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บทที่ 1 
ความรักและการเช่ือฟัง 

ทา่นยงัจําวนัท่ีเพิ่งเป็นคริสเตียนได้ไหม  หากวา่ประสบการณ์นีเ้พิ่งเกิดขึน้ในชว่งไมก่ี่เดือนท่ีผา่นมา 

ทา่นก็คงสามารถคดิออกได้อยา่งง่ายดายวา่ชีวิตของทา่นก่อนท่ีจะมาเป็นคริสเตียนนัน้เป็นอยา่งไรบ้าง  

การมาเป็นคริสเตียนนัน้เป็นมากย่ิงกวา่การอธิษฐานด้วยถ้อยคําง่ายๆ เพราะแท้ท่ีจริงแล้วมนัคือ 

การเข้าสู่ความสมัพนัธ์ใหมก่บัพระเจ้า นัน่คือการท่ีเราได้เปล่ียนจากการเป็นศตัรูของพระเจ้ามาสูก่ารเป็น

สหายท่ีพิเศษของพระองค์ 

โคโลสี 1:21-22 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

และพวกท่าน ซึ่งเม่ือก่อนนีไ้ม่ถูกกันกับพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจด้วยการช่ัว

ต่างๆ  บัดนีพ้ระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนือ้

หนังของพระองค์ เพ่ือจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธ์ิไร้มลทนิ และ

ปราศจากตาํหนิ 

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเข้าใจวา่พระองค์ทรงรักเรามากแคไ่หน  และพระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะรับ

เราเป็นบตุรของพระองค์ 

กาลาเทีย 3:26 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะว่า ท่านทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเช่ือ 

ขณะท่ีทา่นกําลงัเรียนวิชานี ้ขอให้ทา่นตอบตนเองอยา่งจริงใจเก่ียวกบัคําถามเหลา่นี ้

การเป็นบตุรชายหรือบตุรสาวของพระเจ้านัน้หมายความวา่อะไร? 

เราจะพฒันาความสมัพนัธ์กบับางคนท่ีเรามองไมเ่ห็นได้อยา่งไร? 

เรากําลงัมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดกบัพระเจ้า? 
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ก. ความจาํเป็นสาํหรับความสัมพนัธ์ใหม่ 

1. ความสัมพันธ์ใดที่ท่านให้คุณค่ามากที่สุดในวันนี?้

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเห็นวา่การเป็นคริสเตียนนัน้เป็นมากย่ิงกว่าการแคมี่ตัว๋ผา่นประตไูปสวรรค์   

แตเ่ป็นการท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาท่ีจะมีสมัพนัธภาพท่ีเป็นสว่นตวักบัเราในวนันี ้ เม่ือเรามาเป็นคริสเตียน 

พระเจ้าทรงต้องการให้เราสํารวจดคูวามสมัพนัธ์ทัง้หลายท่ีเรามีในชีวิต  และเร่ิมต้นเปล่ียนแปลง

ความสมัพนัธ์เหลา่นัน้หากจําเป็น 

ในวฒันธรรมของชาวอเมริกนันัน้ ได้ให้ความสําคญัตอ่ความเป็นเอกเทศท่ีไมข่ึน้กบัใครสงูมาก   

ข้อความท่ีแสดงถึงวฒันธรรมท่ีวา่นีไ้ด้แสดงออกผา่นทางถ้อยคําตา่งๆ เชน่ “อย่ายอมให้ใครควบคมุคณุ” 

“จงเป็นนายเหนือชีวิตของคณุเอง” “ถ้าหากคณุเป็นวยัรุ่น คณุต้องตอ่สู้ เพ่ือความเป็นตวัของตวัเองของคณุ” 

เป็นต้น 

แตพ่ระเจ้าทรงต้องการให้เราเห็นคณุคา่แหง่ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีเรามีกบัพระองค์ มากกวา่

ความสมัพนัธ์อ่ืนใด และพระองค์ยงัทรงต้องการให้สมัพนัธภาพท่ีเรามีกบัพระองค์นัน้เจริญงอกงามสู่ 

ความเป็นผู้ใหญ่   ถ้าหากว่าทา่นเคยมีน้องท่ีเป็นทารกหรือวา่มีบตุรเล็กๆ ของทา่นเอง ทา่นก็จะเข้าใจว่า

การมีความสมัพนัธ์กบัเดก็ๆ นัน้เป็นอยา่งไรบ้าง  ขณะท่ีเดก็เร่ิมเติบโตขึน้ ความสมัพนัธ์ของเรากบัพวกเขา

ก็จะเปล่ียนไป  และหากวา่พวกเขายงัคงแสดงออกราวกบัเป็นเดก็สองขวบในขณะท่ีพวกเขาอยูใ่นวยั 20 ปี

แล้วละ่ก็ การแสดงออกของเขาคงดไูมน่า่รักอีกตอ่ไป แตค่งจะกลายเป็นปัญหาเสียมากกวา่ 

ในทํานองเดียวกนั พระเจ้าก็ทรงต้องการให้เราเป็นสมาชิกท่ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของพระองค์

เชน่กนั 

2. เราจะทาํให้สัมพันธภาพใหม่นีง้อกงามขึน้ได้อย่างไร?

เม่ือเรามาเป็นคริสเตียน เราจําเป็นต้องใสใ่จอยา่งจริงจงักบัผู้คนท่ีอยูใ่นแวดวงเพ่ือนฝงู ของเรา  พวก

เขากําลงัชว่ยให้เราใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ไหม?   หรือวา่พวกเขากําลงัดงึเราให้กลบัไปสูวิ่ถีชีวิตเก่าท่ี

เตม็ไปด้วยบาปซึง่เราเคยดําเนินมาก่อน ก่อนท่ีเราจะมาเป็นคริสเตียน?  

พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีมิตรสหายท่ีจะชว่ยให้เราเติบโตขึน้ตามแผนการของพระองค์ และเราอาจ

จําเป็นต้องยตุคิวามสมัพนัธ์บางอย่างท่ีเป็นอปุสรรคตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้า  และแม้แตก่บั

เพ่ือนท่ีเป็นคริสเตียน เราก็อาจจําเป็นต้องถามตวัเองวา่ “เพ่ือนคนนีช้่วยให้ฉนัเตบิโตใกล้ชิดกบัพระเจ้ามาก

ขึน้หรือไม?่” 
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แล้วเราจะพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้ย่ิงขึน้กบัพระเจ้าได้อย่างไร?  อะไรคือเส้นทางสูค่วามเป็น

ผู้ใหญ่?  ในท่ีนีมี้รายการของด้านตา่งๆ ท่ีสําคญัในชีวิตของเราซึง่จะชว่ยให้เราเจริญ เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่าง

ท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น 

-- ความรัก 

-- การเช่ือฟัง  ยอห์น 14:15 

-- การเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม ่ โรม 12:1-2 

-- การเรียนรู้วา่จะต้านทานการทดลองให้ทําบาปได้อยา่งไร   ยากอบ 4:7-8 

-- การดําเนินในความสตัย์ซ่ือในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าและกบัผู้ อ่ืน 

-- การเรียนรู้วา่จะเป็นคนท่ีสตัย์จริงได้อยา่งไร 

-- การเรียนรู้วา่จะมีความสขุกบัชีวิตได้อยา่งไร 

-- การเรียนรู้วา่จะดําเนินอยูใ่นเสรีภาพท่ีแท้จริงได้อย่างไรโดยปราศจากการตกเป็นทาส 

ของยาเสพย์ตดิ อาหาร เงินทอง ความสมัพนัธ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ 

3. พระเจ้าทรงต้องการเป็นพระบดิาของเรา

เม่ือเรามาเป็นคริสเตียน เราได้ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ นําในชีวิตของเรา  แตพ่ระเจ้าไมท่รงต้องการท่ีจะเป็น

เพียง “เจ้านาย” หรือ “ผู้ นําเผดจ็การท่ีปกครองชีวิต”   พระเจ้าทรงต้องการความสมัพนัธ์ท่ีสนิทสนม

มากกวา่ และพระองค์ทรงใช้ภาพของครอบครัวเพ่ืออธิบายถึงความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดซึ่งพระองค์ปรารถนาท่ี

จะมีร่วมกบัเรา 

2 โครินธ์ 6:18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา” 

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้สิน้ได้ตรัสดังนัน้   

พระเจ้าต้องการเป็นพระบิดาท่ีรักในชีวิตของท่าน   ถ้าหากทา่นถกูเลีย้งดมูาในบ้านท่ีมีคณุพอ่ท่ีให้

ความรัก ก็คงไมย่ากท่ีจะเข้าใจถึงแนวคิดเก่ียวกบัพระเจ้าผู้ทรงเป็นเสมือนคณุพอ่ในโลกนีท่ี้แสดงความรัก  

แท้ท่ีจริงแล้วพระองค์เป็นพระบดิาท่ีดีย่ิงกวา่คณุพอ่ในโลกมากนกั 

แตว่า่สําหรับคริสเตียนอีกมากมาย “แนวคิดเร่ืองพระบิดา” นีก้ลบักลายเป็นปัญหา  เพราะวา่การ

เปรียบเทียบพระเจ้าพระบิดาวา่ทรงเป็นเหมือนกบัคณุพ่อในโลกนี ้กลบัเป็นสิ่งกระตุ้นความทรงจําอนั

เจ็บปวด  สําหรับผู้คนอีกมากมายแล้ว คณุพอ่อาจเป็นเสมือนคนแปลกหน้า ในขณะท่ีคนอ่ืนอีกไมน้่อย
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อาจจะมีพอ่ท่ีไมไ่ด้อยูก่บัพวกเขาเลย หรืออาจมีพอ่ท่ีโหดร้าย พอ่ท่ีแปลกแยกในทางอารมณ์ พอ่ท่ีเห็นแก่

ตวั หรือแม้แตพ่อ่ท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่พวกเขา 

“คณุพอ่จริงๆ ของฉนัจากไปเม่ือฉนัยงัเด็กมาก”  เจสซ่ีเลา่ “แมข่องฉนัแตง่งานใหม ่และพอ่เลีย้งของฉนั

ก็แอบทํามิดีมิร้ายทางเพศตอ่ฉนัเป็นเวลาหลายปี  จนในท่ีสดุเม่ือการทารุณกรรมทางเพศของเขาถกูเปิด

โปงขึน้ เขาก็ถกูจบั และฉนัจําเป็นต้องขึน้เป็นพยานในศาล  แมข่องฉนัก็อยู่ท่ีนัน่ด้วย แตเ่ธอไมไ่ด้อยูท่ี่นัน่

เพ่ือฉนั  เธอนัง่อยูเ่คียงข้างพ่อเลีย้งของฉนัท่ีนัน่”  

เนตรมีพอ่ซึง่ไมเ่คยพงึพอใจในตวัเขาเลย  “‘แกไมมี่คณุคา่อะไรเลย!’ น่ีคือถ้อยคําท่ีพอ่ของผมพดูซํา้

แล้วซํา้เลา่” เนตรเลา่  “ถ้อยคําพวกนัน้กรีดลกึเข้าไปในใจของผม  และแม้วา่จะลว่งเลยมานานหลายปีแล้ว 

ผมยงัคงรู้สกึถึงความเจ็บปวดนัน้ทกุครัง้ท่ีผมได้ยินคําพดูพวกนีใ้นหวัสมองของผมอีก” 

เจสซ่ีและเนตรเป็นตวัแทนของคนหนุม่สาวอีกจํานวนมากในปัจจบุนัซึง่มีพอ่ท่ีโหดร้าย    ไมว่่าพวกเขา

จะถกูทําทารุณกรรมทางเพศหรือทางฝ่ายร่างกายก็ตาม  แนวความคิดเก่ียวกบัผู้ เป็น “บดิา” ของพวกเขา

นัน้ล้วนแตเ่ป็นแนวคิดท่ีเสียหาย  แทนท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ทางบวกในความคดิของลกูๆ บรรดา “บิดา” 

เหลา่นัน้กลบัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีสง่อิทธิพลในด้านของการทรยศ การทําทารุณ และความเจ็บปวดให้ 

แล้วผู้คนเหล่านีจ้ะมีชยัชนะเหนือความนกึคิดอนัเจ็บปวดลกึลํา้เก่ียวกบัผู้ เป็นบิดาของตน และสามารถ

พฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีสนิทสนมกบัพระเจ้าได้อย่างไร?  พระเจ้าทรงเป็นความจริง และเราจําเป็น 

ต้องยึดความจริงและดําเนินชีวิตในความจริงของพระองค์ แม้วา่จะมีปัญหาตา่งๆ เหลา่นีซ้ึง่เป็นสว่นหนึง่ 

ในอดีตของเราก็ตาม 

หากทา่นเป็นหนึง่ในคนเหล่านัน้ซึง่มีความสมัพนัธ์ในทางลบกบับดิาของทา่นแล้วละ่ก็ พระเจ้าทรง

ต้องการให้ทา่นมีประสบการณ์กบัการมีบิดาท่ีให้ความรักซึง่ทา่นไมเ่คยได้รับ   พระเจ้าจะทรงเป็นพระบดิา

เชน่นัน้สําหรับทา่น 

พระคมัภีร์เตม็ด้วยข้อความท่ีอธิบายถึงความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีผู้คนมีกบัพระเจ้า   สดดีุ 23 ให้ภาพท่ี

งดงามเก่ียวกบัพระเจ้าวา่ทรงเป็นผู้ เลีย้งดเูราดจุเลีย้งแกะ ซึง่เป็นการบรรยายภาพของ ดาวิดผู้ เคยเป็นผู้

เลีย้งแกะก่อนท่ีทา่นจะกลายเป็นกษัตริย์  ในท่ีนีย้งัมีอีกหลากหลายลกัษณะของความ สมัพนัธ์ท่ีพระเจ้า

ทรงต้องการมีกบัทา่น   รายการตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงไมก่ี่ตวัอยา่งเทา่นัน้  

- พระเจ้าทรงรักเรา   ยอห์น 3:16 

- พระเจ้าทรงรู้จกัเราอยา่งลึกซึง้  มทัธิว 6:25-34 

- พระเจ้าทรงหว่งใยเรา   ลกูา 12:22-28 

- พระเจ้าทรงฟังเรา   เยเรมีย์ 33:3 
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- พระเจ้าทรงปฏิบตัติอ่เราด้วยความรักและนบัถือ    

- พระเจ้ามิได้ทรงบงัคบัให้เราเช่ือฟังพระองค์    

- พระเจ้าทรงนําทางเรา   ยอห์น 14:26 

- พระเจ้าทรงให้กําลงัแก่เราในการเช่ือฟังพระองค์    ฟีลิปปี 4:13 

- พระเจ้าทรงชว่ยข้าพเจ้าเม่ือเรามีปัญหา   1 โครินธ์ 10:13 

- พระเจ้าทรงออ่นสภุาพ  สดดีุ 86:15 

- พระเจ้าทรงให้อภยัเม่ือเราทําผิด  1 ยอห์น 1:9 

- พระเจ้าทรงอดทนนาน  2 เปโตร 3:9 

- พระเจ้าทรงลงวินยัเม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระองค์   ฮีบรู 12:5-11 

ในการทําให้ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้าเจริญเติบโตนัน้ เราจําเป็นต้องมีความเข้าใจ อย่าง

ถกูต้องเร่ืองความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีสนิทสนมกบัพระเจ้า  น่ีไมใ่ชค่วามสมัพนัธ์ของบคุคลสองฝ่ายท่ีมี 

ความเทา่เทียมกนั   แตเ่ป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอํานาจดแูลเหนืออีกฝ่ายหนึง่ในความสมัพนัธ์นัน้ นัน่คือพระองค์

ทรงเป็นผู้ นําและเราเป็นผู้ตาม 

ข. การเช่ือฟังมีส่วนอะไรในความสัมพนัธ์ของเรากับพระเจ้า? 

อะไรคือความหมายของการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจ้าหรือกบัคนอ่ืนๆ?  ในโลกปัจจบุนันี ้ดู

เหมือนวา่ความสมัพนัธ์ท่ีผิดไปจากปกตไิด้กลายเป็นเร่ืองธรรมดามากย่ิงกวา่ความ สมัพนัธ์ท่ีถกูต้องเสียอีก  

ความวุน่วายสบัสนในด้านพืน้ภมูิเบือ้งหลงัครอบครัวของเรานัน้ อาจ  ทําให้ความสมัพนัธ์ท่ีผิดปกตนีิด้เูป็น

เร่ือง “ปกต”ิ สําหรับเรา  

แล้วอะไรจะชว่ยย้ายเราจากความสบัสนยุง่เหยิงท่ีดเูป็นเร่ือง “ปกต”ิ ในอดีตของเราไปสูก่ารพฒันา

ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้าได้?  ก้าวท่ีสําคญัก็คือการเข้าใจถึงขอบเขตท่ีเป็นพระบญัญัติ

ทัง้หลายท่ีพระเจ้าได้ทรงวางไว้เพ่ือชว่ยเหลือเรา 

ถ้าเรามีลกูวยัเล็กๆ เราก็คงจะวางขอบเขตให้ลกูอยู่ เพ่ือท่ีจะชว่ยรักษาลกูให้ปลอดภยั   และถ้าลกู

อยากไปเลน่ท่ีถนน เราก็คงจะบอกว่า “ไม”่ แม้วา่ลกูจะร้องไห้ เพราะวา่เรารู้ถึงอนัตรายนัน้ แม้ว่าลกูจะไมรู้่

เลยก็ตาม 

ในทํานองเดียวกนั พระเจ้าได้ทรงวางขอบเขตไว้เพ่ือปกปอ้งเรา   พระบญัญตัิทัง้หลายของพระองค์มิได้

ขโมยเอาเสรีภาพของเราไป แตพ่ระบญัญัตเิหลา่นัน้ได้ให้ขอบเขตท่ีปลอดภยัแก่เรา ท่ีเราจะสามารถมี

อิสรภาพได้ตามท่ีพระเจ้าทรงมีไว้เพ่ือเรา 
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1. พระบัญญัตขิองพระเจ้า

เพราะเหตท่ีุพระเจ้าทรงเป็นผู้ นํา เราจงึจําเป็นต้องค้นหาวา่อะไรคือกฏเกณฑ์ท่ีพระองค์ได้ประทานให้

เราดําเนินตาม    เร่ืองนีเ้ป็นสิ่งสําคญัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงสําหรับคริสเตียนใหม ่เพราะวา่มีผู้คนมากมายท่ีไม่

เคยได้รับการฝึกอบรมในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงคาดหวงัจากพวกเขา  และพระบญัญตัิท่ีพระเจ้าได้ประทานให้เรา

ต้องเช่ือฟังนัน้ถกูบนัทกึไว้อย่างชดัเจนในพระคมัภีร์ 

สว่นหนึง่ของพระบญัญัตท่ีิมีช่ือเสียงมากท่ีสดุก็คือพระบญัญตั ิ10 ประการ ซึง่พบได้ในพระธรรม

อพยพบทท่ี 20    พระบญัญัตเิหลา่นีถ้กูเขียนขึน้เม่ือหลายพนัปีก่อน และยงัคงเป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิดีเย่ียม

จนถึงทกุวนันี ้พระบญัญัตท่ีิวา่  “อยา่ลกัทรัพย์” และ “อย่าฆาตกรรม” นัน้ไมไ่ด้มีไว้เฉพาะสําหรับคริสเตียน

เทา่นัน้ แตย่งัเป็นกฏเกณฑ์สําหรับชนชาตขิองเราด้วย 

พระบญัญตัสิามข้อแรกนัน้เน้นท่ีความสมัพนัธ์สว่นตวัของเรากบัพระเจ้า 

บางคนได้ลองนบัพระบญัญัตทิัง้หมดในพระคมัภีร์และพบวา่มีมากถึง 600 กว่าข้อ   ผู้คนมากมายใน

สมยัพระคมัภีร์เดมิเน้นอยูแ่ตก่ารปฏิบตัิตามธรรมบญัญัต ิแตไ่มไ่ด้เน้นความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้า   

แตพ่ระเจ้าทรงมองหาคนท่ีเป็นมากกวา่การเป็น “ผู้ รักษาธรรมบญัญตั”ิ   พระองค์ทรงปรารถนาการมี

ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัทา่น   และหนึง่ในหนทางท่ีจะแสดงวา่ทา่นต้องการมีความสมัพนัธ์สว่นตวักบั 

พระเจ้าก็คือ การเช่ือฟังพระองค์ 

2. พระบัญญัตข้ิอใหญ่ที่สุดของพระเจ้า

วนัหนึง่มีชายคนหนึง่ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในกฏธรรมบญัญตัขิองพระคมัภีร์เดมิได้มาหาพระเยซูและ 

ถามพระองค์ว่า ธรรมบญัญัตข้ิอใดในพระคมัภีร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

มัทธิว 22:35-40 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

มีบาเรียนผู้หน่ึงในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่า  “อาจารย์เจ้าข้า ในธรรม

บัญญัตนัิน้ข้อใดสาํคัญท่ีสุด”  พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็น 

พระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิน้สุดความคิดของเจ้า  น่ัน

แหละเป็นพระบัญญัตข้ิอใหญ่และข้อต้น ข้อท่ีสองก็เหมือนกัน คือจงรักเพ่ือน

บ้านเหมือนรักตนเอง  ธรรมบัญญัติและคาํของผู้เผยพระวจนะทัง้สิน้ ก็ขึน้อยู่กับ

พระบัญญัตสิองข้อนี”้  

คําตอบของพระเยซูนัน้ได้ให้มมุมองท่ีทรงพลงัแก่เราถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรงคดิเก่ียวกบัธรรมบญัญตัิ

ทัง้หมดในพระคมัภีร์  พระบญัญตัข้ิอใหญ่สดุนัน้เน้นอยู่ท่ีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระองค์   การเป็น 
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คริสเตียนท่ีประสบความสําเร็จไมมี่อะไรเก่ียวข้องกบัความมัง่คัง่ อํานาจ หรือความสมัพนัธ์ในครอบครัว

ของทา่น  เม่ือมองจากมมุมองของพระเจ้าแล้ว คริสเตียนทกุคนมีศกัยภาพและโอกาสท่ีจะเป็นผู้ ท่ีประสบ

ความสําเร็จผ่านทางการเช่ือฟังพระบญัญตัข้ิอใหญ่สดุนัน้  ความสงูวยัหรือความฉลาดหลกัแหลม หรือ

แม้แตก่ารขาดสิ่งเหล่านีล้้วนไมมี่สว่นเก่ียวข้องอะไรกบัธรรมบญัญตัข้ิอนี ้เพราะวา่ทัง้หมดนีเ้ป็นเร่ืองของ

ความรักเทา่นัน้ 

พระบญัญตัข้ิอใหญ่ท่ีสดุนีเ้องได้นําเราไปสู่ความเก่ียวพนัท่ีทรงอิทธิพลอย่างย่ิงระหวา่งการรักพระเจ้า

กบัการเช่ือฟังพระองค์  

ค. ทาํไมต้องเช่ือฟังพระเจ้า? 

การเช่ือฟังกบัความรักเป็นสองสิ่งท่ีสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด  และทัง้สองสิ่งนีมี้ อิทธิพลย่ิงตอ่กนัและกนั

ถ้าหากวา่เราปรารถนาจะเช่ือฟังพระเจ้า เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะรักพระองค์  นอกเสียจากวา่

ความสมัพนัธ์สว่นตวันีต้ัง้อยู่บนความรักท่ีเรามีตอ่พระเจ้าก่อน เราจงึจะสามารถค้นพบความปรารถนา 

และพลงัท่ีจะเช่ือฟังธรรมบญัญตัขิองพระเจ้าได้  เพราะวา่ความรักเป็นรากฐานท่ีทําให้เกิดการเช่ือฟัง และ

ย่ิงเรารักพระเจ้ามากเท่าไหร่ เราก็จะย่ิงสามารถเช่ือฟังพระเจ้าได้ง่ายเทา่นัน้  

ทกุครัง้ท่ีเราเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า การกระทํานัน้ก็กําลงับอกว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า”   การ

เช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้าจะชว่ยรักษาความรักไว้ให้บริสทุธ์ิและงดงาม   ความรักท่ีปราศจากการเช่ือ

ฟังจะกลายเป็นสิ่งท่ีเป็นมลทิน เห็นแก่ตวั และทําลายล้าง   ความรักจะกลายเป็นตณัหาเม่ือเราไมไ่ด้เช่ือฟัง

พระเจ้า  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

มีข้อพระธรรมมากมายในพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงความรักของพระเจ้า  พระเจ้าผู้ทรงเป็น  ความรักนี ้ทรงมี

ความหว่งใยอย่างลกึซึง้ตอ่ทกุคนไมว่า่จะเป็นผู้ เล็กน้อยหรือคนใหญ่โต 

เราไมต้่องกลวัท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าผู้ทรงรักเรา  พระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ีบริสทุธ์ิและทรงดีครบถ้วน  และ 

พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักนีไ้ด้ขอให้เราเช่ือฟังพระองค์ เราไมมี่ทางเลือกใดท่ีจะทําให้เราปลอดภยัมากไป

กวา่การเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าแหง่ความรัก 

1 ยอห์น 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ดังนีแ้หละเราจึงรู้จักความรัก โดยท่ีพระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของ 

พระองค์เพ่ือเราทัง้หลาย และเราทัง้หลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพ่ือพ่ีน้อง 
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2 โครินธ์ 13:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ในท่ีสุดนีพ่ี้น้องทัง้หลาย ขอลาก่อน ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี จงฟังคาํวิงวอนของ

ข้าพเจ้า จงเป็นนํา้หน่ึงใจเดียวกัน จงอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิและพระเจ้าแห่ง 

ความรักและสันตสุิขจะทรงสถติอยู่กับท่าน 

2. พระเจ้าทรงรักท่าน

ในยอห์น 3:16 ได้กลา่ววา่ พระเจ้าทรงรักคนทัง้โลก ไมใ่ช่รักเพียงคนไมก่ี่คน  พระเจ้าทรงรักทา่นอยา่ง

ลกึซึง้  และชีวิตบาปในอดีตของทา่นไมอ่าจท่ีจะหยดุยัง้พระองค์ไว้จากการรักท่านได้   เพราะวา่ท่านเป็น

คนพิเศษย่ิงนกัสําหรับพระองค์ 

ยอห์น 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 

เพ่ือทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนัน้จะไม่พนิาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 

3. พระเจ้าตรัสให้ท่านรักพระองค์

พระบญัญตัข้ิอท่ีสําคญัท่ีสดุในพระคมัภีร์ทัง้หมดก็คือการรักพระเจ้าด้วยสดุจิต สดุใจ สดุความคดิ และ

สิน้สดุกําลงั (มทัธิว 22:37, มาระโก 12:30)   หรือในอีกแง่หนึง่ก็คือ เราได้รับคําบญัชาให้รักพระเจ้าด้วยทกุ

สิ่งท่ีเรามีอยู ่เราต้องรักพระเจ้ามากย่ิงกว่ารักใคร และมากกวา่สิ่งอ่ืนใด 

พระเยซูได้ตรัสถึงความเก่ียวพนักนัระหวา่งความรักและการเช่ือฟังไว้ดงันีว้า่ 

 ยอห์น 14:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ถ้าท่านทัง้หลายรักเรา ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา 

พระเยซูตรัสวา่ ถ้าท่านรักพระองค์ ทา่นจะเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระองค์   ถ้าท่านไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า 

สิ่งนีก็้แสดงวา่ท่านมิได้รักพระเจ้า  และหากทา่นมิได้รักพระเจ้า ทา่นก็จะพบวา่เป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีจะเช่ือฟัง

พระบญัญตัทิัง้หลายของพระองค์ 
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ง. เราจะเช่ือฟังพระบญัญัตข้ิอใหญ่ที่สุดของพระเจ้าได้

อย่างไร? 

1. เราจะเร่ิมต้นรักพระเจ้าได้อย่างไร?

ทา่นจะเช่ือฟังพระบญัญตัข้ิอใหญ่ท่ีสดุนีข้องพระเจ้าได้อย่างไร?   ทา่นสามารถทําอะไรได้บ้างเพ่ือ

แสดงให้พระเจ้าเห็นวา่ทา่นรักพระองค์?  มีวิธีการมากมายในทางปฏิบตัท่ีิท่านจะแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่

ทา่นรักพระองค์  ในท่ีนีจ้ะให้เพียงไมก่ี่ตวัอย่าง บางทีท่านอาจจะอยากเพิ่มเตมิความคิดเห็นบางอย่างของ

ทา่นลงไปด้วย  ให้อา่น 1 โครินธ์ 13 เพ่ือจะเห็นหนทางตา่งๆ ในการแสดงออกถึงความรักท่ีแท้จริง   

ในขณะท่ีทา่นอา่นพระคมัภีร์ในแตล่ะวนั จงมองหาแบบอยา่งของผู้คนในพระคมัภีร์ ผู้ซึง่ได้แสดงออกถึง

วิธีการท่ีพวกเขารักพระเจ้าผ่านทางการเช่ือฟัง   ท่านสามารถเร่ิมต้นรักพระเจ้าได้โดย 

1. เช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า

2. เช่ือฟังหลกัการเบือ้งหลงัของพระคมัภีร์

3. มอบถวายสิทธิสว่นบคุคลของทา่นแดพ่ระเจ้า

4. กระทําในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ทา่นทํา

5. _______________________________________

6. _______________________________________

7. _______________________________________

8. _______________________________________

ให้เรามองหาแนวทางปฏิบตัิท่ีเรียบง่ายในการแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรารักพระองค์ ผ่านกิจกรรม

ประจําวนัตา่งๆของเรา จงมองหาโอกาสทัง้ในเวลาอาหาร ในท่ีทํางาน ในชัน้เรียน ในระหวา่งเวลาสนัทนา

การ ในเวลาวา่ง และเม่ืออยู่ท่ีคริสตจกัรแสดงความรักของเราท่ีมีตอ่พระเจ้า  

ลกูา 6:27-38 ได้ให้อีกรายการหนึง่ของวิถีทางท่ีเราสามารถแสดงความรักในทางปฏิบตัไิด้    บางทีทา่น

อาจต้องการอภิปรายถึงวิธีการบางวิธีท่ีท่านสามารถเร่ิมต้นทดลองในชีวิตของทา่น   ในท่ีนีมี้อีกสองสาม

รายการท่ีถกูให้ไว้จากชัน้เรียนของคริสเตียนใหม่ 

1. ทลูขอคําแนะนําจากพระเจ้า

2. ขอบพระคณุพระองค์สําหรับความชว่ยเหลือ

3. นมสัการพระองค์

4. คดิถึงพระเจ้าวา่กําลงัสถิตอยูก่บัเรา
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5. แสดงออกถึงทา่ทีตามหลกัการพระคมัภีร์

6. ถวายแดพ่ระเจ้า

ประเดน็สําคญัตรงนีก็้คือการค้นหาวิธีการของทา่นในการเรียนรู้ท่ีจะรักพระเจ้า    การพฒันา

ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีลึกซึง้กบัพระเจ้าอาจต้องใช้เวลา แตจ่งเฝา้พฒันาตอ่ไป 

2. จะเกิดอะไรขึน้ถ้าหากเราไม่มีกาํลังที่จะเช่ือฟังพระเจ้า?

ทา่นอาจกลา่ววา่ “ฉนัไมมี่กําลงัท่ีจะรักพระเจ้าหรือท่ีจะเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระองค์  ฉนัออ่นแอ

เกินไป”   พระเจ้าทรงรู้ถึงความออ่นแอของทา่นดีย่ิงกว่าท่ีทา่นรู้ และพระองค์ก็ยงัทรงรักทา่น  และพระองค์

ได้ประทานพระสญัญาพิเศษสองประการแก่ทา่น 

2 ทโิมธี 1:7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตท่ีขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตท่ี

กอปรด้วยฤทธ์ิ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา  

2 โครินธ์ 12:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “การท่ีมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความ

อ่อนแอมีท่ีไหน เดชของเราก็มีฤทธ์ิขึน้เตม็ขนาดท่ีน่ัน” เหตฉุะนัน้ ข้าพเจ้าจึง

ภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพ่ือฤทธ์ิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ใน

ข้าพเจ้า 

พระสญัญาทัง้สองข้อนีไ้ด้ให้ความหวงัอนัย่ิงใหญ่แก่เรา  หากเราจะพดูว่า “ฉนัไมอ่าจรักคนนัน้ได้” หรือ 

“ฉนัไมอ่าจรักพระเจ้า”  ก็จงอยา่กงัวลไปเลย  พระเจ้าจะประทานความรักนัน้แก่เรา เพ่ือเราจะสามารถรัก

พระองค์และคนอ่ืนได้   แท้จริงแล้ว ใน 2 ทิโมธี 1:7 ก็ได้กลา่วถึงสิ่งนีใ้นลกัษณะเป็นการกระทําในรูปอดีต 

นัน่คือพระเจ้าได้ประทานของประทานเหลา่นีแ้ก่เราแล้ว 

พระสญัญาใน 2 โครินธ์ 12:9 นัน้ได้พดูถึงบรรดาคนเหล่านัน้ท่ีกําลงัผชิญปัญหาตา่งๆ หรือคนท่ีออ่นแอ 

พระเจ้าทรงสญัญาท่ีจะประทานพลงัอํานาจทกุอยา่งท่ีเราจําเป็นต้องมีให้แก่เรา นัน่คือพลงัท่ีจะรัก และ

พลงัในทกุๆ ด้านในชีวิตของเรา   แตก่ารท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้านัน้ เราจําเป็น ต้องมีมากกวา่พลงั  เพราะวา่

การเช่ือฟังนัน้จะต้องใช้ความปรารถนาท่ีจะเช่ือฟัง ซึง่มาจากภายในท่ีลึกลงไปในหวัใจของเรา 
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3. จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่รู้สึกมีความรักต่อพระเจ้า?

ในโลกปัจจบุนันี ้บอ่ยครัง้ท่ีความรักมกัถกูบรรยายวา่เป็นความรู้สกึ    บางทีเราอาจเคยได้ยินคริสเตียน

บางคนกลา่วว่า “ฉนัรู้สึกวา่มีความรักตอ่พระเยซูมากเหลือเกิน  ฉนัรู้สกึเหมือนว่าหวัใจของฉนักําลงัจะ

ระเบดิออกมา!”   เราสามารถรู้สกึร่วมกบับคุคลนัน้ได้หรือไม?่  หรือว่าเรารู้สึกในทางตรงกนัข้าม?   เรา

มองดท่ีูคนนัน้และพดูกบัตวัเองเบาๆ วา่ “นัน่เป็นคนท่ีประหลาด!” 

หรือบางทีครัง้หนึง่เราอาจจะเคยรู้สกึใกล้ชิดกบัพระเจ้ามาก แตเ่วลานีค้วามรู้สึกเหลา่นัน้ได้หายไป

หมดแล้ว  บางทีเราอาจจะต่ืนขึน้มาในเช้าวนัหนึง่และพบวา่ความต่ืนเต้นทัง้หมดท่ีเคยมีกบัพระเจ้านัน้ได้

มลายหายไปสิน้   

พระบญัญตัข้ิอใหญ่ท่ีสดุในพระคมัภีร์นัน้มิได้บญัชาให้เรามีความรู้สึกบางอย่าง    ความรักเป็น

มากกวา่เพียงแคค่วามรู้สกึ แตเ่ป็นการอทุิศตวัและเป็นการตดัสินใจเลือก   ความรักท่ีแท้จริงถกูแสดงออก

โดยการกระทําท่ีแสดงออกถึงความรักซึง่มาจากหวัใจท่ีจริงใจ 

มีคริสเตียนใหมม่ากมายท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัความคิดของการรักพระเจ้าซึง่เราไมอ่าจมองเห็นได้  

อนัดบัแรกของการเรียนรู้ท่ีจะรักพระเจ้านัน้ก็คือการเช่ือฟังพระองค์     เม่ือเราเร่ิมเช่ือฟังพระเจ้า เราก็เร่ิม

เห็นการเปล่ียนแปลงในจิตใจ และเร่ิมรู้สกึถึงความรักท่ีมีตอ่พระเจ้า  ความรู้สกึถึงความรักตอ่พระเจ้านัน้

อาจจะมาถึงอยา่งรวดเร็ว หรืออาจจะมาอยา่งช้าๆ ก็ได้  

แตข่อให้เราแคร่ะลกึไว้ว่าความรู้สกึนัน้มกัจะมาแล้วก็จากไป  และนัน่ไมไ่ด้หมายความวา่ความรักได้

มาแล้วก็ไป เพียงเพราะวา่ความรู้สกึนัน้แปรเปล่ียนไป  แม้แตใ่นวนัเหล่านัน้ท่ีความ รู้สกึรักพระเจ้าได้จาง

หายไป เราก็ยงัสามารถตดัสินใจเลือกว่า “ฉนัเลือกท่ีจะรักพระเจ้า และจะแสดงออกถึงความรักนีโ้ดย 

การกระทําของฉนั” 

ถ้าหากเราเช่ือฟังพระเจ้าเฉพาะเม่ือเรารู้สกึอยากจะเช่ือฟังพระองค์ เราก็กําลงัมุง่ไปสูค่วามลําบาก  

การเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าจะเป็นการตดัสินใจและไมเ่ก่ียวข้องกบัความรู้สกึ 

อีกประการหนึง่คือ เม่ือเรารักใครบางคน เราก็อยากจะพดูคยุกบัเขา   ย่ิงเราพดูคยุกบัพระเจ้าในแตล่ะ

วนัมากเทา่ไหร่ เราก็จะย่ิงรู้จกัพระองค์มากขึน้ และจะมีประสบการณ์กบัความรู้สึกของอารมณ์รักท่ีมีตอ่

พระองค์มากย่ิงขึน้เทา่นัน้ด้วย    
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จ. แรงจงูใจมีส่วนอะไรในการเช่ือฟังพระเจ้า? 

เม่ือเดก็เล็กๆ เร่ิมต้นเรียนรู้ถึงการเช่ือฟังนัน้ พวกเขาเดก็เกินกวา่ท่ีจะเข้าใจเร่ืองแรงจงูใจเดก็ๆ ถกูสอน

ให้เช่ือฟัง แล้วก็จบแคน่ัน้  “ก็เพราะวา่ฉนับอกให้ทําอยา่งนัน้!”   กฏเกณฑ์ตา่งๆ ถกูวางไว้โดยผู้ เป็นพอ่แม ่

และพอ่แมก็่บงัคบัใช้กฏเหล่านีเ้พราะวา่พวกเขาต้องการปกปอ้งลกูของตน 

แตเ่ม่ือลกูๆ เติบโตขึน้เป็นวยัรุ่น การเช่ือฟังจะขึน้อีกระดบัหนึง่ ผู้ ท่ีกําลงัเติบโตเป็นผู้ใหญ่เหลา่นี ้

จําเป็นต้องเรียนรู้ถึงเหตผุลทัง้หลายท่ีลกึลงไปถึงเบือ้งหลงัของกฏเกณฑ์เหลา่นัน้ วยัรุ่นในเวลานีต้้องเลือก 

และการตดัสินใจจะเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจ 

พระเจ้าต้องการให้เราเช่ือฟังพระองค์ ด้วยกําลงัท่ีพระองค์ได้สญัญาท่ีจะประทานให้แก่เรา  แต่

พระองค์จะไมท่รงบงัคบัเราให้เช่ือฟัง  เราจําเป็นต้องตดัสินใจเลือกเอง   แล้วมีอะไรบ้างท่ีจะชว่ยให้เรา

สามารถตดัสินใจเลือกอยา่งถกูต้อง?   จะมีก็แตแ่รงจงูใจของเราเอง 

1. อะไรคือแรงจูงใจ?

เราได้ยินคําว่า “แรงจงูใจ” อยูบ่อ่ยครัง้  แตม่นัหมายความวา่อะไร?  ในท่ีนีมี้คําตอบบางอยา่งท่ีคนอ่ืน

ได้ให้ไว้   บางทีเราอาจมีความเห็นบางอยา่งเพิ่มเตมิในรายการนีด้้วย   แรงจูงใจคือ 

1. จดุประสงค์

2. เหตผุลหลกัวา่ทําไมเราจงึทําบางสิ่ง

3. ความปรารถนา

4. พลงัหรือความคิดเห็นบางอย่างท่ีกระตุ้นเราให้ทําบางสิ่ง

5. ความคดิท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของการกระทํานัน้ๆ

ผู้คนอาจมีแรงจงูใจท่ีแตกตา่งกนัสําหรับการกระทําทัง้หลายของพวกเขา   คนหนึง่อาจมีแรงจงูใจของ

ความกลวั ความรู้สกึผิด หรือความรู้สกึวา่ต้องกระทําบางอยา่ง เชน่ ฉนัเป็นหนีค้ณุ น่ีเป็นเวลาท่ีต้องจา่ย

คืน หรือการควบคมุบงการ   หรือบางทีอาจเป็นแรงจงูใจในทางบวกก็ได้ เชน่ ความกรุณา ความหว่งใย 

หน้าท่ี ความรัก ความเมตตา ความประทบัใจ หรือแม้แตค่วามยินดีในการให้  
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2. อะไรคือแรงจูงใจของเราในการเช่ือฟังพระเจ้า?

แล้วอะไรท่ีทําให้ทา่นมีแรงจงูใจในการเช่ือฟังพระเจ้า?  ความกลวัว่าจะต้องตกนรกหรือ?  แรงจงูใจนี ้

คงจะใช้ได้เพียงชัว่ขณะหนึง่เทา่นัน้  แท้จริงทา่นจําเป็นต้องมีแรงจงูใจท่ีดีกวา่แคก่ารกลวัวา่จะต้องตกนรก

หากวา่ทา่นต้องการท่ีจะรักษาตวัอยูใ่นความรักกบัพระเยซู   

มีอะไรท่ีจะนําทา่นไปถึงจดุซึ่งทา่นจะกลา่วได้วา่ “ฉนัต้องการเช่ือฟังพระเจ้า”   แรงจงูใจท่ีดีท่ีสดุท่ีควรมี

สําหรับการเช่ือฟังพระเจ้าก็คือ แรงจงูใจของความรัก 

แตท่า่นจะรู้ได้อย่างไรวา่การกระทําของบางคนนัน้เป็นการกระทําท่ีมาจากความรัก หรือเพียงเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน์?   คําตอบก็คือ “แรงจงูใจของเขา”  เพราะวา่การกระทําซึง่มาจากความรักยอ่มมา

จากแรงจงูใจท่ีต้องการสําแดงความรัก 

คนสองคนอาจกระทําสิ่งเดียวกนั แตม่าจากแรงจงูใจท่ีแตกตา่งกนั   การกระทําซึง่เป็นการกระทําของ

ความรักในกรณีหนึง่อาจเป็นการกระทําท่ีมาจากความเห็นแก่ตวั ในขณะท่ีอีกการกระทําหนึง่อาจมาจาก

ความรักก็ได้   ความแตกตา่งท่ีสําคญันัน้อยูท่ี่แรงจงูใจของบคุคลนัน้ 

พวกเราแตล่ะคนล้วนเลือกแรงจงูใจของเราเอง    บางทีในอดีตทา่นอาจเคยทําบางสิ่งด้วยเหตผุลท่ีไม่

ถกูต้อง   เวลานีโ้ดยความช่วยเหลือของพระเจ้า ทา่นสามารถเร่ิมต้นการเช่ือฟังพระองค์ด้วยความ

ปรารถนาท่ีจะแสดงออกถึงความรักท่ีท่านมีตอ่พระองค์ 

สุภาษิต 21:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตน แต่พระเจ้าทรงช่ังใจ 

สุภาษิต 20:27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้า ส่องดูส่วนลึกท่ีสุดของเขาทัง้สิน้ 

พระธรรมสองข้อนีแ้สดงให้เราเห็นอย่างชดัเจนว่าพระเจ้าทรงรู้ถึงแรงจงูใจของเราเสมอ   เราอาจซอ่น

แรงจงูใจของเราไว้จากคนอ่ืนได้ แตไ่ม่อาจซอ่นไว้จากพระเจ้าได้   ความท้าทายท่ีเราเผชิญในวนันีก็้คือ 

อะไรคือเคร่ืองหมายแหง่สมัพนัธภาพใหมข่องเรากบัพระเจ้า?    ความรักจะเป็นแรงจงูใจของเราหรือไม?่  

การเช่ือฟังพระเจ้าจะเป็นความปรารถนาแหง่หวัใจของเราหรือไม?่ 

การรู้จกัพระเจ้าเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีสําคญัสําหรับการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระองค์   ทา่ทีของ

เราจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการเช่ือฟังพระเจ้าของเราหรือไม?่   น่ีคือประเดน็ท่ีเราจะเน้นใน

บทเรียนถดัไป 



การเช่ือฟังพระเจ้า 17 

บทที่ 2 
ท่าทีกับการเช่ือฟัง 

เราได้อภิปรายไปแล้ววา่ทําไมเราจงึควรเช่ือฟังพระเจ้า   เราเห็นได้ว่าพระบญัญตัิข้อใหญ่สดุของ 

พระเจ้านัน้เน้นท่ีความรัก  เวลานีใ้ห้เรามาสํารวจดวูา่ทา่ทีของเราสง่ผลตอ่พฤติกรรมของเราอย่างไรบ้าง 

ประเดน็หลกัของบทเรียนนีก็้คือ หากเราอยากจะอยูใ่นการเช่ือฟังพระเจ้าอยา่งสม่ําเสมอ เราก็

จําเป็นต้องมีทา่ทีท่ีเช่ือฟังพระเจ้า แล้วเราจะรู้ได้อยา่งไรว่าเรามีทา่ทีท่ีเช่ือฟังพระเจ้าหรือไม?่ 

ให้เราดวิูธีท่ีเราตอบสนองตอ่คนอ่ืนในชีวิตของเราในทกุวนันี ้ เชน่ การตอบสนองตอ่ผู้ นําของเรา หรือ

ตอ่บรรดาคนท่ีมีสิทธิอํานาจ  ถ้าเราตอบสนองตอ่คนเหล่านัน้ด้วยทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟัง ให้เราสํารวจดวูา่ทา่ทีท่ี

ไมเ่ช่ือฟังนีกํ้าลงัเป็นปัญหาในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าด้วยหรือไม ่ 

นือ้หาในบทเรียนนีส้ามารถนําไปใช้ได้กบัผู้ นําทัว่ไปของเรา คือไมว่า่จะตอ่พระเจ้าและตอ่ผู้ นําในโลกนี ้ 

แตจ่ดุเน้นท่ีสําคญัคือการเน้นท่ีทา่ทีของเราตอ่พระบญัญัตขิองพระเจ้าวา่จะสง่ผลตอ่การเช่ือฟังของเราท่ีมี

ตอ่พระบญัญัตขิองพระองค์อยา่งไรบ้าง 

ก. ตรวจสอบท่าททีี่ทาํให้เกดิการไม่เช่ือฟังพระเจ้า 

ทา่ทีคือแนวทางของความคิด ความคดิเห็น หรือรูปแบบของการคดิ

หนึง่เหตผุลท่ีว่าทําไมคนถึงเช่ือฟังพระเจ้าได้ยากนกั ก็คือ เพราะวา่พวกเขามีท่าทีท่ีผิดตอ่พระเจ้า   เรา

อาจจะถามว่า “ทา่ทีของฉนัไปเก่ียวอะไรกบัความสามารถในการเช่ือฟังพระเจ้า?”   เก่ียวข้องอยา่งมากเลย

ทีเดียว!  สิ่งท่ีเราคดิเก่ียวกบัพระเจ้าจะสง่ผลอยา่งใหญ่หลวงวา่เราจะเช่ือฟังพระเจ้าได้ดีแคไ่หน 

ลองตรวจสอบดวูา่ทา่นมีทา่ทีเหลา่นีต้อ่พระเจ้าบ้างหรือไม ่

_______ทา่ทีวิพากษ์วิจารณ์ 

_______ทา่ทีกบฏ 

_______ทา่ทีไมสํ่านกึบญุคณุ

_______ทา่ทีขีเ้กียจ 

_______ทา่ทีขุน่เคืองใจ 

_______ทา่ทีดือ้ดงึ 
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คนเราจะมีการแสดงออกวา่เขามีทา่ทีเหลา่นี ้อาจมีหนึง่ท่าทีหรือมากกว่านัน้ตอ่พระเจ้า โดยท่ีการ

แสดงนัน้มกัปรากฎในหลายทาง เชน่ จากสิ่งท่ีเราพดู สิ่งท่ีเราทํา และปฏิกิริยาเม่ือพระเจ้าทรงบอกให้เรา

ทําบางสิ่ง เป็นต้น 

เราแสดงออกถึงทา่ทีเหลา่นีเ้ม่ือเราเผชิญกบัสถานการณ์ซึง่เก่ียวข้องกบัพระบญัญัตบิางอยา่งของ 

พระเจ้า ยกตวัอยา่งเชน่ ถ้าหากวา่เราถกูทดลองให้ขโมย แนวทางการตอบสนองของเราจะถกูกําหนดโดย

ทา่ทีท่ีเรามีตอ่สถานการณ์นัน้ๆ 

ให้เราลองสมมตุวิา่ คณุแมไ่ด้ขอความชว่ยเหลือจากผู้จดัการคนหนึง่ในร้านค้าเพ่ือหาสินค้าบางอย่าง

ในร้านแหง่หนึง่ แตผู่้จดัการพดูจาใมค่อ่ยสภุาพกบัเธอ  ภายในใจของเราโกรธผู้จดัการร้านคนนัน้มากท่ี

ปฏิบตัติอ่คณุแมแ่บบนัน้   อีกสองสามนาทีตอ่มา เราเห็นลกูพีชท่ีดนูา่กินมาก แล้วความคดิหนึง่ก็ผดุขึน้มา

ในหวัวา่ “ฉนัจะหยิบเอาผลไม้นีไ้ปสกัสองสามลกู เพ่ือจะแก้เผ็ดผู้จดัการท่ีนา่รังเกียจคนนี”้ 

หากเรายอมให้ท่าทีท่ีขุน่เคืองใจนีกํ้าหนดการตอบสนอง เราก็จะพยายามขโมยลกูพีชนัน้    แตก็่มีทา่ที

ในทางตรงกนัข้ามและเป็นท่าทีท่ีเราควรจะตอบสนอง คือ การมีทา่ทีของการให้อภยัตอ่ผู้จดัการร้านคนนัน้ 

และรีบสลดัความคดิท่ีจะขโมยลกูพีชเพ่ือแก้เผ็ดนัน้เสีย 

กษัตริย์ซาอูลกับท่าททีี่กบฏของเขา 

เร่ืองราวใน 1 ซามเูอล 15 ได้ให้ภาพกษัตริย์ซาอลูกบัท่าทีกบฏของเขา   พฤตกิรรมและคําพดูของเขา

ได้เปิดเผยถึงทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังของเขาอยา่งไรบ้าง?  และพระเจ้าก็ได้สําแดงสิ่งท่ีพระองค์ทรงคิดเก่ียวกบัทา่ที

ท่ีไมเ่ช่ือฟังเหลา่นัน้อย่างชดัเจนมาก 

1 ซามูเอล 15:22-23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

และซามูเอลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยในเคร่ืองเผาบูชาและเคร่ืองสัตวบูชา

มากเท่ากับการท่ีจะเช่ือฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ  ดูเถดิ ท่ีจะเช่ือฟังก็

ดีกว่าเคร่ืองสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้   เพราะการ

กบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือฤกษ์ถือยาม และความดือ้ดงึก็เป็นเหมือนบาป

ช่ัวและการไหว้รูปเคารพ เพราะเหตุท่ีท่านทอดทิง้พระวจนะของพระเจ้า พระองค์

จึงทรงถอดท่านออกจากตาํแหน่งกษัตริย์” 

พระเจ้าทรงเห็นวา่ทา่ทีท่ีเป็นกบฏนัน้เลวร้ายพอๆ กบับาปของการเช่ือถือพ่อมดหมอผี และพระองค์

ทรงมองทา่ทีท่ีดือ้ดงึวา่หนกัหนาสาหสัพอๆ กบัการนมสัการรูปเคารพ    

เราอาจจะถามวา่ “ฉนัจะสามารถขจดัท่าทีเหลา่นีอ้อกไปได้อยา่งไ?”   คําตอบนัน้ก็ชดัเจน แตไ่มง่่าย

นกั นัน่คือ เราต้องแทนท่ีทา่ทีท่ีผิดนัน้ด้วยทา่ทีแหง่การเช่ือฟัง 
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ให้ค้นดใูน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ในวิชาเร่ือง ท่าที เพ่ือหาข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบั

ประเดน็วิธีการขจดัทา่ทีท่ีผิด และวิธีการพฒันาท่าทีท่ีถกูต้อง 

ข. พฒันาท่าททีี่เช่ือฟังพระเจ้า 

หนึง่ในสว่นท่ีสําคญัท่ีสดุของการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าก็คือ การพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังในฟีลิปปี 2:5 

ได้บอกให้เรามีท่าทีท่ีเช่ือฟังอยา่งเดียวกนักบัท่ีพระเยซูคริสต์ทรงมี  พระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีเช่ือฟังโดยตลอด 

เช่ือฟังจนกระทัง่ความมรณาอนัแสนทรมานบนไม้กางเขน  ขณะท่ีอ่านหนงัสือพระกิตติคณุทัง้ส่ีเลม่ใน 

พระคมัภีร์ใหมน่ัน้ เราก็ได้เห็นแล้ววา่พระเยซูทรงตอบสนองด้วยการเช่ือฟังเสมอ ซึง่บง่บอกถึงท่าทีท่ีเช่ือฟัง

ของพระองค์ในวิถีทางท่ีทรงอิทธิพลย่ิงนกั 

ยอห์น 5:19-20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า พระบุตรจะกระทาํ

ส่ิงใดตามใจไม่ได้ นอกจากท่ีได้เหน็พระบิดาทรงกระทาํ เพราะส่ิงใดท่ีพระบิดา

ทรงกระทาํ ส่ิงนัน้พระบุตรจึงทรงกระทาํด้วย เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร 

และทรงสาํแดงให้พระบุตรเหน็ทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทาํ 

เม่ือเรามีทา่ทีท่ีเช่ือฟัง ก็จะเป็นสิ่งท่ีง่ายมากท่ีเราจะเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า   แตก่ารพฒันาทา่ที

ท่ีเช่ือฟังอาจต้องใช้เวลา  วิธีท่ีทรงพลงัท่ีสดุในการสร้างท่าทีท่ีเช่ือฟังในชีวิตของทา่นก็คือ การท่องจําข้อ

พระคมัภีร์ท่ีพดูถึงประเดน็เหลา่นี ้

ทา่ทีท่ีเช่ือฟังแบบไหนท่ีพระเยซูทรงมีในชีวิตของพระองค์?   ตอ่ไปนีเ้ป็นทา่ทีอยา่งเดียวกนักบัพระเยซู

ซึง่พระเจ้าทรงต้องการให้เราพฒันาขึน้ในชีวิตของเราในวนันี ้

1.  ท่าทีที่สําแดงความยาํเกรง

ก)  อะไรคือท่าทีที่สาํแดงความยาํเกรง? 

1)  ความยําเกรง หมายถึง ความเคารพท่ีผสมผสานกบัความรัก   ความเคารพของเรา

ท่ีมีตอ่พระเจ้านัน้จะต้องเจือด้วยความรักตอ่พระองค์   1 เปโตร 2:18 

2)  ความช่ืนชม หมายถึง การท่ีเราช่ืนชมยกย่องพระเจ้า   เรามองดพูระเจ้าด้วยความ

เคารพและถวายเกียรตแิดพ่ระองค์ 
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ข) เราจะพฒันาท่าททีี่ยาํเกรงได้อย่างไร? 

1)  เราเข้าใจวา่พระเจ้ากําลงัทํางานในชีวิตของเราผา่นทางผู้ นําของเรา

ฮีบรู 13:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ท่านทัง้หลายจงเช่ือฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่าน 

จงให้เขาทาํงานนีด้้วยความช่ืนใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่

เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทัง้หลายเลย เพราะว่าท่านเหล่านัน้ดูแล

รักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่ เสมือนหน่ึงผู้ท่ีจะต้องเสนอรายงาน  

2)  เรายอมรับรู้วา่พระเจ้ากําลงัใช้ผู้ นําของเราในการทําให้เราเป็นบคุคลท่ีพระเจ้าทรง

ต้องการให้เราเป็น 

สุภาษิต 21:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พระทัยพระราชาเป็นเหมือนธารนํา้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้า

จะหันไปไหนๆ ตามแต่พระองค์ทรงโปรด  

3)  เรามองวา่ผู้ นําของเราเป็นเหมือน “พระหตัถ์ของพระเจ้า” ท่ีกําลงัชีนํ้าทิศทางให้แก่

เรา 

2.  ท่าทีแบบผู้รับใช้

ก)  อะไรคือท่าทีแบบผู้รับใช้? 

1)  การเข้าใจว่าเราไมใ่ชเ่จ้านายของตวัเอง

2)  เรายอมรับรู้วา่ในขณะท่ีเรากําลงัทํางานให้กบัเจ้านายของเรานัน้จริงๆ  แล้ว

เรากําลงัรับใช้พระเจ้าอยู่ 

โคโลสี 3:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ไม่ว่าท่านจะทาํส่ิงใด ก็จงทาํด้วยความเตม็ใจเหมือนกระทาํถวาย

องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทาํแก่มนุษย์ 

3)  น่ีหมายความวา่เรากําลงัทํางานเพ่ือความเห็นชอบของพระเจ้าในทกุสิ่งท่ีเรากระทํา

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการเช่ือฟังพระเจ้าและผู้ นําของเรา 
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ข)  เราจะพฒันาท่าทีแบบผู้รับใช้ได้อย่างไร? 

1)  เราจะยอมจํานนตนเองตอ่พระเจ้าและตอ่ผู้ นําของเราด้วยความเตม็ใจและยอมเช่ือ

ฟังพวกเขา 

1 เปโตร 2:18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ท่านทัง้หลายท่ีเป็นคนรับใช้ จงเช่ือฟังนายของท่านทุกอย่าง ไม่ใช่

เฉพาะนายท่ีเป็นคนใจดีและสุภาพเท่านัน้ แต่ทัง้นายท่ีร้ายด้วย 

2)  เราจะวางตนเองไว้ภายใต้การปกปอ้งของพระเจ้า

3)  เราจะมองหาวิถีทางท่ีจะทําให้คนอ่ืนประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ นํา

ของเรา   เรารู้สกึต่ืนเต้นในเร่ืองนี ้และค้นพบความสขุท่ีแท้จริงในการกระทําสิ่งนี ้

4)  เราจะไมพ่ยายามทําในสว่นท่ีเป็นหน้าท่ีของพระเจ้า   เราจะไมพ่ยายามเอา

ความรับผิดชอบของพระองค์มาเป็นของตนเอง 

3.  ท่าทีที่สําแดงความกตัญ�ู (ท่าทแีห่งการขอบคุณ)

ก)  อะไรคือท่าทีที่สาํแดงความกตัญ�ู? 

1)  การเป็นผู้ ท่ีสํานกึในบญุคณุของการมีพระเจ้าเป็นผู้ นําของเรา

2)  การเป็นผู้ ท่ีมีความสขุและมีความประทบัใจอยา่งแท้จริงในสิ่งท่ีพระเจ้ากําลงักระทํา

ให้เราเป็นบคุคลท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราเป็น 

ข)  เราจะสามารถพฒันาท่าทีที่สาํแดงความกตัญ�ูนีไ้ด้อย่างไร? 

1)  เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะเป็นสขุในการมีพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราและ

ขอบพระคณุพระเจ้าในทกุๆ วนัท่ีเราได้เป็นบตุรของพระองค์ 

1 เธสะโลนิกา 5:18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะน่ีแหละเป็นนํา้พระทัยของพระเจ้า 

ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพ่ือท่านทัง้หลาย 
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2)  แสดงความประทบัใจท่ีแท้จริงตอ่พระเจ้าทกุวนั   ขอบพระคณุพระองค์ในเวลาใดก็

ตามท่ีพระองค์ทรงใช้คนอ่ืนให้คําแนะนําหรือแก้ไขเรา 

3)  มอบความคาดหวงัทกุอยา่งของเราไว้ตอ่พระเจ้า   ทํารายการของสิ่งตา่งๆ ท่ีเรา

คาดหวงัให้พระองค์ทรงทําเพ่ือเรา   แล้วอธิษฐานและมอบความคาดหวงัทัง้หมด

เหลา่นีแ้ดพ่ระเจ้า 

4.  ท่าทีที่สงบน่ิง

ก)  อะไรคือท่าทีที่สงบน่ิง? 

1)  เป็นสิ่งท่ีเรียบง่ายมาก นัน่คือเรียนรู้ท่ีจะอยูอ่ย่างเงียบๆ  เรียนรู้ท่ีจะสงบนิ่งในสิ่งท่ี

เราจะพดูในสองด้านคือ  (1) เราพดูมากแคไ่หน และ (2)  เราพดูดงัมากแคไ่หน 

2)  เรียนรู้ท่ีจะสงบนิ่งภายใน พอๆ กบัภายนอก

3)  เรียนรู้ท่ีจะอยูอ่ย่างสงบกบัพระเจ้า

1 เปโตร 3:4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเคร่ืองประดับซึ่งไม่รู้

เส่ือมสลาย คือด้วยจิตใจท่ีสงบและสุภาพ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีประเสริฐยิ่ง

ในสายพระเนตรพระเจ้า 

ข้อพระคมัภีร์นีถ้กูเขียนขึน้เพ่ือภรรยาทัง้หลายในเร่ืองทา่ทีของเธอตอ่สามีของตน 

อยา่งไรก็ตามหลกัการนีเ้ป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์สําหรับทกุคนในการพฒันาท่าทีท่ี 

สงบนิ่ง  พระเจ้าทรงพิจารณาคณุสมบตันีิว้่าเป็นสิ่งท่ีมีคา่ย่ิง 

ข)  เราจะพฒันาท่าททีี่สงบน่ิงนีไ้ด้อย่างไร? 

1)  เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าโดยปราศจากการเรียกร้องท่ีจะรู้เหตผุล

ทัง้หมดของพระองค์    เราจําเป็นต้องเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังเพียงเพราะวา่เราถกูบอกให้

ทําอย่างนัน้ 

2)  ไว้วางใจพระเจ้าวา่พระองค์สามารถท่ีจะทํางานผา่นผู้ นําของเราในสิ่งท่ีพระองค์ทรง

ต้องการท่ีจะทําในชีวิตของเรา  เราไว้วางใจในพระเจ้าวา่จะทรงทําสิ่งนีแ้ม้วา่หาก
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ผู้ นําจะก่อความผิดพลาดและทําในสิ่งท่ีผิดก็ตาม   น่ีเป็นวิธีท่ีพระเยซูได้ทรง

ตอบสนอง 

1 เปโตร 2:23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เม่ือเขากล่าวคาํหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบ

เขาด้วยคาํหยาบคายเลย เม่ือพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้

ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเร่ืองของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรง

พพิากษาอย่างยุตธิรรม 

3)  เราจะไมโ่ต้แย้งกบัพระเจ้า

4)  เราจะไมเ่รียกร้องคําอธิบายเก่ียวกบัเหตผุลท่ีเราต้องทําบางสิ่ง ก่อนท่ีเราจะยอม

เช่ือฟัง 

เม่ือเราสํารวจชีวิตของพระเยซู เราจะพบวา่พระองค์ทรงพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังเหลา่นีใ้นชีวิตของพระองค์  

พระองค์ทรงแสดงถึงท่าทีเหลา่นีใ้นความสมัพนัธ์ของพระองค์กบัพระบดิาและกบับรรดาผู้ นําในโลกนี ้   ยงั

มีรายการของทา่ทีท่ีเช่ือฟังอ่ืนๆ อีกมาก แตท่ี่กลา่วมานีก็้เพียงพอท่ีจะชว่ยให้เรามีการเร่ิมต้นท่ีดีได้ 

ในขณะท่ีเราพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังส่ีประการนี ้เราจะพบว่ามนัง่ายขึน้มากท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า   ในขณะท่ี

ทา่นกําลงัพฒันาท่าทีท่ีเช่ือฟัง เราจะพบด้วยวา่ท่านสามารถผลกัดนัทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังออกไปจากชีวิตของเรา  

น่ีเป็นกระบวนการของการแทนท่ีทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังด้วยท่าทีท่ีเช่ือฟัง  คําถามก็คืออะไรอยูใ่นจิตใจของเรา?   

เราต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระองค์หรือไม?่   หากเราต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระองค์จริงๆ พระองค์ก็จะทรงชว่ย

เรา 

ทา่ทีท่ีเช่ือฟังเหลา่นีย้งัพดูถึงประเดน็อ่ืนๆ ด้วย นัน่คือเป็นการเช่ือฟังท่ีชาญฉลาด  ในมมุฝ่ายวิญญาณ

ท่ีแท้จริงนัน้ การเช่ือฟังไมไ่ด้หมายถึงการเช่ือฟังอยา่งมืดบอด ซึง่เป็นการเช่ือฟังโดยปราศจากการคดิ

ใคร่ครวญ    พระเยซูทรงเป็นผู้ ท่ีเช่ือฟังอยา่งสิน้เชิงตอ่พระเจ้าและตอ่พระบญัญัตขิองพระองค์    พระองค์

ทรงเลือกท่ีจะทําสิ่งนี ้  ชีวิตของพระองค์สามารถจดัได้วา่เป็นหนึง่ในชีวิตท่ีมีการเช่ือฟังท่ีชาญฉลาด    ผู้คน

ท่ีมีสตปัิญญาจะติดตามแบบอยา่งของพระเยซู 
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บทที่ 3 
เราควรจะเช่ือฟังพระบัญญัตข้ิอใดบ้าง? 

หากเราต้องการเร่ิมต้นหวัข้อการอภิปรายท่ีเผ็ดร้อนแล้วล่ะก็ ลองเร่ิมถามสามคําถามข้างลา่งนี ้ และ

อยา่ประหลาดใจถ้าหากคริสเตียนจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัอย่างกว้างขวางเก่ียวกบัคําถามเหลา่นี ้

(1) คริสเตียนจําเป็นต้องเช่ือฟังพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจ้าท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์ใหมห่รือไม?่ 

(2)  คริสเตียนจําเป็นต้องเช่ือฟังพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจ้าท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์เดมิหรือไม?่ 

(3) ถ้าหากคริสเตียนไมจํ่าเป็นต้องเช่ือฟังพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจ้าท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์แล้ว 

เราจะตดัสินใจได้อยา่งไรวา่พระบญัญตัข้ิอใดท่ีจะต้องเช่ือฟังและข้อใดท่ีไมจํ่าเป็นต้องเช่ือฟัง? 

คําถามข้อสดุท้ายนีไ้ด้ยกประเดน็บางอยา่งท่ีสร้างความยุง่ยากขึน้มาด้วย นัน่คือ เราจะต้องเลือกเอาว่า

พระบญัญตัข้ิอใดท่ีเราต้องเช่ือฟังอยา่งนัน้หรือ?   ตรงไหนในพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าตรัสว่าเราไมต้่องใสใ่จกบั

พระบญัญตับิางข้อในพระคมัภีร์? 

ถ้าหากเราเลือกฝ่ายท่ีวา่เราควรจะเช่ือฟังพระบญัญัตทิัง้หมดของพระเจ้า ก็จงลองอา่นพระบญัญตัใิน

พระคมัภีร์เดมิในข้อตอ่ไปนี ้  เรากําลงัเช่ือฟังพระบญัญัตเิหลา่นีอ้ยูห่รือไม?่  ถ้าไมแ่ล้วละ่ก็ ทําไมจงึไมเ่ช่ือ

ฟังละ่? 

เลวีนิต ิ11:26-27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

สัตว์แยกกีบแต่ไม่มีกีบผ่าไม่เคีย้วเอือ้ง เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า ผู้ใดแตะต้องสัตว์

เหล่านีจ้ะมลทนิ ในบรรดาสัตว์ส่ีเท้าทุกอย่างซึ่งเดนิด้วยขยุ้มเท้า เป็นสัตว์มลทนิ

แก่เจ้า ผู้ใดแตะต้องซากสัตว์นีจ้ะต้องมลทนิไปถึงเวลาเยน็ 

(น่ีรวมถึงสตัว์หลายๆ ประเภทด้วย ไมว่า่จะเป็นแมว สนุขัหรือกระตา่ยฯ) 

เลวีนิต ิ20:9-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะว่าทุกคนท่ีแช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตาย  เขาได้แช่งบิดา

หรือมารดาของเขา ท่ีเขาต้องตายนัน้เขาเองรับผิดชอบ   “ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับ

ภรรยาของเพ่ือนบ้าน ให้ขว้างผู้ร่วมประเวณีทัง้ชายและหญิงนัน้เสียให้ตาย 
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เฉลยธรรมบัญญัต ิ23:12-13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ท่านทัง้หลายต้องมีท่ีภายนอกค่าย เพ่ือจะออกไปถึงได้  และท่านต้องมีไม้เสีย้ม

รวมไว้กับเคร่ืองอาวุธ และเม่ือท่านน่ังลงในท่ีข้างนอกนัน้ ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมไว้ 

และหันไปกลบส่ิงปฏิกูลของท่านเสีย 

ก. พระบญัญัตปิระเภทต่างๆ ของพระเจ้า 

พระคมัภีร์บรรจไุว้ด้วยพระบญัญตัปิระเภทตา่งๆ   พระบญัญตัเิหลา่นีบ้างสว่นสามารถจดัไว้ใน

หมวดหมูก่ว้างๆ ได้โดยง่าย   แตพ่ระบญัญัตบิางสว่นก็จดัเข้าได้มากกวา่หนึง่หมวดหมู่  ในท่ีนีพ้ระบญัญตัิ

ถกูแบง่ออกเป็นส่ีหมวดหมูห่ลกัๆ ดงันีคื้อ 

1. พระบญัญตัิด้านสขุอนามยั

2. พระบญัญตัิด้านการปกครองทางสงัคมเพ่ือชนชาติอิสราเอล

3. พระบญัญตัิด้านศาสนา

4. พระบญัญตัิด้านศีลธรรม

พระบญัญตัส่ีิกลุม่หลกัๆ เหล่านีอ้าจดคูอ่นข้างเรียบง่าย แตใ่นความเป็นจริงแล้ว พระบญัญตับิางสว่น

อาจสอดคล้องกบัทัง้สองประเภท    ในความเป็นจริงแล้วทกุๆ พระบญัญัตใินพระคมัภีร์นัน้มีประเดน็ทาง

ศีลธรรมพว่งติดมาด้วย   มนษุย์เป็นผู้แบง่ประเภทของพระบญัญตัเิหลา่นีอ้อกมาเป็นส่ีด้าน   ไมมี่ 

พระคมัภีร์สกัข้อหนึง่ท่ีได้แบง่พระบญัญตัเิหลา่นีอ้อกมาเป็นส่ีด้านดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุเราจะสํารวจพระบญัญตัติามส่ีหมวดหมูนี่ก็้แล้วกนั 

1. พระบัญญัตด้ิานสุขอนามัย

ในหนงัสืออพยพ เลวีนิต ิกนัดารวิถี และเฉลยธรรมบญัญัต ิซึง่อยู่ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดมินัน้ 

เตม็ไปด้วยพระบญัญัตท่ีิแตกตา่งกนัมากมาย ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการดํารงไว้ซึง่สขุอนามยัท่ีดี    

เฉลยธรรมบญัญตัิ 23:12-13 ท่ีถกูอ้างอิงข้างบนนัน้ก็เป็นตวัอยา่งหนึง่    พระบญัญัตเิหลา่นีไ้ด้ให้ข้อปฏิบตัิ

ในรายละเอียดเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยชนิดตา่งๆ   นายแพทย์ เอส ไอ แมคมิลเลน ได้

เขียนหนงัสือท่ียอดเย่ียมเลม่หนึง่ช่ือ ไม่มีสักอย่างในโรคเหล่าน้ี (None of These Diseases Fleming 

H. Revell Publ. Co.) ทา่นได้อธิบายถึงความเท่ียงตรงทางการแพทย์ท่ีปรากฎในพระบญัญตัท่ีิมีอยูใ่น 

พระคมัภีร์เดมิ  และพระบญัญตัเิหลา่นีย้งัคงตรงกบัหลกัการแพทย์แม้กระทัง่ในปัจจบุนั 
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2. พระบัญญัตด้ิานการปกครองทางสังคมเพื่อชนชาตอิิสราเอล

สว่นใหญ่ของพระบญัญตัิด้านการปกครองนีอ้ยูใ่นหนงัสืออพยพไปจนถึงพระธรรมเฉลยธรรมบญัญัต ิ

ซึง่ได้ถกูบญัญัตไิว้แก่ชาวยิว เพ่ือการจดัตัง้ประมวลกฎหมายสําหรับชนชาตอิิสราเอล   เป็นไปได้ว่ามี

ชาวยิวประมาณหนึง่ถึงสามล้านคนท่ีได้ออกมาจากอียิปต์ภายใต้การนําของโมเสส  มวลชนท่ีเคยเป็นทาส

เหลา่นีจํ้าเป็นต้องมีการจดัตัง้ระบบการปกครองเพ่ือรวบรวมชนชาตใิหมข่องพวกเขาให้รวมตวักนัไว้ และ

เพ่ือจดัเตรียมความเป็นผู้ นําและการบริการทางสงัคมตา่งๆ ท่ีจําเป็นทัง้หมด   สว่นใหญ่ของพระบญัญตัิ

เหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัวิธีการในการรับมือกบัข้อพิพาทตา่งๆ การขายและการเชา่ท่ีดนิ การคดิดอกเบีย้ การเอา

ใจใสต่อ่ลกูกําพร้า เป็นต้น 

3. พระบัญญัตด้ิานศาสนา

สว่นใหญ่ของพระบญัญตัิด้านการศาสนานีเ้ก่ียวข้องกบัพิธีปฏิบตัทิางศาสนาของชาวยิว เชน่ การ

ฝึกอบรมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของพวกปโุรหิตและคนเลวี ชนิดท่ีแตกตา่งกนัของสตัว์และอาหารท่ีใช้ในการ

ถวายเคร่ืองบชูาตา่งๆ รวมถึงวนัหยดุทางศาสนา เหล่านีล้้วนเป็นสว่นหนึง่ของประเด็นหลกัๆ ท่ีถกู

ครอบคลมุอยู่โดยบรรดาพระบญัญตัเิหล่านี ้

4. พระบัญญัตด้ิานศีลธรรม

บอ่ยครัง้พระบญัญัตด้ิานศีลธรรมของพระเจ้าถกูบรรยายวา่เป็นกฏหมายท่ีอยูเ่หนือกาลเวลา ซึง่

เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่งๆ   พระบญัญตัสิิบประการ (อพยพ 20:1-17) และพระบญัญัติ

ข้อใหญ่สดุสองข้อในพระคมัภีร์ (ลกูา 10:27) ก็ล้วนเป็นตวัอยา่งของพระบญัญตัใินด้านศีลธรรมของ 

พระเจ้า  พระบญัญตัิทางด้านศีลธรรมนีส้มควรท่ีเราจะเช่ือฟัง ไมว่า่เราจะอยูใ่นวฒันธรรมใดๆ ชนชาตใิดๆ 

ในชว่งเวลาใดๆ โดยผู้หนึง่ผู้ ใดก็ตาม โดยไมสํ่าคญัวา่พืน้ภมูิทางเศรษฐกิจหรือการศกึษาจะเป็นอยา่งไร 

ยากอบ 1:25 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

แต่ผู้ท่ีพจิารณาดูในวิสุทธิบัญญัต ิซึ่งเป็นพระบัญญัตแิห่งเสรีภาพ และตัง้อยู่ใน

พระบัญญัตินัน้ มิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืม แต่เป็นผู้ท่ีประพฤตปิฏิบัตติามผู้นัน้ก็

จะได้รับความสุขเพราะการประพฤตปิฏิบัตขิองตน  

ดงันัน้ เราจงึกลบัมาท่ีคําถามหลกัข้อนัน้ท่ีวา่ พระบญัญัตข้ิอใดท่ีคริสเตียนถกูเรียกร้องให้เช่ือฟัง?  และ

ข้อใดท่ีเราไมจํ่าเป็นต้องเช่ือฟังในทกุวนันี?้    
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ข. ข้อถกเถียงในเร่ืองพระบญัญัตข้ิอใดบ้างที่ต้องเช่ือฟังใน

ปัจจุบนั 

ข้อถกเถียงท่ีวา่พระบญัญตัข้ิอใดท่ีเราต้องเช่ือฟังในปัจจบุนันัน้ไมใ่ชข้่อถกเถียงท่ีใหม ่ แม้แตใ่นสมยั

ของพระเยซูและในคริสตจกัรสมยัพระคมัภีร์ใหมภ่ายหลงัจากท่ีพระเยซูเสดจ็กลบัสูส่วรรค์ ก็ยงัมีความ

คดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั   ก่อนหน้านัน้เป็นเวลานาน เราก็ได้เห็นความคิดเห็นท่ีขดัแย้งกนัเหลา่นี ้  การตอ่สู้ นี ้

เร่ิมต้นตัง้แตส่มยัอาดมัและเอวาในสวนเอเดน เม่ือเอวาหลงเช่ือสิ่งท่ีซาตานได้บอกเธอวา่เธอสามารถท่ีจะ

ไมใ่สใ่จตอ่สิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสและจะกลายเป็นคนท่ีดีกว่าเดมิได้จริงๆ 

ปฐมกาล 3:1-5 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ในบรรดาสัตว์ป่าท่ีพระเจ้าทรงสร้างนัน้ งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนัน้ว่า “จริง 

หรือท่ีพระเจ้าตรัสห้ามว่า ‘อย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆ ในสวนนี’้ ” หญิงนัน้จึงตอบงู 

ว่า “ผลของต้นไม้ต่างๆ ในสวนนีเ้รากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ท่ีอยู่กลางสวนนัน้  

พระเจ้าตรัสห้ามว่า ‘อย่ากินหรือถูกต้องเลย มิฉะนัน้จะตาย’ ” งูจึงพูดกับหญิงนัน้

ว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก  เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า เจ้ากินผลไม้นัน้วันใด 

ตาของเจ้าจะสว่างขึน้ในวันนัน้ แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือสาํนึกในความดี 

และความช่ัว” 

เม่ือมองย้อนกลบัไป เราสามารถเห็นว่าซาตานได้หลอกลวงเอวาให้เช่ือคําโกหก  และผลลพัธ์นัน้ได้

เปล่ียนทัง้โลกไปตลอดกาล   หนึง่ในบทเรียนท่ีสําคญัท่ีเราจําเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาดมั

และเอวา ก็คือความสําคญัของการเช่ือฟังพระเจ้า และท่ีจะไมย่อมรับการหลอกลวงโดยซาตานหรือโดยคน

หนึง่คนใด 

เชน่นัน้แล้วพระบญัญัตข้ิอใดในพระคมัภีร์ท่ีเราถกูเรียกร้องให้เช่ือฟังในทกุวนันี?้  แม้แต ่คริสเตียนท่ี

จริงใจก็มีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัอยา่งกว้างขวางเก่ียวกบัสิ่งท่ีคริสเตียนจําเป็นต้องเช่ือฟังในปัจจบุนั  

ในท่ีนีข้อนําเสนอภาพกว้างๆ โดยสรุปจากบางสว่นของความคดิเห็นเหลา่นี ้

จุดยืนที่ 1. 

คริสเตียนปัจจุบันจาํเป็นต้องเช่ือฟัง 

พระบัญญัตทิัง้หมดในพระคัมภร์ีเดมิ

ความเช่ือนีไ้มไ่ด้รับความเช่ือถืออยา่งกว้างขวาง แตค่ริสเตียนบางคนได้ยึดเอาถ้อยคําท่ีพระเยซูตรัสวา่

พระองค์มิได้มายกเลิกธรรมบญัญตัใินพระคมัภีร์เดมิ หากแตม่าทําให้สําเร็จ   
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มัทธิว 5:17-19 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัตแิละคาํของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิก

ล้าง แต่มาทาํให้สมบูรณ์ทุกประการ เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า ตราบ 

ใดท่ีฟ้าและดนิดาํรงอยู่ แม้อักษรหน่ึงหรือขีดๆ หน่ึงก็จะไม่สูญไปจาก 

ธรรมบัญญัต ิจนกว่าส่ิงท่ีจะต้องเกิด ได้เกิดขึน้แล้ว  เหตฉุะนัน้ ผู้ใดได้ทาํให้ข้อ

เล็กน้อยสักข้อหน่ึงในธรรมบัญญัตนีิเ้บาขึน้ ทัง้สอนคนอ่ืนให้ทาํอย่างนัน้ด้วย  

ผู้นัน้จะได้ช่ือว่าเป็นผู้น้อยท่ีสุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ใดท่ีประพฤติและสอนตาม 

ธรรมบัญญัต ิผู้นัน้จะได้ช่ือว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดนิสวรรค์ 

ในพระธรรมกิจการ เราเห็นผู้ นําคริสเตียนในสมยัพระคมัภีร์ใหมไ่ด้ตอ่สู้ดิน้รนกบัปัญหานี ้โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงเม่ือคนท่ีไมใ่ชช่าวยิว (ชาวตา่งชาต)ิ ได้มาเป็นคริสเตียน   ในท่ีสดุพวกเขาได้มาถึงข้อตกลงในสิ่งท่ี

เป็นมาตรฐานซึง่คนตา่งชาติจะไมถ่กูเรียกร้องให้ดําเนินชีวิตภายใต้กฏบญัญัตทิัง้หมดในพระคมัภีร์เดมิ   

พวกอคัรทตูได้เขียนจดหมายไปถึงคริสเตียนใหมเ่หล่านี ้และบอกพวกเขาวา่พระบญัญัตข้ิอใดบ้างในพระ

คมัภีร์เดมิท่ีพวกเขายงัจําเป็นต้องเช่ือฟัง  ข้อถกเถียงทัง้หมดท่ีกลา่วมานีถ้กูบรรยายไว้ในกิจการบทท่ี 15    

กิจการ 15:28-29 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิและข้าพเจ้าทัง้หลายก็เหน็ชอบท่ีจะไม่วางภาระบน 

ท่านทัง้หลาย เว้นไว้แต่ส่ิงเหล่านัน้ท่ีจาํเป็น คือว่าให้ท่านทัง้หลายงดการ

รับประทานส่ิงของซึ่งเขาได้บูชาแก่รูปเคารพ และการรับประทานเลือด และการ

รับประทานเนือ้สัตว์ซึ่งถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าท่านทัง้หลายงดการ

เหล่านีก้็จะเป็นการดี ขอให้อยู่เป็นสุขเถดิ”  

ความซบัซ้อนท่ีเป็นปัญหาอีกอยา่งหนึง่ของการเช่ือในจดุยืนท่ีวา่คริสเตียนในปัจจบุนัยงัต้องเช่ือฟัง 

พระบญัญตัใินพระคมัภีร์เดิมทัง้หมดก็คือ  มีพระบญัญตัิไมน้่อยท่ีพดูถึงข้อปฏิบตัทิางศาสนาท่ีเรียกร้องให้

กระทําในพระวิหารท่ีเป็นการนมสัการซึง่รวมถึงการถวายเคร่ืองบชูาตา่งๆ    นอกจากนัน้พระบญัญตัใินข้อ

อ่ืนยงัเรียกร้องให้เก็บเก่ียวพืชผลในบางเดือนของปี ซึง่ไมอ่าจเช่ือฟังได้จริงในสว่นอ่ืนๆ ของโลกท่ีซึง่ฤดไูถ

หวา่นนัน้แตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

การเปล่ียนแปลงของจดุยืนนีก็้คือวา่ คริสเตียนถกูเรียกร้องให้เช่ือฟังบางสว่นของพระบญัญตัใิน 

พระคมัภีร์เดมิเทา่นัน้ ไมใ่ชท่ัง้หมด และข้อสรุปนีไ้ด้ผลกัดนัให้เราเข้าสูส่ถานะท่ียากลําบากท่ีต้องตดัสินใจ

วา่พระบญัญตัิข้อใดท่ีต้องเช่ือฟังและข้อใดท่ีไมต้่องเช่ือฟัง 
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จุดยืนที่ 2 

คริสเตียนจาํเป็นต้องเช่ือฟัง 

พระบัญญัตขิองพระเจ้าในพระคัมภร์ีใหม่ 

อีกความคิดเห็นหนึง่ท่ีถือกนัโดยคริสเตียนสว่นหนึง่ก็คือว่า คริสเตียนถกูเรียกร้องให้เช่ือฟังเฉพาะ

บรรดาพระบญัญัตเิหลา่นัน้ในพระคมัภีร์ใหมเ่ทา่นัน้   พวกเขากลา่ววา่พระบญัญัตใินพระคมัภีร์เดมินัน้

ไมใ่ชส่ิ่งจําเป็นสําหรับคริสเตียนในยคุปัจจบุนั  เพราะวา่เม่ือพระเยซูคริสต์เสดจ็มาและตายบนไม้กางเขน

เพ่ือความบาปของเราแล้ว พระองค์ก็ได้ทําให้พระบญัญตัิในพระคมัภีร์เดมินัน้สําเร็จสมบรูณ์ และจากนี ้

ไปคริสเตียนอยูใ่ต้พนัธสญัญาใหม ่

ใน 1 ยอห์น 5:3 ได้บนัทกึวา่ “เพราะน่ีแหละเป็นความรักตอ่พระเจ้า คือท่ีเราทัง้หลายประพฤตติาม 

พระบญัญตัขิองพระองค์   และพระบญัญตัขิองพระองค์นัน้ไมเ่ป็นภาระ” (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม)    

ในพระคมัภีร์ใหม ่พระเจ้าได้ประทานพระบญัญัตมิากมายแก่พวกเรา ซึง่อธิบายถึงสิ่งท่ีพระองค์ทรง

ต้องการให้เรากระทํา และสิ่งท่ีห้ามไมใ่ห้เรากระทํา  ด ูมทัธิว 5-7  มาระโก12:30-31, ยอห์น 13:34,  

โรม 12:1-2, และเอเฟซสั 6:1-3 เป็นต้น 

จุดยืนที่ 3 

จุดเร่ิมต้นสาํหรับคริสเตียนใหม่ 

เราจําเป็นต้องระวงัให้มากท่ีจะไมต่กลงไปในการโต้เถียงเก่ียวกบัเร่ืองพระบญัญัติตา่งๆ จนพลาด

ประเดน็ท่ีใหญ่กว่าในเร่ืองนี ้ ถ้าหากเราสนใจจริงๆ ในการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูแล้วละ่ก็ 

จงให้ลําดบัความสําคญัของเราจดจอ่อยู่ท่ีพระเยซู   น่ีคือสิ่งท่ีพระธรรมฮีบรู 12:2 ได้บอกเราให้กระทํา  

“ขอให้เราจ้องอยู่ท่ีพระเยซู ซึ่งเป็นผู้ นําความเช่ือของเรา”    

พระเยซูไมไ่ด้กําลงัมองหาแคผู่้ รักษาธรรมบญัญตัิ แตพ่ระองค์กําลงัมองหาบรรดาคนเหลา่นัน้ผู้ซึง่

ต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระองค์ เพราะวา่พวกเขารักพระองค์   

การเช่ือฟังพระบญัญัตขิองพระเจ้าเป็นหนึง่ในหนทางของการแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรารักพระองค์ 

เม่ือคนสองคนแตง่งานกนั พวกเขาหวงัว่าจะรักซึง่กนัและกนั   ไมมี่คูส่มรสใดท่ีใช้เวลาในชว่งฮนันีมนู

ในการเขียนรายการท่ีมีรายละเอียดของกฏเกณฑ์ทัง้ปวงท่ีพวกเขาจําเป็นต้องเช่ือฟังในยามท่ีพวกเขาได้

แตง่งานกนัแล้ว? 
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แตถ้่าหากว่าเรารักสามีหรือภรรยาของเราอยา่งแท้จริงแล้ว เราก็จะเลือกท่ีจะวางขอบเขตจํากดั

ทัง้หลายในชีวิตของเราเองอนัเป็นการแสดงออกถึงความรักท่ีมีเพ่ือกนัและกนั 

ค. จงเช่ือฟังหลักการที่อยู่เบือ้งหลังพระบญัญัตขิองพระเจ้า 

มีอีกวิธีหนึง่ในการผา่นประเดน็ข้อถกเถียงท่ีใหญ่นี ้ท่ีวา่พระบญัญตัข้ิอใดในพระคมัภีร์ท่ีต้องเช่ือฟัง นัน่

คือ ให้เราหนัไปค้นหาเพ่ือความรักท่ีแท้จริง  เพราะวา่ถ้าหากวา่เรารักใครบางคนจริงๆ แล้ว เราก็คงต้องการ

ท่ีจะทําให้บคุคลนัน้พงึพอใจและต้องการท่ีจะเข้าใจบคุคลนัน้ รวมถึงหลีกเล่ียงบรรดาสิ่งท่ีจะทําให้คนๆ นัน้

ต้องเจ็บปวด หรือทําให้ความสมัพนัธ์ท่ีเรามีตอ่บคุคลนัน้ต้องเสียหายไป 

เราอาจเลือกท่ีจะมองดท่ีูพระบญัญตัทิกุข้อในพระคมัภีร์ และถามวา่

 พระบญัญตัข้ิอนีบ้อกอะไรเราเก่ียวกบัเร่ืองของพระเจ้า?

 ทําไมพระเจ้าจงึประทานพระบญัญตันีิแ้ก่คนของพระองค์?

 พระเจ้าต้องการท่ีจะสอนอะไรให้คนของพระองค์เก่ียวกบัพระบญัญตันีิ?้

 อะไรคือบทเรียนหรือหลกัการของพระบญัญตัินี ้ท่ีเราจะสามารถนํามาประยกุต์ใช้ใน

ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าในปัจจบุนั? 

พระบญัญตัใินพระคมัภีร์เดิมถกูเขียนขึน้เพ่ือชนชาตอิิสราเอลหรือเพ่ือชาวยิว   พระบญัญตัมิากกวา่ 

600 ข้อมีไว้เพ่ือนําทิศทางพวกเขาไปสูก่ารจดัตัง้ระบบการปกครอง ระเบียบปฏิบตัใินด้านสขุอนามยั และ

ระเบียบพิธีในทางศาสนา  พระเจ้าได้ประทานพระบญัญัตเิหลา่นีเ้พ่ือช่วยชาวยิวในด้านกิจวตัรประจําวนั

ของพวกเขา และในด้านความสมัพนัธ์ตา่งๆ เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีชอบธรรมและมีเกียรต ิ 

หลกัการทัง้หลายท่ีซ่อนอยูเ่บือ้งหลงัพระบญัญัตแิตล่ะข้อทัง้ในพระคมัภีร์เดมิและพระคมัภีร์ใหมน่ัน้

สามารถสอนบทเรียนแก่เรา ซึง่เราสามารถนํามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเราเผชิญอยูใ่น

การดําเนินชีวิตประจําวนัของเรา 

คาํสอนของพระเยซูคริสต์ 

ในคําเทศนาบนภเูขาของพระเยซูท่ีปรากฏในมทัธิวบทท่ี 5-7 นัน้ พระเยซูได้ทรงให้หลายตวัอย่างเก่ียวกบั

วิถีปฏิบตัท่ีิคนยิวในสมยัของพระองค์ได้ทําผิดพลาดในด้านการทําตามธรรมบญัญตัขิองพระคมัภีร์เดมิ  

หลงัจากนัน้พระเยซูได้ทรงอธิบายถึงวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเข้าใจธรรมบญัญตัขิองพระองค์   

คําอธิบายของพระเยซูได้แสดงให้เห็นวา่ หลกัการท่ีอยูเ่บือ้งหลงัธรรมบญัญตัิแตล่ะข้อนัน้มีการนํามาใช้ท่ี

กว้างกวา่คําสัง่ท่ีเฉพาะเจาะจงของมนัอยูไ่มน้่อย 
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มัทธิว 5:21-22 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“ท่านทัง้หลายได้ยนิคาํซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน  ถ้าผู้ใดฆ่าคน ผู้นัน้ 

จะต้อง ถูกพพิากษาลงโทษ เราบอกท่านทัง้หลายว่าผู้ใดโกรธพ่ีน้องของตน ผู้นัน้ 

จะต้องถูกพพิากษาลงโทษ ถ้าผู้ใดจะพูดกับพ่ีน้องว่า ‘อ้ายโง่’ ผู้นัน้ต้องถูก นําไปท่ี

ศาลสูงให้พพิากษาลงโทษและผู้ใดจะว่า ‘อ้ายบ้า’ ผู้นัน้จะมีโทษถึงไฟนรก 

ตลอดทัง้บทนี ้พระเยซูได้ทรงดําเนินไปทีละข้อ และขยายการนํามาใช้ของพระบญัญัติเหลา่นัน้โดยการ

พดูถึงหลกัการท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพระบญัญตัข้ิอนัน้ๆ ดงัเห็นได้จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

การเลีย้งวัวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้รับใช้พระเจ้า 

อาจารย์เปาโลได้ให้คําแนะนําแก่ทิโมธีและคริสตจกัรท่ีทา่นกําลงัดแูลอยู ่และอธิบายว่า  ศิษยาภิบาล

ควรจะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  ในการให้เหตผุลในประเดน็นี ้อาจารย์เปาโลได้อ้างอิงถึงพระบญัญตัิ

ข้อหนึง่ในพระคมัภีร์เดมิ ซึง่เก่ียวข้องกบัการเลีย้งดฝูงูววั รวมทัง้ยงัอ้างอิงถึงคําตรัสของพระเยซูคริสต์ท่ี

เก่ียวข้องกบัคา่จ้างของคนงาน 

1 ทโิมธี 5:17-18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

จงถือว่าผู้ปกครองท่ีปกครองดีนัน้สมควรได้รับเกียรตสิองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ปกครองท่ีเทศนาและส่ังสอน  เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้อครอบ 

ปากวัว เม่ือมันกาํลังนวดข้าวอยู่1 และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน2 

(อ้างอิงมาจาก 1 = เฉลยธรรมบญัญตั ิ25:4, และ 2 = ลกูา 10:7) 

ทัง้พระเยซูและอาจารย์เปาโลตา่งได้แสดงโดยตวัอย่างวา่ ทัง้พระบญัญตัใินพระคมัภีร์เดมิและใน 

พระคมัภีร์ใหมต่า่งก็ได้มีคณุคา่สําหรับเราในปัจจบุนั เพราะวา่หลกัการตา่งๆ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพระบญัญตัิ

ของพระเจ้าแตล่ะข้อนัน้ เป็นสิ่งตรงกบัประเดน็ทัง้หลายท่ีเราเผชิญเป็นปกติ 

ระดับความเร็วที่จาํกัด 

พระคมัภีร์ไมไ่ด้ให้บทบญัญัตท่ีิเจาะจงท่ีบอกเราวา่ต้องทําอะไรบ้างในทกุๆ สถานการณ์ท่ีเราเผชิญ   

ยกตวัอย่างเชน่ พระคมัภีร์ไมไ่ด้มีพระบญัญตัท่ีิกลา่ววา่ “ห้ามขบัรถเกินกว่าระดบัความเร็วท่ีจํากดัไว้” หรือ 

“อยา่เสพย์เฮโรอีน”  แตพ่ระคมัภีร์ได้ให้หลกัการแก่เรา ซึ่งเราสามารถนํามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัแตล่ะ

สถานการณ์ท่ีกลา่วมานี ้
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พระคมัภีร์ได้กลา่วไว้ในโรม 13:1-2 ว่าเรา “ต้องเช่ือฟังผู้ นําของแผน่ดนิ”   บรรดาผู้ นําในประเทศของ

เราได้กําหนดกฏหมายท่ีให้ระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบัระดบัความเร็วของรถยนต์ไว้   ด้วยเหตนีุเ้ราจงึมีความ

รับผิดชอบท่ีต้องเช่ือฟังกฏหมายท่ีจํากดัระดบัความเร็วของรถยนต์เหลา่นี ้เพราะเหตวุา่มีหลกัการท่ีกลา่วไว้

ในโรม 13:1-2 

ชีวติที่ถวายเกียรต ิ

พระคมัภีร์ได้กลา่วไว้ใน 1 โครินธ์ 6:19-20 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) วา่ร่างกายของทา่นเป็น  

“วิหารของพระวิญญาณบริสทุธ์ิซึง่สถิตอยูใ่นทา่น เหตฉุะนัน้ทา่นจงถวายพระเกียรตแิดพ่ระเจ้าด้วยร่างกาย

ของทา่นเถิด ”   ถ้าหากวา่ทา่นจะเช่ือฟังหลกัการนีข้องพระเจ้า ทา่นต้องไมทํ่าลายร่างกายของทา่นด้วยการ

ใช้ยาเสพย์ติด   นอกจากนัน้การใช้ยาเสพย์ติดยงัขดัตอ่กฏหมายของประเทศด้วย  และด้วยเหตนีุจ้งึเป็นสิ่ง

ท่ีผิดด้วยเชน่กนั 

พระคมัภีร์ข้อนีใ้น 1 โครินธ์ยงัพดูถึงหลกัการของการให้เกียรตชีิวิต ซึง่ให้เหตผุลท่ีชดัเจนในการไมใ่ห้ฆา่

ตวัตายอีกด้วย  นอกจากนัน้หลกัการนีย้งัพดูถึงการไมทํ่าแท้งด้วยเชน่กนั 

เป็นสิ่งสําคญัย่ิงท่ีเราศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือค้นหาหลกัการของพระเจ้าสําหรับการดําเนินชีวิต    ขณะท่ี

เราเร่ิมต้นในการจดัรูปแบบพฤตกิรรมของเราตามหลกัการเหลา่นี ้เราก็จะสามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่

เรารักพระองค์  ดมูทัธิว 23:23  

พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยให้เราเข้าใจหลกัการเบือ้งหลงัพระบญัญตัทิัง้หลายของพระเจ้า   พระองค์

จะชว่ยเราให้เห็นถึงวิธีการในการประยกุต์หลกัการเหลา่นีม้าใช้กบัทกุสถานการณ์ท่ีเราเผชิญ   เม่ือเรา

เผชิญกบัปัญหาในชีวิต จงถามตนเองว่า “มีข้อใดในพระคมัภีร์ท่ีให้แนวทางเก่ียวกบัวิธีการในการ

ตอบสนองด้วยวิถีทางท่ีจะทําให้พระเจ้าพอพระทยั?”  

ง. อะไรคือ “นํา้พระทยัของพระเจ้า”? 

เราได้มองดใูนประเดน็ท่ีว่าเราจะสามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรารักพระองค์โดยการเช่ือฟัง 

พระบญัญตัแิละหลกัการตา่งๆ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพระบญัญัตขิองพระองค์ได้อยา่งไร  อีกวิธีการหนึง่ท่ีเรา

สามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรารักพระองค์ก็คือ การยอมมอบสิทธิสว่นบคุคลของเราแก่พระองค์   เรา

สามารถค้นหาข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้จาก การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ในวิชา ความ

โกรธและสิทธิส่วนบคุคล  
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คราวนีใ้ห้เรามาดอีูกวิธีหนึง่ท่ีเราสามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรารักพระองค์    วิธีนัน้ก็คือ การยอม

ทําในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา   หลายครัง้ประเด็นนีถ้กูอ้างถึงวา่เป็น “การทําตามนํา้พระทยัของ

พระเจ้า” ซึง่ก็หมายถึง การทําในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทํา เม่ือพระองค์ทรงทําให้นํา้พระทยันัน้

ชดัเจนตอ่เรา    

ให้เรามาดบูางสิ่งท่ีแตกตา่งกนัซึง่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเร่ิมต้นทําในวนันี ้เด๋ียวนี!้ 

พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเรา และเป็นแผนการท่ีดี นัน่คือ 

1. มาเป็นคริสเตียน

โรม 10:9-10 

2 เปโตร 3:9 

2. หยดุทําบาป

1 เปโตร 2:11 

1 เธสะโลนิกา 5:22 

3. เร่ิมต้นทําสิ่งท่ีถกูต้อง

โรม 12:1, 2, 9 

4. ให้เวลาเพ่ือรับใช้ในงานคริสเตียน

มทัธิว 6:19-21 

5. ตอบสนองตอ่ปัญหา และการทดลองในวิถีทางทีของพระเจ้า

ยากอบ 1:2-4 

6. เรียนรู้ท่ีจะตอบสนองเหมือนอยา่งท่ีพระเจ้าทรงตอบสนอง

โรม 8:29 

7. เรียนรู้ท่ีจะเป็นคนท่ีไวตอ่ความต้องการของคนอ่ืน

1 โครินธ์ 13:4-8 

8. แบง่ปันกบัคนอ่ืนถึงสิ่งท่ีพระคริสต์ได้ทรงกระทําเพ่ือทา่น

1 เปโตร 3:15 
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ทา่นสามารถเร่ิมต้นทําสิ่งเหลา่นีท้ัง้หมดได้ในเวลานี ้  น่ีคือบรรดาสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ท่าน

กระทํา ท่านไมจํ่าเป็นต้องรอจนกวา่จะได้รับหมายสําคญัพิเศษจากสวรรค์ ก่อนท่ีทา่นจะเร่ิมต้นทําสิ่ง

เหลา่นี ้

แตย่งัมีการตดัสินใจอ่ืนๆ อีกท่ีทา่นจะเผชิญในชีวิตของท่าน ซึง่ทา่นต้องได้รับการยืนยนัอย่างหนกัแน่น

วา่สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านกระทํา   ในกรณีเหลา่นัน้ทา่นสามารถแสวงหาทิศทางของ 

พระเจ้าผา่นการอา่นพระคมัภีร์ การอธิษฐาน และการแสวงหาคําแนะนําจากคนของพระเจ้า   

ความม่ันใจส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มาจากพระเจ้า 

ความมัน่ใจสว่นตวันัน้เป็นขอบเขตสว่นบคุคลท่ีมาจากพระเจ้าเพ่ือชว่ยและปกปอ้งเรา  เป็นความ

เช่ือมัน่อนัลึกซึง้   หลายครัง้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงจดัการกบัผู้คนในสิ่งท่ีเจาะจงบางอยา่งซึง่พระองค์ไม่

ต้องการให้พวกเขากระทํา   ยกตวัอย่างเชน่ บางคนมีความเช่ือมัน่สว่นตวัเก่ียวกบัการด่ืมเหล้าองุ่น การดู

ภาพยนตร์ การแตง่ตวั หรือวิธีการใช้เงินของพวกเขา   ความเช่ือ มัน่สว่นตวัอนัลกึซึง้เหลา่นีเ้ป็นส่วนสําคญั

ของนํา้พระทยัพระเจ้าสําหรับบคุคลนัน้ 

พดูอีกแง่หนึง่ก็คือ “เป็นพระบญัญตัสิว่นบคุคล” หรือ “ขอบเขตสว่นบคุคล” ซึง่พระเจ้าได้ประทานแก่

เรา ซึง่อาจไมจํ่าเป็นต้องเป็นพระบญัญตัใินพระคมัภีร์ท่ีพระเจ้าได้ประทานแก่คนทัง้โลกให้เช่ือฟัง  เรา

สามารถแนใ่จได้วา่ความมัน่ใจสว่นบคุคลทัง้หมดท่ีมาจากพระเจ้าเพ่ือเรานัน้จะต้องเป็นขอบเขตซึง่เข้มงวด

ย่ิงกวา่ขอบเขตแหง่ธรรมบญัญตัท่ีิได้ถกูกลา่วไว้ในพระคมัภีร์  

พระเจ้าจะไมป่ระทานความมัน่ใจสว่นบคุคลแก่เราในลกัษณะท่ีวา่ มนัไมเ่ป็นไรท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์นอก

สมรส เพียงเพราะวา่เรารักคนนัน้จริงๆ   เพราะวา่นัน่เป็นการขดัแย้งโดยตรงกบัสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว

ในพระคมัภีร์  

ความเช่ือมัน่สว่นตวัอนัลกึซึง้ท่ีมาจากพระเจ้านัน้ เราจําเป็นต้องสํารวจเชน่เดียวกบัท่ีเราสํารวจในแต่

ละพระบญัญตัขิองพระเจ้า นัน่คือ อะไรคือหลกัการเบือ้งหลงัความมัน่ใจนีซ้ึง่ชว่ยให้เราเข้าใจพระเจ้า และ

ทําไมพระองค์จงึทรงต้องการให้เราตอบสนองด้วยวิถีนี?้ 

ความมัน่ใจสว่นบคุคลคือสิ่งท่ีพระเจ้าได้ทรงนําบคุคลหนึ่งให้กระทํา  เราไมไ่ด้พดูถึงความสนใจสว่นตวั

ท่ีคนๆ หนึง่ได้ตดัสินใจเลือกเอง 
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ความสนใจส่วนตัว 

อีกประเภทหนึง่ของการตดัสินใจทัง้หลายนัน้จะรวมถึงทางเลือกสว่นตวั ซึง่ผู้คนได้ตดัสินใจตาม

รูปแบบการใช้ชีวิตของตน  ยกตวัอยา่งเชน่ บางคนไมช่อบสวมเสือ้ผ้าสีนํา้ตาล ดงันัน้ ทางเลือกของเขาคือ

เลือกสวมใสเ่สือ้ผ้าสีอ่ืน  ซึง่นัน่ก็ไมเ่ป็นไร แตเ่ป็นทางเลือกสว่นตวั ไมใ่ช่ความมัน่ใจท่ีพระเจ้าได้ก่อขึน้มา

ในคนนัน้ 

บางคนเลือกท่ีจะไมกิ่นอาหารบางอย่าง   อาจเป็นเพราะหมอบอกให้งดอาหารเหลา่นัน้เพ่ือประโยชน์

ทางสขุภาพ ในการวางขอบเขตสว่นบคุคลในชีวิตของเราเพ่ือทําตามคําแนะนําของหมอนัน้ย่อมเป็นการ

ตอบสนองท่ีฉลาดแนน่อน   แตน่ัน่ก็ไมจํ่าเป็นต้องเป็นความมัน่ใจสว่นตวัท่ีมาจากพระเจ้าเชน่กนั 

ความม่ันใจส่วนตัวของคนอ่ืนๆ 

เราจําเป็นต้องเคารพในความมัน่ใจสว่นตวัของคนอ่ืนๆ ด้วย 

โรม 14:20-22 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

อย่าทาํลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลย อาหารทุกอย่างปราศจาก 

มลทนิก็จริง แต่ผู้ใดท่ีกินอาหารซึ่งเป็นเหตใุห้ผู้อ่ืนทาํผิด ก็มีความผิดด้วย เป็น

การดีท่ีจะไม่กินเนือ้สัตว์หรือเหล้าองุ่นหรือทาํส่ิงใดๆ ท่ีจะเป็นเหตใุห้พ่ี น้อง

สะดุด  ความเช่ือท่ีท่านมีต่อพระเจ้านัน้ จงยดึไว้ให้ม่ัน ผู้ใดไม่มีเหตท่ีุจะตเิตียน

ตัวเองในส่ิงท่ีตนเหน็ชอบแล้วนัน้ ก็เป็นสุข 

ในขณะเดียวกนัเราก็ยงัต้องระวงัอยา่งย่ิงยวดวา่เราจะไมย่ดัเยียดความมัน่ใจสว่นตวัของเราให้กบัคน

อ่ืน  เพียงเพราะวา่พระเจ้าทรงต้องการให้ทา่นมีความมัน่ใจสว่นตวัในเร่ืองหนึง่ มิได้หมายความวา่คนอ่ืน

ต้องทําตามความมัน่ใจนีข้องทา่นด้วย 

ประเดน็ท่ีสําคญัก็คือ เรารักพระเจ้ามากเสียจนเราต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระองค์ในทกุๆ ด้านของชีวิต

หรือไม?่   มาตรฐานส่วนตวัท่ีเราตัง้ไว้เพ่ือตนเองอาจชว่ยให้เรายกระดบัคณุภาพพฤตกิรรมของเราหรือการ

เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึน้ทกุๆ วนั 

ให้อา่น 1 เปโตร 2:16 และสงัเกตดวู่านํา้พระทยัของพระเจ้านัน้เก่ียวข้องกบัพระบญัญัตขิองพระองค์

อยา่งไรบ้าง 

เราได้เผชิญกบัการตดัสินใจทัง้ใหญ่และเล็กในชีวิตของเรา   พระเจ้าทรงต้องการให้เราเห็น

ความสําคญัของการมองดท่ีูพระองค์สําหรับการทรงนํา    พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับชีวิตของเรา และ
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เป็นแผนการท่ีดี   ไมว่า่จะเป็นการเลือกอาชีพ หรือการตดัสินใจวา่จะแตง่งานหรืออยูเ่ป็นโสด พระเจ้าก็ทรง

มีแผนการสําหรับทา่น 

เยเรมีย์ 29:11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานท่ีเรามีไว้สาํหรับเจ้า เป็นแผนงานเพ่ือ 

สวัสดภิาพ ไม่ใช่เพ่ือทุกขภาพ เพ่ือจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า 

เอเฟซัส 2:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์เพ่ือให้

ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดาํริไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เรากระทาํ  

เราอาจไมย่อมรับรู้ถึงแผนการของพระเจ้า หรือบางทีเราก็สามารถอธิษฐานได้วา่ “พระเจ้าข้า ลกู

ต้องการทําสิ่งท่ีพระองค์ทรงต้องการให้ลกูกระทํา  โปรดช่วยให้ลกูเห็นถึงสิ่งท่ีพระองค์ทรงต้องการให้ลกูทํา

ด้วยเถิด”    พระเยซูได้ทรงแสดงถึงการผกูพนัตวัของพระองค์ในการทําตามแผนการของพระเจ้าท่ีมีสําหรับ

ชีวิตของพระองค์ 

ยอห์น 5:19-20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า พระบุตรจะกระทาํ

ส่ิงใดตามใจไม่ได้ นอกจากท่ีได้เหน็พระบิดาทรงกระทาํ เพราะส่ิงใดท่ีพระบิดา

ทรงกระทาํ ส่ิงนัน้พระบุตรจึงทรงกระทาํด้วย 20 เพราะว่าพระบิดาทรงรัก 

พระบุตรและทรงสาํแดงให้พระบุตรเห็นทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทาํ   

ให้เราทําตามแบบอยา่งของพระเยซู และตัง้ใจทําสิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราทําในทกุๆ วนั   
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บทที่ 4
ผลดีจากการเช่ือฟังพระเจ้า 

จะเกิดอะไรขึน้เม่ือเราเช่ือฟังพระเจ้า?   หลายครัง้เรามิได้ตระหนกัถึงผลลพัธ์อนัทรงพลงัจากการเช่ือฟัง

ของเรา และการท่ีมนัจะสง่ผลกระทบตอ่คนอ่ืนๆ    

เม่ือโมเสสได้นําชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ และเตรียมพวกเขาเพ่ือเข้าสูแ่ผน่ดนิแหง่พนัธสญัญนัน้

โมเสสได้ให้ขา่วสารท่ีชดัเจนจากพระเจ้าแก่พวกเขา 

เฉลยธรรมบัญญัต ิ11:26-28 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“ดูเถดิ วันนีข้้าพเจ้าได้นําคาํอวยพรและคาํสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทัง้หลาย  

ถ้าท่านกระทาํตามพระบัญญัตขิองพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้า

บัญชาท่านในวันนี ้ท่านก็จะเป็นไปตามพรนัน้  ถ้าท่านไม่กระทาํตามพระบัญญัติ

ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่หันเหไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชา

ท่านในวันนีไ้ปตดิตามพระอ่ืนซึ่งท่านไม่รู้จัก ท่านก็จะเป็นไปตามคาํสาปแช่งนัน้ 

พระเจ้าตรัสอย่างชดัเจนว่าถ้าชนชาติอิสราเอลเช่ือฟังพระองค์ พวกเขาก็จะได้รับพระพรในชีวิต   และน่ี

ก็เป็นความจริงอยา่งเดียวกนัสําหรับพวกเราในทกุวนันีด้้วย นัน่คือถ้าเราเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า เรา

จะเห็นพระพรของพระองค์ในชีวิตของเรา 

การเช่ือฟังพระเจ้ามิได้ทําให้เราได้มาซึง่ความรอด หรือไม่ได้เป็นตัว๋ผา่นเข้าสวรรค์เพราะ วา่ความรอด

เป็นของขวญัอนัประเสริฐจากพระเจ้า  การเช่ือฟังแสดงให้เห็นวา่เราต้องการท่ีจะดําเนินชีวิตใน

ความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องกบัพระองค์  และยงัแสดงถึงความรักท่ีเรามีตอ่พระเจ้าด้วย  เราทกุคนล้วนต้องการ

ขอบเขตของพระเจ้าเพ่ือปกปอ้งเราจากสิ่งท่ีทําลายล้างซึ่งสามารถทําลายชีวิตของเรา 

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะใช้เพ่ือสํารวจดผูลของการเช่ือฟังนัน้ คือการตอบคําถามเหล่านี ้

การเช่ือฟังพระเจ้าสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของเรกบัผู้คนเหลา่นีอ้ย่างไร? 

1. พระเจ้า

2. ตวัเอง
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3. พอ่แมแ่ละครอบครัวของเรา

4. ลกูๆ ของเรา

5. เพ่ือนๆ ของเรา

6. เพ่ือนร่วมงานของเรา

7. คนอ่ืนๆ ซึง่รวมถึงผู้คนซึง่เราไมรู้่จกั 

การท่ีทา่นเลือกวา่จะเช่ือฟังพระเจ้าอยา่งไรนัน้ จะไมส่ง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของทา่นกบัพระเจ้าเทา่นัน้

แตย่งัสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ท่ีทา่นมีกบัผู้คนท่ีอยูล้่อมรอบทา่นด้วย 

โยเซฟเผชญิกับการตัดสินใจที่ยากลาํบาก 

ในขณะท่ีเป็นเดก็หนุม่ โยเซฟได้ถกูขายโดยพวกพ่ีชาย และสิน้สดุลงท่ีการเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ ณ บ้าน

ของโปทิฟาร์  แตไ่มน่านนกัเราก็ได้เห็นผลจากการเช่ือฟังพระเจ้าของเขา 

ปฐมกาล 39:2-4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

พระเจ้าทรงสถติอยู่กับโยเซฟ โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว เขาอยู่ในบ้านคนอียปิต์นาย

ของเขา นายก็เหน็ว่าพระเจ้าทรงสถติอยู่กับโยเซฟ และพระเจ้าทรงโปรดให้การ

งานทุกอย่างท่ีกระทาํเจริญขึน้มากในมือของโยเซฟ     โยเซฟรับใช้ถูกใจนาย 

นายก็ตัง้ให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้าน และมอบทรัพย์สิ่งของทัง้ปวงไว้ในความ

ดูแลของโยเซฟทัง้สิน้ 

หลงัจากนัน้ระยะหนึง่ ภรรยาของโปทิฟาร์ก็พยายามท่ีจะยัว่ยวนโยเซฟ  โยเซฟต้องเผชิญกบัการ

ตดัสินใจท่ียากลําบาก นัน่คือหากเขาตดัสินใจเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า เขาอาจทําให้ภรรยาของโปทิฟาร์ไม่

พอใจ 

ปฐมกาล 39:6-9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

โยเซฟนัน้เป็นคนสวยหน้าตาคมคาย อยู่มาภายหลังภรรยาของนายมองดูโยเซฟ

ด้วยความปฏิพัทธ์ และชวนว่า “มานอนกับฉันเถดิ” แต่โยเซฟไม่ยอม  ข้าพเจ้าจะ

ทาํความผิดใหญ่หลวงนีอั้นเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้” 

โยเซฟได้เลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า และไมน่านนกัก็ต้องเผชิญกบัปัญหาใหญ่   ภรรยาของโปทิฟาร์ได้

กลา่วหาวา่โยเซฟพยายามทําการขม่ขืนเธอ แล้วโยเซฟก็ต้องถกูจบัเข้าคกุ 
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อาจมีบางเวลาท่ีเราต้องเผชิญกบัปัญหาใหญ่ๆเพราะการเช่ือฟังพระเจ้า แตอ่ยา่ลืมว่า  พระเจ้าทรง

สถิตกบัโยเซฟในแตล่ะสถานการณ์ เชน่เดียวกนัพระเจ้าก็จะทรงชว่ยเราในการเผชิญกบัทกุๆ ปัญหาท่ีเข้า

มาในชีวิตของเรา อนัเป็นผลจากการเช่ือฟังของเราด้วย 

ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก 

ในพระธรรมดาเนียลบทท่ีสาม เราพบเร่ืองราวของชายหนุ่มสามคนผู้ซึง่ถกูผลกัเข้าสูส่ถานการณ์ท่ี

ยากลําบากเพราะพวกเขาตดัสินใจเลือกทําสิ่งท่ีถกูต้องและเช่ือฟังพระเจ้า  พวกเขาได้รับคําบญัชาให้ก้ม

กราบและนมสัการรูปเคารพของกษัตริย์เนบคูสัเนสซาร์ท่ีทําขึน้ใหม่ 

เม่ือพวกเขาปฏิเสธท่ีจะสวดอธิษฐานตอ่รูปเคารพนี ้พวกเขาก็ถกูนํามาตอ่หน้ากษัตริย์  กษัตริย์

เนบคูสัเนสซาร์ได้ให้พวกเขาตดัสินใจอีกครัง้วา่จะกราบและนมสัการรูปเคารพนี ้หรือจะถกูโยนลงไปในเตา

ไฟ  พระเจ้าได้ทรงชว่ยชดัรัค เมชาค และเอเบดเนโก อยา่งอศัจรรย์จากความตายในไฟ และพวกเขาได้

ออกมาจากเตาไฟนัน้โดยท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละไมเ่ป็นอะไรเลยแม้แตน่ิดเดียว    กษัตริย์เนบคูสัเนสซาร์และทัง้

ชนชาตนิัน้ได้รับผลกระทบอยา่งมากจากการเช่ือฟังของพวกเขา 

สถานการณ์สว่นใหญ่ท่ีเราเผชิญเป็นประจํานัน้อาจไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีโลดโผนมากเทา่กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้กบั

ชายหนุม่ทัง้สามในเหตกุารณ์นี ้   อย่างไรก็ตามไมว่า่ปัญหาจะเล็กน้อยหรือใหญ่โต การตดัสินใจเลือกท่ีจะ

เช่ือฟังพระเจ้าของเรานัน้จะสง่ผลกระทบท่ีสําคญัทัง้ตอ่ตวัทา่นและตอ่ผู้คนท่ีอยูล้่อมรอบชีวิตเราเสมอ 

การเช่ือฟังของไบรอัน 

ไบรอนัตดิยาเสพย์ติดและได้ขโมยทรัพย์สินของผู้ อ่ืนไปซือ้ยา   หลงัจากท่ีเขาได้เข้ามาในศนูย์พกัพิง

ของทีนชาล์ลเล้นจ์และได้ละทิง้วิถีชีวิตเก่าของเขา  ไมน่านเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายของการมี

ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซ ู หลายเดือนถดัมาขณะท่ีเขากําลงัอธิษฐานและอา่นพระคมัภีร์อยู ่เขารู้สกึ

เหมือนพระเจ้ากําลงัตรัสกบัจิตใจของเขาวา่ให้เอาเงินท่ีได้จากการขโมยจากธนาคารแหง่หนึง่คืนกลบัไปให้

ธนาคารแหง่นัน้ 

หลงัจากท่ีเขาเรียนจบหลกัสตูรจากศนูย์ทีนชาล์ลเล้นจ์และได้งานทําแล้ว เขาเร่ิมสะสมเงินเพ่ือจะคืน

ให้ธนาคาร    ท่ีแรกเขาคิดท่ีจะให้ใสเ่งินสดนัน้ลงในซองเงินฝากของธนาคาร และสง่ไปให้ธนาคารแหง่นัน้

พร้อมกบับนัทกึข้อความโดยไมล่งลายมือช่ือ   แตภ่ายในจิตใจของเขา เขารู้สกึวา่พระเจ้าทรงทําให้เขา

สํานกึวา่เขาไมค่วรใช้กลยทุธ์นี ้

ในท่ีสดุไบรอนัได้เก็บเงินสะสมนัน้ไว้ และโทรศพัท์ไปหาประธานธนาคารเพ่ือทําการนดัหมายเพ่ือสง่

มอบเงินจํานวนนัน้คืนแก่ธนาคาร     เลขานกุารได้ทําการนดัหมายให้เขา แตภ่ายหลงัทางธนาคารได้
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โทรศพัท์กลบัมาแจ้งว่าธนาคารจําเป็นต้องโทรรายงานตํารวจถึงแผนการท่ีเขากําลงัจะทํานัน้  สิ่งนีทํ้าให้

ไบรอนัตกอยูใ่นจดุท่ียากลําบาก เพราะวา่ตวัเขากําลงัอยูใ่นระหวา่งการรอลงอาญาในคดีอ่ืน    ถ้าหาก

ตํารวจตดิตามผลเก่ียวกบัการกระทําตา่งๆ ของเขา เขาคงต้องจบลงด้วยการถกูจบัขงัคกุ เพราะเหตแุหง่

การเช่ือฟังพระเจ้า 

ในวนัท่ีเขาไปพบประธานธนาคารเพ่ือคืนเงินนัน้ เขาได้เผชิญกบัสิ่งท่ีไมค่าดคิดหลายอยา่ง  สิ่งแรก 

ประธานธนาคารต้องการรู้วา่ทําไมเขาจงึคืนเงินนัน้ให้   น่ีเป็นโอกาสดีสําหรับไบรอนัท่ีจะได้พดูถึงการ

เปล่ียนแปลงในชีวิตท่ีพระเยซูได้ทรงกระทําเพ่ือเขา  การสนทนานัน้นานถึง 45 นาที 

เม่ือเขาออกจากสํานกังานของประธานธนาคาร ไบรอนับอกวา่ “รู้สกึราวกบัวา่สิ่งท่ีหนกัราว 200 

กิโลกรัม ถกูยกออกจากไหลข่องผม!”  ในอีกหลายวนัและหลายปีตอ่มา ไบรอนัสามารถมองย้อนกลบัไป

และเห็นประโยชน์ท่ีเขาได้รับ ซึง่เป็นผลจากการเช่ือฟังพระเจ้าของเขา นัน่คือการท่ีเขาไมต้่องมานัง่เสียใจ

หรือเสียดาย ไมต้่องหวาดกลวั มีแตส่นัตสิขุของพระเจ้าเท่านัน้ 

แท้ท่ีจริงการเช่ือฟังพระเจ้าของไบรอนัสง่ผลกระทบตอ่ผู้คนไกลเกินกวา่ท่ีเขาจะคาดถึง   มนัได้สง่ผล

กระทบตอ่ประธานธนาคารคนนัน้อย่างใหญ่หลวงเกินกวา่ท่ีไบรอนัจะคดิได้  มีแตพ่ระเจ้าเทา่นัน้ท่ีทรงรู้วา่มี

ผู้คนอีกมากมายท่ีประธานธนาคารคนนีไ้ด้บอกเลา่เก่ียวกบัการกระทําของเขา   และผู้คนท่ีไบรอนัไมเ่คย

พบเจอมาก่อนได้ยินถึงการเช่ือฟังของเขา และได้รับความกล้าหาญท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกนั 

ทัง้ผู้คนในพระคมัภีร์ และผู้คนในปัจจบุนัดงัตวัอยา่งของไบรอนันี ้ตา่งเป็นหลกัฐานท่ีบอกถึงผลดีของ

การเช่ือฟัง  ในท่ีนีมี้พระคมัภีร์บางข้อท่ีพดูถึงผลบางอยา่งจากการเช่ือฟัง 

1. อพยพ 19:3-6

2. เฉลยธรรมบญัญตัิ 11:26-28

3. โยบ 36:11

4. สภุาษิต 2:21

5. เยเรมีย์ 7:23

6. มาลาคี 3:7-12

7. ยอห์น 14:15-16

8. ยอห์น 14:21, 23

9. ยอห์น 15:10-11

10. โรม 5:18-19

11. โรม 6:16

12. โรม 6:23
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13. โรม 13:1-6

14. เอเฟซสั 6:1-3

15. ฮีบรู 5:8-9

16. 1 เปโตร 2:13-17

อีกหนึง่วิธีท่ีทําให้เราสามารถเห็นผลจากการเช่ือฟังพระเจ้าได้คือ การจดบนัทกึประสบการณ์ตา่งๆ ใน

ชีวิตประจําวนัของเราซึง่เราได้มีโอกาสเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า  วา่เกิดอะไรขึน้บ้างในประสบการณ์

เหลา่นัน้? อาจจะไมไ่ด้ต่ืนเต้นโลดโผนเทา่กบัประสบการณ์ของไบรอนันกั  

หลายครัง้การตดัสินใจเลือกเช่ือฟังในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ อาจดเูหมือนวา่ไมมี่ผลกระทบตอ่ชีวิตของเรา

เทา่ไหร่นกั   แตป่ระสบการณ์แหง่การเช่ือฟังเหลา่นัน้ได้เตรียมเราสําหรับการท้าทายท่ีใหญ่กวา่ซึง่เราจะ

เผชิญในวนัข้างหน้า  ดงันัน้ในความเป็นจริงแล้ว การเช่ือฟังเล็กน้อยเหลา่นีไ้ด้สง่ผลกระทบท่ีใหญ่หลวงตอ่

ชีวิตของเราเม่ือถกูมองในระยะยาว  

ลูกา 16:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

คนท่ีสัตย์ซ่ือในของเล็กน้อยจะสัตย์ซ่ือในของมากด้วย และคนท่ีอสัตย์ในของ

เล็กน้อย จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน 
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บทที่ 5 
ผลลัพธ์จากการไม่เช่ือฟังพระเจ้า 

จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเราไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า?  ซาตานต้องการให้เราเช่ือวา่จะไมมี่สิ่งเลวร้ายอะไรเกิดขึน้แก่

เราหรือแก่คนหนึง่คนใดเม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า   แตน่ี่ไมเ่ป็นความจริง   พระคมัภีร์สอน

อยา่งชดัเจนวา่การไมเ่ช่ือฟังพระเจ้านัน้เป็นสิ่งท่ีผิด 

พระคมัภีร์ใช้พยญัชนะท่ีเรียบง่ายสามตวัในการบรรยายการไมเ่ช่ือฟังทัง้หมด นัน่คือบาป   พระเจ้า

ทรงสญัญาวา่ความบาปทัง้หมดจะถกูลงโทษ   การลงโทษนัน้อาจจะไมไ่ด้มาถึงเราแบบทนัทีทนัใดเสมอไป 

แตจ่ะมาถึงอยา่งแนน่อน 

ก. เราได้บทเรียนอะไรบ้างจากการไม่เช่ือฟังของคนอ่ืน? 

พระเจ้าได้ทรงจดัเตรียมภาพท่ีสตัย์จริงย่ิงนกัของผู้คนในพระคมัภีร์   เม่ือเราอา่นพระคมัภีร์เราไมเ่พียง

แคเ่ห็นความสําเร็จของคนเหลา่นัน้เทา่นัน้ แตเ่รายงัเห็นถึงความผิดพลาดและความบาปตา่งๆของพวกเขา

ด้วย  พระคมัภีร์กลา่ววา่เร่ืองราวเหลา่นีถ้กูวางไว้เพ่ือเป็นแบบอยา่งให้เรา เพ่ือว่าเราจะสามารถเรียนรู้จาก

ความผิดพลาดทัง้หลายของพวกเขา และไมทํ่าผิดพลาดอยา่งนัน้อีกในการดําเนินชีวิตประจําวนัของเรา 

สิ่งท่ีพระเจ้าตรัสกบัชาวยิวเม่ือหลายพนัปีก่อนก็ยงัคงความสตัย์จริงจนถึงวนันี ้

เฉลยธรรมบัญญัต ิ11:26-28 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ดูเถดิ วันนีข้้าพเจ้าได้นําคําอวยพรและคาํสาปแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทัง้หลาย ถ้า

ท่านกระทาํตามพระบัญญัตขิองพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชา

ท่านในวันนี ้ท่านก็จะเป็นไปตามพรนัน้ ถ้าท่านไม่กระทาํตามพระบัญญัตขิอง

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่หันเหไปเสียจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านใน

วันนีไ้ปตดิตามพระอ่ืนซึ่งท่านไม่รู้จัก ท่านก็จะเป็นไปตามคาํสาปแช่งนัน้’ 
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อาดัมและเอวาในสวนเอเดน 

การไมเ่ช่ือฟังทัง้หมดจะมีผลกระทบมาถึงเราเสมอ   อาดมัและเอวาได้เรียนรู้สิ่งนีใ้นสวนเอเดน  ซาตาน

ได้มาพร้อมกบัคําถามวา่ “จริงหรือท่ีพระเจ้าตรัสห้ามวา่ ‘อยา่กินผลจากต้นไม้ใดๆ ในสวนนี’้?”  

(ปฐมกาล 3:1—ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม)  

เอวาตอบสนองโดยคําบญัชาของพระเจ้าท่ีกลา่ววา่ ถ้าหากเรากินผลจากต้นไม้ท่ีอยู่กลางสวนนัน้ เรา

จะตาย (ข้อ 2-3) 

แล้วเอวาก็ตกลงไปในหลมุพรางท่ีซาตานใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จนถึงทกุวนันี ้และเธอก็เช่ือในคํา

หลอกลวงของมนั 

ปฐมกาล 3:4-5 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

งูจึงพูดกับหญิงนัน้ว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า เจ้า

กินผลไม้นัน้วันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึน้ในวันนัน้ แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า 

คือสาํนึกในความดีและความช่ัว” 

แทนท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า เอวาเลือกท่ีจะเช่ือซาตานและเพลิดเพลนิกบัการกินผลไม้ต้องห้ามนัน้ และ

อาดมัก็ทําอยา่งเดียวกนัด้วย    ความพงึพอใจนัน้จะอยูเ่พียงแคไ่มก่ี่นาที แตก่ารไมเ่ช่ือฟังเพียงอยา่งเดียวนี ้

ได้สง่ผลกระทบแบบทําลายล้างมาอยา่งตอ่เน่ืองและยาวนาน  การกระทํา “เล็กๆ” จากการไมเ่ช่ือฟังนีไ้ด้

เปล่ียนโลกทัง้โลกและนํามาซึง่คําแชง่สาปของบาปท่ีเข้ามาสูชี่วิตของเอวาและของผู้คนทัง้โลก   ปัจจบุนันี ้

เรายงัคงทนทกุข์อยูภ่ายใต้ผลลพัธ์จากการไมเ่ช่ือฟังของเธอ  

กษัตริย์ดาวดิกับนางบัทเชบา 

ใน 2 ซามเูอล 11-12 เราพบเร่ืองราวของกษัตริย์ดาวิดและการไมเ่ช่ือฟังของทา่น กบัเร่ืองราว 

โศกนาฎกรรมท่ีเกิดจากการทําบาปของเขา  ทกุอย่างเร่ิมต้นจากการกระทําเล็กๆเพียงอยา่งเดียวคือ

อารมณ์ความใคร่ โดยเร่ิมจากการท่ีดาวิดได้เห็นผู้หญิงคนหนึง่กําลงัอาบนํา้ และใช้คนไปตามเธอมา แล้ว

ดาวิดก็ร่วมหลบันอนกบัเธอ แม้วา่พระองค์จะทรงรู้ดีวา่เธอแตง่งานแล้วกบัหนึง่ในผู้ นําทหารระดบัสงู   

กษัตริย์ดาวิดไมใ่สใ่จกบัสิ่งท่ีพระเจ้าได้ตรัสห้ามไว้ในพระบญัญตัข้ิอท่ี 7 ของพระบญัญตั ิ10 ประการท่ีวา่ 

“เจ้าจงอยา่ลว่งประเวณีผวัเมียเขา”   (อพยพ 20:14)  

ไมน่านตอ่มากษัตริย์ดาวิดก็ตดิอยูใ่นผลกระทบท่ีเกิดขึน้และตามมาอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ทัง้หมดนัน้ล้วน

เก่ียวพนัโยงใยกลบัไปยงัชว่งเวลาแหง่ความพงึพอใจแคส่ัน้ๆ ท่ีดาวิดได้ทรงทํากบันางบทัเชบา   เพียงไม่

นานเธอก็รายงานตอ่ดาวิดว่าเธอกําลงัตัง้ครรภ์   กษัตริย์ได้บญัชาให้นําตวัสามีของเธอกลบัมาจากสนาม
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รบ และพยายามท่ีจะครอบงําให้เขากลบัไปท่ีบ้านให้เข้าหาภรรยาของเขา เพ่ือว่าดาวิดจะสามารถปกปิด

ความผิดของเขาได้ 

แตอ่รีุอาห์ผู้ เป็นสามีของนางบทัเชบานัน้กลบัเลือกการตอบสนองท่ีน่ายกยอ่ง และตอบปฏิเสธ เขาได้

นอนพกัอยูท่ี่ลานพระราชวงัของดาวิดร่วมกบัพวกทหารยาม เพราะเหตผุลท่ีวา่บรรดาเพ่ือนทหารของเขา

นัน้ล้วนยงัอยูใ่นศกึสงคราม 

เม่ือการพยายามปกปิดความผิดของตนล้มเหลว ดาวิดก็เข้าสูค่วามบาปท่ีใหญ่ขึน้  พระองค์ทรง

วางแผนเพ่ือฆา่อรีุอาห์ โดยการให้ผู้ นํากองทพัท่ีภกัดีของพระองค์นัน้ทรยศอรีุอาห์ ด้วยการมอบเขาไว้ในมือ

ของศตัรูในสนามรบ ซึง่สง่ผลให้อรีุอาห์ถึงแก่ความตาย    ในแตล่ะการตดัสินใจผิดๆ ท่ีดาวิดได้ทํานัน้ ทําให้

คนท่ีได้รับผลกระทบจากความบาปของเขาเพิ่มจํานวนมากขึน้  

ภายหลงัการตายของอรีุอาห์ ดาวิดได้แตง่งานกบันางบทัเชบา และทารกนัน้ก็เกิดมา   แตพ่ระเจ้าไมพ่อ

พระทยัในสิ่งนี ้และสง่ผู้ เผยพระวจนะคือนาธนัให้มาเผชิญหน้ากบัดาวิดในเร่ืองบาปของพระองค์    ทารก

นัน้ต้องตายจากไปในเวลาไมก่ี่วนั   ดาวิดยอมรับในความผิดบาปนัน้ แตย่งัต้องเผชิญกบัผลลพัธ์ทัง้หลายท่ี

ตามมา ซึง่สง่ผลกระทบไปตลอดชีวิตท่ีเหลือของพระองค์ 

ชา่งนา่เศร้าย่ิงนกัท่ีผู้คนในทกุวนันีย้งัคงอ้างความบาปของดาวิดท่ีได้ทํากบันางบทัเชบาเพ่ือแก้ตวั

ให้กบัความล้มเหลวในการเช่ือฟังพระเจ้าของพวกเขาเอง   

ยงัมีตวัอยา่งให้เห็นอีกมากมายในพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงผลลพัธ์ทัง้หลายจากการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า   ในแต่

ละตวัอยา่งนัน้ล้วนให้ภาพท่ีจริงจงัถึงการท่ีเราไมค่วรทําตามวิถีทางของพวกเขา เหลา่นัน้ มิเชน่นัน้แล้ว จะ

เป็นเราเองท่ีได้รับผลลพัธ์ท่ีเป็นโศกนาฎกรรมจากความบาป 

ความจริงอีกอยา่งหนึง่นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมานีแ้ล้ว คือ  “ความบาปท่ีปลอดภยั” ในความเป็นจริง

นัน้ไมมี่บาปท่ีปลอดภยั แม้ว่าถงุยางอนามยัอาจจะชว่ยลดอตัราความเส่ียงของบคุคลจากการตดิโรค

บางอย่างได้ แตก็่ยงัมีผลกระทบอ่ืนๆ นอกเหนือจากโรคภยัฝ่ายกายภาพท่ีจะตามมา   ทกุๆ การไมเ่ช่ือฟัง

จะเปิดตวัเราให้กบัผลลพัธ์ท่ีทําลายล้างทัง้หลาย 

ข. ส่ีประเดน็หลักเก่ียวกับการไม่เช่ือฟัง 

เม่ือเราสํารวจดอูยา่งใกล้ชิดถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กบัชีวิตของเราเม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า เราพบวา่มีอยูส่ี่

ประเดน็ท่ีเราจําเป็นต้องเข้าใจ   ทัง้ส่ีประเดน็นีคื้อ ผลลพัธ์ตามธรรมชาติ การลงวินยั การลงโทษ และการ

แก้แค้น บอ่ยครัง้ประเดน็เหล่านีม้กัถกูเข้าใจผิด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือมนัเก่ียวพนักบัการไมเ่ช่ือฟัง 

พระเจ้าของเรา 
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1.  ผลลัพธ์ตามธรรมชาต ิ

เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า ยอ่มมีผลลพัธ์เกิดขึน้ตามมาเสมอ   แตผ่ลเหลา่นีไ้มใ่ชผ่ลอนัเดียวกนักบัการ

ลงวินยั และการลงโทษ 

เม่ือพอ่แมบ่อกกบัลกูว่า “อย่าแตะต้องเตา เพราะวา่มนัร้อน”   และถ้าหากลกูไมเ่ช่ือฟังและไปแตะเตา

นัน้ ผลลพัธ์โดยธรรมชาตจิากการกระทํานัน้คือ นิว้มือของลกูจะไหม้ 

ในหนงัสือของ นายแพทย์ เอส ไอ แมคมิลเลน ท่ีมีช่ือวา่ ไม่มีสกัอย่างในโรคเหล่านี ้  (None of These 

Diseases) ได้มีการอภิปรายถึงผลลพัธ์ตามธรรมชาตขิองการเช่ือฟังหรือการไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิอง 

พระเจ้าเก่ียวกบัด้านสขุอนามยับางอยา่ง และวิทยาการทางการแพทย์สมยัใหมไ่ด้รับรองผลลพัธ์ท่ีสร้าง

ความเสียหายจากการไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้าไว้ 

ผลลพัธ์ตามธรรมชาติก็เป็นอยา่งนัน้จริงๆ – คือเม่ือมีการกระทําบางอยา่ง การกระทํานัน้จะเกิดผล

เฉพาะของมนัขึน้ตามการกระทํานัน้ คือมนัเป็นไปโดยธรรมชาต ิ   ผลเหลา่นีไ้มไ่ด้เป็นผลอยา่งเดียวกนักบั

การลงวินยัหรือการลงโทษ   เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า เราอาจจะยงัไมเ่ห็นผลท่ีเกิดขึน้ในทนัที แตเ่ม่ือเวลา

ผา่นไป ผลนัน้ก็จะปรากฏให้เห็นได้อย่างชดัเจน หรือชดัขึน้ 

กาลาเทีย 6:7-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะ

เก่ียวเก็บส่ิงนัน้ ผู้ท่ีหว่านในย่านเนือ้หนังของตน ก็จะเก่ียวเก็บความเป่ือยเน่า 

จากเนือ้หนังนัน้ แต่ผู้ท่ีหว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเก่ียวเก็บชีวิตนิรันดร์จาก 

พระวิญญาณนัน้ อย่าให้เราเม่ือยล้าในการทาํดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เรา 

ก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอันสมควร  เหตฉุะนัน้เม่ือเรามีโอกาส ให้เราทาํดีต่อคนทัง้

ปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวท่ีมีความเช่ือ  

บางครัง้เราอาจมองไมเ่ห็นผลท่ีเกิดขึน้เหลา่นี ้แตค่นท่ีอยู่รอบๆตวัเราอาจเห็นผลเสียหายท่ีเกิดขึน้

เหลา่นัน้   หากทา่นยงัมองไมเ่ห็นผลจากการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าของทา่น ทา่นคงต้องอภิปรายเร่ืองนีก้บัคริส

เตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่กวา่ เพ่ือรับคําแนะนําจากพวกเขา 

เราสามารถเรียนรู้ท่ีจะเห็นผลลพัธ์เหลา่นีไ้ด้จากการอ่านเร่ืองราวตา่งๆ ในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการไมเ่ช่ือ

ฟังของคนอ่ืน  จงค้นหาอยา่งเจาะจงถึงผลท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของพวกเขาท่ีเป็นผลจากความบาป 
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นอกจากนีเ้รายงัสามารถมองเห็นผลจากไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าได้จากการตอบคําถามข้างลา่งนี ้

การไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัคนเหลา่นีอ้ย่างไรบ้าง? 

1. พระเจ้า

2. ตนเอง

3. พอ่แมแ่ละครอบครัวของเรา

4. ลกูๆ ของเรา (ในปัจจบุนันีห้รือท่ีจะเกิดมาในอนาคต)

5. เพ่ือนๆ ของเรา

6. คนอ่ืนๆ ซึง่รวมถึงผู้คนท่ีเราไมรู้่จกั 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการไมเ่ช่ือฟังนัน้เป็นสิ่งท่ีเลวร้ายมาก มนัมากเกินกวา่ท่ีเราจะคดิได้ แท้ท่ีจริงแล้วพวก

เราสว่นใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองเชน่เดียวกบัเอวา เช่น เราจดจ้องอยู่ท่ีการทดลอง ไมย่อมรับรู้ถึงสิ่งท่ี

พระเจ้าตรัส และมองเห็นแตโ่อกาสท่ีจะได้รับความพงึพอใจเพียงชัว่ขณะ   ซาตานจะไมเ่ตือนเราถึงผลลพัธ์

ของความบาปของเรา แตม่นัจะทําให้เราจดจ่ออยูท่ี่ความสขุชัว่ครู่นัน้แทน 

ชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุท่ีจะใช้เพ่ือพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึน้จากการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า คือ ก่อนท่ีเราจะลงมือทํา

(บาป) ให้ทา่นถามคําถามนีก้บัตวัเองก่อน คือถามวา่จะมีผลลพัธ์อะไรเกิดขึน้ถ้าฉันเลือกท่ีจะทําสิ่งนี?้  

พฤตกิรรมนีจ้ะไมเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาต ิดงันัน้ทา่นจําเป็นต้องฝึกฝนตนเอง   คําถามนีอ้าจชว่ยกู้ทา่น

จากปัญหาและความเศร้าสลดใจได้ ถ้ามนัจะทําให้ทา่นสามารถเลือกการเช่ือฟังพระเจ้าได้แทนท่ีการไม่

เช่ือฟังพระองค์ 

2.  การลงวนัิย

เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า หลายครัง้พระองค์จะลงวินยัเรา    การลงวินยันัน้ส่ือถึงแนวคิดของการแก้ไข

ปัญหาด้วย  เปา้หมายของการลงวินยันีเ้พ่ือช่วยให้บคุคลนัน้ดําเนินชีวิตอย่างถกูต้อง คือเพ่ือให้เขาหรือเธอ

เลือกท่ีจะเช่ือฟังในครัง้หน้าถ้าต้องเผชิญกบัการตดัสินใจอีก 

ฮีบรู 12:5-13 ได้อธิบายถึงเหตผุลวา่ทําไมพระเจ้าจงึลงวินยัเรา พระคมัภีร์แปลบางฉบบัใช้คําวา่  

“ตีสอน”  ตามพระคมัภีร์ข้อนีม้ากกวา่ใช้คําว่าลงวินยั  ในพระคมัภีร์มีหลายกรณี คําว่า “ตีสอน/การลงโทษ” 

ถกูใช้เก่ียวกบัการสํานกึท่ีกว้างมากซึง่รวมถึงลกัษณะของการลงวินยัและการแก้ไข 

ฮีบรู 12:10-11 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะบิดาท่ีเป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงช่ัวเวลาเล็กน้อย ตามความเหน็ดีเหน็ชอบ

ของเขาเท่านัน้ แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพ่ือประโยชน์ของเรา เพ่ือให้เราได้
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เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์  เม่ือมีการตีสอนนัน้ดูไม่เป็นท่ีช่ืนใจเลย เป็น

เร่ืองเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสาํราญแก่บรรดาคนท่ีต้อง

ทนอยู่นัน้ คือความชอบธรรมนัน้เอง  

พระเจ้าทรงลงวินยัเราเพราะวา่พระองค์ทรงรักเรา   พระบญัญตัขิองพระองค์ทัง้หมดมีไว้เพ่ือปกปอ้ง

เราจากสิ่งท่ีทําลายชีวิตของเรา 

การควบคมุวินยัถกูใช้พร้อมๆ กบัการคาดหวงัท่ีวา่ชีวิตของบคุคลท่ีไมเ่ช่ือฟังพระเจ้านัน้จะเปล่ียนแปลง

ไปในทางบวก หรือทางท่ีดีขึน้  ไมว่า่จะเป็นรูปแบบใดก็ตามท่ีพระเจ้าทรงใช้กบัชีวิตของเรา การลงวินยัมี

ศกัยภาพพอท่ีจะนําเราไปสู่ความเข้าใจท่ีดีขึน้บนเส้นทางท่ีถกูต้องและเป็นทางท่ีควรเดนิ 

ตวัอยา่งหนึง่ของการลงวินยั คือ การให้บคุคลนัน้ทําหน้าท่ีนัน้ซํา้อีก โดยบคุคลนัน้ต้องทําหน้าท่ีให้

ถกูต้องในครัง้นี ้  ยกตวัอยา่งเชน่ ให้เราสมมตุิวา่เรากําลงัพบปัญหายุง่ยากในการเข้าหาใครคนหนึง่ซึง่มี

ทา่ทีบางอยา่งท่ีทําให้เราขุ่นเคืองใจ   ทกุครัง้ท่ีเราอยูใ่กล้บคุคลนี ้เราพบวา่ตนเองมีปฏิกิริยาไร้ความกรุณา

ปราณีซึง่ไมเ่หมือนอยา่งท่ีพระเยซูทรงแสดงออก   แตเ่รากลบัพบวา่ง่ายมากท่ีเราจะโต้เถียงกบัคนนัน้ และ

โกรธเขา 

พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ท่ีจะรักบคุคลนัน้   “รักเขาหรือ?”  เราถาม “ฉนัหวงัวา่เขาจะออกไปให้พ้น

จากชีวิตฉัน!   ถ้าฉนัไมไ่ด้เห็นเขาอีก ฉนัก็จะเป็นสขุ  การท่ีเขาอยูใ่นชีวิตฉัน คือเหตผุลหนึง่ท่ีทําให้ฉนัตงึ

เครียด   ฉันคงจะสนกุกบัแตล่ะวนัได้ ถ้าไมมี่คนๆ นี!้”     

การลงวินยัของพระเจ้าอาจเป็นการนํา “คนท่ีสร้างความขุน่เคืองใจ” ในลกัษณะนีเ้ข้ามาในชีวิตของเรา

ซํา้แล้วซํา้อีก จนกวา่เราจะเรียนรู้ถึงวิธีตอบสนองตอ่พวกเขาอย่างถกูต้อง คือการตอบสนองในลกัษณะท่ี

แสดงออกถึงความรักและความกรุณา  ดงันัน้แทนท่ีเราจะกลา่วตําหนิท่าทีท่ีไมดี่ของพวกเขา เราควรหนัมา

เรียนรู้วา่จะรับผิดชอบท่าทีและการตอบสนองของเราอย่างไร 

พระเจ้าทรงต้องการให้เราแก้ไขพฤตกิรรมและทา่ทีของเรา แม้วา่อีกฝ่ายจะไมเ่คยเปล่ียนแปลงเลยก็

ตาม 

3.  การลงโทษ

การลงโทษนํามาซึง่ความคดิท่ีวา่ บคุคลท่ีไมเ่ช่ือฟังควรทนทกุข์กบัผลจากการกระทําของเขา  

เปา้หมายแรกสดุของการลงโทษไมใ่ชเ่พ่ือชว่ยแก้ไขปัญหา แตมุ่ง่เน้นไปท่ีคา่ปรับจากพฤตกิรรมท่ีไมเ่ช่ือฟัง

ท่ีเขาหรือเธอต้องจา่ย 
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เปา้หมายในระยะยาวของการลงโทษ คือ เพ่ือนําไปสูพ่ฤติกรรมท่ีได้รับการเปล่ียนแปลง   แตเ่ส้นทางท่ี

จะนําไปสูค่วามก้าวหน้านัน้ต้องเร่ิมต้นท่ีการจา่ยคา่ปรับบางอย่างก่อน และคา่ปรับนัน้ก็มีความเจ็บปวดสกั

ด้วย   “เราหวงัวา่ความเจ็บปวดจากการถกูลงโทษนัน้จะทําให้ทา่นมีแรงจงูใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเอง” น่ี

คือเหตผุลเบือ้งหลงัของการลงโทษ 

บอ่ยครัง้พระเจ้าทรงใช้การลงวินยัเป็นการตอบสนองแรกของพระองค์เพ่ือทําให้เราเช่ือฟัง   อยา่งไรก็

ตามพวกเราบางคนก็ดือ้เกินท่ีจะยอมฟังการแก้ไขของพระองค์  ดงันัน้บอ่ยครัง้พระเจ้าจงึต้องใช้การลงโทษ

แทน เพ่ือทําให้เราเห็นวา่พระองค์ทรงจริงจงัขนาดไหนท่ีจะทําให้เราเปล่ียน 

เม่ือย้อนกลบัไปดคูวามบาปของกษัตริย์ดาวิดกบันางบทัเชบาอีกครัง้ใน 2 ซามเูอล 11-12  การลงโทษ

ของพระเจ้าคือการเอาชีวิตของทารกแรกเกิดไป   น่ีไมใ่ชผ่ลจากการกระทําใดๆ ของทารกนัน้เลย แตเ่ป็นผล

จากความบาปของดาวิดและทา่นกําลงัถกูลงโทษ   เราอาจจะกลา่ววา่ “นัน่เป็นการลงโทษท่ีร้ายแรงเกินไป”   

แตพ่ระเจ้าทรงยตุธิรรมเสมอในการควบคมุวินยัและลงโทษของพระองค์ 

บางครัง้มีทศันะท่ีผิดเก่ียวกบัการลงวินยัของพระเจ้าท่ีมีตอ่เรา  ผู้คนชอบตีความวา่ปัญหาทกุอยา่งท่ี

เข้ามาในชีวิตนัน้เป็นการแสดงออกถึงพระพิโรธของพระเจ้าท่ีมีตอ่พวกเขา   ยกตวัอย่างเชน่ ทกุครัง้ท่ีพวก

เขาสะดดุนิว้เท้า หรือทําแก้วแตก หรือเกิดยางแตก พวกเขามกัจะตีความว่าสิ่งเหลา่นีเ้ป็นการลงโทษของ

พระเจ้า 

แม้วา่จะมีบางครัง้ท่ีพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์ในชีวิตของเราเป็นหนึง่ในเคร่ืองมือเพ่ือลงโทษเรา   แตก็่

ไมค่วรตีความว่า “สิ่งไมดี่” ทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้ตลอดวนันัน้เป็นการลงโทษจากพระเจ้าเสมอ   เพราะพระเจ้า

ไมไ่ด้ทรงหาวิธีการลบัๆ เพ่ือแก้แค้นคนท่ีไมเ่ช่ือฟังพระองค์ 

ในพระคมัภีร์เดมิมีตวัอย่างมากมายเก่ียวกบัวิธีการท่ีแตกตา่งกนัของพระเจ้าท่ีทรงใช้ลงวินยัผู้คนท่ีไม่

เช่ือฟังพระองค์ในแตล่ะครัง้ เชน่ บางครัง้พระองค์ทรงยบัยัง้มิให้ฝนตก สง่ภยัพิบตัจิากแมลงตา่งๆ มา และ

สิ่งอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนัในธรรมชาต ิอนัแสดงถึงความพยายามท่ีจะชว่ยผู้คนให้เห็นถึงความผิดบาปของ

พวกเขา ให้ยอมรับผิด และหนักลบัมาตดิตามพระองค์ 

4.  การแก้แค้น

การแก้แค้นเป็นอะไรท่ีคอ่นข้างจะแตกตา่งไปจากสามประเดน็แรกท่ีเราได้สํารวจมา   การแก้แค้นจะ

มุง่เน้นไปท่ีการตอบแทนบคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีได้ทําผิดตอ่เรา ตวัอยา่งเชน่ ถ้าหากจิมไลตี่น้องชายของเรา 

เราก็คงจะไลตี่จิมหรือน้องชายของเขากลบับ้าง 

การแก้แค้น คือ การเอาความรับผิดชอบในการลงโทษบคุคลท่ีทําผิดนัน้มาไว้ในมือของเราเอง 
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ผู้แก้แค้นมกัจะไมย่อมรับรู้ถึงความสมัพนัธ์และความรับผิดชอบของผู้ มีสิทธิอํานาจ ทัง้ๆท่ีผู้ นําท่ีมีสิทธิ

อํานาจมีสิทธ์ิท่ีจะลงความเห็นถึงการลงวินยัท่ีความเหมาะสมสําหรับบคุคลท่ีไมเ่ช่ือฟังนัน้    โรม 12:17-21 

ได้บอกให้เรารู้ถึงสิ่งท่ีคริสเตียนควรทําเก่ียวกบัการแก้แค้น นัน่คือการแก้แค้นเป็นของพระเจ้า เพราะ

พระองค์ตรัสวา่ “การแก้แค้นเป็นของเรา” 

โรม 12:19 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ดูก่อน ท่านผู้เป็นท่ีรักของข้าพเจ้า อย่าทาํการแก้แค้น แต่จงมอบการนัน้ไว้ 

แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคาํเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า  

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” 

คําสอนในพระคมัภีร์นัน้เป็นสิ่งท่ีชดัเจนท่ีสดุแล้วท่ีวา่ เราต้องตอบสนองตอ่บรรดาผู้ไมเ่ช่ือฟังเหลา่นัน้

ด้วยความกรุณาและความรัก และให้เรามอบการลงวินยัและการลงโทษนัน้ให้แก่ผู้ นําของเราและแก่ 

พระเจ้า 

ไมใ่ชท่กุคนท่ีไมเ่ช่ือฟังจะถกูลงโทษในทนัทีให้สมกบัความผิดของพวกเขา  แตพ่ระวจนะของพระเจ้า

บอกชดัวา่ทกุคนจะต้องเผชิญหน้ากบัพระองค์ในบัน้ปลายของชีวิต เพ่ือรายงานการกระทําทัง้ปวงของ 

พวกเขา  ดงันัน้ความยตุธิรรมอาจจะไมไ่ด้มาในชว่งเวลาท่ีพวกเขายงัมีชีวิตอยู่ แตจ่ะไมมี่ใครสกัคนหนีพ้น 

ความยตุธิรรมของพระเจ้าได้ในวนัท่ีพวกเขาตายไป 

พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยตวัอย่างเก่ียวกบัโศกนาฎกรรมจากผลตา่งๆ ของการไมเ่ช่ือฟัง   ในท่ีนีจ้ะพดูถึง

พระคมัภีร์บางสว่นท่ีพดูถึงผลของการไมเ่ช่ือฟัง  ในขณะท่ีทา่นกําลงัศกึษาแตล่ะตวัอยา่งนี ้ขอให้ทา่นดท่ีู

ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการกระทําของพวกเขาด้วยว่า    พระเจ้าทรงลงวินยัพวกเขาอย่างไรบ้าง?   พระเจ้าทรง

ลงโทษพวกเขาหรือเปลา่ และอยา่งไร?  และผู้คนท่ีเก่ียวข้องนัน้ได้แสวงหาโอกาสท่ีจะแก้แค้น และทําการ

ลงโทษด้วยตวัเองสําหรับการกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังของบคุคลนัน้หรือไม?่ 

1. เฉลยธรรมบญัญัต ิ11:26-28  10. เยเรมีย์ 12:17

2. 1 ซามเูอล 13 และ 14   11. มาลาคี 3:7-12

3. 2 ซามเูอล 11 และ 12   12. โรม 5:18-19

4. โยบ 36:12    13. โรม 6:16

5. สภุาษิต 2:22    14. โรม 6:23

6. สภุาษิต 5:22-23   15. โรม 13:1-6

7. สภุาษิต 6:29    16. 1 เปโตร 2:13-17

8. สภุาษิต 13:13

9. สภุาษิต 15:9-10
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ค. พระเจ้าทรงมีท่าทอีย่างไรต่อคนที่ไม่เช่ือฟังพระบญัญัตขิอง

พระองค์ ? 

บางคนคดิวา่พระเจ้าทรงโกรธเราทกุครัง้ท่ีเราไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระองค์  ผู้คนเช่ือวา่พระเจ้า

ทรงรอคอยให้เราก้าวออกนอกขอบเขตท่ีได้ทรงกําหนดไว้ เพ่ือวา่พระองค์จะสามารถตีเราได้เม่ือออกนอก

ขอบเขตนัน้ 

บางคนก็ไมย่อมรับรู้ถึงพระเจ้าเลยแม้แตน้่อย และไมส่นใจด้วยวา่พระเจ้าจะทรงรู้สกึอยา่งไรกบัการ

กระทําทัง้สิน้ของพวกเขา 

เม่ือคนหนึง่มาเป็นคริสเตียน บอ่ยครัง้พวกเขามีความกงัวลมากวา่พระเจ้าจะทรงรู้สกึอยา่งไรตอ่พวก

เขา    พระคมัภีร์กลา่วไว้อยา่งชดัเจนในเร่ืองนีว้่าพระเจ้าทรงรักพวกเราแตล่ะคน ทรงรักเราในขณะท่ีเรายงั

ดําเนินชีวิตอยูใ่นความบาป และอยูห่า่งไกลจากพระองค์ 

ดงันัน้อะไรคือท่าทีของพระเจ้าตอ่ผู้คนท่ีไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระองค์? 

1. พระเจ้าทรงโศกเศร้าพระทยัเม่ือเรากระทาํบาป

เหนือทา่ทีอ่ืนใดก็คือ พระเจ้าโศกเศร้าพระทยัเม่ือเราทําบาป  เม่ือพระเยซูทรงคร่ําครวญเพ่ือกรุง

เยรูซาเล็ม พระองค์ได้ทรงแสดงแบบอย่างของความรักและความเศร้าโศกท่ีพระองค์ทรงมีตอ่คนบาปใน

นครนัน้ซึง่ไมย่อมเช่ือฟัง 

มัทธิว 23:37-39 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“โอ เยรูซาเล็มๆ ท่ีได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะ และเอาหนิขว้างผู้ท่ีรับใช้มาหา

เจ้าถงึตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีก

ของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ ดูเถดิ นิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิง้และเริศร้าง ด้วย

เราว่าแก่เจ้าทัง้หลายว่า ตัง้แต่นีต่้อไปเจ้าจะไม่เหน็เราอีก กว่าเจ้าจะออกปาก

กล่าวว่า ‘ขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ’ ” 

2. พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาป

พระเจ้าทรงเกลียดชงัความบาป และพระองค์ทรงรักการเช่ือฟัง   พระเจ้ามิได้ทรงเกลียดชงัคนบาป 

พระองค์ทรงรักพวกเขา  แตค่วามรักของพระองค์ท่ีมีตอ่คนเหลา่นัน้มิได้หมายความวา่พระองค์จะไมรั่บรู้ถึง

การไมเ่ช่ือฟังท่ีเตม็ไปด้วยความบาปผิดเหลา่นัน้  หากเราต้องการเป็น 
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คริสเตียนท่ีเตบิโตเป็นผู้ใหญ่และเข้มแข็งแล้วละ่ก็ เราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะมีท่าทีอยา่งเดียวกนันีต้อ่

ความบาปเหมือนดงัท่ีพระเจ้าทรงมี 

คริสเตียนใหมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแนวความคิดท่ีมีตอ่การกระทําท่ีเตม็ไปด้วยความบาปซึง่เป็น

นิสยัเก่านัน้เสีย  กิจกรรมท่ีเป็นความบาปหลายอยา่งเป็นความพยายามของเราท่ีทําเพ่ือค้นหาความสขุ

ให้กบัชีวิตประจําวนัในอดีตของเรา  และเป็นไปได้ว่ากิจกรรมเหลา่นัน้ยงัมีแรงดงึดดูท่ีหนกัหนว่งท่ีทําให้ 

คริสเตียนใหมเ่หลา่นีห้นักลบัไปสูกิ่จกรรมท่ีเตม็ไปด้วยบาปเหลา่นัน้อีก 

หนึง่ในวิธีการท่ีทรงพลงัเพ่ือใช้ตอ่สู้กบัการทดลองเหลา่นัน้ คือ การพฒันารูปแบบความคดิให้เปล่ียน

ใหมแ่ละเป็นความคิดท่ีใช้ได้เม่ือการทดลองนัน้มาถึง   แทนท่ีจะอ้าแขนรับการยัว่ยวนจากการทดลองนัน้

อยา่งเต้มรูปแบบซึง่มนัเส่ียงตอ่การท่ีเราจะล้มลงในบาปนัน้อีก เราจําเป็นต้องยืนหยดัมัน่คง และบอกวา่ 

“ไม ่ฉนัจะไมเ่ดนิลงไปสูเ่ส้นทางนัน้อีกตอ่ไป  ฉันกําลงัเลือกเช่ือฟังพระเจ้าและจะหนัหลงัให้กบัการทดลอง

นัน้   ฉนัอยากจะมีมมุมองตอ่การทดลองนีอ้ย่างเดียวกบัท่ีพระเจ้าทรงมี นัน่คือพระองค์ทรงเกลียดชงัความ

บาป และนัน่จะเป็นการตอบสนองของฉนัด้วยเชน่กนั”  

การเปล่ียนแปลงของทา่ทีนีอ้าจต้องใช้เวลา แตย่ิ่งเราเลือกการตอบสนองแบบนีม้ากเทา่ไหร่ เราก็ย่ิง

สามารถต้านทานการทดลองได้ง่ายมากขึน้เทา่นัน้ 

ถ้ากษัตริย์ดาวิดใช้กลยทุธ์นีก้บัคืนวนันัน้ท่ีดาวิดเห็นนางบทัเชบาอาบนํา้ กลยทุธ์นีก็้คงปกปอ้งพระองค์

ไว้จากการทําบาปนัน้  ดาวิดคงได้บอกกบัตวัเองวา่ “น่ีแนะ เรารู้วา่หญิงนีไ้ด้แตง่งานแล้วกบัชายอีกคนหนึง่ 

และเราจะไมไ่ลล่า่ความสมัพนัธ์นอกสมรสนี ้ เพราะเรารู้วา่พระเจ้าทรงเกลียดชงัการลว่งประเวณี และเรา

อยากมีทา่ทีอยา่งเดียวกนักบัพระเจ้าท่ีทรงมีตอ่การลว่งประเวณี  เราเลือกท่ีจะเช่ือฟังพระบญัญตัขิอง

พระองค์และมีชีวิตตามพระบญัญตันิัน้”     

3. พระเจ้าทรงอดกลัน้พระทยัต่อคนบาปและต่อคริสเตียนที่ไม่

เช่ือฟัง 

เพราะเหตท่ีุพระเจ้าทรงรักเรา พระองค์จงึทรงอดทนอดกลัน้ตอ่เรา  1 โครินธ์ 13:4  ชีใ้ห้เราเห็นวา่ 

ความอดทนนัน้เป็นเคร่ืองหมายประการแรกของความรัก   พระเจ้าทรงแสดงความอดทนตอ่เรา โดยการ

ทรงยบัยัง้การลงโทษท่ีเท่ียงธรรมของพระองค์ซึง่เราสมควรจะได้รับผลนัน้ในทนัทีท่ีได้ทําบาป  ในโรม 6:23 

กลา่ววา่ “เพราะวา่คา่จ้างของความบาปคือความตาย”   แตส่ว่นใหญ่แล้ว พระเจ้ามิได้ทรงเรียกร้อง

คา่ตอบแทนนีเ้ป็นคา่จ้างในทนัทีในทกุครัง้ท่ีเราได้ทําบาป 
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2 เปโตร 3:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉ่ือยช้าในเร่ืองพระสัญญาของพระองค์ ตามท่ีบางคน

คิดนัน้  แต่พระองค์ได้ทรงอดกลัน้พระทัยไว้ เพราะเหน็แก่ท่านทัง้หลายมาช้านาน 

พระองค์ไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้ผู้หน่ึงผู้ใดพนิาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะให้คน

ทัง้ปวงกลับใจเสียใหม่ 

พระคมัภีร์ข้อนีไ้ด้แสดงให้เห็นวา่ความอดทนของพระเจ้านัน้เป็นการแสดงออกถึงความรักของพระองค์

ท่ีมีตอ่เรา และเป็นความปรารถนาของพระองค์ท่ีจะนําเราให้มาถึงจดุของการกลบัใจจากความบาปของเรา

อยา่งจริงจงั 

4. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุตธิรรม

พระเจ้าทรงประเมินทกุๆ การกระทําของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังด้วยความยตุธิรรมท่ีบริสทุธ์ิ   

พระองค์ไมอ่าจรับสินบนจนมองข้ามความบาปบางอยา่งได้   พระองค์ทรงรู้ถึงความจริงทัง้หมด   พระองค์

มิได้ทําความผิดพลาดใดๆ  และพระองค์ไมจํ่าเป็นต้องขอความชว่ยเหลือจากเราเพ่ือพิจารณาวา่อะไรเป็น

ทางท่ีดีท่ีสดุสําหรับการแก้ไขปัญหาของบคุคลท่ีไมเ่ช่ือฟัง 

คนท่ีไมเ่ป็นคริสเตียนมกัจะโต้แย้งวา่ “จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีพระเจ้าแหง่ความรักจะสง่บรรดาคนท่ีไม่

เคยได้ยินขา่วประเสริฐลงนรก?”   เราสามารถมีความมัน่ใจได้อยา่งเตม็เป่ียมว่าทกุคนจะได้รับ “การ

สอบสวนท่ีเป็นธรรม” จากพระองค์แน ่  

5. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตา

มีบทสดดีุมากมายท่ีเขียนขึน้โดยกษัตริย์ดาวิด ท่ีได้พดูถึงพระเมตตาของพระเจ้า   สดดีุ 106:1 และ 

107:1 กล่าววา่พระเมตตาของพระเจ้านัน้ดํารงอยูเ่ป็นนิตย์   ความเมตตากรุณาของพระเจ้ามีอิทธิพลใหญ่

หลวงตอ่ทกุคนในโลก    เหตเุพราะวา่พระเจ้าทรงเป่ียมด้วยพระเมตตา พระองค์จงึทรงอดทนรอคอย ก่อนท่ี

จะประทานการพิพากษาแก่คนบาปแตล่ะคน   พระเจ้าประทานโอกาสให้แก่ทกุคนท่ีจะมาเป็นบตุรของ

พระองค์เสมอ 

ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียน เราต้องระมดัระวงัท่ีจะไมห่าผลประโยชน์จากความเมตตากรุณาของพระองค์   

แม้วา่พระเจ้าจะทรงเป่ียมด้วยพระเมตตาคณุ ก็ไมไ่ด้หมายความวา่พระองค์จะทรงยอมให้เรามีเสรีภาพ

สามารถทําบาปได้ทกุครัง้ตามท่ีเราต้องการ แล้วหลงัจากนัน้ก็มาหาพระเจ้าเพ่ือขอการให้อภยั 
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เม่ือทา่นเราเร่ืองราวในพระคมัภีร์ หลายครัง้เราคงเห็นพระเมตตาของพระเจ้าท่ีทรงแสดงออก   พระเจ้า

ตรัสกบัโยนาห์ให้ไปท่ีนครนีนะเวห์ และประกาศข่าวการพิพากษาโทษของพระเจ้า  โยนาห์เช่ือฟังพระเจ้า 

และได้ส่ือสารข่าวสารของพระองค์ออกไปอยา่งชดัเจน 

โยนาห์ 3:4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

โยนาห์ตัง้ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดนิวันหน่ึง และท่านก็ร้องประกาศว่า 

“อีกส่ีสิบวัน นีนะเวห์จะถูกควํ่า” 

โยนาห์ 3:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ใครจะรู้ได้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปล่ียนพระทัย คลายจากพระพโิรธอัน

รุนแรงเพ่ือว่าเราจะมิได้พินาศ  

เม่ือพระเจ้าทรงเห็นวา่ประชาชนนัน้กลบัใจ พระองค์ก็ทรงตอบสนองด้วยพระเมตตาคณุแทน 

ความยตุธิรรม 

หากคนหนึง่ปฏิเสธท่ีจะสารภาพความผิดบาปของเขา เป็นไปได้ว่าแม้แตพ่ระเมตตาของพระเจ้าก็คงไม่

สามารถเปล่ียนแปลงท่าทีของเขาได้ 

บทสรุป 
การเลือกเช่ือฟังพระเจ้านัน้เห็นได้ชดัว่าเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุท่ีทา่นสามารถตดัสินใจทําตามได้    

พระเจ้าทรงสญัญาจะประทานพระพรให้เม่ือทา่นเช่ือฟังพระองค์ และคําเตือนทัง้หลายสําหรับการไมเ่ช่ือ

ฟังนัน้ก็ถกูกลา่วไว้อย่างชดัเจนด้วยเชน่กนั 

กาลาเทีย 6:7-8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะ

เก่ียวเก็บส่ิงนัน้ ผู้ท่ีหว่านในย่านเนือ้หนังของตน ก็จะเก่ียวเก็บความเป่ือยเน่า

จากเนือ้หนังนัน้ แต่ผู้ท่ีหว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเก่ียวเก็บชีวิตนิรันดร์จาก

พระวิญญาณนัน้ 

เราทกุคนล้วนแล้วแตไ่มส่ามารถเช่ือฟังพระเจ้าได้อยา่งสมบรูณ์แบบ แตเ่ม่ือเราล้มเหลวแล้ว เรา

จําเป็นต้องหนักลบัมาหาพระองค์ในทนัทีเพ่ือขอความชว่ยเหลือ   เม่ือเราสารภาพบาปของเรา เราก็เปิดตวั

เองออกตอ่พระเมตตาคณุและการให้อภยัของพระองค์ 

ย่ิงเราเช่ือฟังพระเจ้าด้วยความรักมากเทา่ไหร่ เราก็จะย่ิงมีประสบการณ์กบัพระพรของพระเจ้าสําหรับ

ชีวิตมากขึน้เทา่นัน้  เราสามารถเผชิญแตล่ะวนัได้ด้วยความมัน่ใจวา่พระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเราใน

แตล่ะสถานการณ์ท่ีต้องตอบสนองด้วยการเช่ือฟัง  พระเจ้าทรงไว้ซึง่ฤทธ์ิอํานาจทัง้สิน้ท่ีเราจําเป็นต้องมี 

และพระองค์ทรงพร้อมอยูเ่สมอท่ีจะชว่ยเรา  
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