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แบง่ปันชีวิต 
(Handing Out Life) 

 

 

วิธีงา่ยๆ ในการมีความสมัพนัธ์ที่มีคณุคา่ 
ตอ่ทกุรูปแบบความสมัพนัธ์ในชีวิตของคณุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todd A. Biermann 

โดย ท็อดด์ เอ เบยีแมน 



  

HANDING OUT LIFE แบง่ปันชีวติ 4 

 

ในโลกท่ีมีการตดัสินคนมากมาย และหลายคนก็พยายามท าให้หลายสิ่งซับซ้อนขึน้ หนงัสือ Handing 

Out Life/การแบ่งปันชีวิต ประกอบไปด้วยแนวทางในการด าเนินชีวิตและสร้างความสมัพนัธ์ในทางของพระเจ้า 

เราทกุคนตา่งอยู่ในสงัคมท่ีวุน่วายเตม็ไปด้วยสิ่งท่ีท าให้ไขว้เขว ตารางเวลาท่ีขดัแย้งกนั การอทิุศตวัและ social 

media ด้วยสิ่งเหล่านีท้ าให้มีการกล่าวไว้วา่ เราหลายคนต่างไม่ได้มุง่ความคิดและความสนใจในสิง่ท่ีส าคญั

อย่างแท้จริง คือการสื่อสารและความสมัพนัธ์ ท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย และ “สามเหลีย่มแห่งชีวิตสมรส” เป็น

วิธีการท่ีเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพในการเตือนเราในสิ่งท่ีส าคญัตอ่ความสมัพนัธ์กับพระเยซู เมื่อเรามีความ

ความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับพระองค์ ความสมัพันธ์อ่ืนๆ ในชีวิตของเราก็จะเข้มแข็งไปด้วยเช่นกัน และเรายัง

ได้รับการเสริมก าลงัและปรับปรุงพฒันาตนเองในทกุๆ วนั ขอบคณุท่ีแบ่งปันของขวญัในการสร้างความสมัพนัธ์

จากหนงัสือเล่มนี ้ฉนัรู้วา่ฉนัจะมีผลกระทบเชิงบวกในการพฒันาชีวิตคนอ่ืนอีกมากมาย /Kristy Cantleberry, 

Team Leader of The Kristy Cantleberry Realty Team 

บัญญัติ10ประการของพระเจ้านัน้เก่ียวกับความสัมพันธ์ และความสมัพันธ์ส่วนใหญ่เก่ียวกับความ 

สมัพันธ์กบัเพ่ือนมนุษย์ หนังสือ Handing Out Life/การแบ่งปันชีวิต ได้แสดงให้เห็นวา่ ความสมัพันธ์ของเรา

นัน้ได้เปิดเผย-----ความใกล้ชิดหรือขาดความใกล้ชิดกบัพระเจ้า------หนงัสือเลม่นีจ้ะน าคณุในเร่ืองนี ้เร่ิมจาก

ความสมัพันธ์ของคณุกับพระเจ้าและผ่านพระเยซูไปถึงคนอ่ืนๆ หนังสือ Handing Out Life/การแบ่งปันชีวิต 

เป็นประโยชน์ทั ง้ส่วนตัว ต่อกลุ่มและทัง้ค ริสตจักร /Rev. Dr. Dale A. Meyer, President, Concordia 

Seminary, St. Louis, MO 

 เคล็ดลบัในการมีความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงและคุ้มค่าอยู่ในมือของคณุ! อ.ทอดด์ ได้ให้วิธีการง่ายๆในการ

จดจ าและเสริมก าลงั รวมถึงการท าให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้ารวมถึงคนอ่ืนๆ นัน้ชดัเจนและเรียบง่าย 

บนพืน้ฐานของพระวจนะพระเจ้าพร้อมด้วยเนือ้เร่ืองท่ีให้ก าลงัใจ หนังสือเล่มนีจ้ะเปลี่ยนแปลงความสมัพันธ์

ของคณุกับพระเจ้า กบัคูส่มรส ลกูๆ และพ่อแม ่รวมถึงเพ่ือนๆ และแม้กระทัง่ศตัรูของคุณก็ตาม ขอ “ยกนิว้ให้

เลย” ส าหรับหนังสือ Handing out Life! /Dr. Foo Fung Fong, Facilitator (South East Asia), Transform 

World Family Challenge 

เมื่อผมเร่ิมพนัธกิจศิษยาภิบาลเมื่อ 30 กวา่ปีท่ีแล้ว หนงัสือเลม่นีไ้ปอยู่ท่ีไหนมา! อ.ทอดด์ได้สร้างสรรค์

ความจริงท่ีเรียบง่ายและทรงพลัง และน าเสนอในลกัษณะท่ีเรียบง่ายและสร้างสรรค์ มี ความหวงัและการ

เยียวยารักษาส าหรับทกุความสมัพันธ์ผา่นฤทธานภุาพของพระเจ้าในชีวิต โดยการทบทวนท่าประกอบ “ยกนิว้
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ให้เลย” กบัพระองค์ หากคณุได้อ่านและสมัผสัประสบการณ์และพระพรโดย Smalley และ Trent หนงัสือเลม่นี ้

จะช่วยในการน าไปใช้ในชีวิตของคุณ  /Rev. Dr. Robert Kasper, Assistant to the President, Michigan 

District, LCMS 

 ศิษยาภิบาลทอดด์ เบียแมน ได้หนนุใจอย่างมากจากหนงัสือเลม่นี ้เป็นการน าเสนอสิ่งท่ีน าไปใช้ได้เลย 

และการให้ค าปรึกษาท่ีปฏิบัติได้จริง คงไมม่ีหนงัสืออะไรท่ีดีกวา่นีไ้ด้อีก หนงัสือเล่มนีส้ าคญัและเป็นประโยชน์

ตอ่คริสตจักรและสมาชิกในฐานะของพระกายพระคริสต์ เพราะเป็นการกล่าวถึงพระกิตติคณุของพระเจ้าท่ี

รักษาบาดแผลและฟื้นฟูความสัมพันธ์ท่ีแตกหัก และแบ่งปันชีวิตของเราจนถึงนิรันดร์ /Rev. Kevin D. 

Robson, Chief Mission Officer, The Lutheran Church—Missouri Synod 

 หนงัสือเลม่นีไ้ด้ให้เคร่ืองมือท่ีเรียบง่ายและลึกซึง้ ดร. ทอดด์ เบียแมน ปลดปลอ่ยเราจากการให้ตนเอง

เป็นจดุศนูย์กลางในความสมัพันธ์ และเปิดประตแูห่งความสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพกับคนอ่ืนๆ หนังสือเล่มนี ้

เป็นแนวทางท่ีปฏิบตัิได้จริงในการสร้างความเช่ือ น าสนัติสขุ และให้พระพรของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเรา/

Rev. Michael Newman, Pastor and Author, Texas District, LCMS 

 หนังสือ Handing Out Life/การแบ่งปันชีวิต เป็นประโยชน์และช่วยเตือนเราในความสมัพันธ์เพ่ือน

มนุษย์ โดยการเร่ิมจากความสมัพันธ์กับพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์และความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน โดยเฉพาะชีวิต

สมรสในโลกใบนีท่ี้ความสมัพนัธ์ดเูปราะบางและแตกหักได้ง่าย เมื่อคูส่มรสเผชิญกบัอปุสรรคปัญหาเพ่ือจะท า

ให้ชีวิตสมรสของพวกเขานัน้ดีขึน้ หนงัสือเล่มนีจ้ะให้แนวทางท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะอาหารด้านจิตวิญญาณ ซึ่ง

เข้าใจได้ง่ายมาก โดย อ. ทอดด์ เบียแมน นีค้ือของขวญัจากพระเจ้าท่ีท าให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า

แ ล ะ ค น อ่ื น นั ้น ยั่ ง ยื น  /Rev. Dr. Klaus Detlev Schulz, Professor Pastoral Ministry and Missions, 

Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN 

ฉนัไม่สามารถหยดุอ่านหนงัสือ Handing Out Life ได้เลย หนังสือเลม่นีใ้ห้ตวัอย่างท่ีดีมากแก่เราท่ีจะ

สามารถช่วยคนอ่ืนในเร่ืองของความรักท่ีเสียสละ ไมเ่ง่ือนไข และแสดงออกเป็นการกระท า สิ่งท่ีฉนัช่ืนชอบมาก

คือการสอนให้เราต้องส าแดงความรักไมใ่ช่เพียงแคก่ับพระเจ้า คู่สมรส ลกูๆ ครอบครัว พ่ีน้องในคริสตจกัร แต่

หมายถึงทุกๆ คน รวมถึงศตัรูของเราด้วย ฉันอธิษฐานและหวงัว่าทุกคนท่ีอ่านหนังสือเล่มนีจ้ะเป็นพยานท่ี

แท้จริงของพระเยซูแก่คนในโลกใบนี ้ศิษยาภิบาลทอดด์ ขอบคณุมากส าหรับสิทธิพิเศษท่ีให้ฉนัได้อา่นหนังสือ

เลม่นี ้/Rebeca de Franco, Guatemala Director of Lutheran Hour Ministries Intl. 
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 ทอดด์ เบียแมน กล่าวได้ถูกต้องมากเก่ียวกบัความสมัพันธ์ การมีความสมัพันธ์ท่ีเข้มแขง็ในคริสตจัก

นัน้เป็นแบบอย่างท่ีส าคัญและเป็นพระพรให้สมาชิกในครอบครัวของเรา หนังสือง Handing Out Life เป็น

หนังสือท่ีมีพระคริสต์เป็นศนูย์กลางและเป็นหนังสือท่ีทรงคุณค่าท่ีเป็นพระพรให้แก่คริสตจักรและครอบครัว 

ขอบคณุพระเจ้าท่ีผมได้รับใช้เคียงข้างทอดด์และฮีทเตอร์ ภาระใจของพวกเขาต่อชีวิตสมรส และตอ่ผู้รับใช้ใน

คริสตจักรนัน้ช่างพิเศษเพราะได้เสริมก าลงัคริสตจักรและหลากหลายครอบครัวในประเทศและทั่วโลก ผมขอ

แนะน าศิษยาภิบาลทกุคนให้อ่านหนงัสือเลม่นี ้เพราะคริสตจกัรของคณุ สมาชิกในครอบครวัของคณุและชีวิต

สมรสของคณุจะได้รับพระพรอย่างมาก คริสตจกัรของคณุสามารถเชิญอ.ทอดด์มาแบ่งปันพระคมัภีร์ในเร่ือง

ของความสมัพนัธ์ในชีวิตสมรสได้ เพราะสิ่งท่ีเขาได้ค้นพบเป็นประโยชน์ต่อพนัธกิจอย่างมากและเราหวงัวา่คณุ

จะได้รับพระพรเช่นเดียวกัน /Rev. Dr. Darrell Zimmerman, Program Director, Grace Place Wellness 

Ministries, St Louis, MO 

 จากประสบการณ์ในการท างานกับคนมากมายผา่นการให้ค าปรึกษาแก่คู่สมรสและคูค่รอง และเวลา

นับไม่ถ้วนในการศึกษาพระคัมภีร์ท าให้ อ.ทอดด์ ได้เปิดเผยถึงหลักการท่ีส าคัญแต่เรียบง่ายในเร่ืองของ

ความสมัพันธ์ให้แก่ผู้คนมากมาย หนังสือเล่มนีป้ระกอบด้วยเนือ้เร่ืองสัน้ๆ ท่ีผู้อา่นจะได้อ่านชีวิตของเขาและ

เธอ และซาบซึง้ใจในการจัดตัง้สถาบันชีวิตสมรสโดยพระเยซูคริสต์ ส าหรับทุกคนท่ีผิดพลาดหรือล้มเหลวใน

เร่ืองของความสมัพันธ์ซ า้แล้วซ า้เล่า หนังสือ Handing Out Life  จะให้เคร่ืองแก่คุณ โดยการใช้นิว้มือและ

นิว้โป้งของคณุเป็นกุญแจส าคญัและสามารถจดจ าได้ง่ายว่าใครและอะไรท่ีส าคญัท่ีสดุในความรักต่อพระเจ้า

และคนอ่ืนๆ บทเรียนพระคมัภีร์และการอภิปรายเป็นเคร่ืองมือท่ียอดเย่ียมทัง้สว่นตวั กลุม่ย่อย และกลุ่มใหญ่ 

หนงัสือ Handing Out Life ให้ของขวญัท่ีย่ิงใหญ่แก่คูแ่ต่งงานใหม่รวมถึงคนท่ีต้องการความช่วยเหลือในเร่ือง

ของความสมัพนัธ์ /Rev. Mark Frith, Program Director for Outreach of Lutheran Hour Ministries Intl. 

หนงัสือเลม่นีไ้ด้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะได้ให้แบบอย่างตามพระคมัภีร์ในเร่ืองของความสมัพนัธ์

ท่ีทรงพลงัและง่ายในการใช้และเข้าใจ ผู้ เขียนได้แบ่งปันตวัอย่างทัง้ภาพใหญ่และขัน้ตอน รวมถึงการอธิบาย

อย่างชดัเจน หนงัสือเล่มนีส้ าคญัและเป็นประโยชน์มากในการเรียนรู้อย่างลกึซึง้ในเร่ืองของความสมัพนัธ์ และ

สามารถใช้ได้กับผู้อ่านอย่างแพร่หลาย พระคริสต์ทรงเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนีอ้ย่างชัดเจน /Dr. Mark L. 

Biermann, PhD, Provost and Executive Vice President for Academic Affairs, Valparaiso University 
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 ศิษยาภิบาลทอดด์ เบียแมน ได้น าให้ผู้อ่านเข้าใจความสมัพันธ์ของเพ่ือนมนษุย์ในรูปแบบต่างๆ โดย

การใช้เร่ืองเล่า และบทสนทนาท่ีมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง อ.ทอดด์ได้เห็นความเช่ือในพระคริสต์ซึ่งเป็น

ปัจจัยพืน้ฐานท่ีส าคญัในชีวิตสมรส ครอบครัว และชุมชนในมุมกว้าง เพ่ือจะมีความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งและ

เจริญเติบโต และมีเพียงพระคริสต์เท่านัน้ท่ีเป็นแหลง่ของความรักท่ีเสียสละให้กบัคนของพระองค์ในการด าเนิน

ชี วิตตามการทรงเรียกบน โลกใบนี  ้/Rev. John T. Pless, Assistant Professor of Pastoral Ministry & 

Missions, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN 

 อ.ทอดด์ได้น าการรีทรีตชีวิตสมรสทัง้ในอเมริกาและตา่งประทศเป็นระยะเวลาหลายปี ในหนงัสือเลม่นี ้

เขาได้ท าให้สิ่งท่ีเขาได้พดูได้สอนในการรีทรีตหลายต่อหลายครัง้ มาอยู่ในรูปแบบของการเขียน ดงันัน้หนังสือ

เลม่นีจ้ึงเป็นประโยชน์มากในค าสอนของเขาและท าให้เห็นวา่ความรักของพระคริสต์นัน้น าการเปลี่ยนแปลงมา

ในทุกมมุของชีวิตแต่งงานได้อย่างไรบ้าง /Dr. Douglas L. Rutt, Ph. D. Director, International Ministries of 

Lutheran Hour Ministries Intl. 

 ตวัอย่างท่ีได้แบ่งปันไว้ใน หนังสือ Handing Out Life นัน้เข้าใจได้ง่าย บนพืน้ฐานของพระคมัภีร์ ซึ่ง

เป็นแนวทางให้แก่เราในการรักษาล าดบัความสัมพันธ์ในชีวิตของเราได้ถูกต้อง /Aaron Gulyas, Professor, 

Writer & Historian 

 หนงัสือ Handing Out Life เขียนได้ดีมากซึ่งผมซาบซึง้ใจท่ีสดุในเร่ืองของความสมัพนัธ์ในชีวิตสมรสท่ี

มีพระกิตติคณุของพระเจ้าเป็นศนูย์กลาง และมุง่ความคิดและความสนใจไปท่ีพระคริสต์ บนพืน้ฐานของพระ

คมัภีร์ เย่ียมยอด / Rev. Gary Beck 

หนังสือ Handing Out Life นัน้เย่ียมยอดมาก เป็นการน าเสนอความคิดและน าให้เราได้ส รุป

ความสมัพันธ์ของเขาและเธอได้อย่างทนัที ผมเองรู้สึกดีขึน้ในความเป็นไปได้ของความสมัพันธ์ของผมเมื่อได้

อา่นหนงัสือเลม่นี ้ผมวางแผนท่ีจะอา่นหนงัสือเลม่นีอี้กครัง้ในเร็วๆนี ้/Rev. Bertrand Cottam 
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บทน า 
 

ควำมสัมพันธ์ ค าศพัท์ค านีไ้ด้สรุปด้านท่ีส าคญัท่ีสดุไว้ ซึ่งอนัท่ีจริงแล้วคือด้านท่ียากท่ีสดุของชีวิต
เราแต่ละคน ถ้าเราสามารถจัดการความสมัพันธ์ของเราได้เป็นอย่างดี ย่อมส่งผลให้ทุกด้านในชีวิตของเรา

ด าเนินไปได้ดีด้วย แตถ้่าเราสญูเสียการควบคมุความสมัพนัธ์ของเราแล้ว หรือเราไมส่ามารถปฎิสมัพนัธ์กบัคน

อ่ืนๆได้ หรือเราอยู่ในความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่ป็นมิตรตอ่กันแล้วนัน้ ชีวิตของเราจะโดดเดี่ยว คบัข้องใจ และบางครัง้

อาจจะกลายเป็นท้อแท้หมดหวงัได้ในท่ีสุด ผมได้เห็นความจริงเหล่านีเ้กิดขึน้ซ า้แล้วซ า้เล่าตลอดการให้

ค าปรึกษาด้านความสมัพนัธ์ในระยะเวลากวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา นับตัง้แตค่รัง้แรกท่ีผมได้เร่ิมการให้ค าปรึกษาใน

คา่ยฤดรู้อนคา่ยหนึ่ง จนถึงทกุวนันีใ้นฐานะของศิษยาภิบาลอาวโุส 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัพระเจ้านัน้ ส่งผลโดยตรงต่อความสมัพนัธ์ดา้นอ่ืนๆ ซึ่งผมเห็นวา่สิ่งนีเ้ป็น

ความจริงท่ีสดุ แตอ่ย่างไรก็ตามเมื่อคณุได้ใคร่ครวญเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงัแล้วนัน้ ท้ายท่ีสดุแล้วคณุจะเห็นด้วยกบั

ผมว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้านัน้ส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านในชีวิตของคุณ ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ     

พระเจ้าชีวิตของคณุคอ่นข้างจะส่งผลในด้านบวกผา่นทางความสมัพนัธ์นัน้ แต่ถ้าคณุมีความสมัพนัธ์ท่ีไมค่อ่ย

ดีกบัพระเจ้าเท่าไหร่นกั ไมว่า่จะเป็นความกลวั ความโกรธหรือความเฉ่ือยชา มนัก็จะมีผลกระทบตอ่ชีวิตท่ีเหลือ

ของคณุด้วย เพราะคณุสามารถท่ีจะโกรธโลกทัง้ใบนีไ้ด้ หรือด าเนินชีวิตไปแบบล่องลอยโดยไม่รู้ทิศทางหรือ

เป้าหมายของชีวิต 

สิ่งท่ีผมได้เรียนรู้ผ่านชีวิต 50 กว่าปีของผมในการมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนนัน้  คือ การท่ีผมมี

ความสมัพนัธ์กบับคุคลคนหนึ่งได้สร้างความแตกตา่งในชีวิตอย่างสิน้เชิง และคนคนนัน้ คือ พระเยซู การท่ีเรามี

ความสมัพันธ์ท่ีถูกต้องกับพระเยซูคริสต์จะช่วยพัฒนาความสมัพันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆในชีวิตของเราให้ถูกต้อง

ด้วย อนัท่ีจริงแล้วความสมัพนัธ์กบัพระเยซูจะน าเราให้มีความสมัพนัธ์ท่ีมีความพึงพอใจ มีสนัติสขุ มีเป้าหมาย

และมีความช่ืนชมยินดีอย่างแท้จริงในชีวิตของเรา แต่อย่างไรก็ตามถ้าคณุมีความสมัพันธ์ท่ีห่างไกลจากพระ

เยซู หรือมีความสมัพันธ์ท่ีไม่ค่อยดีนักกับพระองค์ ชีวิตของคณุทัง้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความขมขื่น ความโดด

เดี่ยว ความสิน้หวงั จนกระทัง่หมดอาลยัตายอยากกบัทกุสิ่งในชีวิต 
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ท าไมการมีความสมัพนัธ์กบับคุคลคนนีแ้คเ่พียงคนเดียว สามารถสง่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในชีวิต

ของพวกเรา ก็เพราะว่าพระองค์คือผู้ลิขิตชีวิตของเรา และทรงเป็นตวัอย่างของการมีความสมัพันธ์อนัสมบรูณ์

แบบในแบบท่ีเราควรจะมี การเรียนรู้ในสิ่งท่ีพระองค์ทรงสอนเร่ืองความสมัพนัธ์ และการเข้ามามีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกับพระองค์ เราจะมีอิสรภาพจากความผิดพลาดของเรา และมีความหวงัในอนาคต พระองค์ทรงเป็น

แหลง่ก าลงัของการเร่ิมต้นใหมอ่นัสดใส และเป็นผู้น าทางอนัชาญฉลาดของทกุคนท่ีปรารถนาจะได้รับของขวญั

แห่งการอภยัโทษท่ีเราได้มาเปลา่ๆนี ้

ในหลายๆ ปีท่ีผ่านมาผมได้ให้ค าปรึกษาผู้คนนับพันคนนัน้ ท าให้ผมได้ค้นพบกญุแจส าคญัในการมี

ความสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผมได้ค้นพบว่าความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสท่ีพระเจ้าได้ทรงออกแบบไว้ตัง้แต่  

ปฐมกาลนัน้ เป็นดัง่การน าทางให้กบัทุกๆรูปแบบความสมัพันธ์ การได้เข้าใจถึงความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต

สมรสนัน้ คณุจะเข้าใจรูปแบบความรักของพระเยซูท่ีทรงรักคณุและทรงเป็นผู้น าทางให้แก่คณุ การเข้าใจถึง

ชีวิตสมรสท่ีได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบนัน้ คุณจะสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของชีวิตสมรสกับ

ความสมัพันธ์อ่ืนๆ ทุกรูปแบบได้ ในกรณีท่ีเราพยายามแล้วแต่ไม่เกิดผล อนัท่ีจริงเราไม่สามารถท าได้อย่าง

สมบรูณ์ ดงันัน้เราต้องกลบัมาท่ีจุดเร่ิมต้นคือความสมัพันธ์ของเรากับพระเยซูอยู่เสมอ พระองค์ทรงช าระล้าง

ความผิดพลาดตา่งๆของเราไป และประทานให้เราสะอาดปราศจากมลทิน จากนัน้พระองค์ทรงประทานก าลงั

ให้เรามีความช่ืนชมยินดีในตัวของเรา เหมือนเป็นการลงทุนเพ่ือให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสัมพันธ์อัน

ประเมินคา่ไมไ่ด้กบัผู้ อ่ืน 

จริงๆแล้วเป็นสิ่งท่ียากมากในการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างท่ีพระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนในเร่ืองของ

ความสมัพนัธ์ ผมได้แสวงหาวิธีการสอนท่ีเรียบง่ายเท่าท่ีจะท าได้และสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ในแบบท่ีจดจ าได้ 

ขอบคณุพระเจ้าท่ีวิธีการสอนแบบนีก้็พบเช่นเดียวกนัในค าสอนของพระเยซู สิ่งท่ีพระเยซูได้สอนเก่ียวกับเร่ือง

ชีวิตสมรสและความสมัพันธ์นัน้เรียบง่าย อนัท่ีจริงกญุแจส าคญัในเร่ืองนีจ้ากพระคมัภีร์ท่ีคอ่นข้างรัดกมุทีเดียว 

(คณุต้องอา่นหนงัสือเลม่นีต้อ่ไปเพ่ือจะรู้วา่มนัคืออะไร) การใช้ท่าและภาพประกอบของมือและนิว้มือจะช่วยให้

เราจดจ าเนือ้หาตา่งๆในหนงัสือเล่มนีไ้ด้ ไมว่่าเราจะไปท่ีไหนหรือท าอะไรก็ตาม ผมได้ค้นพบวา่การใช้มือและ

นิว้มือเพ่ือประกอบการสอนในเร่ืองความสมัพันธ์นัน้ท าให้ผู้คนมากมายจากหลายประเทศและหลากหลาย

วฒันธรรมสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและน าไปใช้ได้จริง 
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เพ่ือจะช่วยให้หนังสือเล่มนีส้ามารถถกูน าไปใช้ได้จริง คร่ึงแรกของหนงัสือเล่มนีจ้ะเป็นเร่ืองราวท่ีเป็น

อปุมาอปุไมยในชีวิตของเรา ตวัละครและความสมัพนัธ์ในเร่ืองราวนีจ้ะน าเสนอแนวคิดท่ีเห็นได้ชดัและเป็นจริง

ในชีวิตของเรา และอาจจะมีหลายคนท่ีเข้าถึงตวัละครหลายหลากแบบในอปุมาอปุไมยนี ้ 

ส่วนคร่ึงหลงัของหนังสือเล่มนีจ้ะน าเสนอหลักการหรือบทเรียนท่ีได้จากเร่ืองราวอปุมาอปุไมยแบบ

ขยายความในคร่ึงแรกของหนงัสือ ผู้อา่นท่านใดต้องการหลกัการปฏิบตัิโดยไมอ่ยากอา่นเนือ้เร่ือง ท่านสามารถ

เปิดไปในสว่นของบทเรียนท่ีได้จากเร่ืองนีไ้ด้เลยครบั หรือผู้อ่านท่ีสนุกไปกับการเลา่เร่ือง ท่านสามารถเปิดไป

หน้าถัดไปได้เลยครับ และเพ่ือท่านผู้อ่านจะได้เห็นแนวคิดจากเร่ืองราวนีเ้อง ไมว่่าคณุผู้อา่นจะเลือกอย่างไรก็

ตาม ผมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การค้นพบสิ่งใหม่ หรือการท าให้เร่ืองนีช้ดัเจนย่ิงขึน้ และผมแน่ใจว่าหนังสือเลม่นี ้

จะเป็นพระพรให้กบัความสมัพนัธ์ในทกุรูปแบบของคณุ และแน่นอนท่ีสดุคือชีวิตของคณุ 

 

ศาสนาจารย์ ดร. ท็อดด์ เอ เบียแมน 

เมืองแกรนด์แบลนด์ รัฐไมอามี ่

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2015 
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อุปมำอุปไมยแบบขยำยควำม (เร่ืองรำวชวนคิด) 
“โธเ่อย่” ผนงัของห้องท างานดสูัน่สะเทือนไปด้วยในขณะท่ีจอชได้ตะโกนออกมาในแบบท่ีเขามกัจะท า

บ่อยๆ เมื่อเขาได้คยุโทรศพัท์กับภรรยาของเขาคือ นาโอมี และครัง้นีเ้ขาโกรธจัดอย่างเห็นได้ชัด เขามกัขว้าง

โทรศพัท์มือถือออกจากห้องท างาน และโทรศพัท์ก็ถูกเหว่ียงไปโดนใส่ผนงัห้องท างานจนแตกกระจายไปถกูตวั

เลขานุการของเขาคือ แมร่ี แต่ครัง้นีม้ีบางสิ่งท่ีผิดปกติได้เกิดขึน้ ปกติจอชจะเดินออกมาด้วยใบหน้าแดงก ่า 

แสดงถึงความโกรธจัด และมายืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะของแมร่ี พร้อมกับพรัง่พรูค าพูดหยาบคายถึงนาโอมีภรรยา

ของเขา รวมถึงใครก็ตามท่ีมาเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในตอนนัน้ แมร่ีจึงนัง่คอยเสียงกระทืบเท้าของจอชเจ้านาย

ของเธอ เธอเตรียมตวัส าหรับสิ่งท่ีมกัจะเกิดขึน้ แตค่รัง้นีก้ลบัไมเ่ป็นเช่นนัน้… 

 ในทนัใดนัน้มีเสียงดงัโครมเหมือนอะไรตกลงบนพืน้ห้องและเสียงก็เงียบไป เธอตัง้ใจฟังว่าเกิดอะไรขึน้ 

และเธอได้ยินเสียงเรียกช่ือของเธอ เป็นเสียงเรียกเบาๆ เหมือนขอความช่วยเหลือ แมร่ีจึงรีบลกุขึน้จากเก้าอีข้อง

เธอ มุ่งตรงไปยังห้องของจอชเจ้านายของเธอ เมื่อไปถึงในห้องท างาน จอชก าลงันอนกองอยู่บนพืน้ มือก า

หน้าอกไว้ ตาของเขาเบิกกว้างและพดูเสียงแผว่เบาวา่ “ผมก าลงัหวัใจวาย” แมร่ีรีบวิ่งไปนัง่คกุเขา่ใกล้ๆกับตวั

ของจอช จอชจบัมือของเธอและอ้อนวอนวา่ “ช่วยผมด้วย ผมยงัไมอ่ยากตาย” 

 “ใครก็ได้ ช่วยโทรหา 191 เดี๋ยวนี”้ แมร่ีตะโกนสดุเสียง เมื่อพนกังานคนอ่ืนได้ยินจึงรีบว่ิงเข้ามาในห้อง

ท างานของจอช ตา่งพากนัยืนมองดอูย่างไมแ่น่ใจวา่ก าลงัเกิดอะไรขึน้กบัจอช แมร่ีนั่งอยู่ข้างๆตวัจอชและจับ

มือของเขาไว้แน่น พร้อมพดูซ า้วนไปมาวา่ “ไมเ่ป็นไรนะจอช คณุจะโอเค คณุรออยู่ตรงนีก้่อน” ในขณะท่ีพดูซ า้

ไปมา เธอก็พลางอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยด้วย! 

 มีพนักงานคนหนึ่งเอายาแอสไพรินมาให้จอชเคีย้ว แตเ่ขากลบัปัดมือไป และพูดว่า “ออกไป” ทุกคน

ตา่งถอยออกไปรวมทัง้แมร่ีด้วย แตจ่อชจบัมือของแมร่ีไว้แน่น และพูดเบาๆวา่ “ไมใ่ช่เธอ” เธอจึงยังคงอยู่ใกล้ๆ 

และอธิษฐานในใจตอ่ไป พร้อมพดูให้ก าลงัใจจอช ดเูหมือนเวลาคอ่ยๆผ่านไปแตม่นัช่างยาวนานนัก แล้วพวก

เขาก็ได้ยินเสียงไซเรนของรถฉกุเฉินก าลงัเข้ามาใกล้ และในไม่ช้าเจ้าหน้าท่ีรถฉกุเฉินลงมาประเมินอาการของ

จอช และตา่งพากันช่วยเอาเขานอนบนเปลและยกไปท่ีรถพยาบาลฉกุเฉิน จอชมองมาท่ีแมร่ีด้วยสายตาอย่าง

ตกตะลงึและหวาดกลวั พร้อมขยบัปากพดูวา่ “อธิษฐานเผื่อผมด้วยนะ” 

 “ฉนัอธิษฐานเผื่อคณุแน่นอน” แมร่ีพดูตอบ “และฉนัจะโทรบอกนาโอมีด้วยวา่เกิดอะไรขึน้” 
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เวลาผา่นไปราวๆ หนึ่งชัว่โมง โทรศพัท์ของแมร่ีได้ดงัขึน้ เป็นเสียงของนาโอมีอยู่ปลายสาย แมร่ีเองเกรง

วา่นีจ้ะเป็นข่าวร้ายท่ีสดุ “เขาแค่เพียงเครียดมากจนเป็นลมล้มลง” นาโอมีพูดด้วยน า้เสียงแหบแห้ง “จอชจะ

อาการดีขึน้แน่นอน” แล้วนาโอมีก็เงียบไป ก่อนท่ีจะถามขึน้มาวา่ “แมร่ี เธอได้ยินอะไรจากจอชบ้างไหม”   แมร่ี

บอกเพียงแต่วา่ ได้ยินเสียงอนัแสดงถึงความโมโหของจอชหลงัจากท่ีคยุโทรศพัท์กับนาโอมีเสร็จ นาโอมีจึงพูด

ตอ่ไปวา่ “ฉันบอกเขาว่า ฉนัจะย้ายออกจากบ้าน ฉันจะเอาแซคไปด้วย เราจะไปอยู่ท่ีบ้านพ่อแมข่องฉนั” “ฉัน

ไมส่ามารถทนอยู่กบัเขาได้อีกตอ่ไป” “จริงๆ ฉนัคอ่นข้างผิดหวงันะ ท่ีเขาไมไ่ด้หวัใจวายจริงๆ” “ถ้ามีใครสกัคนท่ี

ท างาน ท่ีเขารักมากกว่าฉัน และอยากจะช่วยเขาจริงๆ คนๆนัน้คงเป็นเธอ” “ฉันพอแล้ว ฉันอยากบอกให้เธอรู้

นะ” จากนัน้เสียงในโทรศพัท์ก็เงียบไป 

แมร่ีทรุดตวัลงนัง่เงียบๆ อยู่สกัครู่ เธอไม่ได้แปลกใจมากนกั เพราะรู้วา่จอชกบันาโอมีได้ทะเลาะกนัมา

หลายเดือนแล้ว จอชได้ใช้แมร่ีเป็นท่ีระบายปัญหาท่ีเกิดขึน้ของเขามาสกัพกัแล้ว ซึ่งไมไ่ด้มีความสมัพันธ์ในเชิง

ชู้สาวอนัใดระหว่างจอชกบัแมร่ี จอชให้ความไว้วางใจในตวัของแมร่ี เขาเคยบอกเธอไว้อย่างชัดเจนว่า เขาไม่

ต้องการให้เธอมาเทศนาสัง่สอนเขาในเร่ืองท่ีเกิดขึน้ เขาเคยพดูกบัเธอวา่ “ผมรู้วา่คณุเป็นหนึ่งในคนของพระเจ้า 

แตไ่มต้่องชวนผมมาเช่ือพระเยซูนะ ผมเคยไปร่วมอะไรแบบนีม้าแล้ว และมนัก็เพียงพอแล้วส าหรับผม” เขาช่ืน

ชมแมร่ีและฟังในสิ่งท่ีเธอบอกกบัเขา อนัท่ีจริงเธอไมค่อ่ยพดูอะไรกบัเขามากนกั ในขณะท่ีเขามาระบายปัญหา

กบัเธอ ซึ่งจอชคิดว่ามนัดีมาก แตเ่ขาไมรู้่เลยวา่เธอมกัจะอธิษฐานเผื่อเขาอย่างเงียบๆ ตลอดการพดูคยุนัน้ เธอ

อธิษฐานขอพระเยซูช่วยให้จิตใจของจอชนัน้อ่อนโยนขึน้ ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนความเห็นแก่ตวั ความขมข่ืนท่ี

เขามีให้หมดไป เมื่อตอนท่ีจอชล้มลงนอนบนพืน้ห้องท างานนัน้ แมร่ีนัน้กลัวเหลือเกินว่ามันเป็นเพราะค า

อธิษฐานของเธอหรือเปลา่ท่ีท าให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงเขา เธอคิดว่าพระเจ้าอาจจะทรงตอบค าอธิษฐาน

ของเธอโดยการเปลี่ยนเขาผ่านความตาย ดังนัน้เธอจึงรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากท่ีเขาเพียงมีอาการจากภาวะ

เครียดอย่างมากแค่นัน้ แต่ตอนนีจ้ะท าอะไรต่อไป เธอไม่อยากเข้าไปเก่ียวข้องหรือแทรกแซง แต่ดเูหมือนว่า

สถานการณ์ของนาโอมีนัน้ท้อแท้สิน้หวงัมาก ถ้าตอนนีเ้ธอไมล่งมือท าอะไรสกัอย่าง ก็คงไมม่ีโอกาสอีกแล้ว 

แมร่ีจึงโทรศพัท์หาสามีของเธอคือ ไคล์ และขอให้เขามาพบกบัเธอท่ีโรงพยาบาลหลงัจากเลิกงานแล้ว 

“และขอให้พวกเราช่วยกันอธิษฐานต่อพระเจ้า ท่ีพวกเราจะใช้ค าพูดท่ีใช่และเหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือจอช 

เพราะตอนนีเ้ขาแย่มาก ฉนัไม่รู้จริงๆนะวา่จะเร่ิมพูดอย่างไรดี” ไคล์ยืนยันวา่เขาจะไปรอเธอท่ีนัน้ และแน่นอน

ท่ีสดุ คือเขาจะอธิษฐานเผื่อเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงั 
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แมร่ีและไคล์ยืนอยู่ด้านนอกประตหู้องพกัคนไข้ซึ่งจอชนอนพกัอยู่ท่ีโรงพยาบาล ไคล์ยืนจับมือของแมร่ี

และอธิษฐานว่า “พระเจ้าครับ ขอทรงช่วยพวกเราด้วย โปรดทรงส าแดงให้เราเห็นสิ่งท่ีจอชต้องการจริงๆ ขอ

โปรดท าให้จิตใจของเขาอ่อนลง โปรดเปิดใจของเขาต่อความรักของพระองค์ และโปรดทรงช่วยพวกเราด้วย   

อาเมน” ทัง้สองคนเดินผา่นประตเูข้าไปด้วยความพร้อมท่ีจะเจอทกุสิ่งแม้สิ่งท่ีแย่ท่ีสดุ พวกเขาคาดว่าจอชคนท่ี

พวกเขารู้จักนัน้ ผู้ ท่ีจะบ่นและตอ่วา่เร่ืองราวทัง้หมดท่ีเกิดขึน้วา่เป็นความผิดของนาโอมี และทกุสิ่งล้วนตอ่ต้าน

เขา แตพ่วกเขากลบัได้พบกบัจอชในแบบท่ีพวกเขาไมเ่คยเห็นมาก่อน จอชกลายเป็นชายคนหนึ่งท่ีใจก าลงัแตก

สลาย เขาเอามือกมุศรีษะเอาไว้ เมื่อเขาเงยหน้าขึน้มา ดวงตาของเขาท าให้เรารู้วา่ เขาเพ่ิงจะร้องไห้ไป แมร่ีและ

ไคล์ยืนลงัเลอยู่วา่จะท าอย่างไรดี จนกระทัง่จอชได้พูดขึน้ก่อน โดยบอกให้พวกเขาเข้ามาใกล้ๆ เขาทัง้คูจ่ึงเดิน

ไปหาจอชอย่างเงียบๆ 

จอชมองตรงมาท่ีแมร่ี และพดูวา่ “ช่วยผมด้วย ผมรู้วา่ผมเคยบอกให้คณุหบุปากและไมต้่องเทศนาสัง่

สอนผม แตต่อนนีผ้มท้อแท้เหลือเกิน ชีวิตของผมพงัไปหมด ผมไมอ่ยากสญูเสียนาโอมีกบัแซคไป” เขาหยดุพูด

สกัครู่ และกล่าวต่อไปว่า “เมื่อตอนท่ีผมอายุ 18 ปี ผมออกมาจากบ้านของผม และไมเ่คยกลบัไปอีกเลย พ่อ

ของผมเป็นนกัเทศน์ และผมก็เบ่ือค าสอนของพ่อมากๆ ส่ิงท่ีฉนัได้ยินมาตลอดคือ ผมมนัเน่าเฟะเพียงใด ถ้าผม

ไมเ่ปลี่ยนแปลงตวัเองใหม ่ผมจะตกนรกหมกไหม้ ผมรู้ตวัเองดีวา่ผมท าตวัของผมเอง ผมท ามนัมาหมดไมว่า่จะ

เป็นยาเสพติด ดื่มเหล้า มัว่ sex คณุคงพอรู้ดีว่ามนัคืออะไรบ้าง และตอนท่ีผมถงัแตก ตอนนัน้แหละท่ีผลกัดนั

ให้ผมเปลี่ยนแปลงตวัเอง จากคนท่ีหิวกระหายหาราคะตณัหาหรือความสนกุท่ีมากขึน้เร่ือยๆ ผมเปลี่ยนตวัเอง

ให้เป็นนักธรุกิจท่ีประสบความส าเร็จ และผมก็ท ามนัได้ดีด้วย” จอชหยดุพดูสกัครู่ แมร่ีจึงพดูขึน้มาวา่ “ใช่ ฉนัรู้

วา่คณุเป็นนกัธรุกิจท่ีมีความสามารถมาก โดยเฉพาะเมื่อคณุก าลงัจดจ่อให้ความสนใจกบัมนั” จอชเข้าใจในสิ่ง

ท่ีแมร่ีก าลงับอก ธรุกิจของเขาได้รับผลกระทบในช่วงท่ีผา่นมา เพราะจอชเอาแต่ว้าวุน่ใจอยู่ตลอดกบัปัญหาใน

ครอบครัวของเขา แต่เขาเองกลบัแก้ปัญหาโดยการไปเล่นกอล์ฟกับเพ่ือน ขบัรถไปดกูารแข่งขนัฟุตบอลหรือ

บาสเกตบอล ท าให้เขากลบับ้านดกึ และมีหลายๆสิ่งเกิดขึน้ตามมา 

จอชพดูตอ่ไป “นาโอมีคือสิ่งท่ีดีท่ีสดุในชีวิตของผม เธอเป็นคนสง่างามมาก ผมพร้อมจะแลกทุกอย่าง

เพ่ือให้ได้เธอมาอยู่กับผม ผมเคยคิดวา่ ถ้าเราได้แตง่งานกันแล้ว ทกุสิ่งจะต้องแสนวิเศษมากแน่ๆ แตเ่อาเข้า

จริงๆ มนัไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้เลย ปัญหาของเธอกบัสามีเก่ามกัมารบกวนจิตใจผม อีกทัง้แซคลกูชายของเธอกลบั

ย่ิงท าให้เร่ืองยุ่งยากขึน้ไปอีก ผมเคยคิดวา่ เมื่อแซคโตขึน้ ฉนัจะมีเพ่ือนเลน่บอลด้วย และเราจะเป็นครอบครัวท่ี
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มีความสขุ แต่เอาเข้าจริงๆ เร่ืองไมไ่ด้เป็นแบบนัน้เลย แซคเกลียดและไม่ไว้ใจผม และผมก็ไม่พอใจมากท่ีเจ้า

เดก็คนนีม้าท าให้ผมกบันาโอมีย่ิงมีปัญหาตอ่กนัมากขึน้ เขามกัจะแกล้งท าให้ทกุอย่างมนัดแูย่ลงไปในทกุๆครัง้

ท่ีมีโอกาส การเงินท่ีบริษัทก็ไมค่อ่ยดี สามีเก่าของนาโอมีก็ไมส่ง่เงินเลีย้งดลูกู และเมื่อนาโอมีพยายามจะพาผม

ไปโบสถ์กับเธอ วนัแล้ววนัเลา่ท่ีเธอพดูเร่ืองนี ้จนถึงเมื่อวานท่ีเธอก็กดดนัให้ผมไปโบสถ์กับเธออีก จนผมทนไม่

ไหว และระเบิดมนัออกมา ผมไม่อยากกลบัไปในท่ีท่ีเสแสร้งแบบนัน้ แต่ตอนนีผ้มหมดหวงัเหลอืเกิน” จอชก้ม

หน้าลงและเช็ดคราบน า้ตาด้วยแขนเสือ้ชดุคนไข้สีเขียวท่ีเขาก าลงัใสอ่ยู่นัน้ 

“แมร่ี..” จอชพูดด้วยน า้เสียงขอร้อง และมองมาท่ีเธอ “ผมนึกถึงคณุ คุณมีบางสิ่งท่ีผมต้องการและ

จ าเป็นต้องมี ผมซาบซึง้ใจท่ีคณุไมเ่คยยดัเยียดศาสนาคริสต์ให้ผม ผมไมรู้่หรอกนะวา่คณุเช่ือในอะไร” เขาหยุด

พดูสกัครู่ เพ่ือรอค าตอบจากแมร่ี 

แมร่ีได้ตอบค าถามนีอ้ย่างรอบคอบว่า “ฉันติดตามพระเยซูคริสต์ ไคล์ได้เปิดตาของฉันให้ได้รู้จักกับ

พระองค์เมื่อสิบกวา่ปีท่ีผา่นมา” 

จอชพูดต่อไปว่า “อันท่ีจริง ผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร ผมคิดเสมอมาว่า พระเยซูเกลียดผม และ

พระองค์ก าลงัจะจับผมโยนลงไปในบึงไฟนรก แต่ดเูหมือนว่าคณุไม่ได้มองเห็นพระองค์แบบนัน้ เพราะอย่าง

น้อย คณุไมเ่คยบอกผมเลยวา่ ผมต้องตกนรกนะ ถ้าผมยงัท าแบบนีอ้ยู่ แตค่ณุกลบัอดทนตอ่ผม เหมือนคณุรับ

เอาขยะท่ีผมโวยวายออกไป ผมไมรู้่วา่คณุท าได้ยังไง ผมขอโทษคณุจริงๆนะ” เขาหยดุเงียบไป ก้มหน้าลง และ

พดูวา่ “ได้โปรดให้อภยัผมด้วยนะ” 

แมร่ีสมัผสัได้ถึงความจริงใจของจอช เธอได้ตอบเขาไปอย่างชดัเจนวา่ “ฉนัให้อภยัคณุนะจอช” 

 จอชนั่งเงียบไปสกัครู่ น า้ตาไหลอาบแก้มของเขา สดุท้ายเขาพูดเบาๆว่า “ตอนนีผ้มต้องไปท่ีไหน ผม

ต้องท าอะไรก่อน” มีพระเจ้าอยู่ข้างบนนัน้ไหม ผู้ ท่ีจะไมส่ง่ผมไปนรก หรือวา่ชะตาของผมได้ถกูก าหนดไว้แล้ว 

 แมร่ีกระตกุมือไคล์เบาๆ เป็นการสง่สญัญาณวา่เธอต้องการให้เขาอธิษฐานเผื่อเธอ เธอเองก็อธิษฐาน

ในใจเงียบๆ ก่อนท่ีจะพูดอะไรออกไป เธอวางใจในพระวิญญาณบริสทุธ์ิว่าพระองค์จะทรงน าค าพูดของเธอ 

เพราะเธอเองก็ไมแ่น่ใจวา่จะพูดอะไร “จอชคะ ประสบการณ์ด้านศาสนาในอดีตของคณุท่ีผ่านมาไมส่ าคญัเลย

คะ่ พระเจ้าท่ีฉนัรู้จกัและรักพระองค์นัน้ พระองค์ปรารถนาท่ีจะให้คณุได้เร่ิมต้นใหม่ในตอนนี ้คณุจะเร่ิมต้นใหม่

กบัพระองค์ไหมคะ” จอชพึมพ าออกมาวา่ “ได้โปรดช่วยผมด้วยเถิด” 
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 แมร่ีพดูตอ่ไปว่า “พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงจ่ายราคาให้กบัความบาปผิดของมนษุย์ทุก

คนแล้ว เมื่อพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนและเปิดขึน้มาจากความตาย พระองค์อยากจะช าระล้างความผิด

ทัง้หมดของคุณ และให้คุณสะอาดบริสุทธ์ิ คุณไม่ต้องท าอะไรเลยเพ่ือจะรับสิ่งนี ้สิ่งท่ีคณุท าได้คือยอมรับ

ของขวญันี ้เป็นของขวญัซึ่งอนัท่ีจริงเหมือนกับได้มาเปล่าๆ คณุอยากเลิกท่ีจะวางใจในตวัเอง ในเงินทองของ

คณุ ในความส าเร็จของคณุ และทกุสิ่งท่ีคณุมีเพ่ือท่ีคณุจะวางใจในพระเยซูคริสต์เพียงผู้ เดียวผู้ ท่ีจะให้อภยัคณุ

หรือไม”่ 

 จอชได้เงียบไป เป็นระยะเวลาหนึ่งทีเดียว และเขาก็พดูขึน้มาอย่างชดัเจนวา่ “ผมไมว่างใจในศาสนาใด 

แตผ่มวางใจในพระเยซู ผมอยากจะเร่ิมต้นใหมก่ับพระองค์จริงๆ ผมจะได้สิ่งนีม้าแบบฟรีๆ เลยใช่ไหม ถึงแม้ว่า

ผมจะท าเร่ืองแย่ๆไว้มากมายเหลือเกินใช่ไหม” 

 แมร่ีอธิบายวา่ “ถ้าเราท าดีได้เพียงพอท่ีจะได้รับการอภยัความผิดบาป เราคงแย่แน่ๆ เพราะวา่กิจกรรม

ทางศาสนา หรือการท าความดีมากเพียงใดก็ตาม ก็ไม่สามารถช าระล้างความบาปผิดของเราได้ แต่พระเยซู

คริสต์ได้จ่ายแทนเราแล้ว และพระองค์อยากจะมอบสิ่งนีใ้ห้กบัคณุเป็นของขวญัในตอนนี”้ 

 จอชเงยหน้าขึน้มา ใบหน้าของเขาเตม็ไปด้วยความหวงั และพดูวา่ “ถ้าเช่นนัน้ ในพระนามของพระเยซู

คริสต์ ผมขอของขวญัแห่งการอภยัโทษนี”้  

 แมร่ีตอบจอชวา่ “ในพระนามของพระเยซูคริสต ์พระองค์ได้ทรงให้อภยัคณุ คณุเป็นไทแล้ว!” 

 ใบหน้าของจอชเต็มไปด้วยความสงบอย่างน่าอัศจรรย์ ในขณะท่ีเขาพูดว่า “ผมไม่เคยได้ยินสิ่งนีม้า

ก่อน ผมคิดวา่ผมหมดหวงัแล้ว ผมคิดวา่พระเยซูทรงเกลียดผม แตนี่ม้นัช่างเรียบง่ายเหลือเกิน” 

 ไคล์ได้พดูขึน้มาบ้าง “จอช จริงๆมนัไมง่่ายเลยนะ เพราะท่ีบนกางเขน พระเยซูคริสต์ทรงทนทกุข์ทรมาน

จากความบาปผิดของเราทกุคน และมนัเป็นสิ่งท่ียากท่ีสดุและไม่เคยท ามาก่อน หรือคงไม่มีใครท าแบบนีด้้วย 

แตพ่ระองค์ทรงกระท าเพราะวา่พระองค์ทรงรักเรา ตอนนีพ้ระองค์ทรงช่วยเราให้ท าได้ ซึ่งคณุก็เพ่ิงได้ท าไป คือ 

การกลบัใจใหม ่กลบัมาหาพระองค์ เพ่ือขอให้พระองค์ผู้ เดียวเท่านัน้ท่ีช่วยคณุ ซึ่งมนัไมง่่ายเลยนะ เพราะเรา

ทกุคนล้วนเกิดมาด้วยความปรารถนาท่ีอยากจะท าสิ่งต่างๆตามใจของเรา และวางใจแค่ตวัเราเองเท่านัน้ ผม

เองก็เติบโตมาในครอบครัวของอิสลามนะ ผมได้เติบโตมาแบบนัน้” 
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 “เดี๋ยวนะ คณุเป็นมสุลิมเหรอ” จอชพดูแทรกขึน้มา “ผมคิดวา่แมร่ีเคยบอกวา่คณุคือผู้ติดตามพระเยซู

คริสต์” 

 “ใช่ เธอพูดถูก” ไคล์ยิม้ตอบจอช “ผมได้รับการตัง้ช่ือว่าแคลิน เมื่อครัง้เป็นเด็ก ผมเกิดท่ีประเทศอิรัก 

ครอบครัวของผมเป็นมสุลิมมายาวนานมาก เมื่อผมเป็นเดก็ชายตวัเลก็ ผมก็รู้จกัพระเยซูแล้ว แตเ่มื่อผมได้มา

เรียนหนงัสือท่ีอเมริกา ผมถึงได้รู้จกักบัเร่ืองราวของพระเยซูคริสต์จริงๆ ซึ่งผมไมเ่คยได้ยินมาก่อน ผมรักพระเยซู

นะ และช่ืนชมในค าสอนท่ีเป่ียมไปด้วยปัญญาของพระองค์ แต่ผมคิดว่า ผมสามารถท าให้พระเจ้าพอพระทัย 

และเพ่ือให้พระองค์โปรดปราน คือผมต้องท าตามสิ่งท่ีพระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอน แต่จริงๆ แล้วเมื่อผมได้ยิน

เร่ืองราวอีกด้านหนึ่งของพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผมต้องการมากท่ีสดุ ผมเคยด าเนินชีวิตเป็นทาสของความผิดบาป

และความน่าละอาย ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถท าความดีได้เพียงพอ คงเหมือนกันกับคุณ เมื่อคุณได้เรียนรู้

เร่ืองราวของพระเยซูผู้ ท่ีรักและประทานพระคณุแห่งการไถ่บาปให้แก่เราทกุคนเป็นของขวญัท่ีฟรีนัน้ ผมเตม็ล้น

ไปด้วยความสขุ พระวิญญาณบริสทุธ์ิได้ครอบครองจิตใจของผม น าให้ผมได้กลบัใจอย่างแท้จริง และเติมเต็ม

ผมด้วยสนัติสขุและความช่ืนชมยินดใีนความรักของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของผมนัน้ไมง่่าย

เลย แต่มันเกิดขึน้ได้โดยก าลังจากพระเจ้า ซึ่งก็คือก าลังเดียวกันท่ีพระองค์ทรงกระท าอยู่ในชีวิตของคุณ

ในตอนนีค้ณุสามารถเปลี่ยนไปจากอดีตท่ีผา่นมาและรับชีวิตใหม่ท่ีเต็มไปด้วยความช่ืนชมยินดีเพ่ือพระนาม

ของพระองค์ 

 จอชมองกลบัไปมาระหวา่งไคล์และแมร่ี และพดูวา่ “ผมต้องการสิ่งนัน้มากกว่าสิ่งใดๆก็ตาม พวกคณุ

ช่วยผมได้ไหม” และนีค้ือจดุเร่ิมต้นชีวิตใหมข่องจอช 

 

กำรจดัล ำดบัควำมส ำคัญ 

 หลงัจากวนันัน้ จอชได้เร่ิมพบกบัแมร่ีและไคล์อย่างสม ่าเสมอ เขาหิวกระหายอยากได้ยินเร่ืองราวของ

พระเยซูคริสต์ผู้ ท่ีทัง้สองคนได้แนะน าให้เขาได้รู้จัก บทเรียนแรกท่ีเขาได้เรียนรู้คือ การจัดล าดบัความส าคัญ  

แมร่ีได้อธิบายวา่ล าดบัความส าคญัในชีวิตของเธอนัน้เคยยุ่งเหยิงมากเพียงใดเมื่อตอนท่ีเธอยงัเป็นเดก็ เธอเคย

คิดวา่ชีวิตนีเ้พียงแคเ่ป็นคนท่ีมีแตค่นรู้จกัทา่มกลางเพ่ือนๆของเธอ และมีแฟนท่ีหน้าตาดีเท่านัน้กพ็อแล้ว เธอไม่

เคยสนใจด้านศาสนาเลย ส าหรับเธอนัน้ เธอคิดวา่ศาสนามไีว้ส าหรบัผู้หญิงท่ีไมค่่อยเป็นท่ีรู้จกั ผู้ ท่ีผิดหวงัจาก
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บางส่ิงบางอย่าง พวกเขาเข้าทางศาสนาก็เพ่ือท าให้พวกเขารู้สกึดีขึน้จากความรู้สกึต ่าต้อยในตวัเอง ด้วยความ

ท่ีเธอเป็นคนหน้าตาดี  ประสบความส าเร็จในการเลน่กีฬา และมีเพ่ือนมากมาย เธอจึงไม่ต้องการศาสนาใดๆ 

เธอมีความสมัพันธ์กับเพศตรงข้ามแบบ รักๆเลิกๆ เธอไปได้เรียนในมหาวิทยาลยั แต่สิ่งท่ีเธอจดจ่อจริงๆ คือ

งานปาร์ตีเ้ท่านัน้ 

 “คณุเป็นแบบนัน้จริงๆเหรอ แมร่ี คณุคือคนท่ีแสนดีนะ ไมม่ีทางหรอก” จอชพดูขึน้มาด้วยความแปลก

ประหลาดใจอย่างมาก “ผมเคยคิดวา่ คณุต้องเป็นหนึ่งในเด็กผู้หญิงท่ีไปโบสถ์สม ่าเสมอ มีความสมบรูณ์แบบ 

และไมเ่คยท าผิดมาก่อน” 

 “ฉนัเคยคิดวา่ตนเองสมบรูณ์แบบในแบบท่ีฉนัเป็นนะ” แมร่ีตอบ “ฉันไมจ่ าเป็นต้องมีพระเจ้าเพ่ือท าให้

ฉนัเป็นแบบนัน้” มนัคือเสน่ห์และความสวยของฉันท่ีท าให้นกัฟุตบอลผู้โดดเด่นคนหนึ่งมาสนใจในตวัฉัน จน

เมือ่ฉนัอยู่มหาวิทยาลยัปีสาม เราย้ายมาอยู่ด้วยกนัและเราก็มีเวลาท่ีดีด้วยกนัมากๆ จนกระทัง่ฉนัท้อง แตฉ่นัก็

รู้วิธีจัดการกบัมนั ฉนัไปท าแท้งและจากนัน้กใ็ช้ชีวิตในแบบเดิมตอ่ไป จนกระทัง่แฟนนกัฟตุบอลของฉนัไปเจอ

ผู้หญิงคนใหมท่ี่อายนุ้อยกวา่ สวยกวา่ และยงัสดซิงๆ เขาจึงทิง้ฉนัไป และในตอนนัน้เพ่ือนท่ีฉนัคิดวา่เป็นเพ่ือน

สนิทของฉนักลบัท าตวัห่างเหินฉันไปอีกด้วย พวกเขากลบัไปติดตามคนท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกวา่ฉัน โลกของฉนัเร่ิม

พงัทลายลง ฉนัต้องท างานเป็นเดก็เสริฟ์และต้องดิน้รนเพ่ือเรียนให้จบไปด้วย 

 ฉนัได้พบกับไคล์ เขาเป็นคนดีและห่วงใยผู้ อ่ืน เขาจ่ายทิปดีด้วย ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้หล่อเหลานัก (เธอ

ขยิบตาให้กบัไคล์) แต่เขากลบัมีบางอย่างข้างในท่ีน่าดงึดดูเหลือเกิน ฉนัจึงถามเขา และเขาก็บอกวา่ เขามีพระ

เยซูอยู่ในชีวิตของเขา ฉันฟังสิ่งท่ีเขาบอก ได้เรียนรู้และได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ฉันตระหนักได้ว่าการ

จดัล าดบัความส าคญัของฉนันัน้ผิดพลาดไปหมด ฉันถูกน ามาให้รู้จักพระเยซูเพ่ือได้รับการอภยัโทษและชีวิต

ใหม ่ไคล์ได้น าให้ฉนัได้รู้จักบางสิ่งท่ีพระเยซูเคยตรัสไว้ สิ่งนัน้ได้เปลี่ยนล าดบัความส าคญัในชีวิตของฉันใหม ่

และเพ่ือให้เกิดผลดีในชีวิตฉนั” 

 “สิ่งนัน้คืออะไรเหรอ” จอชถาม 

 แมร่ีได้อธิบายความส าคญัของค าพดูของพระเยซูคริสต์ใน มาระโก 12:30 “พวกท่านจงรักองค์พระผู้

เป็นเจ้าผู้ เป็นพระเจ้าด้วยสดุใจของท่าน ด้วยสดุจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่าน และด้วยสดุก าลงัของ

ท่าน” (THSV11 ฉบบัมาตรฐาน) เธอได้ค้นพบอิสรภาพท่ีแท้จริงเมื่อเธอวางพระเจ้าไว้เหนือสิ่งอ่ืนใด “วิธีท่ีฉัน
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อยากจะบอกคือ” แมร่ีอธิบาย “ฉันได้ด าเนินชีวิตด้วยการยกนิว้ให้เลย คือ ทัศนคติของฉันต่อพระเยซูคริสต์ 

พระองค์คือสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิตของฉัน เมื่อฉนั “ยกนิว้ให้เลย1” คือฉันให้พระองค์เป็นผู้น าในการตดัสินใจ

และในการท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า ฉันก าลงัอยู่ในทางท่ีถูกต้อง ฉันรู้ว่าพระองค์ทรงรักฉัน และทรงให้

อภยัฉันแล้ว พระองค์ทรงปรารถนาให้ฉนัได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสดุ การท่ีให้พระองค์มาก่อนสิ่งอ่ืนใดแล้วนัน้ ฉนัรู้ว่าสิ่ง

ตา่ง ๆ ท่ีตามมาจะถกูจดัวางไว้อย่างดีในชีวิตของฉนั และมนัก็เป็นแบบนัน้จริง ๆ”  

 จอชได้พูดขึน้มา “เดี๋ยวก่อนนะ คณุอย่าบอกนะว่า การท่ีผมให้พระเยซูมาเป็นล าดบัแรกนัน้ จะท า

ปัญหาทัง้หมดของผมหมดไป มนัคงเป็นไปไม่ได้” แล้วชีวิตการแต่งงานท่ียุ่งเหยิงของผมในตอนนีล้ะ่ ระหว่าง 

นาโอมีกบัผม เราตา่งมีขยะหรือสิ่งไมด่ีตา่ง ๆ มากมายอยู่ระหวา่งเรา ผมยอมรับนะวา่ ผมยงัมองไมเ่ห็นภาพว่า 

การท่ีผม “ยกนิว้ให้เลย” ให้พระเยซูเป็นอนัดับแรกนัน้ มนัจะแก้ไขปัญหาเหล่านีข้องผมได้ มันเป็นเหมือน

โฆษณาท่ีเพ้อฝันเลยนะ” 

 ไคล์ได้อธิบายให้จอชเข้าใจถึงความส าคญัของการมีความสมัพนัธ์รูปแบบอ่ืนๆ โดยการจดัวางล าดบัท่ี

ถกูต้อง เขาได้อ้างถึงถ้อยค าของพระเยซูหลงัจากท่ีบอกวา่เราต้องรักพระเจ้าก่อนสิ่งอ่ืนใด พระเยซูได้บอกตอ่ไป

ในมาระโก 12:31 “สว่นพระบญัญัติท่ีส าคญัอนัดบัสองคือ จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง ไมม่ีพระบญัญัติอ่ืน

ใดท่ีส าคญัย่ิงกว่าพระบัญญัติเหล่านี”้ ไคล์ได้ชีใ้ห้จอชเห็นวา่ เขาควรให้ความสนใจคนอ่ืนๆ ในชีวิตของเขา

เหมือนกับท่ีเขาท าให้ตนเองพึงพอใจ และใช้วิธีท่ีถูกต้องในการจดัล าดบัความส าคญัของความสมัพันธ์ตา่งๆ

เหลา่นัน้ คือการให้พระเยซูเป็นความสมัพันธ์อนัดบัแรก ความสมัพันธ์ต่อมาคือคู่สมรส ซึ่งเป็นความสมัพันธ์

ระหวา่งมนษุย์อนัดบัแรก จากนัน้ตามด้วยความสมัพนัธ์กบัลกูๆ และสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวเป็นล าดบัถดั

มา และล าดบัสดุท้ายคือผู้คนรอบๆ ตวัเราในโลกใบนี ้  

 

 

 

 

 
                                                             
1 Thumps Up 
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 ไคล์ได้น าเสนอตวัอย่างสญัลกัษณ์หรือท่าประกอบเพ่ิมเติมคือ “ผมรักษาล าดบัความสมัพนัธ์โดยใช้มือ

เป็นสญัลกัษณ์เพ่ือท่ีจะคอยเตือนตวัเอง แมร่ีได้บอกแล้วว่า เธอได้ “ยกนิว้ให้เลย” นัน้หมายถึงพระเยซูคริสต์ 

และผมได้ใช้นิว้มือท่ีเหลือเพ่ือเตือนให้ระลึกถึงล าดับความส าคัญของคนต่างๆ ในชีวิตของผม ได้แก่ นิว้ชี ้

หมายถึงภรรยา นิว้กลางคือลูกๆ พ่อแม่และสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว นิ ว้นางเตือนให้ผมระลึกถึง

ความสมัพันธ์ท่ีส าคญัท่ีผมมีกับคนอ่ืน โดยเฉพาะคนท่ีได้แบ่งปันความเช่ือในพระเยซูคริสต์ร่วมกัน สดุท้าย

นิว้ก้อย เตือนให้ผมห่วงใยทกุคนในโลกใบนี ้เหมือนกบัท่ีผมสนใจตวัของผมเอง” 

 มาถึงจดุนี ้ดวงตาของจอชดคูรุ่นคิด เขาได้แสดงความรู้สกึของผู้ชายคนหนึ่งท่ีใช้ทัง้ชีวิตเพ่ือตวัของเขา

เอง การให้พระเยซูคริสต์เป็นท่ีหนึ่งในชีวิตนัน้เป็นการปรับเปลี่ยนท่ีใหญ่หลวงมากส าหรับเขา เขาอยากจะท า

เช่นนัน้ เขารู้สกึตื่นเต้นท่ีเป็นไทจากการได้รับการอภยั แต่เขายงัคงต้องปรับความคิดในการหาวิธีท่ีจะติดตาม

การทรงน าของพระเยซูในทุกๆ การตดัสินใจและในเป้าหมายของชีวิต การเพ่ิมเร่ืองการจดัล าดบัความส าคญั

ของความสมัพนัธ์ตา่งๆในชีวิตของเขาทัง้หมดนัน้ซึ่งเป็นความจริงท่ียากเกินกวา่จะรับไหว 

 แมร่ีและไคล์ เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึน้ในทันทีทันใด มนัใช้เวลา การอธิษฐาน และ

เพ่ือนท่ีคอยสนบัสนนุ รวมถึงฤทธานภุาพของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ พวกเขาได้สญัญาร่วมกนัวา่ พวกเขาจะเดิน

ไปกบัพระองค์ทีละก้าว จอชเห็นด้วยท่ีจะคอ่ยๆเดินไปข้างหน้าทีละก้าว และคอยดวูา่เกิดอะไรขึน้บ้าง 

 เป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์ท่ีจอชได้ตัง้ใจในการ “ยกนิว้ให้เลย” ให้กบัพระเยซูคริสต์ก่อนสิ่งอ่ืนใด เขา

พยายามระลึกถึงสิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูและค าสอนของพระองค์เมื่อตอนท่ีเขายังเป็นเดก็ ถึงแม้ว่า

เขาไม่อยากจะย้อนเวลากลบัไปยังคริสตจกัรท่ีเขาได้เติบโตมาอย่างทกุข์ทรมานในช่วงชีวิตวยัเดก็ของเขา แต่

เขาก็ยงัคงได้รับประโยชน์จากสิ่งท่ีเขาได้เคยเรียนรู้มา การได้ปัดฝุ่ นใยแมงมมุออกไปและสิ่งท่ีเคยได้เรียนรู้มา

เร่ิมมีความหมายชัดเจนขึน้ ไมว่่าจะเป็นค าสอนเก่ียวกบัความซ่ือสตัย์ ความจริง การเสียสละและการอทิุศตวั 

เขาเร่ิมพยายามน าหลกัการไปปรับใช้ในการท างานของเขา คนท่ีท างานต่างพากันเห็นความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึน้ จอชไม่ค่อยโมโหฉุนเฉียวเหมือนแต่ก่อน อันท่ีจริงเขาฟังและให้เกียรติผู้ อ่ืนเกือบตลอดเวลา เขา

พยายามไปประชมุตรงเวลาและท าตามท่ีได้ตกลงสญัญาไว้ 

ทกุอย่างก าลงัด าเนินไปได้ด้วยดี จนกระทัง่วนัหนึ่งท่ีจอชขอให้แมร่ีเข้ามาคยุในห้องท างานของเขา เขา

ก าลงันัง่ครุ่นคิดและมองออกไปนอกหน้าตา่ง พร้อมกบันิว้มือท่ีก าลงัดงึหนงัยางไปมาเผยให้เห็นความตงึเครียด

ในใจของเขา เขาทักทายแมร่ีนิดหน่อย และเร่ิมต้นพูดว่า “คณุคงพอจะรู้ว่ามีบางสิ่งก าลงัรบกวนผมอยู่ ผม
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ก าลงัมีปัญหานิดหน่อยด้านการเงิน คณุคงรู้วา่ท่ีผ่านมา ผมได้ท าการปรับแก้รายงานการเสียภาษีให้ดดูี แตใ่น

ความเป็นจริง ผมจ่ายเงินภาษีไม่ครบตามจริงท่ีผมต้องจ่าย สิ่งนีไ้ม่เคยรบกวนจิตใจของผมเลยนะ แตต่อนนี ้

การปรับแก้เงินภาษี มนัช่างรบกวนจิตใจผมจริงๆ และคณุท าให้ผมต้องมากงัวลแบบนี”้ 

 แมร่ียิม้และพูดว่า “อย่าเพ่ิงมาว่ากันสิ ถ้าคณุมีปัญหา คุณต้องคยุกับพระเยซูนะ นีค้ือแผนการของ

พระองค์นะ”  

 “ใช่ๆ” จอชพูดตอ่ “ผมรู้ว่านีค้ือแผนการของพระองค์ และนัน้มันท าให้ผมล าบากใจมากในตอนนี ้

เพราะจิตส านึกของผมก าลงักัดกินผมอยู่ในตอนนี ้ถ้าผมจะให้พระองค์เป็นท่ีหนึ่งในชีวิตของผม ผมเดาได้เลย

วา่ผมไมม่ีตวัเลือกอะไรนอกจากต้องท าเร่ืองนีใ้ห้สะอาด” 

 แมร่ีได้ตดัสินใจท าบางสิ่งบางอย่างท่ีเธอไม่เคยท ามาก่อนกับจอช “จอช ฉนัขอ…อธิษฐานเผื่อคณุได้

ไหมในตอนนี”้ 

 จอชลงัเลนิดหน่อย แตก่็ตอบกลบัไปวา่ “ได้สิ อธิษฐานเผื่อผมได้เลย ผมฟังอยู่” 

 หลังจากค าอธิษฐานขอสติปัญญา ความกล้าหาญและสันติสขุ แมร่ีได้ช่วยจอชในการท าแผนการ

จ่ายเงินภาษีให้ถกูต้องและเท่ียงธรรม ซึ่งหมายความวา่ เขาต้องจ่ายเงินให้ครบและพร้อมส าหรับการลงโทษ ซึ่ง

กอ็าจจะเกิดขึน้ได้ และถ้าจอชมีความปราถนาท่ีจะเสียสละจริงๆ ดงันัน้ตัง้แต่นีต้อ่ไป จะไม่มีการเป็นสมาชิก

คลบัเพ่ือสขุภาพ ไม่มีการซือ้ท่ีนัง่พิเศษในการดกีูฬา ไมม่ีรถสปอร์ต และท่ีแย่ท่ีสดุ คือต้องไมม่ีการดื่มกาแฟอนั

หรูหราในทุกๆ เช้า การดื่มกาแฟท่ีท างานเหมือนกับพนกังานคนอ่ืนๆ จะเป็นธรรมเนียมปฎิบตัิใหม ่แตถ่ึงแม้ว่า

ดจูะเป็นการเสียสละอย่างมากต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเหลา่นี ้แตจ่อชกลบัรู้สึกได้ถึงความโลง่ใจ เพราะว่า

เขารู้สึกดีมากท่ีได้ท าในสิ่งท่ีถูกต้อง ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ท าให้เขาดูกลายเป็นฮีโร่ หรือเป็นท่ีประทับใจของ

เพ่ือนๆ อนัท่ีจริงเพ่ือนเก่าๆของเขาก็อาจจะอารมณ์เสียบ้างท่ีพวกเขาจะไมส่ามารถลากให้จอชไปดกีูฬา หรือนัง่

ในรถสปอร์ตของจอชได้อีกตอ่ไป การ “ยกนิว้ให้เลย” ให้กบัพระเยซู หรือการให้พระองค์มาก่อนสิง่อ่ืนใดนัน้ มนั

ไมง่่ายเลย แตอิ่สรภาพใหม่ๆ ท่ีเราได้รับมนัคุ้มคา่จริงๆ 
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ควำมรักที่สมบูรณ์แบบ 

จอชได้เดินทางมาไกลมาก นับจากวนันัน้ท่ีเขาล้มลงบนพืน้ในห้องท างานของเขานัน้ ด้วยความคิดท่ีคิดว่า

ตนเองก าลงัหวัใจวาย แต่วา่อีกสามเดือนต่อมา ส่ิงท่ียังเป็นตวัจุดชนวนให้เขามีความเครียดอย่างหนัก ยงัคง

ปรากฏอยู่ในความคิดของเขา คือ นาโอมีกบัลกูชายของเธอ ตอนนีพ้วกเขายงัคงอาศยัอยู่กบัพ่อแมข่องเธอ เขา

กบัเธอได้คยุกนัเพียงไมก่ี่ครัง้ และตา่งฝ่ายตา่งเจ็บปวดอย่างแสนสาหสั เธอยงัคงมีค าถามวา่ เธอจะยงัสามารถ

กลบัมาอยู่กบัจอชได้อีกหรือไม ่สดุท้ายเธอตดัสินใจท่ีจะคยุเร่ืองนีก้บัจอช จอชเองไมอ่ยากจะให้การพบกนัครัง้

นีแ้ย่ไปกวา่เดิมอีก เขาจึงวางแผนในการพดูคยุกบันาโอมีในครัง้นีก้บัไคล์และแมร่ี 

 จอชได้ไปหาไคล์กับแมร่ีท่ีบ้านหลงัเลก็ๆของพวกเขา และรับประทานอาหารมือ้เย็นท่ีท ากนัเอง จอชมี

ความสขุในชั่วระยะเวลาหนึ่งในการรับประทานอาหารเหมือนชายหนุ่มโสดท่ีมีอายุ และตอนนีเ้ขาพร้อมแล้ว

ส าหรับบทเรียนการสอนท่ีส าคญัครัง้นีใ้นการเอาชนะใจภรรยาของเขาเอง เขาค้นพบว่าสิ่งนีเ้ป็นการเขย่าโลก

ของเขาและท้าทายเขามาก และมันอาจจะเป็นจุดแตกหักในชีวิตของเขาเลยก็ได้ ตอนนีเ้ขานั่งท่ีเก้าอี ้และ

พร้อมท่ีจะจดสิ่งท่ีไคล์กบัแมร่ีจะสอนเขาแล้ว 

 แมร่ีได้เร่ิมต้นก่อน “จอชคะ ในตลอดหลายอาทิตย์ท่ีผา่นมา คณุได้ท าหลายสิ่งท่ีเสียสละมาก คณุได้

ตัง้ใจในการท าให้เร่ืองท่ีท างานและเร่ืองการเงินกลับมาอยู่ในทางท่ีถูกต้อง คุณเข้าร่วมการประชุมอย่าง

สม ่าเสมอ และให้ความสนใจอย่างจริงจงัตอ่ความจ าเป็นของ…” 

 “ใช่ มนัไมง่่ายเลยส าหรบัผม” จอชพดูแทรกขึน้มา “และผมก็รู้วา่ ผมยงัต้องท าอีกหลายอย่าง” 

 แมร่ีได้พดูตอ่ “ใช่คะ่จอช แตค่ณุก าลงัอยู่ในทางท่ีถกูต้องแล้ว และคณุก็ก าลงัอยู่ในทางท่ีถกูต้องในการ

คืนดีกับนาโอมีอีกด้วย จริงๆเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะ สิ่งท่ีคุณต้องท าทัง้หมด คือ คณุเพียงแค่ท าสิ่ง

เดียวกันกับท่ีคุณได้ท าท่ีท างาน โดยคณุน าไปปรับใช้ในการรือ้ฟื้นความสัมพันธ์ของคณุกับนาโอมี กุญแจ

ส าคญัคือ การเสียสละ การอทิุศตวั และความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า” 

 จอชนั่งอยู่ท่ีเก้าอีข้องเขาและพูดอย่างยิม้เยาะอยู่ในที “แน่นอนสิ มนัง่ายอย่างกบัปอกกล้วยเข้าปาก 

ไมม่ีปัญหาอะไรเลย ฉนัเข้าใจแล้ว แล้วเจอกนันะ” เขาพดู 
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 “มนัง่ายนะ จอช” ไคล์พดูขึน้มา “แตม่นัก็ยากด้วย” หลกัการนัน้เรียบง่าย และเข้าใจได้ง่ายด้วย แตโ่ดย

พืน้ฐานแล้วมนัเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีเราจะท าได้ตลอดรอดฝ่ัง เช่ือผมนะ ทัง้แมร่ีและผมตา่งรู้จกัความผิดพลาดของ

กนัและกนั” 

 “เดี๋ยวนะ พวกคณุก าลงับอกอะไรกับผมอยู่” จอชพูดยอกย้อนขึน้มา “พวกคณุให้ผมท าการบ้านท่ีมนั

ไมมี่ทางเป็นไปได้งัน้เหรอ คณุทัง้สองคนก็ยงัท าไมไ่ด้ แล้วนกัจิตวิทยาคนใดท่ีคิดแผนอนัชาญฉลาดนีข้ึน้มา? 

 “ไมม่ีนกัจิตวิทยาคนใดทัง้นัน้” ไคล์พดูตอ่ “มีเพียงพระเยซูเท่านัน้ ไมใ่ช่สิ่งท่ีพระองค์สอนเท่านัน้ แตค่ือ

สิ่งท่ีพระองค์ทรงกระท า พระเยซูทรงเสดจ็มายงัโลกใบนีเ้พ่ือส าแดงวิธีท่ีสามีจะแสดงความรักตอ่ภรรยา และสิ่ง

ท่ีพระองค์ทรงท าเมื่อวนัท่ีพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนและทรงเป็นขึน้มาจากความตาย เป็นการประกาศชัย

ชนะและการอภยัโทษบาปให้เราเป็นไถ่และรอดพ้นจากการพิพากษา พระองค์ทรงเสียสละทุกอย่างเพ่ือช่วย

พวกเราให้รอด พระองค์ทรงมุง่มัน่ท่ีจะท าตามแผนการซึ่งเป็นทางเดยีวเทา่นัน้ท่ีจะท าให้เราเป็นไท พระองค์ทรง

รักและหว่งใยเรามากจนยอมประทานชีวิตของพระองค์เพ่ือเรา นีค้ือการเสียสละอนัสมบรูณ์แบบ เป็นความรักท่ี

ไมม่ีเง่ือนไข เป็นความรักท่ีสมัผสัจบัต้องได้ท่ีพระองค์ทรงมีให้เรา ในฐานะท่ีเราเป็นเจ้าสาวของพระองค์” 

 จอชนัง่น่ิงเงียบงันไปชัว่ขณะ พร้อมกับหมนุแหวนแต่งงานท่ีนิว้ของเขาไปมา จากนัน้เขาก็สา่ยหวัและ

พึมพ าวา่ “ใช่สิ พระองค์ทรงดีเย่ียม พระเยซูทรงสมบรูณ์แบบ แตไ่มใ่ช่ผม มนัคงเป็นไปไมไ่ด้ส าหรับผม” 

 “แตน่ัน้คือแผนการอนัสวยงามนะ” แมร่ีพดูขึน้มา “เพราะคือองค์พระเยซูคริสต์ แผนการนีม้าพร้อมการ

อภยัโทษและฤทธานุภาพของพระองค์” พระองค์รู้ว่าชีวิตของเราจะยุ่งเหยิงไปหมด และนัน้คือเหตผุลว่าท าไม

พระองค์ถึงทรงรักเรา จนยอมตาย ซึ่งการตายของพระองค์ได้จ่ายคา่ความวุน่วายยุ่งเหยิงทัง้หมดในชีวิตของเรา 

และพระองค์ก็ทรงประทานก าลงัท่ีจ าเป็นให้เราในการท าตามแบบอย่างท่ีพระองค์ทรงท า ในตอนแรกอาจจะดู

เหมือนเป็นไปได้ยาก แตพ่ระเยซูทรงรักเรามากเพียงพอ พระองค์ทรงช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงทีละเลก็ทีละ

น้อย ค่อยๆ คลี่คลายปมอนัยุ่งเหยิงทีละปมๆ ฉันรู้ว่ามนัไม่ง่ายท่ีจะเปลี่ยน ฉันผ่านมนัมาแล้ว และก็ยังท าไม่

ส าเร็จ 

ภรรยาทัง้หลายก็ใช้หลกัการเดียวกนันีเ้ช่นกัน มนัก็ยากส าหรบัฉันเหมือนกนัในการมีทศันคติของการ

เสียสละ การอทิุศตวั และการแสดงออกมาเป็นการกระท า ฉนัเคยเจ็บปวดกบัความรักในอดีต และฉนัไมเ่คยคิด

ว่าฉันจะสามารถไว้ใจไคล์ได้ หรือเสียสละตวัเองเพ่ือเขาคนเดียว แต่การให้อภัยและความรักของพระเยซูท่ี
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มาถึงฉนัผา่นทางชีวิตของไคล์ เป็นสิ่งท่ีฉนัมองเห็น มนัคอ่ยๆ ท าให้ฉนัออ่นนุ่มขึน้ และเปลี่ยนฉนั ฉนัไมเ่คยเช่ือ

เลยนะวา่สิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ แตม่นัเกิดขึน้จริงๆ ในชีวิตของฉนั” 

แมร่ีสงัเกตเุห็นได้ชดัว่า จอชเองก็ก าลงัพยายามรวบรวมความคิดเหลา่นี ้แมร่ีจึงให้เวลาจอชสกัพักใน

การประมวลความคิดและสิ่งท่ีเพ่ิงได้พูดคุยกันไป เธอจึงเดินไปหากาแฟมาดื่ม ส่วนไคล์ขอไปท าธุระสักครู่ 

เมือ่แมร่ีกลบัมาพร้อมถ้วยกาแฟ ไคล์ก็กลบัมาพร้อมกบัพระคมัภีร์ในมือของเขา 

“จอช อย่างท่ีคณุรู้ ผมไมไ่ด้ก าลงัจะเร่ิมตีคณุด้วยพระคมัภีร์ท่ีอยู่ในมือของผม” ไคล์พดู “เพราะสิ่งนีม้นั

เคยถกูใช้เพ่ือขม่ขูค่ณุตัง้แตเ่มื่อครัง้ท่ีคณุยงัเป็นเดก็ อนัท่ีจริงผมอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ จากสิ่งนีใ้ห้คณุได้เรียนรู้

ไปด้วยกนันะ” 

“ผมรู้ ผมรู้” จอชพูดด้วยรอยยิม้ “ผมเองก็เร่ิมจดจ าสิ่งท่ีเคยเรียนรู้เมื่อครัง้ยงัเดก็ และสิ่งเหลา่นัน้ก็ช่วย

ผมในการจดัเรียงสิ่งตา่งๆให้อยู่ในท่ีของมนัตามล าดบั โดยเฉพาะท่ีท างาน” 

“ใช่คะ่” แมร่ีพูดเสริมขึน้มา “และสิ่งนีก้็จะช่วยให้สว่นอ่ืนๆในชีวิตของคณุมาอยู่ในท่ีท่ีมนัควรเป็นและ

ควรอยู่ด้วย และเร่ิมในตอนนีเ้ลยกบัภรรยาของคณุ” 

ไคล์และแมร่ีเร่ิมเปิดเผยในสิ่งท่ีพระคมัภีร์ได้สอนเก่ียวกบัความรักอนัสมบูรณ์แบบ รูปแบบของความ

รักท่ีท าให้ชีวิตสมรสเข้มแขง็ และเป็นพระพรแก่กันและกนั รวมถึงความสมัพันธ์กบับคุคลอ่ืนๆด้วย พวกเขาทัง้

สองช่วยกันอธิบายพระคมัภีร์ท่ีสอนเก่ียวกับชีวิตสมรสและความรัก แต่มีพระคมัภีร์ตอนหนึ่งท่ีได้สรุปกุญแจ

ส าคญัของการสอนเร่ืองนี ้พระคมัภีร์ได้ปรากฏกุญแจหลกั 3 ด้านจากพระคมัภีร์ 3 ตอน กุญแจส าคญัอนัแรก

ปรากฏในพระธรรมปฐมกาล ซึ่งเป็นพระคมัภีร์เลม่แรกท่ีได้บนัทึกการสร้างโลกใบนี ้พระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงคน

แรก คือ เอวา เพ่ือให้รู้จกักบัผู้ชายคนแรก คือ อาดมั พระองค์ทางน าให้ทัง้คูม่าอยู่ด้วยกนัในฐานะของสามีและ

ภรรยาคู่แรก พระองค์ทรงประทานค าสั่งท่ีชัดเจนและเรียบง่ายส าหรับความสมัพันธ์คู่สมรส “เพราะเหตนุัน้

ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผกูพนัอยู่กับภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั” ปฐมกาล 2:24 

อาดมักบัเอวายงัไมม่ีลกู เป็นผลให้ไมม่ีการเป็นพ่อแม่เมื่อเร่ิมต้นชีวิตสมรส ค าสัง่อนัชดัเจนนีเ้ป็นแนวทางทัว่ไป

ส าหรับคูส่มรสทกุคู ่

เมื่อย้อนกลบัไปในสมยัของพระเยซู พระองค์ทรงมีค าถามเก่ียวกบัชีวิตสมรสและการหย่าร้าง ในมทัธิว 

19:5 พระองค์ทรงอ้างถึงข้อความเดียวกนัจากปฐมกาลบทท่ี 2 พระองค์ทรงใช้ค าสัง่นีแ้สดงให้เราเห็นวา่ การหย่า
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ร้างนัน้ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ่งในแผนการของพระเจ้าส าหรับชีวิตสมรส ผู้ชายสมควรท่ีจะยึดภรรยาของเขาไว้ด้วย

ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขตลอดชีวิตของเขา 

หลกัฐานท่ี 3 ในพระคมัภีร์ พระเจ้าทรงสอนในสิ่งเดียวกันเก่ียวกบัชีวิตสมรส ซึ่งอยู่ในเอเฟซสั 5:31 ซึ่ง

เป็นตอนท่ีอ.เปาโลได้กลา่วถึงงานของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ พระองค์ทรงประทานแนวทางให้กบัผู้ติดตามพระ

เยซูในยคุแรก อ.เปาโลได้อ้างพระคมัภีร์ปฐมกาลบทท่ี 2 และมทัธิวบทท่ี 19 ซึ่งอ.เปาโลได้แนะแนวทางของพระ

เจ้าอีกครัง้ส าหรับแผนการของพระองค์ในเร่ืองชีวิตสมรส อ.เปาโลได้อธิบายวิธีท่ีชายกับหญิงจะรักซึ่งกันและ

กัน อ.เปาโลได้สรุปไว้ใน เอเฟซัส 5:31 ซึ่งกล่าวว่า “เพราะเหตนีุเ้อง ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผกูพันอยู่กับ

ภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั” 

อ.เปาโลได้อธิบายชีวิตสมรส และความรักด้วยข้อพระคมัภีร์อีกข้อหนึ่งท่ีส าคญัมาก คือข้อพระคมัภีร์

ข้อถัดไป เอเฟซัส 5:32 ได้เน้นย า้ว่า “ความล า้ลึกในเร่ืองนีส้ าคญั และผมเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และ

คริสตจกัร” ความล า้ลกึนี ้อ.เปาโลหมายถึงรูปแบบของความรักท่ีพระเยซูทรงมีตอ่เราในฐานะ “เจ้าสาวของพระ

คริสต์” พระเยซูทรงส าแดงความรักท่ีสมบูรณ์แบบในฐานะของสามีท่ีสมบูรณ์แบบ นีค้ือความล า้ลกึส าหรับเรา

เพราะวา่ มนัยอดเย่ียมมาก มนัเกินความสามารถของเราท่ีจะหยั่งถึงความรักท่ีสมบรูณ์แบบเช่นนีไ้ด้ มีเพียง

พระองค์เท่านัน้ เราทกุคนล้วนแตม่ีความเห็นแก่ตวั ไมม่ีทางเลยท่ีเราจะสามารถส าแดงความรักท่ีสมบรูณ์แบบ

นีไ้ด้ 

หัวของจอชหมนุไปหมดในเร่ืองนี ้ใช่! มันคือสิ่งส าคัญมาก แต่มีหลายอย่างท่ีเขาเองก็ต้องค่อยๆคิด

และท า เพราะวา่เขาจะน าสิ่งนีไ้ปปรับใช้ในความสมัพนัธ์ของเขากบันาโอมีได้อย่างไร มนัไมง่่ายเลย 

แมร่ีมองสีหน้าท่ีเต็มไปด้วยความรู้สึกท่ีปะปนกันของจอชออก ความรู้สึกท่ีตื่นเต้นกับค าสอนท่ีได้รับ

จากความเช่ือใหมใ่นชีวิตของเขา และความวิตกกังวลวา่จะน าสิ่งนีไ้ปท าให้ถกูต้องได้อย่างไรระหวา่งเขากบันา

โอมี รวมถึง ความกลวัการล้มเหลว แมร่ีจึงพดูวา่ “ฉนัรู้วา่มีส่ิงท่ีต้องท ามากมายเลย ฉนัคิดวา่ในคืนนี ้เราควรจะ

หยดุบทเรียนของเราไว้เพียงเท่านีก้่อน เราอธิษฐานด้วยกนัได้ไหม” 

จอชเห็นด้วย เพราะสิ่งใหมท่ี่เขาได้เรียนรู้จากไคล์และแมร่ี หลงัจากท่ีเขาได้มอบชีวิตให้กบัพระเจ้าแล้ว

นัน้ รวมถึงการอธิษฐานด้วยตวัของเขาเอง จอชดดูีขึน้นิดหน่อย อนัท่ีจริงเขารู้สกึโลง่ใจเมื่อไคล์บอกวา่ พวกเขา

จะช่วยจอชเปิดเผยกุญแจส าคัญจากพระคัมภีร์ในเร่ืองของความรักและชีวิตสมรส ในอีก 2-3 วนัข้างหน้านี ้
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พวกเขาจะพบเจอกันอีก 3 ครัง้เพ่ือพิจารณาค าสอนถึง 3 กุญแจหลกันีใ้นข้อก าหนดจากพระเจ้าในเร่ืองของ

ชีวิตสมรสนี ้

ไคล์ได้ช่วยเหลือจอชให้เข้าใจค าสอนจากพระคัมภีร์ในทางท่ีจอชจะสามารถจดจ าได้ เขาอธิบาย

รูปแบบของความรักท่ีจะท าให้ชีวิตสมรสนัน้เข้มแขง็ เราสามารถท าให้เห็นภาพได้ชดัเจนคือการใช้ สามเหลี่ยม

ด้านเท่า เขาได้ใช้นิว้มือในการสอนเร่ืองนี ้การท ารูปสามเหลี่ยมโดยใช้นิว้ชี ้2 นิว้มาตอ่กนั และนิว้โป้ง 2 นิว้ มา

ตอ่กนัให้เป็นรูปสามเหลี่ยม และมมุของสามเหลี่ยม 3 มมุ คือ 3 กญุแจหลกัท่ีส าคญัของชีวิตสมรส 

กุญแจส าคญัอนัดับแรก คือส่วนท่ีบอกว่า “ผู้ ชายจะละบิดามารดา” ในส่วนนีค้ือการเสียสละเร่ือง

ส่วนตวั ผู้ชายต้องพร้อมท่ีจะเสียสละ เพ่ือจะท าสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุให้แก่ภรรยาของเขา แมร่ีได้เพ่ิมเติมจุดนีว้่า 

“แน่นอนท่ีสดุท่ีหลกัการนีก้็ปรับใช้กับภรรยาด้วยเช่นกัน แต่ตอนนีเ้ราจะพูดถึงส่วนของ “สามี” เพ่ือให้ง่าย

ส าหรับคณุ” การเสียสละ คือกญุแจส าคญัอนัดบัแรก ส าหรับความรักในชีวิตสมรส 

 

 

 

 

 

 

            

 จอชพยายามท่ีจะน าหลกัการนีไ้ปใช้ในชีวิตของเขา เขาจึงถามว่า “คณุก าลงับอกให้ผมละทิง้พ่อแม่

ของผม ยอมทิง้ทกุอย่างท่ีผมอยากได้ หยดุท าสิ่งท่ีผมสนุก หมายถึงผมต้องสญูเสียตวัตนของผมเหรอ นีค้ือสิ่ง

เร่ิมต้นในการท่ีจะรักภรรยาของผมใช่ไหม ถกูต้องไหม” 

 แมร่ีโต้ตอบด้วยการอธิบายว่ามนัไม่ได้เป็นเหมือนภาพท่ีเขาคิดไว้นัน้ เราไม่ได้สญูเสียตวัตนของเรา 

หรือต้องทิง้ทุกสิ่งท่ีสนกุในชีวิตของเราไป แต่มนัคือมมุมองและความสมดลุ อนัท่ีจริงผู้ชายไม่ควรละทิง้พ่อแม่
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ของเขา แต่เขาจ าเป็นต้องท าให้เร่ืองนีช้ัดเจนคือ ภรรยานัน้เป็นความส าคญัอนัดบัต้นในชีวิตของเขา เมื่อเขา

กลบับ้าน บ้านหลงันัน้ไม่ใช่บ้านท่ีมีพ่อแมข่องเขาอีกแล้ว แตเ่ป็นบ้านท่ีมีภรรยาของเขาอาศยัอยู่ เป็นสามีและ

ภรรยาท่ีพึ่งพาซึ่งกันและกันในทุกๆ การตดัสินใจในชีวิตสมรส ความคิดเห็นจากพ่อแมอ่าจจะช่วยได้ แตส่ิ่งท่ี

ส าคญัส าหรับสามีคือสิ่งท่ีภรรยาบอกกบัเขา 

 แนวคิดแบบเดียวกนันีใ้ช้กบัสิ่งอ่ืน ๆ ในชีวิตได้ด้วยเช่นกนั ผู้ชายไม่ละทิง้ความฝันและความปรารถนา

ของเขาเมือ่แต่งงาน เขาเพียงแต่ต้องพิจารณาวา่ ความฝันและความปรารถนาของเขานัน้จะมีผลกระทบอะไร

ตอ่ภรรยาของเขาบ้าง ถ้ามนัสง่ผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีและภรรยาแล้วนัน้ เขาจ าเป็นต้องคิด

ทบทวนใหมอี่กครัง้ แตถ้่าเขาได้ใช้ความคิดเห็นของภรรยาช่วยในการจดัรูปแบบชีวิตของเขา เขามีแนวโน้มท่ีจะ

มีความพึงพอใจและมีความสขุตลอดเวลา สิง่นีย่ิ้งจะท าให้ภรรยาของเขามีความพึงพอใจและความสขุมากกวา่

เสียอีก เป็นการน าพาให้มีชีวิตสมรสท่ีมีความสุขย่ิงขึน้ ดงันัน้เมื่อพระเยซูบอกว่า “ผู้ชายจะละบิดามารดา” 

พระองค์ก าลงับอกให้เราเสียสละเร่ืองสว่นตวั ซึ่งนีค้ือสว่นแรกของการมีชีวิตสมรสท่ีเข้มแขง็ สิ่งนีค้ือมมุบนของ

สามเหลี่ยม 

 ให้มองดนิูว้มือของเขา ในการสร้างรูปสามเหลี่ยมขึน้มา ไคล์กล่าว “นีไ้งละ มมุบน คือมมุท่ีนิว้ชีม้าชน

กนั” 

 จอชพยกัหน้าด้วยความเข้าใจ ... แม้วา่จะยงัไมแ่น่ใจอย่างเตม็ท่ีนกัวา่เขาจะท าได้ 

 เมื่อแมร่ีเห็นความลงัเลใจของจอช จึงชวนให้เขาพิจารณาตวัอย่างจากพระเยซูท่ีทรงให้ไว้กับเรา เธอ

อธิบายว่า “พระองค์ทรงเสียสละความสะดวกสบายและความปลอดภยั เมื่อพระองค์ทรงลงมาจากสวรรค์เพ่ือ

มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์บนโลกใบนี ้พระองค์ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงยอมถูกดถููก ถูกท าร้าย

และถกูตรึงบนไม้กางเขนแทนเรา พระองค์ทรงท าทัง้หมดเพราะด้วยความรักท่ีมีให้เรา และท าให้พระองค์ทรงมี

ความช่ืนชมยินดีอย่างท่ีสดุท่ีได้ทรงปลดปลอ่ยเราให้เป็นไทจากการถกูพิพากษาและตกบึงไฟนรก พระองค์ทรง

ยินดีท่ีจะน าของขวญัในการอภยัโทษมายังเจ้าสาวของพระองค์ เป็นการให้อภยัท่ีเราได้มาฟรีๆ และพระองค์

ปรารถนาท่ีจะมอบให้แก่คุณเพราะในตอนนีคุ้ณก าลงัหาทางท่ีจะรักให้ได้เหมือนกับพระองค์ ถึงแม้ว่าคุณ

อาจจะล้มเหลวในไม่ช้า แตพ่ระองค์ยังคงอยู่ตรงนัน้ และพร้อมท่ีจะให้อภยัคณุ พร้อมช่วยคณุให้ลกุขึน้มาใหม่

อีกครัง้ และนีค้ือเหตผุลท่ีพระองค์ทรงเสียสละตนเองเพ่ือคณุ” 
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 จอชยงัคงมีนดักบัไคล์และแมร่ีในอีก 2 วนัข้างหน้า เพ่ือเรียนรู้ในสิ่งท่ีพระเยซูทรงสอนเก่ียวกบัความรัก

และชีวิตสมรส ในการพบกันครัง้ตอ่ไปไคล์ได้น าให้จอชพิจารณามมุลา่งด้านซ้ายของสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นมมุท่ี

เกิดขึน้ระหวา่งนิว้ชีแ้ละนิว้โป้งด้านซ้ายมือ ซึ่งเป็นการส าแดงให้เห็นถึงสว่นของข้อพระคมัภีร์เก่ียวกบัชีวิตสมรส

ในเร่ืองท่ีผู้ชายควรจะ “ยึดมัน่ในภรรยาของเขา” อนัเป็นการกลา่วถึงการอทิุศตวัอย่างไมม่ีเง่ือนไขตลอดทัง้ชีวิต 

“จนกระทัง่ความตายจะแยกเราออกจากกนั” 

 

 

 

 

 

 

 

 ไคล์ได้อธิบายถึงรูปแบบของการอทิุศตวัท่ีพระเยซูได้ทรงส าแดงให้เราเห็น คือ การท่ีพระองค์ทรงตาย

บนไม้กางเขน และเป็นขึน้มาจากความตาย สิ่งท่ีพระเยซูทรงประสบบนไม้กางเขนนัน้คือ พระพิโรธของพระ

บิดาท่ีมีต่อความบาปของเรา พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหสัเพ่ือเจ้าสาวของพระองค์ และจนถึง

ทกุวนันีไ้ม่มีอะไรท่ีจะท าให้พระองค์หยุดท่ีจะรักเราได้เลย ถึงแม้วา่เราจะปฏิเสธพระองค์ ทรยศพระองค์หรือ

เข้าใจง่ายๆคือ การท่ีภรรยานอกใจ แต่พระองค์ไม่เคยท่ีจะละทิง้เรา พระองค์ยังทรงร้องขอให้เรากลบัมาหา

พระองค์ พระองค์กระตือรือร้นท่ีจะให้อภยัและช่วยเราให้กลบัมาอยู่ในทางท่ีถกูต้องกบัพระองค์ 

 แมร่ีได้พูดขึน้มา “น่ีคือการอทิุศตวัหรือความตัง้ใจจริงของพระเยซูท่ีท าให้พระองค์ยังคงไม่ละทิง้เรา 

จอชคะ พระองค์ไมเ่คยลืมคณุ ถึงแม้วา่คณุจะออกจากบ้านและพยายามลืมทกุสิ่งท่ีคณุเคยได้รับจากคริสตจกัร 

พระองค์ยงัคงรอคอยคณุอยู่เสมอ พระองค์ยังคงรอคณุอยู่แม้ในวนัท่ีคณุล้มลงจากอาการความเครียดอย่าง

มากในวนันัน้ ตอนนีพ้ระองค์ก าลงัยึดคณุไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทรงประทานความกล้าหาญและก าลงัท่ี
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จ าเป็นให้แก่คณุ เพ่ือให้ชีวิตของคณุกลบัมาอยู่ในทิศทางหรือล าดบัท่ีถกูต้อง รวมถึงการท่ีจะให้ภรรยาของคณุ

กลบัมาด้วย” 

 จอชก้มศีรษะของเขา ใช้นิว้มือเสยผ่านผมท่ีกระเซิงของเขาพร้อมกระซิบว่า "ผมจะพยายามครับ ผม

อยากได้นาโอมกีลบัคืนมา” 

 “พระเยซูทรงประทานแบบอย่างและก าลงัท่ีจ าเป็นให้แก่คณุ” ไคล์ได้พูดเสริมขึน้มา “คณุจะท าได้” 

พระองค์จะทรงส าแดงวิธีการให้แก่คณุ ถึงแม้วา่นาโอมีจะผลกัไสคณุออกมา แม้วา่คณุจะท้อแท้ใจ แม้วา่มนัจะ

ล าบากมากเพียงใด พระองค์จะทรงช่วยให้คณุส าแดงความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไข เหมือนกบัท่ีพระองค์ทรงกระท าแก่

คณุ” 

 ในการพบกันครัง้ถัดไป จะเป็นบทเรียนท่ี 3 ซึ่งจอชมักจะเรียกบทเรียนนีว้่า “สามเหลี่ยมแห่งชีวิต

สมรส” สามเหลี่ยมนีส้ร้างได้ด้วยมือของเรา มมุสดุท้ายคือมมุด้านลา่งของสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นมมุด้านขวา เป็น

มมุระหวา่งนิว้โป้งและนิว้ชีด้้านขวามือ มมุนี ้ไคล์ได้อธิบายวา่ เป็นการน าเสนอสว่นของข้อก าหนดในชีวิตสมรส 

คือ “และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั” เป็นการสอนถึงความส าคญัของความสมัพันธ์ทางกายภาพหรือการ

แสดงออกเป็นการกระท าระหวา่งสามีและภรรยา 

 

 

 

 

 

 

 “โธ่ ผมวา่ผมรู้เร่ืองนีน้ะ” จอชพดูขึน้มา “มนัแย่มากเลยท่ีไมไ่ด้อยู่กบันาโอมี และผมไมไ่ด้พดูถึงแคเ่ร่ือง

เซ็กส์เท่านัน้นะ มนัยากมากทีเดียวและผมยอมรับในจุดนี ้แตผ่มคิดถึงในวนัท่ีมีนาโอมีอยู่ใกล้ๆ ผมได้เห็น ได้

ยิน ได้คยุกบัเธอ ได้กินข้าวกบัเธอ หรือนอนใกล้ๆกบัเธอ พอไมม่ีเธอแล้วมนัแย่มากจริงๆ” 
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 “ใช่แล้วคะ เพราะพระเจ้าทรงออกแบบให้สองคนกลายเป็นเนือ้เดียวกนั” แมร่ีพดูตอ่ไป “หมายความว่า

คณุอยู่ด้วยกนัและกนัทางกายภาพ พระเจ้าทรงออกแบบให้เรามีความกระหายหาความสมัพนัธ์ทางกายภาพ

กบัมนษุย์ด้วยกนั และพระองค์ทรงตัง้ใจเป็นพิเศษให้ชีวิตชีวิตสมรสนัน้เป็นสถานท่ีแรกส าหรับเราท่ีจะได้รับการ

เติมเตม็ในความกระหายนี ้โดยผา่นทางการมีเพศสมัพันธ์ ซึ่งคณุก็ได้พดูไปแล้ว แตค่วามผกูพนัทางกายนัน้ถูก

แบ่งปันได้ในหลายๆรูปแบบ เช่น การห่วงใยกันเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย การรับประทานอาหารด้วยกัน การไปเท่ียว

ด้วยกนั และการนั่งนมสัการพระเจ้าด้วยกนั ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีฉันชอบมาก ฉนัจะกลบัมาพดูเร่ืองนีอี้ก แต่หวงัว่า

ในตอนนีค้ณุจะเข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของเร่ืองนี ้

 พระเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้ชายสนใจความต้องการทางกายของภรรยา พระองค์ทรงปรารถนาให้ทัง้สอง

มีความยินดีในความปรารถนาของการมีเพศสมัพันธ์ พระองค์ไม่ได้สร้างความปราถนานีโ้ดยเปล่าประโยชน์ 

พระองค์ต้องการให้สามีและภรรยามีความสขุร่วมกันในเร่ืองนี ้เมื่อทัง้คู่ได้ใกล้ชิดกนัและกันผ่านการเสียสละ

เร่ืองส่วนตัว และการอุทิศตัวอย่างไม่มีเง่ือนไขให้กันและกันแล้วนัน้ เพศสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งท่ีพระเจ้า

ปรารถนาให้เป็น มนักลายเป็นตราประทับทางกายของความผกูพนัทางอารมณ์และจิตวิญญาณระหว่างสามี

และภรรยา มนัน าชีวิตสมรสทัง้หมดมารวมกนัเป็นรูปสามเหลี่ยมแห่งความรักท่ีสวยงาม ฉนัชอบพูดวา่นีค้ือสิ่ง

ท่ีใกล้เคียงกบัการได้ลิม้รสสวรรค์บนโลกใบนี”้ 

 “อาเมนนะ แมร่ี” จอชพดูขึน้ด้วยน า้เสียงเบาๆของเขา อนัท่ีจริงเขาก าลงัหวัเราะอยู่ในที เมื่อเขานึกถึง

อดีตท่ีผา่นมาของเขา แตเ่ขาเช่ือแบบท่ีพดูออกมาจริงๆ ทัง้หมดท่ีผา่นมาจนถึงวนันีท้กุอย่างเร่ิมชดัเจน ส่ิงท่ีเขา

ได้เรียนรู้ขณะท่ีเขาเป็นเด็กในเร่ืองท่ีพระเยซูทรงสอน รวมถึงการท่ีเขาได้หลงหายไปและท าความผิดมากมาย

ในชีวิตของเขา และตอนนีห้ลายสิ่งหลายอย่างก าลงัเร่ิมกลบัมาในทิศทางท่ีถกูต้องอีกครัง้ เขารู้วา่ก้าวต่อไปซึ่ง

เป็นก้าวใหญ่ทีเดียวในการท าสิ่งท่ีถูกต้องกับนาโอมี เขาจ าเป็นต้องสร้างสามเหลี่ยมแห่งการเสียสละเร่ือง

สว่นตวั การอทิุศตวัอย่างไมม่ีเง่ือนไข และความใกล้ชิดทางกายกบันาโอมี และด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า 

เขาพร้อมแล้วท่ีจะท าอย่างดีท่ีสดุ 

ควำมรักที่ไม่สมบูรณ์แบบ 

หลงัจากวนันัน้ จอชได้พยายามท่ีจะเอาชนะเจ้าสาวของเขา คือ นาโอมี เขามองท่ีมือของเขาอยู่เสมอ 

เพ่ือจะย า้เตือนตนเองให้อยู่ในทางท่ีใช่และถกูต้อง การท าท่ารูปสามเหลี่ยมโดยการใช้มือทัง้สองข้าง เป็นการ

เตือนให้เขารักเธออย่างเสียสละและไมม่ีเง่ือนไข ไมว่า่เวลาใดก็ตามท่ีเขาอยู่กบัเธอ เขาจะให้เกียรติเธอและท า
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ในสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยท่ีเขามีต่อเธอไมว่่าจะเป็น การเปิดประตใูห้เธอ สัง่อาหารท่ีเธอชอบ และไม่

พยายามคยุมากเกินไปถ้าเขารู้วา่เธอเหน่ือยล้ามาจากการท างาน จอชท าหลายสิ่งได้ดีมากจริงๆ 

 แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังคงห่างไกลค าว่าสมบรูณ์แบบ วนัหนึ่งทัง้คูไ่ด้นั่งดื่มกาแฟด้วยกัน นาโอมีได้

พดูถึงเร่ืองหนึ่ง “คณุจ าได้ไหม ท่ีคณุเคยไปนอนท่ีอ่ืนในวนัหยดุสดุสปัดาห์กบัเพ่ือนของคณุ และคณุไมเ่คยโทร

กลบัมาบอกฉนัเลยวา่คณุอยู่ท่ีไหน คณุรู้ไหมมนัเหมือนมีดท่ีท่ิมแทงหวัใจของฉนั” 

 จอชเร่ิมเลือดขึน้หน้า เขาก าลังจะปกป้องตัวเอง โดยการพูดตะโกนขึน้มาว่า “เดี๋ยวนะ นัน้ไม่ใช่

ความผิดของผม คณุก็รู้..วา่ท่ีผมต้องไปนอนค้างท่ีอ่ืนก็เพราะคณุ…” ตอนนีห้ลายคนหนัหน้ามองมาท่ีเขา เขา

เร่ิมรู้สกึตวั และท่ีแย่กวา่อะไรทัง้หมด สายตาของนาโอมีท่ีก าลงัจ้องมาท่ีเขา เธอก าลงัพูดวา่ “เห็นไหม คณุเป็น

แบบนีอี้กแล้ว” จอชหยดุพดู และขอตวัออกมาด้านนอก 

จอชเดินออกไปนอกร้าน มองขึน้ไปบนฟ้า และอธิษฐานสัน้ๆวา่ “พระเยซูครับ โปรดให้อภยัข้าพระองค์

ด้วย ผมท ามนัพงัอีกแล้ว ทัง้ท่ีผมก าลงัท าให้มนัถกูต้อง แต่มนัยากจริงๆ โปรดทรงช่วยให้ผมสงบลง โปรดทรง

ส าแดงวิธีท่ีผมจะท าให้มนัถกูต้องได้จริงๆ โปรดช่วยผมด้วย อาเมน” เขาเร่ิมใจเย็นลง เขารีบโทรศพัท์หาไคล์

เพ่ือขอค าแนะน าและค าหนนุใจในทนัที 

 “คณุต้องนึกถึงมมุบนของสามเหลี่ยม” ไคล์ให้ค าแนะน า “การเสียสละความเห็นแก่ตวัของคณุ” 

 จอชเร่ิมต้นใหม ่และเดินกลบัเข้าไปในร้าน ขอบคณุพระเจ้าท่ีนาโอมียังคงอยู่ท่ีนัน้ น า้ตาไหลอาบแก้ม

ของเธอเมื่อเธอมองขึน้มา จอชนัง่ลงตรงกันข้ามกับเธอ และกระซิบเบาๆกบัเธอวา่ “ผมขอโทษนะ ผมโมโหเอง 

มนัเป็นความผิดของผมเองท่ีเคยทิง้คุณไว้ในช่วงวนัหยดุ ผมผิดเองท่ีตะโกนใสค่ณุ ได้โปรดให้อภยัผมด้วยนะ 

นาโอมี” 

 ค าตอบของนาโอมี ท าให้เขาแปลกประหลาดใจมาก “ในพระนามของพระเยซู ฉนัให้อภยัคณุนะจอช 

ไมม่ีการตะโกนวา่ “ไม ่ฉนัรู้วา่คณุไม่เคยเปลี่ยน” พวกเขาก าลงัมีบทสนทนาท่ีดีท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีมาในชีวิตสมรส

ของพวกเขา 

 เร่ืองยงัไมจ่บเพียงเท่านี ้มนัยงัคงมีอปุสรรคอีกมากมาย แตจ่อชกบันาโอมีก าลงัใกล้ชิดกนัมากขึน้กว่า

ท่ีเคยเป็นมา พวกเขาได้เร่ิมท าบางสิ่งท่ีไมเ่คยคิดวา่พวกเขาจะท าด้วยกนั จนกระทัง่ไคล์กบัแมร่ีแนะน าให้พวก

เขาท า คือ การอธิษฐานออกเสียงด้วยกนั การจบัมือกนัและก้มศรีษะอธิษฐานด้วยกนั พวกเขามอบทกุสิ่งให้กบั
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พระเยซู ความสงบและความสบายใจท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะครัง้ท่ีเขาจบัมือกนัอธิษฐานนัน้ช่างอศัจรรย์ใจจริงๆ มนั

ราวกบัวา่พระเยซูทรงยืนโอบด้านหลงัพวกเขาไว้ พวกเขาสามารถทิง้ความล้มเหลวไว้กบัพระองค์ และรู้วา่เขา

สามารถเร่ิมต้นใหมไ่ด้อีกครัง้ 

 หลงัจากอีกหนึ่งเดือนท่ีใช้ความพยายามอย่างมากของทัง้คูน่ัน้ นาโอมีและแซคได้กลบัมาท่ีบ้าน จอช

ตื่นเต้นมากท่ีพวกเขาจะได้กลบัมาอยู่ด้วยกนัอีกครัง้ เขาเร่ิมต้นด้วยเสียงทกัทายแซค โดยการถามวา่ “เป็นยงัไง

บ้างพ่อหนุ่ม” และยกก าปัน้ขึน้มาเพ่ือจะทกัทายแบบชนก ามือกนักบัแซค 

 แซคยังคงกลวัเลยเดินหลบไปด้านข้าง ปล่อยให้จอชก ามือรอเก้อ เพราะแซคเคยเห็นแม่ของเขาถูกท า

ร้ายโดยจอช เขายงัคงไมพ่ร้อมท่ีจะวางใจจอช แซคเคยโยนของใสจ่อชเพ่ือไลเ่ขาออกไป เคยทะเลาะกนั หรือท า

ตวัมีปัญหาท่ีโรงเรียน เคยโยนก้อนหินใสก่ าแพงและท าลายข้าวของ เขาท าหลายอย่างเพ่ือตอ่ต้านจอช 

 จอชรู้วา่ไมม่ีอะไรท่ีสมบรูณ์แบบและราบร่ืนส าหรับสิง่ท่ีเรียกวา่ความรัก แตค่รัง้นีเ้ขาจะไมล้่มเลิกง่ายๆ  

 

นิว้มืออื่นๆ 

จอชรู้ว่านีค้ือเวลาท่ีเขาต้องทบทวนบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ในตอนต้นจากไคล์และแมร่ีเก่ียวกับล าดับ

ความส าคญัของความสมัพันธ์ เขารู้ว่า พระเยซูคือความส าคญัอนัดับแรกในชีวิตของเขา เขาต้อง “ยกนิว้ให้

เลย” หมายถึงพระองค์ และสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุ เขาต้องน าสิ่งเหลา่นีม้าใช้ในการด าเนินชีวิตของเขาไม่วา่จะเป็น

ความคิดหรือการกระท า 

 ตอ่ไป เขาต้องให้นาโอมี คือความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุของเขาในการมีความสมัพนัธ์กบัมนษุย์บนโลก

นี ้เขาใช้นิว้ชีท่ี้จะเตือนตนเองในเร่ืองนี ้จอชได้ให้นาโอมี คือ “หมายเลขหนึ่ง” ในชีวิตของเขาถัดจากพระเยซู 

เขายงัท าไมไ่ด้อย่างสมบูรณ์แบบ แตเ่ขาก็พฒันาขึน้ในเร่ืองนี ้และนาโอมีเองก็ร่วมมือกบัเขาด้วย เธอได้ส่งต่อ

การให้อภยัท่ีเธอได้รับจากพระเยซูมายงัเขา เช่นเดียวกบัจอชท่ีท าแบบนัน้เช่นเดียวกนั พวกเขาทัง้คูต่า่งท าได้ดี

ขึน้ในการแบ่งปันความรักท่ีเสียสละ ไมม่ีเง่ือนไขและ แสดงออกเป็นการกระท า2ตอ่จากนี ้จอชได้ให้ความสนใจ

ต่อนิว้กลาง ซึ่งหมายถึง ลูก พ่อแม่ และสมาชิกคนอ่ืนๆ  ในครอบครัวของเขา นิ ว้นี เ้ตือนให้เขาสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่แซค 
                                                             
2 Incarnational love 
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 อนัท่ีจริง แซคไมใ่ช่เดก็เกเร ตอนนีเ้ขาอายุ 5 ขวบซึ่งก็เหมือนเด็กทั่วไปท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีปัญหา 

เพราะพ่อแท้ๆของเขา คือ แมท ได้ทิง้แม่ของเขาไปเพ่ืออยู่กบัผู้หญิงอีกคน แตเ่ขากลบัรู้สกึวา่มนัเป็นความผิด

ของเขา  

 เดก็สามขวบยงัไม่สามารถเข้าใจสิ่งท่ีแมบ่อกวา่มนัไม่ใช่ความผิดของเขาและทกุอย่างก็โอเคแล้ว เขา

คิดวา่เขาอาจจะสามารถท าให้พ่อรักแมไ่ด้อีกครัง้ เขาอาจจะท าให้พ่อกลบัมาและท าให้ครอบครัวมีความสขุได้

อีกครัง้ และนีค้ือความคิดในใจของเขา ถึงแม้ว่าก่อนหน้านีก้็ไม่ได้มีความสขุมากนกัในครอบครัว แต่เมื่อเวลา

ย่ิงผ่านไป เขาเจอพ่อนานๆ ครัง้ หรือเขาจะได้ยินพ่อตะโกนใส่แม่ผา่นโทรศพัท์ จากบริบทแบบนีท้ าให้แซคถูก

ลาก หรือถูกเตะ และกรีดร้อง (ในบางครัง้) เข้ามาในความสมัพันธ์ระหว่างแม่ของเขาและจอช  ทัง้ๆ ท่ีความ

พยายามของเขาคือหยดุแมไ่ว้ แตแ่ม่ก็กระโดดเข้าสู่ชีวิตสมรสกบัจอชหลงัจากท่ีเดทกนัได้เพียง 6 เดือนเท่านัน้ 

มนัมากเกินไปส าหรับเดก็น้อยคนหนึ่งจะรับมือได้ ดงันัน้จอชจึงเป็นผู้ รับผลของความขุ่นมวัในจิตใจและความ

โกรธของเขา 

 จอชเองได้ใช้เวลานิดหน่อยในการอ่านหนงัสือเก่ียวกบัครอบครัวผสม และตระหนกัได้วา่ เขาเองก าลงั

อยู่ในการตอ่สู้ครัง้นี ้เขาจึงไปขอค าปรึกษาจากแมร่ี เธอหนนุใจให้เขาระลกึถึง “สามเหลีย่มแห่งชีวิตสมรส” โดย

การเร่ิมต้นจากแนวคิดตรงนัน้ ผ่านความส าคญัอนัพิเศษของชีวิตสมรส ซึ่งเป็นแนวทางให้กบัความสมัพันธ์ใน

รูปแบบอ่ืนเช่นกัน สามเหลี่ยมของการเสียสละ ความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขและ แสดงออกเป็นการกระท า เกิดขึน้

ภายในชีวิตจะช่วยให้เขารู้วิธีท่ีจะรักแซคได้เช่นกัน ดงันัน้จอชเร่ิมต้นเสียสละเวลาของตนเองเพ่ือจะใช้เวลากับ

แซคได้อย่างเหมาะสม 
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 ในวนัเสาร์วนัหนึ่ง ขณะท่ีจอชก าลงัดเูกมส์ฟุตบอลในทีวี เขาสงัเกตเุห็นแซคก าลงัเล่นเบสบอลอยู่คน

เดียว จอชอธิษฐานสัน้ๆ และเดินออกไปหาแซคพร้อมพูดว่า “เธออยากให้ฉันเล่นเบสบอลด้วยไหม” เขาถาม

แซค 

 “ไมด่ีกวา่ คณุเลน่ได้ไมเ่หมือนพ่อของผมหรอก” แซคตอบโต้ด้วยหน้าตาบดูบึง้ 

 จอชยืนน่ิงสกัครู่และพดูเงียบๆ วา่ “ฉนัขอโทษนะ ฉันคงไมส่ามารถท าได้ดีเท่ากบัพ่อของเธอ ฉันได้ยิน

มาวา่ เขาเป็นนกักีฬาเบสบอลท่ียอดเย่ียมมาก แตถ้่าเธอจะช่วยสอนฉนั ฉนัอาจจะเรียนรู้จากเธอเพ่ือฉนัจะเลน่

ได้ดีก็ได้นะ” 

 แซคมองเขาด้วยความมุ่งมั่นและก าลังจะปฏิเสธอีกครัง้  แต่ไม่รู้ด้วยเหตผุลอันใด หน้าของแซคดู

เปลี่ยนไป และพูดว่า “คณุไปเอาถุงมือเบสบอลมานะ และก็ออกจากตรงท่ีคณุยืนอยู่ ผมคงมีหลายอย่างท่ีจะ

จะต้องท าเลยละ ผมไม่มีเวลามากนักท่ีจะสอนพวกขีแ้พ้ให้เล่นเบสบอล!” ด้วยการต้อนรับอนัเกือบจะอบอุ่น

แบบนัน้ จอชได้ก้าวเข้ามายงัประตท่ีูถูกเปิดออก ความสมัพันธ์ใหม่ก าลงัเร่ิมขึน้ ถึงแม้อาจจะสัน่คลอนและดู

ออ่นแอในตอนแรก แตต่อนนีม้นัได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว 

จอชยืนยันท่ีจะส าแดงความรักท่ีไม่เง่ือนไขต่อแซค เขาตัง้ใจท่ีจะใช้เวลากับแซคอย่างสม ่าเสมอ 

บางครัง้จอชเลือกท่ีจะนั่งดแูซคเลน่เกมส์คอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ๆ ถึงแม้วา่แซคเองท าเป็นไมส่งัเกตเห็นก็ตาม แต่

จริงๆ แล้วมันมีความหมายต่อเขามาก ตอนนี ้“สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” เร่ิมได้ผลแล้ว ในเวลาเช่นนี ้

ความสมัพนัธ์ในสว่นของ “นิว้กลาง” ก าลงัเร่ิมกลายเป็นความสมัพนัธ์ในแบบท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาให้เป็น 

แตแ่นวคิดของความสมัพนัธ์ “นิว้กลาง” ท าให้จอชได้กลบัไปใคร่ครวญถึงสว่นอ่ืนๆ ในชีวิตของเขาด้วย

เช่นกัน เขาจ าได้วา่ไคล์เคยบอกเขาในท่าประกอบของล าดบัความสมัพันธ์ “ยกนิว้ให้เลย” (นิว้โป้งเล็งถึงพระ

เยซู ส่วนนิว้ชีค้ือความสมัพันธ์ของเขากับภรรยา) นิว้กลางคือความสมัพันธ์ของเขากับลกู พ่อแม่ และสมาชิก

คนอ่ืนๆ ในครอบครัว ส าหรับเขา ความสมัพนัธ์กบัพ่อแมน่ัน้ก็เป็นสิ่งท่ียากมากส าหรับเขาเช่นกนั เพราะวา่เขา

ไมไ่ด้พูดคยุหรือติดตอ่กบัพ่อแมข่องเขาตัง้แต่วนัท่ีเขาออกจากบ้านเมื่อตอนอาย ุ18 ปี และเป็นการจากกันใน

แบบท่ีไมค่อ่ยดีนกั เขาได้ท าลายสะพานแห่งความสมัพนัธ์ไปเยอะมากทีเดียว อนัท่ีจริงน้องสาวคนหนึ่งของเขา

ได้พยายามติดต่อและชวนเขากลบัไปร่วมงานการรวมตวักันของครอบครัวเมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมา แต่เขาไม่ได้

สนใจในตอนนัน้ แตใ่นตอนนีห้ลายสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้ว 
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จอชตระหนกัได้ถึงความเจบ็ปวดในอดีตท่ีมนัยงัคงกดักินชีวิตของเขา และขโมยความช่ืนชมยินดีไป ส่ิง

แรกท่ีเขาต้องท า คือสารภาพความผิดกบัพระเยซูและรับการอภยัโทษอย่างไมม่ีเง่ือนไขจากพระองค์  มนัเป็น

ความรู้สึกโล่งใจอย่างมากท่ีเราสามารถกลับไปหาคนท่ีไม่เคยหันหลังให้เราเลยสักครัง้เดียว พระเยซูทรง

สมบรูณ์แบบในความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขของพระองค์ แตใ่นตอนนีม้าถึงความจริงท่ีเขาเองก็ต้องสง่ตอ่การให้อภยั

และอิสรภาพท่ีเขาได้รับนีต้อ่ไป เขาตดัสินใจท่ีจะกลบัไปหาครอบครัวของเขาและท าให้ทกุอย่างมนัถกูต้อง 

จอชพบน้องสาวของเขาบนระบบออนไลน์ เขาจึงส่งข้อความไปหาเธอ เขาพร้อมส าหรับสิ่งท่ีจะเกิดขึน้

แม้วา่มนัจะเป็นเร่ืองท่ีแย่มากท่ีสดุก็ตาม แตน้่องสาวของเขากลบัตอบกลบัมาในทนัทีและบอกว่า มนัคงจะดี

มากท่ีจะได้กลับมาพบกันอีกครัง้ให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพราะเมื่อไม่นานมานี ้แม่ของเขาได้รับการ

วินิจฉยัโรควา่เป็นมะเร็ง และอาการของโรคไมค่อ่ยดีนกั และหลงัจากนัน้ในไมช้่า เขาก็ได้รับการนดัหมายให้มา

พบกบัพ่อและแม ่เขาเตม็ไปด้วยความตงึเครียด และไมค่อ่ยตื่นเต้นมากนกัในการพบกนัในครัง้นี  ้

บ้านของพ่อและแม ่ยงัคงดเูหมือนเดิมนับจากวนัท่ีเขาเดินออกมา “บ้านท่ีดสูมบรูณ์แบบทัว่ๆไป” จอช

พึมพ าภายใต้เสียงหายใจของเขา ขณะท่ีเขาก าลงัเดินขึน้บันไดตรงทางประตหูน้าบ้านนัน้ เขารู้สกึเหมือนมีโซ่

คอยดงึรัง้เขาอยู่ตอนท่ีเขาเหยียบบนัไดท่ีถึงแม้วา่จะมีเพียงแค ่3 ขัน้เท่านัน้ แต่เขาก็ยังมุ่งหน้าต่อไป หลงัจาก

ทกัทายตามปกติกบัพ่อแมข่องเขา จอชจึงเร่ิมพดูสิ่งท่ีเขาตัง้ใจไว้ และมนัอยู่ในใจของเขาตลอดมา “ผมรู้วา่ผม

ท าให้พ่อแม่ล าบากใจ ผมท าให้พ่อแม่เจ็บปวด ผมท าตวัไม่ดีเลย ผมไม่ให้เกียรติพ่อกับแม ่ผมผิดเอง โปรดให้

อภยัผมด้วย” จอชเงียบไปและรอให้พ่อหรือแมข่องเขาพดูอะไรออกมา แตท่่านทัง้สองเพียงแตจ้่องมองมาท่ีเขา 

แตส่ดุท้าย พ่อได้มองไปท่ีแม ่และมองกลบัมาท่ีเขา 

พ่อได้พูดอย่างชัดเจนแตก่็เป็นค าพดูท่ีมีความระมดัระวงั “เราซาบซึง้ใจในการขออภยัของเธอนะจอช 

เธอท าตามระเบียบในสิ่งท่ีเธอต้องท า แตเ่รายังไมพ่ร้อมท่ีจะลืมอดีตในระยะเวลาอนัสัน้นี ้เธอไมใ่ห้เกียรติเรา

และปฏิเสธพระเจ้าผู้ ย่ิงใหญ่ ความผิดท่ีเธอได้ท ามาไม่สามารถถูกให้อภยัได้ง่ายๆ เราต้องการเวลาท่ีจะพูดคยุ

และอธิษฐานในเร่ืองนี ้และก็อย่าคิดนะท่ีแมข่องเธอเจ็บป่วยอยู่ในตอนนี ้เธอจะสามารถเข้าบ้านหลงันีไ้ด้อย่าง

สง่างามและท าให้ทกุอย่างดีขึน้เพ่ือแมข่องเธอจะได้ตายอย่างสงบและเธอจะไม่รู้สกึผิด มนัไมง่่ายแบบนัน้ เธอ

หายไปอยู่ท่ีไหนมา ตลอดระยะเวลาท่ีแมข่องเธอยงัมีสขุภาพท่ีดี เราต้องการเวลาก่อนท่ีเราจะยอมรับในตวัเธอ

อีกครัง้และลืมสิ่งท่ีเคยเกิดขึน้มา เราจ าเป็นต้องเห็นก่อนวา่เธอคุ้มคา่ตอ่การให้อภยัของเราหรือไม”่ 
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จอชรู้สกึเหมือนตวัเองก าลงัถูกชกอยู่ มนัเหมือนเดิม พ่อของเขายังเหมือนเมื่อหลายปีท่ีเขาออกจาก

บ้านมา เขาหวงัวา่ในตอนนีท่ี้เขาเปลี่ยนไปแล้ว พ่อกบัแม่ของเขาจะเปลี่ยนไปด้วย ท าไมพวกเขาถึงไม่ส าแดง

ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขในแบบท่ีเขาได้พบในพระเยซูท่ีพวกเขารู้จกั เขารู้สกึหงดุหงิดท่ีมีคนจ านวนมากติดอยู่ใน

ความคิดท่ีผิดเก่ียวกบัพระเยซู 

การตอบสนองแรกของจอชท่ีอยากจะท า คือการตะโกนออกไปว่า “ได้ครับ ให้เป็นแบบท่ีพ่อพูดนัน้

แหละ ผมพอแล้วกบัพ่อ พ่อจะท าอะไรก็เร่ืองของพ่อ” แต่เสียงของพระเยซูได้ตรสักับเขาวา่ “เมื่อเราได้รักเจ้า

ด้วยความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขและยังคงรักอยู่เสมอ ดงันัน้เธอต้องรักพวกเขาแบบนัน้เช่นกัน จงอดทนและหนัก

แน่น (ยอห์น 13:34) จอชกดัฟันตนเองจนเลือดจะไหล ด้วยความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ เขาจึงขอบคณุพ่อแม่ของ

เขาท่ีฟังเขาและขอให้เขากลบัมาอีกครัง้ในไมช้่า 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งจอชและพ่อแมข่องเขานัน้ดีขึน้ เขาสามารถพูดคยุกบัพวกเขาได้อย่างปกติทัว่ไป

ในหลายๆโอกาส ก่อนท่ีแมข่องเขาจะพ่ายแพ้ต่อโรคมะเร็งและจากไป แตอ่ย่างไรก็ตาม จอชไม่เคยได้ยินค าพูด

วา่ “ฉันให้อภยัเธอนะ” จากแมข่องเขาก่อนท่ีเธอจะตายเลย เขายงัคงรอฟังค าพดูนัน้จากพ่อของเขาอยู่ แตเ่ขา

ไมย่อมแพ้ เขายงัคงรักแบบไมม่ีเง่ือนไขตอ่ไป 

 โดยพระคณุของพระเจ้า จอชได้คืนดีกบัน้องสาวของเขาและเร่ิมมีความสมัพันธ์ท่ีดีขึน้กบัน้องชายของ

เขา หลายสิ่งอาจจะไม่สมบรูณ์แบบนกัส าหรับความสมัพันธ์ของนิว้กลาง แต่พวกเขาก าลงัมีความสมัพันธ์ท่ีดี

ขึน้เร่ือยๆ  

 “แล้วความสมัพนัธ์ของนิว้นางละ” จอชถามตวัเองในวนัหนึ่ง เขาหลีกเลี่ยงสิ่งนีม้านานแสนนาน เพราะ

ความสมัพนัธ์ของพ่อแม่กบัเขาท่ีไม่ดีนัน้ท าให้เขาต าหนิ “คริสตจกัร” ท่ีท าให้เกิดความแตกแยกระหว่างพ่อแม่

กบัเขา เขาไม่อยากไปอยู่ใกล้ “คนท่ีคริสตจักร” เลย ขอให้แสดงความรักของพระเยซูแค่นัน้ก็คงพอ แตแ่มร่ีได้

บอกเขาวา่ น่ีคือก้าวท่ีส าคญัในการท าให้ล าดบัความสมัพันธ์อยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้อง นิว้นาง เป็นตวัแทนของ

ความสมัพันธ์กับผู้ติดตามหรือสาวกของพระเยซูคนอ่ืนๆ รวมถึงคนท่ีรู้จักพระเยซูในแบบท่ีพวกเขาเช่ือก็ตาม 

และก็หมายถึงการแบ่งปันมมุมองท่ีแตกตา่งกนัออกไปตอ่คนท่ีติดตามและนมสัการพระเยซูในแบบพ่อและแม่

ของเขาด้วยเช่นกนั 
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 ความสมัพันธ์ในแบบของนิว้นางนัน้ เป็นความท้าทายท่ีพิเศษส าหรับจอชด้วยเช่นกนั เพราะมนัเคย

เป็นจดุท่ีตงึเครียดระหวา่งนาโอมีกบัเขา เพราะเธออยากให้เขาไปคริสตจกัรด้วยกนักบัเธอ แตเ่ขาก็ตอ่ต้านเร่ือง

นีเ้สมอมา ตอนนีเ้พ่ือนท่ีคริสตจกัรของนาโอมีตา่งมองว่าเขาเป็น “คนนอกคริสตจกัร” ผู้ไมส่นบัสนนุภรรยาของ

ตนเอง พวกเขารู้ว่าทัง้คู่แยกกันอยู่มาหลายเดือนแล้ว และเหตผุลหนึ่งท่ีส าคญัคือเร่ืองของการไปคริสตจักร 

จอชรู้สกึอบัอายในการไปพบกบัครอบครัวคริสตจกัรของนาโอมี 

 ขณะท่ีจอชและแมร่ีก าลงัแบ่งขนมโดนัทกนัอยู่ในเช้าวนัหนึ่งท่ีท างานของพวกเขา เขาได้ยกมือซ้ายขึน้

และเร่ิมพูดถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเขาในเร่ืองความสมัพันธ์ “นิว้นาง” แมร่ีฟังและยิม้ท่ีมมุปากให้

เขา เธอได้พดูถึงสามเหลี่ยมของความสมัพนัธ์อีกครัง้โดยการเร่ิมท่ีนิว้โป้งและนิว้ชีข้องเธอ “เธอคงต้องกลบัไปท่ี 

“สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” นีอี้กครัง้ คือการเสียสละความภาคภมูิใจของคณุและตัง้ใจเดินไปกับนาโอมีเพ่ือ

พระนามของพระเยซูคริสต์ สิ่งท่ีทุกคนท่ีคริสตจักรคิดเก่ียวกับคุณนัน้ไม่ส าคัญเลย สิ่งแรก ขอให้คุณไป

คริสตจกัรเพ่ือรับในสิ่งท่ีพระเยซูอยากมอบให้แก่คณุ ส่ิงท่ีสอง ไปคริสตจกัรกบัภรรยาของคณุและอทิุศตวัอย่าง

ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ตอ่เธอ และส าหรับคนท่ีนัน่ คณุก็แคเ่พียงเปิดใจ คณุอาจจะแปลกประหลาดใจก็ได้ บางทีนะ 

บางทีพวกเขาอาจจะได้รับความรักท่ีสมบรูณ์แบบจากพระเยซูแล้ว และพวกเขาก าลงัส าแดงความรักนัน้แก่คณุ 

ถ้าพระเจ้าสามารถให้อภยัคณุได้ คณุเองก็สามารถท าได้เช่นกัน แม้ว่าคณุต้องพบเจอกบัสิ่งท่ีน่ากลวัหรือน่า

รังเกียจใดๆ ก็ตาม 

 “เฮ้ ฉันก็ไม่ได้แย่ขนาดนัน้ ฉันแค่ขอเวลาสกัหน่อย” จอชแย้งขึน้มาด้วยท่าทีถ่อมใจ หลงัจากท่ีได้

หวัเราะด้วยกัน จอชและแมร่ีได้อธิษฐานด้วยกันสัน้ๆ จากนัน้จอชได้โทรศพัท์ไปหานาโอมี (เขามีโทรศพัท์อนั

ใหมแ่ล้ว หลงัจากโทรศพัท์อนัท่ีเขาได้ขว้างจนแตกกระจายไปหมดหลังวางสายท่ีคยุกบันาโอมีในวนันัน้เมื่อปีท่ี

ผา่นมา) เขาถามเธอวา่ เขาจะไปคริสตจักรกับเธอได้ไหมในอาทิตย์หน้านี ้เธอถามเขาวา่ เขาแน่ใจใช่ไหมท่ีจะ
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ไป หลงัจากท่ีเขาได้อธิบายโดยใช้หลกัการของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” เธอจึงยอมรับได้ นาโอมีตื่นเต้นกับ

สิ่งนี ้และน่ีไมใ่ช่อบุายท่ีเธอใช้เพ่ือให้เขาไปคริสตจักรอีกตอ่ไป และเขาอยากไปคริสตจกัรโดยท่ีไมไ่ด้รู้สกึผิดต่อ

สิ่งท่ีเขาได้ท าไปในอดีต 

 การกลบัไปคริสตจักรในครัง้นีข้องเขาผ่านไปได้ด้วยดี จอชจ าเป็นต้องหยดุค าพูดท่ีถากถางของเขาไว้ 

เมื่อผู้คนทกัทายหรือให้ข้อเสนอแนะในแบบท่ีเขาเคยได้รับเมื่อครัง้เป็นเดก็ เขาบอกได้เลยวา่ บางคนเพียงแค่

ยิม้ให้ เพราะนัน้เป็นสิ่งท่ีเขาต้องท า ทัง้ท่ีจริงแล้วเขากลบัสมัผสัได้ถึงสายตาท่ีตดัสินและค าพูดลบัหลงัเขา 

แตแ่มร่ีได้เตือนเขาแล้ว คนพวกนีไ้มใ่ช่กลุม่คนท่ีเขาต้องสนใจ ทัง้จอช นาโอมีและแซคได้รับของขวญัจากพระ

เจ้าด้วยกัน ซึ่งได้รับการสร้างใหมใ่นเร่ืองของความช่ืนชมยินดีตอ่การอภยัโทษท่ีได้มาโดยท่ีไมไ่ด้จ่ายอะไร และ

กลบับ้านไปด้วยใจท่ีสะอาด พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าในแต่ละวนัอีกครัง้ และถึงแม้วา่จะมีหมาป่า

อยู่ในชุดของลูกแกะท่ีเขาได้พบเจอมา อันท่ีจริงพวกเขาก็คือลูกแกะเหมือนกันกับเขาท่ีได้มารวมตัวกันท่ี

คริสตจกัรนี ้พวกเขาไมส่มบูรณ์แบบ แตเ่ป็นคนบาปท่ีได้รับการอภยัแล้ว ท่ีพร้อมจะต้อนรับเขาเหมือนกนั อนัท่ี

จริงหลงัจากไมก่ี่เดือนท่ีได้เข้าร่วมท่ีคริสตจกัร จอชบอกได้เลยวา่ เขาเองก็มีความสขุในการมาคริสตจกัร และ

ได้พัฒนาความสมัพนัธ์กับเพ่ือนท่ีคริสตจกัรอย่างเหมาะสม เขามีความสมัพันธ์ใหม่และเชิงบวกกับคนอ่ืนๆท่ี

คริสตจกัร และเขาขอเรียกสิ่งนีด้้วยความรักวา่ “การสามคัคีธรรมของความสมัพนัธ์นิว้นาง” 

 มีเพ่ือนใหมท่ี่คริสตจักรท่ีสะกิดให้เขานึกถึงนิว้ท่ี 5 และเป็นนิว้สดุท้าย ในท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” 

นัน้คือ “ความสมัพันธ์นิว้ก้อย” คนอ่ืนๆ ในชีวิตของเขาท่ีไมเ่ข้ากบักลุม่ความสมัพนัธ์ตามแบบนิว้อ่ืนๆ พวกเขา

คือคนรู้จัก, พนกังาน, เพ่ือนเก่า, คนขบัรถบนท้องถนน, คนท่ีเขาอยากจะหลีกเลี่ยงและบางคนท่ีเขารู้สึกวา่เขา

เกลียดจริง ๆ 
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 จอชและเพ่ือนบางคนได้เรียนพระคมัภีร์กับไคล์ เขาได้แบ่งปันความผิดพลาดครัง้ใหญ่ของเขา เขาได้

ระลกึถึงข้อพระคมัภีร์มาระโก 12:31 “..จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” เมื่อย้อนเวลากลบัไป ข้อพระคมัภีร์นี ้

ยากท่ีจะเข้าใจมาก ต้องฝึกฝนเพียงอย่างเดียว เขาเป็นคนท่ีนึกถึงแตต่นเองมานานแสนนาน เขาคิดไมอ่อกเลย

วา่ การรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเองนัน้เป็นอย่างไร นอกจากนัน้ความจริงท่ีว่า “เพ่ือนบ้าน” นัน้รวมถึงทุกคน

ในโลกใบนี ้และคนท่ีเขาเกลียดด้วย 

 ตอนนีจ้อชได้เห็นหลายสิ่งแตกตา่งออกไป เขาไมไ่ด้รักตนเอง ด้วยความหลงตวัเอง แตเ่ขารักตนเองใน

ฐานะท่ีถูกสร้างมาอย่างเป็นท่ีรักโดยพระเยซู คณุคา่ของแต่ละคนไมไ่ด้อยู่ท่ีว่าเขาเป็นใคร แต่อยู่ท่ีวา่พระเยซู

ทรงสร้างเขามา และการมองด้วยความคิดแบบนี ้ท าให้เขาสามารถรัก “เพ่ือนบ้าน” ในแบบท่ีพระเยซูทรงท า 

พระองค์ทรงจ่ายคา่ความบาปให้กบัโลกใบนี ้รวมถึงคนท่ีปฏิเสธพระองค์ด้วย พระเยซูทรงปรารถนาแม้กระทั่ง

ศตัรูของพระองค์ได้รับการเร่ิมต้นใหมท่ี่ปราศจากมลทิน 

 เพ่ือนคนหนึ่งของจอชได้อธิบายว่า นีค้ือจุดท่ีจอชสามารถเร่ิมเติมเต็มพระประสงค์ของพระเจ้าต่อ

ความสมัพนัธ์ในแบบของ “นิว้ก้อย” เราสามารถรักเขาเหล่านัน้ผา่นความรักของพระเจ้าท่ีมาถึงชีวิตของพวก

พวกเรา เหมือนดัง่ท่ีพระเยซูทรงเติมเต็มเราด้วยความรักของพระองค์ เพ่ือให้เรารักคนอ่ืนได้ ความรักท่ีล้น

ออกมานัน้ ท าให้เรารักทุกคน รักแม้กระทั่งศัตรูของเราได้ และโดยพระคุณผ่านงานขององค์พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ หัวใจของพวกเขาก็จะเปล่ียนไปด้วยเช่นกัน จอชสามารถเข้าถึงเร่ืองนีไ้ด้เพราะโดยปราศจากการ

ผลกัดนั การตดัสินหรือความหย่ิงจองหอง มารีย์และไคลไ์ด้เทความรักของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขา ความ

อดทนและจริงใจของพวกเขาถกูใช้โดยพระเจ้าเพ่ือเปลี่ยนจอช 

 จอชและนาโอมีได้ตดัสินใจท่ีจะบากบัน่ในเร่ืองนีไ้ปด้วยกนั พวกเขาได้แบ่งปันเป้าหมายและช่วยกัน 

โดยการใช้ของขวญัท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีพวกเขามี ในการแบ่งปันความรักของพระเยซูให้แก่ผู้ อ่ืน จอชตื่นเต้นมาก

กบัเร่ืองนี ้เพราะว่ามนัตรงกบัทศันคติของเขาในฐานะผู้จดัการด้านธรุกิจ และก็เหมาะกบันาโอมีด้วยในการท า

ให้คนอ่ืนๆ รู้สกึสบายใจและผอ่นคลาย 

 หลงัจากนัน้ไมน่าน ทัง้จอชและนาโอมีกลายเป็นท่ีรู้จกัวา่พวกเขามีหวัใจแหง่การต้อนรับ พวกเขามกัจะ

เชิญเพ่ือนๆมารบัประทานเย็นท่ีบ้านเสมอ และบางโอกาส เขามกัจะพาคนใหม่ๆ  มางานปาร์ตีเ้สมอ จอชมกัจะ

แนะน าแขกคนใหมว่า่ เป็นคนท่ีเขาเจอท่ีร้านขายของช า หรือท่ีเลน่เกมส์บอลของแซค หรือเจอตามถนน เพ่ือน



  

HANDING OUT LIFE แบง่ปันชีวติ 40 

 

ของจอชต่างพากับแปลกใจ ในสิ่งท่ีจอชได้ท านี ้นีเ้ป็นการทรงเรียกใหม่ๆ จอชยิม้และบอกเพียงแค่วา่เขาท า

หน้าท่ีของเขา เขามกัจะพดูวา่นีค้ือ “การแบ่งปันชีวิต3” 

 เมื่อมีคนถามถึงความหมายของสิ่งนี ้จอชจะอธิบายถึงหลกัการของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” และ 

ท่าประกอบของ “ยกนิว้ให้เลย” ในเร่ืองการจัดล าดบัความสมัพันธ์ เขามกัจะพูดเสมอว่า เขาคือผู้ รับท่ีช่ืนชม

ยินดีตอ่ความรักท่ีเสียสละ ไมม่ีเง่ือนไข แสดงออกโดยการกระท าและเกิดขึน้โดยพระเยซู และส่ิงนีค้ือความจริง 

ดงันัน้เขาจึงส าแดงความรักนีก้ับทุกๆคนในชีวิตของเขา เขาเป็นเหมือน "ฝ่ามือ” และโดยผา่นความรักของ 

“นิว้โป้ง (พระเยซู)" ท่ีไหลมาสู ่"นิว้" ทัง้หมด เมือ่เขามีล าดบัความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องแล้วนัน้ มือของเขาจะถกูเปิด

ออกและขยายออกไป โดยการต้อนรับคนอ่ืนๆให้ได้รู้จกักบัความรักของพระเยซู แม้กระทั่ง “นิว้ก้อย” คือ คนท่ี

อยู่ด้านล่างสดุจะได้รับมือแห่งความรักท่ีถกูเปิดออกและต้อนรับพวกเขาอยู่เสมอ ส าหรับจอชนัน้ น่ีคือแก่นแท้

ของการด าเนินชีวิตในทางของพระเจ้า เขาได้รับความช่ืนชมยินดี สนัติสขุ เป้าหมายและความปรารถนาท่ีมีมา

พร้อมกับความรักท่ีสมบรูณ์แบบของเจ้าบ่าว คือพระเยซูคริสต์ ตอนนีเ้ขาพร้อมแล้วท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีเหลืออยู่

โดยมีเป้าหมายท่ีเขาและนาโอมีได้ตกลงร่วมกนั คือการมีชีวิตท่ีมีพนัธกิจของ “การแบ่งปันชีวิต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3 Handing Out Life: Handing out คือ การแจกจ่ายออกไป ส่ง ให้ มอบ, Life คือ ชีวิต ในหนงัสอืเล่มนี ้ขอใช้ค าว่าแบ่งปันชวิีต 
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ควำมจริงที่เรียบง่ำย 

ความสมัพันธ์คือศนูย์กลางท่ีส าคญัในชีวิตของเรา ถ้าเรามีความสมัพนัธ์ท่ีดี ชีวิตของเราก็ไปได้ดี ด้วย 

แต่ถ้าความสมัพันธ์ไม่ดีในแบบท่ีควรจะเป็น ชีวิตก็ได้รับผลกระทบเชิงลบ การมีความสมัพนัธ์ท่ีถูกต้อง ไม่ได้

ซบัซ้อนเหมือนกบัหลายๆคนเคยคิด ในหลายๆปีท่ีผา่นมา ท่ีได้ช่วยแนะแนวทางให้กบัผู้คนผา่นทางปัญหาเร่ือง

ความสมัพันธ์นัน้ ผมได้เรียนรู้ว่ามีกุญแจส าคญั 2 ประการท่ีเป็นประโยชน์ และเราต้องจดจ าไว้เสมอในเร่ือง

ของความสมัพันธ์ คือ กำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ให้ถูกต้อง และกำรให้ควำมสัมพันธ์นัน้มีคุณค่ำ ซึ่ง

กุญแจหลักสองประการนีส้ามารถท าให้เกิดขึน้ได้อย่างเรียบง่ายผ่านการทรงน าของพระเจ้าผู้ ออกแบบ

ความสมัพนัธ์ตา่งๆ และจากประสบการณ์สว่นตวั ในการทดลองใช้ท่ามกลางกลุม่คนตา่งๆ สง่ผลให้เกิดท่าหรือ

ภาพประกอบซึ่งท าให้เข้าใจง่ายขึน้ในเร่ืองนี ้คือ ท่าประกอบของ “ยกนิว้ให้เลย” คือการจดัล าดบัความสมัพนัธ์

ให้เป็นไปตามล าดบั และ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” คือท่าประกอบของกญุแจส าคญัหลกั 3 ประการท่ีจะมี

ความรักเหมือนองค์พระเจ้า 

“ยกนิว้ให้เลย” เพื่อกำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ 

เมื่อพระเยซูได้ถกูถามถึงค าสัง่อะไรท่ีส าคญัท่ีสดุ พระองค์ทรงตอบจาก มาระโก 12:29 “พระเยซูจึงตรัสตอบคน

นัน้ว่า “พระบญัญัติอนัดบัแรกคือ โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียว 

พวกท่านจงรักองค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นพระเจ้าดว้ยสดุใจของท่าน ดว้ยสดุจิตของท่าน ดว้ยสดุความคิดของท่าน

และด้วยสุดก าลงัของท่าน” ในมาระโก 12:31 พระเยซูทรงกล่าวต่อไป และเพ่ิมค าสั่งท่ีส าคัญอนัดับสอง คือ 

“ส่วนพระบญัญติัที่ส าคญัอนัดบัสองคือ จงรักเพ่ือนบา้นเหมือนรักตนเอง ไม่มีพระบญัญติัอ่ืนใดที่ส าคญัย่ิงกว่า

พระบญัญัติเหล่านี้” ค าสัง่สองข้อนีล้้วนแต่เป็นเร่ืองของความสมัพันธ์ เก่ียวข้องกับการจัดล าดบัความส าคญั 

เมื่อพระเจ้าประทานความปรารถนา และก าลังให้เราด าเนินตามค าสั่งนีแ้ล้วนัน้ ชีวิตของเราจะมีล าดับ

ความสมัพนัธ์ท่ีถกูต้อง มีการใช้เวลาและลงทนุอย่างชดัเจน ซึ่งน าชีวิตของเราให้มีความพึงพอใจ มีเป้าหมาย

และมีความยินดีท่ีแท้จริงในชีวิต การปฏิเสธการจัดล าดบัความสมัพันธ์ในชีวิตจะท าให้เราประสบความทุกข์

ยาก 

 ในทางปฏิบตัิ มนัคือสิง่ท่ีท้าทายมากท่ีเราจะรักษาความสมัพนัธ์ให้อยู่ตามล าดบั และนีค้ือเหตผุลท่ีเรา

สามารถใช้ท่าประกอบ “มือ” เพ่ือช่วยเตือนเราในสิ่งท่ีพระเยซูทรงสอน และการอ้างอิงท่ีเรียบง่ายนีจ้ะช่วยให้

เราสามารถท าได้ และขอเรียกท่าประกอบการจดัล าดบัความสมัพนัธ์นีว้า่ “ยกนิว้ให้เลย”  
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 จุดแรกของท่าประกอบ “ยกนิว้ให้ เลย” คือ ความสัมพัน ธ์อันดับแรกสุดในชีวิตของเรา คือ 

ความสมัพนัธ์ท่ีเรามีต่อองค์พระเยซู ซึ่งจะท าให้เห็นภาพชดัเจนขึน้คือ ให้เราก ามือของเราและ ยกน้ิวใหเ้ลย ให้

ยกนิว้โป้งขึน้ตรงจากศนูย์กลางของก ามือ ส่ิงนีเ้ตือนเราให้นึกถึง ความสนใจของเราทัง้หมดต้องมุ่งความคิด

และความสนใจไปท่ีพระเยซูคริสต์ แล้วความสมัพนัธ์อ่ืนๆ จะตามมาหลงัจากนี ้

 

 

 

 

 

 

 การท่ีเรามุ่งความคิดและความสนใจไปท่ีพระเยซูท าให้เรามีตวัตน มีอตัลกัษณ์ เพราะพระเยซูทรงมี

ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ ทรงตายเพ่ือความบาปผิดของมนุษย์ทุกคน และทรงเป็นขึน้มาจากความตาย เพ่ือให้เรา

เป็นไทและมีอิสรภาพจากการถกูพิพากษา เราถกูน าให้กลบัใจใหมจ่ากความบาปผิด และวางใจในพระเยซูเพ่ือ

รับการอภยัโทษบาปท่ีเราได้มาแบบฟรีๆ เราถกูท าให้กลบัคืนดีกบัพระเจ้า เราถกูสร้างให้เป็นดัง่ความตัง้ใจแรก

ท่ีพระองค์ทรงมีตอ่เรา คือเป็นสิ่งทรงสร้างตามพระฉายของพระองค์ มีความสวยงามและเป็นท่ีรัก เราถกูรักโดย

พระเจ้าและเราจึงสามารถท่ีจะรักได้ตอ่ไป 

 ถึงแม้ว่าเมื่อเราท าความผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือให้ความสัมพันธ์ของเรานัน้สมดุล เรา

สามารถรับการเร่ิมต้นใหม่ผ่านการอภยัท่ีไม่มีสิน้สดุในพระนามของพระเยซูได้อยู่เสมอ การให้อภัยท่ีเราไม่

สมควรจะได้จากพระเยซูนัน้ คือแก่นแท้ท่ีส าคญัในการเร่ิมต้นท่ีเราจะรักผู้ อ่ืนได้ พระเยซูทรงให้จิตส านึกอนั

ชัดเจน การแนะน าและก าลังท่ีจ าเป็นแก่เรา ในการท่ีเราต้องใช้เพ่ือรักและดแูลคนอ่ืนๆ ในชีวิตของเรา เรา

จ าเป็นต้องเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ “ยกนิว้ให้เลย” เพ่ือเตือนให้เรามีความสมัพนัธ์เร่ิมแรกกบัพระเยซูก่อน 

 เมือ่เราชดัเจนในความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเยซู โดยให้พระองค์เป็นอนัดบัแรกแล้วนัน้ เราสามารถใช้

ความรักท่ีเราได้รับจากพระองค์ ไปปรับใช้กบัความสมัพนัธ์อ่ืนๆ ผา่นการเรียนรู้กบัพระองค์ ความสมัพันธ์อ่ืนๆ
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นี ้สามารถท าให้เป็นท่าประกอบโดยการใช้นิว้มือได้เช่นกัน เป็นนิว้อ่ืนจากท่าประกอบของ “ยกนิว้ให้เลย” นิว้

มือทัง้สี่ท่ีห้อมล้อมจดุศนูย์กลางของก าปัน้คือ “นิว้โป้ง” ส่วนนิว้มือนัน้เป็นตวัแทนของควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ ท่ี

เรำมีในชีวติ ซึ่งคือ “เพื่อนบ้ำน” ของเรา ท่ีพระเยซูทรงกลา่วถึงในพระคมัภีร์ เมื่อพระองค์บอกค าสัง่ท่ีส าคญั

อนัดบัสอง คือ “ให้เราเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” 

 เมื่อเราเปลี่ยนความสนใจของเรามายงั “เพ่ือนบ้าน” ของเรา และนิว้มือรอบๆ “นิว้โป้ง” เราขอเร่ิมต้นท่ี

การกาง นิว้ชี ้ออกมา ไม่นะ เราไม่ได้ก าลงัท าท่ายิงปืน เพ่ือจะยิงคนท่ีเราเกลียด หรือเป็นสญัลกัษณ์ว่าเรา

ก าลงัจะจดัการกบัคนนัน้ ซึ่งมนัไมใ่ช่วิธีการท่ีดีท่ีสดุในเร่ืองของความสมัพันธ์ตอ่เพ่ือนบ้านของเรา แตอ่นัท่ีจริง 

นิว้ชี ้เป็นตวัแทนของความสมัพนัธ์กบั คู่สมรส 

 

 

 

 

 

 

 นิว้ชีไ้ม่ได้เป็นตัวแทนของการยิงปืน แต่เป็นสิ่งท่ีเตือนให้เรานึกถึงคู่สมรสของเรา โดยให้เขา “เป็นท่ี

หนึ่ง” ท่ามกลางความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ทัง้หมด พระเยซูทรงสอนเร่ืองนีไ้ว้อย่างชดัเจนวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สามีและภรรยาของเขานัน้เป็นความสมัพันธ์อนัดบัแรก พระเยซูทรงเน้นย า้ในจุดนีเ้มื่อทรงตรัสสอนเร่ืองของ

ชีวิตสมรสใน มทัธิว 19:5 “เพราะเหตนีุ ้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้

เดียวกัน” ซึ่งข้อนีถ้กูอ้างมาจากปฐมกาล 2:24 เป็นการสรุปความตัง้ใจของพระเจ้าท่ีมีตอ่ชีวิตสมรสให้เป็นไป

ตามสิ่งท่ีพระเจ้าได้ทรงออกแบบไว้แตแ่รกอย่างสมบรูณ์แบบตามท่ีพระองค์ทรงสร้างโลกใบนีข้ึน้มา 

 ค าสัง่ส าหรับชีวิตสมรสนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคญั และพระเยซูทรงเน้นย า้อีกครัง้ขณะท่ีพระเยซูทรงอยู่บนโลกนี ้

พระองค์ทรงเน้นย า้ในส่ิงท่ีเป็นความจริง และอ.เปาโลภายใต้การทรงน าของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ได้เน้นย า้ถึง
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ความส าคญัของชีวิตสมรส อ.เปาโลได้อ้างถึงข้อพระคมัภีร์เดียวกัน ในเอเฟซัส 5:31 เป็นแนวทางให้แก่สาวก

ของพระเยซูคริสต์ในการด าเนินชีวิตในทางของพระองค์ 

 พระเยซูทรงสอนสามีให้ทะนถุนอมความสมัพันธ์กับภรรยาของเขาเหมือนเป็นของขวญัท่ีมีคา่ท่ีสดุบน

โลกใบนี ้อ.เปาโลยงัได้ขยายค าสอนของพระเยซูในเอเฟซสับทท่ี 5 อ.เปาโลได้ท าให้ชดัเจนในเร่ืองของความจริง

ของความสมัพันธ์ระหวา่งภรรยาต่อสามีของเธอ สามีจะต้องเป็นหมายเลขหนึ่งของความสมัพันธ์ต่อจากพระ

เยซู เพราะชีวิตสมรสคือสถาบนัแรกท่ีพระเจ้าทรงจัดตัง้ไว้ ดงันัน้ทัง้สามีและภรรยาต้องมีความสมัพนัธ์ท่ีดีเป็น

อนัดบัแรกก่อนความสมัพนัธ์อ่ืนๆตอ่เพ่ือนมนษุย์ทัง้หมด 

 ในการเรียนรู้ท่ีจะรักซึ่งกนัและกนันัน้ สามีและภรรยาต้องเรียนรู้จากพระเยซู และนีค้ือเหตผุลวา่ท าไม

เราต้องรักษาให้ “นิว้โป้งยกขึน้” ไปยังพระเยซูอยู่เสมอ ส่วนนิว้ชีน้ัน้ตามมาเพราะว่าความสมัพันธ์ฉันสามี

ภรรยาจะเข้มแขง็ได้ก็ตอ่เมื่อทัง้สามีและภรรยานัน้มีความสมัพันธ์กับองค์พระเยซู คือ “นิว้โป้ง” อ.เปาโลได้ท า

ให้เร่ืองนีช้ดัเจน เพราะอ.เปาโลได้สัง่สอนตามส่ิงท่ีพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยตัง้แตป่ฐมกาลในเร่ืองของชีวิตสมรส 

ในเอเฟซัส 5:31 และข้อพระคมัภีร์ถดัไป “ความล า้ลกึในเร่ืองนีส้ าคญั และผมเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และ

คริสตจักร” อ.เปาโลก าลงัสอนพวกเราว่า พระเยซูคือสามีท่ีสมบูรณ์แบบ และพระองค์ทรงดูแลคนท่ีติดตาม

พระองค์ดัง่เจ้าสาวผู้ เป็นท่ีรัก พระองค์ทรงท าตามล าดบัการทรงสร้างส าหรับชีวิตสมรสได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ถ้าสามีและภรรยาอยากเรียนรู้วิธีการท่ีจะรักซึ่งกนัและกันอย่างเหมาะสมแล้วนัน้ พวกเขาต้องดท่ีูแบบอย่างอนั

สมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์ ส่ิงนีค้ือสิ่งท่ีส าคญั ส่วนท่าประกอบท่ี 2 ด้านล่างนีค้ือ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิต

สมรส” เพ่ือท่ีจะให้เราเข้าใจความรักท่ีสมบรูณ์แบบของพระเยซูคริสต ์

 แตอ่าจจะมีบางคนมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการแตง่งานเมื่อมาถึงจดุนี ้คือ พวกเขายงัไมไ่ด้แตง่งาน พวกเขา

คงไมส่ามารถให้คู่ครองของเขาอยู่อนัดบัหนึ่งได้ พวกเขายงัไมม่ีความสมัพันธ์แบบนิว้ชีส้ าหรับท่าประกอบ “ยก

นิว้ให้เลย” อนัท่ีจริง วิธีท่ีดีท่ีสดุในเร่ืองนีค้ือ พระเยซู คือคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนัน้ส าหรับคนท่ีเป็นโสด ด้วยความ

รักอนัสมบูรณ์ของพระองค์ พระองค์สามารถเติมเตม็จุดนีไ้ด้ ในฐานะสามีผู้สมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงยึดคน

โสดไว้ให้อยู่ในความรักของพระองค์ พระองค์สามารถท าสิ่งนีไ้ด้โดยตรงโดยการเพ่ิมความสบายใจ สนัติสุข 

และความยินดีในจิตใจ พระองค์สามารถใช้เพ่ือนมนษุย์คนอ่ืนๆ สง่ตอ่ความรักของพระองค์นีอ้อกไปได้ด้วย ใน

ฐานะของพระเจ้าผู้ ย่ิงใหญ่ พระเยซูทรงทราบอย่างแน่นอนว่า อะไรคือสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับเรา และพระองค์จะ

เติมสิ่งจ าเป็นนีใ้ห้แก่คนโสด โดยท่ีเราไมต้่องรู้สกึเลยวา่เราถกูทอดทิง้ให้เดียวดายหรืออ้างว้าง 



  

HANDING OUT LIFE แบง่ปันชีวติ 45 

 

 ขอให้เราไปตอ่กบันิว้ล าดบัถดัไปในท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” นิว้ตอ่ไปคือ นิว้กลำง เป็นการเตือนให้

เรานึกถึง ความสมัพนัธ์ของครอบครัว ไมว่า่จะเป็นลกู พ่อแม ่พ่ีน้อง ครอบครัวบญุธรรม และทกุคนท่ีเก่ียวข้อง

กบัเราไมว่า่จะทางสายเลือดหรือทางการแต่งงาน ความสมัพนัธ์นีม้ีความเหมาะสมก็ตอ่เมื่อพระเยซูทรงอยู่ใน

ล าดบัสงูสดุ และความสมัพันธ์กับคู่สมรสนัน้อยู่ในล าดบัท่ีดีและถูกต้อง ความรักของพระเยซูจะไหลมายังคู่

สามีและภรรยาท่ีมีความรักและมีความสมัพันธ์ท่ีเข้มแข็งต่อกัน เพ่ือส่งต่อความรักไปสู่ความสมัพันธ์ล าดับ

ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 ค าสัง่แรกของสว่นท่ี 2 ของบญัญัติ 10 ประการนัน้มุง่ตรงไปท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูและพ่อแม ่ดงัท่ี

พระเจ้าได้สัง่วา่ “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” (อพยพ 20:12) คูม่ือของชีวิตสมรสได้กลา่วถึงสิ่งท่ีส าคญั

ของความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ชายและพ่อแมข่องเขา ซึ่งเป็นการน าให้ผู้ชาย “ละจากบิดาและมารดาของเขา” เพ่ือ

มาเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักับภรรยาของเขา ข้อความตอนนีไ้ด้ย า้วา่ หลงัจากความสมัพันธ์ระหวา่งสามีและ

ภรรยาแล้วนัน้ ความส าคญัล าดบัตอ่ไปของความสมัพนัธ์ของมนษุย์ คือ ลกูและพ่อแมข่องเขา 

 ค าแนะน าทั่วไป คือ นิว้กลางนัน้เตือนให้เรานึกถึงความส าคญัของความสมัพันธ์ในครอบครัว ซึ่งคือ

กลุม่คนท่ีเราเก่ียวข้องกนัโดยทางสายเลือดหรือการแตง่งาน ไม่วา่จะในรูปแบบใดก็ตาม พวกเขาประกอบเป็น

ครอบครัวของเรา เรายงัคงต้องเก่ียวข้องกบัครอบครัวของเราตราบเท่าท่ีเราอาศยัอยู่บนโลกใบนี ้

 เราลองมองดสูตัว์ตา่งๆ ในธรรมชาติ ถ้าเราอยากเห็นตวัอย่างของความผกูพนัอย่างใกล้ชิดของสมาชิก

ในครอบครัว ลองดูความสัมพันธ์ของแม่หมีและลูกๆ ของมัน คุณจะได้สัมผัสถึงพลังของความผูกพันใน
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ครอบครัว นีค้ือของขวญัจากพระเจ้าให้แก่เรา เพ่ือประโยชน์ของเรา เพราะมนัเป็นสิ่งท่ีดีมากนะเมื่อเราดแูล

รักษาความสมัพนัธ์ของ “นิว้กลาง” ของพวกเรา คือความสมัพนัธ์ในครอบครัวของเราไว้ได้ดี 

 ตอ่ไป ให้เราพิจารณาถึงนิว้นาง ของท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” ความหมายของนิว้นี ้เตือนให้เรานึกถงึ

ความสัมพันธ์ของเรากับสาวกอ่ืนๆ  ของพระเยซูคริสต์  เอาให้สัน้และเข้าใจง่าย เราสามารถใช้ค าว่า 

“คริสตจักร” เพ่ืออธิบายกลุม่คนของความสมัพนัธ์แบบนี ้ค าวา่ “คริสตจกัร” ไม่ได้หมายถึง การประชมุของคน

ในท้องถ่ิน ของนิกายใดนิกายหนึ่ง หรือล าดับทางศาสนา มนัแคบเกินไป แต่ค าว่า “คริสตจักร” ในบริบทนี ้

หมายถึงผู้ติดตามพระเยซูคริสตพ์ระผู้ช่วยให้รอด หรือสาวกของพระคริสต์ ซึ่งรวมถึงทกุคนบนโลกใบนีท่ี้กลบัใจ

ใหม่จากความบาป รับของขวญัแห่งการอภยัโทษบาปจากพระเยซูและตอนนีแ้สวงหาพระองค์ในฐานะจอม

เจ้านาย และยงัรวมถึงผู้ เช่ือทกุคนในพระเยซู ผู้ ท่ีได้ใช้ชีวิต ได้ตายและกลบัไปอยู่กบัพระเยซูในสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 อ.เปาโลได้พูดถึงความสมัพันธ์อนัพิเศษของผู้ติดตามพระเยซูไว้ในกาลาเทีย 6:10 “เพราะฉะนัน้เม่ือ

เรามีโอกาส ใหเ้ราท าดีต่อทกุคน และเฉพาะอย่างย่ิง ต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเช่ือ” 

 ความสัมพันธ์ของเรากับคนอ่ืนในคริสตจักรจะประสบผลส าเร็จ ก็ต่อเมื่อ พวกเขาได้มีระดับ

ความสมัพันธ์ก่อนหน้านีท่ี้เข้มแข็ง แตอ่ย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีความสมัพันธ์ท่ีแย่กับพระเยซู คู่สมรส และหรือ

ครอบครัวของเราแล้วนัน้ ความรักและความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในคริสตจกัรจะถกูขดัขวางหรือ

เป็นไปได้ยากเช่นกัน แต่ถ้าความสมัพันธ์ก่อนหน้านี ้อยู่ในล าดบัท่ีดีแล้วนัน้ ความรักของพระเยซูจะหลัง่ไหล

จากบนสดุลงมา ท าให้ความสมัพนัธ์ของเรากบัสาวกของพระคริสตค์นอ่ืนจะประสบความส าเร็จอย่างดีด้วย 
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ความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในคริสตจักร เป็นสิ่งท่ีส าคญั เพราะเราไมไ่ด้ถกูสร้างมาให้

แยกตวัจากสาวกของพระคริสต์ อันท่ีจริงเราเองเสียอีกท่ีตกเป็นเหย่ือของความเห็นแก่ตวัหรือการทดลองท่ี

ท าลายความสมัพนัธ์ลงไป ผู้ติดตามพระคริสต์คนอ่ืนๆ ผู้ติดตามพระเยซูคนอ่ืนๆ หนัมาหาเราเมื่อเราถกูทดลอง

ให้หนัหลงัให้กบัพระเยซู พวกเขาน าเรากลบัมาหาพระองค์เพ่ือรับการอภยัและก าลงัอีกครัง้ พวกเขาช่วยให้เรา

ยงัคง “ยกนิว้ให้เลย” กบัพระเยซู พวกเขาช่วยเราให้ยงัคงเช่ือมตอ่กบัพระเจ้าผู้ เป็นแหลง่ความสามารถท่ีจะให้

ความสมัพนัธ์ท่ีมีคณุคา่ของเราในทกุๆระดบั 

 เมื่อได้พดูถึงความสมัพนัธ์ในทุกๆ ล าดบัไปแล้วนัน้ สดุท้ายเรามาถึงความสมัพนัธ์ในแบบ นิว้ก้อย ใน

ท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” ในเร่ืองของความสมัพนัธ์ในแบบตา่งๆ นิว้นีเ้ตือนให้เรานึกถึงความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน

มนษุย์ นิว้เลก็ๆ นีเ้ป็นตวัแทนของความสมัพนัธ์ของเรากบัผู้คนบนโลกใบนี ้นอกเหนือไปจากความสมัพนัธ์ตาม

แบบนิว้ต่างๆ ท่ีได้พูดถึงมา คนเหล่านีร้วมอยู่ในค าสัง่ของพระเยซูท่ีบอกว่า “ให้เรารักเพ่ือนบ้านเหมือนรัก

ตนเอง” เราต้องส าแดงความรักและความห่วงใยไปยงัคนอ่ืนๆ ไมว่า่คนนัน้จะเป็นศตัรูของเราหรือไมก่็ตาม ไม่

ว่าเขาจะเป็นผู้ติดตามพระคริสต์หรือไม่ก็ตาม ทุกคนถูกสร้างโดยพระเจ้าและทรงมีค่าในสายพระเนตรของ

พระองค์ ดงันัน้เราจึงเก่ียวข้องกบัพวกเขาเหลา่นัน้ด้วยความรักของพระองค์  

 

 

 

 

 

 

 แน่นอน การแสดงออกถึงความรักท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด คือการท่ีเราออกไปน าผู้คนมากมายให้กลับมามี

ความสมัพันธ์กบั “นิว้โป้ง” คือพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรงให้พระมหาบัญชาไว้ใน มทัธิว 28:19 “จงออกไปสัง่

สอนชนทกุชาติใหเ้ป็นสาวกของพระองค์” ระดบัความจ าเป็นของความสมัพนัธ์นีใ้นชีวิตของเราต้องหลัง่ไหลมา

จากความสมัพันธ์อ่ืนๆ ท่ีถูกกล่าวไปก่อนหน้านี ้เมื่อเรามีความเข้มแข็งในความสมัพันธ์ของเรากับพระเยซู      
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คูส่มรส ครอบครัว และสมาชิกคริสตจกัรแล้วนัน้ เราจะกลายเป็นภาพความรักของพระเยซูคริสต์ให้กบัโลกใบนี ้

ได้เห็น เราจะมีโอกาสมากมายท่ีจะบอกถึงเหตผุลว่าท าไมเราถึงใช้ชีวิตแบบนี ้เราจะมีโอกาสท่ีจะประกาศ

ความรักย่ิงใหญ่ของพระองค์ให้แก่คนอีกมากมาย เพ่ือให้ได้รู้จกักบัพระคณุของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซู

คริสต์ 

 เมื่อมาถึงจุดนี ้ในท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” ถ้าเรามีความสมัพันธ์ตามล าดบัอย่างถูกต้องดงัท่ีได้

กล่าวมา ตอ่ไปเมื่อเราได้แบมือและกางนิว้ของเราออกมา ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นการเตือนท่ีดีมาก ให้เราระลกึถึงชีวิตท่ีมี

ความสมัพันธ์ท่ีดีและมีความรักในทางของพระเยซู และเปรียบเหมือนมือท่ีเปิดออกท่ีจะต้อนรับคนอ่ืนๆให้ได้

รู้จกักบัความรักของพระองค์ เหมือนกบัคนยืนต้อนรบัท่ีประตสูวรรค์ด้วยมือท่ีกางออก และพูดวา่ “ยินดีต้อนรับ

ทกุคนสูอ่าณาจกัรแห่งความรักท่ีได้ถกูเตรียมไว้ให้แก่ทกุคนโดยพระบิดาในสวรรค์” 

 การมีความสมัพนัธ์ท่ีได้รับการจดัล าดบัความส าคญัอย่างถกูต้องแล้วนัน้ โดยเร่ิมต้นด้วยความรักของ

พระเยซูคริสต์ เป็นการเร่ิมต้นท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นการเข้าถึงโลกใบนีโ้ดยการเป็นพยานถึงองค์พระเยซู

คริสต์ การใช้ประโยชน์จากความส าคญัของความสมัพนัธ์ตามท่ีได้กลา่วมา เป็นการพิสจูน์วา่เกิดผลมากในการ

ประกาศพระคริสต์ มากกว่าหลากหลายวิธีท่ีได้มีการน าเสนอเสีย อีก ซึ่งสิ่งนีม้าจากประสบการณ์และการ

สงัเกตสุว่นตวัของผมตลอดท่ีผา่นมา ย่อมเป็นการยืนยนัเร่ืองนี ้ 

 ท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” นัน้เป็นประโยชน์มากในการรักษาล าดับความสัมพันธ์ให้ชัดเจน ซึ่ง

ประกอบด้วยค าสอนของพระเยซู ซึ่งเป็นสิ่งท่ียืนยนัชดัเจนจากค าสอนของพระองค์วา่ ความสมัพันธ์ของเรากับ

พระองค์นัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ นอกจากนัน้พระเยซูยงัทรงสอนว่า ความสมัพนัธ์ของเรากบั “เพ่ือนบ้าน” นัน้มี

ล าดบัตามท่ีได้กลา่วถึงไปแล้วเก่ียวกบันิว้มือทัง้สี่ 

 อีกค าหนึ่งท่ีจ าเป็นต้องกลา่วถึงเมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์โดยใช้ท่าประกอบนิว้ทัง้สี่ ค านัน้คือ ควำม

สมดุล ความคิดและความสนใจในความตัง้ใจและการใช้เวลาเพ่ือความสมัพันธ์ทัง้สี่นัน้จะถกูเปลี่ยนไปตาม

ความต้องการเร่งด่วนท่ีสดุเวลาใดก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจ าเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ถูกเรียงล าดบัอย่ าง

เหมาะสมตลอดเวลานัน้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้เวลาหรือความสนใจไปให้ความสัมพันธ์ท่ีอยู่

อนัดบัต้นๆ เสมอไป 
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 ยกตวัอย่างเช่น แมท่ี่เพ่ิงคลอดลกูทารกออกมา ย่อมใช้เวลาและความสนใจไปยงัลกูน้อยมากกวา่สามี

ของเธอ แตไ่ม่ได้หมายความวา่สามีของเธอถกูลดความส าคญัลงไปให้น้อยกวา่ลกูน้อย แตห่มายความวา่ สามี

จะได้เวลาของภรรยาน้อยกว่าลกูในช่วงเวลานีข้องชีวิตพวกเขา สามีท่ีรักและส าแดงความรักของพระเยซูจะ

เข้าใจและสนับสนุนความสัมพันธ์ด้านนีข้องภรรยา แต่ถ้าสถานการณ์ท าให้สามีและภรรยาต้องห่าง

ความสัมพันธ์กันไป พวกเขาต้องช่วยกันแสวงหาวิธีท่ีจะแสดงให้เห็นว่าความสมัพันธ์ของพวกเขานัน้ยังคง 

“เป็นอนัดบัหนึ่ง” ท่ามกลางความสมัพนัธ์ของมนษุย์ทัง้หมด 

 มีหนงัสืออยู่เล่มหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้เราหาวิธีท่ีจะส าแดงความรักต่อกนัและกนั คือ 5 ภาษารัก (Five 

Love languages) โดย แกร่ี แชปแมน  ซึ่งเขายังมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มท่ีเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในการ

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคน “นิว้ก้อย” หนังสือเล่มนีเ้ขียนร่วมกับพอล ไวท์ ช่ือหนังสือ 5 ภาษาในการช่ืนชมคนที่

ท างาน -เส ริมองค์กรให้ เข้มแข็งด้วยการหนุนใจ ผู้ อ่ืน  (The Five Languages of Appreciation in the 

Workplace: Empowering Organizations by Encouraging People) เมื่อวิธีปกติท่ีเรามักสื่อสารความรัก

ออกไปกลบัไม่ค่อยเหมาะสมต่อผู้ รับ หรือเป็นไปได้ดีแค่บางครัง้ บางที “ภาษารัก” แบบอ่ืนอาจจะได้ผลก็

เป็นไปได้ การสื่อสารท่ีเปิดเผยพร้อมกับการเรียนรู้ท่ีจะปรับใช้วิธีแสดงความรักในหลากหลายรูปแบบจะเป็น

ประโยชน์มากในการรักษาสมดลุของความสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆในชีวิตของเรา 

 การท าให้สมดลุอย่างเหมาะสมท่ามกลางความสมัพนัธ์ของทัง้สี่นิว้ ในท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” นัน้

ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึน้ นัน้คือเหตผุลท่ีส าคญัวา่ท าไมเราต้องรักษาความสมัพันธ์ 

“ยกนิว้ให้เลย” กับพระเยซูอยู่เสมอ เพ่ือรับการอภยัและได้รับก าลงัและการทรงน าใหม่ นบัต่อจากนี ้เราจะได้

เรียนรู้มากขึน้ถึงศิลปะในการสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์แบบต่างๆ เราจะเรียนรู้การจัดล าดับ

ความส าคญัให้ถกูต้อง 

 ตลอดการเดินทางไปกบัพระเยซู ด้วยความสมัพนัธ์ “ยกนิว้ให้เลย” กบัพระเยซูนัน้ เราจะได้เรียนรู้ท่ีจะ

มีความเข้าใจ ได้รับและแบ่งปันความรักของพระองค์ กล่าวแบบสัน้ๆ คือ เราจะเติบโตขึน้ในความเข้าใจกับ

กญุแจส าคญัอนัดบัท่ีสองเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ คือ การท าให้ความสมัพันธ์มีคณุค่า และส าหรับหวัข้อนีเ้ราจึง

มีท่าประกอบถดัไป 
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พระเยซู..ผู้ทรงเป็นแบบอย่ำงอันสมบูรณ์ในควำมสัมพันธ์ 

พระเยซูทรงสมบูรณ์แบบในความรักท่ีมีเจ้าสาวของพระองค์ คือคริสตจกัร ซึ่งประกอบด้วยทุกคนท่ี

ติดตามพระองค์พระผู้ช่วยให้รอด นีค้ือความจริงท่ีพระเยซูทรงสมบรูณ์แบบในความรักท่ีมีตอ่ทกุคน ถึงแม้ว่า

หลายคนปฏิเสธท่ีจะรับความรักจากพระองค์ แต่กุญแจของการท าให้ความสมัพันธ์มีคณุค่า คือ การส าแดง

ความรักท่ีสมบรูณ์แบบของพระเยซูในทกุๆ ความสมัพนัธ์ ดงันัน้เราจะเรียนรู้ความรักเช่นนีไ้ด้อย่างไร? 

 พระคมัภีร์ท่ีเต็มไปด้วยถ้อยค าท่ีอธิบายความรักท่ีสมบรูณ์แบบของพระเยซู แตอ่ย่างท่ีได้กล่าวไปแล้ว 

มีข้อความตอนหนึ่งในพระคมัภีร์ท่ีได้สรุปความรักของพระองค์ท่ีท าให้เราเข้มแข็ง ดีและมีคณุค่า ซึ่งข้อพระ

คมัภีร์นีไ้ด้ถกูกล่าวซ า้ถึงสามครัง้ในพระคมัภีร์ และมกัจะถกูใช้ให้เป็นแนวทางของชีวิตสมรส แต่ก็ถูกน าไปใช้

ในทกุๆ ความสมัพนัธ์ ข้อพระคมัภีร์นีไ้ด้กลา่ววา่ “เพราะเหตนุัน้ผูช้ายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพนัอยู่

กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนื้อเดียวกนั” 

 ขอเตือนความจ าส าหรับข้อพระคมัภีร์ตอนนีอี้กครัง้ คือ พระคัมภีร์ตอนนีไ้ด้ถูกวางให้เป็นแนวทาง

ส าหรับชีวิตสมรส เมื่อพระเจ้าพระบิดาได้ทรงสร้างอาดมัและเอวาในฐานะสิ่งทรงสร้างท่ีสมบรูณ์แบบตามพระ

ฉายาลกัษณ์ของพระองค์ และได้น าให้ทัง้สองมาอยู่ด้วยกันในฐานะของสามีและภรรยา ซึ่งได้ถกูบันทึกไว้ใน

ปฐมกาล 2:24 และข้อพระคมัภีร์ตอนนีไ้ด้ถูกอ้างถึงโดยพระเยซูใน มทัธิว 19:5 ซึ่งพระองค์ได้ทรงยืนยันว่า

แผนการดัง้เดิมของพระเจ้าท่ีมีต่อชีวิตสมรสนัน้ยังคงดีท่ีสดุและเป็นแผนเดียวท่ีมี และสดุท้าย ข้อพระคัมภีร์

ตอนนีก้็ยงัถกูน าไปอ้างถึงโดย อ.เปาโล โดยการทรงน าขององค์พระวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึ่งปรากฏในเอเฟซสั 5:31 

อ.เปาโล ได้สอนผู้เช่ือในคริสตจกัรยคุแรกวา่แผนการของพระเจ้าส าหรับชีวิตสมรสนัน้ยงัเป็นสิ่งส าคญัและน่ีคือ

ค าสัง่ส าหรับพวกเขา 

 ในข้อพระคมัภีร์ถัดไป คือเอเฟซัส 5:32 อ.เปาโลได้กล่าวไว้วา่แนวทางจากเอเฟซสั 5:31 ได้อธิบายถึง

ความรักอนัสมบรูณ์ของพระเยซูท่ีมีตอ่สาวกของพระองค์ พระองค์ทรงเน้นย า้ว่า “ความล ้าลึกในเร่ืองนี้ส าคญั 

และผมเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักร” ถ้าเราสามารถจับความหมายของข้อก าหนดส าหรับชีวิต

สมรสท่ีได้ถูกตรัสไว้โดยพระเจ้า เราจะมีกญุแจในการแสดงความรักและการท าให้ความสมัพันธ์มีคณุค่าตาม

แบบอย่างท่ีพระเยซูได้ทรงกระท า 
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 ค ำส่ังหรือข้อก ำหนดของชีวติสมรส ของพระเจ้าผู้อยู่ “เหนือกาลเวลา” คือ “เพราะเหตนีุ้เอง ผูช้าย

จะละบิดามารดาไปผูกพนัอยู่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนื้อเดียวกนั”  ค าสอนนีป้ระกอบด้วยจดุส าคญัท่ี

เท่าเทียมกันอยู่ 3 ประการ ดงันัน้จึงได้ใช้ภาพของสามเหลี่ยมอธิบายหรือเป็นท่าประกอบของความหมายของ

จดุส าคญันี ้  

 สามเหลี่ยม “มือ” ของเรานัน้ คือการสร้างรูปสามเหลี่ยมจากการใช้นิว้ชีแ้ละนิว้โป้งจากมือทัง้สองข้าง

ของเรา มมุแตล่ะด้านภายในสามเหลี่ยมนัน้ แตล่ะมมุแทนค าสอนเก่ียวกบักญุแจส าคญัทัง้สามในเร่ืองความรัก

ของพระเจ้าต่อแนวทางชีวิตสมรสท่ีพระองค์ทรงปรารถนาให้แก่พวกเรา ซึ่งเป็นการเตือนเราในเร่ืองสามด้าน

ของความรักท่ีสมบรูณ์โดยองค์พระเยซู เราสามารถนึกถึงท่าประกอบมือนีว้า่คือ “สำมเหล่ียมแห่งชีวติสมรส” 

 จดุความคิดและความสนใจของเราคือ มุมบน ของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” จากการท ามือทัง้สอง

ข้างของเรา มมุนีแ้สดงให้เห็นถึงด้านแรกของความรักอนัสมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งได้ปรากฏในข้อความ

ท่ีว่า “เพราะเหตนีุเ้อง ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผกูพันอยู่กับภรรยา” ข้อพระคมัภีร์นีบ้อกเราถึงหลักการของ
กำรเสียสละเร่ืองส่วนตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 พระเยซูไมไ่ด้มีพ่อและแมท่ี่จะต้องละมา เหมือนกนักบัเรา แต่จริงๆ แล้ว พระองค์ได้ทรงจากสวรรค์อนั

สมบูรณ์แบบมา พระองค์ได้ละจากท่ีนั่งข้างพระบิดาเพ่ือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกใบนี ้พระองค์ได้ทรงละทิง้

สนัติสขุในสวรรค์เพ่ือมาอยู่บนโลกท่ีวุน่วายนี ้ถึงแม้วา่พระองค์ทรงสมบรูณ์แบบ แต่พระองค์ทรงยอมรับสภาพ

มนุษย์ท่ีแตกหกั เจ็บป่วย เจ็บปวด โศกเศร้าและทนทกุข์ เป็นการเสียสละอย่างถึงท่ีสดุ ทรงประทานชีวิตของ
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พระองค์เองจนถึงความมรณาท่ีกางเขน โดยทางนีพ้ระเยซูทรงส าแดงพระองค์เองให้เป็นปโุรหิตหลวงผู้ เสียสละ

ตนเองเป็นเคร่ืองบชูาอนัสมบรูณ์ท่ีสดุ น่ีคือความรักท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีท าให้เรามีชยัชนะเหนือความตายและบงึไฟ

นรก 

 ในฐานะเจ้าสาวของพระคริสต์ ของขวญัในวนัแต่งงานท่ีพระองค์ทรงให้เราคือก าไรจากการเสียสละ

ของพระองค์ ตอนนีเ้ราไมต้่องทนทุกข์กบัความตาย หรือการถูกตดัขาดจากพระองค์และความรักของพระองค์ 

พระเยซูทรงส าแดงให้เห็นแก่นแท้ของความหมายท่ีแท้จริงของ “เพราะเหตนีุเ้อง ผู้ชายจะละบิดามารดาไป

ผกูพนัอยู่กบัภรรยา” พระองค์ทรงส าแดงให้เห็นถึงแบบอย่างท่ีสมบรูณ์แบบของการเสียสละตนเองในนามของ

คนท่ีคณุรัก 

 ความรักท่ีเสียสละนัน้เติมเต็มมมุบนของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” นีค้ือค าสัง่ของพระเจ้าในเร่ือง

ของชีวิตสมรส 

 มมุท่ีสองของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” ได้ปรากฏในค าสอนของพระเยซูคริสต์จาก มทัธิว 19:5 ซึ่ง

คือมมุล่างด้านซ้ายเกิดขึน้จากนิว้ชีแ้ละนิว้โป้งของมือทัง้สองข้างมาชนกันท าให้เกิดมมุด้านล่างซ้ายขึน้ มมุนี ้

น าเสนอด้านท่ีสองของความรักอนัสมบรูณ์แบบของพระเยซูซึ่งปรากฏในข้อความนีค้ือ “ผกูพันอยู่กับภรรยา” 

หมายถึงหลกัการของ “พนัธผกูพันอย่างไม่มีเง่ือนไข” จดุเน้นของข้อความนีต้ามภาษาเดิมคือภาษากรีกนัน้คือ 

การอทิุศตวัอย่างสตัย์ซ่ือและการมาอยู่ด้วยกนัของทัง้สองดัง่กาวติดกนั 
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 พระเยซูทรงส าแดงความรักอย่างไมม่ีเง่ือนไขและการอทิุศตวัอย่างสตัย์ซ่ือตอ่เจ้าสาวของพระองค์ คือ

คริสตจกัร เมื่อพระองค์ทรงอยู่บนโลกใบนี ้ทรงเผชิญกับการทดลองทุกประการเหมือนกบัท่ีเราต้องเผชิญ และ

ทรงทนทุกข์ทรมานจากการถกูลงโทษทัง้ท่ีควรจะเป็นเราท่ีต้องรับโทษทัณฑ์เหล่านัน้ พระองค์ “ทรงติดอยู่กบั” 

เจ้าสาวของพระองค์อย่างสมบูรณ์โดยรับเอาการสาปแช่งนิรันดร์แทนเรา มาร์ติน ลเูธอร์ ได้กลา่วไว้ในหนังสือ 

อิสรภาพของการเป็นคริสเตียน (The Freedom of a Christian) ซึ่งได้กลา่วถึงความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไข ดงันี ้

 โดยแหวนแต่งงานแห่งความเช่ือ พระเยซูทรงรับความบาป ความตาย และความเจ็บปวดในบึงไฟนรก

ซ่ึงควรเป็นของเจ้าสาวไป และในความส าคญัของความจริงนี้ พระองค์ทรงท าและส าแดงว่าส่ิงเหล่านี้เป็นของ

พระองค์เอง ราวกบัว่าพระองค์ทรงท าบาปเสียเอง พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน ทรงส้ินพระชนม์และลงไปยงับึง

ไฟนรก เพ่ือที่พระองค์จะชนะส่ิงทัง้ปวงเหล่านี้ในที่สดุ (Grimm,1957, p.352) 

พระเยซูทรงจ่ายราคาเตม็เพ่ือความบาปผิดของเจ้าสาวของพระองค์โดยการตดัสินใจแบบไมม่ีเง่ือนไข

ท่ีจะรักเจ้าสาวจนกระทัง่ความมรณาท่ีบนกางเขน พระองค์ไมม่ีขอบเขตของพนัธผกูพนัท่ีทรงกระท าตอ่เจ้าสาว

ของพระองค์ คือคริสตจักร ถึงแม้ว่าเจ้าสาวได้ปฏิเสธพระองค์และความรักของพระองค์ซ า้แล้วซ า้เล่า แต่

พระองค์ไม่เคยลงัเลใจในพนัธผกูพนัท่ีมีตอ่เจ้าสาวเลย ความรักของพระองค์ไมม่ีเง่ือนไขอย่างแท้จริง ท าให้เรา

ได้เรียนรู้แบบอย่างจากพระเยซูคริสต์ในเร่ืองความรักท่ีสมบูรณ์ดั่งท่ีพระองค์ “ทรงผูกพันกับภรรยาของ

พระองค์” ดงันัน้มุมล่างด้านซ้ายของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” จึงเป็นค าสั่งของชีวิตสมรสท่ีเต็มไปด้วย

หลกัการของความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไข 

มมุท่ีสามและเป็นมมุสดุท้ายของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” ได้ถูกกล่าวโดยพระเยซูในมทัธิว 19:5 

คือมมุด้านลา่งขวาท่ีถกูสร้างจาการชนกนัของนิว้ชีแ้ละนิว้โป้ง มมุนีเ้ป็นตวัแทนของความรักท่ีสมบรูณ์ของพระ

เยซูจากข้อความท่ีกลา่วไว้ในพระคมัภีร์วา่ “และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั” ข้อความนีน้ าเสนอหลกัการของ

ความรักท่ีสมบรูณ์แบบ คือความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า หรือในความหมายท่ีวา่ เป็นการแสดงความรัก

ทางกายภาพโดยการแสดงความห่วงใยทัง้หมดทางกายตอ่ผู้ อ่ืน  
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 เราไม่สามารถประยุกต์ใช้แนวทางของชีวิตสมรสในด้านนีแ้ค่เพียงความสัมพันธ์ทางกายหรือ

เพศสัมพันธ์เท่านัน้ เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับเจ้าสาวของพระองค์ คือคริสตจักรใน

ความสมัพันธ์ด้านนีน้ัน้ พระองค์ไม่ได้หมายถึงการแต่งงานและใช้ชีวิตสมรสนัน้เพียงแค่การเป็นอนัหนึ่งอัน

เดียวกนัทางเพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิงเท่านัน้ 

 แต่อย่างไรก็ตาม เราต่างก็รู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างสัมพันธ์ทางกายท่ีใกล้ชิดกบัเจ้าสาวของพระองค์คือ

คริสตจกัร เมื่อพระองค์ทรงอยู่บนโลกใบนี ้เป็นความสมัพันธ์ทางกายภาพท่ีแสนพิเศษท่ีเ กินกวา่ความเข้าใจ

ของเรา แตเ่ราก็ได้เห็นความสมัพนัธ์นีผ้า่นการท่ีพระองค์ทรงสมัผสัและรักษาคนเจ็บป่วย พระองค์ทรงอุ้มเดก็ๆ

ไว้ในอ้อมแขนของพระองค์ พระองค์ทรงวางมือบนผู้คนเพ่ืออวยพรพวกเขา พระองค์ทรงรับประทานอาหารกับ

เหลา่สาวกเพ่ือหนนุน า้ใจพวกเขา พระองค์ทรงเพ่ิมพนูอาหารให้เพียงพอท่ีจะเลีย้งผู้คนจ านวนมากมายท่ีมาฟัง

ค าสอนของพระองค์ พระองค์ทรงกางแขนออกท่ีบนกางเขนเพ่ือช่วยมนุษย์ทกุคนให้รอด พระเยซูไมเ่คยท าร้าย

ผู้ใดด้วยพระหตัถ์ของพระองค์เลย แตพ่ระองค์ทรงใช้พระหตัถ์ของพระองค์วางลงบนพระกายของพระองค์เพ่ือ

ส าแดงความรักท่ีสมบรูณ์ และ แสดงออกเป็นการกระท า 

 พระเยซูทรงส าแดงความห่วงใยทางกายตอ่ทกุคนบนโลกใบนีไ้ด้อย่างสมบรูณ์แบบเมื่อพระองค์ทรงใช้

เนือ้หนงัของพระองค์เพ่ือด าเนินชีวิต เสียชีวิตและเป็นขึน้มาจากความตายเพ่ือเราทุกคน และนีค้ือด้านท่ีสาม

หรือด้านสดุท้ายของความรักอนัสมบูรณ์ท่ีเราได้เรียนรู้จากแบบอย่างของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเติมเต็ม
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ข้อพระคมัภีร์ท่ีวา่ “และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั” อนัเป็นมมุขวาลา่งของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” เป็น

การน าเสนอค าสัง่ของพระเจ้าท่ีมีตอ่ชีวิตสมรสท่ีถกูเติมเตม็ด้วยหลกัการของการแสดงออกเป็นการกระท า 

 สรุปคือ แบบอย่างของพระเยซูตอ่เจ้าสาวของพระองค์ คือคริสตจกัรได้ให้กุญแจส าคญั 3 ด้านในการมี

ความรักท่ีสมบรูณ์แบบ คือ ควำมรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไข และ แสดงออกเป็นกำรกระท ำ ถึงแม้ว่าทัง้

สามอย่างนีไ้มไ่ด้ครอบคลมุความรักแท้ทัง้หมด แตค่รอบคลมุส่ิงท่ีผู้ชายจะท าได้ คือ “เพราะเหตนุัน้ผูช้ายจะละ

จากบิดามารดาของเขาไปผูกพนัอยู่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนื้อเดียวกนั” 

 เราสามารถจดจ าสามด้านของความรักท่ีสมบูรณ์แบบนีโ้ดยวิธีท่ีง่ายๆ คือ การใช้มือสร้างรูป

สามเหลี่ยมโดยการน านิว้ชีแ้ละนิว้โป้งของทัง้สองมือมาชนกัน นิว้ชีช้นนิว้ชี  ้นิว้โป้งชนนิว้โป้ง จะกลายเป็นรูป

สามเหลี่ยมด้านเท่าท่ีสมดลุและแข็งแรง ดงันัน้ความสมัพันธ์ถูกสร้างขึน้โดยความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไข 

และเป็นความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า ซึ่งจะท าให้ชีวิตสมดลุและเข้มแขง็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรับหัวข้อนีค้ือความรักและความสัมพันธ์ ดังท่ีเราได้เรียนรู้มาแล้วจากพระเยซูผู้ ทรงรักอย่าง

สมบรูณ์แบบ ซึ่งสามารถถกูน ามาปรับใช้ในชีวิตสมรสได้อย่างชดัเจน และการประยกุต์ใช้นีค้ือการท่ีเราเปลี่ยน

ความสนใจของเรา 
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ข้อก ำหนดส ำหรับชีวติสมรส 

 ข้อสงัเกตท่ีุส าคญัในการน าข้อก าหนดส าหรับชีวิตสมรสไปใช้ในชีวิตสมรสในปัจจบุันนี ้ผ่านทางการ

อา่นงานเขียนของ วอลเตอร์ โทรบิช ช่ือหนงัสือ ฉนัได้แตง่งานกบัเธอ (I Married You) ซึ่งได้น าหลกัการมาจาก

พระเจ้า คือ “เพราะเหตนุัน้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้

เดียวกัน” โทรบิชได้สรุปไว้ว่า ทัง้สามีและภรรยาต้อง “ละ ยึด และกลายเป็นเนื้อเดียวกัน” (Trobisch, 1989, p. 24). 

แนวความคิดของโทรบิชเข้ากนัได้กับแนวคิดของความรักในชีวิตสมรสนัน้ต้องเสียสละ ไมม่ีเง่ือนไข และแสดง

ออกเป็นการกระท า โทรบิชเห็นพ้องกบัแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในความสมัพนัธ์ของพระองค์กับคริสตจกัร 

วา่เป็นข้อก าหนดหรือใบสัง่ท่ีเป็นประโยชน์มากตอ่ชีวิตสมรส 

 โทรบิชยงัสนับสนนุความเข้าใจท่ีวา่ ข้อก าหนดส าหรับชีวิตสมรสตอ่หญิงและชายนัน้เท่าเทียมกนัใน

ชีวิตสมรส เขาเน้นย า้ว่า บริบทในพระธรรมเอเฟซัสบทท่ี 5 ทัง้หมดนัน้เป็นการทรงเรียกให้ทัง้สามีและภรรยา

ยอมจ านนตอ่กนัและกนั แนวทางข้อก าหนดในชีวิตสมรสนัน้มอบให้ภรรยาเช่นเดียวกนักบัสามี 

 จากแนวทางของข้อก าหนดในชีวิตสมรสหรือสิ่งท่ี ชีวิตสมรสต้องมีนัน้ ต่อไปเราจะปรับความคิดและ

ความสนใจไปของเราไปท่ีส่วนแรกของของความสมัพันธ์ในชีวิตสมรส คือการเสียสละ ซึ่งเป็นด้านหนึ่งของ

ความรักและอยู่ท่ีมมุบนของภาพหรือท่าประกอบ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” ท่ีได้กลา่วมานี ้

 

 

 

 

 

 

 พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของความรักท่ีเสียสละอย่างสมบูรณ์ ทัง้สามีและภรรยาจ าเป็นต้องมุ่งไป

ด้วยกันหากเขาต้องการให้ชีวิตสมรสของพวกเขาอยู่รอดและปลอดภยั วิลเลี่ยม บาร์คเลย์ ได้ให้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์นี ้“ชายจะละบิดามารดาไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา…” ในเอเฟซสั 5:31 วา่ความรักของสามีท่ี
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มีต่อภรรยาของเขานัน้ “…ต้องเป็นความรักท่ีเสียสละ เขาต้องรักภรรยาเหมือนกบัท่ีพระเยซูทรงรักคริสตจักร

และประทานพระองค์เองให้แก่คริสตจกัร ต้องไมใ่ช่ความรักท่ีเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว” (Barclay, 1976, p.173) 

 การฝึกฝนท่ีจะมีความรักท่ีเสียสละได้นัน้ สามีต้องพร้อมท่ีจะออกจากบ้านของพ่อแม่ตนเอง เพ่ือเร่ิม

ครอบครัวใหม่กบัภรรยาของเขา ภรรยาต้องท าแบบนัน้เช่นเดียวกนั ส าหรับสามีและภรรยาบางคนอาจจะต้อง

เป็นการเสียสละครัง้ใหญ่หลวงในชีวิต อาจจะเป็นสิ่งท่ีน่าหวาดหวัน่ท่ีต้องละจากบ้านของพ่อแมท่ี่สะดวกสบาย 

บ้านท่ีได้รับการดแูลอย่างดีตัง้แต่เป็นเดก็ มนัเป็นสิ่งท่ียากท่ีจะเติบโตและติดตามแบบอย่างของพระเยซู ความ

เป็นเด็กในตวัของเราอาจจะต่อต้านการย้ายครอบครัวใหม่ในครัง้นี ้เพราะเป็นการย้ายบ้านท่ีต้องการการ

เสียสละ การอทิุศตวัอย่างไม่มีเง่ือนไข และการแสดงความรักออกมาเป็นการกระท า แต่การละจากบ้านและ

ก้าวมารับความรับผิดชอบนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่ชีวิตสมรส ถ้าสามีและภรรยาต้องการมีความสมัพนัธ์และความ

รักในชีวิตสมรสอย่างแท้จริง 

 ความส าคญัของความรักท่ีเสียสละในชีวิตสมรสนัน้ ท าให้เราทราบถึงความเก่ียวข้องของเร่ืองนีต้อ่คน

ท่ีไม่ได้แตง่งานตามกฎหมาย เพียงแคอ่ยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเท่านัน้ ช่างเป็นการจัดเตรียมท่ีขาดซึ่งการอทิุศ

ตวัเพ่ือการเสียสละ ทัง้ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของความสมัพนัธ์ท่ีประสบความส าเร็จ โดยปราศจากทะเบียนสมรส 

หมายความวา่ ทัง้คูย่งัมีความเป็นเอกเทศ และความสมัพนัธ์นัน้ก็ยงัมีความเป็นเอกเทศตอ่กนัและกนั พวกเขา

สามารถเดินจากกนัไปได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อมีอปุสรรคหรือความท้าทาย และคูค่รองไมไ่ด้แสดงความเป็น “คู่

แท”้ ต่อกนัให้ได้เห็น คู่ครองสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่ในโลกแห่งความบาปนี ้ทัง้คู่จะย่ิงท าให้แตล่ะคนแย่ลง และน่ี

คือเหตผุลวา่ท าไมต้องมีพนัธผกูพนัหรือการอทิุศตวัในการเสียสละเร่ืองสว่นตวัเพ่ือมีความสมัพนัธ์ในชีวิตสมรส

หากจ าเป็นจะต้องอดทนเพ่ือรักษาชีวิตสมรสไว้ 

 วิธีท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่คู่สมรสคือการยึดมัน่ต่อพันธผกูพันในการเสียสละต่อกนัและกนั คือ

การประกาศเจตจ านงค์นีผ้า่นทางการแตง่งานอย่างเป็นทางการ การจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายท้องถ่ินคือ

การแสดงตอ่ทกุคน ไมว่่าจะเป็นข้าราชการท้องถ่ินในชมุชนท่ีคูส่มรสอยู่ เพ่ือนๆ ครอบครัวของคูส่มรสเอง และ

โดยเฉพาะพระเจ้า เป็นการยืนยันว่า…ชายคนนีแ้ละหญิงคนนีแ้สดงความจริงจังในการเสียสละเร่ืองส่วนตวั

เพ่ือความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน พวกเขาจะทิง้ความเห็นแก่ตวัแบบเด็กๆ เพ่ือพวกเขาจะพร้อมอทิุศตวัใน

ความสมัพนัธ์ท่ีจะรอดและเติบโตขึน้ 
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 และสิ่งท่ีเราทราบอีกด้านหนึ่งเกิดจากจดุเน้นย า้ท่ีว่า สามีและภรรยาต้องละจากพ่อและแม่ของพวก

เขา ซึ่งต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่า นีไ้ม่ใช่การละทิง้พ่อแม่ของพวกเขา แต่ทัง้คู่ยังคงมีความสัมพันธ์ท่ี

ใกล้ชิดกบัพวกเขาอยู่ ซึ่งเปรียบเป็นความสมัพนัธ์ในแบบ “นิว้กลาง” ของท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” 

 แตค่วามสมัพนัธ์กับพ่อแม่ต้องรองลงมาจากคูส่มรส ถ้าสามีและภรรรยาต่างไม่ก้าวออกไปจากพ่อแม่

ของพวกเขา และท าให้เขาและเธอเป็นท่ีหนึ่งของความสมัพนัธ์ท่ามกลางความสมัพนัธ์ของเพ่ือนมนษุย์แล้วนัน้ 

พวกเขาจะไม่สามารถสร้างความรักท่ีเป็นอิสระ ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์และคริสตจักร ส่ิงนีค้ือความ

จริงไมว่า่คูส่มรสจะอยู่บ้านหลงัใหมท่ี่ห่างไกลจากพ่อแมเ่ป็นพนัไมล์ หรืออยู่ใต้ชายคาเดียวกนักบัพ่อแม่ 

 ความรักท่ีเสียสละนัน้ยงัมีอีกหลายๆด้าน ไมใ่ช่แคเ่พียงละจากพ่อและแมเ่พราะอยากให้ชีวิตสมรสอยู่

ได้ตลอดรอดฝ่ังเท่านัน้ พระเยซูทรงส าแดงความห่วงใยและเสียสละตอ่เจ้าสาวของพระองค์คือคริสตจักรจนถึง

ความมรณาท่ีกางเขน หมายความวา่ สามีและภรรยาต้องพร้อมท่ีจะเสียสละความหย่ิงยโสของตนเอง การเป็น

เจ้าของตนเอง และพร้อมท่ีจะแสวงหาประโยชน์ของคู่สมรสตนเองมากกว่า และความรักท่ีเสียสละเช่นนี ้เรา

ต้องปฏิบตัิตลอดชีวิต “จนความตายแยกเราจากกนั” 

 แน่นอนท่ีสดุในความพยายามแสดงความรักท่ีเสียสละตอ่กันและกนัของสามีและภรรยานัน้ ย่อมจะมี

ความอบุาทว์ ความเห็นแก่ตวั ความบาปตลอดการเป็นใช้ชีวิตสมรสด้วยกัน และน่ีคือเหตผุลส าคญัท่ีทัง้สามี

และภรรยาต้องกลบัมาสูค่วามรักแห่งการอภยัของเจ้าบ่าว คือองค์พระเยซูคริสต์อยู่เสมอ พวกเขาจะได้รับการ

ช าระให้สะอาดและโอกาสในการเดินด้วยกนัตอ่ไป และแสวงการมีชีวิตท่ีเสียสละตอ่กนัและกนัอีกครัง้ 

 ตอนนีเ้ราได้มาถึงสว่นท่ีสองของข้อก าหนดชีวิตสมรสจากพระเจ้า “…และจงผกูพนักบัภรรยา…” ตาม

แบบอย่างของพระเยซูนัน้ เราได้นึกถึงค าอีกค าหนึ่งส าหรับความรัก คือ “ไม่มีเง่ือนไข” ซึ่งอยู่มมุซ้ายลา่งของ

ท่าประกอบมือ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” 
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 นักบุญเซนต์ออกัสตินได้ให้ข้อคิดเห็นถึงมุมมองของความรักในชีวิตสมรสไว้ว่า “…ความสัมพันธ์

ระหว่างสามีและภรรยานัน้ เป็นการน าเสนอความล า้ลึกของความผกูพันท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้” 

(Edwards, 1999, p. 189) พระเจ้าไมม่ีความตัง้ใจให้สามีและภรรยาท าลายค าสญัญาในชีวิตสมรสท่ีมีให้ต่อ

กนัและกนัในวนัแตง่งาน พวกเขาต้องยึดค าสญัญานีใ้ห้มัน่ให้แน่นย่ิงกวา่กระดาษสองแผน่ท่ีติดกาวไว้ด้วยกัน

เสียอีก พนัธผกูพนัท่ีทัง้สามีและภรรยามีตอ่กนันัน้ต้องไมม่ีเง่ือนไขอย่างสมบรูณ์ท่ีสดุ 

   บ่อยครัง้มากท่ีบาร์คเลย์ได้แสดงความคิดเห็นท่ีคล้ายๆกันนีใ้นเร่ืองของความรักของสามีและภรรยา 

“คือความรักท่ีไม่สามาถท าให้พงัทลายไปได้ สามีนัน้ถูกท าให้เป็นหนึ่งเดียวกนักับภรรยา และไม่มีความคิดใน

การแยกออกจากกนั ซึ่งหมายความวา่ ถ้าเขาท าเช่นนัน้ เขาเองได้ฉีกร่างกายของตนเองออกจากกนั” (Barclay, 

1976, p. 173) 

 แม้วา่ภรรยาจะดถูกู ไมใ่ห้เกียรติ โกหก หรือท าให้สามีของตนเองเจ็บปวดนับครัง้ไมถ้่วน แตส่ามียงัคง

เลือกท่ีจะรักภรรยาของเขา และถึงแม้ว่าสามีของเธอจะท าให้ตวัเธอดเูล็กลง ด้อยค่า ปฏิเสธ โกหก หรือท าให้

เธอเจ็บปวดนบัครัง้ไมถ้่วนเช่นกนั ภรรยายงัคงต้องเลือกท่ีจะรักสามีของเธอ 

 ความรักคือการตดัสินใจ ไมใ่ช่แค่ “ความรู้สกึ” ถ้าความรักอยู่บนพืน้ฐานของความรู้สกึ ย่อมถูกท าให้

หมดไปได้อย่างรวดเร็วถ้าความรู้สึกของเราเปลี่ยนไป มนัไม่คงทนและไมท่ าให้คู่สมรสมีความมัน่คง สบายใจ 

ได้รับการสนบัสนนุ และมีความยินดี เพราะสิ่งเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ได้ มีเพียงความรักท่ีอทิุศตวัเท่านัน้ เมื่อคูส่มรส

เลือกท่ีจะให้อภยัและรักซึ่งกนัและกันอย่างไม่มีเง่ือนไข พวกเขาสามารถเอาชนะอปุสรรคหรือความบาปท่ีจะ

เกิดขึน้ได้ 

 อ.เปาโล ได้อธิบายเพ่ิมเติมในเร่ืองความผกูพันท่ีไม่มีเง่ือนไขระหว่างสามีและภรรยาในเอเฟซัส 5:33 

คือ ถึงแม้ว่าการอทิุศตัวอย่างไม่มีเง่ือนไขสามารถท าได้อย่างสมบูรณ์โดยพระเยซูเท่านัน้ สามีและภรรยา

สามารถสร้างความผกูพันท่ีไม่มีเง่ือนไขได้โดยส าแดง “ความรัก” และ “ให้เกียรติ” อ.เปาโลได้ย า้ว่า “…พวก

ท่านแต่ละคน (สามี) จงรักภรรยาของตนเหมือนรักตวัเอง และภรรยาก็จงย าเกรงสามี” สามีต้องเลือกท่ีจะรัก

ภรรยาของเขาไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ภรรยาเองต้องเลือกท่ีจะให้เกียรติสามีของตนเองไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม

เช่นกนั 
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 เอเมอร์สัน เอคเกอร์ริช  (Emerson Eggerichs) ได้อธิบายค่อนข้างครอบคลุมถึงความส าคัญของ

ความรักและการให้เกียรติระหว่างสามีและภรรยา เขาได้เขียนหัวข้อนีไ้ว้ในหนังสือของเขาท่ีช่ือว่า รักและให้

เกียรติ (Love and Respect) และได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นคู่มือท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสมรสอย่างมากในเวลา

ตอ่มา 

 เร่ืองเพ่ิมเติมในจดุนีใ้นเร่ืองจุดส าคญัของความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขระหวา่งพระเยซูคริสต์และเจ้าสาวของ

พระองค์คือคริสตจักร ในพระธรรมเอเฟซัส 5:23 ได้ชีใ้ห้เราเห็นล าดับความสัมพันธ์ท่ีพระเจ้าทรงให้ไว้นัน้        

อ.เปาโล ได้เน้นย า้ว่า “เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็น

พระกายของพระองค์ ทัง้พระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรด้วย” พระเยซูทรงอยู่ในต าแหน่ง

ของ “ศีรษะ” ต่อความสมัพันธ์ของภรรยาของพระองค์ คือคริสตจักร ซึ่งต้องยอมจ านนต่อศีรษะคือพระเยซู

คริสต์ คู่สมรสไมไ่ด้เป็นคูค่รองท่ีเท่าเทียมกนั แต่ทัง้คูต่า่งแบ่งปันความรับผิดชอบเดียวกนัในความสมัพันธ์ของ

ชีวิตสมรส 

 พระเยซูทรงมีความห่วงใยต่อคริสตจักรอย่างไม่มีเง่ือนไข การท่ีคริสตจักรอยู่ภายใต้ศีรษะซึ่งคือพระ

คริสต์นัน้ไมไ่ด้ท าให้คริสตจกัรตกอยู่ในสถานะท่ีจะถกูสบประมาทหรือทารุณกรรม แตต่รงกนัข้าม คริสตจกัรอยู่

ในต าแหน่งท่ีจะได้รับความห่วงใยสนใจอย่างไมม่ีเง่ือนไขจากศีรษะคือพระเยซูผู้ทรงรักคริสตจกัร ความสมัพนัธ์

ระหวา่งพระเยซูผู้ เป็นศีรษะของคริสตจกัรและคริสตจกัเจ้าสาวของพระองค์ผู้ เป็นร่างกายของศีรษะนัน้ เราเห็น

ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขเกิดขึน้โดยทัง้สองฝ่ายนี ้

 นีค้ือค าแนะน าส าหรับสามีและภรรยาทุกคู่ในความสมัพันธ์ท่ีมีต่อกนัและกัน สามีในฐานะของศีรษะ

ของครอบครัว จะไมเ่อาแตป่ระโยชน์จากภรรยาของตนเอง เขาจะไม่ท าให้เธอไปอยู่ในต าแหน่งท่ีไมส่ าคญัหรือ

แม้กระทั่งทารุณกรรมเธอ แต่เขาจะให้ทุกอย่างเพ่ือความอยู่ดีมีสขุของเธอ เขาจะเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุให้แก่เธอ

อย่างสม ่าเสมอแม้แตก่ารใช้เงินของเขาก็ตาม 

 ภรรยานัน้ต้องรักการยอมจ านนต่อสามีของเธอ รักความรักของเขาด้วยความยินดีและให้เกียรติเขา

เป็นการตอบแทน เธอต้องอยากให้เขาประสบความส าเร็จในฐานะของศี รษะของความสมัพันธ์ของพวกเขา 

เพราะเธอรู้ว่าเธอจะได้รับผลประโยชน์ทัง้หมดจากสิ่งท่ีเขาท า ทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกันมากขึน้และมากขึน้

มากกวา่จะแยกจากกนั เมื่อทัง้คูต่า่งท าตามบทบาทท่ีพระเจ้าประทานให้นี ้
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 แน่นอนท่ีหลกัการของการเป็นศีรษะหรือผู้น ากับผู้อยู่ใต้อาณตัิ มกัจะถูกน าไปสูก่ารทารุณกรรม ผู้ชาย

กลบัปกครองภรรยาในทางท่ีท าร้ายซึ่งกนัและกนั สว่นผู้หญิงพากนัตอ่ต้านสามีของตนเองด้วยความเห็นแก่ตวั 

 และน่ีคือเหตผุลวา่ท าไม ชีวิตสมรสนัน้ต้องรักษา “การยกนิว้ให้เลย” แดพ่ระเยซูตลอดเวลา กลบัมาหา

พระองค์ด้วยความเช่ือท่ีกลบัใจใหม่ ทัง้คู่ได้รับของขวญัแห่งการให้อภยั..ครัง้แล้ว ครัง้เล่า และอีกครัง้ เพราะ

พระเยซูไมเ่คยทอดทิง้พวกเขา และตลอดเวลาท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงเปลี่ยนจิตใจท่ีแขง็กระด้างให้เป็น

ของพระเยซู สามีทัง้หลายจะเรียนรู้ท่ีจะแสดงความห่วงใยต่อภรรยาของเขามากกว่าตนเอง สว่นเหล่าภรรยา

นัน้จะเรียนรู้การให้เกียรติสามีของตนเองเหมือนดัง่ท่ีพวกเขาท าตอ่พระเยซ ูเมื่อแตล่ะคนได้เติมเต็มบทบาทและ

หน้าท่ีท่ีพระเจ้าประทานให้ในความสมัพันธ์ด้วยความถ่อมใจแล้วนัน้ ความยินดีของความรักอนัสมบูรณ์แบบ

จะอวยพรสามีและภรรยาในวิธีท่ีพวกเขาไมเ่คยฝันถึงมาก่อนเลย 

 ก่อนท่ีเราจะไปตอ่นัน้ การพิจารณาถึงสภาพของความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขของความสมัพันธ์ระหวา่งสามี

และภรรยา ยังมีอีกภาพประกอบในเร่ืองนี ้จากเดนนิส ไรย์นีย์ (Dennis Rainey) ผู้ท าพันธกิจชีวิตครอบครัว(Family 

Life ministry) เขาได้กล่าวไว้วา่ความผกูพนัท่ีไม่มีเง่ือนไขระหวา่งสามีและภรรยานัน้ซึ่งเขามกัจะใช้ค าท่ีวา่ “ความ

รักตามพันธสญัญา” (covenant love) ในการอธิบายถึงความรักซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของ “ค าสญัญาหรือพนัธสญัญา” 

(covenant) ท่ีไมม่ีเง่ือนไข เขาได้น าเสนอเร่ืองราวตอ่ไปนีเ้มื่อกลา่วถึง ความรักตาม “สญัญา” ท่ีไมม่ีเง่ือนไข 

 ผมได้นึกถึงเร่ืองราวท่ีย่ิงใหญ่ของความรกัท่ีได้รักษาสญัญาในวนัแตง่งาน เร่ืองมีอยู่วา่ ชายแก่คนหนึ่ง

มาหาภรรยาของเขาท่ีบ้านพกัคนชราทกุๆวนั ภรรยาของเขาเป็นอลัไซเมอร์และหลายตอ่หลายครัง้ท่ีภรรยาของ

เขาก็ท าตวัน่ารังเกียจ แตเ่ขาจะบอกวา่ “ผมรักคณุ” กบัเธอในทกุๆวนั  

 วนัหนึ่งหวัหน้าพยาบาลได้เรียกให้เขามาท่ีห้องท างานและพดูวา่ “พยาบาลทกุคนท่ีน่ีประทับใจในตวั

คณุมาก” “เราอยากให้สามีของเราเป็นเหมือนกนักบัคณุบ้าง แตภ่รรยาของคณุกลบัไมรู้่วา่คณุคือใคร เธอไม่รู้

ด้วยซ า้วา่คณุมาหรือไมม่าหาเธอ จริงๆคณุจะไปท าอย่างอ่ืนบ้างก็ได้นะ สว่นพวกเราท่ีน่ีจะดแูลภรรยาของคณุ

เอง คณุไมจ่ าเป็นต้องมาหาเธอทกุวนัก็ได้” 

 น า้ตาของชายแก่เร่ิมไหลรินลงมาบนแก้มของเขา เขามองดหูวัหน้าพยาบาลและพดูวา่ “ผมเข้าใจในสิ่ง

ท่ีคณุก าลงับอกกับผม และผมก็รู้ว่าภรรยาของผมนัน้ไม่รู้วา่ผมคือใคร แต่…ผมรู้ว่าเธอคือใคร เธอคือภรรยา
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ของผม และผมได้กล่าวค าสัญญาต่อเธอมาเกือบ 50 ปีแล้ว..ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือสุขสบาย ผมจะอยู่กับเธอ 

และผมจะท าเช่นนัน้ตลอดไป” และน่ีคือครอบครัวท่ีแท้จริง และคือความรักแท้!  (Rainey, May 30th, 2011) 

 การอทิุศตวัอย่างไม่มีเง่ือนไขนัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญัของชีวิตสมรส ซึ่งเป็นการท าตามแบบอย่างของพระ

เยซูคริสต์ท่ีมีต่อเจ้าสาวของพระองค์ คือคริสตจักร เพราะความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขนัน้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของคน

บาปไมว่า่จะหญิงหรือชาย แตจ่ะท าให้เกิดขึน้ได้โดยการเรียนรู้และได้รับก าลงัจากพระเยซูคริสต์ 

 ทกุๆครัง้ท่ีคู่สมรสหลดุกลบัไปอยู่ในสถานการณ์ของความรักท่ีมีเง่ือนไขของคนบาป พวกเขาสามารถ

กลบัมาหาเจ้าบ่าว คือพระเยซูคริสต์ เพ่ือรับการให้อภยัและพระองค์จะทรงต้อนรับพวกเขาอีกครัง้อย่างไม่มี

เง่ือนไขเช่นกัน คู่สมรสท่ีได้รับการให้อภัยอย่างไม่มีเง่ือนไขจากพระเยซู จะเรียนรู้การให้การอภยัอย่างไม่มี

เง่ือนไขแก่กันและกัน พวกเขาได้รับหัวใจใหม่ท่ีสามารถเลือกและตดัสินใจอย่างมีสติในการให้อภยัและดแูล

ห่วงใยซึ่งกนัและกนัอย่างไมม่ีเง่ือนไข 

 ด้านท่ีสามและเป็นด้านสดุท้ายของความรักท่ีพระเจ้าปรารถนาให้มีต่อกันและกันในชีวิตสมรสคือ 

“การเป็นกายเดียวกนั” อย่างท่ีได้กลา่วไป เราสามารถสรุปความรักในชีวิตสมรสได้ว่า ความรักนัน้ต้อง แสดง

ออกเป็นกำรกระท ำ ค านีอ้ยู่ท่ีมุมขวำล่ำงของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” ของท่าประกอบมือท่ีได้กลา่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 เหมือนท่ีพระเยซูทรงรักคริสตจกัรด้วยแสดงออกเป็นการกระท า ดงันัน้สามีและภรรยาต้องแสดงการให้

เกียรติและห่วงใยด้านกายภาพเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี (Well-being) อย่างสมบรูณ์ตอ่กนัและกนั 
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 พืน้ฐานของความผกูพันแบบแสดงออกเป็นการกระท านัน้ คือความผกูพันทางเพศระหวา่งสามีและ

ภรรยา ซึ่งคืออีกด้านหนึ่งของความผกูพันของความรักในชีวิตสมรสท่ีต้องไม่ถูกมองข้ามหรือถูกน าไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์อย่างอ่ืน เหมือนกบัท่ี อ.เปาโล ได้กลา่วไว้ในพระธรรมโครินธ์ 7:3-5  

3สามีควรท าหนา้ที่สามีต่อภรรยาของตนอย่างสมบูรณ์ และเช่นกนัภรรยาก็ควรท าหนา้ที่ภรรยาต่อสามี

ของตนอย่างสมบูรณ์ด้วย 4 ร่างกายของภรรยาไม่ได้เป็นของนางคนเดียว แต่เป็นของสามีด้วย ในท านอง

เดียวกนัร่างกายของสามีไม่ไดเ้ป็นของเขาคนเดียว แต่เป็นของภรรยาดว้ย 5 อย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกนั เว้นแต่

เห็นพ้องกนัเป็นการชั่วคราวเพ่ืออุทิศตนในการอธิษฐาน จากนัน้จึงมาอยู่ร่วมกันอีก เพ่ือซาตานจะไม่ล่อลวง

ท่านใหท้ าผิดเนื่องจากขาดการควบคมุตนเอง 

น่ีคือพืน้ฐานความสมัพนัธ์ทางกายระหวา่งสามีและภรรยา ซึ่งเช่ือมต่อถึงกนัอย่างขาดไม่ได้จนไปถึง

ความเป็นอนัหนึ่งเดียวกนัด้านจิตวิญญาณ Keil และ Delitzsch ได้เน้นความคิดเห็นของพวกเขาตอ่ ปฐมกาล 

2:24 จากหนงัสือท่ีพวกเขาเขียนวา่ “…ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันในชีวิตสมรส ถูกส าแดงออกมาในความ

เป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณและจิตใจ เช่นเดียวกันกับด้านร่างกาย…อนัน ามาซึ่งความสมบูรณ์” (Keil, 

1986, p. 90) 

ชีวิตคู่ด้านเพศท่ีเข้มแขง็นัน้เช่ือมโยงตอ่ความเข้มแขง็ด้านความเช่ือด้วย ไม่วา่สามีหรือภรรยา หรือทัง้

คู่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณท่ีแย่แล้วนัน้ ความสมัพันธ์ท่ีแย่กับพระเยซูผู้อยู่ในต าแหน่งท่ี “ยกนิว้ให้เลย” นัน้จะ

สง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอนัเดียวกนัด้านกายภาพหรือเพศสมัพนัธ์ด้วย พวกเขาจะไมไ่ด้สมัผสัถึงความอ่ิมเอม 

ยินดีหรือความสขุใจในการมีเพศสมัพนัธ์ในแบบท่ีพระเจ้าปรารถนาให้เป็น แตอ่ย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งของ

บริบทการมีสขุภาพจิตวิญญาณท่ีแขง็แรงนัน้ ผู้ชายและภรรยาของเขาจะมีประสบการณ์ความเป็นอนัเดียวกัน

ในเพศสมัพันธ์อย่างสขุใจและอ่ิมเอมเปรียบดัง่สวรรค์ พวกเขาจะมีความสขุในรสชาติท่ีพระเจ้าออกแบบให้ใน

การ “เป็นกายเดียว” ตัง้แตส่วนเอเดน 

ส าหรับความสมัพันธ์ทางเพศนัน้ ความเป็นอนัหนึ่งเดียวกันในแบบแสดงออกมาเป็นการกระท าของ

สามีและภรรยารวมถึงการให้เกียรติทางกายและการดแูลห่วงใยกันในหลากหลายรูปแบบ ทัง้สามีและภรรยา

สามารถสร้างความผกูพนัของพวกเขาแบบ “กายเดียวกันหรือเนือ้เดียวกนั” โดยการแสดงออกทางกายโดยการ

ดแูลห่วงใยซึ่งกนัและกนั เช่น การสมัผสัอย่างสภุาพออ่นโยน การแบ่งปันอาหารหรือพลงัของการปรากฎตวัหรือ
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อยู่ด้วยกนัแบบเรียบง่าย ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นประโยชน์ในการแสดงออกมาเป็นการกระท าของความรักในชีวิตสมรส 

ซึ่งจะช่วยให้สองกลายเป็น “เนือ้เดียวกนั” ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ 

แบบอย่างท่ีสวยงามของ ความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท าในชีวิตสมรสนัน้ถกูส าแดงได้ไม่วา่เมื่อใด

ก็ตามท่ีตา่งฝ่ายต่างห่วงใยซึ่งกันและกันผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วย พ่อของผมได้ส าแดงความสวยงาม

ของความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท าให้แก่แม่ของผมตลอดระยะเวลาท่ีท่านได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งตลอด

ระยะเวลากวา่ 10 ปี พ่อได้ให้แมเ่ป็นท่ีหนึ่งต่อจากพระเยซู แม้วา่แม่จะอ่อนแอลงและพ่อเองก็ไมส่ามารถดแูล

แม่ได้อย่างเต็มท่ี แต่พ่ออยู่เคียงข้างแม่เสมอ พ่อของผมได้ส าแดงความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไข และ แสดง

ออกเป็นการกระท าให้แก่แมข่องผม 

ถึงแม้วา่พวกเขาได้แบ่งปันความสมัพนัธ์ในชีวิตสมรสด้วยความช่ืนชมยินดี ความผกูพนัในชีวิตสมรส

ของพวกเขานัน้มีพืน้ฐานท่ีมากกวา่สิ่งท่ีตืน้เขินของชีวิตเช่นทรัพย์สมบัติ สขุภาพท่ีแขง็แรง และความดึงดดูใจ

ทางเพศ ดงันัน้จึงเป็นผลให้การแตง่งานของพวกเขายงัคงเข้มแขง็แม้สิ่งเหลา่นัน้จางหายไปแล้วก็ตาม 

มาร์ติน ลเูธอร์ได้เสนออีกตวัอย่างท่ีดีเย่ียมของความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท าในชีวิตสมรสผ่าน

ทางจดหมายท่ีเขาได้เขียนถึง Jonas Von Stockhausen เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1532 ในขณะท่ีเธอ

ก าลงัต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าของสามีเธอ ลเูธอร์ได้แนะน าวา่ “คณุต้องระมดัระวงันะ คณุจะต้องไม่ทิง้สามีของ

คณุไว้เพียงล าพัง เพราะการอยู่โดดเดี่ยวนัน้เป็นยาพิษส าหรับเขา (Luther, 2006, p. 91) การปรากฎตวัอยู่กบัสามี

ของเธอในตลอดเวลานัน้ ภรรยาท่านนีก้ าลงัส าแดงความรักออกเป็นมาการกระท าให้แก่สามีของเธอ 

“สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” จะส าเร็จได้ด้วยดีนัน้ ก็ต่อเมื่อสามีและภรรยาได้แสดงความรักท่ีแสดง

ออกเป็นการกระท า มมุล่างของสามเหลี่ยมได้เตือนให้เราได้นึกถึงความส าคญัของด้านท่ีสามซึ่งเป็นความรัก

แท้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ 

ทัง้สามีและภรรยาท่ีมีความรักท่ีเสียสละ และ ไมม่ีเง่ือนไข พร้อมทัง้แสดงออกเป็นการกระท า จะท าให้

สามเหลี่ยมนัน้เข้มแขง็ เปรียบดัง่ชีวิตสมรสท่ีมัน่คงและแขง็แกร่ง โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างและเป็น

ศนูย์กลางของสามเหล่ียมท่ีบริสทุธ์ิ คู่สมรสจะได้รับการอภยัและการเร่ิมต้นใหม่เมื่อพวกเขาได้หลดุจากทาง

หรือตกลงไปในความบาป พระเยซูทรงประทานพระคณุให้แก่ชายและหญิงเพ่ือเป็นแนวทางในการท าให้ชีวิต

สมรสนัน้ได้รับการเติมเตม็,เตม็ไปด้วยความหวงั และมีความช่ืนชมยินดีในทางของพระองค์ 
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ก่อนท่ีจะสรุปข้อก าหนดของชีวิตสมรสในตอนนี ้สิ่งส าคญัท่ีเราต้องพิจารณาบทเรียนอีกข้อหนึ่งจาก

ข้อก าหนดชีวิตสมรสคือ “เพราะเหตนุัน้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผกูพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้

สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั” เราต้องจ าไว้เสมอว่าค าสัง่นีจ้ะกลา่วถึง “ผู้ชาย” และ “ภรรยาของเขา” คือ ผู้ชายหนึ่ง

คนและผู้หญิงหนึ่งคน พระเจ้าพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิไมเ่คยอนญุาติหรือให้ทางเลือกของ

ชีวิตสมรส มีเพียงการเป็นเนือ้เดียวกนัระหวา่งชายหนึ่งและหญิงหนึ่งเท่านัน้ท่ีจะท าให้ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิต

สมรส” นัน้ได้แสดงออกเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจน และความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนันีเ้ท่านัน้ท่ีผู้ชายสามารถท าหน้าท่ี

ได้อย่างเหมาะสมในฐานะของศีรษะหรือเป็นผู้น า และผู้หญิงสามารถท าหน้าท่ีของตนได้อย่างเหมาะสมในการ

ยอมจ านนอย่างให้เกียรติต่อสามีของเธอ เพียงการเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของชายหนึ่งและหญิงหนึ่งเท่านัน้ท่ี

จะให้ความผกูพนัแบบแสดงออกเป็นการกระท านัน้เกิดขึน้ได้และท าให้ทัง้สองกลายเป็น “เนือ้เดียวกัน” ผา่น

ทางความเป็นหนึ่งเดียวกนัทางเพศ 

ยงัคงมีการแสดงความรักในอีกหลากหลายรูปของความรักชีวิตสมรส ตอนตอ่ไปของหนังสือเล่มนีจ้ะ

มุ่งความคิดและความสนใจในจุดนี ้แต่อย่างไรก็ตาม ชีวิตสมรสท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาให้เป็นนัน้จะต้อง

ประกอบด้วยความรักท่ีเสียสละ ไมม่ีเง่ือนไข และ แสดงออกเป็นการกระท า และจะเกิดขึน้ได้นัน้ต้องเป็นความ

เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของชายหนึ่งและหญิงหนึ่งเท่านัน้ เพราะความสัมพันธ์ของชายหนึ่งหญิงหนึ่งเท่านัน้ท่ี

จะสอดคล้องไปกบับทเรียนของเราในเร่ืองของความสมัพนัธ์แบบ “นิว้ชี”้ ซึ่งเป็นชีวิตสมรสตามวิถีของพระเจ้า

เท่านัน้ 

เมื่อชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนได้ก้าวเข้าสูชี่วิตสมรสในทางของพระเจ้า พวกเขาพร้อมท่ีจะสง่ผา่น

ความรักของพระเยซูท่ีมีให้ต่อคนอ่ืนๆต่อไป โดยการให้พระเยซูอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมคือ “ยกนิว้ให้เลย” 

และคู่สมรสอยู่ในอนัดบัหนึ่งซึ่งหมายถึงนิว้ชี ้ซึ่งทัง้สามีและภรรยาท่ีรักกันนัน้พร้อมจะส่งต่อความรักไปยงันิว้

อ่ืนๆในความสมัพนัธ์ตามท่าประกอบมือ คือ ลกูๆ พ่อแม ่ญาติพ่ีน้อง สาวกของพระเยซูคริสต์และทกุคนในโลก

ใบนี ้ความสมัพนัธ์แห่งความรักในทกุๆด้านจะเป็นจดุเน้นของเราในการพิจารณาในตอนท้ายนี ้
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ควำมสัมพันธ์ทุกรูปแบบในทำงของพระเยซูคริสต์ 

 ในหนังสือ ศิษยาภิบาลผู้ไตร่ตรอง (The Contemplative Pasto) ยูจีน เอช ปีเตอร์สนั (Eugene H. Peterson) ได้

สงัเกตวุา่ การรุกล า้ของความบาปมายงัการทรงสร้างของพระเจ้านัน้เตม็ไปหมด และการท าลายล้างท าให้การ

ซ่อมแซ่มนัน้เปลา่ประโยชน์ เปรียบเหมือนโลกถูกติดป้ายโดยบริษัทประกันรถยนต์ไว้วา่ “เสียหายหมดทัง้คนั” 

(Peterson, 1993, p. 34) ในโลกท่ี “เสียหายทัง้หมด” นีท้ าให้ทกุๆความสมัพนัธ์ของทกุๆระดบัสะท้อนถึงความสมัพนัธ์

ท่ีแตกหกั 

 เราทุกคนต่างเคยเห็นรถยนต์ท่ีถูกติดป้ายไว้อย่างเป็นทางการว่า “เสียหายหมดทัง้คนั” แต่รถยงัคงว่ิง

อยู่บนท้องถนน พวกเขายงัคงรับกลุม่ของวยัรุ่นท่ีมีความสขุในการไปดเูกมส์ฟุตบอล พวกเขายงัคงรับนกัศกึษา

ท่ีเพ่ิงเรียนจบใหม่ไปเร่ิมงานในวนัแรก พวกเขายังคงน าแม่มือใหม่กับลูกท่ีเพ่ิงคลอดกลับบ้าน ถึงแม้ว่า

เคร่ืองยนต์ท่ี “เสียหายหมดทัง้คนั” ยังสามารถบรรทกุความยินดีตา่งๆมากมาย ส่ิงนีเ้ป็นความจริงส าหรับคนท่ี 

“เสียหายหมดทัง้คนั” ของสมัพันธ์ท่ีมีให้ต่อกันและกันเช่นกนั การติดตามหลกัการของความรักท่ีสอนโดยพระ

เยซูคริสต์ในบางครัง้โดยปราศจากการรู้ถึงความหมายของสิ่งท่ีพวกเขาก าลงัท าอยู่ ถึงแม้วา่คนท่ีแตกสลายยัง

สามารถพบเจอความยินดีอย่างเตม็ล้นในความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ 

 คนเหล่านัน้ท่ีเรียนรู้จากพระเยซูและแสวงหาการทรงน าของพระองค์ในแนวทางของความรัก มกัจะมี

ความสมัพนัธ์ท่ีเข้มแขง็ ท าให้ความสมัพนัธ์มีคณุคา่ และอดทนนานตอ่กนัและกนั หลกัการของการแสดงความ

รักตามข้อก าหนดของพระเจ้าต่อชีวิตสมรสนัน้สามารถน าไปใช้ได้กบัทกุๆความสมัพันธ์ในชีวิต ความสมัพันธ์

ทัง้หมดจะได้รับประโยชน์จากการแสดงออกของความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไข และแสดงออกเป็นกำร
กระท ำ 

 ส าหรบัคนท่ีปรารถนาจะรับความรักนี ้พระเยซูทรงให้ฟรีเป็นของขวญัแห่งการให้อภยั เป็นการเร่ิมต้น

ใหม่และเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในความรักของพระองค์ ถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์ของคนท่ีปฏิเสธ

ของขวญัจากพระเยซู แนวทางของพระองค์ตอ่ความรักยงัคงได้รับการพิสจูน์วา่มีคณุคา่และมีประสิทธิภาพ 

 อนัดบัแรก เรามุง่ความคิดและความสนใจท่ีความสมัพนัธ์ในขอบเขตของนิว้กลำง ในท่าประกอบ “ยก

นิว้ให้เลย” ส าหรับล าดบัความสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์ของเรากบัสมาชิกในครอบครัวนัน้ได้ประโยชน์จากการมี
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ความรักท่ีเสียสละ ไมม่ีเง่ือนไข และแสดงออกเป็นการกระท า น่ีคือความจริงไมว่า่เราจะต้องเผชิญกบัเดก็ๆ พ่อ

แม ่สะใภ้หรือเขย และแม้แตค่วามสมัพนัธ์ท่ีผา่นมาแล้วทัง้หลาย 

 มีค าพยานมากมายจากครอบครัวท่ีมีประสบการณ์ในความขดัแย้งได้ชีว้า่ หนึ่งในอปุสรรคท่ีส าคญัต่อ

การสร้างความสมัพันธ์ท่ีเข้มแข็งในครอบครัวนัน้คือ การไม่ให้อภยักัน ซึ่งคนท่ีติดกับดกัของการไม่ให้อภยันี ้

เปรียบเหมือนการติดอยู่ในคกุแห่งความขมข่ืน ขุน่เคือง อาฆาตและเกลียดชงั  

 พระเยซูทรงเรียกให้เราเสียสละความโกรธของเรา (ความรักท่ีเสียสละ) เลือกท่ีจะให้อภยั (ความรักท่ีไม่

มีเง่ือนไข และห่วงใยคนอ่ืนๆ (แสดงออกเป็นการกระท า) ถึงแม้วา่มีคนท่ีไม่ต้องการหรือไมย่อมรับการให้อภยั

ของเรา มนัราวกบัเป็นสิ่งโง่เขลาและเป็นไปไม่ได้โดยการใช้เหตผุลของธรรมชาติมนุษย์ แต่พระเยซูทรงสอนใน

สิ่งท่ีแตกต่างกัน พระองค์ทรงประทานความรักอย่างอิสระ   พระองค์ประทานให้เรามีความรู้ว่าพระองค์ทรง 

เป็นสามีท่ีสมบูรณ์แบบ  ผู้จะไม่ท าให้เราผิดหวงั  ถึงแม้ว่าคนอ่ืนจะท าให้เราผิดหวงัก็ตาม   พระองค์ทรงส่ง       

ฤทธานภุาพของพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีสามารถช่วยเราให้ส าแดงความรักของพระองค์เพ่ือท่ีเราจะมีอิสรภาพ 

ท่าทีของการให้อภยัผู้ อ่ืนเป็นแบบอย่างขัน้แรกของการฝึกฝนหลกัการของความรักในชีวิตสมรส ซึ่งสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อความสมัพนัธ์อ่ืนๆ ไม่วา่ในรูปแบบใดก็ตาม และน าความยินดีมายังทกุๆความสมัพนัธ์ แม้กระทั่ง

กบัสมาชิกในครอบครัวท่ีไมเ่ป็นมิตรตอ่กนั 

 หลักการเดียวกันนีย้ังเป็นประโยชน์ต่อความสมัพันธ์ของ นิว้นำง ของท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” 

ส าหรับการเรียงล าดับความสัมพันธ์ ในความสัมพันธ์กับผู้ติดตามพระคริสต์คนอ่ืนๆ ผู้ ซึ่งรวมตัวกันเป็น

คริสตจักรท่ีแท้จริงทัว่โลกใบนี ้เราพบการเติมเตม็โดยการประยกุต์ใช้ความรักของ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” 

 บางคนอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านีจ้ะพบได้ตามคริสตจักร แต่น่าเสียดายท่ีคริสตจักรเองก็เป็นคนบาปท่ี

แตกสลาย เราสามารถกลา่วโดยใช้มมุมองของปีเตอร์สนัท่ีบอกวา่ทกุคนในคริสตจกัร “เสียหายหมด” เราแตล่ะ

คนพร้อมทัง้ทกุคนบนโลกใบนีค้ือคนบาป ซึ่งถกูก าหนดให้ได้รับความเสียหายจนถึงความมรณา ดงันัน้คนบาป

ท่ีเสียหายทัง้หมดนีก้็ถูกท าให้แตกหกัด้วย และถึงแม้วา่คนท่ีติดตามพระเยซูอาจจะท าให้คนอ่ืนเจ็บปวดอย่าง

หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ในบางครัง้ 

 แตอ่ย่างไรก็ตาม ในการสามคัคีธรรมของคริสตจกัรนัน้ มีหนทางท่ีสามารถเข้าถึงการอภยัจากพระเยซู

ได้ในทันที เพราะพระองค์คือ “ช่างซ่อมท่ีเย่ียมยอด” ผู้ ท่ีจะท าให้เราลุกขึน้มาใหม่และว่ิงได้อีกครัง้ โดย      
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ฤทธานุภาพของการให้อภยั เราสามารถเอาความไมพ่อใจออกไป (ความรักท่ีเสียสละ) และเลือกท่ีจะให้อภยั 

(ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไข) แม้ว่าจะถกูหลอกหลวงเพียงใดเราสามารถเดินเข้ามาท่ีคริสตจกัรท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้คน

บาปมานั่งข้างๆกนัแม้ว่าคนๆนัน้จะไมพ่อใจเราทัง้ท่ีพวกเขาท าสิ่งตา่งๆท่ีไมด่ีนักกบัเราก็ตาม (ความรักท่ีแสดง

ออกเป็นการกระท า) 

 น่ีคือความช่ืนชมยินดีในการอยู่ท่ามกลางผู้ติดตามพระคริสต์ทัง้หลาย เรายอมรับและสนบัสนนุซึ่งกัน

และกนัเหมือนกบัท่ีเจ้าบ่าวคือพระเยซู ได้ท าตอ่เราครัง้แล้วครัง้เลา่ เราใช้ความรักของพระเยซูอย่างสม ่าเสมอท่ี

คริสตจักร เราเติบโตขึน้ในความเข้าใจและความสามารถท่ีจะส าแดงความรัก เราได้รับความกล้าหาญและ

ก าลงัท่ีเราต้องการเพ่ือเราจะรักโลกใบนีแ้ม้เราจะไมเ่ข้าใจวา่ท าไมก็ตาม น่ีคือสิ่งท่ีเราท าตอ่ไป 

 เมือ่เราด าเนินชีวิตด้วยความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไข และแสดงออกเป็นการกระท า เร่ิมจากพระเยซู

คริสต์ตอ่คูส่มรส ครอบครัวและครอบครัวคริสตจกัรของเรา เราถกูเตรียมให้แบ่งปันความรักแบบเดียวกนันีก้ับ 

“คนแบบนิว้ก้อย” ในท่าประกอบมือ “ยกนิว้ให้เลย”ส าหรับการจัดล าดบัความสมัพันธ์ เราได้รับก าลงัในการ

เป็นแบบอย่างและให้ความรักของพระเยซูไปถงึทกุๆคนในโลกใบนี ้ซึ่งรวมถึงคนท่ีเราไมค่อ่ยชอบ หรือบางคนท่ี

อาจจะเป็นศตัรูของเราก็ตาม 

 มนัอาจจะเป็นเร่ืองท่ีนา่ขบขนัและแม้กระทัง่อนัตรายท่ีจะพยายามรักทกุคนท่ีเราประสบพบเจอบนโลก

ใบนี ้แตน่ี่คือสิง่ท่ีพระเยซูทรงพลิกโลกใบนี ้พระองค์ไมไ่ด้บอกให้เราเป็นคนท่ีไมฉ่ลาด พาตวัเองไปเสี่ยง หรืออยู่

ในสถานการณ์ท่ีเสียหาย แตพ่ระองค์ทรงเรียกให้เราเป็นพยานถึงพระองค์ “และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา

ในกรุงเยรูซาเลม็ และทัว่แคว้นยเูดียกับสะมาเรียจนถึงสดุปลายแผน่ดินโลก” (กิจการของอคัรทตู 1:8) 

 เราสามารถเป็นพยานเมื่อเราจดจ าและน าความรักทัง้สามแบบนีข้อง “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” 

เหมือนกบัเรายอมให้อาหารจากจานของเราแก่คนแปลกหน้าท่ีหิวโหย เพ่ือเราจะส าแดงความรักท่ีเสียสละ เมื่อ

เราต้อนรับคนแปลกหน้าท่ีสวมใสเ่สือ้ผ้าแปลกๆและธรรมเนียมท่ีไมคุ่้นเคยเข้ามาร่วมสามคัคีธรรมในคริสตจกัร

ของเรา เราก าลงัจะแสดงความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไข เมื่อเราจับมือของคนท่ีทนทุกข์กบัอาการหัวใจวายและปลอบ

เขาด้วยค าพดูท่ีหนนุน า้ใจ เราก าลงัส าแดงความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท าของพระเยซูคริสต ์

 ตวัอย่างสดุท้ายคือ ขอน าเรากลบัไปท่ีท่าประกอบ “ยกนิว้ให้” ส าหรับการจดัล าดบัความสมัพันธ์ เมื่อ

เราได้จัดเรียงล าดบัความสมัพันธ์อย่างถูกต้องตัง้แต่ต้นจนสดุท้าย ชีวิตของเราจะเปิดและต้อนรับผู้ อ่ืน ภาพ
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ของหวัใจท่ีเปิดออกจะถกูมองเหน็เมือ่เราให้มอืท่ีเปิดออกของเราในการทกัทาย และดแูลห่วงใยคนแปลกหน้าท่ี

มีความต้องการ เมื่อเราได้ให้มือของเราออกไปด้วยความรักแท้ เราจะมีโอกาสท่ีจะเป็นพยานถึงพระเยซูให้กับ

คนอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 ตามหลักการ “สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” จะน าการอวยพรมายังทุกๆความสมัพันธ์ หลักการของ

ความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไขและแสดงออกเป็นการกระท า ไม่ไถ้ถูกแยกออกจากชีวิตสมรส แต่เป็นการน า

ความรักของพระเยซูเข้ามาในทกุๆ มมุของชีวิต หลกัการนีท้ าให้เราสามารถขยายมือแห่งความรักของเราให้แก่

ทกุคนท่ีเราพบเจอไม่วา่เราจะไปท่ีใดก็ตาม และเมื่อคนมากกมายได้สมัผสัถึงความรักท่ีสมบูรณ์แบบผา่นเรา 

จะมีอีกหลายคนท่ีพร้อมจะฟังค าพยานของเราเก่ียวกับพระเยซูผู้ เป็นขมุพลงัของความรักท่ีสมบูรณ์แบบ เมื่อ

เราบอกเล่าเร่ืองราวของพระเยซูและความรักของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธ์จะสามารถน าเราให้เข้าสู่

ความสมัพันธ์แห่งความรักกับพระเยซูมากขึน้และมากขึน้ ผู้คนเหล่านัน้จะถูกน าให้ได้รับความรักท่ีสมบูรณ์

แบบของพระองค์ตลอดไป 
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บทส่งท้ำย/สรุป 

ควำมสัมพันธ์ เราจะชอบสิ่งนีห้รือไม่ก็ตาม เราทุกคนต่างติดในความสัมพันธ์อนันับไม่ถ้วน เรา
สามารถเข้าหากนัด้วยทศันคติของการตดิอยู่กบัความรู้สกึบางอย่าง หรือเราสามารถเห็นความสมัพนัธ์เหลา่นัน้

เป็นโอกาสอนัทรงคณุคา่ท่ีจะได้แบ่งปันความรักออกไป 

 ในความสมัพนัธ์ทัง้หมด มีความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุคือความสมัพนัธ์กบัพระเยซู เราได้รับการการันตี

ท่ีจะได้รับความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไข และ แสดงออกเป็นการกระท าของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ ไมว่่า

เราจะล้มเหลวในความรักท่ีเรามีตอ่พระองค์หรือคนอ่ืนๆ แตโ่ดยความรักแบบเดียวกนันี ้พระองค์ทรงยอมรับ

ความถ่อมใจของเราด้วยพระเมตตาและพระคุณ พระองค์ทรงให้อภัยและรักเราเสมอ และพระองค์ยังทรง

ประทานก าลงัและแรงบันดาลใจให้แก่เราเพ่ือเราจะให้ความรักของพระองค์ไหลผ่านเราไปยังความสมัพันธ์

ตา่งๆในชีวิตของเรากบัเพ่ือนบ้านในโลกใบนี ้

 ถ้าเราแต่งงานแล้ว พระเยซูทรงสามารถให้เราแบ่งปันความรักของพระองค์ในความช่ืนชมยินดี 

ความหวงัและความอดทนนานให้แก่ความสมัพันธ์ของ “นิว้ชี”้ ถ้าเรายังไม่ได้แต่งงาน พระองค์ทรงเติมเต็ม

ช่องวา่งนัน้ โดยการท าให้เราสมบรูณ์ด้วยความรักอนัสมบรูณ์แบบของพระองค์ 

 ในความสมัพนัธ์ของเรากับสมาชิกในครอบครัว นัน้คือขอบเขตของ “นิว้กลาง” พระเยซูสามารถให้เรา

ขยายความรักของพระองค์ เราถกูเคลื่อนในจิตใจให้รักคนเหลา่นัน้แม้วา่เราจะไมอ่ยากเก่ียวข้องกนัก็ตาม 

 ฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสทุธ์ิได้น าให้เรามาอยู่กับคนท่ีเรียกพระเยซูวา่ทรงเป็นพระผู้ ช่วยให้

รอดของเขา เราสามารถยินดีได้อย่างลกึซึง้ในการแบ่งปันความรักในระดบันี ้เราให้และรับความรักของพระเยซู

ทา่มกลางการสามคัคีธรรมของกลุม่คน “นิว้นาง” 

 และเมื่อเราเข้าใจความรักของพระเยซู และน ามาปฏิบตัิใช้ในทกุๆระดบัความสมัพนัธ์แล้ว หมายความ

วา่ เราจะพร้อมท่ีจะส าแดงความรักแบบเดียวกันนีใ้ห้แก่โลกท่ีแตกสลายนีใ้ห้ได้รู้จัก เราสามารถเปิดมือแห่ง

ความรักของเราให้แก่ทกุๆคน ซึ่งอยู่ในกลุม่คนในแบบ “นิว้ก้อย” 
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 ความสมัพันธ์ท่ีเหมาะสมนัน้ คือเมื่อทุกคนต่างด าเนินชีวิตตามหลกัการท่ีถกูสอนไว้ในข้อก าหนดของ

ชีวิตสมรสจากพระเจ้า พระเจ้าพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธ์ิได้สอนเก่ียวกับชีวิตสมรส “เพราะ

เหตนุัน้ผูช้ายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพนัอยู่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนื้อเดียวกนั” 

 พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักนีต้อ่เรา เพราะพระองค์ทรงสมบรูณ์แบบในความรักท่ีเสียสละ ไม่มี

เง่ือนไข และ แสดงออกเป็นการกระท า ตอ่ทกุๆ คน เปรียบดัง่สามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งทัง้สามด้านของความรักนี ้

ท างานด้วยกนัเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งและอดทนนาน เป็นการประยกุต์ใช้ความรักทัง้สามด้านนีจ้าก 

“สามเหลี่ยมแห่งชีวิตสมรส” ท่ีทุกๆ ความสมัพนัธ์จะรอดและเจริญเติบโต อีกทัง้ยงัถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าพระ

เยซูคริสต์ของเรา 

“ยกนิว้ให้เลย” แด่พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้ เดียวท่ีสมบูรณ์แบบในการแบ่งปันชีวิต พระองค์

ทรงให้ก าลงัแก่เราในการด าเนินและแบ่งปันความรักของพระองค์ตอ่คูส่มรส ครอบครัว คริสตจกัรและโลกใบนี ้

การให้อภยั การเสริมก าลงักนั และการหนนุใจโดยความรักท่ีสมบรูณ์ของพระเยซูนัน้ เราจะเป็นสว่นหนึ่งในการ

เปลี่ยนแปลงโลกใบนีใ้ห้ดีขึน้โดยการแบ่งปันชีวิตของเราด้วยความรักของพระองค์ 
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 
Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 
 บทเรียนเพ่ือการศกึษาพระคมัภีร์ตอ่ไปนี ้จะช่วยให้เราได้ทบทวนหลกัการท่ีถกูเขียนไว้ในหนังสือเลม่นี ้

เพ่ือจะเพ่ิมความเข้าใจอย่างลกึซึง้จากบทเรียนนี ้ขอให้คณุอา่นหนังสือเล่มนีก้่อน หลกัการในบทเรียนจะถูก

น ามาจากหนังสือเลม่นี ้และบทเรียนนีจ้ะไมเ่ป็นประโยชน์ถ้าคณุไม่อา่นหนงัสือก่อน ไมค่วรมีใครสกัคนเดียวท่ี

พลาดการรับพระพรจากพระเจ้าผา่นพระค าของพระองค์ 

 หนงัสือและการศกึษาพระคมัภีร์นีเ้หมาะกบัทกุคน เหมาะสมกบักลุม่อนชุน ผู้ใหญ่ หรือกลุม่ท่ีคละอายุ

กนั และยงัเหมาะสมตอ่คนท่ีแตง่งานแล้วหรือยงัเป็นโสดอยู่กต็าม โดยเฉพาะบทเรียนท่ีเจด็นัน้เหมาะแก่คนโสด

มาก ผู้ เช่ือใหม่ก็สามารถศึกษาบทเรียนพระคัมภีร์นีไ้ด้เช่นกัน หรือแม้กระทั่งคนท่ียังไม่แน่ใจหรือต่อต้าน 

บทเรียนนีเ้หมาะกบัทกุคน 

 คูม่ือนีส้ามารถถูกใช้ได้ในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาส่วนตวั กลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ 

และก็ยงัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาในคริสตจกัรผา่นการจดัท าชดุเทศนาบนพืน้ฐานของหนงัสือเล่มนีก้็ย่อมได้ 

บทเรียนทัง้ 8 บทนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เมื่อมีการเรียนร่วมกันครัง้ละ 1 บท แตอ่ย่างไรก็ตามสามารถ

ท าให้การอภิปรายนัน้สัน้ลง มีการสรุปแนวคิดหรือข้ามบางค าถามไปได้ เพ่ือให้สามารถเรียนครัง้ละ 2 บทก็

ย่อมได้ ดังนัน้ก็จะเป็นการศึกษาพระคัมภีร์ทัง้หมด 4 ครัง้ ถ้ามีเพียงแค่หนึ่งชั่วโมง บทเรียนสุดท้ายนัน้คือ

บทสรุปของหนงัสือและการศกึษาพระคมัภีร์ทัง้เลม่นี ้

 พระเยซูทรงเช่ียวชาญในเร่ืองของความสมัพันธ์ พระองค์ทรงเก่ียวข้องกับเราด้วยความรักอนัสมบรูณ์

แบบของพระองค์ เราได้รับการอภัยโทษตอ่ความล้มเหลวในความสมัพันธ์ต่างๆของเรา อิสระใหม่ในความรัก

ของพระองค์และแนวทางเพ่ือการท าให้ความสมัพนัธ์มีคณุค่า รอบๆ ตวัเรา ขอให้เรายินดีต่อการต้อนรับของ

พระองค์ด้วยมือแห่งความรักท่ีมีต่อเราในบทเรียนต่อจากนี ้ขอพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงน าคณุและสาวกคน

อ่ืนๆของพระเยซูคริสต์ตามเป้าหมายของหนงัสือเลม่นีค้ือการแบ่งปันชีวิตของคณุ 
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บทเรียน 
1. บทท่ี 1: การจดัล าดบัความสมัพนัธ์ในชีวิต 
2. บทท่ี 2: ความรักท่ีสมบรูณ์แบบตามค าสอนของพระเยซู 
3. บทท่ี 3: ความรักท่ีเสียสละ 
4. บทท่ี 4: ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไข 
5. บทท่ี 5: ความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า 
6. บทท่ี 6: เป้าหมายของชีวิต 
7. บทท่ี 7: ชีวิตส าหรับคนโสด 
8. บทท่ี 8: ความเรียบง่ายของพระเยซูและวิธีท่ีน่าจดจ าในการท าให้ความสมัพนัธ์มีคณุคา่ 

 
ส าหรับบทเรียนเพ่ิมเติม หรือการจัดให้มีการแบ่งปันจากหนังสือเล่มนีโ้ดย ดร.เบียแมน ขอให้ไปท่ีเว็บไซต์ 
www.LifeinGodsWay.com.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lifeingodsway.com/
http://www.lifeingodsway.com/
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 
Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 

บทท่ี 1: กำรจัดล ำดับควำมสัมพันธ์ในชีวติ 
พระด ารัสของพระเจ้าในพระคมัภีร์ได้บอกเราถึงแนวทางในการจัดล าดบัความสมัพนัธ์ตา่งๆในชีวิตของเรา ซึ่ง

ไมจ่ าเป็นต้องเป็นกฏท่ียากและรวดเร็ว แตเ่ป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเรียบง่ายและน่าจดจ า 

ควำมคดิเร่ิมต้น:  คณุมีล าดบัความสมัพนัธ์ในชีวิตท่ีเหมาะสมหรือไม ่ความสมัพนัธ์แบบใดท่ียากท่ีสดุส าหรับ

คณุในการจดัล าดบัให้เหมาะสม เพราะอะไร 

อ่ำน มาระโก 12:28-31 

1. ความสมัพนัธ์อะไรควรจะเป็นอนัดบัหนึ่งในชีวิตของคณุ เพราะอะไร 

2. ความสมัพนัธ์แบบใดท่ีพระเยซูทรงให้อยู่ด้วยกันเป็นกลุม่ในฐานะของความส าคญัอนัดบัสอง และใน

กลุม่นีม้ีใครบ้าง 

3. สถาบันการแต่งงาน คือสถาบนัแรกและอนัเดียวท่ีถูกสร้างโดยพระเจ้าก่อนท่ีมนุษย์จะตกลงในความ

บาป มีข้อบ่งชีอ้ะไรบ้างในล าดบัความส าคญัของชีวิตสมรสเปรียบเทียบกบัความสมัพนัธ์ในด้านอ่ืนๆ 

อ่ำน เอเฟซสั 5:31 

1. สถาบนัการแตง่งานของพระเจ้านัน้ มีความสมัพนัธ์อ่ืนๆอะไรอีกท่ีได้อ้างถึงเป็นพิเศษ 

2. อะไรคือความส าคญัของความสมัพนัธ์นี ้

3. พระเจ้าทรงวางล าดบัความสมัพันธ์ระหวา่งลกูๆและพ่อแมข่องเขาไว้ในล าดบัท่ีสงู พระค าของพระเจ้า

ได้กล่าวถึงสถาบันชีวิตสมรสเก่ียวข้องกับล าดับความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส ซึ่งเปรียบเทียบกับ

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวไว้อย่างไรบ้าง 

อ่ำน 1 โครินธ์ 12:12-13 

1. ข้อพระคมัภีร์ตอนนีไ้ด้สอนเก่ียวกับความส าคญัของความสมัพันธ์ของเรากับผู้ติดตามพระคริสต์คน
อ่ืนๆไว้วา่อย่างไรบ้าง 

อ่ำน กาลาเทีย 6:10 

1. ข้อพระคมัภีร์ตอนนีไ้ด้สอนเก่ียวกับความสมัพันธ์ของเรากับคนอ่ืนๆท่ีติดตามพระเยซู ในฐานะพระ

ผู้ช่วยให้รอดเปรียบเทียบกบัความสมัพนัธ์กับคนท่ีไมใ่ช่ผู้ติดตามพระคริสต์อย่างไรบ้าง 
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2. ข้อพระคมัภีร์ตอนนีไ้ด้สอนเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัคนท่ียงัไมใ่ช่ผู้ติดตามพระคริสต์ไว้วา่อย่างไรบ้าง 

ประยุกต์ใช้ในชีวติ: 

1. ใคร่ครวญข้อดีและข้อเสียของการจัดล าดบัความสมัพันธ์ในชีวิตของเราตามท่าประกอบ “ยกนิว้ให้
เลย” ตามด้านลา่งนี ้
“ยกนิว้ให้เลย” เป็นท่าประกอบส าหรับทกุๆความสมัพนัธ์ในชีวิตของเรา โดยการใช้นิว้มือเป็นตวัแทน
ของความสมัพนัธ์ตามล าดบัตา่งๆ ดงันี ้
ยกนิว้โป้งขึน้ คือ พระเยซูหรือพระเจ้า (ความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุ) 
นิว้ชี ้คือ คูส่มรส 
นิว้กลาง คือ ลกูๆ และครอบครัว 
นิว้นาง คือ ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด 
นิว้ก้อย คือ ทกุๆ คนในโลกใบนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. เมื่อเราพยายามจดัล าดบัความสมัพนัธ์ในชีวิตให้เหมาะสม เรามีความสบายใจอย่างไรบ้างเมื่อเรารู้ว่า 
ความสมัพนัธ์อนัดบัแรก คือความสมัพนัธ์กบัพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

 

อธิษฐำน: ข้าแตพ่ระเยซูท่ีรัก โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ท่ีจะให้พระองค์เป็นอนัดบัแรกในชีวิตของข้าพระองค์ 

และขอช่วยข้าพระองค์เรียงล าดับความส าคัญอย่างเหมาะสมในเร่ืองของเวลาและพลังงานท่ีจะใช้ใน

ความสมัพนัธ์เหลา่นัน้กบั “เพ่ือนบ้าน” ทุกคนบนโลกใบนี ้เมื่อข้าพระองค์ผิดพลาดไปในเร่ืองนี ้ขอทรงโปรดให้

อภยัและเปลี่ยนความคิดของข้าพระองค์ใหม่ผ่านพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมัพันธ์อนัดบัแรกในชีวิตของข้า

พระองค์ อาเมน  
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 
Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 

บทท่ี 2: ควำมรักท่ีสมบูรณ์แบบตำมค ำสอนของพระเยซู 
พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้าได้ทรงเลือกท่ีจะเปิดเผยพระองค์เองและความรักของพระองค์ท่ีมีตอ่เราให้เห็น

อย่างชัดเจนผ่านการท างานของพระเยซูคริสต์ ในฐานะของพระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบและมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบ 

พระเยซูทรงสอนเราเร่ืองความรักท่ีสมบรูณ์แบบผ่านทางแบบอย่างของพระองค์ พระองค์ทรงน าเราในเร่ืองของ

ความรักผา่นพระค าของพระองค์ท่ีบนัทึกไว้เพ่ือเราในพระคมัภีร์ เราได้หนักลบัมาหาพระเยซูเพ่ือเรียนรู้ถึงความ

รักท่ีสมบรูณ์และวิธีท่ีเราใช้ในการท าให้ความสมัพนัธ์มีคณุคา่ในชีวิตของเรา 

ควำมคดิเร่ิมต้น: คณุเคยถกูท าให้สบัสน หงดุหงิดหรือโกรธเคือง โดยสิ่งท่ีเรียกวา่ความรักหรือไม่ ขอช่วยกัน

อภิปรายถึงสาเหตแุละธรรมชาติของความรู้สกึด้านลบนีท่ี้เกิดขึน้กบัคณุเมื่อคณุพิจารณาค าวา่ “รัก” 
 

อ่ำน ปฐมกาล 2:24 มทัธิว 19:5 และ เอเฟซสั 5:31 

1. สรุปกุญแจส าคัญ 3 ด้านในความรักของชีวิตสมรสตามข้อพระคัมภีร์ทัง้ 3 ท่ีได้ถูกกล่าวซ า้ในพระ

คมัภีร์ท่ีได้อา่นไป 

2. ท าไมข้อพระคมัภีร์ทัง้ 3 ตอนนีถ้ึงถกูกลา่วซ า้แบบเหมือนๆกนัถึง 3 จดุในพระคมัภีร์ 

3. ข้อพระคมัภีร์ตอนนีไ้ด้สอนอะไรแก่เราเก่ียวกับพระเยซูคริสต์และความสมัพันธ์ของเรากับพระองค์ 

(อา่นเอเฟซสั 5:32) 

4. เอเฟซสั 5:32 ได้สอนเราเก่ียวกบัวิธีท่ีพระเยซูทรงรักทุกคนท่ีติดตามพระองค์ใน “คริสตจกัร” และเป็น

สิ่งท่ี “ล า้ลกึ” ท าไม อ.เปาโล ถึงอธิบายความรักของพระเยซูโดยใช้ค านี ้

5. ค าแนะน าจากเอเฟซสั 5:31 ถกูน าไปใช้ในทกุๆความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนในระดบัใดบ้าง 

6. ท าไมสามเหลี่ยมด้านเท่า ถึงเป็นภาพหรือท่าประกอบท่ีเป็นประโยชน์ท่ีช่วยเราในการจดจ าแนวทาง

จากพระเจ้าในเร่ืองของความสมัพนัธ์ท่ีสอนในพระคมัภีร์ 
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ประยุกต์ใช้ในชีวติ: 

1. บทเรียนนีไ้ด้ให้บทเรียนอะไรแก่คณุ ในเร่ืองของความสมัพันธ์กับพระเยซู ในชีวิตสมรส และในทุก

ความสมัพนัธ์ของคณุกบัคนอ่ืน 

2. บทเรียนนีไ้ด้ท้าทายคณุอย่างไรบ้าง ในความสมัพนัธ์กบัพระเยซู ในชีวิตสมรส และในทกุความสมัพนัธ์

ของคณุกบัคนอ่ืน 

3. บทเรียนนีไ้ด้หนุนน า้ใจคุณอย่างไรบ้าง ในความสัมพันธ์กับพระเยซู ในชีวิตสมรส และในทุก

ความสมัพนัธ์ของคณุกบัคนอ่ืนๆ 

อธิษฐำน: ข้าแตพ่ระเยซูท่ีรัก ขอบคณุท่ียืนยนัว่าข้าพระองค์คือเจ้าสาวท่ีพระองค์ทรงรักและประทานความรัก

ท่ีสมบูรณ์แบบให้แก่ข้าพระองค์ โปรดทรงให้อภยัการปฏิเสธอท่ีจะยอมจ านนต่อความรักของพระองค์ และ

ล้มเหลวในการแบ่งปันความรักนีแ้ก่คนอ่ืน โปรดทรงให้อภยั และเปลี่ยนจิตใจข้าพระองค์ใหม่ และโปรดทรง

หนุนใจข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ โปรดน าให้ข้าพระองค์ด าเนินทุกๆความสัมพันธ์ในทางของ

พระองค์ตามทางอนัเรียบง่ายท่ีพระองค์ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ในการศกึษาบทเรียนนี ้อาเมน 
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 
Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 
บทท่ี 3: ควำมรักท่ีเสียสละ 

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราเก่ียวกับสามี “ละจากบิดามารดา” เมื่อเข้าสูชี่วิตสมรส นีค้ือบทน าของหลกัการ

เสียสละเพ่ือชีวิตสมรส (และทุกๆความสัมพันธ์) การเสียสละความปรารถนาส่วนตัวของเราเพ่ือเห็นแก่

ประโยชน์ของคนอ่ืนไม่ใช่เร่ืองง่าย เราอาจจะล้มเหลวได้ แต่ “ผู้ เสียสละ” ท่ีสมบรูณ์แบบและสามี คือพระเยซู 

ได้ทรงอภยัให้เราในความผิดพลาดทัง้หมดแล้ว พระองค์ทรงประทานก าลงัให้แก่เราในการให้อภยัคนอ่ืนๆ และ

สร้างความสมัพันธ์ท่ีเข้มแขง็ขืน้ บทเรียนนีจ้ะมุง่ความคิดและความสนใจท่ีความส าคญัของการเสียสละและ

การให้อภยัเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเข้มแขง็และยาวนาน 

ควำมคดิเร่ิมต้น: อะไรคือสิ่งท่ีคณุยึดไว้มัน่ คณุไมเ่คยคิดหรือฝันถึงวา่จะยอมทิง้สิ่งเหลา่นีไ้ด้ 

อ่ำน เอเฟซสั 5:31  

1. การเสียสละอะไรท่ีพระเจ้าคาดหวงัให้ผู้ชายท าในวนัแตง่งานของเขา 

2. ทุกๆความสัมพันธ์ต้องการการเสียสละความปรารถนาส่วนตวัเพ่ือมุ่งความคิดและความสนใจบน

ความต้องการของคนอ่ืน มีส่ิงใดบ้างท่ีคนหนึ่งจะต้องยอมเสียสละเพ่ือให้มุ่งความคิดและความสนใจ

ไปท่ีความรักของคู่สมรสของเขาหรือเธอ มีสิ่งใดบ้างท่ีคนหนึ่งจะต้องเสียสละเพ่ือจะมุง่ความคิดและ

ความสนใจตอ่ความรักในความสมัพนัธ์รูปแบบอ่ืนๆ 

อ่ำน ยอห์น 15:13 

1. พระเยซูได้ทรงส าแดงรูปแบบของความรักท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ท่ีมีต่อเราในฐานะของเจ้าสาวของ

พระองค์อย่างไรบ้าง 

2. เราได้รับการหนุนใจน า้ใจอย่างไรบ้างจากพระเยซูเมื่อเราล้มเหลวในการเสียสละให้แก่ผู้ อ่ืนทัง้ท่ีเรา

น่าจะท าได้ 

อ่ำน ยากอบ 5:16 

1. ข้อพระคมัภีร์นีไ้ด้สอนให้เราท าอะไรเมื่อเรารู้วา่ความเห็นแก่ตวัของเราได้ท าร้ายความสมัพันธ์ของเรา

กบัใครสกัคน 

2. เราจะพดูวา่ “คณุจะให้อภยัฉนัได้ไหม ได้ดีกวา่การพดูวา่ “ฉนัขอโทษ” ได้อย่างไร 
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อ่ำน ลกูา 17:3-4 

1. เราจะท าอย่างไร ถ้ามีคนขอให้เราให้อภยัพวกเขาหลงัจากท่ีความเห็นแก่ตวัของพวกเขาได้ท าร้ายเรา 

2. การเสียสละรูปแบบใดท่ีจ าเป็นต้องท าตามล าดบัเพ่ือให้เราอภยัให้ใครสกัคน 

3. ถึงแม้วา่การยกโทษหรือให้อภยันัน้เป็นการให้แบบฟรีตอ่ใครสกัคนผู้ ท่ีต้องการมนั แต่มนัไมล่บความ

เจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ได้ทัง้หมด เราในฐานะของมนษุย์ไมส่ามารถลืมความบาปท่ีได้รับการอภยัเหมือนกับ

ท่ีพระเจ้าทรงท า เมื่อบางคนได้ท าลายความไว้วางใจของเรา มนัต้องถูกสร้างขึน้มาใหม่ การคืนดีกับ

ใครสกัคนนัน้ มนัยังมีผลของพฤติกรรมอนัเจ็บปวดท่ีตามมาและเราต้องพูดถึง บางครัง้หลงัจากการ

อภิปรายอย่างเพียงพอแล้วอาจจะมีทัง้คนท่ีเห็นด้วยท่ีจะทิง้สิ่งท่ีเคยเกิดขึน้มาและก้าวไปข้างหน้า 

บางครัง้พฤติกรรมต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง บางครัง้ต้องมีการจ่ายสิ่งท่ีได้กระท าไป อะไรท่ีควรท า

หรือไมค่วรท าเพ่ือการคืนดี หลงัจากท่ีมีการให้อภยัเกิดขึน้แล้ว 

 

กำรประยุกต์ใช้ในชีวติ: 

1. การปฏิเสธการเสียสละความปรารถนาสว่นตวั ถึงสามารถสร้างความเจ็บปวดในชีวิตสมรสของคณุได้

อย่างไร แล้วในความสมัพนัธ์รูปแบบอ่ืน? และในความสมัพนัธ์ของคณุกบัพระเยซู? 

2. มีขัน้ตอนอะไรบ้างท่ีคณุจะน ามาแก้ปัญหา สาเหตขุองพฤติกรรมเห็นแก่ตวัของคณุได้ 

3. การฝึกฝนในแตล่ะวนัของ “การสารภาพบาปและการให้อภยั” จะเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตสมรสได้อย่างไร 

ตอ่ความสมัพนัธ์ของคณุกบัคนอ่ืนได้อย่างไร และตอ่ความสมัพนัธ์ของคณุกบัพระเยซูได้อย่างไร 

 

อธิษฐำน: ข้าแตพ่ระเยซูท่ีรัก ขอบคณุท่ีพระองค์ทรงเสียสละบนไม้กางเขนเพ่ือจ่ายคา่ความบาปให้ข้าพระองค์ 

โปรดทรงให้อภยัในความเห็นแก่ตวัท่ีท าให้ข้าพระองค์ถูกแยกจากพระองค์และคนอ่ืนๆ รอบๆตวัของพระองค์ 

โปรดช่วยให้คืนดีกับคนท่ีข้าพระองค์ท าให้เขาเจ็บปวดด้วยความเห็นแก่ตวัของข้าพระองค์ โปรดทรงน าข้า

พระองค์ในการกลบัใจใหม่ รับสนัติสขุและความยินดีในพระองค์ เพ่ือฉลองการให้อภยัท่ีพระองค์ทรงให้ และ

ติดตามทางแห่งความรักท่ีเสียสละของพระองค์ในทกุๆวนั อาเมน 
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 

Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 

บทท่ี 4: ควำมรักท่ีไม่มีเง่ือนไข 

เมื่อพระองค์ทรงจดัตัง้สถาบันการแต่งงานหรือชีวิตสมรส พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ชาย “ผกูพันกบัภรรยาของเขา” 
นีค้ือการสร้างความรักอย่างไม่มีเง่ือนไข และนีค้ือหัวใจของความสมัผสัในชีวิตสมรส เมื่อเราพิจารณาความ 
สมัพันธ์ทุกแบบแล้วนัน้ เราก็ทราบว่า ความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขก็ส าคญัด้วยเช่นกนั แน่นอนและอีกครัง้ ท่ีเราจะ
พิจารณาถึงตวัอย่างและฤทธานภุาพท่ีเรามีในพระเยซูเมื่อเราต้องตดัสินใจเลือกท่ีจะรักคนอ่ืนอย่างไมม่ีเง่ือนไข 

ควำมคดิเร่ิมต้น: อะไรคือสิ่งท่ีน่ารังเกียจส าหรับคณุและอาจจะเป็นสาเหตท่ีุท าให้คณุท าลายความสมัพนัธ์กบั
ใครสกัคนหนึ่ง 

อ่ำน ฟีลิปปี 2:8 

1. พระเยซูได้ทรงท ามากกวา่การตายบนไม้กางเขน พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะไปไกลเพียงใดเพ่ือส าแดง
ความรักของพระองค์ตอ่ทกุคน 

อ่ำน โรม 8:34-39 

1. เง่ือนไขอะไรท่ีพระเยซูทรงวางไว้ตอ่ความรักของพระองค์ท่ีมีให้เรา 

2. มีอะไรภายในหรือภายนอกเราท่ีขดัขวางพระเยซูท่ีจะรักเรา 

3. มีเวลาจ ากดัหรือไม ่ในความรักของพระเยซูท่ีมีตอ่เรา 

4. ความรกัท่ีพระเยซูทรงมีต่อเราอยู่บนพืน้ฐานของการตดัสินใจอย่างมีสติท่ีจะรักเราอย่างไมม่ีเง่ือนไข
และมนัมากกว่าความรู้สึก ให้อธิบายถึงความหมายของสิ่งนีแ้ละการหนนุน า้ใจอะไรท่ีคณุได้รับจาก
ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขของพระองค์ 

อ่ำน เอเฟซสั 5:31-32 

1. ในฐานะของสามีท่ีสมบูรณ์แบบ พระเยซูทรงประทานภาพของสามีท่ีจะรักภรรยาของเขา ส่ิงนีไ้ด้สอน
อะไรแก่พวกเราเก่ียวกับข้อก าหนดท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ส าหรับสามีในการ “ผกูพันกับภรรยาของ
เขา” 

อ่ำน ยอห์น 15:12 

1. ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไขของพระเยซู เป็นแนวทางปฏิบตัิให้แก่เราในทุกความสมัพนัธ์ท่ีเรามีตอ่คนอ่ืนได้

อย่างไรบ้าง 
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2. เง่ือนไขอะไรท่ีอาจจะลอ่ลวงหรือทดลองให้เราหยดุท่ีจะรักคนอ่ืน 

3. ความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขของพระเยซูช่วยให้เรารู้ว่าตวัเองมีเง่ือนไขอะไรในฐานะของคนบาปในการท่ีจะ

รักผู้ อ่ืน 

อ่ำน เอเฟซสั 5:33 

1. ในการส าแดงความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขนัน้ เราต้องมีสติต่อความจ าเป็นของคนอ่ืน มีความแตกต่าง

อะไรบ้างระหวา่งความจ าเป็นของผู้หญิงและผู้ชาย 

2. แกร่ี แชปแมน ได้เขียนหนงัสือ “5 ภาษารัก” เขาชีใ้ห้เห็นวา่ทกุคนต่างมีภาษารักอย่างน้อย 2-3 อย่าง 

คณุคิดว่าการท่ีเราเข้าใจภาษารักแบบต่างๆ นัน้จะช่วยให้เราตดัสินใจท่ีจะรักอย่างไม่มีเง่ือนไขได้

อย่างไร 

ประยุกต์ใช้ในชีวติ: 

1. อธิบายวิธีการท่ีคณุเลือกท่ีจะวางเง่ือนไขตอ่คูร่ักของคณุ ตอ่พระเจ้าและตอ่ผู้ อ่ืน 

2. อะไรท่ีช่วยให้คณุพัฒนาตนเองได้ เมื่อคณุท าตามการตดัสินใจของคณุในการส าแดงความรักท่ีไม่มี

เง่ือนไข 

3. เมื่อความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขและการให้เกียรติกัน ไม่ได้เป็นธรรมชาตินิสยัของเรา และมกัจะต่อต้านกับ

สิ่งท่ีเราได้เรียนรู้จากโลกใบนี ้เราจะไปหาแนวทางการปฏิบัติในเร่ืองนีไ้ด้จากท่ีใด และก าลงัท่ีเรา

จ าเป็นต้องมีจากท่ีใดบ้าง 

4. พระเยซูจะปฎิเสธการขออภยัของเราหรือไม ่ถ้าเราล้มเหลวในการรักผู้ อ่ืนอย่างไมม่ีเง่ือนไข อะไรคือสิ่ง

ท่ีหนนุใจเราบ้างในเร่ืองการให้อภยัของพระองค์ 

อธิษฐำน: พระเยซูท่ีรัก ขอบคณุท่ีทรงรักข้าพระองค์อย่างไมม่ีเง่ือนไข โปรดทรงให้อภยัท่ีข้าพระองค์มีเง่ือนไข

มากมายในการท่ีจะรักพระองค์และผู้ อ่ืน ในอิสรภาพและความช่ืนชมยินดีต่อการให้อภัยและความรักของ

พระองค์ โปรดทรงน าข้าพระองค์ในการตดัสินใจท่ีจะรักผู้ อ่ืนเหมือนกบัท่ีพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อน อาเมน 
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กำรศึกษำพระคัมภีร์: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชวีติ 

Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 

 

บทท่ี 5: แสดงออกเป็นกำรกระท ำ 

การแสดงความรักออกเป็นการกระท าคืออะไร ค าตอบมนัอยู่ท่ีปากนีแ้หละ แต่ไมรู้่จะพดูอย่างไรดี ความหมาย

ท่ีง่ายๆ ของ การแสดงความรักออกเป็นการกระท า คือ พระเจ้าทรงสอนให้เราท่ีจะรักผู้ อ่ืน “ในเนือ้เดียวกนั” คือ

ให้เราห่วงใย การอยู่ดีมีสขุ (Well-Being) ทางร่างกายของผู้ อ่ืน พระเยซูทรงท าสิ่งนีไ้ด้อย่างสมบรูณ์แบบ และ

เพราะพระองค์ทรงท า ตอนนีพ้ระองค์ได้ทรงอภยัให้กับความผิดพลาดของพวกเราในเร่ืองนีแ้ล้ว พระเยซูได้

แนะน าเราในการส าแดงความรักออกเป็นการกระท าให้ดีย่ิงขึน้อีกด้วย 
 

ควำมคดิเร่ิมต้น: อธิบายวิธีท่ีคนอ่ืนท าให้คณุรู้สกึวา่คณุได้รับการดแูลเอาใจใสอ่ย่างดีในด้านร่างกาย 
 

อ่ำน มทัธิว 1:23 

1. อะไรคือสิ่งส าคญัหรือความหมายของการท่ีพระเยซูได้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และพระนามของ

พระองค์คือ “อิมมานเูอล” 

2. พระเยซูได้ทรงใช้ร่างกายของพระองค์เมื่อทรงเป็นมนุษย์  โดยได้ส าแดงความรักของพระองค์ผ่าน

ร่างกายของพระองค์ระหว่างท่ีทรงท าพนัธกิจบนโลกใบนี ้เร่ืองใดบ้างท่ีสมัผสัใจคณุจนถึงทุกวนันี ้(ให้

เปิดด ูมาระโก 8:23-25, มาระโก 6:41, มาระโก 10:15-16, มทัธิว 20:18-20 และ ลกูา 24:38-40) 

อ่ำน มทัธิว 28:19-20, ลกูา 22:19-20 และมทัธิว 18:20 

1. มีทางใดบ้างท่ีพระเยซูยงัทรงอยู่กบัเรา “ทางเนือ้หรือร่างกาย” ในทกุวนันี ้

2. อะไรคือสิ่งท่ีหนนุน า้ใจคณุโดยเฉพาะ เมื่อคณุได้รับความรักแบบแสดงออกเป็นการกระท าจากพระเยซู 

อ่ำน ยอห์น 15:12-13 

1. อะไรคือท่ีสดุปลายท่ีเราจะสามารถรักใคร “ในกายหรือเนือ้เดียวกนั” ได้ 

2. ตามแบบอย่างของพระเยซู มีทางอ่ืนอะไรบ้างท่ีเราสามารถรักซึ่งกันและกนัในแบบแสดงออกเป็นการ

กระท าในทกุๆ วนั 
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อ่ำน เอเฟซสั 5:31-32 

1. มีด้านใดบ้างท่ี ความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า ได้มีบทบาทในข้อก าหนดชีวิตสมรสของสามีและ

ภรรยาในการ “เป็นเนือ้เดียวกนั” 

2. อ.เปาโล ได้กลา่วถึงความส าคญัของความสมัพนัธ์ทางเพศระหวา่งสามีและภรรยาไว้อย่างไรบ้างใน 1 

โครินธ์ 7:3-5 

3. พระเยซูไม่เคยเก่ียวข้องกับใครในเร่ืองเพศ แต่ในเอเฟซัส 5:32 ได้ชีใ้ห้เห็นว่าพระองค์ทรงเติมเต็ม

ข้อก าหนดของชีวิตสมรสได้อย่างสมบูรณ์แบบในการเป็น “เนือ้เดียวกนั” กับเจ้าสาวของพระองค์คือ

คริสตจกัร ส่ิงนีไ้ด้สอนอะไรแก่เราในฐานะของสามีและภรรยาในการส าแดง “เนือ้เดียวกนั” ในความรัก

ของพวกเขา ส่ิงนีไ้ด้เปิดประตใูห้แก่เราอย่างไรบ้างในการส าแดงความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า 

เหมือนกบัท่ีพระเยซูทรงกระท าตอ่ทกุๆความสมัพนัธ์ในชีวิตของเรา 
 

กำรประยุกต์ใช้ในชีวติ 

1. คณุได้ล้มเหลวในการส าแดงความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท าตอ่ผู้คนรอบข้างคณุอย่างไรบ้าง 

2. การกระท าอะไรท่ีคณุสามารถท าได้ดีขึน้ในการส าแดงความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท าของพระเยซู

ตอ่ทกุๆ ความสมัพนัธ์ในชีวิตของคณุ 

3. คณุจะยังคงอยู่ในการ “เป็นเนือ้เดียวกัน” กับพระเยซูได้อย่างไรและสิ่งนีไ้ด้หนุนน า้ใจคุณอย่างไร

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีคณุล้มเหลวในความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า 

4. อะไรคือสิ่งท่ีหนนุใจคณุเมื่อพระเยซทูรงประทานความรักท่ีแสดงออกเป็นการกระท า ให้แก่คณุทัง้ท่ีคณุ

ควรจะตายไปแล้วด้วยความบาปผิดของคณุ 
 

อธิษฐำน: พระเยซู เจ้าบ่าวผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ขอบคณุท่ีทรงรักข้าพระองค์ “ในกายนี”้ โปรดทรงให้

อภยัในความล้มเหลวของข้าพระองค์ในการเอาใจใสผู่้คนท่ีอยู่รอบข้างข้าพระองค์ โปรดทรงน าให้ข้าพระองค์รัก

ผู้ อ่ืน “ในกายนี”้ เหมือนกับท่ีพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ โดยความห่วงใยต่อคนอ่ืนๆ โปรดทรงช่วยให้ข้า

พระองค์ได้ส าแดงถึงความห่วงใยท่ีมีตอ่พวกเขาในตอนนีแ้ละตลอดไป อาเมน 
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 

Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 
บทท่ี 6: เป้ำหมำยของชีวติ 

พระวจนะของพระเจ้าได้ประทานแนวทางท่ีเรียบง่ายและน่าจดจ าในเร่ืองของความสมัพันธ์    มากกว่านัน้  

พระคัมภีร์ยังคงน าความสนใจของเราต่อพระเยซูผู้ เดียวท่ีเก่ียวข้องกับเราอย่างสมบูรณ์แบบและสอนให้เรา

เช่ือมตอ่ไปถึงคนอ่ืนๆ บทเรียนนีจ้ะสอนเราถึงวิธีท่ีเราจะรับความรักอนัสมบรูณ์แบบของพระเยซูและแนวทางท่ี

ให้คนอ่ืนท าเช่นเดียวกนั เพ่ือให้เรามีเป้าหมายท่ีส าคญัและชดัเจนในชีวิต 
 

ควำมคดิเร่ิมต้น: อะไรคือสิ่งท่ีท าให้คณุตื่นนอนและลกุออกจากท่ีนอนได้ในทกุๆ เช้า 
 

อ่ำน เอเฟซสั 5:31-32 

1. อธิบายกุญแจหลกัสามประการท่ีช่วยท าให้ชีวิตสมรสเป็นรูปร่างในทางของพระเจ้าและให้ทิศทางท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่เราในทกุรูปแบบความสมัพนัธ์ 

2. อธิบายวา่พระเยซูทรงรักเราอย่างสมบรูณ์แบบตามการกระท า 3 ด้านหรือ 3 ประการท่ีได้กล่าวไปใน

ข้อ 1 อย่างไรบ้าง 

3. คณุจะสามารถรักษาความสมัพันธ์ของคุณกับพระเยซูให้ส าเร็จได้อย่างไร โดยการให้พระองค์เป็น

ล าดบัความส าคญัสงูสดุในชีวิตของคณุเพ่ือเราจะรับความรักของพระองค์ในทกุๆ วนั 

4. คณุรักทกุๆคนในชีวิตของคณุได้อย่างไร โดยอธิบายตามหลกั 3 ประการท่ีได้กลา่วไปในข้อ 1 

อ่ำน ยอห์น 1:29, ยอห์น 3:16, มทัธิว 11:28, ยอห์น 14:6 และอิสยาห์ 54:5-8 

1. พระกิตติคณุของพระเจ้า (“ขา่วประเสริฐ” จากพระเจ้า) ในข้อความนีช้่วยให้เรามีความสบายใจหรือรับ

การหนุนใจอย่างไรบ้าง และความหวงัท่ีเราได้รับเพ่ือเผชิญหน้ากบัความสมัพนัธ์ท่ีล้มเหลว ทัง้ตอ่พระ

เยซูและคนอ่ืนๆ รอบตวัเรา 

2. ท าไมถึงเป็นความจริงท่ีเราทกุคนต้องการขา่วประเสริฐหรือพระกิตติคณุของพระเจ้า ตามข้อพระคมัภีร์

นีเ้มื่อเราได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ตา่งๆ ในชีวิตของเรา 
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3. “ความเมตตาอย่างสดุซึง้:Tough love4”  ได้สอนอะไรให้เราในการให้แก่ผู้ อ่ืนในเร่ืองของความสมัพนัธ์
ของพวกเขา ก่อนท่ีพวกเขาจะพร้อมรับขา่วประเสริฐตามข้อพระคมัภีร์ท่ีได้กลา่วมา  

อ่ำน ยอห์น 13:34 และ โคโลสี 3:12-14 

1. คณุสามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างไรบ้างในการมีความสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆในทางของพระเจ้าเพ่ือจะ
ให้การแก้ไขและการหนนุน า้ใจผู้ อ่ืนในสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่ความสมัพนัธ์ในชีวิตของเขา 

อ่ำน มทัธิว 28:18-20 และ กิจการของอคัรทตู 1:8 
1. ค าตรัสสอนของพระเยซูท่ีคณุได้พูดและการอยู่ในความสมัพันธ์ต่างๆในทางของพระเจ้าจะถูกใช้โดย

พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้อย่างไรในการสร้าง และ/หรือ เสริมก าลงัในการรักษาความเช่ือในพระเยซู
คริสตภ์ายในจิตใจของคนสกั 1 คน  ท่ีอยู่รอบๆ ตวัของคณุ 

2. อธิบายวา่คณุ เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย มากน้อยเพียงใด ตอ่ข้อความต่อไปนีค้ือ เป้าหมายเรียบง่าย
ในชีวิตของเราคือการรับความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไข และ แสดงออกเป็นการกระท าของพระเยซู
คริสต์ และส าแดงความรักเช่นนีใ้นทกุๆ ความสมัพันธ์ของเราไมว่่าจะต่อคู่สมรส ครอบครัว ผู้ติดตาม
พระคริสต์ และทกุคน (ตามล าดบั)  

 

กำรประยุกต์ใช้ในชีวติ: 

1. อธิบายความสมัพนัธ์ของคณุกบัพระเยซูนัน้สง่ผลกระทบตอ่ความพึงพอใจและการเติมเตม็ในชีวิตของ
คณุอย่างไรบ้าง 

2. อธิบายวา่การท่ีคณุเก่ียวข้องกบัคนอ่ืนๆ เหมือนท่ีพระเยซูเก่ียวข้องกบัคณุนัน้ส่งผลตอ่ความพึงพอใจ
และการเติมเตม็ในชีวิตของคณุได้อย่างไร 

3. บทเรียนนีไ้ด้ให้ความคิดอย่างลกึซึง้ในเร่ืองของการประกาศและความพยายามในท าพนัธกิจอะไรบ้าง 
 

อธิษฐำน: ถึงพระเยซูท่ีรัก ขอบคณุส าหรับความรักท่ีมีต่อข้าพระองค์ด้วยความรักท่ีเสียสละ ไม่มีเง่ือนไขและ 
แสดงออกเป็นการกระท า โปรดทรงประทานเป้าหมายในชีวิตในการส่งต่อความรักของพระองค์ในทุกๆ
ความสมัพนัธ์ของข้าพระองค์กบัผู้ อ่ืน ขอช่วยทรงให้การด าเนินชีวิตตามเป้าหมายนีน้ ามาซึ่งความพึงพอใจและ
ความยินดีตอ่ข้าพระองค์และทกุๆ คนท่ีข้าพระองค์รักในทางของพระองค์ อาเมน 

                                                             
4 Tough love คือการแสดงออกของคนท่ีได้ดูแลคนอ่ืนอย่างมากหรือย่างหนกัด้วยความตัง้ใจท่ีจะให้พวกเขาไปต่อหรือท าสิง่ต่างๆได้ในระยะยาว – 
Bill Milliken ขอใช้ค าวา่ความเมตตาอย่างสดุซึง้ 
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 

Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 

บทท่ี 7: ชีวติส ำหรับคนโสด 
เมื่อพิจารณาถึงสิ่งท่ีพระเจ้าได้สอนเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ จึงเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมด้วยท่ีเราจะใช้เวลามุง่ความคิด
และความสนใจไปยังคนท่ีโสด บทเรียนนีเ้หมาะส าหรับคนท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีแยกจากกนั หย่าร้าง เป็นหม้าย 
หรือยังไม่ได้แต่งงานไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม พระเยซูทรงมีความรักท่ีลึกซึง้ให้แก่ทุกคนท่ีเป็นแบบนี ้และ
พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะสง่ตอ่ความรักของพระองค์ให้แก่โลกใบนีผ้า่นพวกเขาด้วย 
 

ควำมคดิเร่ิมต้น: ในประสบการณ์ของคณุในฐานะคนโสด (เราทกุคนเคยเป็นคนโสดมาก่อน) มีความสมัพนัธ์
อะไรบ้างท่ีท้าทายให้คณุต้องเผชิญหน้าบ้าง 
 

อ่ำน มาระโก 10:13-14, ลกูา 21:1-4 และยากอบ 1:27 
1. ข้อพระคมัภีร์ตอนนีไ้ด้สอนเก่ียวกบัทศันคติของพระเจ้าตอ่คนท่ียงัไมไ่ด้แตง่งานอะไรบ้าง 
2. พระเจ้าทรงมีความห่วงใยอะไรเป็นพิเศษต่อคนท่ีถูกท าร้าย ติดกบั หรือโศกเศร้าเน่ืองมาจากสถานะ

โสด 
อ่ำน มทัธิว 9:15 วิวรณ์ 19:7 และ วิวรณ์ 22:17 

1. ตามข้อพระคมัภีร์นี ้พระเยซูทรงเก่ียวข้องหรือเช่ือมต่อกับทุกๆ คนท่ีเช่ือในพระองค์ แม้วา่เขาจะเป็น
โสดอย่างไรบ้าง 

2. คณุสามารถยกตัวอย่างอะไรได้บ้าง กรณีท่ีคนโสดถูกท าให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือมี
คณุคา่น้อยท่ีคริสตจกัรในฐานะของ “เจ้าสาวของพระคริสต์” 

อ่ำน เอเฟซสั 5:31-32 
1. ข้อพระคมัภีร์นีไ้ด้หนุนใจอะไรบ้างตอ่คนโสด ในเร่ืองท่ีพระเยซูทรงรักสมาชิกของคริสตจกัรทุกคนใน

ฐานะของเจ้าสาวพระคริสต์ 
2. คณุจะประยกุต์ใช้ข้อพระคมัภีร์นีใ้นการประกาศพระกิตติคณุ (“ข่าวประเสริฐ” ของพระเจ้า) และเป็น

พยานกบัคนโสดรอบตวัคณุได้อย่างไร 
3. อธิบายการน าข้อพระคมัภีร์ตอนนีไ้ปใช้กับคนโสดในการช่วยพวกเขาไม่ให้มีพฤติกรรม หรือทางออก 

ในความสมัพนัธ์ท่ีตอ่ต้านน า้พระทยัของพระเจ้าท่ีถกูสอนในพระคมัภีร์ 
4. ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์จะท าอย่างไรได้บ้างเพ่ือน าความรักของเจ้าบ่าว คือพระเยซูคริสต์ไปยงัคนโสด 
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กำรประยุกต์ใช้ในชีวติ 
1. ถ้าคณุเป็นโสด ขอพิจารณาหรือแบ่งปันวา่คณุท าอย่างไรบ้างท่ีท าให้คณุสบายใจในฐานะของเจ้าสาว

พระคริสต์ 
2. ถ้าคณุแตง่งานแล้ว ขอพิจารณาหรือแบ่งปันวา่คณุท าอย่างไรบ้างท่ีท าให้ชีวิตสมรสของคณุ เป็นภาพท่ี

ท าให้คนอ่ืน หรือคนโสดได้เห็นถึงความรักของพระเยซูท่ีทรงรักเรา 
3. ไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือแต่งงาน ขอให้แบ่งปันวิธีท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีคณุได้รับมาและคุณจะส่งต่อ

ออกไป คือความรักท่ีเสียสละ ความรักท่ีไมม่ีเง่ือนไข และ แสดงออกเป็นการกระท าของพระคริสต์ใน
ชีวิตของคณุตอ่คนโสด โดยเฉพาะคนโสดท่ีอยู่ในความสมัพนัธ์ท่ีไมถ่กูต้องตามน า้พระทยัของพระเจ้า
ท่ีปรากฎในพระคมัภีร์ 

 

อธิษฐำน: พระเยซู สามีผู้ประเสริฐของข้าพระองค์ โปรดทรงใช้ข้าพระองค์น าความรักของพระองค์และการ
หนนุน า้ใจไปยงัคนท่ีไมไ่ด้แตง่งาน ช่วยพวกเขาให้ได้รับความรักของพระองค์ท่ีเสียสละ ไมม่ีเง่ือนไข และแสดง
ออกเป็นการกระท า ในวิธีท่ีจะช่วยให้พวกเขาหลดุจากความรู้สึกท่ีไมม่ีคนรัก โปรดปกป้องพวกเราในความรัก
อนัสมบรูณ์ของพระองค์จนกระทัง่เราจะได้ร่วมงานแตง่งานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีรอพวกเราอยู่ในสวรรค์ อาเมน 
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กำรศึกษำพระคัมภร์ี: Handing Out Life- กำรแบ่งปันชีวิต 

Rev. Dr. Todd A. Biermann/ ศาสนาจารย์ ดร.ทอดด์ เอ เบียแมน 
 

 

บทท่ี 8: ควำมเรียบง่ำยของพระเยซูและวธีิท่ีน่ำจดจ ำในกำรท ำให้ควำมสัมพันธ์มีคุณค่ำ 

พระวจนะของพระเจ้าประทานแนวทางท่ีเรียบง่ายและจดจ าได้ให้แก่เราในทุกๆความสมัพันธ์ท่ีเรามี เหนือสิ่ง
อ่ืนใด พระคัมภีร์น าความสนใจของเราท่ีมีต่อพระเยซูผู้ทรงเก่ียวข้องกับเราอย่างสมบูรณ์และสอนเราให้
เก่ียวข้องกบัคนอ่ืนๆ ด้วย การได้รับชีวิตใหมผ่า่นการให้อภยัและความรักอนัสมบรูณ์แบบของพระเยซู ท าให้เรา
สามารถสง่ต่อหรือแบ่งปันของขวญัจากพระองค์นีใ้ห้แก่คนอ่ืนๆได้ โดยการเป็นพยานและการกระท าของเราท่ี
จะต้อนรับพวกเขาเพ่ือรับการรักษาและรับก าลงัจากพระเยซูในทกุๆ ความสมัพนัธ์ของพวกเขา 
 

ควำมคดิเร่ิมต้น: พระเยซูทรงมีอิทธิพลตอ่ความสมัพนัธ์ของคณุอย่างไรบ้าง 
 

อ่ำน มาระโก 12:28-31 
1. ท่ามกลางความสมัพนัธ์ทัง้หมดของเรา ความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุของเราคือความสมัพนัธ์อะไร 
2. เราจะสามารถเติบโตขึน้ในความสมัพนัธ์พืน้ฐานได้อย่างไรบ้าง 

อ่ำน เอเฟซสั 5:31 อพยพ 20:12 และ กาลาเทีย 6:10 
1. ตามข้อพระคมัภีร์นีแ้ละข้ออ่ืนๆ ท่ีคณุได้อา่นจากพระคมัภีร์ จงอภิปรายวา่คณุเห็นด้วยกบัการใช้ ท่า

และภาพประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” เพ่ือเป็นวิธีท่ีเตือนคณุถึงล าดบัตา่งๆในความสมัพนัธ์ 
(“ยกนิว้ให้เลย” เป็นท่าประกอบส าหรับทกุๆความสมัพนัธ์ในชีวิตของเรา โดยการใช้นิว้มือเป็นตวัแทน
ของความสมัพนัธ์ตามล าดบัตา่งๆ ดงันี ้
ยกนิว้โป้งขึน้ คือ พระเยซูหรือพระเจ้า (ความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีสดุ) 
นิว้ชี ้คือ คูส่มรส 
นิว้กลาง คือ ลกูๆ และครอบครัว 
นิว้นาง คือ ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด 
นิว้ก้อย คือ ทกุๆ คนในโลกใบนี)้ 

2. ใช้ท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” ในการจดัล าดบัความสมัพนัธ์ ขอให้คณุจบัคูแ่ละให้อธิบายการจดัล าดบั
ความสมัพนัธ์นีใ้ห้แก่กนัและกนัภายใน 2 นาที จากนัน้ให้แบ่งปันประสบการณ์ของคณุในเร่ืองนี ้ 
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อ่ำน เอเฟซสั 5:31-32  

1. ความรัก 3 ด้านของพระเยซู ผู้ เป็นสามีอนัสมบรูณ์แบบ และพระองค์ได้ทรงส าแดงให้แก่คริสตจกัรและ
เจ้าสาวท่ีรักของพระองค์ คืออะไร 

2. คณุได้น าความรักทัง้ 3 ด้านนีไ้ปใช้ในชีวิตสมรสและในความสมัพันธ์ต่างๆ ในชีวิตของคณุได้ในระดบั
ใดบ้าง 

3. อธิบายวา่ท าไม ความรักท่ีเสียสละ ไมม่ีเง่ือนไขและ แสดงออกเป็นการกระท า นัน้ถึงเหมาะสมและเป็น
รูปแบบของความรักท่ีพระเยซูมีให้แก่เรา และเรามีให้แก่ผู้ อ่ืน 

4. สร้างสามเหลี่ยมด้วยมือทัง้สองของคณุโดยการน านิว้ชีท้ัง้สองข้างมาชนกนั และนิว้โป้งมาชนกนั และ
ให้บอกวา่แตล่ะด้านของสามเหลี่ยมนัน้หมายถึงอะไรบ้าง จากนัน้ให้จบัคูใ่นกลุม่ โดยให้อธิบายวา่คณุ
จะท าให้ความสมัพนัธ์มีคณุคา่ อย่างไรบ้างภายใน 3 นาที และจากนัน้ให้แบ่งปันประสบการณ์ของคณุ
ในเร่ืองนี ้
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ประยุกต์ใช้ในชีวติ: 
1. แบ่งปันตัวอย่างท่ีเคยได้ท าจากการใช้ท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” เพ่ือเตือนตนเองหรือใครสักคน

รอบตวัคณุในการจดัล าดบัความสมัพนัธ์ 
2. แบ่งปันตวัอย่างของท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” ในการน าคณุหรือใครสกัคนมาถึงความรักอนัสมบรูณ์

แบบของพระเยซูได้อย่างไรบ้าง 
3. นึกถึงวิธีการหรือหนทางท่ีเป็นไปได้ ท่ีคณุตัง้ใจจะน าท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” ในการน าคณุหรือใคร

สกัคนรอบตวัคณุให้ได้รับการหนนุน า้ใจและแนวทางของพระเยซูในทกุความสมัพนัธ์ 
4. แบ่งปันตวัอย่างท่ีเคยได้ใช้ท่าประกอบ “ยกนิว้ให้เลย” ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับความรักท่ีเสียสละ ไม่มี

เง่ือนไข และ แสดงออกเป็นการกระท า เพ่ือเตือนคณุหรือใครสกัคนเก่ียวกบัวิธีการท่ีพระเจ้าตัง้ใจให้เรา
ส าแดงความรักในทกุรูปแบบความสมัพนัธ์ 

5. แบ่งปันตวัอย่างท่ี ท่าประกอบสามเหลี่ยมมือ (ท่ีได้อธิบายไปด้านบน) ได้น าคณุหรือใครสกัคนมาถึง
ความรักท่ีสมบรูณ์ของพระเยซู 

6. นึกถึงวิธีการหรือหนทางท่ีเป็นไปได้ ท่ีคณุตัง้ใจจะน า ท่าประกอบสามเหลี่ยมมือ ในการน าคณุหรือใคร
สกัคนรอบๆตวัคณุให้ได้รับการหนนุน า้ใจและแนวทางของพระเยซูในทกุความสมัพนัธ์ 

อธิษฐำน: พระเยซู ขอขอบคณุท่ีทรงรักข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะทรงประทานการอภยัอย่าง
สมบูรณ์ต่อความล้มเหลวในความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้าพระองค์ โปรดน าทางข้าพระองค์ในการจัดล าดับ
ความสมัพนัธ์ตา่งๆให้เหมาะสมโดยให้พระองค์เป็นท่ีหนึ่ง น าให้ข้าพระองค์รักผู้ อ่ืนด้วยความรักท่ีเสียสละ ไม่มี
เง่ือนไขและ แสดงออกเป็นการกระท า โปรดเติมข้าพระองค์ด้วยความยินดีและสนัติสขุในแต่ละวนั ในการมี
ความสัมพันธ์ต่างๆในทางของพระองค์ โปรดเพ่ิมเติมการหนุนน า้ใจ และความหวงัท่ีข้าพระองค์ได้รับจาก
พระองค์นัน้จะไหลล้นผา่นข้าพระองค์ไปเพ่ือแบ่งปันให้กบัผู้ อ่ืนตอ่ไป อาเมน 
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ขอแสดงควำมขอบคุณ… 

“ยกนิว้ให้เลย” แดอ่งค์พระเยซูคริสต์ 

ฮีตเตอร์ คณุคือท่ีหนึ่งของผม 

แฮนน่า และมีคาห์ และทุกคนในครอบครัวของผม ขอบคณุท่ีเป็นศนูย์กลางในชีวิตของผม เป็นครอบครัวแห่ง

ความเช่ือ ขอบคณุท่ีเตือนให้ผมนึกถึงความช่ืนชมยินดีท่ีสมบรูณ์แบบจากเจ้าบ่าวของเรา 

ถึงเพ่ือนบ้านของผมทุกคน…ขอบคณุท่ีช่วยให้ผมมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในชีวิต มือของผมเปิดต้อนรับพวกคณุ

เสมอ 
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เก่ียวกับผู้เขียน (ด้ำนในหนังสือ)… 

ศาสนาจารย์ ดร. ทอดด์ เอ เบียแมน เกิดในครอบครัวของศิษยาภิบาลในเมืองอบัเบอร์ต้า ประเทศ

แคนาดาเมื่อค.ศ. 1964 ได้เรียนรู้ความสมัพันธ์ท่ียอดเย่ียมจากครอบครัวและจากสมาชิกคริสตจักรท่ีพ่อได้รับ

ใช้ในรัฐเนบราสก้า และรัฐมิชิแกน ความรู้อย่างลึกซึง้ในเร่ืองความสมัพันธ์ตา่งๆ ในทางของพระเจ้าได้เติบโต

ขึน้ผ่านการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย เมืองเซวอร์ด รัฐเนบราสก้า (B.A. 1986) และพระคริสตธรรม

คอนคอร์เดีย เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซู รี (M.Div. 1990) และระดับปริญญาเอกท่ี Concordia Theological 

Seminary เมืองฟอร์ทเวยน์ รัฐอินเดียนา (D.Min. 2012) ความรู้และประสบการณ์ได้ท าให้มีความเข้าใจอย่าง

ลกึซึง้ในการท าพันธกิจ อ.ทอดด์เคยเป็นท่ีปรึกษาในคา่ยและผู้อ านวยการโครงการเป็นเวลา 6 ปี และรับใช้ใน

ฐานะศิษยาภิบาลฝึกหัดท่ีเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้ท างานกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด อ.ทอดด์ได้เป็นศิษยาภิบาลมามากกวา่ 25 ปีเร่ิมจากเมืองมินเนโพลิส คลีฟแลนด์ และตอนนีร้ับใช้

ในฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสท่ีคริสตจักร Faith Lutheran Church ในเมืองแกรนด์แบลน และเคยรับใช้ใน

ตา่งประเทศกับคริสตจกัรหลายแห่ง และในฐานะของผู้น า อ.ทอดด์และภรรยาคือ ฮีทเตอร์ เป็นผู้น าสมัมนาใน

เร่ืองของชีวิตสมรสและความสมัพันธ์ในทางของพระเจ้ามามากกว่า 10 ปี สติปัญญาของทัง้สองได้รับการ

ยอมรับโดยผู้ฟังและนักเรียนทัง้จากอลาสก้าจนถึงกัวเตเมลา ปานามา เปรู และปารากวยั บทเรียนท่ีเรียบง่าย 

จดจ าได้ และมีพระเยซูเป็นศนูย์กลางได้น าการรักษาและความหวงัไปถึงคนนบัไมถ้่วน ผ่านพนัธกิจชีวิตในทาง

ของพระเจ้า (Life in God’s Way, LLC.) และนีค้ือเว็บไซต์เพ่ิมเติม www.LifeinGodsWay.com ครอบครัวของ

ดร. เบียแมน ยงัด าเนินชีวิตตามท่ีได้เทศนาสัง่สอนเพ่ือแบ่งปันชีวิตของพวกเขาตอ่ไป 
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เก่ียวกับหนังสือเล่มนี ้ 

เรียบง่าย..เป็นท่ีจดจ า.. เต็มไปด้วยสติปัญญา กุญแจส าคญัต่อความสมัพันธ์ต่างๆในชีวิต หนังสือ 

Handing out Life/แบ่งปันชีวิต เหมาะส าหรับทุกคน เพ่ือเปิดเผยข้อล า้ลึกในการท าให้ความสมัพันธ์มีคณุค่า 

ตอ่พระเจ้า ครอบครัว เพ่ือน คนท่ีท างาน และแม้กระทัง่ศตัรู เพียงจดจ าท่าประกอบ 2 แบบด้วยมือของคณุเอง 

จงพร้อมท่ีจะแบ่งปันชีวิตของคณุ 

เก่ียวกับผู้เขียน 

ศาสนาจารย์ ดร. ทอดด์ เอ เบียแมน ได้เห็นวิธีการมีความสมัพันธ์ท่ีดี

จากพ่อแม ่และได้เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจมากขึน้ผา่นการศกึษา ( (B.A. 1986, 

M.Div. 1990, D.Min. 2012) และประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการ

เป็นศิษยาภิบาล ผู้ให้ค าปรึกษา นกัเทศน์ระดบันานาชาติ และนกัเขียน 

(ดูเพ่ิมเติมท่ี www.LifeinGodsWay.com) ช่วยให้เขาได้เรียนรู้อย่าง

ลกึซึง้และสร้างรูปแบบท่ีทุกคนสามารถรับและน าไปใช้ได้ นอกจากนัน้

ยงัมีชัน้เรียนพระคมัภีร์ท่ีบ้านของเขาในเมืองแกรนด์ แบลนด์ รัฐไมอามี่ 

กับภรรยาผู้ เป็นท่ีรัก คือ ฮีทเตอร์ และลูกๆ คือ แฮนนาและมีคาห์  อ.

ทอดด์มีภาระใจในการแบ่งปันชีวิตในทุกๆสิ่งท่ีท า โดยเฉพาะผ่านชีวิต

ในทางของพระเจ้า (Life in God’s Way, LLC.) 

หนังสือ Handing Out Life/แบ่งปันชีวิต เป็นหนังสือท่ีเรียบง่าย มีแนวทางท่ีชัดเจนกระชับในการ

ด าเนินชีวิตและสร้างความสมัพนัธ์ในวิธีท่ีเราจ าเป็นต้องท า /Kristy Cantleberry, Team Leader of The Kristy 

Cantleberry Realty Team 

หนังสือ Handing Out Life/แบ่งปันชีวิต แสดงให้พวกเราได้เห็นถึงความสมัพันธ์ท่ีถูกเปิดเผยของเรา

กับพระเจ้ า  ผ่ านทางพระเย ซูค ริส ต์ ไป ถึ งคน อ่ืนๆ  /Rev. Dr. Dale A. Meyer, President, Concordia 

Seminary, St. Louis, MO 

 

http://www.lifeingodsway.com/
http://www.lifeingodsway.com/
http://www.lifeingodsway.com/

