเพราะวาเราเพิกเฉยตอมันอยูบอยๆ และเอาแต
สนใจส่ิงที่เราเห็นที่อยูบนผิวภายนอก บอยครั้งคนที่ปวดฟนตองรักษารากฟน
รากของฟนผุและตองไดรับการรักษาหรือมิเชนน้ันแลวก็จะฟนก็จะไมมีทาง
หายปวดไดเลย เราไมอาจมองเห็นรากฟนได แตเรารูวามันอยูที่น่ันก็เพราะวา
ความเจ็บปวดน้ันรายกาจจริงๆ โลกกําลังเจ็บชํ้าและความเจ็บปวดจะไมหยุดย้ัง
ถาหากเราไมจัดการกับรากของปญหาซ่ึงสรางความหายนะใหแกแตละบุคคลและ
สังคมเสียกอน ฉันเช่ือรากคือความเห็นแกตัว

ฉันไดพยายามจะนึกถงึปญหาซ่ึงไมไดมีรากอยูทีค่วามเห็นแกตัว แตก็ไมอาจ
คิดหาไดเลยแมแตปญหาเดียว ผูคนไมคิดอะไรกับการทําลายชีวิตของคนอ่ืน
เพ่ือจะให ได ส่ิ งที่ พวกเขาตองการหรือได ส่ิ งที่ พวกเขารู สึกวาดี กลาวก็คือ
ความเห็นแกตัวเปนตนตอของปญหาทั้งหมดในโลกน้ี

รากของปัญหา

กุญแจสูความสุขไมใชอยูที่การถูกรัก
แตการที่มีใครใหรักตางหาก

นิรนาม
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ฉันไดพยายามจะนึกถึงปญหาซ่ึงไมไดมีรากอยูท่ีความเห็นแกตัว
แตก็ไมอาจ คิดหาไดเลยแมแตปญหาเดียว

ความเห็นแกตัวมีหม่ืนพันโฉมหนา

ความเห็นแกตวัมนัีบหมืน่พันโฉมหนา และบางทน่ัีนกคื็อเหตผุลวาเพราะอะไร
เราจึงมองมนัไมออก เราเห็นความเห็นแกตัวในเด็กทารกที่กรดีรองเวลาไมไดส่ิงที่
อยากได และในเด็กที่แยงของเลนของเด็กคนอ่ืน ความเห็นแกตัวปรากฏอยู
อยางชัดแจงในความปรารถนาของเราที่อยากจะดูดีกวาคนอ่ืน หรือทําอะไร
ไดดีกวาคนอ่ืน ความเห็นแกตัวเปนเรื่องของการเปนที่หน่ึงในทุกๆ ส่ิง ในขณะที่
ไมใชเรื่องผิดที่อยากจะทําส่ิงตางๆ ใหดีที่ สุด แตเปนส่ิงที่ผิดที่จะทําใหคนอ่ืน
ลมเหลว เพ่ือตนเองจะไดประสบความสําเร็จ
     ฉันเช่ือวาความเห็นแกตวัทกุรปูแบบเปนส่ิงทีไ่มดแีละสรางปญหาไดในเน้ือหา
ตอนน้ี ฉันอยากใหคุณพุงความสนใจมาที่ความเห็นแกตัวสามประเภทซ่ึงปรากฏ
อยูดาษดื่นในโลก ตลอดจนผลรายที่เกิดข้ึนจากมัน

การละเมดิทางเพศ แอนนอายุสิบสามป พอบอกกบัเธอวา เธอเปนผูหญงิเตม็ตวัแลว
และก็ถึงเวลาแลวที่เธอจะตองทําเหมือนผูหญิงทั่วไปเสียที เมื่อทานแสดงใหเธอ
เห็นวาการเปนผูหญิงเต็มตัวน้ันหมายถึงอะไรจนเสร็จส้ิน เธอก็รู สึกละอาย
หวาดกลัว และสกปรก ถึงแมวาพอจะรับรองวาส่ิงที่ทานทําเปนส่ิงที่ด ีแตเธอกนึ็ก
สงสัยวา เพราะอะไรทานจึงส่ั งให เธอเก็บเรื่ องน้ี เอาไว เปนความลับ และ
นึกสงสัยวา เพราะอะไรเรื่องน้ีจึงทําใหเธอรู สึกแยถึงเพียงน้ี หลายปผานไป
พอของเธอลวงละเมิด และขมขืนเธอซํ้าๆ อยู เชนน้ัน ตัวแอนนเองปดตาย
ทางอารมณ เพ่ือวาจะไดไมตองรู สึกเจ็บปวดอีกตอไป พอของแอนนไดขโมย
วัยเด็กของเธอไป พรหมจรรยของเธอ ความไรเดียงสาของเธอ และถาปราศจาก
การแทรกแซงจากพระเจา เขาก็คงจะขโมยชีวิตของเธอ เพ่ือจะได ในส่ิงที่
เขาตองการ



27

เรารูสึกสะเทือนใจเมื่อไดยินเรื่องการรวมประเวณีระหวางคนในครอบครัว
เดยีวกนั แตความจรงิกคื็อ 90-95% ของกรณีเชนน้ีเกดิข้ึนโดยไมไดมรีายงานบนัทกึ
ฉันถูกพอละเมิดทางเพศอยูหลายป ฉันพยายามจะบอกกับคนอ่ืนวาเกิดอะไรข้ึน
กับฉันอยูสองครั้ง และเน่ืองจากพวกเขาไมไดชวยเหลือฉัน ฉันจึงตองทนทุกข
ทรมานอยูตามลําพังจนกระทั่งโตเปนผู ใหญ และในที่ สุดฉันก็เริ่มตนแบงปน
เรื่องราวของฉัน และไดรับการเยียวยารักษาจากพระเจา พอของฉันเสียชีวิต
เมื่ออายุได 86 ป โดยไมไดรับการลงโทษสําหรับอาชญากรรมที่ไดกระทําลงไป
อยางเปนกิจจะลักษณะ คนที่ทํางานกับทาน ไปงานเล้ียง ไปปกนิกกับทาน
ไมเคยรูเลยวาทานไดขมขืนลูกสาวตั้งแตที่ตัวลูกสาวยังเปนเด็กเล็กๆ

เราเห็นส่ิงที่คนทําแลวก็ตัดสินพวกเขาอยางรวดเร็ว แตเราไมคอยรูถึงราก
ตนเหตุของพฤติกรรม ผูหญิงหลายๆ คนที่เราตัดสินวาเปน "ตัวปญหาของสังคม"
น้ัน แทจรงิแลวเปนเหย่ือของการรวมประเวณีของคนในครอบครวัเดยีวกนั ตวัอยาง
เชน

• 66% ของหญิงโสเภณีทั้งหมดเปนเหย่ือของการละเมิดทางเพศตอเด็ก
• 36.7% ของผู หญิงในคุกทั้ งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกทําราย

เมื่อเปนเด็ก
• หน่ึงในสามของเด็กที่ถูกทํารายและถูกละเลยทั้งหมดจะเปนผูที่ทําราย

และ ละเลยลูกๆ ของตนในภายหลัง
• 94% ของการละเมิดทางเพศทั้งหมด เหย่ือมีอายุนอยกวา 12 ป เมื่อถูก

ละเมิดทางเพศครั้งแรก

ความเจ็บปวดในโลกของเราที่เกิดข้ึนจากการรวมประเวณีระหวางคนใน
ครอบครัวเดียวกัน และการละเมิดทางเพศอยางเดียวน้ันก็นาตกใจอยางย่ิง และ
ทัง้หมดน้ันกเ็ริม่ตนข้ึนเพราะวาคนเห็นแกตวัและไมสนใจวาใครจะไดรบัความเจ็บชํ้า
ตราบใดที่พวกเขาไดในส่ิงที่ตองการ

แนนอนวาคุณอาจจะไมฆา ขโมย โกหก หรือใชความรุนแรงกับเด็กๆ แตคุณ
ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นแกตัวในรูปแบบตางๆ ถาเรากลาดีที่จะแกตัวใหกับความ
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เห็นแกตัวของเราดวยการช้ีไปที่คนที่ทําผิดมากกวาเรา เราจะไมมีทางประสบ
ความสําเร็จในจัดการกับปญหาในสังคมทุกวันน้ี ไดเลย เราแตละคนจะตอง
รบัผิดชอบตอการกระทําอันเห็นแกตวัของเราเอง ไมวาความเห็นแกตัวน้ันจะอยูใน
ระดับไหน ไมวาเราจะแสดงมันออกมาอยางไร

ความโลภ ความเห็นแกตัวปรากฏอยู ในรูปโฉมของความโลภอยูบอยๆ
ความโลภเปนวิญญาณที่ไมเคยรูสึกพอใจและตองการมากข้ึนอยูตลอดเวลา สังคม
ในปจจุบันเปนสังคมที่เนนผูบริโภค ฉันรู สึกทึ่งเวลาที่ขับรถไปรอบๆ แลวเห็น
บรรดาหางสรรพสินคาตามยานแคบๆ ที่ มีอยู แลว และบรรดาหางที่ กําลัง
อยูระหวางการกอสราง ไมวาจะหันไปทางไหนก็มีอะไรใหเราซ้ือไดเสมอ ขาวของ
ขาวของ ขาวของ มากกวาเดิม และทั้งหมดน้ันก็เปนภาพลวงตา ขาวของ
เหลาน้ีสัญญาวาจะชวยใหชีวิตสะดวกสบายข้ึนกวาเดิม มีความสุขมากกวาเดิม
แตสําหรับหลายๆ คน ส่ิงที่ขาวของเหลาน้ีหยิบย่ืนใหก็มีแตหน้ีรายเทาน้ัน

ความกดดันและการลอใจใหซ้ือมากข้ึน มากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหตัวเราติดอยูใน
ความเห็นตัว แตขาวดีก็คือ เราอาจเปล่ียนแปลงไดถาตัวของเราอยากจะ
เปล่ียนแปลงจริงๆ ใหเราเรียนรูที่จะซ้ือส่ิงที่ เราตองการกับซ้ือส่ิงที่อยากได
บางอยาง จากน้ันใหเราเรียนรูที่จะยกขาวของของเรา โดยเฉพาะของที่ เรา
ไมใชแลวน้ันเอาใหกบัคนอ่ืนทีม่นีอยกวา ใหเราฝกฝนการใหจนกวามันจะกลายเปน
ส่ิงแรกและเปนธรรมชาติที่เราทําอยูทุกๆ วัน สําหรับคนสวนใหญแลว น่ีเปนการ
ปฏิวัติวิถีการใชชีวิตอยางหน่ึงโดยแทเลยทีเดียว

พระคัมภีรกลาววา ความรักเงินทองเปนรากของความช่ัวรายทั้งปวง (ดู 1
ทิโมธี 6:10) เหตุผลเดียวที่คนรักเงินทองและทําทุกอยางเพ่ือจะใหไดมันมาก็คือ
พวกเขารู สึกว าเงินทองชวยใหพวกเขาได ส่ิ งใดก็ตามที่ ตองการ พวกเขา
เช่ือวามันซ้ือ ความสุขได ผูคนฆา ขโมย และโกหกอยูเปนประจําเพ่ือเงินทอง
และมันก็หย่ังราก อยูในโรครายแหงความเห็นแกตัว เมื่อไมนานมาน้ีฉันไดอาน
บทความซ่ึงเขียนโดย นักแสดงมีช่ือคนหน่ึงซ่ึงไดกลาวเอาไววา ผูคนเช่ือกันวา
ถ ามี ทุ กอย างที่ อยากได ก็ จะมี ความสุข แต น่ั นเป นคําสัญญาจอมปลอม
เขากลาวตอไปอีกวา เขาเคยมีทุกส่ิง ทุกอยางที่ใครๆ ตางนึกฝนอยากจะมี และ
ก็ไดพบวาส่ิงเหลาน้ีไมไดทําใหเขามีความสุขเลย เพราะวาเมื่อใดที่ใครก็ตาม





29

บรรลุเปาหมายในการเปนเจาของทุกส่ิงทุกอยางที่โลกหยิบย่ืนใหน้ัน สุดทาย
ตัวเขาเองน้ันก็ยังคงถูกทอดทิ้งเอาไวใหอยูกับตัวเองอยูดี

การหยาราง ความเห็นแกตัวก็เปนรากที่กอใหเกิดการหยารางเชนเดียวกัน
บอยครั้งผูคนแตงงานดวยความคิดผิดๆ วาชีวิตแตงงานน้ันควรจะเปนอยางไร
เราหลายคนเช่ือวา คูครองของเราควรเปนคนที่ทําใหเรามีความสุข แตพอมัน
ไมเปนไปเชนน้ัน การทะเลาะเบาะแวงก็เกิดข้ึน ส่ิงตางๆ จะแตกตางออกไป
สักเพียงไหน ถาเราแตงงานและตั้งใจวาจะทําทุกอยางที่ทําไดเพ่ือใหคูสมรส
ของเรามีความสุข!

เวลาน้ีคุณก็อาจจะกําลังคิดวา ฉันจะไมทําอยางน้ันเพราะฉันรูดีวาฉันจะถูก
เอาเปรยีบ หากยอนกลับไปหลายปกอน ฉันก็คงจะเห็นดวย แตหลังจากที่ไดมชีีวิต
ยืนยาวมาจนเกือบจะครบช่ัวชีวิตแลว ฉันก็เช่ือวา พระคัมภีรกลาวเอาไวถูกตอง
มาตลอด พระคัมภีรสอนวา ความรักไมเคยลมเหลว (ดู 1 โครินธ 13:8) ทัง้ยังกลาว
ดวยอีกวา ใครหวานส่ิงใด เขาก็จะเก็บเกี่ยว "ส่ิงน้ันเทาน้ัน" (กาลาเทีย 6:7)
ถาฉันเช่ือพระคัมภีร และฉันลงมือกระทํา ฉันเช่ือวาฉันเปนผู ดูแลส่ิงที่ ฉัน
จะเก็บเกี่ยวในชีวิตของฉัน เพราะวามันข้ึนอยูกับส่ิงที่ ฉันหวานลงไป ถาเรา
หวานความปราณี เราก็เก็บเกี่ยวความปราณี ถาเราหวานความเมตตา เราก็จะ
เก็บเกี่ยวความเมตตา

มีฉันอยูในความคิดจิตใจของตัวเองตลอดเวลา

เมือ่มองยอนกลับไปตลอดส่ีสิบสองปทีฉั่นกบัเดฟแตงงานกันมา ตัวฉันก็ตอง
ตกใจจริงๆ ทีไ่ดเห็นวา ที่ผานมาน้ันฉันเห็นแกตัวมากเพียงไหน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในชวงปแรกๆ ฉันพูดไดเต็มปากวา ฉันไมรูอะไรเลย ส่ิงที่ ฉันไดเห็นในบาน
ที่เติบโตมาก็คือความเห็นแกตัว และก็ไมมีใครสอนฉันใหเขาใจใหถูกตองวาจริงๆ
แลว ควรจะเปนเชนไร ถาฉันรูจักที่จะเปนผูใหมากกวาที่จะเปนผูรับแลวละก็
ฉันแนใจวา ชีวิตแตงงานชวงแรกของฉันจะตองดีกวาอยางที่เคยเปน เน่ืองจาก
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พระเจาทรงอยูในชีวิตของฉัน ฉันจึงไดเห็นส่ิงตางๆ ยอนกลับมา และบาดแผล
เกาๆ ก็ไดรับการรักษาจนหายดี แตฉันก็เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชนอยูหลายป
และฉันก็เอามันยอนกลับมาไมได

ตรงกันขามกับวิธีที่ฉันถูกเล้ียงดูโดยส้ินเชิง เดฟเติบโตข้ึนมาในครอบครัว
คริสเตียน แมของเดฟเปนคนที่มีความเช่ือศรัทธาในพระเจา ซ่ึงทั้งอธิษฐานและ
สอนใหลูกๆ รูจักให ผลจากเล้ียงดกู็คือ เดฟไดพัฒนาคุณลักษณะหลายๆ อยางทีฉั่น
ไมเคยเห็นมากอนเลยตลอดชีวิตตอนทีฉั่นไดพบกับเขา เขาไดแสดงตัวอยางที่มคีา
อยางนาทึ่งสําหรับฉัน ถาเขาไมไดเปนที่อดทนมาก ซ่ึงน่ันกเ็ปนแงมุมของความรัก
ฉันแนใจเลยวา ชีวิตสมรสของเราก็คงจะไมย่ังยืนเปนแน แตฉันขอบพระคุณ
พระเจาที่มันย่ังยืน และตลอดระยะเวลาส่ีสิบสองปของชีวิตสมรส ฉันพูดได
เต็มปากวามันดีข้ึนเรื่อยๆ ฉันมีความสุขมากกวาที่ เคยเปนมาตลอดเพราะวา
ฉันให ส่ิ งตางๆ กับชีวิตสมรสมากกวาที่ เคยใหมากอน ฉันมีความสุขจริงๆ
ทีไ่ดเห็นเดฟทําในส่ิงทีเ่ขามีความสุข และน่ันคอนขางจะขัดแยงกับเมื่อหลายปกอน
ที่ฉันรูสึกโกรธทุกครั้งที่ไมไดอะไร ดวย "วิธีของฉัน"

ฉันอยู ในความคิดของตัวเองตลอดเวลา และก็ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง
จนกระทั่ งฉันรู สึกเหลือทนกับการที่  "ทุกอย างลวนเปนเรื่ องของตัวฉัน"
อยูตลอดชีวิต และ "เรื่องของตัวของฉันย่ิงกวาเดิม" พระเยซูไดเสด็จมาเปดประตู
คุกออกและทรงปลดปลอยเชลยใหเปนไท (ดูอิสยาห 61:1) พระองคไดทรง
ปลดปลอยฉันจากหลายส่ิงหลายอยาง ส่ิงที่ ย่ิงใหญที่สุดก็คือ พระองคไดทรง
ปลดปลอยฉันจากตัวของฉันเอง ฉันไดเปนไทจากตวัของฉันเองแลว! ฉันยังคงเตบิโต
ในเสรภีาพน้ีอยูทกุๆ วัน แตฉันรูสึกขอบพระคุณพระเจาที่ไดตระหนักวา เราไมอาจ
พบความช่ืนชมยินดีแท จากการไดส่ิงตางๆ ดวย "วิธีของเรา" อยูตลอดหรอก

บางทีคุณอาจจะเปนเหมือนกับฉันที่เคยมีตัวอยางแยๆ ในชีวิตและจําเปน
จะตองเลิกเรียนรูบางส่ิงบางอยางที่คุณไดเรียนรูมาในชวงอายุตนๆ ขอใหคุณ
ซ่ือตรง: คุณตอบสนองอยางไรเวลาที่ คุณไมได ส่ิงที่อยากได? คุณโกรธไหม?
คุณบนวา หรือไม? คุณสามารถไววางใจพระเจาใหพระองคดูแลคุณ หรือคุณ
มีชีวิตอยูกับความกลัววา ถาคุณไมดูแลตัวเองก็จะไมมีใครมาดูแลคุณหรือไม?
การเช่ื อว าคุณตองดูแลตัวเองน้ั นนําไปสู ความเห็นแกตัวซ่ึ งนําไปสู ชี วิตที่
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ไมมีความสุข ฉันขอรองใหคุณหันหลังใหกับความเห็นแกตัวเสียวันน้ี และ
เริ่มตนใหคุณคา ใสใจ และรักผูอ่ืนอยางแทจริง

ความเห็นแกตัวเปนทางเลือก

เราสวนใหญใชเวลาไปกับการคิด พูด และวางแผนเกี่ยวกับตัวเอง ถึงแมวา
ฉันจะสอนวาเราควรรักตัวของเราในแบบที่สมดุล แตฉันก็ไมเช่ือวาเราควรจะรัก
ตัวเองเสียจนตัวของเรากลายเปนศูนยกลางของโลกของเรา อีกทัง้เอาแตสนใจวา
ตองไดในส่ิงที่เราอยากได ในทางตรงกันขาม เราตองดูแลตัวของเราในทุกๆ ทาง
เพราะวาตวัของเราน้ันมคีวามสําคัญอยางย่ิงตอแผนการของพระเจาทีท่รงมตีอโลกน้ี
พระองคทรงประทานชีวิตใหแกเราเพ่ือใหเรามีความสุข (ดูยอหน 10:10) ดังน้ัน
เราจึงจําเปนจะตองทําเชนน้ัน แตเราก็ตองตระหนักดวยเชนกันวาหนทางที่
แทจริง ที่ นําไปสู ความสุขน้ันก็ คือการมอบชีวิตของเราแทนที่ จะพยายาม
รักษาชีวิตของเราไวเพ่ือตัวของเราเอง

พระเยซูตรัสวาถาเราตองการจะเปนสาวกของพระองค เราก็ตองลืมตัวเอง
เลิกสนใจตัวเองและผลประโยชนสวนตนทั้ งหมด แลวติดตามพระองค ไป
(ดูมาระโก 8:34) ฉันยอมรับวาน่ีเปนความคิดที่ คอนขางนากลัวอยู  แตฉัน
มีขอไดเปรียบก็เพราะ ฉันมีชีวิตอยูยาวนานมากพอที่จะไดลองทํามันดูและพบวา
การทําอยางน้ันไดผล พระเยซูตรัสตอไปอีกวา ถาเรายอมเลิกชีวิตที่ "ต่ําตอยกวา"
(ชีวิตที่เนนไปที่ตัวเอง) เราก็สามารถมีชีวิตที่ "สูงสง" กวา (ชีวิตที่ไมเห็นแกตัว)
แตถาเรารักษาชีวิตที่ ต่ําตอยกวา เราก็จะสูญเสียชีวิตที่สูงสงกวาไป (ดูมาระโก
8:35) พระองคทรงใหเรา เลือกวาเราใชชีวิตอยางไร พระองคทรงบอกเราวา
ส่ิงไหนจะไดผลดีและทรงใหเรา ตัดสินใจเองวาจะทําตามหรือไม ฉันสามารถ
จะเปนคนเห็นแกตัวตอไป คุณเองก็เชนกัน แตขาวดีก็คือเราไมตองเปนเชนน้ัน
เรามีฤทธ์ิเดชของพระเจาที่พระองคทรงประทานใหกับเราเพ่ือจะชวยใหเรา
กาวขามตัวของเราไปและมีชีวิตอยูเพ่ือจะทําใหชีวิตของคนอ่ืนดีข้ึน
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การเดินทาง

ความเห็นแกตัวไมไดเปนพฤติกรรมที่ถูกเรียนรูข้ึนในภายหลัง เราเกิดมา
พรอมกับมัน มันอยูในธรรมชาติของเรา พระคัมภีรอางถึงมันวาเปน "ธรรมชาติ
บาป" อาดมักบัเอวาไดกระทําบาปตอพระเจาดวยการทําในส่ิงที ่พระองคไดทรงส่ัง
พวกเขาไววา ไมใหกระทําและกฎแหงความบาปที่ทั้ งคู ไดตั้ งข้ึน ก็ถายทอด
มายังมนุษยทุกคนที่ ถือกําเนิดข้ึนในโลกน้ี  พระเจาไดสงพระเยซูพระบุตร
มาส้ินพระชนมเพ่ือความบาป และนําเราออกจากความบาปพระองค ไดทรง
เสด็จมาเพ่ือยกเลิกส่ิงที่อาดัมไดกระทําเอาไว เมื่อเราตอนรับพระเยซูใหเปน
พระผูชวยใหรอดของเรา พระองคก็ทรงดํารงอยูในจิตวิญญาณของเรา และ
ถาเรายอมใหสวนของเราที่ ไดรับการกอบกู ใหมกําหนดการตัดสินใจของเรา
เราก็สามารถเอาชนะธรรมชาติบาป ในเน้ือหนังของเราได มันไมไดจากไป
แตพระองคผูทรงดํารงอยู ในเราจะทรงชวยเรา ใหเอาชนะมันได วันตอวัน
(ดูกาลาเทีย 5:16) น่ันไมไดหมายความวาเราจะไมทําบาปอีกเลย แตเราจะ
ปรับปรุงข้ึนและกาวหนาไปตลอดชีวิต

แนทีเดียววาฉันไมอาจพูดไดวาฉันไดเอาชนะความเห็นแกตัวไดจนหมดส้ิน
แตฉันก็สงสัยอยูเชนกันวาจะมีใครสามารถทําอยางน้ันจริงๆ หรือไม การกลาว
อยางน้ัน ก็เทากับเปนการกลาววาเราจะไมทําบาปอีก เน่ืองจากความบาปทั้งส้ิน
มีรากอยูในความเห็นแกตัวบางประการ ฉันยังไมไดเอาชนะความเห็นแกตัวได
จนหมด แตฉันมีความหวังทีจะปรับปรุงตัวเองข้ึนในแตละวัน ฉันยังอยูระหวาง
เดินทาง และถึงแมวาฉันจะยังไมถึงที่หมาย แตฉันก็ไดตั้งใจเอาไววา เมื่อพระเยซู
ทรงเสด็จมารับฉันกลับบานน้ัน จะทรงพบวาฉันกําลังบากบั่นมุงไปยังหลักชัยอยู
(ดูฟลิปป 3:12-13)

ทานอัครทตูเปาโลเปนผูกลาวคําแถลงการณถดัไปน้ีวา "ขาพเจาเองไมมชีีวิต
อยูตอไป แตพระคริสตตางหากที่ทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา" (กาลาเทีย 2:20)
เปาโลหมายถึงวาทานไมไดมีชีวิตอยูเพ่ือตนเองหรือมีชีวิตอยูตามความตั้งใจ
ของตัวเองอีกตอไป แตมีชีวิตอยูเพ่ือพระเจาและเพ่ือนํ้าพระทัยของพระองค
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วันหน่ึง ฉันไดรับกําลังใจอยางมาก เมื่อคนพบผานการศึกษาพระคัมภีรวา
เปาโลไดกลาว คําแถลงการณน้ันหลังจากที่เขาไดกลับใจใหมประมาณย่ีสิบป
การเรียนรูที่จะมีชีวิตอยูอยางไมเห็นแกตัวเปนการเดินทางของทานเชนเดียวกับ
คนอ่ืนๆ เปาโลไดกลาว เอาไวเชนกันวา "ขาพเจาตายวันตอวัน [ขาพเจาเผชิญหนา
กับความตายทุกวันและตายตอตนเอง] (1 โครินธ 15:31) กลาวอีกอยางก็คือ
การใหคนอ่ืนเปนอันดับแรก เปนการสูรบประจําวันซ่ึงตองอาศัยการตัดสินใจ
ในแตละวัน เราแตละคนตองตัดสินใจวาจะใชชีวิตอยางไรและมีชีวิตอยูเพ่ืออะไร
และก็ไมมีเวลาไหนที่จะตัดสินใจไดดีไปกวาตอนน้ีอีกแลว คุณและฉันมีหน่ึงชีวิต
ใหใชและมีหน่ึงชีวิตที่จะให ดังน้ันคําถามก็คือ "เราจะใชชีวิตอยางไร?" ฉันเช่ือ
อยางหนักแนนวา ถาเราแตละคน ทําในสวนของเรา ในการที่จะยกเอาสวัสดิภาพ
ของคนอ่ืนมาเปนอันดับแรกแลว เราก็จะไดเห็น และเปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติ
ซ่ึงมีศักยภาพมากพอที่จะเปล่ียนแปลงโลกเสียใหมได

ไมมีใครอยูคนเดียวตามลําพังได

ฉันแนใจวาคุณเคยไดยินประโยคข้ึนช่ือของ จอหน ดอนนี ที่วา "ไมมีใครอยู
คนเดียวตามลําพังได" คําพูดเหลาน้ีแสดงถึงขอเท็จจริงที่วา คนเราตองการ
ซ่ึงกันและกัน และสงผลตอกันและกัน เชนเดียวกับที่ชีวิตของพอของฉันสงผล
ตอฉันในทางลบ และที่ชีวิตของเดฟสงผลตอฉันในทางบวก ชีวิตของเราสามารถ
สงผลตอชีวิตของคนอ่ืนจริงๆ พระเยซูไดทรงบอกใหเรารักคนอ่ืน เพราะวาน่ีเปน
หนทางเดียวที่โลกจะรูวาพระองคทรงดํารงอยู (ดูยอหน 13:34-35) พระเจา
ทรงเปนความรัก และเมื่อเราแสดงความรักดวยคําพูดและการกระทํา เรากก็ําลัง
แสดงใหผู คนไดเห็นวาพระเจาทรงเปนเชนไร เปาโลกลาวเอาไววาเราเปนทูต
ของพระเจา (ด ู 2 โครินธ 5:20) ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงขอพระธรรมขอน้ีฉันก็พูด
ไดเพียงวา "วาว! น่ันชางเปนสิทธิพิเศษ และเปนความรับผิดชอบที่ย่ิงใหญจริงๆ"

บทเรียนหน่ึงที่ฉันตองเรียนรูก็คือฉันไมอาจมีสิทธิพิเศษโดยปราศจากความ
รับผิดชอบได น่ันเปนปญหาหน่ึงในสังคมทุกวันน้ี ผูคนอยากไดในส่ิงที่ไมสมควร
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ไดรับ! ความเห็นแกตัวพูดวา "เอามันมาใหฉัน ฉันอยากไดมันและอยากไดเดี๋ยวน้ี"
สตปิญญา พูดวา “อยาใหอะไรฉันเลย ถาฉันยังไมเปนผูใหญพอทีจ่ะรบัมอืกบัมนัได”
โลกขาดสํานึกของการกตัญูรู คุณ และโดยสวนใหญแลวก็เปนเพราะวาเรา
ไมอยากจะรอหรือเสียสละเพ่ือใหไดอะไรก็ตาม ฉันไดพบวาส่ิงที่ฉันรูสึกขอบคุณ
พระเจามากที่ สุดก็คือส่ิงที่ ฉันตองทํางานหนักที่ สุดและตองรอคอยนานที่ สุด
ส่ิงตางๆ ที่ไดมางายๆ มักไมมีคุณคามากนักสําหรับเรา

ในหลายๆ ทาง เราก็กําลังเล้ียงคนรุนลูกใหเห็นแกตัว เพราะเราใหพวกเขา
มากเกินไป ใหเร็วเกินไป เรามักจะซ้ือจักรยานใหเขาเร็วไปหน่ึงปกอนที่เขาจะทัน
ข่ีเปน หรือซ้ือรถใหพอเขาอายุถึงสิบหกป เราจายคาหนวยกิต ซ้ือบานใหตอนที่
เขาแตงงาน และประเคนซ้ือเฟอรนิเจอรแพงๆ ไวแตงบาน จากน้ันพอลูกๆ
ของเรามีปญหาเรื่องการเงิน ถาชวยไดเราก็จะชวย และคอยอยูขางๆ ทุกครั้ง
ที่เขาตองการเรา เราทําส่ิงตางๆ เหลาน้ี ในนามของความรัก แตเรากําลังรักลูกๆ
ของเราจริงๆ หรือวาเรากําลังโอพวกเขากันแน? บางครั้งพอแมกําลังพยายาม
"จายชดเชย" ใหกบัเวลาทีพ่วกเขาไมไดใชเวลากบัลูกๆ ตอนทีเ่ขายังเล็กอยูดวยการ
ทําเชนน้ัน การใหส่ิงของสารพัดอยางแกลูกๆ บรรเทาความรูสึกผิดของพวกเขา
ใหลดนอยลง พอแมหลายคนเลือกที่จะโยนเงินใหลูกแทน เมื่อตัวเองไมมีเวลา

เราทุกคนลวนรักที่ จะอวยพรลูกๆ ของเรา แต เราเองควรจะฝกวินัย
ตัวของเรา ดวยวาควรจะทําใหพวกเขามากแคไหน กษัตริยโซโลมอนทรง
แนะนําเราให ใช  "ความรอบคอบอยางมีปญญา" (ดู สุภาษิต 1:3) หลายๆ
ครั้งการกลาวปฏิเสธอาจจะเปนของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถมอบใหกับลูกๆ
ของเรา เพราะวามันอาจชวยสอนพวกเขาถึงบทเรียนอันมีคาเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ
กับความรับผิดชอบได

หลอหลอมความเอือ้เฟอเผื่อแผ

หลอหลอมความเอ้ือเฟอเผื่อแผไมเพียงแตตอหนาลูกๆ ของคุณ แตตอหนา
ทุกๆ คนที่คุณพบปะ ถาในชีวิตคุณเปนผูใหมากกวาผูรับแลวละก็ ใชเวลาไมนาน
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หรอก ที่พวกเขาจะตระหนักไดวาคุณคอนขางแตกตางไปจากผูคนที่เขาคุนเคย
จากน้ันเมื่อพวกเขาไดเห็นความช่ืนชมยินดีของคุณ พวกเขาก็อาจจะเช่ือมโยง
ส่ิงตางๆ เขาดวยกัน และตระหนักไดวาการใหทําใหมีความสุขย่ิงกวาการเห็นแกตวั
ผูคนกําลังจับตามองอยู และฉันเองก็รูสึกทึ่งในส่ิงที่พวกเขาสังเกตและจดจํา

เปาโลไดกลาวเอาไววา ทุกคนรูและเห็นถึงความไมเห็นแกตัวของคุณ ความ
เปนคนชางนึกถึงหัวอกผูอ่ืนของคุณ การขมใจของคุณ (ฟลิปป 4:5) พระเยซู
ไดทรงหนุนใจเรา ใหทุกคนไดเห็นการกระทําดีมีเมตตาของเราเพ่ือพวกเขาจะได
ยอมรบัและถวายเกียรตแิดพระเจา (ดมูัทธิว 5:16) พระเยซูมไิดทรงบอกใหเราควร
แสดงอวดหรือทําส่ิงตางๆ เพ่ื อใหคนเห็น พระองคกําลังทรงหนุนใจเราให
ตระหนักวา ส่ิงทีเ่ราทําน้ันสงผลตอคนรอบขางมากเพียงไหน แนนอนวาพฤติกรรม
ในแงลบ สงผลตอคนอ่ืนๆ ดังที่ฉันไดกลาวมาแลวขางตน แตการเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ก็สงผลตอคนรอบขางในทางบวกเปนอยางย่ิงและทําใหเราเปนคนที่มีความสุข

แลวตัวฉันละ?

เวลาน้ี คุณก็อาจจะกําลังคิดวา แลวตัวฉันละ? ใครจะทําอะไรใหกับฉันละ?
ส่ิงน้ีมักจะกนัเราไวไมใหใชชีวิตแบบทีพ่ระเจาทรงตองการมันจะกลับมาที่ "ตัวฉัน"
เสมอ แลวตัวฉันละ แลวตัวฉันละ แลวตัวฉันละ? เราคุนเคยกับการไดเห็นวา
ความปรารถนาตางๆ ของเราไดรับการตอบสนองเสียจนกระทั่งความคิดที่จะลืม
ตวัเองสักหน่ึงวันก็เปนเรือ่งทีน่ากลัวแลว แตถาหากเราสามารถรวบรวมความกลา
และลองทําดู เราจะรูสึกทึ่งตออิสรภาพและความช่ืนชมยินดีที่เราไดรับ

ตลอดชีวิตของฉันเกอืบทั้งหมด ฉันตื่นข้ึนและนอนแชอยูในเตียงไปพรอมกับ
วางแผนใหกบัตัวเอง ฉันคิดถึงส่ิงทีอ่ยากไดและอะไรจะดทีีสุ่ดสําหรับฉัน และฉันจะ
หวานลอมใหคนในครอบครัวกับบรรดาเพ่ือนๆ เห็นดีเห็นงามกับแผนการของฉัน
ไดอยางไร ฉันลุกข้ึนและยุงเรื่องของตัวเอง และทุกๆ ครั้งที่ส่ิงตางๆ ไมไดเปน
ตามวิธีของฉัน ฉันกจ็ะอารมณเสีย ใจรอน คับของใจ แมกระทัง่โกรธเกรีย้ว ฉันคิดวา
ฉันไมมีความสุขก็เพราะวาฉันไมไดส่ิงที่อยากได แตจริงๆ แลว ฉันไมมีความสุข
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กเ็พราะวา ทัง้หมดทีฉั่นไดทําลงไปกเ็ปนการพยายามใหไดส่ิงทีอ่ยากไดโดยไมไดหวง
ถึงคนอ่ืน

ดวยเหตุทีฉั่นกําลังคนพบวาความลับของความช่ืนชมยินดน้ัีน อยูทีก่ารใหชีวิต
ของฉันกับคนอ่ืนๆ มากกวาที่จะพยายามสงวนเก็บเอาไว เวลาเชาของฉันก็เลย
คอนขางตางออกไป เชาวันน้ีกอนที่ฉันจะเริ่มตนเขียนบทน้ี ฉันไดอธิษฐานแลว
ใชเวลาสักพักคิดถึงคนที่ฉันรูจักทั้งหมดที่จะตองพบปะกันในวันน้ี จากน้ันฉันก็
อธิษฐานตามพระธรรมโรม บทที่ 12 ขอ 1 ซ่ึงพูดถึงการอุทิศตัวของเราใหเปน
เครือ่งถวายบชูาทีม่ชีีวิตแกพระเจา ถวายตัวเราทัง้หมดส้ินเพ่ือใหพระองคไดทรงใช
ขณะที่ ฉันคิดถึงคนที่ ฉันจะรวมงานหรืออาจจะพบในวันน้ี ฉันก็รองขอใหองค
พระผู เปนเจาไดทรงสําแดงให ฉันเห็นอะไรก็ไดที่ ฉันอาจจะไดทําตอพวกเขา
ฉันตั้งใจที่จะหนุนนํ้าใจและชมเชยพวกเขา แนนอนวาเราสามารถหาส่ิงดีสักส่ิง
ที่จะกลาวตอแตละคนที่เราพบ การพยายามทําเชนน้ันชวยดึงความคิดออกไป
จากตัวของเรา ฉันวางใจวาองคพระผูเปนเจาจะทรงนําฉันเมื่อฉันเริ่มตน

ถาคุณอยากจะอุทิศตัวตอพระเจา เพ่ือใหพระองคสามารถใชคุณที่จะรักและ
ชวยเหลือคนอ่ืนๆ แลวละก็ ฉันขอแนะนําใหคุณอธิษฐานดังน้ี "องคพระผูเปนเจา
ลูกขอถวายตา หู ปาก มือ หัวใจ การเงิน ของประทาน ความถนัด ความสามารถ
เวลา และพลังงานใหกับพระองค โปรดใชลูกเปนพระพรในทุกแหงที่ลูกไปในวันน้ี"

ค ุณไมมทีางรูถงึความช่ืนชมยินดจีากการใชชีวิตแบบน้ีไดเลย ถาคุณไมไดลองใช 
ชีวิตดูจริงๆ ฉันเรียกมันวา "นิสัยอันบริสุทธ์ิ" และเชนเดียวกับนิสัยอ่ืนๆ ที่เราตอง
ฝกฝนมันจนกลายเปนอุปนิสัยจริงๆ แตฉันรูสึกถึงการเตอืนไดไว เวลาที่ฉันสูญเสีย
ความช่ืนชมยินดีและความกระตือรนืรนในชีวิตไป น่ันกแ็สดงวาฉันไดหลงออกจาก
ทางมาแลวอีกครั้งหน่ึง

"องคพระผูเปนเจา ลูกขอถวายตา หู ปาก มือ หัวใจ การเงิน
ของประทาน ความถนัด ความสามารถ เวลา

และพลังงานใหกับพระองค
โปรดใชลูกเปนพระพรในทุกแหงท่ีลูกไปในวันน้ี"
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ฉันไดพยายามจะใชชีวิตแบบน้ีมาเปนเวลาหลายปแลว และมันเปนการตอสู
อยูพอสมควร  "ชีวิตทีม่ีตวัตนเปนเจาเรอืน" ไดฝงแนนอยูในทกุอณูของตัวเรา และ
ไมยอมตายลงงายๆ ฉันไดอานหนังสือหลายๆ เลมเกี่ยวกับความรัก ศึกษาเกี่ยวกับ
ความรักในพระคัมภีร อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องน้ี ฉันไดพูดกับเพ่ือนๆ ถึงเรื่องน้ี
เทศนาเกี่ ยวกับเรื่ องน้ี และทําทุกอยางที่ จะใหเรื่ องน้ีอยู ในความคิดของฉัน
เวลาที่ฉันตระหนักไดวาตวัฉันเห็นแกตัวอีกแลว ฉันไมรูสึกอารมณเสีย เพราะการ
รู สึกอารมณเสียกับตัวเองก็มีแตจะทําให ฉันหมกมุ นอยู กับตัวเองเท าน้ั น
เวลาที่ ฉันลมเหลว ฉันรองขอใหพระเจาทรงโปรดยกโทษฉันและเริ่มตนใหม
และฉันเช่ือวาน่ี เปนวิธีการที่ดีที่ สุด เราใชเวลาไปกับการรู สึกแยกับตัวเอง
เน่ืองจากความผิดพลาดที่ ไดทําลงไปอยูมากเกินไป น่ันเปนการเสียเวลาโดย
เปลาประโยชน มีเพียงพระเจาเทาน้ันที่ทรงสามารถยกโทษเราได และพระองค
ก็ทรงยินดีที่จะทําเชนน้ัน เมื่อเรารองขอตอพระองค

ใชแลว ฉันเช่ือแนวารากปญหาของโลกน้ีก็คือความเห็นแกตัว แตก็เปนไปได
ที่เราจะอาศัยอยูในโลกน้ี แตปฏิเสธทีจ่ะเปนเหมือนกับโลกน้ี ถาคุณเขารวมเริม่ตน
การปฏิวัติความรักกับฉัน ถาคุณจะทําส่ิงที่สวนกระแส พลิกรูปแบบดําเนินชีวิต
ตรงกนัขามโดยส้ินเชิง และเริ่มตนที่จะมีชีวิตอยูเพ่ือจะรกัคนอ่ืนแทนทีจ่ะถูกคนอ่ืน
รักอยางแข็งขันเอาจริงเอาจังแลวละก็ คุณก็อาจจะเปนสวนหน่ึงของทางออก
แทนที่จะเปนสวนหน่ึงของปญหาได คุณพรอมจะเริ่มตนแลวหรือยัง?



ไม่มสีงิดอีนัใดทีเกิดขนึโดยบงัเอิญ

เราตื่นตัวและลงมือกระทําส่ิงตางๆ
เราเฝาดูถอยคําของเราเพ่ือใหกระทําสําเร็จ

เยเรมีย 1:12




ไมมกีารปฏวัิตทิีเ่ปล่ียนแปลงโลกครัง้ไหนทีเ่กดิข้ึนมาโดยบงัเอิญ ในบางกรณี
การปฏวัิตเิหลาน้ันเริม่ตนจากการทีค่นไมกีค่นพูดคุยอภิปรายกนัถงึการเปล่ียนแปลง
ที่ จําเปนจะตองมีข้ึน ไมวาเหตุการณพลิกโฉมหนาประวัติศาสตรเหลาน้ันจะ
กําเนิดข้ึน เน่ืองจากความไมสงบหรือการปฏิ วัติที่ ไดมีการวางแผนเอาไว
เปนอยางดีก็ตาม มันไม ไดอยู ดีๆ ก็เกิดข้ึนมา มันเกิดข้ึนดวยความจงใจ
ดวยความตั้งใจ เกิดข้ึนมาดวยความรอนรนอยางมีกลยุทธ เหตุการณเหลาน้ี
เกิดข้ึนมาเพราะวา บางคนปฏิเสธทีจ่ะไมลงมือทําอะไร บางคนปฏเิสธที่จะยอมให
"ส่ิงตางๆ คอยคล่ีคลายไป" บางคนปฏิเสธที่จะงอมืองอเทา เฉ่ือยชา ในขณะที่
ความอยุติธรรมกําลังคึกคะนองอยู
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ลงมือเด๋ียวนี้!

พระคัมภีรเต็มไปดวยคําส่ังสอนใหเราเปนคนที่มุงลงมือกระทําส่ิงตางๆ การ
มุงหมายจะเปนคนที่ลงมือกระทําส่ิงตางๆ แทนที่จะเปนคนที่รอใหคนอ่ืนลงมือ
กระทําส่ิงตางๆ ใหน้ันเรียบงาย แตผูคนนับลานกลับเพิกเฉยตอมัน บางทีพวกเขา
คิดวาส่ิงตางๆ จะดีข้ึนดวยตัวของมันเอง ทวามันไมไดเปนอยางน้ัน ไมมีส่ิงดีอันใด
เกิดข้ึนโดยบังเอิญ เมื่อฉันเรียนรูถึงเรื่องน้ี ชีวิตของฉันก็เปล่ียนแปลงไปในทาง
ที่ดีข้ึน

การเฝาปรารถนาบางส่ิงบางอยางไม ไดชวยใหเกิดผลลัพธอยางที่ เรา
ตองการข้ึนมา เราตองเปนฝายลงมือทํา ส่ิงทีจํ่าเปนจะตองทําอยางแข็งขันเพ่ือให
บรรลุผลน้ัน เราจะไมมีทางไดพบกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จที่ใชเวลาตลอด
ทัง้ชีวิตเอาแตเฝาหวังถงึความสําเร็จ แลวกบ็รรลุถงึความสําเรจ็น้ันๆ หรอืไดพบกบั
คนที่ไมลงมือทําอะไรสักอยาง แตกลับประสบความสําเร็จข้ึนมาไดดวยเหตุผล
บางประการเปนอันขาด หลักการเดียวกันน้ีใชไดกับการเปนสวนหน่ึงของการ
ปฏิวัติความรัก ถาเราอยากจะรักคนอ่ืนๆ ดังที่พระเยซูไดทรงส่ังสอนแลวละก็
เราก็ตองทําอยางน้ันดวยความตั้งใจ ส่ิงน้ีจะไมเกิดข้ึนโดยบังเอิญ

พระคัมภีรกลาววา เราตองพยายามมีเมตตาและเปนคนดี (ดู 1 เธสะโลนิกา
5:15) ความพยายามเปนคําทีห่นักแนน ชัดเจน ซ่ึงมคีวามหมายวา "กระหาย ไลตาม
และมุงมั่นเพ่ือบางส่ิง" ถาเรากระหายหาโอกาส เราก็แนใจไดวาตัวเราน้ัน
จะไดพบกับโอกาสอยางแนนอน และส่ิงน้ีก็จะปองกันเราเอาไวไมใหเปนคนเฉยชา
ไมเกดิผล เราตองถามตัวของเราเองวา เราตื่นตัวและกระฉับกระเฉง คลองแคลว
หรือวาเฉ่ือยชา งอมืองอเทากันแน พระเจาทรงตื่นตัวและทรงเปนผูกระทํา
กิจตางๆ! ฉันดีใจที่พระองคทรงเปนเชนน้ัน มิฉะน้ันแลวส่ิงตางๆ ในชีวิตของเรา
ก็คงจะทรุดโทรมไปอยางรวดเร็วเปนแน พระเจามิไดทรงเพียงแตเนรมิตสราง
โลกน้ี และส่ิงตางๆ ที่เรามองเห็นและช่ืนชมกับมันเทาน้ัน แตพระองคยังทรงผดุง
ส่ิงตางๆ เหลาน้ันไวอยางแข็งขัน  ดวยทรงรูวาส่ิงดตีางๆ น้ันไมไดอยูดีๆ  กเ็กดิข้ึนมา
ส่ิงตางๆ เหลาน้ันเกิดข้ึนเปนผลจากการกระทําที่ถูกตอง (ดู ฮีบรู 1:3)
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กิจกรรมที่ สมดุลและไดรับการดลใจจากพระเจาน้ันชวยกันเราเอาไว
จากการเปนคนเฉ่ือยชาและไมเกิดผล และทําหนาที่เปนเครื่องปองกันใหกับเรา
การมุงทําส่ิงตางๆ ที่ถูกตองจะกันเราไวจากการทําส่ิงผิดๆ ดูเหมือนวาเราไมได
ตองพยายามอยางหนักเพ่ือจะทําส่ิงที่ ผิดธรรมชาติของเราเบี่ ยงออกนอกลู
นอกทางได ถาเราไมเลือกทําส่ิงที่ถูกตอง

ตัวอยางเชน เราไมตองเลือกวาอยากจะเจ็บปวยหรือไม แคไปอยูใกลคนปวย
เราก็สามารถติดเช้ือโรคไดแลว แตเราจําเปนจะตองเลือกทีจ่ะมสุีขภาพด ีการที่ฉัน
จะมีสุขภาพดีไดน้ัน ฉันจะตองเลือกออกกําลังกาย นอนหลับ และรับประทาน
อาหารที่ดีอยูเสมอ ฉันตองเลือกที่จะไมวิตกหรือกระวนกระวาย เพราะรูวา
มันจะทําใหฉันเหน่ือยและยังอาจทําใหเกิดอาการทางกายตางๆ ได การที่จะมี
สุขภาพดี ฉันจะตองลงทุนกับสุขภาพของตัวเองอยางแข็งขัน แตฉันก็อาจลมปวย
ไดอยางงายดาย โดยการไมตองทําอะไรเพ่ือดูแลตัวเองเลย

เนือ้หนังนั้นเกียจคราน

ทานอัครทูตเปาโลสอนไวชัดเจนวา เน้ือหนังน้ันเกียจคราน ละโมบ และเฝา
ตองการส่ิงที่ช่ัว (ดู โรม 13:14) ขอบพระคุณพระเจาที่เราเปนมากกวาเน้ือหนัง
เรายังมี วิญญาณ และสวนที่ ธรรมชาติของพระเจาก็พํานักอยู ในสวนที่ เปน
จิตวิญญาณของคริสเตียน พระเจาน้ันประเสริฐ และขอเท็จจริงที่วาพระองคทรง
ดํารงอยูในเรา ก็หมายความวาเรามีส่ิงที่ดีอยูในตัว เราสามารถควบคุมเน้ือหนัง
ของเราดวยวิญญาณของเรา แตน่ันกต็องอาศัยความพยายาม ตองอาศัยการรวมมอื
กบัพระวิญญาณบรสุิทธ์ิ ผูทรงประทานกําลังใหกับเรา และทรงชวยใหเราสามารถ
ทําส่ิงดีตางๆ ได เปาโลกลาววาเราตองไมส่ังสมส่ิงตางๆ ไวสําหรับเน้ือหนัง
และฉันก็เช่ือวาวิธีเดียวทีเ่ราจะส่ังสมส่ิงตางๆ ไวสําหรบัเน้ือหนังกคื็อ การไมลงมือ
ทําอะไรเลย!
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การไมลงมือทําอะไรเลยน้ัน พอถงึเวลาที่ตองทํากย่ิ็งติดขัด ย่ิงเราไมทําอะไร
มากเทาใด เราก็ย่ิงไมอยากทําอะไรมากเทาน้ัน ฉันแนใจวาคุณเคยมปีระสบการณ
กับการนอนแชอยูกับบานไมทําอะไรทั้งวัน แลวหลังจากน้ันก็พบวาย่ิงนอนแช
อยูนานเทาใด ก็ย่ิงยากที่จะลุกข้ึนเทาน้ันเปนแน เมื่อคุณลุกข้ึนใหมๆ ทุกอยาง
ก็เกงกางยากลําบาก เมือ่ยลาไปเสียหมด แตเมื่อคุณดึงดันขืนตัวเองใหขยับเน้ือตัว
ตอไปเรื่อยๆ พลังของคุณก็จะคอยๆ กลับมา

วันน้ีฉันตื่นข้ึนมาดวยอารมณคอนขางหดหู ฉันทํางานหนัก จัดการประชุม
ตลอดสุดสัปดาห และตอนน้ีกยั็งรูสึกเหน่ือยอยูบาง นอกจากน้ันฉันก็มเีรือ่งผดิหวัง
สวนตัว ในบางเรื่ องที่ หวังเอาไว ฉันอยากจะนอนสงสารตัวเอง แชอยูบน
โซฟาทั้ งวัน แต เพราะวาฉันมีประสบการณกับการทําอย างน้ันอยู หลายป
แลวพบวามันไมไดชวยใหเกิดผลอะไรข้ึนมา ฉันจึงตัดสินใจเลือกอีกทางหน่ึง
ฉันตัดสินใจที่จะเดินหนา และเขียนหนังสือบทน้ี ซ่ึงวาดวยการเปนผูทีล่งมอืกระทํา
ส่ิงตางๆ แทน น่ีเปนวิธีการที่ฉันตอสูกับส่ิงที่เน้ือหนังรูสึก! ย่ิงฉันเขียนหนังสือ
นานเทาใด ฉันก็ย่ิงรูสึกดีมากข้ึนเทาน้ัน

ในสถานการณที่เน้ือหนังของเราลอลวงใหตัวเราเกียจคราน เราสามารถ
เอาชนะไดดวยการขอใหพระเจาทรงโปรดชวยเหลือเรา และดวยการตัดสินใจ
แนวแนวาจะเปนคนที่ลงมือกระทําส่ิงตางๆ แทนที่จะเปนคนเฉ่ือยชา จากน้ันก็
เดินหนาทําอยางที่ ไดตัดสินใจแลวเราก็จะพบวาตัวเราจะคอยๆ รู สึกกระฉับ
กระเฉงคลองแคลวมากข้ึนเรื่อยๆ ตามการกระทําของเรา พระเจาโปรดประทาน
ใหฉันมีวิญญาณของการมีวินัย และการบังคับตนสําหรับวันที่ตัวฉันรู สึกหดหู
เชนเดียวกับวันน้ี กระน้ันมันก็ข้ึนอยูกับตัวของฉันวาจะเลือกทํา ใชส่ิงทีพ่ระองค
ไดทรงประทานใหหรือจะทําตามวิถขีองเน้ือหนัง

เปาโลยังไดเขียนถงึ "ครสิเตยีนเน้ือหนัง" ซ่ึงกคื็อผูทีไ่ดตอนรบัเอาพระเยซูครสิต
ใหเปนพระผูชวยใหรอด แตกลับไมเคยทํางานรวมกับพระวิญญาณบรสุิทธ์ิ ในการ
พัฒนาความเปนผูใหญฝายจิตวิญญาณเลย ในพระธรรม 1 โครนิธ บทที ่3 ขอ 1-3
เปาโลไดกลาวถึงบรรดาคริสเตียนที่ทานไดส่ังสอนวาไมใชเปนคนฝายจิตวิญญาณ
แตเปนคนที่ธรรมชาติฝายเน้ือหนังมีอํานาจอยูเหนือกวา ทานไมอาจสอนส่ิงที่
หนักแนนแกพวกเขา แตยังคงตองสอนดวยส่ิงทีท่านเรยีกวาเปน "เน้ือความซ่ึงเปน
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อาหารสําหรบัเดก็" ทานไดบอกแกพวกเขาวา พวกเขาไมไดเปนคนฝายจิตวิญญาณ
ก็เน่ืองจากพวกเขายอมใหส่ิงกระตุนพ้ืนๆ มีอิทธิพลควบคุมพวกเขาได คุณยอมให
ส่ิงกระตุนพ้ืนๆ ควบคุมตัวคุณหรือไม? วันน้ีฉันถูกลอลวงใหยอมใหส่ิงกระตุนพ้ืนๆ
มีอิทธิพลควบคุมตัวฉัน แตพูดกนัตามจรงิก็คือ ฉันอาจจะตองตอตานการลอลวงน้ี
อยูตลอดทัง้วันดวยการพยายามเปนคนทีเ่ฝาลงมอืกระทาํในส่ิงทีฉั่นเช่ือวาจะเกดิผลดี
ฉันไมอาจยอมแพตอความรูสึกของตัวเองไดเพราะฉันไมมีเวลาใหสูญไปเปลาๆ

ไมมรีางวัลสําหรับการเปนคนเฉ่ือยชา

ไมมีใครอาจน่ังอยูเฉยๆ ไมทําอะไร ปลอยใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน
พระเจาไมทรงมีบําเหน็จสําหรับการเปนคนเฉ่ือยชาคอยใหผูอ่ืนกระทําส่ิงตางๆ ให
คนที่เฉ่ือยชางอมืองอเทาน้ันไมใชเจตนจํานงเสรีของตนทําในส่ิงที่รูวาถูกตอง
แทนที่จะทําอยางน้ัน พวกเขากลับรอใหรูสึกอยาก หรือรอใหส่ิงลึกลับภายนอก
มากระตุนเสียกอนถึงจะทํา พวกเขาหวังให ส่ิงดีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง
เกิดข้ึนกับตัวเอง พวกเขาอุทิศตัวใหกับการไมลงมือทําอะไรในขณะที่เฝารออยูวา
ส่ิงดี น้ันจะเกิดข้ึนหรือไม พระเจามิทรงเห็นชอบกับความคิดน้ี อันที่จริงแลว
ความคิดแบบน้ีคอนขางเปนอันตรายเสียดวยซํ้าไป

การตดัสินใจวาจะไมลงมือทําอะไรก็เปนการตดัสินใจอยางหน่ึง และเปนการ
ตัดสินใจที่ทําใหตัวเราออนแอลงเรื่อยๆ การตัดสินใจเชนน้ีเปดโอกาสใหมาร
มีโอกาส ควบคุมเรามากข้ึนเรื่อยๆ พ้ืนที่วางก็ยังคงเปนพ้ืนที่ และพระวจนะ
ของพระเจา ก็สอนวาถามารมาพบพ้ืนที่วางมันก็จะเขายึดครองพ้ืนที่น้ัน (ดู มัทธิว
12:43-44) การไมเปนคนกระฉับกระเฉง คลองแคลวก็ช้ีใหเห็นวาเราเห็นดเีห็นงาม
กับส่ิงใดก็ตามที่กําลังดําเนินไปอยู เพราะถาเราไมทําอะไรเพ่ือจะเปล่ียนแปลง
มันแลวก็เทากับวาเราคิดวาส่ิงตางๆ ที่เกิดข้ึนน้ันก็ดีอยูแลว
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ลงมือทําบางส่ิง

เราไดพาหลายๆ คนไปมิชช่ันทริปเพ่ือใหความชวยเหลือแกบรรดาผูที่ยากไร
อยางที่สุด แตพวกเขาก็ตอบสนองแตกตางกันออกไป ทุกคนรูสึกมีเมตตาสงสาร
เมื่อไดเห็นสภาพอันเลวรายที่ชาวบานในหมูบานที่หางไกลในประเทศอัฟริกา
อินเดีย และอีกหลายๆ สวนของโลกตองอาศัยอยู หลายๆ คนรองให คนสวนใหญ
สายหนา และคิดวาสถานการณเหลาน้ีชางเลวราย แตก็ไมไดตัดสินใจลงมือ
ทําอะไรเพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพเหลาน้ัน หลายๆ คนอธิษฐานขอใหพระเจาไดทรง
โปรดทําบางส่ิง และดีใจที่พันธกิจของเรากําลังทําบางส่ิงบางอยางอยู กระน้ัน
พวกเขาก็ไมเคยคิดที่จะแสวงหาพระเจาอยางแข็งขันเพ่ือใหรูวาพวกเขาลงมือ
ทําอะไรเองไดบาง ฉันกลาพูดวาคนสวนใหญกลับบานไปสาละวนกับชีวิต
ของตัวเอง จากน้ันก็ลืมส่ิงที่ไดเห็นไปอยางรวดเร็ว แตขอบพระคุณพระเจา
ที่มีบางคนมุงมั่นจะหาหนทางเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆ โปรดจําเอาไววาการเมนิเฉย
ไมแยแสทาํใหเกดิขออาง แตความรกัจะหาหนทางจนพบ ทุกคนสามารถลงมือทํา
บางส่ิงบางอยางได!

ฉันจําผูหญิงคนหน่ึงที่ไดตัดสินแนวแนวา ตัวเธอจะตองชวยดวยวิธีการ
อยางใดอยางหน่ึง เธอนึกหาวิธีไมออกอยูระยะหน่ึง เพราะวาไมมีเงินจะบริจาค
และก็ไมอาจออกไปใชชีวิตทํางานรับใชอยูในภาคสนามได แตเธอก็เฝาอธิษฐาน
ในเรื่องน้ี พระเจาไดทรงหนุนใจเธอใหมองไปที่ ส่ิงที่มีอยูไมใชส่ิงที่ไมมี เธอก็
ตระหนักไดวาเธอเกงเรื่องอบขนมเคก พาย คุกกี้ และขนมอบประเภทอ่ืนๆ
ดังน้ันเธอจึงถามกับศิษยาภิบาลของเธอวา ตัวเธอจะอบขนมตลอดสัปดาห
แลวนําเอาขนมอบน้ันมาขายในวันอาทิตย หลังพิธีนมัสการแลวเอาเงินที่ไดจาก

โปรดจําเอาไววา การเมินเฉยไมแยแสทําใหเกิดขออาง
แตความรักจะหาหนทางจนพบ
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การขายขนมน้ันมาถวายใหแกงานรับใชไดหรือไม น่ีกลายเปนวิธีการที่ชวยใหเธอ
และสมาชิกคริสตจักรคนอ่ืนๆ ไดมีสวนในงานรับใช และชวยใหเธอเปนผูที่
ลงมือกระทําบางส่ิงบางอยางเพ่ือชวยเหลือคนอ่ืน

ฉันยังรูเรื่องของผูหญิงคนหน่ึงที่อยากจะทําบางส่ิงบางอยางอยางสุดหัวใจ
เสียจนกระทั่งไดตัดเรือนผมอันยาวสลวยสวยงามของเธอไปขายเพ่ือเอาเงินมา
ชวยเหลือเด็กกําพรา น่ีอาจจะฟงดูแหวกแนวอยูสักหนอย แตฉันก็พูดไดอยาง
เตม็ปากวา น่ีก็ยังดีกวาไมลงมอืทําอะไรเลย การไมลงมอืทําอะไรเลยเปนอันตราย
เพราะวามันเปนประตูใหกับมารไดเขามามีสวนในชีวิตของเรา

ฉันไดสัมภาษณผูหญิงอีกคนหน่ึงซ่ึงเปนนักนวดบําบัด หลังจากที่เธอได
เขารวมงานสัมมนาของเรา ซ่ึงตัวฉันเองไดพูดถึงความจําเปนในการหยิบย่ืน
ความชวยเหลือแกคนอ่ืนๆ เธอก็จัดวันสปาพิเศษข้ึน และตัดสินใจที่จะมอบรายได
ทั้ งหมดใหกับการชวยเหลือคนยากจน ผูหญิงคนน้ีหาเงินไดหน่ึงพันเหรียญ
สําหรับงานรับใช และไดเปนพยานวา วันแหงการให น้ันเปนวันเปล่ียนชีวิต
ของเธอและคนอ่ืนๆ ที่ไดมีสวนเกี่ยวของ เธอไดแบงปนวาทุกๆ คนรูสึกตื่นเตน
เพียงใดที่ไดรวมกันทํางานเพ่ือชวยเหลือคนยากจนขัดสน

เราทุกคนลวนตองการจะเปนที่รัก แตฉันเช่ือวาความช่ืนชมยินดีสวนตัว
ของเราน้ันเช่ือมโยงอยางเหนียวแนนกับการรักคนอ่ืน บางส่ิงที่งดงามเกิดข้ึน
ในจิตใจในเวลาที่เราหยิบย่ืนแกผูอ่ืน

ความเฉื่อยชา เกียจครานเปดทางใหแกมาร

การนอนแชอยูบนโซฟาหรือน่ังเอนหลังอยูบนเกาอ้ีปรับเอนไป รองขอให
พระเจาโปรดดูแลส่ิงตางๆ ที่ จําเปนจะตองไดรับการดูแลไปน้ันเปนเรื่องงาย
แตน่ันทําใหเราเฉ่ือยชา ไมเกิดผล ทั้งยังเปดตัวเราใหมารไดจูโจม ถาจิตใจของเรา
ไมมีความคิดดีๆ บรรจุอยู มารก็ใสความคิดไมดีตางเขามาในจิตใจของเราไดงาย
ถาเราเกยีจครานและเฉ่ือยชา มารกล็อลวงเราใหทําผิดหรอืแมกระทัง่ทําช่ัวไดงาย
พระคัมภีรบอกเราอยูบอยๆ วาใหเราเปนคนกระฉับกระเฉงคลองแคลว เพราะวา
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น่ีจะชวยกันเราไมใหเปนคนเฉ่ือยชา ไมเกิดผล ถาเราคิดถึงส่ิงที่เราสามารถทําให
กับคนอ่ืนอยางเอาจริงเอาจังก็จะไมมีที่วางในจิตใจใหกับความคิดผิดๆ

คนที่เฉ่ือยชาทอใจงาย หดหูไดงาย และเอาแตสงสารตัวเอง คนเหลาน้ีอาจ
พลาดสู ความบาปประเภทตางๆ ได โดยงาย อัครทูตเปาโลถึงกับกลาววา
ถาหญิงสาวคนใดกลายเปนหญิงหมายก็ใหเธอแตงงานอีก มิฉะน้ันแลวเธอก็อาจ
จะกลายเปนหญิงเฉ่ือยชา เอาแตซุบซิบนินทา สอดรูสอดเห็น ยุงเรื่องของคนอ่ืน
(ดู 1 ทิโมธี 5:11-15) อันที่จริงแลว เปาโลยังไดกลาวตอไปอีกวา เน่ืองจากความ
เฉ่ือยชา เกียจครานน่ีเอง หญิงหมายวัยสาวหลายๆ คนจึงไดหันไปติดตามมาร
เสียแลว การครองตนใหเปนคนกระฉับกระเฉง คลองแคลวน้ันมีความสําคัญ
มากเพียงไร? ฉันเช่ือวางานเขียนของเปาโลยืนยันวามีความสําคัญย่ิง

อันที่จริงแลว ตลอดขอพระธรรม พระเจาทรงหนุนใจเรามิใหกลายเปน
คนเฉ่ือยชา เกียจคราน ในสมัยพันธสัญญาเดิมน้ัน เวลาที่มีคนตายคนอิสราเอล
ไดรบัอนุญาตใหไวทุกขบคุคลอันเปนทีร่กัอยูสามสิบวัน (ดู เฉลยธรรมบัญญัต ิ34:8)
แรกทีเดียวน้ัน อาจจะดูเหมอืนกับวาชางเปนเรื่องทีช่างไมมหัีวจิตหัวใจเอาเสียเลย
แตพระเจาทรงบัญญัติพระบัญญัติน้ันข้ึนก็เพราะวาพระองคทรงรูดีวาการรองไห
คร่ําครวญไวทุกขและการเฉ่ือยชา เกียจคราน ที่ยืดยาวออกไปน้ันอาจนําไปสู
ปญหาที่รายแรงได

เราตองเปนคนที่มุงลงมือกระทําส่ิงตางๆ อยูเสมอ  แตไมใชเขาไปเกี่ยวของ
กบัเรือ่งตางๆ มากเกนิไปจนเหน่ือยลาสุดขีด ความสมดุลมคีวามสําคัญเปนอยางย่ิง
เราไมอาจชวยคนอ่ืนไดตลอดเวลา แตในทางตรงกันขาม การไมชวยคนอ่ืนเลย
ก็อาจกอให เกิดปญหาใหญ ข้ึ นได ถาคุณพอจะนึกถึงบางคนที่ คุณรู จักซ่ึ ง
เปนคนเฉ่ือยชา เกียจคราน งอมืองอเทาไดแลวละก็ คุณก็คงจะตระหนักไดวา
พวกเขาเปนคนที่ไมมีความสุขอยางที่สุด น่ันก็เพราะวาการเฉ่ือยชา เกียจคราน
กับการขาดความช่ืนชมยินดีน้ันมาคูกัน

เมื่ อหลายปกอน คุณปาของฉันจําเปนจะตองย ายเข าไปพํานักอยู ที
 บานพักคนชรา ในชวงสามส่ีเดือนแรก ทานไมอยากจะทําอะไรทั้งน้ัน ทานเสียใจ
ที่ตองจากบาน และไมมีความปรารถนาใดๆ ที่จะเขาไปมีสวนในชีวิตใหมที่น่ัน
ถึงแมวาจะมีกิจกรรมหลายๆ อยางใหทํา หรือแมกระทั่งโอกาสที่จะชวยเหลือ
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คนอ่ืนๆ แตทานก็ดึงดันที่จะไมทําอะไรทั้งน้ัน ทานน่ังอยูในหองพักของตัวเอง
วันแลววันเลา และรูสึกทอใจ ทานรูสึกไมสบายตามเน้ือตามตัวและเขากับคนอ่ืน
ยากอยูบอยๆ ในที่สุดทานก็ตัดสินใจวาไมอาจน่ังอยูเฉยๆ ไมทําอะไรตอไปอีก
ไมไดแลว และเขาไปมีสวนในการศึกษาพระคัมภีร ไปเย่ียมคนปวยในแผนก
ดูแลคนชรา ทานเลนเกมส ไปรวมงานเล้ียง และมีเพ่ือนเยอะแยะ ในไมชาทานก็
บอกกับฉันวาทานมีความสุขที่สุดในชีวิตและรูสึกแข็งแรงดีมาก

สภาพของคนเฉ่ือยชา เกียจครานน้ันจะเริ่มตนจากเลวรายเปนเลวราย
มากกวาเดิม จนกระทั่งความเฉ่ือยชา เกียจครานน้ันสงผลตอชีวิตในทุกๆ ดาน
ตวัเขายอมใหส่ิงแวดลอมและสถานการณรอบตวัซัดเขาไปมา เขายอมใหความรูสึก
เปนตัวนํา และเน่ืองจากเขาไมเคยรูสึกอยากจะทําอะไร เขาก็เลยไดแตเฝาดูและ
บนวาชีวิตของเขาลมเหลว เขาอยากทําหลายส่ิงหลายอยาง แตกระน้ันความรูสึกที่
อธิบายไมไดก็ทวมทนเขาอยู เขารูสึกเกียจครานและไมมีความคิดสรางสรรคใดๆ
เลย เขาอาจจะคิดไปวามีบางอยางผิดปกติในตัวของเขาที่ทําใหตัวเขาน้ันไมมีพลัง
เอาเสียเลย สําหรบัเขาแลว ชีวิตน้ีกเ็ตม็ไปดวยปญหาทีไ่มอาจแกไขไดซ่ึงคอยถาโถม
เขามาอยางไมหยุดหยอน

การที่เราปลอยตัวใหกลายเปนคนเฉ่ือยชา เกียจครานมักเกิดข้ึนภายหลัง
ที่เราพบกับความลมเหลวหรือความผิดหวังอยูติดๆ กัน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ
โศกนาฏกรรมข้ึน ซ่ึงฉันจะพูดตอไปในตอนทายของบทน้ี เมื่อส่ิงตางๆ เหลาน้ี
เกิดข้ึนเราอาจจะอยากลาถอย แตเมื่ อเราทําอยางน้ัน มารก็กําลังเฝารอ
จะกระโจนเขาใส   และใชประโยชนจากสถานการณน้ันทันที เราไมอาจยอมให
ความเฉ่ือยชา เกียจคราน เปดชองทางใหมารเขามามีสวนในชีวิตของเราไดเลย

การเปนคนท่ีต่ืนตัว ชวยฉนัใหเอาชนะวันแยๆ  ได

วันน้ี ในขณะที่ฉันกําลังพบกับวันแยๆ อยูน้ัน มีผูคนอีกเปนลานๆ คนในโลกน้ี
ที่อาจจะมองมาแลวคิดวา วันแยๆ ของฉันก็ยังเปนเหมือนกับงานเล้ียงเลยทีเดียว
เมื่ อเทียบกับส่ิงที่พวกเขากําลังเผชิญอยู  เปนเวลากวาสองทศวรรษมาแลว
กองกําลังกบฏในทวีปอัฟริกาตะวันออกไดขูเข็ญบังคับเด็กๆ ใหเปนทหาร เพ่ือเขา
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สูรบในสงครามทีม่กีลุมทหารกองโจรซ่ึงอาจหาญเรียกตวัเองวา "กองกําลังตอตาน
ขององคพระผูเปนเจา" เปนผูจุดชนวนข้ึน กลุมทหารกองโจรเหลาน ี้ กอการราย
อยูในบริเวณพ้ืนที่ตอนเหนือของประเทศอูกันดา พวกเขาลักพาตัวเด็กเล็กๆ อายุ
สักเจ็ดขวบ แลวบังคับใหเด็กๆ เปนทหาร เปนวัตถุรองรับทางเพศ และคอยทํา
ส่ิงเส่ือมทรามตางๆ สถติหิลายแหงรายงานวามเีดก็ๆ มากถงึสามหมืน่ - หาหมืน่คน
ที่ถูกลักพาตัว การกอกบฏตอตานรัฐบาลไดกลายมาเปนการสังหารผูบริสุทธ์ิ
ทั้งน้ีก็เปนผลเน่ืองจากนํ้ามือของผูบัญชาการคนหน่ึงซ่ึงกลาวอางวาตัวเขาน้ัน
ตัง้ใจจะสรรคสรางสังคมทีต่ั้งอยูบนพ้ืนฐานของพระบัญญัตสิิบประการ หากแตตัว
ของเขาเองน้ัน กลับไดละเมิดพระบัญญัติทุกขอ

ชายผูน้ีก็คือ โจเซฟ โคนี ครั้งหน่ึงเขาเคยเปนเด็กผูชวยพระทําพิธีในโบสถ
มากอน เวลาน้ีเขานําเอาพันธสัญญาเดิมมาผสมกับคัมภีรกุรอานกับพิธีกรรม
ของชนเผาจนไดเปนหลักคําสอนของเขาเอง ช้ันเชิงของเขาโหดราย ขณะที่ฉัน
กําลังเขียนอยูน้ีมีการสงบศึกช่ัวคราว เด็กๆ หลายคนไดรบัการปลอยตัว แตพอแม
ของเด็กๆ สวนใหญถูกสังหารไปแลว ดังน้ันพวกเขาจึงไมมีบานใหกลับไป เด็กๆ
สวนใหญถูกบังคับใหใชยาเสพติดและกลายเปนคนติดยา พวกเขาถูกบังคับใหทํา
เรื่องโหดรายชนิดที่แมแตผูใหญเองก็ยังไมอาจจะเช่ือไดวาความโหดรายเชนน้ัน
มีอยูจริง เด็กเล็กๆ ถูกบังคับใหยิงสมาชิกทุกคนในครอบครัวของตัวเอง ตอนน้ี
พวกเขาจะทําอะไรไดเลา? เดินทองไปอยางไมมีจุดหมายบนเสนทางที่เต็มไปดวย
ความโกรธแคนพรอมกับเฝาพยายามลืมส่ิงที่พวกเขาไดทําลงไปใหได พวกเขา
ตองการความชวยเหลือ และวันน้ีฉันก็สามารถอธิษฐานขอใหพระเจาทรงโปรด
ใชฉัน ฉันสามารถดึงตัวเองออกมาจากความคิดไดดวยความตั้งใจ และคิดถึง
คนอ่ืนๆ อยางเชนคนที่ฉันพ่ึงจะอธิบายถึง-คนที่มีปญหาจริงๆ

ฉันยังจําสีหนาอันส้ินหวังที่ปรากฏอยูบนใบหนาของผูคนที่ ฉันไดพบปะ
เมื่อครั้งที่มีโอกาสไดเดินทางไปยังประเทศอูกันดา และฉันยังสามารถสานตอ
ความพยายามที่จะสงความชวยเหลือไปยังพวกเขา ฉันยังจินตนาการไดถึงความ
พยายามทีจ่ะนํารอยย้ิมไปมอบใหกับดวงหนาเล็กๆ แทนความโกรธเกรีย้วทีฉั่นเห็น
เมื่อไปถึงครั้งแรก ฉันยังจินตนาการไดวาชีวิตของพวกเขาจะเปล่ียนแปลงไป
ขนาดไหนหลังจากที่เราสรางหมูบานใหมข้ึนมา ซ่ึงจะเปนที่ๆ พวกเขาจะมีพอแม
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ทหารเด็ก

"ไดโปรดเถิดพระเจาขา ขอใหวันน้ีอยาไดมีการฆากันอีกเลย ลูกทนดู
อีกตอไป ไมไดแลว"  คําอธิษฐานกล่ันกรองออกมาไดเชนน้ี

ไกลออกไป อัลเลนสามารถไดยินเสียงกรีดรอง เสียงปนดังกอง ความ
หวาดกลัวอยางรุนแรงเขาเกาะกุมจิตใจ เขารูดีเปนอยางย่ิงถึงความสําคัญ
ของเสียงเหลาน้ัน เขาจะลืมมันไปไดอยางไร? น่ันเปนเสียงเดียวกนัที่เขาไดยิน
กอนที่บรรดาทหารจะบุกเขาไปที่หมูบานของเขา ใชกําลังลักพาตัวพอแม
ของเขาไป และทุบตีพวกเขาอยางโหดราย จนกระทั่งเสียชีวิต เพ่ือจะขมขวัญ
ขูเข็ญชาวบานคนอ่ืนๆ ที่ถูกลักพามา

ในวันอันโหดรายน้ัน พวกกบฏไดทิ้งอัลเลนไว แตหลังจากที่ไดซอนตัว
อยูในพุมไม นอนกับพ้ืนกับเด็กชายอีก 5 คน อยูนานหลายสัปดาห โดยไมมีนํ้า
หรืออาหารตกถึงทอง พวกกบฏก็พบตัวพวกเขาเขา เวลาน้ันอัลเลนอายุได
เพียงสิบขวบ

นับตั้งแตเวลาที่เขาโดนลักพาตัวเปนตนมา อัลเลนโดนทุบตีวันละสอง
สามครั้ง และไดรับอาหารเพียงเล็กนอย "ลุกข้ึนไดแลวไอหนู ไดเวลาแกดู
เพ่ือนๆ ของแกตายแลว " ทหารกบฏคนหน่ึงตะคอกใสเขา อัลเลนถกูบงัคับใหดู
พวกทหารเอาไมกระบองตีเขาที่ศีรษะของเพ่ือนๆ ของเขา จนกระทั่งพวกเขา
นอนน่ิงจมกองเลือดของตัวเองอยูกับพ้ืน พวกกบฏบังคับเขาใหทําส่ิงอัน
โหดเห้ียมช่ัวรายน้ีเชนเดยีวกนั โดยขูวาจะฆาเขาใหตายถาหากเขาไมทํา อัลเลน
รูสึกไดวาหัวใจของเขารวงหลนไปในความมืด

คืนน้ี เมือ่อัลเลนถูกมอบหมายใหไปเก็บฟน เขาวางแผนที่จะหนี เขาจะว่ิง
ไปจนสุดกําลัง ถึงตองเปนลมลมพับก็ยอม อิสรภาพคือความใฝฝนของเขา
บางทีถาเขาว่ิงไปได ไกลพอเขาอาจจะมี เวลาสักหน่ึ งวันที่ ไมตองฆาใคร
และบางทีอาจถึงเวลาที่เขาจะไดรับการเยียวยาเสียที

บุญธรรม อาหารดีๆ ความรัก และการศึกษา เชนเดียวกับการส่ังสอนที่เหมาะสม
เกี่ยวกับพระเยซูและแผนการของพระองคที่มีตอพวกเขา
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ปจจุบันน้ี อัลเลนอาศัยอยูที่หมูบานใหมในเมืองกูลู ประเทศอูกันดา
ซ่ึงเปนสถานพํานักใหความชวยเหลือเด็กๆ พันธกิจจอยซไมเออรรวมกับ
พันธกิจวาโตโต ไดรวมกันพัฒนาหมูบานแหงน้ีเพ่ือใหความชวยเหลือแกเด็กๆ
ที่ไดรับผลกระทบจากความโหดรายเชนน้ี
จากสถิติรายงานวา

• ในประเทศอูกันดา กองกําลังตอตานขององคพระผูเปนเจา (LRA,
Lord's Resistance Army) ได ลักพาตัวเด็กๆเปนจํานวนกวา
สามหมื่นคนเพ่ือใชเปน ทหารหรือเพ่ือใชเปนวัตถุรองรับทางเพศ1

• จากสถิติในป 2007 พบวา มีจํานวนทหารเด็กอยูทั่วโลกอยูประมาณ
250,000 คน2

ขณะที่กําลังตัดสินใจอยูวาควรจะจมอยูกับอารมณความรูสึกแยๆ อยูตลอด
ทั้งวันหรือไม น้ัน ฉันก็ไดรับอีเมลจากเพ่ือนๆ ที่ทํางานพันธกิจรับใชพระเจา
มานานกวา 25 ป อีเมลฉบับน้ันรายงานขาวความเคล่ือนไหวลาสุดถึงอาการของ
ลูกชายวัย 22 ป ของพวกเขา ซ่ึงปวยดวยโรคมะเร็งตอมธัยรอยดอยางรุนแรง
อยางชนิดที่เปนอันตรายถึงชีวิตได ถาเวนเสียจากตัวฉันแลว ถาฉันมองขาม
ตัวเองไป และตระหนักไดวามีเรื่องที่หนักหนาสาหัสกําลังดําเนินไปอยูในโลกแลว
ฉันก็จะคอยๆ รูสึกจมกับปญหาของตัวเองนอยลง และรูสึกขอบพระคุณพระเจา
มากข้ึนในพระพรตางๆ ที่ทรงอวยพรให

ฉันรูสึกพิศวงเปนอยางย่ิงเมื่อคิดวาปญหาของเราน้ันเช่ือมโยงกับส่ิงที่เรา
คิดมากเพียงไร ย่ิงฉันคิดถึงส่ิงที่ตัวเองอยากไดแตไมไดอยูนานแคไหน อารมณ
ของฉันกจ็ะพุงต่ําลงเรือ่ยๆ แตถาฉันคิดถงึส่ิงทีต่วัเองมอียู และคิดถงึโศกนาฏกรรม
ตางๆ ที่คนอ่ืนๆ กําลังเผชิญอยู ฉันก็ตระหนักไดวา ตัวฉันเองน้ันไมมีปญหา
อะไรเลย แทนที่ตัวฉันจะกลายเปนคนที่นาสมเพชเวทนา ฉันก็กลับเปนคนที่
เต็มไปดวยความรูสึกขอบพระคุณพระเจาแทน!

ฉันรู สึกสํานึกบุญคุณพระเจาเสมอที่ทรงคอยยํ้าเตือนฉันใหเปนคนที่มุ ง
ลงมือกระทําส่ิงตางๆ และคอยทําส่ิงที่ดีอยูตลอด เพราะโปรดจําไววาเราเอาชนะ





51

ความช่ัวดวยความดี (ดู โรม 12:21) มีใครขมเหงคุณหรือ? ทําไมไมอธิษฐาน
เผื่อพวกเขาละ? น่ันจะชวยใหคุณรูสึกดีข้ึน คุณมีส่ิงที่ผิดหวังหรือ? ใหคุณรองขอ
ใหพระเจา โปรดสําแดงใหคุณเห็นคนอ่ืนๆ ที่ผิดหวังมากกวาคุณ และพยายาม
หนุนนํ้าใจพวกเขา น่ันจะชวยพวกเขาและชวยใหคุณรูสึกดีข้ึนพรอมหนากันทุกคน

โลกน้ีทวีความรุนแรงข้ึนเรือ่ยๆ ขณะทีฉั่นเขียนอยูน้ี ฉันไดรบัอีกขอความหน่ึง
เปนขอความทางโทรศัพทบอกวา เมื่อคืนที่แลวมีผูรายยิงกราดสมาชิกคริสตจักร
ที่อีกเมืองหน่ึง มีผูเสียชีวิตสองคน และมีผูบาดเจ็บหาคน พระเจาทรงยํ้าเตือน
ฉันถึงส่ิงที่พระคัมภีรกลาวไวในพระธรรมมัทธิว บทที่  24 ซ่ึงไดอภิปรายถึง
หมายสําคัญของยุคสุดทาย และกลาวถงึวาทามกลางความรุนแรงและความยากไร
อันใหญหลวง ความรักของคนจํานวนมากจะเยือกเย็นลง น่ีเปนส่ิงที่เราตองตอสู
เราไมอาจยอมใหความรักสูญหายไปเพราะถาเราทําเชนน้ัน เราก็กําลังย่ืนแผนดิน
โลกน้ีใหกับความช่ัวราย

เมือ่ฉันไดทราบถงึขาวผูรายยิงกราดสมาชิกครสิตจักร ฉันกอ็าจจะพูดวา  "โอ
ชางนาเศราจริงๆ" ฉันอาจจะรูสึกเศราอยูสักสองสามนาทีจากน้ันก็กลับมาที่เรื่อง
ผิดหวังของตัวเองอีก แตฉันปฏิเสธที่จะทําเชนน้ัน เพราะฉันจะไมยอมใชชีวิต
ดวยทาททีศันคติแบบน้ัน หลังจากทีฉั่นไดยินเรือ่งฉุกเฉินน้ัน ฉันคิดอยูสองสามนาที
และตัดสินใจขอลูกชายใหโทรศัพทไปหาศิษยาภิบาลเพ่ือถามวาจะมีส่ิงไหนที่เรา
พอจะชวยพวกเขาไดบาง บางทีครอบครัวทีสู่ญเสียบุคคลอันเปนทีร่ักอาจตองการ
อะไรบางอยาง หรือบางทีเพียงแคการไดรูวามีคนหวงใยพวกเขาก็ชวยไดแลว

ฉันรู สึกพิศวงมากจริงๆ เมื่อคิดวาบอยครั้งแคไหนที่เราผานชวงเวลาที่
ยากลําบาก และไมมีใครสักคนโทรศัพทเขามาเลยแมแตคนเดียว ฉันเช่ือวา ผูคน
ตางคิดวาทุกคนกําลังทําอยางน้ันอยู ดังน้ันก็เลยไมมีใครลงมือทํา

นีเ่ปนงานของใครกัน?

น่ีเปนเรื่องที่ฉันไดฟงมาเมื่อหลายปมาแลว เปนเรื่องของคนส่ีคนช่ือ "ทกุคน"
"บางคน" "ใครกไ็ด" และ "ไมมใีคร" ครัง้หน่ึงมงีานสําคัญทีต่องทําใหสําเรจ็ / "ทกุคน"
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มั่นใจวา "บางคน" จะทํา / "ใครก็ได" ก็อาจทํางานน้ีได / แตวา "ไมมีใคร" ทํา /
"บางคน" โกรธมากที่ "ไมมีใคร" ทํา เพราะวาเปนงานของ "ทุกคน" / "ทุกคน"
คิดวา "ใครก็ได" ก็ทํางานน้ีได แต "ไมมใีคร" ตระหนักไดวา "ทุกคน" จะไมทํางานน้ี
/ สุดทาย "ทุกคน" โทษ "บางคน" เมื่ อ "ไมมี ใคร" ทําในส่ิงที่  "ใครก็ ได"
อาจลงมือทําได

ครั้งหน่ึงฉันอานเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณที่นาตกตลึง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
หลักการน้ีทาํงานดวยวิธีการทีน่าเศราเชนไรในชีวิตจรงิในป 1964 แคเธอรนี เจโนวีส
ถูกแทงตายภายในระยะเวลา 35 นาที ขณะที่มีคนเห็นเหตุการณ 38 คน ไดมีการ
อธิบายถึงปฏิกิริยาของบรรดาผู เห็นเหตุการณเอาไววา เย็นชาและไมใสใจ
ซ่ึงเปนผลของการขาดความสนใจและความหางเหินของชาวเมือง ภายหลังการ
คนควาโดยลาเทนกับดารลียไดเปดเผยวาไมมีใครลงมือชวย ที่ไมมีใครลงมือ
ชวยก็เพราะวามีคนเฝาสังเกตการณมากเกินไป บรรดาผูสังเกตการณมองกัน
และกัน เพ่ือขอคําแนะนําวาควรจะทําอยางไรดี แตเมื่อไมมีใครทําอะไรสักอยาง
พวกเขาก็เลยตัดสินใจวาไมตองมีใครทําอะไรทั้งส้ิน

ผูคนมีโอกาสไดรับความชวยเหลือทันเวลานอยลงไปเรื่อยๆ เมื่อมีจํานวน
ผูสังเกตการณมากข้ึน นักเรียนที่เปนลมบาหมูมีโอกาสไดรับความชวยเหลือ 85%
เมื่อมีผูสังเกตการณคนเดียว แตเมื่อมีหลายๆ คน ยืนอยูที่น่ัน เขาก็มีโอกาสไดรับ
ความชวยเหลือเพียง 31%

การศึกษาน้ี พิสูจนวา ย่ิงมีคนน่ิงเฉยมากเทาใด ก็จะมีคนน่ิงเฉยตามๆ
กันมากข้ึนไปอีก แตถาคนกลุมเล็กๆ ซ่ึงมุ งมั่นอุทิศตัวที่จะหยิบย่ืนความรัก
ความชวยเหลือ รอยย้ิม คําชม การช่ืนชม ความเคารพแกคนอ่ืนๆ การเคล่ือนไหว
ในเรื่องน้ีก็จะเกิดข้ึนและเติบโตข้ึนได

ผลจากการศึกษาจํานวนมากไดพิสูจนวา คนรอบตัวมีผลกระทบตอเรา
อยางย่ิง เรามองกันและกันเพ่ือหาทิศทางการตัดสินใจ แมในเวลาที่เราไมรูตัว
เลยวา กําลังกระทําอยางน้ันอยู  คนสวนใหญจะเห็นดวยกับเสียงสวนใหญ
แมวาจริงๆ แลว พวกเขาจะไมไดเห็นดวยก็ตาม พวกเขาทําเชนน้ันก็เพ่ือใหตนเอง
ยังคงเปนสวนหน่ึงของกลุม
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ถาเราอยากจะเปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติความรัก เราซ่ึงเปนคริสเตียน
จะตองเปนตัวอยางใหกับคนอ่ืน แทนที่จะกลืนไปกับระบบของโลกน้ี ถาเวลาน้ัน
มีใครสักคน กลามากพอที่จะลงมือทําอะไรสักอยางหรือรักมากพอที่จะลงมือ
ชวยเหลือ แคเธอรีน จีโนวีส ก็คงจะไมตองจบชีวิตลงจากเหตุการณดังกลาว

คุณกําลังอธิษฐานเรื่องท่ีพระเจาสามารถตอบไดหรือไม?

ฉันอยากจะแนะนําให คุณเพ่ิมส่ิ งหน่ึ งในคําอธิษฐานประจําวันของคุณ
แตละวัน ใหคุณถามพระเจาวามีอะไรที่คุณทําเพ่ือพระองคไดบาง จากน้ันคุณก็
ดําเนินชีวิตไป เฝามองหาโอกาสที่ จะทําส่ิ งที่ คุณเช่ือวาพระเยซูจะทรงทํา
ถาพระองคยังทรงดํารงอยู ในโลกน้ีในสภาพมนุษย เวลาน้ีพระองคทรงพระชนมอยู
ในคุณแลว ถาคุณเปนคริสเตียนและถาคุณเปนทูตของพระองค ก็ขอให คุณ
ตรวจสอบใหแนวาคุณเปนตัวแทนที่ดีของพระองคแลว ฉันใชเวลาอยูนานหลายป
ไปกบัการบอกองคพระผูเปนเจาวา ฉันตองการใหพระองคทรงทําอะไรแกฉันบาง
ขณะที่เฝาเดี่ยวตอนเชา จนกระทั่งเมื่อไมนานมาน้ีเองที่ฉันไดเพ่ิมสวนน้ีเขาไป
"พระเจาขาวันน้ีลูกจะทําอะไรใหพระองคไดบาง?"

เมื่อเร็วๆ น้ี ฉันรองขอใหพระเจาทรงโปรดชวยเหลือเพ่ือนคนหน่ึงซ่ึงกําลัง
ผานชวงเวลาที่ยากลําบากเปนอยางย่ิง เธอตองการบางส่ิงบางอยาง ฉันจึงขอให
พระองคทรงโปรดประทานส่ิงน้ันแกเธอ ทามกลางความประหลาดใจ พระองคทรง
ตอบแกฉันวา "จงหยุดขอใหเราตอบสนองความตองการน้ันเถอะ จงขอใหเรา
สําแดงแกเจาวาเจาทําอะไรไดบางจะดีกวา” ฉันไดตระหนักวา ตัวฉันรองขอ
ใหพระเจาทรงโปรดทําหลายส่ิ งหลายอยางเมื่ อพระองคทรงตองการใหฉัน
ทําส่ิ งเหลาน้ันดวยตัวเองอยูบอยๆ พระองคมิไดคาดหวังให ฉันทําส่ิงตางๆ
โดยปราศจากความชวยเหลือจากพระองค และพระองคก็ไมทรงทําส่ิงตางๆ

พระเจาประสงคใหเรามีเปดใจกวางและเขาไปมีสวนรวมในส่ิงตางๆ
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ใหกับฉันในขณะที่ตัวฉัน เอาแตน่ังเฉ่ือยชา ไมทําอะไร พระเจาประสงคใหเรา
มีเปดใจกวางและเขาไปมีสวนรวมในส่ิงตางๆ พระองคประสงคใหเราใชส่ิงที่มีอยู
เพ่ือชวยเหลือผู อ่ืน และถาเรามีไมมากพอ เราก็สามารถหนุนใจใหคนอ่ืนๆ
เขามามีสวนรวมได ดังน้ันเมื่ อเราทุกคนรวมมือกัน เราก็อาจทําส่ิ งตางๆ
ที่จําเปนใหสําเร็จลงได

ฉันหนุนใจใหคุณอธิษฐานดวยคําอธิษฐานที่พระเจาทรงสามารถตอบได
พระองคกับคุณเปนพันธมิตร และพระองคประสงคจะทํางานกับคุณและทํางาน
ผานคุณ ใหคุณขอใหพระองคทรงโปรดสําแดงใหคุณเห็นวาคุณสามารถทําอะไรได
และพ่ึงพาพระองคที่จะทรงโปรดประทาน ไมเพียงแตความคิดสรางสรรคแกคุณ
เทาน้ัน แตจะทรงประทานทรัพยากรเพ่ือจะทําส่ิงน้ันดวย

ไดโปรดอยาพ่ึงตืน่ตกใจเมือ่ฉันพูดวา "ใชทรพัยากรทีคุ่ณมอียู" ฉันกําลังพูดถงึ
มากกวาเงินทอง ทรพัยากรที่เรามีอยูน้ันรวมถงึพลังงาน เวลา ความสามารถ และ
วัตถุ ส่ิงของตางๆ เชนเดียวกับเงินทอง การชวยบางคนอาจจะเกี่ยวของกับ
เงินทอง แตบอยครั้งเกี่ยวของกับเวลา ฉันคิดวาเราติดอยูกับเวลามากเสียจน
เรามักจะพบวาเปนเรื่ องงายที่ จะเซ็นเช็คมากกวาที่ จะใช เวลาหวงใยบุคคล
ที่ตองการความชวยเหลือ ฉันเช่ือวาส่ิงที่ ฉันเรียกวา พันธกิจ "การอยูขางๆ"
มักเปนส่ิงที่ผูคนตองการมากที่สุด

เพ่ือนของฉันอาศัยอยูในเมืองใหญที่มีเรื่องการไรที่อยูอาศัยเปนปญหาใหญ 
หนาหนาวคืนหน่ึงเธอกาํลังกลับบานจากทีท่าํงาน เธอเดนิผานชายคนหน่ึง เขารองขอ
เงินจากเธอ คืนน้ันมืดและหนาวเย็น และตัวเธอก็เหน็ดเหน่ือยมาแลวตลอดทั้งวัน
และอยากจะกลับถงึบานเร็วๆ  ดวยความทีไ่มอยากจะดึงเอากระเปาใสเงินออกมา
เพ่ื อความปลอดภัย เธอจึงลวงลึกเขาไปในกระเปาสะพายเพ่ือหาเศษเงิน
ขณะที่เธอกําลังควานน้ิวไปแตยังไมเจออะไร ชายคนน้ันก็เริ่มตนพูดกับเธอวา
เส้ือโคทของเขาถูกขโมยที่ที่พักคนไรบานเมื่อคืนกอนหนา และเริ่มตนอธิบายถึง
ปญหาอ่ืนๆ ที่ เขามี แตระหวางที่พยายามคนหาเศษเงินอยู น้ัน ตัวเธอก็คอย
พยักหนา และพูดวา "แยจริงๆ" เปนระยะๆ

ในที่ สุดเมื่อเธอควานเจอเงิน เธอก็หยอนเงินลงในถวยของผูชายคนน้ัน
เขาย้ิ ม และพูดว า "ขอบคุณมากที่ คุ ยกับผมครับ" เพ่ื อนของฉันบอกวา
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เธอตระหนักวา ชายคนน้ันรูสึกซาบซ้ึงตอเงิน 50 เซนตที่เธอใหกับเขา แตส่ิงที่
มีความหมายมากที่สุด สําหรับชายคนน้ันก็คือความจริงที่วามีบางคนฟงเขาพูด
และมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเหลาน้ัน

เรามีทมีงานจากพันธกิจของเราที่พยายามชวยเหลือคนที่อาศัยอยูในอุโมงค 
ใตสะพานในยานใจกลางเมือง พวกเขาพบวาคนเหลาน้ีมีชีวิตที่แตกตางออกไป
กอนหนาที่จะลงเอยทีอุ่โมงคน้ี และเลาเรือ่งราวของตัวเองใหพวกเขาฟง บางครั้ง
เหตุการณรายๆ เกิดข้ึนกับพวกเขา และนําพวกเขามาสูสถานการณที่เปนอยูใน
ปจจุบันน้ี พวกเขาสํานึกคุณคาของแซนดวิชและยานพาหนะที่ใหพวกเขาโดยสาร
มาอาบนํ้าและรบัเส้ือผาสะอาดๆ ทีค่รสิตจักร แตโดยสวนใหญแลวพวกเขา ซาบซ้ึง
ที่มีบางคนหวงใยพวกเขามากพอ และมาพูดคุยกับพวกเขานานพอที่รูวาพวกเขา
เปนใคร และเกิดอะไรข้ึนกับพวกเขา

ขอใหฉันไดหนุนใจคุณใหทําทุกอยางที่ คุณทําไดเพ่ือจะชวยเหลือคนอ่ืน
เถิดนะ ถาพวกเขาเพียงแตตองการใหคุณอยูขางๆ ก็หาเวลาทําเชนน้ันเถิด
ถามพระเจาวา พระองคทรงโปรดให คุณทําอะไรและพระองคจะทรงตอบ
คําอธิษฐานของคุณ เพ่ือคุณจะสามารถทําส่ิงน้ันได

ฝกทําความดีในเชิงรุก

คุณเช่ือวาโลกน้ี เต็มไปดวยความอยุติธรรมหรือไม ? คุณคิดวานาจะ
มีการลงมือบางอยางเพ่ือแกปญหาเรื่องเด็กอดอยากหรือไม? ควรมีใครบางคน
ชวยเหลือคน 1.1 ลานคน ที่ไมมีนํ้าสะอาดดื่มหรือไม? ใครควรอาศัยอยูขางถนน
หรืออยู ที่ ใตสะพานหรือไม? ควรที่ ครอบครัวที่ ไปคริสตจักรเดียวกับคุณ
ตองประสบกับโศกนาฏกรรม และไมไดรับโทรศัพทถามไถจากใครแมแตคนเดียว
วาเพราะเหตุใดพวกเขาจึงไมไดไป คริสตจักรมาสามเดือนแลว? ถาไฟไหม
ครสิตจักรตางนิกายในเมอืงของคุณ เปนเรือ่งทีเ่หมาะสมแลวหรอืทีคุ่ณจะเพียงแต
อธิษฐานเผื่อและไมลงมือชวยเหลืออะไรเลย? คุณเช่ือวานาจะมีใครบางคน
ลงมือทําบางอยางเพ่ื อจัดการกับความอยุติธรรมหรือไม ? ฉันเช่ือวาคุณ
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ตอบคําถามทั้งหมดไดอยางถูกตอง ดังน้ันฉันจึง มีคําถามสุดทายที่จะถามคุณ
คุณจะทําอะไร? คุณจะเปน "ใครบางคน" ซ่ึงลงมือทํา ส่ิงที่จําเปนตองทําหรือไม?

เมื่อฉันถามคุณวา คุณจะทําอะไร คุณรูสึกกลัว เพราะวาคุณนึกสงสัยวา
"การลงมือทําบางส่ิงบางอยาง" ตองอาศัยบางอยางหรือไม? ฉันเขาใจความรูสึก
ตกใจกลัวน้ันดี และจะเกิดอะไรข้ึนกับฉันละ ถาฉันตัดสินใจจริงๆ ที่จะลืมตัวเอง
และ เริ่มตนพยายามชวยเหลือคนอ่ืนอยางแข็งขัน? ใครจะเปนคนดูแลฉัน ถาฉัน
ไมดแูลตัวเอง? พระเจาไดตรสัเอาไววา พระองคจะเปนผูดแูลเรา ดงัน้ันฉันจึงคิดวา
เรานาจะมาตรวจสอบดูวา พระองคทรงตัง้พระทัยเชนน้ันจริงๆ หรอื เพราะเหตุใด
เราจึงไมหยุด "ดูแลตัวเอง" และหันมาดูวาพระองคจะทรงทําส่ิงเหลาน้ันไดดีกวา
ที่เราทําหรือไมกันเลา ถาเราดูแลการงานของพระองค ซ่ึงก็คือการชวยเหลือ
ผูเจ็บชํ้า ฉันเช่ือวาพระองคก็จะทรงดูแลการงานของเรา

เพียงแคไมอยูนิง่

กอนทีจ่ะจบน้ีไป ขอใหฉันไดบอกกบัคุณวา ฉันตระหนักดีวาส่ิงตางๆ ทีเ่กดิข้ึน
ในชีวิตของเราทําใหเราอยากจะปลีกตวัออกจากไปโลกน้ีสักระยะหน่ึง ฉันตระหนัก
ดีวา การเปล่ียนแปลงครั้งใหญในชีวิตเกิดข้ึนได และตองอาศัยเวลาในการปรบัตัว
และฉันตระหนักดวีา การสูญเสียหรอืจิตใจทีเ่จ็บชํ้าอาจทําใหผูคนไมอยากเกีย่วของ
สัมพันธหรือออกไปสัมผัสผูคนได ฉันเห็นใจและเขาใจดี และถาคุณประสบกับการ
สูญเสียบางอยางที่ทําใหคุณรู สึกมึนชาไปและไมอยากจะทําอะไรเลยแลวละก็
ฉันเขาใจความรูสึกของคุณดี แตก็อยากจะหนุนใจคุณใหบังคับตัวเองอยาอยูน่ิงๆ
มารอยากแยกคุณไวใหโดดเดี่ยว เพราะวาคุณจะไมมีกําลังจะเอาชนะคํามุสาน้ี
ไดดวยตัวเอง ฉันรูวาอาจจะฟงดูนาหัวเราะอยางที่ สุดที่จะบอกคุณใหออกไป
ชวยเหลือคนอ่ืนๆ แตฉันเช่ืออยางหมดหัวใจวา การทําอยางน้ันจะเปนการ
ปกปองคุณ อีกทั้งยังจะเปนคําตอบใหกับปญหาตางๆ ในโลกน้ี

ขอใหฉันไดบอกกับคุณอีกครั้งหน่ึงวา ฉันเช่ือวาเราตองการการปฏิวัติ
ความรัก เราทุกคนลวนไดมีประสบการณกับความเห็นแกตัว ความเศราสลด
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การทอใจ การสงสารตวัเอง และไดเห็นผลของส่ิงตางๆ เหลาน้ีกนัมาแลว ใหเรามา
ตกลงรวมกนัวาเราจะดาํเนินชีวิตในวิถขีองพระเจา ใสใจทีจ่ะเปนพระพรแกผูอ่ืน (ดู
กาลาเทยี 6:10) สวมความรกั (ดู โครินธ 3:14) น่ันหมายความวาใหเราเปนผูทีต่ั้งใจ
ลงมือกระทําส่ิงตางๆ ที่เปนการหยิบย่ืนสัมผัสชีวิตผูคน จงเฝาดูและอธิษฐาน
ขอโอกาสเปนสายลับของพระเจา! พระเยซูทรงลุกข้ึนกระทําส่ิงดีในทุกวัน (ดู
กิจการ 10:38) น่ันชางดูเรียบงายเสียเหลือเกิน ฉันสงสัยเหลือเกินวาเราพลาด
เรื่องน้ีกันตลอดเวลาไดอยางไร



เมอืพระเจา้ทรงแทรกแซง

เวลาซ่ึงเปนท่ียอมรับก็คือขณะน้ี ไมใชพรุงน้ี
ไมใชเหตุผลโดยสะดวกอื่นใด

เราอาจกระทํางานท่ีดีท่ีสุดใหสําเร็จลงไดในวันน้ี
ไมใชวันหรือปขางหนา

ดับลิว อี บี ดูบัวส




ระหวางการเดินทางไปทําพันธกิจตางๆ น้ัน ฉันพักอยูที่โรงแรมอยูบอยๆ
และเวลาที่อยูในหอง ฉันก็แขวนปาย "กรุณาอยารบกวน" ไวที่ประตูเสมอ ดังน้ัน
จึงไมมีใครมารบกวนฉัน การแขวนปายแบบน้ีที่หนาประตูหองพักที่ โรงแรม
เปนเรื่องที่ยอมรับกันได แตการแขวนปายแบบเดียวกันน้ีกับชีวิตของฉันเปนเรื่อง
ที่ตรงกันขาม

คุณเคยสังเกตบางไหมวา พระเจาไมเคยทําส่ิงตางๆ ตามตารางเวลาของคุณ
หรือในทางที่สะดวกงายดายเลย? เปาโลไดบอกกับทิโมธีวา ในฐานะผูรับใช
ของพระเจาและพันธกรแหงพระกิตติคุณ เขาตองกระทําหนาที่ของเขาใหสําเร็จ
ไมวาส่ิงน้ันจะทําไดโดยสะดวกหรือไม (ดู ทิโมธี 4:2) ฉันสงสัยวาทิโมธีจะติด
ความสะดวกสบายเหมือนกับเราในสมัยน้ีหรือไม กระน้ันเปาโลก็คิดวาเปนเรื่อง
สําคัญที่จะยํ้าเตือนใหเขาเตรียมตัว ใหพรอมตอความไมสะดวกสบายหรือตอการ
แทรกแซงขัดจังหวะของพระเจา ถาทิโมธีจําเปนจะตองไดยินถอยคําน้ีแลวละก็
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ฉันคิดวาเราก็จําเปนจะตองไดยินถอยคําน้ีอยูบอยๆ เชนเดียวกันเพราะวาเรา
อาจจะติดความสะดวกสบายมากกวาทิโมธีก็เปนได ที่ ฉันตองทําเพ่ือจะเตือน
ใหตัวเองระลึกวา ตัวของฉันใหคุณคากับความสะดวกสบายมากเพียงไหน ก็แคฟง
ตวัเองบนเวลาทีเ่ครือ่งใชไมสอยทีม่อียูไมทาํงานตามปกต ิไมวาจะเปนเครือ่งลางจาน
เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งเปาผม เครือ่งอบผา เครือ่งซักผา เตาไมโครเวฟ และอ่ืนๆ
อีกมากมายนับไมถวน

ฉันเฝาดูผูคนในงานสัมมนาในประเทศสหรัฐอเมริกาบนเพราะวาพวกเขา
ตองจอดรถหางจากสถานที่จัดงานไปสองสามชวงตึก ในขณะที่ประเทศอินเดีย
ผูคนตองเดินเทาสามวันเพ่ือมาเขารวมการสัมมนา ฉันเฝาดูผูคนในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เอาแตรบกวนคนรอบขางโดย การลุกไปหองนํ้าบาง เอานํ้าดื่มบาง
หรือไมก็รับโทรศัพท แตที่ประเทศอินเดียผูคนน่ังอยูที่พ้ืนตลอดทั้งวันโดยไมไดคิด
แมแตจะลุกข้ึนไปไหน ในประเทศของฉันคนจะบนถาอะไรรอนหรือเย็นเกินไป
แตเมื่อฉันไปที่ประเทศอินเดีย คนกลุมเดียวที่ฉันไดยินวาบนเรื่องอากาศรอนก็คือ
บรรดาคนที่ฉันพามาดวย ซ่ึงก็รวมถึงตัวฉันเองดวย

ฉันเช่ือจริงๆ วาเราติดความสะดวกสบาย ฉันไมไดกําลังแนะนําวาใหเรา
หันหลังใหกับความสะดวกสบายสมัยใหมตางๆ หรอกนะ และฉันก็เขาใจดีวาเรา
ตองการส่ิงที่คุนเคย แตเราก็จําเปนจะตองมีความคิดที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับ
ความสะดวกสบาย ถาเรามีมันไดก็ใหเราขอบพระคุณพระเจา (อยางแทจริง)
แตถาเราไมอาจมีได น่ันก็ไมควรหยุดย้ังเราไมใหทําส่ิงตางๆ ที่พระเจาทรงส่ัง
ใหเราทํา

ฉันจําไดวาเมื่อหลายปกอนสองสามีภรรยาตาบอดอยากจะมาช้ันเรียน
วันพุธของเรา ซ่ึงจัดที่ ศูนยงานเล้ียงที่เซนตหลุยส ปกติพวกเขาข้ึนรถเมลมา
แตเสนทางปกติที่ทั้งคูใชถูกยกเลิกไป ดังน้ันทางเดียวที่พวกเขาจะมาไดก็คือ
ตองมีใครไปรับและสงกลับบาน ชางเปนโอกาสที่ดีเสียน่ีกระไร! ฉันคิดวาคนคง
ตอแถวยาวเพ่ือจะใหความชวยเหลือแกสามภีรรยาคูน้ี แตไมมใีครเตม็ใจทําอยางน้ัน
เพราะวาทั้งคูอาศัยอยู "นอกเสนทาง"

กลาวอีกอยางกคื็อ การใหสามีภรรยาคูน้ีโดยสารเปนเรือ่งไมสะดวก ฉันจําได
วาเราตองใหลูกจางของเราคนหน่ึงทําหนาที่น้ัน ซ่ึงน่ันหมายถึงวาเราตองจาย
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ใหเงินกับคนๆ น้ัน ชางนาพิศวงเสียจริงๆ ที่เราเต็มอกเต็มใจชวยเหลือมากข้ึน
เลยทีเดียวถาหากวาตัวเราจะไดรับเงินตอบแทนจากการทําเชนน้ัน แตเราตอง
จดจําใหดีวาการรักเงนิทองเปนรากเหงาของความช่ัวรายทัง้ปวง เราไมอาจยอมให
เงินทองกลายมาเปนตัวกระตุนหลักในชีวิตของเราได เราทุกคนลวนจําเปนตอง
มีเงิน แตเราก็จําเปนจะตองทําส่ิงตางๆ เพ่ือคนอ่ืนเชนเดียวกัน ความจริงก็คือ
การกระทําส่ิงตางๆ ดวยความเมตตาน้ันเปนเรือ่งทีไ่มสะดวก ซ่ึงบางครัง้กเ็ปนส่ิงที่
ดีตอเราจริงๆ บอยครั้ งที่ โอกาสเชนน้ันเปนเวลาทดสอบ ที่พระเจาจะทรง
ตรวจสอบดูวา เราอุทิศตนเพ่ือผูอ่ืนหรือไม ถาคุณเต็มใจที่จะทําส่ิงที่ดีเพ่ือผูอ่ืน
โดยไมไดรับเงินทอง หรือช่ือเสียงใดๆ น่ันก็เปนเครื่องหมายที่ดีวาหัวใจฝาย
จิตวิญญาณของคุณอยูในสภาพที่ดีอยู

เมื่อพระเจาประสงคจะตรวจสอบดูวาชาวอิสราเอลจะเช่ือฟงพระบัญชา
ของพระองคหรือไมน้ัน พระองคทรงนําพวกเขาไปตามเสนทางอันยากลําบาก
ยาวไกลในถิ่นทุรกันดาร (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-2) บางครั้งพระองคก็ทรง
กระทําส่ิงเดียวกันน้ีกับเรา เราเต็มใจมากที่จะ "เช่ือฟง" พระองค เมื่อทุกอยาง
งายดาย และเราไดรับบําเหน็จอยางรวดเรว็ แตในเวลาทีส่ิ่งตางๆ ไมสะดวกสบาย
เมือ่ส่ิงตางๆ ไมไดเปนไปตามแผนการของเรา และในเวลาทีด่เูหมอืนกบัวาไมมส่ิีงใด
สําหรับเราเลยแมแตนอยเลยเลา? เราเช่ือฟงสักเพียงใดกัน? น่ีเปนคําถามที่เรา
จําเปนจะตองถามตัวเอง เพราะวาเปนเรื่องสําคัญมากที่เราจะซ่ือตรงเกี่ยวกับ
การอุทิศตัวของเรา เปนเรื่องงายที่ เราจะยืนอยู ในคริสตจักรและขับรองวา
"ขาขอจํานนทุกส่ิง" แตเราทําอะไรละ ถาการยอมจํานนเปนมากกวาบทเพลงทีเ่รา
ขับรอง ทั้งยังเปนขอเรียกรองที่เราจําเปนจะตองกระทําจริงๆ?

พระเจาขา นี่ยังไมใชเวลาท่ีสะดวกนัก

พระคัมภีรเลาเรื่องราวของชายคนหน่ึงที่ไมไดติดตามพระเจา เพราะวา
การทําเชนน้ันเปนเรื่องไมสะดวก ชายคนน้ีมีช่ือวาเฟลิกซ เขาขอรองใหเปาโล
มาเทศนาใหเขาฟง แตเมื่อเปาโลเริ่มตนบอกกับเขาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
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ที่ถูกตอง ชีวิตที่บริสุทธ์ิ การควบคุมความตองการฝายเน้ือหนัง เฟลิกซก็ ตืน่ตกใจ
กลัว เขาบอกใหเปาโลกลับไปพรอมกับบอกวาเขาจะไปเย่ียมทานเมือ่สะดวกกวาน้ี
(ดู กิจการ 24:25) ฉันพบวาเรื่องน้ีนาขบขันเปนที่สุด ไมใชเพราะวาเรื่องน้ีตลก
หากเปนเพราะวาเรื่องน้ีอธิบายใหเห็นวาตัวเราน้ันเปนอยางไร เราไมรังเกียจที่จะ
ไดยินวาพระเจาทรงรักเรามาเพียงใด ทั้งไมรังเกียจที่จะไดยินถึงแผนการอัน
ประเสริฐที่พระเจาทรงมีตอชีวิตของเรา แตเมื่อพระองคทรงเริ่มตนตําหนิหรือ
ตกัเตือนเราในเรือ่งใดกต็าม เรากพ็ยายามบอกกับพระองควา "ขณะน้ี" ไมใชเวลาที่
สะดวกนัก ฉันสงสัยวาพระองคจะทรงเลือกเวลาที่เรามองวาเปน "เวลาสะดวก"
บางหรือไม และฉันก็คิดวาพระองคทรงตั้งพระทัยทําเชนน้ัน!

เมือ่คนอิสราเอลเดินทางไปในถิน่ทุรกันดาร พวกเขามเีสาเมฆนําทางในเวลา
กลางวันและเสาไฟนําทางในเวลากลางคืน เมื่อเสาเมฆเคล่ือน พวกเขาก็ตอง
เคล่ือนและเมื่อเสาเมฆลอยน่ิงอยู พวกเขาก็หยุดพักอยูที่น่ัน ส่ิงที่นาสนใจก็คือ
พวกเขาไมรูถึงแบบแผนหรือแผนการใดๆ ที่จะบอกไดวาเสาเมฆจะเคล่ือนเมื่อไร
พวกเขาเพียงแตเคล่ือนเมื่อเสาเมฆเคล่ือน (ดู กันดารวิถี 9:15-23) พระคัมภีร
กลาววา บางครั้งเสาเมฆเคล่ือนในเวลากลางวัน บางครั้งเสาไฟเคล่ือนในเวลา
กลางคืน บางครัง้เสาเมฆกห็ยุดพักอยูกบัทีอ่ยูไมกีวั่น และบางครัง้กห็ยุดอยูวันเดยีว
ฉันสงสัยเหลือเกินวาพวกเขาแขวนปาย "กรุณาอยารบกวน" ไวที่ประตูทางเขา
เต็นทในเวลากลางคืนเพ่ือให พระเจาทรงทราบวาพวกเขาไมอยากถูกรบกวน
บางหรือไม เมื่อพระเจาทรงตัดสิน พระทัยวาไดเวลาเดินหนาพวกเขาก็เก็บ
ขาวของสัมภาระ และติดตามพระองคไป และเมื่อพระองคทรงตัดสินพระทัยวา
ไดเวลาที่เราจะเคล่ือนเขาไปสูการเดินทางอีกระดับกับพระองคแลว เราก็ไมควร
จะพูดวา "น่ีไมใชเวลาที่สะดวกนัก!"

คงจะดีไมนอยถาหากพระเจาจะทรงประทานปฏิทินประจําเดือนที่แสดง
ใหเห็นวาวันไหนบางที่เราตองเคล่ือนยาย เพ่ือเราจะไดเตรียมตัวเตรียมใจไดถูก
ฉันนึกสงสัยวา เพราะเหตใุดพระองคจึงไมทรงทําเชนน้ัน น่ันเปนเพราะวาพระองค
ทรงตั้งพระทัยที่จะแทรกแซง ขัดจังหวะเราเพ่ือจะตรวจสอบดูวาเราจะตอบสนอง
ตอพระองค อยางไรหรือไม?
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พระเจาทรงรูดีที่ สุด และจังหวะเวลาของพระองคก็ถูกตองแมนยําเสมอ
ขอเท็จจริงที่วาฉันไมรู สึกวาตัวเองพรอมจะรับมือกับบางส่ิงบางอยางในชีวิต
ไมไดหมายความวาฉันไมพรอมจริงๆ พระเจาทรงเปนประธานของคณะกรรมการ
กําหนดพิจารณา "วิธีการและชองทาง" วิถีของพระองคไมใชวิถีของเรา แตวิถี
ของพระองคน้ันสูงกวาและดีกวาวิถีของเรา (ดู อิสยาห 55:9)

ทําไมมันจึงไมงายกวาน้ีนะ?

ถาพระเจาประสงคใหเราจะชวยเหลือผู คนแลว เพราะเหตุใดพระองค
จึงไมทรงกระทําใหมันงายและถูกเงินเลา ขอให ฉันตอบคําถามน้ันดวยอีก
คําถามหน่ึง พระเยซูไดทรงเสียสละทุกส่ิ งทุกอยางเพ่ื อจะซ้ือเสรีภาพจาก
ความบาปและพันธนาการ ใหกับเราใชหรือไม? ฉันนึกสงสัยวาเพราะเหตุใด
พระองคจึงไมทรงกระทําใหแผนการแหงความรอดงายกวาน้ี เพราะทายสุดแลว
พระองคทรงสามารถกําหนดแผนการ ใดก็ไดและเพียงแตตรัสวา "แผนการน้ี
จะไดผล" ดเูหมือนวาในแผนการของพระเจาน้ัน ส่ิงใดก็ตามทีม่ีราคาถกูกไ็มควรคา
ที่จะมีไว กษัตริยดาวิดไดกลาวเอาไววา พระองคจะไมทรงมอบส่ิงใดที่ไมตองจาย
ใหแกพระเจา (ด ู2 ซามเูอล 24:24) ฉันไดเรยีนรูวา การใหจะยังไมใชการใหตราบใด
ทีฉั่นยังไมรูสึกถึงมนั การใหเส้ือผาเกา และของใชภายในบานที่ฉันไมใชแลวอาจจะ
เปนส่ิงที่ดี แตมันก็ไมเทาเทียมกับการใหที่แทจริง การใหที่แทจริงเกิดข้ึนเมื่อฉัน
ใหของบางส่ิงที่ ฉันอยากเก็บเอาไวแกบางคน ฉันแนใจวาคุณมีเวลาทดสอบ
เชนน้ันที่พระเจาทรงส่ังใหคุณยกของที่ คุณชอบใหกับคนอ่ืน พระองคไดทรง
ประทานพระบตุรองคเดยีวของพระองคเพราะทรงรกัเรา ดงัน้ันความรกัจะเปนเหต ุ
ใหเรากระทําส่ิงใดเลา? เราจะยอมไมสะดวกสบาย อยางนอยที่สุดเปนครั้งคราว
เพ่ือชวยเหลือคนที่กําลังตองการความชวยเหลือไดหรือไม?

เมื่อเร็วๆ น้ี ฉันไดเห็นเรื่องราวทางโทรทัศนเรื่องหน่ึง เปนเรื่องราวของคูรัก
หนุมสาวคูหน่ึง ทั้งคูรักกันมากเหลือเกินและกําลังจะแตงงานกันเร็วๆ น้ี แตชาง
นาเศรานักที่หญิงสาวไดรับประสบอุบัติเหตุทางรถยนตและตกอยูในสภาพโคมา
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นานหลายเดือน ชายที่เธอกําลังจะเขาพิธีแตงงานดวยอยูเฝาขางๆ เธอ วันแลว
วันเลาจนในที่สุดเธอก็ตื่นข้ึนมา แตสมองของเธอไดรับความเสียหาย สงผลให
ตัวของเธอตกอยูในสภาพพิการ และไมอาจทําหลายส่ิงหลายอยางไดดวยตัวเอง
ชายหนุมคนน้ี ไมแมแตจะทีจ่ะคิดยกเลิกพิธีแตงงาน หญิงสาวคนน้ีเขาพิธีแตงงาน
ในสภาพทีต่องน่ังเกาอ้ีเข็น เธอไมอาจพูดจาไดชัดถอยชัดคํานัก เน่ืองจากอาการ
บาดเจ็บที่เปนอยู แตเห็นไดชัดวาเธอมีความสุขอยางที่สุดตลอดชีวิตของชายหนุม
คนน้ี เขาเฝาดแูลหญงิสาว ทัง้คูใชชีวิตอยางมคีวามสุขดวยกนั ดวยความชวยเหลือ
และการหนุนนํ้าใจจากฝายชาย หญงิสาวคนน้ีกลายเปนสวนหน่ึงของการแขงขันกฬีา
โอลิมปกสพิเศษ สําหรับผูพิการและสามารถประสบความสําเร็จอยางยอดเย่ียม
ในหลายๆ ส่ิง

มันคงเปนเรื่องงายและเขาใจไดสําหรับเราสวนใหญ ถาชายหนุมคนน้ีผละ
ออกไปจากเธอ เพราะในทายที่สุดแลว การอยูรวมกับหญิงสาวผูน้ีก็หมายถึงวา
เขาจะตองพบกับความไมสะดวกสบายและตองเสียสละอยูทุกๆ วัน อยางไรก็ตาม
เขาไมไดเดินจากไปเหมือนกับที่หลายๆ คนทําในเวลาที่เผชิญหนากับสถานการณ
ทีไ่มสะดวกสบายสําหรับพวกเขา ชายหนุมคนน้ีกลับยืนหยัด และเปนไปไดอยางย่ิง
วาตัวของเขาไดสัมผัสกับความช่ืนชมยินดีในชีวิตมากกวาเราสวนใหญเสียอีก

ถาคุณเปนเหมือนกับฉันแลวละก ็คุณกค็งจะมคีวามสุขที่ไดอานเรือ่งราวของ
ผูคนทีเ่สียสละอยางใหญหลวงเพ่ือเห็นแกประโยชนของผูอ่ืน แตฉันสงสัยวาพระเจา
ประสงคใหคุณและฉันทํามากกวาการอานเรือ่งราวของคนเหลาน้ัน บางทพีระองค
ประสงคใหคุณไดมีเรื่องราวของตัวคุณเอง

ไมสะดวกเพ่ือใหคนอื่นไดสบาย

พระเจาจะทรงเขาแทรกแซงคนๆ หน่ึงและส่ังใหเขาหรือเธอทําบางส่ิงที่
ไมสะดวก เพ่ือชวยคนอีกคนหน่ึงไดมีชีวิตที่สะดวกสบายข้ึน เราตองเขาใจ
วิถีของพระเจา หาไมแลวเราก็จะตอตานส่ิงที่เราควรจะรับเอาไวดวยความเต็มใจ
ความจรงิอันเรยีบงายกคื็อ เราตองหยิบย่ืน เราจึงจะมคีวามสุข และการใหจะไมใช
การใหที่แทจริง ถาเราไมรูสึกถึงการเสียสละเน่ืองจากการใหน้ัน
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เปโตร อันดรูว ยากอบ ยอหน และสาวกคนอ่ืนๆ ไดรับการยกยอง
อยางย่ิงใหญ พวกเขาถูกเลือกใหเปนสาวกสิบสองคนที่จะไดเรียนรูจากพระเยซู
และนําเอาพระกิตติคุณไปสูโลกน้ี พวกเขาทุกคนลวนแตมีธุระยุงอยูเมื่อพระเยซู
ทรงเรียกพวกเขา พวกเขามีชีวิตครอบครัว ธุรกิจการงานที่ตองดูแล แตแลว
โดยปราศจากสัญญาณเตือนใดๆ ทั้ งส้ิ น พระเยซูทรงเสด็จมาและตรัสวา
"จงตามเรามา" พระคัมภีรกลาววา เปโตรกับอันดรูวกําลังเหว่ียงแหลงลงทะเลอยู
เมื่อพระเยซูทรงเรยีกพวกเขา และพวกเขากท็ิง้แหและตดิตามพระองคไป (ด ูมทัธิว
4:18-21) เมื่อพูดถึงการแทรกแซง พระองคมิไดทรงบอกแกพวกเขาวา พวกเขา
อธิษฐานในเรื่องน้ี พิจารณาเรื่องน้ี หรือกลับบานไปคุยเรื่องน้ีกับภรรยากับลูกๆ
ได พระองคเพียงแตตรัสวา "จงตามเรามา"

พวกเขาไมไดถามวา จะตองจากไปนานแคไหน หรือคาจางที่ไดรับจะเปน
อยางไร พวกเขาไมไดถามถึงเรื่องผลตอบแทนเวลาชดเชยสําหรับการเดินทาง
หรือโรงแรมแบบไหนที่ จะไปพัก พวกเขาไมไดถามกระทั่งวาตําแหนงหนาที่
ของพวกเขาคืออะไร พวกเขาเพียงแตละทิ้งทุกส่ิงและติดตามพระองคไป แมแต
เมื่อฉันอานพระธรรมตอนน้ีในเวลาน้ี ฉันก็ตองยอมรับวาน่ีเปนเรื่องที่เครงครัด
จริงจังมากทีเดียว แตบางทีก็อาจจะเปนไปไดวา ย่ิงโอกาสที่ผานเขามาย่ิงใหญ
เพียงใดก็ตองอาศัยการเสียสละที่ย่ิงใหญเพียงน้ันดวยเชนกัน

ฉันจําไดดีถึงครั้ งหน่ึงที่ ฉันบนถึงส่ิงตางๆ ที่ ดูเหมือนวาพระเจาจะทรง
เรียกรองจากฉัน เพราะวาฉันรูสึกวาพระเจาไมไดทรงเรียกรองคนอ่ืนๆ อยางน้ัน
บางเลย พระองคก็เพียงแตตรัสวา "จอยซ เจาขอเราหลายอยาง เจาตองการ
มันหรือไม?" ฉันไดขอพระเจาที่ตัวของฉันจะสามารถชวยเหลือผู คนทั่วโลก
และฉันก็กําลังเรียนรู อยู ในขณะน้ันวา สิทธิพิเศษของการทําเชนน้ันมักจะ
ไมสะดวกสบายอยูบอยๆ

เปนไปไมไดที่เราจะเก็บเกี่ยวโดยไมหวานเมล็ดเสียกอน กษัตริยโซโลมอน
ไดตรัสเอาไววา ถาเรารอใหสถานการณทุกอยางเปนไปดั่งใจกอนที่เราจะหวาน
เราก็จะไมมีวันไดเก็บเกี่ยวเลย (ดู ปญญาจารย 11:4) กลาวอีกอยางก็คือ เราตอง
หยิบย่ืนและเช่ือฟงพระเจาในเวลาทีไ่มสะดวกและตองลงมอืทําดวยราคาทีแ่สนแพง
บางทีชายทั้งสิบสองถูกเลือกก็เพราะวาพวกเขาเต็มใจทําในส่ิงที่คนอ่ืนๆ ไมเต็มใจ
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ถงึแมวาพระคัมภีรไมไดกลาวถงึวาพระเยซูทรงเลือกผูทีไ่ดปฏเิสธจะตามพระองคไป
แตบางทีพระองคก็อาจจะไดเลือกคนอ่ืนๆ เหลาน้ัน บางทีพระองคไดพูดกับคน
เปนจํานวนนับพันเพียงเพ่ือใหไดคนสิบสองคน อยางนอยที่สุดฉันก็คิดวาน่ันคือ
ส่ิงที่กําลังเกิดข้ึนอยูในทุกวันน้ี คนที่เต็มใจจะเสียสละ เต็มใจจะไมสะดวกและ
ยอมใหแผนการของพวกเขาถกูแทรกแซงน้ันมเีพียงไมกีค่น หลายๆ คน รองเพลงถงึ
ความรกัของพวกเขาที่มีตอพระเยซู น่ันเปนส่ิงที่ดี แตเราตองจดจําใหดีวาถึงแม
วาการรองเพลงจะเปนเรือ่งสนุก แตมันไมตองอาศัยการเสียสละ ความรกัทีแ่ทจรงิ
ตองการการเสียสละ

ฉันเช่ือไมมีความรักที่แทจริงปรากฏใหเห็นอยู ในโลกน้ีมากนักเพราะวา
ความรักน้ันตองอาศัยความพยายามและตองลงทุนดวยบางส่ิงเสมอ เราจําเปน
จะตองจดจําความจริงน้ีเอาไว ถาเราตั้งใจอยางแข็งขันวาจะมีสวนในการปฏิรูป
ความรักเปนเรื่องฉลาดที่เราจะนับตนทุนในการลงมือกระทําส่ิงตางๆ เสียใหครบ
กอนที่จะผูกมัดตัวเองเขากับขอผูกพัน มิฉะน้ันแลวเราก็จะไมสําเร็จในส่ิงที่ได
เริ่มตนเอาไว

เม่ือพระเจาเขาแทรกแซง

ย่ิงฉันศึกษาเรื่องราวของชายหญิงในพระคัมภีร ซ่ึงเราถือวาเปนบุคคลที่
"ย่ิงใหญ" มากเทาใด ฉันก็ย่ิงเห็นถึงการเสียสละอันใหญหลวงของพวกเขามากข้ึน
เทาน้ันส่ิงที่พระเจาตรัสส่ังใหพวกเขากระทํา ไมมีส่ิงใดที่สะดวกสบายเลย

อับราฮัมตองละทิ้งประเทศบานเกิดเมืองนอน ญาติพ่ีนอง บานเรือน และ
ไปยังสถานทีท่ี่พระเจาไมไดทรงบอกใหเขารูจนกวาเขาจะถึงที่ น่ัน บางทีทาน
อาจจะคิดวาตัวทานน้ันจะไดลงเอยดวยการเปนกษัตริยอยูในราชวัง แตแทนที่จะ
เปนเชนน้ัน ทานตองรอนแรมจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง อาศัยอยูในเต็นทช่ัวคราว
ทานไดจบการเดินทางที่ประเทศอียิปต ดนิแดนแหงการกดข่ี (ทกุขทรมาน เศราใจ)
ทามกลางความทรุกนัดาร (ปฐมกาล 12:10) ถงึแมวาการเสียสละน้ันจะใหญหลวงนัก
แตอับราฮัมกไ็ดรบัสิทธิพิเศษ ในการเปนผูทีพ่ระเจา ไดทรงกระทําพันธสัญญาดวย
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และทุกผูทุกคนในโลกน้ี ก็มีโอกาสไดรับการอวยพร จากพระเจาโดยผานทาง
ตัวทาน (ดู ปฐมกาล 22:18) วาว!

โยเซฟไดชวยคนทั้งชนชาติใหรอดพนจากความอดอยาก แตน่ันก็เกิดข้ึน
ภายหลังจากที่ พระองคไดทรงขับไสเขาออกจากบานอันแสนสุขสบายที่ ซ่ึ ง
ตวัเขาเองน้ันเปนลูกคนโปรดของพอ และทรงนําเขาใหไปอยูในที่ๆ  ไมสะดวกสบาย
อยูนานหลายป พระเจาทรงกระทําเชนน้ันเพ่ือจะทรงวางโยเซฟใหอยูในตําแหนง
ที่ถูกตอง ในเวลาที่ถูกตอง แตกวาที่ตัวโยเซฟเองจะรูถึงขอน้ีก็เมื่อทุกอยางได
ผานพนไปเรยีบรอยแลว เรามกัไมเขาใจวาเพราะเหตุใดเราจึงตกอยูในสถานการณ
ที่เรากําลังเผชิญอยูในขณะน้ี และก็มักจะกลาววา "พระเจาขา ลูกกําลังทําอะไร
อยูที่น่ีกันหรือ?" ฉันรูวา ฉันพูดอยางน้ันกับพระเจาอยูหลายๆ ครั้ง และถึงแมวา
พระองคจะมิไดทรงตอบฉัน ในเวลาน้ัน ตอนน้ีฉันก็สามารถมองยอนกลับไปและ
ตระหนักไดวา ส่ิงตางๆ ที่ฉันไดผานพบน้ันไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของตัวฉัน
ในวันน้ี

เอสเธอร ไดชวยคนยิวให รอดพนจากความพินาศ แตแนนอนที เดียว
วาพระเจาไดทรงแทรกแซงเธอจากแผนการที่เธอไดวางแผนเอาไว เอสเธอร
เปนหญิงสาว ไมตองสงสัยเลยวาเธอมีแผนการสารพัดสําหรับอนาคตขางหนา
แตแลวจูๆ โดยไมไดมีการเตือนใหทราบลวงหนา เธอก็ถูกเรียกตัวเขาไปยังฮาเร็ม
ของกษัตริยและไดรับความโปรดปรานจากพระองค เพ่ือที่ตัวเธอน้ันจะไดเปดโปง
แผนการของฮามานผูช่ัวรายซ่ึงตั้งใจจะสังหารชาวยิวเสียทั้งหมด

เอสเธอรถูกขอรองใหทําส่ิงที่ตัวเธอเองหวาดกลัวเปนย่ิงนักวาจะนําตัว
เธอใหไปพบกับจุดจบ แตลุงของเธอไดกลาวเอาไวอยางหลักแหลมวา "เพราะถา
เธอเงียบอยูในเวลาน้ี ความชวยเหลือและการชวยกูจะมาถึงพวกยิวจากที่ อ่ืน
แตเธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตําแหนงราชินีก็เพ่ือ
ยามวิกฤตเชนน้ีก็เปนไดนะ ใครจะรู" (เอสเธอร 4:14)

ถาเธอไมเสียสละพระเจาก็คงจะทรงใชผูอ่ืนแทน แตการชวยประชาชาติ
ของเธอ เปนแผนการที่พระเจาไดทรงกําหนดไวสําหรับเธอ น่ีเปนวัตถุประสงค
ในชีวิตของเธอ อยาปลอยใหตัวเองตองพลาดไปจากวัตถุประสงค ในชีวิต
ของคุณไปเพราะการไมยอมใหพระเจาเขามาแทรกแซงแผนการของคุณเลย
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เราสามารถไลดูรายช่ือบุคคลที่เช่ือฟงพระเจาและกระทําการเสียสละเพ่ือ
พระองคตอไปไดอีก พระคัมภีรเรียกบุคคลเหลาน้ีวาเปนผู ที่  "แผนดินโลก
ไมสมกับคนเชนน้ัน" (ฮีบรู 11:38)

บุคคลที่ เราไดอานเรื่ องราวของเขาน้ันเปนคนที่ ไดรับความไมสะดวก
เพ่ือคนอ่ืนจะมีชีวิตที่ สุขสบายข้ึน พระเยซูทรงส้ินพระชนมเพ่ือเราจะไดชีวิต
และมีชีวิตที่บริบูรณ เหลาทหารเสียชีวิตเพ่ือใหบรรดาประชาราษฎรไดอยูบาน
อยางปลอดภัย คุณพอทุกคนออกไปทํางานเพ่ือครอบครัวจะไดมีชีวิตที่ดี บรรดา
คุณแมทั้งหลายตองผานความเจ็บปวดจากการคลอด เพ่ือนําชีวิตนอยๆ เขามา
สูโลก เห็นไดชัดเจนทีเดียววาตองมีใครบางคนที่ยอมประสบกับความเจ็บปวด
หรือความไมสะดวกสบายเพ่ือใหคนอ่ืนไดรับส่ิงที่ดีอยูเสมอ

บทน้ีมีความสําคัญมาก เพราะถาการเปนสวนหน่ึงของการปฏิรูปความรัก
เปนเพียงแตความคิดที่ทําใหคุณรูสึกดี คุณก็จะเปล่ียนความคิดที่จะเปนสวนหน่ึง
ของเรื่องน้ีทันทีที่ตระหนักไดวา เพ่ือจะดําเนินชีวิตอยูในความรักน้ัน คุณตองทํา
บางส่ิงที่คุณไมอยากทํา คุณอาจจะตองทนกับบางคนที่คุณอยากจะหนีไปไกลๆ
เพราะวาความรักอดทนตอขอบกพรอง และความออนแอของผูอ่ืน คุณอาจตองอยู
ในที่ที่ไมนาสนุกนัก เพียงเพราะวาคุณเปนแสงสวางอันเดียวในความมืด คุณอาจ
ตองออกจากที่ๆ คุณอยู เพราะวาส่ิงรอบตวัลอลวงใหคุณกระทําบาป อันทีจ่รงิแลว
อับราฮัมอาศัยอยูทามกลางบรรดาคนที่นมัสการรูปเคารพซ่ึงก็รวมถึงญาติพ่ีนอง
ของเขาดวยเชนเดยีวกนั ดงัน้ันจึงไมนาแปลกใจวาพระเจาทรงส่ังเขาใหละทิง้บานเกดิ
และผูคนของเขาเสีย บางครั้งพระเจาก็ทรงแยกเราออกจากส่ิงที่เราคุนเคย
เพ่ือจะทรงสําแดงใหเราไดเห็นวาส่ิงใดกันที่พระองคประสงคจะใหเราไดเห็น

ถาคุณยอมรับเอาความไมสะดวก หรือการแทรกแซงจากพระเจาไดแลว
พระองคกส็ามารถใชชีวิตของคุณเพ่ือนําความเปล่ียนแปลงมาสูโลกน้ีได แตถาหาก
คุณยังคงตดิอยูกับความสะดวกสบายสวนตวั พระเจากจ็ะทรงผานคุณไป และไปหา
คนที่อดทนตอความไมสะดวกไมสบายในชีวิตไดมากกวา

ถาคุณยอมรับเอาความไมสะดวก หรือการแทรกแซง
จากพระเจาไดแลว พระองคก็สามารถใชชีวิตของคุณได





69

โสโดมกับโกโมราห

คุณอาจจะเคยไดยินถึงเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห ตลอดจนความช่ัวชา
สามาลยที่ดําเนินไปในทั้งสองเมือง แตส่ิงใดกันที่ผูคนในเมืองดังกลาวไดกระทํา
ซ่ึงเปนส่ิงที่ ไมเปนที่พอพระทัยของพระเจาเปนที่ สุด? เรามักมีความคิดวา
ความวิตถารทางเพศของพวกเขากระทําใหความอดกล้ันพระทัยของพระเจา
หมดลงและเปนเหตุใหพระองคทรงทําลายลางพวกเขา แตอันที่จริงแลวตนเหตุ
ที่ทําใหพระองคทรงตอตานพวกเขาเปนคนละสถานการณกัน ฉันรู สึกตกตลึง
เมือ่ไดเห็นความจริงที่อยูเบือ้งหลังการทําลายลางน้ี ฉันคนพบความจรงิขอน้ีขณะที่
กําลังคนหาขอพระธรรมเกี่ยวกับความจําเปนที่เราจะตองเล้ียงดูบรรดาผูยากไร
"ดูเถิด น่ีแหละเปนความช่ัวของโสโดมนองสาวของเจา คือตัวเขาและลูกสาวของ
เขามีความจองหอง มีอาหารเหลือรับประทานและมีความสบายเกินไมชวยเหลือ
คนยากจนและคนขัดสน เขาเย่ือหย่ิงและกระทําส่ิงลามกตอหนาเรา เพราะฉะน้ัน
เมื่อเราเห็นแลว เราจึงขจัดเขาเสีย" (เอเสเคียล 16:49-50)

ปญหาของเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราหก็คือพวกเขามีมากเกินไป และ
ไมแบงปนส่ิงเหลาน้ันกับคนที่ยากไรขัดสน พวกเขาเฉ่ือยชา ใชชีวิตอยางฟุงเฟอ
ฟุมเฟอย ซ่ึงนําไปสูการกระทําอันนารังเกียจตางๆ เราเห็นไดอยางชัดเจนจาก
เรื่องน้ีวา ความเฉ่ือยชาและการสะดวกสบายมากเกินไปไมดีสําหรับเรา และอาจ
นําไปสูปญหาหนักกวาเดิมได การไมแบงปนส่ิงที่เรามีอยูใหกับคนที่มีนอยกวาน้ัน
เปนส่ิงทีไ่มด ีและมักเปนอันตราย เพราะวาการใชชีวิตแบบเห็นแกตัวน้ันเปดประตู
ใหกับมารไดคืบหนา ส่ิงเหลาน้ีไมเพียงแตไมดีสําหรับเราเทาน้ัน มันยังเปนส่ิงที่
ไมเปนทีพ่อพระทัยสําหรับพระเจาอีกดวย พระองคทรงคาดหวังใหเราเปนชองทาง
ใหพระองคไดทรงเคล่ือนไหว ไมใชเปนที่เก็บกักที่กันตุนทุกอยางเอาไวสําหรับตัว
ของเราเอง

เราเห็นคุณคาของความสะดวกสบายๆ ตางที่มีอยู แตฉันคิดวาดวยวิธีการ
บางอยาง มารก็ใชความสะดวกสบายบั่นทอนเรา เมื่อเราเต็มใจจะพบความ
ไมสะดวกสบายเพ่ือเช่ือฟงพระเจา หรอืเพ่ือชวยเหลือคนทีต่องการความชวยเหลือ
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เรากลายเปนคนที่ ติดความสะดวกสบายไปเสียแลว และเราก็จําเปนจะตอง
ระมัดระวังตัวเองใหดี ฉันชอบของดีๆ ชอบส่ิงที่สะดวกสบายตางๆ เชนเดียวกับ
คนสวนใหญ แตฉันพยายามทีจ่ะไมออกปากบนเวลาทีไ่มมขีาวของทีต่วัเองอยากได
ฉันตระหนักไดเชนกันวาความไมสะดวกสบายเกือบจะเปนสวนหน่ึงของการ
ชวยเหลือผู อ่ืนเสมอ และฉันก็รู ดีวาพระเจาทรงเรียกฉันใหชวยเหลือผู อ่ืน
และประสงคใหฉันทําเชนน้ันดวยทาทีที่ดี

ฉันไมชอบถูกขัดจังหวะขณะที่กําลังเขียนหนังสือ มันเปนเรื่องไมสะดวก
เวลาที่ถูกขัดจังหวะ เพราะวาฉันตองพยายามผลักดันตัวเองใหกลับไปทํางานได
อยางล่ืนไหล เหมือนเมื่อกอนหนาใหได เมื่อสักครูน้ีฉันเองถูกทดสอบ โทรศัพท
ของฉันดังข้ึนและฉันกเ็ห็นวาน่ันเปนหมายเลขโทรศัพทของผูหญิงคนหน่ึงทีอ่าจจะ
ตองการใหฉันฟงเธอพูดถึงชีวิตสมรสอันลุมๆ ดอนๆ อยูพักใหญๆ ฉันไมไดอยาก
หยุดเขียนเลย แตกร็ูสึกวาตวัฉันเองควรจะทําอยางน้ัน เพราะผูหญิงคนน้ีเปนทีรู่จัก
และไมมีใครที่ เธอจะไววางใจพูดดวยได การที่ คนๆ หน่ึงเปนที่ รู จักน้ันไมได
หมายความวาเขาจะไมเดียวดาย เธอรูสึกเดียวดาย มีปญหา และตัวของเธอน้ัน
เปนทีรู่จักดีในระดบันานาชาต ิพระเจาประสงคจะใหฉันหยุดเขียนเกีย่วกบัความรกั
เพ่ือจะลงมือกระทําจริงๆ! ลองจินตนาการ ดูเถิด...พระเจาประสงคใหเราลงมือ
กระทําในส่ิงที่เราบอกวาเราเช่ือ
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ความปรารถนาเปนแรงกระตุนทีท่รงพลัง ในทีสุ่ดฉันกไ็ดพบกับความจรงิวา
ถาฉันอยากจะทําบางส่ิงบางอยางจรงิๆ แลวละก็ ฉันก็จะพบวิธีทีจ่ะทําส่ิงน้ันจนได
ผูคนถามฉันอยูบอยๆ วา ฉันทําทุกๆ อยางที่ทําอยูน้ีไดอยางไรกัน ฉันก็เพียงแต
ตอบวา "เพราะวาฉันอยากทํา" ฉันระลึกวาพระเจาทรงโปรดประทานพระคุณและ
ใสความปรารถนาไวในหัวใจของฉัน แตขอเทจ็จรงิก็คือ ฉันอยากจะทําส่ิงน้ันๆ และ
น่ันก็ผลักดันใหฉันลงมือทํา ฉันอยากจะทําส่ิงที่พระเจาประสงคใหฉันทํา น่ันคือ
ฉันอยากจะชวยเหลือผูคน และฉันอยากจะบรรลุเปาหมายชีวิตของฉัน หรือดังที่
ทานอัครทูตเปาโลไดกลาวเอาไววา "ขาพเจาตองการจะเสร็จการแขงขัน"

คุณอาจจะถามวา "แลวถาหากฉันไมมีความปรารถนาละ?" เห็นไดชัดวา
คุณมีความปรารถนาที่จะทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา มิฉะน้ันแลวคุณก็คงวาง
หนังสือเลมน้ีลงหลังจากที่ ไดอานจบบทที่หน่ึงไปแลว ถาคุณมีความสัมพันธ
กบัพระเจาผานทางพระเยซูครสิต คุณก็จะมคีวามปรารถนาทีจ่ะทําส่ิงทีด่ ีเพราะวา

ความรกัจกัพบหนทาง

ความลมเหลวจะมิอาจเอาชนะขาพเจาลงได
ถาหากความมุงม่ันของขาพเจาน้ันเขมแข็งพอ

อ็อก แมนดิโน
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พระองคไดทรงประทานพระทยัของพระองคและพระวิญญาณใหแกคุณ พระธรรม
เอเสเคียล บทที่ 11 ขอที่ 19 สัญญาดังน้ี "เราจะใหจิตใจเดียวแกเขา และเราจะ
บรรจุจิตวิญญาณใหมไวในเขา เราจะนําใจหินออกไปเสียจากเน้ือของเขา และให
ใจเน้ือแกเขา" เราอาจจะกลายเปนคนเกียจคราน เฉ่ือยชา หรือเห็นแกตัว และ
จําเปนจะตองจัดการส่ิงตางๆ เหลาน้ีเปนครั้งคราว แตเปนเรื่องที่เปนไปไมไดเลย
ที่คุณในฐานะผูเช่ือจะมีพระทัยของพระเจาแลวจะไมอยากเช่ือฟงพระองคและ
ชวยเหลือผูคน

ฉันคิดวาคําถามก็คือ คุณอยากไดมันมากแคไหน? คุณอยากจะทําตาม
นํ้าพระทยัของพระเจามากกวาทําตามใจตวัเองหรอืไม? คุณอยากไดมนัมากพอทีจ่ะ
สละส่ิงอ่ืนๆ เพ่ือใหไดมันมาหรือไม?

ไมนานมาน้ี มีชายหนุมคนหน่ึงเลาใหฉันวาเขาไมมีความสุขเอาเสียเลย
เขาบอกฉันวาเขารูวาพระเจาทรงเรียกเขาใหกาวข้ึนไปสูตําแหนงที่ สูงกวาเดิม
แตเขาไมเต็มใจจะเสียสละบางส่ิงที่จําเปน ฉันรูสึกเสียใจไปกับเขา เพราะวาฉัน
ไมอยากใหเขาพลาดความช่ืนชมยินดีที่รออยูเบื้องหลังการเสียสละ ฉันหวังวา
เขาจะเปล่ียนใจ

ถาเราอยากจะทําอะไรสักอยางจริงๆ แลวละก็ เราจะหาวิธีพบจนได ถาเรา
ไมยอมรับความจรงิขอน้ี เราก็จะใชชีวิตไปกบัขออางสารพัดวาเพราะเหตุใดเราจึง
ไมอาจทําส่ิงตางๆ ได ขออางเปนอันตรายมาก และฉันเช่ือวามันเปนเหตุผลหลัก
ประการหน่ึงที่ทําใหเราไมคืบหนาอยางที่ใจเราปรารถนา บางที่คุณอยากจะออก
กําลังกาย แตคุณก็มีขออางวาเพราะเหตุใดคุณจึงออกกําลังกายไมได บางทีคุณ
อาจจะอยากใชเวลากับครอบครัวมากข้ึน แตคุณมีขออางวาเพราะเหตุใด คุณจึง
ทาํไมได คุณอาจจะระลึกไดวาคุณจําเปนจะตองชวยเหลือคนอ่ืนมากข้ึน และคุณกอ็าจ
จะอยากทําส่ิงน้ี แตก็มีเหตุผล (ขออาง) เสมอวาเพราะเหตุใดคุณจึงไมไดลงมือ
ทําจริงๆ มารเปนผูที่คอยใสขออางใหเรา เราจะติดอยูกับการใชชีวิตที่ไรความ
ช่ืนชมยินดีและไมเกิดผล จนกวาเราตระหนักไดวา ขออางเหลาน้ันเอง ที่ปลนเอา
ส่ิงดีไปจากเราและทําใหเราไมเช่ือฟงพระเจา





73

เพ่ือนบานท่ีดี

พระเยซูไดตรสัเอาไววา "จงรักพระองคผูเปนพระเจาของเจาดวยสุดจิตสุดใจ
ของเจา ดวยสุดกําลังและส้ินสุดความคิดของเจา และจงรักเพ่ือนบานเหมือนรัก
ตนเอง" (ลูกา 10:27) พระองคยังไดตรัสกับชายนักกฎหมายที่พระองคไดทรง
สนทนาดวยตอไปวา ถาหากเขาทําเชนน้ันเขาจะมีชีวิต ซ่ึงหมายถึงวาเขาจะมี
ความสุขกับชีวิตที่กระฉับกระเฉง คลองแคลว เต็มไปดวยพลังชีวิตที่ ไดรับ
การอวยพรไมรูจักจบส้ินในแผนดินของพระเจา ชายคนน้ีจึงกลาววา "ใครเปน
เพ่ือนบานของขาพเจา?" ดวยตองการจะกระทําตนใหเปนผูที่ปราศจากขอตําหนิ
ใดๆ เขาอยากจะรูวาใครกันทีเ่ขาควรจะแสดงความรกั และพระเยซูทรงตอบสนอง
โดยทรงเลาเรื่องราวหน่ึงใหเขาฟง

ชายคนหน่ึงถูกหมูโจรเขาทํารายขณะที่กําลังเดินทางอยู พวกโจรแยงชิง
ขาวของของเขาไปพรอมกับทุบตีเขาแลวทิ้งเขาไวเจียนตายที่ขางถนน นักบวช
(คนเครงศาสนา) เดินผานมาและเห็นคนที่กําลังตองการความชวยเหลือก็เดิน
หลบไปที่อีกฟากหน่ึงของถนน ฉันไมรูวาเขาอยูที่ อีกฟากหน่ึงของถนนอยูแลว
หรือวาเขาเดินขามฟากไปเพ่ือวาชายที่บาดเจ็บจะไดไมเห็นเขาและรองขอความ
ชวยเหลือ แตเขาไดตรวจสอบใหแนใจแลววาเขาไมตองเดินเขาไปหาชายที่ไดรับ
บาดเจ็บ หลังจากน้ันคนเลวี ซ่ึงก็เปนคนเครงศาสนาเชนกันก็เดินผานมา และ
เดินอยูที่ อีกฟากหน่ึงของถนนเชนกัน บางทีชายเครงศาสนาทั้งคูกําลังรีบไปที่
คริสตจักรและไมมีเวลาทําในส่ิงที่คริสตจักรนาจะไดสอนพวกเขาใหลงมือกระทํา
คนเคร งศาสนามักตอบสนองตอความตองการความชวยเหลือดวยถอยคํา
ทางศาสนา แตไมหยิบย่ืนความชวยเหลือจริงๆ จังๆ ฉันเช่ือวาน่ีเปนปญหาใหญ
ที่สุดปญหาหน่ึงของความเปนคริสตชนที่เรามีอยูในทุกวันน้ี เราภาคภูมิใจในส่ิงที่
เรา "รู" แตไมไดลงมือทําอะไรมากนักกับความรูที่มีอยู เราพูดมากแตไมไดแสดง
ใหคนอ่ืนเห็นในส่ิงทีพ่วกเขาตองการจะเห็นอยูตลอดเวลา น่ันคือการแสดงความรกั
ดวยการกระทํา
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หลังจากที่ ชายเครงศาสนาสองคนผานชายที่ ตองการความชวยเหลือ
อยางที่สุดไป ชายชาวสะมาเรีย ซ่ึงไมไดเปนคนเครงศาสนาเดินทางมา เมื่อเขา
สังเกตเห็นชายที่ตองการความชวยเหลือ เขาก็รูสึกเมตตาสงสาร เขาเขาไปหา
ชายคนน้ันและทําแผลให หลังจากน้ันเขาใหชายที่ไดรับบาดเจ็บข้ึนน่ังบนหลังมา
และพาไปที่โรงแรมพรอมกับจายคาจางสองวันใหกับเจาของโรงแรมพรอมกับ
กําชับใหเขาดูแลชายคนน้ีจนกวาเขาจะกลับมาและจะจายคาใชจายเพ่ิมเติม
หลังจากน้ันให จากน้ันพระเยซูก็ทรงถามนักกฎหมายวาคนไหนในชายสามคนน้ี
ที่พิสูจนตัวเองวาเปนเพ่ือนบาน (ดู ลูกา 10:27-37)

หลายแงมุมของเรื่องน้ีเรียกความสนใจของฉัน ประการแรก อยางที่ฉัน
ไดกลาวไปแลววาคนเครงศาสนาไมไดทําอะไร เราตองปฏิเสธทีจ่ะไมลงมอืทําอะไร
เลยสักอยาง! แมวาส่ิงที่ เราทําจะเล็กนอย แตเราก็ตองหาหนทางทําบางส่ิง
เพ่ือจะตอบสนองตอความตองการความชวยเหลือที่พระเจาทรงกระทําใหเรา
ตระหนักถึงน้ัน ฉันยอมรับวามีบางเวลาที่เราทําไดแคอธิษฐานเทาน้ันหรืออาจจะ
เปนการพูดใหกําลังใจ แตเราก็ควรจะรอนรนมากพอที่จะหาหนทางที่จะชวยเหลือ
อยางนอยที่สุด เราควรจะนึกถึงเรื่องน้ี และไมทึกทักเอางายๆ วาเราทําอะไร
ไมไดเลย หรือที่แยกวาน้ันก็คือหาขออางที่จะไมทําอะไรเพียงเพราะวาเราไมอยาก
ถูกกวนใจ

ส่ิงตอไปในเรื่องน้ีที่กระทบใจฉันก็คือ ชาวสะมาเรียยอมเปนธุระชวยเหลือ
ชายที่ไดรับบาดเจ็บ ฉันจินตนาการวา น่ันกินเวลาและทําใหการเดินทางของเขา
ลาชาออกไปมากเลยทเีดียว เห็นไดชัดวาเขาจําเปนจะตองไปยังบางแหง เพราะวา
ตัวเขาทิ้งชายที่ไดรับบาดเจ็บเอาไวนานพอที่จะไปจัดการธุระของตัวเองเสียกอน
ที่จะกลับมา เขาลงทุนดวยเงินทองและเวลา และตัวเขาเองเต็มใจจะพบกับความ
ไมสะดวกสบาย เพ่ือจะดูแลคนบางคนที่ตองการความชวยเหลือ

ฉันยังเห็นอีกวา ชาวสะมาเรียไมยอมใหความจําเปนฉุกเฉินเบี่ยงเบนเขา
ออกไปจากเปาหมายดั้งเดิม น่ีเปนเรื่องสําคัญเชนกัน เพราะบางครั้งคนเราก็ถูก
ความรูสึกเมตตาครอบงําเสียจนหลงลืมทีจ่ะจดจออยูทีเ่ปาหมายของตวัเองนานพอ
ทีจ่ะลงมือทํามนัจนสําเรจ็ ซานดรา ลูกสาวของเราชอบชวยเหลือคนมากๆ และน่ัน
ก็เปนส่ิงที่ดี เมื่อวานน้ีเองเธอโทรศัพทมาหาฉันและขอใหฉันอธิษฐานเผื่อเธอดวย
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เพ่ือวาตวัเธอน้ันจะไดรูวาควรชวยเหลือใครและควรชวยแคไหน เธอมลูีกสาวแฝด
ที่ตองคอยดูแล มีช้ันเรียนเกี่ยวกับการเปนพอแมที่ตองสอนที่คริสตจักร และมี
ความรับผิดชอบที่รูสึกวาจําเปนตองแบกรับ กระน้ันตัวเธอก็ยังคงไดยินเกี่ยวกับ
ความขาดแคลนตางๆ และยังอยากจะชวยเหลืออยูเรื่อยๆ! บอยครั้งที่เธอเขาไป
เกี่ ยวของกับการใหความชวยเหลือโดยที่ ไมทันได คิดใหถ วนถี่ เสียกอนว า
ความชวยเหลือที่วาน้ันคืออะไร และจะตองชวยเหลืออยางไรบางจึงจะไมละเลย
ส่ิงที่ ตัวเธอเองควรใหความสําคัญสูงสุด ผลก็ คือบางครั้ งความปรารถนาดี
ของเธอน้ันก็ลงเอยดวยความคับของใจ สับสน ซ่ึงไมใชพระประสงคของพระเจา
เลยแมแตนอย

ฉันหนุนใจใหซานดราทําในส่ิงที่ ชาวสะมาเนียในเรื่ องที่พระเยซูทรง
เลาน้ันไดกระทํา และฉันก็อยากจะหนุนใจคุณเชนเดียวกัน จงเต็มใจที่จะเปล่ียน
แผนการและพบกับความไมสะดวกสบาย เต็มใจที่จะใหเวลาและเงินทอง ในกรณี
ที่ จําเปน ถาการให น้ันจะชวยตอบสนองตอความตองการความชวยเหลือได
แตอยาพยายามทําทุกอยางดวยตนเองในเวลาที่คนอ่ืนๆ ก็ชวยเหลือไดเชนกัน
ชาวสะมาเรียจดบันทึกให เจาของโรงแรมวาตองชวยเหลืออยางไรบางเพ่ือ
ตัวเขาน้ันจะไดจดจอกับส่ิงที่ตองเดินทางไปกระทําได

ดเูหมอืนวามารจะไมคอยสนใจเลยวาเราจะออกนอกลูนอกทาง ไปทางใดบาง
แคขอใหเรายังไมเดินอยูบนเสนทางก็เปนอันวาใชไดแลว กลาวอีกอยางก็คือ
คนบางคนอยูเฉยๆ ไมยอมลงมือทําอะไรเลย สวนบางคนกลับทําส่ิงสารพัดจน
เกิดความทอใจ หรือไมก็มาบนวาโดนคนอ่ืนเอารัดเอาเปรียบชีวิตทุกดานของเรา
ตองมีความสมดุล การชวยเหลือผูอ่ืนก็เชนเดียวกัน ฉันไดรับบทเรียนดวยความ
ยากลําบากวา ไมมีทางที่เราจะทําไดดีไปหมดทุกเรื่องหรอก น่ีเปนความจริง
สําหรับเราทุกคน แตเราก็ตองไมยอมใหความกลัววา ตัวเองจะเขาไปพัวพันกับ
เรื่องตางๆ มากเกินไปจนไมยอมทําอะไรไปเลย

ฉันยังเห็นอีกวา ชาวสะมาเรียไมไดจํากัดเพดานสูงสุดที่เขาจะยอมจายไปให
กับการชวยเหลือน้ันๆ เขาบอกกับเจาของโรงแรมวา เมื่อเขากลับมา เขาจะจาย
คาดูแลที่ตองจายเพ่ิมเติมทั้งหมด เราไมคอยไดพบคนที่ เต็มใจจะทําทุกอยาง
ที่ จําเปนจะตองทํา
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ดังที่ฉันไดกลาวไปแลว บางครั้งเราตองกําหนดขอบเขตเพ่ือปองกันส่ิงอ่ืนๆ
ทีเ่ราตองใหความสําคัญสูงสุด แตในกรณีน้ี เห็นไดชัดวา ชายคนน้ีมเีงินมาก ดังน้ัน
เขาจึงไมตองจํากัดขอบเขตความชวยเหลือ เขากระทําดวยจิตใจกวางขวาง ไมใช
กระทําดวยความหวาดกลัว พระเจาอาจจะไมส่ังใหเราทําทกุๆอยางทีจํ่าเปนสําหรบั
การแกปญหาหรอืตอบสนองตอความตองการความชวยเหลือ แตพระองคประสงค
ใหเราแตละคนทําในส่ิงที่เราสามารถกระทําได การใหทั้งหมดที่เรามีอยูเปนเรื่อง
ทาทาย และยืดความเช่ือศรัทธาของเราออกไปสูระดับที่สูงข้ึน แตมันก็ชวยใหเรา
ไดรูวาไมมีส่ิงไหนในโลกน้ีอาจยึดตัวเราเอาไวได

ฉันจําไดดีถงึเมือ่ครัง้ทีพ่ระเจาทรงส่ังใหฉันมอบเงนิทัง้หมดทีไ่ดสะสม รวมทัง้
บัตรของขวัญตางๆ การเสียสละทั้งหมดในระดับใหมน้ีเปนเรื่องยาก เพราะวาฉัน
ใชเวลานานสะสมเงินกอนน้ี และไดวางแผนเอาไววาจะออกไปชอปปง ในเวลาที่
เหมาะ ที่แปลกก็คือการสละบัตรของขวัญกลับเปนเรื่องยากที่ สุด ฉันมีบัตร
ของขวัญดีๆ อยูหลายใบทีไ่ดรบัตอนวันเกิด และตัวฉันก็มคีวามสุขที่ไดรูวามีมันอยู
กับตัว ถาฉันอยากจะใชมันข้ึนมา ฉันเคยชินกบัการให แตการใหทัง้หมดเปนการให
ระดบัใหมสําหรบัฉัน หลังจากที ่ใชเวลาโตเถยีงกบัพระเจาและหาขออางเทาทีคิ่ดได
มาสารพัด ในทีสุ่ดฉันกย็อมเช่ือฟง ความเจ็บปวดของการยอมปลอยใหทรพัยสมบตัิ
หลุดมือไปน้ันมีอยูเพียงช่ัวคราว แตความช่ืนชมยินดีที่เช่ือฟงพระเจา และการที่
ไดรูวาทรัพยสมบัติไมอาจยึดตัวฉันเอาไวไดน้ันอยูกับฉันถาวร

น่ันเปนครั้งแรกที่ ฉันถูกทดสอบในเรื่องน้ี แตน่ันก็ไมไดเปนการทดสอบ
ครัง้สุดทาย พระเจาทรงเลือกเวลาทีจ่ะทดสอบ พระองคทรงทดสอบเพ่ือประโยชน
ของเราเอง มันชวยกันเราไมใหติดอยูกับขาวของตางๆ พระเจาประสงคใหเรา
มคีวามสุขกับส่ิงตางๆ ทีพ่ระองคทรงประทานให แตพระองคก็ประสงคใหเราจดจํา
วาเราเปนเพียงผูอารักขา ไมใชเจาของ พระองคทรงเปนจอมเจานาย เรามีหนาที่
รับใชพระองคดวยความช่ืนชมยินดี ดวยสุดจิตสุดใจ และดวยทุกอยางที่มีอยู
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ใครคือเพ่ือนบานของฉนั?

คุณจะชวยเหลือใคร และเพ่ือนบานของคุณคือใครกัน? เพ่ือนบานก็คือ
ใครก็ตามที่ ผานเขามาในเสนทางของคุณและเปนคนที่ กําลังตองการความ
ชวยเหลืออยู อาจจะเปนคนที่ตองการใหคุณชวยฟง หรือบางคนที่ตองการคําชม
หรือคําหนุนใจ อาจเปนคนที่ตองการเวลาของคุณสักเล็กนอย บางทีอาจจะเปน
คนที่คุณอาจชวยหรือมีสวนชวยเรื่องการเงินของเขาได บางทีเพ่ือนบานของคุณ
ก็คือคนที่กําลังรูสึกเหงาและตองการใหคุณเปนเพ่ือนอยูก็ได

เมือ่ไมนานมาน้ี เดฟบอกกบัฉันวา พระเจาไดทรงขับเค่ียวตัวเขาเกีย่วกับการ
ใหเวลาเปนเพ่ือนกับบางคน ฉันคิดมาตลอดวาเขาเปนคนที่เปนมิตรมาก แตเขา
รูสึกวาพระเจาประสงคใหเขาใชเวลากับเรื่องน้ีมากข้ึน พระเจาทรงถามผูคนถึง
ส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวกับพวกเขา เพ่ือแสดงใหเห็นวาพระองคทรงหวงใยในฐานะบุคคล
คนหน่ึง หลายๆ คนที่เดฟใชเวลาดวยเปนคนที่เขาไมรูจักเลยสักนิดและอาจจะ
ไมมีโอกาสไดพบปะอีก บางครั้งคนที่เขาใชเวลาดวยเปนผูสูงอายุ หรือเปนคน
ที่มาจากตางประเทศซ่ึงพูดภาษาอังกฤษไดไมดีนัก และอาจจะรู สึกวาตัวเอง
พลัดถิ่นอยูก็ได เมื่อไมนานมาน้ี เดฟไดบอกกับฉันเกี่ยวกับชายพิการคนหน่ึง
ที่คนในรานกาแฟพากันจองดูอยู เขาใชเวลาพูดคุยกับสุภาพบุรุษทานน้ี ถึงแมวา
อาการพิการของเขาจะทําใหคําพูดที่เขาพูดน้ันฟงเขาใจยากอยูก็ตาม

เรามักหลีกเล่ียงคนที่มีบางอยางตางไปจากเราเพราะวาพวกเขาทําใหเรา
รูสึกไมสะดวกใจหรือทําอะไรไมถูก บางทีเราควรจะคิดวาพวกเขารู สึกอยางไร
แทนที่จะทําในส่ิงที่สะดวกสําหรับเรา

วิธีการที่ เราจะแสดงตัววาเปนเพ่ือนบานที่ดี น้ันอาจจะมีอยูยาวเหยียด
ไมรูจบแตถาเราอยากจะชวยผูคนและเปนพระพรสําหรับพวกเขาจริงๆ แลวละก็
เราจะหาวิธีการจนพบได จงจําไววาการเมินเฉยไมแยแสทําให เกิดขออาง
แตความรักจะหาหนทางจนพบ
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ส่ิงเล็กนอยกับผลกระทบอันยิ่งใหญ

พระเยซูทรงมิไดปลอยเวลาไปโดยเปลาประโยชน ดังน้ันเราจึงคาดคะเน
ไดวาทกุอยางทีพ่ระองคไดทรงกระทําลวนมคีวามหมายและเปนบทเรยีนอันย่ิงใหญ
ที่เราสามารถเรียนรูได ใหเราคิดถึงเมื่อครั้งที่พระองคไดทรงตัดสินพระทัยจะ
ลางเทาใหกับบรรดาสาวกของพระองค (ดู ยอหน 13:1-7) น่ันเปนเรื่องอะไรกัน?
พระองคทรงมีบทเรียนหลายๆ อยางอยู ในพระทัยที่ ทรงอยากจะสอนแก
บรรดาสาวก พระเยซูทรงเคยเปนและยังคงทรงเปนพระบุตรของพระเจา
อยูในเวลาน้ี แทจริงแลวพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงประจักษเปนพระบุคคล
ที่สองในพระตรีเอกานุภาพ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา พระองคทรงสําคัญและจะ
มิทรงลางเทาใหกับผูใดก็ได โดยเฉพาะอยางย่ิงบรรดาผูที่เปนศิษยของพระองค
แตพระองคไดทรงกระทําเชนน้ัน เพราะวาทรงตองการจะสอนพวกเขาไดรูวา
พวกเขาอาจมีสิทธิอํานาจได แตกระน้ันก็ยังคงเปนผูรับใชอยูในเวลาเดียวกัน
ในทุกวันน้ีหลายๆ คนพลาดที่จะเรียนรูถึงบทเรียนสําคัญบทน้ีไป

ในสมัยของพระเยซู เทาคนคอนขางสกปรก ผูคนเดินทางไปตามถนนดิน
และสวมรองเทาซ่ึ งประกอบดวยสายรัดกับแผนรองเทาเทาน้ัน สมัยน้ันมี
ธรรมเนียมวาแขกตองลางเทากอนเขาเรือน แตวาโดยทั่วไปแลวคนรับใชจะเปน
คนทําหนาที่ น้ี ไมใชเจานายประจําบาน พระเยซูทรงถอดเส้ือคลุมตัวนอกออก
แลวทรงสวมผาขนหนูของคนรับใช น่ีเปนอีกทาทีหน่ึงที่ทรงตั้งพระทัยใหเปน
บทเรียนแกบรรดาสาวก พระองคทรงประสงคจะแสดงให เราได เห็นวาเรา
สามารถวาง "ตําแหนงตางๆ" ในชีวิตลง นานพอจะรับใชผูอ่ืน และไมตองกลัววา
จะสูญเสียตําแหนงเหลาน้ันไป

เปโตร ซ่ึ งเปนสาวกที่ ชางแสดงความคิดเห็นออกมาตรงๆ มากที่ สุด
ไดปฏิเสธอยางรุนแรงที่จะใหพระเยซูทรงลางเทาของเขา แตพระเยซูตรัสวา
ถาหากพระองคมไิดทรงลางเทาของเขา พระองคกบัเขาก็จะมิไดเปนมิตรแทตอกนั
กลาวอีกนัยก็คือ พระเยซูกับเปโตรตองกระทําส่ิงตางๆ เพ่ือกันและกัน เพ่ือให
ความสัมพันธระหวางกันน้ันเขมแข็งดี จะมีชีวิตสมรสของคนสักกี่ คู กันหนอ
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ที่อาจประคับประคองเอาไวได หรืออยางนอยที่สุดก็ดีข้ึน ถาคูสมรสทั้งสองฝาย
ไดเอาหลักการน้ีไปใช

สองสามปที่ผานมาน้ี ฉันตัดสินใจวาจะไมยอมคบหากับใครในลักษณะความ
สัมพันธดานเดยีวอีกแลว หมายถึงความสัมพันธที่ฉันเอาแตเปนฝายให สวนอีกคน
เปนฝายรับอยูตลอดเวลา แบบน้ีไมถือวาเปนความสัมพันธที่แทจริง รังแตจะกอ
ใหเกิดความรู สึกขมข่ืนและขุนเคืองใจข้ึนเทาน้ัน การกระทําส่ิงตางๆ เพ่ือกัน
และกันไมใชเปนส่ิงที่เราควรจะทําเทาน้ัน แตเปนเรื่องที่เราจําเปนตองทํา น่ีคือ
สวนสําคัญที่จะชวยใหเรารักษาความสัมพันธอันดีไวได

เราทําหลายส่ิงหลายอยางใหกับลูกๆ ของเรา แตพวกเขาก็ทําหลายส่ิง
หลายอยางใหแกเราดวย ส่ิงที่พวกเขาทําใหแกเราน้ันอาจเปนส่ิงที่เราทําเองก็ได
แตพวกเขาจําเปนจะตองหยิบย่ืนใหแกเราเชนเดียวกับที่รับไปจากเรา และเราก็
จําเปนจะตองใหพวกเขาทําเชนน้ันดวย การใหไมจําเปนวาจะตองเปนการ
ตอบสนองตอความตองการความชวยเหลืออยางย่ิงยวดเทาน้ัน บางครั้งเราก็อาจ
รูสึกอยากทํา บางอยางใหกับคนที่ดูเหมือนวาจะไมตองการส่ิงที่เราทําใหแกเขา
ไดเลยสักนิด ถาไมมีความตองการ แลวอยางน้ันเราจะทําไปเพ่ืออะไรกัน?
น่ันก็เพราะวา ไมวาจะเปนการใหแบบใดก็ตามลวนเปนส่ิงที่ ใหกําลังใจและ
ทําใหคนอ่ืนรู สึกวาตัวเองเปนที่รัก เราทุกคนตองการรู สึกวาตนเองเปนที่รัก
ไมวาเราจะมี "อะไรๆ" มากขนาดไหนแลวก็ตาม จงใชทรัพยากรที่คุณมีอยูใหเปน
พระพรสําหรับคนอ่ืน แลวคุณจะไมมีวันขาดแคลนทรัพยากรเหลาน้ันเลย

การลางเทาเปนงานต่ําตอยซ่ึงถูกสงวนไวใหกับคนรับใช กระน้ันกลับมี
บทเรียนอันย่ิงใหญ น่ันคือจงถอมตัวคุณลงและเต็มใจกระทําส่ิงเล็กนอยตางๆ
ที่อาจสรางผลกระทบอันย่ิงใหญได

การกระทําส่ิงตางๆ เพ่ือกันและกัน ไมใชเปนส่ิงที่เรา
ควรจะทําเทาน้ัน แตเปนเรื่องที่เราจําเปนตองทํา
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ส่ิงเล็กนอย แตมีความหมายมาก

เราไดพาวงดนตรี "เดลิเรียส" (Delirious!) ไปมิชชันทริปกับเราที่ประเทศ
อินเดีย สตู นักตีกลองของวงในขณะน้ันไดรับแถบหนังเล็กๆ จากเด็กหญิงยากไร
ซ่ึงกอนหนา ไดสวมใสแถบหนังน้ันเปนกําไลขอมือ ทาทีแหงความรักจากผูที่มีอยู
เพียงนอยนิดเชนน้ีไดพลิกผันชีวิตของสตู เขาไดพูดตอหนาผูคนจํานวนมากวา
ตราบที่เขายังมีชีวิตอยู เขาจะไมมีวันลืมบทเรียนน้ีเลย ถาผูที่มีอยูเพียงนอยนิด
เต็มใจที่จะใหแลวอยางน้ันตัวเขาจะทําอะไรไดเลา? ใชแลวส่ิงเล็กนอยอาจสราง
ผลกระทบอันย่ิงใหญได

ส่ิงเล็กนอยใดบางที่ คุณสามารถทําได? พระเยซูทรงลางเทาและตรัสวา
เราจะไดรับการอวยพรและเปนสุข ถาเราทําตามส่ิงที่พระองคไดทรงกระทําไว
เปนตวัอยาง ตอไปน้ีเปนรายการของบางส่ิงที่พระคัมภีรระบุไววาเราสามารถและ
ควรกระทําตอกันและกัน

• ดูแลกันและกัน
• อธิษฐานเผื่อกันและกัน
• ใสใจที่จะเปนพระพรตอกันและกัน
• แสดงความเมตตาตอกัน
• เปนมิตร มีใจกรุณา
• อดทนตอกันและกัน
• ทนตอความผิดและจุดออนของกันและกัน
• ไมถือสาเมื่อคนอ่ืนตั้งขอสงสัยในตัวเรา
• ยกโทษกันและกัน
• ปลอบโยนกันและกัน
• สัตยซ่ือ
• จงรักภักดี
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• เสริมสรางกันและกัน หนุนใจผู อ่ืน ยํ้าเตือนพวกเขาวา พวกเขาน้ัน
มีจุดแข็งอะไรบาง ในเวลาที่รูสึกออนแอ

• มีความสุขกับคนอ่ืนเวลาที่เขาไดรับการอวยพร
• ใหคนอ่ื นสําคัญมากกว า (ยอมใหคนอ่ื นนําหนาหรือให ส่ิ งที่ ดีที่ สุด

แกพวกเขา)
• เห็นใจกันและกัน
• รักษาความลับของผูอ่ืนและไมพูดถึงความผิดของเขา
• เช่ือในส่ิงที่ดีที่สุดของผูอ่ืน

ดังที่ฉันไดกลาวไปแลววา น่ีเปนเพียงรายการบางสวนเทาน้ัน ความรักมี
หลายโฉมหนาและแสดงออกไดหลายวิธี เราจะพูดคุยถึงการแสดงความรัก
ในเน้ือหาตอไป รายการขางตนน้ันเปนส่ิงพ้ืนๆ ที่ฉันคิดวาเราทุกคนลวนสามารถ
ทําไดถาหากเต็มใจ เราไมจําเปนจะตองวางแผนเปนพิเศษเพ่ือลงมือทําส่ิงเหลาน้ี
แตสามารถลงมือทํามันไดตลอดทั้งวันเมื่อมีโอกาส

เหตุฉะน้ันเมื่อเรามีโอกาส  ใหเราทําดีตอคนทั้งปวง
และเฉพาะอยางย่ิงตอครอบครัวที่มีความเช่ือ

กาลาเทีย 6:10

ความรักตองแสดงออก

เรามักคิดถึงความรักในฐานะส่ิงของ แตคําวารักน้ันก็เปนคํากริยาเชนกัน
ความรักตองทําบางส่ิงบางอยางเพ่ือจะคงสภาวะที่เปนอยู ธรรมชาติสวนหน่ึง
ของความรักน้ันตองการแสดงออก พระคัมภีรตั้งคําถามวา ถาเราเห็นถึงความ
ตองการความชวยเหลือแลวปดจิตใจทีป่ระกอบดวยความเมตตาเสียแลว ความรัก
ของพระเจาจะดํารงอยูในเราไดอยางไร (ดู 1 ยอหน 3:17) ความรักจะออนแอ
ลงเรื่อยๆ ถาไมมีการสําแดงความรัก ความจริงก็คือมันอาจเฉ่ือยชาไปโดยส้ินเชิง
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ถาหากเราตั้งใจที่จะยังคงเปนคนกระฉับกระเฉง คลองแคลว มุงที่จะลงมือกระทํา
ส่ิงตางๆ ขณะที่เราทําส่ิงตางๆ เพ่ือคนอ่ืนน้ัน เราก็อาจกันตัวเองไมใหเปนคน
เห็นแกตัว เฉ่ือยชา และไมเกิดผลได แกนสารของการกระทําแหงความรักก็คือ
พระเยซูไดทรงสละพระชนมชีพของพระองคเพ่ือเรา และเราก็ควรจะสละชีวิต
ของเราเพ่ือคนอ่ืน น่ันอาจฟงดูเหมือนกับตกขอบเกินไปใชไหม? โชคดีที่พระเจา
มิไดทรงเรียกใหพวกเราสวนใหญตองสละชีวิต ฝายรางกายเพ่ือคนอ่ืน แตเรา
ก็มีโอกาสที่จะสละ"ชีวิต"ของเราในแตละวันเพ่ือคนอ่ืน ทุกครั้งที่ คุณสละความ
ปรารถนาหรือความตองการของตัวเอง และทดแทนมันดวยการกระทําแหง
ความรักเพ่ือคนอ่ืน คุณก็กําลังสละชีวิตของคุณอยู ช่ัวขณะหน่ึง ช่ัวโมงหน่ึง
หรือวันหน่ึง

ถาเราเต็มลนไปดวยความรักของพระเจา ซ่ึงก็เปนเชนน้ันอยูแลว เพราะ
พระวิญญาณทรงเติมเต็มเราตอนที่เราบังเกิดใหม เราก็ควรยอมใหความรักน้ัน
หล่ังไหลผานชีวิตเราออกไป ถาความรักน้ันหยุดน่ิงเน่ืองจาก ความเฉ่ือยชา
ความรักน้ันก็ไมมีประโยชนอะไร พระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตร
องคเดียวของพระองค (ดู ยอหน 3:16) คุณเขาใจเรื่องน้ีหรือไม? ความรัก
ของพระเจาเปนส่ิงกระตุ นใหพระองคประทานบางอยางออกไป เปนเรื่องที่
ไรประโยชนที่จะพูดวาเรารักคนอ่ืนโดยที่เราไมได ทําอะไรใหพวกเขาเลย ลองหา
ปายใหญๆมาติดในบานคุณ แลวเขียนขอความลงไปวา "วันน้ีฉันไดลงมอืชวยเหลือ
อะไรแกคนอ่ืนแลวบาง?" คุณอาจจะเอาติดไวหลายๆ ที่หนอย เพ่ือคอยเตือนใจ
ตนเองใหนึกถึงเปาหมายของชีวิต ในขณะที่ตัวคุณกําลังพัฒนาอุปนิสัยใหมๆ
เพ่ือจะไดกลายเปนนักปฏิวัติดวยความรัก

ความรักเปนเรื่ องของการกระทํา ความรักไมใชแคทฤษฎีหรือถอยคํา
คําพูดเปนส่ิงที่สําคัญและเราอาจแสดงความรักตอคนอ่ืนไดโดยทางคําพูด แตเรา
ควรใชทุกชองทางที่เปนไปไดเพ่ือแสดงความรักอยูเสมอ

วันน้ีคุณทําอะไรเพ่ือแสดงความรักตอคนอ่ืนไดบาง? ลองใชเวลาคิดถงึเรือ่งน้ี
 ี้แลวลงมือวางแผนทําอะไรสักอยางหน่ึง อยาปลอยใหแตละวันผานไปโดยที่คุณ
ไมยอมทําใหคนอ่ืนมีความยินดีเพ่ิมข้ึนเลย
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การไมลงมือทําอะไรเลยเปนเรื่องงาย แตก็เปนอันตรายมาก เพราะถาเรา
ไมตอสูกับความช่ัวรายเลยมันก็จะทวีมากข้ึน บอยครั้งที่เราทุกคนลวนตกหลุม
กับดักของการบนวาเรื่องตางๆ ที่ไมถูกตองทั้งในสังคมและในชีวิตของเราเอง
แตการบนวากไ็มไดทําใหอะไรดีข้ึนมา กลับทําใหเราย่ิงทอใจหนักกวาเดมิ เพราะวา
ไมมีพลังในทางสรางสรรคอยูในคําบน

ใหเราจินตนาการดูวาโลกน้ีจะสับสนวุนวายเพียงใด ถาพระเจาทรงเอา
แตบนวาส่ิ งต างๆไดผิดเพ้ี ยนไปจากเดิมที่ พระองคทรงเนรมิตสร างข้ึ นมา
แตพระเจามิไดทรงบน พระองคยังคงทรงไวซ่ึงคุณความดีและกระทําการเพ่ือ
ความยุติธรรมตอไป พระองคทรงทราบดีวาพระองคสามารถเอาชนะความช่ัวได
ดวยความดี! แนที่เดียววาความช่ัวรายน้ันมีฤทธ์ิอํานาจ แตความดีมีฤทธ์ิอํานาจ
ย่ิงกวา

ชนะความชวัดว้ยความดี

ส่ิงท่ีจําเปนท้ังส้ินสําหรับชัยชนะของมารก็คือ
การท่ีคนดีไมลงมือกระทําอะไรเลย

เอ็ดมุนด เบอรเคอ
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เราจําเปนจะตองหยุดและระลึกวา พระเจาทรงทํางานผานประชากรของ
พระองค ถูกแลว พระเจาทรงประเสริฐอยูทุกเวลา แตพระองคทรงเลือกที่จะ
ทํางานในโลกน้ีผานทางลูกๆของพระองคคือคุณกับฉันน่ันเอง การตระหนักไดวา
พระเจาสามารถทําการไดมากกวาน้ีอีกหากเรายอมอุทศิตวัทีจ่ะรกัและกระทําการดี
ทําให เราตองถอมใจลง เราตองจดจําพระบัญชาของพระเยซูซ่ึ งปรากฏใน
พระธรรมมัทธิว บทที่ 5 ขอที่ 16 ที่วา "จงสองสวางแกคนทั้งปวง เพ่ือวาเมื่อเขา
ไดเห็นความดีที่ทานทํา เขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค"

ความดีมีฤทธิ์อํานาจ

ย่ิงเราตอบสนองความช่ัวดวยความช่ัวมากเทาใด มันก็ย่ิงทวีข้ึนเทาน้ัน
ฉันนึกถึงภาพยนตรเรื่อง เอล ซิด ซ่ึงเปนเรื่องราวของชายคนหน่ึงซ่ึงรวมประเทศ
สเปนเขาดวยกัน และกลายมาเปนวีรบุรุษผูย่ิงใหญเน่ืองจากวาเขาไดใชหลักการ
ที่ฉันไดกลาวถึงไปน้ี เปนเวลาหลายศตวรรษมาแลวที่บรรดาคริสเตียนไดตอสูกับ
พวกแขกมัวร พวกเขาเกลียดชังและฆาฟนกันและกัน ในสงคราม เอล ซิด จับแขก
มวัร มาได 5 คน แตปฏิเสธทีจ่ะฆาพวกเขา เพราะวาเขาระลึกไดวา การฆาฟนไมได
ทําอะไรใหดี ข้ึนมา เขาเช่ือวาการแสดงความเมตตาตอศัตรูจะเปล่ียนจิตใจ
ของพวกเขา และจากน้ั นทั้ งสองฝายก็จะอยู รวมกันได โดยสันติ ถึงแมวา
ในเบื้องตนน้ัน ตัวเขาเองจะถูกหมายหัววาเปนผูทรยศ แตในที่สุดก็เปนที่พิสูจน
ไดวาส่ิงที่เขากระทําน้ันไดผล และเขาก็ไดรับการยกยองใหเปนวีรบุรุษ

แขกมัวรคนหน่ึงที่ถูกเขาจับไดกลาววา "ไมวาใครก็อาจลงมือฆาไดทั้งน้ัน
แตกษัตริยที่แทจริงสามารถแสดงพระเมตตาแกศัตรูของพระองคได"  เพราะการ
กระทําที่เปยมไปดวยเมตตาน่ีเอง ศัตรูของ เอล ซิด จึงไดเสนอตัวเปนมิตรและ
พันธมิตรของเขานับแตน้ันเปนตนมา พระเยซูทรงเปนกษัตริยที่แทจริง พระองค
ประเสริฐ ทรงปราณี และมีเมตตาตอคนทั้งปวง อยางน้ีแลวเราจะไมทําส่ิงตางๆ
ที่พระองคทรงกระทําเปนตัวอยางไดอยางไรกัน?
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ในเวลาน้ี คุณคิดถึงใครที่ คุณอยากจะแสดงความเมตตาดวยไดหรือไม?
มใีครทีป่ฏบิตัติอคุณอยางผดิๆ แลวคุณสามารถทําดีตอเขาไดหรอืไม? การเปนคนดี
มีเมตตาโดยเฉพาะอยางย่ิงตอศัตรูของคุณ อาจเปนส่ิงที่มีฤทธ์ิอํานาจมากที่สุด
เทาที่คุณเคยกระทํามาก็เปนได

คําอธิษฐานไดผล

หลายๆ ปในอดีต เราไดเห็นความช่ัวคืบหนาอยางรวดเร็วผานทางส่ิงช่ัวราย
ตางๆ ทางโทรทัศนและภาพยนตร เมื่อหลายปกอนฉันรูสึกตกมากใจ เมื่อบรรดา
คนทรง คนที่มญีาณพิเศษตางๆ เริ่มมรีายการโทรทัศนของตวัเอง พวกเขาเสนอวา
จะทํานายอนาคตของผูคนไดโดยเรียกเก็บคาบริการ ใครก็ตามที่เต็มใจจายเงิน
จํานวนหลายๆ เหรียญตอนาทีก็สามารถโทรศัพทเขาไปยังรายการและไดรับ
"การทํานาย" ฉันบนถึงเรือ่งน้ีอยูบอยๆ และออกความเห็น ในทํานองวา "ฉันคิดวา
มนัแยมากทีพ่วกเขายอมใหมส่ิีงพวกน้ีอยูในโทรทศัน คนตัง้เยอะตัง้แยะตองเสียเงนิ
ไปเปลาๆ แถมยังถูกหลอกลวงอีก" ฉันไดยินหลายๆ คนพูดอยางเดียวกัน วันหน่ึง
พระเจาทรงหยอนความคิดของพระองคลงมาในใจของฉันวา ถาเจากับคนอ่ืนๆ
ที่บน เอาเวลาที่บนน้ันมาอธิษฐานถึงบรรดาคนทรง คนที่มีญาณพิเศษตางๆ แทน
เราก็คงทําบางส่ิงบางอยางในเรื่องน้ีไปแลว ฉันจึงเริ่มตนอธิษฐานและขอให
หลายๆ คนอธิษฐานเชนกัน ไมนานนักรายการเหลาน้ันสวนใหญถูกเปดโปงวาเปน
รายการตมตุนและถูกถอดออกจากโทรทัศน

เรามักมีแนวโนมที่จะบนถึงส่ิงที่  "พวกเขา" กําลังกระทําอยู  ดังเชนที่
ฉันบนเวลาที่ "พวกเขา" เริ่มตนแพรภาพออกอากาศรายการของบรรดาคนทรง
คนที่มีญาณพิเศษตางๆ กระน้ันเราก็ไมไดลงมือทําอะไรเลยที่จะทําใหสถานการณ
ดีข้ึน การอธิษฐานเปนส่ิงที่ดีและมีฤทธ์ิอํานาจเอาชนะความช่ัวได ดังน้ันเราจึง
ควรอธิษฐานเผื่อส่ิงตางๆ ที่เราถูกลอลวงใหบนถึง พระเจาทรงมองวาการบนวา
และการบนพึมพําเปนความช่ัว แตการอธิษฐานดวยความสัตยซ่ือ มีฤทธ์ิอํานาจ
และมีประสิทธิผล การอธิษฐานเปดประตูใหพระเจาทํางานและกระทําส่ิงที่ดี



86

ตอบสนองอยางเหมาะสมตอความชั่ว

ขณะที่คนอิสราเอลกําลังเดินทางผานถิ่นทุรกันดารเพ่ือเขาไปยังดินแดน
แหงพันธสัญญาน้ัน พวกเขาก็ตองพบกับการทดสอบและความทุกขยากลําบาก
หลายๆ อยาง พวกเขาตอบสนองดวยการบนวา ขบเข้ียวเค้ียวฟน บนพึมพําถึง
เรื่องตางๆ พวกเขาปลอยตัวไปกับการกระทําผิดทํานองคลองธรรมทุกรูปแบบ
ความบาปของพวกเขาประการหน่ึงก็คือการบนวา การบนวาทําใหผูสังหารเขามา
ถงึตัวพวกเขาไดและพวกเขาหลายๆ คนกล็มตายลง (ด ู1 โครนิธ 10:8-11) ถาหาก
พวกเขาตอบสนองการทดสอบดวยการขอบพระคุณพระเจา ดวยการนมัสการ
และสรรเสริญพระองค ดวยการทําดีตอกันและกัน ฉันเช่ือวาพวกเขาก็คงจะผาน
ถิ่นธุรกันดารไปไดไมนานนัก แตแทนที่จะเปนเชนน้ัน พวกเขาสวนใหญลมตายลง
ขางทางที่ในถิ่นธุรกนัดารและไปไมถงึปลายทาง ฉันสงสัยจริงวามีสักกีค่รัง้กันหนอ
ที่เราไมไดเห็นผลดีที่ปรารถนาเพียงเพราะวาเราตอบสนองตอส่ิงช่ัวรายที่เกิดข้ึน
ดวยการบนวา แทนที่จะเปนคําอธิษฐาน การสรรเสริญ ขอบพระคุณ และเดนิหนา
หยิบย่ืนความชวยเหลือใหแกบรรดาผูที่ประสบความทุกขยากตอไป

ความเชื่อศรัทธากับความรัก

คําสอนสวนใหญทีฉั่นไดยินในคริสตจักรและการสัมมนาตางๆ ตลอดหลายป
ที่ผานมามีเน้ือหาเกี่ยวกับความเช่ือศรัทธา หนังสือหลายๆ เลมที่ฉันอานก็พูดถึง
ความเช่ือศรทัธา ดูเหมือนวาหัวขอคําสอนหลักของโลกครสิเตยีนกคื็อ "จงไววางใจ
ในพระเจา แลวทุกอยางก็จะเรียบรอยดี"

ปราศจากความเช่ือศรัทธา เราไมอาจเปนที่พอพระทัยของพระเจาไดเลย (ดู
ฮีบรู 11:6) ดังน้ัน เราจึงจําเปนจะตองมีความเช่ือศรัทธาในพระองค แตฉันเช่ือวา
ในพระวจนะของพระเจายังมีอีกส่ิงหน่ึงทีจ่ะชวยใหเราเขาใจความจรงิของพระองค
ไดครบถวนสมบูรณ ฉันจะแบงปนส่ิงน้ีกับคุณ แตกอนอ่ืนขอใหฉันไดแบงปน
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ประสบการณบางสวนของฉันในชวงตนๆ ที่ ฉันไดมีความสัมพันธกับพระองค
เสียกอน

ฉันไดตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดตอนอายุเกาขวบ แตยังไมเขาใจ
วาฉันมีส่ิงใดในพระองคบาง และความสัมพันธกับพระองคจะเปล่ียนแปลงชีวิต
ของฉันไดอยางไร เพราะวาฉันไมมี "การศึกษาที่ตอเน่ือง" ในเรื่องฝายวิญญาณ
ฉันเตบิโตข้ึนมาในครอบครวัทีผ่ดิเพ้ียน มพีอแมทีไ่มทําหนาทีอ่ยางทีท่านควรปฏบิตัิ
ตามบทบาทของการเปนพอแม พอของฉันเปนคนติดสุรา ทานนอกใจแม มีผูหญิง
อ่ืนหลายคน  ทานชอบใชกําลังและโมโหรายมาก ดงัทีฉั่นไดกลาวมาแลวตอนตนวา
ทานลวงละเมิดทางเพศตอฉันอยู เปนประจํา ฉันสามารถพรรณาถึงขอเสีย
ของทานไปไดอีกเรื่อยๆ แตฉันคิดวาคุณนาจะพอเห็นภาพแลว

ตอนน้ีเราจะขามไปตอนที่ ฉันอายุไดย่ีสิบสามป ฉันแตงงานกับเดฟ และ
เริ่มไปคริสตจักรกับเขา ฉันรักพระเจาและอยากเรียนรู ดังน้ันฉันเลยเขาเรียน
พระคัมภีร  ซ่ึงในที่ สุดก็ชวยใหฉันไดรับการรับรองความเช่ือจากคริสตจักร
ฉันไปคริสตจักรสม่ําเสมอ ฉันไดเรียนรูเกี่ยวกับความรักและพระคุณของพระเจา
และหลักคําสอนตางๆ ที่มีความสําคัญตอรากฐานความเช่ือศรัทธาของฉัน

เมื่ออายุไดสามสิบสองป ฉันรูสึกคับของใจที่ไดพบวาความเปนคริสเตียน
ของฉันดูจะไมชวยในเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวันของตัวเองเลยแมแตนอย
ฉันเช่ือวา เมื่อฉันตายฉันจะไดไปสวรรค แตฉันก็ยังอยากใหมีใครมาชวยใหฉัน
ผานพนแตละวันไปดวยสันติสุขและความช่ืนชมยินดีเปนที่สุด จิตวิญญาณของฉัน
เต็มไปดวยความเจ็บปวดจากการถูกลวงละเมิดในวัยเด็ก และฉันก็สะทอนมัน
ออกมาทางทาทีทัศนคติและผานทางการที่ตัวฉันเองไมอาจรักษาความสัมพันธ
ที่ดีเอาไวได

พระวจนะของพระเจาบอกกับเราวา ถาเราแข็งขันแสวงหาพระองค เราก็จะ
พบพระองค (ดู สุภาษิต 8:17) ฉันเริ่มตนแสวงหาพระองคดวยตัวของฉันเอง
เพ่ือใหไดส่ิ งตางๆ ที่ขาดหายไป ฉันไดประจันหนากับพระองค ซ่ึงทําใหฉัน
ใกลชิดกับพระองคมากข้ึน ทันใดน้ันก็ดูเหมือนวาพระองคทรงประทับอยู ใน
ชีวิตประจําวันของฉัน และฉันก็เริ่มตนศึกษาอยางเอาจริงเอาจัง เพ่ือจะไดรูจัก
พระองคมากข้ึน ดูเหมือนวาไมวาฉันจะหันหนาไปทางไหนก็ได ยินเรื่ องราว
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เกี่ยวกับความเช่ือศรัทธาเสียทั้งน้ัน ฉันเรียนรูวา ฉันสามารถเอาความเช่ือ
ศรัทธาของฉันมาประยุกตใชในหลายๆ สถานการณ ซ่ึงน่ันก็เปดโอกาสใหพระเจา
เขามาเกี่ยวของและชวยเหลือฉันได

ฉันเช่ือสุดหัวใจวา หลักการตางๆ ที่ฉันไดเรียนรูน้ันถูกตอง แตตัวฉันก็ยัง
ประสบกับความคับของใจอยางหนัก เพราะดูเหมือนวาหลักการเหลาน้ันไมไดผล
สําหรับฉันเลย อยางนอยที่สุดก็ไมไดผลในระดับที่ฉันตองการเปนที่สุดเวลาน้ัน
พระเจาทรงใชฉันใหทําพันธกิจ และพันธกิจที่ฉันทําอยูน้ันเปนพันธกิจคอนขาง
ใหญ ฉันคืบหนาไปไกลมากทีเดียว แตก็ยังรูสึกวายังมีบางอยางขาดหายไปจาก
จิตใจอยู ดังน้ันฉันจึงเริ่มตนเสาะหาพระองคอยางหนัก จากการคนควาและศึกษา
ในระดับลึก ฉันได เรียนรู วา ฉันพลาดบทเรียนหลักที่ พระเยซูทรงเสด็จมา
ส่ังสอนเรา น่ันคือ จงรักพระเจา รักตนเอง และรักผูอ่ืน (ดู มัทธิว 22:36-39)
กอนหนาน้ีฉันไดเรียนรู เกี่ยวกับความเช่ือศรัทธามามากแลวขณะที่ ฉันดําเนิน
ความสัมพันธกับพระเจา แตฉันยังไมไดเรียนรูเกี่ยวกับฤทธ์ิอํานาจของความรัก

จงไววางพระเจาและกระทําดี

ตลอดหลายๆ ปที่ ฉันคอยๆ เรียนรู เกี่ ยวกับหัวขออันแสนพิเศษย่ิ งน้ี
ฉันก็ระลึกไดวา ความเช่ือศรัทธาทํางานผานทางความรักเทาน้ัน ดังที่พระธรรม
กาลาเทีย บทที ่5 ขอ 6 ไดกลาววา ความเช่ือศรัทธาน้ัน "ถูกกระตุนข้ึน ขับเคล่ือน
และแสดงออก" ผานทางความรัก

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนําฉันใหศึกษาพระธรรมสดุดี บทที่ 37 ขอ 3 ซ่ึง
กลาววา "จงวางใจในพระเจา และกระทําความดี ทานจึงอาศัยอยูในแผนดิน และ
ช่ืนบานอยูกับความปลอดภัย" ฉันตกตลึงพรึงเพริดเมื่อระลึกไดวา ตวัฉันเองมีส่ิงที่
จําเปนตองรูเพ่ือจะเช่ือมตอกบัพระเจาไดอยางถกูตองเหมาะสมเพียงครึง่เดยีวเทาน้ัน
ฉันมสีวนความเช่ือศรัทธา (ความไววางใจ) ฉันอยากใหส่ิงดีตางๆ เกิดข้ึนกับตวัเอง
แตฉันไมไดใสใจวาจะทําดีกับคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อตัวของฉันเองกําลัง
เจ็บชํ้าหรือกําลังผานชวงเวลาทดสอบอยู
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พระธรรมสดุดี บทที่ 37 ขอ 3 ไดเปดตาใหเห็นวา ฉันไดไววางใจพระเจา
แตฉันไมไดจดจออยูที่การทําดี ฉันไมเพียงขาดในเรื่องน้ี แตยังตระหนักไดวา
คริสเตียนอ่ืนๆ ที่รูจักก็อาจจะอยูในสภาพการณแบบเดียวกันดวย เราทกุคนมัวแต
สาละวนอยูกับการใช "ความเช่ือ" ในพระเจาเพ่ือให ได ในส่ิ งที่ เราตองการ
เราอธิษฐานดวยกันและปลดปลอยความเช่ือผานทางการรวมพลังอธิษฐาน แตเรา
ไมเคยประชุมพบปะกนัเพ่ือพูดคุยวาเราจะทํา อะไรเพ่ือคนอ่ืนไดบางขณะทีก่ําลังรอ
ใหพระเจาตอบคําอธิษฐานของเราน้ัน เรามีความเช่ือ แตความเช่ือน้ันไมรับการ
เสริมกําลังโดยความรัก!

ฉันไมอยากพูดเหมือนกับวาตัวฉันเองเปนคนที่เอาแตหมกมุนอยูกับตัวเอง
ซ่ึงความจริงไมไดเปนอยางน้ัน ฉันทํางานอยูในพันธกิจ และอยากจะชวยเหลือ
ผูคน ฉันเอาแรงจูงใจที่ไมบริสุทธ์ิหลายๆ อยางเขาไปปะปนกับความปรารถนา
จะชวยเหลือผูอ่ืน การทําพันธกจิทําใหฉันรูสึกวาตนเองเปนคนทีสํ่าคัญและมีคุณคา
มันทําใหฉัน มีตําแหนงและมอิีทธิพลในระดบัหน่ึง แตพระเจาประสงคใหฉันกระทํา
ทุกส่ิงดวยแรงจูงใจที่บริสุทธ์ิ แตฉันก็ยังตองเรียนรูอีกมากนัก หลายๆ ครั้งที่ฉัน
กระทําส่ิงที่ประกอบดวยความเมตตาเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน แตการชวยเหลือผูอ่ืน
ไมไดเปนแรงจูงใจ อันดับหน่ึงของฉัน ฉันจําเปนจะตองตั้งใจและจริงจังกับการ
รักผูอ่ืนใหมากกวาน้ี มันจําเปนจะตองเปนส่ิงหลักในชีวิตของฉันไมใชส่ิงรอง

จงถามตัวคุณวา อะไรเปนส่ิงที่กระตุนคุณมากที่สุด และตอบคําถามน้ีอยาง
ตรงไปตรงมา ใชความรักหรือไม? ถาหากไมใช คุณเต็มใจที่จะหันเหจากส่ิงที่คุณ
ใหความสนใจมายังส่ิงที่มีความสําคัญสําหรับพระเจาหรือไม?

ฉันหวังเปนอยางย่ิงวา พระเจาจะทรงโปรดใหถอยคําในหนากระดาษเหลาน้ี
ประทับอยูในจิตใจของคุณ การเรียนรูความจริงเกี่ยวกับฤทธ์ิอํานาจของความรัก
น้ันชางย่ิงใหญชนิดที่เปล่ียนแปลงชีวิตของฉันเลยทีเดียว ฉันจึงอยากใหคนอ่ืนๆ
ไดรูถึงเรื่องน้ีดวยเชนกัน ฉันไมไดกําลังพูดวา คุณไมรูถึงเรื่องน้ี เพราะคุณอาจจะ
รูเกี่ยวกับการรักผูอ่ืนมากกวาฉันก็เปนได แตถาหากวาคุณไมรูเกี่ยวกับเรื่องน้ี
ฉันเองก็หวังวาส่ิงที่ฉันแบงปนกับคุณจะจุดประกายในตัวคุณ และหนุนใจใหคุณ
เปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติความรัก ซ่ึงเปนส่ิงที่ ฉันเช่ือวามีฤทธ์ิอํานาจอาจ
เปล่ียนแปลงโลกน้ีได
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ใหตัวคุณและคนอื่นๆ รอนรน

ลองจินตนาการดูวา โลกน้ีจะเปล่ียนไปมากเพียงไร ถาเราแตละคนที่อางวา
รูจักพระคริสตจะทําส่ิงหน่ึงส่ิงเพ่ือคนอ่ืนทุกๆ วัน ผลลัพธที่ไดคงนาพิศวง เวลาน้ี
มาจินตนาการวาจะเกิดอะไรข้ึนถาเราทกุคนตัง้เปาหมายวาจะทําส่ิงทีป่ระกอบดวย
ความรัก เมตตา เปนประโยชนใหกับผูอ่ืนสักสองส่ิงทุกๆ วัน ผลลัพธที่ไดคงนา
ตื่นตลึงย่ิงนัก โลกน้ีคงเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วเพราะวาเราเอาชนะความช่ัว
ดวยความดีจริงๆ ถาเราทุกคนอุทิศตัวที่จะดําเนินชีวิตอยางที่พระเยซูทรงส่ังสอน

คุณอาจจะถูกลอลวงใหพูดวา "น่ันไมมีทางจะเกิดข้ึนไดแนๆ ถาอยางน้ัน
เราจะพยายามไปเพ่ืออะไรกัน?" อยาใหตัวคุณพายแพดวยความคิดในแงลบ
โดยที่ ยังไมทันไดเริ่ มตนเลย ฉันไดตัดสินใจแลววา ฉันจะทําในสวนของฉัน
และอธิษฐาน ใหคนอ่ืนๆ ทําในสวนของพวกเขา ฉันจะพูดกับผูคน และหนุนใจ
ใหพวกเขาทําเพ่ื อคนอ่ื นมากที่ สุดเท าที่ จะทําได  คงจะเย่ี ยมยอดไมนอย
ถาบทสนทนาของเรามุ งไปที่  วิ ธีการที่ เราอาจชวยเหลือผู อ่ื นและมุ งไปที่
ความคิดสรางสรรคตางๆ ที่จะทําเพ่ือ พวกเขาเหลาน้ัน

ฉันมีเพ่ือนสามคนที่มีรูปแบบการใช ชีวิตแบบน้ี เวลาที่ เราออกไปทาน
มื้อเที่ ยงหรือดื่มกาแฟดวยกัน เรามักพูดคุยกันเกี่ ยวกับส่ิงตางๆ ที่พระเจา
ไดทรงใส ไวในหัวใจของเราเพ่ือใหเราทําตอคนอ่ืนๆ หรือพูดคุยกันเกี่ ยวกับ
ความคิดสรางสรรคตางๆ เกี่ยวกับวิธีการใหมๆ ที่ เราจะเปนพระพรตอผู อ่ืน
ฉันเช่ือวาบทสนทนาแบบน้ีเปนที่พอพระทัยของพระเจา แนนอนวามันดีกวา
น่ังบนถึงส่ิงตางๆ ในที่ไมถูกตอง โลกน้ี ฉันอยากจะหนุนใจคุณใหสวมบทผูนํา
สําหรับการปฏิวัติความรัก จดบัญชีรายช่ือคนที่คุณรูจัก เชิญพวกเขามาชวยกัน
วางแผนถึงวิธีการที่จะตอบสนอง ความตองการความชวยเหลือในดานตางๆ
แบงปนหลักการตางๆ ในหนังสือเลมน้ีแกพวกเขา แลวหากลุมเปาหมาย หาผูที่
กําลังประสบความทุกขยาก จากน้ันก็รวมกันชวยเหลือเขา

ความคิดเกี่ยวกับการหนุนใจผูอ่ืนใหแข็งขันในการทําดีไมใชเปนเรื่องใหม
ผูเขียนพระธรรมฮีบรูไดพูดถึงเรื่องน้ี "และขอใหเราพิจารณาดูวาจะทําอยางไร
จึงจะปลุกใจซ่ึงกันและกันใหมีความรักและทําความดี" (ฮีบรู 10:24)
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โปรดสังเกตวาพระธรรมขอน้ีกลาววาเราควรใหความใสใจอยางตอเน่ือง
ในการดูแลกันและกัน ศึกษาและคิดวาเราจะกระตุนผูอ่ืนใหทําดีและทําส่ิงตางๆ
ที่ประกอบดวยความรักและเปนประโยชน ผู เขียนไดหนุนใจผูที่ทานเขียนถึง
ใหกระทําส่ิงเดียวกับทีฉั่นกําลังหนุนใจคุณใหทําอยูในวันน้ี คุณพอจะนึกออกหรือไม
วามาร จะรงัเกยีจการทีเ่รามารวมตวักนัเพ่ือหาวิธีการอันสรางสรรคเพ่ือทําดตีอกนั
และกนัสักเพียงไร? มนัชอบใหเราตดัสิน ชางวิจารณ จับผดิ ซุบซิบนินทา และบนวา
มากกวา ฉันเช่ือวาการทําส่ิงทีถู่กตองจะตองอาศัยการสรางนิสัยใหมๆ และพัฒนา
การกระทําอันประกอบดวยความรักอยางแข็งขัน แตผลลัพธที่ไดน้ันก็วิเศษย่ิง

จงบริบูรณดวยการดี

เปาโลไดกําชับใหทิโมธีนักเทศนหนุมใหตักเตือนคนอ่ืน  "จงกําชับใหเขา
กระทําดี ใหกระทําดีมากๆ ใหเอ้ือเฟอเผื่อแผ และไมเห็นแกตัว" (1 ทิโมธี 6:18)
เห็นไดชัดวา เปาโลรู สึกวาคนเราจําเปนตองไดรับการยํ้าเตือนเพ่ือใหกระทํา
ส่ิงเหลาน้ี คํากําชับใหกระตือรือรนในการทําดีเปนส่ิงที่ผูคนในวันน้ีสมควรไดรับ
การยํ้าเตือนเชนเดียวกัน ฉันหนุนใจใหคุณไมเพียงแตยํ้าเตือนผูอ่ืนเทาน้ัน แตให
หาวิธีที่จะยํ้าเตือนตัวเองดวยเชนกัน สะสมหนังสือหรือถอยคําดีๆ เกี่ยวกับ
ความรักเอาไว อานหรือฟงขอความเหลาน้ันอยูบอยๆ ทําทุกอยางที่จําเปนเพ่ือ
ตรวจสอบใหมั่นใจวาคุณไมลืมส่ิงที่สําคัญสําหรับพระเจา

ฉันเช่ือวา โลกน้ีกําลังจับตามองคริสเตยีนอยู และเช่ือวาส่ิงที่พวกเขาเห็นน้ัน
เปนส่ิงสําคัญมาก เปโตรหนุนใจใหบรรดาผูเช่ือประพฤติตนใหเหมาะสม และ
มีเกียรติทามกลางคนตางชาติซ่ึงก็คือบรรดาคนที่ไมเช่ือในสมัยน้ัน ทานกลาววา
แมวาบรรดาผูที่ไมเช่ือจะมีแนวโนมที่จะใสรายปายสีผูเช่ือ แตในที่สุดพวกเขาก็จะ
ถวายเกียรติแดพระเจา ถาพวกเขาไดเห็นการกระทําดีและเต็มไปดวยความรัก
ของบรรดาผูเช่ือ (ดู 1 เปโตร 2:12)

ถาเพ่ือนบานของคุณรูวาคุณไปคริสตจักรทุกๆ วันอาทิตยแลวละก็ ฉันยืนยัน
กับคุณไดวาพวกเขาก็จับตามองความประพฤติของคุณดวยเชนกัน เมื่อฉันเติบโต
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เพ่ือนบานของเราไปคริสตจักรอยางเปนหนาที่ อันที่จริงพวกเขาไปคริสตจักร
สัปดาหละหลายๆ ครั้ง แตพวกเขาไดทําหลายส่ิงหลายๆ อยางที่ไมควรกระทํา
ฉันจําไดวา พอของฉันมกัพูดวา "พวกเขาก็ไมไดดีไปกวาฉันสักเทาไหรเลย พวกเขา
เมาเหลา พูดจาหยาบคาย พูดตลกลามก และอารมณราย พวกเขามันก็แคคน
หนาไหวหลังหลอกเทาน้ันเอง" พอของฉันมองหาขออางใดก็ได และพฤติกรรม
ของพวกเขาก็เปนเช้ือไฟอยางดี

แนนอนฉันระลึกไดวา ในฐานะที่เราเปนคริสเตียนน้ัน ตัวเราเองก็ไมได
ประพฤติตัวอยางดีรอบคอบ สมบูรณแบบ และผูคนที่ตองการขออางที่จะไมเช่ือ
พระเยซูหรอืดาํเนินชีวิตครสิเตยีนจะจับตามองดเูราและวิพากษวิจารณเราอยูเสมอๆ
แตเราควรทําอยางดีที่สุดเพ่ือไมใหพวกเขามีขออางมาตัดสินเรา

จงมองหาหนทางท่ีจะอวยพร

ฉันพยายามเปดใจกวางเพ่ือพระเจาจะไดทรงสําแดงอะไรก็ตามที่พระองค
ประสงคใหฉันทําเพ่ือจะเปนพยานตอผู อ่ืนหรือเปนพระพรสําหรับใครบางคน
เมื่อสองสามวันที่ผานมา ฉันอยากจะทําเล็บ หญิงสาวในรานตั้งครรภลูกคนแรก
อายุครรภของเธอมากแลว เธอนอนพักอยูบนเตียงเปนเวลาสองเดือนเพราะวา
เจ็บครรภกอนกําหนด การมาที่รานทําเล็บเปนโอกาสแรกที่จะออกจากบาน เธอมี
กําหนดคลอดในอีกหน่ึงสัปดาห และตอนน้ีเธอกําลังทําเล็บมือและเล็บเทา
เราคุยกันนิดหนอย และฉันเริ่มตนรูสึกวาการจายคาทําเล็บใหกับเธอก็นาจะเปน
เรื่องที่ดี ฉันรออีกนิดเพ่ือดูวาความปรารถนาน้ันยังอยูหรือไม และเพราะวา
ความรู สึกน้ันยังอยูกับฉัน ฉันจึงจายคาบริการใหกับเธอพรอมกับคาบริการ
ของตัวเอง แนนอนวาเธอรูสึกประหลาดใจแตก็เปนสุข ฉันไมไดทําเรื่องน้ีใหเปน
เรื่องใหญอะไรทั้งน้ัน ฉันแคลงมือทําเทาน้ันเอง บางทีวันหน่ึงเธอก็อาจจะเห็นฉัน
ทางโทรทัศนหรือเห็นหนังสือที่ฉันเขียน แลวกจ็ะจําไดวาฉันไดทําในส่ิงทีฉั่นบอกวา
ตัวฉันเช่ือจริงๆ
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ฉันไมไดทําส่ิงความดีเพ่ือใหคนเห็น แตส่ิงที่คนเห็นน้ันมันดังย่ิงกวาคําพูด
ทุกคนในร านทําเล็บรู ว าฉันเปนครูสอนพระคัมภีรและเปนผู รับใชพระเจา
ถึงแมวาฉันไมไดบอกอะไรเกี่ยวกับตัวฉันเองแกหญิงสาวคนน้ัน แตฉันแนใจวา
คนอ่ืนๆ คงบอกกับเธอหลังจากที่ฉันเดินออกจากรานไปแลว ดังน้ันการกระทํา
เล็กๆ นอยๆ บางอยางที่เต็มไปดวยความเมตตาก็ชวยใหฉันบรรลุเปาหมายได
ตัง้หลายอยาง มนัทําใหฉันมคีวามสุข มนัทําใหเธอมีความสุข มันเปนตวัอยางใหกบั
คนอ่ืน ทีจั่บตามองอยู และมนัเปนพยานถวายเกยีรตแิดพระเจา ฉันมอีีกทางเลือกหน่ึง
ฉันอาจจะเก็บเงินของตัวเองไวและไมยอมทําอะไรเลยน้ันทําไดงาย แตมันไมอาจ
ทําใหฉันรูสึกอ่ิมใจในฝายวิญญาณไดแบบน้ีเลย

อยากังวลวาคนอื่นจะคิดอยางไร

คุณอาจคิดวา "จอยซ แคขอจายเงินแทนคนที่ฉันไมรูจัก ฉันก็คงรูสึกแปลก
มากแลว" ฉันเขาใจคุณดี ถาคุณรูสึกอยางน้ัน เพราะวาฉันเองก็รูสึกอยางน้ัน
เหมือนกัน ฉันนึกสงสัยจริงๆ วาพวกเขาจะคิดหรือจะตอบสนองอยางไร แตฉันก็
นึกข้ึนไดวา น่ันไมใชเรื่องที่ฉันจะตองเปนหวง ฉันควรเปนหวงถึงเรื่องการเปนทูต
ของพระคริสตเทาน้ัน

วันหน่ึง ฉันตั้งใจจะซ้ือกาแฟใหกับผูหญิงคนหน่ึงที่ยืนตอคิวจากฉันในราน
สตารบกัส แตเธอปฏเิสธ จริงๆ แลวเธอทําเปนเรือ่งใหญโตเสียจนฉันรูสึกขายหนา
แรกทเีดียวฉันคิดวา "เฮอ ฉันจะไมทําอยางน้ีอีกแลว" เดฟอยูกับฉัน เขาเตอืนสตฉัิน
วา น่ันคือส่ิงที่มารอยากใหฉันทําเลยละ ดังน้ันฉันจึงเปล่ียนใจ เวลาแบบน้ันไมใช
เรื่องงาย แตเหตุการณน้ันทําใหฉันเศราใจและตระหนักวามีคนมากเพียงไรที่ไม
รูจักวิธีรับการอวยพร อาจจะเพราะวาพวกเขาไมเคยไดรับพระพรมากอนก็เปนได

บางครั้งฉันทําส่ิงตางๆ โดยไมแสดงตัว แตบางครั้งฉันไมอาจซอนส่ิงที่ทํา
เอาไวได ดังน้ันฉันจึงตดัสินใจวา ตราบเทาที่หัวใจของฉันถกูตอง น่ันก็เพียงพอแลว
การกระทําแตละอยางที่เปยมดวยความเมตตาน้ันเปนวิธีการของฉันที่จะแสดง
ความเช่ือฟงตอพระเจาและเอาชนะส่ิงช่ัวรายในโลกน้ี ฉันไมรูวามีส่ิงช่ัวราย
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แบบไหนกันที่เกิดข้ึนกับผูคน บางทีการกระทําที่เปยมดวยความเมตตาของฉัน
อาจจะชวยรักษาบาดแผลในจิตวิญญาณของพวกเขา ฉันเช่ือดวยวาความเมตตา
ตอผูอ่ืนน้ันจะเปนวิธีการที่ฉันจะเอาคืนกับมารสําหรับความเจ็บปวดที่มันไดกอข้ึน
เอาไวในชีวิตของฉัน มันช่ัวรายที่สุด มันเปนผูกอความช่ัวรายทั้งส้ินที่เราประสบ
อยูในโลกน้ี ดังน้ันทุกๆ การกระทําที่เปยมดวยความดีงาม ความรัก ความเมตตา
ก็เปนเหมือนกับดาบที่แทงทะลุจิตใจอันช่ัวรายของมัน

ถาคุณไดรับการปฏิบัติอยางไมถูกตองมาตลอด และปรารถนาจะหาวิธี ที่จะ
เอาคืนมารสําหรับความเจ็บปวดที่มันเปนตนเหตุอยูบอยๆ  แลวละก็ ใหคุณทําดี
กับคนมากที่สุดเทาทีจ่ะมากได น่ีคือวิถีของพระเจาและวิธีการน้ีจะไดผล เพราะวา
ความรักไมเคยลมเหลว!

ฉันซื้อดวงวิญญาณดวยความรัก

พระคัมภีรกลาววา พระเจาไดทรงซ้ือเราดวยราคาอันสูงคา - โดยพระโลหิต
ของพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค (ดู 1 โครินธ 6:20 1 เปโตร 1:19 วิวรณ
5:9) การกระทําดีอันนาทึ่งน้ีพลิกความช่ัวรายที่มารไดกระทําจากหนามือเปน
หลังมือ และเปดทางใหทุกๆ คนไดรับการอภัยบาปโทษ และมีความสุขกับ
ความสัมพันธกับพระเจา

ดังที่ ฉันไดกลาวมาแลววา พอของฉันลวงละเมิดทางเพศตอฉันอยูนาน
หลายปและการกระทําอันช่ัวรายของทานไดสรางความเสียหายใหกับจิตวิญญาณ
ของฉัน ทิ้งรอยบาดแผลเอาไวใหฉัน และทําใหตัวของฉันเองไมอาจทําส่ิงตางๆ
ตามหนาที่ไดเปนปกติจนกระทั่งพระเยซูคริสตไดทรงเยียวยารักษาฉันใหหายดี
การกาวขามส่ิงตางๆ ที่ทานไดกระทําตอฉันและสามารถยกโทษใหกับทานไดน้ัน
เปนกระบวนการแรกสุดน้ัน ฉันตัดสินใจที่จะไมเกลียดชังทานอีกตอไป เพราะวา
พระเจาไดทรงโปรดใหฉันไดตระหนักวา ความรักที่ ฉันมีตอพระองคกับความ
เกลียดชังที่ ฉันมีตอพอของฉันน้ันไมอาจอยู รวมกันในหัวใจดวงเดียวกันได
ฉันรองขอใหพระเจาชวยเหลือฉันและพระองคก็ทรงโปรดนําเอาความเกลียดชัง
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ออกไปจากหัวใจของฉัน อยางไรก็ตามฉันก็ยังไมอยากจะไปของเกี่ยวกับพอ
ของฉันสักเทาใดนัก ฉันพยายามจะอยูไกลจากทานใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

สุขภาพจิตแมของฉันเส่ือมโทรมลงมานานหลายปแลว และในปที่ ฉัน
แตงงานกับเดฟ ทานก็มีอาการลมปวยทางจิตซ่ึงเปนผลจากการที่ทานไดรูถึง
ส่ิงตางๆ ที่พอไดทํากับฉันเอาไวและไมรูวาจะรับมือกับมันอยางไร ทานจับไดวา
พอลวงละเมิดฉันตอนที่ฉันอายุสิบส่ีป แตก็ดังที่ฉันไดกลาวไปแลววา ทานไมรูวา
จะรับมือกับเรือ่งน้ีอยางไร ดงัน้ันทานจึงไมลงมือทําอะไรเลย การไมลงมือทําอะไร
สักอยางกลายเปนการตัดสินใจที่เลวรายสําหรับเราทุกคน แมไดรับการบําบัดอยู
นานสองปและพวกเขากล็บความทรงจําของแมเกีย่วกบัเรือ่งการลวงละเมดิทางเพศ
ออกไป และฉันก็ไมอยากทําอะไรที่จะทําใหแมหวนกลับมาจําเรื่องน้ีอีก ดังน้ัน
ถึงแมวาจะเปนเรื่องยากมากที่ฉันตองอยูใกลๆพอ แตครอบครัวของฉันก็ไปเย่ียม
พอกับแมในวันหยุด สวนวันอ่ืนๆ เราก็ไปเย่ียมบางเมื่อมีเรื่องจําเปนจริงๆ เทาน้ัน

ในที่สุดพอกับแมก็ยายออกจากเมือง และกลับไปอยูในเมืองเล็กๆ ที่เคย
เตบิโตมาในอดตี ซ่ึงอยูหางออกไปสองรอยไมล ฉันดใีจมากเพราะวาการทีพ่อกบัแม
ยายออกไปก็หมายถึงวาฉันจะไดพบพวกทานนอยลงกวาเดิมน่ันเอง ตลอดหลายๆ
ปในชวงน้ัน ฉันยกโทษใหพอไดในระดับหน่ึง แตยังไมอาจยกโทษใหทานไดทั้งหมด

เมื่อพอกับแมแกตัวลง สุขภาพเส่ือมถอยและเงินทองรอยหรอลง พระเจา
ก็ทรงเริ่มเค่ียวเข็ญฉันในเรื่องที่ทรงประสงคใหฉันยายพวกทานมาอยูที่ เมือง
เซนตหลุยส รัฐมิสซูรี่ ที่เราอาศัยอยู และที่ประสงคใหฉันดูแลพวกทานจนถึง
วาระสุดทาย น่ันหมายถึงวาฉันตองซ้ือบาน เฟอรนิเจอร รถ และจัดหาคนไปทํา
ความสะอาดบาน ซ้ือผักผลไม ตัดหญาที่สนาม ซอมบานใหพวกทาน แรกทีเดียว
ฉันคิดวาน่ีเปนความคิดของมารที่ตองการจะทรมานฉัน แตในที่สุดแลวฉันก็ระลึก
ไดวาน่ีเปนแผนการของพระเจา และฉันพูดไดเต็มปากวา น่ีเปนส่ิงที่ยากที่สุด
ประการหน่ึงที่ฉันเคยทํามาในชีวิตเลยทีเดียว

ฉันอานขอพระธรรมที่หาเจอทุกขอที่พูดถึงการรักศัตรูของทาน มีเมตตา
ตอเขา และทําดีตอเขา แตพระธรรมขอน้ีกระทบใจฉันจริงๆ
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แตจงรักศัตรูของทานทั้ งหลาย และทําการดีตอเขา [ชวยเหลือเขา
เพ่ือเขาจะไดรบัประโยชนจากความชวยเหลือน้ันๆ] จงใหเขายืมโดยไมหวัง
ที่จะไดคืนอีก บําเหน็จ (คาตอบแทนชดเชย) ของทานทั้งจึงจะมีบริบูรณ
(มั่งค่ัง ยืนยง ถึงขีดสุด ลนเหลือ)  และทานทั้งหลายจะเปนบุตรของ
พระเจาสูงสุด เพราะวาพระองคยังทรงโปรดแกคนอกตัญูและคนช่ัว

(ลูกา 6:35)

พระธรรมขอน้ีกลาววา เราควรมองวาไมมีส่ิงใดสูญไปและไมควรทนทุกข
ไปกบัส่ิงเหลาน้ัน กอนที่ฉันจะเขาใจหลักการขอน้ี ฉันเคยมองไปทีวั่ยเด็กของฉันวา
เปนชวงเดือนปที่ สูญหาย แตตอนน้ีพระเจาทรงบัญชาใหฉันมองปเหลาน้ันวา
เปนประสบการณที่ฉันใชชวยคนอ่ืนๆ ได ลูกาไดกลาวเอาไวเชนกันวา เราควร
อวยพรและอธิษฐานเผือ่คนทีท่ํารายและทําผิดตอเรา (ดู ลูกา 6:28) น่ีอาจดูวาเปน
เรื่องไมยุติธรรม แตฉันไดเรียนรูจากครัง้น้ันเปนตนมาวา เมื่อฉันยกโทษฉันกก็ําลัง
ทําดีกับตัวเองอยู เมื่อฉันยกโทษฉันก็ปลดปลอยตัวเองใหเปนอิสระจากผลลัพธ
ของส่ิงผิดๆ ที่ ไดกระทําตอฉันมากอน จากน้ันพระเจาก็อาจทรงจัดการกับ
สถานการณทัง้หมดได ถาศัตรูของฉันยังไมไดรบัความรอด ฉันกอ็าจซ้ือจิตวิญญาณ
ของพวกเขาใหมาถึงความรอดได

ขอเสนอที่เดฟกับฉันมอบใหกับพอน้ันทําใหทานรู สึกอ้ึงไป ถึงแมวาทาน
จะไมไดพูดอะไรออกมา ฉันกร็ูดวีา ทานนึกสงสัยเปนอยางย่ิงวา เพราะเหตใุดเราจึง
ทําใหทานมากถึงเพียงน้ันเมื่อคิดถึงส่ิงตางๆ ที่ทานไดกระทําตอฉันเอาไว

สามปผานไป และฉันก็ไมเห็นการเปล่ียนแปลงใดๆ ในตัวของทาน ทานก็ยัง
คงใจราย โมโหงาย และเห็นแกตัวมาก อันที่จริงแลวมีบางเวลาที่ดูเหมือนวา
อารมณทานจะแยลงกวาเดิมเสียดวยซํ้า หลังจากเราไดทําส่ิงที่พระเจาไดทรง
บัญชาไปไดสามป พอก็กลับใจใหมทั้งนํ้าตาและตอนรับเอาพระเยซูเปนพระผูชวย
ให รอดน่ั นเปนประสบการณที่ ค อนข างพิเศษ ท านเปนคนเริ่ มตนทั้ งหมด
ทานเชิญเราทั้งคูไปที่บาน และทานขอรับการยกโทษ ทานขอใหทั้งเดฟกับฉัน
ยกโทษใหทาน และกลาววาเราแสนดีตอทานมากเพียงไร เราถามทานวา
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ทานตองการจะตอนรับพระเยซูเขามาในชีวิตหรือไม ทานไมเพียงแตตอนรับ
พระองคเทาน้ัน แตทานยังขอใหเดฟกับฉันประกอบพิธีบพัติสมาใหแกทานอีกดวย
ฉันไดมีโอกาสพิเศษที่ ไดเห็นพอที่ เคยลวงละเมิดฉันมารู จักองคพระผูเปนเจา
จากน้ันฉันก็ระลึกไดวา กอนหนาน้ีฉันเคยคิดวา ฉันกําลังซ้ือบาน ซ้ือเฟอรนิเจอร
บางช้ิน ซ้ือรถ แตจรงิๆ แลว ฉันไดลงมอืซ้ือจิตวิญญาณดวยการกระทําทีเ่ตม็ไปดวย
ความเมตตาอยางที่ผูรับไมสมควรจะไดน่ันเอง

ในชวงเวลาเดียวกันน้ีเอง เดฟกับฉันไดเห็นวาพันธกิจของเราเติบโตข้ึน
อยางนาพิศวง และทําใหเราสามารถชวยเหลือผูคนไดมากกวาเดิม ฉันเช่ือวาการ
เติบโตน้ีเปนผลจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดแหงการเช่ือฟงพระเจาที่เราไดหวานเอาไว
กอนหนา เมื่อพระเจาทรงบัญชาใหเราทําส่ิงยากๆ พระองคก็ทรงทําเชนน้ันเพ่ือ
ประโยชนของเราเองและเพ่ือประโยชนของแผนดนิของพระองค คุณไดเห็นแลววา
เราสามารถเอาชนะความช่ัวดวยความดีจริงๆ เชนเดียวกับที่จอหน เวสล่ีย
ไดกลาววาเอาไววา "ทําดีทุกอยางที่ทําได และในทุกชองทางที่ทําไดในทุกวิถีทาง
ที่ทําได ในทุกที่ที่ทําได ในทุกเวลาที่ทําได ทําตอผูคนทุกคนที่ทําได ตราบนาน
เทาที่คุณจะทําได"

หมายสงคราม

เจนนิเฟอรไดยินเสียงรองของเด็กๆ เธอว่ิงมาชวยพวกเขาอยางที่เธอได
ทํามาแลวหลายครั้ง เธอบอกกับพวกเขาวาทุกอยางจะเรียบรอยดี ในฐานะแม
ของเด็กๆ เจนนิเฟอรพร่ําบอกอยูเชนน้ันจนกวาพวกเขาจะเช่ืออยางน้ันจริงๆ

เธอรูดีวาความรู สึกกลัว การถูกลักพาตัว และการถูกทํารายน้ันเปน
อยางไร เมื่อตัวเธออายุไดสิบสองป เธอถูกบังคับใหออกจากบาน ถูกพรากจาก
ครอบครัว และหมูบานที่อยูอาศัย โดยกลุมทหารกบฏซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับ
การรบที่ยาวนานที่ สุดในอัฟริกา หลังจากที่ไดถูกทุบตี ขมขืน ใชแรงงาน
อยางหนักโดยไมหยุดหยอน ความมุงมั่นที่ จะมีชีวิตรอดตอไปใหไดก็มอบ
ความกลาหาญใหกับเธอที่ จะหลบหนีไปใหพน เจนนิเฟอร ไดพาคนอ่ืนๆ
มายังที่ปลอดภัย
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แตเมื่อเธอกลับไปที่บาน ครอบครัวของเธอไดสูญเสียไปแลว ดวยความ
รูสึกโดดเดี่ยวและตองการจะมีชีวิตใหมและมีที่ๆ เธอจะเรียกไดวาเปนบาน
ของตัวเอง เธอจึงยอมแตงงานกับชายคนหน่ึงที่แตงงานมีภรรยาแลว ในวัน
แตงงานเขาตบตีเธอตอหนาเพ่ือนๆ ของเธอ แตวาส่ิงที่โหดรายที่ สุดกําลัง
ตามมาติดๆ ในวันพิเศษที่ควรจะทําใหเธอรู สึกเหมือนกับวาไดเปนเจาหญิง
เปนที่รัก เชิดชูทนุถนอม เขากลับบอกกับทุกคนที่มารวมชุมนุมในที่ น้ันวา
เธอไรประโยชนและเปนคนนาอับอายที่สุด คําพูดเหลาน้ันเชือดเฉือนลึกลงไป
ในใจของเธอ มันเจ็บปวดย่ิงกวาการตบตีที่ยังคงเกิดข้ึนตอไปเสียอีก

ในทายทีสุ่ด สามีของเธอเสียชีวิตลงเน่ืองจากโรคเอดส และเธอกลับมาอยู
ตัวคนเดียวอีกครั้ งหน่ึง ในฐานะแมหมายลูกสอง เธอถามกับพระเจาวา
"พระองคอยูที่น่ันหรือเปลา? ชีวิตของลูกจะไมมีอะไรอีกแลวนอกจากความ
ทกุขทรมานและความอดสูอยางน้ันหรอื?" พระเจาไดทรงพิสูจนถึงความสัตยซ่ือ
ของพระองคตอเจนนิเฟอรและเวลาน้ีเธอก็อยูในกระบวนการของการชวยกู

วันน้ีเจนนิเฟอรอาศัยอยูในที่ปลอดภัย ในหมูบานซ่ึงไดรับการจัดเตรียม
โดยพันธกิจวาโตโตรวมกับพันธกิจจอยซไมเออร ดวยศักดิ์ศรีที่ไดรับการกอบกู
ข้ึนมาใหมและเปาหมายใหมในชีวิต เจนนิเฟอร ได เปนผู ดูแลเด็กกําพรา
เน่ื องจากสงคราม โชคไมดี นักที่ ยั งมีผู คนอีกมากมายที่ ยั งคงตองการ
การเยียวยารักษาและการกอบกูชีวิต

พระวจนะของพระเจาบอกกับเราอยู ซํ้าๆ วา ใหดูแลหญิงหมายและ
เด็กกําพรา ดูเหมือนวาพระเจาจะทรงเมตตาพวกเขาเปนพิเศษ และเราเอง
ก็ควรจะเปนเชนน้ันเหมือนกัน

จากสถิติพบวา

• ในหลายประเทศ หญิงหมายที่สามีเสียชีวิตเน่ืองจากโรคเอดส ถูกขับ
ออกจากบาน และตกเปนเปาหมายของการใชความรุนแรงสูงสุด1

• ครัวเรือนที่มีหญิงหมายเปนหัวหนาครอบครัวน้ันเปนตัวแทน ของ
กลุมยอยที่ยากจนที่สุดในอัฟริกา2
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พระเจาทรงเปนพระเจาแหงความยุติธรรม ขอเท็จจริงก็คือ ความยุติธรรม
เปนพระลักษณะหน่ึงของพระองคทีฉั่นนิยมชมชอบ กลาวงายๆ ก็คือ พระองคทรง
เปล่ียนแปลงส่ิงที่ผิดใหกลายเปนส่ิงที่ถูกตอง พระคัมภีรกลาววา ความชอบธรรม
และความยุติธรรมเปนรากฐานแหงพระบัลลังกของพระองค (ดู สดุดี 89:14)
รากฐานเปนส่ิงที่รองรับอาคาร ดังน้ันเราอาจกลาวไดวา พระราชกิจทั้งส้ินของ
พระเจาในโลกน้ีตั้งอยูบนขอเท็จจริงที่วาพระองคทรงชอบธรรมและทรงยุติธรรม
ในฐานะผูรับใชของพระเจา พระองคไดทรงส่ังสอนเราใหรักความชอบธรรมและ
ความยุติธรรมและลงมือกระทําใหทั้งสองส่ิงน้ีประจักษข้ึนในโลกน้ี

การขาดความยุติธรรมในสังคมนําไปสูปญหาเสมอๆ ในป ค.ศ.1789 - ป ค.ศ.
1799 ประเทศฝรั่งเศสไดเกิดการปฏิวัติข้ึน ซ่ึงเปนเหตุการณนองเลือดที่ชาวไร
ชาวนาไดลุกข้ึนตอตานบรรดาชนช้ันสูงและผูนําทางศาสนาในสมัยน้ัน ตราบใด

ความยุติธรรมสาํหรบัผูถู้กกดขขีม่เหง

ความยุติธรรมมิไดประกอบดวยความเปนกลางระหวางถูกและผิด
หากแตแสวงหาส่ิงที่ถูกตองและเชิดชูส่ิงน้ันไว
ไมวาส่ิงน้ันจะอยูหนใด และตอตานส่ิงที่ผิด

ธีโอดอร รูสเวลท
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ที่พระราชาและพระราชินีทรงปฏิบัติตอเหลาพสกนิกรอยางถูกตองและยุติธรรม
ประเทศชาติก็เจริญรุงเรือง อยางไรก็ตามเมื่อพระราชาและพระราชินีไดทรง
ปลอยปละใหการกันดารอาหาร ความหิวโหย และโรคภัยไขเจ็บแผขยายออกไปแก
เหลาพสกนิกรของพระองค อีกทั้งก็ยังทรงเรียกเก็บภาษีจากประชาชน ในขณะที่
พระองคทรงดํารงพระฐานะอยางหรูหราฟุมเฟอยอยูน้ัน ทายสุดประชาชนกป็ฏิวัติ
ตอตานพระองค เมื่อพระราชาและพระราชินีทรงปฏิบัติตอประชาราษฎรอยาง
ไมเปนธรรมน้ัน รากฐานพระบลัลังกของพระองคกแ็ตกราวและถกูทําลายลงในทีสุ่ด

ความจริงก็คือ เมื่อปราศจากความยุติธรรม ส่ิงๆตางๆ ก็ดําเนินไปอยาง
ไมถูกตองเหมาะสม สังคมของเราทุกวันน้ีเตม็ไปดวยความอยุติธรรม และถงึแมวา
บางคนไดตอสูอยางหนัก คนสวนใหญกไ็มไดใสใจ หรอืถาหากพวกเขาใสใจ พวกเขา
ก็ไมรูวาจะทําอยางไรกับเรื่องน้ีดี

เปนหนาท่ีของเรา

ใครกันที่หวงใยเด็กกําพรา หญิงหมาย และผูถูกกดข่ีขมเหง? พระเจาทรง
หวงใย แตเราละ เราหวงใยหรอืไม? เมือ่ผูคนถกูกดข่ีขมเหง พวกเขากแ็บกภาระหนัก
ซ่ึงไมมีเหตุผล มีอํานาจเหนือพวกเขา และกดข่ีพวกเขา ภาระหนักเหลาน้ีมักทําให

พวกเขาส้ินหวัง พระเจาทรงเปนพระบิดาและทรงเปนผูปกปองบรรดาหญิงหมาย
(ดู สดุดี 68:5) ดูเหมือนวา พระองคทรงเมตตาบรรดาผูที่โดดเดี่ยว และปราศจาก
คนดแูลเปนพิเศษ พระเจาทรงชวยเหลือบรรดาผูชอกชํ้า และทรงผดงุความยุตธิรรม
ใหแกบรรดาผูยากไรขัดสน (ด ูสดุด ี140:12) ฉันแนใจวาคุณรูสึกยินดทีีพ่ระเจาทรง
ชวยเหลือบรรดาผูที่ไดรับความเจ็บปวด แตฉันอยากจะหนุนใจใหคุณไดระลึกวา

ใครกันที่หวงใยเด็กกําพรา หญิงหมาย
และผูถูกกดข่ีขมเหง?
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พระเจาทรงกระทาํพระราชกจิของพระองคผานทางบรรดาผูทีย่อมจํานนตอพระองค
เวลาน้ีใหคุณถามตัวเองวา คุณกําลังทําส่ิงใดใหพวกเขาเปนการสวนตัวบาง

ดงัทีฉั่นไดกลาวไปเมือ่ขางตนวา ขอพระธรรมในพระคัมภีรมากกวาสองพันขอ
พูดถึงหนาที่ ของเราที่มีตอบรรดาคนยากจนขัดสน เมื่อพระเจาไดทรงดลใจ
ใหมีขอพระธรรมดังกลาวมากถึงเพียงน้ัน ก็ตองมีถอยคําบางประการที่พระองค
ทรงพยายามตรวจสอบใหแนพระทัยวาเราเขาใจแลวจริงๆ การที่เราแตละคน
มีสวนชวยเหลือผูที่ชอกชํ้าน้ันมีความสําคัญมากเพียงไร? อาจจะสําคัญมากกวา
ที่พวกเราหลายๆ คนไดตระหนักถึงเสียอีก

ธรรมะท่ีบริสุทธ์ิและไรมลทิน

อัครทูตยากอบไดกลาวเอาไวว า ธรรมะที่ บริ สุทธ์ิ ซ่ึ งแสดงออกเปน
การกระทําภายนอกน้ันคือการ "ไปเย่ียมเยียน ชวยเหลือ ดูแลเด็กกําพรา
และหญิงหมายที่ เปนทุกขเดือดรอน" น่ันหมายความวาถาธรรมะหรือศาสนา
ของเราเปนของแท เราก็ตองมีสวนชวยเหลือบรรดาผูที่ประสบความทุกขยาก
เพราะสถานการณในชีวิตของพวกเขา ฉันสรุปจากขอพระธรรมน้ีไดเพียงวา
ถาฉันไมไดชวยเหลือคนเหลาน้ี ศาสนาของฉันก็คงไมใชเรื่องจริงแตอยางใด
มันอาจจะเปนศาสนาอยางหน่ึง แตไมใชส่ิงที่พระเจาประสงคใหเปนแน

ฉันไดเรียนรูวา เมื่อมีพระเจาเขามาเกี่ยวของแลว ไมใชทุกคนที่น่ังอยูใน
ครสิตจักรในวันอาทิตยจะเปนครสิเตยีนแท การปฏิบตัิตามกฎบญัญตัิ หลักคําสอน
ไมไดทําใหใครเปนผูเช่ือแทในพระคริสต ฉันกลาวอยางน้ีไดอยางไร? เพราะวา
เมื่อเราตอนรับพระคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดของเราน้ัน เราก็ไดตอนรับเอา
พระทยัของพระเจาและตอนรบัเอาพระวิญญาณของพระองค (ด ูเอเสเคียล 11:19)
น่ีตางหากทีเ่ปนประเดน็สําคัญ เราตองเรยีนรูทีจ่ะหวงใยในส่ิงทีพ่ระเจาทรงหวงใย
และพระองคทรงหวงใยเกี่ยวกับการชวยเหลือผูที่ไดรับความชอกชํ้า

มันจะกอใหเกดิผลดอีะไร ถาลูกชายของฉันซ่ึงจัดการธุระประจําวันสวนใหญ
ของพันธกิจ จอยซไมเออร พูดวา พวกเขามีหัวใจของฉัน ถาหากพวกเขาไมไดทํา
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ส่ิงที่ตัวฉันลงมือทําในสถานการณเดียวกันน้ัน เหตุผลสําคัญที่เราใหลูกๆ อยูใน
ตําแหนงที่พวกเขาอยู ในเวลาน้ีก็คือ พวกเขารู จักเราอยางใกลชิดและมีหัวใจ
ดวงเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับการชวยเหลือผูคน

จงรักกันและกัน

ฉันเช่ือเปนอยางย่ิงวา เราจําเปนจะตองรักกันและกัน น่ันหมายถึง คนที่เรา
ติดตอในชีวิตสวนตัว และคนที่เราไมเคยพบปะหนาตาซ่ึงอยูหางไกลออกไป (ดู
กิจการ 2:44-45 กิจการ 4:31-32 2 โครินธ 8:1-4) ฉันอยากใหคุณระลึกถึงผูคน
เหลาน้ีขณะที่อานหนังสือเลมน้ีตอไป ตัวอยางเชน คุณอาจชวยเหลือทางการเงิน
แกเด็กกําพราในประเทศโลกที่สามผานทางพันธกิจ ซ่ึงหวงใยพวกเขาและคุณก็
อาจเช้ือเชิญหญงิหมายในครสิตจักรมารวมรับประทานอาหารกลางวัน และขณะที่
คุณอยูกับเธอน้ัน ใหคุณถามคําถามตางๆ จนคุณมั่นใจไดวา ความจําเปนในดาน
ตางๆ ของเธอไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอแลว ถาหากเธอพูดถึงวา
มีความจําเปนบางอยางที่คุณสามารถตอบสนองได ก็ใหคุณตอบสนองดวยความ
ช่ืนบาน เพราะวาพระเจาทรงรักผูที่ใหดวยใจช่ืนบาน (2 โครินธ 9:7)

เราสวนใหญจะชวยครอบครัวของเราหรือคนที่เรารูจักใกลชิด ถาพวกเขา
ตองการความชวยเหลือ แตคนทีไ่กลตวัออกไปจากวงจรของเรา เรากม็ีแนวโนมวา
จะหวงใยพวกเขานอยกวาหรอืเต็มใจที่มีสวนชวยเหลือพวกเขานอยกวา ฉันเช่ือวา
พระเจาประสงคจะเปล่ียนแปลงส่ิงน้ี  ฉันระลึกไดวาในฐานะปุถุชนคนหน่ึง
ฉันไมอาจตอบสนองความตองการทุกเรื่องที่ไดยินมาได แตแนนอนวาฉันสามารถ
เปดใจใหพระเจาทรงสําแดงใหฉันเห็นวาฉันสามารถทําอะไรไดบาง ฉันตั้งใจ
จะไมดวน ทึกทักวาฉันไมอาจลงมือทําอะไรเกี่ยวกับความตองการความชวยเหลือ
ตางๆ ที่ตัวฉันเองไดตระหนักถึง ฉันระลึกไดวาน่ีเปนมุมมองตอความตองการ
ชวยเหลือแบบงอมืองอเทา ไมใช วิถีที่ พระเจาประสงคให ฉันใช เพ่ื อเขาถึง
ความตองการเหลาน้ัน
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โลกปรารถนาใหคริสตจักรเปนคริสตจักร

พระเยซูไดทรงตรัสถามเปโตรอยูสามครั้งวา เขารักพระองคหรือไม เมื่อเขา
ตอบวา "ใชแลว พระเจาขา" พระเยซูทรงตอบเขาวา "ถาอยางน้ันกจ็งเล้ียงดฝูงูแกะ
ของเรา" หรือ "จงเล้ียงดูลูกแกะของเรา" (ดู ยอหน 21:15-17) พระเยซูมิไดทรง
กําลังตรัสถึงการใหอาหารสัตว แตทรงกําลังตรัสถึงการชวยเหลือประชากร
ของพระองค หลายๆ ครัง้ พระองคไดทรงเอยถงึพระองควาเปนผูเล้ียงแกะและทรง
เอยถึงประชากรของพระองควาเปนฝูงแกะ ดังน้ันเปโตรจึงเขาใจเปนอยางดีวา
พระองคกําลังตรัสถึงเรื่องอะไร

สําหรับฉันแลวดูเหมือนวา พระเยซูทรงกําลังตรัสถึงขอพระธรรมเหลาน้ีวา
ถาหากเรารักพระองค เราก็ควรจะชวยเหลือผูคน ไมใชแคเพียงมารวมตัวกันอยูใน
อาคารตอนเชาวันอาทิตยเพ่ือทําตามพระบัญญัติหรือพิธีกรรมตางๆ แนนอนวา
เราควรตองการไปคริสตจักร เพ่ือรวมสามัคคีธรรม นมัสการพระเจา และเรียนรู
แตครสิตจักรกค็วรจะเปนสถานทีท่ีเ่ราใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยเชนกนั ถาครสิตจักร
ไมมีสวนเกี่ยวของที่จะย่ืนมือออกไปหาบรรดาผูหลงหายทั่วโลกและชวยเหลือ
ผูถูกกดข่ีขมเหง ซ่ึงรวมถึงบรรดาหญิงหมาย เด็กกําพรา ผูยากจนขัดสนแลว
ฉันก็ไมแนใจนักวาคริสตจักรมีสิทธิที่จะเรียกตนเองวาเปนคริสตจักรไดหรือไม

ผูคนจํานวนนับหมื่นนับแสนหยุดไปคริสตจักร บรรดาผูนําฝายจิตวิญญาณ
ทั่ วโลกตางพากันวิตกถึงสภาวะที่ สมาชิกคริสตจักรไมมารวมพิธีนมัสการที่
ครสิตจักร ฉันเช่ือวาเหตุผลสวนใหญทีอ่ยูเบือ้งหลังสภาวะน้ีอยูทีห่ลายๆ ครสิตจักร
ไดกลายเปนศูนยศาสนาที่ปราศจากชีวิต อัครทูตยอหนไดกลาวเอาไววา เรารูวา
เราไดพนจากความตายไปสูชีวิตแลว ก็เพราะวาเรารักพ่ีนอง ผูใดที่ไมรัก ผูน้ัน
กยั็งอยูในความตาย (ด ู1 ยอหน 3:14) ถาหากครสิตจักรไมเปยมลนไปดวยความรกั
ของพระเจาแลว คริสตจักรจะเต็มไปดวยชีวิตไดอยางไรกัน?

ฉันไดยินวา ในทวีปยุโรป วิหารหรืออาคารคริสตจักรปดตัวลงทุกๆ สัปดาห
และกลุมมุสลิมก็ซ้ือวิหารหรืออาคารคริสตจักรหลายๆ แหงที่ปดตัวลงไปและ
เปล่ียนศาสนสถานเหลาน้ันใหเปนมัสยิดแทน แนนอนวาน่ีไมใชเปาหมายที่พระเจา
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ไดทรงกําหนดไวใหกบัครสิตจักรของพระเยซูครสิต แตก็อาจกลาวไดวา กรณีน้ีเปน
ขอยกเวนและไมไดเกิดข้ึนกับคริสตจักรสวนใหญ

คริสตจักรในยุคเริ่ มตน ซ่ึ งเราไดอ านพบในพระธรรมกิจการน้ันเปน
คริสตจักรที่เต็มไปดวยฤทธ์ิเดช อีกทั้งยังไดเขยาโลก และเราก็ยังสามารถสัมผัส
ไดถึงอิทธิพลของคริสตจักรดังกลาวในทุกวันน้ี  คริสตจักรน้ี ไดรวมตัวเปน
นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน และทุกๆ คนก็ชวยเหลือบรรดาผูคนที่พวกเขารูวากําลัง
ประสบความทุกขยากอยูอยางไมวางเวน พวกเขาชวยเหลือคนที่รู จักเปนการ
สวนตัว และชวยเหลือคนที่อยูตางเมืองออกไปซ่ึงบรรดาอัครทูตที่มาเย่ียมเยียน
ไดพูดและส่ังสอนถึง

คริสตจักรยุคเริ่ มตนเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วและมี ช่ื อเสียงยอดเย่ียม
ก็เพราะวาไดประกอบดวยผูคนที่รักกันและกันอยางแทจริง ส่ิงที่โลกตองการ
ก็คือความรักไมใชศาสนา โลกตองการพระเจา และพระเจาทรงเปนความรัก
ถาหากเราเห็นพองตองกันและเขาไปมีสวนรวม เราก็สามารถเริ่มตนการปฏิวัติ
ดวยความรัก ซ่ึงเปนขบวนการที่จะเขยาโลกอีกครั้งหน่ึงดวยพระสิริของพระเจา!

เรียนรูท่ีจะทําในส่ิงท่ีถูกตอง

เปนเรื่องผิดแนๆ ที่จะไดเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับใครบางคนที่กําลังประสบ
ความทุกขยากแลวไมลงมือทําอะไรสักอยาง ผู เผยพระวจนะอิสยาหไดกลาว
เอาไววา "จงเรียนรูที่จะทําในส่ิงที่ถูกตอง! จงแสดงหาความยุติธรรม จงบรรเทา
ผู ถูกกดข่ีขมเหง จงตักเตือนผู กดข่ีขมเหง จงปกปองผู ไรบิดา จงสูความ
เพ่ือหญิงหมาย"  (อิสยาห 1:17)

เปาหมายของคําสอนและคําช้ีแนะน้ีก็เพ่ือจะชวยใหเราไดเรียนรูถึงส่ิงที่
ถูกตองและหนุนใจเราใหลงมอืกระทําส่ิงเหลาน้ัน เมื่อสองสามปทีแ่ลวฉันยังไมรูวา
พระเจาทรงรู สึกอยางรุนแรง มากเพียงไรตอการนําความยุติธรรมมาสูผูถูก
กดข่ีขมเหงที่ฉันทําอยู แตเมื่อฉันรูแลว ฉันก็เริ่มตนลงมือทํา
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พระเจาไดทรงช้ีแนะแกผูคนถึงวิธีปฏิบัติตอบรรดาผูไรพอ หญิงหมาย ผูถูก
กดข่ีขมเหง และคนยากจนนับตั้งเมื่อครั้งที่พระองคไดทรงประทานพระบัญญัติ
ในพระธรรมพันธสัญญาเดิม พระองคไดตรัสผานโมเสสวา "เจาจงอยาไดกดข่ี
บรรดาหญิงหมายและผูไรพอเลย" (อพยพ 22:22) พระเจามิไดทรงลําเอียง
"พระองคทรงประทานความยุติธรรมแกบรรดาผูไรพอและหญิงหมายเลยและ
ทรงรักคนแปลกหนาหรือผูพักพิงช่ัวคราวและประทานอาหารและเส้ือผาแกเขา"
(เฉลยธรรมบัญญัติ 10:18) พระเจาไดทรงบอกแกประชากรวา ถาหากพวกเขา
เล้ียงดูคนแปลกหนา คนพักพิงช่ัวคราว หญิงหมาย และคนไรพอแลว พระองค
ก็ทรงอวยพรการงานแหงนํ้ามือของพวกเขา (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 14:29) โปรด
สังเกตกลุมคนเหลาน้ี หญิงหมาย คนแปลกหนา คนไรพอ คนกลุมน้ีนาจะเปน
คนที่โดดเดี่ยวย่ิงนัก พระเจาทรงหวงใยคนโดดเดี่ยว!

โดดเด่ียวและถูกหลงลืม

ฉันไมอาจจินตนาการไดวา เด็กหญิงกําพราที่ถูกบังคับใหคาประเวณีจะรูสึก
วาตนเองโดดเดี่ยวและถูกคนหลงลืมมากสักเพียงไหน

จากสถิติพบวา

• ในแตละปมีเด็กหญิงที่มีอายุระหวาง 5 - 15 ป จํานวนสองลานคน
ถูกนําตัวเขาไปสูตลาดคาประเวณี

• หญิงโสเภณีจํานวน 89% อยากจะหลบหนี
• เด็กและผูหญิงอยางนอยสองแสนคนในประเทศไทยทํางานคาประเวณี

หน่ึงในสามของจํานวนดังกลาวมีอายุนอยกวา 18 ป
• ครั้งหน่ึงแพทยพบวามีผูชาย 35 คนใชบริการทางเพศจากเด็กหญิง 1 คน

ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง

เด็กหญิงทั้งหมดน้ีเปนเด็กกําพราหรือไม? ไมใช ไมใชทุกคนเปนเด็กกําพรา
อยางเปนทางการในความหมายที่วาไมมทีั้งพอและแม แตพวกเธอเปนเด็กกําพรา
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ในสายพระเนตรของพระเจา เพราะวาพวกเธอไมมีพอแม หรือพอแมที่มีอยูน้ัน
ก็ไมอาจดูแล หรือไมสนใจจะดูแลพวกเธอ

การคาโสเภณีวัยรุน

ขายรางกายเพ่ือปรนเปรอความสุขใหกับชายช่ัวรายทั้งหลายแหลหรือ
จะหิวตาย? น่ันเปนทางเลือกที่ เลวรายที่ ไมควรมีใครตองประสบพบเจอ
ถึงแมวาบีรตูกันจะอายุไดเพียงสิบเกาป แตเธอก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกน้ี
ตัง้แตอายุไดสิบส่ีป ทกุครัง้ทีต่ดัสินใจเลือก หัวใจของเธอแตกสลายมากกวาเดมิ
อีกนิด ทั้งจิตวิญญาณของเธอก็ถูกทําลายลง เมื่อพิจารณาถึงส่ิงตางๆ ที่เธอ
ไดประสบพบเจอมาโดยตลอดแลว ก็ชางเปนปาฏิหาริยย่ิงนักที่เธอยังมีความ
รูสึกอยูอีก

เธอมีเรี่ยวแรงทุกครั้ งที่จองดวงตาของอามินาลูกสาววัยเจ็ดเดือน
"ฉันเลือกทําแบบน้ีก็เพราะวาฉันไมอยากใหลูกสาวตองทําอยางเดียวกันคะ"
ช่ืออามนิาในภาษาเอธิโอเปยหมายถงึ "ปลอดภัย" และบรีตกูนัไดตดัสินใจแลววา
จะทําทุกอยางเพ่ือรกัษาคําสัญญาทีป่ฏิญาณเอาไววาจะปกปองลูกสาวของเธอ
ปลอดภัยใหได

เธอไมไดขายรางกายดวยความละโมบหรือเพราะความพึงพอใจสวนตัว
เธอขายรางกายเพ่ือจะมชีีวิตรอด เธอมชีีวิตและทํางานอยูในหองขนาด 4x9 ฟุต
เธอทํางานมาแลว 5 ป ไมมีวันหยุด ไมมีพักรอน ไมมีการพักผอน เธอหลับตา
และคิดถึงอามนิาขณะที่ผูชายซ่ึงอาจจะมากถึง 15 คน ตอวันกําลังลวงละเมิด
รางกายของเธออยู ความเจ็บปวดน้ันชางลํ้าลึกเกินจะจินตนาการได แตน่ี
เปนหนทางเดียวที่เธอรูวาจะชวยใหเธอมอีาหารและทีซุ่กหัวนอน เมื่อคิดถึงวา
ตวัของเธอน้ันรกัอมนิามากเพียงไหน เธอกไ็มอาจเขาใจไดเลยวาแมของเธอน้ัน
ทอดทิ้งเธอไปขณะที่อายุไดเพียง 5 ขวบไดอยางไรกัน

กอนที่บีรตูกันมาถึงสวนที่ เปนที่รู จักกันวาเขตไฟแดงในเมืองอัดดิส
อบาบาน้ัน เธอกําลังหิวตาย "ฉันเคยมีความหวัง แตความหวังก็ดูหางไกล
ไปจากฉัน ฉันรูวาพระเจาทรงอยูดวยกับฉันและทรงรักฉัน ฉันไมรูหนทาง
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ดํารงชีวิตแบบอ่ืน" ยังมีความหวังอันลางเลือนวา สักวันหน่ึงเธอจะไมตองจาย
เพ่ือจะใหมีชีวิตอยูตอไปดวยหัวใจ วิญญาณ และรางกายอันบอบชํ้าเชนน้ีอีก

วันน้ีความหวังน้ันยังตองรอตอไป ลูกคาคนตอไปพ่ึงมาถึง
จากสถิติพบวา

• อายุโดยเฉล่ียของเด็กหญิงที่กาวเขามาสูธุรกิจการคาประเวณีทั่วโลก
จะอยูที่ 13-14 ป1

• 75% ของโสเภณีทั้งหมดมีอายุต่ํากวา 25 ป1

การเห็นความเส่ือมโทรมระดับใหม
กับการลงมือกระทําบางอยางในเรื่องนี้

เมื่อฉันไปที่ประเทศอินเดีย ไปที่เขตไฟแดง (แหลงคาประเวณี) ในสลัม
แหงหน่ึง ฉันก็ไดพบกับการเส่ือมโทรมระดับใหม ไมเพียงแตพ้ืนที่ทั้งหมดโสโครก
เกินจะอธิบายไดแลว ยังเต็มไปดวยซองโสเภณีอีกดวย มีคนพาฉันเขาไปในซอง
แหงหน่ึ ง ซ่ึงประกอบดวยหองเล็กๆ สามหอง แตละหองมี เตียงสามเตียง
แตละเตียงไมมีพ้ืนที่สวนตัวแมแตนอย บรรดาเด็กหญิงหรือพวกผูหญิงใหบริการ
แกพวกผูชายในหองเล็กๆ เหลาน้ี พวกเธอตางหวังวาจะไดเงินมากพอสําหรับ
เล้ียงปากเล้ียงทองหรือ ซ้ืออาหารใหแกลูกๆ - ถามี ซ่ึงพวกเธอหลายๆ คนก็มีลูก
แลวลูกๆ ของพวกเธอ อยูที่ไหนกันขณะที่พวกเธอทํางานอยู? เด็กๆ เลนกันอยู
ตามทางเดินโดยสามารถเขาไปในหองที่พวกแมๆ ทํางานอยูไดอยางงายดาย
หรือไมก็ถูกมอมเหลาเพ่ือใหหลับเสียจะไดไมรบกวนเหลาแมๆ เด็กๆ สองสามคน
ทราบเกี่ยวกับการโครงการแจกอาหารและโครงการสอนหนังสือของเรา เราจึง
มีโอกาสดูแลพวกเขา ในระหวางช่ัวโมงเหลาน้ัน เพ่ือพวกเขาจะไดไมตองเห็นวา
กําลังมีอะไรเกิดข้ึนอยูที่บาน บาน! เด็กเล็กๆ เหลาน้ีอาศัยอยูในซอง!

หากปราศจากความชวยเหลือ เด็กหญงิสวนใหญ - เดก็หญงิตวันอยๆ - กต็อง
หันเหมาใชชีวิตแบบหญิงโสเภณีทันทีที่พวกเธอโตพอเปนแน หญิงเหลาน้ีไมได
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ใชชีวิตแบบน้ี เพราะวาตองการแบบน้ี แตไมมีทางเลือกอ่ืน พวกเธอไรการศึกษา
และโตข้ึนมาทามกลางความยากจนที่เราสวนใหญจะไมอาจเขาใจไดเลย บางคน
มีแมงดาซ่ึงจงใจจับตัวพวกเธอเอาไวเปนนักโทษและคอยทุบตีถาหากหาเงิน
ไดไมมากพอ

ฉันรูสึกดีใจที่จะบอกวา เราไดเริ่มตนโครงการชวยเหลือหญิงเหลาน้ี แรก
ทีเดียวเราทํางานในพ้ืนที่แหงน้ีรวมกับพันธกิจทองถิ่นอ่ืนๆ มาเปนเวลาสามปแลว
และจํานวนของโสเภณีก็ลดลงจากสามพันคนเปนสามรอยคน คนบางคนเพียงแค
ตองการความหวังหรือความชวยเหลือเพียงเล็กนอย และพวกเขาตองการใคร
บางคนบอกแกพวกเขาวา พวกเขาสามารถลงมือเปล่ียนแปลงได แลวแสดงให
เห็นวาตองทําอยางไร

พันธกิจของเราได ซ้ือที่ดินหลายรอยเอเคอรหางจากเขตไฟแดงออกไป
ประมาณสามช่ัวโมง และเราไดสรางหมูบานซ่ึงประกอบดวยศูนยฝกฝนทีม่ทีําหนาที่
สอนทักษะแกหญิงเหลาน้ี เพ่ือชวยใหสามารถเล้ียงตัวและครอบครัวไดโดย
ไมตองกลับไปคาประเวณีอีก เราไดยายผูหญิงและเด็กจํานวนหน่ึงรอยคนแรกไปที่
ศูนยฟนฟูเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2008 และตั้งใจวาจะยายทุกๆ คนที่ตองการจะ
เปล่ียนแปลงชีวิตของตัวเองเสียใหมมาที่ศูนยแหงน้ี

เปนเรื่องที่นาช่ืนใจสําหรับฉันที่ ไดยินเสียงเด็กหญิงตัวนอยๆ ทั้งหลาย
โดยเฉพาะเสียงหัวเราะคิกคักดังๆ ของเด็กสาววัยรุนตอนฉันพาพวกเธอไปดู
หองอาบนํ้าฝกบัวกับหองนํ้าที่มีอยู พวกเธอไมเคยอาบนํ้าดวยวิธีอ่ืนนอกเสียจาก
เอานํ้าราดตัวที่หลังตึกที่ไหนสักแหง การไดเปนสวนหน่ึงที่นํารอยย้ิมกลับมาสู
ใบหนาและมอบความหวังใหแกพวกเธอน้ันเปนความรูสึกที่นาพิศวงจริงๆ มันรูสึก
ดีกวาการใชชีวิตแบบเห็นแกตัว เฝาเอาตัวเองเปนศูนยกลางอยางที่ฉันเคยเปน
อยางแนนอน บรรดาพันธมิตรซ่ึงรวมพันธกิจของเรามีสวนเกี่ยวของอยางมาก
ในโครงการชวยเหลือในประเทศอินเดีย ดวยการมอบถวายอยางสัตยซ่ือของ
พวกเขาจึงกอใหเกิดโครงการน้ีข้ึนมาได เรารูสึกขอบคุณพวกเขาเปนที่สุด

ฉันอยากจะกลาวเพ่ิมเติมวา บรรดาผู หญิงที่ เปนผู ใหญซ่ึงยังตกอยู ใน
ธุรกิจการคาประเวณีน้ัน เปนหญิงหมาย สามีของพวกเธอตายหรือถูกฆา
ด วยเหตุผลบางอยางและทิ้ งพวกเธอไว โดยปราศจากความชวยเหลือใดๆ
ดังน้ันพวกเธอจึงหัน เขาหนทางทําเงิน หนทางเดียวที่คิดออก
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เราอาจเรียนรูที่จะทําส่ิงที่ถูกตองเพ่ือจะชวยเหลือบรรดาผูถูกกดข่ีขมเหง
ในโลกน้ี ส่ิงที่เราตองการก็มีเพียงขอมูลและความมุงมั่น เราสามารถทําใหชีวิต
ของหลายๆ คนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีได ถาเราแตละคนทําในสวนของตัวเอง
เราก็อาจเริ่มตนการปฏิวัติดวยความรักได

ความอยุติธรรมอยูทุกหนทุกแหง

ความอยุติธรรมไมไดมีอยูแตในประเทศโลกที่สามเทาน้ัน หากมีอยูตาม
ละแวกบาน อยูในเมืองตางๆ ทั่วทุกหนทุกแหงเชนกัน มีคนที่เราทํางานดวย
ซ่ึงตองการความชวยเหลือเปนทีสุ่ด เราเดนิไปกับพวกเขาตามถนนหนทาง เราพบ
พวกเขาตามตลาด ความอยุติธรรมมีหลายโฉมหนา เราอาจเห็นมันไดภายใต
โฉมหนาของหญิงที่ถูกสามีทอดทิ้งใหอยูกับลูกๆ อีกสามคนเพ่ือไปหาหญิงคนใหม
เราอาจเห็นมันไดภายใตโฉมหนาของเด็กหญิงหรือเด็กชายที่ถูกพอแมทุบตีหรือ
ลวงละเมิดทางเพศ เราอาจเห็นมันไดภายใตโฉมหนาของพอที่ถูกเล้ียงดูมา
ในคุกมืด และตัวเขาเองเปนสมาชิกครอบครัวรุนที่สามซ่ึงยังชีพอยูไดดวยเงิน
สวัสดิการ และฝนวาจะมีชีวิตที่ดีกวาน้ี แตก็ไมรู วาควรจะเริ่มตนทําอะไรดี
เขาเรียนหนังสือมานอยทั้ งยังไมเคยเห็นใครที่ ไหนมีชีวิตตางไปจากน้ีเวนแต
ผูคนที่เขาไดเห็นทางโทรทัศน

บางคนเอาชนะและยืนหยัดอยูเหนือความอยุตธิรรมได แตหลายๆ คน ไมอาจ
ทําเชนน้ันได บางทีพวกเขาอาจจะตองการคุณหรือฉันหรือบางคนที่ เรารู จัก
มาลงทุนในชีวิตของพวกเขา พันธกิจเมืองช้ันในของเราเปนการทํางานใน
โรงเรียนเอกชนเพ่ือชวยเหลือเด็กๆ ใหอานออกเขียนได เราไดขอใหอาสาสมัคร
มาชวยสอนหนังสือใหเด็กๆ และเปนเรื่องนาทอใจมากที่จะคิดถึงวามีคนเต็มใจ
สละเวลาเพียงแคสัปดาหละช่ัวโมงเพ่ือทําส่ิงน้ีนอยแคไหน แนนอนวาเราคิดวา
"ใครบางคน" จะชวยเหลือเด็กเหลาน้ีแนๆ แตดวยเหตุผลบางอยาง เรากลับไมมา
ปรากฏตัวและลงมือชวยเหลือ เรามีขออางและมันก็ทําใหสํานึกของเราสงบลง
แตวาขออางน้ันเปนที่ ยอมรับของพระเจาหรือไม? เปนเวลานานหลายปที่
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ฉันมีขออางสําหรับทุกๆ อยางที่ฉันไมอยากทํา แตฉันไดคนพบความจริง ซ่ึงกลาย
มาเปนคําพูดโปรดของฉัน น่ันคือ "การเมินเฉยไมแยแสทําใหเกิดขออางแต
ความรักจะหาหนทางชวยเหลือจนได"

มาตรฐานสําหรับความชอบธรรม

ในพระคัมภีร เริม่ตัง้แตพระธรรมภาคพันธสัญญาเดมิ เราเห็นตวัอยางหลายๆ
ตัวอยางของผูคนทีช่วยเหลือบรรดาผูทีย่ากจนขัดสนอยางจริงจัง โยบก็เปนผูหน่ึง
ทานไดกลาวเอาไววา โดยการเปนดวงตาใหแกคนตาบอด เปนเทาใหแกคนงอย
และเปนพอใหแกคนยากจนขัดสน ผูน้ันก็ไดสวมใสความชอบธรรมแลว (ดู โยบ
29:14-16) วลี "สวมใส" มีความหมายเจาะจงวา เราไมอยากจะพลาดส่ิงน้ันไป
ใหเราคิดอยางน้ีวา เวลาฉันสวมใสเส้ือผา ฉันตั้งใจลงมือสวมเส้ือผาฉันไมไดยืน
อยูน่ิงๆ งอมืองอเทาอยูที่หนาตูเส้ือผา รอใหเส้ือผากระโดดออกจากไมแขวน
แลวกระโจนใสตัวฉัน ฉันเลือกเส้ือผาแตละช้ินดวยความระมัดระวัง ฉันไมไดแค
สวมใสมันเทาน้ัน แตฉันยังตรวจสอบใหมั่นใจอีกดวยวาตองใสแลวดูดี

พระเจาไดตรัสเอาไววา โยบเปนผูชอบธรรม และโยบไดกลาวเอาไววา ทาน
"ไดสวมใส" ความชอบธรรม กลาวอีกอยางก็คือ ทานตั้งใจทําเชนน้ัน มาตรฐาน
สําหรับความชอบธรรมในสมัยของโยบน้ันเรียกรองใหมีการใหความชวยเหลือ
บรรดาหญิงหมาย เด็กกําพรา คนยากจนขัดสน และบรรดาผูถูกกดข่ีขมเหง

ในสังคมของเราทุกวันน้ี เราไมไดมีมาตรฐานเหลืออยูหลายมาตรฐานนัก
ดูเหมือนวาคนสวนใหญทําแตส่ิงที่ตัวเองอยากทําและทําตามกฎที่ เห็นแกตัว
เราตองการมาตรฐานทีจ่ะสรางชายหญงิที่ประกอบดวยความนาเช่ือถือ ความจริง
ความซ่ือตรง เกียรติยศ ความซ่ือสัตย จงรักภักดี และมีความหวงใยอยางแทจริง
ตอคนที่ชอกชํ้า ปฏิกิริยาตอบสนองของคุณอาจจะเปน "ใช ฉันอยากใหมีคน

การเมินเฉยไมแยแส ทําใหเกิดขออาง
แตความรักจะหาหนทางชวยเหลือเสมอ
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แบบน้ันจัง" แตอยาลืมวาลําพังแคปรารถนาไมไดทําใหอะไรดีข้ึน เราตองลงมือทํา
โลกของเราจะเปล่ียนแปลงไปก็ตอเมื่อคนในโลกเปล่ียนแปลง - และการเปล่ียน
แปลงน้ันตองเริ่มตนข้ึนที่เราแตละคน เราตองชูคบเพลิงแลวพูดวา "ฉันเปนการ
ปฏิวัติดวยความรกั!"

เอสเธอร หญิงสาวชาวยิวที่คุณไดอานไปในบทที่ 4 ซ่ึงตอมาไดกลายเปน
พระราชินีไดทรงรับส่ังใหสงของกํานัลไปยังบรรดาคนยากจน เมื่อตัวพระนาง
และพลเมืองของพระองคไดเฉลิมฉลองเสรีภาพของพวกเขา สวนหน่ึงที่ควร
จดจําเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองสรรพส่ิงดีๆ ที่พระเจาไดทรงกระทําเพ่ือเราก็คือ
การหยิบย่ืนความชวยเหลือแกบรรดาผูทียั่งคงประสบความทกุขยาก เพ่ือนของฉัน
คนหน่ึงดํารงตําแหนงคณะกรรมการของครสิตจักรซ่ึงหยิบย่ืนความชวยเหลือใหแก
บรรดาผูไรที่อยูอาศัยในวันคริสตมาส คริสตจักรทําบัญชีรายช่ือของเด็กๆ ทัง้หมด
ที่อาศัยอยูที่พักพิง รวมถึงรายละเอียดเรื่องอายุและขนาดตัว จากน้ันสมาชิก
คริสตจักรที่สามารถใหความชวยเหลือไดก็เลือกช่ือของเด็กที่ เขาตองการจะ
ชวยเหลือ แลวซ้ือของขวัญใหแกเด็กคนน้ัน เมื่อถึงเดือนธันวาคมก็มีการจัด
งานเล้ียงคริสตมาสข้ึนที่ที่พักพิงน้ัน มีอาหารเยอะแยะ มีเสียงเพลงคริสตมาส
มเีรือ่งราวการประสูติของพระเยซู และความรกัของพระองคทีม่ีตอเด็กๆ แตละคน
และแนนอนวามีการมอบของขวัญใหกับเด็กแตละคนดวย

หลังงานเล้ียง บรรดาสมาชิกคริสตจักรตางรูสึกดทีี่ไดชวยเหลือบรรดาเด็กๆ
ไรที่อยูอาศัย แตมีหลายๆ คนพูดวา พอกลับไปถึงทีบ่านหลังงานเล้ียง พวกเขารูสึก
ขอบพระคุณพระเจามากกวาเมื่อกอนงานเล้ียงเสียอีกที่ไดมีบานและไดรับพระพร
ตางๆ

เปนเรื่องดีที่เราจะไดเห็นและสัมผัสถึงความตองการของผูอ่ืนดวยตัวเอง
เพราะวามันทําใหเราตระหนักไดวาพระเจาไดทรงอวยพระพรแกเรามากเพียงไร
ทั้งยังทําใหเราตระหนักไดวาถาเราใสความพยายามลงไป เราจะชวยอะไรไดมาก
ขนาดไหน ผูคนมักมีแนวโนมที่จะมีนํ้าใจเอ้ือเฟอเผื่อแผเปนพิเศษในชวงเทศกาล
คริสตมาส และหลายๆ คนก็พยายามจะชวยเหลือผูอ่ืน แตเราจําเปนจะตองระลึก
วาคนยากจนขัดสนน้ันตองการความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไมใชเฉพาะแค
ปละครั้งในชวงคริสตมาส
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วันน้ีขณะที่ฉันเขียนหนังสืออยู เดฟกับฉันอยูที่โรงแรม หองนํ้าของโรงแรม
คับแคบเปนทีสุ่ด มนัเล็กเสียจนศีรษะของเดฟชนเพดานหองนํ้า แรกทเีดียวเขาบน
พึมพําถงึความไมสะดวกอยูนิดหนอย แตจากน้ันเขาก็นึกไดวา คนที่เขาไดพบมาน้ัน
ไมมีนํ้าและตองเดินเปนช่ัวโมงๆ เพ่ือจะไดนํ้าสกปรกมาใหครอบครัวไดดื่มกิน
คนเหลาน้ีแทบจะไมไดอาบนํ้าเลย และถาหากเขาไดอาบนํ้าก็ไมไดอาบในหองนํ้า
ฝกบัวอยางที่เรามี เราทั้งคูไดคนพบวา การชวยเหลือบรรดาคนขัดสนเปนพระพร
สําหรบัเราทัง้สองคน เพราะวามนัชวยใหเราไมบนพึมพําหรือบนวา แตขอบพระคุณ
พระเจาในทุกๆ ส่ิงดังที่พระองคประสงคใหเราทํา

โบอาซ ชายผูมั่งค่ังและผูนําชุมชนได "ตั้งใจทิ้งขาวจํานวนมาก" อยางที่
พระคัมภีรไดเรียกไว (รูธ 2:16) ไวในทุงนาเพ่ือใหรูธมาเก็บเกีย่วเพ่ือใหแมสามีและ
ตัวเธอเองมีอาหารรับประทาน รูธและนาโอมิเปนหญิงหมายยากจน บัญญัติ
ในสมัยน้ันไดส่ังไมใหเกบ็เกีย่วขาวทกุเมล็ดจากทองทุง ผูคนตองละขาวบางจํานวน
เอาไวใหคนยากจนมาเก็บเกี่ยวเพ่ือจะไดมีอาหารกิน เราเห็นแลวเห็นอีกวาพระเจา
ทรงเล้ียงดูคนยากจน แตการเล้ียงดูของพระองคไมไดหลนลงมาจากทองฟา
หรือปรากฏข้ึนโดยปาฏิหาริย พระองคทรงเล้ียงดูผานทางประชากรของพระองค

รักดวยการกระทํา

ที่พันธกิจจอยซไมเออร เราเปดบัญชีช่ือวา "รักดวยการกระทํา" ทั้งตัว
พันธกิจเอง และบรรดาลูกจางของเราสามารถถวายเงนิเขาบญัชีน้ีเพ่ือใชชวยเหลือ
ลูกจางคนอ่ืนๆ ที่อาจจะมีปญหาทางการเงินดวยเหตุผลบางประการ บางที
การเจ็บปวยอาจทําใหพวกเขาตองรับภาระหนัก หรือลูกของพวกเขาตองการ
ความชวยเหลือพิเศษซ่ึงทําใหพวกเขาตองเปนทุกขหนัก เราไดตัดสินใจวาเรา
อยากเตรยีมความชวยเหลือเอาไวสําหรบัคนรอบๆ ตวัเราทีต่องการ ความชวยเหลือ
จริงๆ และไมอาจชวยเหลือตัวเองได

ถาคุณมีกลุมเรียนพระคัมภีรหรือกลุมเพ่ือนที่สนใจจะเปนสวนหน่ึงของ
การปฏิวัติความรัก ส่ิงหน่ึงที่ คุณทําไดก็คือเลือกเหรัญญิกหรือเปดบัญชีพิเศษ
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ข้ึนมาบัญชีหน่ึง แลวใหแตละคนบริจาคเงินกอนหน่ึงเปนประจําทุกสัปดาห หรือ
ทุกเดือน คุณอาจเรียกช่ือบัญชีน้ีวา "รักดวยการกระทํา" ก็ไดหรือใชช่ือของคุณ
แตใหใชเงินในบัญชีน้ีสําหรับตอบสนองความตองการความชวยเหลือที่เกิดข้ึน
เรามักไดยินถึงความตองการความชวยเหลือในเรื่องน้ันเรื่องน้ี แลวก็มักจะนึก
อยากใหตัวเราเองมีเงินมากกวาน้ี ถาอยางน้ันทําไมไมเริ่มตนออมเงินสําหรับ
เวลาแบบน้ันเลา? ถาคุณไมอาจหากลุมคนที่สนใจ กใ็หหาคนหน่ึงหรือสองคน หรือ
ถาจําเปนก็ลงมือทําดวยตัวเอง แตจงปฏิเสธที่จะไมลงมือทําอะไรเลย

ฉันจะตองการแขนไปเพ่ืออะไรกัน
ถาหากฉนัไมใชมันเพ่ือชวยเหลือใครบางคน?

ขอความที่ นาตกตลึงขอความหน่ึงที่ ฉันคนพบขณะที่ กําลังศึกษาอยู วา
โยบไดตอบสนองตอบรรดาคนยากจนผานทางขอสังเกตของทานวา ถาหากทาน
ไมไดใชแขนเพ่ือชวยเหลือคนที่ชอบชํ้า ก็ควรใหคนอ่ืนดึงแขนของทานออกไปเสีย
(ดู โยบ 31:21-22) น่ีทําใหฉันระลึกไดวา ทานจริงจังกับการชวยเหลือผู อ่ืน
มากเพียงไร ฉันเต็มใจจะจริงจังขนาดน้ันหรือไม? คุณละ?

มีเปาหมายที่แทจริงของการมีชีวิตที่แทจริงอยูหรือไม ถาส่ิงที่เราทําทั้งหมด
ก็เพียงแคตื่นข้ึนมาทุกๆ เชาจากน้ันก็ใชชีวิตอยูเพ่ือตัวเองเทาน้ัน? ฉันไดลอง
ใชชีวิตแบบน้ันมาแลวและพบวามันไมไดใหอะไรแกฉันเลยนอกจากความวางเปลา
ฉันไมคิดวาน่ันคือส่ิงที่พระเจาทรงตั้งพระทัยไววาจะประทานใหกับเราทุกคน
ซ่ึงเปนตัวแทนของพระองคในโลกน้ี

ฉันหยุดเขียนต นฉบับบทน้ี อยู พักหน่ึ ง เพ่ื ออ านข อพระธรรมตางๆ
ทีฉั่นคนเจอ ซ่ึงพูดเกี่ยวกับการรักผูอ่ืน เวลาน้ีฉันมั่นใจย่ิงกวาเคยวาน่ีคือเปาหมาย
ที่แทจริงของการมชีีวิตอยู ฉันอยากหนุนใจใหคุณอุทศิตัวทําความดี ถวายมือ แขน
เทา ตา หูตอพระองค และขอใหพระองคทรงโปรดใชอวัยวะเหลาน้ันเพ่ือชวยใหชีวิต
ของผูอ่ืนเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน โปรดย่ืนแขนของคุณออกไปหาผูที่หิวโหย
เจ็บปวด หรือโดดเดี่ยว พรอมๆ กับมือแหงความหวังเถิด
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ผลเก็บเก่ียวจากความรัก

การใหและใชชีวิตแบบเห็นแกตัวเปนเหตุใหมีผลลัพธจากการเก็บเกี่ยว
ในชีวิตของเรา ไมใชเรื่องผิดอะไรที่ เราจะปรารถนาหรือคาดหวังผลลัพธจาก
การเก็บเกี่ยว แรงจูงใจในการชวยเหลือผู อ่ืนน้ันไมควรเปนไปเพ่ือใหเราไดรับ
บางส่ิงบางอยางสําหรับตัวเอง แตพระเจาก็ทรงบอกแกเราจริงๆ วาเราจะ
เก็บเกี่ ยวจากส่ิ งที่ ไดหว านลงไป และเราสามารถคอยรับผลน้ั นไดจริ งๆ
ขอพระธรรมกลาวถึงความจริงขอน้ีเอาไวอยางสวยงามปรากฏอยูในพระธรรม
ลูกา บทที่ 6 ขอ 38 "จงใหเขา และทานจะไดรับดวย และในตักของทานจะไดรับ
ตวงดวยทะนานถวนยัดส่ันพูดลนใสให เพราะวาทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอันใด
พระเจาจะไดทรงตวงใหทานดวยทะนานอันน้ัน"

พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานบําเหน็จแกผู ที่ แสวงหาพระองคโดย
ไมหยุดหยอน (ดู ฮีบรู 11:6) คําวา บําเหน็จ ในตนฉบับกรีกของพระธรรม
ภาคพันธสัญญาใหมมีความหมายวา "คาจางซ่ึงไดรบัในชีวิตน้ี" หรือ "คาตอบแทน"
ในภาษาฮีบรู ซ่ึงเปนภาษาที่ใชเขียนพระธรรมภาคพันธสัญญาเดิม คําวา บําเหน็จ
หมายถึง "ผล  คาจาง ผลผลิต ราคา หรือผลลัพธ" คําวา บําเหน็จ มีปรากฏอยู
68 ครั้ง ในพระคัมภีรฉบับขยายความ พระเจาประสงคใหเรารอคอยบําเหน็จ
ของการเช่ือฟงและตัดสินใจที่ถูกตอง

ถาหากเราหวงใยบรรดาคนยากจน ผูถูกกดข่ีขมเหง พระเจาก็ทรงสัญญาวา
เราจะไมขาดแคลนส่ิงใดๆ แตถาหากดวงตาของเราหันเหไปจากความทุกขยาก
ของพวกเขาแลวละก็ เราก็จะรับ "คําสาปแชงมากหลาย" ในชีวิตของเรา (สุภาษิต
28:27) ผูเขียนพระธรรมสุภาษิตเขียนถึงขนาดวา เมื่อเราหยิบย่ืนแกคนยากจน
เราก็กําลังใหพระเจากูยืมเราอยู (ดู สุภาษิต 1917) ฉันไมอาจจินตนาการไดเลยวา
พระเจาจะมิทรงจายดอกเบี้ยสูงย่ิงใหแกเราในส่ิงที่ไดทรงกูยืมไปจากเรา

ฉันอยากหนุนใจให คุณนําความยุติธรรมมาสู บรรดาผู ถูกกดข่ี ขมเหง
น่ันกแ็ปลไดงายๆ วา เมื่อคุณเห็นบางส่ิงทีรู่วาไมถกูตอง กใ็หคุณทําส่ิงน้ันใหถกูตอง
เสียน่ันเอง
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ดําเนินชีวิตอยูในความสวาง

เราอาจตองการความสวางมากข้ึนในชีวิตของเรา น่ันหมายถึงวามีความ
กระจางแจงมากข้ึน มีความเข าใจที่ ดีกวาเดิม และมีความสับสนนอยลง
ผูเผยพระวจนะอิสยาหไดประกาศวา ถาหากเราจะแบงขนมปงใหแกผูหิวโหย
และนําคนยากจนไรบานมายังที่บานของเรา มอบเส้ือผาแกผูที่ เปลือยกายอยู
และหยุดซอนตัวเองจากบรรดาผูที่ประสบความทุกขยากที่อยูรอบๆ ตัวของเรา
ความสวางของเรากจ็ะกระจายออกไป (ด ูอิสยาห 58:7-8) ทานยังกลาวอีกดวยวา
การเยียวยารักษา การชวยกู และฤทธ์ิอํานาจแหงชีวิตใหมจะขยายออกไปอยาง
รวดเร็ว ส่ิงน้ีฟงดูดีสําหรับฉันและฉันก็มั่นใจวามันฟงดูดีสําหรับคุณเชนกัน

อิสยาหไดเขียนถงึความยุตธิรรมและกลาวเอาไววา ความยุตธิรรมจะนําหนา
เราไปและนําเราไปสูสันติสุขและความไพบูลย และจะคอยปกปองหลังของเรา
ถาหากเราชวยเหลือคนถูกกดข่ีขมเหงอยางแข็งขันแลว พระเจาจะทรงนําหนา
เราไปและจะทรงคุมกันเราที่ ดานหลัง! ฉันชอบความรู สึกแนนอนปลอดภัย
แบบน้ีจริงๆ

อิสยาหไดกลาวตอไปอีกวา ถาหากเราเทส่ิงที่เราใชประทังชีวิตออกใหกับ
ผูหิวโหยและมอบความชวยเหลือแกคนที่ชอกชํ้าแลว ความสวางของเราก็จะสุก
สวางในความมืดและความมืดมัวที่เราประสบอยูก็ไมอาจเทียบกับความสวางของ
ดวงอาทิตยยามเที่ยงวันไดเลย (ดู อิสยาห 58:10) ดวงอาทิตยน้ันสวางจาในเวลา
เที่ยงวัน ดังน้ันสําหรับฉันแลวมันจึงฟงดูราวกับวาการชวยเหลือผูอ่ืนเปนหนทาง
ที่จะใชชีวิตอยูในความสวาง

องคพระผูเปนเจาจะทรงนําเราเสมอไป แมในเวลาที่แหงแลง พระองคก็จะ
ทรงดูแลเรา พระองคจะทรงกระทําใหกระดูกของเราแข็งแรงและทําใหชีวิต
ของเราเปนเหมือนกับสวนที่อ่ิมนํ้า (ดู อิสยาห 58:11) ส่ิงตางๆ เหลาน้ีเปนผลจาก
การนําความยุติธรรมมาสูบรรดาผูถูกกดข่ีขมเหง

ฉันหวังวาคุณจะมองเห็นส่ิงที่ ฉันกําลังมองเห็นอยู ในพระสัญญาเหลาน้ี
ฉันคิดวาเราสวนใหญเสียเวลาไปกับการพยายามใหไดมาซ่ึงส่ิงที่พระเจาจะทรง
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ยินดีประทานใหแกเราเพียงแตเราจะทําส่ิงที่พระองคทรงส่ังใหเราทํา หวงใย
คนยากจน หิวโหย ชอกชํ้า เด็กกําพรา แมหมาย คนถูกกดข่ีขมเหง และผูขัดสน
ใชชีวิตชวยเหลือผูอ่ืนเถิด แลวพระเจาจะทรงดูแลคุณในทุกๆ ดาน

นักปฏิวัติดวยความรัก
มารติน สมิธ

ความรักของเราพัวพันอยูกับส่ิงใด?
ผมจําเรื่องราวทั้งหมดไดดี วันน้ันเปนวันที่ 10 มกราคม 2008 ถนนซอย

แหงน้ันเต็มไปดวยหลุมและบอ ไมมีฟุตบาธ หลุมใหญมากจนรถบัสของเราไปตอ
ไมได เราเดินฝาความรอนเขาไปทามกลาง ความโกลาหลวุนวาย และกล่ินยาง
นับพันเสนที่ถกูเผาดวยนํ้ามันราคาถกู ผสมกบัเศษขยะทีถู่กกองทิ้งไวนานนับเดอืน
มีทัง้แผงลอย โรงงาน เพิง และบานชอง มสีาหรีกบัรองเทาแตะ มคีนเดินเทาเปลา
และเสียงจอแจอ้ืออึง

แตน่ีก็ยังเทียบไมไดกับส่ิงที่กําลังจะเกิดข้ึนตอไปน้ี...
น่ีคือเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เราอยูที่สลัมแหงหน่ึง หรือถาจะพูดใหชัด

อีกหนอยก็คือ เราอยูในพ้ืนที่สลัมที่แยที่สุดแหงหน่ึงของอินเดีย ที่น่ีไมมีสัญญาณ
ไฟแดง ทุกคนดูเหมือนตางกําลังทําอะไรสักอยางหน่ึง ทําน่ัน ทําน่ี ขายของ
กวาดพ้ืน แบกของ

เรามาที่น่ีเพ่ือเย่ียมชมโครงการ เปรม กิราน ซ่ึงเปนโครงการชวยเหลือลูกๆ
และครอบครัวของหญิงโสเภณี เดฟกับจอยซไดเชิญเรามาที่น่ี ทั้งสองคนบอก
กับเราวา น่ีเปนโครงการที่เรานาจะไดมาเห็นดวยตาของตัวเอง

ผมคิดวา ผมไมเคยเห็นหลายๆ ชีวิตทีเ่ขามาเบยีดเสียดยัดเยียดกนัอยูในหองๆ
เดียวแบบน้ีมากอน จนผนังทั้งส่ีดานแทบจะปริออก ใบหนาที่เต็มไปดวยรอยย้ิม
ของคนเจ็ดสิบคนตางก็หันมาทางแขกผูมาเยือนราวกับดอกทานตะวันที่หันตาม
ดวงอาทิตยยามเย็น นอกหองน้ันผมมองเห็นทางเดิน และตรอกที่ทอดยาวไป
แฝงไปดวยความเจ็บปวด การตอสูดิ้นรน และความตาย แตการไดเขามาอยูใน
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หองน้ีนับเปนประสบการณที่หนักหนาสาหัสแบบที่ผมไมเคยพบเคยเจอมากอนเลย
ในชีวิต

มีเด็กคนหน่ึงที่ผมรูสึกวาทิ้งไปไมได ฟารีนคือช่ือของเธอ มีบางอยางในตัว
ของเธอบงบอกใหรูวา ผมจะเดินทิ้งหางจากเธอไดไมงายแนๆ

ผมคนพบคําตอบน้ันไดภายในหน่ึงช่ัวโมงตอมา เชนเดียวกับเด็กสวนใหญ
แมของฟารีนเปนหญิงโสเภณี โครงการเปรม กิราน ไดกาวเขามาและหยิบย่ืน
ความชวยเหลือใหเธอมีชีวิตที่ดี ข้ึน ดวยการมอบอาหาร เส้ือผา การศึกษา
ตลอดจนการสนับสนุนจากคริสเตียนที่มีจิตใจเปยมไปดวยความรัก ทั้งยังเสียสละ
และอุทิศตัว กระน้ัน หลายๆ คําถามก็รบกวนจิตใจของผมอยู

กี่ ครั้ งมาแลวที่ ฟารีนตองซอนตัวอยู ใต เตียง ขณะที่ แมของเธอกําลัง
ทํางานอยู?

มันอันตรายแคไหนกันถาเธอออกไปอยูตามทองถนนในสลัมเวลาคํ่าคืน?
ชีวิตของเธอจะเปล่ียนแปลงไปจากที่ เปนอยู สักแคไหนถาเธอไมออกไป

จากสลัมเดี๋ยวน้ี?
ผมจะเดินหนีไปไดอยางไร?
ผมจะทําอยางน้ันไดอยางไร?
บายวันหน่ึงที่เมืองมุมไบไดเปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอยางไปจากเดิม

เย็นวันตอมา เรากําลังแสดงคอนเสิรตอยูที่ในตัวเมือง ยังมีอะไรที่พวกเรา
ทําไดอีก นอกเสียจากจะพาเด็กๆ กับแมๆ  มารวมแสดงกับเราบนเวท?ี พวกเขามา
และมันยอดเย่ียมมากที่มีพวกเขาอยูบนเวทีรวมกับเรา - รอยย้ิมอยางเอียงอาย
ฮอรโมนความสุขที่ ฉีดพลุง และอาการตกตะลึงเพราะวัฒนธรรมที่แตกตาง
ตอจากน้ันเรื่ องที่ ย่ิ งใหญกวาก็เริ่ มข้ึน เราเลนดนตรี และคุณแมทั้ งหลาย
กเ็ริม่ออกลีลาเตนรํา คุณแมแหงยามราตรี เหลาสตรีผูคากาม ภายใตลิปสตกิสีแดง
กับสาหรีสีซีดจางเตนรําตอหนาฝงูชนนับพันอยางไมเคอะเขิน ดวยทวงทาทีง่ดงาม
และเต็มไปดวยความรัก พวกเธอหมุนพล้ิวราวกับขนนก ดวยมือซ่ึงบอกเลา
เรื่องราว และเทาซ่ึงเหยียบยางอยางระวัง การเตนรําของพวกเธอ ลีลาการเตน
ของพวกเธองดงามจับใจอยางที่ผมไมเคยเห็นมากอน
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และตอนน้ันเองที่มันกระทบใจผม: ความยุติธรรมควรอยูที่ไหนกัน? ที่ที่ควร
ตอนรับบรรดาผูที่ สังคมไมยอมรับน้ันอยูที่ ไหน? บรรดาผูที่ ถูกความยากจน
โหมกระหนํ่าควรจะไดพบกับความหวังและเสรีภาพที่ไหน? ที่ไหนที่เราควรมอบ
ความรักไปโดยปราศจากคําถาม?

ผมโตข้ึนมาในคริสตจักร กระน้ันผมก็พลาดบทเรียนบางอยางไป ผมไมได
เรียนรูวาการตอบสนองของเราตอความยากจนและความอยุติธรรมกับบทบาท
ของเราทั้งหลายซ่ึงเปนคริสเตียนทีอ่ยูในฐานะผูนมัสการพระเจาน้ัน - พระเจามไิด
ประสงคจะแบงแยกส่ิงตางออกไปอยางเด็ดขาด ถาเปนเมื่อหลายปกอน ผมก็คง
จะกระโจนหนีไปไกลลิบ เมื่อไดยินวาเรานาจะเชิญกลุมผูหญิงซ่ึงถูกบังคับใหคา
ประเวณีข้ึนมาเตนรําอยูบนเวทีขณะที่เรากําลังนมัสการพระเจาอยู น่ีดูเหมือนกับ
จะเปนสัญญาณ ดูเหมือนวาพระเจากําลังทรงปลุกคริสตจักรอยางที่ไมเคยเปน
มากอน และทรงสําแดงใหเรารูวา น่ีคือกลุมคนหลายๆ กลุมที่จําเปนจะตองไดรับ
การตอนรับ

ดังน้ัน เมื่อมาถึงเวลาที่ตองขับเค่ียวกับความคิดที่วาเรากําลังตองการ
การปฏิวัติความรัก ผมก็เหลืออยูเพียงแคคําถามเดียว น่ันคือความรักของเรา
วนเวียนอยูรอบๆ ส่ิงใด?

ผมกลับบานมาจากการเดินทางไปยังเมืองมุมไบ ทุกอยางสับสนเละเทะ
ไปหมด หัวของผมไมทํางานอยางที่เคยเปน และผมรูสึกวุนวายใจอยางรุนแรง
ผมรู สึกวามีภาระใจอยางหนักในเรื่องฟารีน - วาถาหากเราไมลงมือทําอะไร
สักอยางแลว อนาคตของเธอที่รออยูเบือ้งหนากค็งจะแสนส้ัน เน่ืองจากความทกุข
ทรมาน ความยากจน การถูกทําราย และโรคภัยไขเจ็บ ผมรูสึกวาเธอเปนเหมือน
ลูกสาวอีกคนหน่ึงและครอบครัวของผมก็จะไมสมบูรณถาปราศจากเธอ

ปรากฏวาแผนการของพระเจาตางไปจากแผนการของผม
ปกวาๆ หลังจากน้ัน ขณะที่ผมกําลังเขียนถึงประสบการณน้ีอยู ส่ิงตางๆ

ไมไดดําเนินไปอยางทีผ่มคิดวามันจะเปน ฟารีนยังไมไดออกจากเมืองไป เธอยังอยู
กับครอบครัวของเธอ แตแมของเธอไมไดทํางานเปนหญิงโสเภณีอีกตอไปแลว
พวกเธอกําลังจะยายออกไปอยูที่ชุมชนแหงใหม ซ่ึงอยูหางจากมุมไบไปไมกี่ช่ัวโมง
อันเปนที่ สําหรับคนแบบเดียวกับพวกเธอ น่ันคือ อดีตหญิงบริการที่ตองการ
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ชีวิตใหมซ่ึงหางไกลจากความสับสนวุนวายและอันตรายในอดีต ชีวิตของฟารีน
ดูจะครบถวนสมบูรณเกินกวาที่ผมจะคาดหวังไดเสียอีก

แลวชีวิตของผมละ?
ในทางหน่ึง ผมก็ถูกตองเกี่ยวกับการเปนพอคนอีกรอบ แตไมใชกับฟารีน

ในปน้ีแอนนาภรรยาของผมใหกําเนิดลูกอีกคน - งานการกุศลเรียกวาคอมแพสช่ัน
อารต

คอมแพสช่ันอารตถอืกําเนิดข้ึนเพ่ือระดมเงินทุนผานทางโครงการทีเ่กีย่วของ
กับศิลปะ (เชนอัลบั้มเพลงกับหนังสือ) ซ่ึงใชยอดขายและคาลิขสิทธ์ิเพ่ือตอสูกับ
ความยากไรทกุรูปแบบ ความยากไรแบบสุดข้ัวทีข่โมยชีวิตไปจากผูคน ความยากไร
ที่ยากจะมองเห็นแตไดขโมยเอาความหวังไปจากผูคน เราทั้งคูจําไดวาไดพูดคุยกับ
จอยซและเดฟถึงเรื่องน้ี ตลอดจนแนวคิด ซ่ึงผมคิดวาน่ันก็นาจะทําใหจอยซ
กับเดฟกลายเปนคุณปูคุณยาของคอมแพสช่ันอารตหรืออะไรทํานองน้ัน ความ
กระตือรือรนและความรอบรูของทั้งคูไดชวยใหเราเริ่มกาวออกไปทํา

แตย่ิงไปกวาน้ัน คอมแพสช่ันอารตเปนเรื่องของการปรับปรุงสูตรเดิมๆ
ที่เรามีอยู มันเปนการทาทายแนวคิดที่วา ถึงเราไมใสใจหวงใยคนอ่ืน ความเช่ือ
ของเราก็ยังหนักแนนอยูดีเหมือนเดิม ซ่ึงไมจริง แตความเปนจริงคือ ความเช่ือ
ของเราจะออนแอลงเรื่อยๆ หากความกระตือรือรน และเปาหมายกับความรัก
ของเราสาละวนอยูแตกับความตองการของตนเอง  เราก็ทําผิดพลาดเสียแลว

เมื่อความรักของเราหยิบย่ืนออกไปไกลกวาตัวของเรา เราก็จะพบวาตัวของ
เราน้ันสอดคลองกับแผนการของพระเจามากข้ึน

เมื่อเร็วๆ น้ี เมื่อใดก็ตามที่ผมถือไมโครโฟนอยูบนเวทีตอหนาฝูงชน ผมนึก
สงสัยวาตอไปจะมีอะไรเกิดข้ึนหรือ ผมรูสึกวาตัวเองจําเปนจะตองอานพระธรรม
อิสยาห บทที่ 58 ดวยเหตุผลบางประการ ผมไมอาจจะตานทานตอความเรียบงาย
และพลังของถอยคําเหลาน้ีไดเลย ถึงแมวาพระธรรมตอนน้ีจะสงตอดวยมือไปถึง
คนอิสราเอลเมื่อเกือบสามพันปมาแลวก็ตาม พระธรรมตอนน้ีก็ขับเค่ียวประเด็น
ตางๆ ซ่ึงอยูเหนือกาลเวลาและยังคงใชไดกับทุกวันน้ี

ผมรู สึกคล อยตามไปกั บความกระตื อรื อรนของถ อยคําเริ่ มต นของ
ขอพระธรรมบทน้ี "จงรองดังๆ อยาออมไว จงเปลาเสียงของเจาเหมือนเปา
เขาสัตว" (อิสยาห 58:1 NIV)
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ขอความที่ตามมาหลังจากน้ีสมควรจะถูกปาวรองใหดังกอง ไมใชเพียงแค
กระซิบเสียงแผวๆ หรือใสแฟมเอาไวเพ่ือโอกาสหนา น่ีเปนประเด็นที่ควรเรียก
ความสนใจจากทุกผูทุกคนในทุกหนทุกแหง "แตเขายังแสวงเราทุกวันและปติยินดี
ทีรู่จักทางของเรา เหมอืนกบัวาเขาเปนประชาชาตทิีไ่ดทําความชอบธรรม และมไิด
ทิ้ งกฎหมายของพระเจาของเขา เขาก็ขอขอกฎหมายอันชอบธรรมจากเรา
ราวกบัวาเขาทัง้หลายกป็ติยินดทีีจ่ะเขามาใกลพระเจา" (ขอ 2 ) คําวา เหมือนกบัวา
และราวกับวาน่ันแหละเปนปญหา เห็นไดชัดเจนวาหัวใจยังไมถูกตองและพวกเขา
กําลังมุงหนาไปสูความหายนะ

พระเจาทรงตอบคําถามของพวกเขาที่วา ดวยเหตุใดจึงดูเหมือนวาพระองค
ทรงเมินเฉยตอการปฏิบัติศาสนกิจอันดีเลิศไรที่ติของพวกเขาเสีย "ดูเถิด วันที่เจา
อดอาหาร เจ าทําตามใจของเจ า และบีบบั งคับคนงานของเจ าทั้ งหมด...
การอดอาหารอยางของเจาในวันน้ี จะไมกระทําใหเสียงของเจาไดยินไปถึงที่สูง"
(ขอ 3-4 NIV)

จากน้ันบทเรียนก็มาถึงอีกครั้ง การตอกยํ้าอันหนักแนนเสียจนพวกเราที่อยู
ที่ น่ังแถวหลังเผลอหลับไปก็ยังเขาใจได "การอดอาหารอยางน้ีไมใชหรือที่ เรา
ตองการคือการแกพันธนะของความอธรรม การแกสายรัดแอก... การปลอยให
ผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ... การหักแอกเสียทุกอัน... การแบงปนอาหารของเจากับ
ผูหิวและนําคนยากจนไรบานเขามาในบานของเจา เมื่อเจาเห็นคนเปลือยกายก็
คลุมกายเขาไว และไมซอนตัวของเจาจากญาติของเจาเองดอกหรือ?" (ขอ 6-7
NIV) มนัคงจะไมชัดเจนไปกวาน้ีอีกแลว จริงหรือไม?  ผูถกูกดข่ีขมเหง ผูถูกทําราย
ผูหิวโหย ผูไรที่อยูอาศัย คนยากจน น่ีคือคนที่ความรักของเราควรจะวนเวียน
อยูรอบๆ ไม ใชตัวของเราเอง หรือความคิดที่ ผิดพลาดเกี่ ยวกับการเปนคน
เครงศาสนาอยางเครงครัด

พระเจาทรงชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธที่ ไดในเรื่องน้ี "แลวความสวางจะพุง
ออกมาแกเจาอยางอรุณและแผลของเจาจะเรียกเน้ือข้ึนมาอยางรวดเร็ว . . .
แลวเจาจะทูล และพระเจาจะทรงตอบ เจาจะทูล และพระองคจะตรัสวา เราอยูน่ี"
(ขอ 8-9 NIV)
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เปนเวลานานหลายปที่ เราแสวงหาความสัมพันธอันใกลชิดผานทางการ
นมสัการ เราขับรองบทเพลงตางๆ ซ่ึงพูดถงึวาพระเจาทรงประทบัอยูใกล และชีวิต
ของเราก็เปนของพระองค เราติดตามชวงเวลาทีเ่รารูวาพระองคทรงอยูใกลๆ เรา
ไลลาหาพระสุรเสียงของพระองคและเสาะหาแผนการของพระองค แตตลอดเวลา
เหลาน้ันเราก็พลาดกุญแจสําคัญของการมีความสัมพันธอันใกลชิด: "ถาเจาจะ
เอาออกไปจากทามกลางเจาเสีย ซ่ึงแอก ซ่ึงการช้ีหนา และซ่ึงการพูดอธรรม
ถาเจาทุมเทชีวิตของแกคนหิวและใหผูถูกขมใจไดอ่ิมใจ... องคพระผู เปนเจา
จะนําเจาอยูเปนนิตย พระองคจะทําใหเจาอ่ิมดวยของดีในแดนที่ดวงอาทิตย
เรืองโรจน และจะกระทําใหกระดูกของเจาแข็ง และเจาจะเปนสวนปาที่มีนํ้ารด
เหมือนนํ้าพุที่นํ้าของมันไมขาด" (ขอ 9-11)

และถาเราทําเชนน้ัน เราจะไดรับมากกวาการไดยินพระสุรเสียงของพระเจา
มากกวาการนําความรักไปสูบรรดาผูที่ตองการความรักของพระองคมากที่สุด
มากกวาการเปนสวนที่ อ่ิมนํ้าซ่ึงชุมโชกดวยชีวิต อิสยาหกลาวอยางชัดเจนวา
ประชากรของพระเจาจะเริ่มตนจารึกประวัติศาสตรของตน "ประชากรของเจา
จะไดซอมเสริมรากฐานของคนหลายช่ัวอายุมาแลวข้ึน เจาจะไดช่ือวาเปนผู
ซอมแซมกําแพงที่พัง ผูซอมแซมถนนใหคืนคงเพ่ือจะไดอาศัยอยู" (ขอ 12 NIV)

ย่ิงไปกวาน้ัน "แลวเจาจะไดความปติยินดีในองคพระผูเปนเจา และเราจะให
เจาข้ึนข่ีอยูบนที่ สูงของแผนดินโลก และเราจะเล้ียงเจาดวยมรดกของยาโคบ
บิดาของเจา" (ขอ 14 NIV)

ทั้งส้ินจากการหยุดพยายามจะทําใหพระเจาประทับใจดวยความพยายาม
จะเปนคน "ฝายวิญญาณ" และทั้งส้ินจากการหยุดการลงมือกระทํางานบริการที่ดี
เพ่ือสรางความประทับใจแกคนรอบตัว ทั้งส้ินจากการเล้ียงดูคนหิวโหย จากการ
ใหเส้ือผาแกคนยากจน จากการปกปองคนไรอํานาจ และจากการเปนปากเสียง
ใหกับคนออนแอ ทั้งส้ินเหลาน้ี - ประวัติศาสตรน้ี - ถูกสรางข้ึน - จากการกระทํา
พ้ืนๆ ที่สุด - เพียงแตเราเรียนรูที่จะรักใหมากกวาตัวเอง

ยังมีความจริงอีกประการหน่ึงที่อยูเบื้องหลังส่ิงตางๆ เหลาน้ี ขอเท็จจริงน้ัน
ก็คือ อาจเปนเรื่องยากที่จะมองออกไปและใหความรักของเราวนเวียนอยูรอบๆ
คนอ่ืน มันงายกวาเมื่อเปนตัวของเราเอง เพราะเหตุใดหรือ? มันเปนอยางน้ี
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มาตลอด จากเรื่ องราวของคูหนุมสาวที่ รับประทานผลไมตองหามไปจนถึง
เรื่องราวของกษัตริยที่อยูบนหลังคาเพ่ือแอบดูหญิงที่กําลังจะเปนหมายและ
เรือ่งราวของผูเผยพระวจนะอารมณรายทีห่นีไปยังประเทศสเปน เพราะไมอาจทน
ตอการที่พระเจาทรงมีพระเมตตาแตทุกผูทุกคน ยกเวน   ประชากรของพระองค
เรามีปญหาน้ีเสมอเมื่อเราเอาตัวของเราข้ึนไปอยูบัลลังกแทนพระเจาและมุมมอง
ที่พระองคทรงมีตอชีวิต

ดูเหมือนวา สมัยน้ีจะทําไดยากย่ิงข้ึนไปอีก แรงผลักดันรอบตัวเราบังคับ
ใหเราตองทําตามความกระหายอยากของตัวเอง และบังคับใหเรายอมแพตอส่ิง
ย่ัวยุตางๆ คําวา "เราสมควรจะไดรับมัน" บังคับใหเราฉวยชีวิตของตนเอง
แลวสรางมันข้ึนมาตามฉายาตามอยางของเรา เราตองอยากและพยายามที่จะ
มีใหครบทุกอยางทั้ งภาพลักษณ เส้ือผาเครื่ องแตงกาย รายได บานเรือน
ความสัมพันธ อาชีพการงาน ทุกๆ ส่ิงถูกออกแบบไวเพ่ือเสริมสงาราศีของเรา
และมันทําใหเราดีข้ึนกวาเดิมมากมาย

ถาหากเราตองการเปนผูสรางประวัติศาสตร (ซ่ึงอนาคตของชีวิตนับลานๆ
ก็ ข้ึนอยู กับส่ิงน้ี  และข้ึนอยูกับเราอีกหลายๆ คนที่ จะเขารวมเพ่ือทําส่ิงน้ี )
เราก็เปนไดเพราะเหตุผลบางประการ เราจะเปนผูสรางประวัติศาสตร ไดโดยการ
เลือกทีจ่ะใชชีวิตกระทําส่ิงเล็กๆ นอยๆ หลายๆ อยางแบบไมเห็นแกตวั อยางทีแ่มชี
เธเรซาไดกลาวเอาไววา "ไมมีส่ิงที่ย่ิงใหญ มีแตส่ิงเล็กนอยที่กระทําดวยความรัก
อันย่ิงใหญเทาน้ัน" ถาหากเราสามารถปลูกฝงส่ิงน้ีใหอยูใน สายเลือดของเราไดแลว
คริสเตียนจํานวนสองพันลานคนทั่ วโลกก็จะสามารถหยุดย้ังความยากจนได
โดยใชเวลาไมนานนัก น่ันคือประวัตศิาสตรแบบทีผ่มอยากจะเห็นเราทุกคนรวมกัน
สรางข้ึน ขอใหเราลืมการจดจออยูแตกับเรื่องราวภายใน ดังที่ถอยคําโบราณซ่ึง
ปรากฏในพระธรรมอิสยาหบทที่ 58 ไดสัญญาเอาไววาเราจะไดยินพระสุรเสียง
ของพระเจาชัดเจนย่ิ งข้ึนและเขาใกลพระองคมากย่ิ งข้ึนดวยฤทธ์ิ เดชและ
พระประสงคของพระองค หากเราเลิกสาละวนอยูกับเรื่องของเราเองแลวเริ่ม
ชวยแกปญหาและตอบสนองความตองการตางๆ ของคนอ่ืนรอบตัว - งายๆ
อยางน้ันเลยละ
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ส่ิงที่ผมรูแนๆ ก็คือ ส่ิงที่ใหญจะมีฤทธ์ิอํานาจเสมอ แตส่ิงเล็กนอยกลับเปน
ส่ิงที่สวยงามอยางที่สุด การปฏิวัตดวยความรักมีฤทธ์ิเดชอันย่ิงใหญได แตมัน
จะเกิดข้ึนจากการกระทําเล็กๆ นอยๆ ที่เปยมดวยความรักที่เสียสละไมเห็นแกตัว
เทาน้ัน ดังน้ันแลวการแสดงบนเวทีใหญๆ ยอดขายอัลบั้มสูงล่ิว หรือเพลงเดนๆ
น่ันเปนส่ิงที่ดี แตก็ยังไมนาตื่นเตนเทากับฤทธ์ิเดชของชีวิตที่ดําเนินอยูแบบ
สวนกระแส

ประเด็นสุดทาย ดนตรีประสานลงตัวกับส่ิงทั้งหมดน้ีไดอยางไร? มีการ
ทดลองใจที่รุนแรงที่คอยจูงใจเราใหละทิ้งความคิดสรางสรรคทุกอยางไป แลว
หันไปใชชีวิตอยางเรียบงายในบานที่ทําจากลังไม มันรูสึกคลายกับวาในที่สุดก็ได
คนพบกับชีวิตที่แทจริงเสียที แตน่ันไมใชคําตอบของทุกๆ เรื่ องสุขอนามัย
ที่ดีน้ันประกอบดวยรางกาย จิตใจ และวิญญาณที่สมบูรณแข็งแรง ผมไดเห็นถึง
พลังอํานาจของดนตรีดวยตัวของผมเอง และผมเช่ือวาส่ิงน้ีเปนอาวุธลับของ
พระเจา ดนตรีสามารถผสานผูคนเขาดวยกันในที่ที่มีสงครามได มันสามารถ
บรรเทาหัวใจที่ แตกสลาย สามารถทลายจิตใจของคนที่ แข็งกระด างที่ สุด
มันสามารถปลอบประโลมคน ที่ชอกชํ้าอยางสาหัสจากบรรดาเหย่ือของการ
ฆาลางเผาพันธุ ในรวันดา ไปถึงชาวนิยอรกซ่ึงสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักใน
อาคารแฝด รวมทั้งบรรดาผูทีใ่ชความเกลียดชังในการกอใหเกิดความทุกขทรมาน
อยางมากมายเหลือลน

เมื่อเรานําพระเจาเขามามีสวนอยูในสถานการณ - ไมใชวาคุณสามารถดึง
พระองคออกไปไดหรอกนะครับ ผมคิดวาคุณเขาใจดีวาผมหมายความวาอยางไร
- คุณก็มีฝูงชนรวมตัวกันอยูเหนือผืนแผนดินอินเดียขับรองบทเพลงตางๆ ถึง
พระเจา นมัสการองคพระผูเกรียงไกรพรอมหมูทูตสรรค ลืมตาข้ึนและคุณก็จะ
เห็นวาการเยียวยารักษาไดมาถงึ บางทีไมใชการทีม่ีอาหารมาถงึปาก บรรดาเด็กๆ
ทีหิ่วโหยโดยฉับพลันทนัใด แตมนัเปนชวงเวลาทีฟ่าสวรรค ไดสัมผัสกับแผนดินโลก
และในชวงเวลาน้ันเอง การกอบกูไดอุบัติข้ึน จากน้ันเราก็รูสึกวาเรามีเจาของ
เรารูสึกวาเราไมไดตัวคนเดียว เรารูสึกไดอยางนาเหลือเช่ือวาพระเจาเองมไิดทรง
ทอดทิ้งเราเลยแมแตนอย
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ดนตรีสามารถทําส่ิงน้ีได และพระเจามิไดทรงเรียกเรามาเพ่ือใหทิ้งมันไป
และหันไปใชชีวิตที่ปราศจากมัน พระองคทรงเรียกเรามาเพ่ือใหใชดนตรีของเรา
ซ่ึงเปนของประทานทีพ่ระองคไดทรงมอบไวใหกบัเราเพ่ือชวยเหลือบรรดาคนยากจน
ซ่ึงมีชีวิตอยูอยางส้ินหวัง ถาหากเรารับเอาบทเรียนซ่ึงสอนไวอยางกระจางแจง
ในพระธรรมอิสยาห ผมเช่ือวาวันขางหนาเราจะไดเห็นการอัศจรรยอันย่ิงใหญ
กอนหนาที่จะทันไดขับรองเพลงใดๆ เสียอีก

มันคือดนตรีกับการปฏิรูปความรัก
สตีเวน เคอรติส แชปแมน เปนนักแตงเพลง ผูนํานมัสการ ผูที่สามารถ

จุดประกายแรงบันดาลใจในทุกๆ บทเพลงที่เขาขับรอง และนําผูคนดวยความ
ถอมใจ และเปยมดวยพระคุณ ครัง้หน่ึงเขาไดชวยใหผมเขาใจบทเรยีนอันสําคัญย่ิง
เขาอาจขายอัลบั้มผลงานไดเปนจํานวนลานๆ แผน และไดปรากฏตัวในพิธี
รับรางวัลของรายการตางๆ มากมายนับไมถวน แตเมื่อถามวาส่ิงที่เขาภูมิใจและ
ทําใหเขาถอมใจมากที่สุดคืออะไร เขาก็จะตอบกับคุณวา - คือการที่ครอบครัว
ของเขาไดอุทิศตัวอุปการะเด็กๆ ซ่ึงตองการที่อยูอาศัย "น่ันเปนหมายสําคัญ
ที่ชัดเจนที่สุดที่พระเจากําลังทํางานอยูในชีวิตของผม" เขากลาว

เมื่อเรามองเลยตัวของเราเองออกไป เมื่อความรักของเราที่มีตอคนอ่ืนๆ
ผลักดันเราใหออกไปจากความสะดวกสบาย เมือ่เรามอบส่ิงลํ้าคาของเราใหกบัการ
กอสรางชีวิตใหม เมื่อน้ันเราก็จะพบวา ตัวของเราน้ันกําลังใชชีวิตอยูทามกลาง
หมายสําคัญอันกระจางชัดอยางที่สุดวาพระเจาทรงทํางานอยูในชีวิตของเรา

น่ีแหละจะเปนการปฏิวัตอัินหน่ึง ซ่ึงไมมีภาพเผยแพรทางโทรทัศน แตถาเรา
เขาใจมันอยางถองแทดีแลว เราก็จะพบวามันก็ไมจําเปนตองถายทอดอยูแลว
เพราะหลักฐานของการปฏิวัติดวยความรักน้ันจะลุกโชติชวงอยูในชีวิตของเรา
จนนําการพลิกฟนไปสูผูคนในชุมชน สรางบรรยากาศใหความหวังไปทุกแหงหน

มันงายๆ ขนาดน้ีเลยละ
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เจมีเดินเขาไปคริสตจักรที่ หัวถนนระหวางถนนสปรูซกับถนนที่ ย่ีสิบสาม
ในเมืองฮารเบอร รัฐอิลลินอยส เธอกําลังตองการความชวยเหลือเปนที่สุด เธอได
เห็นตัวอาคารคริสตจักรมานานแลว และเฝาจับตามองผูคนซ่ึงเดินเขาออกอาคาร
แหงน้ีสัปดาหละสองหรือสามหน เจมีมักน่ังอยูที่รานกาแฟซ่ึงอยูที่ฝงตรงขามกับ
คริสตจักร ดื่มกาแฟลาตเต พลางนึกสงสัยเปนอยางย่ิงวา ผูคนที่น่ันจะตอนรับ
เธอหรือไม ถาหากเธอรวบรวมความกลาไดสําเร็จ และเขาไปรวมพิธีนมัสการใน
รอบใดรอบหน่ึง

เมื่ อยังเปนเด็ก เจมีเคยไปโรงเรียนระวีวารศึกษาอยู สองสามครั้ งกับ
เพ่ือนบาน แตเธอรูเกี่ยวกับคําพูดตอบสนองที่ถูกตองเหมาะสมที่ใชในระหวาง
พิธีนอยมาก เธอไมแนใจวาตัวเธอน้ันจะเหมาะกับที่น่ันหรือไม หรือวาผูคนที่น่ัน
จะตอนรับเธอหรือเปลา ดงัน้ันเธอจึงน่ังดืม่กาแฟและเฝามองอยู เธอพยายามดูอยู

ความรกัรวมทุกสงิเขา้ดว้ยกนั มใิช่กีดกนักนัและกนั

ถาหากคุณตัดสินผูคน คุณก็ไมมีเวลาที่จะรักพวกเขา
แมชีเทเรซา
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วาคนที่ไปครสิตจักรดูมีความสุขตอนทีเ่ดินออกมามากกวาตอนทีเ่ดินเขาไปหรอืไม
แตวาพวกเขาก็ออกไปอยางรวดเร็วเสียจนเธอไมทันไดสังเกตเห็นชัดๆ ในบาง
โอกาส บางคนที่ไปคริสตจักรมาที่รานกาแฟหลังพิธีนมัสการ พวกเขาสองสามคน
น่ังอยูตามลําพัง และพูดกันตามจริงกคื็อพวกเขาดูโดดเดี่ยวพอๆ กบัที่เธอรูสึกเลย
บางคนมากับคนอ่ืนๆ พวกเขาหัวเราะและดูมีความสุขดี ซ่ึงน่ันก็ทําใหเธอพอมี
ความหวังวา วันหน่ึงเธอจะกลาพอจะไปรวมพิธีนมัสการ

เจมีเติบโตข้ึนมาในบานที่ไมไดแสดงความรักใครเอ็นดูตอเธอมากนัก พอแม
ของเธอติดสุรา ถึงแมวาพวกเขาจะไมไดทํารายเธอโดยเจตนา แตทั้งคูก็ไดทําราย
ภาพลักษณของเธอดวยการวิพากษวิจารณตางๆ นานาและคอยจับผิดเธออยู
ตลอดเวลา พวกเขามักเปรียบเทียบเธอกับนองชายของเธอ ซ่ึงดูเหมือนวาจะ
ฉลาดกวาและมีความสามารถเหนือกวาเธอในทุกๆ ดาน เจมรีูสึกวาไมมใีครรกัเธอ
เธอรูสึกวาตัวเธอน้ันนาเกลียด โง และไมมีคาเลยอยูเสมอๆ

เมื่อเจมีอายุไดสิบสามป เธอคบคนผิด ดื่มสุราและเสพยาเสพติด ความ
เจ็บปวดทางความรูสึกนึกคิดของเธอลํ้าลึกเสียจนตองใชยากลบเกล่ือน เธอเริ่มมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติที่เรียกวาบูลิเมียหรือคิดวาตัวเองอวน
เธอรับประทานอาหารในปริมาณปกติ อาจจะมากเปนพิเศษบางเปนครั้งคราว
กระน้ันเธอก็บังคับตัวเอง ใหอาเจียนเอาอาหารออกมาอยูเสมอเพ่ือวาจะไดไมอวน

เจมีไมเคยลืมตอนที่แมของเธอมองมาที่เธอดวยสายตารังเกียจ ในวันเกิด
ครบรอบสิบสองปไดเลย แมบอกวา "ฉันไมมีเวลามาทําเคกใหแกหรอก ยังไงแกก็
ไมจําเปนตองกนิเคกอยูแลวน่ีนะ แกนะอวนพออยูแลว!" เธอไมเคยคิดมากอนเลยวา
ตัวเองอวน จนกระทั่งวันน้ัน นับตั้งแตวันน้ันเปนตนมา เจมีมองในกระจกแลว
เห็นภาพของตัวเธอซ่ึงอวนกวาความเปนจริงอยูสามสิบปอนดเสมอ ภาพลักษณ
ของเธอบิดเบือนไปโดยคําพูดอันใจรายที่แมพูดกรอกหูเธออยูซํ้าแลว ซํ้าเลา

คะแนนสอบของเจมีไมคอยดี และเธอก็รูสึกวาตนเองไมใชเด็กเรียนอยูแลว
ดังน้ันทันทีที่จบมัธยมปลาย เธอก็ออกไปทํางานที่รานขายของชํา คอยเอาของวาง
ตามช้ันและเอาผักผลไมใสถุงใหลูกคา เธอไมมเีงินมากพอจะยายออกไปอยูที่ อ่ืน
แตเธอกม็ีเงินมากพอจะซ้ือเส้ือผา ซ้ือเหลา และซ้ือยาสองสามตัวเวลาทีเ่ธออยาก
จะหนีไปจากโลกความจริง สวนใหญแลวเธอจะเล่ียงไมอยูกับบาน โดยการน่ังอยู
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ที่รานกาแฟ หรือไมก็ออกเดินไปตามละแวกบาน พลางนึกสงสัยวาครอบครัวอ่ืนๆ
ในละแวกน้ีจะเปนอยางไรกันบางหนอ เจมีไมมีเพ่ือนสนิทเลย ไมมีใครทีเ่ธอรูสึกวา
พอจะไววางใจและพ่ึงพาไดเลยสักคน ผูคนในชีวิตของเธอเอาแตคอยใชเธอ
แตไมเคยหยิบย่ืนอะไรใหเลย และเธอก็กลัวคนสวนใหญเหลาน้ัน

ในที่สุดวันหน่ึงเธอกลามากพอที่จะเขาไปในคริสตจักร ในขณะที่ผูคนกําลัง
ออกันอยูหนาแนน เธอปะปนผูคน ใจหน่ึงก็หวังวาจะไมมีใครสังเกตเห็นเธอ
แตอีกใจก็อยากใหมีใครสักคนมาตอนรับเธอและพูดวา "เราดีใจจังเลยที่ วันน้ี
เธอมาที่คริสตจักร" เธอสังเกตเห็นวา ผูคนจองมาที่เธอและบางคนก็กระซิบ
กระซาบ แตไมมีใครดูเปนมิตรเลยสักคน ในสายตาคนสวนใหญแลว เจมีแตงตัว
หวือหวาเกินไป ผมของเธอมีสามสี โดยมีสีดํายืนพ้ืน และมีปอยผมสีแดงกับ
สีบลอนดแทรกอยูประปราย เธอสวมเส้ือและกางเกงตัวโครง เธอไมไดแตงตัว
แบบน้ันเพ่ือความสบาย แตเพราะวาตั้งใจจะปกปดรางกายซ่ึงเธอเช่ือวาอวนจาก
สายตาคนอ่ืน เธอสวมรองเทาฟองนํ้า ซ่ึงแนนอนวา ไมมีใครสวมไปที่คริสตจักร
- อยางนอยก็ที่คริสตจักรน้ี

เจมีน่ังอยูที่แถวหลังสุด และไมคอยเขาใจวาเกิดอะไรข้ึน ผูคนเอาแตยืนข้ึน
และอานอะไรจากหนังสือที่วางเอาไวอยางเรียบรอย ที่ช้ันหลังมาน่ังหนาพวกเขา
จากน้ันก็น่ังลงอีกครั้ง มีการรองเพลง มีการเลนออรแกน มกีารอธิษฐาน มกีารสง
ผานถาดใสเงนิมอบถวายและบางคนกเ็อาเงนิใสลงในถาดน้ัน นักเทศนหนาตาบดูบึง้
ทาทางเหมือนกําลังโกรธใคร เทศนาราวย่ีสิบนาที ซ่ึงเธอฟงไมรูเรื่องเอาเสียเลย
เธอคิดวาเขาคงเปนศิษยาภิบาล แตกไ็มแนใจหรอก ในทีสุ่ดดเูหมือนวาพิธีนมัสการ
เสร็จส้ินลงเพราะวาพวกเขายืนข้ึนรองเพลงอีกหน่ึงเพลง

เจมีคิดวา บางทีอาจจะมีใครบางคนพูดอะไรกับเธอบางตอนออกจาก
คริสตจักร แนเลยทีเดียวจะตองมีใครพูดอะไรสักอยางสิ! ทานศิษยาภิบาลยืนอยู
ทีข่างๆ ประตทูางออก จับมอืกบัผูคนขณะทีเ่ดนิออกมาจากคริสตจักร และเมือ่เจมี
เดินเขาไปใกลเขา เขาไมย้ิม ไมแมแตจะสบตาเธอ เธอบอกไดเลยวา เขาเพียงแต
ทําไปตามหนาที่ และแทบจะรอใหมันเสร็จไมไหวแลว

ขณะที่เธอเดินลงมาตามบันได เธอก็ตระหนักไดวามีผูหญิงคนหน่ึงกําลัง
รอเธออยูที่บันไดข้ันลางสุด เธอตื่นเตนมากที่คิดวาในที่สุดก็มีคนสังเกตเห็นเธอ
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ใชเลยผูหญิงคนน้ันสังเกตเห็นเธอ แตหลอนสังเกตเห็นทุกๆ อยางในตวัเจมีทีห่ลอน
คิดวาไมถกูตอง ดังน้ันหลอนจึงพูดวา "ฉันช่ือมารกาเรต บราวน เธอช่ืออะไรหรือ?"
เจมีบอกช่ือของเธอไปและมารกาเรตกพู็ดตอไปวา "ที่น่ีตอนรับเธอเสมอจะ แตฉัน
อยากจะชวยเธอดวยการบอกใหเธอรูวา เราแตงกายสุภาพเวลาทีเ่รามาครสิตจักร
และเวลาทีเ่รามาทีค่รสิตจักรโฮลิเนสส ทาเบอรนาเคิลสน่ี ไมมีการสวมกางเกงยีนส
ไมมีการสวมรองเทาแตะ เธอนาจะลองเปล่ียนทรงผมที่มัน เตะตานอยกวาน้ีอีก
สักนิดนะจะ เธอก็รู น่ีสาวนอย พระเยซูทรงสอนใหเราถอมใจ และไมพยายาม
ดึงความสนใจมาที่ตัวของเรา" เธอย้ิมเยาะใสเจมีและพูดซํ้าวา "ที่น่ีตอนรับเธอ
ทุกเวลาจะ"

วันน้ันเจมีไมอาจไปที่รานกาแฟได เธอตองไปที่ อ่ืน แลวรองใหคนเดียว
เธอรูสึกวาพระเจาทรงปฏิเสธเธอดวยเหมือนกัน และใชเวลาที่เหลือตลอดทั้งวัน
คิดวาจะฆาตวัตาย เธอตกต่ําจนถงึที่สุดและไมมเีหตผุลอะไรทีจ่ะมชีีวิตอยูอีกตอไป

ช่ือเหลาน้ีเปนช่ือสมมุติ แตโลกน้ีก็เต็มไปดวยผูคนแบบเจมี คนเครงศาสนา
อยางมิสซิสบราวน และคริสตจักรแบบคริสตจักรโฮลิเนสส เทเบอรเนเคิลส
เต็มไปดวยผูคนที่ เขาออกคริสตจักรในแตละสัปดาห หลายๆ คนรู สึกขนลุก
ขนพองที่จะตองไปโบสถ และเมื่อไปก็อยากใหพิธีนมัสการจบลงเร็วๆ เพ่ือจะได
ออกไปใหพนๆ เสียที คริสตจักรเหลาน้ีชางวิพากษวิจารณ ชอบตัดสิน และมีไว
สําหรับคนเฉพาะกลุมเทาน้ัน!

พระเจาทรงรักทุกคนเหมือนๆ กัน

บางทีพระเยซูอาจจะทรงมิไดอยูที่คริสตจักรโฮลิเนสส ทาเบอรนาเคิลส
ในวันที่เจมีไปที่น่ัน เพราะวาพระองคเองก็คงจะไมรูสึกสะดวกพระทัยที่จะประทับ
ที่น่ันเชนกัน แตถาหากพระองคทรงอยูทีน่ั่น พระองคกค็งจะทอดพระเนตรหาผูคน
อยางเจมีที่มาที่คริสตจักรในวันน้ัน แลวประทับอยูขางๆ เธอหรือพาเธอมาน่ัง
ที่มาน่ังแถวหนา เมื่อพระองคทรงพบวาเธอมาที่คริสตจักรเปนครั้งแรก พระองค
ก็คงจะทรงชวยเหลืออธิบายส่ิงตางๆ ใหเธอไดเขาใจ พระองคคงจะทรงย้ิมใหเธอ
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ทกุๆ ครัง้ทีเ่ธอมองมาทีพ่ระองค และรูวาพระองคจะทรงตรสัชมตวัเธอและทรงผม
ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของเธอ เพราะวาพระองคทรงชอบความหลากหลาย!
พระองคก็คงจะทรงเช้ือเชิญเธอไปดื่มกาแฟกับกลุมที่พระองคเสด็จไปดวยบอยๆ
และเมื่อถึงเวลาที่เจมีตองกลับ ตัวเธอก็คงจะตั้งตารอคอยที่จะไปที่คริสตจักรอีก
ในสัปดาหหนา แตแนนอนวาพระเยซูมิไดทรงประทับอยูในวันน้ัน เพราะวาไมมใีคร
ไดทําในส่ิงที่พระองคจะทรงปฏิบัติ ไมมีใครทําหนาที่เปนตัวแทนของพระองค
ไดอยางเหมาะสมเลย และไมมีใครเลียนแบบพระเจา

มิทรงเห็นแกหนาผูใด

พระคัมภีรกลาวในพระธรรมหลายๆ ตอนวา พระเจามไิดทรงเห็นแกหนาผูใด
(ดู กิจการ 10:34 โรม 2:11 เอเฟซัส 6:9) กลาวอีกอยางก็คือ พระองคมิไดทรง
เลือกปฏิบัติตอใครเพราะเห็นแกเส้ือผา รายได ตําแหนง หรือเพราะวาคนน้ัน
รู จักคนสําคัญใดๆ พระองคมิทรงแตเพียงจะปฏิบัติทุกๆ คนเหมือนกันเทาน้ัน
แตยังทรงไดเอาใจใสและดูแลบรรดาผู ชอกชํ้าเปนอยางดีอีกดวย พระเจา
ไดทรงประทานคําส่ังหลายขอแกโมเสสเพ่ือการปฏิบัติตอคนแปลกหนาที่อยู
ทามกลางพวกเขา เพ่ือใหทานไดถายทอดใหแกคนอิสราเอลฟงคําส่ังขอแรกๆ คือ
"จงกระทําใหพวกเขาสบายใจและจงเปนมิตรตอพวกเขา อยาขมเหงเขาใน
ทางหน่ึงทางใดเลย" (ดู อพยพ 22:21 อพยพ 23:9 เลวีนิติ 19:33) อัครทูตเปโตร
ไดกลาวเอาไวดังน้ี

ทานทั้งหลายจงตอนรับเล้ียงดูซ่ึงกันและกัน
(ซ่ึงเปนสมาชิกครัวเรือนแหงผูเช่ือ) [จงมีอัธยาศัยไมตรี

จงเปนผูรักคนแปลกหนา จงมีความรักใครเอ็นดูฉันพ่ีนอง
ตอแขกแปลกหนา คนยากจน และบรรดาผูที่เปนสวนหน่ึง
ของพระกายพระคริสตซ่ึงผานเขามา] [ในแตละสถานการณ

จงกระทํา] โดยไมบน (แตกระทําดวยความ อบอุนเปนมิตรงดงาม
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โดยปราศจากการบนวา แตกระทําอยางเปนตัวแทนของพระองค)
1 เปโตร 4:9

กอนที่ คุณจะผานเน้ือหาตรงน้ีไป ขอใหคุณทํารายการตรวจสอบดูวาคุณ
เปนมิตรมากเพียงไรกับคนที่ คุณไมรู จัก โดยเฉพาะอยางคนที่ตางไปจากคุณ
โดยส้ินเชิง บางคนเปนมิตรโดยธรรมชาติและเขาสังคมงาย แตเราบางคนที่
ดูเหมือนวาจะไมไดเปนคนแบบน้ีโดยธรรมชาติ จําเปนจะตองตัดสินใจทําส่ิงน้ี
เพราะวาพระคัมภีรกําชับใหเราทํา

อัครทูตยากอบไดตักเตือนคริสตจักรวา ไมควรใหความสนใจเปนพิเศษ
แกบรรดาผูที่แตงกายดีเลิศมายังศาลาธรรม หรือใหที่น่ังที่ดีเปนพิเศษแกพวกเขา
เวลาที่เขามา ทานไดกลาวเชนน้ันก็เพราะวา ถาหากผูคนเหลาน้ันแสดงตัวเชนน้ัน
และอยากไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษแลวละก็ พวกเขาก็แบงแยกและมีแรงจูงใจที่
ผิดๆ ทานไดกลาวเอาไววา เราไมอาจจะฝกฝนความเช่ือศรัทธาในพระเยซูคริสต
ไปพรอมๆ กับวางทาเยอหย่ิงเปนคนหัวสูงไดเลย (ดู ยากอบ 21-4) กลาวอีกอยาง
ก็คือ เราตองปฏิบัติตอทุกๆ คนอยางผูที่สมควรไดรับเกียรติ

พระเยซูไดทรงยุติความแตกตางระหวางผู คนเสีย และตรัสเอาไววา
เราทุกคนลวนเปนหน่ึงในพระองค (ดู กาลาเทีย 3:28) เวลาที่เรามองดูผูคนน้ัน
เราจําเปนจะตองเห็นวาเขาเปนคนที่มีคา ไมใชเห็นเปนคนผิวแดง ผิวดํา ผิวขาว
ไมไดมองที่ย่ีหอของเส้ือผาที่สวมใส ทรงผม รถยนตที่ขับ อาชีพ หรือยศตําแหนง
นําหนาช่ือ - แตเห็นวาพระเยซูไดทรงส้ินพระชนมเพ่ือพวกเขาดวยเชนกัน

บทเรียนจากรานกาแฟ

ฉันเช่ือวา เราทุกลวนจําเปนจะตองมีกลุมคนที่ตอนรับเราและอยากจะขยาย
วงโคจรของเราใหกวางข้ึน เราจําเปนจะตองขยายวงออกไปกวางมากพอที่
จะใหภายในกลุมน้ันประกอบดวยคนหลายๆ ชนิด เมื่อเร็วๆ น้ีฉันอยูกับพอล
สแกนลอน ซ่ึงเปนศิษยาภิบาลอยูที่เมืองเบอรนิงแฮม ประเทศอังกฤษ และเราก็
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ดื่มกาแฟกับคนอ่ืนอีกหลายๆ คนที่รานกาแฟ ฉันจําไดวาตัวเองมองไปที่ทรงผม
ของเดก็สาวทีเ่สิรฟกาแฟใหกบัเรา พูดกนัตามตรง ทรงผมของเธอแปลกประหลาด
ที่สุดที่ฉันเคยเห็น เธอโกนศีรษะดานขางเหลือแตแนวผมตรงกลางอยางที่เรียกวา
โมฮ็อก และผมตรงกลางกม็ีสีดํา สีนํ้าเงนิ สีแดง และสีขาว นอกจากน้ันแลวเธอยัง
เจาะจมูก เจาะล้ิน เจาะปาก และเจาะที่หูอีกหลายแหง ฉันจําไดวาตัวเองรูสึก
อึดอัด เพราะวาเธอกับฉันไมมีอะไรเหมือนกันเลย เราตางกัน เสียจนฉันไมรูวา
จะพูดอะไร ถึงจะคุยกับเธอไดรูเรื่อง ฉันเพียงแตอยากจะส่ังกาแฟ และพยายาม
จะไมจองมองเธอ

ตรงกันขามกับพอล เขาเริ่มตนสนทนากับเธอ และส่ิงแรกที่เขาพูดก็คือ
"ผมชอบผมของเธอนะ เธอทําใหผมตั้งอยางน้ีไดไงหรือ?” เขาพูดกับเธอตอไป
เรือ่ยๆ บรรยากาศทีต่ึงเครียดกอนหนาน้ี กเ็ริ่มผอนคลายลงทนัท ีในไมชาเราทกุคน
ก็รู สึกผอนคลายและเริ่มเขรวมวงสนทนากับทั้งสองคนดวย วันน้ันฉันไดรับ
บทเรียนอันย่ิงใหญ - ฉันยังไมได "ทันสมัย" มากอยางที่คิด ฉันยังมีความคิด
ทางศาสนาที่ไมคอยเขาทาและจําเปนจะตองขับเค่ียวอยู และฉันจําเปนจะตอง
เริ่มตนทําใหผูคนทุกคน รวมถึงคนที่ตางออกไปรูสึกสบายใจและรูสึกวาพวกเขา
ถูกนับรวมเขาไวอยูในแวดวงชีวิตฉันใหมากกวาเดิม

บางทีสําหรับเด็กสาวในรานกาแฟ ฉันอาจจะเปนคนที่ประหลาดและตาง
ออกไปก็ได เพราะเหตุใดเราถึงไดยึดเอาตัวของเราเปนมาตรฐานวา ส่ิงไหนบาง
เปนที่ยอมรับ และทึกทักเอาวา ใครก็ตามที่แตกตางไปจากเราจะตองมีปญหา
ดวยละ? ทรงผมหรือแนวการแตงกายแบบไหนกันที่ถูกตอง? วันหน่ึงฉันเริ่มตน
นึกถึงวา ตัวของโมเสสเองนาจะดูแลวเปนอยางไร เมื่อเขากลับมาจากภูเขาซีนาย
ซ่ึงเขาไดใชเวลาส่ีสิบวันส่ีสิบคืนเพ่ือรับเอาพระบัญญัติสิบประการจากพระเจา
ฉันขอเดาวา ผมเผาของเขาคงจะยุงเหยิง เครายาวเสียจนควรจะเล็มไดแลว
เส้ือคลุมกับรองเทาสานของเขานาจะเปอนมอมแมม

ฉันรูวายอหน ผูประกอบศีลบัพติศมาคอนขางแปลก เขาอาศัยอยูในถิ่น
ทุรกันดาร สวมหนังสัตว และรับประทานนํ้าผึ้งกับตั๊กแตน เวลาที่เขาออกมา
เขาตะโกนเสียงล่ันวา "คนบาปทัง้หลาย จงกลับใจใหม เพราะวาแผนดนิของพระเจา
เขามาใกลแลว!"
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พระคัมภีรสอนวา เราควรจะระมัดระวังวิธีที่ เราปฏิบัติตอคนแปลกหนา
เพราะวาเราอาจจะกําลังตอนรับทูตสวรรคโดยที่เราไมรูตัวก็ได (ดู ฮีบรู 13:2)
พระคัมภีรกลาววา เราควรมีเมตตา เปนมิตร และมีนํ้าใจตอพวกเขาและใหความ
สะดวกแกพวกเขาเมื่อพวกเขาอยูที่บาน ผูคนสวนใหญในสังคมทุกวันน้ีไมแมแต
จะพูดกับคนแปลกหนา อยาวาแตเปนมิตรตอพวกเขาเลย

ฉันรู ฉันรูดวีาคุณอาจจะกําลังพูดวา "จอยซ โลกของเราทกุวันน้ีไมเหมือนกัน
หรอกนะ! คุณไมมีทางรูหรอกวากําลังคุยกับใครอยู!" ฉันตระหนักดีวา คุณตอง
ใชสติปญญา แตอยาใหความกลัวทําใหคุณกลายเปนคนไมเปนมิตรและเย็นชา
ไปเสีย คุณมองหาคนใหมๆที่คริสตจักร ที่ทํางาน หรือแถวละแวกบาน เพ่ือกลาว
คําทักทายกับเขาไดแน

คุณพูดคุยกับหญิงชราที่ น่ังอยูที่คลินิกระหวางรอคิวพบแพทยไดแนนอน
ดูทาทางเธอโดดเดีย่ว ถาอยางน้ันทําไมคุณไมลองใหความ ใสใจกับเธออยางเตม็ที่
สักสิบนาทีละ ใหเธอบอกเลาเรื่องของเธอใหคุณฟง คุณอาจจะไมไดพบกับเธออีก
แตเธอจะจําคุณได ออ อยางไรก็ตาม พระเจาจะช่ืนชมในส่ิงทีคุ่ณ ไดกระทําตอเธอ
ใชแลว มันเปนส่ิงเล็กนอย แตคุณไดรวมเธอเขาไป อยูในแวดวงชีวิตของคุณแลว!

ทายบทน้ี คุณจะไดอานขอเขียนจากพอล สแกนลอน ซ่ึงจะบอกเลาเรื่องราว
ประสบการณของเขาในการพยายามเปล่ียนคริสตจักรของทาน จากเดิมที่เคยเปน
คริสตจักรที่เครงศาสนาและตายแลว มาเปนคริสตจักรที่มีการฟนฟูและเปยม
ไปดวยความรัก เรื่องราวของทานสอนเราไดมากและกระตุนเราใหถามตวัเองดวย
คําถามยากๆ อยางน้ีวา ถาการฟนฟูที่แทมาถึงคริสตจักรของคุณ คุณจะตื่นเตน
จริงๆ หรือจะออกไปจากคริสตจักรเพราะวามีคนแบบเจมี หรือแยกวาเจมีเสียอีก?
พวกเขาอาจจะพ่ึงมาจากกระตอบ เน้ือตัวเหม็น สาบ อาจจะเรอกล่ินเหลาออกมา
หรอืทําอะไรแยๆ  ย่ิงกวาน้ันอีก? ผูคนทีช่อกชํ้าเหลาน้ีอาจไมสามารถนําเสนอตวัเอง
ใหดูดีที่สุด หรือเน้ือตัวหอมนาช่ืนใจอยูตลอด บางครั้งอาจมีคนทําอยางน้ันได
แตก็ไมเสมอไป เราตองหยุดตัดสินคนอ่ืนจากรูปลักษณภายนอก และเต็มใจจะทํา
ความรูจักกับพวกเขา จงเต็มใจมองขามรูปลักษณภายนอกเสีย แลวทําความรูจัก
กับตัวตนที่แทจริงของพวกเขา
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จงกาวออกมาจากพื้นท่ีสบายของคุณ

การกาวออกมาจากพ้ืนที่ สบายเพ่ือใหคนอ่ืนสบายใจเปนวิธีการแสดง
ความรักของพระเจาตอผูคนวิธีหน่ึง คริสเตียนหลายๆ คนชอบอธิษฐานขอใหมกีาร
ฟนฟูเกิดข้ึน พวกเขาถึงข้ันรองไหขณะที่อธิษฐานเผื่อ "ดวงวิญญาณที่หลงหาย
ในโลกน้ี" แตพูดกันตามตรง ผูคนกลุมเดียวกันน้ีแหละที่จะออกจากคริสตจักรไป
เพราะวา การฟนฟูที่เกิดข้ึนจะไปรบกวนวิถีชีวิตปกติของพวกเขา และพวกเขา
ก็ไมชอบมันเสียดวยสิ

เมื่อไมนานมาน้ี ฉันไดเทศนาที่คริสตจักรแหงหน่ึงที่บรรดาคนไขจากบานพัก
คนชราจะพากันน่ังบนเกาอ้ีลอเข็นบริเวณแถวหนาสุดของคริสตจักร ในฐานะ
นักเทศนฉันจึงถูกจัดไวใหน่ังที่แถวหนา แตเกาอ้ีลอเข็นถูกจัดเรียงอยูดานหนาสุด
ชายคนที่ น่ังอยูตรงหนาฉันพอดีน้ันกล่ินแรงมาก และฉันเองก็คล่ืนไสไดงายๆ
เวลาที่ไดกล่ินเหม็นๆ (ตอนที่ลูกๆ ของเรายังเล็ก ฉันใหเดฟเปนคนเปล่ียนผาออม
เด็กทุกครั้งที่เขาอยูบาน)

ขณะที่น่ังอยูตรงน้ัน ฉันก็ตระหนักไดถึงอารมณขันของพระเจา พระองค
ทรงใหฉันอยูในทีท่ี่พระองคประสงคจรงิๆ . . . ฉันกําลังจะลุกข้ึนไปเทศนาขอความ
เกีย่วกบัความรักและการไมกีดกันใครออกไปจากชีวิต!  ฉันตองอธิษฐานเยอะมาก
ขณะที่รอเทศนา ฉันคงจะดเูปนฝายวิญญาณมากเลยทีเดียวเพราะวา ฉันพยายาม
จะเชิดจมูกของตัวเองใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได มันก็อาจจะดูเหมือนวาฉันกําลัง
จองมองไปที่ฟาสวรรคอยูก็เปนได ฉันรูดีวาพระเจาทรงจัดใหฉันน่ังที่ตรงน้ันและ
ขอเท็จจริงก็คือฉันจําเปนจะตองน่ังอยูตรงน้ัน เปนเรื่องดีสําหรับฉันที่ไดสัมผัส
ส่ิงที่จําเปนตองทําในระหวางที่ฉันกําลังเตรียมพรอมที่จะสอนคนอ่ืนใหทําแบบน้ัน

การกาวออกมาจากพ้ืนที่สบาย เพ่ือใหคนอ่ืนสบายใจ
เปนวิธีการแสดงความรักของพระเจาตอผูคนวิธีหน่ึง
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เราไมจําเปนจะตองสะดวกสบายในทุกที่ที่เราไปอยูตลอดเวลาหรอก! ชายคนน้ัน
อาจจะไมมใีครคอยอาบนํ้าใหประจํา และคงไมรูจะทําอยางไรกับกล่ินตัวของเขา
ก็เปนได อยางไรก็ตามน่ันก็เปนพันธกิจที่ดีสําหรับใครบางคนที่กําลังมองหา
พันธกิจที่จะรับใชอยู  ลองไปที่บานพักคนชราใกลบานและอาสาตัวที่จะคอย
ชวยดูแลคนปวยใหเน้ือตัวสะอาดอยูเสมอ!

เจมีพยายามอีกครัง้หนึ่ง

ขณะที่ เราสงทายบทน้ี ขอใหฉันไดแบงปนเรื่องราวของเจมีใหคุณอาน
จนจบกอน หลังจากประสบการณที่นาเศรากับคริสตจักร เธอก็ปฏิญาณวาจะไม
หวนไปทําอยางน้ันอีกเปนอันขาด (กลับไปที่คริสตจักร) วันจันทรเธอไปทํางาน
ดวยอาการหดหู เปนอยางย่ิง เมื่อเพ่ือนรวมงานคนหน่ึงสังเกตเห็นเขา และ
ถามเธอวาเกิดอะไรข้ึนหรือ ปกติแลวเจมีจะเก็บเรื่องตางๆ ไวเอง แตวาเธอรูสึก
เจ็บชํ้ามากเสียจนเริ่ มตนรองไหออกมา ซาแมนตาเพ่ื อนรวมงานของเธอ
ขออนุญาตผูจัดการเพ่ือใหตัวเองกับเจมีไดพักเร็วข้ึนหนอย จากน้ันก็พาเจมีไปที่
หองพักพนักงาน แลวพยายามชวยปลอบใหเธอรูสึกดีข้ึน หลังจากที่เจมีเปดอก
เลาทุกส่ิงทุกอยางใหซาแมนตาฟง รวมทั้งเรื่องประสบการณอันเลวราย จากการ
ที่ เธอพยายามไปโบสถ ซาแมนตาก็เชิญเจมีไปรับประทานอาหารเย็นที่ บาน
เพ่ือจะไดคุยกันตอ เย็นน้ันไดเปล่ียนชีวิตของเจมีจากหนามือเปนหลังมือไปเลย
ทีเดียว

ซาแมนตาเปนคริสเตยีนแท - ฉันหมายถึงวา เธอเปนครสิเตียนแบบที่หวงใย
ผูอ่ืนอยางแทจริงและอยากจะชวยเหลือ เธอเริ่มตนพบกับเจมีสัปดาหละสองครั้ง
และไมเพียงแตจะหวงใยเธอเทาน้ัน เธอยังสอนเจมีเกี่ยวกับพระเยซู และสอนกับ
เจมีวาพระเยซูทรงรักเธอมากแคไหน หลังจากสามเดือน ซาแมนตา ถามเจมีวา
เธออยากจะลองไปคริสตจักรอีกครั้งและไปกับเธอวันอาทิตยน้ันหรือไม เจมีไมได
รูสึกตืน่เตนอะไรมากนัก แตวาเธอรูสึกวาตัวเธอน้ันตดิคางซาแมนตาอยู เมือ่คิดถึง
ที่ซาแมนตาไดใชเวลาทั้งหมดกับเธอ
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การไปที่คริสตจักรแหงการฟนคืนพระชนมของเจมีตางไปจากประสบการณ 
ครั้งกอน เธอไดรับการตอนรับอยางอบอุนและไดที่น่ังพิเศษที่แถวหนาเพราะวา
เธอเปนแขก ทุกๆ อยางที่ เกี่ยวของพิธีนมัสการก็ดูเหมือนจะมีไวสําหรับเธอ
โดยเฉพาะเธอเขาใจมันไดทั้งหมดเพราะวามันเช่ือมโยงถึงชีวิตจริงได บทเพลง
ตางๆ ที่พวกเขารองก็มีความหมายและแตละบทเพลงก็ทําใหเธอรูสึกดีมากข้ึน
เรื่อยๆ เธอไดรับเชิญใหอยูดื่มกาแฟหลังพิธีนมัสการและไดพบกับผูคนตางวัย
จากตางวัฒนธรรม บางคนสวมสูทผูกเนคไท ในขณะที่บางคนสวมกางเกงยีนส
เส้ือยืด ทุกๆ คนมีอิสระที่จะเปนตัวของตัวเอง

เจมมีอบชีวิตของเธอใหแกพระเยซูและไมยอมขาดโบสถอีกเลย  เธอแตงงาน
และมีลูกสองคน และสมาชิกครอบครัวของเธอทุกคนเปนสวนหน่ึงของพันธกิจ
ประกาศกับคนในชุมชนเมือง ซ่ึงเปนพันธกิจใหความชวยเหลือแกคนขางถนน
เจมีชอบทําพันธกิจน้ีเพราะเธอตระหนักดีวาในอดีต เธอก็เกือบจะกลายเปน
สวนหน่ึงของผูคนเหลาน้ีไปแลว

จะเปนเรื่ องที่ นาเศราสลดสักเพียงไร ถาหากเจมีจบชีวิตลงอยางที่ คิด
ในวันทีเ่ธอมปีระสบการณทีน่าเศรากบัครสิตจักรน้ัน ฉันไมชอบเวลาทีผู่คนลองไปที่
คริสตจักร และคิดวาพวกเขาไดทดลองพระเจาแลว จากน้ันก็ถอดใจไปจาก
พระองค เพราะวาคริสตจักรที่พวกเขาไปไมไดทําหนาที่เปนตัวแทนของพระเจา
ไดอยางถูกตองเหมาะสมจริงๆ ใหเราตรวจสอบจนแนใจวา เราไดรวมผูคนทุกชนิด
เขามาอยูในแวดวงชีวิตของเราอยางแทจริงแลวหรือไม  อยากันใครออกไปเพียง
เพราะวาพวกเขาไมเหมือนคุณ ทุกคนคงใครที่ เรามองวาเปนเพ่ือนสนิทที่ สุด
ซ่ึงน่ันก็ไมผิด เพราะแมแตพระเยซูเองก็ทรงมีเพ่ือนสนิทสามคนที่พระองคทรงใช
เวลามากกวาคนอ่ืนๆในบรรดาสาวกสิบสองคน แตพระองคมิไดทรงมองขาม
พวกเขาหรือทรงทําใหพวกเขารูสึกวา ตนเองไรคาเลย
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นักปฏิวัติดวยความรัก
ศิษยาภิบาล พอล สแกนลอน

คริสตจักรทองถิ่นเปนความคิดที่เย่ียมยอดที่สุดของพระเจา! เราเปนชุมชน
ที่แจกจายพระพรของพระเจา เราเปนการลนไหลของพระเจา เปนการแสดงออก
ของพระองค เปนรอยย้ิมของพระเจา เปนที่อยูของพระองค นาเศราที่หลายๆ
คริสตจักรไมไดตระหนักถึงเรื่องน้ีผลก็คือผูคนนับลาน ซ่ึงอยูในระยะที่คริสตจักร
ของพระองคสามารถเขาถึง กลับตองตายไปพรอมกับความโศกเศราของตัวเอง
โดยที่ยังไมทันไดรูจักพระเยซูเพราะพระองคถูกมานศาสนาและความลาหลังของ
คริสตจักรบดบังอยู

การขามฝง

เมื่อสิบปที่แลว คริสตจักรของเราไดผานการเปล่ียนแปลงอยางสุดโตงและ
ความเจ็บปวดน้ันก็หนักหนาสาหัสย่ิงนัก เราเรียกประสบการณครั้งน้ันวาเปนการ
"ยายฝง" และเรื่องราวของกระบวนการน้ันก็ไดกลายเปนหนังสือช่ือเดียวกัน
ซ่ึงไดบันทึกเรื่องราวของเราโดยละเอียดเอาไว ขนาดของคริสตจักรโดยเฉล่ีย
ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ซ่ึงเราตัง้อยู มสีมาชิกครสิตจักรประมาณย่ีสิบคน และ
98% ของประชากรทั้งหมดไมเพียงแตไมไปคริสตจักร แตยังตอตานคริสตจักร
อีกดวย ดังน้ันสําหรับมาตรฐานอังกฤษแลว คริสตจักรของเราจัดวาคอนขางใหญ
ทีเดียวเมื่อพิจารณาจากจํานวนสมาชิกที่มีมากกวา 450 คน และตั้งอยูในอาคาร
ซ่ึงจวนจะจายครบถวนแลว เราใกลชิด มีความสุข และมั่งค่ัง เรามีโอกาสไดฟง
คําเทศนาอันยอดเย่ียม และมีของประทานในดานดนตรีและความคิดสรางสรรค
กระน้ันมีบางส่ิงที่ย่ิงใหญขาดหายไป บางส่ิงที่เปนพ้ืนฐานอันลํ้าลึก แตดูเหมือนวา
ไมมีใครสังเกตเห็น

 



137

ดูเหมือนเรากําลังตองเล้ียงดูคริสตจักรที่กําลังติดอยูในสภาพที่ตองเสีย
คาใชจายสูงมากในการบํารุงรักษา พวกเขาเปนคริสเตียนที่กินอาหารเกินขนาด
ไมคอยไดออกกําลังกาย ครสิเตียนประเภทที่ตองเสียคาใชจายสูงในการเล้ียงดน้ัูน
ถือเปนอาวุธลับข้ันสุดยอดของมารเพ่ือคอยทําใหคริสตจักรงอยเปล้ีย พวกเขาเปน
คนที่นารักมากๆ เทาที่คุณอาจเคยพบมา แตตรงน้ันเองที่เปนตัวปญหา คนเหลาน้ี
ไมมีใครเลยที่ไมมีความสุข พวกเขาไมเคยมีจิตใจที่ไมดี หรือทาทีในดานลบเลย
เมื่อมองยอนกลับไป ผมก็อยากใหโบสถเปนอยางน้ันนะ เพราะมันจะทําใหการ
เสนอโครงสรางใหมของโบสถเปนไปไดงายข้ึน

ศิษยาภิบาลทั่วโลกตางก็งุนงง ไมรูจะอธิบายวาอะไรที่ขาดหายไปจาก
คริสตจักรหรือพันธกิจของตนเอง แตก็ไมอยากใหคนอ่ืนเห็นวาตนเองวุนวายเกิน
กวาเหตุหรือพูดในแงลบมากไป เชนเดียวกับเด็กคนน้ันในเรื่อง ฉลองพระองคใหม
ของจักรพรรด ิ ซ่ึงช้ีใหทุกคนซ่ึงอยูลอมรอบจักรพรรดิไดเห็น พรอมกับบอกวา
พระองคไมไดสวมอะไรเลย

เมื่อทุกคนกําลังมีความสุข เต็มไปดวยความรัก และไดรับพระพรอยาง
มากมายน้ัน ใครอยากจะเปนคนประกาศวา "เรากําลังจะตาย" กันบางละ?
แตในชวงปลายป 1998 ผมคือเด็กคนน้ัน เปนครั้งแรกในย่ีสิบปที่ผมตองช้ีน้ิว
มาที่คริสตจักรของเราแลวพูดวา "เราไมไดสวมเส้ือผาอะไรเลย เราสุขสบาย
เราเขมขน ปลอดภัย แตเรากําลังตกยุค” ซ่ึงน่ันก็รวมถึงตัวผมดวยเชนกัน
มันไมใช เรื่ องงายที่ เราจะมองเห็น ก็คงเหมือนกับหลายๆ คริสตจักรที่ มี
ศาสนศาสตร และภาษาที่ใชเพ่ือเขาถึงผูหลงหาย แตเรากลับไมไดเขาถึงใครเลย
เราอธิษฐานเผื่อผูหลงหาย เทศนาและรองเพลงเกี่ยวกับผูหลงหาย เราถึงข้ันร่ําไห
เพ่ือผูหลงหาย แตไมมีผูหลงหายสักคนไดรับความชวยเหลือเลย เรากลายเปน
สโมสรทางศาสนาที่สาละวนอยูแตกับตัวเอง และไดสูญเสียการเล็งเห็นพระทัย
ของพระเจาที่ทรงมีตอบรรดาผูที่ยังหลงหายและกําลังเจ็บชํ้า เน่ืองจากความ
สะดวกสบายและพระพรตางๆ ที่เรามีอยู แตดูเหมือนวา ไมมีใครสังเกตเห็น

ในเดอืนมกราคม ป 1999 ผมไดเทศนาหัวขอเรือ่ง “เรากําลังทิง้ 99 ในป 99”
ซ่ึงเปนการอางอิงถึงพระเยซู ผูพรรณนาพระองคเองวาเปนผูเล้ียงแกะซ่ึงทิ้ง
แกะสวนใหญ 99 ตัว เพ่ือออกไปหาแกะตัวเดียวที่หายไป ผมไดอธิบายวา
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ขอพระธรรมน้ีหมายถึงวา คนที่อยูในคริสตจักรเรียบรอยแลวน้ัน ไมควรจะเปน
คนที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษจากเราอีกตอไป แตคนที่ควรไดรับความสนใจ
เปนพิเศษน้ันจะตองเปนคนอ่ืน น่ันทําใหผมไดพบวาคริสเตียนที่ถูกทอดทิ้งน้ัน
จะเกิดอารมณโกรธชนิดรุนแรงที่สุด ผมรูสึกงงงันตอปฏิกิริยาที่ไดรับจากบรรดา
คนดีๆ และเต็มไปดวยพระวิญญาณเหลาน้ัน ซ่ึงทนไมไดที่จะเห็นโบสถตอง
แปดเปอนไปกับคนที่สกปรกเลอะเทอะ

ดวยความพยายามตอเน่ืองที่จะเปล่ียนสโมสรอันสุขสบายสําหรับสมาชิก
เทาน้ัน ใหกลับไปเปนกิจกรรมชวยชีวิตผูคน ผมก็ไดเริ่มตนพันธกิจรถเมลข้ึนในป
1999 วิธีที่พระเจาไดทรงบอกใหผมดําเนินพันธกิจน้ีมันเปนเรื่องยาว แตก็กลาว
ไดวาเปนวิธีการที่พิเศษมากพอที่จะทําใหผมเช่ือวาน่ันเปน "ความคิดที่มาจาก
พระเจา" เพราะส่ิงทีผ่มไมอยากไดมากทีสุ่ดในตอนน้ันก็คือ ความคิดดีๆ  แบบมนุษย

ภายในระยะเวลาไมกี่ สัปดาห เราก็ขนเอาคนที่คนอ่ืนถือวาเปนคนบาป
สกปรกหลายรอยคนมาที่โบสถ คนที่ไมเคยมาโบสถเหลาน้ีมักเปนคนแข็งกระดาง
หยาบคาย เอาแนไมได คนเหลาน้ีทําลายสโมสรที่สวยงามของพวกเราไป พวกเขา
ถูกขนานนามวาเปน "พวกรถเมล" จากบรรดาสมาชิกคริสตจักรที่นานับถือ
ซ่ึงมองพวกเขาวาเปนตัวคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของเรา ทุกๆ วันผมไดรับ
จดหมายและโทรศัพทที่ไมนาช่ืนใจนักจากผูคนที่ผมรัก และผมก็แนใจวาพวกเขา
ก็รักผมเชนกนั แตไมเขาใจในส่ิงที่ผมกําลังทําอยู บอยครัง้ที่จดหมายและโทรศัพท
เหลาน้ันหยาบคายและขูเข็ญ พวกเดก็ๆ ทีม่ากบัรถเมลถกูกลาวหาวาเปนตัวทาํลาย
โรงเรยีนรวีวารศึกษาของเรา และพวกพอแมของเด็กๆ ก็ถูกกลาวหาวาทําลาย
พิธีนมัสการดวยการสูบบุหรี่และพูดคําสบถเปนสวนใหญ และส่ิงที่รายที่สุดก็คือ
การกลาดีมาน่ังในที่น่ังของสมาชิกเกาแกของคริสตจักร

กลุมผูนํามาพบผมกลุมแลวกลุมเลา ทัง้ขอรองทั้งเชิญชวนใหผมหยุดพันธกิจ
น้ี แตมันสายเกินไปเสียแลว นํ้าพระทัยของพระเจาที่ทรงมีตอบรรดาผูหลงหาย
ไดดํารงอยูในหัวใจของผมเสียจนทําใหผมกลายเปนคนไมมีเหตุผล โดยส้ินเชิง
เปนเวลาเกือบสองปที่ผมตองอดทนตอความโดดเดี่ยวและเปลาเปล่ียวอยางที่สุด
อีกทัง้ตองเผชิญกับการจูโจมจากผูคนอยางที่ผมไมเคยประสบมากอนเลย แตส่ิงที่
ทําใหยากที่จะทนทานมากที่สุดก็คือ ไฟจากผูคนที่ลืมเสียสนิทเลยวา ครั้งหน่ึง
พวกเขาก็เคยหลงหายมากอน กระน้ันก็ยังมีคนตามหาพวกเขากลับมา
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เมือ่ส่ิงตางๆ เหลาน้ีไมอาจหามปรามผมได "กลุมนักเผยวจนะ”  กม็าพบกบัผม
คนเหลาน้ีเปนคนกลุมที่มีถอยคําพยากรณ พวกเขาเริ่มตนนัดหมายเพ่ือจะพบ
กับผม สวนใหญมักจะมาเปนกลุมเพ่ือแบงปนวาพระเจาไดตรัสแกพวกเขา
อยางไรบาง เน้ือความโดยสรุปของส่ิงที่พวกเขาพูดก็คือ "ถาคุณยังไมหยุดทําส่ิงน้ี
คริสตจักรของเราก็จะแตกแยก คุณและครอบครัวจะตองประสบความทุกขยาก
บรรดาผูนําจะทิ้งคริสตจักร การเงินจะตกต่ํา คําพยานของคริสตจักรในประเทศน้ี
จะไดรับความเส่ือมเสีย” แตสําหรับผมแลว การที่ตองทําส่ิงใดโดยจายราคาสูง
ไมไดหมายความวาพระเจากําลังตรสัวา "อยาทํานะ" ถาหากพระองคทรงสงสาสน
มาถงึผมแลวละก ็พระองคกเ็พียงแตตรสัวา ถาผมทําน่ีกคื็อ ตนทุนทัง้หมดทีจ่ะตอง
จายลงไป คําตอบของผมก็มีไดเพียงแตวา ผมตกลงใจที่จะทําเพราะวาส่ิงที่
ถกูกลาวถงึในขอความของพวกเขาสวนใหญก็กําลังเกดิข้ึนแลวอยูในขณะน้ี หลายๆ
คน ทิ้ งคริสตจักรและโดยปราศจากการมอบถวายของพวกเขา ยอดถวาย
ของคริสตจักรก็จะหายไปนับหมื่นๆ เหรียญตอเดือน เราคอยๆ ชดเชยคนที่ทิ้ง
คริสตจักรไปอยางชาๆ แตกับคนยากจน - คนยากจนเปนกลุมคนที่ ขาดแคลนเงิน
พวกเขาเปนกลุมคนที่ตองใชเงินมากเพ่ือจะเขาถึงพวกเขา และดูแลพวกเขาได

สําหรับผมแลว การใหคริสตจักรทองถิ่นเขาถึงชุมชนของตนยังคงเปน
สงครามที่ใหญที่สุดที่เราเผชิญอยูในทุกวันน้ี และถาน่ันเปนความจริง การเขยา
คริสตจักรครั้งใหญทีสุ่ดก็ยังไมมาถึง ในฐานะศิษยาภิบาลเราจะตองเต็มใจสูญเสีย
คนจํานวนนับรอยเพ่ือใหไดคนจํานวนนับพัน หรือสูญเสียคนจํานวนนับพันเพ่ือ
ใหไดคนจํานวนนับลาน

ผมรักคริสตจักรทองถิ่น ผมทํางานอยูในคริสตจักรทองถิ่นแหงเดิมมานาน
กวาสามสิบป ผมทํางานเต็มเวลาที่คริสตจักรแหงน้ันอยู ย่ี สิบหกป ถึงแมวา
ผมจะรักคริสตจักรมากเพียงไร แตผมก็ไมยอมตายอยู ในความสะดวกสบาย
ของการเปนคริสเตียนแบบเหยาะแหยะ ผมไดตั้ งใจเอาไวแลววาจะใชชี วิต
อยางเต็มที่และพรอมที่จะตายไปดวยความวางเปลา ผมไมอาจทําอยางน้ันได
ภายใตกรอบกําแพงของคริสตจักรทองถิ่น คุณเองก็ไมอาจทําเชนน้ันไดเหมือนกัน

ในพันธกิจของพระเยซูชวงตนๆ พระองคไดเสด็จไปยังเมืองคารเปอรนาอูม
ผูคนที่น่ันรักพระองค พวกเขารูสึกอัศจรรยใจตอคําสอนและฤทธ์ิอํานาจเหนือมาร
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เหนือโรคภัยไขเจ็บของพระองค นายแพทยลูกาไดบนัทกึไววา ชาวเมอืงรักพระองค
มากจนชวยกันเหน่ียวรั้งไมใหพระองค ไปจากเมืองของเขา (ดู ลูกา 4:42)

ไมตองสงสัยเลยวาชาวเมืองพยายามโนมนาวพระองคอยางหนักเพ่ือให
อยูตอ แตทาทีตอบสนองของพระองคน้ัน ทั้งนาตลึงงันและลํ้าลึกมาก นาตลึงงัน
เพราะความเรียบงาย ลํ้าลึกเพราะพระปญญาในการจัดลําดับความสําคัญของ
พระองค และส่ิงที่เปนแรงผลักดันพระองคในการทําพระราชกิจใหเดินหนาตอไป
พระเยซูไดจองมองไปที่ยังประชาชนที่นาเวทนาเหลาน้ัน แลวตรัสวา "เราไมอาจ
พักอยูที่น่ีกับทานอีกตอไป เพราะวาพระเจาไดทรงสงเรามาใหไปหาคนอ่ืนๆ และ
เราตองไปและเทศนาส่ังสอนขาวประเสริฐแกพวกเขา ทานไมเขาใจหรอกหรือ?
พระเจาไดทรงสงเรามาเพ่ือใหไปหาคนอ่ืนๆ คนอ่ืนๆ คนอ่ืนๆ!" (ดู ลูกา 4:44)
เปนเรื่องของคนอ่ืนๆ ทั้งส้ิน

ถาคุณสามารถห่ันพระเจาออกเปนช้ินได พระโลหิตที่ หล่ั งออกมาน้ัน
จะเปนเพ่ือคนอ่ืน แตมันเศราที่หากเราห่ันคริสตจักร ส่ิงที่ไหลออกมากลับเปน
ตัวเราเองทั้งน้ัน มีทั้งพระพร ความสะดวกสบายและของสุขของเรา แนนอน
กอ็าจมีขอยกเวนอยูบาง แตถอืเปนสวนนอยจนเทยีบกนัไมตดิเลย หลายช่ัวอายุคน
มาแลวที่คริสตจักรทําตัวไมตางอะไรกันกับชาวเมืองคารเปอรนาอูมซ่ึงพยายาม
เก็บพระเยซูไวเพ่ือประโยชนของตัวเองเทาน้ัน และเปนเวลาหลายช่ัวอายุคนแลว
ที่พระเยซูไดทรง พยายามละทิ้งการเปนคริสเตียนที่สะดวกสบายออกไปและ
ออกไปหาผูอ่ืน ความเขาใจผดิในระดับพ้ืนฐานเกี่ยวกับส่ิงทีม่ีความสําคัญมากทีสุ่ด
สําหรับพระเจา สงผลใหคริสตจักรลมเหลวที่จะสรางผลกระทบตอโลกที่กําลัง
เจ็บชํ้าอยูน้ี

เราไดรับการอวยพรเพ่ือจะใหเปนพระพรตอผูอ่ืน เราไดรับความรอดเพ่ือจะ
แสวงหาและชวยใหคนอ่ืนไดรับความรอด เราไดรับการเยียวยารักษาเพ่ือจะ
เยียวยารักษาผูอ่ืน ไดรับการยกโทษเพ่ือจะยกโทษผูอ่ืน และเราไดรับความรัก
เพ่ือจะเขารวมในการปฏิวัติความรักอันย่ิงใหญ มันไมเกี่ยวกับฉัน เรา ของเรา
ตัวฉัน หรือของฉัน มันเปนเรื่องของคนอ่ืนแตไหนแตไรมาอยูแลว

อัครทูตเปาโลกลาววา ความสะดวกสบายที่เราไดรับมาจากพระเจาก็ไมได
เปนของเราเทาน้ัน "สาธุการแดพระเจา พระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา
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พระบิดาผูทรงความเมตตา พระเจาแหงความชูใจทุกอยาง พระองคผูทรงชูใจเรา
ในการทุกขยากทั้ งส้ิ นของเรา เพ่ือเราจะสามารถชูใจคนเหลาน้ันที่ มีความ
ทุกขยากอยางใดอยางหน่ึงไดดวยความชูใจ ซ่ึงตัวเราเองไดรับจากพระเจา
เพราะวาเรามีสวนทนทุกขกับพระคริสตมากฉันใด ความชูใจของเราเน่ืองจาก
พระคริสตก็มากฉันน้ัน" (2 โครินธ 1:3-5)

ความทุกขยากของเราก็ไมไดเปนของเราเทาน้ัน ภายในความทุกขยาก
ของเราน้ันมีเมล็ดพันธุแหงการปลอบประโลมใจ ความหวัง และแรงบันดาลใจ
ที่ผู อ่ืนไดหวานเอาไวอยู พระพรของฉันก็ไมไดเปนพระพรของฉัน ความเมตตา
ของฉันก็ไมไดเปนความเมตตาของฉัน นํ้าใจของฉันก็ไมไดเปนนํ้าใจของฉันและ
ที่ สุดแลวชี วิตของฉันก็ ไม ใช ชี วิตของฉันมันเปนของคนอ่ืนๆ และคนอ่ื นๆ
เหลาน้ันครั้งหน่ึงก็เคยเปนคุณและฉันมากอนเชนกัน

การเฝามองดูคนที่คุณรักซ่ึงเปนคนที่ได "สรางชีวิต" มารวมย่ีสิบป ละทิ้ง
คริสตจักรเปนเรื่องที่เจ็บปวดแสนสาหัสอยางที่สุด บางครั้งความเจ็บปวดเพราะ
การพรากจากคนที่เราคิดวาจะแกตัวไปดวยกันน้ัน ก็เปนเหมือนกับการเจ็บครรภ
แนนอนวา ในเวลาน้ันเปนเรื่องยากมากที่จะหาส่ิงดีจากส่ิงที่เลวรายเหลือเกิน
แตเมื่อถงึจุดทีเ่ราไมอาจจะทิง้บางส่ิงบางอยางไปได น่ันก็เปนจุดทีเ่ราหยุดน่ิงกบัที่
และถาเราหยุดน่ิงกับที ่เราก็จะไมมีทางรูไดเลยวา ขางหนาน้ันจะเปนอยางไรตอไป
พระเจาไมเคยทรงบงัคับใหคนทีฝ่นใจเดนิหนา เราตองตัดสินใจเดนิหนาดวยตัวเอง
ในทุกๆ ความโศกเศราน้ันมีเมล็ดพันธุฝงอยู ซ่ึงในความโศกเศราของผมน้ันมี
เมล็ดพันธุของคริสตจักรใหมที่เราจะกลายเปนคริสตจักรแหงการชวยชีวิตผูคน

ในชวงปลายป 1998 ผมไดนําเสนอโครงการอาคารใหญที่สุดแกคริสตจักร
ที่เราหรืออาจจะรวมถึงคริสตจักรใดๆ ในประวัติศาสตรยุคใหมจะเคยพยายาม
จะใหมี ข้ึน - อาคารที่มีหองประชุมขนาดสองพันที่ น่ัง ผมทําโครงการน้ี ข้ึน
ดวยความเช่ือมั่นอยางแรงกลาที่เติบโตมากข้ึนเรื่อยๆ วา ถาหากผมสรางอาคาร
น้ีข้ึน บรรดาผูหลงหายก็จะมา ผมไดแตหวังวาพวกเขาจะมากนัเรว็กวาน้ี เพราะวา
เมือ่ตอนที่เราประกอบพิธีนมัสการครัง้แรกทีอ่าคารแหงใหมน้ัน คริสตจักรของเรา
เหลือสมาชิกอยูเพียง 300 คนเทาน้ัน ผมบอกไดเลยวา ไมวาคุณจะมีวิธีการ
จัดเกาอ้ี น่ังใหสรางสรรคขนาดไหนก็ตาม มันก็ยังเหลือที่วางอยูมากเสียจน
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คนที่ น่ังอยู น้ันรู สึกวาตัวเองกําลังน่ังอยูกันคนละหอง! คนสามรอยคนในหอง
ขนาดสองพันที่น่ัง ดูแลวมันชางกระจัดกระจายโหรงเหรงมากจริงๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเมือ่คิดวาเรามีหองประชุมเกาขนาด 600 ทีน่ั่ง อยูตรงกันขามลานจอดรถ
ไปน่ีเอง

น่ันเปนตอนเดอืนมกราคม ป 2000 วันน้ันพระเจาไดทรงประทานถอยคําจาก
เรื่องราวของอิศอัคขุดบอนํ้าของอับราฮัมใหแกผม (ดู ปฐมกาล 26) อิศอัคละทิ้ง
บอนํ้าสองบอแรกทีท่านไดขุดเอาไวเน่ืองจากคนฟลิสเตยีไดถมบอนํ้าน้ัน ทานตัง้ช่ือ
บอนํ้าน้ันวา เอเสก กับสิตนาห ซ่ึงแปลวา "ความขัดแยง" และ "ตอตาน"
ทานเดนิหนาตอไปและขุดบอนํ้าบอทีส่าม ครัง้น้ีไมมใีครทะเลาะเบาะแวงหรอืถมมนั
ทานตั้งช่ือบอนํ้าบอที่สามวา เรโหโบท ซ่ึงหมายความวา "ที่อยู" พรอมกับกลาววา
"เวลาน้ีพระเจาไดทรงประทานที่อยูใหแกขาพเจาแลว" ในพิธีนมัสการครั้งแรก
ในหองประชุมขนาดสองพันที่ น่ังของเราน้ัน ผมมองไปที่คนสามรอยคน ซ่ึง
ประกอบดวยบรรดาผูคนที่ดูออนลา ดูเหมือนวาถูกทํารายมาพอสมควร จากน้ัน
ก็เทศนาในหัวขอเรื่อง "เราซ่ึงเปนหมายเลขสามจะกลายเปนบอนํ้ามันที่มีนํ้ามัน
ไหลพลุงออกมา" หลังจากสองปแหงการขัดแยง ตอตาน ผมเช่ือวาเวลาแหง
เรโหโบทไดมาถึงพวกเราแลว พอถึงเวลาน้ี หลังจากที่เวลาไดผานไปหลายป
เราไดกลายเปนคริสตจักรที่ มีสมาชิกจํานวนหลายพันคน เรโหโบทของเรา
ไดมาถึงอยางแทจริงแลว

ในช่ัวโมงสุดทายของพระเยซู ขณะที่ทรงยืนอยูในศาลของปลาต พระองค
ไดรับโอกาสที่จะมีอิสรภาพดวยการที่ปลาตใหฝูงชนที่อยูที่ น่ันเลือกวาจะปลอย
พระองคหรอืชายทีช่ื่อบารับบสัไป เปนธรรมเนียมของชาวยิวในชวงเทศกาลปสกา
ทีพ่วกเขาจะปลอยนักโทษทีป่ระชาชนเรยีกรองใหเปนอิสระ บารบับสัเปนอาชญากร
และหัวหนากบฏซ่ึงมีความผิดจริง ในขณะที่พระเยซูมิไดทรงกระทําความผิดใดๆ
เลยแมแตนอย ส่ิงที่พระองคไดกระทําไปทั้งหมดก็เพ่ือชวยเหลือผูคน กระน้ัน
ชางนาพิศวงย่ิงที่ฝูงชนตะโกนใหปลอยตัวบารับบัสและตะโกนใหตรึงพระเยซูเสีย
ความจริงก็คือโลกชอบกบฏมากกวานักปฏิวัติเสมอ พจนานุกรมไดใหนิยามแก
คําวากบฏวา "คนที่ตอตอเปนปฏิปกษตอตานรัฐบาลหรือผูปกครอง" แตนักปฏิวัติ
คือ "คนที่โคนลมรัฐบาลหรือกฎระเบียบทางสังคมเพ่ือใหระบบใหมไดเกิดข้ึน"
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หนังสือเลมน้ีเกี่ยวกับการปฏิวัติดวยความรัก ไมใชกบฏความรัก เราไมเปน
ปฏิปกษตอตานโลกน้ี แตเรากําลังหาหนทางที่จะปฏิวัติโลกน้ี พระเจาทรงรักโลก
จนไดประทานทางเลือกอ่ืน มิใชย่ืนคําขาด พระเยซูคริสตผูเปนหัวหนาของเรา
ทรงเปนนักปฏิวัติ ไมใชกบฏ พระองคทรงมีชัยดวยการแทนที่มิใชดวยการ
ประณามหยามเหยียด น่ีกลายเปนความทาทายสําหรับเราเอง ถาคริสตจักรตอง
แสดงความรักตอโลกน้ี เราก็ตองหาหนทางใหมๆ ที่จะรักผูที่ไมนารักและรวมเอา
ผูทีถ่กูกดีกนัเขามาดวย โดยปราศจากทาทตีดัสินใคร เราตองใขชีวิตอยูในแดนศัตรู
ไมใชในฐานะกลุมรณรงคตอตาน แตในฐานะกลุมที่จะเขามาแทนที่เราคือสังคม
ทางเลือกของพระเจา

เมื่อเร็วๆ น้ี ขณะที่ผมกําลังเดินทางผานสนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผมสังเกตเห็นหญิงชราคนหน่ึงถือไมเทากําลังพยายามจะวางกระเปาเดินทาง
ของเธอลงบนสายพานตรวจเช็คอยางทุลักทุเล เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เขมงวดกับเธอมาก ถึงแมจะเห็นวาเธอกําลังรูสึกกดดันและทุลักทุเลอยู แตเขา
ก็ไมไดชวยอะไรเธอเลย ผมเริ่มตนควากระเปาของเธอและยกข้ึนวางบนสายพาน
ไปโดยสัญชาตญาณ ผมยืนรอกับเธอที่ อีกฝ งเพ่ือชวยยกของทั้งหมดลงจาก
สายพาน ผมจะไมมวัีนลืมสายตาทีเ่ธอมองผม เธอบอกกบัผมดวยรอยย้ิม โลงอกวา
"ขอบคุณมากๆ เลยคะ  ความใจดีของคุณชดเชยความใจดําของผูชายคนน้ันคะ"
สุภาพสตรีคนน้ันไดทําใหผมรูจักกับสองคํา ซ่ึงผมเช่ืออยางแรงกลาวาเปนบทบาท
ของคริสตจักรน่ันคือ คริสตจักรคือองคประกอบชดเชยของพระเจาเพ่ือเห็นแก
โลกที่กําลังเจ็บชํ้า

การชดเชย คือ "การมอบคืน การลด หรือลดทอนผลรายของการสูญเสีย
ทุกขทรมาน หรือบาดเจ็บ โดยการเติมส่ิงที่จะเกิดผลลัพธในทางตรงกันขามกัน
" เราเปนผลลีพธในทางตรงกันขามของพระเจา เราลดทอนความเจ็บปวด
ทุกขทรมาน ในชุมชนของเรา ในฐานะทตูแหงความรกัและความหวัง เรานํารอยย้ิม
มาสูใบหนาของผูที่ รู สึกกดดันและกําลังตอสูดิ้ นรนอยู ในโลกน้ี การทดแทน
ไมไดเปล่ียนแปลง ส่ิงที่ไดเกิดข้ึนแลว แตวามันลดความรุนแรงของผลจากส่ิงที่
เกิดข้ึน การปฏิวัติดวยความรักเปนสวนหน่ึงของแผนการทดแทนอันย่ิงใหญ
ของพระเจาที่มีไวสําหรับโลกน้ีที่หลงลืมวิธีการย้ิมไปเสียสนิท
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ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติของเราไมใชคริสตจักร แตวาเปนโลกน้ี - ไมใช
สโมสรอันสุขสบายแตเปนมหาสมุทรทีเ่ตม็ไปดวยอันตราย เราเกดิมาเพ่ือจะเติบโต
ข้ึนทามกลางความทุกขยากและการเปนศัตรูกัน เชนเดียวกับปลาที่ดํารงชีวิตไดดี
เมื่ออยูในนํ้า เราเองก็เชนเดียวกันที่ถูกออกแบบใหมีชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมตาม
ธรรมชาติของเราตลอดเวลา เมื่อเราเอาปลาออกมาจากนํ้ามันก็ตาย เมื่อเราเอา
คริสตจักรออกมาจากโลก เราก็ตาย ปลาไมรูสึกเปยกเพราะวานํ้าคือบานของมัน
กระน้ันคริสเตียนจํานวนมากก็มีปฏิกิริยาภูมิแพอยางรุนแรงตอส่ิงแวดลอม
ตามธรรมชาติของพวกเขา เราเปนเหมือนกับปลาที่พยายามเช็ดตัวใหแหงอยูบน
ชายหาด! ผมรูวาน่ันเปนภาพที่นาขัน กระน้ันก็เปนภาพที่ชัดเจนและเหมาะสม
ดีแลว

พระคัมภีรมักนําเสนอภาพของคริสตจักรวาตั้งอยูในส่ิงแวดลอมที่เปนศัตรู
พระคัมภีรพรรณนาถงึเราวาเปนเกลือในโลกอันเนาเฟะ แสงสวางในความมืด แกะ
ทามกลางฝูงสุนัขปา คนแปลกหนาพลัดถิ่นซ่ึงอยูหางไกลจากประเทศของเราเอง
เราถกูออกแบบใหเติบโตข้ึนทามกลางการเปนศัตรูกัน เราเปนคริสตจักรเปนเพียง
สวนเดียวจากแผนดินสวรรคซ่ึงถูกกอตั้งไวเพ่ือใหจําเริญรุงเรืองข้ึนในโลก ซ่ึง
แปดเปอน เปนพิษไปดวยความบาป เราเปนนักรบปฏิวัติของพระเจา เพ่ือเริ่มตน
การปฏิวัติดวยความรัก - และการปฏิวัติความรักน้ันตองเริ่มที่คุณกับผมในวันน้ี!
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ทางหน่ึงงายๆ ที่จะชวยเติมเช้ือไฟใหกับการปฏิวัติดวยความรักก็คือ
การตัดสินใจที่จะทําใหคนอ่ืนรูสึกมีคุณคา แมชีเทเรซากลาววา "การเปนคนที่
ไมมีใครตองการ ไมมีใครรัก ไมมีใครหวงใย เปนคนที่โลกลืม ฉันวามันเปนความ
อดอยากหิวโหย เปนความยากจนขนแคนเสียย่ิงกวาคนที่ไมมีอะไรจะกินเสียอีก"
และฉันไดพบวาคนสวนใหญที่ เราพบมา หรือตองติดตอดวยในชีวิตประจําวัน
ของเราน้ัน ไมไดรู สึกถึงคุณคาย่ิงใหญที่ เขาสามารถมีไดในฐานะที่ เปนบุตร
ของพระเจา ฉันคิดวามารทํางานของมันหนักมากเพ่ือจะทําใหคนรูสึกดอยคา
และไรคุณคา แตเราสามารถทําลายผลรายของคํามุสาน้ีได โดยการเสริมสราง
หนุนใจ และทําใหคนจําเริญข้ึน ทางหน่ึงที่เราจะทําไดก็คือโดยการกลาวชมเชย
อยางจริงใจ ซ่ึงเปนของขวัญอันลํ้าคาที่สุดอยางหน่ึงที่มีอยูในโลกเรา

ทาํใหผู้อ้ืนรูส้กึมคีุณค่า

เหตุฉะน้ันใหเรามุงประพฤติ
ในส่ิงซ่ึงทําใหเกิดความสงบสุขแกกันและกัน

และทําใหเกิดความเจริญแกกันและกัน
โรม 14:19
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ผูคนสวนใหญชอบเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอ่ืน ซ่ึงการทําอยางน้ันทําให
ตัวเขาเองเกิดความรูสึกดอยคาและไรความสามารถ การทําใหคนอ่ืนรูสึกมีคุณคา
น้ันไมจําเปนตองเสียเงินแพงๆ และไมไดใชเวลาอะไรมากมายเลย ที่เราตองทํา
ก็เพียงแคเลิกคิดถึงตัวเองใหนานพอ แลวเริ่มคิดถึงใครบางคนพยายามคนหา
วามีเรื่องใดในตัวเขาที่นาจะนํามาเอยหนุนใจไดบาง การทําใหคนรูสึกมีคุณคา
ไมไดทําใหเราเสียเงินเลย แตมันชวยใหคนอ่ืนไดรบับางส่ิงทีม่ีคา ซ่ึงเงินซ้ือใหไมได
การกลาวชมเชยดวยความจริงใจอาจดูเหมือนเปนเรื่องเล็กนอย แตมันทําให
คนไดรับพลังอยางมากมาย

ฉันเช่ือในการวางเปาหมาย และฉันกําลังรวมมอืกบัพระเจาทีจ่ะสรางนิสัยดีๆ
ในดานการหนุนใจคนอ่ืน ฉันทาทายตัวเองใหเอยปากชมคนอ่ืนอยางนอยวันละ
สามคน ฉันขอแนะนําใหคุณทําคลายๆ กันน้ี เพ่ือชวยใหตัวคุณเองกลายเปน
นักหนุนใจตัวฉกาจ

อยาลืมคนท่ีถูกหลงลืม

บอยครั้งที่คนเรารูสึกเหงาและถูกหลงลืม เขาอาจรูสึกวาเขาทํางานหนัก
แตไมมีใครมองเห็น หรือใสใจ ฉันยังจําเรื่องของผูหญิงคนหน่ึงได เธอบอกฉัน
วาเธอรูสึกเหมือนเปนคนที่ไมมีตัวตนอยูตลอดชีวิต ฉันยังจําความรูสึกเจ็บปวด
ทีอ่ยูบนใบหนาเธอตอนที่เธอเลาวาพอแมของเธอทําเฉยเมยตอเธอตลอด เธอรูสึก
โดดเดี่ยวและเหงาอยางแสนสาหัส ซ่ึงทําใหเธอรูสึกวาเปนคนไมมีใครตองการ
ตอนที่คลอดเธอน้ัน พอแมของเธอยังเด็ก ยังไมพรอมที่จะมีลูก ทั้งเห็นแกตัว
และเอาแตใจตัวเองมาก ทั้งสองไมเคยแสดงความรักและใสใจอารมณความรูสึก

ทางหน่ึงงายๆ ที่จะชวยเติมเช้ือไฟใหกับการปฏิวัติดวยความรัก
ก็คือการตัดสินใจที่จะทําใหคนอ่ืนรูสึกมีคุณคา
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ของเธอเลย เธอบอกวา เธอใชเวลาสวนใหญในวัยเด็กและวัยรุนไปกับการ
อานหนังสืออยูในหองนอนตามลําพัง

คําบอกเลาถึงวัยเด็กของผูหญิงคนน้ี รวมทั้งการที่เธอรูสึกเหมือนไมมีตัวตน
ฟงแลวนาเศราใจมาก และมันทําใหฉันอดนึกสงสัยไมไดดวยวา บอยครั้งเพียงใด
ที่ ฉันไดทําใหคนอ่ืนรู สึกไมมีตัวตนเพราะการที่ ฉันมัวแตสนใจอยูกับกิจกรรม
ที่กําลังทําอยู หรือเปาหมายที่ ฉันกําลังพยายามบรรลุความสําเร็จจนไมมีเวลา
แตเวลาที่จะรับรูวามีคนอ่ืนยืนอยูตรงน้ัน ฉันเปนคนที่มีบุคลิกแบบเอ คือจดจอ
และมุงมั่นเพ่ือบรรลุเปาหมายในชีวิตใหได ฉันบรรลุความสําเร็จหลายอยาง
แตจําเปนตองเรยีนรูที่จะไมทําใหคนเกิดแผลในใจในขณะทีเ่รากําลังพยายามมุงไป
สู เปาหมาย ไมมีใครประสบความสําเร็จไดโดยปราศจากการทุมเทชวยเหลือ
ของผูคนอีกมากมาย และการไมไดแสดงความประทับใจ หรือใหเกียรติแก
พวกเขาเลย ถือเปนโศกนาฏกรรมครั้งใหญ และเปนพฤติกรรมที่พระเจาไมทรง
พอพระทัย

เรื่องงายๆ อาจกลายเปนเรื่องยิ่งใหญ

พระเจาตรัสไวในพระคัมภีรบอยครั้งถึงหนาที่รับผิดชอบของเราตอคน
ที่ถูกเบียดเบียน, หญิงหมาย, ลูกกําพรา, คนไรบิดา, และคนตางดาว พระองค
ทรงตรัสถึงคนเปลาเปล่ียว คนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่ถูกหลงลืม และคนที่รูสึกต่ําตอย
ดอยคา พระองคทรงหวงใยคนที่ ถู กเบียดเบียนและหิวโหยเปนอยางมาก
คนเราอาจหิวโหยไดในหลายๆ ดาน เขาอาจมีอาหารการกินเหลือเฟอ แตอาจ
กําลังอดอยากขาดคําหนุนใจ หรือคําพูดดีๆ ที่ทําใหเขารูสึกมีคุณคา พระเจาทรง
ยกชูคนที่ตกต่ําเพราะความเศรา พระองคทรงปกปองคนแปลกหนา และยกชู
คนไรบิดาและหญิงหมาย (ดู สดด. 146:7-9) พระองคทรงกระทําอยางไรหรือ?
พระองคทรงกระทําผานทางประชากรของพระองคน่ันเอง! พระองคตองการคนที่
อุทิศตัว มอบชีวิต และถวายตัวที่ จะมีชีวิตอยู เพ่ือทําใหคนอ่ืนรู สึกมีคุณคา
แมชีเทเรซา ยอมสละชีวิตของทานเพ่ือทําใหคนที่ถูกทอดทิ้งไดสัมผัสความรัก
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และรู สึกมีคุณคา ส่ิงที่ทานทําน้ันเปนเรื่องงายๆ สวนใหญเปนเรื่องเล็กนอย
แตก็ย่ิงใหญ ทานกลาววา "อยาคิดวา ความรกัแทน้ันตองมีอะไรพิเศษเกินธรรมดา
ส่ิงที่เราตองการก็คือ ความรักอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย"

เราถูกรบัเปนบุตรแลว

ขอพระคัมภีรตอนหน่ึงที่หนุนใจฉันมากมายคือสดุดี 27:10: "แมบิดา
และมารดาของขาพระองคทอดทิง้ขาพระองค แตพระเจาจะทรงยกขาพระองคข้ึน"
คุณแมของฉันหวาดกลัวพอมาก ทานจึงไมอาจปกปองฉันจากการลวงละเมิดตางๆ
ที่พอทํากันฉันได ฉันรู สึกโดยเดี่ยว ถูกหลงลืม และถูกทอดทิ้งอยูกับฝนราย
สุดทายฉันคิดวาคงไมมีใครชวยเหลือฉันอีกแลว ฉันจึงยอมทนอยูกับสภาพน้ัน
จนเขมแข็งพอที่จะหนีออกมาได ฉันเริ่มเขาใจวา ฝูงชนมากมายที่เราพบพาน
ในชีวิตประจําวันก็พยายามฝนทนอยูกับสถานการณของตนเอง จนกวาจะมีใคร
สักคนย่ืนมือเขามาชวยกูเขาได ซ่ึงใครคนน้ันอาจเปนคุณหรือฉันก็ได

พระคัมภีรกลาววา ดวยความรักของพระเจา "ในพระเยซูคริสตน้ัน พระองค
ไดทรงเลือกเราไวตัง้แตกอนทีจ่ะทรงเริม่สรางโลก เพ่ือเราจะบรสุิทธ์ิและปราศจาก
ตําหนิในสายพระเนตรของพระองค" (อฟ. 1:4) พระองคทรงวางแผนเพ่ือเราไว
ดวยความรักเพ่ือจะรับเราไวเปนบุตรของพระองค ถอยคําอันไพเราะเหลาน้ี
ไดนําการเยียวยาอันใหญหลวงมาสูจิตใจที่เต็มไปดวยบาดแผลของฉัน พระเจา
ทรงรักเอาคนที่ถูกทอดทิ้งและเปลาเปล่ียว และพระองคยกชูเขาข้ึน และทําให
เขามีคุณคา พระองคทรงกระทําการผานทางพระวจนะของพระองค โดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และคนที่อยูใตการนําของพระวิญญาณซ่ึงมีชีวิตอยูเพ่ือ
ชวยเหลือคนอ่ืน

แมชีเทเรซารูสึกวาแตละคนที่ทานไดพบเจอน้ันคือ "พระเยซูซ่ึงแฝงตัวมา"
ลองนึกภาพดูวาเราจะปฏิบัติตอผูคนแตกตางไปมากเพียงใด ถาเรามองดูผูคน
ทั้งหลายอยางที่แมชีมองดูอยางแทจริง พระเยซูตรัสวา ส่ิงดีและไมดีทีเ่รากระทํา
ตอคน "ผูเล็กนอยที่สุด" เหลาน้ันกเ็ทากับไดกระทําตอพระองคดวย (ด ูมธ. 25:45)
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กลาวอีกนัยหน่ึง พระองคทรงรับเอาการปฏิบัติที่เราทําตอผู อ่ืนไวเปนสวนตัว
ถามีใครมีเหยียดหยาม ดูหมิ่น เพิกเฉย หรือทําใหลูกของฉันรูสึกดอยคา ฉันก็ตอง
ถือวาน่ันเปนการเหยียดหยามฉันโดยตรงดวย แลวทําไมถึงเขาใจยาก วาพระเจา
กท็รงรูสึกแบบเดยีวกนัน้ีดวย? ขอใหเรามุงมัน่ทีจ่ะเสรมิสรางคนอ่ืน เพ่ือทําใหทกุคน
ที่เราไดพบพานรูสึกดีข้ึน ซ่ึงเปนการเพ่ิมคุณคาใหแกชีวิตของพวกเขา

เริม่ดวยรอยยิ้ม

รอยย้ิม คือจุดเริม่ตนของความรกั มนัเปนสัญญาณบงบอกถงึการยอมรบั และ
ความพึงพอใจ เราควรเรยีนรูทีจ่ะย้ิมใหแกทกุคน เมือ่เราสงย้ิมไปแลวไมเพียงแตเขา
จะรูสึกดีเทาน้ัน เราเองก็จะรูสึกดีดวย

ปกติฉันจะเปนคนชอบครุ นคิด ซ่ึงทําใหมองดู เปนคนที่ เครงเครียดไป
นอกจากน้ีฉันยังแบกภาระความรับผิดชอบอีกหลายอยาง ซ่ึงถาไมระวัง ฉันอาจดู
เปนคนหนาตาเศราหมอง ฉันกําลังเรียนรูที่จะสงย้ิมใหแกคนอ่ืน ทักทายสอบถาม
สารทกุขสุกดิบและพยายามหาเรือ่งพูดคุยสรางความสนิทสนมกบัพวกเขา แนนอน
ถาเรายุงเกินไปจนเปนมิตรกับใครไมได แสดงวาเราขาดความสมดุลและกําลัง
มุงไปสูหายนะทางดานความสัมพันธแลว ความสัมพันธถือเปนเรื่องใหญในชีวิต
คนเรา และฉันพบวา จริงๆ แลวพระคัมภีรเปนหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ
มันเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางเรากับพระเจา กับตัวเองและกับคนอ่ืน

เปนเรื่องนาอัศจรรยใจที่รอยย้ิมและการทักทายอยางเปนมิตรทําใหคนรูสึก
ผอนคลายได น่ีเปนสองส่ิงที่เรามอบใหแกคนอ่ืนได ไมวาเราจะไปที่ใดก็ตาม
คุณอาจคิดวา แบบน้ันไมใชฉันแน ฉันเปนคนเก็บเน้ือเก็บตัวและสงวนทาทีมาก
ฉันไมชอบเกี่ยวของกับใครมากนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงคนที่ฉันไมรูจัก ถาคุณรูสึก
แบบเดยีวกนั ฉันก็เขาใจ เพราะฉันกเ็ปนแบบน้ันจนกระทัง่ไดเห็นถงึส่ิงทีพ่ระคัมภีร
พร่ําบอกเกีย่วกบัเรื่องการหนุนใจ การเสรมิสราง การชูใจกัน และทําใหคนอ่ืนรูสึก
มคุีณคา ฉันไดเรยีนรูวา ถงึฉันจะไมไดมขีองประทานอยางใดอยางหน่ึงโดยธรรมชาติ
มันก็ไมไดหมายความวาฉันจะไมสามารถเรียนรูที่จะทําในเรื่องน้ันได
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เปนเวลาหลายปทีฉั่นไมยอมผูกมติรกับใคร เอาแตแกตวัวา "แบบน้ันมันไมใช
ตัวฉันเลย ฉันเปนคนที่ชอบอยูตามลําพังมากกวา" แตฉันพบวา คําวา "อยูตาม
ลําพัง" ไมใชของประทานที่พระคัมภีรบันทึกไว การคิดวาตัวเองคือ "คนที่ตองอยู
ตามลําพัง" เปนเพียงแคขอแกตวัเพ่ือหลีกเล่ียงไมตองยุงกบัใครหรือไมตองโดนใคร
กระทบกระทั่ง เราคิดวา เราจะรูสึกยังไง ถาเผื่อย้ิมใหใคร แลวเขาไมย้ิมตอบ?
เราก็จะรูสึกถูกปฏิเสธ ซ่ึงความรูสึกแบบน้ันมันแยมาก คนเราสวนใหญใชเวลา
มากมายไปกับความพยายามที่จะไมใหตัวเองถูกปฏิเสธ แทนที่จะพยายามพัฒนา
ความสัมพันธที่ ดีและเขมแข็ง ถาฉันพยายามพูดคุยแสดงความเปนมิตรกับ
คนแปลกหนาชวงที่รอคิวพบหมอที่คลินิก แตเขาทําเมิน ไมอยากพูดคุยดวย
ฉันจะทําไงดี? ฉันก็จะตองรูสึกขายหนา รูสึกเปนเหมือนตัวประหลาดข้ึนมาทันที
แทนทีจ่ะลองเส่ียงแบบน้ี สูฉันอยูตามลําพังเฉยๆ เพ่ือความปลอดภัยไมดีกวาหรอื?
ถาเราคิดแบบน้ี เรากําลังพลาดจากโอกาสทีจ่ะสัมผสัผูคนดวยความรกัของพระเจา
ผานทางรอยย้ิม หรือถอยคําทีแ่สดงมิตรภาพ แตเมือ่เราสงย้ิมออกไป เราสามารถ
ทําใหคนอ่ืนย้ิมได ซ่ึงน่ันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบใหคนอ่ืนได

การเปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติดวยความรักน้ันทําใหเราตองใชความ
พยายามและลงมือปฏิบัติ มันจะเรียกรองใหเราตองเต็มใจพรอมที่จะเปล่ียน
วิถีทางบางอยางของเรา และเริ่มทูลถามพระเจาเพ่ือใหสําแดงใหเรารูถึงวิถีทาง
ของพระองค คุณนึกภาพพระเยซูทําหนาน่ิว ค้ิวขมวด และไมเปนมิตรกับคนอ่ืน
ออกไหม? หรือไมก็เมินเฉยตอผูคนเพ่ือจะไดไมถูกใครปฏิเสธ หรือไมก็เปนเพราะ
พระองคสาละวนกบังานมากเกนิไปจนลืมสังเกตคนอ่ืนไป แนนอน เรารูวา พระเยซู
คงไมมีวันทําอยางน้ันแน และเราตองตัดสินใจวาเราเองก็จะไมทําอยางน้ันดวย
เริ่มย้ิมใหมากข้ึนหนอย คุณอาจลองย้ิมตอนอยูคนเดียว แลวคุณจะเห็นวามัน
ทําใหคุณรูสึกเบิกบานสดใส และมีความสุขข้ึนเยอะเลย อัครทูตเปาโลบอกให
คริสตจักรที่ทานส่ังสอนอยู น้ันวา จงทักทายกันดวยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธ์ิ
(ดู โรม 16:16) ซ่ึงเปนธรรมเนียมของคนในสมัยน้ัน สวนฉันขอใหคุณแจกย้ิม
ก็พอแลว!
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ถามันยังไมคอยเปนธรรมชาติ ก็ไมตองกังวล

ในตอนทายของบทน้ี คุณจะไดอานบทความเสริมจาก จอหน แม็กซเวล
ซ่ึงเปนนักพูดระดับนานาชาติ และเปนนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับผูนํา ซ่ึงเขาเปน
เพ่ือนของเรา ในเวลาช่ัวไมกี่นาทีเมื่อยืนอยูตอหนาจอหน ทุกคนจะรูสึกไดเลยวา
ตัวเองมีคุณคาอยางนาอัศจรรยใจ ฉันคุยกับเขาในเรื่องความสามารถอันมากมาย
ของเขาในเรื่องน้ี ซ่ึงเขาก็ยอมรับวาคุณพอของเขาเปนผู ที่มีอิทธิพลตอเขา
แบบเดียวกันน้ีดวย ไมเพียงแตจอหนจะมีแบบอยางที่ดีขณะที่เปนเด็กเทาน้ัน
เขายังมีของประทาน (ตะลันต, ความสามารถ) ในการหนุนใจซ่ึงไดรับมาจาก
พระเจาดวย

พระคัมภีรกลาวถงึของประทานแหงการหนุนนํ้าใจ (ด ูรม. 12:8) และกลาววา
คนที่มีของประทานน้ีควรทะนุถนอมของประทานไวดวยความกระตือรือรนและ
มีใจรอนรนดวยความปติยินดี เชนเดียวกับที่ ฉันมีของประทานในการส่ือสาร
ซ่ึงทําให ฉันพูดไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมตองเหน่ือยมาก บางคนก็จะมี
ของประทานแหงการหนุนนํ้าใจ เขาสามารถหนุนนํ้าใจคนอ่ืนไดโดยไมตอง
เหน่ือยแรงมาก มนัเปนส่ิงทีเ่ขาทําไดอยางเปนธรรมชาต ิถึงแมบางคนอาจไมคอย
เห็นคุณคาของของประทานแหงการหนุนใจสักเทาไหร แตฉันคิดวามันเปน
ของประทานที่คนตองการมากที่สุดในโลก

คนเหลาน้ีเปนคนที่ใครๆ ก็อยากรูจัก อยูใกลแลวมีความสุข แตฉันก็อยาก
ขอรองคุณวาอยาดูถูกตัวเอง ถาการหนุนนํ้าใจไมใชส่ิงที่เปนธรรมชาติของคุณ
ฉันมีของประทานในการถวาย และยังจําไดตอนที่เปนเด็กเล็ก ฉันชอบคิดแผนวา
จะหาของขวัญใหคนโนน คนน้ี เพ่ือทําใหพวกเขามีความสุข

คงไมใชทุกคนที่จะมขีองประทานฝายวิญญาณดานการถวาย (ซ่ึงบันทึกไวใน
พระธรรมโรม 12 ดวย กนักบัความสามารถในการหนุนนํ้าใจผูอ่ืนดวย) แตพระคัมภีร
ก็สอนใหเราทุกคนถวาย ซ่ึงเราตองทําอยางเต็มใจดวย
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หัวเราะเลย

พวกเราสวนใหญคงเคยไดฟงถึงคุณคาของการหัวเราะที่มีตอสุขภาพ
ทางกาย และจิตใจของเรามาบางแลว การย้ิมเปนประตนํูาไปสูการหัวเราะ ซ่ึงเปน
ส่ิงที่เราตองรูจักจงใจทําใหบอยข้ึนพระคัมภีรกลาววา ใจราเริงเปนยาอยางดี (ดู
สภษ. 17:22) ส่ิงหน่ึงที่นาอัศจรรยใจทีฉั่นสังเกตเห็นในพันธกิจการสอนของฉันน้ัน
คือฉันเปนคนที่ตลกมาก ฉันบอกวานาอัศจรรยใจก็เพราะในชีวิตปกติของฉันน้ัน
คนทั่วไปจะไมมีใครบอกวาฉันเปนคนตลกขบขันเลย ฉันตระหนักวาเน่ืองจาก
พระวิญญาณบรสุิทธ์ิเปนผูตรสัผานทางตวัฉัน แสดงวาพระองคทรงทราบถงึคุณคา
ของการมีอารมณขัน และพลังในการเยียวยารักษาของมันเปนอยางดี

พระเจาทรงประสงคใหเราหัวเราะ และพระองคทรงประสงคใหเราชวยทําให
คนอ่ืนหัวเราะ แตน่ีไมไดหมายความวาเราทุกคนควรทําตัวเปนนักแสดงตลกหรือ
หัวเราะแบบไมถูกกาลเทศะ แตเราสามารถสนับสนุนซ่ึงกนั และกนัใหรูจักมีมมุมอง
ตอชีวิตแบบผอนคลายมากข้ึน เราทุกคนควรเรียนรูที่จะหัวเราใหกับตัวเองบาง
ในบางครั้ง แทนที่จะเครงเครียดกับตัวเองอยูตลอด

สามครั้งสุดทายที่ฉันใสกางเกงสีขาว ฉันทํากาแฟหกใสตัวเอง ฉันอาจจะ
ตําหนิตวัเองวาเปนคนซุมซาม ถอืขาวของกไ็มด ีแลวกเ็อาแตดถูกูตวัเองอยูอยางน้ัน
หรือไมก็ปลอยใหมันเปนเรื่องขําๆ ไป ไวคราวตอไปก็คอยระวังตัวใหดีอีกหนอย
เปนเวลาหลายปมาแลวที่ฉันไดยินคนใชวาจาบนวาตัวเองเมื่อทําอะไรผิดพลาดไป
ซ่ึงฉันเช่ือการพูดแบบน้ันทําใหพระเจาทรงเสียพระทัย ถาเรารูถึงคุณคาของเรา
ทีม่ใีนพระครสิต เรากไ็มควรตําหนิบนวาตัวเอง ซ่ึงเปนการลดคุณคาในส่ิงทีพ่ระเจา
ไดทรงสราง

ทําไมไมลองสรางนิสัยคอยชวยใหคนอ่ืนมองเห็นวา เราทุกคนตางก็ทําความ
ผิดพลาดไดเพราะความซุมซาม ซ่ึงเราสามารถเลือกไดวา จะหัวเราะหรือมัวแต
น่ังเสียอกเสียใจกับมันก็ได เราควรอนุญาตใหคนอ่ืนไมตองเปนคนที่สมบูรณแบบ
ก็ได ! โลกเราเต็มไปดวยแรงกดดันเพ่ือใหคนสรางผลงานใหดีและเลอเลิศ
แตในยามที่เราทําไมได เราก็ตองการคําปลอบโยนดีๆ ซ่ึงจะชวยใหเรารูวาคนอ่ืน
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ยังยอมรับเรา และเรายังมีคุณคา
เมื่อเราอยูกับคนที่ทําผิดพลาด พยายามบอกเขาทันทีวาเขามีจุดแข็งอะไร

หรือเรื่องนาอัศจรรยใจที่คุณเห็นเขาทําเมื่อไมนานมาน้ี ลูกสาวทั้งสองคนของฉัน
เปนคนนารักและเปนแมทีทุ่มเทมาก เมือ่เธอรูสึกแยเพราะทําอะไรที่ไมคอยถกูตอง
เรียบรอย ฉันก็จะคอยเตือนใจวา พวกเธอเปนแมที่ดีนะ และฉันจะเนนถึง
ความสําคัญของเรื่องน้ี เราไมควรจะถือวาส่ิงที่คนอ่ืนทํา เพ่ือเราน้ันเปนเพราะ
พวกเขามหีนาทีท่ีต่องทําอยูแลว มารซาตานพยายามทํางาน ลวงเวลาเพ่ือทําใหคน
รูสึกเหมือนเปนคนลมเหลว ซ่ึงเราก็ควรทํางานหนักใหพอๆ กัน เพ่ือทําใหพวกเขา
รูสึกวาตัวเองเปนคนที่ประสบความสําเร็จ

ไมมีอะไรที่ชวยเปล่ียนสถานการณเลวรายใหกลายเปนดีไดเร็วเทากับเสียง
หัวเราะ เรากําจัด "เด็กเล็กๆ" ทีอ่ยูภายในตัวเราออกไปเร็วเกินไป เดก็เล็กดเูหมอืน
จะไมคอยรูสึกรูสาอะไรกับการทําของตก ทําเส้ือผาเลอะ สะดุดและหกลม หรือ
ทําพลาดในเรื่องใดๆ เด็กมักจะชอบหาอะไรมาทําใหตัวเองหัวเราะชอบใจ และ
สนุกสนานอยูตลอด ตราบเทาที่ผูใหญปลอยใหเขาทํา พระเยซูตรัสวา เราจะไม
สามารถเขาสูชีวิตอันอัศจรรยทีพ่ระเจาทรงสัญญาไวสําหรบัเราไดเลย ถาเราไมยอม
เขามาเหมือนเด็กเล็กๆ (ดู ลูกา  18:17) ฉันจึงอยากแนะนําใหเราชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในดานน้ี

ฉันชอบอยูใกลๆ  คนที่ไมคอยกดดนัใหฉันเปนคนสมบูรณแบบ พระเจาทรงรกั
เราอยางไมมีเงื่อนไข ซ่ึงหมายถึงวาพระองคทรงยอมรับเราตามที่เราเปนอยู
แลวก็คอยๆ ชวยใหเราไดเปนคนอยางเต็มศักยภาพอยางที่เราเปนได การย้ิม
คือสัญญาณแสดงการยอมรับ การชวยใหคนรูจักหัวเราะใหกับตัวเองคือวิธีหน่ึง
ที่เรากําลังบอกกับเขาวา "ฉันยอมรับคุณนะ ไมวาจะทําผิดพลาด หรือทําอะไร
ไปกต็าม"

การยอมอดทนตอจุดออนของกันและกัน เปนวิธีการสําแดงถึงความรัก
แบบงายๆ อยางหน่ึง อัครทูตเปาโลสอนใหคนรูจักหนุนใจและเสริมสรางกันข้ึน
และทานเตือนพวกเขาบอยๆ วาใหทําอยางน้ันไปเรื่อยๆ "เหตุฉะน้ันจงหนุนใจกัน
และตางคนตางจงกอกันข้ึน ตามอยางที่ทานกําลังทําอยู น้ัน" (1 ธส. 5:11).
พระวิญญาณบริ สุทธ์ิ คือพระองคผู ประทับอยู ในเราและดําเนินอยู เคียงขาง
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เราในชีวิต พระองคทรงปลอบโยน หนุนใจ และเสรมิสรางเรา พระองคทรงกระตุน
ใหเราเปนคนอยางเตม็ศักยภาพทีเ่ราจะเปนได และเมือ่เราผดิพลาด พระองคกไ็มได
ทรงตําหนิ แตทรงกระตุนเราใหกาวตอไปขางหนา

การขาดการหนุนนํ้าใจจะทําใหเกิดความรูสึกหดหู, หมดหวัง, ลมเหลว และ
หยาราง และมันกลายเปนส่ิงขัดขวางใหเราไมสามารถบรรลุถึงศักยภาพของเรา
ในชีวิต เราทุกคนตางก็ตองการการหนุนใจ และฉันอยากยํ้าอีกครั้งวาการหนุนใจ
แบบงายๆ คือทางหลักทางหน่ึงที่เราสามารถสุมไฟใหแกการปฏิวัติดวยความรัก
ในสังคมของเราได

เนนแตเรื่องบวก

พระเจาทรงสําแดงใหฉันเห็นวา ทางหน่ึงที่ฉันสามารถรักสามีของฉันไดกคื็อ
โดยการไมตองเอยถึงความผิดพลาดที่เขาทําไปน้ันก็พอ เชน เวลาเขาลืมปดไฟใน
หองแตงตวั หรอืลืมเปล่ียนกระดาษชําระในหองนํ้า เปนตน บางครัง้เขากลื็มส่ิงทีฉั่น
ขอรองใหเขาทํา เชน ชวยยกกระเปาเอกสารไปไวในหองทํางานทีช้ั่นบนใหฉันดวย
เพ่ือฉันจะไดไมตองลงมายกมันข้ึนไปในตอนเชาในชวงที่ ฉันกําลังชงกาแฟอยู
จะวาไปมเีปนรอยๆ เรือ่งทีเ่ราแตละคนทาํ ซ่ึงทาํใหอีกฝายหงดุหงดิได แตเราสามารถ
เลือกที่จะปลอยใหมันผานไป และขอใหเราจําไววา ตัวเราเองก็ทําเรื่องผิดพลาด
เล็กๆ นอยๆ ไวมากมาย ซ่ึงเราก็ไมอยากใหใครมาคอยเตือนบนวาเราในเรื่อง
พวกน้ัน

ถามเีรือ่งสําคัญทีเ่ราจําเปนตองคุยกนั กท็ําไปเลย ไมมปีญหาอะไร แตหลายคู
ตองลงเอยโดยการแยกทางกนัไปเพราะฝายใดฝายหน่ึงพยายามทาํเรือ่งเล็กใหเปน
เรือ่งใหญเสียมากกวา คนเราจะรูสึกออนแอและเหมอืนถกูฉีกออกเปนช้ินๆ ทกุครัง้
ทีม่คีนมาตําหนิเขาในเรือ่งทีเ่ขาทําผดิพลาด ฉันใชเวลาหลายปไปกับการ "เอย" ถงึ
เรือ่งตางๆ ทีร่บกวนใจฉัน โดยหวังวามนัจะชวยใหคนอ่ืนเลิกทําเรือ่ง พวกน้ันเสียได
แตฉันพบวา คําพูดของฉันรังแตจะทําใหคนรูสึกถูกกดดัน และอึดอัดมากข้ึนเมื่อ
อยูตอหนาฉัน ฉันพบวาคําอธิษฐาน และการพูดเนนถงึดานบวก จะสงผลดมีากกวา
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เมือ่เราคอยเนนและชมเชยจุดแข็งของคนอ่ืน รวมทัง้ส่ิงดทีีเ่ขาไดทําน้ัน เขาจะ
รบัแรงบันดาลใจที่จะเอาชนะจุดออนและขอผิดพลาดของเขา ฉันรูสึกประหลาดใจ
วามันเปนเรื่องทาทายอันใหญหลวงสําหรับฉันมาก ตอนที่ฉันเริ่มฝกที่จะไมบนวา
เมือ่มเีรือ่งใดกวนใจ และยอมปลอยใหมนัผานไป ตอนน้ีฉันเริม่เขาใจแลววาการทีฉั่น
รูสึกหงุดหงิดรําคาญใจกับเรื่องเล็กๆ ตางๆ น้ัน บางทีความหงุดหงิดรําคาญใจ
มันใหญกวาส่ิงที่เปนปญหาเสียอีก ทําไมตองปลอยใหการลืมปดไฟมาทําใหฉัน
หงุดหงิดได? ฉันเคยลืมปดไฟบางไหม? แนนอน ฉันเคยทํา

ไมนานมาน้ี ฉันบอกเดฟเรื่องที่เขาชอบน่ังตรงขอบเตียงตอนทําเตียงเสร็จ
แลวก็ลุกไปโดยไมจัดผาคลุมเตียงใหเรยีบรอย เขามองหนาฉัน ทาทางช็อค แลวก็
บอกใหฉันรูตัววา จริงๆ แลวฉันตางหากที่เปนคนน่ังที่ขอบเตียง เขาไมได น่ังเลย
ประหลาดแท ฉันคิดวาเปนเดฟชัดๆ จนลืมไปเลยวาฉันตางหากที่เปนคนทําผิด!
ตวัอยางน้ี ช้ีใหเห็นวา วิญญาณทีช่อบจับผิดคนอ่ืนสามารถทําใหเราตาบอด จนมอง
ไมเห็นความผิดของตัวเอง แตกลับกระตุนเราใหคอยกลาวโทษคนอ่ืนอยูตลอด

จงสําแดงความรักโดยการเอยถึงแตดานบวกในชีวิตคนอ่ืน แปลกที่ เรา
ไมจําเปนตองคอยคนหาเรื่องลบๆ ที่คนอ่ืนเขาทําเลย มันดูเหมือนจะโผลออกมา
ใหเห็นเองราวกับลําแสงไฟฉาย แตเราจําเปนตองจงใจที่จะคอยมองหาดานบวก
ในชีวิตคนอ่ืนอยูตลอด หรือไมก็จนกวามันจะกลายเปนนิสัยใหมในตัวเราน่ันแหละ
อยางทีฉั่นไดแนะนําไปแลวในตอนตน ขอใหเราตัง้เปาที่จะหนุนใจหรอืกลาวชมเชย
คนอ่ืน วันละสามคนอยาไดขาด พอตกเย็นก็ลองมาน่ังถามตัวเองวาไดชมเชยใคร
ไปบางเพ่ือตรวจสอบตวัเองด ูเมือ่ทําไดสามคนจนเปนธรรมดาแลว กข็ยับเปาหมาย
ไปเปนหกคน แลวก็สิบคน เมื่อถึงตอนน้ัน มันก็จะกลายเปนธรรมชาติสําหรับคุณ
แลวที่จะหนุนใจทุกคนที่คุณตองพบปะพูดคุยดวยในชีวิตประจําวัน

เรื่องที่คุณชมคนอ่ืนน้ันไมจําเปนตองเปนเรื่องใหญก็ได เรื่องเล็กๆ เชน "สีน้ี
เขากับคุณดีนะ" "ฉันชอบทรงผมของคุณจัง" "เส้ือเชิรตของคุณสวยดีนะ" "คุณทํา
ใหฉันรูสึกปลอดภัย" "คุณทํางานหนักมาก" "ฉันรูสึกซาบซ้ึงใจมาก" หรือ "ฉันดีใจ
ที่ไดคุณเปนเพ่ือน" ก็ใชได และมีความหมายดีพอแลว เมื่อคุณยอมพูดหนุนใจ
คนอ่ืนและเนนในดานบวก คุณจะรู สึกมีความสุขมากข้ึน คุณจึงไมไดใหคนอ่ืน
อยางเดียวเทาน้ัน แตคุณเองก็ไดรับประโยชนไปพรอมๆ กันดวย
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นักปฏิวัติดวยความรัก
จอหน ซี. แม็กซเวล

การหนุนใจเปล่ียนแปลงไดทุกส่ิง
การหนุนใจเปนเรือ่งทีด่อียางนาทึง่ สามารถกอใหเกดิผลกระทบไดอยางลึกซ้ึง

อาจเกือบเรียกไดวาเปนปาฏิหาริยก็ได คําพูดหนุนใจจากครูสําหรับเด็กสามารถ
เปล่ียนแปลงชีวิตเขาได คําพูดหนุนใจจากคูสมรสอาจชวยรักษาชีวิตสมรสไวได
คําพูดหนุนใจจากผูนําอาจสรางแรงบนัดาลใจใหผูตามบรรลุถงึศักยภาพของเขาได
อยางที่ ซิก ซิกลาร กลาวไววา "คุณไมมีวันรูหรอกวาเมื่อใดที่ถอยคําจริงใจเพียง
ไมกี่คํา อาจสรางผลกระทบตอชีวิตของใครบางคนได" การหนุนใจคนอ่ืนหมายถึง
การชวยใหเขาไดเกดิความกลาข้ึนมาในยามทีเ่ขาขาดความกลา เปนความกลาทีจ่ะ
เผชิญหนากับวันน้ัน ที่จะทําในส่ิงที่ถูกตอง ที่จะพบกับความเส่ียง ที่จะกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลง และหัวใจสําคัญของการหนุนใจน้ันคือการส่ือใหคน ไดรูถงึคุณคา
ของเขาน่ันเอง เมื่อเราชวยใหคนรูสึกวาเขามีคุณคา มีความสามารถ และเกดิแรง
บันดาลใจ บอยครั้งเราจะเห็นชีวิตของเขาเปล่ียนแปลงตลอดไป และบางครั้งเรา
จะเห็นคนเหลาน้ีลุกข้ึนมาเปล่ียนแปลงโลกดวย

ถาคุณเปนพอแม คุณก็มหีนาทีร่บัผิดชอบทีจ่ะหนุนใจคนในครอบครวัของคุณ
ถาคุณเปนผูนําองคกร คุณสามารถสรางประสิทธิภาพของทมีงานไดอยางทนัตาเห็น
ในระดับที่สอดคลองกบัปรมิาณคําหนุนใจทีคุ่ณใหแกผูตามของคุณน่ันเอง ในฐานะ
เพ่ือน คุณมีสิทธิพิเศษที่จะแบงปนคําหนุนใจที่อาจชวยใหใครบางคนยอมสูทน
จนผานพนวันเวลาที่ยากลําบาก หรือตอสูจนบรรลุไปสูความย่ิงใหญได ในฐานะที่
เปนคริสเตียน คุณมีฤทธ์ิเดชที่จะเปนตัวแทนของพระเยซูโดยการรักคนอ่ืนๆ และ
ชูกําลังเขาข้ึนดวยถอยคําหนุนนํ้าใจ
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รวมดวยชวยกัน

อยาประเมนิฤทธ์ิเดชของคําหนุนใจต่ํากวาความเปนจริง ในทศวรรษที ่1920
จอรช ดับบลิว เครน ผูเปนแพทย ที่ปรึกษา และนักจิตวิทยา เริ่มทําการสอน
จิตวิทยาเชิงสังคมที่มหาวิทยาลัยนอรธเวสเทิรน ในชิคาโก ถึงแมเขาจะยังใหม
 ในเรือ่งการสอน แตเขาก็ศึกษาคนควาถงึเรื่องธรรมชาติของมนุษยมาอยางลึกซ้ึง
เขาเช่ือเหลือเกนิวา การสอนจิตวิทยา ควรสอนแบบใหนักศึกษานําไปปฏบิตัติามได
ในชวงแรกๆ ที่เขาเริ่มสอนน้ัน กลุมนักศึกษาภาคคํ่าจะมีอายุมากกวานักศึกษา
โดยเฉล่ียทั่วไป นักศึกษาชายและหญิงจะทํางานประจําตามหางสรรพสินคา
สํานักงาน และโรงงานตางๆ ในชิคาโกในตอนกลางวัน และมาเรียนเพ่ือพัฒนา
ตัวเองในตอนเย็น

คืนหน่ึง เมื่อสอนเสร็จแลว นักศึกษาสาวคนหน่ึงช่ือโลอิส ซ่ึงยายจาก
เมืองเล็กๆ แหงหน่ึงในวิสคอนซิน เพ่ือมารับราชการที่ชิคาโก ไดมาปรับทุกขกับ
เครนวา เธอรูสึกเงียบเหงา และโดดเดี่ยวมาก "หนูไมรูจักใครเลย นอกจากพวก
ผูหญิงสองสามคนในที่ทํางานเทาน้ัน" เธอคร่ําครวญ "ตอนกลางคืนหนูจะเขาไป
อยูในหองแลวเขียนจดหมายถึงบาน ส่ิงเดียวที่ทําใหหนูยืนหยัดอยูได ในแตละวัน
ก็คือความหวังที่จะไดรับจดหมายจากเพ่ือนๆ ที่อยูวิสคอนซิน"

อีกหน่ึงสัปดาหตอมา เครนประกาศตัง้ "ชมรมชมเชย" ข้ึนมา ซ่ึงหลักๆ แลว
ก็เพ่ือตอบสนองตอปญหาของโลอิส น่ันเปนกิจกรรมภาคปฏิบัติอันหน่ึงที่เขา
จะมอบหมายใหนักศึกษาไดทํากันในเทอมน้ัน

"พวกคุณตองใชหลักจิตวิทยาทุกวัน ไมวาจะเปนที่บาน ที่ทํางาน หรือใน
รถโดยสารสาธารณะ" เครนบอกพวกเขา "สําหรบัเดือนแรก การบานช้ินแรกก็คือ
"ชมรมชมเชย" คือทุกวัน ทุกคนจะตองเอยปากชมคนอยางนอยสามคน จะมาก
กวาน้ันก็ได แตทุกคนตองชมเชยคนอ่ืนวันละสามคนติดตอกนัเปนเวลา สามสิบวัน
จึงจะถอืวาสอบผาน... เมือ่ครบระยะเวลาทดลองสามสิบวันแลว ขอใหทุกคนเขียน
รายงานประสบการณมาสงคร"ู เขาพูดตอ "รวมทัง้การ เปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนในชีวิต
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ของผูคนรอบๆ ตัวคุณ กับการเปล่ียนแปลงในดาน ทัศคติตอชีวิตของคุณแตละคน
ดวย"1

นักศึกษาของเครนบางคนตอตานกับการบานช้ินน้ี บางคนก็บนวาไมรู จะพูด
ยังไงดี บางคนก็กลัววาจะหนาแตกถาคนอ่ืนไมยอมรับ และมีบางคนบอกวา มนัจะ
เปนการเสแสรงหรือเปลาถาตองไปชมเชยใครบางคนทีพ่วกเขาไมชอบหนา "สมมตุิ
เราไปเจอคนที่เราไมชอบข้ีหนาละครับ?" นักศึกษาคนหน่ึงถามข้ึน "มันจะเปนการ
ไมจริงใจหรือเปลาที่ไปกลาวชมคนที่เปนศัตรูของเรา?"

"ไมหรอก การกลาวชมเชยศัตรขูองเราไมใชการเสแสรงหรอกครบั" เครนตอบ
"เพราะการชมเชย คือถอยคําซ่ือตรงตอลักษณะทีเ่ดนชัด หรือคุณความดบีางอยาง
ที่สมควรไดรับการยกยอง คุณจะพบเองวา ไมมีใครในโลกหรอกที่ไมมีสวนดี
ในตวัเลย... คํายกยองของคุณอาจเปนแรงสงใหคนเหงาบางคนทีก่ําลังทอ อยากเลิก
ทําความดี ไดเกิดแรงใจข้ึนมาที่จะทําตอ คุณไมมีทางรูไดเลยวา คําชมเชยงายๆ
ของคุณน้ัน อาจบงัเอิญไปโดนใจเด็ก หรือผูใหญคนใดคนหน่ึงที่กําลังตกอยูในภาวะ
วิกฤติ และอาจทอถอยไปแลวก็ไดถาไมไดรับคําชมเชยจากคุณ"2

นักศึกษาของเครนคนพบวา คําชมเชยจากใจจริงของพวกเขาสงผลกระทบ
ในแงบวกตอผูคนที่อยูรอบขาง ประสบการณน้ันสงผลดีตอตัวนักศึกษาเองมาก
เปนพิเศษ โลอิสกลายเปนคนเบิกบาน และทําใหทั้งหองสวางไสวข้ึน เมื่อเธอเดิน
เขามา นักศึกษาอีกคนหน่ึงเปนเลขานุการในสํานักงานกฎหมาย และกําลังคิดจะ
ลาออกเพราะเจานายของเธอเปนคนเข้ียวสุดยอด ก็เริ่มเอยปากชมเชยเขา ถึงแม
ในครั้งแรกน้ันเธอตองยอมกดัฟนทําก็ตาม ไมนานทาทางมนึตึงทีเ่ขามตีอเธอก็เริม่
เปล่ียนไป รวมทัง้อาการชอบย่ัวโทสะของเธอเอง กเ็ปล่ียนไปดวย ความสัมพันธของ
ทั้งสองคนไดรับการเยียวยา และเริ่มรูสึกชอบกันอยางจริงใจ สุดทายเขาทั้งสอง
ลงเอยดวยการแตงงานกัน

ชมรมชมเชยของจอรช เครน อาจฟงดูเปนเรื่องลาสมยัสําหรบัเราในทุกวันน้ี
แตหลักการทีอ่ยูเบือ้งหลังเรือ่งน้ีฟงดไูมไดตางอะไรกนัทัง้ตอนน้ี และในยุคทศวรรษที่
1920 ประเด็นสําคัญคือเครนไดสอนบทเรียนหน่ึงซ่ึงผมขอเรียกวา หลักแหงการ
สงเสริมกัน น่ันคือ ในความสัมพันธระหวางเรากับคนอ่ืนน้ัน เราอาจทําใหคน
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มีกําลังใจข้ึน หรือทําใหทอถอยกไ็ด เครนสอนใหนักศึกษาของเขาไดลงมอืทําอยาง
จริงจัง เครนกลาววา "คนในโลกน้ีกําลังโหยหาถอยคําแสดงความซ้ึงใจ พวกเขา
ตองการคําชมเชย แตตองมีใครซักคนที่เปนฝายเริ่มเข่ียลูกเลนกอน โดยการพูด
ถอยคําเพราะๆ ใหกําลังใจเพ่ือนรวมงานของตนเองกอน"3 เขานิยมในคํากลาว
ของเบนจามนิ แฟลงคลิน ที่เช่ือวา "เราตองรบัผิดชอบตอถอยคําพลอยๆ ที่เราพูด
ฉันใด เราก็ตองรับผิดชอบตอความเงียบของเราดวยฉันน้ัน"

ส่ิงท่ีนักหนุนใจควรรู 5 ประการ
เก่ียวกับผูคน

คุณมีฤทธ์ิเดชย่ิงใหญที่จะสรางผลกระทบตอผูคนที่อยูลอมรอบ คําหนุนใจ
จากปากคุณอาจเปนส่ิงที่สรางความแตกตางใหกับใครบางคนไดทั้งวัน ทั้งสัปดาห
หรือตลอดทั้งชีวิต โดยการสงเสริมใหเขาไปสูทิศทางใหมในชีวิตอยางส้ินเชิง

เปนเรือ่งยากทีจ่ะหนุนใจคนอ่ืน ถาคุณไมรูวาเรือ่งใดทีจ่ะทําใหเขาไดรบักําลังใจ
ดงัน้ัน ขอใหเราพยายามศึกษาและทําความเขาใจคน เพ่ือจะไดรูวาเรือ่งใดบางทีท่ํา
จะใหเขามีกําลังใจ ผมอยากชวยใหคุณเริ่มตนได โดยการทําตามหลักหาประการ
ที่ผมรูเกี่ยวกับผูคนทั้งหลาย ดังตอไปน้ี:

1. ทุกคนอยากเปนคนสําคัญ
ทุกคนอยากไดรับกําลังใจ ทุกคนอยากไดรับความรัก ทุกคนอยากใหคนอ่ืน

คิดถึงในแงดี ทุกคนอยากเปนคนสําคัญ เรื่องน้ีเปนความจริงทั้งสําหรับเด็กที่
อายุนอยที่สุด ไปจนถึงคนแกที่สุด

คุณจะชวยใหคนอ่ืนรูสึกเปนคนสําคัญไดอยางไร? โดยการมองเขาเปนคนที่
คะแนนเต็ม "10" ผมเช่ือวาสวนใหญแลว คนจะตอบสนองตอเราตามความรูสึก
ที่เราคาดหวังในตัวเขา ถาคุณถึงเขาในแงดีที่สุด โดยทั่วไปเขาก็จะใหส่ิงที่ดีที่สุด
แกคุณ ถาคุณปฏิบัติตอใครดวยคะแนน "10" เขาก็จะตอบสนองดวยคะแนน "10"
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ถาคุณปฏิบัติตอใครแบบคะแนน "2" เขาก็จะตอบสนองแบบ "2" คนเรา ตองการ
การยอมรบัและกําลังใจ มนัเปนความปรารถนาสวนลึกในใจมนุษย และเราสามารถ
ชวยใหคนเหลาน้ีกลายเปนคนย่ิงใหญได โดยสําแดงใหเห็นวาเราเช่ือในตัวเขา

2. ไมมีใครสนใจหรอกวาคุณมีความรูแคไหน จนกวาเขาจะรูวาคุณสนใจเขา
แคไหน

คนทั่วไปไมอยากรูหรอกวาเราฉลาดแคไหน เขาไมอยากรูวาเราอยูฝาย
วิญญาณเพียงใด เขาไมอยากรูวาเราไดปริญญาอะไร หรือมั่งค่ังร่ํารวยแคไหน
ส่ิงเดยีวทีเ่ขาอยากรูจริงๆ กคื็อ เราสนใจหวงใยเขาอยางแทจริงหรือเปลา เราตอง
แสดงความรักของพระเจาใหคนอ่ืนไดเห็นผานทางชีวิตของเรา

ผมเรียนรูบทเรียนขอน้ีจากคุณเคที ฮัทชิสัน ซ่ึงเปนครูของผมในช้ันประถม
ที่สอง ทานเปนคนที่นาทึ่งมาก ทานรักผมซ่ึงผมก็รู เมื่อผมปวยและตองขาดโบสถ
ทานก็จะมาเย่ียมผมทันทีในสัปดาหน้ัน

"โถ จอหนน่ี  ครู คิดถึงเธอมากนะวันอาทิตยที่ แลว" ทานจะพูดแบบน้ี
"ครอูยากรูวาเธอเปนไงบาง?" ทานเอาสรอยเสนเล็กๆ ราคาซักหาเซ็นตมอบใหผม
ซ่ึงในความรูสึกของผมน้ันมนัมคีาเปนลานเหรยีญเลยทเีดยีว และบอกวา "ครหูวังวา
เธอคงมาเรียนในช้ันรวีวารศึกษาในอาทิตยหนาไดนะ เพราะพวกเราคิดถึงเธอ
มากเลย ถาเธอมาถึงช้ันเรยีนแลว ครอูยากเจอเธอใหได ฉะน้ันตอนทีค่รูลุกข้ึนสอน
ขอใหเธอโบกมอืใหครูดหูนอยไดไหม?" (ในช้ันเรียนน้ันมเีดก็เกอืบหาสิบคน!) "ถาครู
เห็นเธอแลวจะไดสงย้ิมให แลวครูจะรูสึกสบายใจข้ึน และสอนไดดีข้ึน"

เมือ่วันอาทติยมาถงึ ผมตองไปเรยีนใหได ไมวาจะสบายดหีรอืไมกต็าม ผมกจ็ะ
โบกมือ คุณครูก็ย้ิมและผงกหัวให แลวก็เริ่มสอน ผมรูวาทานเปนหวงผมมาก ซ่ึง
ทําใหผมรูสึกราวกบัวาผมสามารถทําอะไรไดทกุอยาง
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3. ใครก็ตามในพระกายของพระคริสตคือสวนหนึ่งของทุกคนในพระกาย
ของพระคริสต 

ครสิเตยีนเปนจํานวนมากพยายามทําทกุอยางโดยลําพังตัวเอง เขาทําเฉยชา
ตอคนอ่ืน และคาดหวังใหคนอ่ืนทําทุกอยางดวยตัวของเขาเองดวย แตน่ันไมใช
วิธีการทีพ่ระเจาทรงมุงหมายใหพระกายของพระครสิตเปนไป

เมือ่ครสิเตยีนคนใดพยายามสูดวยลําพังตนเอง เขาก็จะเปนเหมือนชางกออิฐ
ในเรื่องขําขันที่ผมบังเอิญไดฟงมา เขาจะตองขนอิฐที่หนักราวหารอยปอนด จาก
ช้ันบนสุดของตึกส่ีช้ันลงมาไวขางทางเดินดานลาง ขอความขางลางน้ี เปนบันทึก
คําใหการของเขาที่เขียนไวในแบบขอเคลมเงินประกันจากบริษัทแหงหน่ึง:

ถาจะใหขนอิฐลงมาดวยมือมันก็จะใช เวลานานมาก ผมจึง
ตัดสินใจเก็บกอนอิฐลงใสในถัง แลวหยอนลงมาขางลางดวยรอก
ที่มัดโยงอยูกับยอดตึก เมื่อผมผูกเชือกที่ขางลางแนนหนาดีแลว
จึงข้ึนไปช้ันบนตึก แลวมัดเชือกเขากับถังเก็บอิฐใส แลวจึงโยกถังน้ัน
ออกมานอกตัวตึก เตรียมที่จะโรยมันลงไปไวขางเดินดานลาง

จากน้ัน ผมก็เดนิลงไปที่ขางลางเพ่ือแกเชือกออก แลวจับไวแนน
เพ่ือคอยๆ ปลอยถงัน้ันลงมา แตเพราะตวัผมหนักแค 70 กก. ถงันํ้าหนัก
250 กก. จึงฉุดผม ใหลอยข้ึนจากพ้ืนอยางรวดเรว็ จนผมไมทนัปลอยมอื
จากเชือก

พอผมถูกดึ งข้ึ นไปจนถึงประมาณช้ันที่ สอง ช้ั นที่ สามน้ั น
ถังใสอิฐก็รวงลงมาปะทะกับผมเขาพอดี น่ันแหละสาเหตุที่ทําให
รางกายสวนบนของผมฟกชํ้า และ มแีผลเหวอะหวะ ผมจับเชือกไวแนน
จนถูกดึงข้ึนมาช้ันบนสุดของตึก และมือของผมกระแทกเขากับรอก
จนน้ิวหัวแมมือหัก

ในขณะน้ัน ถังตกลงมากระแทกพ้ืนอยางแรง จนกนถังทะลุ
พอกอนอิฐรวง ออกไปหมดแลว ถังน้ันเหลือนํ้าหนักเพียง 20 กก.
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ตัวผมซ่ึงหนัก 70 กก. จึงเริ่มรวง ลงมาขางลางอีกที และไปปะทะกับ
ถังเปลาที่กําลังลอยข้ึนมา ตรงน้ีทําใหขอเทาผมหัก

ตรงน้ันทําใหผมตกลงมาชาไปนิดหนอย แตจากน้ันก็รวงลงมา
ปะทะกับกองอิฐที่อยูขางลาง ตรงน้ีทําใหหลังผมเคล็ด และกระดูก
ตนคอหัก พอถึงตอนน้ัน ผมก็ไมรูเน้ือรูตัวอีก จึงไดปลอยเชือกใหหลุด
จากมือ ทําใหถังเปลารวงลงมา โดนผมอีก ตรงน้ีทําใหผมหัวแตก
เลือดอาบ

สําหรับคําถามขอสุดทายในแบบขอเคลมประกันที่วาคุณจะทํา
อยางไร ถาตองตกอยูในสถานการณแบบเดิมอีกครั้ง?" เขาตอบวา
"ขอแจงใหทราบวา ผมจะไมพยายามทํางานโดยลําพังคนเดียวอีก
แลวครับ"4

ในดานฝายวิญญาณน้ัน น่ีคือส่ิงที่เกิดข้ึนเมื่อคนเราพยายามแยกตัวจาก
คนอ่ืนๆ ในพระกายของพระครสิต พระเจาไมเคยมุงหมายใหเราทําส่ิงใดเพียงลําพัง
เราถกูสรางมาใหหนุนใจและชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในฐานะทีเ่ปนพ่ีนองชาย-หญงิ
เราจําเปนตองเดินทางไปดวยกัน

4. ใครก็ตามที่ยอมหนุนใจใครบางคน จะกลายเปนคนที่มีอิทธิพลตอคน
จํานวนมาก

คนเปนอันมากไดชวยเหลือและใหกําลังใจผมมาตลอดในชีวิตของผม เมือ่ผม
มองยอนกลับไปในวัยหกสิบเอ็ด ผมอดประหลาดใจไมไดกบัความมนํ้ีาใจกวางขวาง
และความกรุณาที่คนอ่ืนมีตอผม

คนหน่ึงที่ทําอยางน้ีในขณะที่ผมยังเปนเด็กมัธยมหน่ึงแสนซนอยูน้ันช่ือวา
เกล็น เลเธอรวูด ซ่ึงเปนคุณครสูอนรวีวารศึกษาทีแ่สนดอีีกทานหน่ึงของผม สมยัน้ัน
พวกเรายังเปนซน นิสัยไมดี อยูไมเปนสุข คุยกันในหอง และทะเลาะตบตีกัน คือ
ทําอะไรก็ได ยกเวนฟงครสูอน แตทกุคนยอมฟงครูเกล็น เพราะทานรกัและ หนุนใจ
พวกเรามาก
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วันหน่ึง ขณะที่กําลังพูดอยูน้ัน เสียงของครกู็ชะงักไป ทําใหเด็กทกุคน พากัน
หันไปมองทาน ทานมองมาทางพวกเราแลวนํ้าตาของทานก็ไหลพรากอาบแกม

"พอเลิกช้ันเรียนแลว" ทานบอก "ครูอยากพบกับ สตีฟ เบนเนอร, ฟล
คอนราด, จูเนียร ฟาวเลอร, และ จอหน แม็กซเวล ซักครูหน่ึง ครูมีเรื่องสําคัญ
จะบอกพวกเธอ" เมื่อเลิกเรียนแลว เราไปพบกับครู และทานบอกวา "ทุกคืน
วันอาทิตย ครูอธิษฐานเผื่อพวกเราในระดับช้ันมอหน่ึง เมื่อคืนที่แลว ครูรูสึกวา
พระเจาบอกวา พวกเธอทัง้ส่ีคนจะไดรับการทรงเรยีกเขาสูการรับใชพระองค และ
ครูอยากเปนคนแรกที่บอกกับพวกเธอ และครูอยากเปนคนแรกที่วางมืออธิษฐาน
เผื่อพวกเธอดวย"

คุณครูเกล็นวางมือบนหัวเรา ซ่ึงผมถือตลอดมาวา น่ีเปนการสถาปนาใหผม
เขาสูงานรับใชอยางเปนทางการ ทานพูดถูก พวกเราทั้งส่ีคนไดเปนศิษยาภิบาล
ในพันธกิจของพระเจา

หลายปตอมา ผมไปเย่ียมครูเกล็น ผมถามทานวามีกี่คนในช้ันรวีวารศึกษา
ของทานที่ไดเขาสูงานพันธกิจในชวงหลายปที่ผานมา ทานบอกวาทานไมแนใจ
แตทีรู่แนๆ  น้ัน มสีามสิบคน ผมไมรูวามกีีค่รสิตจักรทีไ่ดประโยชนจากความรัก และ
การหนุนใจที่คุณครูทานน้ีไดแสดงออกตอเด็กระดับมอหน่ึงในแตละป มีกี่ชีวิต
ที่ไดรับพรจากถอยคําหนุนใจของทาน? ผมคงไมรูคําตอบ จนกวาจะไปถึงสวรรค
แตผมบอกคุณไดอยางหน่ึงวา ใครก็ตามที่หนุนใจใครบางคน จะเกิดผลกระทบที่ดี
ตอผูคนจํานวนมาก

5. พระเจาทรงรักทุกคน
คริสเตียนหลายคนมีแนวโนมชอบเลือกวาจะชวยใคร และจะหนุนใจใคร

เขาชอบมองหาคนทีเ่ปนแบบตนเอง บางคนถงึกบัเช่ือวาเขาควรชวยเฉพาะคนทีเ่ช่ือ
และคิดแบบเดยีวกนักบัเขาเทาน้ัน น่ันไมใชส่ิงทีค่วรเปนเลย และไมใชวิธีทีพ่ระเยซู
ทรงกระทําอยางแนนนอน
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คนที่ ชอบทําอะไรแบบนามธรรม มาเจอเขาเขาเลยบอกวา
"ผมรูสึกเปนทุกขรวมกับคุณมากครับ"

คนที่ชอบเนนวัตถุประสงคผานมาทางน้ัน ก็พูดวา "อืม มันก็
สมเหตุสมผลดีนะ ที่ตองมีคนตกลงไปในบอเสียบาง"

พวกฟาริสีพูดวา "มีแตคนเลวเทาน้ันแหละที่ตกลงไปในบอ
แบบน้ันได"

นักคณิตศาสตรคํานวณดูวาชายคนน้ันตกลงไปในบอไดอยางไร
ผูส่ือขาวอยากสัมภาษณเจาะลึกผูชายในบอคนน้ัน
คริสเตียนเครงศาสนาบอกวา "สมแลวที่คุณตกลงไปในบอ"
นักศาสนศาสตรสายคาลวินบอกวา "ถาคุณไดรับความรอดจริง

คุณคงไมตกลงไปในบอน้ันหรอก"
นักศาสนศาสตรสายอารมีเนียนพูดวา "คุณไดรับความรอดแลว

แตก็ยังตกลงไปในบออยูอีก"
กลุมคาริสแมติค พูดวา "กลาวยอมรับดวยปากวาคุณไมได

อยูในบอ ก็ใชไดแลว"
กลุมเนนขอเท็จจริงผานมาทางน้ันก็พูดวา "น่ีไง บอ"
นักธรณีวิทยาบอกใหเขาช่ืนชมกับช้ันหินตางๆ ในบอน้ัน
เจาหนาที่สรรพากรถามเขาวาเขาเสียภาษีคาบอแลวหรือยัง
ฝายตรวจสอบของเทศบาลถามเขาวา เขาไดมใีบอนุญาตใหขุดบอ

หรือเปลา
คนทีช่อบสงสารตวัเองบอกวา "บอแคน้ีเรือ่งเล็ก ถาคุณมาเจอบอ

แบบฉันบางจะรูวานรกมีจริง!"
คนคิดในแงบวกบอกวา "ดีแลวที่เรื่องมันไมหนักหนาไปกวาน้ี"
คนคิดในแงลบบอกวา "ระวังหนอยนะ เรือ่งมนัอาจเลวรายไปกวา

น้ีอีก"

หลายปกอน ผมอานเจอเรื่องหน่ึง เปนเรื่องของคนที่ตกลงไปในบอและ
ไมสามารถปนข้ึนมาได คนอ่ืนๆ ที่มาพบเขาก็ปฏิบัติตอเขาตางๆ กันออกไป





165

พระเยซูเสด็จมาเพ่ือส้ินพระชนมแทนมนุษยทุกคน พระองคทรงหวงใย
ผูคนเสมอ เราทกุคนกต็องใหความสําคัญแกคนเปนหลักดวยเชนกนั เราควรจําไววา
พระเจาทรงรกัทกุคน และเราตองปฏิบตัติอคนอ่ืนแบบเดยีวกบัทีพ่ระเยซูจะปฏบิตัิ
ตอเขา เราจําเปนตองหนุนใจเขาใหเปนคนแบบที่พระเจาทรงสรางเขาใหเปนน้ัน

ผมเช่ือวาลึกลงไปในใจแลว ทุกคนก็อยากเปนนักหนุนใจคนอ่ืน และทุกคน
ที่รูจักพระเยซูยอมอยากเปนเหมือนพระเยซูมากข้ึน แมแตคนที่ชอบคิดในแงลบ
แบบสุดๆ กต็าม ทาํไมผมถงึพูดอยางน้ัน? เพราะผมเช่ือวา เราทกุคนอยากมอิีทธิพล
ในทางบวกตอชีวิตของคนอ่ืน เราอยากสรางคุณคาแกผูอ่ืน ไมใชไปลดคุณคา
ของเขาลง

ดงัน้ัน ขอใหผมไดเปนผูหนุนใจคุณ คุณสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงได
คุณสามารถเพ่ิมคุณคาใหแกคนอ่ืน คุณสามารถเปนตัวแทนของพระเยซูไดดี
และวันหน่ึงคุณจะไดยินเสียงตรัสวา "ทํางานไดดีมาก เจาเปนทาสที่ดแีละสัตยซ่ือ"
ทกุคนสามารถเปนนักหนุนใจได คุณไมจําเปนตองรวย คุณไมจําเปนตองเปนอัจฉรยิะ
คุณไมจําเปนตองมีความสามารถสูงเดน และคุณไมจําเปนตองมีพรอมทุกดาน
คุณแคตองหวงใยคนอ่ืนและเต็มใจพรอมที่จะลงมือ คุณไมจําเปนตองทําส่ิงใหญ
หรือตื่นตาตื่นใจ ส่ิงเล็กๆ นอยๆ ที่คุณสามารถทําไดในแตละวันน้ันมีศักยภาพ
ที่จะเกิดผลกระทบตอคนอ่ืนไดมากเกินจินตนาการของคุณเสียอีก

• คอย "จับถูก" คนอ่ืนอยูเสมอ
• กลาวคําชมเชยบางคนดวยความจริงใจ
• สนับสนุนชวยเหลือคนที่กําลังเดือดรอน
• ใหไหลแกบางคนไดซบเพ่ือรองไห
• ปติยินดีรวมกับคนที่ประสบความสําเร็จ
• ใหความหวังแกใครบางคน
คุณสามารถทําส่ิงน้ีได ขอใหลงมือทําตอนน้ี ขอใหจดจําคํากลาวน้ีไวในใจ

พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นชายคนน้ัน กย่ื็นพระหัตถลงไปแลว
ดึงเขาข้ึนมาจากบอน้ัน
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(ซ่ึงผมชอบมาก) "ฉันคาดหวังที่จะเดินผานโลกน้ีเพียงแคครั้งเดียว ดังน้ันความดี
ใดๆ ที่ฉันพอทําได หรือความกรุณาที่ฉันพอจะแสดงออกใหแก เพ่ือนรวมโลกได
ขอใหฉันทําเสียแตเดี๋ยวน้ี อยาผัดผอน หรือเพิกเฉยไป เพราะฉัน จะไมไดเดิน
เสนทางน้ีซํ้าอีกแลว"5
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การแสดงความเมตตาสงสารเชงิรุก

และขอใหเราพิจารณาดูวาจะทําอยางไร
จึงจะปลุกใจซ่ึงกันและกัน

ใหมีความรัก และทําความดี
ฮีบรู 10:24




คุณเคยน่ังถกกับคูสมรส คนในครอบครัว หรือเพ่ือนของคุณถึงวิธีที่คุณ
จะสามารถเปนพระพรใหแกผูอ่ืนบางหรือไม? ฉันขอเดาไปเลยวาพวกคุณสวนใหญ
ไมเคยทําแบบน้ันหรอก ฉันเองก็ไมเคยทําจนกระทั่งเมื่อประมาณสามปที่ผานมา
น้ีเอง กอ็ยางทีฉั่นไดเกริน่ไปแลวในบทที่ 6 ฉันพบวาการสนทนากันแบบน้ีเปนส่ิงที่
นาสนุก และมีประโยชนมาก เราทุกคนจะตื่นเตนเมื่อจงใจคิดและคุยกันถึงหนทาง
ทีจ่ะไดชวยเหลือผูอ่ืน การปฏวัิตคิวามรกัไมมทีางเกดิข้ึนถาเราไมไดตัง้ใจจรงิทีจ่ะทํา
ส่ิงใดเพ่ือชวยเหลือคนอ่ืน เราตองตัง้เปาหมายไวและมุงหนาทีจ่ะทาํใหสําเรจ็ตามน้ัน

เมื่อฉันมุงมั่นที่จะทําใหการรักคนอ่ืนกลายเปนเปาหมายหลักของชีวิตแลว
ฉันก็เริ่มหิวกระหายที่จะมองหาชองทางเพ่ือสําแดงความรัก ความรักไมใชทฤษฎี
หรอืการแคพูดแตปาก แตมนัเปนการกระทาํ (ด ู1 ยอหน 3.18) แนนอน เราสามารถ
รกัคนอ่ืนไดดวยถอยคําแหงความรกั ซ่ึงเปนการหนุนใจและบงบอกถงึความคิดเห็น
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ของเราวาเขามีแคเพียงใด ดังที่ฉันไดเนนใหเห็นไปแลวในบทที่ผานมา แตเราก็
จําเปนตองทรพัยากรทางเวลา พลังงาน และทรพัยสินเงนิทอง เพ่ือสําแดงความรกั
ตอคนอ่ืนดวย

คุณอาจรูสึกวาตนเองคงไมมีอะไรที่จะใหคนอ่ืน บางทีคุณอาจยังมีหน้ีสินอยู
กําลังพยายามอยางเต็มที่เพ่ือจะชําระคาใชจายประจําตางๆ ใหครบ การคิดเรื่อง
การถวายชวยเหลือคนอ่ืนกอ็าจเกือบจะเปนเรื่องที่นารําคาญใจ หรือไมก็ทําใหคุณ
รูสึกเศรา เพราะคุณอยากชวยแตก็ทําอะไรไมไดจริงๆ แลวมีอีกนับหลายรอย
หลายพันวิธีที่คุณจะแบงปนและแจกจายความรักออกไป ถาเพียงแตคุณจะลอง
คิดคนหาหนทางอยางเอาจริงเอาจังสักหนอย

ดําเนินชีวิตอยางท่ีคุณพูด

ฉันเช่ือวา การส่ังใหคนทําอะไรแตไมบอกวิธีการเลย ถือวาเปนขอผิดพลาด
ที่ใหญหลวงที่สุด หลายคนพูดถงึเรื่องของความรัก แตการเพียงแคพูดน้ันคงไมได
ชวยใหไดแนวคิดใดๆ เพ่ือการสําแดงความรกัในภาคปฏบิตัไิดมากนัก ฉันพ่ึงสํารวจดู
เน้ือหาหนังสือเลมหน่ึงที่เกี่ยวกับเรื่องความรัก หนังสือความยาว 210 หนา และ
เต็มไปดวยคําตรัสของพระเยซูเรื่องพระบัญญัติใหมเพียงขอเดียว ซ่ึงเราจะตอง
ปฏิบัติตามน้ัน คือการที่เราจะตองรักซ่ึงกันและกันอยางที่พระองคทรงรักเรา
ทั้งหลาย ซ่ึงจะเปนเหตุใหชาวโลกไดรูจักพระองค (ดู ยอหน 13:34-35) แตฉัน
ไมเจอขอคิดในทางปฏบิตั ิหรือแนวคิดสรางสรรคใดๆ ทีเ่ราจะสามารถนําใชในชีวิต
สวนตัวได ผูเขียนกลาวยํ้าหลายครั้งวา การรักซ่ึงกันและกันคือส่ิงสําคัญที่สุด
ที่ เราสามารถกระทําได แตฉันตองบอกดวยความสัตยวา ถาหนังสือของเขา
เปนเพียงเลมเดียวที่สอนถึงเรื่องความรักแลวละก็ ฉันหาเบาะแสไมเจอเลยวา
จะเริ่มเอาคําสอนไปปฏิบัติใชไดอยางไร คนเรายอมอยากกระทําในส่ิงที่ถูกตอง
แตเขาตองการใครบางคนที่จะนําพาเขา โดยช้ีใหเขาเห็นถึงทิศทางที่ถูกตอง
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พระเยซูไมเพียงแตกลาวถึงความรักเทาน้ัน แตเราคงจํา กิจการ 10:38 ได
ทีก่ลาววา พระองคตืน่ข้ึนมาทุกวันแลวเสด็จออกไปกระทําการด ีและรกัษาบรรดา
คนซ่ึงถกูมารเบียดเบียนใหหาย สาวกของพระองคมองเห็นพระองคทรงชวยเหลือ
ประชาชนอยูทุกวัน พระองคยอมฟงความทุกขของพวกเขา และเปดโอกาสให
พวกเขาสอดแทรกแผนการของพระองคไดตลอดเมื่อพวกเขาเขามาหาพระองค
ดวยความทุกข พวกเขาเห็นพระองคคอยเตือนใหเก็บไวเพ่ือชวยเหลือคนยากจน
อยูเสมอ พวกเขาเห็นกับตาเรื่องที่พระองคทรงพรอมเสมอที่จะยกโทษ และแสดง
ความอดทนตอคนออนแอ พระองคทรงพระกรุณา ถอมพระทัย และเปยมไปดวย
การหนุนนํ้าใจ ไมเคยหมดหวังกับชีวิตของใคร พระเยซูไมเพียงแตสนทนาถึง
เรื่องการรักคนอ่ืนเทาน้ัน พระองคทรงสําแดงใหคนรอบตัวพระองครูถึงวิธีแสดง
ความรัก คําพูดของเราเปนส่ิงสําคัญ แตการกระทําของเราน้ันดังกวาคําพูด

ปญหาขอใหญสุดของเรา

ปญหาใหญสุดขอเดียวของเราที่ มีอยู ตอนน้ี ในแวดวงคริสเตียนก็ คือ
เราฟงคําสอน และเราก็บอกใหคนอ่ืนทําดวย จากน้ันเราก็เดินออกจากโบสถหรือ
กลุมศึกษาพระคัมภีรโดยไมลงมอืทําอะไรเลย ไมสําคัญหรอกทีเ่ราคิดวาเรามคีวามรู
แคไหน ขอพิสูจนถงึความรูของเรากต็องดทูีก่ารกระทํา พระเยซูตรสัวาคนรูจักเราได
ดวยผลของเรา (ดู มัทธิว 12:33) ซ่ึงหมายถึงคนอ่ืนจะรูจักตัวตนภายในของเรา
ไดอยางแทจริงก็โดยผลผลิตที่ออกมาจากชีวิต โดยทางทัศนคติของเราน่ันเอง

ฉันตองคอยถามตัวเองเสมอวา "ฉันจะตองทําอยางไรบาง เพ่ือจะสําแดงถึง
ความรกัไดอยางแทจรงิ?" เราอาจถกูหลอกลวงไดโดยความรู เปาโลกลาวไวเชนน้ัน
เราอาจตามืดบอดไปโดยความหย่ิงในความรูของเรา จนกระทั่งเรามองไมเห็น
ดวยซํ้าวา จริงๆ แลวเราไมไดประพฤติตามส่ิงทีเ่ราสอนเลย เปาโลบอกคริสเตียน

คําพูดของเราเปนส่ิงสําคัญ
แตการกระทําของเราน้ันดังกวาคําพูด
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ทีโ่ครนิธวา ความรูเพียงอยางเดยีวทําใหคนเราผยองข้ึนดวยความหย่ิง แตความรกั
(ความเสนหา เจตนาอันดี และความปรารถนาดี) เสริมสรางและทําใหเจริญข้ึน
เปนการหนุนใจใหคนเติบโตข้ึนจนเต็มขนาดศักยภาพของเขา (ดู 1 คร. 8:1)
เราทุกคนควรตองแนใจวาไมมชีองวางเกดิข้ึนระหวางคําพูดกับการกระทําของเรา
ไมนาแปลกใจเลยที่ชาวโลกกลาวหาวาคริสเตียนเราหนาซ่ือใจคด เพราะหลายคน
เปนเชนน้ันจริง

ฉันไปรวมประชุมกับคริสตจักรหน่ึงเปนเวลาหลายปซ่ึงรณรงคถึงงาน
มิชช่ันปละครั้งใน "วันอาทิตยมิชช่ัน" ฉันไมเคยไดยินคริสตจักรน้ีพูดถึง เรื่องการ
หยิบย่ืนความชวยเหลือไปสูคนจนหรือคนที่ถูกกดข่ีขมเหงซ่ึงอยูในเมืองน้ันเลย
คําเทศนาสวนใหญทีไ่ดฟงมาก็จะเปนเรือ่งหลักคําสอนมากกวาการประพฤตปิฏบิตัิ
ในชีวิตคริสเตียน หรือวิธีประพฤติตนในชุมชนของเรา หลักคําสอนที่หนักแนน
เปนเรื่องสําคัญก็จริง แตการเขาใจวิธีดําเนินชีวิตประจําวัน น้ันก็สําคัญพอกัน
ครสิตจักรเตม็ไปดวยการนินทา การแตกแยก และมแีตคนดิน้รน แยงชิงตําแหนงกนั
โดยรวมๆ แลวเราก็ประพฤติตนไมตางอะไรจากคนในโลก สุดทายฉันถูกขอรองให
ออกจากโบสถน้ันเพราะฉันกระตือรือรนเกินไปในเรื่องของประทานฝายวิญญาณ
ทีฉั่นไดคนพบวาพระเจาทรงจัดเตรยีมไวพรอมแลว สําหรบัครสิเตยีน ฉันกลายเปน
คนที่ตื่นเตน กระตือรือรนมาก แตพวกเขาบอกวาฉัน เนนอารมณมากเกินไปควร
ตองสงบลงบาง

จากน้ัน ฉันกไ็ปรวมกบัอีกครสิตจักรหน่ึงซ่ึงผูคนทีน่ั่นกก็ระตอืรอืรนกบัส่ิงทีฉั่น
สนอกสนใจเปนพิเศษดวย พวกเขามีสวนในการออกไปเปนพยานเรื่องความรอด
ในพระเยซูคริสตแกคนอ่ืนๆ อยางเต็มที่ ฉันเองก็ตื่นเตนและอยางรับใชพระเจา
เปนอยางมาก ฉันจึงรวบรวมสตรีกลุมหน่ึงและพากันเอาใบปลิวออกไปแจกทุก
วันศุกร เรายืนแจกตรงทางออกรานขายของชํา และเหน็บใบปลิวไวกบัทีป่ดนํ้าฝน
หนารถตามบริเวณลานจอด ภายในเวลาไมกี่สัปดาห เราก็แจกใบปลิวและหนังสือ
พระกติตคุิณเลมเล็กออกไปหลายหมืน่เลม ฉันเปดบานสอนพระคัมภีรทกุวันอังคาร
เย็นดวย

ฉันเตบิโตข้ึนในพระเจาและตืน่เตนมากกบัการปรนนิบตัริบัใชพระองค แตแลว
ผูปกครองคริสตจักรก็เรียกฉันเขาไปพบในการประชุมแจงวาฉันแสดงการกบฏ





171

เพราะจัดกลุมสตรีออกไปแจกใบปลิวโดยไมขออนุญาตคณะผูปกครองเสียกอน
พวกเขายังบอกฉันกับเดฟวา นาจะใหเดฟเปนคนสอนพระคัมภีรแทนฉัน สุดทาย
คริสตจักรน้ันก็ยอบแยบลงไป จนตอนน้ีปดตัวไปแลวเพราะเขาพยายามควบคุม
ชีวิตคน ซ่ึงบอยครั้งการทําอยางน้ันเปนการดับไฟของของประทานที่พระเจา
ประทานใหแกคนของพระองค

อีกหลายปตอมาฉันไปอีกคริสตจักรหน่ึง ซ่ึงสอนถึงส่ิงดีๆ หลายอยาง
แตพูดตามตรง เมื่อมองยอนกลับไปฉันแทบไมเห็นความรกัแทปรากฏอยูที่น่ันเลย
ครสิตจักรน้ันมกีารประกาศนอยมาก งบประมาณสําหรบัการประกาศระดบัโลก กม็ี
อยูนอยนิดและสุดทายก็ถูกตัดงบไป เรายังมีผูนําที่เต็มไปดวยความเห็นแกตัว
เยอหย่ิง และข้ีอิจฉา กลัวคนอ่ืนไดดีเกินหนา บางคนชอบควบคุมชีวิตและไมเปน
ผูใหญเอาเสียเลย ฉันจะรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจมากทุกครั้งที่คิดวากําลังเสียเวลา
ในชีวิตไปเกีย่วของกบัคนทีส่นใจแตเรือ่งของตนเอง ครสิตจักรโดยรวมน้ันไดรบัการ
ทรงเรยีกใหหยิบย่ืนความชวยเหลือออกไปสูคนอ่ืนๆ ภายนอก ไมใชเนนแตกจิกรรม
ภายใน พันธกิจของคริสตจักรคือการออกไปเปนพยานใหแกคนในชุมชน ในเมือง
ในประเทศชาติตางๆ และในโลก (ดู กิจการ1:8)

คริสตจักรจําเปนตองทําหนาที่ในเชิงรุกอยางหนักเพ่ือสําแดงถึงความรัก
ในภาคปฏิบัติ ซ่ึงพระคัมภีรไดนิยามไวอยางชัดเจนแลววาเปนความอดทน, ความ
กรุณา, ความถอมใจ, ความปติยินดีในความสําเร็จของคนอ่ืน, การไมเห็นแกตัว,
การให, และการเช่ือในสวนดีของคนอ่ืนเสมอ, วองไวในการยกโทษ, และสําแดงถงึ
ความเมตตาแทนการพิพากษา, ความปรารถนาดี, การดีตางๆ, และการชวยเหลือ
คนยากจน, หญิงหมาย, ลูกกําพรา, และคนขาดพอ, คนที่หิว, ไรบาน, และถูกกดข่ี
ขมเหง ความรักยอมสละชีวิตของตนเองเพ่ือใหคนอ่ืนไดดี ที่จริงแลวความรัก
จะทาํกจิดวยความตืน่ตวัอยูเสมอ ไมเชนน้ันมนัจะเห่ียวแหงไป ความรกัตองหล่ังไหล
และเติบโตข้ึน!
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เม่ือคุณเกิดใจเมตตาสงสาร คุณจะทําอยางไรกับมัน?

1 ยอหน 3:17 ถามคําถามขอหน่ึงทีสํ่าคัญมาก: "แตถาผูใดมีทรพัยสินในโลก
(ทรัพยากรเพ่ือดํารงชีวิต) และเห็นพ่ีนองของตน หรือผูเช่ือเหมือนกัน กําลัง
ตกอยูในความขัดสน แตกลับปดใจไมยอมสงสารเขา ความรักของพระเจาจะดํารง
อยูในตวัคนน้ันไดอยางไร?" กลาวอีกนัยหน่ึง ขอน้ีบอกวาเราสามารถตัดสินใจทีจ่ะ
เปดหรือปดใจแหงความสงสารได แตถาเราตัดสินใจปดใจอยูตลอด ความรัก
ของพระเจาก็จะไมสามารถมีชีวิตหรือดํารงอยูภายในเราได โดยธรรมชาติของ
ความรักน้ันมันตองมีการตื่นตัวอยูเสมอ เพราะรักเปนส่ิงที่มีชีวิตอยู พระเจาทรง
เปนความรัก!

ยอหนไดแสดงขอคิดเห็นที่นาตื่นตาตื่นใจและลุมลึกไววา "ผูที่ไมรักก็ไมสนิท
กบัพระเจา (ไมรูจักพระองคอยางแทจรงิ) เพราะพระเจาทรงเปนความรกั" (1 ยอหน
4:8) เราอาจเรียนหลักสูตรเรงรัดว าความรักควรมีหนาตาเปนอยางไรใน
ชีวิตประจําวัน โดยการศึกษาถึงแตละยางกาวในชีวิตของพระเยซู หรืออยางที่
คนหน่ึงกลาวไววา "บางทเีราอาจเรยีนรูไดดกีวา โดยการศึกษาถงึแตละจุดทีพ่ระเยซู
หยุดเพ่ือพบปะผูคน" พระองคมีเวลาใหกับคนทั่ วไปอยู เสมอ! พระองคทรง
หวงใยเสมอ ไมวาพระองคจะเสด็จไปที่ใด พระองคจะหยุดเพ่ือชวยเหลือคนที่
ตกทุกขไดยากเสมอ

ทําอะไรท่ีเปนภาคปฏิบติัหนอยเถอะ

ฉันเคยขอใหหลายรอยคนแบงปนแนวคิดภาคปฏิบัติที่เขาเช่ือวาจะสามารถ
สําแดงถึงความรักได ฉันเคยอานหนังสือ สืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ต และตะลุย
คนควาหาวิธีการสรางสรรคตางๆ ดวยตนเองเพ่ือจะนําเอาแนวคิดเรื่องการ
รักคนอ่ืนเขามามีสวนในชีวิตประจําวันของฉัน ฉันอยากแบงปนใหคุณฟงถึง
บางเรื่องที่ ฉันไดเรียนรู  แตก็อยากหนุนใจใหคุณใชความคิดสรางสรรคแลว
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แบงปนความคิดน้ันใหคนอ่ืนๆ ไดฟงดวย คุณสามารถเขาไปดูไดในเว็บไซต
www.theloverevolution.com ซ่ึงเปนเว็บไซตอยางเปนทางการของการปฏิวัติ
ดวยความรัก ซ่ึงคุณจะสามารถพบกับลิงคที่นําไปสูเครือขายสังคมเพ่ือการปฏิวัติ
ดวยความรักทั้งหมด รวมทั้ง งานกราฟฟค, ไฟลสําหรับดาวนโหลดขอมูล และ
เครื่องไมเครื่องมือตางๆ ที่ คุณสามารถไปใชไดเพ่ือสงเสริมการขยายตัวของ
ขบวนการน้ี คุณสามารถแบงปนแนวคิดใหคนอ่ืนไดฟง และก็มีโอกาสเรียนรูจาก
คนอ่ืนดวย โปรดจําไววา... คุณคือการปฏิวัติดวยความรัก! ถาขาดความรวมมือ
จากคุณเสียแลว มันก็คงไมไดผล

ตอไปน้ีเปนแนวคิดที่เราไดรวบรวมมาจากหลายๆ คน:

• ถาคุณกับคนใครอีกคนบังเอิญตองการที่จอดรถที่เดียวกัน ก็ขอใหคุณ
สละใหเขาและอยาลืมสงรอยย้ิมใหเขาดวย

• ชวยตัดหญาใหเพ่ือนบานที่เปนคนชรา หรือไมก็ชวยโกยหิมะใหเขาดวย
ชวยทําความสะอาดบานใหคนชรา หรือเสนอตัวไปจายตลาดแทนเขา

• ชวยพาคนที่ไมมีรถไปโบสถหรือไปงานอ่ืนๆ ถึงแมวาจะอยูนอกเสนทาง
ของคุณก็ตาม

• ตั้งอกตั้งใจฟงคนอ่ืนพูด โดยไมตองขัดจังหวะ
• ขับรถแบบมีมารยาท
• ชวยเปดประตู แลวปลอยใหคนแปลกหนาเดินเขาไปกอนคุณ
• ถาคุณมรีถเข็นเตม็ไปดวยของชํา แตคนทีร่อคิวชําระเงนิทีอ่ยูดานหลังคุณ

มีของแคสองช้ิน คุณก็ควรปลอยใหเขาไดชําระเงินกอน
• อาสาชวยดูแลลูกใหแกคนที่เปนหมาย เพ่ือเปดโอกาสใหเขาไดมีเวลา

เปนสวนตัว หรือไดทํางานใหเสร็จโดยไมมีลูกรบกวน
• เชิญชวนคนที่ไมมีญาติอยูในเมืองมาพักที่บานคุณในชวงวันหยุด
• สงบัตรอวยพรหรือดอกไมไปแสดงความประทบัใจแกคนอ่ืน
• ซ้ื อบัตรของขวัญใหแมหม ายสาวๆ เพ่ื อจะไดพาลูกไปทานอาหาร

นอกบานบาง
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มันไดผลนะ!

แนวคิดเรื่องหน่ึงที่เราไดรับมาคือ: "แอบจายคาอาหารเย็นใหแกใครบางคน
ในรานอาหารที่คุณไปทานอยูน้ัน" ฉันกับเดฟทําแบบน้ีอยูบอยๆ และมีผลลัพธ
ทีเ่กดิข้ึนดมีาก เย็นวันหน่ึง เราเห็นหญงิชราสองคนในรานอาหาร ทัง้สองพยายาม
แตงตวัใหดดูทีีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได เรารูสึกวาอยากจายคาอาหารเย็นใหเขา จึงไดแจง
แกพนักงานเสิรฟ เราขอใหเขารอจนเราออกจากรานไปกอนจึงคอยบอกผูหญิง
ทั้งสองวา มีคนอยากอวยพรเขาดวยการเล้ียงอาหาร แนนอน เขาถามพนักงาน
เสิรฟวาใครจายใหเขา และเดก็กบ็อกไปวาเปนนักเทศนในรายการโทรทศันซ่ึงอยาก
เห็นเขามีรอยย้ิมบนใบหนา

หลายเดือนตอมา เราไปทานอาหารที่รานเดิม มีผูหญิงคนหน่ึงเดินเขามา
ถามวาเราจําเธอไดหรือเปลา ทาทางของเราคงดูเหมือนไมแนใจ เธอจึงรีบเลาวา
คืนที่เราจายคาอาหารใหเธอน้ันเปนวันเกิดของเธอพอดี และเธอรูสึกปล้ืมใจมาก
ที่มีคนมาอวยพรเธอแบบน้ัน เธอบอกวาเมื่อกลับไปบานเธอรีบไปสืบเสาะดูวา
ฉันทํารายการโทรทัศนอะไรอยู แลวเธอก็ติดตามดูตั้งแตน้ันเปนตนมา เรารูสึก
ปติยินดีที่ไมเพียงแตทําใหเธอมีความสุขเทาน้ัน แตพระเจาไดใชเราสําหรับวันเกิด
ของเธอดวย และตอนน้ีเธอก็ไดรบัฟงคําสอนจากพระวจนะของพระเจาเปนประจํา
ผานทางรายการโทรทัศนของเรา และมีแตพระเจาเทาน้ันที่จะทรงทราบวาผลที่
จะเกิดข้ึนตามมาน้ันเปนอะไรบาง น่ันแหละ การแสดงความกรุณาเล็กๆ นอยๆ
และการลงทุนดวยเงินทองนิดหนอย ไมเพียงแตจะนํามาซ่ึงความปติยินดีเทาน้ัน
แตยังไดชักนําเธอใหไดรับฟงพระวจนะของพระเจาอีกดวย

คําแนะนําอีกเรื่องหน่ึงที่เราไดรับมาคือ: "ชวยชําระเงินคาของชําแทนใคร
บางคน" ลูกชายของเราเลาเรือ่งหน่ึงใหฟงซ่ึงสัมผสัใจฉันมาก มนัทําใหฉันรูสึกภูมใิจ
ทีไ่ดเปนแมของเขา เขากบัภรรยาไปซ้ือของในซูเปอรมาเกต็ และสังเกตเห็นผูหญงิ
คนหน่ึงทาทางเหน่ือยลา เครียด และดูเหมือนไมคอยมีเงินนัก เธอเดินซ้ือของ
ตามใบรายการในมือ และทาทางเหมือนระมัดระวังมากกวาจะหยิบของแตละช้ิน
ใสในตระกรา เขาเดินตรงไปหาเธอแลวย่ืนเงินใหหน่ึงรอยเหรียญ บอกกับเธอวา
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อยากซ้ืออะไรที่จําเปนก็ซ้ือเถอะ แลวก็เดินจากไป ครั้งหน่ึงฉันเคยอานหนังสือ
เลมหน่ึงวา ความรักซุมรออยูในเงามืดเพ่ือจะหาโอกาสที่จะสําแดงตัวออกมา
เสรจ็แลวกร็บีกลับเขาไปอยูในมมุมดือีกครัง้เพ่ือรอโอกาสใหมทีจ่ะไดสําแดงตวัอีกที
น่ันเปนแงคิดที่สวยงามมาก เห็นดวยไหมคะ?

บอยครัง้ทีฉั่นคอยสังเกตดคูนทีท่าทางทอใจ แลวย่ืนเงนิใหเขาพรอมกบับอกวา
"พระเจารกัคุณคะ" หลายครั้ง ฉันไมไดพูดอะไรเกีย่วกับพระเจาเสียดวยซํ้า ฉันแค
สําแดงถึงพระลักษณะของพระเจาใหเขาไดเห็นเทาน้ัน! ฉันเห็นเด็กสาวคนหน่ึงซ่ึง
ทํางานที่รานกาแฟสตารบัค เธอกําลังอยูในชวงพักกะ และน่ังอยูที่โตะตามลําพัง
ทาทางดูเหน่ือยมาก ฉันย่ืนเงินใหเธอหาสิบเหรียญพรอมกับบอกวา "ฉันอยาก
อวยพรหนู ฉันเช่ือวาหนูคงทํางานหนักมากและอยากใหรูวาฉันประทับใจหนูมาก"
เธอตะลึงแลวบอกวา "น่ันเปนส่ิงดีที่สุดซ่ึงไมเคยมีใคร ทํากับหนูมากอนเลยคะ"

ฉันคิดวาเราคงไมรูตวัวามผีูคนมากมายเพียงใดทีเ่ดนิผานไปมาทามกลางเรา
ทุกวันซ่ึงกําลังรูสึกโดดเดี่ยว หรือต่ําตอยดอยคา และไมเคยมีประสบการณกับ
ความรักแบบไมมีเงื่อนไขมากอน พวกเขาไมคุนเคยกับการไดอะไรมาฟรีๆ หรือ
แบบไมตองลงทุนลงแรง หรือแบบที่ไมสมควรจะไดรับมากอน ฉันคิดวาการสุม
ทําความดีแบบน้ีออกไปไดอวยพรแกคนอ่ืน และไมไดหวังส่ิงใดตอบแทนน้ันเปน
ชองทางที่นาทึ่งมากในการสําแดงใหคนเห็นถึงความรักของพระเจา
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อยาลืมท่ีจะทําการดี

ฮีบรู 13:16 กระตุนเราวา "อยาละเลยที่จะกระทําการดี และจงแบงปน
ขาวของซ่ึงกันและกัน (คนที่ ขัดสนในคริสตจักร เพ่ือเปนหลักฐานแหงการมี
สามัคคีธรรมกัน) เพราะเครื่องบูชาอยางน้ันเปนที่พอพระทัยพระเจา" ถึงแม
ขอพระคัมภีรตอนน้ีจะกลาวถึงการชวยเหลือกันภายในคริสตจักรโดยเฉพาะ
ประเด็นที่ฉันอยากช้ีใหเห็นก็คือ การดําเนินชีวิตดวยใจกวางขวางเชนน้ีเปนส่ิงที่
ชอบพระทัยของพระเจา มีพระคัมภีรตอนอ่ืนอีกหลายขอที่บอกใหเราสําแดง
ความดีตอทุกคน ไมเฉพาะแตกับคนที่ คิดเห็นแบบเดียวกันกับเรา หรืออยูใน
คริสตจักรเดียวกันกับเราเทาน้ัน ยกตัวอยาง 1 เธสะโลนิกา 5:15 หนุนใจใหเรา
"หาทางทําดีเสมอตอพวกทานเอง และตอคนทั้งปวงดวย"

ฉันขอหนุนใจคุณที่จะคิดถึงส่ิงที่ คุณสามารถทําไดเพ่ือคนที่ปรนนิบัติคุณ
ในการชวยเก็บขยะหรือเอาจดหมายออกไปสงใหคุณ คนเหลาน้ีเกี่ยวของกับชีวิต
ของเราอยูตลอดเวลา แตเรามักจะไมคอยไดคิดเทาไหรวางานที่พวกเขาทําอยูน้ัน
มันลําบากแคไหน ฉันไมชอบแนถาตองดมกล่ินหรือเก็บเศษขยะอยูตลอดทั้งวัน

ครั้ งหน่ึงลูกสาวของฉันเขียนโนตแสดงความประทับใจตอคนเก็บขยะที่
บานเธอ และซ้ือบัตรอาหารกลางวันใหเขา ฉันคิดวาการทําแบบน้ีไมเพียงแตเปน
การอวยพรผูคนเทาน้ัน แตมันอาจเปนส่ิงทีท่ําใหพวกเขาตกตะลึงไดดวย เพราะมนั
เปนเรื่องที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน โลกน้ีเต็มไปดวยผูคนที่ทํางานหนักเปนงานที่ใคร
ก็ไมอยากแตะ แตคนสวนใหญก็ไมเคยสังเกตเห็นความยากลําบากของเขา

ครั้งหน่ึง ฉันเห็นผูหญิงคนหน่ึงทําความสะอาดหองนํ้าในหางสรรพสินคา
ที่ฉันไปเดินซ้ือของ ฉันจึงควักเงินใหเธอไปหนอยหน่ึงและบอกวา "ดูเหมือนเธอ
ทํางานหนักมากนะ ฉันจึงคิดวาเธอนาจะไดรับพรบาง" ฉันย้ิมใหเธอแลวเดิน
ออกไปทันที ไมกี่นาทีตอมา เธอพบฉันที่รานขายรองเทา จึงรีบเขามาแสดงความ
ขอบคุณและบอกวา นํ้าใจที่ฉันแสดงตอเธอน้ันมันทําใหเธอมีกําลังใจมาก

เธอเลาวา จรงิๆ แลวเธอทํางานหนักมาก แตรูสึกไมมใีครเห็นความสําคัญเลย
คุณจะประหลาดใจมากในส่ิงที่เกิดข้ึน ถาคุณพยายามฝกนิสัยที่จะสังเกตดูคนที่
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คนอ่ืนมองขาม พระเจาทรงเฝาแสวงหาคนเหลาน้ีเสมอ และพระองคจะทรงปล้ืมปติ
เพียงใดที่คุณยอมเอาตัวเองมาเปนเพ่ือนรวมงานกับพระองคเพ่ือทําการ เหลาน้ี

ฝกเปนคนมีมารยาทงาม

เมือ่เราระดมความคิดในเรือ่งการสําแดงความรกัตอคนอ่ืน มคีนหน่ึงเขียนมา
วา "ขอใหพูดคําวา ไดโปรด และ ขอบคุณ เสมอ" น่ีเปนมารยาทที่ดีสองอยาง
และการเปนคนมีมารยาท ไมหยาบคาย ก็ถือเปนการสําแดงถึงการมีใจกรุณา
และรู จักใหเกียรติแกผู อ่ืน ฉันอยากหนุนใจคุณเปนพิเศษใหเปนคนมีมารยาท
กับคนในครอบครัวของคุณเอง ฉันพยายามเตือนตนเองใหรูจักขอบคุณเดฟเสมอ
เมื่อเขาชวยทําบางส่ิงบางอยางตามที่ฉันขอรอง เปนเรื่องสําคัญมากที่เราจะไม
มองขามนํ้าใจของคนที่เรารักและคิดวามันเปนหนาที่ของเขาอยูแลวที่ตองทํา
การมีมารยาทที่ดีในสังคมควรจะเปนส่ิงที่ลนหล่ังออกมาจากส่ิงที่เราประพฤติ
เปนปกติอยูแลวที่บาน เมื่อไมไดอยูตอหนาคนอ่ืน

ความรกั ไมหยาบคาย ตามทีก่ลาวไวในพระธรรม 1 โครนิธ 13:5 การหยาบคาย
มักจะเกิดมาจากความเห็นแกตัว และวิธีหน่ึงที่จะตอสูกับมันไดก็คือการฝก
มีมารยาทที่ ดีอยูตลอดเวลา สังคมเราทุกวันน้ี เต็มไปดวยความหยาบคาย
แข็งกระดาง และไรนํ้าใจ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีไมไดสะทอนถึงพระลักษณะของพระเจาเลย
พระเยซูตรัสวา พระองคไมไดเปนคนที่ "แข็งกราว หยาบกระดาง หรือไรนํ้าใจ"
(มัทธิว 11:30) และเราก็ควรดําเนินตามแบบอยางของพระองค

เราควรตัง้เปาทีจ่ะเปนคนทีม่ใีจกตญัูและรูจักขอบคุณคนอ่ืน ในหลายกรณี
พระคัมภีรช้ีวาเราตองเปนคนที ่"มใีจรูจักขอบคุณและพูดออกมาดวย" เราอาจคิดวา
ใจเราสํานึกบุญคุณและเปนคนกตัญอูยูแลว แตส่ิงที่บริบรูณอยูในใจยอมลนไหล
ออกมาทางปากดวย (ดู มัทธิว 12:34) ถาเรารูสึกประทับใจในคนอ่ืนจริง การ
แสดงความขอบคุณออกมาก็ควรเปนเรื่องธรรมชาติสําหรับเรา
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เวลาคือของขวัญท่ียิ่งใหญ
จงใหตะลันตเปนของขวัญคนอื่น

ไมวาคุณจะมีตะลันตความสามารถในเรื่องใด จงหยิบย่ืนเปนของขวัญใหแก
คนอ่ืนอยูเสมอๆ อยาคอยแตเรียกรอง หรือแลกเปล่ียนเปนคาแรงอยูตลอด
ยกตวัอยาง ถาคุณเปนชางภาพ ลองเสนอตวัชวยถายภาพในงานแตงงานของเพ่ือน
หรือบางคนที่มีงบจํากัดดู

ถาคุณเปนชางทําผม ลองอาสาไปชวยตดัผมทีบ่านพักอนาถาสักเดอืนละครัง้
หรือถาคุณเต็มใจจะไปบอยกวาน้ันก็ได

เพ่ือนของฉันคนหน่ึงเปนชางทาสีตกแตง เมื่อเร็วๆ น้ีเธอใชเวลาสามวัน
เพ่ือไปชวยทาสีบานพักใหเด็กสาวมีปญหาโดยไมคิดคาใชจาย

พระเจาทรงประทานความสามารถแกเราแตละคน เพ่ือเราจะใชใหเปน
ประโยชนแกกันและกัน

ฉันไดกลาวถึงในบทที่ 3 ถึงเรื่องของผูหญิงคนหน่ึงที่มีเงินนอย แตอยาก
ถวายเงินสนับสนุนงานมิชช่ัน เธอจึงขายขนมอบเพ่ือระดมทุนสําหรับงานมิชช่ัน
เรือ่งของเธอเนนใหเห็นวา เธอเราปฏเิสธทีจ่ะงอมอืงอเทา เรากจ็ะสามารถทําอะไร
บางที่เราทําได และถาทุกคนรวมมือกัน ไมนานความดีในโลกเราก็จะเอาชนะ
ความช่ัวรายได

ต้ังเปาหมายไวบาง

ขอใหเรามีเปาหมายไว! ฉันเช่ือแนวแนวาเราควรตั้งเปาหมายไว แลวเริ่ม
วางแผนเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายน้ัน คุณอาจเสนอใหศิษยาภิบาลขอใหสมาชิก
ทุกคนเมื่อเลิกโบสถวันอาทิตยแลว ใหแตละคนออกไปสุมแสดงความเมตตา
แกคนอ่ืนภายในเวลาสามช่ัวโมง ลองนึกภาพดูวาจะเกิดอะไรข้ึนถาเรื่องน้ีเกิดข้ึน
พรอมกันทั่วโลก!
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ในบทน้ี ฉันไดหยิบยกวิธีการสําแดงความรักแกคนอ่ืนมาบางประการ ซ่ึงเรา
สามารถทําไดอีกตั้งมากมายหลายวิธี ฉันเช่ือวามันเปนขอคิดดีๆ ที่จะชวยใหคุณ
เขาใจวาคุณสามารถไปทําอะไรไดบาง การพูดวา เราทําอะไรไมไดเลยน้ัน ไมเปน
ความจริง เราอาจหาขอแกตัว แตขอแกตัวน้ันจริงๆ แลว ก็คือการหลอกตัวเอง
และหาขออางเพ่ือจะไดไมตองทําอะไร คุณจะมีชีวิตชีวาอยางที่ไมเคยเปนมากอน
ถาคุณยอมหยิบย่ืนความชวยเหลือใหแกคนอ่ืนในเชิงรุก ผูคนหลายลานคนทั่วโลก
รูสึกขาดจุดประสงคในชีวิต และพยายามแสวงหานํ้าพระทยัของพระเจา และมชีีวิต
อยูอยางสับสน

อยาใหเราลืมพระดํารสัของพระเยซู "เราใหบญัญตัใิหมไวแกเจาทัง้หลาย คือ
ใหเจารักซ่ึงกันและกัน เรารักเจาทั้งหลายมาแลวอยางไร เจาจงรักกันและกัน
ดวยอยางน้ัน" (ยอหน 13:34) ไมตองสงสัยเลยวา น่ีคือจุดประสงคของเรา
และนํ้าพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตเรา



สบืเสาะดวู่าคนอืนมคีวามเดอืดรอ้นเรืองใดบา้ง
แลว้เขา้ไปมสีว่นในการแกไ้ขปัญหานนั

ขาพเจายอมเปนคนทุกชนิด ตอคนท้ังปวง
1 โครินธ 9:22




เปาโลกลาววา ถงึแมทานจะเปนอิสระไมไดอยูไดการควบคุมของใคร แตทาน
ก็ยอมตัวเปนทาสรับใชของทุกคน ถาคุณคิดดูดีๆ จะเห็นวาน่ันเปนขอความ
ที่นาทึ่งมาก ทานเปนอิสระมากพอที่จะยอมเปนคนรับใชของคนอ่ืนไดโดยไมตอง
กลัววาจะถกูเอาเปรยีบ ทานรูวาการทีจ่ะมชีีวิตอยูอยางแทจรงิไดน้ัน ทานจําเปนตอง
สละชีวิตไป ทานตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยูเพ่ือปรนนิบัติและทําใหคนอ่ืนมีความสุข
ในชีวิตประจําวันของทานน้ัน ทานกําลังดําเนินตามแบบอยางที่พระเยซูทรง
สําแดงไว

เปาโลกลาวตอไปวา สําหรับชาวยิวทานก็เปนเหมือนยิว สําหรับคนที่อยูใต
พระบัญญัติทานก็อยูใตพระบัญญัติ สําหรับคนออนแอ ทานก็ออนแอ (ดู 1 คร.
9:22). กลาวอีกนัยหน่ึง ทานปรับตัวเองใหเปนในส่ิงที่จะตอบสนองความตองการ
ของคนอ่ืน ทานยอมทําทุกอยางที่จําเปนแกการนําคนมาถึงพระคริสต และเพ่ือ
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สําแดงความรักตอพวกเขา เปาโลเปนคนที่มีการศึกษาสูงมาก แตฉันแนใจวา
เมื่อทานอยูกับคนที่มีการศึกษานอย ทานคงไมไดเอยอางถึงปริญญาของตนเอง
หรืออรรถาธิบายถึงความรูทุกอยางที่มีอยูใหพวกเขาฟง ทานไมเคยแสดงการ
โออวดวาตนเองมีการศึกษามากเพียงใด ในขอความตอไปน้ีก็ไดแสดงใหเห็นถึง
ความถอมใจและความตัง้ใจของทานทีจ่ะไมทําใหคนอ่ืนรูสึกต่าํตอย เปาโลเขียนไววา
"เพราะขาพเจาตั้งใจไววาจะไมแสดงความรูใดๆ (ไมทําตัวคุนเคยกับส่ิงใด ไมแสดง
ใหเห็นถงึความรูใดๆ) ในทามกลางพวกทาน นอกจากเรือ่งพระเยซูครสิต (เมสสิยาห)
และการที่พระองคถูกตรึง" (1 คร. 2:2)

เมื่อเปาโลอยูกับคนอ่ืน ทานจําเปนตองฟงพวกเขาและใชเวลาที่จะเรียนรู
จากพวกเขาอยางแทจริง ฉันเช่ือวาน่ีเปนส่ิงเราทุกคนตองเรียนรูที่จะทํา และ
ฉันรูจากประสบการณวาการทําอยางน้ันจะชวยพัฒนาความสัมพันธข้ึนไดอยาง
นาประหลาด เราควรทําความรูจักกบัคน เราจําเปนตองคนหาวาพวกเขาชอบ และ
ไมชอบอะไร อยากไดอะไรและไมอยากไดอะไร และมคีวามฝนอะไรสําหรบัอนาคต
ถาเขาออนแอในเรื่องใดซ่ึงเปนสวนที่เราเขมแข็ง เราก็ไมควรอวดอางถึงความ
สามารถของเรา

ลองหาหนทางทําใหคนเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเอง

ฉันเปนคนทีเ่ครงครัดมากในเรือ่งนิสัยการกิน และเมื่อไมนานมาน้ีฉันใชเวลา
ประมาณหน่ึงสัปดาหกับคนๆ หน่ึงที่มีปญหาเรื่องน้ัน  ผูหญิงคนน้ันเอยปากบอยๆ
วาฉันมีวินัยมาก สวนเธอไมมีวินัยเอาเสียเลย ทุกครั้งที่เธอพูดออกมาอยางน้ัน
ฉันจะพยายามไมโออวดความมีวินัยของตนเองโดยการพูดวา "ฉันก็มีจุดออนดวย
และคุณจะเอาชนะเรื่องน้ีไดแน ถาคุณอธิษฐานและพยายามตอไป"
 มีชวงหน่ึงในชีวิตที่ฉันแทบจะไมไวตอความรูสึกของเพ่ือนเอาเสียเลย เวลาใคร
พูดมาแบบน้ัน บางทีฉันก็จะเทศนาถึงประโยชนของการมีวินัย และอันตราย
ของการกินมากเกินไป เรื่องการขาดสารอาหารอะไรตางๆ ซ่ึงการทําแบบน้ัน
ก็ไมเห็นจะไดประโยชนอะไร นอกจากทําใหเพ่ือนรูสึกผิดและดูถูกตัวเองหนัก
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เขาไปอีก เมือ่เพ่ือนคนน้ีขอใหฉันแนะนําวิธีทีพ่อจะชวยเหลือเธอได ฉันกย็อมแนะนํา
แตทําดวยทาทีที่วาฉันเหนือกวา สวนเธอไมไดเรื่องเลยอะไรทํานองน้ัน ฉันพบวา
หนทางหน่ึงในการแสดงความรักตอคนอ่ืนก็คือการชวยไมใหเขารูสึกแยตอตัวเอง
ในเรื่องที่เขาคงรูสึกแยอยูแลว

ความออนโยนและความถอมใจเปนแงมมุสองดานของความรกัซ่ึงสวยงามมาก
เปาโลกลาววา ความรักไมอวดตัว และไมหย่ิงผยอง (ดู 1 คร. 13:4) ความถอมใจ
จะปรนนิบัตแิละกระทําในส่ิงที่ทําใหผูอ่ืนไดรับการเสรมิสรางเสมอ

พระคัมภีรสอนเราใหมีทาทีและใจถอมแบบเดียวกันกบัพระเยซู (ดู ฟป. 2:5)
พระองคทรงเปนหน่ึงเดยีวกนักบัพระเจา แตทรงยอมสละสิทธิพิเศษไปหมดทกุอยาง
และไดทรงถอมพระองคลงรับสภาพเปนมนุษย เพ่ือจะทรงแบกรับความตาย และ
การพิพากษาโทษซ่ึงควรตกแกเราน้ันไวแทนเรา (ด ูฟป. 2:6-9) พระองคไมเคยทํา
ใหใครรูสึกแยถึงแมเขาจะต่ําตอยกวาพระองคก็ตาม แตพระองคไดทรงถอมลง
เพ่ือจะไดอยูในระดบัเดียวกันกับเขา เปาโลก็กระทําเชนเดียวกัน ซ่ึงเราทกุคนควร
ที่จะดําเนินตามแบบอยางเหลาน้ีในพระคัมภีร

เราแตละคนมีความตองการตางกันออกไป

เราแตละคนน้ันแตกตางกัน และแตละคนก็มีความตองการไมเหมือนกัน
ฉันขอหนุนใจใหคุณยอมลงทุนลงแรงเพ่ือสืบเสาะดูวาจริงๆ แลวคนอ่ืนเขา มีความ
ตองการอะไร ไมใชเอาแตใหอะไรไปตามที่คุณอยากจะใหเทาน้ัน บางทีคุณอาจ
ใหถอยคําหนุนใจคนอ่ืนแบบงายๆ เมื่อเจอหนาใครคุณจึงชอบหนุนใจ น่ีเปน
เรือ่งทีด่เีพราะทกุคนยอมตองการคําหนุนใจบางอยูแลว แตบางทคุีณอาจไปหนุนใจ
ใครบางคนดวยถอยคํา ทั้งๆ ที่คุณนาจะเห็นวาเขากําลังตองการความชวยเหลือ
อยางเปนรูปธรรมอยู เขาอาจคางจายคาเชาบานอยูสามเดือนซ่ึงแทนที่คุณจะ
หนุนใจเขาวาไมเปนไร พระเจาจะทรงจัดเตรียมใหคุณ ฉันวาเขาคงตองการใหคุณ
ชวยจายคาเชาบานมากกวา ถาคุณไมสามารถชวยไดในดานการเงิน ก็ไมเปนไร
แตอยางนอยมันก็ เปนส่ิงดีที่ เราจะคิดหาหนทาง ชวยเหลือแบบจับตองได
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ใหการกระทําของเราสอดคลองกับคําพูดหนุนใจ ในยามที่คนเขากําลังเผชิญกับ
สถานการณเลวราย

บางทคุีณอาจชอบใชเวลาพูดคุยกบัคนอ่ืน คุณชอบไปเย่ียมเยียนหรือโทรศัพท
ไปพูดคุยดวย บางทกีเ็ชิญเพ่ือนๆ มาทานขาวทีบ่าน คุณจึงพยายามทุมเทเวลาไปกบั
กจิกรรมลักษณะน้ี แตมนัจะเกิดอะไรข้ึนถาคุณเอาเวลาไปใชกบัใครคนหน่ึงซ่ึงจรงิๆ
แลวเขาอยากอยูแบบสบายๆ เปนสวนตัวมากกวา? เขาจะไดรับพรมากกวาถาคุณ
ซ้ือบัตรของขวัญใหเขาออกไปทานกลางวันนอกบาน สวนคุณเสียสละไปชวยดูแล
ลูกๆ แทนเขา แตปญหาคือคุณชอบใหเขาเฉพาะส่ิงทีคุ่ณเองรูสึกมคีวามสุข มากกวา

บางคนเปนคนที่ละเอียดมาก ส่ิงที่เขาคิดและพูดจะเต็มไปดวยรายละเอียด
ไปหมด เขาอาจสงอีเมลยาวๆ มา หรือไมก็ฝากขอความยาวมากไวในโทรศัพท
บางคนแคเห็นอีเมลหรือรูวามีขอความจากคนจอมรายละเอียดคนน้ีก็ไมกลา
เปดอานหรือเปดฟงแลว เพราะรูวาคงตองใชเวลายาวนานมากกวาจะอาน หรือ
ฟงจบ ถาเราเปนคนละเอียดแบบน้ีและเอาแตทําตามใจชอบของเรา ไมนานคนอ่ืน
ก็คงอยากจะหางๆ เราไป

แมแตในดานการส่ือสาร เราก็ควรสืบเสาะดูวาคนเขาตองการและจําเปน
ตองรับรูเรื่องใด ไมใชสักแตพูดหรือเขียนตามที่เราเองชอบ ถาคุณมีเพ่ือนที่เปน
คนละเอียด เวลาคุยกับเขาก็พยายามใหรายละเอียดไปจนหมดเทาที่คุณจะคิดออก
แตในทางกลับกัน ถาเพ่ือนของคุณชอบแคฟงสรุปใจความสําคัญ คุณก็เลา
เฉพาะส่ิงที่เปนเน้ือๆ ก็พอ

ฉันชอบใหของขวัญ ฉันจึงแสดงความรักแบบน้ีบอยๆ ครั้งหน่ึงมีพนักงาน
คนหน่ึงที่ดูเหมือนจะไมคอยรู สึกประทับใจกับของขวัญที่ ฉันใหสักเทาไหรนัก
มันทําใหฉันรู สึกไมคอยสบายใจวาทําไมเธอถึงไมคอยมีใจขอบคุณเอาเสียเลย
แตเมื่อฉันรูจักเธอดีข้ึน เธอเลาวาส่ิงที่สําคัญทีสุ่ดสําหรบัเธอกคื็อการไดฟงถอยคํา
ที่สะทอนถึงความรักมากกวา ฉันอยากใหของขวัญเธอเพราะมันงายกวาการที่ฉัน
จะพูดถอยคําที่เธออยากฟง ฉันชอบแสดงความรูสึกประทับใจสําหรับคนที่ทุมเท
ทํางานหนัก โดยการซ้ือของใหเขา ในขณะที่เธออยากฟงคําชมเชยในผลงาน
และถอยคําที่แสดงความประทับใจในส่ิงที่เธอทํามากกวา เธอตองการใหโอบกอด
หรือไมก็ตบหลังเบาๆ การที่ฉันใหของขวัญแกเธอ ถึงแมจะเปนความพยายาม





185

อันใหญหลวงของฉันที่จะสําแดงความรัก แตนาแปลกใจที่เธอไมรูสึกสัมผัสกับ
ความรักเลย ฉันคิดวาเรื่องน้ีเกิดข้ึนบอยกวาที่เรารูตัวเสียอีก เพราะวาเราไมยอม
สละเวลาทีจ่ะเรยีนรูจักคนอ่ืนมากพอเพ่ือจะใหในส่ิงทีเ่ขาตองการจรงิ ๆ  เราเอาแต
ใหคนอ่ืนในส่ิงที่เราชอบ เพราะมันงายดีสําหรับเรา

เมื่อเราคาดหวังใหทุกคนเปนเหมือนกันหมด สุดทายเทากับเรากดดันใหเขา
เปนในส่ิงที่เขาเองก็ไมรูวาจะเปนไดอยางไร พระเจาทรงจัดเตรียมทุกส่ิงที่ เรา
ตองการโดยพระคุณเมตตาคุณ พระองคจัดคนที่มีของประทานเขามาในชีวิตเรา
ไดอยางถูกตอง ถาเพียงแตเราจะมองเห็นและรูจักแสดงความประทับใจกับเขา
ตามที่เขาเปนอยูน้ัน

พยายามศึกษาใหรูจักคน

การศึกษาเพ่ือรูจักคน เพ่ือทําใหตวัเองรูวาคนอ่ืนตองการอะไรจากฉันบางน้ัน
ถือเปนประสบการณที่ทําใหตาฉันสวางทีเดียว ยกตัวอยาง สามีของฉันชอบการ
ใหเกยีรติ และชอบใหบอกวาเขาทําหนาทีไ่ดดใีนการดแูลใสใจฉัน เขาชอบมีชีวิตอยู
ในบรรยากาศทีส่งบเงียบ เขารกักีฬาทุกชนิดและตองมีเวลาออกไปตกีอลฟ และดู
การแขงฟุตบอล ถาฉันยอมใหเขาทําแบบน้ัน เขาก็มีความสุขสุดยอดแลว

สวนฉันน้ันตรงกันขาม ฉันชอบการปรนนิบัติ มันจะมีความหมายตอฉันมาก
ถาใครมาชวยทําอะไรเพ่ือทําใหชีวิตฉันสะดวกสบายข้ึน สามีฉันเปนคนทําความ
สะอาดหองครัวเกือบจะทุกครั้งที่ทานอาหารเย็นเสร็จ เพ่ือปลอยใหฉันไดน่ังพัก
ถาเขาเห็นฉันพยายามทําอะไรทีดู่เหมือนจะลําบาก เชน การยกของหนักๆ เขากจ็ะ
รบีบอกใหฉันวางลง ปลอยใหเขามายกแทน เรือ่งเหลาน้ีทําใหฉันรูสึกมคีา และรูวา
เขารักฉันมาก การไดเขาใจถงึความตองการของแตละฝายแลวชวยกนัตอบสนอง
ตามน้ันมันชวยใหพัฒนาความสัมพันธที่เรามีตอกันไดอยางมากเลยทีเดียว

แซนดรา ลูกสาวของฉันชอบที่จะไดรับคําหนุนใจ และการแบงเวลาใหเธอ
อยางมีคุณภาพ สวนลอรา ลูกสาวอีกคนตองการถอยคําหนุนใจ แตฉันจะใชเวลา
อยูกับเธอหรือไมน้ันไมคอยสําคัญมากนักสําหรับเธอ ลูกสาวของฉันทั้งสองคน
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รักฉันมาก แตตางคนตางก็แสดงออกไปคนละทาง แซนดราโทรศัพทหาฉันเกือบ
ทุกวัน เธอกบัครอบครัวมาทานขาวกบัเราอยูบอยครั้ง ลอราไมคอยโทรมาเทาไหร
และฉันก็ไมคอยไดไปเย่ียมเธอมากเทากับเย่ียมแซนดรา แตเธอชวยฉันดูแล
คุณแมที่ชราและคุณนาของฉันโดยการไปจายตลาดให รวมทั้งชวยจัดการเรื่อง
ธนาคารและการจายคานํ้า คาไฟตางๆ ทัง้ๆ ทีเ่ธอเองกม็ลูีกส่ีคนทีบ่าน และยังตอง
ดูแลยายของสามีซ่ึงอาศัยอยูในบานหลังเดียวกันดวย

ฉันมีลูกชายสองคน ซ่ึงก็เปนคนที่นารัก แตนิสัยไมเหมือนกันเลย คนหน่ึง
โทรถึงฉันทุกวันเพ่ือบอกวารักแม อีกคนไมคอยโทรเทาไหร แตชอบแสดงความรัก
ในรูปแบบอ่ืน ทุกครั้งที่ฉันขอใหทั้งสองคนน้ีชวยเรื่องใด เขาก็จะลงมือทําหรือ
จัดการจนเสรจ็เรยีบรอย ประเดน็ทีอ่ยากช้ีใหเห็นกคื็อ เราทกุคนแตกตางกนั แตน่ัน
ก็เปนส่ิงที่ดี

ฉันตองศึกษาเพ่ือจะไดรู จักกับลูกๆ ดวยวาเขาแตละคนมีความตองการ
อะไรจากฉันบาง เพ่ือจะไดตอบสนองไดถูก คนหน่ึงชอบของขวัญ อีกคนอยากได
เวลา คนที่สามชอบฟงคําหนุนใจ สวนอีกคนอยากชอบใหโอบกอด แสดงความรัก
ฉันยังตองเรยีนรูอยูตลอด แตอยางนอยตอนน้ีฉันก็พยายามที่จะทําใหเปนที่พอใจ
ของแตละคน แทนที่จะทําตามที่ใจตนเองชอบ

ถาเราทุกคนมี "ภาษารัก" ซ่ึงเปนคําศัพทที่ ดร.แกรี่ แชพแมน ไดอธิบายไว
ในหนังสือของเขาที่ช่ือวา "ภาษารักทั้งหาอยาง" และนํามาใชจนเปนที่แพรหลาย
ภาษารักของเราแตละคนก็คือวิธีการที่เราแสดงความรักออกมา และรับเอา
ความรักจากคนอ่ืนๆ อยางที่เกริ่นไปแลววา ภาษารักของฉันก็คือการไดรับ
การปรนนิบัติจากคนอ่ืน สวนลูกสาวของฉันอยากไดเวลาที่มีคุณภาพ เมื่อคนอ่ืน
พูดคุยกับเราในภาษารักที่ เราตองการ เราก็จะรูสึกวาเขารักเรา และเมื่อเรา
พูดกับคนอ่ืนในภาษารักของเขา เขาก็จะรูสึกถึงความรักดวย ตามปกติเรามักจะ
พยายามใหแกคนอ่ืนในส่ิงที่เราตองการ เพ่ือจะส่ือกับเขาดวยภาษารักของเรา
แตน่ันอาจเปนขอผิดพลาดที่ใหญหลวง ถาเขาไมอยากไดในส่ิงที่ตรงกันกับเรา
ไมวาเราจะทุมเทไปแคไหน เขาก็ยังไมรูสึกวาเรารักเขาอยูดี

ฉันยังไดเรียนรูอีกวา ไมวาฉันจะอยากไดส่ิงไหนมากเพียงใดก็ตาม คนที่ฉัน
อยากใหเขาทําใหก็อาจไมไดมีความสามารถที่จะตอบสนองใหฉันก็ได อยางนอย
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ก็อาจยังทําใหไมไดในขณะน้ัน ฉันเสียเวลาหลายปไปกับความรู สึกทอใจและ
ผิดหวัง จนกระทั่งฉันไดเรียนรูและอธิษฐานตอพระเจา และไววางใจในพระองค
ที่จะประทานส่ิงทีฉั่นตองการใหแกฉันผานทางคนทีพ่ระองคเลือกสรรเอง ในขณะ
เดยีวกัน ฉันก็พยายามทําในส่ิงทีถู่กตอง และฉับก็พบวา ความปตยิินดีในใจของฉัน
เพ่ิมพูนข้ึนไมใชเพราะฉันไดรับในส่ิงที่ตัวเองตองการตลอด แตเพราะฉันไดชวย
ใหคนอ่ืนไดรับในส่ิงที่พวกเขาตองการ ปกติแลวฉันไมคอยชอบหรอกที่ตองรับบท
เสียสละอยูตลอดเวลา แตฉันชอบความรูสึกอ่ิมใจลึกๆ ภายในที่เกดิข้ึน เพราะรูวา
ฉันไดทําในส่ิงที่พระเจาทรงประสงคใหฉันทํา

คุณเคยศึกษาดคูวามตองการของคนทีเ่กีย่วของกบัชีวิตคุณบางไหม? เพ่ือจะ
ไดรูวาเขาตองการส่ิงใดจากคุณ แลวคุณกจ็ะไดมอบส่ิงน้ันใหแกเขาดวยความเตม็ใจ
คุณเคยถามเขาบางหรือเปลาวาเขาตองการอะไร? ถึงเวลาแลวทีเ่ราตองหยุดทีจ่ะ
ดําเนินชีวิตอยางเห็นแกตัว และทําแตส่ิงที่สบายใจตัวเอง เราจําเปนตองทําความ
รูจักกับคนที่พระเจาทรงอนุญาตใหเขามาอยูในชีวิตเรา และตั้งเปาที่จะกระทํา
การดีเพ่ือประโยชนแกเขา แทนที่จะทําเพ่ือตัวเราเอง

ตอบสนองความตองการของคนอื่น

พระคัมภีรสอนวา ถาเราเขมแข็งในความเช่ือ เราก็ควรยอมรับขอหยุมหยิม
ของคนที่ออนแอกวา ไมใชทําอะไรที่ชอบใจของตัวเองเปนหลัก เราแตละคน
ควรฝกทีจ่ะทําใหเปนที่พอใจของเพ่ือนบานเพ่ือนําความเจริญ และการเสริมสราง
มาสูชีวิตของเขา (ดู โรม 15:1-2) น่ีเปนขอแนะนําที่ดี แตเรามักจะทําตรงกันขาม
เราอยากใหคนอ่ืนคอยทําใหเราพอใจ ทําใหเรามีความสุข ผลลัพธกคื็อ ไมวาคนอ่ืน
จะทําอะไรก็ไมเคยทําใหเรามีความสุขหรอือ่ิมใจไดเลย

วิธีการของมนุษยน้ันไมไดผลหรอก เขาไมยอมใหในส่ิงที่เราจําเปน และ
ตองการอยางแทจรงิ แตวิธีการของพระเจาไดผลแนนอน ถาเราทําตามทีพ่ระองค
ทรงสอน ถงึเราอาจตองเสียสละบาง แตเราจะพบกบัความปตยิินด ีทีไ่มมทีางพบได
ในที่อ่ืนใด นอกจากเมื่อเราอยูตรงศูนยกลางแหงนํ้าพระทัยพระเจาเทาน้ัน
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คุณลองตัง้คําถามตอไปน้ีดวยความซ่ือสัตยตอตวัเองดหูนอยไหม อาจเปนส่ิงที่
ตอบยาก แตมนัอาจทําใหคุณไดเผชิญหนากับความจรงิวาคุณกําลังอยูตรงจุดไหน
ในเรื่องการรักคนอ่ืน

• คุณทําเพ่ือคนอ่ืนมากแคไหน?
• คุณเคยพยายามคนหาความตองการของคนอ่ืน เพ่ือจะไดชวยเหลือเขา

ไดหรอืไม?
• คุณจริงใจในการพยายามที่จะรูจักคนที่เกี่ยวของกับชีวิตของคุณอยาง

แทจริงหรือไม?
• คุณคิดวาคุณรู จักกับคนในครอบครัวของตนเองอยางแทจริงมาก

แคไหน?

เมื่อฉันตอบคําถามเหลาน้ีตอนหลายปกอน ฉันอดตกใจไมไดกับความ
เห็นแกตวัที่อยูในชีวิตของฉัน ถึงแมฉันจะเปนผูรับใชพระเจามาหลายปแลวก็ตาม
ความจรงิเริม่เปดตาฉันใหเห็นวาทําไมชีวิตฉันถงึยังไมมคีวามสุข และไมอ่ิมใจถงึแม
ทุกอยางในชีวิตฉันก็นาจะเพียบพรอมพอที่จะทําใหเปนสุขไดแลว จุดสําคัญก็คือ
ฉันเปนคนเห็นแกตวัและเอาแตใจตวัเอง ซ่ึงจําเปนตองเปล่ียนแปลงเสียใหม แตการ
เปล่ียนแปลงไมไดเกิดข้ึนแบบงายๆ และรวดเร็ว และเมื่อเริ่มเปล่ียนแลวก็ยังไม
เสร็จสมบูรณ แตเมื่อฉันตั้งใจเอาจริงอยูทุกวัน ฉันก็เห็นความกาวหนาทําใหฉัน
มีความสุขเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา

จงเรียนรูท่ีจะฟง

ครั้งหน่ึงฉันตั้งอกตั้งใจไววาจะประกาศสงครามกับความเห็นแกตัว และ
ฉันอยากเปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติดวยความรัก ฉันจําเปนตองมีวิธีการที่
สรางสรรคในการเปนพรแกคนอ่ืน เพราะแตละคนตางกันและความตองการก็
แตกตางกันออกไป ฉันจึงเริ่มฝกตัวเองใหตั้งใจฟงส่ิงที่พวกเขาบอกอยางแทจริง
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ฉันพบวา ถาฉันฟงใครพูดนานพอ ฉันกจ็ะรูวาฉันจะทําอะไรเพ่ือเขาไดบาง อาจซ้ือ
ของให ทําอะไรให หรืออธิษฐานเผื่อเขาในเรื่องใดๆ ได ถาฉันอยากจะทําจริงๆ
ขอแกตัวแบบ "ฉันไมรูวาจะทําอะไรดี" น้ันเกาและควรทิ้งลงถังขยะไดแลว ถาเรา
อยากใหคนอ่ืนจริง เราก็จะหาทางที่จะทําอยางน้ันจนได จงจําไววา "ความเฉ่ือย
เอาแตหาขอแกตัว แตความรักจะหาหนทาง"

ฉันเช่ือวาเรื่องการตั้งใจฟงคนอ่ืนน้ี เปนเรื่องที่ใหญมากในการที่เราจะรัก
คนอ่ืนในแบบที่เขาจําเปนตองไดรับความรกั ลองใชเวลาสักหน่ึงสัปดาหเพ่ือเขียน
ลงไปวา ส่ิงทีค่นอ่ืนอยากได หรอืตองการ หรือชอบน้ันมีอะไรบาง ใชเวลาอธิษฐาน
เผื่อรายการเหลาน้ันและทูลถามพระเจาวาพระองคจะทรงใหคุณทําอะไรกับเรื่อง
เหลาน้ันบางหรอืเปลา ถาคุณรูสึกอยากทําอะไรบางอยางกล็งมอืทําตามน้ันไดเลย
ฉันเช่ือวาคุณไมจําเปนตองไดรับพระวจนะพิเศษใดๆ จากพระเจาก็ไดที่จะอวยพร
คนอ่ืน ถาความตองการของเขาเปนเรื่องใหญเกินกวาที่คุณ จะตอบสนองไดเอง
ฉันขอแนะนําใหคุณลองไปชวนคนอ่ืนเขามาชวยตอบสนองความตองการน้ัน
ดวยกันเปนกลุม ถามีเพ่ือนคนใดบอกคุณวา ตั้งแตเธอยาย เขามาอยูในหอพักจน
ครบปแลวแตเธอยังตองนอนบนโซฟาอยูเลย เพราะไมมีเงินพอที่จะไปซ้ือเตียง
และที่นอน การรวบรวมเงินกันซ้ือใหเธอสักชุดหน่ึงนาจะเปน โครงการที่ดีที่จะ
รวมกันทําในกลุม

เพ่ือนคนหน่ึงคุยกับฉันเรื่องเด็กหนุมคนหน่ึงในโบสถของเธอซ่ึงมีอาการ
ฟนเกอยางรนุแรง อาการมนัแยมากจนเขาไมยอมย้ิมใหใครเพราะเขารูสึกขายหนา
จนไมอยากใหใครเห็นฟน ฉันรูสึกสงสารเขามากเมื่อไดฟงเรื่องน้ี จึงถวายเงิน
ชวยคาทําฟนใหเขาแบบไมประสงคออกนาม ส่ิงน้ันทําใหชีวิตเขาเปล่ียนไป บอยครัง้
เพียงใดทีเ่ราไดยินไดฟงเรือ่งแบบน้ันแลวรูสึกสงสารข้ึนมา แตกไ็มเคยคิดจะทําอะไร
สักอยางเพ่ือชวยเหลือ? ฉันวาเราทําอยางน้ันบอยเกนิไป เราแคจําเปนตองเรียนรู
และฝกฝนตวัเองในเรือ่งน้ี เราจําเปนตองสรางนิสัยใหม แทนทีจ่ะสรปุเอาวาเราคง

"ความเฉ่ือย เอาแตหาขอแกตัว แตความรักจะหาหนทาง"
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ทําอะไรไมได อยางนอยเราเก็บเอามาคิดก็ยังดี โปรดจําไววา
1 ยอหน 3:17 กลาววา "แตถาผูใดมีทรัพยสมบัติในโลกน้ี และเห็นพ่ีนอง

ของตนขัดสนแลวยังใจจืดใจดําไมสงเคราะหเขา ความรักของพระเจาจะดํารงอยู
ในผูน้ันอยางไรได"

ฉันไดยินเพ่ือนคนหน่ึงบอกวา เธอจําเปนตองใชผลิตภัณฑดูแลผิว ฉันมีเหลือ
อยูชุดหน่ึงจึงยกใหเธอไป แมของฉันบอกวานํ้าหอมของทานหมดแลว ฉันจึงใหทาน
ไปหน่ึงขวด คุณนาของฉันชอบไปรานสตารบคั ฉันจึงซ้ือบตัรของขวัญมอบใหเธอไป
แตโปรดเขาใจวา ฉันไมไดแบงปนเรือ่งเหลาน้ีแกคุณเพ่ือจุดประสงคอ่ืนใด นอกจาก
อยากใหคุณเกดิความคิดวาคุณจะแสดงความรักตอคนอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของกบัชีวิตคุณ
ไดในทางใดบาง ฉันเช่ือวาคุณคงคิดเองไดหลากหลายวิธี ฉะน้ันโปรดแวะไปที่
เว็บไซตการปฏวัิตดิวยความรกั แลวแบงปนใหเราฟง เพ่ือเราจะไดรบัแรงบนัดาลใจดวย

ทุกครั้ งที่ เราลงมือทําส่ิงใดเพ่ือทําใหชีวิตของคนอ่ืนดีข้ึน หรือเพ่ือตอสู
กับความอยุติธรรม เทากับเรากําลังสงระลอกคล่ืนแหงความหวังออกไปในสังคม
ที่เดือนกําลังส้ินหวัง เราสามารถเอาชนะความช่ัวดวยความดีไดแนนอน ดังน้ัน
ขอใหเรามุงมั่นที่จะทําการน้ีดวยกันอยางจริงจัง
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ความรกัแบบไม่มเีงือนไข

ความรักไมไดตาบอด - แตมองเห็นไดชัดกวา ไมไดนอยกวาเลย
รับบี จูเลียส กอรดอน




ส่ิงสวยงามที่สุดอยางหน่ึงที่พระคัมภีรกลาวไวคือ ขณะที่เรายังเปนคนบาป
อยูน้ัน พระคริสตไดทรงยอมส้ินพระชนมเพ่ือเรา (ดู รม. 5:8) พระองคไมไดรอ
จนเราดีพอสําหรับความรักของพระองคเสียกอน พระองคทรงรักเราอยางไมมี
เงื่อนไข พูดตามตรง เรื่องน้ียากเกินกวาที่หลายคนจะเขาใจได เพราะเราคุนเคย
กับการที่ตองทําตัวใหดีพอ เพ่ือใหตัวเองสมควรที่จะไดรับส่ิงตางๆ ในชีวิต

พระเจาทรงบริบูรณดวยพระเมตตา เพ่ือที่จะตอบสนองความรักอันย่ิงใหญ
มากมายที่พระองคทรงมีตอเรา พระองคจึงไดทรงเทชีวิตของพระองคใหแกเรา
แบบเปลาๆ (ด ูอฟ. 2:4) น่ีคือความรกัทีท่าํใหเกดิการปฏบิตัไิด! ความรกัทีนํ่าไปสูการ
ปฏวัิตทิีแ่ทจรงิน้ันจะเสียสละตวัเองเสมอ เพราะถานอยกวาน้ี มนัจะไมทําใหความรกั
อ่ิมใจไดเลย
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เปนเพราะความรกัอันไมมีเงือ่นไขของพระเจาน่ันเองทีด่งึดูดใจเรา ใหเขามา
ใกลพระองค และความรกัแบบไมมเีงือ่นไขของเราในพระนามของพระองคดวยเชนกนั
ที่จะดึงดูดคนอ่ืนๆ เขามาถึงพระองคได พระองคทรงประสงคใหเรารักคนอ่ืนแทน
พระองค ในลักษณะและวิธีการแบบเดียวกับที่พระองคจะทรงกระทํา ถาพระองค
ยังทรงอยูในโลกน้ี พระองคประสงคใหเราดําเนินชีวิตแบบการปฏวัิติดวยความรัก

คุณคงจําเรื่องที่ฉันเลาไวในบทที่หก เรื่องคุณพอของฉันที่พระเจาทรงนําพา
ใหเดฟและฉันไปเอาใจใสดแูลทาน ถงึแมทานไมสมควรจะไดรบัความดเีชนน้ันกต็าม
การทีเ่ราสําแดงถึงความรักอันไมมีเงื่อนไขของพระเจาออกไปในที่สุดก็ทําใหหัวใจ
ทีแ่ข็งกระดางของทานไดออนลง ทานไดกลับใจใหมจากความบาป และตอนรบัเอา
พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวของทาน

ความรักของมนุษยน้ัน ไมสามารถที่จะรักแบบปราศจากเงื่อนไขไดเลย
แตเรามีความรักของพระเจาภายในเรา เพราะเราเปนผูเช่ือในพระเยซูครสิต และ
เราสามารถปลอยใหความรักน้ันหล่ังไหลออกไปอยางเสรี โดยปราศจากเงื่อนไข
ความรักของมนุษยน้ันลมเหลว แตความรกัของพระเจาไม ความรักของมนุษยน้ัน
มีวันหมด แตความรักของพระเจาไมไดเปนเชนน้ัน บางครั้ง ฉันพบวา ถึงฉันจะไม
สามารถรกัใครบางคนไดดวยกาํลังของมนุษย ฉันกยั็งสามารถรกัเขาไดดวยความรกั
ของพระเจา

มบีางคนทีท่ําใหฉันเจ็บใจซํ้าๆ อยูหลายป เมือ่ไมนานมาน้ีเขาถามฉันวาฉันรูสึก
อยางไรกับเขา ฉันรักเขาหรือเปลา? ฉันสามารถบอกกับเขาอยางซ่ือตรงไดวา
ถงึฉันจะไมไดรูสึกชอบพอกบัเขาเปนพิเศษเพราะส่ิงทีเ่ขาไดทาํตอฉัน แตฉันกร็กัเขา
ไดในฐานะที่เปนลูกของพระเจา และพรอมเสมอที่จะชวยเขาในยามเดือดรอน

ความรักแทของพระเจาน้ันไมไดข้ึนอยูกับความรูสึกเลย แตข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจ ฉันจะชวยเหลือทุกคนที่ตองการความชวยเหลือ ยกเวนถาชวยเขาแลว
จะเปนผลรายตอเขาภายหลัง เขาไมจําเปนตองดีพอเสียกอน ซ่ีงอันที่จริงแลว
บางครัง้ฉันคิดวา ย่ิงเขาไมสมควรไดรบัความชวยเหลือเพียงใด มนักย่ิ็งงดงามและ
กอใหเกิดผลกระทบตอใจเขาไดมากข้ึนเทาน้ัน มันทําใหเรารูสึกเปนอิสระอยาง
แทจริงที่จะหยิบย่ืน ความชวยเหลือใหแกคนอ่ืนไดโดยไมตองมาหยุดคิดกอนวา
เขาสมควรจะไดรับหรือไม
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การยกโทษ

หมดคําถามไปเลย... ที่จริงถามไปก็มากความเปลาๆ วา บิล เอบารบ
ยกโทษใหแกชายคนทีฆ่านองของเขาอยางเลือดเย็นไดอยางไร บลิ เอบารบ และ
ชารลส แมนูเอล เปนคนแปลกหนาที่ไมเคยรู จักกันมากอน ซ่ึงชีวิตเขามา
เกี่ยวพันกันไดในชวงเวลาแคเส้ียววินาที ในวินาทีที่ชารลสเหน่ียวไกปนสังหาร
จอหน นองชายของบิลน่ันเอง นับแตวินาทีน้ันเปนตนมา ในความคิด ของบิล
นาจะเต็มไปดวยความคิดที่อยากแกแคนเทาน้ัน

หัวใจของบิล เดือดดาลไปดวยความโกรธแคน เขารูตัวดีวาไมวาศาลจะ
ตัดสินโทษหนักเพียงใดก็คงไมอาจลบเลือนความสูญเสียของเขาในครั้งน้ีไปได
หลังจากที่จอหนเสียชีวิตแลว ไมมีวันใดเลยที่บิล ไมเคยนึกถึงเจาฆาตกร
ความเกลียดชังที่อัดแนนอยูภายในน้ันกําลังกัดกินเขาทั้งเปน มันครอบงําชีวิต
เขาจนทําใหเขาตกงาน และสูญเสียครอบครวัไป เขารูดวีา ถายังขืนดําเนินตอไป
ในเสนทางแหงการทําลายลางน้ี ไมนานเขาคงตองสูญเสียชีวิตไปดวยแน

ในชวงเวลาน้ันเองที่บิล ไดพบกับการเปล่ียนแปลงชีวิต ซ่ึงรนุแรงย่ิงกวา
วันที่เขาสูญเสียนองชายไปอีก บิลไดพบกับการอภัยโทษในพระคริสต น่ันเปน
เรื่องที่เหนือธรรมชาติ และเกินกวาที่กําลังของมนุษยจะกระทําไดเพียงลําพัง
พระเจาทรงขจัดความเกลียดชังออกไปจากใจของเขา พระองคทรงขจัด
ความโกรธออกไปแลว

หัวใจของบิล ไดรับการเปล่ียนแปลงใหมจนทําใหเขาเริม่คิดทีจ่ะทําในส่ิงที่
เปนไปไมได เขาตระหนักวา ถาพระผูเปนเจาสามารถยกโทษใหกับความบาป
ตางๆ ที่เขาเคยกระทํามาในชีวิตได พระองคก็ตองยกโทษใหแกชารลสไดแน
และเขาจําเปนตองบอกกับชารลสวา ทีช่ารลสฆานองชายเขาน้ัน เขาไดยกโทษ
ใหหมดแลว ในตอนแรก มนัเปนส่ิงทีเ่ขายอมทําเพราะเช่ือฟงพระเจา แตหลังจาก
น้ัน เขาก็เริ่มรูสึกเต็มใจที่จะยกโทษดวย นับแตวันที่จอหนเสียชีวิตตอมาอีก
สิบแปดป บลิกับชารลส จึงน่ังประชุมนมสัการอยูในที่เดยีวกันได ซ่ึงเปนเครือ่ง
ยืนยันถึงส่ิงที่พระเจาไดทรงกระทําแลวในชีวิตของคนทั้งสอง พระเจาได
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ปลดปลอยเขาทั้งสองใหเปนอิสระแลวผานทางฤทธ์ิเดชแหงการยกโทษ
สถิติ1 บอกไววา

• การยกโทษ ทําใหความเครียดลดลง การสะสมความโกรธแคนไว
จะทําใหเกิดความเครียด-และกลามเน้ือตึง ทําใหระดับความดนัเลือด
พุงสูงข้ึน เหงือ่ไหลออกมากข้ึน-ทําใหรางกายของเรามคีวามตงึเครยีด

• หัวใจของคุณจะไดรับผลดี ถาคุณสามารถยกโทษได ผลการศึกษา
พบวา การยกโทษสงผลใหอัตราการเตนของหัวใจและระดับความดัน
โลหิตดีข้ึน

• ผลการศึกษาเมือ่เร็วๆ น้ี พบวา ผูหญงิทีส่ามารถยกโทษใหสาม ีและมี
ความรู สึกที่ดีตอสามี จะสามารถแกปญหาความขัดแยงไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน

ความรักแบบมนุษยน้ันข้ึนอยูกับความรูสึก เรารักคนอ่ืนเพราะเขาดีตอเรา
ชวยเหลือเรา หรือรกัเรากอน เขาทําใหเรารูสึกดีตอตัวเอง หรือทําใหชีวิตของเรา
สบายข้ึน เราจึงบอกวาเรารักเขา หรือเรารักเขาเพราะเราอยากใหเขารักเรา แต
ความรักแบบน้ันมันข้ึนอยูกับส่ิงที่เขาทําเพ่ือเรา วันไหนที่เขาไมไดทําอยางน้ันอีก
เรากค็งจะเลิกรกัเขาไปดวย ความรกัแบบน้ันเกดิข้ึนได และหายไปได มนัอาจอบอุน
อยู ช่ัวคราว แลวก็เยือกเย็นไป น่ันแหละคือความรักแบบที่เราพบไดในโลกน้ี
ชีวิตสมรสสวนใหญ และความสัมพันธสวนตัวทัง้หลายแหลมักจะตัง้อยูบนพ้ืนฐาน
ของความรักแบบน้ี เราชอบกินไอศกรีมเพราะมันอรอย และเรารักคนอ่ืนก็เพราะ
เขาใหของขวัญคริสตมาสแกเรา

แตความรักของพระเจาน้ันแตกตางไปอยางส้ินเชิง เปนความรักที่ไมได
ข้ึนอยูกับส่ิงใดเลยนอกจากข้ึนอยูกับพระเจาเทาน้ัน และเมื่อเรารับเอาพระคริสต
เปนพระผูชวยใหรอดของเราแลว ความรักของพระเจาก็หล่ังไหลเขาสู จิตใจ
ของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ดู รม. 5:5) เมื่อเราเขามาเปนหุนสวนรวม
กับพระเจาแลว พระองคทรงคาดหวังใหเราเปนตัวแทนของพระองคในโลก
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และพระองคทรงเสริมเราดวยความรัก เพ่ือใหเราสามารถกระทําการที่พระองค
ทรงเรียกใหทําได เมือ่ความรกัของมนุษยหมดไป ซ่ึงเกิดข้ึนอยูเปนประจํา ความรกั
ของพระเจากยั็งมีอยูพรอมเพ่ือใหเราสามารถกระทําการใหเสร็จส้ินไปได

ฉันไมไดรกัพอเหมอืนเดก็ผูหญงิทัว่ๆ ไป เพราะเขาไมเคยทําหนาทีข่องพอเลย
แตฉันมีความรักของพระเจาอยู ในใจ และฉันสามารถตัดสินใจที่ จะรักทาน
ไดโดยไมตองรูสึกอยางน้ัน ทําใหฉันสามารถปฏิบัติตัวดีตอทานและเห็นอกเห็นใจ
ทานไดในวัยชรา จรงิๆ แลวฉันรูสึกสงสารทานมากเพราะชีวิตของทานสูญไปเปลาๆ
และเต็มไปดวยความรูสึกสํานึกเสียใจกับส่ิงที่เคยทํามาในอดีต

เราไดยินไดฟงเรื่องราวแหงการยกโทษอันนาประหลาดใจมาหลายเรื่อง
ฉันไดยินถึงเรื่องของวัยรุนคนหน่ึงที่เมาแลวขับ จนเกิดอุบัติเหตทุําใหภรรยา และ
ลูกของผูชายคนหน่ึงตองเสียชีวิต ชายคนน้ันรูดีวา พระเจาประสงคใหเขายกโทษ
ใหชายหนุมทีเ่ปนตนเหตขุองอุบตัเิหตน้ัุน เขาใชเวลาอธิษฐานมาก จนสามารถทําให
ความรักของพระเจาหล่ังไหลผานชีวิตของเขาออกมาได ชายคนน้ีคือนักปฏิวัติ
ดวยความรักดวย!

เราจําเปนตองเรยีนรูทีจ่ะมองดูส่ิงที่คนอ่ืนทําตอตัวเขาเอง มากกวาส่ิงทีเ่ขา
ไดกระทําตอเรา ตามปกติแลว คนที่ทําใหคนอ่ืนเจ็บปวดน้ันมักจะทําใหตัวเอง
เจ็บปวด หรือตองทนทุกขกับส่ิงที่เกิดข้ึนพอๆ กันดวย น่ันคือใจความสําคัญใน
คําตรัสของพระเยซูทีว่า "ขาแตพระบดิา ขอทรงยกโทษใหพวกเขาดวย เพราะเขา
ไมรูวากําลังทําส่ิงใดอยู" (ลูกา 23:34)

ความรักแบบพระเจาน้ัน ไมใชส่ิงทีเ่ราสามารถเขาใจไดโดยทางความคิด แต
เปนเรือ่งของใจ อาจเปนเรือ่งทีไ่มสมเหตสุมผลเลยทีพ่ระเจาส่ังใหฉันเล้ียงดคุูณพอ
แตความรักก็เปนส่ิงที่ไมสมเหตุสมผลอยูแลวไมใชหรือ? ไมมีเหตุผลใดๆ เลยที่
พระเจาจะตองมารักเราในขณะทีเ่รายังคงกระทําบาป และเพิกเฉยตอพระองคอยู
แตพระองคก็ยังทรงรักเราอยูดี
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ความเมตตายอมมีชยัเหนือการพิพากษา

เปนการงายทีเ่ราจะตดัสินใครหรอืเรือ่งใด ตามสภาพการณทีเ่ขาควรจะไดรบั
แตความเมตตาย่ิงใหญกวาน้ัน มันเปนเรื่องที่มีศักดิ์ศรีอยางย่ิงที่ใครบางคนยอม
มองขามความผิดของคนอ่ืนไปเสีย การที่เราจะหยิบย่ืนความชวยเหลือคนใน
ประเทศโลกที่สามไดน้ัน เราจะมัวมาสนใจกับเรื่องที่เขานมัสการรูปเคารพ หรือ
กราบไหวบชูาสิงสาราสัตว หรอืวิญญาณช่ัวไมได ฉันอาจพูดไดวา "ไมนาแปลกใจเลย
ทีพ่วกเขากําลังอดขาวตาย เพราะพวกเขาหันหลังใหกบัพระเจาไง" แตฉันอาจมชีีวิต
แบบเดยีวกนักบัพวกเขากไ็ดถาบงัเอิญฉันไปเกดิในประเทศเหลาน้ัน เราตองเตอืนใจ
ตนเองเสมอวา "ถาไมมีพระคุณพระเจา ชีวิตของเราอาจเปนแบบน้ันไปแลวก็ได"
อาจเปนการงายทีค่นเครงศาสนาจะมองดชูายรกัรวมเพศทีป่วยเปนเอดสและคิดวา
ก็สมแลวน่ี แตน่ันคือวิธีที่พระเจามองดูเขาหรือเปลา? หรือมันใชวิธีที่พระเจา
พิจารณาถึงตนเหตุของส่ิงตางๆ ที่เกิดข้ึนหรือไม? พระเจาทรงประสงคที่จะ
หยิบย่ืนการไถเขาสูชีวิตของชายคนน้ันตราบเทาทีเ่ขายังมลีมหายใจอยู ซ่ึงพระองค
อาจประสงคที่จะใชคุณหรือฉันใหทําการน้ันอยูก็ได แตน่ันไมไดหมายความวา
เราตองชอบความบาปของเขา เราควรรักคนบาปและชวยเหลือเขาในยามที่
เดือดรอน โดยการใหยา ที่พักอาศัย และดวยคําพูดที่ดีซ่ึงจะชวยใหเขาไดพบกับ
ความหวังในพระเจาได

ความเมตตาและความสงสาร เปนคุณลักษณะที่สวยงามที่สุดของความรัก
ซ่ึงถาปราศจากสองส่ิงน้ีก็ไมใชความรักแท เพราะเหตุที่ ฉันจําเปนตองดิ้นรน
ไขวควาเพ่ือใหไดมาซ่ึงทุกส่ิงในชวงสามสิบปแรกของชีวิต ฉันจึงไมคอยมีใจกวาง
ที่จะแบงปนส่ิงที่ ฉันอุตสาหหามาไดใหแกใครที่ ฉันคิดวาเอาแตงอมืองอเทา
ไมยอมทําอะไรเพ่ือชวยเหลือตัวเองเลย การเรียนรู จักขอแตกตางระหวาง
ความรักแบบมนุษยของฉันกับความรักของพระเจาที่ มีอยู ในตัวฉันน้ันตอง
ใชเวลาอยูพอสมควร ความเมตตาไมใชส่ิงที่เอาอะไรมาแลกได เปาโลเขียนถึง
ชาวโคโลสีและบอกใหพวก "สวมความรักไว" (ดู คส. 3:14) ฉันชอบวลีน้ี "สวม"
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ซ่ึงหมายถึงเราตองลงมือทําอยางจงใจ โดยไมข้ึนอยูกับความรูสึกหรือเหตุผลใดๆ
ฉันไดรับบทเรียนชีวิตอันนาทึ่งมากมายหลายเรื่องจากวลีส้ันๆ ตอนน้ีน่ีเอง

ขณะที่ฉันเขียนหนังสืออยู น้ี มันเปนเวลาบายแกๆ แลว และฉันก็ยังอยู
ในชุดนอนอยู เดฟพ่ึงโทรมาวาอยากพาฉันไปดูงานแสดงรถยนตมัสแตง ฉันบอก
คุณไดเลยวาถาจําเปนตองไปงานมอเตอรโชว ฉันก็จะยอมไปเพราะความรัก
ฉันไมอยากแตงตัวเลย อยากใสชุดนอนไปทั้งวันอยางน้ีมากกวา แตฉันก็จะยอม
ลุกข้ึนไปแตงตัว ในทํานองเดียวกัน เราทุกคนตางก็ตองเจอกับสถานการณที่เรา
ตองเลือกที่จะสวมใสความรักแบบไมมีเงื่อนไขกันทั้งน้ัน

ถาเราไมยอมเรียนรูที่จะดําเนินชีวิตโดยไมตองพ่ึงพาความรูสึก เราก็จะ
ไมสามารถรกัคนอ่ืนไดดวยความรกัของพระเจา และไมสามารถชวยเหลือคนในโลก
ทีเ่ดอืดรอนได คุณพรอมไหมทีจ่ะสวมใสความเมตตา? ถาคุณตองตอสูกบัความรูสึก
ทีอ่าจกาํลังขัดขวางไมใหคุณทาํในส่ิงทีถ่กูตองได ขอใหถามตวัเองวา "ถาเปนพระเยซู
พระองคจะทําอยางไรในสถานการณแบบน้ี?" ฉันแนใจวา ถาเดฟหมดความอดทน
กบัฉัน ฉันกค็งไมมีทางเปนคนอยางทีเ่ปนอยูในวันน้ีได เขาฟงเสียงหัวใจของตวัเอง
ไมใชเสียงของอารมณ น่ันแหละคือส่ิงที่ฉันกําลังหนุนใจ ใหคุณทําอยูในตอนน้ี

ความรักไมยอมเดินหนีไปเฉยๆ

การที่เรารักคนอ่ืน ไมไดหมายถึงปลอยใหเขาเอาเปรียบเรายังไงก็ได ไมใช
ปลอยใหเขาไดส่ิงดีๆ ในชีวิตโดยตองทําอะไร พระคัมภีรกลาววาพระเจาทรง
ตักเตือน และตีสอนทุกคนที่พระองคทรงรัก (ดู ฮบ. 2:6) การตักเตือนไมใชการ
ลงโทษ แตเปนการฝกฝนใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกตอง บางครั้ง การฝกฝนน้ันอาจ
ทําใหตองงดการอวยพรไป แตพระเจาจะทรงประทานปจจัยพ้ืนฐานในชีวิตแกเรา
เสมอ ถาเรารองขอตอพระองค พระคัมภีรกลาววา เราสามารถเผชิญกับการ
ทดลองใจทกุรูปแบบได ถาเราตองการสติปญญา เราก็สามารถทลูขอจากพระเจา
ผูทรงประทานแกเราดวยความเต็มพระทัย และไมตําหนิติเตียน หรือคอยจับผิด
(ดู ยากอบ 1:1-5) น่ันเปนภาพที่สวยงามมาก!
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ฉันคงไมซ้ือรถยนตใหมใหคนติดยาเปนแน เพราะรูวาเขาคงเอารถไปขาย
แลกยา แตฉันสามารถเล้ียงขาวเขาและใหเขามีที่อาบนํ้า และใหความหวังใจที่จะ
มีชีวิตใหมแกเขา ฉันสามารถบอกกับเขาวา พระเจาทรงรักเขาและประสงคจะ
ชวยเหลือเขา ฉันสามารถที่จะไมตัดสินเขา เพราะถาตัดสินเขาเสียแลวฉันก็
ไมสามารถที่จะรักเขาไดอีก

บอยครัง้ ถามีใครทําใหเราเจ็บใจ หรอืเปนคนทีเ่ขากบัคนอ่ืนไดยาก เรามักจะ
อยากกนัเขาออกไปจากชีวิตของเรา แตถาพระเจาตองการใหเราสรางความสัมพันธ 
กับเขาละ? เปนการงายที่เราจะเดินหนี หรือกันคนที่มีปญหาเหลาน้ีออกไปจาก
ชีวิตของเราเสีย แตน่ันไมใชส่ิงที่พระเจาตองการเสมอไป เราจะตองเรียนรูที่จะ
มองเห็นความรกัแทในแตละสถานการณ และใชความรกัน้ัน โดยไมตองยอมจํานน
ตอความรูสึกใดๆ

คําถามขอหน่ึงที่มีคนถามฉันอยูบอยๆ คือ "ฉันควรจะคบกับคนอยางน้ีตอไป
อีกนานแคไหน?" น่ันเปนคําถามที่หัวใจของคุณเทาน้ันสามารถตอบได มีเพียง
พระเจาเทาน้ันที่สามารถเขาใจถึงสถานการณไดทั้งสองฝาย และพระองคจะทรง
นําพาคุณเองในการตัดสินใจ ถาคุณตองการทําตามนํ้าพระทัยของพระองค
อยางแทจริง ไมใชตามใจของตนเอง ขอใหจําไววา การเขารวมในการปฏิวัติดวย
ความรัก หมายถึงเราตองพรอมและเต็มใจที่จะรักคนอ่ืน ถึงแมมันจะดูเหมือน
เปนไปไมไดก็ตาม

เมื่อเราถกถึงเรื่องความรักแบบไมมีเงื่อนไขกับคนอ่ืน คําถามอีกขอหน่ึง
ที่มักจะเกิดข้ึนเสมอๆ ก็คือ "ฉันตองเปนฝายใหอยูเสมอ ไมวาคนอ่ืนจะทํากับฉัน
อยางไรใชหรือไม?" คําตอบคือ ไมใช

สมมุติวาเรามีญาติคนหน่ึงที่ ติดยาหรือเหลามาจนเกือบทั้ งชีวิต และ
เขาเปนคนไมมคีวามรับผดิชอบเลย ทกุคนในครอบครวัทุมเททัง้เวลา เงนิทอง และ
เรี่ยวแรงไปมากมายเพ่ือชวยเหลือเขา แตสุดทายเขาก็กลับไปทําตัวเหมือนเดิม
อยูตลอด น่ีเปนเหตุการณหน่ึงที่มารมักจะใชความออนแอของคนในครอบครัว
ในลักษณะน้ี เพ่ือทําใหคนที่รักเขาและคอยชวยเหลือเขาเกิดความรูสึกทอใจ และ
หมดเรี่ยวหมดแรง บางทีเราตองยอมรับความจริงวา ไมวาเราจะชวยเหลือเขา
มากแคไหน มันก็คงไมมีประโยชนอะไร ถาเขาไมยอมเราใหชวยเหลือเขาจริงๆ
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อันที่จริงแลว ถาเราชวยคนแบบน้ีดวยความเสียสละมาตลอด เราก็นาจะหยุด
ใหความชวยเหลือเขาไดแลว น่ีเปนเรื่องที่ไมอาจตัดสินใจไดงายๆ หรือตองเรงรีบ
แตเปนเรื่องที่จําเปนตองตัดสินใจทํา

บางครั้ง ในฐานะที่เปนคริสเตียนเรามักจะถูกตําหนิวาไมไดปฏิบัติตาม
ความรักของพระคริสตอยางแทจริงในเวลาที่เจอกับสถานการณแบบน้ี เราอาจ
ไดยินเขาพูดวา "พ่ีจะอางวาพ่ีรักคนอ่ืนไดยังไง นองของพ่ีแทๆ พ่ียังไมยอม
ชวยเหลือเลย?" ถึงแมจะเปนเรื่องยาก แตส่ิงที่เราควรทําก็คือ เราตองมั่นคง
และบอกเขาวา "ถานายพรอมจะเผชิญหนากับปญหา และอยากแกปญหาจริงๆ
เมื่อไหร ก็มาบอกพวกเราแลวกัน" แตฉันรูวา เราไมอาจปลอยใหเขาทําตัว
เหลวแหลก และทํารายชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆ ได

เราไมควรปลอยใหคนที่เรารักที่กําลังมีปญหาชีวิตอยูในสภาพไมมีขาวกิน
หรือเจ็บปวยโดยไมย่ืนมือเขาไปชวยเหลือ แตเราก็ตองไมปลอยใหเขามารบกวน
สันตสุิขในชีวิตเรา หรอืใชเราเปนเครือ่งมอือยูตลอด การทีเ่ราจะรกัใครไมไดแปลวา
ตองคอยทําทุกอยางใหเขาไปหมด ทั้งๆ ที่น่ันเปนหนาที่ที่เขาจะตองทําเพ่ือตัวเอง

ความเมตตาทําให เราชวยเหลือคนที่ ไมสมควรไดรับ แตความรักแบบ
ไมมีเงื่อนไข ไมใชการเปดชองใหคนทําตัวขาดความรับผิดชอบในขณะที่เราคอย
จายคานํ้า คาไฟใหเขา ความเมตตาใหโอกาสคนมากมาย และความรักแบบไมมี
เงื่อนไขจะไมมีวันยอมแพ แตจะอธิษฐานและพรอมที่จะกาวออกมาจากเงามืด
เพ่ือหยิบย่ืนความชวยเหลือเสมอ ถาทําแลวจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงได

พระเจาประสงคใหความรักของพระองคหล่ังไหลผานทางเราไปสูคนอ่ืน
เราตองเรียนรูที่จะรักตนเองอยางสมดุล เพราะถาไมรักตัวเองแลวเราก็จะไมมี
ความรักที่จะไปสูคนอ่ืนได เราจําเปนตองรับเอาความรักของพระเจา และให
ความรักน้ันเยียวยาเรา โปรดจําไววา ส่ิงที่ เราไมมีอยูเราก็ใหคนอ่ืนตอไมได
แตเราอยาหยุดอยูเพียงแคน้ัน พระเจาทรงเยียวยาเราเพ่ือใหเราสามารถนําการ
เยียวยาน้ันไปสูคนอ่ืนได พระเจาทรงประสงคใหเราเปล่ียนผานจากการเปนคนที่
รับการชวยกูไปเปนคนที่ชวยกูผู อ่ืน ความรักแบบมนุษยจะมาถึงที่ส้ินสุดเสมอ
แตขอบคุณพระเจาที่ความรักของพระเจาไมไดเปนเชนน้ัน พระเจาทรงสัญญา
กับเราวา ความรักของพระองคไมมีวันลมเหลว!



ความรกัไม่ชา่งจดจาํความผดิ

ความรัก ไมช่ืนชมยินดีในความช่ัวราย แตช่ืนชมยินดีในความจริง
ความรักปกปองอยูเสมอ ไววางใจ มีความหวัง และเพียรอดทนอยูเสมอ

1 โครินธ 13:6-7




คุณเปนสุดยอดนักบัญชีหรือเปลา? คุณเปนคนชอบเก็บ ชอบจดจํารายการ
ความผิดที่คนอ่ืนทําตอคุณไวหมดหรือเปลา? เปนเวลาหลายปทีเดียว ที่ทุกครั้ง
เมือ่ฉันกบัเดฟทะเลาะกัน ฉันมักจะชอบขุดคุยเอาเรือ่งราวเกาๆ ทีเ่ห็นวาเขาทําผดิ
ออกมาพูดซํ้า ฉันยํ้าเตือนถึงความผิดพลาดที่เขาเคยทําไว จนเขาแปลกใจมาก
เพราะฉันสามารถจดจําเรื่องเกาๆ ไดหมด ครั้งหน่ึงฉันจําไดวา เขาพูดแบบน้ี "ผม
สงสัยจริงวาคุณเก็บสะสมเรื่องราวเหลาน้ีไวตรงไหนในหัว?" ฉันเปนคนชอบเก็บ
เรื่องตางๆ ไวนานเปนปๆ สวนเดฟยกโทษไดเร็ว และมักจะปลอยเรื่องตางๆ
ใหผานไป

เหนือส่ิงอ่ืนใด พระเจาตองการใหเรารกัซ่ึงกนัและกนั แตมนัจะเปนไปไมไดเลย
ถาปราศจากการยกโทษใหกนัอยางส้ินเชิง เราไมสามารถรกัคนทีเ่ราโกรธ หรอืรูสึก
ขมข่ืนตอเขาไดอยางจริงใจหรอก เปาโลเขียนถงึชาวโครนิธวา "ความรกั (ความรกั
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ของพระเจาในตัวเรา) ไมคิดเห็นแกสิทธิของตนเองอยูฝายเดียว เพราะความรักไม
เห็นแกประโยชนสวนตวั ความรกัไมข้ีโมโห หงดุหงดิงาย หรอืขมข่ืน ความรกัไมชาง
จดจําความผิดที่ถูกกระทํา (มันไมใสใจในเรื่องที่ถูกทําราย)" (1 โครินธ 13:5ข)

เชือ่ในสวนดีเสมอ

ถาเราอยากจะรักคนอ่ืน เราตองยอมใหพระเจาเปล่ียนแปลงวิธีการที่เราคิด
ตอคนอ่ืนและการกระทําของเขา เราอาจจะเช่ือในทางรายและตั้งขอสงสัยใน
ทกุเรือ่งทีค่นอ่ืนทําและพูด แตความรกัแทจะเช่ือในสวนดขีองเขาอยูเสมอ การทีเ่รา
จะคิดและเช่ือส่ิงใดน้ัน เปนเรือ่งทีเ่ราเลือกได รากเหงาของปญหาสวนใหญในชีวิต
ของเราคือการที่เราไมยอมควบคุม หรือสรางวินัยใหแกความคิดของเราน่ันเอง
การที่เราเลือกที่จะไมใชวินัยในการคิดของเรา เทากบัเราเลือกทีจ่ะเช่ือในสวนราย
ของคนอ่ืน หรือเปนคนข้ีระแวงสงสัยไปโดยอัตโนมัติ

ผูเผยพระวจนะเยเรมียถามประชาชนวา "กรุงเยรูซาเล็มเอย... ความคิด
ช่ัวรายของเจาน้ันจะสิงอยูในใจของเจานานสักเทาใด?" (ด ูยรม. 4:14) ส่ิงทีพ่วกเขา
เลือกที่จะคิดน้ันเปนส่ิงที่นาระคายเคืองตอพระเจา

เมือ่เราเลือกทีจ่ะเช่ือในสวนดี เรากส็ามารถทีจ่ะปลอยทุกเรือ่งราวทีอ่าจเปน
ผลเสียตอความสัมพันธอันดีผานไป ฉันสามารถประหยัดพลังงานไปไดมากมาย
ไมตองเอาไปใชในการโกรธ โดยการบอกกบัตวัเองวา "ถึงแมคําพูดหรอืการกระทํา
ของเขาจะทําใหฉันเสียใจ แตฉันขอเลือกทีจ่ะเช่ือวา เขามเีจตนาด"ี ฉันพูดกบัตวัเอง
ซํ้าๆ จนกระทั่งความรูสึกโกรธคอยๆ ละลายหายไป ฉันจะพูดในทํานองแบบน้ี
"ฉันเช่ือวา เขาคงไมเขาใจหรอกวาการกระทําของเขากระทบจิตใจฉันอยางไรบาง
ฉันเช่ือวาเขาไมไดตัง้ใจทีจ่ะทาํรายจิตใจฉัน เขาคงไมเขาใจหรอกวานํ้าเสียงแบบน้ัน
มนัเปนยังไง บางทวัีนน้ีเขาอาจรูสึกไมคอยสบายเทาไหร หรอืไมกค็งกําลังเจอปญหา
สวนตัวจนทําใหเขาไมคอยจะระมัดระวังในการกระทําของตนเองซักเทาไหร"

ฉันรูดจีากประสบการณวา การคอยจดจําความผดิทีค่นอ่ืนทาํตอเราไวน้ัน เปน
เหมือนยาพิษที่คอยทํารายตัวเราเองและไมไดทําใหคนอ่ืนไดรับการเปล่ียนแปลง
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ไปในทางทีด่ีข้ึนเลย หลายครั้งเราอาจทําใหเวลาสูญเปลาไปทัง้วัน เพราะเราโกรธ
ใครบางคนซ่ึงไมรูตัวดวยซํ้าวาเขาไดทําใหเราไมสบายใจ เขามีความสุขไปตาม
ประสา สวนเรากลับทําใหเวลาสูญไปเปลาๆ

ถาเราอยากจดจํา ก็นาจะจดจําแตเรือ่งดีๆ  ทีค่นพูดและกระทํา ดีกวาไปคอย
จดจําขอผิดพลาดตางๆ ที่เขาเคยกระทํามา ใชไหม?

ตัวอยางของการจดจําเร่ืองราวแงลบ:
เดฟชอบน่ังดูรายการกฬีาอยูตลอด และเขารูดวีาฉันไมชอบกีฬาเอาเสียเลย
เดฟจะคอยแกไขรายละเอียดของเรื่องราวตางๆ ที่ฉันพยายามเลา เมื่อฉัน

ตองการความเขาใจ เดฟกลับพยายามใหขอแนะนําแกฉัน
นับแตแตงงานกันมาส่ีสิบสองป ฉันนับดวยมือเดียวไดเลยวาเดฟเคยสง

ดอกไมใหฉันมาแลวกี่ครั้ง
เดฟพยายามวางแผนออกไปตกีอลฟกับเพ่ือนๆ ของเขา โดยไมเอยปากถาม

ดวยซํ้าวาฉันจะทําอะไรในชวงน้ัน หรือฉันวางแผนอะไรไวบางหรือเปลา

ตัวอยางของการจดจําเร่ืองราวในแงบวก:
เดฟจะรีบยกโทษใหเสมอทุกครั้งที่ฉันทําผิดตอเขา
เดฟใหฉันมอิีสระทีจ่ะเปนตวัของตวัเองอยางเตม็ที ่เดฟไมชอบทิง้อะไรเรีย่ราด

เขาไมใชคนที่ชอบทําอะไรแลวปลอยใหคนอ่ืนตองมาคอยเก็บกวาดตามหลัง
เดฟบอกรักฉันทุกวัน และบางวันก็บอกหลายครั้ง
เดฟเอยปากชมเชยฉันเรื่องเส้ือผา และการแตงกายเสมอ
เดฟซ้ือของใหฉันทุกอยางที่อยากได ถาเรามีเงินพอ
เดฟเต็มใจพาฉันไปทุกที่ทุกแหงที่ฉันอยากไป
เดฟเปนคนที่มั่นคงทางอารมณมาก เขาแทบจะไมเคยอารมณเสียเลย
เดฟคอยปกปองฉันอยูตลอด ฉันจะรูสึกปลอดภัยเสมอเมื่ออยูกับเขา
มองเห็นไดชัดเลยวา รายการดานบวกยาวกวารายการดานลบ และฉันคิดวา

มันคงเปนแบบเดียวกันสําหรับคนสวนใหญ ถาเพียงแตเราจะยอมใชเวลาน่ังลง
เขียนบันทึกสวนที่ดีๆ ไว เราควรจะมองหาและช่ืนชมยินดีกับส่ิงดีที่อยูในโลก
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และในตัวคนอ่ืนๆ เพราะเราเอาชนะความช่ัวรายไดดวยความดี การคิดและพูดถึง
สวนดขีองคนอ่ืน ทําใหเราแทบจะไมสังเกตเห็นขอบกพรองตางๆ ของเขาซ่ึงครัง้หน่ึง
อาจเคยเปนเรื่องที่รบกวนจิตใจเรา

อยาทําใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสียพระทัย

เราสามารถทําใหพระวิญญาณบรสุิทธ์ิทรงรูสึกเศราพระทยัได โดยความโกรธ
อารมณเสีย การไมยอมยกโทษ ความขมข่ืน การทะเลาะเบาะแวง และการโตเถยีงกนั
พระคัมภีรกระตุนเตือนเราใหขจัดความมุงราย ความเคียดแคน และความต่ําชา
ทุกรูปแบบออกไป เมื่อคิดวาฉันอาจเปนเหตุใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา
รูสึกเศราพระทัยได ฉันกพ็ลอยรูสึกเศราไปดวย ฉันยังจําไดวาฉันเคยเปนคนข้ีโมโห
เพียงใด ฉันรูวาฉันทําใหพระองคเสียพระทัยจริง และฉันไมอยากจะกลับไป
เปนอยางน้ันอีกแลว ทางเดียวที่ฉันสามารถเล่ียงเรื่องน้ีไดก็คือ โดยการเอาจริง
เอาจังในการกําจัดความรู สึกที่ ไมดีตางๆ ที่มีตอคนอ่ืนออกไปทันทีที่มันเริ่ม
กอตวัข้ึน เราตองทําตัวเปนประโยชน ชวยเหลือผูอ่ืน และมีใจกรุณาตอกันและกัน
พรอมที่จะยกโทษใหแกกันและกันดวยใจกวางขวาง ดังที่พระเจาไดทรงยกโทษให
แกเราแลวในพระคริสต (ดู อฟ. 4:30-32).

ความโกรธของเราเปนเหตุใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิเศราพระทัย ไมใชเพราะ
พระเจาประสงคใหเรารกัซ่ึงกนัและกันเทาน้ัน แตเพราะพระองคทรงทราบวา มนัมี
ผลเสียตอเราดวย และพระองคทรงประสงคใหเราเปนสุขกับชีวิตที่มีเสรีภาพ
เราควรจะประพฤติตามอยางพระเจาและเลียนแบบพระองค พระองคทรงชา
ในการโกรธเปยมไปดวยพระเมตตา และวองไวในการยกโทษ ความโกรธของเรา
ไมไดทําใหเกิดความชอบธรรมอยางที่พระเจาทรงเรยีกใหเราเปนเลย

ความรักแทน้ันไมไดข้ึนอยูกับวาเรารูสึกอยางไร เชนเดียวกับการยกโทษ
ที่แทจริงดวย ทั้งสองส่ิงน้ีข้ึนอยูกับการตัดสินใจของเรา ไมไดข้ึนอยูกับความรูสึก
ฉันไดเรียนรูวา ถาฉันเลือกที่จะยกโทษใหใครแลว ในที่ สุดความรู สึกของฉัน
ก็จะคอยๆ เปนไปตามการตัดสินใจน้ัน การยกโทษใหผูอ่ืนชวยใหฉันคุยกับเขาได
ไมตองกีดกันเขาออกไปจากชีวิต มันทําใหฉันอธิษฐานเผื่อเขาและอวยพรเขาได
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ทําใหฉันพูดถึงเขาในแงดี ไมใชในแงลบหรือในทางราย เราใสใจกับความรูสึก
ของเรามากเกินไป ที่จริงแลวเราควรจะจําไววาความรูสึกของเราน้ันปรวนแปร
ไมแนไมนอนเลย แตส่ิงที่ไมเปล่ียนแปลงเลยน้ันคือความรัก

อดกล้ันตอกันและกัน

ถาเรารักซ่ึงกันและกันอยางแทจริง เราจะยอมผอนหนักผอนเบา และรูจัก
อดกล้ันตอกนัและกนั (ด ูอฟ. 4:1-2) การอดกล้ันตอกนั ไมไดหมายถงึการหาขออาง
ปลอยใหใครทําผิดอยางไรกไ็ด ความผดิก็คือความผดิ การเสแสรง หรอืการทําเปน
ไมรูไมเห็นก็ไมไดชวยอะไร แตการอดกล้ันตอกันและกันหมายถึงเรายอมที่จะ
ใหคนอ่ืนไมตองเปนคนสมบูรณแบบก็ได เราส่ือสารดวยถอยคําและทาทีของเรา
ไปยังเขาในทํานองวา "ฉันจะไมปฏเิสธคุณถึงคุณจะทําไปแบบน้ัน ฉันจะไมหมดหวัง
กับคุณ ฉันจะชวยคุณจัดการแกไขเรื่องน้ี และฉันเช่ือในตัวคุณนะ"

ฉันบอกกับลูกๆ ทุกคนวา ถึงแมฉันอาจจะไมไดเห็นดวยกับพวกเขาเสมอไป
ในทุกเรือ่ง แตฉันจะพยายามเขาใจและจะรกัพวกเขาอยูเสมอ ฉันอยากใหพวกเขา
รูวาพวกเขาพ่ึงพาฉันได และเปนคนที่พวกเขาไวใจไดเสมอ

พระเจาทรงทราบถงึความผดิของเราทกุอยาง แตพระองคกยั็งทรง เลือกสรร
เรา พระองคทรงทราบถึงขอผิดพลาดของเรากอนที่มันจะเกิดข้ึนจริงเสียอีก
พระองคสงสัญญาณใหเรารับรูวา "เรายอมใหเจาเปนคนที่ไมสมบูรณแบบได"
พระองคทรงสัญญาวา จะไมทรงละเลยหรือหลงลืมเราเสีย (ดู ฮบ. 13:5)

เดฟยอมใหฉันเปนตัวของตัวเอง ทั้งๆ ที่ทุกอยางในตัวฉันน้ันไมมีอะไร
สมบูรณแบบเลย เขาไมเคยกดดันฉันวา "ตองเปล่ียนนะ ไมงั้น..." ฉันไมเคยรูสึก
กลัววาเขาจะไมยอมรบัฉันเลยทีเ่ปนภรรยาทีไ่มสมบูรณแบบ คงมีหลายอยางในตวั
แตละคนในครอบครวัเราหรอืคนทีใ่กลชิดกบัเราทีเ่ราอยากใหเปล่ียนแปลง แตถาเรา
รักใครสักคนจริงๆ เราก็จะยอมรับทุกอยางในตัวเขา เรายอมรับทั้งสวนที่ดี และ
สวนทีไ่มคอยดดีวย ความจรงิคือ ไมมใีครเลยทีเ่ปนคนสมบรูณแบบ ถาเราคาดหวัง
ความสมบรูณแบบ กเ็ทากบัเรากาํลังอยากจะพบกบัความผดิหวัง หรอืบางครัง้กเ็ปน
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ความขมข่ืนเสียดวยซํ้า การอดกล้ันตอกันและกันทําใหชีวิตเราสบายข้ึน และ
ที่สําคัญย่ิงกวาน้ัน มันแสดงใหเห็นวาเรากําลังเช่ือฟงพระเจาดวย

เมื่อมีใครทําบางอยางที่คุณไมเขาใจเอาเสียเลย แทนที่จะพยายามหาทาง
วิเคราะหวิจัยเขา ก็บอกกับตัวเองวา "เอาเถอะ เขาเปนแคมนุษย" พระเยซูทรง
ทราบถงึธรรมชาตขิองมนุษยด ีดงัน้ันเมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นเขาทําในส่ิงที่
ไมนาทําเลย พระองคกไ็มไดตกใจ พระองคยังทรงรกัเปโตร ถงึแมเปโตรจะปฏเิสธวา
ไมรูจักพระองค พระองคยังทรงรกัสาวกของพระองค ถึงแมพวกเขาจะไมสามารถ
อดนอนเพ่ืออธิษฐานรวมกบัพระองคในยามทีพ่ระองค กําลังทกุขทรมานใจ ส่ิงใดๆ
ที่คนอ่ืนทําจะไมสามารถทําใหเราหยุดรักเขาไดเลย ถาเราทําใจไวลวงหนาวา
เขาไมมีทางเปนคนสมบูรณแบบได และเราก็เตรียมใจไวแลวที่จะตองเผชิญกับ
ธรรมชาติแบบมนุษยซ่ึงก็มีอยูในตัวเราทุกคนอยูแลว

ไมเพียงแตเราตองไมชางจดจําความผิดของคนอ่ืนเทาน้ัน แตเราควรเลิก
จดจําส่ิงที่เราเช่ือวาตัวเองทําถูกอีกดวย การคิดวาถือตัววาสูงสงเกินไปมักจะ
ทําใหเราขาดความอดทนและขาดความเมตตาตอคนอ่ืน อัครทูตมัทธิวกลาววา
ถาเรากระทําการด ีเราไมควรใหมือขวารูการกระทําของมอืซายเสียดวยซํ้า (ด ูมธ.
6:3) สําหรับฉันเห็นวา ขอน้ีหมายถึงการที่ ฉันจะตองไมนึกถึงแตคุณความดี
หรอืนิสัยทีด่ีๆ  ของตัวเอง แตเราควรจดจออยูกบัการสําแดงความรกัใหแกคนอ่ืนๆ
ที่เราไดพบพาน น่ันแหละคือจุดเนนหลักของการเปนนักปฏิวัติดวยความรัก!

ความรกัปกปดความผิด

อัครทูตเปโตรกลาววา เหนือส่ิงอ่ืนใดเราควรจะรักซ่ึงกันและกันใหมาก
เพราะความรกัยอมปกปดความผดิไดมากหลาย (ด ู 1 ปต. 4:8) ความรกัไมเพียงแต
ปกปดความผิดพลาดหน่ึงอยางเทาน้ัน แตปกปดความผิดมากหลาย ความรัก
ของพระเจาที่มีตอเราก็ไมเพียงแตจะปกปดความบาปของเราเทาน้ัน แตยอมจาย
ทุกอยางแทนเราเพ่ือจะกําจัดความบาปเหลาน้ันใหหมดไปดวย ความรักเปนส่ิงที่
ทรงพลังในการลางชําระ ฉันอยากใหคุณสังเกตส่ิงที่เปโตรกลาวไวน่ันคือ จงรักกัน
เหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน
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เปาโลสอนอยางเดียวกันสําหรับชาวโคโลสีดวย เพ่ือหนุนใจพวกเขาใหสวม
ความรักทับทุกส่ิงทั้งหมด (ดู คส. 3:14) ครั้งแลว ครั้งเลาที่เราเห็นคําเตือนสติ
ในพระคัมภีรอยูตลอด เพ่ือใหเรารกัซ่ึงกนัและกนั โดยไมใหส่ิงอ่ืนใดเขามากลายเปน
อุปสรรคขัดขวางได

เมื่อเปโตรทูลถามพระเยซูวา เราควรยกโทษใหพ่ีนองที่ทําผิดตอเรากี่ครั้ง
พระเยซูตรัสกับเขาวา ใหยกโทษอยูทุกครั้งไป (ดู มธ.18:21-22) เปโตรเสนอวา
เจ็ดครัง้ ซ่ึงฉันก็มกัจะสงสัยอยูตลอดวา สงสัยเปโตรคงยกโทษไปแลวหกครัง้ และ
เขาคิดวาเขามกีําลังทีจ่ะยกโทษไดอีกครัง้เดยีว ถาเราตองการเขาสวนกบัการปฏวัิติ
ดวยความรกั เราจะตองเขาใจไววา เราจําเปนตองมกีารยกโทษอยางมากมายทีจ่รงิ
มันคงตองกลายเปนสวนหน่ึงในประสบการณชีวิตประจําวันของเราเสียดวยซํ้า
บางอยางที่เราจําเปนตองยกโทษน้ันอาจเปนเรื่องเล็กนอย และยกโทษไดงาย
แตบางครั้งก็มีเรื่องใหญเขามาและเราอดนึกสงสัยไมไดวา เราจะเอาชนะมันได
หรือเปลา จงจําไววาพระเจาจะไมส่ังใหเราทําส่ิงใดโดยไมไดทรงประทานความ
สามารถแกเราใหทําส่ิงน้ันได เราสามารถยกโทษใหทุกคน ในทกุเรือ่งราวได ถาเรา
ยอมใหความรกัแบบพระเจาไดหล่ังไหลผานทางตัวเรา

เมื่อเราปกปดความผิดของคนอ่ืน เราก็ไดรับพระพร และเมื่อเราเปดเผย
ความผิดน้ันออกมา เรากไ็ดรบัคําสาปแชง สวนหน่ึงของการปกปดความผิดพลาด
ลมเหลวของคนอ่ืนก็คือ การทีเ่ราเก็บรกัษาเรื่องน้ันไวเปนความลับ อยารบีไปบอก
แกคนอ่ืน ถาเรารูถงึความผิดของคนหน่ึงคนใด จงเกบ็รักษาความลับของคนอ่ืนไว
เชนเดยีวกบัทีคุ่ณตองการใหเขาเกบ็ความลับของคุณ เราเห็นเรือ่งราวในพระคัมภีร
เรือ่งหน่ึง เปนเหตุการณทีโ่นอาหเมาเหลาและนอนเปลือยการอยูในเต็นทของทาน
บุตรชายของทานคนหน่ึงเห็นแลวก็เอาไปเลาใหพ่ีนองอีกสองคนฟง เปนเหตุให
เขาไดรับคําสาปแชงในชีวิตนับแตวันน้ันเปนตนมา บุตรชายอีกสองคนซ่ึงไดฟง
เรือ่งน้ัน ไดเดนิถอยหลังเขาไปในเตน็ทเพ่ือจะไดไมเห็นความเปลือยเปลาของบดิาตน
แลวไดเอาผาคลุมกายทานไว พระคัมภีรบอกเราวา เขาทั้งสองไดรับการอวยพร
(ดู ปฐก. 9:20-27) การเปลือยกายของโนอาห หมายถึง ความผิดพลาดในการ
ตัดสิน เปนขอบกพรอง และเปนความบาปของเขา พระคัมภีรตอนน้ี ใหบทเรียน
อยางชัดเจนวา เราตองปกปองความผิดของกันและกันไว ไมใชเอาไปเปดเผย
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พระเยซูทรงสอนไววา เมื่อพ่ีนองกระทําผิดตอเราแลว เราจะตองจัดการกับ
เรื่องน้ันอยางไร (ดู มธ. 18:15-17) พระองคตรัสวา ส่ิงแรกที่ตองกระทําก็คือ
ใหไปหาผูน้ันเปนสวนตัวแลวแจงความผิดแกเขา ถายังไมไดผล ก็ใหพาพยานไป
พรอมกันอีกสองสามคน โดยหวังใจวา เขาจะรูสึกสํานึกตัวและกลับใจใหม ถาเรา
เพียงแตทําตามคําแนะนํางายๆ น้ี เราคงหลักเล่ียงปญหายุงยากไดมากมาย
หลายเรื่องทีเดียว ฉันบอกคุณไดเลยวามีมากมายหลายครั้งที่คนมาหาฉัน เพ่ือให
ชวยแกปญหา ซ่ึงเปนเรือ่งที่เขาควรจะไปจัดการแกไขเปนสวนตัวมากกวา เพราะ
เปนเรื่องระหวางเขากับคนที่เขาคิดวาไดทําผิดตอเขา อยากลัวจนไมกลาเผชิญ
กับใครถาคุณคิดวาจําเปนตองทําจริงๆ บางครั้ง วิธีที่จะยกโทษไดเร็วที่สุดก็คือ
การเปดใจคุยกันถึงประเด็นปญหาน้ัน การมีเรื่องตอกันแตเก็บซอนไวก็เปรียบ
เหมอืนกับเรามีอาการอักเสบแตไมยอมเยียวยารักษา มีแตจะคอยๆ แยลงไปทกุที
จนเราเจ็บปวย เราจําเปนตองทําความสะอาดบาดแผลน้ันในทนัท ีกอนทีม่นัจะสาย
เกินไป

พระคัมภีรกลาวถึงเรื่องราวของชายคนหน่ึงช่ือโยเซฟ ซ่ึงถูกพ่ีชายของเขา
ขายไปเปนทาส หลายปตอมาเมื่อพ่ีนองของโยเซฟรูวาทานยังมีชีวิตอยูและได
เปนใหญเปนโต ดูแลคลังอาหารที่พวกเขาจําเปนตองไปขอซ้ือ พวกเขาก็รูสึก
หวาดกลัวทานมาก พวกเขาจําไดวาเคยทําไมดไีวกบัโยเซฟมากมายเพียงใด โยเซฟ
เองก็จําได แตทานเลือกที่จะเก็บเรื่องน้ันไวเปนความลับ ไมยอมเปดเผยใหใครรู
ทานเรยีกพวกพ่ีชายเขาไปคุยเปนสวนตวั แลวบอกพวกเขาวาทานไมใชพระเจา และ
หนาที่ ในการแกแคนน้ันเปนเรื่องของพระเจา ไมใชของทาน ทานไดยกโทษ
ใหคนเหลาน้ันอยางส้ินเชิง และบอกพวกเขาวาอยากลัวไปเลย และสุดทายก็ได
จัดหาเสบียงเพ่ือใหพวกเขานํากลับไปเล้ียงดูครอบครัวดวย ไมนาแปลกใจเลยที่
โยเซฟเปนผูนําที่ทรงอิทธิพลมากคนหน่ึง ไมวาทานจะไปที่ใดก็เปนที่รักใครของ
ประชาชน ทานรูถึงพลังของความรัก และรูถงึความสําคัญของการยกโทษใหแกคน
อยางส้ินเชิง!
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ลบลางบันทึกใหหมด

ทําไมไมลองลบลางบัญชีความผิดที่คนอ่ืนทําไวกับคุณ ซ่ึงตอนน้ีคงลวงเลย
เวลาชําระไปหมดแลว และประทับตราลงไปวา "ชําระหมดแลว" "ความสุขเปนของ
คนทีพ่ระผูเปนเจาไมทรงถือโทษ" (รม. 4:8) น่ันไมไดหมายถงึวา พระเจามองไมเห็น
ความบาปของเขา แตหมายความวา เพราะความรักพระองคจึงไมไดทรงถือโทษ
ตอคนบาป ความรกัสามารถยอมรบัวาไดมกีารทําผดิไปจรงิ แตกล็บลางไปเสียกอน
ที่มันจะจดจําไวในใจ ความรักจะไมบันทึกหรือจดจําความผิดใดๆ ไว แบบน้ีเอง
ที่ทําใหความขมข่ืนไมสามารถงอกข้ึนมาได

พวกเราบางคนเปนหวงเรื่องความจําของตัวเอง แตที่จริงแลวเรานาจะลืมๆ
บางเรื่องไปบางจะดีกวา ฉันวา บางทีเราไปจดจําเรื่องที่ควรลืม และเราลืมเรื่อง
ที่ควรจํา บางทีส่ิงที่คลายคลึงกับพระเจามากที่สุดที่เราสามารถทําไดในชีวิตน้ี
ก็คือ การยกโทษและการลืมเสีย บางคนบอกวา "ฉันยอมยกโทษใหเขา แตฉันจะ
ไมมีวันลืมความผดิน้ันเลย" ความจรงิน้ัน ถาเรายังยึดติดอยูกบัความทรงจําแบบน้ี
เทากับเรายังไมไดยกโทษใหคนอ่ืนอยางแทจริง คุณอาจจะถามวา เราจะลืมเรื่อง
ทีท่ําใหเราเจ็บปวดไปไดอยางไร คําตอบก็คือ เราตองเลือกทีจ่ะไมคิดถงึเรือ่งน้ันอีก
เมื่อเรื่องเหลาน้ันแวบเขามาในความคิด เราจะตองกําจัดความคิดน้ันออกไป และ
เลือกที่จะคิดถึงส่ิงที่จะมีประโยชนตอเราเทาน้ัน

การลบลางบันทึกความผิดทั้งหมดเหลาน้ีเสียจะสงผลดีตอคุณมาก มันจะ
ปลดปลอยความกดดันออกไป และทําใหชีวิตของคุณมีคุณภาพที่ดีข้ึน ความสนิท
สนมระหวางคุณกับพระเจาจะรื้อฟนข้ึนมาใหม ความปติยินดีและสันติสุขของคุณ
จะเพ่ิมพูนข้ึน สุขภาพของคุณก็อาจดีข้ึนดวย เพราะใจที่สงบและไมหว่ันไหวน้ัน
ทําใหรางกายมีชีวิตและสุขภาพที่ดี (ดู สภษ. 4:30) ความขมข่ืน สรางกําแพงข้ึน
แตความรักสรางสะพาน!



การสาํแดงความรกัในทางปฏบิตัิ

จงประกาศพระกิตติคุณอยูทุกเวลา
สวนการประกาศดวยคําพูดน้ัน คอยใชเม่ือถึงคราวจําเปน

นักบุญ ฟรานซิส แหงแอสซีซิ




หนังสือเลมน้ีจะไรประโยชน ถาฉันไมไดนําเสนอวิธีการในทางปฏิบัติเพ่ือ
ใหคุณสามารถนําออกไปสําแดงความรักไดในทันที อยางที่ ฉันไดบอกไปแลว
กอนหนาน้ีวา ความรกัไมใชทฤษฎี หรอืเปนแคคําพูด แตมนัเปนการกระทําในฐานะ
ทีเ่ปนนักปฏวัิตดิวยความรกั เราควรมองหาหนทางใหมทีด่กีวา เพ่ือนําความรกัมาสู
ผูคนในโลกอยูเสมอ

ฉันอยากเตือนความจําคุณวา ไมสําคัญวาเราจะมีหรือทําอะไร ถาปราศจาก
ความรักเสียแลว เทากับเราไมมีอะไรและไมไดเปนอะไรเลย (ดู 1 คร. 13:1-3)
เปนเรือ่งจําเปนอยางย่ิงทีเ่ราจะตองสําแดงความรกัอยางเอาจรงิเอาจัง เพ่ือเห็นแก
อนาคตของสังคมเรา คนในทุกวันน้ีกําลังหิวกระหายอยากรูวาพระเจามีอยูจริง
หรอืไม อยากรูถงึความมุงหมายของการมชีีวิตอยูบนโลก และอยากรูวาถาพระเจา
มีอยูจริงทําไมโลกเราถึงยังเต็มไปดวยความช่ัวราย ฉันเช่ือวาถาพวกเขาเห็นถึง
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ความรักในเชิงปฏิบัติ มันก็จะเปนคําตอบสําหรับคําถามทั้งปวง พระเจาทรงเปน
ความรัก และพระองคทรงพระชนมอยู และทางหลักอันหน่ึงทีพ่ระองคทรงสําแดง
พระองคเองก็คือผานทางผูที่ เช่ือในพระองค โลกจําเปนตองเห็นถึงคุณภาพ
ของความรักที่ เปนจริงในการดําเนินชีวิต เขาจําเปนตองเห็นความอดทน
ความกรุณา การไมเห็นแกตัว และความเต็มใจที่จะยกโทษ พวกเขาจําเปนตอง
ไดเห็นคนที่ยอมเสียสละเพ่ือชวยเหลือคนอ่ืนที่ตกทุกขไดยาก การถูกสัมผัส
ดวยความรักมันกอใหเกิดความอบอุน เหมือนไดซุกตัวอยูในผาหม หนาเตาผิง
และเรามีฤทธ์ิเดชที่จะมอบของประทานแหงความรักน้ันใหแกผูอ่ืน!

จงอดทน

คุณลักษณะประการแรกของความรักที่กลาวไวในคําสอนของเปาโลใน
1 โครินธ 13 ก็คือความอดทน เปาโลเขียนไววา ความรักน้ันอดทนและย่ังยืนนาน
ความรักยอมทนกับความทุกขไดนาน ความรักทําใหเราหนักแนนและคงเสนคงวา
เสมอ แมส่ิงตางๆ จะไมเปนไปอยางที่เราอยากใหเปนก็ตาม

ฉันพยายามฝกฝนความอดทนกับพนักงานที่เช่ืองชา หาราคาสินคาไมเจอ
กระดาษพิมพหมด หรือเอาแตคุยโทรศัพทเพ่ือพยายามปลอบลูกคาทีก่ําลังหัวเสีย
ทั้งๆ ที่ฉันยืนอยูตอหนาเขาเพ่ือขอความชวยเหลือ มีพนักงานหลายคนที่เอยปาก
ขอบคุณฉันที่ยอมอดทนกับเขา ฉันแนใจวาพวกเขาคงโดนดุจากลูกคาหลายๆ คน
ที่ใจรอนและขาดความรักมามากพอแลว และฉันก็ไมอยากเอาปญหาไปทับถม
เขาอีก ฉันอยากมสีวนเปนคําตอบชีวิตใหเขามากกวา แนนอน เราทกุคนตางกเ็รงรบี
อยากใหมีคนมาบริการในทันที แตเพราะความรักไมไดคิดถึงแตประโยชนสวนตน
เทาน้ัน เราจึงตองรูจักคิดถึงใจของพนักงานมากกวาของเราเอง ไมนานมาน้ี

ไมสําคัญวาเราจะมีหรือทําอะไร ถาปราศจากความรัก
เสียแลว เทากับเราไมมีอะไรและไมไดเปนอะไรเลย
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พนักงานหางคนหน่ึงขอโทษขอโพยที่เธอชักชา ฉันจึงตอบเธอวาไมเปนไร ฉันไมได
มีเรื่องสําคัญเรงดวนอะไร ฉันเห็นเธอแสดงความโลงใจ และฉันก็รูทันทีวาฉันได
สําแดงความรักใหเธอเห็นแลว

พระคัมภีรหนุนใจใหเราอดทนอดกล้ันตอทุกคน และพยายามตรวจสอบ
ดอูารมณของเราอยูเสมอ (ด ู1 ธส. 5:14) ซ่ึงน่ันไมไดเพียงเปนคําพยานทีด่ตีอคนอ่ืน
เทาน้ัน แตมันยังเปนส่ิงที่ดีตอเราดวย ย่ิงเราอดทนเทาไหร เราก็เครียดนอยลง
เทาน้ัน! เปโตรกลาววา พระผูเปนเจาทรงอดกล้ันเปนพิเศษตอเรา เพราะพระองค
ไมทรงประสงคใหผูหน่ึงผูใดพินาศเลย (ด ู2 ปต. 3:9). น่ันเปนเหตุผลเดียวกันทีเ่รา
ควรจะอดทนตอกนัและกนั โดยเฉพาะอยางกบัผูคนในโลกซ่ึงกําลังแสวงหาพระเจา

เปาโลบอกทิโมธีวา ผูรับใชขององคพระผูเปนเจาน้ันจะตองเช่ียวชาญ และ
เปนครูที่เหมาะสม มีอารมณออนโยน พรอมที่จะอดทนอดกล้ันไวนาน มีใจกรุณา
และอดทนตอทกุคน (ด ู2 ทธ. 2:24) เราสอนคนอ่ืนทกุวันโดยทางการกระทาํของเรา
การสอนไมไดเกิดข้ึนดวยคําพูดเทาน้ัน สวนใหญแลวการกระทําจะดังกวา คําพูด
เราทกุคนมอิีทธิพลตอผูอ่ืนเสมอ ซ่ึงเราตองรูจักระวังวาเราจะใชอิทธิพลน้ันอยางไร
ไมเปนการดีตอช่ือเสียงของเราหรือของพระคริสตเลยถาเราใสจ้ีคอรูปพระเยซู
แตกลับไปแสดงอาการใจรอนหรือขาดความรักตอพนักงานขาย บอกตามตรงวา
ฉันเห็นอะไรทํานองน้ีมามากตลอดย่ีสิบปที่ผานมา จนรูสึกคล่ืนไส

เราไมควรเอาสัญลักษณของครสิเตยีนมาหอยคอ ถาเราไมพรอมทีจ่ะดําเนิน
ชีวิตใหสมกับความเช่ือน้ัน ส่ิงที่พิสูจนยืนยันถึงความสัมพันธของเรากับพระเจา
ไมใชสติกเกอรติดทายรถ หรือเครื่องประดับใดๆ หรือสถิติการไปโบสถ ไมสําคัญ
หรอกวาเราทองขอพระคัมภีรไดกี่ขอ หรือหนังสือ ซีดี ดีวีดี ในหองสมุดของเรา
มหีลากหลายมากมายเพียงใด หลักฐานยืนยันถงึการเปนครสิเตยีนทีแ่ทน้ัน ดไูดจาก
ผลของการที่เรามีชีวิตอยูในความรัก

ฉันขอกระตุนเตือนใหคุณอธิษฐานเปนประจํา เพ่ือคุณจะไดอดทน กับ
เรื่องตางๆ ที่จะเขามาในชีวิตไดดวยอารมณแจมใส เช่ือเถอะวา จะมีเรื่องเกิดข้ึน
เพ่ือทําใหคุณอารมณเสียอยูเสมอ แตถาคุณเตรียมใจไวลวงหนา คุณก็จะสามารถ
สงบน่ิงไดเมื่อตองเผชิญกับส่ิงเหลาน้ัน การสําแดงถงึความมัน่คงทางอารมณและ
ความรูสึกน้ันเปนส่ิงสําคัญย่ิง ผูคนมากมายในโลกระเบิดอารมณออกมาตลอด
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เมื่อส่ิงตางๆ ไมเปนไปดั่งใจ ฉันเช่ืออยางจริงใจวา ทางหน่ึงที่เราสามารถสราง
ผลกระทบที่ดีตอคนอ่ืนไดก็คือ การรูจักอดทนเมื่อทุกอยางไมไดเปนไปดั่งใจเรา

ไมกี่สัปดาหที่ผานมา ฉันเทศนาเรื่องความอดทน และการมีใจขอบพระคุณ
เสมอไมวาจะเจอกบัสถานการณใด ฉันมปีระชุมใหญสามครัง้ในระยะเวลาหกสัปดาห
พรอมกับไปเทศนาในรายการอ่ืนๆ ทีไ่ดรบัปากไวอีก และเชาวันเสารน้ันจะเปนการ
ประชุมสุดทายตามทีไ่ดตกลงกนัไว วันน้ันฉันอยากกลับบานแตหัววัน ไดทานอาหาร
อรอยๆ และใหเดฟพาไปเดินช็อปซักหนอย แลวกลับไปนอนแชอางนํ้ารอนที่บาน
ทานไอศกรีม และดูหนังดีๆ ซักเรื่องหน่ึง เห็นใชไหมวา ฉันกําลังเตรียมใหรางวัล
ตัวเองที่ทํางานหนักมาตลอด ฉันวางแผนไวอยางดิบดีเพ่ือตัวเอง!

เราข้ึนไปน่ังบนเครื่องบินเตรียมเดินทางกลับ กําหนดเวลาบินวันน้ันแค
สามสิบหานาท ีฉันตืน่เตนมาก... แตแลวกม็ปีญหาเกดิข้ึน ประตเูครือ่งบนิไมสามารถ
ปดไดสนิท เราจึงตองน่ังรอพวกเขาซอมประตอีูกเกอืบช่ัวโมงครึง่ มกีารพูดคุยกนัวา
สงสัยจะบินกลับวันน้ันไมได และอาจจําเปนตองเชารถขับกลับบานแทน ฉันบอก
ไมถูกเลยวามันยากแคไหนที่ตองพยายามอดทนในตอนน้ัน แคฉันยอมปดปาก
ไมบนออกมาไดก็ถือวาสุดยอดแลว ฉันพ่ึงเทศนาเรือ่งความอดทนมาหมาดๆ แตก็
ลืมอธิษฐานไปวา ถาเจอกับการทดสอบก็ขอใหผานไดอยางสวยหรู

คุณเคยมีประสบการณกับการฟงคําเทศนาที่ตรงใจมากๆ แลวก็ถูกทดสอบ
ในเรื่ องน้ันทันทีบางไหม? ถางั้ นลองเทศนาดูสิ แลวจะเห็นเองวาแบบไหน
โดนทดสอบเร็วกวากัน! ฉันพบวาเราอาจจะไมรูสึกวาตัวเองอดทนอยูทุกครั้งไป
แตเรายังสามารถควบคุมตัวเองใหมีความอดทนได บางทีฉันก็ควบคุมความรูสึก
ของตัวเองไมได แตฉันสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได คุณเองก็ทําได
เชนกัน บอกไดเลยวาฉันไมรูสึกวาตวัเองอดทนเลยเมือ่ตองน่ังรอบนรนัเวยตอนน้ัน
แตฉันอธิษฐานไปเรื่อยๆ ขาแตพระเจา โปรดชวยใหลูกสงบน่ิง เพ่ือจะไดไมเปน
ตัวอยางที่ไมดีในเรื่องที่ ลูกพ่ึงเทศนาไปน้ัน และพระเจาก็ทรงชวยฉัน ถึงแม
เรือ่งตางๆ ไมไดเปนไปดัง่ใจในตอนน้ัน สุดทายเรากไ็ดกลับบานและมเีวลาเหลือเฟอ
พอที่จะทําทุกอยางอยางที่ฉันวางกะแผนการไว

ถาคุณตกอยูในสถานการณที่ยากลําบาก ขอใหพยายามสงบใจไว แลวคุณ
จะเห็นวาพระเจาทรงกระทําการเพ่ือคุณ เมื่อคนอิสราเอลตกอยูระหวางทะเลแดง
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กับกองทัพอียิปตน้ัน โมเสสกลาววา "พระเจาจะทรงตอสูแทนทาน แตทาน
จงสงบใจและน่ิงไว" (อพย. 14:14)

ใหเวลา

เวลาคือส่ิงที่มีคาที่สุดที่เราสวนใหญมีอยู เมื่อเรารองขอใครใหเวลาแกเรา
เราควรตระหนักวาเรากําลังขอของขวัญทีม่ีคาย่ิงจากเขา ซ่ึงเมื่อเราไดมาแลวเรา
ก็ควรแสดงความซาบซ้ึงใจใหมาก หลายคนชอบขอเวลาฉัน ซ่ึงนาเสียดายที่ฉัน
ไมอาจใหแกทุกคนได ซ่ึงถาฉันขืนลองทําแบบน้ัน ไมเพียงแตฉันจะเกิดอาการ
หมดไฟเทาน้ัน แตฉันยังจะไมสามารถทําในส่ิงที่พระเจามอบหมายใหฉันทําขณะที่
ยังมีชีวิตอยูบนโลกน้ีอีกดวย

เราไมอาจตอบรบัใหกบัทกุคนได แตเรากไ็มควรบอกปฏเิสธทกุคนหมดเชนกนั
ฉันขอแนะนําใหคุณจัดเวลาใหแกคนอ่ืนบางเพราะมนัเปนวิธีหน่ึงทีจ่ะแสดงความรกั
ได ไมนานมาน้ีฉันไปเทศนาทีค่รสิตจักรแหงหน่ึงในเทสเนสซ่ี ตามคําเชิญของเพ่ือน
ขณะที่อยูที่น่ัน ฉันรูสึกพระเจาบอกใหฉันยกเงินถวายทรัพยที่ไดจากคริสตจักร
ในคืนน้ันเพ่ือมอบใหแกคนยากจนในเมืองน้ัน ฉันรูสึกตัวในทนัทีวาพระเจาตองการ
ใหฉันถวายเวลาและเงินทองดวยใจกวางขวาง พระองคไมตองการใหฉันรับส่ิงใด
จากที่น่ัน นอกจากความปติยินดีที่ไดให ซ่ึงก็ถือวาเพียงพอแลว ฉันพบวาพระเจา
ทรงทดสอบฉันในเรื่องน้ีปละสองสามครั้ง ซ่ึงฉันก็ดีใจที่พระองคทําแบบน้ัน
เพราะฉันไมอยากมีนิสัยคาดหวังวาจะไดรับส่ิงตอบแทนจากคนอ่ืนอยูตลอด
ทุกครัง้ไป

ฉันตองยอมรับวา การใหเวลาแกคนอ่ืนน้ันยากกวาการใหเงิน หรือขาวของ
อยางอ่ืนเสียอีก มาถึงตอนน้ีฉันอยูในวัยครึ่งคอนชีวิตเขาไปแลว และฉันรูตัวดีวา
จําเปนตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในการใชวันเวลาที่เหลืออยูอยางมีจุดประสงค
ดวยความจําเปน ฉันสังเกตวาตัวเองตอบปฏิเสธคนอ่ืนบอยข้ึน แตฉันก็ตอบรับ
ดวยในเวลาที่ทําได เพราะฉันรูวาเวลาของฉันคือของขวัญแหงความรักที่มีคุณคา
อยางย่ิง
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เมื่อมีคนชวยเหลือเรา เทากับเขากําลังใหเวลาอันมีคาเปนของขวัญแกเรา
เมื่อมีใครตั้งอกตั้งใจฟงส่ิงที่เรามาปรึกษา เทากับเขากําลังใหเกียรติและสําแดง
ความรักแกเรา ทุกครั้งที่เราขอรองวา "ชวยทําอะไรใหฉันหนอยไดไหม?" น้ัน
เรากําลังรองขอส่ิงทีม่ีคาทีสุ่ดทีเ่ขามอียู เพราะเราขอสวนหน่ึงของเวลามาจากเขา
ลองคิดถงึเรือ่งเวลาของคุณด ูพยายามใชเวลาสวนใหญในการพัฒนาความสัมพันธ
สนิทกบัพระเจา และตองแบงปนเวลาใหกับคนของพระองคเพ่ือสําแดงถงึความรกั
ของพระเจาดวย ทอมมี่ บารเน็ตต ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรคริสเตียน
สัมพันธที่หน่ึงแหงฟนิกซ ซ่ึงเปนคริสตจักรที่เติบโตเร็วที่สุด แหงหน่ึงของอเมริกา
กลาววา "ชีวิต คือส่ิงหน่ึงที่เราคอยๆ สูญเสียไปอยูเสมอ" เพราะเหตุน้ีเราจึงควร
เอาจริงเอาจังกับทกุส่ิงที่เราทําอยู เมื่อใครบอกวาเขา ไมมีอะไรจะให แสดงวาเขา
กําลังลืมไปวา ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู เราก็ยังมีส่ิงหน่ึง ที่จะใหแกคนอ่ืนเสมอ
คือเวลา น่ันเอง

เพราะเหตุที่เวลาเปนส่ิงที่มีคาอยางย่ิง เราจึงควรใหเวลาแกคนอ่ืนอยางมี
จุดประสงคและมีปญญา อยาปลอยใหใครมาขโมยเวลาของคุณ และปลอยใหเวลา
สูญเปลา อยาพูดเปนอันขาดวา "ฉันแคทําอะไรฆาเวลานิดหนอย" จงรูจักจัดลําดบั
ความสําคัญในชีวิตและทุมเทเวลาใหกับส่ิงสําคัญเหลาน้ัน พระเจาและครอบครัว
ควรอยูลําดบัตนในรายการของคุณ คุณจําเปนตองใหเวลาเพ่ือเอาใจใสดูแลตัวเอง
ดวย คุณจําเปนตองทํางาน พักผอน และเลน เพ่ือใหชีวิตมีความสมดุลและคุณ
จําเปนตองแบงเวลาบางสวนเพ่ือชวยเหลือคนอ่ืนที่ตองการพ่ึงคุณดวย

ถาคุณคิดวาไมมีเวลาพอทีจ่ะทําทกุอยางไปพรอมๆ กับแบงเวลาใหแกคนอ่ืน
ฉันขอหนุนใจใหคุณทําอยางที่พระเจาส่ังให ทอมมี่ บารเน็ตต ทําดู พระเจาตรัส
ใหทอมมี่ใชเวลาทีละครึ่งช่ัวโมงอยางมีปญญา พระเจาสําแดงใหเขาเห็นวาเขา
มีชวงครึ่งช่ัวโมงอยูมากมายหลายชวง อาจารยบารเน็ตตบอกวา ถาคุณบอกเขา
วาคุณใชเวลาแตละชวงครึ่งช่ัวโมงอยางไร เขาจะบอกไดเลยวาชีวิตของคุณ
เปนแบบไหน คุณทาํอะไรกบัชวงครึง่ช่ัวโมงตอนขับรถไปกลับทีท่ํางาน? คุณทําอะไร
กับเวลาครึ่งช่ัวโมงขณะที่ น่ังรอหมอที่คลินิก? แลวชวงครึ่ งช่ัวโมงที่ตองน่ัง
รอคนเสิรฟอาหารที่รานละ? คุณมีเวลาในชวงครึ่งช่ัวโมงน้ันเพ่ือสําแดงความรัก
แกใครไหม? คุณใชเวลาตอนน้ันเพ่ือโทรศัพทหรือเขียนจดหมายหนุนใจใครไดไหม?
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คุณอธิษฐานเผือ่ใครบางคนไดไหม? คุณอธิษฐานดวูาจะทําอะไรเพ่ือใครบางไดไหม?
จงใชเวลาที่จะคิดอยางสรางสรรค วาคุณจะแบงปนแกคนอ่ืนไดอยางไร

คุณอาจจะเขียนหนังสือหน่ึงเลมในชวงเวลาครึ่งช่ัวโมงเหลาน้ัน คุณอาจนํา
วิญญาณไดหน่ึงดวง คุณอาจตัดสินใจครั้งสําคัญไดในครึ่งช่ัวโมง เวลาครึ่งช่ัวโมง
อาจทําใหเกิดความแตกตางไดวาบานจะสะอาด หรือบานะจะสกปรก เวลา
ครึ่งช่ัวโมงของคุณน้ันสําคัญมาก และคุณอาจจะมีเวลาแบบน้ันเหลืออยูเยอะมาก
ถาคุณลองพิจารณาดูใหดี ฉันกําลังพยายามบอกวา คุณตองใชเวลาทุกวินาที
เพ่ือทําอะไรบางอยางใชหรอืเปลา? เปลา ฉันไมไดบอกอยางน้ันเลย ทีจ่รงิคุณนาจะ
ตัดสินใจใชเวลาซักครึ่งช่ัวโมงเพ่ือพักผอนบาง มันไมไดเสียหายอะไรที่จะทํา
อยางน้ัน อยางนอยคุณกยั็งใชเวลาไปอยางมจุีดประสงค ดกีวาปลอยใหมนัสูญเปลา
ไปโดยไมทําอะไร จําไววา แตละวันที่ผานไปน้ัน เปนส่ิงที่คุณไมอาจเรียกคืนมาได
จงใชเวลาอยางมีประโยชน อยาปลอยใหสูญเปลาไป

รักโดยทางความคิด คําพูด และดวยทรัพยส่ิงของ

พลังของความคิด ผูหญิงคนหน่ึงเลาเรื่องตอไปน้ีใหฟง เพ่ือช้ีใหเห็นถึงพลัง
ของความคิด:

ในชวงคริสตมาส ฉันยายตนมะเดื่อข้ึนไปไวในหองนอนช้ันบนเพ่ือ
ใหมีที่วางตนคริสตมาส มันมีกิ่งเล็กๆ กิ่งหน่ึงที่อยูขางลางสุดซ่ึงมีใบ
อยูซักสิบกวาใบ กิ่งน้ีดูไมคอยเขาทาเทาไหรนัก มันทําใหตนไมดูเสีย
รูปทรงไปเลย

เวลาทีฉั่นตื่นนอนตอนเชา พอฉันเห็นตนไมน่ันฉันก็จะเกิดความคิด
ข้ึนมาวา เอ.. ฉันวานาจะตัดกิ่งน้ันทิ้งไปเสีย ทุกครั้งทีเ่ดินผานตนมะเดื่อ
น้ัน ฉันก็จะคิดวามันดูไมสวยเลย ฉันวาตัดมัน ทิ้งไปเลยดีกวา

เวลาผานไป ฉันกย็ายตนมะเดือ่กลับไปไวทีห่องรบัแขก ฉันกยั็งคิดถงึ
ตนไมน้ันในแงลบอยูทกุครัง้ทีเ่ห็นมนั เหตกุารณทัง้หมดดาํเนินไปประมาณ
เดือนครึ่ง
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เชาวันหน่ึง ตอนเดินผานตนไมน้ัน ฉันสังเกตเห็นวาใบที่อยูบนกิ่ง
เล็กๆ น้ันซีดเหลืองไปหมด สวนกิ่งอ่ืนๆ บนตนไมมใีบเหลืองอยูเลย ฉันถึง
กบัขนลุกจึงเลาเรือ่งน้ันใหสามฟีง เขามองหนาฉันแลวพูดวา "น่ีผมดใีจจรงิๆ
นะ ที่คุณนึกถึงผมแตในแงดีตลอด"

วันน้ัน ฉันจึงตัดกิ่งน้ันทิ้งไป!
ความสัมพันธของฉันกบัแมของสามไีมคอยราบรืน่เทาไหรนัก แนนอน

ฉันไมเคยคิดวาตัวเองมอีะไรนาตําหนิ ทัง้ออนหวาน ทัง้เรยีบรอยขนาดน้ัน
แตฉันกคิ็ดวานาจะทดลองทําอะไรดซัูกอยางหน่ึง คือทกุครัง้ทีนึ่กถงึแมของ
สามีข้ึนมา ฉันตั้งใจไววาจะอวยพรทาน ฉันจะยอมอุตสาหฝนความรูสึก
ของตัวเองแลวอวยพรทาน!

ปกติทานไมคอยโทรมา และไมคอยสนใจพูดคุยกับฉันเทาไหรนัก
แตภายในเวลาหาวัน ทานโทรหาฉันถึงสามครั้ง โทรแบบส้ันๆ แตพูดคุย
แบบเปนมิตรมาก! ตลอดปที่ผานมา ทานไมเคยโทรหาฉันเกินหกครั้ง
เสียดวยซํ้า

ผูหญิงคนน้ีส่ังซ้ือคําสอนของฉันในชุดพลังของความคิด และเธอ
บอกวา "ตอนน้ีฉันระวังความคิดที่มีตอคนอ่ืนมากเลย"

เรานึกถึงคนอ่ืนดวยความคิดสารพัดสารพัน ที่จริงเราควรคิดแบบมีความ
รับผิดชอบมากข้ึน ฉันเช่ือวาความคิดจะสงผลในมิติฝายวิญญาณ ซ่ึงถึงเรา
จะมองดวยตาเปลาไมเห็น แตฉันก็เช่ือวาความคิดของเราสงผลกระทบตอความ
รูสึกของคนอ่ืนได เชนเดยีวกบัทีต่นมะเดือ่น้ันไดรบัผลกระทบในแงลบ จากความคิด
แงลบของผูหญิงคนน้ี ฉันเช่ือวาคนอ่ืนก็ไดรับผลกระทบจากความคิดของเราดวย

ส่ิงทีเ่ราคิดตอคนอ่ืน ไมเพียงแตสงผลกระทบตอเขาเทาน้ัน แตมนัยังกระทบ
ตอวิธีทีเ่ราปฏบิตัติอเขาเวลาทีอ่ยูดวยกนัอีกดวย ถาฉันแอบคิดไมชอบหนาใคร และ
นึกภาพถึงความไมดตีางๆ ทีคิ่ดวามีอยูในตัวเขาตลอด เมื่อฉันเจอหนาเขา ฉันก็จะ
เริ่มปฏิบัติตอเขาตามมโนภาพที่ฉันมีอยูในใจน่ันเอง
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วันหน่ึง ฉันไปเดินซ้ือของกับลูกสาว ซ่ึงตอนน้ันยังเปนวัยรุนอยู วันน้ัน
สิวเธอข้ึนเต็มหนา และผมก็กระเซิง ฉันยังจําความคิดของตัวเองไดทุกครั้ง
ทีม่องดเูธอ วันน้ีลูกสาวแมดไูมดเีลย เมือ่เวลาผานไปเรือ่ยๆ ฉันสังเกตเธอมีอาการ
หดหูมาก จึงเอยปากถามวาเธอเปนอะไรหรือเปลา เธอตอบวา "วันน้ี หนูรูสึกวา
ตัวเองนาเกลียดมากเลย" วันน้ัน พระเจาทรงสอนบทเรียนอยางหน่ึงแกฉันถึง
เรื่องพลังของความคิด เราสามารถชวยคนอ่ืนไดดวยการคิดถึงเขาในทางที่ดี
มีความรักและในทางสรางสรรค แตเราสามารถทํารายเขาไดโดยการคิดถึงเขา
ในทางราย ไมมีความรักและคิดในทางลบ

ฉันขอหนุนใจใหคุณเลือกคนวันละหน่ึงคน เพ่ือฝกอธิษฐานและจงใจที่จะ
นึกถึงเขาในดานดีๆ ตลอดทั้งวันน้ัน ลองใชเวลาสักชวงหน่ึงคิดถึงแตจุดแข็ง
ของคนๆ น้ัน นึกถงึสวนทีด่ทีกุอยางในตวัเขาเทาทีจ่ะคิดออก ความดทีกุอยางทีเ่ขา
เคยทําตอคุณ และคําชมเชยใดๆ ที่นาจะมีในเรื่องการแตงกายของเขา วันถัดไป
ก็ฝกนึกถึงอีกคนหน่ึง และหมุนเวียนนึกถึงคนที่สําคัญๆ ในชีวิตของคุณไปเรื่อยๆ
จนกลายเปนนิสัยที่นึกถึงแตเรื่องดีๆ ของพวกเขา

จงรกัคนอ่ืนโดยทางความคิดของคุณ เมือ่คุณทําอยางน้ันแลว เทากบัเปนการ
เสริมสราง และทําใหเขาเขมแข็งข้ึนในชีวิต

พลังของคําพูด เราไดคุยกันไปแลวถึงวิธีที่จะใชคําพูดเพ่ือเสริมสรางและ
หนุนใจ และทําใหเขาจําเริญข้ึน แตฉันอยากพูดถึงประเด็นน้ีอีกในการสําแดง
ความรักตอคนอ่ืน  เราทุกคนมีความสามารถที่จะใชคําพูดในการสําแดงความรัก
ตอคนอ่ืนอยูแลว เมื่อวานน้ีเองฉันพบตัวแทนขายบานคนหน่ึง เธอมีดวงตาสีฟา
ที่สวยมาก ฉันบอกไดเลยวา น่ันทําใหเธอรูสึกดีตอตัวเองแนนอน และฉันก็แค
ใชเวลากบัความพยายามอีกนิดหนอยเทาน้ันเอง ฉันมองเห็นตวัแทนขายอีกคนหน่ึง
ซ่ึงมเีสนหอยางแปลกประหลาด ฉันกบ็อกเธอไปวาเธอเปนคนสวยมาก เธอตอบสนอง
ดวยทาทีที่ซาบซ้ึงและรูสึกพึงพอใจมาก ฉันใชคําพูดเพ่ือเสริมสรางคนสองคน
และทั้งหมดน้ันเกิดข้ึนในบรรยากาศธุรกิจปกติทั่วไปในฐานะที่ เปนนักปฏิวัติ
ดวยความรัก ในแตละวันเราจะตองใชพลังของคําพูดเพ่ือสําแดงความรัก และ
หนุนใจคนที่อยูรอบตัวเราอยูตลอดเวลา



220

สามีของฉันกลับมาจากเลนกอลฟเมื่อวานน้ี ไมถึงหานาทีเขาก็เอยปาก
บอกรักฉัน บอกวาฉันดูดี ทํางานหนัก ฉันน่ังเขียนหนังสือเลมน้ีมาเจ็ดช่ัวโมง และ
อยากจะพักแลว คําหวานๆ จากเขาจึงชวยใหฉันรูสึกมีคาและเปนที่รักของเขา
เมื่อคืนเราพากันออกไปทานอาหารขางนอก พรอมกับลูกชายของเราและภรรยา
และลูกของเขา ฉันบอกกับนิโคลวา เธอเปนภรรยาและแมทีด่ี และลูกชายของเรา
ก็กระซิบบอกรักเธอตอหนาเราตรงน้ัน ส่ิงดีๆ เหลาน้ีแหละที่เราควรพูดตอกัน
และกันตลอดวัน เพ่ือแสดงถึงความรัก และชวยสรางความรูสึกมั่นใจใหกัน

ความเปน ความตาย อยูทีอํ่านาจของล้ิน น่ันเปนแนวคิดทีน่าทึง่มาก เรามสิีทธิ
อํานาจที่จะพูดในส่ิงที่กอใหเกิดชีวิต หรือความตายแกคนอ่ืนหรือตัวเราเองก็ได
ส่ิงที่เราพูดตอคนอ่ืนจะสงผลตอชีวิตของเราดวย พระคัมภีรกลาววา "ความเปน
ความตาย ข้ึนอยูกับอํานาจของล้ิน และผูที่รักมันก็จะไดกินผลของมัน" (สภษ.
18:21)

คําพูดเปรียบเหมือนภาชนะบรรจุฤทธ์ิเดช และมันสามารถทําใหเกิดพลัง
ทัง้ในเชิงสรางสรรค หรอืทําลายลางกไ็ด แลวแตเราจะเลือก จงเลือกคําพูดของคุณ
ใหด ีและพูดออกไปอยางระมัดระวัง มนัสามารถสงสารซ่ึงทําใหชีวิตคนเปล่ียนทิศ
ได ดวยถอยคําของเรา เราสามารถสรางหรือทําลายภาพพจนที่คน มตีอตนเองได
เราอาจทําลายช่ือเสียงใครบางคนไดดวยถอยคํา ดังน้ัน จงระวังใหดี ถึงส่ิงที่เรา
จะพูดเกี่ ยวกับคนอ่ืน อยาวางยาพิษทําใหใครตองคิดถึงคนอ่ืนในแงรายไป
ลองจินตนาการวา คําพูดของคุณถูกเก็บไวในคลัง และทุกเชาคุณตองออกไป
ตรวจตราดูช้ันตางๆ ที่น่ัน เพ่ือเลือกดูวาคุณจะคัดเอาคําพูดใดติดตัวไปใชในโลก
ภายนอกตลอดวันน้ัน คุณอาจจะรูแลววาวันน้ันจะตองพบปะใครบาง คุณจึงเลือก
เกบ็คําพูดไวลวงหนาเพ่ือจะชวยทําใหเขารูสึกมั่นใจ และรูวาคุณรักเขา ขอใหเลือก
เอาคําพูดที่เหมาะสําหรับทุกคนซ่ึงคุณตองพบปะในวันน้ัน และเตรียมใจเพ่ือที่จะ
เปนพรแกพวกเขาทุกคน ดวยถอยคําที่คุณพูดออกไป

ทกุๆ วันฉันอยากเห็นวา ฉันไดชวยชูกําลังกีค่นโดยทางคําพูด แนนอนฉันทําให
ชีวิตของตัวเองสูญเปลาไปมากมายเพราะคําพูดที่ไรสาระ ที่ทําใหคนอ่ืนรูสึกแย
หรือไมก็ไมมีประโยชนใดๆ ฉันรูสึกเสียใจกับถอยคําที่สูญเปลาพวกน้ัน ตอนน้ี
ฉันจึงใชคําพูดเพ่ือพยายามลบลางความเสียหายเหลาน้ันที่ฉันเคยทํามาในอดีต
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ล้ินเปนอวัยวะเล็กๆ แตมันทําใหไฟลุกลามได ถาเราไมระวัง กษัตริยดาวิด
อธิษฐานเปนประจําเผือ่คําพูดจากปากของทาน ทานกลาววา "ขาพระองคเฝาระวัง
และรกัษาหนทางของขาพระองค เพ่ือจะไดไมกระทําบาปดวยล้ินของขาพระองค"
(สดด. 39:1) ทานอธิษฐานขอใหถอยคําทีอ่อกจากปาก และการภาวนาในใจ เปนที่
โปรดปรานและพอพระทัยพระเจา (ดู สดด. 19:14) เปนที่แนชัดวา ทานรูถึงพลัง
ของล้ิน และความจําเปนทีต่องพ่ึงพาในความชวยเหลือของพระเจาเพ่ือจะดําเนินไป
ในหนทางที่ถูกตอง เราควรประพฤติตามแบบอยางของดาวิดในเรื่องน้ี

พลังของสินทรัพย เราทกุคนตางกม็ทีรพัยส่ิงของบางคนอาจมมีากกวาคนอ่ืน
แตเราทุกคนก็มีบางส่ิงบางอยางเพ่ือจะเปนพรแกคนอ่ืนอยางเปนรูปธรรมได
ความคิดและถอยคํา เปนส่ิงที่ดี มันชวยใหเราสําแดงความรักได แตทรัพยส่ิงของ
ทางดานวัตถุกเ็ปนพรแกคนอ่ืนไดเชนกนั สําหรับบางคนน้ัน การชวยเหลือทางดาน
วัตถุนับเปนเรื่องที่สําคัญมาก

พระคัมภีรกลาววา ถาเรามีเส้ือคลุมสองตัว เราก็ควรแบงใหแกคนที่ไมมี
หน่ึงตัว หลักการเดียวกันน้ีนําไปใชกับเรื่องของอาหารการกินดวย (ดู ลก. 3:11)
คริสเตียนในคริสตจักรยุคแรกตามที่เราเห็นในหนังสือกิจการน้ัน เต็มไปดวย
ฤทธ์ิเดชอยางนาอัศจรรยใจ คริสตจักรของเขาเติบโตข้ึนทุกวัน มีหมายสําคัญ
และการอัศจรรยเหนือธรรมชาติเกิดข้ึนทามกลางพวกเขาจนเปนปกติ ฤทธ์ิเดช
ของพระเจาอยูกบัเขา และเขาแสดงความรกัตอกันและกันดวยส้ินสุดใจ สุดกําลัง
และสุดความคิด รวมทั้งดวยทรัพยส่ิงของที่พวกเขามีอยูน้ันดวย

"คนทั้งปวงที่เช่ือน้ันเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
และไมมีใครอางวาส่ิงของที่ตนมีอยูเปนของตน

แตทั้งหมดเปนของกลาง"
(กิจการ 4:32)
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เราเปนเจาของ หรอืเปนผูอารกัขาทรพัย? ทกุส่ิงทีเ่รามอียู เปนมาจากพระเจา
ทั้งส้ิน ในความเปนจริงแลว ทุกอยางเปนของพระองค เราเปนเพียงแคผูอารักขา
ดแูลทรพัยสมบตัขิองพระองคเทาน้ัน บอยครัง้เรามกัยึดตดิอยูกบัส่ิงของแนนเกนิไป
เราควรยึดมนัไวเพียงหลวมๆ เพ่ือวาเมือ่พระเจาตองการใชทรพัยเหลาน้ัน เราจะได
ปลอยมอืมนัไปไดโดยไมยากเกินไป ขอใหเราเตอืนตนเองอยูเสมอวา ทรัพยส่ิงของ
ไมไดมีคุณคาย่ังยืนนิรันดรเลย ส่ิงที่ย่ังยืนคือส่ิงที่เราทําเพ่ือคนอ่ืน เปาโลบอก
ชาวโครินธวา ของฝากทีพ่วกเขาสงไปชวยเหลือคนยากจนน้ัน จะมีคุณคาดํารงอยู
ตลอดไปเปนนิตยนิรันดร (ดู 2 คร. 9:9)

พระเจาประสงคใหเราสุขสบายกับทรพัยสินของเรา แตพระองคไมประสงค
ใหทรัพยเหลาน้ันมาครอบงําเรา บางที คําถามขอหน่ึงที่เราควรถามตัวเองบอยๆ
คือ "เงินเปนทาสของฉัน หรือฉันเปนทาสของเงิน?" คุณสามารถใชขาวของที่คุณ
มีอยูเพ่ืออวยพรคนอ่ืนไดหรือไม หรือคุณเห็นวาเปนเรื่องยากที่จะแบงปนขาวของ
ใหแกคนอ่ืน... แมแตของที่คุณเองก็ไมไดใชแลว?"

ฉันมักจะไดรับนํ้าหอมเปนของขวัญอยูบอยๆ และเมื่อไมนานมาน้ีเปนวันเกิด
ของฉัน ฉันจึงมีขวดนํ้าหอมเต็มไปหมดบนช้ันวาง วันหน่ึง ฉันรูสึกไดรับการเราใจ
ใหอวยพรเพ่ือนคนหน่ึงซ่ึงชวยงานฉันบางอยาง และฉันจําไดวาเธอชอบนํ้าหอม
ชนิดหน่ึงเปนพิเศษ แบบเดียวกับที่ฉันใชอยู แนนอน ฉันไดขวดใหมมาพรอมกับ
โลช่ันทาผิว แตเพราะมันเปนชนิดที่แพงกวาทุกย่ีหอที่มีอยูบนช้ันน้ัน ฉันจึงตอง
พึมพําปลอบใจตัวเองส้ันๆ อีกไมกี่นาทีตอมาก็ตัดใจหยิบมันลงมาจากช้ันวาง
เอาไปใสไวในถุงของขวัญ และนําไปมอบใหเธอ มันทําใหเธอมคีวามสุขมาก ซ่ึงฉัน
ก็แคตองเสียสละของไปอยางหน่ึง ซ่ึงจะซ้ือมาทดแทนเมื่อไหรก็ได

ฉันขอวิงวอนใหคุณเริ่มใชทรัพยส่ิงของที่มีอยูเพ่ือแสดงความรักตอคนอ่ืน
ในรูปแบบที่คนสัมผัสได การใหของขวัญเปนวิธีการที่ดีในการแสดงความรัก
ยกตัวอยาง มีครั้งหน่ึง เพ่ือนของฉันบอกวา ของขวัญวันเกิดของฉันจะมาถึง
ชาหนอยเพราะยังทําไมเสร็จ ในที่สุดเมื่อฉันไดรับแลวก็รู สึกประหลาดใจมาก
เพราะมันเปนภาพเขียนรูปสุนัขของฉัน เพ่ือฉันจะไดดูอยางมีความสุขตอไป
อีกหลายป ฉันมีความสุขมากที่ไดรับภาพวาดน้ัน แตที่มีความสุขย่ิงกวาน้ันก็คือ
มันเปนส่ิงที่เพ่ือนคนน้ีอุตสาหวาดใหฉันดวยตัวเธอเอง
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การใหแกผูอ่ืนถอืเปนส่ิงดทีัง้น้ัน แตขอใหพยายามเปนพิเศษทีจ่ะมอบบางอยาง
ใหแกคนที่คุณรูวากําลังตองการจริงๆ ย่ิงบอย ก็ย่ิงดี การที่คุณตั้งใจฟงจนรูวา
เขาชอบและอยากไดอะไร แคน้ันก็เปนพรแกเขาอยางใหญหลวงแลว เพ่ือนของฉัน
คนหน่ึงมีลูกหมาตัวโปรดที่เธอเล้ียงไว แตมันตายไปตั้งแตยังเล็กๆ เธอเสียใจมาก
แตก็ไมมีเงินไปหาซ้ือตัวใหมมาทดแทน ฉันจึงไปซ้ือตัวหน่ึงมาใหเธอ ซ่ึงทําใหเธอ
ประหลาดใจมาก ถาเราทูลขอพระเจา พระองคก็จะทรงชวยใหเราสามารถชวย
เกื้อหนุนคนอ่ืนได ซ่ึงน่ันเปนทางหน่ึงที่แสดงใหเห็นวาเรารักเขา พระเจาจะทรง
จัดเตรียมใหเรามีอยางบริบูรณเพ่ือใหเราไดเก็บและใชสอย และใหเรามีบริบูรณ
เพ่ือแบงปนแกคนอ่ืนดวย ขอเพียงใหเรายึดขาวของไวแบบหลวมๆ และคอย
มองหาโอกาสทีจ่ะแบงปนออกไป

บางครัง้ฉันทําอยางหน่ึงซ่ึงฉันเรยีกวา การตะลุยแจกจาย ฉันอยากใหตัวเอง
เปนพระพร และอยากใชขาวของที่มีอยูเพ่ือแสดงความรักตอคนอ่ืนอยางเปน
รปูธรรม ฉันจึงเริม่คนดทูกุซอกทกุมมุภายในบาน ในล้ินชัก ในตูเส้ือผา และในกลอง
เก็บอัญมณี เพ่ือหาดูวาอะไรบางที่ฉันจะนําไปแจกจายใหคนอ่ืนได คนทุกครั้ง
กเ็จอของแจกทกุครัง้ ฉันแปลกใจทีต่วัเองมกัถกูลอลวงใหหวงหวงขาวของพวกน้ีไว
ถึงแมวาฉันไดใชมันมาตั้งสองสามปแลว เราแตละคนชอบเปนเจาขาวเจาของมัน
จะดีสักเพียงใดที่จะใชทรัพยส่ิงของเหลาน้ีเพ่ือเปนพรแกใครบางคน ซ่ึงจะทําให
เขารูสึกตัววามีคุณคา และมีคนรักเขา

ถาคุณรู สึกเปนเรื่ องยากที่ จะหาขาวของออกไปแจกจาย ก็ลองทูลขอ
ตอพระเจาใหพระองคทรงชวย แลวคุณจะพบวา คุณมีอะไรเยอะแยะมากมาย
ที่พอจะนํามาใชเพ่ือแสดงความรักตอคนที่กําลังเจ็บชํ้า เมื่อเราใชส่ิงที่เรามีอยู
เพ่ือจุดประสงคอันด ีความรกักจ็ะทวีมากข้ึน พระเจากจ็ะทรงเพ่ิมเตมิส่ิงอ่ืนๆ เขามา
ในชีวิตเราอีก เมื่อเราสําแดงใหเห็นแลววา เราเปนผูอารักขาที่ดี เหมาะที่จะดูแล
ทรัพยสินของพระเจา
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น่ีแหละคนที่หวานเพียงเล็กนอยก็จะเกี่ยวเก็บไดเพียงเล็กนอย
คนที่หวานมาก ก็จะเกี่ยวเก็บไดมาก

ทุกคนจงใหตามที่เขาไดคิดหมายไวในใจ มิใชใหดวยนึกเสียดาย
มิใชใหดวยการฝนใจ

เพราะวาพระเจาทรงรักคนน้ันที่ใหดวยใจยินดี
2 โครินธ 9:6-7

เมื่อคุณนอนบนเตียงเพ่ือรอความตาย คุณคงไมขอดูเงินในบัญชีธนาคาร
หรือรายการบัญชีขาวของเครื่องใชที่ คุณมีเหลืออยูเปนแน แตคุณยอมอยาก
แวดลอมไปดวยญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูงที่รักคุณ ขอใหคุณเริ่มสรางความสัมพันธ
เสียแตตอนน้ี โดยใชทรัพยากรทุกอยางที่คุณมีอยู เพ่ือแสดงความรักตอผูคน
ทั้งหลาย

นักปฏิวัติดวยความรัก
ศิษยาภิบาล ทอมม่ี บารเน็ตต

การปฏิวัติ, การ 1: การกระทําของดวงดาวที่หมุนรอบๆ เปนวงโคจร
2: วงรอบ 3: การหมุนเวียน 4: การเปล่ียนแปลงอยางทันทีทันใด, แบบหนามือ
เปนหลังมือ, และครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะการลมรัฐบาล และเปล่ียนใหผูถูก
ปกครองข้ึนมาครอบครองแทน

คํานิยามของคําวา ปฏวัิติ ในพจนานุกรมทุกเลม ตางบงบอกถึงการเช้ือเชิญ
ใหคุณเขามาเปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติดวยความรัก ซ่ึงพระเจากําลังแพรขยาย
ออกไปทั่วโลก

ที่จริง พจนานุกรมนิยามความหมายของ นักปฏิวัติ ไววา ผูที่เขาสวนในการ
ปฏิวัติ หรือผูที่ยึดถือ สนับสนุน ปรัชญาแหงการปฏิวัติ การปฏิวัติดวยความรัก
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คือหลักคําสอนที่จะนําไปสูการปฏิวัตอิยางแทจริง เพราะโลกมองดูความรักวาเปน
ส่ิงทีต่องมไีว หรอืครอบครอง สวนพระเยซูพยายามปฏวัิตคิวามคิด และการกระทํา
ของเรา เพ่ือบงบอกนิยามความรกัวาเปนส่ิงทีห่ล่ังไหลออกมาจากตวัเรา และเปนส่ิง
ที่ตองแบงปนใหแกผูอ่ืน

ฉะน้ัน คุณจึงไดรับคําเช้ือเชิญใหเขามาเปนสวนหน่ึงของสังคมแหงความรัก
ทีม่ลัีกษณะพิเศษ เปนสังคมทีแ่พรขยายออกไปไดอยางไมจบส้ิน โดยมจุีดศูนยกลาง
อยูที่เปาหมายเพียงประการเดียว คือ การที่จะรักคนอ่ืน และหนุนใจใหพวกเขา
เขามาติดตามพระคริสต ในขณะที่เราพยายามตอนรับคนในโลกใหเขามาอยูใน
ครอบครัวของพระเจา

สังคมแหงความรักและการหนุนใจอันแปลกประหลาดของเรา ประกอบดวย
คนไรบาน, เหย่ือของภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและฝมือมนุษย, เหย่ือของการ
ทารุณกรรมตางๆ, สตรีที่กําลังรับมือกับเรื่องการทําแทง และความเจ็บชํ้าจาก
ความสัมพันธ, คนยากจนดอยโอกาส หรือคนตกงาน, พวกคนผลาญทรัพย และ
บรรดาผูคนหลากหลายที่เผชิญกับความเจ็บปวดเกินกวาที่จะนําสาธยายที่น่ีได
ในอดีตน้ัน คริสตจักรชอบถือวาคนเหลาน้ีเศษสวะของมนุษยชาติ แตเรามองเห็น
พวกเขาเปนทรัพยสมบัติแหงอนาคต สําหรับแผนดินของพระเจา

การปฏิวัติดวยความรักเปนเรื่องงาย มันเริ่มตนจากเราแตละคนขยายวง
แหงความรักของเราออกไปใหครอบคลุมคนอ่ืนๆ รอบตัวเราซ่ึงกําลังเจ็บชํ้านํ้าใจ
อยูน้ัน เปนเวลาหลายปแลวทีค่รสิตจักรพยายามเนนกจิกรรมตางๆ เพ่ือนําคนใหมๆ
มาเขาโบสถ แตกิจกรรมตางๆ เปนส่ิงที่ตองเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และไมประสบ
ความสําเรจ็เอาเสียเลยในการเพ่ิมจํานวนคนเขาสูคริสตจักร ตรงกันขามขอบเขต
แหงอิทธิพลของคริสตจักรที่มีตอสังคมกลับมีขนาดหดตัวเล็กลงเรื่อยๆ การเนน
ความสําคัญของกิจกรรมตางๆ มากกวาคนน้ัน ไมอาจทําใหการทาทายที่พระเยซู
มอบหมายใหเราทําน้ันบรรลุผลสําเร็จได พระเยซูเองเปนผูตรัสไววา เราตองรัก
ซ่ึงกันและกัน
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การทาทายของการปฏิวัติ

การปฏวัิตใินการดําเนินชีวิตใหเปนตามแบบของพระเยซู สําหรบัคนทัว่ไปน้ัน
ถอืเปนการทาทายอยางหน่ึง ซ่ึงอัครทตูเปาโลไดวางแบบไวใหเราเห็นแลว "เหตฉุะน้ัน
ทานจงเลียนแบบของพระเจาในฐานะที่เปนบุตรที่ทรงรัก และจงดําเนินชีวิต
ในความรกั ดงัทีพ่ระครสิตไดทรงรกัเราทัง้หลาย และทรงประทานพระองคเองเพ่ือเรา
เปนเครื่องถวายบูชาแดพระเจา ซ่ึงเปนกล่ินหอมอันชอบพระทัย"  (อฟ. 5:1-2)

น่ีคือส่ิงที่การปฏิวัติเรียกใหเรากระทํา: เราตองดําเนินในความรัก ไมใชแค
ตัดสินใจที่จะรักเทาน้ัน หลายคนรูวาเปนส่ิงถูกตองที่จะรักคนอ่ืน แตเราจะขยาย
แวดวงแหงความรักของเราใหใหญข้ึนไดอยางไร? มันเกิดข้ึนไดในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน

เราทุกคนตางก็มีอิทธิพลตอคนกลุมใดกลุมหน่ึง และเราก็เปนสวนหน่ึงของ
กลุมคนในแวดวงน้ัน พวกเราสวนใหญมีกลุมเพ่ือนฝูงอยูจํานวนหน่ึง แวดวงน้ัน
มขีนาดแคไหน? คุณเปดโอกาส หรอืปดกัน้จากคนอ่ืนมากนอยเพียงใด? ผมไดพบกบั
หลายคนที่มีความตั้งใจดี แตก็ดูเหมือนไมรูตัววาสังคมของตนเองน้ัน เล็กนอย
เหลือเกนิ ถาเรากําลังดําเนินชีวิตตามแนวคิดแบบพระครสิตอยางแทจรงิ และเรา
มีพระทัยของพระคริสตอยูภายในเราแลว แตละกลุมของเราก็ไมควรปดกั้นใคร
แตตองรวมเอาคนทุกคนเขาไว

ส่ิงที่มีความสําคัญสําหรับผมและเปนตัวกําหนดแวดวงสวนตัวของผมคือ
ประเดน็เรือ่งคนบาปทีจํ่าเปนตองนําเขามารวมอยูในกลุม ผมพบวามนัเปนเรือ่งงาย
ที่ผมจะเอาความรูสึกเกลียดชังความบาปไปพวงอยูกับคนบาป จนทําใหผมพลอย
เกลียดคนบาปไปดวยกัน ผมเรียนรูมาวาพระเจาตองการใหเราเกลียดความบาป
แตรกัคนบาป บางครัง้ทาทขีองเราตอบาปอาจเปนเหมอืนกบัการไดเจองหูางกระดิง่
ตัวรายที่กําลังอยูตอหนาเด็กเล็ก เจางูน้ันกําลังมวนตัวและพรอมจะฉกกัดได
ทุกเวลา เราเกลียดงู แตรักเด็ก และเราพรอมแลวที่จะกูชีวิตเด็กน้ันจากคมเข้ียว
แหงความตายของมัน
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เราไดรับคําส่ังใหเตือนคนทั้ งหลายจากผลลัพธของความบาป แตเรา
ตองกระทําการดวยความเมตตาของพระผูเปนเจา เพ่ือจะไดรวบรวมคนบาป
เขามาอยูในแวดวงแหงความรักของเราดวย นอกจากน้ีคนบาปสวนใหญก็รูตัว
ดีอยูแลวถึงผลเสียของการเลือกกระทําในส่ิงผิดๆ ในชีวิตของเขา และเขาก็ไม
ตองการใหใครมาคอยบอกหรือกลาวโทษเขาอีก หลายคนก็เปนทกุขพออยูแลวกับ
ความเช่ือที่วาคนในคริสตจักร (ยังไมนับพระเจา) ไมยินดีตอนรับเขาเพราะรูปแบบ
การดําเนินชีวิต การติดยา ความไมสัตยซ่ือ และความบาปใหญๆ ในชีวิตของเขา

ผู นําหลายคนถามเราอยูบอยๆ วาทําไมคริสตจักรของเราที่ฟนิกซ และ
ดรีมเซ็นเตอรในลอสแองเจลิสถึงไดมุงเปาไปทํางานกับกลุมคนที่ไมมีสิทธ์ิมีเสียง
ในสังคม, คนที่ไมนารัก, และคนที่ไมมีใครตองการ คนเหลาน้ีไดตัดสินใจเลือกทาง
ชีวิตทีผ่ดิ แตผมก็ไมเคยสงสัยเลยวาพระเจามพีระประสงคใหทุกคนไดเขามาอยูใน
แวดวงแหงความรักของพระองค

ถาเราเปนอยางทีอ่วดอางวาเราเปน คือเปนตวัแทนสําแดงถงึองคพระเยซูครสิต
อยางแทจรงิ เรากไ็มควรกนัใครออกไปนอกแวดวง เราตองรวบรวมคนเขามาจาก
กลุมที่หลักความเช่ือตางกัน ตางคณะนิกาย และตางประสบการณ เราตองเปน
นักหนุนนํ้าใจ ผูใหความหวัง ซ่ึงช้ีนําคนไปสูความรกัอันไมมเีงือ่นไขของพระเจา และ
ทําใหตัวเราเองกลายเปนหลักฐานบงช้ีถึงความรักน้ัน ตอหนาตอตาพวกเขา

ใครจะรับเราหรือกันเราออกไปน้ันไมใชความรับผิดชอบของเรา แตผมตอง
รบัผดิชอบตอตวัผมเองและคนทีผ่มกนัออกไป เมือ่พระเยซูถกูตรึงไวบนไมกางเขน
พระองคตรัสถอยคําที่เรารูจักกันดีวา "พระบิดาเจา โปรดยกโทษบาปของเขา
เพราะเขาไมรูวากําลังทําส่ิงใดอยู" (ดู ลก. 23:34) แวดวงของพระองคน้ัน รวมเอา
คนทีต่รงึพระองคไวดวย แมแตกลุมคนทีช่อบนินทาวารายพระองค คนทีถ่มนํ้าลาย
รดพระองค และคนทีเ่สนอใหพระองคดืม่นํ้าสมเมือ่พระองคขอนํ้าดืม่กยั็งถกูนับรวม
อยูในแวดวงแหงความรักของพระองค

แวดวงชีวิตของเรามีไวเพ่ือรองรับคนที่ทําผิดตอเราดวย ผมไดเรียนรูที่จะ
ไมตอสูกับคนที่อยูในแวดวงของผม มันไมมีสงครามเกิดข้ึน ผมจะยังปลอดภัย
ตราบใดที่ผมนับทุกคนเขาอยูในแวดวงแหงความรักของผม และผมก็จะไมตอง
เจ็บชํ้า
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เราสามารถมีเพ่ือนฝูงมากมายไดไมจํากัด แตถาเรามีศัตรูเพียงแคคนเดียว
เราก็จะเจอกับศัตรูในทุกที่ทุกแหงที่เราไป ส่ิงที่คุณเกลียด มันจะผูกติดตัวคุณไป
แตเมื่อคุณยอมรับทุกคน คุณจะเริ่มเรียนรูวาความรักของพระเจาน้ันเปนอยางไร
ใครก็ตามที่อยูนอกแวดวงความรักของคุณอาจทําใหคุณเจ็บชํ้าได แตใครก็ตาม
ที่อยูในแวดวงความรักของคุณ จะไมทําใหคุณเจ็บชํ้า

มาตรฐานความเครงศาสนาทีห่ลายคนเทดิทูนอยูน้ัน หลายครัง้มกัจะคับแคบ
และกนัไวสําหรบัคนเฉพาะกลุม การปฏวัิตดิวยความรกัเปนเรือ่งทีเ่ปดสําหรบัทกุคน
ความรักจะเยียวยา ความรักจะรื้อฟนสูสภาพดี ความรักจะใหแสงสวาง และ
ความรักจะยกชูคนข้ึ น ย่ิ งเราขยายแวดวงความรักใหกวางออกไปเท าใด
เราก็ย่ิงเปนสุขมาก และสามารถสําแดงความรักของพระเจาใหคนอ่ืนไดเห็น
มากข้ึนเทาน้ัน

การปฏิวัตดิวยความรักในภาคปฏบิัติ

ตอนทีเ่ราเริม่กอตัง้ดรมีเซ็นเตอร ทีล่อสแองเจลิส น้ัน เราจงใจเขาไปในพ้ืนที่
ที่ขาดความรัก ซ่ึงทั้งรัฐบาล คริสตจักรและแมแตตํารวจก็ตัดหางปลอยไปแลว
เพราะเห็นวาหมดหวัง เพราะเราขยายแวดวงความรักของเราใหครอบคลุมไปถึง
พวกแกงค เด็กจรจัด คนยากจนไรบาน ผูหญิงขายตัว อาชญากรที่โหดเห้ียม และ
พวกวัยรุนที่สังคมไมตองการ แวดวงแหงความรักของเราจึงไดขยายออกไปอยาง
กวางขวาง จนดรมีเซ็นเตอรทัว่โลกไดนําขาวดไีปถงึคนทีไ่มมใีครตองการ ไมมใีครรกั
และไดสําแดงถึงความรักของพระคริสตผานทางกิจกรรมบริการของเรา
ในทุกสัปดาห อาสาสมัครจากดรีมเซ็นเตอร ลอสเจลิส ของเราตามโครงการ
แบงซอยดูแล (Adopt-a-Block outreach) (ซ่ึงเปนหน่ึงในหลายรอยโครงการ
ในการปฏิวัติดวยความรัก จากดรีมเซ็นเตอรของเรา) จะพากันออกไปยานชุมชน
ใกลเคียง เพ่ือทําหนาทีบ่รกิารชุมชนโดยการทําความสะอาดสนาม ทาสีทบัรอยพน
สเปรย และรับใชชุมชนในรูปแบบตางๆ กัน มันเปนการรับใชผูคนในสังคมซ่ึง
พวกเขาไมรูจักเสียดวยซํ้า เพ่ือสําแดงใหคนเหลาน้ันเห็นถงึความรกัของพระคริสต
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และในชวงเวลาทีส่ถติอิาชญากรรม และความเส่ือมโทรมทางสังคมไดพลุงสูง
อยูทั่วลอสแองเจลิสน้ัน บริเวณชุมชนใกลดรีมเซ็นเตอรกลับมีสถิติอาชญากรรม
ลดลงถึงรอยละ70 พรอมๆ กับที่มีคนกลุมใหญไดเขามารับเช่ือในพระคริสต
หนวยงานแรมพารท ซ่ึงตัง้อยูบรเิวณน้ันและเคยมช่ืีอเสียงเนาเฟะ ในดานคอรปัช่ัน
อาชญากรรม และความบาป ตอนน้ีกก็ลายมาเปนแบบอยางอันดทีีก่ําลังสําแดงถงึ
ความรักของพระคริสตใหคนไดเห็น น่ีแหละคือการปฏิวัติ ดวยความรัก!

การยกโทษ และการแบงปนใหคนอื่น

คุณเคยไดรับการยกโทษไหม? ถาอยางน้ันจงยกโทษใหคนอ่ืนดวย ความรัก
จะทําใหเรายกโทษ และความรักมีไวเพ่ือใหแกคนอ่ืน

การใหความรัก คือส่ิงหน่ึงที่ทํายากที่สุด โดยประการตางๆ มันยากกวาการ
ใหเงิน เพราะความรักตองออกมาจากหัวใจที่เปดออก มันไมมีทางที่เราจะสงตอ
ความรักไปใหคนอ่ืนไดอยางเย็นชา ไรหัวใจ

แตพวกเราหลายคนเขาใจความรักผิด เราคิดวามันเปนส่ิงที่เรา สามารถรับ
และครอบครองไวเหมือนกับของขวัญ หรือสมบัติของเรา แตน่ันไมใชลักษณะ
ที่แทจริงของความรัก

ความรกัคือส่ิงทีเ่ราตองใหออกไปเทาน้ัน ไมใชส่ิงทีเ่ราจะครอบครอง ไมมใีคร
ทีเ่ปนเจาของความรัก เราแคใชความรัก ศัพทคําวา ความรักในพระคัมภีรเปนศัพท
ทีต่องเปนผูกระทํา หมายถงึ ความรกัทีเ่นนอยูแตการทีจ่ะไดรบัน้ัน ไมใชความรกัเลย
คุณเคยพบใครที่ตองการความรักอยูตลอดเวลา แตก็ไมเคยเพียงพอเลยบางไหม?
ย่ิงเขาจดจออยูกับความรักที่เขาคิดวาตนเองสมควรจะไดรับ ก็ดูเหมือนเขาย่ิงมี
ความรกัน้ันนอยลงเทาน้ัน เขาจดจออยูกบัส่ิงทีต่วัเองขาดอยู จนส่ิงทีเ่ขาไดรบัมาน้ัน
ไมเคยเพียงพอ

เมื่อเราชวยเหลือคนที่เจ็บชํ้า เราไดพบกับคนที่บอกเราตลอดเวลาวาเขา
อยากเปนทีร่กัของใครสักคน แตผมพบวาเรือ่งจรงิกลับเปนตรงกนัขาม คือ เราไมได
ตองการใหใครมารักเราหรอก เราตองรักใครบางคนมากกวา
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เมื่อเรารักไดแบบไมมีเงื่อนไข เราก็จะไมมีวันกลายเปนคนที่ตองถูกจําจอง
แตถาเราเรียกรองใหมีใครบางคนมารักเรา เราก็กลายเปนทาสของเขา และตอง
ถูกจําจองอยางงายดาย เพราะการที่เขาขาดความรักตอเราน้ัน

การใหสําคัญยิง่กวาการรับ

ผมเช่ือวาการทีค่นเราจะสําแดงความรกัน้ันสําคัญย่ิงกวา การรบัเอาความรกั
เมือ่คุณสําแดงความรกั มนัเปนการเปดทอในสวรรคเพ่ือใหพระเจาสงผานความรกั
มาสูเราอยางตอเน่ือง ย่ิงคุณสําแดงความรักออกไปเทาใด คุณก็ย่ิงมีความรกัมาก
เทาน้ัน และย่ิงทําใหเปนเรื่องงายที่จะใหกอกน้ัน เปดไวเพ่ือความรักไดหล่ังไหล
ไปสูคนอ่ืน

ปริมาณของความรักที่คุณมีอยูจะเกี่ยวของกับปริมาณความรักที่คุณใหไป
มันอาจฟงดูขัดกัน แตน่ีเปนความจริง ทางเดียวที่จะยึดฉวยความรัก ไวไดก็คือ
การใหความรักออกไป

ถาคุณใหความรักออกไปเรื่อยๆ คุณก็จะจดจออยูกับส่ิงที่คุณมีอยู เพ่ือจะ
แบงปนออกไป และคลังของคุณกจ็ะขยายใหญข้ึน ถงึแมจะไมมใีครรกัคุณตอบคุณก็
จะยังมีคลังแหงความรักอยางไมรูจบผานทางพระเยซู และชีวิตของคุณจะเต็มไป
ดวยความรัก

เมื่อผมยังเด็กอยูน้ัน ผมรักคนอ่ืนนอยกวาที่เปนอยูตอนน้ี แตผมก็พยายาม
ใหความรกัออกไป และพบวาคลังแหงความรักมันขยายใหญข้ึน เมื่อผมใชความรกั
ที่มีอยู พระเจาก็ทรงประทานใหผมมีความรักที่ลึกซ้ึงย่ิงข้ึนเรื่อยไป

 ทางเดียวที่จะยึดฉวยความรักไวไดก็คือการใหความรักออกไป
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ตอนทีเ่ปนหนุม ผมไมคอยรกัเดก็เล็กๆ เทาไหรนัก ผมแคประทบัใจในพวกเขา
เทาน้ัน แตวันหน่ึงผมก็ตัดสินใจเลือกที่จะรักเด็ก ทุกวันน้ีหัวใจของผมลนไหล
ไปดวยความรักที่มีตอเด็กเล็กๆ ตอนน้ีผมบอกไดเต็มปากวาผมรักและมีความสุข
ที่ไดอยูกับเด็กๆ อยางแทจริง และผมชอบที่จะอวยพรเด็กๆ

ตอนน้ีผมมีความสุขกับชีวิตอยางมากมาย แตตอนที่ผมยังเปนนักเทศนหนุม
ผมไมคอยมีความสุขมากเทาน้ีเลย ผมมีความยินดีในชีวิตมากกวาเมื่อย่ีสิบปกอน
ราวย่ีสิบเทา ผมตดัสินใจเลือกเอาวาจะเปนคนทีเ่ศราสรอย หรอืจะเตม็ไปดวยความ
ปติยินดี ซ่ึงผมก็สมควรจะเลือกเอาความปติยินดี ผมเริ่มเห็นความยินดีหล่ังไหล
เขามานับแตผมตัดสินใจที่จะแบงปนความยินดีออกไปสูคนอ่ืน

สวนหน่ึงทีก่ารปฏิวัติดวยความรักมาถึงพระกายของพระคริสต ก็เพ่ือชวยให
คนไดเขาใจวา การแสวงหาความรักน้ันเปนวิธีการทีผ่ิด เราจะตองชวยเหลือคนอ่ืน
โดยผานทางแบบอยางชีวิตของเรา ใหเขาไดเขาใจวา วิธีการทีจ่ะไดมาซ่ึงความรัก
น้ัน เราตองใหความรักออกไปไมใชไปแสวงหามา

ความรักแท ไมไดจากใครคนใดคนหน่ึง แตมาจากพระเจา แมแตความรัก
ทีผ่มมตีอมารียาภรรยาของผมกเ็ปนรกัทีบ่รสุิทธ์ิ เพราะผมไดพบกับแหลงความรกั
น้ันแลว เราเรยีนมาแลววา การใหความรักทําใหมคีวามสุขย่ิงกวาการรับ และเมือ่
สามีกับภรรยาตางก็ใหความรักตอกันและกัน เขาก็จะมีชีวิตสมรสที่มีความสุข

เมื่อพระกายของพระคริสตเรียนรูที่จะแบงปนความรักออกไปสูชาวโลก
ทีก่ําลังหลงหายและอยูในความตาย เราก็จะขยายแวดวงแหงความรักและอิทธิพล
ในทางที่ดอีอกไปสูสังคมของเรา และเราจะสามารถพัฒนาสังคมของเราใหดีข้ึนได

คุณพรอมหรือยังสําหรับการปฏิวัต?ิ ตอไปน้ีเปนขอแนะนําบางประการทีคุ่ณ
จะสามารถดําเนินชีวิตในความรักของพระคริสตได เปนการปฏิวัติดวยความรัก
แบบสวนตัวของคุณเอง

1. พูดภาษารัก พูดบอกรักออกมาเลย
จงเปน "นํ้าตกแหงความรัก" เทความรักรดสูคนอ่ืนเสมอ บางคนบอกวา

"ผมไมไดถกูเล้ียงดมูาแบบน้ัน" แตสําหรบัทกุคนทีเ่ปนผูเช่ือผมขอบอกวา "ผมรกัคุณ"
เพ่ิมข้ึนอีก มันจะเปนส่ิงเปล่ียนโฉมระบบความสัมพันธในโลกเรา ลองดูสิ ถาคุณ
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บอกคนอ่ืนวาคุณรกัเขา คุณกจ็ะไดยินเสียงตอบกลับ เมือ่คุณบอกคําวา "ผมรกัคุณ"
ออกไปดวยความรู สึกจริงใจ มันจะทําใหคุณมีฤทธ์ิเดชเขมแข็งข้ึนในความรัก
ของพระคริสต

2. เขียนภาษารัก
ผมทาํแฟมเอกสารช่ือวา "ฉันรกัเธอ" ไวเลมหน่ึงเพ่ือเกบ็จดหมายนารกัๆ ทีผ่ม

ไดรับไว มันมีความหมายมากสําหรับผม โนตธรรมดาๆ ที่คุณเขียนเพ่ือหนุนใจ
ใครบางคน อาจมคีวามหมายมากมายสําหรบัเขา การทีคุ่ณเขียนความรักของคุณ
ลงไป ทําใหมันคงทนถาวร มันอาจเปนเครื่องชวยชีวิตแกใครบางคนที่กําลังจมอยู
ในความส้ินหวัง การเขียนขาวสารแหงความรักของพระเจาถึงใครบางคนจะชวย
หนุนใจเขา สรางแรงบันดาลใจแกคุณ และชวยเพ่ิมพูนการรูสึกสัมผัสถึงความรัก
ของพระเจามากข้ึน

3. เส่ียงทําส่ิงที่แสดงความรักอยางนอกเหนือความหมายของผูคน
เมื่อเราแสดงถึงความรักของพระคริสตออกไปอยางเหนือความคาดหมาย

ของคนอ่ืน ผลลัพธของการกระทําดวยความรักน้ันจะทวีคูณข้ึนอยางมากมาย
ในชีวิตของคนอ่ืน บางครัง้เราตองเส่ียงบางเล็กนอยเพ่ือจะทําใหมนัแรงข้ึนอีกหนอย
น่ันคือสวนหน่ึงของการปฏวัิตดิวยความรกั ลองถามตวัเองวา "ฉันจะแสดงความรกั
ตอคนอ่ืนใหมากกวาที่เปนอยูตอนน้ีอีกหนอยหน่ึงไดไหม?" จงทําใหชีวิตของคุณ
อยูในความทรงจําของคนอ่ืน นักปฏิวัติมักจะทําในส่ิงที่โดดเดนรุนแรงมากหนอย
ลองทําใหวันธรรมดาๆ ของคุณไดกลายเปนวันพิเศษข้ึนมาอยางเดนชัด โดยการ
สําแดงถึงความรักของพระเจาออกมา

4. ความรักจําเปนตองมีความเต็มใจที่จะปติยินดี และรองไห
บอยครัง้ การแสดงความรักออกไปมกัจะเปนการชวยเหลือใครบางคนทีไ่มได

อยูอารมณทีจ่ะเฉลิมฉลอง การมีสวนรวมในความทุกข ความเศรา กับใครบางคน
หรือเดินเคียงขางไปกับเขาในหุบเขา เปนการวางรากฐานแหงความรักและความ
ไววางใจอยางลึกซ้ึง พระเยซูเสด็จไปงานสมรสและงานศพ พระองคทรงทราบวา
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ผูคนในแตละสถานการณตองการส่ิงใด เราจะตองแบงปนความรักของพระเจา
ในทุกสถานการณ เพ่ือเราจะสามารถสําแดงความรักของพระเจาใหแกทั้งคนที่มี
ความยินดี และคนที่มีความทุกขใจไดอยางไมขัดเขิน

5. เรียนรูที่จะรักคนแตละประเภทตางกันออกไป
แตละคนมีวิธีรับและใหความรักตางกันออกไป เราจึงตองเรียนรูที่จะรัก

แตละแบบตางกันออกไป เปนเรื่องสําคัญย่ิงที่เราแตละคนตองเรียนรูที่จะใหและ
รับเอาความรักจากคนใกลตัวเรา และเปนเรื่องจําเปนที่เราตองเรียนรูที่จะให
ความรักแกผูคนในโลกที่อยูรอบตัวเรา โดยเฉพาะอยางย่ิงคนซ่ึงอาจไมเคยไดรับ
ความรักจากคนอ่ืนใดเลย จงศึกษาชีวิตคนและพระวจนะของพระเจา เพ่ือดูวา
พระเยซูแสดงความรักตอคนทัว่ไปอยางไร แลวคุณจะเรยีนรูถึงวิธีสําแดงความรัก
ของพระเจาแกคนแตละประเภทในรปูแบบตางกันออกไป เพ่ือใหทุกคนซาบซ้ึงกับ
ความรักน้ันไดอยางเต็มที่ และเปนที่ถวายพระเกียรติแดพระเจา

อยากจะเปนนักปฏิวัติไหม?

ตกลงวันน้ี คุณจะทําตัวแบบนักปฏิวัติไหม? นับแตน้ีเปนตนไป คุณจะให
แตละวันในชีวิตของคุณเปนหลักฐานบงช้ีวา คุณคือสวนหน่ึงของการปฏิวัติดวย
ความรกัใชไหม? ส่ิงทีค่นอ่ืนจะจดจําเกีย่วกบัตัวคุณคืออะไร? เชาวปญญาของคุณ?
หรอืความรอบรูของคุณ? ในทายทีสุ่ด มนัมแีคเพียงความรกัเทาน้ัน ทีสํ่าคัญความรกั
คือส่ิงที่ทําใหเรามีคุณคาช่ัวนิรันดร ทุกคนอยากใหคนอ่ืนรับรูวาตนเองเปนส่ิง
ทรงสรางในฝายวิญญาณตามพระฉายาของพระเจา ซ่ึงความรักเทาน้ันที่เปน
หนทางไปสูจุดน้ันได

จงรักคนอ่ืนราวกับวาคุณมีความรักไมจํากัด แลวคุณจะพบวามันเปนเชนน้ัน
ตอนที่พบใครเปนครั้งแรก คุณอาจไมไดรูสึกรักเขาเลย แตถาคุณใหความรักที่คุณ
มีอยูออกไป รักน้ันก็จะเจริญงอกงามข้ึน
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ผมขอทาทายใหคุณเปนคนแหงความรกัใหมากทีสุ่ดเทาทีคุ่ณเคยรูมา และผม
บอกคุณไวลวงหนาไดเลยวา ถาคุณรักคนอ่ืนอยูทุกเวลา คลังของคุณจะไมมีวัน
เหือดแหง

แลวคุณจะวาอยางไร? จงลงช่ือสมัครเขารวมกับกองทัพของพระเจาที่
พระองคกําลังรวมพลอยู ในเวลาน้ี แลวผมจะไดพบกับคุณในการปฏิวัติดวย
ความรัก!
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เราตอ้งการฟืนฟหูรือการปฏวิตัิ

ทุกคนคิดถึงแตการเปล่ียนแปลงโลก
แตไมมีใครคิดถึงการเปล่ียนแปลงตัวเองเลย

ลีโอ ตอลสตอย




เมือ่ส่ิงใดไดรบัการฟนฟู น่ันหมายถงึส่ิงเกาๆ ถกูทาํใหกลับมชีีวิตคืนมาอีกครัง้
หน่ึง ทุกคนหันกลับมาสนใจส่ิงน้ันใหมอีกครั้ง เมื่อสังคมหันกลับมาตื่นตัวสนใจใน
เรือ่งศาสนาอีกครัง้หน่ึง เราเรยีกเหตกุารณน้ันวา การฟนฟู พจนานุกรม เมอเรยีน-
เว็บสเตอรฉบับวิทยาลัย (Merrian-Webster's Collegiate Dictionary)
นิยามความหมายของคําวาฟนฟูไววา "การประชุมเพ่ือการประกาศพระกิตติคุณ
ทีเ่นนดานอารมณความรูสึกอยางสูง หรอืการประชุมแบบตอเน่ือง" ชีวิตคริสเตยีน
ของฉันในชวงที่ เปนผู ใหญน้ัน ฉันไดยินคนพูดถึงและอธิษฐานเผื่อการฟนฟู
แตฉันไมแนใจอีกแลววา ส่ิงทีเ่ราตองการคือการฟนฟูจริงๆ หรือเปลา ฉันคิดวาเรา
ตองการบางอยางทีจ่ะพลิกโฉมสังคมเรามากกวา ฉันคิดวาเราตองการการปฏิวัติ
พจนานุกรม ของเว็บสเตอร นิยามคําวา การปฏิวัติ ไววา "การเปล่ียนแปลงชนิด
ฉับพลัน, แบบหนามือเปนหลังมือ, หรือการเปล่ียนแปลงที่ครบถวนสมบูรณ"
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มีบางอยางทําใหเรารูสึกสบายใจกับการเอาส่ิงเกามาปรบัปรุงใหม มากกวา
ที่จะเจอกบัการเปล่ียนแปลงแบบหนามือเปนหลังมอื แตการฟนฟูในอดตีที่ผานมา
ไดเปล่ียนคริสตจักรและโลกของเราหรือเปลา? การฟนฟูมีประโยชนบางอยาง
สําหรับในยุคสมัยน้ัน แตส่ิงที่เราตองการในคริสตจักรทุกวันน้ี เพ่ือทําใหเรามี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในโลก คืออะไร? ถาเราอยากจะเปนความสวางตามที่
พระคริสตทรงเรียกใหเราเปนน้ัน มันตองใชอะไรบาง?

ในหนังสือ เสนทางคนเถื่อน ของเออรวิน แมคมานัส เขาเขียนไววา "ปลอย
ความเปนคริสเตียนแบบอนามัยทิ้งไปเสียเถอะ แลวหันกลับมาสูความเช่ือแบบ
มีฤทธ์ิเดช ดิบๆ และเกาแก ที่ยอมเลือกเอาการปฏิวัติย่ิงกวาการประนีประนอม
เอาภัยพิบัติแทนความปลอดภัย และความเรารอนใจแทนศาสนาแบบอุนๆ และ
เย็นยะเยือก" ความเรารอนใจของพระครสิตไดผลักดนัใหพระองคมุงไปสู ไมกางเขน
แลวความเรารอนใจของเรา พอจะมแีรงผลักดนัใหเราอยางนอยยอมละทิง้ทางเกาๆ
บางอยาง เพ่ือใหคนรุนตอไปไดมีประสบการณกับฤทธ์ิเดชแหงการพลิกฟนที่มีอยู
ในการปฏิวัติดวยความรักบางไหม?

พระเยซูทรงเปนนักปฏิวัตคินหน่ึง และพระองคไมใชผูที่คอยทําหนาทีป่กปอง
ขนบธรรมเนียมอยางแนนอน พระองคเสด็จมาเพ่ือนําการเปล่ียนแปลงเขามา
แตมันทําใหพวกผูนําทางศาสนาไมพอใจ พระเจาไมเคยเปล่ียนแปลง แตพระองค
ทรงเปล่ียนแปลงคนอ่ืน ฉันพบวาพระองคทรงรักความคิดสรางสรรคและส่ิงใหมๆ
และพระองคจะกระทําใหส่ิงตางๆ สดและรอนอยูเสมอ

บางคริสตจักรไมยอมแมแตจะเปล่ียนเรื่องงายๆ เชน สไตลเพลงที่ใชในการ
นมัสการ เขาใชแตบทเพลงนมัสการ และเลนออรแกนอยูอยางน้ัน เขาเพิกเฉยตอ
ขอเท็จจริงที่วา สมาชิกที่มาประชุมมีนอยลงเรื่อยๆ และคริสตจักรก็ไมไดสงผล
กระทบใดๆ ตอชุมชนเลย พวกเขาจําเปนตองมองไปรอบๆ ในเชาวันอาทิตยแลว
ถามตัวเองวาทําไมคนที่มาประชุมถึงมีแตคนที่มีอายุเลยวัยกลางคนข้ึนไปทั้งน้ัน?
คนหนุมคนสาวหายไปไหน? ความกระตอืรอืรนอยูทีไ่หน? ความมชีีวิตชีวาอยูทีไ่หน?

เมือ่หลายปกอน เราเริม่พบวาจํานวนผูเขารวมในการประชุมใหญซ่ึงเราจัดข้ึน
ทัว่ประเทศน้ัน เริม่มปีรมิาณลดลงบางเล็กนอย และเราสังเกตเห็นวาคนทีม่าประชุม
สวนใหญเปนมอีายุในระดับวัยกลางคนข้ึนไป ลูกชายของเราซ่ึงตอนน้ันอายุย่ีสิบส่ี
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เริ่มหนุนใจเราใหทําการเปล่ียนแปลงครั้งใหญในเรื่องสไตลดนตรี ระบบแสงสี
การตกแตงสถานที่ และวิธีการแตงตัวของเรา เขาบอกวาคนในรุนของเขาจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองมีคนประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใหฟง แตรูปแบบ
ศาสนาเกาๆ ซ่ึงเนนแตความเครงครดั และนาเบือ่หนาย ไดปดใจคนเหลาน้ันไปเสีย
เดฟกับฉันตอตานเรื่ องน้ีอยู นานประมาณหน่ึงป เราพูดแบบเดียวกันกับที่
คนสวนใหญชอบพูดตอนที่เขาไมอยากเปล่ียนแปลงวา "พระเจาไมเคยเปล่ียน"
เรายังรูสึกดวยวา เทาที่เราทําผานมาน้ันก็ไดผลดีอยูแลว ทําไมตองเปล่ียนมัน
ดวยละ? เรื่องน้ีมคีวามหย่ิงเขามาเกี่ยวของเยอะ และมันเปนเรื่องยากที่จะปลอย
ใหเดก็อายุย่ีสิบส่ีทีพ่ึ่งเขามาทํางานกบัเรา มาบอกเราวาเราควรทําพันธกจิอยางไร
แตเมื่อผานไปหน่ึงป เราเริ่มฟงเสียงของเด็กหนุมคนอ่ืนๆ ดวย และเราก็เริ่ม
ตระหนักวา เราตองไมนมสัการวิธีการ คําเทศนาของเราจะไมเปล่ียน แตบรรจุภัณฑ
จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงใหม

โลกเปล่ียน คนก็เปล่ียน คนรุนใหมมีความคิดแตกตางจากคนรุนกอนๆ และ
เราก็ควรสนใจวาจะนําพระกิตติคุณไปสูพวกเขาไดอยางไร ฉันอยากเห็นคน
หนุมสาวมารวมประชุมใหญของฉันดวย แตฉันไมเต็มใจที่จะจัดเตรียมส่ิงใดๆ
ทีจ่ะจุดประกายความสนใจของพวกเขาเลย ฉันไมเตม็ไปทีจ่ะไปเจอกบัพวกเขาในที่ๆ
พวกเขาอยู แตใจของเราก็คอยๆ เปดออกเพ่ือลองดูส่ิงใหมๆ แลวเราก็ไดเห็น
ผลลัพธที่ ใหญหลวงเกิดข้ึน ไมเพียงแตเราจะรักษากลุมผูรวมประชุมชุดเดิม
ไวไดเทาน้ัน แตมีคนใหมๆ เขามารวมประชุมดวย ซ่ึงสวนใหญเปนคนหนุมคนสาว
ทีเ่ตม็ไปดวยความกระตอืรอืรน ถาเพียงแตเรามปีญญาของคนรุนเกากอน มาบวก
กับความคิดสรางสรรคที่กระตือรือรนของคนหนุมคนสาว เราก็จะมีสวนที่ดีที่สุด
จากคนทั้งสองรุน

วันหน่ึงเราจัดประชุมธุรการกบัทมีผูนําของเราข้ึนทีสํ่านักงาน ลูกชายของเรา
ทีพ่ยายามผลักดันใหเราเปล่ียนแปลงก็เกดิความคิดบางอยางข้ึน ซ่ึงฉันไมเห็นดวย
เลย เขาพยายามเสนออยูเรื่อยๆ จนฉันตัดสินใจหารือกับคนอ่ืนๆ วาคิดยังไง ซ่ึง
ทุกคนก็เห็นดวยกันกับฉัน เมื่อฉันอางวาทุกคนเห็นดวยกันกับฉัน แดนลูกชาย
ของเราก็บอกวา "แนนอนอยูแลวที่ทุกคนจะเห็นดวยกับแม เพราะเขาอยูใน
วัยเดียวกับแมน่ี" ในจุดน้ันเองฉันเริ่มตระหนักวา ฉันเอาคนแบบเดียวกันกับฉัน
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มาทํางานอยูรอบตัว ซ่ึงเปนการปดกั้นความหลากหลาย เราจําเปนตองมีผูนํา
ในทุกวัย ไมใชเปนคนในรุนเดียวกันหมดทุกคน

ในอีกสถานการณหน่ึง แดนอยากใหวารสารประจําเดอืนของเรามสีีสัน แบบที่
เราไมเคยใชมากอน ฉันก็ไมชอบจึงตอบปฏิเสธไป แตเขาก็ยังรุกเราเพ่ือใหเรา
ใชสีใหมๆ ฉันจึงตอบเนนๆ วา "แมไมชอบสีพวกน้ัน และเราจะไมเอามันมาใช
เด็ดขาด!" เขาบอกวา "ไมรูนะเน่ียวาแมไดรับการเรียกใหมารับใชตัวเอง แลวถา
คนอ่ืนเขาชอบสีแบบน้ันละ?" ในจุดน้ันเองที่ฉันมีประสบการณชนิดเปดหูเปดตา
ฉันเริ่มรูตัววา เรามีระเบยีบการแตงตวัในทีท่ํางานตามแบบที่ฉันชอบ และเราใชสี
ในวารสาร ในการโฆษณา และสีทีท่าตกึตามทีฉั่นชอบ เราใชเพลงทีฉั่นชอบ ฉันรูสึก
ละอายใจมากเมื่อรูตัววา การตัดสินใจหลายอยางใชความชอบ และความสบายใจ
ของฉันเปนเกณฑ ไมใชตามที่คนอ่ืนๆ ตองการ

ฉันกับเดฟเริ่มตระหนักวาเรากําลังบูชาวิธีการ ซ่ึงวิธีการเหลาน้ันไมไดมี
ความหมายใดๆ ตอพระเจาเลย ส่ิงทีพ่ระองคตองการสงออกไปน้ันคือพระกิตติคุณ
ของพระองค สวนบรรจุภัณฑภายนอกน้ันสามารถเปล่ียนแปลงไดเราจึงเริ่ม
เปล่ียนแปลง และยังคงเปดรบัการเปล่ียนแปลงนับแตตอนน้ันเปนตนมา เราเปล่ียน
การแตงตวัของเราเพ่ือใหเขากบัยุคสมยัใหมมากข้ึน เราเปล่ียนวงนมสัการของเรา
เปนวงที่ดึงดูดคนหนุมคนสาวมามากข้ึน ฉันตัดสินใจที่จะรักคนในรุนปจจุบัน
มากพอจนยอมรองเพลงที่พวกเขาชอบ เราปรับเวลาประชุมใหส้ันลงเพราะสังคม
ในยุคปจจุบันชอบทําอะไรแบบรวดเร็วทันใจ ฉันคุนเคยกับ การประชุมนมัสการ
ความยาวสามช่ัวโมง แตไมใชทุกคนคิดอยางน้ัน เราจึงตัดสินใจพบกันครึ่งทาง
เราเปล่ียนแสงสีของเราใหหวือหวามากข้ึน และเราซ้ือเครื่องปลอยควันซ่ึงมีคน
บอกวามันชวยสรางบรรยากาศ ฉันยังคงคิดวามันทําใหคนมองเห็นไมชัดมากกวา
แตก็ยอมรับควันไดถามันทําใหคนฟง สนอกสนใจฟงคําเทศนาไดมากข้ึ น
โปรดจําไววา เปาโลกลาววา ทานยอมเปนคนทุกชนิดตอคนทั้งปวงเพ่ือจะไดนํา
พวกเขาเขามารับเช่ือในพระเยซูคริสตได (ดู 1 คร. 9:2-22) ทานไมไดยึดติดกับ
วิธีการ เราก็ควรเปนเชนน้ันดวย

พระคัมภีรกลาววา ในยุคสุดทายน้ันเราจะพบกับคริสตจักรที่เห็นแกตัวและ
ยึดตวัเองเปนทีต่ัง้ ผูคนจะเส่ือมทรามทางศีลธรรมและจะถอืศาสนาแตเปลือกนอก
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และปฏิเสธฤทธ์ิเดชของพระกิตตคุิณ (ด ู2 ทธ. 3:1-5) เราจําเปนตองเห็นฤทธ์ิเดช
ของพระเจาในคริสตจักรของเรา เราจําเปนตองเห็นชีวิตคนไดรับการเปล่ียน
ไดรับการรักษา การฟนใจ และการไถ เราจําเปนตอง เห็นความรักของพระเจาที่
หล่ังไหลออกไปอยางเสร ีเราตองการเห็นการปฏวัิต ิและฉันตั้งใจแลววาจะขอเปน
สวนหน่ึงของการปฏิวัติน้ี!

ฉันบอกตามตรงวา การเปล่ียนแปลงหลายอยางที่เราทําไปสําหรับการ
ประชุม ใหญของเราน้ัน ฉันไมไดชอบเลยเปนสวนตวั แตฉันเรยีนรูบทเรยีนเพ่ิมเตมิ
ทกุวันวา ความรกัทําใหเราตองยอมทิง้วิถทีางของเราไป แลวคนหาดวูาวิถทีางของ
พระเจาสําหรับฤดูกาลปจจุบันคืออะไร การเปล่ียนแปลงสวนใหญที่เราทําไปน้ัน
ถือเปนส่ิงที่ฉันตองยอมเสียสละเปนสวนตัว แตฉันรูแนแกใจวาทั้งหมดน้ันเปนส่ิง
ถูกตองที่ควรทํา แมบางอยางมันจะฟงดูเหมือนโง แตก็มีชวงหน่ึงที่ ฉันเช่ือ
เปนตเุปนตะวา พระเจาจะไมอวยพรคนทีใ่สผาฝายข้ึนมานํารายการบนเวท ีแลวฉัน
ก็เริ่มคิดอยางจริงจังวา ตอนโมเสสข้ึนไปเฝาพระเจาบนภูเขาเพ่ือรับพระบัญญัติ
สิบประการน้ัน ทานสวมใสเส้ือผาแบบไหน สุดทายฉันก็รูตัววา ฉันเองโงมาตลอด
ยอหนผูใหบพัตสิมาเปนคนทีแ่ตงตวัประหลาด เขากนิอาหาร แปลกประหลาด และก็
อาศัยอยูตามถิ่นทุรกันดาร แตเขาก็กลายเปนผูนําการปฏิวัติ เขาเปนผูเตรียมทาง
ใหพระเมสสิยาห เขาไมใชคนที่นิยมในศาสนาที่เครงครัด และเขาเรียกพวกผูนํา
ศาสนาที่เครงครัดที่สุดในสมัยน้ันวา เจาชาติงูราย เขาไมพอใจกับคนที่อางตัววา
ชอบธรรมในสมัยน้ัน ซ่ึงชอบอธิษฐานตามพระวิหาร แตแมแตน้ิวเดยีวก็ไมยอมใช
เพ่ือชวยเหลือคนที่กําลังเดือดรอน

พระเจาทอดพระเนตรดูที่จิตใจ และเราตองเรียนรูที่จะทําแบบเดียวกันดวย
พระองคไมไดสนพระทยัเลยวาโมเสสกบัยอหนจะมทีาทางอยางไร แตพระองคทรง
ตืน่เตนทีจ่ะไดพบกบัคนทีไ่มกลัวทีจ่ะเปนผูนําในการปฏวัิต ิตอสูกบัศาสนาทีต่ายแลว
เพ่ือนําผูคนเขาสูความสัมพันธสนิทกับพระองค
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ความรักยอมเสียสละ

คําวาเสียสละ ไมใชคําที่ทําใหเราตื่นเตนเทาไหรนัก เพราะมันหมายถึงการ
ที่เราตองยอมละทิ้งบางส่ิงที่เราจะเก็บรักษาไวมากกวา ในรากศัพทภาษากรีก
ซ่ึงใชกนัยุคพันธสัญญาใหมน้ัน คําน้ีแปลวา "เปนการถวาย หรือส่ิงซ่ึงถูกถวายเปน
เครื่องบูชา" ความรักไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว (ดู 1 คร. 13:5) บอยครั้งที่
ความรักจะเรียกรองใหเรายอมเสียสละวิธีการปฏิบัติบางอยางของเรา

ในพันธสัญญาเดิม คําวา "การเสียสละ" หมายถึง สัตวบูชาเพ่ือลบลางบาป
แตในพันธสัญญาใหม มันหมายถึงการเสียสละของพระคริสตบนไมกางเขนน้ัน
พันธสัญญาใหมยังกระตุนเตือนใหผูเช่ือได "ถวายตัวของทานเพ่ือเปนเครื่องบูชา
ที่มีชีวิตอยูอันบริสุทธ์ิ และเปนที่ชอบพระทัยพระเจา ซ่ึงเปนการนมัสการดวย
วิญญาณจิตของทาน" (รม. 12:1)

เหตุผลหลักที่เราไมเห็นความรักอันแทจริงในโลกอยางเทาที่ควร ก็เพราะ
คนเราไมชอบการเสียสละ แนวโนมตามธรรมชาติของเราน้ันคือการเก็บรักษาไว
ไมใชใหออกไปอยางเสียสละ เราคอยปกปองเขตแดนแสนสบายของเราไว เราอาจ
ถวายไปบาง ถามันงายและสะดวกสบายดี แตเมื่อตองมีการเสียสละข้ึนมา
เราขอถอยดีกวา ส่ิงใดบางที่เรากําลังกระทําอยูน้ันที่กลายเปนส่ิงที่เรายึดติด
โดยไมยอมทลูถามพระเจาเลยวา "พระองคตองการใหเราทําส่ิงน้ีในวิถทีางแบบใหม
หรือเปลา?" ถึงยังไง พระคัมภีรก็บอกไววา วิถีทางของพระเจาน้ันสูงกวาวิถีทาง
ของเรา (ดู อสย. 55:8)

ขอบคุณพระเจาที่เราสามารถสรางนิสัยใหม และมีชีวิตในการเสียสละโดยที่
ยังมคีวามสุขกบัมนัได เมือ่เราระลึกถงึคนอ่ืนและแสดงความกรณุาตอเขา และยอม
แจกจายดวยใจกวางขวาง พระคัมภีรกลาววาพระเจาทรงชอบพระทัยกับเครื่อง
ถวายบูชาอยางน้ัน (ดู ฮบ.13:16) "พระเจาทรงรักโลก จนประทานพระบุตร
องคเดียวของพระองค" (ยอหน 3:16) ความรักคือการให และการใหทําใหเรา
ตองเสียสละ!
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เราทุกคนมีวิธีการทําส่ิงตางๆ ที่เราชอบ และเรามักจะคิดวาวิธีการของเรา
น่ันแหละถูกตองดีแลว ปญหาใหญทั่วไปของศาสนาคือ มันติดอยูกับวิธีการเกาๆ
ซ่ึงไมไดเปนประโยชนตอผูคนอีกแลว แตก็ยังไมยอมเปล่ียนแปลงอีก มันไมยอม
ที่จะเสียสละวิถีทางของมันเอง

เพ่ือนคนหน่ึงบอกกับฉันเมื่ อไมนานมาน้ีวา เธอบังคับใหลูกสาววัยรุ น
ของเธอไปโบสถทุกวันอาทิตย แตพวกเด็กๆ ชอบเบื่อ อยูไมเคยจบประชุมไดซักที
เธอยอมรับวา พวกลูกๆ ไมไดรับอะไรเลยจากการไปโบสถ เด็กสาวเหลาน้ีอาจจะ
รกัพระเจากไ็ด แตพวกเขาเขาไมถงึวิธีการทีท่างโบสถใชอยู พวกเขาเปนคนรุนใหม
ซ่ึงทําส่ิงตางๆ ในแบบใหม เปนเรือ่งนาเศราทีเ่ดก็ๆ ทีถ่กูเล้ียงในครอบครวัครสิเตยีน
มกัจะหันหลังใหกบัศาสนาของตนเองเมือ่โตข้ึน เขาอาจทอใจกบัความหนาซ่ือใจคด
ปดใจไปเพราะกฎระเบียบที่เครงครัด หรือเกิดความเบื่อหนายสุดขีด คริสตจักร
ไมเหมาะสําหรบัพวกเขา พวกเขาอยากไดอะไรทีเ่ปนของแท และมฤีทธ์ิเดช อะไรที่
นาสนุก และตื่นเตนผจญภัย แตกลับมาลงเอยอยูกับรายการยาวเหยียดที่พวกเขา
ทําตามไมไหว

ทอมมี่ บารเน็ตต ผูรวมกอตั้งดรีมเซ็นเตอรที่ลอสแองเจลิส พบวาเด็กหนุม
ในยานน้ันชอบเลนสเก็ตบอรดกันมาก เมื่อเขาไดยินวามีนักสเก็ตบอรดคนหน่ึงจะ
เดนิทางมาที่น่ันเพ่ือถายทําภาพยนตร และมกีารตดิตั้งเวทีสเก็ตมลูคาลานหาแสน
บาทไวพรอมแลวสําหรับการถายหนัง เขากลาที่จะขอวา ถาถายทําหนังเสร็จแลว
ครสิตจักรอยากจะไดเวทน้ัีนไว พวกน้ันกย็กใหเขาจรงิ เขาจึงจัดการยายเวทไีปตัง้ไว
ทีด่รมีเซ็นเตอร ตอนน้ีทกุวันเสาร ถาใครไปรวมประชุมทีค่รสิตจักรในชวงสัปดาหน้ัน
ก็จะไดรบัตั๋วเลนสเกต็บอรดฟรีถาอยากได การที่อาจารยบารเน็ตตพรอมที่จะทํา
ส่ิงใหมและแหวกแนว ทําใหวัยรุนหลายพันคนไดเขามาที่ดรีมเซ็นเตอร เพ่ือเลน
สเก็ตบอรด ซ่ึงตอมาวัยรุนเหลาน้ีหลายคนก็ไดตอนรับพระคริสต ทานยอมสละ
ธรรมเนียมเกาๆ ซ่ึงคงไมปลอยใหมีการทําแบบน้ีเพ่ือนําวิญญาณนักสเก็ตบอรด
เหลาน้ีดวยความรัก ทานเขาใจถึงความปรารถนาของพวกเขา และชวยใหมัน
เกิดข้ึนจริง เราคงไมอาจคาดหวัง ใหคนหนุมคนสาวหรือใครก็ตามที่จะเอาแต
กมหนากมตาอานพระคัมภีร และอธิษฐาน คนเราตองมกีารหัวเราะ และสนุกสนาน
และผจญภัยบาง ซ่ึงเขาไมจําเปนตองออกไปหาส่ิงเหลาน้ันในโลกภายนอก
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อาจารยบารเน็ตต กลาววา คณะนักรองชุดขาวสองรอยชีวิตของทาน
รองเพลง "พระเจาย่ิงใหญ" จนพวกวัยรุนหลับกนัหมด พอกลุมวัยรุนมาขอรองเพลง
ของพวกเขาเองในอาทติยถดัไป ทานจึงยอมอนุญาต เมือ่ทานน่ังฟงในอาทติยถดัมา
ก็พบวาพวกเขาเปล่ียนเพลงร็อคเอนโรลใหกลายเปนเพลงฝายวิญญาณ ตอนแรก
ทานก็ตกใจ คิดวา ตายละ น่ีเราทําอะไรลงไป? แตพอฟงตอไปอีกหนอย ก็เริม่รูสึก
สัมผัสวาพระพรของพระเจาอยูในเพลงน้ัน นาอัศจรรยใจทีพ่ระเจาสามารถใชส่ิงที่
พวกเราชอบปฏิเสธ พระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นหัวใจที่อยูเบื้องหลังน้ัน

ฉันเช่ือวาเราตองเรียนรูวามีเพียงเน้ือหาของพระกิตติคุณเทาน้ันที่มีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ไมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใชในการนําเสนอ ถาเราไมเรียนรูถึงเรื่องน้ี
เรากําลังตกอยูในอันตรายเพราะไมสามารถเขากบัคนในยุคปจจุบนัได และเรากาํลัง
จะสูญเสียพวกเขาไปแลว เขาจําเปนอยางย่ิงที่ตองรูจักกับความรักของพระเจา
ซ่ึงเราอาจจําเปนตองยอมเสียสละวิธีการของเรา เพ่ือทําใหส่ิงน้ีเกิดข้ึนได

เราทําการเปล่ียนแปลงหลายอยางในการประชุมใหญของเรา เรายอม
เสียสละส่ิงที่คนฟงตอนน้ีชอบ เพ่ือเห็นแกคนใหมที่เราอยากใหเขามาฟงหรือไม?
น่ีถอืวาเปนเรือ่งไมยุตธิรรมกบัคนทีอ่ยูกับเรามานานไหม? ฉันวาไมใชหรอก เพราะ
คนที่เปนผูใหญฝายวิญญาณมากกวา ก็ควรจะพรอมและเต็มใจทีจ่ะเสียสละเพ่ือให
คนใหมๆ ไดเขามารูจักความจรงิมากข้ึน เมื่อฉันอธิบายใหคนเหลาน้ันฟงถงึเหตผุล
ทีเ่รามกีารเปล่ียนแปลง ทกุคนตางปรบมอืสนับสนุน ทกุคนอยากทํา ในส่ิงทีถ่กูตอง
เพียงแตเราตองชวยทําความเขาใจกับเขาหนอยเทาน้ัน แนนอนคนที่ไมชอบการ
เปล่ียนแปลงกจ็ะยังคงมอียูเสมอ ซ่ึงคนแบบน้ันกจ็ะถกูทิง้ไวขางหลัง พวกเขายังคง
อยูตอในทีเ่ดมิ แตพระเจาทรงเคล่ือนทีไ่ปขางหนา ซ่ึงอาจมหีรอืไมมเีขาไปดวยก็ได

เมื่อเราพูดถึงความจําเปนที่ตองมีการปฏิวัติดวยความรัก เราหมายถึง การ
เปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตแบบหนามือเปนหลังมือ เราควรทูลถามพระเจา
ทกุวันวาเราจะทาํส่ิงใดเพ่ือพระองคไดบาง ไมใชเฉพาะส่ิงทีพ่ระองคสามารถทําเพ่ือ
เราเทาน้ัน ใครกต็ามทีเ่ขารวมในการปฏวัิตดิวยความรักจะถกูเรยีกรองใหเสียสละ
เพ่ือเห็นแกคนอ่ืน แตการเสียสละเหลาน้ันจะนํามาซ่ึงความยินดีแบบใหมดวย
จุดเนนของเราควรเปล่ียนจากตัวเองไปเปนคนอ่ืน เราตองคิดวาเราจะสามารถ
ใหส่ิงใดไดบาง ไมใชเราจะไดอะไร เมือ่พระเยซูเสดจ็ดําเนินไปกบัสาวกของพระองค
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พระองคทรงส่ังสอนพวกเขาถึงเรือ่งของชีวิต ฉันเช่ือวาเราจําเปนตองฟงคําเทศนา
จากธรรมาสนในเรื่องวิธีดําเนินชีวิตประจําวันซ่ึงเปนที่ชอบพระทัยพระเจาดวย
ไมใชแคเรือ่งประเดน็ทางศาสนศาสตรเทาน้ัน เราตองแนใจวาคําสอนของเราเขาถงึ
คนทุกรุนทุกวัยได

คุณรูจักพระคริสตมานานแลว แตความรักของพระองคยังถูกกักขังไวในตัว
คุณอยูใชไหม? ถาเปนอยางน้ัน ก็ถึงเวลาแลวที่คุณตองยอมปลอยความรักน้ัน
ออกมาอยางกลาหาญ เราตองเปนชองทางเพ่ือใหความรักของพระเจาไดไหลผาน
ไมใชเปนอางเก็บนํ้า จงทําตัวเองใหพรอมทีพ่ระเจาจะใชในแตละวัน ฉันขอทาชวน
ใหคุณอธิษฐานแบบน้ีในแตละวัน "พระเจาขา โปรดสําแดงวา ขาพระองคจะกระทํา
ส่ิงใดเพ่ือพระองคไดบางในวันน้ี"

พระเจาทรงประสงคใหเรามอบถวายตัวเองแดพระองคทุกวัน เพ่ือเปน
เครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู (ดู รม. 12:1) พระองคทรงประสงคใหเรามอบถวาย
ความสามารถและทรพัยากรทกุอยางของเราใหกบัพระองค การปฏวัิตดิวยความรกั
จะเรียกรองใหเราเสียสละเวลา กําลัง เงินทอง วิธีการของเรา และส่ิงอ่ืนๆ อีก
มากมาย แตการมีชีวิตอยูโดยปราศจากความรักเทากับเรายอมสละละทิ้งชีวิต
ที่พระเยซูทรงยอมสละพระชนมชีพเพ่ือจะประทานใหแกเราน่ันเอง

กาวออกมาจากธรรมเนียมทางศาสนา

คุณพรอมที่จะกาวออกมาจากธรรมเนียมเกาๆ ทางศาสนา แลวเขามา
มสีวนรวมกบัผูคนจรงิ ทีม่ปีญหาจรงิๆ แลวหรอืยัง? กญุแจไขไปสูความสุขไมใชการ
มีคนมารักเรา แตเปนการมีคนที่เรารัก ถาคุณอยากมีความสุขอยางแทจริง
ก็ลองไปหาสักคนหน่ึงแลวแสดงความรักตอเขา ถาคุณอยากทําใหพระเจาย้ิมได
ก็ใหออกไปหาใครสักคนที่เจ็บชํ้า แลวชวยเหลือเขา

ฉันไปโบสถอยูสามสิบป โดยทีไ่มเคยไดฟงคําเทศนาถงึหนาทีร่ับผิดชอบตาม
พระคัมภีรที่ตองกระทําตอเด็กกําพรา หญิงหมาย คนยากจน และคนที่ถูก
เบยีดเบียนเลยแมแตครัง้เดยีว ตอมาฉันรูสึกตกใจมากทีไ่ดพบวาพระคัมภีรสอนไว
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มากมายถึงการชวยเหลือคนอ่ืน ฉันใชเวลาสวนใหญในคริสเตียนไปกับ การคิดวา
พระคัมภีรเปนเรื่องของการที่พระเจาจะชวยเราไดอยางไรบาง ไมแปลกใจเลย
วาทําไมฉันถึงไมมีความสุข

ในตอนน้ี ฉันกําลังเตรียมตัวเดินทางไปอาฟริกา เพ่ือเยือนประเทศรวันดา
และอูกันดา ฉันรู วาฉันจะเห็นถึงความเดือดรอนของคนที่ น่ันซ่ึงมีมากมาย
กายกองย่ิงกวาทีเ่คยพบเห็นในทีอ่ื่นใด และฉันกพ็รอมและกระตอืรอืรนทีจ่ะแบงปน
การเดินทางครั้งน้ีจะเปนการที่ตองเสียสละทั้งเรื่องเวลา กําลังกาย ความสะดวก
สบาย และเงินทอง แตฉันจําเปนตองไป ฉันอยากไดสัมผัสกับผูคนที่เจ็บชํ้า
ฉันจําเปนตองสัมผัสใกลชิดกับความอดอยากและยากจน ตองใกลชิดมากพอ
จนไมมีวันลืมอีกเลยเมื่อฉันเดินทางกลับบาน

ฉันจะอุมทารกที่ดอยโภชนาการเพราะขาดอาหาร และฉันจะไดเห็นความ
เจ็บปวดในดวงตาของผูเปนแมที่มองเห็นลูกของตนเองตายไปตอหนาตอตาโดยที่
ชวยอะไรไมไดเลย แตฉันจะชวยเหลือพวกเขาบางคนดวย ฉันคงไมอาจชวยเหลือ
พวกเขาไดทกุคนหรอก แตฉันจะขอทําในส่ิงทีต่วัเองทําได เพราะฉันจะไมขออยูเฉย
อีกตอไป! ฉันจะนําประสบการณตรงมาแบงปนกับเพ่ือนๆ และหุนสวนในพันธกิจ
ของเรา วาพวกเขาสามารถทีจ่ะมสีวนรวมในการชวยเหลือ ผูคนเหลาน้ีไดอยางไรบาง

มหีลายคนทีอ่ยากชวยเหลือ แคไมรูวาจะทําอยางไร พวกเขาตองมคีนมาชวย
จัดการใหคุณมีของประทานในการเปนผูนําไหม? ถามี ทําไมไมลองจัดโครงการ
ชวยเหลือคนยากจนในเมอืงของคุณข้ึนมา หรอืรเิริม่ทําพันธกจิชวยเหลือคนยากจน
และคนหลงหายทั่วโลก? มีสตรีกลุมหน่ึงทีต่ั้งใจมุงมั่นทีจ่ะลงมือทําอะไรบางอยาง
ไดรวบรวมขาวของเครื่องใชจากคนในชุมชนของตนเอง แลวจัดงานขายครั้งใหญ
จากน้ันไดมอบเงินทั้งหมดเพ่ือชวยเหลือคนยากจน งานน้ันประสบความสําเร็จ
มากมาย พวกเขาจึงไดจัดตอมาอีกหลายครั้ง และตอนน้ีไดเปดเปนรานคาข้ึนมา
โดยมอีาสาสมคัรชวยกนัดแูล สินคาทีว่างขายไดมาจากการบรจิาคทัง้ส้ิน และรายได
จากการขายก็มอบใหแกงานมิชช่ันทั้งหมด ภายในหน่ึงปกลุมน้ีสามารถบรจิาคเงิน
ไดมากถงึหกหมืน่หาพันดอลลาร  (ออ สตรเีหลาน้ีสวนใหญจะมอีายุเกนิหกสิบข้ึนไป
ทัง้น้ัน และฉันรูสึกปล้ืมใจกบัคนเหลาน้ีทีล่งมอืทําในส่ิงทีส่รางสรรค และมคุีณคาย่ิง
พวกเขาไดตัดสินใจที่จะใชบั้นปลายชีวิตใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด)
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จงตัง้ใจมุงมัน่ทีจ่ะชวยเหลือใครบางคน จงมคีวามคิดสรางสรรค! จงเปนผูนํา
การปฏิวัติตอตานธรรมเนียมทางศาสนา ในที่ๆ คุณเอาแตไปโบสถ แลวกลับบาน
แลวกลับไปโบสถอยูอยางน้ันโดยไมเคยชวยเหลือใครอยางแทจรงิเลย อยาเอาแต
น่ังรองเพลงนมัสการอยูในมาน่ัง จงเขามามีสวนในการชวยเหลือผูคนที่เจ็บชํ้า
เราตองระลึกถึงถอยคําของพระเยซูที่กลาวไววา:

"เพราะวาเมื่อเราหิวทานก็มิไดใหเรากิน เรากระหายนํ้าทานก็มิได
ใหเราดืม่ เราเปนแขกแปลกหนา ทานกไ็มไดตอนรบัเราไว เราเปลือยกาย
ทานก็ไมไดใหเส้ือผาเรานุงหม เราเจ็บปวยและตองจําอยู ในพันธนาคาร
ทานไมไดเย่ียมเรา'

เขาทัง้หลายจะทูลวา 'พระองคเจาขา ทีข่าพระองคไดเห็นพระองค
ทรงหิวหรือทรงกระหายนํ้า หรือทรงเปนแขกแปลกหนาหรือเปลือย
พระกาย   หรือประชวร หรือตองจําอยูในพันธนาคาร   และขาพระองค
มิไดปรนนิบัติพระองคน้ันแตเมื่อไร'

เมื่ อน้ันพระองคจะตรัสกับเขาวา 'เราบอกความจริงแกทาน
ทั้งหลายวา ซ่ึงทานมิไดกระทําแกผูต่ําตอยที่ สุดสักคนหน่ึงในพวกน้ี
ก็เหมือนทานมิไดกระทําแกเราดวย'"

มทัธิว 25:42-45



คําปฎิญาณของเรา

ฉันแบกความสงสารไว และยอมทิ้งขอแกตัวทุกอยางไป
ฉันยนืหยัดตอตานความอยุตธิรรม

และอุทิศตัวเพ่ือดําเนินชีวิตที่สําแดงถึงความรักของพระเจา
ฉันปฏิเสธที่จะอยูเฉยๆ โดยไมทําอะไร น่ีคือปณิธานของฉัน

ฉันคือการปฏิวตัิดวยความรัก



1. โลกเราเปนอะไรไปแลว?
1. "จงช วยกันหยุดการค าประเวณี !" http://www.crisisaid.org/

traffickstats.html
2. "ขอเทจ็จรงิการหิวโหย: นานาชาต"ิ http://www.bread.org/ learn/hun-

ger-basics/hunger-facts-international.html

2. รากของปญหา
1. "จําใจตองหนี: กลุมเยาวชน "ไนท คอมมิวเตอร" แหงอูกันดา" http://

www.theirc.org/where/page-28828228.html
2. "สถิติทั่วไป"

6. ชนะความชั่วดวยความดี
1. "หญิงหมายในประเทศโลกที่สาม" http://www.deathreference.com
2. "สถานการณของสตรีหมายในอูกันดา กานา และโคด ดิวอร" http://

www.ifad.org/gender/learning/challenges/ widows/55.htm

7. ความยุติธรรมสําหรับผูถูกกดขี่ขมเหง
1. "การขายประเวณีไมใชอาชีพที่เลือกทํา แตเพราะไมมีทางเลือกตางหาก"

http:// www.spokesmanreview.com/blogs/vox/media/Feb07vox
page2.pdf

บันทึก



9. ทําใหผูอื่นรูสึกมีคุณคา
1. จอรช ดับบลิว เครน, คุยกับ ดร.เครน ทางวิทยุ, ชุดที่ 1 (เมลลอต,

อินเดียนา: สํานักพิมพฮอพกินส ซินดิเคท จก., 1948), หนา 7.
2. อางแลว หนา 8-9.
3. อางแลว หนา 16.
4. ไมทราบที่มาของตนฉบับ
5. ขอบคุณ วิลเลียม เพนน และสตีเวน เกรลเลท

 12. ความรักแบบไมมีเง่ือนไข
1. http://preventdisease.com/home/weeklywellness203.shtml



เก่ียวกับผูเขียน

จอยซ ไมเออร  เปนอาจารยผูสอนพระคัมภีรช้ันนําคนหน่ึงของโลก ซ่ึงเน้ือหา
คําสอนสามารถนําไปปฏิบัติตามได ทานเปนนักเขียนหนังสือขายดีอันดับหน่ึง
ของนิวยอรคไทมส ไดเขียนหนังสือประเภทสรางแรงบันดาลใจมามากกวา
แปดสิบเลม เชน เคล็ดลับสูความสุขแท, 100 วิธีเพ่ือทําใหชีวิตเรยีบงาย, ชุดหนังสือ
และคําสอนเรื่อง สนามรบในความคิด, และนวนิยายสองเลม ไดแก เดอะเพนนี
และ แอน่ี มนินิท, และหนังสืออ่ืนๆ อีกหลายเลม จอยซ ยังไดผลิตชุดเทป และวีดโีอ
คําสอนอีกนับหลายพันเรื่อง รายการวิทยุและโทรทัศน ชีวิตเปยมสุขทุกวัน
ของจอยซ ออกอากาศไปทั่วโลก ทานเดินทางไปจัดประชุมใหญตามที่ตางๆ ทั่วไป
จอยซ และเดฟ สาม ีมบีตุรทีโ่ตแลวส่ีคน ทัง้สองทานพักอาศัยอยูทีเ่มอืงเซนตหลุยส
รัฐมิสซูรี่
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