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การถูกปฏิเสธ เริ่มตนขึ้นในรูปแบบของเมล็ดพันธุเล็กๆ ในชีวิตเราผานทาง

เรือ่งตางๆ ทีเ่กดิขึน้กบัเรา พระเจาตรสัวา ประชากรของพระองคควรเจรญิขึน้เปนตนไม

แหงความชอบธรรม (อสิยาห 61.3) ตนไมยอมมรีาก และรากคอืตวักำหนดผลไม ผลที่

เนาเสียเกิดมาจากรากที่เนาเสีย ผลที่ดีก็เกิดมาจากรากที่ดี เราหยั่งรากลงในสิ่งใด

ยอมเปนตัวกำหนดผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

ไมมีใครเลยที่สามารถหลีกพนจากการถูกปฎิเสธในชีวิตไดอยางสิ้นเชิง แตถา

คุณหยั่งรากอยูกับการถูกลวงละเมิด ความละอาย ความรูสึกผิด ความรูสึกถูกปฏิเสธ

หรือการมีภาพพจนตอตนเองในดานลบเชนเดียวกับที่ฉันเคยเปนอยูหลายป ปญหา

ตางๆ กจ็ะเกดิขึน้ตามมา แตขาวดกีค็อืคณุสามารถรบัการปลดปลอยจากอำนาจของการ

ถูกปฏิเสธได

ทุกดานในชีวิตของคุณที่ไมเขาที่เขาทางสามารถรับการเยียวยาไดผานทาง

พระเยซแูละพระราชกจิทีพ่ระองคทรงกระทำแลวบนไมกางเขนนัน้ มนัเกดิขึน้ในชวีติฉนัได

และ พระเจากส็ามารถทำเพือ่คณุไดเชนกนั จงเริม่ทีจ่ะเชือ่ตามนี!้ อยาพงึพอใจอยกูบัชวีติ

ที่อยูในพันธนาการ แตจงมุงมั่นที่จะไดซึ่งเสรีภาพ ฉันขออธิษฐานใหหนังสือเลมนี้

ไดปลดปลอยคุณไปสูเสนทางใหมซึ่งนำไปสูเสรีภาพ
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ทานไดถกูมนษุยดหูมิน่และทอดทิง้ เปนคนทีร่บัความเจบ็ปวด และคนุเคย

กับความเจ็บไข และดังผูหนึ่งซึ่งคนทนมองดูไมได ทานถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลาย

ไมไดนับถือทาน

อสิยาห 53.3

คนจำนวนมากในโลกทุกวันนี้กำลังพยายามพิสูจนใหเห็นถึงคุณคาของตนเอง

โดยการปนปายไปบนบันไดแหงความสำเร็จ ดูเหมือนพวกเขาจะคิดวาถาเขามีความ

กาวหนาในอาชีพการงาน มีบานหลังใหญขึ้น มีรถสวยๆ หรือไดเขาไปอยูในแวดวง

สังคมที่ดี พวกเขาก็จะเปนคนที่มีคุณคาและไดรับการยอมรับนับถือ เปนเรื่องนาเศรา

ที่คนเราตกอยูในการดิ้นรนอันวางเปลานั้น โดยไมเคยตระหนักเลยวา สิ่งเดียวที่เขา

จำเปนตองมีอยางแทจริงก็คือความรักของพระเยซูคริสต

พระเยซูเองก็ไมคอยไดรับการยอมรับและเปนที่นิยมชมชอบจากผูคน

มากเทาไหรนัก ในขณะที่พระองคยังทรงประทับอยูในโลก พระองคถูกมนุษยดูหมิ่นและ

ปฏิเสธ พระเยซูทรงยอมอดทนกับสิ่งตางๆ เหลานี้ เพื่อจะสามารถปลดปลอยเรา

ใหหลุดพนจากรากเหงา แหงการถูกปฏิเสธได ขณะที่ฉันกำลังแสวงหาเสรีภาพจากการ

ไมเปนที่ยอมรับของคนอื่นอยูนั้น ฉันไดพบความจริงวา การถูกปฏิเสธทุกรูปแบบ

ที่พระเยซูทรงทนรับเอาขณะที่ทรงพระชนมอยูในโลก รวมทั้งการสิ้นพระชนมอยาง

ทุกขทรมานบนไมกางเขนนั้น ก็เพื่อประโยชนของเราทั้งหลาย พระเยซูไมไดมีปญหา

ในชีวิตเลย พระองคเปนบุรุษผูปราศจากบาป พระองคไมไดเผชิญกับการถูกปฏิเสธ

เหลานัน้เพือ่พระองคเอง เราตางหากทีม่ปีญหาชวีติ สารพดัอยาง พระองคจงึไดเสดจ็มา


⌫
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วิธีสังเกตดูรากเหงาของการถูกปฏิเสธ

ดวยความเต็มพระทัย เพื่อรับเอาปญหา บาดแผล ความเจ็บปวด และการถูกปฏิเสธ

ทุกอยางของเราไวที่พระองคเอง

แตการถกูปฏเิสธ ไมใชแคสิง่ของบางอยางทีม่ารซาตานนำมาใชเพือ่โจมตคีรสิเตยีน

เทานั้น หลายลานคนจากทุกที่ทุกแหงในโลกตางก็ตองทนทุกขกับความเจ็บปวดและ

การถูกปฏิเสธ และผูคนจำนวนมากในสังคมอเมริกันตางก็เคยประสบกับความเจ็บปวด

รวดราวมาแลวทั้งสิ้น

สาเหตขุองการถกูปฏเิสธมอียหูลายอยาง ไดแก การถกูลวงละเมดิ (ทัง้ทางกาย

ทางวาจา ทางเพศ ทางดานอารมณ) ความวนุวายในบาน, การถกูรบัเปนบตุรบญุธรรม

การถูกทอดทิ้ง, ความไมซื่อสัตยในชีวิตสมรส การหยาราง การถูกเพื่อนปฏิเสธ ฯลฯ

ซึ่งกอใหเกิดผลลัพธตามมามากมาย ในหนังสือเลมนี้ เราจะสำรวจดูถึงสาเหตุและผล

ของการถูกปฏิเสธไปพรอมๆ กับการพิจารณาดูคำสอนของพระคัมภีรถึงวิธีที่เราจะเอา

ชนะกับความรูสึกถูกปฏิเสธโดยทางพระราชกิจที่พระคริสตทรงกระทำสำเร็จแลว

บนไมกางเขนนั้น ฉันเชื่อวาหลายคนจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ

⌫
ในหนงัสอื ความทกุขทีส่รางสรรค พอล ทวันเิยอร นายแพทยและผใูหคำปรกึษา

คริสเตียน ไดตั้งขอสังเกตถึงเรื่องการถูกขมเหงทางดานอารมณไวอยางนาสนใจ เขาชี้

ใหเห็นขอเท็จจริงที่นาตื่นตะลึงวา ผูนำยิ่งใหญของโลกจำนวนมากมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

นั่นคือแตละคนเคยเปนเด็กกำพรามากอน และสิ่งที่ทำใหฉันรูสึกประหลาดใจมากคือ

ผูที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญเหลานี้บางทานเคยตกเปนเหยื่อของการลวงละเมิด

มากอน บางคนถกูขมเหงรงัแกมาอยางสาหสัสากรรจ “เรือ่งนืย้นืยนัไดจากผลการศกึษา

ถึงชีวิตของผูที่ประสบความสำเร็จในระดับสูง” ทัวนิเยอรกลาว “ประมาณการกันวา

ผูที่ประสบความสำเร็จขั้นสูงจำนวนมากถึงสามในสี่เคยถูกขมเหงทางดานอารมณ

ขั้นรุนแรง หรือมีความยากลำบากในวัยเด็กมากอน เพราะเหตุที่พวกเขารูสึกอยูลึกๆ

วาตนเองเปนคนไรคา เขาจึงมุงมั่นทำงานแบบเอาเปนเอาตาย เพื่อสรางคุณคาใหแก

ตัวเอง ผลลัพธประการหนึ่งก็คือ คนเหลานี้จำนวนมากกลายเปนผูที่ประสบความสำเร็จ

ในชีวิต”

หนังสือเลมหนึ่งชื่อ ราคาที่ซอนอยูของความยิ่งใหญ กลาวถึงเรื่องราวของ

ผูรับใชพระเจาชายหญิงที่ยิ่งใหญหลายทาน ที่พระเจาทรงใชอยางมากมายในอดีต

เราสามารถเรียนรูสัจธรรมที่ทรงพลังหลายอยางไดจากการศึกษาดูภูมิหลังในชีวิต

ของทานเหลานี้ หนังสืออธิบายไววาความทุกขยากในวัยเด็กไดทำใหชีวิตของบุคคล
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เหลานี้เต็มไปดวยการดิ้นรนตอสู ยกตัวอยาง บิดาของ เดวิด เบรนเนิรด เสียชีวิต

ขณะที่เดวิดอายุแปดขวบ ตอมา มารดาของทานเสียชีวิตไปตอนที่เขาอายุเพียงสิบสี่ป

ถึงแมทานจะไดรับที่ดินแปลงใหญ เปนมรดก แตทานก็ขาดความรัก ความอบอุน

จากพอแม ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญยิ่งตอความสุขและความรูสึกมั่นคงในวัยเด็ก

เบรนเนิรด ก็เชนเดียวกับเด็กกำพราและเด็กที่ถูกทอดทิ้งอีกหลายคนที่เต็ม

ไปดวยความรูสึกผิดอยางหนักหนาสาหัส เขารูสึกราวกับวาตัวเองเปนตนเหตุที่ทำให

พอแมตองตายไป ผูเขียนกลาววาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดพยายามทำใหเดวิด เบรนเนิรด

รูสึกครั้งแลวครั้งเลาวา เขาจะรูสึกครบถวนอยางแทจริงเมื่อเขาไดอยูในพระคริสต

เห็นไดชัดวา เขาจะเกิดความเขาใจขึ้นมาหนอยแลวนำไปปฏิบัติอยูพักหนึ่ง เสร็จแลว

ก็จะกลับไปมีความคิดแบบ “ตองทนทุกขและทำงานหนัก” อีก โดยการพยายามบรรลุ

ความสมบูรณแบบดวยตัวของตัวเอง

พระเจาทรงกระทำการแบบเดียวกันนั้นในชีวิตฉันหลายครั้ง และแตละครั้ง

ก็จะเกิดปฏิกิริยาคลายๆ กันกับเดวิด เบรนเนิรด ในชวงที่ฉันทนทุกขทรมานนั้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงใหฉันเห็นถึงพระคุณและพระเมตตาของพระเจา

และทำใหฉันเห็นวาฉันจะไดรับความครบบริบูรณเมื่ออยูในพระคริสตเทานั้น ฉันก็จะ

เขาสูการพำนักฝายวิญญาณในพระเจาและมีชัยชนะอยูพักหนึ่ง แลวมารก็จะเขามา

โจมตีฉันอีก จากนั้นพระเจาก็จะทรงสำแดงใหฉันเขาใจลึกซึ้งมากขึ้นไปอีก ถาซาตาน

รูวาเรามีจุดออนตรงไหน มันก็จะโจมตีตรงนั้นซ้ำแลวซ้ำอีกเพื่อจะดูวายังมีความออนแอ

อะไรหลงเหลือใหมันเขามาเลนไดอีก

คณุรไูหมวาเกดิอะไรขึน้กบัเดวดิ เบรนเนริด? หนงัสอืบอกไววา “เมือ่ถงึศตวรรษ

ที ่17 สิง่ทีเ่ขากลวัทีส่ดุกบ็งัเกดิขึน้กบัเขา” เดวดิเปนมชิชัน่นารแีละ เสยีชวีติเมือ่อาย ุ29 ปี

ถงึแมเขาจะมพีนัธกจิทีเ่ตม็ดวยฤทธิเ์ดช แตเขากลายเปนคนที ่ทำอะไรไมไดเลย เขาปวย

จนเทศนา สั่งสอน และอธิษฐานไมได ชายหนุมทำใหตัวเอง หมดเรี่ยวหมดแรง เพราะ

พยายามรบัใชพระเจาอยางสมบรูณแบบ เขาใชงานตวัเองจน เจบ็ปวยและตายไป แคเพราะ

เขารูสึกไมมั่นคงเนื่องจากเคยถูกปฏิเสธ

ในโลกทกุวนันีย้งัม ี“เดวดิ เบรนเนริด” อยอูกีกีค่นนะ ทีท่มุเทชวีติจน หมดเรีย่ว

หมดแรงเพียงเพื่อทำใหตัวเองมีคุณคาโดยการพยายามปนปายขึ้นไปบนบันไดแหงความ

สำเร็จ? สิ่งเดียวที่เราตองการอยางแทจริงนั้น เตรียมไวใหเราพรอมแลวนั่นคือความรัก

ของพระเยซูคริสต ที่จริงความคิดเห็นของพระองคตอตัวเราเทานั้นที่นับวามีความหมาย

ฉนัอยากใหทกุคนชอบฉนั แตฉนัพบความจรงิมานานแลววา การพยายามทำให
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คนอื่นมาชอบเรานั้นเปนงานหนัก และคุณรูไหมวาอะไรที่นาสนใจ? เมื่อฉันหยุดกังวล

วาใครจะคิดกับฉันยังไง ฉันก็พบวาที่จริงแลวไมใชทุกคนหรอกที่คิดไมดีเกี่ยวกับฉัน

ฉนัพบวามารจะพยายามจดัการใหผคูนไมชอบฉนัมากขึน้ตราบใดทีม่นัยงัรบกวนจติใจฉนัได

เมื่อฉันกาวไปถึงจุดที่มันรบกวนใจฉันไมไดอีกตอไป คนเหลานั้นก็ดูเหมือนจะหายตัว

ไปหมด


พระเยซูถูกปฏิเสธและเหยียดหยาม เปนคนที่คุนเคยกับความเจ็บปวดและ

ความเศรา เมื่อคุณพบกับความเจ็บปวดเพราะคนไมยอมรับ คุณสามารถเขาสวนกับ

พระเยซูและรับเอากำลังและการเยียวยาจากพระองคได

การถกูปฏเิสธเปนเครือ่งมอืทีซ่าตานชอบใชมากเพือ่ตอสเูรา มนัไมเคยรรีอทีจ่ะ

หวาน “เมลด็พนัธแุหงการถกูปฏเิสธ” มนัอาจทำการกบัคณุมานานหลายปแลว บางครัง้

มันอาจเริ่มหวานเมล็ดพันธุตั้งแตคุณยังอยูในครรภ เปนเชื้อที่จะทำใหคุณรูสึกวาตนเอง

ไรคุณคาและไมมีใครตองการ

มารเปนจอมมุสา หนังสือเลมนี้จะชวยใหคุณเปลี่ยนแปลงความคิดใหม

ใหสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา พระเจาตรัสวาคุณมีคุณคา พระองคไดทรงเลือก

คุณไวแลว และทำใหมารพายแพแลวเพื่อคุณ จงเชื่อในสิ่งที่พระเจาพูดเกี่ยวกับคุณ ไมใช

สิ่งที่คนอื่นหรือมารซาตานพูด

ถึงแมคุณอาจเคยถูกคนอื่นปฏิเสธ และอาจจะยังถูกคนปฏิเสธอีกเปนครั้ง

เปนคราว คุณก็สามารถรับการปลดปลอยใหหลุดพนจากอำนาจของการถูกปฏิเสธได

มนัอาจยงัเกดิขึน้ แตมนัไมมฤีทธิใ์ดๆ ทีจ่ะทำรายคณุไดอกี ถาคณุเชือ่ในสิง่ทีพ่ระเจาตรสั

และไมเชื่อในสิ่งอื่นอีก

เดี๋ยวนี้การถูกปฏิเสธไมมีฤทธ์ิอำนาจเหนือฉันอีกแลว เพราะฉันรูวาตัวเอง

เปนใครในพระครสิต ฉนัรถูงึคณุคาของตวัเอง ฉนัรวูาคณุคาของฉนัไมไดอยทูีก่ารตรีาคา

จากคำพูดของคนอื่น แตอยูที่การรูวาฉันเปนใคร ฉันเปนที่ยอมรับในพระบุตรผูทรงรัก

(เอเฟซสั 1.6) ถาพระเจาทรงสถติฝายเรา ใครจะตอสขูดัขวางเราได? (โรม 8.31)
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การถูกปฏิเสธ เริ่มตนในรูปแบบเมล็ดพันธุซึ่งถูกหวานไวในชีวิตของเรา

ผานทางสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา มารไมไดตองการเพียงแคหวานเมล็ดพันธุแหงการ

ถูกปฏิเสธเทานั้น มันตองการปลูกความรูสึกนั้นไวในคุณจนหยั่งรากลึก เปนรากที่จะ

ไชชอนลึกลงไปภายใน มีรากฝอยแตกแขนงออกมาอีกมากมาย ในที่สุดรากแกวและ

รากฝอยเหลานี้ก็จะงอกขึ้นมาเปนลำตน

พระเจาตรัสวา ประชากรของพระองคจะกลายเปนตนไมแหงความชอบธรรม

(อิสยาห 61.3) การที่เราหยั่งรากไปบนสิ่งใด มันก็จะเปนตัวกำหนดถึงผลที่จะเกิดขึ้น

ในชีวิตของเรา ถาคุณหยั่งรากอยูบนความรูสึกถูกปฏิเสธ การลวงละเมิด ความละอาย

ความรสูกึผดิ หรอืการมภีาพพจนตอตวัเองในดานลบ ถาคณุหยัง่รากอยกูบัความคดิทีว่า

“มีบางอยางผิดปกติกับชีวิตฉัน” ปญหาตางๆ เหลานี้ก็จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของคุณ

คณุจะเริม่คดิวา “ในเมือ่ตวัตนทีแ่ทจรงิของฉนัไมไดรบัการยอมรบั ฉนัจงึตองสรางตวัตน

แบบเสแสรางขึ้นมา”

คณุอาจกลายเปนคนทีไ่มยอมรบัตวัเองเนือ่งจากเคยถกูคนอืน่ไมยอมรบัมากอน

แลวคุณก็เต็มไปดวยความสับสนและปนปวนอยูภายใน ตนไมของคุณเริ่มเกิดผลที่ไมดี

ออกมา ทัง้ความหดห ูความคดิแงลบ ขาดความมัน่ใจในตนเอง ความโกรธ ความเปนศตัรู

มวีญิญาณทีช่อบควบคมุคนอืน่ ชอบตดัสนิ เยาะเยยถากถาง เกลยีดชงั และสงสารตวัเอง

รากเปนตัวกำหนดลักษณะของผล ผลที่ไมดีก็เกิดมาจากรากที่เนาเสีย ... ผลที่ดีก็เกิด

มาจากรากที่ดีนั่นเอง

ถาคุณหยั่งรากลงไปในความรูสึกวาตนเองเปนที่รักและยอมรับ คุณก็จะ

สามารถสรางลักษณะที่ดีตางๆ ขึ้นมาในชีวิต เชน การรูจักบังคับตน ความออนนอม

ความสตัยซือ่ ความด ีความปราน ีความอดทน สนัตสิขุ และความรกั

ฉันมาจากภูมิหลังที่เคยถูกลวงละเมิด ฉันตองเผชิญกับการถูกปฏิเสธมามาก

ไมใชแคจากแหลงใดแหลงหนึง่ แตจากหลายๆ แหลง ตอมาฉนัไดรบัความรอด และเริม่

ดำเนนิชวีติแบบครสิเตยีน ฉนัเริม่ไปโบสถและพยายามดำเนนิชวีติกบัพระเจา ฉนัเริม่ไดฟง

คำสอนดีๆ ถึงวิธีประพฤติตัวแบบคริสเตียน ฉันตองการคำสอนทั้งหมดที่ไดยินไดฟง

เพราะฉันมีปญหาอยูมากมาย

เนื่องจากฉันเปนคนที่มุงมั่นมาก เมื่อกลับไปถึงบานแลวฉันจึงพยายามเอา

คำสอนทั้งหมดนั้นไปทำตามในชีวิต ฉันก็พอจะควบคุมปญหาบางอยางที่คำสอนกลาวถึง
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ไดบาง อยางนอยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตดูเอาเถอะ เมื่อฉันควบคุมตัวเองไดในดานหนึ่ง

ผลที่ไมดีเพราะการถูกปฏิเสธก็กลับไปโผลในอีกดานหนึ่งแทน

ปแลวปเลา ฉันเปนผูเชื่อที่มีชีวิตลมลุกคลุกคลานมาตลอด พยายามทำตัวดี

ทำในสิ่งที่ถูกตอง เพื่อใหพฤติกรรมของตัวเองเปนที่ยอมรับของคนอื่น ฉันมีปญหา

เปนพิเศษเรื่องเขากับคนอื่นไมคอยได และถาคุณมีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในชีวิต

มันก็จะโผลออกมากระทบตอความสัมพันธกับคนอื่นแน มันอาจปรากฏออกมาในหลาย

รูปแบบ แตจะปรากฏออกมาแน

ในชวงเวลานั้น ฉันรักพระเจา ฉันบังเกิดใหมและเชื่อวาฉันจะไดไปสวรรคแน

ถาฉันตายไป แตฉันไมเคยไดรับชัยชนะที่ถาวรเลยในชีวิต ฉันเริ่มพบวาตัวเองกำลังขาด

การสำแดงใหเห็นถึงความรักที่พระเจามีตอฉัน จนกระทั่งฉันเริ่มพบวาพระเจารักฉัน

มากเพียงใดฉันถึงไดเริ่มหายดี ฉันพบวามันตองใชเวลาในการฟนสภาพจากการ

ถูกปฏิเสธ

พระคัมภีรสอนวา เราจะตองขุดรากถอนโคนแลวปลูกใหม และตองไมเพียงแค

ปลูกใหมเทานั้น แตจะตองหยั่งรากลงมั่นคงในความรักของพระเจาดวย เราตองหยั่งราก

ลงมั่นคงในพระเยซูคริสต ทุกครั้งที่คุณไดยินไดฟงพระวจนะของพระเจา ถาคุณตั้งใจฟง

และกระทำตามสิง่ทีพ่ระเจาสัง่ใหทำ คณุกจ็ะไดรบัการเยยีวยาเพิม่ขึน้อกีหนอย เมือ่คณุฟง

พระวจนะตอไปเรื่อยๆ คุณก็ไดรับการรักษาเพิ่มขึ้นอีกนิด ทีละนิด ทีละหนอยไปเรื่อยๆ

จงเปนนักศึกษาพระวจนะ และยอมใหพระเจาประทานสิ่งดีที่พระเยซูทรง

สิ้นพระชนมเพื่อจัดเตรียมใหคุณแลวแบบครบชุด สิ่งที่อยูในชุดนั้นมีอะไรบางละ?

ความชอบธรรม (ถึงแมคุณไมไดทำอะไรถูกตองเลย) สันติสุขซึ่งเกินความเขาใจ (ถึงแม

สถานการณรอบขางคณุจะไมสงเสรมิใหเกดิสนัตสิขุเลย) และความปตยินิดเีกนิคำบรรยาย

(ถึงแมวาคุณจะไมมีเรื่องที่นายินดีใดๆ เปนการเฉพาะเลยก็ตาม) นี่คือมรดกของคุณ

ในพระเยซูคริสต คุณสามารถมีความสุขกับชีวิตได

ฉันเชื่อวาพระเจาทรงเรียกฉันมาชวยเหลือคนของพระองคใหดำเนินชีวิต

ในชัยชนะ คุณอาจกำลังเดินทางไปสวรรคก็จริง แตคุณกำลังมีความสุขในการเดินทาง

หรือเปลา? ถาไม ก็แสดงวามีบางอยางที่ผิดปกติอยางแนแท และพระเจาคือคำตอบ

ของคุณ
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เกือบทุกคนตองเคยเจอกับการถูกปฏิเสธมาแลวสักครั้งหนึ่งในชีวิต ไมวา

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยไมจำเปนตองมีภูมิหลังมาจากครอบครัวที่มีการลวงละเมิด

หรือขมเหงรังแกก็ได

ไมนานมานี้ ฉันไปทำเล็บและมีผูหญิงคนหนึ่งมาเลาใหฟงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

กับลูกชายอายุสี่ขวบของเธอ เธอบอกวา “ลูกชายของฉันตื่นเตนมากที่ไดเขารวมใน

ทีมฟุตบอล เขาฝกซอมอยางหนักทีเดียว เราพากันออกไปดูเขาเลนในวันแขง แตมัน

กลายเปนเรื่องเลวรายไปเลยคะ จอยซ”

ฉันถาม “เกิดอะไรขึ้นคะ?” เธอตอบวา “ก็.. เขาก็เลนไปไดดีจนเหลือซัก

ครึ่งเวลา ก็มีเจาเด็กตัวโตคนหนึ่งวิ่งเขามาชกทองเขาเต็มเหนี่ยว ลูกชายของฉันถึงกับ

ตัวงอและปลอยโฮออกมา เจาเด็กคนนั้นพูดอะไรบางอยางกับเขา แลวเขาก็วิ่งออกไป

ที่ขางสนาม เอาแตรองไหสะอึกสะอื้นไมยอมหยุดเลย สุดทายฉันก็วิ่งเขาไปปลอบเขา

ทำใหเขาสงบลง ไดหนอยหนึง่ ฉนัถามวา “เกดิอะไรขึน้จะลกู?” เขาตอบวา “เจาหมอนัน่

ชกทองผม และพูดวาแกมันไมไดเรื่อง แกไมมีทางเลนบอลไดหรอกชีวิตนี้ แกทำอะไร

ก็ผิดไปหมด ออกไปนอกสนามเลยไป อยาสะเออะมาเลนกับพวกเราอีก””

เธอบอกวา “ฉันมองหนาลูก แลวก็เริ่มรองไหออกมา สามีฉันพูดวา "เออดี

ทีนี้รองกันทั้งแมทั้งลูกเลย"” แตเธอบอกวา หลังจากเกิดเหตุการณนั้นแลว เมื่อเขา

กลับไปถึงบานลูกชายพูดขึ้นมาวา “ผมจะไมกลับไปที่นั่นอีกแลว”

นี่เปนตัวอยางที่ชัดเจนมากถึงสิ่งที่ซาตานอยากทำกับคนเรา มันอยากใหผูคน

หวัเราะเยาะเรา มนัอยากใหใครบางคนปฏเิสธเราเมือ่เราอยใูนโลก เรามกัจะถกูคนปฏเิสธ
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อยูบอยๆ ยกเวนวาเราจะทำอะไรไดสมบูรณแบบไปหมด ที่จริงไมมีใครเลยที่เปนคน

สมบูรณแบบ เราจึงตองเจ็บช้ำเพราะถูกคนอื่นปฏิเสธ แตขอบคุณพระเจาเรามีคำตอบ

จากพระเจาและพระวจนะของพระองค พระเยซูรักคุณ และพระองคจะไมมีวันปฏิเสธ

คณุเลย (ยอหน 3.18)

⌫ 
ฉันกับเดฟสามี อธิษฐานเรื่องการทุมเทนี้มาก คือเมื่อเราเริ่มทำอะไรไปแลว

ก็อยากใหมันดำเนินตอไปจนสุดปลาย มารชอบใชเรื่องนี้เพื่อโจมตีและทำใหคนเรา

ทอถอย

ตอนที่ฉันเริ่มจัดประชุมเปนประจำทุกเดือนในเมืองเซนตหลุยสนั้น มีผูหญิง

คนหนึ่งมาพูดกับฉันวา “ฉันมีปญหาหลายอยางเหลือเกินในชีวิต และดูเหมือนจะ

ไมมีอะไรดขีึน้เลย ฉนัมารวมประชมุของอาจารย อาจไมไดมาประจำทกุครัง้หรอก ทีน่ีบ่าง

ทีน่ัน่บาง ถาไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้นกับลูกๆนะ คือถาฉันหาใครมาประชุมเปนเพื่อนได

อาจารยรูไหม มารคอยใสขอแกตัวเขามาสารพัดอยางเลยละ” เห็นไดชัดวา ผูหญิงคนนี้

มปีญหาใหญ แมแตเรื่องที่จะยอมมาขอความชวยเหลือ แตเมื่อเธอตัดสินใจไดแลว เธอก็

ยอมทุมเทที่จะทำตามแผนการนั้น

เธอบอกวา “สดุทาย ฉนัทกุขใจสดุขดีจนคดิวาฉนัทนตอไปอกีไมไดแลว เมือ่ฉนั

แสวงหาพระเจา ฉันรูสึกวาพระองคทรงสำแดงวาฉันจำเปนตองทุมเทจริงจังในเรื่องนี้

ฉันจึงขอรองใหแมสัญญาที่จะมารวมประชุมกับฉัน และเราก็เริ่มมาประชุมกันเปนประจำ

เราเหมือนกับตางคนตางชวยลุนกันมา นี่ฉันบอกไมถูกเลยวาฉันเปลี่ยนไปมากแคไหน

นบัแตไดตดัสนิใจจรงิจงัเพือ่เขารวมในการประชมุของอาจารยเปนประจำซึง่เปนสิง่จำเปน

สำหรับฉันมาก”

ไมวาพระเจาทรงนำใหคุณทำสิ่งใด คุณตองทุมเทใจที่จะทำตามนั้น สวนใด

ที่พระเจาทรงตรัสใหคุณทุมเท นั่นแหละคือสิ่งที่คุณตองอุทิศตัวทุมเท การอุทิศตัวทุมเท

คือกุญแจประการหนึ่งที่นำไปสูชัยชนะ

ปญหาเรื่องการถูกปฏิเสธนั้นมันหยั่งรากลึกมาก วิธีที่จะชวยเหลือไมไดงาย

เพียงแคออกมาหนาที่ประชุมใหคนอธิษฐานเผื่อ แลวก็กลับบานไปคอยใหทุกอยาง

มันเปลี่ยนไปในเวลาชั่วขามคืน คุณตองรวมมือกับพระเจาเพื่อนำการเยียวยามาสูชีวิต

เปลาเลย คณุไมจำเปนตองมชีวีติอยใูนความทกุขทรมานเพราะเหตทุีถ่กูปฏเิสธ
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แตการที่จะไดรับการเยียวยานั้น คุณตองยอมอุทิศตัวที่จะทุมเท เปนการทำสัญญาใจ

กบัพระเจาและพระวจนะของพระองค การทีจ่ะทำอยางนัน้ไดคณุตองยอมลงทนุดานเวลา

รวมทัง้เงนิทองทีจ่ะซือ้เทปคำสอน หนงัสอืและพระคมัภรีดีๆ  และยอมทมุเทแบบเตม็รอย

เพื่อเปนนักเรียนพระวจนะที่ดี ถาคุณทำอยางนั้น ฉันสัญญาวา คุณจะคอยๆ เปลี่ยนไป

แบบทีละเล็กทีละนอยแนนอน

⌦ ⌦
ความรูสึกไมมั่นคงคืออะไร? ฉันเคยอานบทความเรื่องหนึ่งที่อธิบายความรูสึก

ไมมัน่คงไววา “เปนความรสูกึปนปวนทางดานจติใจ ซึง่ไดระบาดลกุลามเขาครอบงำชวีติ”

ผคูนสวนใหญในโลกทกุวนันีก้ลายเปนคนทีร่สูกึไมมัน่คง ทีจ่รงิคนทีร่สูกึมัน่คงจะมนีอยกวา

คนทีร่สูกึไมมัน่คง จะเกดิอะไรขึน้ละถาคนทีร่สูกึไมมัน่คงเหลานีพ้ยายามทีจ่ะสรางความสมัพนัธ

ตอกันและกัน? มันเกิดความยุงเหยิงขึ้นเชียวละ นั่นเปนเรื่องที่นาเศราจริงๆ

อยางไรกต็าม มขีอพระคมัภรีทีด่ีๆ  หลายตอนซึง่สญัญาไววาเราสามารถรสูกึมัน่คง

ไดโดยทางองคพระเยซูคริสต พระเจาทรงประสงคใหเราเปนคนที่รูสึกมั่นคงปลอดภัย

ลองฟงสิ่งที่เปาโลอธิษฐานเผื่อคริสตจักรดูสิ ขอใหพระคริสตทรงสถิตในใจของทาน

ทางความเชือ่ (ดำรงอยจูรงิๆ ปกหลกั อาศยัอย ูสรางบานแบบถาวร) เพือ่ใหทานไดวาง

รากลงมัน่คงในความรกั (เอเฟซสั 3.17)

ความมั่นคงของคุณ ไมไดขึ้นอยูกับสมุดธนาคาร อาชีพการงาน รูปรางหนาตา

วิธีที่คนอื่นตอบสนองหรือปฏิบัติตอคุณเลย อยาสรางความรูสึกมั่นคงดวยการศึกษา

ยี่หอเสื้อผา รถยนตที่คุณขับ หรือบานที่คุณอาศัยอยู อยารูสึกมั่นคงเพราะการที่คุณ

ไดแตงงานหรอืไมไดแตงงาน หรอืการทีค่ณุมลีกูหรอืไม อยาเอาความรสูกึมัน่คงไปขึน้อยู

กับสิ่งอื่นใดเลย นอกจากในพระเยซูคริสตแตเพียงผูเดียวเทานั้น เพราะพระองคทรงเปน

พระศิลาซึ่งคุณตองยึดไว สิ่งอื่นใดเปนแคดินทรายเทานั้น

จงเริม่รวมมอืกบัพระเจาทีจ่ะสรางความมัน่คงไวทีพ่ระองค จงเรยีนรวูธิถีอนราก

ออกมาจากสิ่งผิดๆ ทุกอยาง แลวหยั่งรากใหมไปบนสิ่งที่ถูกตอง

ฉันเคยมีชีวิตชวงหนึ่งที่เต็มไปดวยความรูสึกไมมั่นคง ฉันยังไมไดหยั่งรากลง

มั่นคงในความรักของพระคริสต ถึงแมฉันจะเปนคริสเตียนแลวก็ตาม ฉันรูสึกไมมั่นคง

ดวยซ้ำตอนที่สอนพระวจนะของพระเจา ที่ฉันรูสึกไมมั่นคงเรื่องการเทศนาของตัวเอง

ก็เพราะฉันคอยฟงวาจะมีคนชมมากนอยแคไหนเมื่อเสร็จประชุมแลว ถาไมคอยมีคนชม
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มากพอ ฉันก็จะกลับบานไปเปนทุกขอยูทั้งคืน บางครั้งทุกขใจไปหลายวันก็มี

แนนอนเลยวาฉันไมไดหยั่งรากลงมั่นคงในพระคริสต ถึงแมฉันจะเทศนาและ

สอนพระคัมภีรอยูแลวก็ตาม ฉันหยั่งรากหรือตั้งความรูสึกอยูบนคำวิจารณของคนอื่น

ผลลัพธก็คือ มารสามารถเขามาปนหัวฉันเลนไดเรื่อยๆ คอยชักใยทำใหชีวิตฉันเปนทุกข

อยตูลอด ทีม่นัตองทำกแ็คคอยจดัฉากไมใหมคีนมาชมฉนัมากเกนิไปตอนเสรจ็การประชมุ

แคนั้นฉันก็เสียใจแลวเพราะฉันตองคอยพึ่งคำชมของคน ไมไดพึ่งพาในพระเจา

แลวคุณกำลังพึ่งพาใครหรือสิ่งใดอยู? คุณตองอาศัยอะไรบางถึงจะรูสึกมั่นคง

อยูได? การที่คุณจะมีความรูสึกที่ดีตอตัวเองนั้นตองขึ้นอยูกับการกระทำหรือคำพูดของ

คนอื่นหรือเปลา? เมื่อคุณเริ่มรูสึกหวั่นไหวบางเล็กนอย คุณตองคอยพึ่งคนอื่นเพื่อทำให

เกิดความรูสึกมั่นคงหรือเปลา? เราควรมีความหนักแนนมั่นคงอยูในพระคริสต ไมใชใน

คำชมเชยของคนอื่น

⌫
ฉนัไมรคูณุคดิยงัไง แตฉนัไดตดัสนิใจแลววา ไมวาจะตองเสยีอะไรกต็าม ฉนัจะ

ขอมีความสุขเรื่อยไปจนกวาพระเยซูจะเสด็จมารับฉัน ฉันมีชีวิตมาไดหาทศวรรษแลว

และใชเวลาสวนใหญไปกับชีวิตที่มีแตความระทมทุกข ฉันจะไมขอใชวันเวลาที่เหลือไป

อยางระทมทุกขอีก ถาคุณเคยเปนแบบฉัน คือคอยแตพึ่งพาทุกคนเพื่อทำใหตัวเอง

รูสึกมั่นคง คุณก็จะรูสึกระทมทุกขแบบเดียวกับที่ฉันเคยเปนนั่นแหละ แตถาคุณยืนอยู

บนพระศลิา คณุกจ็ะพบวาพระเยซเูปนผทูีไ่มหวัน่ไหว พระองคจะไมสัน่คลอน เคลือ่นไหวเลย

บอยครัง้ทีค่นชาวโลกพดูวา “โอยตาย ผมรสูกึราวกบัวากำลงัตดิอยรูะหวางกอน

หินกับดินแข็งเลย” วันหนึ่งพระเจาตรัสกับฉันวา “ไมใชหรอก พวกเขาติดอยูระหวาง

ดินแข็งกับดินแข็งตางหาก แตสวนเจาอยูระหวางพระศิลากับดินแข็ง”

คนที่ไมรูจักพระเยซูกำลังกาวจากดินแข็งแหงหนึ่งไปสูดินแข็งอีกแหงหนึ่ง

พวกเขามีดินแข็งรออยูขางหนาและมีดินแข็งอยูดานหลัง แตเมื่อเราซึ่งเปนประชากร

ของพระองคตกอยใูนภาวะแบบนัน้ เรามดีนิแขง็อยขูางหลงัเรา และพระเยซทูรงอยขูางหนาเรา

เมื่อดินแข็งขวางหนาเราอยู พระเยซูก็ทรงลอมรอบเราไวทุกดาน เราคือคนกลุมเดียว

เทานั้นที่สามารถยืนหยัดอยูตรงกลางระหวางองคพระศิลากับดินแข็งได

ใชแลว ดีเหลือเกินที่เราสามารถยืนหยัดอยูบนพระศิลาได ที่อื่นใดนั้นหวั่นไหว

ไดหมด พจนานกุรมของเวบ็สเตอรอธบิายคำวา ไมมัน่คง ไววา ไมหนกัแนน ไมแนนอน
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เมื่อคุณคิดถึงความหมาย คนที่รูสึกไมมั่นคงก็คือคนที่ไมหนักแนนและไมแนนอนดวย

นิยามของคำวา ไมมั่นคงยังบอกตอไปวา หมายถึงการขาดความมั่นใจ, ไมแนนอนใจ,

สั่นไหว, และไมแนน คุณเคยรูสึกแบบนั้นบางไหม? คุณไมจำเปนตองรูสึกอยางนั้นเลย

โรม 8.35-37 กลาววา “แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของ

พระคริสตไดเลา จะเปนความทุกข หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการ

กันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ ตามที่

เขยีนไวในพระคมัภรีวา  เพราะเหน็แกพระองค  ขาพระองคจงึถกูประหารวนัยงัค่ำ  และ

นบัวาเปนแกะสำหรบัจะเอาไปฆา แตวาในเหตกุารณทัง้ปวงเหลานี ้ เรามชียัเหลอืลนโดย

พระองคผูไดทรงรักเราทั้งหลาย”

คณุมชียัยิง่กวาผพูชิติ เมือ่ใครปฏบิตัติอคณุอยางไมสมควรมนักไ็มไดกระทบกบั

คณุคาชวีติของคณุเลย คณุอาจเจอกบัปญหา แตตราบใดทีป่ญหาไมไดครอบงำคณุ คณุกย็งั

มีชัยยิ่งกวาผูพิชิต คุณมีชัยชนะอยางเหลือลนไดอยางไร? ก็โดยพระองคผูไดทรงรักเรา

ทั้งหลาย (ขอ 37) ความรักของพระเจา นั่นแหละคือชัยชนะของคุณ เพราะขาพเจา

เชื่อมั่นวา แมความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค หรือเทพเจา หรือสิ่งซึ่งมีอยู

ในปจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหนา หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึกหรือ

สิ่งใดๆอื่นที่ไดทรงสรางแลวนั้น  จะไมสามารถกระทำใหเราทั้งหลายขาดจาก ความรัก

ของพระเจา ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได (ขอ 38, 39) ไมวา

จะมีอะไรเขามาประทะเรา ขออยาใหเราแยกออกจากความรักของพระเจาเทานั้น


คณุกำลงัปรนนบิตัพิระเจาอยหูรอืไม? ถาใช นีค่อืขาวดสีำหรบัคณุ ...ไมมอีาวธุใด

ที่สรางเพื่อตอสูเจาจะจำเริญได และเจาจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นตอสูเจาในการ

พิพากษา นี่ (สันติสุข ความชอบธรรม ความรูสึกมั่นคง ชัยชนะเหนือผูขัดขวาง) เปน

มรดกของบรรดาผูรับใชของพระเจา... (อิสยาห 54.17) คุณมีสิทธิที่แลกมาดวยเลือด

เพื่อจะรูสึกมั่นคง เพื่อจะเชื่อวาคุณมีคุณคา และเพื่อจะชอบตัวเองได

คำกรีกที่แปลวา มั่นคง แปลวา “มีอำนาจเต็มที่ในการสั่งการ” คุณมีสิทธิที่

แลกมาดวยเลือดที่จะมีอำนาจเต็มที่ในการสั่งการ ฉันชอบคำนิยามนี้มากๆ เพราะคนที่

รูสึกไมมั่นคงนั้นเปนคนที่ไมไดอยูในการบังคับบัญชา มารเดินเหยียบย่ำเขาไปจนทั่ว

และทรมานเขาตลอด คนที่รูสึกขาดความมั่นคงจะทนทุกขทรมานตลอดวาคนอื่น
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จะคดิกบัเขายงัไง คนทีข่าดความมัน่คงจะมรีากเหงาของการถกูปฏเิสธอยใูนชวีติ บอยครัง้

เขาจะกลายเปนคนที่ถูกคนอื่นบงการและควบคุมชีวิต พวกเขาเปนคนประเภท “คอย

เอาอกเอาใจคน” แทนทีจ่ะดำเนนิตามการทรงนำของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์แตนยิามของ

คำกรีกที่แปลวามั่นคงนั้นรวมความถึงอำนาจในการสั่งการ มีความเขมแข็ง ทำการ

ปกครอง และปราศจากความกังวล และเปนอิสระจากความหวง

ตอนนี้ใหเรามาดูถอยคำหนุนใจในยอหน 3.18 ผูที่วางใจในพระบุตร (ติดพัน

อยกูบั ไววางใจ พึง่พาใน) กไ็มตองถกูพพิากษาลงโทษ (คนทีว่างใจในพระองคไมเคยตอง

เผชิญกับการพิพากษา สำหรับเขาแลวไมมีการปฏิเสธ ไมมีการปรับโทษ เขาไมตอง

พบกบัความพนิาศ) สวนผทูีม่ไิดวางใจ (ตดิอยกูบั พึง่พาใน ไววางใจในพระองค) กต็อง

ถูกพิพากษาลงโทษอยูแลว...

ขอความนี้หมายความวาอยางไร? งายๆ ก็คือ สำหรับคนที่เชื่อ จะไมมีการ

ปรับโทษ ไมถูกปฏิเสธ เราจะไมตองพายแพโดยความรูสึกปรับโทษ หรือการถูกปฏิเสธ

ถาเราเชื่อ เฉพาะผูที่ปฏิเสธพระคริสตเทานั้นที่ตองพบกับการถูกปรับโทษและการ

ถูกปฏิเสธ ถาคุณเปนผูเชื่อ คุณจะพบวาพระเยซูจะไมปฏิเสธคุณเลย

ในพระธรรมเอเฟซัส 1.4,5 พระเจาตรัสบอกเราวา พระองคไดทรงเลือกสรร

และรบัเราเปนบตุรของพระองคแลว ในพระเยซคูรสิตนัน้ (ดวยความรกั) พระองคไดทรง

เลอืกเราไว (จรงิๆแลวพระองคไดเลอืกเราออกมาไวใหเปนของพระองคเอง เพือ่พระองค

เอง) ตัง้แตกอนทีจ่ะทรงเริม่สรางโลก เพือ่เราจะบรสิทุธิ ์(ชำระไว, ถกูแยกไวเพือ่พระองค)

และปราศจากตำหนใินสายพระเนตรของพระองค พระองคทรงกำหนดเราไว (กำหนดไว

ลวงหนา วางแผนไวดวยความรกั) ดวยความรกักอนตามทีช่อบพระทยัพระองคใหเปนบตุร

(ปรากฏตัวในฐานะ) โดยพระเยซูคริสตตามพระประสงคแหงน้ำพระทัยของพระองค

(เพราะนั่นเปนสิ่งชอบพระทัยพระองคและเปนความมุงหมายดวยพระทัยกรุณา)

ฉนัชอบตอนทีบ่อกวา จรงิๆ แลวพระองคไดเลอืกเราออกมาไว เมือ่มารพยายาม

ตามบีฉ้นั ฉนัชอบพดูกบัตวัเองวา “จอยซ พระเจาไมไดตวัเธอมาแบบบงัเอญินะ ไมใชวา

พระองคหมดทางเลือกอื่นแลว พระองคทอดพระเนตรไปรอบๆ แลวตัดสินพระทัยวา

"เราเอาคนนี้แหละ"” อาจมีทูตสวรรคบางองคทูลถามพระองควา “แนพระทัยหรือ

พระเจาขา? ใหขาพระองคอานภมูหิลงัของเธอใหฟงกอนไหม? ใหขาพระองคถวายขอมลู

หนอยหนึ่งถึงความเปนมาของจอยซ ไมเออรคนนี้ พระเจาขา ถาพระองคอยากได

นกัเทศนวนันีเ้ลย พระองคนาจะลองเลอืกใหมอกีครัง้” แตพระเจาตรสัวา “ไม เราประสงค

คนนี้แหละ เราอยากไดจอยซ”



15

รากแหงความขมขื่น

พระคัมภีรกลาววา พระเจาไดทรงเลือกสิ่งที่โลกเห็นวาออนแอและโงเขลา (ดู

1 โครินธ 1.27) ฉันชอบคำนี้จัง เลือก! พระเจาทรงเลือกเรา! ไมมีใครยัดเยียดเรา

ใหพระองค จนทำใหพระองคตองจำใจรับเราไว ทุกคนในโลกอาจปฏิเสธคุณ แตพระเจา

ทอดพระเนตรดูคุณแลวตรัสวา “เราเลือกเจา”

สดุดี 27.10 กลาววา แมบิดาและมารดาของขาพระองคทอดทิ้งขาพระองค

แตพระเจาจะทรงยกขาพระองคขึ้น (รับเอาขาพระองคไวเปนบุตร) คุณเขาใจไหมคะ?

ถึงแมพอและแมของฉันจะทอดทิ้งฉันเสีย แตพระเจาจะทรงยกฉันขึ้นแลวฉันไวเปนบุตร

ของพระองค!


แคการปฏิเสธแมเพียงเล็กนอย ก็อาจกอใหเกิดบาดแผลในใจและเปดชอง

ใหแกมารไดแลว โดยชองทางนั่นเองที่มารนำเอาวิญญาณแหงการปฏิเสธเขามาครอบงำ

อยูในชีวิตของคนๆ นั้น พอถึงวัยที่เราเปนผูใหญ ก็จะมีเหลืออยูไมกี่คนเทานั้นที่ไมเคย

ไดรับผลกระทบรายแรงจากการถูกปฏิเสธ มีอะไรบางที่เปนสาเหตุของความรูสึกถูก

ปฏิเสธ? ถาจะตอบใหครบหมดก็คอนขางยาว ใหเราลองมาพิจารณาดูสาเหตุหลักๆ

ดวยกนั ไดแก

• การที่แมตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ

• การคิดหรือพยายามทำแทง

• เดก็เกดิมาผดิเพศ (เชน พอแมอยากไดลกูชาย แตเกดิมาเปนหญงิ หรอืพอแม

อยากไดลูกสาว แตเกิดมาเปนชาย)

• เด็กเกิดมาพรอมกับความบกพรอง ทั้งดานการเรียนรู และความพิการ

ทางกาย ฯลฯ

• การเปรียบเทียบกับพี่นองคนอื่นๆ

• การถูกรับเปนบุตรบุญธรรม

• การถูกทอดทิ้ง

• การสูญเสียพอหรือแม หรือทั้งสอง

• การถกูลวงละเมดิ ทัง้ทางกาย ทางวาจา ทางเพศ ทางอารมณ และการไมได

รับความรัก

• พอแมมีอาการปวยทางประสาท (ลูกอาจเกิดความรูสึกวาถูกทอดทิ้ง)
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• ตกเปนเหยื่อของสถานการณ เชน มีอาการปวยเรื้อรังหลังคลอด ทำใหตอง

เขารับการรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเปนเวลายาวนาน

• เพื่อนฝูงไมยอมรับ

• ปญหาความไมสงบภายในบาน

• การถูกปฏิเสธในชีวิตสมรส ความไมซื่อสัตยตอกัน หรือการหยาราง

ดังที่ฉันไดกลาวไปขางตนแลว การถูกปฏิเสธอาจเขามาโจมตีชีวิตเราในขณะที่

ยงัอยใูนครรภของแม ซึง่อาจเปนผลของการตัง้ครรภโดยทีไ่มตัง้ใจ หรอืมกีารคดิวางแผน

หรอืพยายามทำแทง ในบางกรณ ี เมลด็พนัธแุหงความรสูกึถกูปฏเิสธนีถ้กูหวานไว ตัง้แต

ตอนเกิด เมื่อพอแมซึ่งอยากไดลูกชายพบวาลูกที่เกิดออกมาเปนหญิง หรืออยากไดหญิง

กลับคลอดออกมาเปนชาย เด็กที่เกิดมาพรอมกับความบกพรองหรือพิการ อาจพบกับ

ความรูสึกถูกปฏิเสธ เชนเดียวกับเด็กที่มักถูกเปรียบเทียบกับพี่นองคนอื่นๆ อยูบอยๆ

การเปรียบเทียบแบบนั้นอาจเปดประตูใหแกวิญญาณแหงการถูกปฏิเสธเขามาครอบงำ

ชีวิตของเขาได

การถูกรับเปนบุตรบุญธรรม การถูกทอดทิ้ง หรือการเสียชีวิตของพอแมก็อาจ

ทำใหเกิดความรูสึกถูกปฏิเสธได ดังที่เราไดเห็นแลวในเรื่องราวของเดวิด เบรนเนิรด

ผูรับใชพระเจาที่ยิ่งใหญ ซึ่งตองพบกับความรูสึกกดดันอยางใหญหลวงที่จะทำตัวเปนคน

สมบรูณแบบ เพราะบดิามารดาของทานเสยีชวีติไปตัง้แตทานเยาววัย ดงันัน้ไมใชแคการ

ลวงละเมิดเทานั้นที่เปนสาเหตุของการถูกปฏิเสธ อยางไรก็ตาม การลวงละเมิดคือ

สาเหตุหลักประการหนึ่ง การลวงละเมิดทุกรูปแบบ ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางเพศ

ทางอารมณและการยับยั้งความรัก เปนตัวหวานความรูสึกถูกปฏิเสธเขาสูชีวิตของคนเรา

อยางแนนอน

ผูหญิงคนหนึ่งที่ทำงานพันธกิจกับเราเลาใหฉันฟงวาเธอรูสึกถูกปฏิเสธมาก

เพราะตอนที่ยังเด็กอยูนั้นคุณพอของเธอปวยเปนโรคประสาท ทางกายเขาอาจจะยังอยู

กับครอบครัวแตจิตประสาทของเขาไมไดอยูที่นั่นแลว เขาไมสามารถเขารวมกับกิจกรรม

ปกตติางๆ ของครอบครวั เธอบอกวา “ฉนัยงัจำความรสูกึของตวัเองตอนนัน้ได ฉนัคดิวา

“ทำไมคุณพอไมรักฉันอีกแลว? ทำไมคุณพอไมคุยกับฉันอีกเลย?”” เด็กมักจะไมเขาใจ

ในเหตุการณที่เกิดขึ้น และอาจมองปญหาที่เกิดขึ้นวาตัวเองกำลังถูกปฏิเสธ

บางครั้ง เด็กๆ ก็ตกเปนเหยื่อของสภาพแวดลอม เชนเด็กแรกคลอดที่ตอง

รักษาตัวอยูในโรงพยาบาลอีกสองสามเดือนกอนที่พอแมจะรับตัวกลับบาน บางทีหมอ
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กับพยาบาลก็อาจไมใชผูที่จะใหความรัก ความเอาใจใสไดดีที่สุด เด็กทารกจึงอาจสัมผัส

กับปญหานั้นได

เด็กบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เต็มไปดวยการทะเลาะเบาะแวง เมื่อเด็กโตขึ้น

ก็อาจคิดวาตนเองเปนตนเหตุของปญหาเหลานั้น “ถาฉันเปนเด็กดีกวานี้หนอย คุณพอ

คณุแมกค็งไมทะเลาะกนั” มนัคงดกีวานัน้ถาพอแมจะไมทะเลาะกนัเลย ถาคณุเคยทะเลาะ

กันตอหนาลูกๆ ก็ขอใหกลับไปอธิบายใหเขาฟงใหไดวาเปนเพราะอะไร เราตองอธิบาย

เขาวาถึงแมพอแมจะรักกันแตก็ใชวาจะเห็นตรงกันไปหมดทุกเรื่องและไมจำเปนตอง

เขากันเปนปเปนขลุยอยูตลอดเวลา คุณตองทำใหลูกแนใจวาปญหาของคุณไมใชเกิดจาก

ความผิดของพวกเขา

บอยครั้งที่เกิดการทะเลาะเบาะแวงรุนแรงขึ้นในบาน จนทำใหเด็กรูสึกวากำลัง

ถูกละเลย เพราะพอแมเอาแตใชเวลาสวนใหญไปกับการแกปญหาของตนเองจึงลืมที่จะ

เอาใจใสเรื่องความตองการของลูกๆ เปนเหตุใหพวกเขารูสึกถูกปฏิเสธ

นอกจากนี้ ยังมีการถูกปฏิเสธจากเพื่อน ทุกคนคงเคยเจอการถูกปฏิเสธ

จากเพื่อนมาแลวเปนระยะๆ หนักเบาตางกันออกไป วัยรุนทุกวันนี้วิตกกังวลอยางหนัก

ในการพยายามทำใหคนอืน่ยอมรบัตวัเอง เรือ่งนีเ้กดิขึน้กบัเดก็ไดทกุวยั เราซึง่เปนผใูหญ

แลว กเ็จอกบัเรือ่งนีด้วยเชนกนั การถกูปฏเิสธจากเพือ่นเกดิขึน้ไดในทกุระดบั เราทกุคน

ตางก็โหยหาการยอมรับจากคนอื่นทั้งนั้น

ฉันเองถึงจะเปนผูรับใชพระเจาก็ยังรูสึกถึงความกดดันจากเพื่อนๆ บางครั้ง

ฉันตองอยูทามกลางกลุมผูรับใชพระเจา ซึ่งบางคนเปนระดับคนสำคัญ เปนนักเทศน

ที่มีชื่อเสียงมาก ฉันก็อาจรูสึกถูกปฏิเสธถาบางทานดูเหมือนไมใหความสนใจที่จะพูดคุย

กับฉัน หลายคนมีแนวโนม (ซึ่งเปนสิ่งที่ผิด) ที่จะเพิกเฉยหรือไมคอยพูดคุยกับคนอื่น

เพราะเห็นวาพวกเขามีความสามารถ ประสบความสำเร็จ หรือมีเกียรตินอยกวา มารจะ

ฉวยโอกาสแบบนี้สรางความรูสึกเจ็บปวดเพราะถูกปฏิเสธขึ้นในใจของคนที่รูสึกไมมั่นคง

ไมแปลกใจเลยทีพ่ระคมัภรีสอนไมใหเราเปนคนเหน็แกหนาคน (กจิการ 10.34) ตลอด

ทั้งพระคัมภีรพระเจาทรงสอนใหเราปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน ใหเรารักทุกคน

เราควรตั้งใจที่จะดึงคนที่ดูเหมือนไมมั่นคงหรืออาจรูสึกโดดเดี่ยวหรืออึดอัด เขามาใกล

นอกจากนี้ ยังมีการปฏิเสธที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการสมรส เชน การหยาราง

ความไมซื่อสัตย หรือปญหาดานลบตางๆ ในครอบครัว ทั้งหมดนี้เปนการเปดประตู

ใหกับความรูสึกถูกปฏิเสธ บางคนอาจเห็นผลหรือไดรับการถูกปฏิเสธผานคำสาปแชง

ทางสายเลือด คือถึงแมคุณจะรูสึกเกลียดปญหาที่เคยเกิดขึ้นในวัยเด็กมากเพียงใดก็ตาม
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คุณกลับมีรูปแบบพฤติกรรมอยางเดียวกันนั้นในครอบครัวของตนเองดวย คงไมผิดอะไร

ถาจะกลาววา การถูกปฏิเสธเกิดขึ้นไปทั่วทุกที่ทุกแหง


ถาคุณมีรากแหงการถูกปฏิเสธ หรือยังไมไดรับการเยียวยาจนหายดีแลว มัน

เปนไปไดวา สิ่งที่คุณเห็นวาเปนการปฏิเสธจากคนอื่นนั้น อาจไมใชการปฏิเสธเลยก็ได

คุณอาจตองเผชิญกับความทุกขทรมานโดยไมจำเปนเลย เปนความทุกขทรมาน

ที่นาจะหายไปไดเลยถาคุณไดเรียนรูวา ความรูสึกใดๆ ที่คุณมีอยูนั้นเกิดมาจาก

รากเหงาเกาๆ และวิถีความเชื่อแบบเกาๆ ความกลัววาจะถูกปฏิเสธทำใหเราคิดและ

รูสึกไปวาเรากำลังถูกปฏิเสธ ซึ่งบอยครั้งไมไดเปนความจริงเลย

ตอไปนี้เปนผลลัพธบางประการที่เกิดมาจากรากเหงาของการถูกปฏิเสธ

• การกบฏดื้อดึง

• ความโกรธ

• ความขมขื่น

• ความรูสึกผิด

• ความรูสึกต่ำตอย

• การมีภาพพจนตอตนเองในแงลบ

• การหนีปญหา ไดแก การฝนกลางวัน การใชยาเสพติด ดื่มเหลา การติด

โทรทัศน และบางาน

• การชอบตัดสินผูอื่น

• ความยากจน

• ความกลัวในทุกรูปแบบ

• ความรูสึกสิ้นหวัง

• การปกปองตนเอง

• ความแข็งกระดาง

• ขาดความไวใจ

• ไมใหความเคารพนับถือคนอื่น

• การแกงแยงชิงดี

• ความอิจฉา
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• ความสมบูรณแบบนิยม

การกบฏดื้อดึงคือปฏิกิริยาปกติเบื้องตนตอความรูสึกถูกปฏิเสธ คนเราถูกสราง

ขึ้นมาเพื่อใหไดรับความรักและการยอมรับ เมื่อคนเราถูกใชเปนเครื่องมือ หรือไดรับการ

ปฏิบัติไมถูกตอง เราก็จะรูสึกโกรธในใจและแสดงอาการออกมาเปนความรูสึกกบฏดื้อดึง

เพราะฉนัถกูลวงละเมดิ ฉนัจงึมคีวามโกรธสมุอยภูายในใจตลอดเวลา ภายนอก

ฉันอาจมีหนาตายิ้มแยม แตภายในฉันเต็มไปดวยความโกรธที่ถูกปฏิบัติอยางเลวราย

ฉันตั้งใจไววา ฉันจะตองไมเจ็บปวดอีก ฉันจะไมยอมใหใครมาทำกับฉันอยางเลวรายอีก

ฉันแอบ สาบานไวในใจวาจะไมยอมใหใครมาเฉดหัวเลนไดอีก

คุณเคยแอบสาบานไวในใจไหมหลังจากโดนคนอื่นทำราย? คำสาบานในใจคือ

คำสัญญาที่เราลั่นไวกับตัวเอง บางคนอาจมีปญหาหนักในทุกวันนี้เพราะเคยลั่นวาจา

สาบานกับตัวเองไวในทำนองที่วา “ฉันจะไมไวใจใครอีกแลว ฉันจะไมยอมใหใครเขามา

ในชีวิตอีกเลย ฉันจะไมมีวันรักใครอีกแลว ฉันจะไมยอมใกลชิดกับใครอีก จะไมมีใคร

มาทำใหฉันเจ็บไดอีกแลว” ชีวิตคุณอาจยังตกอยูภายใตคำสาปแชงของความโกรธ

กับอำนาจของ “คำสาบานในใจ” ที่คุณเคยลั่นวาจาไว แตขอบคุณพระเจา มีทางที่คุณ

สามารถพบกับเสรีภาพได พระเยซูคือหนทางนั้น พระองคตรัสไวอยางนั้น สัจธรรม

แหงพระวจนะของพระเจาสามารถปลดปลอยคุณใหเปนไทไดในทุกดาน ถาคุณยอมให

จิตใจของคุณรับการเปลี่ยนแปลงใหมนานพอ ยอหน 8.31, 32 กลาววา “... ถาทาน

ทั้งหลายดำรงอยูในคำของเรา ทานก็เปนสาวกของเราอยางแทจริง และทานทั้งหลาย

จะรูจักสัจจะ และสัจจะจะทำใหทานทั้งหลายเปนไท”

ฉนัเกดิความรสูกึขมขืน่มาก จงึพดูกบัตวัเองวา “ฉนัจะไมยอมใหใครมาเฉดหวัฉนั

เลนอีก จะตองไมมีใครมาบงการชีวิตฉัน สั่งฉันทำโนน ทำนี่อีก” ผลลัพธก็คือ ฉันตอง

ใชเวลาอยูหลายปในการเรียนรูที่จะเปนภรรยาที่ยอมเชื่อฟง เพราะฉันคิดไปวา

หลายอยางที่เดฟทำไปนั้นคือการปฏิเสธ ฉันมองวาการที่เขาพยายามดูแลเอาใจใสฉัน

นั้นคือความพยายามที่จะควบคุมบงการชีวิตของฉัน ฉันกลัวและไมกลาไวใจเขา

หลายครั้งที่เดฟมาพูดกับฉันวา “จอยซ ทำไมคุณตองทำเหมือนกับวาผม

กำลงัโจมตคีณุดวย?” ทำไมหรอืคะ? เพราะฉนัปกใจไวกอนแลววาทกุคนกำลงัโจมตฉีนัอยู

มนัเปนเรือ่งทีท่ำใหเดฟหนกัใจมากในตอนนัน้เพราะเขากำลงัพยายามแสดงความรกัตอฉนั

เขาพยายามทำในสิ่งที่เปนหนาที่ของสามี ใหคำแนะนำดีๆ แกฉัน แตตอนนั้นใครบอก

อะไรฉันไมไดหรอก ฉันสรุปเอาเองไปแลววา ทุกคนคอยจองทำรายฉันอยูทั้งนั้นมันตอง

ใชเวลานะ แตขอบคุณพระเจา ตอนนี้ฉันเปนอิสระแลว

ความขมขื่นเปนผลลัพธอีกอยางหนึ่งของการถูกปฏิเสธ เชนเดียวกับความรูสึก
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สงสารตัวเอง และการหนีปญหา คนเราพยายามหาทางตางๆ กันเพื่อหลีกหนีจาก

ความเปนจริงของชีวิต บางคนใชเวลามากมายไปกับการฝนกลางวัน หรือนั่งดูโทรทัศน

บางคนก็ยอมใจตัวเองดวยเหลาและยาเสพติด บางคนกลายเปนคนบางานไป แตการ

หลีกหนีปญหาแบบนี้ไดผลแคชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น

ผลลัพธอยางอื่นๆ ของการถูกปฏิเสธ ไดแก

• การมีนิสัยชอบตัดสินคนอื่น

• ความรูสึกผิด

• ความรูสึกต่ำตอย

• การมีภาพพจนตอตนเองในดานลบ

ที่นาแปลกก็คือ ลักษณะเหลานี้มีแตจะนำไปสูความรูสึกถูกปฏิเสธเพิ่มมากขึ้น

เทานั้น

ความยากจน ก็อาจเปนผลอยางหนึ่งของการถูกปฏิเสธ หลายคนมีชีวิตอยูดวย

ความยากจน เพราะเขามีภาพวาตนเองยากจนอยูตลอด เขารูสึกวาตัวเองไมคูควรที่จะ

ไดอะไร ถึงแมพระเยซูไดสิ้นพระชนมเพื่อใหเราเปนคนมั่งคั่ง และมีทุกสิ่งที่เราตองการ

3 ยอหน 2 กลาววา ทานที่รัก ขาพเจาอธิษฐานขอใหทานมีพลานามัยสมบูรณ และ

เจริญสุขทุกประการ อยางจิตวิญญาณของทานจำเริญอยูนั้น

ความกลวัทกุรปูแบบ เปนผลลพัธมาจากการถกูปฏเิสธทัง้สิน้ รวมทัง้ความรสูกึ

สิ้นหวังและการปกปองตัวเองดวย ฉันเปนคนชอบปกปองตัวเองถึงขนาดที่วา ถามีใคร

เอยถึงความบกพรองของฉันแมเพียงนิดเดียว ฉันก็พรอมจะโตออกไปทันทีวาเขาพูดผิด

เขาเขาใจฉันผิดไป

ความไมไวใจ ไมเคารพนับถือคนอื่น การแกงแยงชิงดี และความอิจฉาก็เปน

ผลลัพธที่รายแรงของการถูกปฏิเสธดวย เราปรับตัวตอความรูสึกปฏิเสธในแงมุมตางๆ

เหลานี้อยางไรบาง? บอยครั้งที่เราแสดงปฏิกิริยาโตตอบเกินควรผานทางการเปนคน

สมบูรณแบบนิยม ถาเรามีรากแหงการถูกปฏิเสธอยู เราก็จะพยายามปรับตัวเขาหามัน

อยูตลอด ถาเรารูสึกไมดีตอตัวเองอยูในใจ เราก็จะพยายามทำอะไรบางอยางภายนอก

เพื่อชดเชยปญหานั้น ความกลัววาจะถูกปฏิเสธจะปรับตัวไปเปนความสมบูรณแบบนิยม

และเราอาจกลายเปนคนบางาน พยายามสรางความรสูกึมคีณุคาใหกบัตวัเองโดยพยายาม

สรางผลงาน คนที่เนนความสมบูรณแบบจะรูสึกวาถาเขาทำอะไรไดอยางสมบูรณแบบ

ไมทำอะไรผิดพลาดเลย เขาก็จะไมพบกับความเจ็บปวดเพราะถูกคนอื่นปฏิเสธ เพราะ

ไมมีใครจะหาเหตุเพื่อปฏิเสธเขาไดอีก
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ถาคุณมีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในชีวิต คุณอาจจะเรียนรูที่ตอบสนองตอ

เรื่องตางๆ ในแบบที่ขัดกับที่พระเจาทรงมุงหวังไว ยกตัวอยาง เมื่อคุณเดินเขาไปใน

หองหนึ่ง และคนในหองนั้นไมไดหันมาสนใจคุณในทันที คุณก็จะคิดไปวาทุกคนในหอง

ไมชอบหนาคณุ คณุรสูกึถกูคนอืน่ปฏเิสธแคเพราะคณุรสูกึวาไมมใีครสนใจคณุ แตในความ

เปนจริงนั้น ความคิดแบบนั้นอาจหางไกลจากความเปนจริงไปไกลโข เรื่องของเรื่องอาจ

เปนแคคนในหองนั้นไมทันสังเกตวาคุณไดเขาไปรวมวงกับพวกเขาแลวก็ได

ฉันยังจำไดวาพนักงานคนหนึ่งของเรารูสึกเสียใจมากเพราะเธอคิดวาฉัน

ใหความสนใจกับผูหญิงคนอื่นๆ ที่มารวมประชุมในงานมากกวาตัวเธอ ซึ่งในความ

เปนจริงแลว ฉันไมมีเหตุอะไรเลยที่ตองไปทำใหเธอเสียใจแบบนั้น เมื่อมีคนมาเลา

ใหฉนัฟง ฉนักเ็ขาเฝาพระเจา ทลูกบัพระองควา “พระเจาขา เธอรสูกึเหมอืนถกูมองขาม

แตขาพระองคมองไมเห็นเธอดวยซ้ำ ทำไมพระองคไมดลใจใหขาพระองคเห็นคน

แบบเด็กสาวคนนี้ละ? ขาพระองคไมอยากทำรายความรูสึกของใครเลย”

พระเจาตรัสกับฉันวา “เจามองไมเห็นเธอ เพราะเราไมอยากใหเจามองเห็น

เราซอนเธอไวจากเจาเพราะเธออยากใหเจาสนใจ แตเรารูวาเธอไมจำเปนตองไดรับ

ความสนใจเลย เราพยายามนำพาเธอไปสจูดุทีเ่ธอไมตองตรีาคาตนเองโดยใชความสนใจ

จากคนอื่นเปนตัววัดอีก” เรื่องนี้สอนบทเรียนใหญแกฉันมาก บอยครั้งเราคิดวา

เราตองการในสิ่งซึ่งจริงๆ แลวไมจำเปนสำหรับเราเลย

เมื่อคนซึ่งมีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในชีวิตพยายามกดดันใหเราใหความ

สนอกสนใจหรือสนับสนุนเขา แนวโนมโดยธรรมชาติก็คือเราก็จะพยายามแสดงความ
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สนอกสนใจเขา เพราะคิดไปวาเรากำลังพยายามชวยเหลือและอวยพรเขาอยู แตถาเรา

ไมไดฟงพระสรุเสยีงของพระเจา การกระทำของเรากค็งไมไดเปนประโยชนใดๆ ตอเขาเลย

การที่เราพยายามใหในสิ่งที่เขาตองการอาจกลายเปนการทำใหเขาตองติดอยูกับปญหา

ของเขานานโดยไมจำเปนก็ได การที่เราจะไดรับการปลดปลอยใหหลุดพนไดนั้น เราตอง

ยอมใหพระเจารื้อเอาเครื่องประกอบที่ไมจำเปนออกไปใหหมด นั่นอาจทำใหเขารูสึก

หวั่นไหวและอึดอัดอยูชั่วระยะหนึ่ง แตมันเปนสิ่งจำเปน การเยียวยายอมตองเกิด

ความเจ็บปวดบาง ความรักแทอาจมาพรอมกับความเจ็บปวด การปลอยใหเขาไดเผชิญ

กับปญหาอาจกอใหเกิดผลดีกวาในระยะยาว

คนใดที่มีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในชีวิต จะไมคอยชอบตัวเองเทาไหรนัก

ทุกอยางที่เขาทำเกิดมาจากความรูสึกบกพรองทางดานอารมณ เขายังไมไดเรียนรูวา

คุณคาของเขานั้นขึ้นอยูกับวาเขาเปนใครในพระคริสต ไมใชสิ่งที่คนอื่นตอบสนองตอเขา

สิ่งหนึ่งที่ฉันบอกคนที่มารวมในการสัมมนาเสมอๆ ก็คือ “อยาปลอยใหสิ่งที่

คนอื่นปฏิบัติตอคุณเปนตัวชี้วัดคุณคาของคุณเปนอันขาด คุณตองเติบโตขึ้นจนคุณรูสึก

มั่นใจพอที่จะเชื่อวาคุณเองก็เปนคนมีคุณคา ถาคนอื่นไมเห็นดวยก็เปนเพราะวาพวกเขา

คิดผิดเอง”

แตนัน่ไมไดหมายความวา เราไมเคยบกพรอง หรอืไมจำเปนตองปรบัปรงุตวัเอง

เลย แตถาซาตานเพียงแคใชคนๆเดียวมาตำหนิเราแลวทำใหเรารูสึกไมเหลือคุณคาอะไร

อกีเลย เรากก็ำลงัมปีญหาใหญแลว จะมคีนทีไ่มชอบวธิกีารทำงานของเราอยเูสมอ ขอย้ำ

นะคะวา อยายอมใหความคิดเห็นของคนอื่นมาเปนตัวชี้วัดคุณคาของคุณเปนอันขาด

เราตองยอมใหพระเจาเขามาลางภาพผดิๆ ทีก่ำลงัเคลอืบอยใูนความคดิของเรา

แลวใหภาพที่ถูกตองทั้งตอตนเองและคนอื่น ซึ่งสอดคลองกับความคิดของพระเจา

เขามาแทนที่

เมือ่ฉนันัง่เตรยีมคำสอนสำหรบัการสมัมนา หรอืเพือ่เขยีนหนงัสอืกด็ ีหลายครัง้

ฉันตองเจอกับประสบการณบางอยางซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาที่กำลังเตรียมอยูนั้น

เพื่อฉันจะไดเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น พระเจาจะทรงประทานประสบการณแกฉัน และชวย

ปลดปลอยฉันมากขึ้น เพื่อใหฉันไดรับบทเรียนตรงสามารถนำไปใชเปนตัวอยางในการ

สอนได ดังนั้น ในเรื่องนี้ก็เชนกัน ฉันไดมีโอกาสพิเศษสองสามครั้งที่จะชวยใหเขาใจวา

บางครั้งเราอาจมองอะไรตางๆ ผิดไปไดถาเรามีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในชีวิต
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⌫⌫
วันหนึ่งฉันอยูในสำนักงานและนั่งรองไหเสียยกใหญ วันนั้นอะไรๆ ดูไมราบรื่น

ไปหมด ฉันพึ่งกลับมาจากการเดินทางและรูสึกเหนื่อยมาก นั่นเปนเหตุการณหนึ่ง

ในหลายๆครั้งซึ่งเกิดขึ้นเปนประจำ ฉันไมแนใจดวยซ้ำวาปญหาคืออะไร เดฟเดินเขามา

ในออฟฟซฉัน และเห็นฉันกำลังนั่งรองไห เขาจึงพูดวา “มีปญหาอะไรหรือเปลาครับ?

อยากคุยกันหนอยไหม?” ฉันยังไมพรอมที่จะคุยอะไร จึงบอกไปวา “ไมคะ” สวนหนึ่ง

ที่ฉันไมคอยพอใจเพราะเขาออกไปตีกอลฟ แตฉันออกไปดวยไมไดเพราะอากาศเย็น

เกินไป สิ่งที่ฉันทำไดก็คือนั่งทำงานอะไรอยูกับบานไป ฉันรูสึกเวทนาตัวเองที่เขาจะได

ออกไปสนุก สวนฉันกลับตองนั่งทำงาน

สามสัปดาหตอมา เมื่อฉันมีโอกาสไดนั่งคุยกับเดฟเรื่องนั้น เขาบอกวา

"แลวทำไมคุณไมชวนผมไปทำอยางอื่นกับคุณละครับ?” ตอนนั้นฉันนึกไมออกวาจะตอบ

ยงัไงด ีแตพอมานัง่คดิดแูลวฉนักบ็อกเขาไปวา “รไูหมคะ ฉนัมานัง่คดิดแูลว ฉนัวามนัมี

เหตุผลอยูสองอยางที่บางครั้งเราไมกลาบอกความตองการจริงๆ ใหคนอื่นรูหรือขอให

คนอื่นชวยเหลือ อยางแรกเราไมกลาเสี่ยงเอยปากขอเพราะเรากลัวถูกปฏิเสธเราเลย

เงียบไวเสีย อยางที่สองในฐานะที่ฉันเปนผูหญิง ฉันอยากใหคุณมองเห็นความตองการ

ของฉันและตัดสินใจไมไปเลนกอลฟ แลวพาฉันไปทำอะไรอยางอื่นแทน โดยที่ฉันไม

จำเปนตองเอยปากขอ”

ฉันรูวา วันนั้นเดฟอยากเลนกอลฟมากกวาอยางอื่นใดทั้งหมด ฉันรูวาเขา

อยากไปตีกอลฟมากกวาจะมาเดินช็อปปงตามหลังฉันตอยๆ แตฉันอยากใหเขาตองการ

ที่จะอยูกับฉัน ฉันอยากใหเขาพูดวา “ที่รักครับ คุณเปนผูหญิงที่วิเศษมาก ผมขอสละ

ทุกอยางเพื่อใหไดอยูกับคุณในวันนี้”

แตเขากลบัเดนิมาพดูวา “อาว คณุกำลงัรองไห เปนอะไรไปครบั มปีญหาอะไร

หรอืเปลา?” สวนหนึง่ในใจฉนับอกวา “คณุกน็าจะรดูอียแูลวนี”่ แตคณุกร็วูาคณุรสูกึยงัไง

ตอนทีก่ำลงัรองไหแลวมคีนมาเห็นเขา ฉนัจงึพดูออกไปวา “คอื ฉนัยงัไมพรอมทีจ่ะคยุใน

ตอนนี้ พรอมเมื่อไหรฉันจะบอกเอง”

เดฟเดินเขาไปในหองนอนเพื่อเตรียมตัวออกไปเลนกอลฟ เมื่ออารมณของฉัน

สงบลงแลว ฉันก็พรอมที่จะคุย ฉันเดินเขาไปในหองแลวพูดวา “โอเค ฉันสงบใจไดแลว

พรอมจะคุยแลวคะ” และเขาตอบวา “โอเค ใหผมแตงตัวเสร็จกอนนะครับ”

เดฟแตงตัวเสร็จแลวเดินมาที่หองทำงานของฉัน ฉันเตรียมคำพูดไวพรอมแลว
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แตกอนที่จะไดพูดอะไรออกไป เขาบอกวา “คุยตองคุยเร็วๆ หนอยนะ เพราะผมรีบ

มากเลย” ฉันจึงบอกไปวา “งั้นก็ไมเปนไรคะ มันไมสำคัญอะไรนักหรอก คุณก็ไปสนุก

ของคุณเถอะ ฉันคงไมเปนไร” เขาบอกวา “โอเค งั้นเจอกันคืนนี้ตอนผมกลับมานะ”

ฉนันัง่รองไหอยตูลอดทัง้วนัทีเ่หลอื ฉนัรสูกึเหมอืนถกูย่ำย ี เอาแตคดิอยใูนใจวา

“นีเ่ปนเรือ่งทีโ่งมาก ฉนัรวูาสามรีกัฉนั เขาไมมเีจตนาทำรายจติใจฉนัหรอก แตทำไมฉนั

จึงรูสึกเหมือนถูกย่ำยีอยางนี้?”

เอาละ ฉนัคนพบบางอยางจากเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้นี ้ไมเพยีงแตพระเจาจะเยยีวยา

บาดแผลทางอารมณของเรา คือบาดแผลจากการถูกปฏิเสธที่เกิดขึ้นในอดีตเทานั้น

แตพระองคยังทรงเยียวยารอยฟกช้ำของเราอีกดวย หลายครั้งเราเปนคนออนไหว

ในบางเรื่อง เพราะรอยฟกช้ำนั้นกำลังอยูในระหวางการรักษา ฉันไดรับการเยียวยา

ไปมากมาย และเรื่องที่ฉันนั่งรองไหแบบนั้นก็ไมไดเกิดขึ้นบอยนัก ฉันเชื่อวามันเกิดขึ้น

เพราะเหตุผลสองประการ คือเพื่อสอนบทเรียนใหมแกฉัน (ทำใหฉันมีเสรีภาพเพิ่ม

ในระดับสูงขึ้น) และเพื่อใหฉันเต็มไปดวยไฟในการสอนถึงเรื่องรากแหงการถูกปฏิเสธนี้

สิ่ งที่พระองคทรงสำแดงใหฉันเห็นคือความเจ็บปวดของการถูกปฏิเสธ

ดานอารมณนั้นไปไกลเกินกวาความคิดของเรา มันลวงล้ำไปไกลกวาการคิดหาเหตุผล

ของเรา ฉันอาจมีเหตุมีผลและพูดวา “ฉันรูวาเดฟรักฉัน และจะไมทำใหฉันเจ็บใจ

ในเรื่องใดๆ เลย ฉันรู... ฉันรู... ฉันรู” แตฉันก็ยังคงรูสึกเจ็บช้ำทางดานอารมณอยูดี

ฉันก็ไมเขาใจวาทำไม ความรูสึกขี้ใจนอยนั่นชอบเกิดขึ้นเรื่อยๆ สักพักก็มีเรื่องอื่นเกิดขึ้น

สมทบใหไฟมนัลกุโชนขึน้อกี สดุทาย เมือ่เวลาผานไปอกีสองหรอืสามสปัดาห ฉนักไ็ดรบั

การสำแดงเรื่องการถูกปฏิเสธซึ่งเปนบทเรียนที่ชวยฉันเปนอยางมาก และฉันเชื่อวามัน

จะชวยคุณไดดวย

ในทีส่ดุเดฟกบัฉนักไ็ดมโีอกาสคยุกนัถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในวนันัน้  เมือ่ฉนัเริม่อธบิาย

ความรสูกึของฉนัใหเดฟฟง เขาบอกวา "คณุตองลอเลนแนเลย รไูหมวาผมคดิอะไรตอนที่

เดินเขาไปในออฟฟซของคุณวันนั้นแลวเห็นคุณรองไห? ผมนึกวาคุณกำลังอธิษฐาน

วิงวอนอยูเสียอีก หลายตอหลายครั้งใชไหมที่ผมเห็นคุณ นั่งอธิษฐานดวยน้ำตา

นองหนา? เวลาผมถามวา “มีปญหาอะไรไหมครับ?” คุณก็มักจะตอบวา “ไมมีอะไรคะ

ฉันกำลังอธิษฐานอยู” เมื่อผมเดินกลับมาที่ออฟฟซคุณ ผมก็คิดอยูวาคุณคงมีอะไร

จะบอกผมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณพึ่งอธิษฐานไป แตตอนนั้นผมไมมีเวลามากพอที่จะมา

นั่งคุยกันยาวๆ “ผมไมรูเลยนะวาคุณกำลังมีปญหาเสียเอง” เห็นไหมสิ่งที่ฉันสรุปเอาเอง

ในตอนนั้นไมไดเปนความจริงเลย ฉันมองวาเดฟเปนคนไมมีความรัก ใจแข็ง ไมหวงใย
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และเหน็แกตวั แตเขาไมรเูสยีดวยซ้ำวาฉนักำลงัมปีญหา ความกลวัวาจะถกูปฏเิสธทำใหฉนั

ไมกลาเปดเผยความจริงกับเขา แลวฉันก็มานั่งเสียใจเอง ที่จริงแลวฉันไมไดสื่อใหเขา

รูถึงปญหาที่ตัวเองเจออยางเหมาะสมพอ


หลายครั้งที่เราเปนทุกขแทบทนไมไหวเพราะใครบางคนไมยอมใหอะไรแกเรา

ซึ่งเราคิดวาเราควรได ในขณะที่ในความเปนจริงแลว เขาไมรูเลยวาเราตองการสิ่งนั้น

มุมมองของเรา หมายถึงวิธีที่เรามองดูเรื่องตางๆ ฉันอยากพูดอีกครั้งหนึ่งวา

หลายครั้งคุณอาจรูสึกวามีบางคนกำลังปฏิเสธคุณอยู ทั้งๆที่เขาไมไดปฏิเสธคุณเลย

บางครั้งคุณตองเปนทุกขหนักเพราะคุณใชจินตนาการนึกคิดไปเอง

เดฟกับฉันมีปญหาในเรื่องการพูดคุยกันมาตลอดโดยเฉพาะในเรื่องที่เขา

ไมเห็นดวยกับฉัน พึ่งจะดีขึ้นเมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้เอง การที่เขาเห็นดวยกับฉันเทากับเขา

กำลังบอกวาฉันทำถูก ซึ่งตรงนั้นเองที่ทำใหฉันรูสึกมั่นคง ฉันตองการไดความรูสึก

แบบนั้น เพราะเมื่อฉันรูสึกหนักแนนมั่นคง ฉันก็จะเปนสุข รูสึกวาตัวเองแข็งแกรง

หนกัแนนและปลอดภยั แตถาเขาไมเหน็ดวยกบัฉนั ฉนักจ็ะรสูกึเสยีใจเอามากๆ และแสดง

ปฏกิริยิาออกมาสารพดัอยาง ฉนักไ็มเขาใจวาเพราะอะไร เดฟถงึกบัพดูออกมาวา “จอยซ

ทุกครั้งที่ผมไมเห็นดวย ทำไมคุณตองทำเหมือนกับวาผมกำลังโจมตีคุณดวย? ผมนาจะ

มสีทิธแิสดงความคดิเหน็ของผมนะ ไมอยางนัน้มนักไ็มใชการสือ่สารกนั เราไมไดสือ่สาร

กันเลยถาผมแคฟงคุณพูดๆ แลวก็ตอบวา "ครับ ที่รัก ใชครับ"” ฉันนึกหาคำตอบ

ที่เขาทามาตอบเขาไมไดเลย เพราะฉันเองก็ไมเขาใจปฏิกิริยาของตัวเองเหมือนกัน

บางครั้ง สิ่งที่เดฟกับฉันคุยกันเปนเรื่องที่สำคัญสำหรับความสัมพันธของเรา

มาก และฉนักต็องรบัฟงความคดิเหน็ของเขาดวย แตฉนัไมคอยอยากแลกเปลีย่น ความคดิ

เทาไหร... ฉนัแคอยากฟงเขาพดูวา “ใชครบั ถกูตองแลว” เราทกุคนกร็ดูวีาแบบนีม้นัไมใช

การสื่อสารกัน มันเปนการบีบบังคับใจและการควบคุม ผลจากพฤติกรรมดังกลาว

เดฟเริ่มไมคอยสนใจอยากจะคุยเรื่องที่สำคัญๆกับฉันอีก มีอยูหลายครั้งที่ฉันตองพูด

กับเขาดวยความโมโหวา “เราตองคุยกันนะ”

ในทีส่ดุเขากพ็ดูออกมาวา “จอยซ เราไมเคยคยุกนัเลย คณุนะคยุ แตผมแคฟง”

ฉนัเศราใจมาก แตกไ็มรวูาทำไมเราจงึมปีญหากนัในเรือ่งนี ้ฉนัรกัพระเจาและไดชวยเหลอื

ผูคนมากมาย เดฟกับฉันก็มีชีวิตครอบครัวที่ดี แตเราไมสามารถสื่อสารกันไดสำเร็จสักที
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เราไมเคยทะเลาะกันรุนแรงหรอกเพราะเราไดรับการสำแดงแลวในเรื่องการทะเลาะ

เบาะแวง และเราก็ไมอยากเอาตัวเขาไปสูจุดนั้น เราตองการชัยชนะในเรื่องนี้ ฉันเอาแต

ทลูถามพระเจาตลอดวา “ปญหาคอือะไร?” ฉนัไมอยากเปนคนดือ้ดงึ ฉนัไมอยากสะดดุ

ในเรื่องนี้ ฉันไมอยากเกิดความรูสึกเจ็บใจ แตฉันก็รูสึกแบบนั้นหมด

สุดทาย พระเจาทรงสำแดงใหเห็นวาอะไรคือปญหาของฉัน พระองคตรัสวา

“จอยซ ทุกครั้งที่เดฟไมเห็นดวยกันกับเจา เจามองวานั่นคือการปฏิเสธ ซึ่งจริงๆ แลว

เขาไมไดปฏิเสธเจาเลย แคไมเห็นดวยกับความคิดของเจาเทานั้น”

คุณตองเรียนรูที่จะแยกแยะระหวางความคิดเห็น กับความคิดที่ออกมาจาก

ตัวตนจริงๆ ของคุณ การที่คนอื่นปฏิเสธความคิดเห็นของคุณก็ไมไดหมายความวา เขา

กำลงัปฏเิสธตวัคณุ เขาอาจไมเหน็ดวยกบัคณุแตยงัคงรกัและนบัถอืในตวัคณุอย ูคณุตอง

ยอมใหคนอื่นมีสิทธิที่จะไมเห็นดวยกันกับคุณ ไมอยางนั้นความสัมพันธอันดีก็เกิดขึ้น

ไมได

ฉันอยากจะกลาววา การมีความสมดุลในเรื่องนี้เปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่ง บางคน

ชอบแสดงความคดิเหน็ของตนเองบอยเกนิไป ซึง่บางครัง้เกนิความจำเปน เราไมไดมสีทิธิ

ที่จะใหคนทั้งโลกมาคอยฟงความคิดเห็นของเราทุกครั้งที่เราเปดปากพูด แบบนั้น

ไมไดเปนผลดีตอความสัมพันธเลย ความสมดุลเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับทุกดาน

โดยทั่วไปคนที่มีรากแหงการปฏิเสธอยูในชีวิตจะเปนคนที่รับการเผชิญหนา

ไมได ฉนัไมคอยมปีญหาเวลาตองไปตอวาใครซึง่ๆ หนา แตเวลาถกูคนอืน่ตอวาซึง่ๆหนา

บางฉันกลับรับไมได ฉันรับพฤติกรรมที่ฉันทำกับคนอื่นไมไดเลย ฉันมีของประทาน

ในการใสความจรงิเขาสชูวีติของคนอืน่ -“เอาละ คณุจำเปนตองเผชญิหนากบัความจรงินะ”

ฉันชอบพูดแบบนั้น แตถามีใครพยายามมาแบงปนใหฉันฟงวาบางสิ่งที่ฉันทำอยูนั้น

เปนสิ่งที่ไมถูกตอง ฉันกลับรับไมได ฉันไมรูจักวิธีแยกตัวเองออกจากพฤติกรรมของตน

และเพราะเหตทุีฉ่นัชอบประเมนิคาตวัเองโดยใชความสำเรจ็เปนตวัวดั ถามใีครมาขดัขวาง

งานที่ฉันกำลังทำอยู ฉันก็ถือวาเขากำลังมาโจมตีฉันโดยตรง แตถามีใครคิดวาฉันทำ

ถกูตองแลว ฉนักจ็ะรสูกึมคีวามสขุ พฤตกิรรมของฉนัในเรือ่งนีก้ลายเปนสิง่ขดัขวาง ทำให

ความสัมพันธของฉันกับคนอื่นไมคอยยั่งยืน

พระคัมภีรกลาวไวมากมายถึงเรื่องการวากลาวตักเตือนกัน โดยเฉพาะใน

พระธรรมสภุาษติ พระคมัภรีบอกเราวา เครือ่งหมายสำคญัทีบ่งบอกถงึความเปนผใูหญกค็อื

การที่เรารับการวากลาวตักเตือนได เราตองใชความเปนผูใหญมากจึงจะไปถึงจุดนั้นได

แตจริงๆแลวเราจะรูสึกประทับใจกับการวากลาวตักเตือนไดดี ถาเรารูวาตนเองเปนใคร
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ในพระครสิตอยางแทจรงิ การวากลาวตกัเตอืนจากคนอืน่อาจไมใชเรือ่งที ่ถกูตองทกุครัง้

เสมอไปแตถาเรามีปญญาอยางนอยเราก็ควรเปดใจตอพระเจาสำหรับสถานการณนั้นๆ

ฉันรักและเคารพสามีของฉัน แตเดฟไมไดทำถูกอยูทุกครั้งไป บางครั้งฉันก็เปน

ฝายถูก และบางครั้งเมื่อฉันพูดถูกเขากลับไมยอมฟง ทั้งๆที่เขาควรจะฟง แตมีอยู

หลายครั้งที่เขาเปนฝายถูก และฉันควรเปนฝายฟงแตกลับไมฟงดวย ฉันสรางปญหา

ใหตัวเองมากมายเพราะไมยอมฟงเมื่อเขาพูดในสิ่งที่ถูกตอง พระเจาประทานคนอื่นๆ

เขามาในชีวิตเราซึ่งอาจมีมุมมองที่ตางไปจากเรา เพราะเราตองอาศัยซึ่งกันและกัน

พระคัมภีรกลาวไวใน ยากอบ 3.17 วา ปญญาที่แทนั้นมาจากเบื้องบน เปนสิ่งที่วางาย

และพรอมที่จะยอมฟงเหตุผลอยูเสมอ ตอนนี้ฉันกับเดฟตางก็ฟงซึ่งกันและกันมากขึ้น

และเราก็ไดรับประโยชนมากขึ้นจากคำตอบที่ไดรับจากกันและกัน

⌫
มีอีกตัวอยางหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นวารากแหงการถูกปฏิเสธสงผลกระทบกับ

มุมมองของเราอยางไรบาง เดฟกับฉันออกไปตีกอลฟกัน เขามีปญหาหนักมาตลอด

ในการตกีอลฟเพราะเรือ่งขอมอืของเขา วนันัน้เขาตลีกูไมดจีนฉนัตชีนะเขาไดเลย นัน่เปน

เรื่องที่แยมากๆ ที่หลุมหนึ่งเขาตองตีถึงสามครั้งกวาจะระเบิดออกจากหลุมทรายได เดฟ

ไมเคยเปนแบบนั้นมากอน และฉันก็รูสึกเห็นใจเขามาก

ผูหญิงเราตามธรรมชาติแลวจะมีสัญชาตญาณของความเปนแม และเรา

อยากแกไขสถานการณทุกอยางใหดีขึ้น เมื่อเขาเดินมาทางฉัน ฉันจึงพูดวา “ทุกอยาง

จะดีเองนะคะ” ฉันลูบหลังเขาแลวบอกวา “เดี๋ยวคุณก็จะชนะและทุกอยางจะดีเองนะคะ”

เขาตอบวา “อยามาสงสารผมเลย นี่แหละดีสำหรับผมแลว คอยดูนะ เมื่อผมผานเรื่องนี้

ไปได ผมจะเลนกอลฟดีขึ้นกวาที่ผานๆ มาแน”

เอาอีกแลว เมื่อเดฟไมยอมรับคำปลอบจากฉัน ฉันก็รูสึกเหมือนถูกย่ำยีอีก

ฉันรูสึกเหมือนขางในมันทรุดลงไปกองกับพื้น ฉันทูลพระเจาวา “พระเจาขา ทำไม

ตองรสูกึแบบนีด้วย เกดิอะไรขึน้หรอื?” ฉนัเชือ่วาพระเจากำลงัสำแดงใหฉนัรวูามหีลายคน

ทีเ่จอกบัความรสูกึแบบนัน้อยเูปนประจำ ฉนันกึโกรธเดฟอยใูนใจ คดิไปวา “ออ คณุมนั

พวกหัวแข็ง คุณไมตองการใครมาปลอบหรอก”

ฉันยังรูสึกเจ็บใจไมหาย ระหวางที่เรานั่งรถกอลฟมาดวยกันนั้น พระเจา

สำแดงบางอยางที่ดีมากสำหรับฉัน พระองคตรัสวา “จอยซ เจาพยายามหยิบยื่น

บางอยางใหเดฟซึ่งเปนสิ่งที่เจาเองตองการไดรับ เมื่อเจาเจอเรื่องหนักๆ เจาอยากได
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คำปลอบแบบนั้น พอเขาไมยอมรับคำปลอบจากเจา เจาจึงรูสึกเหมือนถูกปฏิเสธ”

ยิ่งฉันคิดถึงคำตรัสนั้น ฉันก็ยิ่งมองเห็นการสำแดงชัดขึ้น ฉันคิดวาคนเรา

ทำแบบนั้นอยูตลอดเวลากับคนที่เรารูจัก คือเราพยายามหยิบยื่นสิ่งที่ตัวเราเองตองการ

ใหแกคนอืน่ แตคนอืน่อาจปฏเิสธเพราะจรงิๆ แลวเขาไมอยากได ซึง่เขาไมไดตัง้ใจหรอก

มันก็ไมตางอะไรกับตอนมีคนยื่นแกวน้ำใหคุณดื่มแตคุณปฏิเสธไมรับเพราะยังไมหิว

แตคนที่มีชีวิตอยูในรากแหงการปฏิเสธจะไมเขาใจเลยวาทำไมคนที่รักเขาถึงไมยอมรับ

การปลอบประโลมจากเขา ถาเปนเขา เขาจะรีบรับเอาดวยความยินดีเลยทีเดียว

คุณกำลังพยายามหยิบยื่นสิ่งที่ตัวคุณเองตองการใหแกคนอื่น พอเขาไมยอมรับ

ก็เกิดความรูสึกถูกปฏิเสธใชหรือไม? เมื่อฉันออกไปซื้อของขวัญใหใครบางคน ฉันพบวา

ฉันมักจะซื้อของที่ฉันชอบ แตตอนนี้ฉันพยายามคิดวาเขาคนนั้นจะชอบของแบบไหน

จริงๆ บางครั้ง มีคนซื้อของขวัญใหฉันซึ่งมันไมเขากับตัวฉันเลย และฉันก็นึกสงสัยอยูวา

เขาคดิยงัไงนะถงึไดไปซือ้ของแบบนัน้มาใหฉนั แตตอนนีฉ้นัไดรบัคำตอบแลว เราพยายาม

เอาสิง่ทีเ่ราอยากไดรบัใหแกคนอืน่ ฉนัเชือ่วาสจัธรรมเรือ่งนีค้งมสีวนชวยเหลอืความสมัพนัธ

ของคนหลายๆ คน มันไดชวยเหลือฉันเปนอยางมาก และฉันก็ขออธิษฐานใหมันได

ชวยเหลือคุณดวย

⌫⌫⌫
บทเรียนเล็กๆ อีกอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับฉันวันหนึ่งตอนที่ฉันกับเดฟไปที่

ไปรษณีย ฉันชอบใหคนแสดงความสนใจเวลาที่ฉันพูดกับเขา บางทีคงเปนเพราะฉัน

มีลักษณะของครูอยูในตัว เดฟพึ่งเดินออกมาจากไปรษณีย และฉันก็คุยกับเขาถึงเรื่องที่

คิดวามีความสำคัญมาก มันเปนเรื่องสำคัญสำหรับฉัน เดฟก็เปนหนึ่งในคนที่ชอบ

ตดิพนัอยกูบัรายละเอยีดตางๆ ซึง่บางครัง้ฉนัมองไมเหน็เสยีดวยซ้ำ เรือ่งจงึเกดิขึน้กบัเรา

ตรงนั้น -ฉันกำลังพูดคุยอยูอยางเขมขน แตแลวฉันก็พบวาเดฟดูเหมือนไมไดฟงฉันพูด

เอาเสยีเลย เขาพดูวา “เอะ ดผูชูายทีก่ำลงัเดนิออกมาจากไปรษณยีคนนัน้ส ิ เสือ้ของเขา

แหวกตั้งแตขางบนลงมาจนถึงหลังเลยนะ”

ฉนัพดูขึน้มาวา “เดฟ ฉนักำลงัพยายามคยุกบัคณุถงึเรือ่งทีส่ำคญัมาก” เขาพดูวา

“แหม ผมก็แคอยากใหคุณดูเสื้อของผูชายคนนั้นหนอย” ฉันรูสึกวาเขาใหความสนใจกับ

เสื้อแหวกของผูชายคนนั้นมากกวาฉัน

ฉันจึงรูสึกเหมือนถูกย่ำยีอีกแลว เรื่องของเรื่องมันก็แคปญหาความแตกตาง
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ในบุคลิกของเราทั้งสองคนเทานั้น เดฟไมไดพยายามทำตัวเสียมารยาทกับฉันหรอก

มันแคมีอะไรมาเตะตาเขาเขาแลวดึงความสนใจของเขาไป พอดีเรื่องนั้นเปนอะไรที่ฉัน

ไมรูสึกสนใจเลย ฉันจึงคิดไมออกเลยวาเขายอมเลิกฟงเรื่องสำคัญใหญโตที่ฉันกำลังพูด

แลวไปสนใจกับเสื้อแหวกๆของผูชายคนนั้นไดยังไง! อีกครั้งหนึ่งแลวที่ฉันมองวาฉันกำลัง

ถูกเขาปฏิเสธ มุมมองของฉันมันผิด ฉันยังไดรับผลกระทบ ที่จริงนาจะเรียกวายังมีแผล

จากรากแหงการถูกปฏิเสธที่มีอยูในชีวิตของฉันอยู

นาสนใจสังเกตวา หลายครั้งเรามีความคิดที่ตางกันไปเมื่อเรามองดูสิ่งตางๆ

ที่เกิดขึ้น ในขณะที่กำลังพยายามจัดการกับการถูกปฏิเสธอยูตลอดชวงชีวิตของเรา

ฉันคิดวาฉันไมไดมีรากของการถูกปฏิเสธใหญโตอยูในชีวิตอีกแลว ฉันเคยไดรับการ

ปลดปลอยครั้งใหญๆ มาแลวหลายครั้ง แตก็พบวา ทุกครั้งที่คนเราเจ็บปวยในเรื่องใด

ไมวาจะทางดานอารมณหรอืดานรางกายกต็าม มนัมกัจะมจีดุเปราะบางในเรือ่งนัน้ๆ อยู

เปนเหมือนรอยฟกช้ำ บางครั้งถึงเราจะไดรับการเยียวยาในเรื่องใดเปนเวลานานมาแลว

ก็ตาม เราก็อาจยังรูสึกขี้นอยใจหรือออนไหวในเรื่องนั้นๆอยู ถาคุณเปนแบบนี้

ก็อยาพึ่งทอใจ ขอใหเหตุการณแตละอยางกลายเปนประสบการณที่ชวยใหเราไดเรียนรู

เพื่อคุณจะไดมีแรงสงใหพุงตอไปขางหนา ไมใชถูกดึงถอยกลับไปขางหลัง


เดฟกับฉันวางแผนวาจะไปเที่ยวนอกเมืองกันในวันแม แตเดวิดลูกชายของเรา

โทรมาเชิญฉันไปทานมื้อเย็นดวย เขาถามวา “แมวางไหมครับวันจันทรตอนเย็น?”

ฉนัตอบวา “วางจะ” เขาบอกวา “คอืพวกเรา ลกูๆ ของแมทัง้สีค่นอยากพาแมไปทานขาว

นอกบาน เนื่องในวันแม เพราะแมจะไมไดอยูในเมืองตอนวันอาทิตยก็คงจะมีแตแม

กับลูกๆ สี่คนเทานั้น เราไมไดเชิญคุณพอและก็ไมไดเชิญคูครองของเราดวย”

ฉันจึงถามกลับทันทีวา “แลวลูกจะไมเชิญคุณพอหรือ?” เขาตอบวา “ไมครับ

พอไมไดเปนแมของเรานี่ครับ เราคิดวาอยากใหบรรยากาศตางออกไป เปนอะไรที่พิเศษ

หนอย ทกุครัง้ทีเ่ราอยกูบัแม ทกุคนกอ็ยพูรอมหนากนัหมดทัง้ลกูๆ หลานๆ คณุพอและ

สามีภรรยาของเราทุกคน เราคิดวาครั้งนี้คงจะดีถาจะพาแตแมออกมาพรอมกับลูกๆ

สี่คน”

ฉันคิดในใจวา “อืมม ก็คงจะดีนะ” แลวฉันก็พูดวา “แตเราไมอยากทำราย

ความรูสึกของพอ... เราไมอยากใหเขารูสึกวาถูกรังเกียจนะ”
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ลูกชายถามฉันวา “แมคิดวาพอจะไมสบายใจหรือครับ? ถาแมคิดอยางนั้น

ก็เชิญพอมารวมดวยก็ไดครับ แตผมวาพอคงไมรูสึกอะไรหรอกครับ”

ฉันเริ่มคิดถึงเรื่องนั้น และพบวาฉันกำลังตอบสนองตอสถานการณโดยเอา

ความรูสึกของตัวเองมาเปนเกณฑ คือฉันคิดวาถาลูกๆ เชิญเดฟไปทานขาวโดยไมยอม

เชิญฉันไปดวยแลวฉันจะรูสึกยังไง เรื่องนี้เปนสิ่งที่ทำใหตาของฉันสวางทีเดียว ฉันเริ่ม

เห็นวาหลายครั้งที่เราตอบสนองตอคนอื่นโดยคิดไปวาถาเปนเรา เราอยากไดอะไร

ฉันนึกภาพออกเลยวาฉันจะรูสึกยังไงถาลูกบอกวา “เราจะพาพอไป” ฉันก็จะตอบวา

“แลวเราจะไปกินกันที่ไหนดีละ?” ลูกก็จะตอบวา “ออ จริงๆ แลวเราไมไดพาแมไปดวย

หรอกครับ พาไปแตพอ”

“ไมพาแมไปดวยเหรอ? แมมีปญหาอะไรเหรอ ถึงไมยอมพาแมไปดวย?”

ลกูชายพดูขึน้มาอกีครัง้วา “ผมวาพอคงไมรสูกึถกูปฏเิสธหรอกครบั ถาเราไมได

พาพอไปดวยในวันแม แตแมคิดวาอะไรดีก็เอาตามนั้นก็แลวกันครับ”

ฉันจึงคิดวา “เอาละ ฉันจะทดสอบเรื่องนี้ดูก็แลวกัน” ฉันไปหาเดฟและพูดวา

“ลูกๆ จะพาฉันออกไปกินขาวในวันแม -มีแคฉันกับลูกๆสี่คนเทานั้น คุณคิดยังไงคะ?”

เขาพูดวา “เปนความคิดที่เยี่ยมมากเลยครับ งั้นผมจะออกไปซอมไดรวกอลฟก็แลวกัน”

สามขีองฉนัรสูกึมัน่คงมาก ไมนานมานีฉ้นักบัเดฟคยุกนัเรือ่งนัน้ ฉนัพดูวา “เดฟ

คณุคงไมรวูาคณุไดรบัพระพรเพยีงใดทีเ่ปนคนมคีวามมัน่คงทางอารมณมาก” เขาไมสนใจ

เลยวา ใครจะคดิยงัไง เขาไมรสูกึเลยวาการทีล่กูพาฉนัไปกนิขาวโดยไมชวนเขาไปดวยนัน้

เปนการปฏิเสธเขา

ฉันถามวา “ความคิดแวบแรกของคุณคืออะไร ตอนที่ฉันบอกวาลูกๆ เชิญฉัน

ไปทานขาวโดยไมไดชวนคณุไปดวย?” เขาตอบวา “ผมกค็ดิวา มนัเปนความคดิแปลกใหม

สรางสรรคมากเลย ผมคิดวา “คงจะดีนะถาจอยซไดออกไปอยูกับลูกๆ ตามลำพังบาง

เรานาจะถือโอกาสชวงนั้นออกไปซอมตีลูกกอลฟหนอย แลวคอยไปหาอะไรกินกับ

พรรคพวก” เขาคิดวาเปนความคิดที่ยอดมาก

กอนที่ฉันจะจบบทนี้ อยาลืมตรวจสอบดูมุมมองของคุณทุกครั้งที่คุณรูสึก

ถูกปฏิเสธ การที่คุณรูสึกวากำลังถูกปฏิเสธ หรือมองวาตัวเองกำลังถูกปฏิเสธ ก็ไมได

หมายความวาคุณกำลังถูกปฏิเสธอยูจริงๆ มันอาจเปนแคผลพวงของปญหาที่เคย

เกิดขึ้นในอดีตเทานั้น ถาเปนอยางนั้น ก็ถึงเวลาแลวที่คุณตองไดรับการเยียวยา
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ความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธทางดานอารมณ นับเปนความเจ็บปวดที่

รายแรงที่สุดที่คนเราอาจรับรูได เมื่อคนเรารูสึกวากำลังถูกคนอื่นปฏิเสธ ความเจ็บปวด

ทางอารมณที่เกิดขึ้นนั้นจะเขมขนรุนแรงมาก มันเจ็บจริงๆ

ฉันเชื่อวาเรามุงมั่นที่จะหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวดทางอารมณมากกวาความ

เจ็บปวดทางกาย ดังนั้น เราจึงบรรจงสรางระบบปองกันตัวขึ้นมาหลายชั้นเพื่อปกปอง

อารมณของเราไมใหพบกับความเจ็บปวดเนื่องจากการถูกปฏิเสธ หนึ่งในระบบปองกัน

ที่วานี้ก็คือกำแพงที่เราสรางขึ้นมาในใจของเรานั่นเอง เรากอกำแพงซึ่งมองไมเห็น

(แตก็มีอยูจริง) ขึ้นมากั้นระหวางเรากับใครก็ไดที่อาจมาทำใหเราเจ็บปวด

หญิงสาวผูนารักคนหนึ่งเขียนจดหมายมาถึงฉันเมื่อไมนานนี้วา เมื่อเธอ

เขารวมการสัมมนาของฉันแลวเธอไดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม เธอบอกวาพระเจา

ทำการในใจของเธอเปนอันมากในคืนหนึ่งเมื่อฉันสอนเรื่องกำแพงนี้ เธอพูดวา “ฉันรูวา

หลายปมาแลวที่ฉันพยายามกันผูคนออกไปจากชีวิต เพราะฉันกลัวการถูกปฏิเสธ

บางครั้งฉันเห็นบางคนที่ฉันรูจักในหาง แตฉันก็จะแกลงทำเปนมองไมเห็นแลวรีบ

เดนิหนไีป กลวัวาถาเดนิเขาไปทกัเธอแลวจะถกูปฏเิสธทำใหฉนัตองมานัง่เจบ็ปวด เพราะ

ถูกปฏิเสธอีก”

เห็นไหม ซาตานพยายามทำการในวิธีตางๆกัน เพื่อลักขโมยเอาเสรีภาพและ

ความยินดีไปจากเรา ทั้งสองสิ่งนี้เปนของคูกัน ถาซาตานขโมยเสรีภาพของคุณไปได

มันก็จะขโมยเอาความยินดีของคุณไปดวย คุณจะลงเอยที่การมีชีวิตอยูแตในกลองเล็กๆ

พยายามทำแตสิ่งที่คิดวาจะทำใหทุกคนพอใจ แตไมเคยดำเนินตามการทรงนำของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผูสถิตอยูในตัวคุณเลย
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คำวา การปฏเิสธ หมายถงึ การขบัออกไปอยดูานขาง โยนทิง้ไปเหมอืนกบัไมมี

คุณคา การถูกปฏิเสธหมายถึง การที่มีคนมาบอกวา “ฉันไมตองการแก-แกไมมีคุณคา

อะไรเลย แกไมใชสิง่ทีฉ่นัอยากได แกมนัไมใชสิง่ทีถ่กูตอง” เมือ่เหตกุารณนีเ้กดิขึน้กบัใคร

มันก็เปนเรื่องที่เจ็บปวดมาก พระเจาไมไดสรางเราขึ้นมาเพื่อใหถูกปฏิเสธ พระองคทรง

สรางเราขึ้นมาใหเปนที่ยอมรับ เปนที่รักและมีคุณคา ตามลักษณะที่พระเจาสรางเรา

ขึ้นมานั้นไมมีสวนใดเลยที่สามารถรับกับการถูกปฏิเสธได

พระคมัภรีสอนเราไวในพระธรรมเอเฟซสับทที ่1 วาเราไดรบัการยอมรบัใหเปน

บุตรที่ทรงรัก (ขอ 6) เราไมตองกังวลเลยวาเราจะเปนที่ยอมรับของพระเจาหรือไม

ถาเราเชื่อในพระเยซูและรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดแลว จะมีผูหนึ่งที่ไมมีวัน

ปฏิเสธเราเลย พระองคไมเคยเรียกรองใหเราปรับปรุงตัวใหสมบูรณแบบเสียกอน

แลวจึงจะยอมรับเรา การที่ไดรูวาพระเยซูทรงเสนอความรักแบบไมมีเงื่อนไขใหแกเรานั้น

ทำใหเราไดรับการเยียวยา

ผูคนหลายลานคนบนโลกทุกวันนี้กำลังไดรับการเยียวยาจากบาดแผลแหงการ

ถูกปฏิเสธโดยทางการมีความสัมพันธเปนสวนตัวกับพระเยซูคริสต คุณไมมีทางไดพบ

การเยียวยานั้นในที่อื่นใดได ไมวาคุณจะเรียนมากี่หลักสูตร หรืออานหนังสือบำบัด

ชวยเหลอืตวัเองจบไปกีเ่ลม ฉนักไ็มเชือ่วาคณุจะไดรบัการเยยีวยาแบบถาวรจากบาดแผล

ที่ถูกลวงละเมิดและการถูกปฏิเสธได ถาคุณไมมีความสัมพันธเปนสวนตัวกับองค

พระเยซูคริสตเจา

การปฏเิสธโจมตชีวีติทกุคน ฉนัเชือ่วาไมมใีครทีไ่หนเลยทีไ่มเคยถกูซาตานโจมตี

ดวยการถูกปฏิเสธ ถือวาคุณโชคดีมากถามีพอแมที่รูจักพระวจนะของพระเจาจริงๆ และ

รูจักวิธีสอนใหคุณรูจักคุณคาของตนเองซึ่งไมไดขึ้นอยูกับผลงานที่คุณไดทำ และ

ไมไดขึ้นอยูกับความคิดเห็นของคนอื่นที่มีตอคุณ หรือถาคุณเปนคนที่มีบุคลิกซึ่งไมคอย

ออนไหวมาก และคุณสามารถละความกังวลไวกับพระเจาไดงายกวา นั่นก็ถือเปน

ขอไดเปรียบดวย โดยขอไดเปรียบเหลานี้ การโจมตีของซาตานอาจทำใหคุณเจ็บปวด

ไมหนักหนาเทากับคนอื่น แตคนที่เปนแบบนี้มีไมมากนักหรอก
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⌦
คนสวนใหญถูกเลี้ยงมาโดยพอแมซึ่งถึงแมจะพยายามทำดีที่สุดเทาที่จะทำได

แตกเ็ปนผทูีม่รีากแหงการถกูปฏเิสธอยใูนชวีติอยแูลว พวกเขาไมรวูาตองทำอยางไร นอกจาก

จะสงตอไปสูลูกๆ ของตน คนสวนใหญไมรูจักที่จะแยกแยะ “คน” กับ “การกระทำ”

ออกจากกัน เมื่อเด็กทำนมหกจากแกว พอแมก็จะดุเขาวา “ไอเด็กไมดี” เด็กจึงไมมี

ทางเลือกอื่นนอกจากจะคิดวาทุกครั้งที่เขาทำอะไรไมดี ตัวเขาก็คือคนที่ไมดี

พวกเราหลายคนเคยทำแบบนั้นกับลูกๆ ของเรา -ฉันรูวาฉันเคยทำแบบนั้น

ขอบคุณพระเจาที่ฉันรูจักพระวจนะในตอนที่กำลังมีลูกคนสุดทอง เขาจึงไมตองมา

ทนฟงวาเขาเปนคนไมดีอยางไรตลอดชีวิตของเขา เราสามารถบอกเขาไดวา “สิ่งที่ลูกทำ

นั้นไมดี แตลูกเปนคนดี ลึกลงไปในใจแลวลูกเปนคนดี เปนคนยอดเยี่ยม และพระเจา

จะทรงชวยใหลูกทำสิ่งที่ดีที่สุด และพอกับแมก็ขอสัญญาที่จะรักลูกเสมอไป ไมวาจะเกิด

อะไรขึ้น”

เปนเรื่องดีที่พอแมสามารถปลูกฝงความมั่นใจแบบพระเจาอยางนั้นไดใน

ชีวิตลูกแตไมใชทุกคนที่มีโอกาสดีแบบนั้น คนสวนใหญที่เราตองเกี่ยวของดวยในชีวิต

ประจำวัน คือคนที่มีรากแหงการปฏิเสธอยูในชีวิต คนที่ถูกปฏิเสธกำลังพยายามสราง

ความสัมพันธกับคนที่ถูกปฏิเสธ ผลลัพธก็คือไมมีใครเลยที่สามารถทำตัวไดปกติตามที่

ควรเปน ฝูงชนจำนวนมากจึงยังคงอยูในความเจ็บปวดตอไป คนที่เจ็บปวดยอมทำให

คนอื่นเจ็บปวด

⌫ ⌫
เมื่อเราสาละวนอยูกับการพยายามที่เปลี่ยนใครบางคน -อาจเปนเพื่อน คนใน

ครอบครัว หรือแมแตตัวเราเอง -พระเจาก็จะไมทรงทำการใดๆ พระองคทรงทำการ

ผานความเชื่อ ซึ่งเปนการพึ่งพาในพระองค... ไมใชการดิ้นรนในเนื้อหนังซึ่งเปนการ

ไมพึ่งพาพระเจา พระองคจะไมเขามาเกี่ยวของจนกวาเราจะวางมือเราจากสถานการณ

แลวมอบไวกับพระองค คุณไดเรียนรูหรือยัง? คุณจะทำใหตัวเองหมดเรี่ยวหมดแรงไป

จนสุดจะทนจนกวาคุณจะไดเรียนรูที่จะไมไปทำการแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเปน

งานที่จำเปนคือการเปลี่ยนแปลงชีวิต นั่นไมใชงานของคุณ -แตเปนการงานของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์
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เมือ่เราพยายามทำงานซึง่เปนของพระเจา เรากจ็ะไมคบืหนาไป และเราจะรสูกึ

ทอแทสิ้นหวัง เมื่อเรายอมใหพระเจาทำการของพระองคในชีวิตเรา เราก็จะคืบหนาไป

เราจงึตองเรยีนรทูีจ่ะทำงานในสวนของเราและปลอยใหพระเจาทำการในสวนของพระองค

แตสวนใหญแลวเรามกัจะวนุอยกูบัการทำหนาทีใ่นสวนทีเ่ปนของพระเจาและละเลยหนาที่

ของตนเอง หนาที่ของเรานั้นคือการเชื่อ หนาที่ของพระองคคือกระทำการ

พระเจาทรงประสงคทีจ่ะสรางกำแพงแหงการปกปองไวลอมรอบเรา แตตราบใด

ที่เรายังพยายามทำการในสวนที่เปนของพระองค ตราบใดที่เราพยายามปกปองตนเอง

พระเจากจ็ะยงัไมทำการเชนนัน้ ในฐานะบตุรของพระเจา เราไมจำเปนตองแบกภาระหนกั

ในการปกปองตนเองเลย เราควรใชความเชือ่ในการปกปองของพระองค ถายงัคงพยายาม

ทำดวยตัวของเราเอง เราอาจพบวาเราจะไมไดรับการปกปองเลย เราอาจใชเวลาไป

มากมายในการพยายามปกปองตนเองจากความเจ็บปวดเพราะการปฏิเสธ จนเราไม

สามารถสรางความสัมพันธที่ดี เต็มไปดวยความรักและมีความสมดุลขึ้นมาได แตถา

เรายอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์รื้อกำแพงที่ผิดๆลงมา พระองคก็จะสามารถทำใหการ

ปกปองคุมครองของพระเจาซึ่งมีพรอมอยูแลวนับแตวันที่เราไดรับความรอดไดเริ่มมีผล

เปนจริงในชีวิตของเราได

ฉันอยากอธิบายเพิ่มเติมบางอยางเกี่ยวกับการปกปองคุมครองของพระเจา

ฉนัไมไดบอกวา ถาคณุไววางใจในพระเจาแลวคณุจะไมตองพบกบัการถูกปฏเิสธ อสิยาห

53.3 กลาววา พระเยซทูรงถกูดหูมิน่และปฏเิสธจากมนษุย พระองคถกูทอดทิง้ ฉนัเชือ่วา

ทุกสิ่งที่พระเยซูยอมทนนั้น พระองคทนรับเพื่อฉัน อาจจะเพื่อที่ฉันจะไดไมตองเผชิญ

กับมันอีก หรือไมก็เพื่อใหฉันสามารถเผชิญกับการถูกทอดทิ้งไดอยางมีชัยชนะ เราตอง

มองดูพระราชกิจบนไมกางเขนของพระองคทั้งสองแงมุม

บางครัง้ฉนัอาจอธษิฐาน และหลกีเลีย่งการถกูปฏเิสธได ในขณะทีอ่าจยงัจำเปน

ที่ฉันตองเจอกับการถูกปฏิเสธ ฉันก็สามารถรับมือกับมันไดอยางมีชัยชนะ ไมถูกมัน

ทำลายชีวิต ฉันจึงคิดวาคงจะไมถูกตองนักที่จะบอกวา คุณสามารถดำเนินชีวิตไดโดย

ไมตองพบกบัการถกูปฏเิสธอกีเลย ฉนัคดิวามนัเปนไปไมไดเพราะการปฏเิสธคอืเครือ่งมอื

อยางหนึ่งที่มารชอบใช ในการ โจมตีเราอยูบอยครั้ง

มารชอบใชการปฏิเสธเพื่อทำใหเรารูสึกไมดีตอตัวเองและมีชีวิตอยูในความ

พายแพ มันยังใชการปฏิเสธเพื่อขัดขวางเราไมใหเชื่อฟงพระเจาและทำใหชีวิตเรา

ไมกาวหนาไป หลายคนไมยอมกาวออกไป อาจพูดไดวาเขาไมยอมกาวออกไปจากเรือ

เขาก็อยากที่จะ “เดินบนน้ำ” อยูหรอก แตความกลัววาจะถูกปฏิเสธทำใหเขาตัดสินใจ
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อยูในเรือไปตลอดชีวิต พวกเขาปกปองตนเองจากความกลัวที่จะถูกปฏิเสธหรือความ

ลมเหลวโดยพยายามเก็บตัวอยูใน “เขตปลอดภัย” อยูตลอด พระเจาทรงประสงคที่จะ

ชวยเราและปลดปลอยเราจากความกลัว

เมือ่มคีนทำใหคณุเจบ็ช้ำ คณุสรางกำแพงขึน้มาหรอืเปลา? ฉนัรวูาฉนัสราง เดฟ

กบัฉนัมคีวามสขุกนัดใีนชวีติสมรส เราแตงงานมาแลวกวา 27 ป และมลีกูดวยกนั 4 คน

แตเมื่อเดฟทำใหฉันรูสึกเจ็บปวด ฉันรับรูไดในทางอารมณ พระเจาประสงคที่จะสอน

วิธีการที่จะรับมือกับปญหาเหลานี้ตามวิถีทางของพระองค ไมใชของเรา


ทุกครั้งที่คุณรูสึกวากำแพงกำลังกอตัวขึ้น คุณตองตัดสินใจที่จะรื้อมันลง -โดย

ความเชื่อ ขณะที่พระเจาทรงสำแดงใหคุณเห็นถึงกำแพงที่อยูในชีวิตของคุณไปเรื่อยๆ

คุณจะตองรื้อกำแพงแตละอันลงไป -โดยความเชื่อ จงยอมใหพระเยซูทรงชวยคุณ

ทำลายกำแพงที่คุณสรางขึ้นมานั้น เพื่อใหพระองคสามารถเปนกำแพงปกปองคุมภัย

ใหแกคุณได

ฮีบรู 11 ถูกเรียกวาบทแหงความเชื่อในพระคัมภีร ในนั้นบันทึกรายชื่อของ

บรรดาวรีบรุษุในพระคมัภรีไว ผซูึง่บรรลคุวามสำเรจ็ยิง่ใหญเพือ่พระเจาโดยความเชือ่ โดย

ความเชื่อโนอาหไดสรางเรือใหญ... โดยความเชื่อ อับราฮัมไดขอบุตรชายจากพระเจา...

โดยความเชื่อ นางซาราหจึงมีบุตรไดเมื่อนางชรามากแลว ฮีบรู 10.30 กลาววา โดย

ความเชื่อกำแพงเมืองเยรีโคไดพังลง... ทุกสิ่งสามารถบังเกิดเปนจริงได โดยความเชื่อ

ความเชื่อคือการทำตามพระวจนะของพระเจา แลวจึงเห็นผล

เมื่อคนเราพบกับความเจ็บปวด สิ่งหนึ่งที่แวบเขามาในความคิดของเราทันทีคือ

“ฉันจะไมยอมใหใครมาทำใหฉันเจ็บอีกแลว” -แลวกำแพงก็ถูกสรางขึ้น ฉันไดเรียนรูวา

เมื่อเดฟทำใหฉันเจ็บปวด และฉันรูสึกวากำแพงกำลังกอตัวขึ้นแลว ฉันก็จะพังมันลง

โดยความเชือ่ ฉนัจะพดูวา “เอาละคะ พระเจา ขาพระองคกำลงัรสูกึวามกีำแพงกอตวัขึน้

ขอทรงชวยขาพระองคใหพังมันลงโดยความเชื่อดวยเถิด” แทนที่ฉันจะจัดการดวยตัวเอง

ฉันไววางใจใหพระเจาทรงกระทำ

อีกอยางหนึ่งที่ฉันคนพบคือ ฉันจะใหและรับเอาความรักจากคนอื่นไมไดเลย

ถายังมีกำแพงขวางกั้นเราอยู และเมื่อความรักคือกุญแจสำคัญที่นำไปสูชัยชนะ ในการ

ดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกดาน ฉันจะเคลื่อนไปในความรักของพระเจาไดอยางไร ถายัง

มีกำแพงลอมรอบฉันไปหมดทุกดาน? ทำไมกำแพงถึงอยูท่ีนั่นได? เพราะฉันกลัววา
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จะพบความเจบ็ปวดอกี แตในทีส่ดุฉนักต็ระหนกัวาจะยงัไงฉนักต็องพบความเจบ็ปวดอยดูี

การใชชีวิตอยูดานหลังกำแพงเปนเรื่องที่เจ็บปวดมาก ถาฉันพังกำแพงลงเสีย และเดฟ

มาทำใหฉันเจ็บอีกครั้งในสัปดาหหนา (ซึ่งมันเกิดขึ้นได) อยางนอยฉันก็ยังมีโอกาสและ

เสรีภาพที่จะแบงปนและไดรับความรักในสัปดาหนี้ แตถาฉันหลบอยูหลังกำแพง

ฉันจะตองเจ็บปวดอยูตลอดเวลา ถาโดยความเชื่อ ฉันพังกำแพงทั้งหมดลงและเปดใจ

ของฉนัออกตอคนอืน่ ฉนัอาจตองเจบ็ปวดบางเปนครัง้คราว แตมนัดกีวาทีต่องแยกตวัอยู

อยางเดียวดายตลอดเวลาหลังกำแพงนั้น

เมื่อคุณสรางกำแพงขึ้น คุณจะทนทุกขทรมาน แนนอนมันตองใชความเชื่อเพื่อ

ใหคุณสามารถทำลายกำแพงทั้งหมดที่คุณพึ่งพามันมาตลอดชีวิต แตเมื่อคุณยอมทำ

มนัจะเปนวถิชีวีติทีใ่หมหมดจด คณุจะเปนเหมอืนกบันกัโทษทีไ่ดรบัการปลอยตวัออกจาก

เรือนจำ คุณอาจจะยังไมคอยรูถึงวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตองอยูนอกกำแพงเหลานั้น อาจ

มีโอกาสที่คุณจะตองพบกับความเจ็บปวดไดอีก

"ฉันกลัวจัง" คุณบอก พระคัมภีรกลาววา เพราะวาพระเจามิไดทรงประทานจิต

ทีข่ลาดกลวัใหเรา แตไดทรงประทานจติทีก่อปรดวยฤทธิ ์ความรกั และการบงัคบัตนเอง

ใหแกเรา (2 ทิโมธี 1.7) ดังนั้น ถาคุณยังรักษากำแพงเหลานั้นไวเพราะความกลัว

แสดงวาคณุยงัไมไดดำเนนิในทางของพระเจา แนนอน การพงักำแพงลงอาจหมายถงึคณุ

มโีอกาสทีต่องพบกบัความเจบ็ปวดอกี แตฉนัมขีาวดมีาบอก พระองคผเูยยีวยาและเลาโลมใจ

ทรงสถติอยภูายในคณุ (ถาคณุบงัเกดิใหมแลว) และพระองคสามารถเยยีวยาความเจบ็ปวด

ของคุณไดแนนอน

ไมมีใครสัญญาวาเดฟจะไมทำใหฉันเจ็บปวดอีก ไมมีคำสัญญาวาลูกๆ ไมทำให

ฉันเจ็บปวดอีก แตมีพระสัญญาวา โดยอยางใดอยางหนึ่ง พระเจาจะทรงจัดการทุกอยาง

ใหเรียบรอยเองถาฉันไววางใจในพระองค

การที่เรามีความสัมพันธ ไมวาจะเปนในชีวิตสมรส กับเพื่อนๆ หรือกับแฟน

แลวยังตองสรางกำแพงขวางกั้นไวตลอดเวลานั้น มันไมใชวิธีการสรางความสัมพันธ

ตามแบบพระเจา

ในอิสยาห 26.1 กลาววา ในวันนั้น เขาจะรองเพลงนี้ในแผนดินยูดาห “เรามี

เมอืงเขมแขง็เมอืงหนึง่ พระองคทรงตัง้ความรอดไว เปนผนงัและกำแพง” บนัทกึทายเลม

ในพระคมัภรีฉบบัขยายความเขยีนไววา “หนงัสอืมวนฉบบัทะเลตาย” เขยีนไววา “พระองค

(พระเจา) ทรงเปนกำแพงที่เขมแข็งสำหรับขาฯ” พระเจาทรงประสงคที่จะเปนกำแพง

ของคุณ ใจแนวแนนั้นพระองคทรงรักษาไวในศานติภาพอันสมบูรณ เพราะเขาวางใจใน

พระองค จงวางใจในพระเจาเปนนติย เพราะพระเจาทรงเปนศลิานรินัดร (ขอ 3,4) โอโห!
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รูไหมวาพระเจากำลังตรัสอะไรในขอพระคัมภีรตอนนี้? จงถามตัวเองวา “ฉัน

มีสันติสุขที่ควรมี ตามพันธสัญญาหรือไม?” ถาคุณตองการสันติสุขนั้นแตยังไมมีอยู

บางทีคงเปนเพราะคุณกำลังพยายามดูแลตัวเองแทนที่จะปลอยใหพระเจาทรงดูแลคุณ

จงยอมใหกำแพงเหลานั้นพังลงโดยความไววางใจในพระเจา แลวคุณจะไดรับสันติสุข

จากพระองค ถึงแมคุณจะตองคงอยูทามกลางความปนปวนวุนวายอยูชั่วขณะหนึ่ง

ในขณะที่พระเจากำลังทำการพลิกผันสถานการณของคุณ จงไววางใจใหพระองคทรงนำ

“สันติสุขทามกลางลมพายุ” มาให

บางครั้ง เรารูสึกเหมือนกับพระเจาทรงทอดทิ้งเราในขณะที่เราอยูทามกลาง

ความเจบ็ปวด แตนัน่คอืคำมสุาของมาร อสิยาห 49.15,16 กลาววา ผหูญงิจะลมืบตุรทีย่งั

กินนมของนาง และจะไมเมตตาบุตรจากครรภของนางไดหรือ แมวาคนเหลานี้ยังลืมได

กระนั้นเราก็จะไมลืมเจา ดูเถิด เราไดสลักเจาไวบนฝามือของเรา กำแพงเมืองของเจาอยู

ตอหนาเราเสมอ พระเจาจะทรงสนพระทยัในการปกปองคมุครองเราเสมอไป เราไววางใจ

พระองคไดไมเพียงแตในการปกปองทางดานกายภาพเทานั้น แตทางดานอารมณดวย

เดฟกับฉันไดเห็นถึงการปกปองคุมครองของพระเจาเมื่อเร็วๆนี้ ขณะที่เรา

ออกไปนอกเมือง เราเลี้ยวรถเขาไปในภัตตาคารแบบไดรฟอิน แลวเดฟเดินเขาไปสั่ง

อาหาร ฉันนั่งรออยูในรถและทำธุระสวนตัวอยูดีๆ ก็มีรถคันหนึ่งวิ่งเขามาชนทายรถเรา

อยางจัง แตรถเราไมเปนอะไรเลย

อีกไมกี่นาทีตอมา เมื่อเราเตรียมที่จะเลี้ยวออกจากที่จอดรถไปสูถนนใหญ

มีรถอีกคันหนึ่งวิ่งตรงมาขางหนาเราและหักหลบเราไปไดชนิดเสนยาแดงผาแปด

ขอบคุณพระเจาสำหรับพระวจนะ ฉันพูดออกไปวา “ฉันขอขนาบวิญญาณแหงอุบัติเหตุ

ในพระนามพระเยซู” ฉันเชื่อวามีอำนาจของเทพผูครองและศักดิเทพอยูเหนือบางพื้นที่

การที่เราเกือบเกิดอุบัติเหตุนั่นเปนการโจมตีจากมารแน เราไมเปนอะไรตอนขับเขาไป...

แตก็เกือบโดนชนตอนขับออกมา แตในทั้งสองเหตุการณ พระเจาทรงปกปองเราไว

เปนเรื่องงายที่จะเขาใจถึงการปกปองของพระเจาในทางกายภาพ คุณสามารถ

มองเห็นพระหัตถของพระเจาอยูเหนือชีวิตเมื่อคุณเกือบประสบอุบัติเหตุ และมันก็

แคลวคลาดไปอยางอัศจรรย แตพระเจาทรงประสงคใหเรากาวพนจากสิ่งที่เรามองเห็น

ไดดวยตาฝายเนือ้หนงั แลวเริม่เชือ่ในการปกปองทางดานอารมณจากพระองค เราจะรบั

การปกปองทางดานอารมณจากพระเจาไดโดยความเชื่อ พระองคประสงคใหเราฝกใช

ความเชื่อและพังกำแพงทั้งหมดที่เราสรางขึ้นมาภายใน
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คุณบอกวา “เอาละ ฉันจะทำตามนี้เพราะมันมีอยูในพระวจนะ ฉันรักพระเจา

ฉันจึงทำตามนี้ แตฉันกลัวเหลือเกิน” ฉันเขาใจดีวาคุณรูสึกยังไง แตมันเปนเรื่องสำคัญ

ที่คุณจะตองกาวไปจนบรรลุชัยชนะ เชนเดียวกับที่คุณใชความเชื่อในพระเจาเพื่อการ

ปกปองทางกายอยูเปนประจำ คุณก็สามารถเริ่มใชความเชื่อใหพระองคทรงปกปองคุณ

ทางดานอารมณไดดวย

อยารอใหตองพบกับความเจ็บปวดเกินทนหรือรูสึกหนักหนาสาหัสกอนถึง

จะเริ่มใชความเชื่อ จงเชื่อในพระเจาใหพระองคปกปองคุณทางดานอารมณอยูเปนประจำ

ทุกวันเมื่อคุณตองออกไปอยูทามกลางผูคน คุณอาจพูดวา “พระเจาขา ขอใชความเชื่อ

ในพระองคเพื่อปกปองขาพระองคทางดานอารมณ ขาพระองคจะไมสรางกำแพงอีกแลว

ขอวางใจพระองคใหปกปองขาพระองคจากการถูกปฏิเสธทางดานอารมณ”

ถาเราไววางใจพระเจาแทนทีจ่ะมชีวีติอยใูนความกลวั เรากไ็มตองทนทกุขไปกบั

การถูกปฏิเสธ ถึงแมมันจะเกิดขึ้นบาง เราก็แทบจะไมไดรับผลกระทบจากมันเลย

อยาออกไปทำงานพรอมกับมีกำแพงอยูในใจ อยาพึ่งพาอยูกับความคิด ทำนอง

ที่วา “คนพวกนี้พูดกับฉันแบบนี้ ฉันจะไมยอมใหพวกเขาเขามาใกลอีกแลว ถาฉัน

เจอพวกเขา ฉันจะทำทีเปนมองไมเห็น เพราะฉันไมอยากรับมือการปฏิเสธ ฉันจะไป

นั่งกินขาวเที่ยงที่มุมโนนตามลำพัง เพราะเขาไมยอมรับการเปนคริสเตียนของฉัน ฉันจะ

ไมถามเขาวาเขาชอบผมทรงใหมของฉันหรือเปลา เพราะถาพวกเขาไมชอบ ฉันก็จะรูสึก

ถูกปฏิเสธ”

แบบนั้นเปนการดำเนินชีวิตที่นาเวทนามากใชไหม? พระเจาไมประสงคใหคุณ

ดำเนินชีวิตอยูแบบนั้น คุณตองสามารถเดินออกจากบานไดโดยพูดวา “ฉันเปนบุตร

ของจอมกษัตริย ฉันไมเหมือนใครคนอื่น แตสรรเสริญพระเจา ฉันเปนฉัน และฉัน

จะเดินออกไปจากสถานที่นี้ดวยความเชื่อ ฉันจะออกไปโดยไมมีกำแพง ฉันกลาหาญ

วันนี้ฉันใชความเชื่อในพระเจา”

เชื่อฉันเถอะ เรื่องนี้คุณตองใชความเชื่อ เราตองมีความเชื่อถึงจะพูดแบบนี้ได

“ฉันจะกาวออกไปโดยไมมีกำแพง ฉันไววางใจในพระเจา พระเจาขา ขาพระองคออกไป

โดยความเชื่อ ขาพระองคพังกำแพงไปหมดแลวโดยความเชื่อ และขาพระองคทูลขอ

ใหพระองคสรางกำแพงของพระองคปกปองชีวิต” แตมันคุมคาที่จะทุมเทแนนอน
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อฐิบางสวนทีป่ระกอบกนัขึน้เปนกำแพงเพือ่ปกปองตวัเองคอื การปฏญิาณในใจ

มันหมายถึงการสัญญากับตัวเองเพื่อจะปกปองตัวเอง ตัวอยางบางประการไดแก

- จะตองไมมีใครมาทำใหฉันเจ็บไดอีก

- ถาฉันหลุดไปจากสถานการณตรงนี้ได จะไมมีใครมาเฉดหัวฉันเลนไดอีก

- ฉันจะไมยอมใหใครเขาใกลฉัน จนทำใหฉันเจ็บไดอีก

- จะไมมีใครมาควบคุมฉันไดอีก

- ตอแตนีไ้ป ฉนัจะจดัการชวีติของฉนัเอง ไมมใีครมสีทิธมิาสัง่ใหฉนัทำอะไรไดอกี

เราสัญญากับตัวเองในทำนองนี้ไมใชเพียงแคครั้งเดียว -แตซ้ำแลวซ้ำอีก เรา

บอกกบัตวัเองในใจ ขณะทีโ่ตขึน้มาในครอบครวัทีม่แีตการลวงละเมดินานถงึ 15 ป คณุ

รไูหมวา ฉนัพดูและคดิกบัตวัเองแบบนีก้ีค่รัง้ตอกีค่รัง้? “ถาฉนัออกไปจากทีน่ีไ่ด จะไมมี

ใครมาเฉดหวัฉนัเลนไดอกี” ไมแปลกใจเลยทีต่องใชพระราชกจิของพระเจาเพือ่สอนใหฉนั

เปนคนที่ยอมอยูใตอำนาจ


คนที่มาเขาแถวเพื่อรับการอธิษฐานเผื่อ บอยครั้งพูดกับฉันวา “ฉันเปนปกติดี

ในความสมัพนัธทกุดาน ยกเวนความสมัพนัธแบบใกลชดิสนทิสนม ฉนัเขาไปเกีย่วของกบั

ความสัมพันธแบบใกลชิดสนิทสนมไมไดเลย มันมีบางอยางที่ผิดปกติ มันมีอุปสรรค
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บางอยางขวางอยู ฉันนัดพบเพื่อน ซึ่งทุกอยางก็ไปไดดีจนกระทั่งมันทำทาจะกลายเปน

ความสมัพนัธทีถ่าวร ฉนัไมรวูาปญหาของฉนัคอือะไร แตเมือ่ถงึจดุนัน้แลวฉนัจะเริม่ถอย

ออกมา ถึงแมฉันไมอยากจะถอยก็ตาม”

ปญหาแบบนี้ตามปกติแลวเปนผลมาจากกำแพงที่กอตัวขึ้นเนื่องจากการ

ปฏิญาณในใจ -พูดกับตัวเองซ้ำแลวซ้ำอีกวา “จะไมมีใครไดใกลชิดกับฉัน จนทำใหฉัน

เจ็บปวดไดอีก”

ลองฟงอนันีด้สู ิ “จะไมมใีครมาควบคมุชวีติฉนัไดอกี ตอแตนีไ้ปฉนัจะจดัการกบั

ชีวิตของตัวเอง จะไมมีใครมาสั่งใหฉันทำอะไรไดอีก” ฉันมีรองลึกขนาดใหญอยูในใจ

เพราะฉันพูดประโยคนั้นกับตัวเองซ้ำแลวซ้ำอีก

คนเราอาจปฏิญาณกับตัวเองในเรื่องตางๆ มากมายหลายเรื่อง ลองพิจารณา

ขอความนี้ดู ...หลายคนถูกผูกมัดอยูในทุกวันนี้ก็เพราะพอแมของเขาขาดความสมดุล

ไมเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ยกตัวอยาง มีอยูชวงหนึ่งในชีวิตฉันที่ตองพยายามสอนลูกๆ เรื่อง

วธิกีารกนิทีถ่กูตอง ฉนัจะไมยอมใหพวกเขากนิน้ำตาลเลย ฉนัจะบอกพวกเขาวา “ลกูจะตอง

ไมกนิของพวกนัน้เดด็ขาด” ฉนัคงทำเกนิพอดไีปหนอย ซึง่พวกเราหลายคนกม็กัจะเปนกนั

จนกวาเราจะเรียนรูจักความสมดุล ตอนนี้ฉันรูตัวแลววา มันคงจะดีกวานั้น ถาฉันยอม

ใหพวกลกูๆ ไดกนิน้ำตาลบางเปนครัง้เปนคราว แตฉนัไปตัง้กฎหามกนิน้ำตาลไว ซึง่รงัแต

จะทำใหพวกเขาอยากกินมันหนักเขาไปอีก ฉันเองไมมีปญหาเรื่องน้ำตาล -แคฉันไดกิน

ของหวานไปซักสองคำก็พอใจแลวละ แตลูกๆ ของฉันไมไดเปนอยางนั้นเลย -พวกเขา

รักของหวานและคิดวาพวกเขาขาดมันไมไดเลย

เราไดคุยไปแลววาทำไมพวกเขาถึงชอบน้ำตาลมากขนาดนั้น และฉันก็สงสัยวา

เหตุที่เปนอยางนั้นคงเปนเพราะวาพวกเขาถูกหามไมใหกินของหวานในวัยเด็กนั่นเอง

สถานการณแบบนี้อาจทำใหเด็กๆ ปฏิญาณกับตัวเองไววา “ถาฉันหลุดพน

จากที่นี่ไปได ฉันสัญญาเลยวาจะกินอะไรทุกอยางที่ขวางหนา จะไมมีใครมาสั่งฉันไดอีก

วาหามกินโนนกินนี่” และหลายคนที่เจอแบบนี้เมื่อโตขึ้นก็มักจะสรางนิสัยการกินแบบ

ไมยั้ง เพราะเขาใหสัญญากับตัวเองไวอยางนั้น

พระเจาทรงประสงคที่จะเขามามีสวนกับเรื่องอาหารการกินของคุณดวย

คุณรูไหมวา ถาคุณมีกำแพงอยูในใจ มันอาจเปนเรื่องยากที่คุณจะฟงเสียงของพระเจา

เมื่อพระองคตรัสกับคุณ? แตเมื่อความสัมพันธของคุณกับพระเจาพัฒนาขึ้น และคุณมี

พระวจนะอยูในตัวมากขึ้น พระองคก็จะเริ่มจัดการกับคุณในเรื่องอาหารการกิน พระองค

จะตรัสวา “เราไมอยากใหเจากินแบบนั้นอีกแลว”
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เงิน อาจเปนเรื่องหนึ่งที่คุณไดสรางกำแพงไว บางทีพอแมอาจไมยอมใหคุณ

ใชจายเงินทองมากตอนที่คุณยังเล็กอยู คุณอาจตองใชชีวิตอยูโดยไมมีขาวของบางอยาง

ที่เพื่อนๆ คนอื่นมี บางทีเงินสวนเดียวที่คุณสามารถใชไดคงเปนเงินในสวนที่คุณพอจะ

กระเบียดกระเสียรหาและเก็บสะสมได และถึงขนาดนั้นบางทีคุณก็ยังตองซื้อแตสิ่งที่คุณ

จำเปนตองใชจริงๆ จะซื้ออะไรตามใจก็ไมได บางทีคุณรูสึกเหนื่อยใจกับความติดขัด

ในเรื่องเงินทองจนทำใหคุณสัญญากับตัวเองไววา “รอใหฉันออกจากที่ไปไดกอนเถอะ

ฉันจะซื้อทุกอยางที่ฉันอยากได คอยดูสิ”

การเสพติดเรื่องซื้อของอาจเกิดจากคำปฏิญาณในใจแบบนี้ก็ได มีบางคนที่

เสพติดในเรื่องการซื้อขาวของ -เรียกวาหยุดจับจายเงินทองไมไดเลยละ

บางทีคุณจำเปนตองคิดดูวา หลายปมาแลวคุณเคยลั่นวาจาอะไรไวกับตัวเอง

แบบซ้ำแลวซ้ำอีกบาง? ฉันไมไดหมายความวา ทุกอยางที่คุณเคยพูดไวกับตัวเอง

จะทำใหคณุถกูผกูมดัไปหมด แตฉนักำลงัพดูถงึเรือ่งทีเ่ราลัน่วาจาออกไปเปนพเิศษเฉพาะ

เต็มไปดวยความตั้งใจแนวแน และทำขอตกลงกับตนเองไวอยางมุงมั่น การปฏิญาณ

กับตัวเองแบบนี้คือการตัดสินใจวาเราจะจัดการกับตัวเองและปกปองตัวเองอยางไร

ลองฟงอันนี้ดู “คุณอยาไปไวใจใครนะ” ฉันไมรูวาฉันพูดแบบนั้นกี่ครั้งตอกี่ครั้ง

“คุณอยาไวใจผูชายนะ ผูชายก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ” ฉันไมไดคิดจะหยาบคายนะ

แตฉันคิดวาผูหญิงหลายคนมีปญหานี้เมื่อเขาแตงงานแลว -ในเรื่องเพศสัมพันธดวย

-เพราะเขาเคยลัน่วาจากบัตวัเองไวแบบนี ้ “ผชูายทกุคนกค็ดิแตเรือ่งเดยีวแคนัน้” แมแต

ในชีวิตสมรส เมื่อคุณอยากแกไขทุกอยางใหถูกตอง คุณอาจคิดในใจวา “คุณไมไดรักฉัน

จริงหรอก คุณจะแสดงความรักตอฉันเฉพาะตอนที่อยากมีเพศสัมพันธเทานั้น” เราตอง

ระวังในการพูดกับตัวเองแบบผิดๆ

⌫
ระบบความคดิแบบผดิๆ อาจเปนเหตใุหเราปลกีตวัจากการเขามสีวนรวมกบัคน

กลมุตางๆ เพราะความเจบ็ปวดทีเ่ราไดรบัเมือ่ถกูปฏเิสธ เราอาจพดูวา “ฉนัจะไมขอเกีย่วของ

กับคนกลุมไหนอีกแลว” เราจึงปลีกตัวออกมาและไมเกี่ยวของกับใคร

เมื่อหลายปกอน ฉันไดรับความเจ็บปวดแบบแสนสาหัสจากคริสเตียนกลุมหนึ่ง

-คือมันสาหัสสากรรจจริงๆ ฉันไมเคยตองจัดการกับความเจ็บปวดทางดานอารมณมาก

ขนาดนั้นมากอน ฉันไวใจคนกลุมนั้นมากกวาใครทั้งสิ้น ฉันตองใชเวลานานเกือบสามป

กวาจะเอาชนะความรูสึกเจ็บปวดครั้งนั้นได ฉันตั้งกำแพงใหญขึ้นมาในใจและฉันมุงมั่น
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มาก จะตองไมมีใครไดรับสิทธิใหทำกับฉันอยางนั้นอีก นั่นไมใชแผนการของพระเจา

สำหรับชีวิตดานคริสตจักรของคุณ สมาชิกทุกคนตองเขาสวนในกิจกรรมของคริสตจักร

พระเจาทรงประทานตัวอยางที่ดีมากแกฉันถึงเรื่องความหมายของการเขาไป

มีสวนรวมกับคริสตจักร วันหนึ่งฉันเดินเหยียบเทาตัวเองเขาจนเจ็บ ฉันสะบัดเทาขึ้นมา

ทันที และขณะที่ฉันยังยกเทาคางอยูนั้น พระเจาตรัสกับฉันวา “เอาละ จอยซ แมแตเจา

เหยยีบเทาของตวัเองจนเจบ็ เจากด็งึอวยัวะนัน้ออกไปทนัทเีพราะเจาไมอยากเจบ็ตวัซ้ำอกี

แตในทายที่สุด ถาเจาอยากใหเทาขางนั้นกลับมาเปนสวนหนึ่งของอวัยวะในกายเจา

ก็ตองยอมวางเทาขางนั้นลง ถึงจะตองเสี่ยงที่จะโดนเหยียบซ้ำอีกก็ตาม” ฉันคงเดิน

อยางปกติไมไดจนกวาจะยอมวางเทาขางที่เจ็บนั้นเขามามีสวนในรางกายอีกครั้ง

ถามใีครในครสิตจกัรหรอืในครอบครวัของคณุทีท่ำใหคณุรสูกึเจบ็ปวด ปฏกิริยิา

แรกสุดของเราก็คือการปลีกตัวออกมา พระเจาทรงสำแดงใหฉันเห็นวา การที่เราไมยอม

เขาไปมีสวนรวมกับพวกเขาอีกเปรียบเหมือนกับการเดินเขยงไปตลอดชีวิตดวยเทา

แคขางเดยีว คณุเลอืกทีจ่ะทำใหตวัเองพกิารไป โดยการพดูออกมาวา “โอย เจบ็เหลอืเกนิ

ฉันจะไมยอมใหมันเกิดขึ้นอีก” คุณสรางกำแพงขึ้นแลวก็ไปหลบอยูหลังกำแพงนั้น




นอกจากฉันพยายามปกปองตัวเองจากการปฏิเสธโดยการปฏิญาณในใจแลว

ฉันยังทำทีวาฉันไมสนใจเลย คุณทำใหฉันเจ็บไมไดหรอก เพราะฉันไมสนมันเลย

มีบางคนถามวา “เรื่องนั้นทำใหคุณเจ็บปวดหรือเปลา?” คุณตอบวา “ไมเลย

ฉันไมสนใจ มันไมรบกวนใจฉันเลย”

มขีอพระคมัภรีทีท่รงพลงัมากทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งการเสแสรง สดดุ ี51.6 กลาววา

ดูเถิด พระองคมีพระประสงคความจริงภายใน เพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปญญาแก

ขาพระองคภายในจิตใจลึกลับของขาพระองค

ฉันจะไมดำเนินชีวิตอยูกับความขมขื่น --ฉันจะมีความยินดี ฉันเคยเปนคนที่

เต็มไปดวยความขมขื่นมานานหลายป ขางในฉันพูดวา “ฉันไมเห็นตองการคุณเลย

ฉันทำเองได” เอาละ ฉันไมไดดำเนินชีวิตแบบนั้นอีกแลวเพราะฉันไดรับการเยียวยา

จากพระเจาแลวในชีวิต

คนที่เสแสรงไมสามารถดำเนินชีวิตในความรักได และจะเปนเรื่องยากมาก
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ที่จะพัฒนาความสัมพันธอันดี การเสแสรงไมไดเกิดขึ้นกับผูหญิงเทานั้น ผูชายหลายคน

เสแสรงดวยเพราะเขาคิดวาตองรักษามาดเขมแข็งเขาไว บางครั้งผูชายก็เจ็บปวด แตเขา

ไมยอมรับความจริง เขาไมยอมเลาเรื่องความเจ็บปวดใหใครฟงแมแตภรรยาของตนเอง

ฉันคดิวานัน่ทำใหผหูญงิรสูกึเหมอืนถกูปฏเิสธเพราะพวกเขาอยากมสีวนในความเจบ็ปวด

และความทุกขยากของผูชายดวย ไมใชแคความสุขเทานั้น

ยอหน 8.32 กลาววา และทานจะรจูกัสจัจะ และสจัจะ จะกระทำใหทานเปนไท

ทีจ่รงิไมมอีะไรทีจ่ะปลดปลอยคณุใหเปนไทได นอกจากสจัจะเทานัน้ แตพวกเราหลายคน

ที่พยายามดำเนินชีวิตโดยความเชื่ออาจสับสนระหวางการซื่อตรงตอตัวเองและพระเจา

กับการดำเนินในความเชื่อ

ถาคุณจามอยูทุกๆ สองวินาที มีน้ำตาไหลออกมาอยูตลอด แลวมีคนบอกวา

“คณุไมสบายนี”่ คณุกไ็มจำเปนตองตอบวา “เปลา ผมไมไดปวย” คณุอาจเถยีงวา “แตถา

ผมยอมรบัวาปวย ผมจะหายโรคไดยงัไง? ผมกำลงัใชความเชือ่เพือ่จะหายโรคอย”ู ทำไม

ไมพูดวา “ผมไมคอยสบาย -- คุณพูดถูกแลวละ รางกายผมออกอาการหลายอยาง

ในตอนนี้ แตผมกำลังใชความเชื่อใหพระเจาทรงรักษาอยู ถึงผมจะรูสึกไมคอยดีเทาไหร

แตผมเชือ่วา พระองคผสูถิตอยใูนผมนัน้เปนใหญกวาผทูีอ่ยใูนโลก (1 ยอหน 4.4) ผมจะ

รสูกึประทบัใจมากถาคณุยอมรวมความเชือ่กบัผม เพือ่ขอใหพระเจาเสรมิกำลงัผมขึน้และ

ปลดปลอยผมออกจากสภาพนี”้ นัน่แหละคอืวธิดีำเนนิชวีติในความเชือ่ คณุไมจำเปนตอง

โกหก มีแตจะทำใหคนอื่นคิดวาคุณเพอเจอเปลาๆ

แลวถาเพื่อนรวมงานของคุณเห็นวาคุณปวยอยูชัดๆ แลวคุณบอกเขาวา “เปลา

ฉันไมไดปวย” ตอมาเขาเห็นวาคุณติดสติกเกอรสัญลักษณคริสเตียนที่ทายรถคุณดวย

เขากจ็ะบอกวา “ออ พวกนัน้อกีแลว พวกทีอ่วดวาบรสิทุธิก์วาเรา เราคยุกบัเขาไมไดหรอก

เพราะเขาไมยอมรับความจริง”

หรือมีใครบางคนทำใหคุณเจ็บปวด ทีหลังเขาก็มาบอกกับคุณวา “ฉันขอโทษ

ที่ทำใหเธอเจ็บปวด” แทนที่คุณจะตอบเขาไปวา “ขอบคุณคะ” คุณกลับบอกวา “ออ

ไมมีปญหา คุณไมไดทำอะไรใหฉันเจ็บเลย”

ทำไมเราไมเรียนรูที่จะยอมรับความจริงและซื่อสัตย? สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบคือฉัน

เปนคนที่ซื่อสัตย ฉันไมไดซื่อสัตยอยูแลวหรอก แตมันเปนของประทานจากพระจา

ฉันไมเชื่อเลยวาจะหลุดพนจากบรรดาขยะตางๆ ในชีวิตไดถาพระเจาไมไดประทาน

มีความซื่อสัตยตอตัวเอง

มีคนมาบอกฉันอยูตลอดวา “ฉันชอบคำสอนของคุณมากเพราะคุณซื่อตรงดี
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คุณพูดตามความเปนจริง และคุณไมทำเหมือนกับวาคุณไมเคยมีปญหามากอนในชีวิต”

นั่นเปนเพราะฉันไมรูวาจะตองทำตัวเปนแบบอื่นใดไดอีก ฉันคิดวาฉันคงสอนไมออก

ถาตองมาคอยเสแสรงแกลงทำแบบนั้น

เดฟกับฉัน พยายามที่จะเปดใจตอกันจริงๆ บางครั้งฉันจะบอกเขาวา “เดฟ

เกดิเรือ่งนีเ้รือ่งนัน้ขึน้กบัฉนั และมนัทำใหฉนัรสูกึเจบ็ปวดจรงิๆ ชวยอธษิฐานเผือ่ฉนัหนอย

เพื่อใหฉันเอาชนะมันและจะไดหายเจ็บปวด"

ฉันใชชีวิตอยูหลายปโดยการเปนคนเสแสรง ในชีวิตฉันเต็มไปดวยการเสแสรง

อยูทุกดาน มีบางคนที่มีบาดแผลใหญและเต็มไปดวยความเจ็บปวด แตเขาจะแกลงพูด

ออกมาวา “เรือ่งนัน้ไมกระทบความรสูกึของผมเลย” เขาสรางกำแพงขึน้มาโดยการเสแสรง

เมื่อไมนานมานี้ เพื่อนของฉันคนหนึ่งซึ่งเรียนดานจิตวิทยามาระยะหนึ่งแลว

มาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับฉันเกี่ยวกับเรื่องกลไกการปองกันตัวเอง เขาบอกวา

บางคนพยายามรับมือกับการตายของคนที่เขารักโดยการไมยอมเผชิญหนากับความจริง

เขาจะพูดกับตัวเองวา “ไม เรื่องนี้ไมไดเกิดขึ้น ฉันจะไมตองเจอกับเรื่องนี้” แตนั่นเปน

การเสแสรง แตเราจะเสแสรงไมได เราตองกลาเผชิญกับความเปนจริง คุณตองพูดวา

“เขาไดจากไปแลว ซึง่เปนเรือ่งทีเ่จบ็ปวดมาก ฉนัคงตองคดิถงึเขามากเพราะเขาคอืสวนที่

สำคัญยิ่งในชีวิตของฉัน แตพระเจายังไมเสร็จงานกับชีวิตฉัน พระองคจึงปลอยฉันไวที่นี่

และยังมีบางสิ่งที่ฉันจำเปนตองทำ ฉันจึงตองดำเนินตอไปและคนหาดูวาบางสิ่งนั้นคือ

อะไร ฉันรูวาฉันคงตองใชเวลาบางในการเยียวยาและการฟนสภาพ แตในพระเยซูนั้น

ฉันจะผานเรื่องนี้ไปได”

ถาคุณไมยอมเผชิญความเปนจริง เมื่อคนที่คุณรักตองจากไปหรือเมื่อตอง

สูญเสียสิ่งใดๆ คุณก็กำลังสรางกำแพงขึ้นมาในทันทีที่คุณรูสึกเจ็บปวด สุดทายคุณอาจ

ตองเจ็บปวดไปตลอดชีวิต

คุณเคยเปนคนเสแสรางบางไหม? บางครั้งคุณรูสึกยากไหมที่จะแสดงตัวตน

จริงๆ ใหคนอื่นไดเห็น?

เอเฟซัส 4.15 บอกเราวา แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก (ในทุกดาน พูด

ความจริง, จัดการดวยความจริง, ดำเนินชีวิตดวยความจริง) แตการพูดความจริง ไมได

หมายความวา เราควรมองหนาใครบางคนแลวพดูวา “ผมของเธอดแูยจรงิๆ นะ” ถาเรา

ทำอยางนั้นก็คงไมคอยมีเพื่อนเหลืออยูเทาไหร ฉันเคยทำแบบนั้นบอยมากเหมือนกัน

ฉนัรจูกัวธิทีีจ่ะพดูความจรงิ แตไมคอยรจูกัใชปญญา เอเฟซสั 4.15 กลาวตอไปอกีวา เมือ่

สวมดวยความรักแลว ขอใหเราจำเริญขึ้นทุกอยางและในทุกดาน สูพระองคผูเปนศีรษะ
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คือพระคริสต

เราไมจำเปนตองเสแสรงไปทัว่ เราไมจำเปนตองพยายามทำเปนแกรง พยายาม

เปนสุดยอดคริสเตียน การปฏิเสธเปนเรื่องเจ็บปวด แตเรามีชีวิตรอดไดในพระคริสต

โดยไมตองเสแสรง




เราปองกันตัวเองจากการถูกปฏิเสธโดยวิธีตางๆ กัน บางครั้งเราปกปองตัวเอง

โดยความโกรธ “คณุทำฉนัเจบ็ ฉนัจงึตองโกรธ ฉนัจะเลีย่งความเจบ็ปวดโดยการโกรธคณุ

ฉันจะทำใหคุณเปนทุกขยิ่งกวาฉันอีก คุณทำฉันเจ็บ ฉันตองเอาคืนบาง”

เมื่อมีใครทำใหฉันเจ็บปวด ฉันอยากจับคนนั้นนั่งแลวอบรมสั่งสอนเขาวา

ควรดำเนินชีวิตยังไงเพื่อจะไดไมทำใหฉันเจ็บปวดอีก เห็นไหม ฉันเปนครูที่ดี และ

ของประทานในการสอนนี้ไมไดทำหนาที่แคบนธรรมาสนเทานั้น แตคนเราไมไดเปดใจ

รับคำสอนเสมอไป ฉันจึงตองเรียนรูวาเมื่อใดที่จะใชของประทาน และเมื่อใดที่ตองรูตัว

ไมพยายามไปสอนคนอื่นอยูตลอดเวลา

เมื่อเราบอกคนอื่นวาตองทำอะไรบางเพื่อจะทำใหเรามีความสุข มันกลายเปน

กฎขอบังคับสำหรับเขาไป นี่คือตัวอยางที่จะอธิบายความหมายของสิ่งที่ฉันพูด

เดฟดตีอฉนัมาก เขาเปนคนยอดเยีย่มมาก มบีางอยางทีเ่ขาทำไดดมีากๆ แตเขา

ไมคอยเกงในเรื่องซื้อของขวัญ ถาฉันขอใหเขาซื้ออะไรใหเนื่องในโอกาสพิเศษเขาก็จะซื้อ

ใหทุกอยางอยูแลว -หมายถึงของที่เราพอมีเงินซื้อได เขาจะพูดวา “คุณอยากไดอะไร

ครับ? บอกหนอยนา ผมจะพาคุณไปซื้อเดี๋ยวนี้เลย” แตเขาชอบพูดเสมอๆ วา “มันจะ

มีประโยชนอะไรที่ใหผมซื้อมาใหคุณที่บาน? เพราะถึงยังไงคุณก็ตองเอากลับไปเปลี่ยนสี

เปลี่ยนเบอร เปลี่ยนโนนเปลี่ยนนี่อยูแลว?”

แตผูหญิงเราไมสนใจหรอกวาจะตองเอาของกลับไปเปลี่ยนหรือไมเราแคอยากรู

วาสามีของเรากำลังออกไปเดินทอมๆ อยูทั่วหาง พยายามหาซื้อของขวัญมาใหเรา

ภรรยาไมสนใจหรอกวาของขวัญนั้นจะถูกใจหรือไม -เรื่องพวกนั้นไมไดสำคัญอะไรเลย

เราแคอยากรวูาสามขีองเรายอมออกไปลำบากทีน่ัน่เพือ่เรา เราอยากรวูาสามยีอมเสยีสละ

ทุมเทอะไรเพื่อเราบางนอกเหนือจากเงินทอง

เดฟกบัฉนัออกไปนอกเมอืงในวนัแมตอนสดุสปัดาห ลกูๆ พาฉนัออกไปกนิขาว
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กอนที่เราจะกลับจากการเดินทาง และมีลูกสาวของเราเพียงคนเดียวที่อยูกับเรา จึงมีเรา

อยูกันเพียงแคสามคน ฉันคิดวาคงไมมีใครจำไดวาวันนั้นเปนวันแมนอกจากฉัน สุดทาย

ฉนัจงึบอกลกูสาววา “บอกสขุสันตวนัแมหนอยสจิะ” เธอจงึพดูวา “ออ สขุสนัต วนัแมคะ”

แลวเราก็ไปประชุมที่โบสถและวิ่งไปวิ่งมาจนยุงไปหมด ฉันพูดกับเดฟวา “คุณ

ซื้ออะไรเปนของขวัญวันแมใหฉันบาง?” เขาตอบวา "คุณอยากไดอะไรก็บอกไดเลย"

แตฉันตอบวา “ไมคะ คุณไดซื้ออะไรเปนของขวัญวันแมใหฉันบาง?”

ฉันตองตอสูกับการทดลองใจตลอดทั้งวันนั้นที่จะไมไปดึงตัวเดฟมานั่งฟง

ความรสูกึของฉนั "นี ่ทีร่กัคะ ฉนัอยากอธบิายใหคณุฟงดวยความรกัวาแบบนีม้นัทำใหฉนั

เจ็บมาก" แตนั่นก็คงไมไดทำใหอะไรดีขึ้น คุณรูไหมวาจะเกิดอะไรขึ้นถาฉันทำอยางนั้น?

พอถงึวนัพเิศษครัง้ตอไป เขากจ็ะรสูกึจำใจตองออกไปหาซือ้อะไรมาใหฉนัเพือ่จะทำใหฉนั

มีความสุข ซึ่งมันก็คงไมมีความหมายอะไรสำหรับฉัน ถามันไมไดเกิดจากความเต็มใจ

ของเขา

เราพอมีเวลาบางในบายวันนั้น ฉันจึงพูดวา “ไปเดินหางกันหนอยดีไหม”

เมื่อเราไปถึงที่นั่น ฉันถามวา “คุณจะซื้อของขวัญวันแมใหฉันไหมคะ?” และเดฟตอบวา

“แนนอน คุณอยากไดอะไรละ?” แลวเขาก็ซื้อเสื้อผาสวยๆ ใหฉันชุดหนึ่ง

ฉันคงจะชอบมากกวาถาเรื่องมันเปนไปอีกแบบ แตประเด็นทั้งหมดก็คือ เดฟ

รักฉันและมีคุณลักษณะที่ดีหลายอยาง และเขาทำอะไรไดหลายอยางซึ่งคนอื่นทำไมได

แลวทำไมฉันตองไปสนใจแคเรื่องนี้เรื่องเดียวดวยละ?

ไมวาคณุจะอยกูบัใครกต็าม คงไมมใีครทำถกูใจคณุไปหมดทกุเรือ่งหรอก ฉนัจงึ

ตองตอสูกับการทดลองใจที่จะไมขอนั่งคุยกับเดฟ หรือกับใครก็ตาม เพื่อบอกใหเขารูวา

เขาควรทำอยางไรบางเพื่อจะไมใหฉันรูสึกเจ็บปวด เราควรยกการปกปองของเราไว

กับพระเจา

เมื่อเราพยายามวางแนวทางตางๆ ไวเพื่อรักษาความสัมพันธของเรา นั่นคือ

วิธีการที่แยบยลในการปกปองตนเองเรากำลังพยายามบอกคนอื่นใหปฏิบัติตอเรา เพื่อ

เราจะไดไมตองสรางกำแพงขึน้มาปกปองตวัเอง เมือ่เราพยายามเผยความตองการแบบนัน้

ใหคนอืน่ร ู เรากจ็ะลงเอยทีก่ารเครงครดับญัญตั ิแตถาเรายอมปลอยใหพระเจาเผยเรือ่งนัน้

แกพวกเขาเอง พวกเขาก็จะไดรับบทเรียนและทำตามนั้นตลอดไปดวยความยินดี
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เมื่อเราใชรูปแบบการปกปองตนเองโดยใชวิธีการพูดปองกันตัวเอง เทากับ

เราพยายามทำใหคนอื่นเชื่อวาเราเปนฝายถูก

นาสนใจสังเกตวา พระเยซูไมเคยปกปองพระองคเองเลย พระคัมภีรกลาววา

พระองคฝากความไววางใจไวกับพระเจาในทุกเรื่อง เมื่อทรงอยูทามกลางการละเมิด

พระองคทรงมอบพระองคเองและทกุเรือ่งราวไวกบัพระองคผทูรงตดัสนิอยางยตุธิรรม (ดู

1เปโตร 2.23) พระเยซูทรงเสด็จไปกระทำพระราชกิจของพระเจา -กระทำการดี

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาทุกคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน

เมื่อเรามอบตัวเราไวกับพระเจาอยางสิ้นเชิง และมุงทำพระราชกิจของพระองค

แทนที่จะมัวแตใชเวลาไปกับการพยายามปกปองตัวเอง กำแพงที่เราสรางขึ้นมานั้นก็จะ

พงัลงไป เราจำเปนตองปลอยใหชวีติของเราสำแดงใหคนอืน่เชือ่วาหวัใจของเรานัน้ อยใูน

จุดที่ถูกตองแทนที่จะพยายามทำใหเขาเชื่อโดยการพูดปกปองตนเอง

ถาคุณลงมือปกปองตัวเอง ฉันขอใหคุณระลึกวาพระเยซูทรงเปนผูแกตางแทน

คณุ ซึง่หมายความวาพระองคทรงเปนทนายความของคณุ  -เปนผซูึง่ทลูเสนอคดแีทนคณุ

จงยอมใหพระองคทรงเปนผูปกปองคุณ




คุณอวยพรคนอื่นเพราะคุณรักเขา หรือคุณทำไปเพื่อทำใหเขารักคุณ? มีอยูชวง

หนึ่งในชีวิตที่ฉันพยายามซื้อเอาการปกปอง เพื่อไมใหใครมาปฏิเสธฉัน ฉันคิดเอาวา

ถาฉันดีตอคนอื่นแบบนาใจหายและใหของขวัญเขา ฉันก็จะสามารถปกปองตนเองจาก

การถกูปฏเิสธได ในความสมัพนัธกบับางคนนัน้ ถาฉนัอยากจะแนใจวาฉนัเปนทีย่อมรบั

และไมถูกปฏิเสธ ฉันก็จะใชวิธีการนี้

แตฉันถูกหลอกในเรื่องนั้น ฉันคิดไปเองวาฉันกำลังดำเนินชีวิตในความรักจน

กระทัง่พระเจาทรงสำแดงใหฉนัเหน็วาฉนัไมไดแสดงความรกัตอคนอืน่แบบปราศจากเงือ่นไข

ผูกมัด ฉันใหของคนอื่นเพื่อทำใหพวกเขารักฉัน เพื่อปองกันไมใหพวกเขาปฏิเสธฉัน
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เมื่อคุณใหของขวัญใคร มันควรเปนไปเพราะเราชื่นชมยินดีที่จะให ไมใชมีแผน

ซอนเรนเพื่อ พยายามบีบบังคับใจผูรับในทางหนึ่งทางใดเพื่อใหเขารูสึกเปนหนี้บุญคุณ

คุณ

บางครั้ง พวกเราหลายคนคิดวา “เอาละ ฉันจะปองกันไมใหคุณมาปฏิเสธฉัน

ฉนักจ็ะทำตอคณุอยางด.ี.. ฉนัจะทำดตีอคณุมากๆ... ฉนัจะทำเรือ่งดใีหคณุมากมายเพือ่ให

คุณอยากอยูใกลตัวฉันอยูตลอดเวลา”

ผูหญิงคนหนึ่งที่ฉันรูจักมีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูมากในชีวิต เปนวิญญาณ

แหงการรูสึกไมมั่นคงขนาดหนัก และเธอทำลายความสัมพันธกับคนอื่นโดยการ

พยายามปดปากพวกเขาทกุคน ทนัททีีเ่ธอพบใครทีค่ดิวาอาจสนใจในตวัเธอ หรอืเธอคดิ

จะสรางความสัมพันธดวย ไมวาจะเปนหญิงหรือคนที่เธออยากคบหาเปนแฟนก็ตาม

เธอจะเริ่มสงของขวัญและการด และโทรศัพทไปหาเขาอยูบอยๆ แตเธอทำเกินเลยไป

พฤติกรรมของเธอขาดความสมดุลมากไป

เธอคุณถามผูหญิงคนนี้ดู เธอก็จะตอบวาเธอทำไปเพราะพระวิญญาณทรงนำ

เธอจะพูดวา “ฉันแคพยายามใจดีกับทุกคน” แตเธอไมยอมรับความจริงวาเธอกำลัง

พยายามซื้อมิตรภาพ เธอพยายามซื้อการปกปองตัวเองจากการถูกปฏิเสธ

เมื่ออะไรๆ ขาดความสมดุลในชีวิตเรา เราก็จะทำอะไรแบบเกินเลยไป และ

ความตั้งใจดีของเราก็อาจสงผลไปในทางตรงกันขาม ทำไมละ? เพราะคนอื่นอาจสัมผัส

ไดวาสิ่งที่เราทำไปนั้นไมไดเกิดจากทาทีที่ถูกตอง

รูปแบบการปกปองตัวเองจากการถูกปฏิเสธในชีวิตคุณเปนแบบไหน? คุณตอง

ระบุออกมาใหไดเพื่อพระเจาจะสามารถปลดปลอยคุณไปสูเสรีภาพได -คือการหลุดพน

จากรากแหงการถูกปฏิเสธ
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ในการเกีย่วของกบัคนอืน่นัน้ เราตองจำไววาเปนไปไมไดเลยทีจ่ะใหทกุคนประพฤตติวั

ไดอยางสมบูรณแบบ เปนไปไมไดเลยที่จะใหคนทั้งหลายทำอะไรแบบไมผิดพลาดหรือ

ไมพดูอะไรทีผ่ดิกาลเทศะเลย ไมวาเขาจะเปนคนดเีพยีงใดกต็าม แตสิง่หนึง่ทีเ่ปนตนเหตุ

ของปญหาความสัมพันธทั้งปวงก็คือการตั้งความคาดหวังที่เกินจริง วาทุกคนจะตอง

ทำอะไรอยางสมบูรณแบบ

เราซึง่เปนมนษุยมแีนวโนมทีจ่ะพยายามเปลีย่นแปลงคนอืน่ เราอยากฝกฝนเขา

ในทางที่เขาจะไมทำใหเจ็บปวดเลย เราพยายามหาทางดำเนินชีวิตในรูปแบบเหมือนกับ

อยูในรางฟกไข โดยหวังใจวาจะไมมีสิ่งใดมารบกวนหรือสั่นคลอนเราได

หลายคนใชเวลาสวนใหญในชีวิตปาวประกาศวา “ฉันจะไมมีวันไดรับความ

เจ็บปวด” พวกเขาตกขอบไปในการพยายามปกปองตัวเองใหพนจากการถูกปฏิเสธ

พวกเขาดำเนินชีวิตอยูในความเปลาเปลี่ยวอยางแสนสาหัส เพราะเขาปลีกตัวจากสังคม

และไมยอมเกี่ยวของกับใคร บางคนเขาไปเกี่ยวของกับคนอื่นจนถึงจุดหนึ่ง แตเมื่อความ

สมัพนัธเริ่มพัฒนาไปจนถึงขั้นสนิทสนม เขาก็ถอนตัวออกมาไมยอมใหเกิดความสัมพันธ

ที่ลึกซึ้งมากไปกวานั้น

ในการพยายามปกปองตัวเองใหพนจากความเจ็บปวดแบบหนึ่ง คนเหลานี้

กลับสรางความทุกขอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแทน ความเหงานั้นเปนสิ่งที่เจ็บปวดมาก

เปนเรือ่งปวดใจทีเ่หน็คนอืน่พดูคยุสนทนากนัและมคีวามสมัพนัธทีด่ตีอกนั แตตวัคณุเอง

กลับอยูเพียงลำพัง ถาคุณเปนคนหนึ่งที่เปนแบบนี้ ฉันเชื่อวาหนังสือเลมนี้สามารถ

ชวยคณุได ฉนัเชือ่วามกีารทรงเจมิอยใูนคำสอนนีท้ีจ่ะนำเสรภีาพมาสทูกุคนทีต่องทนทกุข

กับความเจ็บปวดเพราะถูกปฏิเสธ
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 ⌦
ในบททีผ่านมา เราไดสนทนากนัถงึวธิกีารตางๆ ทีค่นซึง่ถกูปฏเิสธมกัจะนำมาใช

เพือ่ปกปองตนเองจากความเจบ็ปวดทางดานอารมณ เราไดเรยีนแลววารปูแบบหนึง่ของการ

ปกปองตวัเองจากการถกูปฏเิสธกค็อืการซือ้การปกปอง ในบทนี ้ เราจะเรยีนกนัถงึวธิทีีค่น

พยายามใชความสมบรูณแบบของตนเองเพือ่แลกเปลีย่นกบัการปกปองจากการถกูปฏเิสธ

ความสมบรูณแบบนยิม คอือะไร? มนัเปนการกลาววา “ฉนัจะพยายามกนัคณุไว

ไมใหปฏเิสธฉนัไดเลย ฉนัจะตองสมบรูณแบบเพือ่ไมใหคณุพบขอบกพรองในตวัฉนัไดอกี

ถาคุณไมเจอขอบกพรองเลยคุณก็จะตองรักฉันอยูแลว คุณจะไมมีวันปฏิเสธฉันเพราะฉัน

จะไมทำอะไรใหคุณตองเสียใจ หรือรำคาญใจเลย”

พจนานุกรม นิยามคำ สมบูรณแบบ ไววา ไมขาดสิ่งจำเปนใดๆ เลย เปนสิง่

ล้ำเลิศสุดยอด ปราศจากตำหนิ เที่ยงตรง ไรขอผิดพลาด ปราศจากตำหนิ และล้ำเลิศ

อยางยิ่งยวด คำนิยามนั้นถูกตองตามมาตรฐานของโลก แตไมถูกตองเมื่อพิจารณากัน

ถึงชีวิตฝายวิญญาณของเรา เมื่อคุณดูคำวา สมบูรณแบบ ในพระคัมภีร พจนานุกรม

ภาษากรีกหรือแมแตในพระคัมภีรฉบับขยายความ ก็บงบอกความหมายที่แตกตาง

ออกไปอยางสิ้นเชิง

นยิามของคำวา สมบรูณแบบ ตามความหมายของพระคมัภรีนัน้ คอืการเตบิโต

ขึ้นสูความเปนผูใหญอยางสมบูรณ มันไมไดหมายความวาตอนนี้ หรือในวินาทีนี้คุณ

จะตองไมทำอะไรที่ผิดเลย คำหมายที่แทจริงของคำนี้ตามแนวของพระคัมภีรนั้นคือ

เราตองเปนคนที่มุงหนาไปสูหลักชัยแหงความสมบูรณแบบ

คุณกำลังพยายามเปนคนสมบูรณแบบโดยการทำงานหนักหรือเปลา? คุณเปน

คนบางานหรือเปลา? คุณกำลังทนทุกขภายใตแอกหนักของความรูสึกไมดี... ไมเคย

รูสึกวาตัวเองดีพอ... มีแตรูสึกไมเปนที่ยอมรับอยูตลอดเวลา? คุณรูสึกไหมวาถาเพียง

แตคุณทำดีมากขึ้นและทำผิดพลาดนอยลง บางทีพระเจาอาจจะรักคุณมากขึ้นและตอบ

คำอธิษฐานของคุณบอยขึ้น... แลวคนก็จะยอมรับคุณเอง? นั่นคือคำมุสา

คนสวนใหญที่มีรากแหงการปฏิเสธตองทนทุกขอยางแสนสาหัสกับปญหา

เรื่องความสมบูรณแบบ ฉันทนทุกขกับเรื่องนั้นตลอดชวงเวลาสวนใหญในชีวิต พระเจา

ทรงกระทำการยิ่งใหญเรื่องนี้ในชีวิตฉัน แตฉันพบวาพระองคกำลังนำฉันไปสูเสรีภาพ

จากความสมบูรณแบบนิยมมากขึ้นอยูอยางตอเนื่อง
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พระเจาประสงคใหเรามีความสุข พระเยซูตรัสวา ...เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลาย

จะมคีวามสขุกบัชวีติ อยางครบบรบิรูณ (เตม็เปยม  จนลนไหล) (ยอหน 10.10) พระองค

ประสงคใหเรามีความสุขกับชีวิต

ฉันพบวา ถาฉันมีความสุขกับชีวิตไดเฉพาะในวันที่ฉันทำอะไรถูกตองเทานั้น

ก็คงมีเพียงไมกี่วันเทานั้นที่ฉันสามารถพูดไดอยางสบายใจวา “ฉันมีความสุขกับวันนี้

ไดอยางแทจริง” ไมเลย เราไมสามารถซื้อหาความยินดีไดดวยความสมบูรณแบบ

⌫
พระเจาไดทรงสำแดงใหฉันเห็นวามีเสนทางอยูสองเสนที่นำไปสูความสมบูรณ

แบบ -โดยทางกฎเกณฑและนอกเหนือกฎเกณฑ หนทางที่นำเราไปสูความสมบูรณแบบ

โดยทางกฎเกณฑนัน้ คอืโดยทางพระโลหติของพระเมษโปดก คอืพระเยซคูรสิต พระองค

ผเูดยีวเทานัน้ทีส่มบรูณแบบ เราตองเขาสวนดวยกนักบัพระองคในขณะทีก่ำลงั ...บากบัน่

มุงไปสูหลักชัย เพื่อจะไดรับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสตพระเจาไดทรงเรียกจากเบื้องบน

ใหเราไปรบั (ฟลปิป 3.14)

สิ่งที่เราเรียกวาความสมบูรณแบบนั้น มีแงมุมบางดานที่นาสนใจ พระคัมภีร

สั่งใหเราเปนคนดีรอบคอบ แตก็บอกตอไปวาเราไมมีทางดีสมบูรณแบบไดดวยการ

กระทำของเราเอง นัน่เปนสิง่ทีท่ำใหรสูกึทอแทสิน้หวงั ฉนัทลูพระเจาวา “พระเจาขาทำไม

พระองคสั่งใหลูกทำอยางหนึ่งในพระคัมภีรหนาหนึ่ง แตอีกหนาหนึ่งกลับบอกวาลูกทำ

แบบนัน้ไมได?” ฉนัยงัไมเขาใจวาพระเยซผูทูรงสมบรูณแบบทรงประทบัทีเ่บือ้งขวาพระหตัถ

ของพระบิดาทรงอธิษฐานวิงวอนตอพระบิดาเพื่อเรา และโดยทางการอธิษฐานวิงวอน

ของพระองค ความบกพรองทกุอยางของฉนักก็ลายเปนสมบรูณแบบ ฉนัรบัประโยชนจาก

ความสมบูรณแบบของพระเจาไดโดยทางความเชื่อ

ตอนนั้นฉันไมเขาใจความจริงขอนี้-ฉันจึงลงมือทำ ทำ ทำ และดิ้นรน ดิ้นรน

พยายาม พยายาม... เพราะฉนัรกัพระเจาและตองการเปนคนดแีละทำทกุอยางใหถกูตอง

และฉนักล็มเหลว... ลมเหลว... และลมเหลว ฉนัโมโหตวัเองมาก ฉนัเกลยีดตวัเอง และฉนัก็

พยายามใหหนักขึ้นไปอีกนั่นคือหนทางหนึ่งที่คาดวา นาจะนำเราไปสูความสมบูรณแบบ

ได... แตมนัเปนเสนทางทีผ่ดิ มนัไมไดผล

สุดทายพระเจาตรัสกับฉันวา “คนที่อยูในเสนทางนั้น ดำเนินตามแผนงานที่

ใชกำลัง เรี่ยวแรง และการดิ้นรนของตัวเอง คนเหลานั้นพยายามซื้อความสมบูรณแบบ
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ดวยการทำดีของตนเอง พวกเขาพยายามไดความสมบูรณแบบมาอยางผิดกฎเกณฑ

ของพระเจา” นั่นคือเวลาที่พระเจาสำแดงใหฉันรูวามีทางเดียวเทานั้นที่จะเปนคน

สมบรูณแบบได คอืโดยการเชือ่ในพระเยซผูทูรงสมบรูณแบบ เรารวูา ถงึแมเราจะยงัไมเหน็

ความสมบูรณแบบในตอนนี้ในชีวิตทุกดานของเรา แตเราก็เห็นพระเยซู พระคัมภีร

กลาววา ทุกสิ่งอยูใตฝาเทาของเราแลว และเรามีสิทธิอำนาจเหนือทุกสิ่ง ถึงแมเราจะยัง

ไมเห็นวาทุกสิ่งอยูใตฝาเทาของเราในตอนนี้ แตเรามองเห็นพระเยซู

ฉันเชื่อวา โดยความเชื่อฉันกำลังอยูในกระบวนการที่กำลังคอยๆ สำแดงถึง

ความครบถวนหรือสมบูรณแบบ หัวใจของฉันปรารถนาที่จะเปนคนสมบูรณแบบ ดังนั้น

ฉันเชื่อพระเจาทรงนับวาฉันสมบูรณแบบในขณะที่กำลังดำเนินไปสูความสมบูรณแบบนั้น

ฉันเชื่อวาฉันสมบูรณแบบ (ครบถวน) แลว “ในพระคริสต” ฉันไมเขาเรื่องนั้นอยูนาน

ฉนัคดิวา “เอาละ ถาฉนัสมบรูณแบบแลว ทำไมฉนัยงัทำอะไรๆ ทีฉ่นัไมอยากทำอยอูกี?

ทำไมฉันยังทำผิดพลาด และทำเรื่องที่ผิดๆ อยูอีก?”

⌫⌫
1เธสะโลนิกา 5.22-24 กลาววา จงเวนเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอยาง ขอใหองค

พระเจาแหงสันติสุขทรงใหทานเปนคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจ

และรางกายของทานไวใหปราศจากการตเิตยีน จนถงึวนัทีพ่ระเยซคูรสิตเจาของเราเสดจ็มา

พระองคผูทรงเรียกทานนั้นสัตยซื่อ และพระองคจะทรงทำใหสำเร็จ

ฮีบรู 13.20,21 กลาววา ขอพระเจาแหงสันติสุข ผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจา

ของเราเปนขึ้นมาจากความตาย คือผูทรงเปนผู เลี้ยงแกะที่ดีเลิศ โดยโลหิตแหง

พันธสัญญานิรันดรนั้น ทรงกระทำใหทานทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดี เพื่อจะไดปฏิบัติตาม

พระทัยพระองค และทรงทำงานในทานทั้งหลาย ใหเกิดผลเปนที่ชอบในสายพระเนตร

ของพระองค โดยพระเยซูคริสต ขอพระสิริจงมีแดพระองคสืบๆไปเปนนิตย อาเมน

1เปโตร 5.10 กลาววา และเมื่อทานทั้งหลายไดทนทุกขอยูชั่วขณะหนึ่งแลว

พระเจาผูทรงพระคุณล้ำเลิศ ผูไดทรงเรียกใหทานทั้งหลายเขาในศักดิ์ศรีนิรันดร

ในพระคริสต พระองคเองก็จะทรงโปรดปรับปรุงทานใหมั่นคง และมีกำลังขึ้น
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ขอใหจำสิ่งที่ฉันพูดไวกอนหนานี้วา “ถาคุณมีใจที่สมบูรณแบบตอหนาพระเจา

และคุณกำลังมุงหนาไปสูหลักชัยแหงความสมบูรณแบบ พระองคก็ทรงนับวาคุณเปนคน

สมบรูณแบบแลว ในขณะทีค่ณุกำลงัดำเนนิไปสจูดุหมายนัน้” พระองคทอดพระเนตรเหน็

จติใจของคณุ พระคมัภรีกลาววา “เพราะวาพระเนตรของพระเจาไปมาอยเูหนอืแผนดนิโลก

ทั้งสิ้น เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองคโดยเห็นแกผูเหลานั้นที่มีใจจริงตอพระองค...”

(2 พงศาวดาร 16.9) ฉนัเคยแตอานและฟงเฉพาะทอนแรกของขอพระคมัภรีนี ้เทานัน้คอื

“พระเนตรของพระเจาไปมาอยูเหนือแผนดินโลก... มองหาบางคน” -แลวฉันก็จะรูสึก

กลัว ฉันคิดไปวา “ตายละพระเจากำลังมองดูอยู ฉันคงตองปรับปรุงตัวแลวละเพราะ

พระองคตองการฉัน โลกนี้กำลังยุงเหยิง พระเจาจะใชฉันในสถานการณที่เปนอยูตอนนี้

ไดยังไง?”

แลววนัหนึง่ โดยพระคณุและพระเมตตา พระเจากท็รงทำใหฉนัเหน็จนครบหมด

ทั้งขอ “เพราะวาพระเนตรของพระเจาไปมาอยูเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น เพื่อสำแดง

ฤทธานุภาพของพระองคโดยเห็นแกผูเหลานั้นที่มีใจจริงตอพระองค...”

ฟลปิป 1.6 กลาววา ขาพเจาแนใจวาพระองคผทูรงตัง้ตนการดไีวในพวกทานแลว

จะทรงกระทำใหสำเร็จจนถึงวันแหงพระเยซูคริสต -ไมใชแคสามสัปดาห.. หรือหนึ่งป..

แลวกจ็บกนั -แตจนถงึวนัแหงพระเยซคูรสิต (ไปจนถึงวันที่พระองคเสด็จกลับมาอีกครั้ง)

คุณจะกาวหนาไปเรื่อยๆ เมื่อคุณมุงหนาไปสูหลักชัยแหงความสมบูรณแบบ

พระเจาทรงสำแดงใหฉันเห็นบางอยางที่ทรงพลังในกระบวนการนี้ พระองคตรัสวา

“แตละคนกำลังอยูในขั้นตอนที่ตางกันออกไปบนเสนทางแหงชีวิต” ลองคิดถึงเรื่องนี้ดู

เราทกุคนรบัความรอดในเวลาทีต่างกนั เรามภีมูหิลงัตางกนั และบางคนกม็บีาดแผลทีล่กึ

กวาคนอื่น บางคนมุงมั่นมากกวาคนอื่นหนอย ขอบคุณพระเจา พระองคมีแผนการ

เฉพาะตัวที่เตรียมไวสำหรับชีวิตเราแตละคน

พระเจาทรงสำแดงใหฉันเห็นวา เมื่อเสียงแตรดังขึ้นตอนพระเยซูเสด็จมานั้น

คริสเตียนจะอยูในตำแหนงตางๆ กันบนเสนทางแหงชีวิต เราแตละคนอยูในขั้นตอน

ในการสำแดงถึงความสมบูรณแบบของพระคริสตซึ่งตางกันออกไป และเมื่อถึงวาระนั้น

เราก็จะยังอยูในขั้นตอนที่ตางกันดวย แตถาเราแตละคนมีใจที่สมบูรณแบบตอหนา

พระเจา พระองคกท็รงทอดพระเนตรเหน็เราเทาเทยีมกนั คนทีย่งัไมคอยสมบรูณมากเทากบั

คนอื่น ก็คงตองการพระเยซูมากขึ้นอีกหนอย แตพระองคทรงไวซึ่งความสมบูรณแบบ

มากพอที่จะแบงปนใหแกพวกเราทุกคน
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เราปรนนิบัติพระองคผูทรงสมบูรณแบบ และพระองคทรงอธิษฐานวิงวอน

เพือ่เราอยใูนเวลานี ้พระเยซกูำลงัประทบัอยทูีเ่บือ้งขวาพระเจาพระบดิา อธษิฐานเผือ่ฉนั

อยูแมในเวลาที่ฉันกำลังเขียนหนังสือเลมนี้ เพื่อใหความบกพรองที่ฉันมีอยูไดกลับกลาย

เปนผลดีอยางสมบูรณแบบ

ฉันเคยทำงานอยางหนักเพื่อพยายามทำทุกอยางใหถูกตอง เพื่อไมใหคน

ปฏเิสธฉนั ฉนัมกัคดิวา “ถาฉนัพดูหรอืทำอะไรออกไปแบบผดิๆ แลวคนเกดิไมชอบละ?”

นัน่เปนงานทีห่นกัมาก ฉนัพยายามซือ้เอาความสมบรูณแบบอยางผดิกฎเกณฑ ฉนัไมได

มองที่พระเยซู -ซึ่งเปนผูที่สมบูรณแบบ

วันหนึ่งพระเจาตรัสวา “จอยซ เจาไมตองกังวลเลยวาไปไดไกลแคไหนแลว

ตอนที่เสียงแตรดังขึ้น ไมวาเจาจะอยู ณ จุดไหนก็ตามบนเสนทางของชีวิตก็ไมเปนไร”

ฉันไมรูวาฉันบรรลุแคครึ่งทาง หรือหนึ่งในสี่ หรือสามในสี่ของเสนทาง แตพระเยซู

ทรงทราบ

ขอใหพจิารณาดขูอพระคมัภรีขางลางนี ้ขอใหสนใจเปนพเิศษวามคีำวา สมบรูณ

หรือสมบูรณแบบปรากฏอยูกี่ครั้ง

และขาพเจาแนใจวาพระองคผูทรงตั้งตนการดีไวในพวกทานแลว จะทรง

กระทำให(การดีนั้น) พัฒนาไปจนสมบูรณ และนำไปสูความครบถวนสมบูรณ จนถึงวัน

แหงพระเยซูคริสต (ไปจนถึงวันที่พระองคเสด็จกลับมาอีกครั้ง)

มิใชวาขาพเจาไดแลว หรือสมบูรณแบบแลว แตขาพเจากำลังบากบั่นมุงไป

เพื่อขาพเจาจะไดฉวยเอาไวเปนของตน อยางที่พระเยซูคริสตไดทรงฉวยขาพเจาไว

เปนของพระองคแลว ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมถือวาขาพเจาไดฉวยไวไดแลว

แตขาพเจาทำอยางหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผานพนมาแลวเสีย และโนมตัวออกไปหาสิ่งที่

อยูขางหนา ขาพเจากำลังบากบั่นมุงไปสูหลักชัย... (ฟลิปป 3.12-14)

ในพระคัมภีรตอนนี้ อัครทูตเปาโล-ผูซึ่งไดรับการสำแดงจากพระเจาใหเขียน

พระคัมภีรใหมถึงสามในสี่เลม กำลังยอมรับวาทานยังไมไดบรรลุถึงความสมบูรณแบบ

ฉนัไมรวูาคุณเปนยังไง แตมันทำใหฉันรูสึกคลายความกดดันไปมากที่ไดยินเปาโลพูดวา

“ขาพเจาไมถือวาขาพเจาบรรลุถึงความสมบูรณแบบแลว” จากขอนี้ฉันไมจำเปนตองตื่น

ขึน้มาทกุวันตอนเชาเพือ่พยายามทำตวัสมบรูณแบบ ฉนัแคตองตืน่ขึน้มาทกุวนัดวยความ

ตัง้ใจทีจ่ะมงุหนาตอไป... ลมืส่ิงทีผ่านพนมาแลวเสยี แลวโนมตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยขูางหนา

นั่นหมายความวาฉันตองทิ้งความผิดพลาดทุกอยางที่ฉันเคยทำไป เมื่อยี่สิบหาปกอน

(และความผิดพลาดที่ทำไปเมื่อหานาทีกอนหนานี้ดวย) ไวเบื้องหลังใหหมด
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ถาคุณเปนเหมือนฉัน คุณคงตองตัดสินใจที่จะมุงหนาตอไปวันละหลายๆ ครั้ง

ทีเดียว เมื่อฉันพูดอะไรกับสามีแลวมานึกเสียใจทีหลัง ถึงฉันจะพยายามเปนภรรยา

ที่เชื่อฟง ฉันก็ยังตองมุงหนาดำเนินตอไป ฉันคิดในใจวา “เอาอีกแลว ฉันทำผิดอีกแลว

ฉันเถียงเขา และฉันกำลังใชความเชื่อใหพระเจาชวยปดปากฉันอยู” แลวฉันก็พูดวา

“พระเจา ลูกไมมีทางปดปากเงียบไดเลยหรือ?” คุณรูไหมพระองคตรัสตอบวายังไง?

“จงกลับใจใหม.. ลืมมันเสีย... และมุงหนาตอไป”

ถาคุณไมมุงหนาไปตอ คุณก็จะถูกจำจองอยูกับความผิดพลาดในอดีต ถาคุณ

อยากจะกาวหนา คุณจะกาวไปไดเร็วมากขึ้นถาคุณไมมัวเสียเวลาไปกังวลกับความผิด

ตางๆ ที่คุณไดทำไป

เปาโลกลาวถึงการมุงหนาไปสูเปาหมาย เปาหมายนั้นคืออะไร? คือความ

สมบูรณแบบ การเปนเหมือนกับพระเยซูนั้นคือเปาหมายของคริสเตียนเรา นั่นคือ

เปาหมายของฉัน ฉันอยากเปนเหมือนพระคริสต ฉันอยากเปนเหมือนพระเยซู

และตอบสนองในทุกสถานการณไดเหมือนอยางพระเยซู

บางครัง้ เมือ่ฉนัโตเถยีงกบัเดฟ ฉนัรสูกึหงดุหงิดกบัตวัเองมาก ขอบคณุพระเจา

ฉนัเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้แลว บางครัง้เดฟบอกฉนัวา "คณุเปนเหมอืนคนละคนกบัทีเ่คย

เปนเมื่อหลายปกอนเลย คุณเปลี่ยนไปมาก" แตฉันก็ยังไมสามารถทำทุกอยางไดอยาง

สมบูรณแบบ

วันหนึ่ง เปนวันที่ฉันเจอแตเรื่องยุงยากทั้งวัน และดูเหมือนวาฉันพยายาม

ทาทายเดฟอยูเรื่อยๆ ดวยการเอาแตใจตัวเอง พอตกเย็นฉันก็มานั่งคิดวา “อะไรกันนี่?

ฉันไมมีทางที่จะหุบปากไดเลยหรือ?”

แลวพระเจาก็ตรัสกับฉันวา “จอยซ เจาพัฒนาดีขึ้นอยูตลอดเวลา เจารูไหม

อะไรที่ทำใหเรามีความสุข? คือที่เจาสนใจเรื่องนี้ มีคนมากมายที่ชอบทำตัวแบบนั้น

อยูทั้งวันทั้งคืน แตกลับไมรูสึกรูสากับพฤติกรรมของตัวเองบางเลย เราเปนสุขเมื่อ

คนของเราหวงถึงวาเราคิดยังไง -เมื่อเขาไมอยากทำตัวเหลวไหล และรูสึกเสียอกเสียใจ

ในความบาปและความออนแอของเขา”

ในทันใดนั้นเอง ความกดดันที่กอตัวขึ้นภายในใจฉันก็หายไปทันที จะมีใคร

เคยคดิบางวา แคสนใจวาพระเจาคดิยงัไงกบัตวัเรากท็ำใหเรามคีวามสขุเพิม่ขึน้หนอยหนึง่
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แลว? หลายครั้งเรารูสึกหนักอึ้งดวยแรงกดดัน เพราะเราพยายามซื้อความสมบูรณแบบ

ดวยความดขีองเราเอง ซึง่ราคาทีต่ัง้ไวนัน้สงูมาก -คอืเราตองสญูเสยีความยนิดไีปจนหมด
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ความรูสึกกดดันที่จะเปนคนสมบูรณแบบจะขโมยความยินดีของคุณไป คุณจะ

ไมมีเวลาสำหรับความยินดีอีก คุณจะไมมีเวลาพำนักในพระเจาหรือมีความสุขกับชีวิต

คุณจะไมมีเวลาแมแตจะชื่นชมพระเจา เปนเวลาหลายปที่ฉันยุงอยูกับความพยายาม

ทีจ่ะรบัใชพระเจาใหสมบรูณแบบ จนฉนัไมมเีวลาชืน่ชมในพระเจาเลย เมือ่เปนไปอยางนี้

ชีวิตคริสเตียนก็กลายเปนภาระหนัก

บางครั้งเราใชความเชื่อของเราเพื่อขอใหพระเจาประทานบาน รถยนต ความ

มัง่คัง่ คคูรอง ลกู ธรุกจิ การรกัษาโรค หรอืความสำเรจ็ใหแกเรา แตเราลมืใชความเชือ่

เพื่อขอใหพระองคทำใหเราสมบูรณแบบ เรารับทำหนาที่ตรงนั้นเอง ทุกวันเราตื่นขึ้นมา

พรอมกับบัญชีรายการสิ่งที่เราตองเลิกทำ... แลวเราก็ลืมใหพระเจาเขามามีสวนรวม

สุดทายเราก็ลมเหลว

ขณะทีพ่ระเยซทูรงอธษิฐานเผือ่เราทีเ่บือ้งขวาพระหตัถของพระเจานัน้ พระองค

อาจจะตรัสวา “พวกเขายังไมเขาใจคำสอนเรื่องนี้เลย พวกเขายังไมเขาวา ถาแยกขาด

จากเราแลว เขาจะทำสิ่งใดไมไดเลย”

มีทางเดียวเทานั้นที่เราจะไดรับความสมบูรณแบบอยางถูกตองตามกฎเกณฑ

ของพระเจา นั่นคือโดยทางความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริสต คุณไมมีทางไดรับ

ผานทางอื่นใดไดเลย

ทานทีอ่ยากอยใูตธรรมบญัญตั ิทานไมไดฟงธรรมบญัญตัหิรอื จงบอกขาพเจาเถดิ

(กาลาเทีย 4.21) พระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมกลาววา “ถาทานทำตามขอบัญญัติ

ครบถวนทั้งหมดนี้ ทานจะรอด” แตเปนไปไมไดที่เราจะรักษาพระบัญญัติไดครบหมด
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มนัเปนเรือ่งทีต่องทมุเท เปนงานหนกั มนัขโมยความยนิดไีปจากเรา ฉนัอยากขยายความ

กาลาเทยี 4.21 ใหฟง “บอกหนอย ทานทีก่ำลงัโนมตวัลงดวยความพยายามทีจ่ะซือ้เอา

ความสมบูรณแบบโดยการทำดีของตนเอง... คุณจะยอมฟงสิ่งที่พระบัญญัติบอกไวจริงๆ

ไหม?”

จากนั้นในสวนที่เหลือของบทที่ 4 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปรียบเทียบใหเห็น

ขอแตกตางระหวางพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม อยางหนึ่งเปนพันธสัญญาที่เนน

การกระทำ เปนการพยายามบรรลุถึงความสมบูรณแบบโดยตัวเราเอง อีกอยางเปน

พันธสัญญาที่อาศัยพระสัญญา ซึ่งพระเจาตรัสวา “ทั้งหมดที่เราเรียกรองจากเจาคือ

ใหเชื่อในเรา ใหตาจดจองอยูที่เรา แลวเราจะทำใหทุกสิ่งเปนจริงไดในเวลาอันควร”

อยางหนึ่งเปนพันธสัญญาที่อาศัยการกระทำ อีกอยางเปนพันธสัญญาแหงความเชื่อ

ซึ่งมันจริงอยางนั้นสำหรับทุกดานในชีวิตของเรา กาลาเทีย 3.10 กลาววา สวนผูที่

ดำเนินชีวิตอยูภายใตพระบัญญัตินั้นก็ถูกสาปแชงใหพบกับความผิดหวัง

แตกระนัน้ คนจำนวนมากกลบัไมเคยคดิทีจ่ะนำความเชือ่มาใชกบัเรือ่งทีจ่ะบรรลุ

สคูวามสมบรูณแบบเลย คำสอนทีฉ่นัชอบมากเรือ่งหนึง่คอื พระคณุของพระเจา ฉนัตัง้ชือ่

คำสอนวา “พระคุณ พระคุณ และพระคุณเพิ่มขึ้น-บวก” เมื่อพระเจาประทานคำสอน

เรื่องนั้นแกฉัน ฉันเกือบฆาตัวตายไปแลวเพราะการประพฤติ ฉันยุงทั้งวันและคืนเพื่อ

พยายามซื้อเอาความสมบูรณแบบดวยการทำดีของตนเอง และฉันตองจายราคาแพงมาก

ฉนัตองยอมสละความยนิด ีตองยอมสละสขุภาพทีด่ ีฉนัหมดไฟ... ความคดิยงุเหยงิไปหมด

ฉันระทมทุกขมาก

การทุมเทเรี่ยวแรงแบบนั้นขโมยพละกำลังไปจากเราจนหมด มันมีแตจะทำให

เราหมดเรี่ยวหมดแรงและเหน็ดเหนื่อย พระเยซูตรัสไวในมัทธิว 11.28 วา บรรดา

ผูทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทานทั้งหลาย

หายเหนื่อยเปนสุข คริสเตียนหลายคนลากสังขารตัวเองเพื่อพยายามปรนนิบัติพระเจา

ดวยเรี่ยวแรงของเนื้อหนัง เขาใชเวลาไปมากมายพยายามทำดี จนไมเหลือพลังงานที่จะ

อธษิฐานดวยซ้ำ นีย่งัไมไดพดูถงึเวลาทีจ่ะมคีวามสขุกบัพระเจา หรอืการดำเนนิชวีติแบบ

อยูในแผนดินของพระเจาซึ่งพระองคหยิบยื่นใหดวยซ้ำ

ถายังพอมีหวังที่ฉันจะดำเนินชีวิตอยางสมบูรณแบบไดดวยกำลังของตนเอง

ฉันวาพระเยซูคงไมจำเปนตองทุมเทอธิษฐานเผื่อเราอยูอยางตอเนื่องหลังจากที่เสร็จสิ้น

พระราชกจิบนโลกนีแ้ลว ทำไมเราจงึตองมผีอูธษิฐานวงิวอนเผือ่เรา? เพราะมนัมชีองโหว

อยรูะหวางเรากบัพระเจา และเราไมรวูาควรทำอยางไรจงึจะเชือ่มตอชองวางนัน้ได พระเจา
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จึงทรงตั้งผูอธิษฐานวิงวอนไว ใหประทับยืนอยูในชองวางเพื่อเชื่อมตอเรากับพระเจา

ตราบใดที่ฉันยังอยูในกายฝายโลกนี้ ชองวางระหวางฉันกับพระเจาก็ยังคง

มีอยูตลอด พระเจาทรงสมบูรณแบบในทุกทางของพระองค สวนฉันไม แตพระเยซูผูทรง

วงิวอนเพือ่เรา เขามาเตมิเตม็ชองวางนัน้-พระองคทรงสมบรูณแบบ พระองคทรงประทบั

อยูในชองวางเพื่อฉันทั้งกลางวันกลางคืน เมื่อฉันออกจากโลกนี้ไปอยูในสวรรค พระองค

ก็ไมจำเปนตองทำอยางนั้นอีก แตเมื่อฉันยังอยูที่นี่ พระองคทรงเปนความสมบูรณแบบ

ของฉัน ฉันบรรลุถึงความสมบูรณในพระคริสต

 ⌫
พระคัมภีรกลาววา พระเจาทรงตั้งพระทัยที่จะเลือกสิ่งที่โลกถือวาออนแอ และ

โงเขลา เพื่อทำใหคนมีปญญาไดอับอาย (ดู 1 โครินธ 1.27) พระองคประสงคใหคน

ที่คิดวาตัวฉลาดไดมองดูพวกเราที่พระองคทรงใชแลวบอกวา “...คุณหรือ?” พระองค

ประสงคใหพวกเขาประหลาดใจ

หลายปมาแลว หลังจากที่พระเจาทรงเรียกฉันเขาสูพันธกิจ พระองคทรง

ประทานนิมิตใหฉันรูวาพระองคจะทรงใชฉันอยางไร ฉันยังไมเปนผูใหญในตอนนั้น

จึงเที่ยวไปเลาใหใครตอใครฟง คืนหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งเขามาคุยกับฉันในระหวาง

งานเลี้ยงที่โบสถ เธอถามวา “จริงหรือเปลา มีบางคนบอกหนูวา คุณคิดวาคุณจะมีงาน

รับใชที่ยิ่งใหญที่สุดอันหนึ่งในประเทศ ภายใตการนำของผูหญิงคนหนึ่ง คุณพูดอยางนี้

จริงๆ หรือเปลาคะ?”

ฉนับอกวา “ใช ฉนัเชือ่วานัน่คอืสิง่ทีพ่ระเจาตรสักบัฉนั” เธอตอบวา “บอกตามตรง

จากบุคลิกลักษณะของคุณที่เปนอยูนี้ หนูมองไมออกเลยวามันจะเปนไปไดอยางไร”

เธอพูดกับฉันอยางนั้นจริงๆ

ในชวงเริ่มแรก ฉันยังมีความหยิ่งในเนื้อหนังมากพอที่จะคิดวา “คอยดูเถอะ”

แตพระเจาจำเปนตองทำใหฉันถอมตัวลงจนถึงจุดที่ยอมรับไดวา มันไมมีทางเกิดขึ้นได

เหมือนกันถาปราศจากพระเจา ฉันตองยอมรับสภาพตัวเองอยางที่เปนอยูแลวพูดวา

“ฉันทำสิ่งใดไมไดเลยถาปราศจากพระองค”

พระเจาทรงประสงคทีจ่ะวางเราไวในตำแหนงทีช่าวโลกมองเหน็เราแลวตองพดูวา

“ตองเปนเพราะฤทธิ์เดชของพระเจากระทำการแน”

คณุคดิวาทำไมพระเยซถูงึเลอืกสาวกของพระองคแบบนัน้ละ? ถาพระองคแสวงหา

ความสมบูรณแบบ พระองคก็คงไมเลือกคนเก็บภาษีกับชาวประมงแน คนเก็บภาษี
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เปนทีเ่กลยีดชงัของผคูนในสมยัของพระเยซ ู-พวกเขาเปนคนทีถ่อืวาเลวรายทีส่ดุ ไมมใีคร

ทนคนเกบ็ภาษไีด แตพระเยซตูรสักบัมทัธวิวา “เราใชเจาได จงตามเรามาเถดิ” สิง่เดยีว

ที่เราตองทำเพื่อใหผานเกณฑก็คือตองติดตามพระองค พระเยซูไมไดยื่นใบสมัคร ใหผูที่

คาดวาจะเปนสาวกของพระองคแลวบอกวา “แจงคุณสมบัติของเจามาใหครบนะ”

พระองคไมไดตรัสวา “เอาละ มาอยูกับเราดูสักสองอาทิตย แลวเราจะดูวาพวกเจามี

ขอผิดพลาดอะไรบาง” ที่พระองคตรัสก็คือ “จงตามเรามา จงเปนสาวกของเรา จงเรียน

รูจักเราและปรารถนาที่จะเปนเหมือนเรา แลวเราจะตั้งเจาใหเปนผูจับคนเหมือนจับปลา

เราจะใชเจา”

ใชแลว พระเจาทรงเลือกสิ่งที่โลกถือวาออนแอและโงเขลาอยางมีจุดประสงค

เพือ่ใหชาวโลกมองดพูวกเขาแลวพดูวา “ตองเปนพระเจาแน” นัน่แหละทีพ่ระองคประสงค

พระองคประสงคจะใชเราและทำใหคนทั้งหลายรูวาเปนพระราชกิจของพระองค

ฉันบอกคนทั่วประเทศวา “คุณตองไมเชื่อแนวา ชีวิตเบื้องหลังฉันยุงเหยิงและ

เหลวแหลกแคไหน คุณคงไมเชื่อวาฉันเคยมีอดีตอยางไร ตอนนี้ดูสิคะวาพระเจากำลังทำ

อะไรกบัฉนั” แตถาพระองคเริม่กบัใครบางคนทีไ่มมปีญหาอะไรเลย -เอาคนทีด่เีรยีบรอย

และไมเคยพดูอะไรผดิเลย -คนกอ็าจยกยองจอยซแทนพระเจา พระเจากบัฉนัไมมปีญหา

หรอกวาใครจะไดเกียรติ ฉันรูดีวาความสามารถของฉันมาจากไหนและวันเวลาที่ฉันเคย

ทำผิดพลาดก็ทำหนาที่เปนอยางดีเพื่อเปนเครื่องเตือนใจอันแสนเจ็บปวด

ไมนานมานี้ ฉันไดอานขอความนี้ “พระเจาปลอยใหความบกพรองอันเดนชัด

อยูติดตัวธรรมิกชนที่พระองคทรงเลือกไวบางคน โดยมีพระประสงคเพื่อรักษาพวกเขาไว

ในตำแหนงทีพ่ระองคจะสามารถใชชวีติเขาได” ลองคดิถงึเรือ่งนีด้ ูเราจะเยอหยิง่และยกตวั

ขนาดไหนถาเราดำเนนิชวีติไดสามวนัโดยทีไ่มทำอะไรผดิพลาดเลย? ทำไมละ? ในทนัใด

เราก็จะกลายเปนอาจารยของทุกคนไป คนที่ไมสมบูรณแบบทุกคนในโลกก็จะมานั่ง

ฟงคำสอนอันสมบูรณแบบของเรา ยอมใหเราบอกเขาวาตองทำอยางไรจึงจะเปน

คนสมบรูณแบบ - เหมอืนเรา เราคงจะหยิง่และยกตวั และนัน่กลายเปนสิง่ทีท่ำใหพระเจา

ใชเราไมได พระเจาทรงใชชายและหญิงที่ถอมใจ ไมใชคนที่คิดวาเขามีความสามารถ

ในตวัเอง
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ความเปนผูใหญฝายวิญญาณไมไดหมายความวาเราตองทำทุกสิ่งไดอยาง

สมบูรณแบบ หรือไมมีวันผิดพลาดเลย มันเปนการรูจักพระคริสตและฤทธิ์เดชแหงการ

คืนพระชนมของพระองค เรารูวาเรายังคงทำความผิดพลาด แตถาเรายอมสารภาพบาป

ของเรา และกลับใจใหม พระองคทรงสัตยซื่อ จะทรงอภัยบาปของเราและชำระเราจาก

การอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอหน 1.9) ฉันเชื่อวาคริสเตียนที่เปนผูใหญแลวจะเรียนรูจัก

วิธีดำเนินชีวิตอยูใตพระโลหิต แทนที่จะอยูใตความรูสึกปรับโทษ

ในฟลปิป บทที ่3 เปาโลกลาววาทานยงัไมไดบรรลถุงึความสมบรูณแบบแตทาน

มงุมัน่ทีจ่ะกาวตอไปจนถงึหลกัชยั ตอนหนึง่ในขอ 15 ทานกลาวตอวา เราซึง่เปนผใูหญแลว

จึงคิดอยางนั้น... คริสเตียนซึ่งเปนผูใหญแลวยอมพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด ในแตละวัน

ดวยเหตุและผลอันดี นั่นคือเพราะเขารักพระเยซู เราเปนคนชอบธรรมจำเพาะพระเจา

ทางการถวายบูชาและการหลั่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต ไมใชอาศัยกำลังของเรา

เพื่อทำใหพระเจาชอบพระทัย อยาใชชีวิตโดยการพยายามทำใหพระเจาพอพระทัย

เพื่อใหพระองครักและอวยพรคุณมากขึ้น พระเจาทรงเปนความรัก พระองคทรงรักคุณ

อยางไมมเีงือ่นไขกอนทีค่ณุจะสนใจพระองคเสยีดวยซ้ำ พระองคทรงสญัญาวาจะไมปฏเิสธ

หรือทอดทิ้งคุณเลยถาคุณเชื่อในพระองค

คริสเตียนที่เปนผูใหญรูวา ถึงแมเขาจะทำดีที่สุดแลว เขาก็ยังมีขอผิดพลาด

เขายงัรอูกีวา การดำเนนิชวีติอยภูายใตความรสูกึปรบัโทษ เกลยีดชงัตวัเองและปฏเิสธตวัเอง

นั้นก็ไมไดชวยใหเขามีชีวิตที่บริสุทธิ์กวานั้นได คริสเตียนที่เปนผูใหญจะทำอยางดีที่สุด

เต็มกำลังของเขาแลวปลอยสวนที่เหลือไวกับพระเยซู

มารจะพยายามปรับโทษคุณอยูเสมอแมคุณจะทำความผิดพลาดแคเล็กนอย

ก็ตาม มันอยากใหคุณรูสึกแยกับตัวเองไปตลอดวัน เหมือนเปนคนลมเหลว อยา

ตกหลุมพรางของมาร เมื่อคุณอยูใตความรูสึกปรับโทษตัวเอง มันก็เปนเรื่องยากที่จะ

อธิษฐานหรือรับใชพระเจาไมวาในดานใดๆ ควารูสึกผิดและการปรับโทษทำใหคุณตกอยู

ภายใตความกดดันอันหนักอึ้ง พรอมๆ กับผลขางเคียงดานลบอีกหลายอยาง ทั้งการ

ทำใหคุณเปนคนที่ไมนาคบ ไปจนถึงการกอใหเกิดความเจ็บปวยในรางกาย อีกอยางที่

เกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตภายใตแรงกดดันนั้นคือเราจะคอยสรางแรงกดดันใหคนอื่น

พยายามเปนคนสมบูรณแบบดวย ความคาดหวังที่เกินจริงกอใหเกิดความตึงเครียดใน

ความสัมพันธของเรา มันทำลายชีวิตสมรสของคนไปมากมาย รวมทั้งความสัมพันธ
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ในระดับอื่นๆ เชน ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกดวย อีกนัยหนึ่งคนที่ชอบเนน

ความสมบรูณแบบ จะเรียกรองความสมบูรณแบบจากทุกคน ทั้งตัวเองและคนอื่นๆ ดวย

ลกูตองการคำวากลาวตกัเตอืน แตไมใชการปฏเิสธ เขาตองการการยอมรบัและ

ความรกัแบบไมมเีงือ่นไข เราตองสามารถทีจ่ะแสดงความเมตตาตอคนอืน่ และไมเปนคน

เครงกฎบัญญัติ เถรตรงและเอาใจยาก การที่เราจะแสดงความเมตตาตอผูอื่นไดนั้น

เราตองรูจักรับความเมตตาดวย โปรดจำไววา ถาคุณเขมงวดตอตนเองอยางสุดขีด

คณุกอ็าจปฏบิตัติอคนอืน่แบบเดยีวกนัดวย พระเยซตูรสัไวใน มทัธวิ 11.29,30 วา จงเอา

แอกของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวาเราสุภาพและใจออนนอม และจิตใจ

ทานทั้งหลายจะไดพัก ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา

เราไมควรพยายามวางภาระหนักใดๆ ใหตัวเองหรือคนอื่นใดโดยไมใชภาระ

ที่พระเยซูมอบไว พระวิญญาณของพระเยซูนั้นเพียร อดทนนาน อดกลั้นและชา

ในการโกรธ เรามีพระวิญญาณของพระองคอยูในตัวและเราสามารถเรียนรูที่จะประพฤติ

ตามหนทางของพระองคในการพัฒนาความสัมพันธ

คุณอยากรูไหมวาตนเองเปนผูใหญฝายวิญญาณแลวหรือยัง? การดำเนินชีวิต

ภายใตความรูสึกปรับโทษไมใชเครื่องหมายของความเปนผูใหญ ความเปนผูใหญ

กำหนดวาคุณตองมีทัศนคติแบบนี้ “ฉันกำลังมุงหนาไปสูหลักชัยแหงความสมบูรณแบบ

ฉนัยงัไมบรรลจุดุหมาย ฉนัยงัไมถงึปลายทาง แตฉนักำลงัมงุหนาไปสเูปาหมายนัน้ ฉนัได

ตัดสินใจแลววาฉันจะไมดำเนินชีวิตภายใตความรูสึกผิดและการปรับโทษอีกตอไป ฉันจะ

ไมดำเนนิชวีติเอาแตสงสยัอยตูลอดวาตวัเองผดิปกตติรงไหน สิง่หนึง่ทีฉ่นัจะทำคอื ฉนัจะ

ลมืสิง่ทีผ่านพนมาแลวเสยี (ความผดิพลาดของฉนั) แลวโนมตวัออกไปหาสิง่ทีอ่ยขูางหนา

(ชัยชนะเหนือเนื้อหนังเพิ่มขึ้นทุกวันๆ)”

โปรดจำไววา ความรูสึกปรับโทษคือสิ่งที่ซาตานใสเขามาในเราตอนที่เรา

ทำผดิพลาด และเรากจ็ะรบัเอาความรสูกึนัน้เหมอืนกบัเปนความจรงิ ถาเราไมรวูาคณุคา

ของเรานั้นอยูในพระคริสต ไมไดอยูในการกระทำของเราเอง เราดำเนินโดยความเชื่อ

ไมใชโดยความรูสึก

ความสมบรูณแบบในสายพระเนตรพระเจาคอือะไร? มนัคอืหวัใจทีส่มบรูณแบบ

จำเพาะพระเจา หมายถงึคนทีต่องการทำอยางทีถ่กูตองและมงุหนาไปสเูปาหมาย เปนคนท่ี

รกัพระเยซดูวยสดุจติสดุใจ ฉนัอานบทความทีน่าสนใจเรือ่งหนึง่เมือ่ไมนานมานี ้บทความ

กลาวไววา มหีลายคนทีร่กัพระเยซแูตกลบัไมไดตกหลมุรกัพระองค คณุทำยงัไงบางตอนที่

ตกหลมุรกัใครบางคน? คณุกจ็ะคดิถงึเขาอยตูลอดเวลา พยายามตดิตามตวัเขา และอยาก
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อยูกับเขา ทำอะไรๆ เพื่อเขา นั่นคือสิ่งที่เราควรเปนกับพระเยซู เราตองตกหลุมรัก

พระองคเพราะพระองคสิน้พระชนมเพือ่เราบนไมกางเขน เราควรตดิตามพระองคเหมอืนกบั

กวางเสาะแสวงหาธารน้ำ สดดุ ี42.1 กลาววา กวางกระเสอืกกระสนหาลำธารทีม่นี้ำไหล

ฉันใด ขาแตพระเจา จิตวิญญาณของขาพระองค ก็กระเสือกกระสน หาพระองคฉันนั้น

พระเจากำลังมองหาคนที่มีใจสมบูรณแบบ ไมใชการกระทำ เรากังวลกับความ

ออนแอของตนเองมากกวาพระเจาเสียอีก พระองคทรงทราบวาความออนแอของเรา

เปนเพียงแคพื้นที่ที่พระองคจะทรงสำแดงความเขมแข็งในตัวเราเทานั้น

เราปฏิเสธตัวเองและคนอื่นเพราะเหตุความบกพรอง คนอื่นปฏิเสธเราเพราะ

ความบกพรองของเรา พระเจาไมเคยปฏิเสธเราเพราะความไมสมบูรณแบบหรือ

ความออนแอเลย จงพึ่งพาในพระเจา

เปาโลไดสอนชาวกาลาเทียถึงเรื่องเสรีภาพที่พวกเขามีในพระคริสต-คุณคา

ของพวกเขานัน้อยใูนพระครสิตไมไดอยทูีก่ารกระทำ เหน็ไดชดัวาพวกเขาไดรบัการสำแดง

ถึงสัจธรรมเรื่องนี้และกำลังเริ่มดำเนินชีวิตตามนั้นแลว แตมารไมยอมปลอยพวกเขา

และมนักจ็ะไมปลอยคณุดวยเชนกนั มนัจะพยายามชกันำใหคณุกลบัไปอยใูตธรรมบญัญตัิ

อยูเรื่อยๆ คือบัญญัติที่นำไปสูความสมบูรณแบบโดยการปฏิบัติตาม กฎขอบังคับและ

ระเบียบตางๆ อยางครบถวนไมผิดพลาด เปาโลสอนพวกเขาวา พวกเขาตองมุงมั่นที่จะ

มีชีวิตในเสรีภาพและยืนหยัดมั่นอยูในเสรีภาพนั้นตลอดไป

พวกเขาบรรลุถึงเสรีภาพในระดับหนึ่ง แตแลวเปาโลก็สังเกตวาพวกเขาเปลี่ยน

กลับไปเปนเหมือนเดิมอีก พวกเขาละทิ้งเสรีภาพของตนแลวกลับไปอยูใตพันธนาการ

ของพระบญัญตัอิกี ทานกลาวไวในกาลาเทยี 3.1 วา โอ ชาวกาลาเทยีคนเขลา ใครสะกด

ดวงจิตของทานใหเห็นผิดไปได ทั้งๆที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสตปรากฏอยู

ตอหนาทานแลว ใช ซาตานจะพยายามขัดขวางไมใหคุณมีเสรีภาพจากการปฏิเสธและ

ความกลวัวาจะบกพรอง และไมวาคณุจะมเีสรภีาพแคไหนแลวกต็าม มนักจ็ะพยายามขโมย

ไปจากคณุอกี นัน่เปนเหตหุนึง่ทีฉ่นัพยายามพดูซ้ำๆ ในหลายรปูแบบตลอดหนงัสอืเลมนี้

ฉันรูวา จำเปนตองมีการสำแดงมากๆ เพื่อจะนำการปลดปลอยมาสูคนที่ตกอยูภายใต

บวงแหง “การพึ่งพาผลงานเพื่อทำใหคนยอมรับ” ความยินดีอันยิ่งใหญที่สุดของฉันคือ

การนำเสรภีาพมาสผูคูนทีพ่ยายามเนนความสมบรูณแบบเพือ่หลกีเลีย่งจากการถกูปฏเิสธ

ฉันทนทุกขกับเรื่องนี้มามาก ฉันจึงปติยินดีอยางยิ่งที่สามารถชวยคนอื่นใหมองเห็น

ความจริงในขอนี้
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กาลาเทีย 3.2,3 กลาววา ขาพเจาใครรูขอเดียวจากทานวา ทานไดรับ

พระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือ หรือไดรับโดยการฟงดวยความเชื่อ

ทานเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ เมื่อทานเริ่มตนมาดวยพระวิญญาณแลว บัดนี้ทาน

จะจบลงดวยเนื้อหนังหรือ

เปาโลสอนคริสเตียนกลุมนี้วา พวกเขาไมจำเปนตองดำเนินชีวิตใตพระบัญญัติ

อกีตอไป เพราะพวกเขาอยใูตยคุแหงพระคณุ เชนเดยีวกนักบัเราดวย ยคุแหงพระคณุคอื

ชวงเวลาที่เราไมจำเปนตองดำเนินชีวิตอยูภายใตพระบัญญัติเพื่อบรรลุถึงความสมบูรณ

พระเจาทรงเขียนพระบัญญัติไวในใจและในความคิดของเราแลว และพระองคจะทรง

บรรจุพระวิญญาณของพระองคไวภายในเรา เราจะบรรลุความสมบูรณตอเมื่ออยูใน

พระคริสตและมอบความไววางใจทั้งส้ินไวกับพระองคและพึ่งพาในพระองคเทานั้น

วันเวลาที่กลาวถึงในยุคพันธสัญญาเดิมนั้นไดบังเกิดเปนจริงแลว แตพวกเขารูสึก

เปนการยากที่จะเชื่อและยึดมั่นตามนั้น ทำไมหรือ? ฉันคิดวาคำสอนของพระกิตติคุณ

เปนเรือ่งงายๆ จนเรามองขามและพยายามหาอะไรทีย่ากกวา มนัเหมอืนกบัคำกลาวโบราณ

ที่วาดีเกินกวาจะเปนจริงได ดังนั้น ความคิดของเราจึงรูสึกรับและเชื่อเรื่องนี้ไดยาก

คุณตองไดรับการสำแดงในเรื่องนี้มากๆ และตอเนื่องเรื่อยๆ โดยเฉพาะถาคุณ

มีภูมิหลังที่เคยถูกปฏิเสธและมีความนับถือตนเองนอย แตถาคุณดำรงอยูในพระวจนะ

ของพระเจา คุณจะไดรับเสรีภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องนี้ และรูจักวิธีที่จะรักษามันไว

เปนการยากมากที่เราจะหลุดพนจากพันธนาการเขาสูเสรีภาพอันสมบูรณได

ในเวลาชัว่ขามคนื มนัเปนสิง่ทีจ่ะคอยๆ เพิม่ทวขีึน้ 2 โครนิธ 3.18 เรยีกสิง่นีว้ามสีงาราศี

เปนลำดับขึ้นไป เราไดรับการเปลี่ยนแปลงจากสงาราศีไปสูสงาราศี จงอยาทอใจถา

ดูเหมือนคุณจะกาวหนาไปชาๆ การคืบหนาไปอยางชาๆ ดีกวาไมมีความคืบหนา

เสยีเลย ซึง่บางทคีณุกอ็าจจะไมไดชากวาคนสวนใหญมากนกั จงกลบัไปหาพระเจาบอยๆ

เทาที่ตองการ เพื่อขอรับการสำแดงและเสรีภาพในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น โปรดจำไววาพระองค

จะไมมีวันเหนื่อยหนายที่เห็นคุณเขามาเฝาหนาพระบัลลังกเพื่อทูลขอความชวยเหลือ

จากพระองค

ฉันบอกไมไดวาฉันตองเผชิญกับเรื่องนี้ในชีวิตบอยครั้งแคไหน พระเจาทรง

ประทานการสำแดงแกฉันในดานนี้ และฉันก็จะขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนมารไมสามารถ

ใสความรูสึกผิดและการปรับโทษเขามาในใจของฉันไดเปนเวลานาน แตพักหนึ่งฉัน

ก็ดูเหมือนจะเผลอกลับไปสูทางเดิมอีก จนตองใชเวลาศึกษาพระคัมภีรและแสวงหา

พระเจาในเรือ่งนีซ้้ำอกี ฉนัทำแบบนัน้ซ้ำแลว ซ้ำอกี จรงิๆ แลวฉนัตองรบัการสำแดงแบบ
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สดใหมในเรื่องนี้อยูหลายปกวาที่จะหลุดพนจนมีเสรีภาพอยางที่เปนอยูในตอนนี้ได

อีกครั้งหนึ่ง โปรดอยาทอใจถาคุณจำเปนตองกลับไปสูจุดเดิมๆ ซ้ำแลวซ้ำอีก

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอดทน และพระองคจะทรงทำการกับคุณไมวาจะนานแคไหน

ก็ตาม จนกวาคุณจะไดพบเสรีภาพอยางสมบูรณ จงพึ่งพาในพระองคอยางสิ้นเชิงเพื่อรับ

การสำแดงที่จำเปนสำหรับคุณ อยาคิดวาความคาดหวังของพระเจาเปนแบบเดียวกัน

กับของมนุษย พระองคทรงทราบวาเราทุกคนมีความออนแอฝงอยูภายใน ประมาณ

สามปกอน พระเจาทรงประทานการสำแดงแกฉันเรื่องความออนแอ วามนุษยทุกคน

ตางก็มีอยูทั้งนั้น พระองคสำแดงวา ตราบใดที่ฉันยังอยูในกายนี้ ฉันก็จะยังทำผิดพลาด

อยูบางเรื่อยไป

ทกุคนตางกม็ขีอผดิพลาด ในทีส่ดุเมือ่ฉนัเขาใจเรือ่งนี ้ฉนัจงึไดรบัการปลดปลอย

จากการพยายามกดดันตัวเอง (และคนอื่น) ใหเปนคนสมบูรณแบบ

พระคัมภีรกลาวซ้ำๆ หลายครั้งวา “ขอพระคุณและสันติสุขจงมีแกทานอยาง

ทวีคูณ” โปรดสังเกตวาพระคุณมากอนสันติสุข ฉันตองรูจักวิธีรับเอาพระคุณของพระเจา

กอนจึงจะมีสันติสุขได พระคุณคือความสามารถจากพระเจาที่มายังเราเพือ่ชวยใหเรา

ทำในสิง่ทีเ่ราทำไมไดถาปราศจากพระองค พระเจาทรงปลอยใหเราอยใูนฐานะที่เราตอง

พึง่พาในพระองคแตเพยีงผเูดยีวเทานัน้ 1 โครนิธ 13.10 กลาววา เมือ่ความสมบรูณนัน้

มาถึง ความบกพรองและไมสมบูรณก็จะหายไป

เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อรับเรา ความรูที่ เปนสวนเสี้ยวและความ

ไมสมบูรณแบบทุกอยางก็จะเสื่อมสลายไป แตกอนที่จะถึงวาระนั้น เราไดรับสิทธิพิเศษ

ทีจ่ะพึง่พาพระองค และคณุดวยเชนกนั แลวทัง้หมดนีเ่กีย่วของกบัการถกูปฏเิสธอยางไร?

เกี่ยวทุกดานเลย คนเราพยายามจายราคาเพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณแบบ เพื่อจะได

ไมถูกคนอื่นปฏิเสธ คนเราพยายามอยางหนักที่จะเปนคนสมบูรณแบบเพื่อไมใหพระเจา

ปฏิเสธเรา ถึงแมพระองคจะกลาวซ้ำๆ อยูหลายครั้งในพระวจนะ เพื่อทำใหเราแนใจวา

พระองคทรงรกัเราและจะไมมวีนัปฏเิสธเรา ปญหาของเราคอืความรสูกึตางหาก เรารสูกึ

เรารูสึก เรารูสึก เรารูสึกวาเราจะตองซื้อการยอมรับจากพระเจา ราคานะหรือ? ความ

สมบูรณแบบของเราไงละ

คุณเขาใจหรือยังวา การปฏิเสธกับความสมบูรณแบบเกี่ยวของกันอยางไร?

โปรดจำไววา พระเยซูตรัสวา ...เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดมีความสุขกับชีวิต ซึ่งเปน

ชวีติทีค่รบบรบิรูณ (เตม็เปยม จนไหลลน) (ยอหน 10.10)
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ขณะที่คุณกำลังอานหนังสือเลมนี้อยู ฉันเชื่อวาดวงตาของคุณไดรับการเปดแลว

และคุณคงจะหยุดพยายามที่จะซื้อการปกปองจากถูกปฏิเสธโดยทางความสมบูรณแบบ

ฉั้นเชื่อวาคุณกำลังพบกับวันใหมในชีวิตซึ่งสามารถมีความสุขกับพระเจา กับตัวเอง

และกับชีวิตมากกวาที่เคยเปนมา จงพึ่งพาในพระองค อยาพึ่งพาในพระบัญญัติ

ฉันขออางพระธรรมกาลาเทีย 3.10 อีกครั้งหนึ่ง เพราะวาคนทั้งหลายซึ่งพึ่ง

การประพฤติตามธรรมบัญญัติ ก็ถูกแชงสาป เพราะพระคัมภีรเขียนไววา ทุกคนที่มิได 

ประพฤติตามขอความทุกขอ ที่เขียนไวในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแชงสาป ...ฉัน

ไมอยากใหคุณตองดำเนินชีวิตแบบนั้นอีก พระเจาไมประสงคใหคุณตองดำเนินชีวิต

ภายใตภาระหนกัแบบนัน้อกี และฉนักแ็นใจวาคณุเองกไ็มตองการ ดำเนนิชวีติแบบนัน้อกี

การงาน... การงาน... การงาน... แลวก็ไปลงเอยที่ความผิดหวังตลอด เพราะถึงคุณจะ

พยายามหนักเพียงใดคุณก็ยังไมอาจบรรลุผลที่ตองการได การปรับปรุงตัวเอง ไมไดเกิด

จากการใชความพยายามของตนเอง แตมันเกิดขึ้นไดโดยการพึ่งพาในพระเจา -จากการ

เชื่อในพระองค

พระองคทรงอนญุาตใหเราใชความพยายาม แตตองเปนความพยายามทีเ่กดิขึน้

ขณะที่ เราพึ่งพาในพระองค ไมใชแยกจากพระองค ขอใหเราอานขอพระคัมภีร

ยอดนิยมดูกันอีกครั้งหนึ่ง ยอหน 15.5 เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง ผูที่

เขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทอยูในเขา ผูนั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจากเรา

แลวทานจะทำสิ่งใดไมไดเลย เราไมจำเปนตองดำเนินชีวิตอยูภายใตคำสาปแชง

แหงความผิดหวัง ทุกครั้งที่คุณลมเหลวและรูสึกผิดหวังในตัวเอง จงมองดูที่พระเยซู-

พระองคผูทรงสมบูรณแบบ

แลวเรื่องการถูกปฏิเสธจากคนอื่นละ? พระเยซูตรัสวา “อยาวิตกกังวล

ในเรื่องนั้น ถาเขาไมยอมรับเจา เขาก็ไมยอมรับเราดวย” นั่นคือสิ่งที่พระองคตรัสกับ

สาวกเจ็ดสิบคนเมื่อพระองคทรงสงพวกเขาออกไป เห็นไดชัดวาพวกเขารูสึกกังวลวา

จะไดรับการยอมรับหรือไม พระเยซูตรัสวา “ถาพวกเขาปฏิเสธไมรับเจา เทากับพวกเขา

ปฏิเสธไมรับเราดวย” จงใหสายตาของคุณอยูที่พระเยซู พระองคทรงถูกปฏิเสธ แต

พระคัมภีรกลาววา ...ศิลาซึ่งชางกอไดทอดทิ้งเสีย ยังไดเปนศิลามุมเอกแลว การนี้

เปนมาจากพระเจาเปนการมหัศจรรยประจักษตาเรา (มัทธิว 21.42) ถาคุณจดจองอยู

ที่พระเยซู วันหนึ่งคนที่ปฏิเสธคุณจะมองดู เมื่อพระเจาไดยกชูคุณขึ้นและทำใหคุณ

กลายเปนเหมือนศิลามุมเอก-ตอหนาตอตาเขา คนที่เคยปฏิเสธคุณจะมองดูคุณและ

พูดวา “ไมนาเชื่อเลย” และคุณจะพูดกับเขาวา “ฉันก็ไมอยากเชื่อเหมือนกัน” แต
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พระคมัภรีกลาววา ... “ฝายมนษุยกเ็หลอืกำลงัทีจ่ะทำได แตพระเจาทรงกระทำใหสำเรจ็

ไดทกุสิง่” (มทัธวิ 19.26)

ฉันเคยเปนกังวลถึงปญหาตางๆ ที่ฉันไดกอขึ้น จนมาถึงวันหนึ่งที่ฉันไดรับ

การสำแดงวา พระเจาทรงสรางทุกสิ่งที่เรามองเห็นขึ้นมาจากความวางเปลา ฉันคิดวา

“เอาละ พระเจาขา ถาพระองคสรางทุกอยางที่เรามองเห็นขึ้นมาจาก ความวางเปลาได

แนนอนพระองคคงทำไดมากกวากบัสิง่ของทีร่กรงุรงัเหลานี ้ขาพระองคจงึขอมอบถวายชวีติ

ทีร่กรงุรงันีแ้ดพระองค” ฉนัหมายถงึวา ถาพระองคทรงสรางตนไม ดวงอาทติย ดวงจนัทร

ทองฟา ภูเขาและมหาสมุทรขึ้นมาจากความวางเปลา ก็ลองคิดดูวาพระองคจะทำ

อะไรไดบางกับสิ่งของที่ยุงเหยิง ไมรูคุณคิดยังไง แตมันทำใหฉัน มีความหวังมาก

ฮบีร ู7.25 กลาววา ดวยเหตนุี ้พระองคจงึทรงสามารถเปนนติยทีจ่ะชวยคนทัง้ปวง

ที่ไดเขามาถึงพระเจาโดยทางพระองคนั้นใหไดรับความรอด เพราะวาพระองคทรง

พระชนม อยเูปนนติย เพือ่ชวยทลูขอพระกรณุาใหคนเหลานัน้ โอโห สดุยอดขอพระคมัภรี

จริงๆ พระองคทรงสามารถชวยฉันใหรอดจนถึงที่สุดได นั่นหมายความวารอดแบบ

ทะลุทะลวงไปเลย พระเยซูทรงสามารถชวยฉันใหรอดจากความผิดปกติทุกอยางที่มี

อยูในตัวฉัน ฉันชวยตัวเองใหรอดไมได คุณเองก็เชนกัน แตพระเยซูสามารถชวยฉันได

และพระองคสามารถชวยคุณได

พระเจาทรงกระทำบางอยางในชีวิตฉันซึ่งทำใหฉันไดพบเสรีภาพ เมื่อฉัน

ทำผิดพลาด เดี๋ยวนี้ฉันสามารถนำมันมาเฝาพระเจาไดในทันที ฉันไมจำเปนตองวุนวาย

กับความรูสึกผิดในเรื่องนั้นถึงสามชั่วโมง ฉันแคนำเรื่องนั้นไปเฝาพระองคแลวทูลวา

“พระเยซูเจา พระองคทรงเปนผูสมบูรณแบบ พระโลหิตของพระองคยังคงมีอยูบน

พระที่นั่งกรุณานั้นในอภิสุทธิสถานบนสวรรค พระโลหิตของพระองคกำลังรองออกมาวา

“เมตตา เมตตา เมตตาจอยซ ไมเออรดวย” ในเวลานี ้พระเยซเูจา พระองคกำลงัอธษิฐาน

วิงวอนเพื่อขาพระองคอยูตอพระพักตรพระบิดา ขาพระองคขอพึ่งพาพระองค”

ฉันอยากยกตัวอยางเพื่ออธิบายถึงความหมายเรื่องนี้ สมมุติวาฉันไปโรงหนัง

และพยายามเดินเขาประตูไปโดยใชตั๋วหนังที่ชำรุด คนเดินตั๋วก็จะพูดวา “เขาไมไดครับ

คณุผหูญงิ ตัว๋ของคณุชำรดุครบั มันไมสมบรูณ เลขทีน่ัง่มนัเลอืน มมุตัว๋กแ็หวง ผมใหคณุ

เขาไปไมไดครบั” แตถาฉนัรจูกักบัผจูดัการโรงหนงั และเขายนือยใูกลๆ  นัน้ เขากจ็ะเดนิ

ไปหาคนเดนิตัว๋แลวบอกวา “เขาเปนเพือ่นของผมเองครบั ใหเขาเขาไปไดเลย” คนเดนิตัว๋

คนนั้นก็คงตองตัดสินใจใหมและพูดวา “ไมมีปญหาครับ เชิญทางนี้เลยครับ”
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เอาละ ฉันตองพูดเรื่องนี้ดวยความกลาหาญวา “ฉันเปนสหายของพระเยซู

พระองคทรงเปนสหายของฉนั ถามอีะไรผดิปกตกิบัตัว๋ของฉนั พระองคกจ็ะทรงจดัการเอง

ฉันพึ่งพาในพระองค”
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ความกลัวมนุษยทำใหเราพยายามเอาใจคน แทนที่จะทำใหพระเจาพอพระทัย

เมื่อคนใดมีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในตัว เขาจะตกอยูใตกับดักแหงการเอาใจคนได

โดยงาย เราอยากทำใหคนพออกพอใจเพราะนั่นจะทำใหพวกเขาไมปฏิเสธเราใชไหม?

เรื่องนี้เปนสิ่งที่หลอกลวงและอันตรายมาก กอนอื่นถานั่นคือวิธีที่คุณมองหาเพื่อน คุณก็

จะตองใชวิธีนั้นในการรักษามิตรภาพใหคงอยู การที่ตองเอาอกเอาใจคนอยูตลอดชีวิต

เพราะความกลัวคนและกลัวการถูกปฏิเสธนั้นคือพันธนาการที่เลวรายอยางยิ่ง

ในบทนี้ ฉันอยากจะชวยใหคุณตระหนักวาการคอยเอาอกเอาใจคน แทนที่

จะทำใหพระเจาพอพระทัยนั้นคือความบาป บางทีคุณอาจไมเคยคิดแบบนั้นมากอน โรม

14.23 กลาววา ...สิง่ใดทีไ่มไดเกดิจากความเชือ่กเ็ปนบาปทัง้สิน้ ตอนทีฉ่นัคอยเอาอกเอาใจ

คนนั้น ฉันไมไดทำไปดวยความเชื่ออยางแนนอน ฉันทำแบบนั้นเพราะความกลัวมนุษย

ไมใชเพราะความเชื่อในพระเจา

ความบาปคืออะไร? ถาคุณศึกษาถึงคำวา ความบาป คุณจะพบวาความหมาย

ทั่วไปของคำนี้คือ “การพลาดเปาหมาย” -เปนการหลนจากน้ำพระทัยของพระเจา

เปนน้ำพระทัยของพระเจาที่จะใหเราดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไมใชการเรียกรองของคน

แตนี่ยอมไมไดหมายความวาเราจะตองไมทำสิ่งใดๆ ที่คนอื่นตองการใหเรา

ทำเลย แตหมายความวาเราตองใหน้ำพระทยัของพระเจาสำหรบัเรามคีวามสำคญัเปนทีห่นึง่

เราจะตองไมทำในสิง่ทีค่นตองการใหเราทำเพยีงเพือ่ปองกนัไมใหเขารสูกึเสยีใจหรอืปฏเิสธเรา

ถาสิง่ทีเ่ขาตองการนัน้เปนตวัขดัขวางไมใหเรากระทำตามน้ำพระทยัพระเจาได เราควรจะ
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เลือกที่จะทำใหพระเจาพอพระทัย ไมใชทำใหคนพอใจ

ฉันไดใชเวลาไปมากมายในหนังสือเลมนี้เพื่อพยายามชวยเหลือคุณใหหลุดพน

จากความรูสึกปรับโทษตัวเอง ถานั่นเปนปญหาในชีวิตของคุณ แนนอนฉันไมไดมุงหวัง

ที่จะเปดฉากเปนศัตรูกับใคร ฉันรูวาในขณะที่ฉันกำลังเขียนมาจนถึงบรรทัดนี้ ฉันกำลัง

พูดกับบางคนที่ตกอยูในกับดักของการคอยเอาอกเอาใจคน เมื่อฉันบอกวามันเปน

ความบาป ฉนักำลงัพยายามเปดตาคณุใหเหน็วาเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งจรงิจงั ฉนัไมไดพยายาม

ทำใหคุณเกิดความรูสึกปรับโทษตัวเองอยางแนนอน เราตองเรียนรูถึงขอแตกตาง

ระหวางการรูสึกสำนึกผิดกับความรูสึกปรับโทษตัวเอง บอยครั้งพระเจาทรงใชฉันทำให

คนรูสึกสำนึกผิด พระองคทรงใชพระวจนะและพระวิญญาณของพระองค เพื่อนำพาเรา

ใหกาวไปสูระดับที่สูงขึ้น

ฉันเขียนเรื่องนี้ภายใตอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองคทรงทำให

ประชากรของพระองครูสึกสำนึกถึงความบาป แตไมใชการปรับโทษ พระเจาทรงทำให

เราสำนึกบาปเพื่อเราจะไดมองเห็นความผิดพลาดของเราแลวยอมรับรูสึกเสียใจ อยาง

แทจรงิ กลบัใจใหม แลวรบัเอาฤทธิเ์ดชของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์จากนัน้เรากจ็ะสามารถ

ยอมใหพระองคทรงเสริมกำลังเราที่จะดำเนินชีวิตหลุดพนจากสิ่งที่เคยเปนความบาป

ในชีวิตของเรา

ตามพระธรรมฮีบรู 4.15 นั้น พระเยซูทรงเขาพระทัยถึงความออนแอและ

ความบกพรองของเรา พระองคทรงเขาพระทัยเราจริงๆ แตพระองคไมไดประสงค

ใหประชากรของพระองคใชเรื่องนี้เปนขอแกตัวเพื่อจะอยูในความบาปเรื่อยไป เพราะ

นั่นคือสิ่งที่ทำใหชีวิตของเราถูกผูกมัด

การที่จะหลุดพนจากความกลัวคนและวิญญาณแหงการเอาอกเอาใจคนไดนั้น

ไมใชเรื่องงาย เราจำเปนตองไดรับการสำแดงถึงความหมายที่แทจริงของมัน และผลเสีย

ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เราตองมีความมุงมั่นอยางจริงจังที่จะไดรับการปลดปลอย

วิญญาณที่ควบคุมและบังคับจิตใจมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้ดวย ซึ่งมันยอมไมยอม

ปลอยเราไปไดโดยงาย

เปนเวลาหลายปที่ฉันชอบหาขอแกตัว จนชีวิตแทบไมกาวหนาหรือกาวหนาไป

เพยีงเลก็นอยเพราะฉนัพดูกบัตวัเองวา “มนัชวยไมได ฉนัถกูลวงละเมดิ ฉนัจงึมคีวามกลวั

และไมรจูะทำยงัไงด”ี นีเ่ปนขออางบางประการทีท่ำใหหลายคนตองตดิอยใูนพนัธนาการ

ขออางเหลานี้อาจจะเปนขอเท็จจริง แตความจริงแหงพระวจนะของพระเจามีฤทธิ์เดช

มากพอที่จะอยูเหนือขอเท็จจริงทั้งปวง
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ใช ที่พระเยซูทรงเขาพระทัย แตพระองคไมประสงคใหคุณถูกผูกมัดเพราะ

ความกลวัมนษุย ฉนัเชือ่วาพระเจาทรงนำใหคณุอานหนงัสอืเลมนีเ้พราะพระองคประสงค

ที่จะปลดปลอยคุณใหเปนไทในเรื่องนี้ หรือชวยใหคุณตระหนักชัดถึงวิญญาณเหลานี้

เม่ือมันเขามาโจมตีคุณ ฉันเชื่อวาความรักที่คุณมีตอพระเจาและความปรารถนาที่จะ

ดำเนินในน้ำพระทัยของพระองค และการที่คุณปฏิเสธไมยอมใหมารเขามาควบคุมชีวิต

ของคุณโดยทางวิญญาณแหงการบังคับจิตใจและควบคุมชีวิต จะชวยใหคุณสามารถโจมตี

ความบาปแหงการเอาอกเอาใจคนไดดวยความกลาหาญ

พระเจาทรงประทานอิสรภาพในการเลือกและตัดสินใจใหแกเรา พระองค

ประสงคใหเราเลือกพระองคและวิถีทางของพระองค แตพระองคจะไมบังคับเราตรงกัน

ขามกับซาตานซึ่งไมมีปญหากับการใชกำลัง การบีบบังคับ ควบคุมหรืออะไรๆ ที่มัน

สามารถใชไดที่จะขัดขวางไมใหเราเปนอิสระ มารใชรากแหงการถูกปฏิเสธซึ่งมีอยูในชีวิต

ของหลายๆคน ความกลวัการถกูปฏเิสธและความกลวัมนษุยจรงิๆ แลว เปนเรือ่งเดยีวกนั

ความกลัวมนุษย -กลัววาจะเสียความนิยม กลัวการโดดเดี่ยว กลัวถูกวาลับหลังหรือ

ถูกเยาะเยย กลัวคำวิจารณหรือกลัววาคนจะคิดยังไงกับเรา และความกลัวอื่นๆอีก

หลายอยาง เปนตัวขัดขวางเราไมใหดำเนินตามการทรงนำของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์มาร

รวูาพระเจามแีผนการอนัดสีำหรบัชวีติคณุ และเปาหมายของมนั กค็อืการขดัขวางไมใหคณุ

ไดเขาสูแผนการนั้นเลย

ถาคุณตองเปนหลุดพนจากวิญญาณตางๆ ที่ฉันกำลังกลาวถึงนี้ คุณตองเต็มใจ

ที่จะเผชิญหนากับมัน คุณไมมีทางหลุดพนจากมันไดโดยการวิ่งหนี หลีกเลี่ยง หรือ

ผัดวันประกันพรุง เราตองเผชิญความจริงและรูวาพระเยซูทรงสถิตอยูกับเรา เพื่อคอย

เสริมกำลังและชวยเหลือเราเสมอ ทางเดียวที่จะเขาไปอยูอีกดานหนึ่งของปญหาแลว

กำจัดอำนาจที่ครอบงำคุณออกไปใหได ก็คือคุณตองเผชิญหนากับมันแลวยอมให

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งสอนคุณใหลุยผานมันไปได

ฉันจะไมมีทางไดพบกับชัยชนะในชีวิตสวนตัวเลยถาฉันไดรับการปลดปลอย

โดยการอัศจรรยอยูตลอด พระเจาอาจประทานชัยชนะใหแกเราทางนั้นได แตชัยชนะ

ไมไดเกิดขึ้นทางการอัศจรรยเสมอไป พระองคตองการเสริมกำลังเราใหสามารถ

เผชิญหนากับศัตรูไดโดยตัวเราเอง (โดยอาศัยพระกำลังจากฤทธิ์เดชของพระองค)

เพื่อเราจะมีชัยชนะในชีวิตสวนตัวได
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เรารูวาพระคัมภีรกลาววา “อยากลัว...” แตเพราะเหตุผลบางอยาง เราคิดวา

พระเจากำลังบอกวา “อยารูสึกกลัวเลย” มีอยูชวงหนึ่งในชีวิตที่ฉันคิดวา การรูสึกกลัว

เปนสิ่งบงบอกวาฉันเปนคนขี้ขลาด เมื่อฉันรูสึกกลัวขึ้นมา ฉันก็จะรูสึกไมดีตอตัวเอง

หลายครัง้เมือ่ฉนักำลงัจะกาวหนาไปในบางดาน ฉนักเ็กดิความรสูกึกลวัขึน้มาทนัท ีฉนัจงึ

อธษิฐานขอใหถงึวนัทีฉ่นัจะไดไมรสูกึกลวัอกีตอไป ทีจ่รงิฉนัเคยไปขอใหบางคนอธษิฐาน

ไมใหฉันเกิดความรูสึกกลัวอีก แตหลายปกอน พระเจาทรงประทานการสำแดงเรื่อง

ความกลวัซึง่เปลีย่นแปลงชวีติฉนัไป และฉนักต็องคอยเตอืนใจตวัเองเรือ่งนัน้อยเูปนชวงๆ

ตลอดทัง้พระคมัภรี พระเจาจะตรสัวา อยากลวั... อยากลวั... อยากลวั... พระองค

กำลังเตือนเราถึงเรื่องวิญญาณแหงความกลัว พระองคกำลังตรัสวา "วิญญาณแหง

ความกลัวอาจโจมตี และขัดขวางเจาไมใหกาวไปขางหนาได"

พระคัมภีรบันทึกไวในโยชูวาบทแรกวา พระเจาสั่งใหโยชูวาสานงานที่พระเจา

มอบหมายใหโมเสสทำใหเสรจ็ โยชวูา 1.9 กลาววา ....เราสัง่เจาไวแลวมใิชหรอืวาจงเขมแขง็

และกลาหาญเถดิ อยาตกใจหรอืครามกลวัเลย เพราะวาเจาไปในถิน่ฐานใดพระเยโฮวาห

พระเจาของเจาทรงสถิตกับเจา

ถาความกลวัไมไดกำลงัจะเขามาโจมตโียชวูา พระเจากค็งไมไดเตอืนเขา พระเจา

กำลังพูดกับโยชูวาวา “เรากำลังสงเจาออกไปทำงาน แตโยชูวาเอย แนนอนวาความกลัว

คือศัตรูที่กำลังจะเขามาขัดขวางเจาไวจากการทำงานนั้น” พระเจากำลังหามไมใหโยชูวา

เกิดความรูสึกกลัวหรือเปลา? ไมเลย

คำวา กลัว หมายความวา วิ่งแนบ หรือวิ่งหนีจาก ดังนั้นถาเราแปลขอความนี้

แตกตางไปหนอย เราจะเหน็วาพระเจากำลงัตรสัวา “โยชวูา ถาเจารสูกึกลวั จงอยาวิง่หน”ี

เห็นไหม? พระเจากำลังตรัสวา “เมื่อเจารูสึกกลัว จงยืนหยัดอยูกับที่โดยรูเถอะวาเราอยู

กบัเจา จงเชือ่ฟงเราตอไป และทำตามสิง่ทีเ่ราสัง่ใหเจาทำ” นัน่มคีวามหมายตางกนัมาก

กับขอความที่วา “เจาอยารูสึกกลัวเปนอันขาด และถาเจารูสึกกลัวขึ้นมาแสดงวาเจา

ขี้ขลาดมาก”

มีปฏิกิริยาทางดานกายภาพอยางไรบางเมื่อเราเกิดความกลัว? ก็มีอาการสั่น

หัวใจเตนแรง ปากแหง และเหงื่อแตก ฉันไมเห็นในพระคัมภีรตอนไหนเลยที่พระเจา

ตรัสวา “จอยซ ไมเออร อยาเหงื่อแตก อยาตัวสั่น อยาหวั่นไหว อยาใหหัวใจเตนแรง

เมื่อเจาตกอยูในสถานการณแปลกใหมหรือยากลำบาก”
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เคยเหน็ไหมวา วญิญาณแหงความกลวักำลงัพยายามผกูมดัคณุไวในพนัธนาการ

เมื่อคุณเจอกับสิ่งใหมๆ? เมื่อคุณพยายามที่จะไดเสรีภาพในชีวิต วิญญาณแหงความกลัว

ก็จะพยายามดึงคุณไวใหอยูในพันธนาการตอ เมื่อถึงเวลาที่พระเจากำหนดไวใหคุณ

เปนอิสระ มันก็ถึงเวลาที่คุณจะตองลุกขึ้นเผชิญกับหนากับคนหรือสถานการณที่คุณ

รูสึกกลัว มันถึงเวลาที่คุณจะตองเดินไปคุยกับคนเหลานั้น ถึงคุณจะรูสึกกลัวก็ตาม

มันถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง ความกลัวจะพยายามถวงคุณไว

ในพันธนาการ ทางเดียวที่คุณจะกาวไปสูอีกดานหนึ่งไดก็คือคุณตองปกหลัก ตั้งหนา

เหมือนหินเหล็กไฟ แลวพูดออกไปวา “ฉันรูวาฉันไดยินเสียงจากพระเจา แลวฉันจะกาว

ตอไปขางหนา”

⌫
เมือ่เราพดูถงึเรือ่งความกลวัมนษุย จรงิๆแลวเรากำลงักลวัอะไรอย?ู เรากลวัวา

คนอื่นเขาจะคิดกับเรายังไง ลองคิดเรื่องนี้ดู ความคิดของคนอื่นจะมาทำอะไรเราได?

แตหลายครั้งที่เราตองยอมคุกเขาลงกราบมาร เพราะแคกลัววาคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา

สวนใหญแลวเราไมเคยรูเสียดวยซ้ำวาจริงๆ แลวคนอื่นคิดอะไรอยู แตรากแหงการถูก

ปฏิเสธจะทำใหเราคอยคิดในแงรายที่สุดไวกอน

เรายอมใหมารพดูวา “ถาเจาทำอยางนี ้คนอืน่เขาจะคดิยงัไง? ถาเจากาวออกไป

พยายามทำเรือ่งนัน้ แลวเกดิลมเหลวละ-ทกุคนจะคดิยงัไงกบัเจา? เขากจ็ะคดิวาจรงิๆแลว

เจาไมเคยไดยินเสียงพระเจาเลย เขาจะคิดวาเจาเปนคนลมเหลว เขาจะคิดวาอยางนี้...

เขาจะคิดวาอยางนั้น... เขาจะคิดไปสารพัด” ทำไมเราตองยอมใหความคิดของคนอื่น

มากำหนดชวีติของเราดวย? ถาพวกเขามปีญหา เขากจ็ะคดิอะไรตางๆ นานาเกีย่วกบัเรา

ไมวาเราจะทำอะไรหรือไมทำอะไรก็ตาม

ความกลัวมนุษย คือการกลัววาคนอื่นจะคิดยังไง แตก็หมายถึงความกลัววา

คนอื่นจะพูดและทำยังไงกับเราดวย ฉันคิดวาเรากลัววาคนอื่นจะไมพูดหรือทำอะไรดวย

ถาฉนัทำอะไรไปแลวคณุไมชอบ คณุกจ็ะปฏเิสธฉนั และฉนักจ็ะขาดความสมัพนัธกบัคณุไป

เราจะไมไดเปนเพื่อนกันอีก คุณจะไมพูดกับฉันและใสใจฉันอีก แลวฉันก็จะตองมานั่ง

จัดการกับความเจ็บปวดเพราะถูกปฏิเสธอีก

ฉันจะพิสูจนใหคุณเห็นจากพระคัมภีรหลายๆ ตอนวาซาตานใชความกลัว

การถูกปฏิเสธเพื่อขัดขวางไมใหคนเขาสูน้ำพระทัยพระเจาอยางไรบาง ขอใหเราดูสิ่งที่

เปาโลกลาวไวในกาลาเทยี 1.10 บดันีข้าพเจากำลงัพดูเอาใจมนษุยหรอื ขาพเจาทำใหเปน
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ทีช่อบพระทยัพระเจามใิชหรอื ขาพเจาอตุสาหประจบประแจงมนษุยหรอื ถาขาพเจากำลงั

ประจบประแจงมนุษยอยู ขาพเจาก็ไมใชผูรับใชของพระคริสต

จริงๆ แลวเราชอบการเปนคนยอดนิยม ใชไหม? ฉันไมไดเปนที่ชื่นชอบของ

เพื่อนๆ ในโรงเรียน แตฉันก็อยากใหลูกๆ ทุกคนเปนที่ชื่นชอบของคนอื่น ซึ่งมันก็

ไมไดผลเหมอืนกนั บางครัง้เราอยากไดสิง่ตางๆ ดวยเหตผุลทีผ่ดิ ฉนัอยากใหลกูสาวเปน

ขวัญใจวันคืนสูเหยา และเปนเชียรลีดเดอร และใหลูกชายเปน “หนุมมหาเสนห” และ

ไดเลนฟุตบอลเปนควอเตอรแบ็ค ฉันเศราใจมากที่พวกเขาไมคอยมีเพื่อน และไมคอย

ไดนัดใคร แตวันหนึ่งพระเจาสำแดงแกฉันวา “คุณอยากใหลูกเปนอยางนั้นเพื่อชดเชย

สิ่งที่ตัวเองไมเคยมี เราปกปองพวกเขาไวจากปญหา เพราะเรามีแผนการสำหรับชีวิต

ของพวกเขา”

บางครั้งเมื่อคนหนุมคนสาวเปนดาวโรงเรียน ความกดดันจากเพื่อนที่จะคอย

รกัษาความสมัพนัธเหลานัน้ไวมกัจะชกันำพวกเขาใหออกนอกลนูอกทางไป ถาขนืพระเจา

ตอบคำอธิษฐานของฉันเพื่อใหลูกๆ เปนดาวโรงเรียน เรื่องตางๆ ก็คงลงเอยในทางที่

ไมคอยดี แตตอนนี้ลูกๆ ของเราทุกคนกำลังรับใชพระเจาอยูในงานพันธกิจ สามคนแรก

ไดแตงงานกับคริสเตียน สวนลูกชายคนเล็กที่ยังเรียนหนังสืออยูนั้น ฉันเชื่อวาพระเจา

ไดเตรยีมผหูญงิทีด่ ีรกัพระเจาไวใหเขาแลว จะเกดิอะไรขึน้ถาพระเจาทรงตอบคำอธษิฐาน

ของฉันทำใหพวกเขากลายเปนคนยอดนิยม? ขอใหเราเปนที่นิยมชมชอบของพระเจา

มากกวาเปนที่นิยมชมชอบของคน

อยาเศราใจไปเลยถาไมมใีครโทรมาหาคณุวนัละยีส่บิหาสาย จงแสวงหาพระเจา

แลวยอมใหพระองคทรงนำคนทีใ่ชเขามาในชวีติของคณุ เพราะเมือ่คณุเกดิความสมัพนัธแลว

คุณก็ตองรักษามันไว และการรักษาความสัมพันธกับคนยอดนิยมนั้น บางครั้งอาจทำให

เราเกิดความกดดันมาก

หลายปมาแลว กอนที่ฉันจะเขาสูพันธกิจ ฉันอยูในองคการคริสตจักรแหงหนึ่ง

มคีนอยกูลมุหนึง่ทีฉ่นัอยากจะไปเขาสมาคมดวย ฉนัทำงานไป สงสญัญาณไป... ทำงานไป

หาลูทางไป... พยายามทำดีเพื่อใหพวกเขาประทับใจ... จนฉันสามารถเขาไปเปนสมาชิก

กลุมได แตฉันก็พบวาถาเราพยายามสรางความสัมพันธโดยใชวิธีการเหลานั้น ทางเดียว

ที่จะรักษาสถานะนั้นไวไดก็คือตองยอมใหพวกเขาควบคุมชีวิตเรา

รูไหมวาเกิดอะไรขึ้น? เมื่อฉันไดรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ

พระเจาทรงเรยีกฉนัใหไปเทศนา -เมือ่ฉนัเริม่เชือ่ในเรือ่งตางๆ อยางทีเ่ชือ่อยนูี ้และกำลงั

จะกาวตอไปขางหนา คนกลุมนั้นก็เริ่มเขามาบอกวา “ถาคุณยังเชื่อในสิ่งที่คุณพูดอยูนี้
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เราจะเกี่ยวของกันตอไปอีกไมไดแลว คุณจะเลือกเราหรือเลือกสิ่งนั้น?” คนเหลานั้น

เปนคริสเตียน อยาคิดวามารจะไมยอมใชเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเพื่อชักนำคุณออกไป

จากน้ำพระทยัพระเจานะ นัน่เปนเหตทุีค่ณุจำเปนตองรแูนในใจวาพระเจากำลงัตรสัอะไร

กับคุณ

พระคัมภีรกลาววา พระเยซูทรงยอมอยูอยางคนที่ไมมีชื่อเสียง แลวฤทธิ์เดช

ของพระเจาจึงไดมาสวมทับพระองค (ดู ฟลิปป 2.7-11) ถาเราหวงถึงเรื่องชื่อเสียง

ของเรา เราก็คงตองยอมทิ้งมันไปเสีย ถาเปาหมายของเราคือพยายามรักษาชื่อเสียงไว

ถาเรายังพยายามเปนที่นิยมของคนทั้งหลาย เรากำลังเปดประตูใหแกมารแลว ที่มัน

ตองทำก็เพียงแคจัดสถานการณใหเราถูกปฏิเสธนิดหนอย แคนั้นทุกอยางก็พัง

 
คุณเขาใจไหมวาเปาโลพูดอะไรไวในกาลาเทีย 1.10? ทานกลาววา “ถาเรา

อยากใหคนนิยมชมชอบ เราก็คงไมมารับใชพระเจา” คุณรูไหมวามีคนมากมายที่ไมยอม

กาวไปตามการทรงนำของพระเจาสำหรับชีวิตของเขา เพราะเขารูวาเขาจะตองสูญเสีย

ความนิยมจากคนทั้งหลายไป

ทุกครั้งที่พระเจาพรอมที่จะนำพันธกิจของเรากาวไปสูอีกระดับหนึ่ง ซาตานก็

มักจะเขามาโจมตีฉันครั้งใหญในเรื่องการถูกปฏิเสธ การโจมตีแตละครั้งมักจะเขามาทาง

คนที่สนิทกับฉันมากที่สุดในเวลานั้น อยาคิดวาซาตานจะเลือกใชคนที่คุณไมใหความ

สนใจเลย คนที่ใกลชิดกับคุณมากจะบอกกับคุณวา “ถาคุณไมยอมทำตามวิธีการของเรา

เราจะถือวาคุณเปนคนแปลกประหลาดและผิดปกติมากๆ”

คนที่มีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในชีวิตจะยอมกมหัวใหกับแรงกดดันแบบนั้น

โดยไมรูตัวดวยซ้ำวาตัวเองกำลังทำอะไรอยู อะไรก็ไดที่ทำใหผูคนมีความสุข... อะไรก็ได

ทีท่ำใหคนชอบเรา ยิม้ใหเราและบอกวา “เดก็ด ีคณุเปนเดก็ด”ี นัน่แหละคอืสิง่ทีค่นซึง่มี

รากแหงการถูกปฏิเสธมักจะทำ

ฉันไมไดสอนใหเรากลายเปนคนหัวดื้อ ฉันไมไดสอนวาทุกคนควรออกไป

ทำอะไรๆ ตามใจของตัวเองอยูตลอดเวลา นั่นไมใชสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงเลย ถาคุณอยูใต

อำนาจของใครในระบบที่ถูกที่ควร จงฟงคำแนะนำที่มีปญญาจากเขา สิ่งที่ฉันกำลังพูดถึง

คือคนซึ่งคอยมาบงการชีวิตของคุณ ทั้งๆที่เขาไมไดมีหนาที่อะไรเลย บางครั้งแมแต

คนที่มีตำแหนงการงานเหนือคุณก็อาจมาควบคุมบังคับชีวิตของคุณดวย แตถาเขาใช
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อำนาจสั่งการคุณอยางที่ชอบ เขาก็จะชวยใหคุณพบกับน้ำพระทัยอันสมบูรณของพระเจา

สำหรับชีวิตคุณได เขาตองไมใชสิทธิอำนาจนั้นเพื่อทำใหตัวเองมีความสุขมากขึ้น

ตอนนี ้ขอใหเราดยูอหน 12.42 อยางไรกด็แีมในพวกเจาหนาทีเ่องกม็หีลายคน

ศรัทธาในพระองค

แตเขาไมยอมรับพระองคอยางเปดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสี เขากลัววาจะถูก

อเปหิออกจากธรรมศาลา

ฉันถู กขั บออกจากโบสถที่ เ ป นสมาชิ กอยู เ มื่ อฉัน ได รั บบัพติ สมาใน

พระวญิญาณบรสิทุธิ ์และพระเจาทรงเรยีกใหฉนัออกไปเทศนา คณะผนูำครสิตจกัรขอให

ฉนัลาออก มนัเปนเรือ่งทีย่ากมากสำหรบัฉนัเพราะตลอดเวลาทีผ่านมาชวีติของฉนัอยแูต

ในครสิตจกัรนัน้มาตลอด นอกจากนีฉ้นักไ็ดทมุเทไปมากมากกวาจะไดเขาไปอยใูนกลมุนัน้

ได คุณนาจะไดเห็นวาฉันใชเทคนิคยังไงเพื่อทำใหสามีของฉันไดตำแหนงผูปกครอง ฉัน

อยากใหสามีเปนคนสำคัญในโบสถ

คนที่ไมเห็นคุณคาของตนเองในพระคริสตจะพยายามมองหาบางสิ่งบางอยาง

เพือ่เพิม่ความสำคญัใหตวัเองอยเูสมอ จะตองคบเพือ่นทีเ่หมาะสม เพือ่นๆ จะตองมฐีานะ

ตำแหนงทางสังคมเพื่อจะทำใหเขากลายเปนคนสำคัญ เขาจึงตองยอมหลิ่วตา และ

หาชองทางบังคับใจคน และทำสารพัดสิ่งเพื่อทำใหตนเองไดมาซึ่งตำแหนงเหลานั้น

แตถาคุณคิดวาการเขาไปสูตำแหนงอันสูงสงเหลานั้นเปนเรื่องยากละก็

บอกไดเลยวาการที่จะรักษาตำแหนงเหลานั้นไวยิ่งยากเย็นกวากันมากมายนัก

ขอ 43 กลาววา เพราะวาเขารกัการสรรเสรญิของมนษุย มากกวาการสรรเสรญิ

ของพระเจา (พวกเขาตีราคาวาการมีชื่อเสียงตอหนามนุษยนั้น สูงกวาการมีชื่อเสียง

ตอหนาพระเจา) เปนขอพระคัมภีรที่สุดยอดจริงๆ ใชไหม?

⌫⌫
ไมวาตองเสยีอะไรไปกต็าม เราตองตดัสนิใจทีจ่ะทำใหพระเจาพอพระทยั -ไมใช

มนษุย ถงึแมเราจะตองสญูเสยีชือ่เสยีงเสยีเพือ่นฝงูไป เรากต็องตดัสนิใจทีจ่ะทำใหพระเจา

พอพระทัย ถาเราตองเสียเพื่อนไป พระเจาก็จะทดแทนใหเรา เดฟกับฉัน มีเพื่อนที่ดีๆ

หลายคนในตอนนี้ คนเหลานี้ทำงานชวยเรา พวกเขารักเราและ เสริมกำลังเราในการ

อธิษฐาน พวกเขาอธิษฐานและวิงวอนเพื่อเราเมื่อเราออกเดินทางไปเทศนา ตอนนี้เรา

รูแลววาเพื่อนแทเปนอยางไร เพื่อนไมใชคนที่มาหาคุณแลวบอกวา “ถาคุณไมทำตาม
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วิธีการของเรา คุณก็ออกไปไดแลว” แบบนั้นคือคนที่อยากควบคุมบังคับชีวิตคุณ

คนที่เราคบเปนเพื่อนอยูในตอนนี้เปนคนที่คอยชวยเหลือเราใหบรรลุถึง

ศกัยภาพของเราในพระครสิต พวกเขาคอืเพือ่นแท -เปนคนทีไ่มอจิฉารษิยาฉนั พวกเขา

ชวยใหฉันกาวไปขางหนา ไมเคยดึงฉันไวเพื่อใหตัวเองไดโดดเดนอยูขางหนา

บางครั้ง มีคนที่ชอบมาทำดีกับคุณและแสดงออกอยางเปดเผยวา “คุณตอง

ทำใหฉันพอใจนะ ไมอยางนั้นก็ออกไปไดเลย” อยางนอยแบบนั้นคุณก็รูวากำลังรับมือ

กับอะไรอยู แตหลายครั้งการควบคุมมันซอนอยูหลังฉาก บางทีมันเปนสิ่งที่แยบยล เชน

การสงสายตาแสดงความไมพอใจ เมื่อมีคนมองดูเราดวยความไมพอใจ มันอาจทำใหเรา

เปลี่ยนใจและเลิกทำสิ่งนั้นๆไปเลยก็ได

ฉันตองรวมมือกับพระเจาเพื่อคนดูสิ่งตางๆ เหลานี้ในชีวิตฉัน เพราะฉันอยาก

เปนอิสระ และฉันอยากพูดอีกครั้งวา “ฉันไมใชคนหัวดื้อ” ฉันยอมอยูใตอำนาจของสามี

และยอมอยูใตอำนาจของศิษยาภิบาลในคริสตจักรทองถิ่นของฉัน ถาเขามาบอกฉันกับ

เดฟวา “ผมวาคุณทั้งสองคนกำลังทำผิดพลาดไปแลวในแผนงานที่กำลังจะทำ” เราก็จะ

ยอมกลับไปอธิษฐานและแสวงหาพระเจาดูอีกครั้ง

ฉันขอพูดซ้ำอีกครั้ง คุณตองยอมอยูใตอำนาจที่ถูกตองและมาจากพระเจา

ฉันไมไดสอนใหคุณกบฏดื้อดึง บางครั้งเปนเรื่องยากที่จะสอนในหัวขอ การควบคุม

การบีบบังคับ และความกลัวมนุษย เพราะบางคนชอบเขาใจเจตนาฉันผิด

ฉันกำลังพูดถึงการรูวาอะไรคือส่ิงที่พระเจากำลังตรัสกับคุณ แลวคุณเต็มใจที่จะ

ทำตามนั้นไมวาจะตองสูญเสียอะไรก็ตาม เพื่อใหน้ำพระทัยของพระเจาสำเร็จสมบูรณ

ในชวีติของคณุ แตฉนักส็ญัญากบัคณุไดเลยวา จะมคีนทีต่องอยนูอกน้ำพระทยัของพระเจา

เพราะความกลัวมนุษย มากกวาคนที่จะยอมฝาฟนการโจมตีของมารและมุงไปขางหนา

เพื่อกระทำใหน้ำพระทัยของพระเจาสำเร็จ

ประชากรของพระเจาจำเปนอยางยิ่งที่ตองเชื่อฟง เปาโลกลาววา ถาคุณจะยอม

เอาอกเอาใจคน คณุกไ็มไดปรนนบิตัริบัใชพระเยซคูรสิต คณุกไ็มไดเปนทาสของพระองค

(ดกูาลาเทยี 1.10) ทาสรบัใช คอืคนทีก่ลาววา “องคพระเยซเูจา ขาฯ ถกูลามโซตดิอยู

กบัพระองคดวยการตดัสนิใจเอง ขาฯ อยากจะทำสิง่ทีพ่ระองคตองการใหทำ ไมวาจะตอง

สูญเสียอะไรก็ตาม ขาฯ เปนของพระองค ขอทรงทำกับขาฯ ตามน้ำพระทัย”

เมือ่ฉนัไดตดัสนิใจทีจ่ะเปนทาสรบัใชของพระเยซ ูฉนัตองเสยีเพือ่นไป ญาตพิีน่อง

บางคนโกรธฉนั ฉนัรสูกึเหมอืนถกูทอดทิง้อยนูาน แตตอนนีฉ้นัมคีวามสขุมากจนทนแทบ

ไมไหว
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กอนที่ฉันจะไดรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ฉันทุกขทรมานมาก

ฉันอุตสาหดิ้นรนอยางหนักเพื่อจะไดมีเพื่อนที่ดี และหาลูทางทำใหเดฟเปนผูปกครอง

ในโบสถนั้นจนได ไมมีงานเลี้ยงใดเลยที่ครอบครัวไมเออรจะไมไดรับเชิญ และถามีใคร

พยายามจัดงานเลี้ยงโดยที่เราไมไดรับเชิญ ฉันก็ตองหาลูทางใหเราไดรับบัตรเชิญจนได

คณุยงัจำไดไหมวาเคยสะดดุ เสยีใจ และหงดุหงดิ เพราะมคีนจดังานอะไรบางอยาง

โดยที่คุณไมไดรับเชิญ? มันทำใหคุณรูสึกถูกปฏิเสธและเปนเหมือนคนไรคาไหม?

คุณสามารถเปนอิสระได จงไววางใจพระเจาวา ถาคุณสมควรจะไดรวมงานนั้น

พระองคก็จะทำใหคุณไดรับเชิญ ถาไม ก็จงมีความสุขในพระองค
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เว็บสเตอรไดนิยามความหมายของคำวา การบีบบังคับ ไววา เปนการจัดการ

หรอืแสดงอทิธพิลทางออมอยางฉลาดแยบยล เปนการควบคมุหรอืชกัจงูใจใหกระทำตาม

อยางมีทักษะ เพื่อประโยชนสวนตัว

การควบคุมชีวิตคนอื่นนั้นเปนบาป ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการใชเวทมนตร

คาถา ฉันไมไดบอกวาถาคุณควบคุมชีวิตคนอื่น แปลวาคุณเปนแมมดหมอผี หรือคุณ

มีผีเขาสิง แตการควบคุมใชหลักการเดียวกันกับการใชเวทมนตร ซาตานทำการโดยการ

การบีบบังคับและการควบคุม

พระเจาทรงประสงคที่จะนำพาชีวิตคุณ พระเจาจะทรงควบคุมชีวิตคุณ ตอเมื่อ

คุณอนุญาตใหพระองคทรงกระทำอยางนั้นอยูอยางตอเนื่องเทานั้น พระเจาตรัสกับฉัน

วา “จอยซ เราอยากใหเจาทำสิ่งนี้” ฉันทูลวา “พระเจาขา ขาพระองคเห็นดวย ไมวา

พระองคประสงคสิ่งใด นั่นแหละคือสิ่งที่ขาพระองคอยากจะทำ ขาพระองคขอมอบ

ถวายตัวเองใหพระองคในเรื่องนี้ ขาพระองคตองการทำ ถาเปนสิ่งที่พระองคประสงค”

แตพระเจาจะบังคับคุณถาคุณไมยินยอม

แตในทางกลบักนั มารจะไมสนใจเลยวามนัจะใชวธิไีหนในการควบคมุเรา ทีม่นั

ตองการคือทำอะไรก็ไดขอใหเปนไปตามใจของมันก็พอ มันจะควบคุมชีวิตของคุณ

ผานทางอำนาจของวิญญาณชั่วที่เขามาตอสูในความคิดของคุณ มารจะทำการของมัน

โดยการใชคนอื่น -อาจเปนคนที่รักคุณและไมรูตัวดวยซ้ำเขากำลังตกเปนเครื่องมือ

ของมาร แตเพราะคุณไมยอมยืนหยัดตอสู พวกเขาจึงยังคงควบคุมคุณตอไปเรื่อยๆ

คนที่ควบคุมคุณนั้นแคคิดวา เพราะคุณไมไดแสดงอาการขัดขืนตอสูใดๆ แสดงวาคุณ

ยังพอใจที่จะใหทุกอยางดำเนินตอไปเหมือนเดิม


⌫
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ถาคุณปลอยใหความสัมพันธดำเนินตอไปเรื่อยๆ แบบนั้นเปนระยะเวลา

นานมากพอ คนทีเ่คยควบคมุชวีติคณุกจ็ะเริม่ชนิกบัสภาพนัน้ เพราะเหตทุีค่วามสมัพนัธ

ถูกพัฒนาขึ้นมาแบบนั้น เมื่อคุณตัดสินที่จะเปลี่ยนแปลง สงครามก็เกิดขึ้น คุณไปสราง

รูปแบบไวจนคนที่ควบคุมชีวิตคุณไมอยากสูญเสียอำนาจไป คุณจึงตองกลายืนหยัด

ถาคุณตกอยูภายใตพันธนาการแหงการควบคุมของใครมาเปนเวลานาน และตอนนี้คุณ

ตองการเสรีภาพ คุณก็ควรเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการรับมือ เพราะมารจะพยายาม

ขัดขวางคุณแน

ลองมาฟงนิยามของคำวา ควบคุม ดู มันหมายถึง ชี้นำทาง สรางอิทธิพล

หนวงเหนีย่ว วางระเบยีบ เหนีย่วรัง้ แสดงอำนาจเหนอื หรอืพยายามปองกนั นอกจากนี้

ยังหมายถึงการตรวจสอบโดยทำบันทึกซอนกัน เมื่อฉันอานขอนี้แลวก็เห็นบางอยางที่

ทรงพลังมาก การตรวจสอบโดยทำบันทึกซอนกันหมายถึงการทำบัญชีพรอมกันสองเลม

ยกตัวอยาง ถาฉันออกไปซื้อของกับเพื่อนและบอกเขาวา “วันนี้ฉันตองซื้อของ

เยอะเลย ฉันอยากรูวาเราใชจายเงินไปยังไงบาง ฉันจะจดบันทึกทุกรายการที่ซื้อไว และ

ฉนัอยากขอใหเธอทำรายการแบบเดยีวกนัดวย เสรจ็แลวเราจะเอารายการมาเปรยีบเทยีบ

กนัดวูาฉนัจดบนัทกึไวครบถวนหรอืเปลา” เพือ่นของฉนักจ็ะชวยทำรายการควบคไูปดวย

เมื่อซื้อของเสร็จแลวฉันตรวจพบวาเธอมีรายการจับจายที่ฉันไมมี หรือฉันมีรายการที่เธอ

ไมมีก็แสดงวามีบางอยางผิดปกติเกิดขึ้น

เมื่อฉันกับเดฟเดินทางไปเทศนา ลูกสาวของเราคนหนึ่งมักจะเดินทางไปกับเรา

บอยๆ เธอจึงไปชวยฉันซื้อของหลายครั้ง เพราะเธอใสเสื้อผาเบอรเดียวกับฉัน เธอจึงได

เสื้อผาสวนใหญที่ฉันเลิกใช ดังนั้นเธอจึงมีสวนมากในการออกความเห็นเรื่องเสื้อผา

ที่ฉันซื้อ

บางครั้ง เมื่อเราออกไปซื้อของ ฉันจะลองชุดแลวถามความเห็นของเธอดู เธอ

ก็จะบอกวา “ไมเอาหรอกคะแม หนูไมซื้อตัวนั้นแน” บอยครั้ง ฉันก็จะยอมเอาชุดนั้น

ไปแขวนไวที่เดิมแลวเดินดูชุดใหม พอเจออะไรฉันก็จะเอามาใหเธอดู เธอก็จะบอกวา

“ไมเอาคะ หนูไมชอบตัวนั้น” ฉันก็จะเอาชุดไปเก็บอีก

แตเมือ่ฉนัเริม่สอนเรือ่งการปฏเิสธนี ้พระเจาทรงสำแดงใหฉนัเหน็วาสิง่ทีเ่กดิขึน้

จรงิๆ คอือะไร เพราะวธิทีีฉ่นัถกูเลีย้งมา คอืถกูลวงละเมดิจากพอทีม่บีคุลกิลกัษณะเขมงวด

กดขี่ ควบคุม บังคับ ฉันจึงมีรากแหงการถูกปฏิเสธอยูในชีวิตอยางหนัก ถาพอฉันอยาก

กินไก ทุกคนในบานก็ตองกินไก ถาพอเบื่อผัก ก็ไมมีใครไดกินผักเลย พอควบคุมความ

เปนไปทกุอยางภายในบาน ทานเปนคนโมโหรายและระเบดิอารมณออกมาบอยๆ ฉนัจงึ
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ใชเวลาสวนใหญไปกับการทำอะไรเพื่อใหพอสงบ ฉันใชเวลาสวนใหญในการพยายาม

หลีกเลี่ยงจากความกลัว การถูกปฏิเสธและการไมเปนที่พอใจ

สดุทายเรากด็ำเนนิชวีติแบบเดยีวกนันัน้โดยไมรตูวัดวยซ้ำ มารซาตานไมจำเปน

ตองมาควบคมุเราดวยตวัมนัเองหรอก มนัสามารถใชคนอืน่ทำหนาทีน่ัน้แทนโดยงายดาย

อาจเปนคนที่ไมไดคิดรายตอเราดวยซ้ำ ลูกสาวของฉันไมไดคิดจะควบคุมชีวิตฉันเลย

เธอแคแสดงความเห็นของเธอเทานั้น ฉันยอมใหความคิดเห็นของเธอมาควบคุมฉัน

เพราะฉันกลัวการถูกปฏิเสธ

อาจมีบางครั้งที่มารพยายามเขามาควบคุมชีวิตคุณโดยใชคนที่มีนิสัยชอบ

ควบคมุบงัคบัคนอืน่จรงิๆ ซึง่นัน่เปนปญหาคนละประเดน็ ฉนัไมไดบอกวามารจะไมมวีนั

สงคนแบบนั้นเขามาในชีวิตคุณ เพราะมันจะทำแน

หลายครัง้ คนทีก่ลวัการปฏเิสธขัน้รนุแรงจะไดแตงงานกบัคนทีห่วัแขง็ ฉนัเชือ่วา

พระเจาทรงนำเขามาพบกัน รูไหมวาทำไม? เพราะคุณไมมีทางเอาชนะความกลัวมนุษย

ไดเลย ถาคุณไมถูกสถานการณบังคับใหตองเผชิญหนากับมัน ถาคุณมัวแตมองหาคน

ทีจ่ะไมปฏเิสธคณุเลย และคณุเอาแตพดูวา “อยาทำกบัฉนัอยางนัน้นะ อยาทำกบัฉนัเลย”

ความหมายที่แทจริงของคุณก็คือ “ฉันไมอยากจะเผชิญหนากับปญหา ฉันไมอยากรับมือ

กบัมนัอกีแลว ฉนัจงึขออยใูกลๆ  คนทีอ่อนหวาน นารกั ใจดเีหลานี ้ซึง่จะไมกอปญหาใดๆ

ใหฉันเลย” แตไมไดผลหรอก จะชาจะเร็วถาคุณอยากแกปญหาความกลัวเรื่องนั้น คุณก็

ตองกลาที่จะยืนหยัดขึ้นเผชิญหนากับใครบางคน อาจเปนเจานาย เพื่อน คูครอง หรือ

ลกูๆ ของคณุ หลายคนทีม่รีากแหงการถกูปฏเิสธมักจะมลีกูทีด่ือ้ และถาพอแมยงัไมยอม

จัดการกับความกลัวของตนเอง เขาก็จะถูกลูกควบคุมชีวิต

ฉนัมปีญหาหนกัมากเรือ่งการกลวัทีจ่ะทำใหคนอืน่ไมพอใจหรอืโกรธ ฉนัจงึตอง

พยายามทำใหทกุคนพอใจตลอด ฉนัอยากใหทกุคนมคีวามสขุ ไมอยากใหใครรสูกึผดิหวงั

กับฉัน ฉันพยายามอยางหนักที่จะเปนคนสมบูรณแบบ และดำเนินชีวิตแบบไมใหใคร

มาวาฉันได เพื่อจะไดไมโดนใครปฏิเสธและไมตองเจอกับความเจ็บปวดพวกนั้นอีก

การที่ฉันไดรับคำสอนนี้จากพระเจาถือเปนการเปดตาของฉันครั้งใหญ เมื่อฉัน

ตระหนกัถงึสจัธรรมเรือ่งนี ้ฉนัจงึเริม่เอาคำสอนไปใชตอนเดนิซือ้ของกบัลกูสาว ฉนัพบวา

จริงๆ แลวเธอไมคอยสนใจนักหรอกวาฉันจะซื้ออะไร เธอเปนลูกสาวที่ดีและเชื่อฟงมาก

บางครัง้ฉนับอกเธอเลยวา “แมชอบชดุนีจ้รงิๆ และแมจะซือ้เลย” เธอกจ็ะตอบวา “ตกลงคะ”

ซึ่งเรื่องก็จบกันตรงนั้น เธอแคแสดงความเห็นใหฉันฟง แตเพราะฉันกลัววาจะขัดใจคน

จึงทำใหฉันยอมทำตามความคิดเห็นของเธอแทนที่จะทำตามที่ใจตัวเองชอบ
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แตอกีดานหนึง่ของเรือ่งนีค้อื บางครัง้ฉนัออกไปชอ็ปกบัเธอ และฉนัหยบิเสือ้ผา

ขึ้นมาชุดหนึ่งโดยที่คอยไมแนใจนักวามันจะเขากับฉันหรือเปลา ฉันจึงถามเธอวา “ลูก

ชอบชุดนี้ไหม?” บางครั้งเธอก็ตอบวา “ไมคะ ไมคอยชอบเทาไหร” ซึ่งมันก็เปนการ

ยืนยันใหฉันรูวาฉันเองก็คงไมชอบชุดนั้นเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงตองมีความสมดุล

ในเรื่องนี้ คุณไมควรเกิดหวาดระแวงในเรื่องนี้มากเกินไปจนเที่ยวไปบอกใครตอใครวา

“อยามาบอกใหฉันทำโนนทำนี่นะ ฉันอยากทำอะไรฉันก็จะทำ ไมใชธุระกงการอะไร

ของคุณ”


ฉันไดเรียนรูวาเราจะตองมีความสมดุล ถาขาดความสมดุลแลวถาเราไดฟง

คำเทศนาที่เราชอบ เราก็จะตกขอบไปดานหนึ่ง... พอไดยินคำสอนใหม ก็พลิกกลับมา

ตกขอบอีกดานหนึ่งแทน ที่เรากำลังทำอยูก็คือการขาดความสมดุลไปทั้งสองดาน แต

ไมเคยเขาสูสภาพที่สมดุลไดเลย ฉันเชื่ออยางยิ่งวาเราตองมีความสมดุลในชีวิตอยาง

เหมาะสม นั่นเปนเหตุที่ฉันเนนวาฉันไมไดสอนใหใครกบฏดื้อดึง ฉันไมไดบอกวาเราไม

ควรฟงความคิดเห็นของคนอื่นใด หรือหามไมใหเราไปเอาอกเอาใจใครแนนอน ถาทำได

เราก็อยากทำใหทุกคนมีความสุข

บางครั้ง ฉันทำอะไรๆ เพื่อทำใหสามีฉันมีความสุขเพราะฉันรักเขา แตถาฉัน

ทำแบบนัน้เพราะความตองการทีจ่ะบบีบงัคบัและควบคมุเขา -คอืเกลยีดในสิง่ทีต่วัเองทำ

เพราะรูสึกวาไมไดเปนน้ำพระทัยพระเจาและแอบรูสึกขมขื่น -ฉันก็ไมไดเชื่อฟงพระเจา

ถาฉันพยายามเอาใจเดฟ แตยังมีการตอสูอยูภายในใจ สุดทายมันก็จะกอปญหาใหญ

ในชีวิตและครอบครัวของฉัน

เวลาสวนใหญในชวีติของฉนันัน้ ฉนัยอมใหคนอืน่เขามาควบคมุชวีติควบคไูปดวย

อีกนัยหนึ่ง เมื่อฉันเริ่มทำอะไรบางอยาง ฉันก็จะรีบมองไปรอบๆ เพื่อดูสายตาแสดงการ

รบัรองจากคนอืน่ ฉนัแอบพดูในใจวา “ใชไดไหมคะ?” มนัไมใชเรือ่งผดิอะไรทีจ่ะสงสายตา

แสดงความเห็นชอบไปยังคนอื่น หรือขอรับความเห็นชอบจากคนอื่นบางเปนครั้งคราว

แตเปนเรื่องผิดถาคุณเริ่มคิดวาโลกนี้กำลังจะแตกเปนเสี่ยงๆ ถาคุณไมไดรับการรับรอง

จากพวกเขา

ฉันขอทาทายคุณใหเริ่มยืนหยัดขึ้นเผชิญหนากับบางสิ่งที่คุณเคยคุกเขาให

เพราะการคุกเขานั้นไมมีทางทำใหคุณเปนสุขได ยกเวนมันเปนการคุกเขาเพื่อนมัสการ

พระเจา โรม 8.2 กลาววา เพราะวากฎของพระวญิญาณแหงชวีติในพระเยซคูรสิต ไดทำให
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ขาพเจาพนจากกฎแหงบาปและความตาย ฉันตองใชเวลาหลายปในการใครครวญดูขอ

พระคัมภีรตอนนี้ถึงจะเขาใจ คุณรูไหมวาโรม 8.2 พูดกับฉันวายังไง? ถาฉันยอมให

ความคิดเห็นของคุณกลายมาเปนกฎบัญญัติสำหรับฉัน ก็เทากับฉันดำเนินอยูภายใต

กฎของความบาปและความตาย มันเปนความบาปสำหรับฉันเพราะฉันไมไดดำเนินตาม

พระวิญญาณ ความบาปจึงกอเกิดความตายขึ้นในตัวฉัน ฉันไมไดหมายความวาฉันจะ

ลมลงนอนแลวก็ตาย แตฉันจะตองทนทุกขกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความตาย มันจะทำลาย

ความยินดีของฉันไป ขโมยนั้นยอมมาเพื่อลัก ฆา และทำลายเสีย แตพระเยซูตรัสวา

เราไดมา เพือ่เขาทัง้หลายจะไดชวีติและมคีวามสขุกบัชวีติ... (ยอหน 10.10)

กฎของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดปลดปลอยใหฉันหลุดพน

จากกฎแหงความบาปและความตาย ตอนนี้ฉันจึงเปนไทที่จะดำเนินตามการทรงนำของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์

⌫⌫⌫
ถาคุณแตงงาน หรือเกี่ยวของกับใคร หรือมีลูก หรือทำงานกับใครที่มีรากแหง

การปฏิเสธอยูในชีวิต คุณจะชวยใหเขาเปนไทไดอยางไร? ถาคุณรักพระเจา คุณก็อยาก

จะชวยเหลือคนอื่นใหหลุดออกจากพันธนาการของรากแหงการปฏิเสธ คุณจะทำอะไร

ไดบาง?

แนนอนคณุคงไมอาจใชเวลาตลอดทัง้ชวีติพยายามไมทำอะไรทีก่ระทบกระทัง่เขา

เพราะแบบนั้นยอมเปนการทำใหคุณถูกผูกมัด แตคุณสามารถหนุนจิตชูใจและเสริมสราง

เขาขึน้ ถาเขาทำอะไรไดดกีอ็ยาเพกิเฉย จงยกยองชมเชยเขา เพราะเขาตองการการหนนุ

น้ำใจมาก ถาเขาทำอะไรบางอยางที่ถูกตองเกือบหมด (แคมีผิดพลาดบางเล็กนอย)

ก็อยาไปจี้ในสวนที่ผิดแลวมองขามในสวนที่ทำถูกไป เมื่อคุณคอยยกยองใหกำลังใจ

เขาไปเรื่อยๆ คุณจะพบวาหลังจากนั้นระยะหนึ่ง เขาก็จะไมเรียกรองหาคำชมเชยบอยๆ

อีก ถาคุณอยูในฐานะที่มีสิทธิอำนาจเหนือเขาและจำเปนตองวากลาวเขา ก็ขอใหใช

กาลาเทยี 6.1 เปนแนวทาง

ดกูอนพีน่องทัง้หลาย แมจบัผใูดทีล่ะเมดิประการใดได ทานซึง่อยฝูายพระวญิญาณ

จงชวยผนูัน้ดวยใจออนสภุาพใหเขากลบัตัง้ตวัใหม โดยคดิถงึตวัเอง เกรงวาทานจะถกูชกัจงู

ใหหลงไปดวย

อยาวากลาวตักเตือนโดยการใชอำนาจ แตจงกระทำโดยความออนโยนและ

ถอมสุภาพ
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เพราะพระเจาทรงประทานใหฉันมีบุคลิกที่แข็งกราว ฉันจึงแสดงตัวเปนคนที่

ตรงไปตรงมา แตฉนัตองเรยีนรทูีจ่ะเปนคนทีใ่จด ีสภุาพและออนโยนตอคนทีร่สูกึกลวับคุลกิ

ลักษณะแบบฉัน เพราะฉันอยูในฐานะหัวหนางานเปนสวนใหญ บางครั้งฉันตองวากลาว

ตักเตือนคนอื่น ตอนที่ตองทำแบบนั้นฉันมักจะเลาเรื่องความผิดพลาดของฉันใหเขาฟง

และบอกวาฉันเอาชนะเรื่องนั้นไดอยางไร เราทุกคนตางก็คงเคยทำผิดกันมาทั้งนั้น และ

พวกเขาตองรูวาเขาไมใชแคคนเดียวที่เคยทำผิด ฉันบอกพวกเขาวา "คุณยอดเยี่ยมมาก

คณุเปนคนด ีฉนัไมอยากใหเรือ่งนีม้าทำใหคณุพงัหรอืทำใหคณุรสูกึวาคณุไมมอีะไรดเีลย"

เหน็ไหม เราจะงดการวากลาวเพราะเหน็วาเขามรีากแหงการปฏเิสธไมไดแตเรา

สามารถเขาหาพวกเขาไดดวยความรกั และระมดัระวงัทีจ่ะไมฉวยโอกาสโจมต ีตรงจดุออน

ของพวกเขา การรักษาความสมดุลในเรื่องนี้เปนสิ่งที่สำคัญมาก และพระเจามีคำตอบไว

ทุกอยางแลว

อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำเพื่อคนที่มีรากแหงการปฏิเสธ คือเราตองชวยใหเขา

ตัดสินใจไดเอง และตองเคารพความคิดเห็นของเขา ถึงแมมันจะตางจากเราก็ตาม

คุณสามารถชวยเขาในการฟงเสียงของพระเจา

คนที่มีปญหานี้มีแนวโนมที่จะมาหาคุณทุกครั้งที่เจอหนา แลวถามวา “เอาละ

คุณคิดวาฉันควรทำไงดีละ?” ขอใหบอกเขาไปวา “ฉันวา คุณควรจะฟงเสียงจากพระเจา

และฉันเชื่อวาคุณทำได”

ถาเขาถามความคิดเห็นคุณอีกวาเขาควรทำอยางไร ใหบอกเขาวา “เอายังงี้

คุณบอกหนอยวาคุณคิดวาพระเจาตรัสอะไร แลวฉันจะบอกคุณวาฉันคิดยังไง” ถาเขา

พูดวา “ฉันวาพระเจากำลังตรัสแบบนี้ แบบนี้ แบบนี้” สวนใหญมักจะเปนสิ่งที่ถูกตอง

สำหรบัเขา อาจไมใชสิง่ทีค่ณุเหน็ตรงกบัเขาทัง้หมด แตคณุสามารถหนนุใจเขาไดวา “ดลีะ

ถาเปนฉนั ฉนัอาจไมไดทำแบบนัน้ แตฉนัวามนัจะดมีากสำหรบัคณุ คณุเปนคนพเิศษและ

คุณสามารถฟงเสียงพระเจาและรับการทรงนำจากพระองคได”

เหน็ไหม มอียหูลายวธิทีีค่ณุจะชวยคนทีม่ปีญหารากแหงการปฏเิสธได พระเจา

จะทรงนำคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถาคุณมีใจปรารถนาที่จะชวยเขา

⌫
ฉันคงจบหนังสือเลมนี้ไมไดถาไมไดพูดถึงอีกสองสามอยางกับคนที่พยายาม

ควบคมุชวีติคนอืน่ ทำไมคนเราถงึพยายามควบคมุชวีติคนอืน่ดวย? ความกลวัทีจ่ะเจบ็ปวด

คือเหตุผลขอหนึ่ง ฉันพบความเจ็บปวดมามากในชีวิต ทำใหฉันคิดวาถาฉันควบคุม
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ทุกอยางไวไดก็คงไมมีใครมาทำใหฉันเจ็บปวดได จริงๆ แลวฉันแสดงสองบทบาท

ในปญหาเรื่องนี้ เพราะความกลัววาจะถูกปฏิเสธทำใหฉันยอมใหคนอื่นมาควบคุมชีวิต

อยูบอยๆ และเพราะความกลัววาจะถูกทำใหเจ็บปวด ฉันก็จะพยายามควบคุมพวกเขา

ฉันรูสึกสับสนปนเปไปหมด มีเพียงพระเมตตา พระคุณ ฤทธิ์เดชและคำสั่งสอนจาก

พระวจนะเทานั้นที่สามารถปลดปลอยฉันได

เปนเรื่องงายที่เราอยากจะเปนอิสระจากการยอมใหคนอื่นมาควบคุมตัวเอง

แตเปนเรือ่งทีย่ากกวาหนอยหนึง่ทีจ่ะเราจะยอมเลกิควบคมุชวีติคนอืน่ถาเราตกอยใูนกบัดกั

อันนี้ คนที่ชอบควบคุมและบังคับชีวิตคนอื่นนั้น เปนคนมีปญหาและขาดความมั่นคง

เขาอาจดเูหมอืนเปนคนเขมแขง็ แตจรงิๆ แลวเขาดำเนนิชวีติอยใูนความกลวั คนทีเ่ขมแขง็

อยางแทจริงยอมกลาที่จะปลอยใหคนอื่นเปนอิสระ ฉันเชื่อวาหลายคนที่ชอบควบคุม

คนอื่นนั้นรูสึกไมมั่นคงในตัวเองและการตัดสินใจของตัวเอง ซึ่งมันจะชวยใหเขารูสึก

ตอตัวเองดีขึ้นถาเห็นคนอื่นทำอะไรๆ แบบเดียวกับที่เขากำลังทำอยู

นอกจากความกลัวและความรูสึกไมมั่นคงซึ่งเปนรากของการควบคุมแลว

เราควรเปดเผยใหเหน็ดวยวา มารจะพยายามทำการกบัคนทีม่บีคุลกิภาพแขง็กราว ทีจ่รงิ

อาจไมมีอะไรผิดปกติกับคนที่มีลักษณะแบบนี้ นอกจากที่เขาเกิดมาเพื่อเปนผูนำและ

มีบุคลิกแข็งกราว พวกเขามีพรสวรรคในการทำใหทุกอยางเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง

สามารถจูงใจและชักชวนคนใหเคลื่อนไปดวยกันได ทุกอยางเหลานี้เปนสิ่งดี ยกเวนวา

ซาตานชอบหลอกลวงเราและใชจุดแข็งที่สุดที่พระเจาประทานใหแกเราเพื่อมาตอสูเรา

และคนอื่นๆ มันทำไดโดยการทำใหเราขาดความสมดุล

ฉันไมไดมีปญหาเพียงแคถูกลวงละเมิดเทานั้น แตพระเจายังประทานใหฉัน

มบีคุลกิภาพทีแ่ขง็กราวดวย พระเจาทรงเจมิฉนัไวใหเปนผนูำ แตฉนัจำเปนตองเรยีนรถูงึ

ความแตกตางระหวางการเปนผนูำ การควบคมุ และการบบีบงัคบัดวย ฉนัตองเรยีนรทูีจ่ะ

นำคนอืน่ไปในทศิทางทีพ่ระเจาประสงคจะใหเขาไป และเขาเตม็ใจจะไปไมใชไปตามทศิทาง

ทีฉ่นัอยากใหเขาไป เพือ่ทำในสิง่ทีฉ่นัอยากใหเขาทำ สวนหนึง่ของปญหาทีฉ่นัมเีกดิมาจาก

ความกลวัและความรสูกึไมมัน่คงในชวีติเนือ่งจากการถกูลวงละเมดิและการปฏเิสธ แตอกี

สวนหนึ่งของปญหาเกิดจากบุคลิกภาพของฉัน

การควบคุมชีวิตคนและทุกอยางที่อยูลอมรอบตัวคุณนั้นถือเปนนิสัยไมดี

ที่จำเปนตองขจัดออกไป ไมวาจะเปนเพราะสาเหตุใดก็ตาม เราก็ตองจัดการกับเรื่องนี้

ไมใชน้ำพระทัยของพระเจาที่จะใหใครไปคอยควบคุมชีวิตของคนอื่น ฉันตองเรียนรูวามัน

เปนความบาปและไมเปนทีพ่อพระทยัพระเจาเลยทีจ่ะใหฉนัไปควบคมุและบบีบงัคบัชวีติคนอืน่
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หรือไปดุดาวากลาวเขาใหทำสิ่งตางๆ ตามวิธีการของฉัน

ถาคุณตกเปนเหยื่อทำใหวิญญาณแหงการควบคุมทำการผานทางตัวคุณได

ฉันขอหนุนใจใหคุณเริ่มปลดปลอยคนอื่นใหเปนอิสระทันที และจงตอสูกับการทดลองใจ

ที่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณเหลานี้

เมื่อคนใดถูกควบคุมชีวิต หรือทำการควบคุมชีวิตคนอื่น วิญญาณที่เกี่ยวของนี้

ก็จะพยายามลุกขึ้นมาตอสูขัดขวาง แตความปรารถนาที่จะดำเนินในความบริสุทธิ์และ

ในวิถีทางของพระเจาจะมีชัยชนะ จงตอสูกับมารดวยพระวจนะ พระนามและพระโลหิต

พระวจนะของพระเจามีพลังและเปนดาบสองคมของเราเพื่อใชตอสูกับศัตรู พระนามของ

พระเยซูทรงพลานุภาพทั้งส้ิน ในพระนามของพระองคนั้น เราสามารถอธิษฐานและ

ทลูขอตอพระเจาพระบดิา และยนืหยดัตอสกูบัศตัรไูดอยางมัน่คงในพระนามอนัประเสรฐิ

ของพระเยซ ูมฤีทธิเ์ดชอยใูนพระโลหติของพระเมษโปดก เราสามารถใชพระโลหติกบัชวีติ

และสถานการณของเราไดโดยความเชื่อ และพบกับการปลดปลอยได วิวรณ 12.11

กลาววา เขาเหลานั้นชนะพญามารโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยคำพยาน

ของเขา...

พระเจาไมเคยกำหนดใหเราอยู ใตการควบคุมหรือเปนผูควบคุมคนอื่น

ทั้งสองอยางนำมาซึ่งความทุกข ไมเพียงแตบุคคลที่อยูใตพันธนาการที่ยอมใหคนอื่น

ควบคุมชีวิตตนเองเทานั้น แตคนที่อยากจะควบคุมชีวิตคนอื่นดวย การควบคุมชีวิต

ของคนอื่นเปนงานหนัก ตอนนี้ฉันรูสึกวาฉันมีงานมากพอแลวในการรวมมือกับพระเจา

เพื่อเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตของคนอื่น ฉันไมตองการเขาไปจัดการชีวิตของใคร

ฉันไมตองการเขาไปยุงกับธุระของใคร ฉันมีงานของตัวเองมากพอที่ตองเอาใจใสดูแล

อยูแลว

ถามีดานใดดานหนึ่งที่ขาดความสมดุลไปในชีวิตของคุณ คุณก็จำเปนตองแกไข

คือตองจัดการใหสิ่งตางๆ กลับเขาที่เขาทางเหมือนเดิมกอนที่ซาตานจะนำการลอลวง

เขามา ขอพระคัมภีรที่ดีมากขอหนึ่งที่ฉันอยากฝากไวกับคุณคือ โคโลสี 1.20 และโดย

พระองค ใหสิง่สารพดักลบัคนืดกีบัพระเจา ไมวาสิง่นัน้จะอยใูนแผนดนิโลกหรอืในสวรรค

พระองคทรงทำใหมีสันติภาพดวยพระโลหิตแหงกางเขนของพระองค

ทุกดานในชีวิตของคุณที่ไมเขาที่เขาทาง สามารถกลับคืนสูสภาพดีดังเดิมได

โดยทางพระเยซู และพระราชกิจที่กระทำแลวบนไมกางเขนนั้น จงเริ่มที่จะเชื่อตามนั้น

อยาพอใจอยูกับพันธนาการ แตจงมุงมั่นที่จะไปสูเสรีภาพ
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คุณสามารถเปนอิสระจากรากแหงการถูกปฏิเสธได

ขอใหเราดขูอพระคมัภรีเพิม่บางขอ โรม 12.2 กลาววา อยาประพฤตติามอยาง

คนในยคุนี ้แตจงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจ แลวอปุนสิยัของทานจงึจะเปลีย่นใหม เพือ่ทาน

จะไดทราบน้ำพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดี

ยอดเยี่ยม

ฉันไดศึกษาโรม 12.2 ซึ่งความหมายของขอนี้จริงๆ แลวก็คือ ถาคุณตองการ

ใหพระเยซเูปลีย่นแปลงชวีติคณุและทำการจากภายในคณุเพือ่กอใหเกดิผลออกมาภายนอก

คุณก็ตองตัดสินใจที่จะไมประพฤติตัวไปตามแนวคิดของโลกวาซึ่งบอกวาคุณควร

ประพฤติตัวอยางไร คุณจะเลือกเอาการเปลี่ยนแปลง หรือจะประพฤติตามทางโลก

มันเปนไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น

โรม 7.6 แตบัดนี้เราไดพนจากธรรมบัญญัติ คือไดตายจากธรรมบัญญัติที่ได

ผูกมัดเราไว เพื่อเราจะไดไมประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเกา

โรม 8.4,14,15 เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว จะไดสำเร็จในตัวเราทั้งหลาย

ผไูมดำเนนิตามฝายเนือ้หนงั แตตามฝายพระวญิญาณ เพราะวาพระวญิญาณของพระเจา

ทรงนำผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา  เหตุวาทานไมไดรับน้ำใจทาสซึ่งทำใหตกใน

ความกลัวอีก แตทานไดรับพระวิญญาณผูทรงใหเปนบุตรของพระเจา ใหเราทั้งหลาย

รองเรียกพระเจาวา "อับบา" คือพระบิดา

กาลาเทยี 5.16,17 แตขาพเจาขอบอกวา จงดำเนนิชวีติตามพระวญิญาณ อยา

สนองความตองการของเนื้อหนัง เพราะวาความตองการของเนื้อหนังตอสูพระวิญญาณ
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และพระวิญญาณก็ตอสูเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ทานทั้งหลาย

ปรารถนาทำจึงกระทำไมได 

กาลาเทีย 5.1 เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสตจึงไดทรงโปรดใหเราเปนไท

เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอยาเขาเทียมแอกเปนทาสอีกเลย

คณุพรอมหรอืยงัทีจ่ะยนืหยดัอยางมัน่คงในเสรภีาพทีพ่ระเจาทรงโปรดจดัเตรยีม

ไวเพื่อคุณแลว?

กาวแรก ที่จะทำใหคุณไดรับเสรีภาพจากรากแหงการปฏิเสธก็คือ การรูจักกับ

พระเยซูคริสตในฐานะพระผูชวยใหรอดเปนสวนตัว ในเสนทางที่ฉันดำเนินไปสูการ

เยยีวยา ฉนัไดพบกบัวธิกีารสำเรจ็รปูตางๆ มากมายในโลกทีก่ำลงัเจบ็ช้ำอยางในทกุวนันี้

แตฉันก็ไดคนพบวา ทางเดียวที่จะรักษารากแหงการถูกปฏิเสธไดอยางยั่งยืนนั้นคือ

โดยการมีความสัมพันธกับพระเยซูคริสต พระองคทรงแบกรับเอาการถูกปฏิเสธของคุณ

ไวท่ีพระองคเอง พระองคทรงยอมสิ้นพระชนมและฟนคืนพระชนมเพื่อแลกซื้อเสรีภาพ

จากความเจ็บปวดใหแกคุณและฉันแลว เราไมจำเปนตองมีรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจาก

การถูกปฏิเสธอีกตอไป

ถาคุณยังไมไดเชิญองคพระเยซูคริสตมาเปนพระผูชวยใหรอดของคุณ ขอใหคุณ

อธิษฐานรวมกับฉันในเวลานี้

“พระเยซูเจา ขาพระองคมาเขาเฝาในฐานะคนบาป ขอกลับใจใหมจากความ

ผิดบาปทุกอยาง และขอพระองคทรงยกโทษบาปและชำระขาพระองคใหสะอาดโดย

พระโลหิตของพระองค ขออัญเชิญพระองคเปนพระผูเปนเจาในชีวิต ขาพระองคขอเลือก

ที่จะยกโทษใหคนที่เคยปฏิเสธและทำใหขาพระองคเจ็บช้ำ ขอทรงรักษาขาพระองคจาก

รากแหงการถกูปฏเิสธ ขอทรงเตมิขาพระองคใหเตม็ดวยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์เพราะวนันี้

ขาพระองคยอมใหพระองคทรงทำการภายในชีวิต เพื่อสรางผลภายนอกใหคนทั้งหลาย

ไดเห็น ขอเลือกที่จะรับเอาการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชและความรักของพระองคและ

เลิกประพฤติตามความคิดเห็นของคนอื่น ที่คอยบอกวาขาพระองคควรเปนคนอยางไร

พระเยซูเจา ขออธิษฐานใหพระองคทรงยกโทษขาพระองคจากการเปนคน

ชอบบีบบังคับและควบคุมชีวิตคนอื่นดังที่เคยกระทำมา ขอทรงชวยขาพระองคใหเลิก

บบีบงัคบัและควบคมุชวีติคนอืน่ดวยเถดิ ขอทรงปลดปลอยขาพระองคจากความกลวัมนษุย

ทรงชวยขาพระองคใหเปนคนที่ทำใหพระเจาพอพระทัยไมใชคอย เอาอกเอาใจคน ทรง

สอนขาพระองคใหดำเนินชีวิตอยางคริสเตียนที่มีชัยชนะ ทรงโปรดสำแดงความรัก

แกขาพระองคและทรงชวยขาพระองคใหเขาใจอยางแทจริงวา ขาพระองคไดรับการ
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ยอมรับแลวในฐานะที่พระเจาทรงรัก ขออธิษฐานดวยความเชื่อและคาดหวังที่จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต ในพระนามพระเยซูเจา อาเมน”

ถาคุณไดอธิษฐานตามนี้แลว โปรดเขียนจดหมายมาเลาใหฉันฟงดวย

ขอพระเจาทรงอวยพระพร ในขณะที่คุณกำลังเรียนรูที่จะเติบโตขึ้นในพระองค

คุณสามารถติดตอกับผูเขียนไดที่

Joyce Meyer Ministries
PO BOX 655,
FENTON, Missouri 63026
USA

www.joycemeyer.org

ในประเทศไทยติดตอที่

รายการชีวิตเปยมสุขทุกวัน

ต ูป.ณ. 272 อ.เมอืง

จ. เชยีงราย 57000
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เกี่ยวกับผู้เขียน

 จอยซ์ ไมเออร์ เป็นหนึ่งในอาจารย์สอนพระคัมภีร์ช้ันแนวหน้าของโลกซึ่งม ี

ค�าสอนที่น�าไปปฏิบัติตามได้ รายการ “ชีวิตเปี่ยมสุข” ของท่านออกอากาศเป็นประจ�า 

ทุกวันทางโทรทัศน์และวิทยุนับร้อยสถานีทั่วโลก นอกจากนี้ จอยซ์ยังเขียนหนังสือสร้าง 

แรงบันดาลใจมากกว่าร้อยเล่ม หนังสือที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ ความคิดที่ทรงพลัง,  

วิธีฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า, มาลัยแทนข้ีเถ้า, สนามรบในความคิด, The Confident 

Women, Look Great Feel Great, Starting Your Day Right, Ending Your Day 

Right, The Everyday Life Bible, และ Approval Addiction

 จอยซ์ เดินทางไปจัดประชุมตามที่ต่างๆ หลายแห่งตลอดปี ทั้งในอเมริกา 
และทั่วโลก



หนังสือเขียนโดย จอยซ์ไมเออร ์

ที่พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้ว

สนามรบในความคิด

กระบวนการสร้างผู้น�า

พระวจนะ พระนาม พระโลหิต

บอกเขาว่าเรารักเขา

การตัดสินใจครั้งส�าคัญที่สุด

ชีวิตเปี่ยมสุข

ถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณ

รากแห่งความขมขื่น

ท�าไมพระเจ้าท�าไม

สันติสุข

ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด

มาลัยแทนขี้เถ้า

การปฏิวัติด้วยความรัก

ให้รางวัลตัวเอง ด้วยการยกโทษ
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ค�าอธิษฐานเพื่อรับความรอด

 พระบิดาเจ้า ลูกรักพระองค์ ในวันนี้ลูกมาหาพระองค์ด้วยความเช่ือเพื่อทูลขอ

การยกโทษบาปของลูก พระเยซู ลูกเชื่อในพระองค์ ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงยอมตาย 

บนไม้กางเขนเพือ่ลกู พระองค์ทรงหลัง่โลหิตอนับรสิทุธิเ์พือ่ลกู พระองค์ทรงรับโทษท้ังหมด

แทนลูกทั้งๆ ที่ลูกสมควรจะได้รับโทษเหล่านั้น ลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และ 

ถูกฝังไว้ และในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นข้ึนจากความตาย ความตายไม่สามารถฉุดรั้ง

พระองค์ได้ พระองค์ทรงชนะซาตานและทรงยดึเอากญุแจแห่งนรกและความตายมาจาก

มนัแล้ว ลกูเชือ่ว่าพระองค์ทรงท�าทกุสิง่เหล่าน้ีเพือ่ลกูเพราะพระองค์ทรงรกัลกู ลกูต้องการ

เป็นคริสเตียน ลูกต้องการปรนนิบัติพระองค์ตลอดทุกวันในชีวิตของลูก ลูกอยากเรียนรู้

การด�าเนินในวิถีชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ให้กับลูก  พระเยซู เวลานี้ลูกขอต้อนรับ

พระองค์ และลูกขอมอบถวายตัวเองให้กับพระองค์ ขอทรงรับลูกอย่างท่ีลูกเป็นและ 

ขอทรงสร้างลูกให้เป็นอย่างที่พระองค์ทรงต้องการ

 ขอบคณุพระเยซทูีท่รงช่วยลกูให้รอด ขอเตมิลกูให้เตม็ด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิ์

และขอทรงสอนทุกสิ่งที่ลูกจ�าเป็นต้องเรียนรู้ เวลาน้ีลูกเช่ือว่าลูกได้รับความรอดแล้ว 

ลูกบังเกิดใหม่แล้ว และลูกจะไปสู่สวรรค์เมื่อลูกสิ้นลมหายใจ พระบิดาเจ้า ลูกก�าลังจะมี

ความชื่นชมในเส้นทางชีวิตของลูกและลูกจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
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