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1. เรื่องราวแห่งความรักในพระคัมภีร์
ครั้งหนึ่งในขณะที่พ ระเยซู ทรงเทศนาอยู่บ นภูเขา พระองค์ได้ตรัสถึ ง
หลายๆ เรื่องที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวกับความยากลำบากของมนุษย์ หนึ่งใน
หลายเรื่องที่พระองค์ทรงกล่าวถึง คือเรื่องนี้
(27) ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคากล่าวในครั้งโบราณว่า ‘อย่า
ล่วงประเวณี ผัวเมียเขา’ (28) ฝ่ ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า
ผูใ้ ดมองผูห้ ญิงเพื่อให้เกิดใจกาหนั ดในหญิงนั้ น ผูน้ ้ั นได้ล่ วง
ประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว มัทธิว 5:27-28
สำหรับบุรุษคริสเตียน คำเหล่านี้ดูเหมือนจะทำลายความรู้สึกชอบธรรม
ที่บุรุษนั้นมีในตัวเอง ในข้อความที่พระเยซูทรงยกขึ้นมานี้ สัมผัสถึงแก่น
แท้ของการเป็นทาสแห่งความบาปของมนุษย์ สำหรับมนุษย์คนใดก็ตาม
ซึ่งปรารถนาที่จะมีจิ ตใจอันบริสุทธิ์ คำกล่าวนี้ย่อมทำให้เขาคุกเข่าลง
ด้วยความเสียใจ และมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่เขาต้องการผู้ช่วยให้รอดซึ่ง
ทรงพระชนม์อยู่ในหัวใจของเขา นั่นคือ พระเยซูคริสต์เจ้า เราทราบดีว่า
พระองค์ไม่ทรงเคยมองผู้หญิงคนใด เพื่อให้เกิดใจกำหนัดหรือมีตัณหา
ต่อผู้หญิงคนนั้นเลย ด้วยรับรู้ความจริงข้อนี้ มนุษย์มีความหวังในฐานะ
มนุษย์ผู้กระทำบาป ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจกลับไปสู่ความรักดั้งเดิมได้
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เมื่อเราคิดถึงเหตุการณ์ซึ่งอาดัม มนุษย์ผู้แรก ได้เห็นเอวาหญิงสาวสวย
ยืนอยู่ตรงหน้าถ้าเป็นผู้ชายโดยทั่วไปแล้วอาจจะร้องผิวปาก พูดเกี้ยวพา
ราสี กระนั้นสิ่งนี้ได้วางรากลงไปในพระคัมภี ร ถึงความโน้มเอียงของ
จิ ต ใจที่ อ อกนอกลู่ น อกทางไปของมนุ ษ ย์ หลายคนจำนวนมาก ไม่
สามารถแม้แต่จะจินตนาการถึงสภาพสวนเอเดนได้ เพราะเกรงกลัวว่า
ธรรมชาติบาปจะเข้าครอบงำ เพื่อที่จะเข้าใจถึงความรักที่อยู่ภายใน
หัวใจของอาดัม เมื่อเขาได้เห็นเอวา เราจำเป็นที่จะต้องกลับไปอ่านจาก
ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
(22) กระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงชักจากชาย
นั้ น พระองค์ทรงสร้างให้เป็ นหญิ งคนหนึ่ ง และทรงนาเธอ
มาให้ช ายนั้ น (23) อาดั ม จึ ง ว่ า “บั ด นี้ นี่ เป็ นกระดู ก จาก
กระดูกของเรา และเนื้ อจากเนื้ อของเรา จะต้องเรียกเธอว่า
หญิง เพราะว่าหญิงนี้ ออกมาจากชาย ปฐมกาล 2:22-23
พิ จ ารณาอย่ า งระมั ด ระวั งถึ งข้ อ ความที่ อ าดั ม บรรยายถึ งเอวา เมื่ อ
สายตาของทั้งคู่บรรจบกัน “บัดนี้ นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเราและ
เนื้อจากเนื้อของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิงนี้ออกมาจาก
ชาย” พื้ นฐานแห่งความรัก ดั้งเดิ มนี้ ไม่ใช่ก ารที่ อาดั มเห็นบางอย่างที่
งดงามซึ่งเขาปรารถนาที่จะได้มาครอบครอง แต่เขามองเห็นใครคนหนึ่ง
ที่มีชีวิตออกมาจากชีวิตของเขา เขามองเห็นผู้ที่ออกมาจากใกล้หัวใจ
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ของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงทะนุถนอมดูแลเธอ เปรียบดังตัวของเขาเอง
คนที่สอง เหมือนดังที่เปาโลได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า
(28) เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรัก
กายของตนเอง ผู ้ ที่ รั ก ภรรยาของตนก็ รั ก ตนเอง (29)
เพราะว่าไม่มีผูใ้ ดเกลียดชังเนื้ อหนั งของตนเอง มีแต่เลี้ ยงดู
และทะนุ ถนอมเหมื อ นองค์ พ ระผู ้เ ป็ นเจ้า ทรงกระท าแก่
คริส ตจักร (30) เพราะว่าเราเป็ นอวัย วะแห่ งพระกายของ
พระองค์ แ ห่ ง เนื้ อหนั ง ของพระองค์ แ ละแห่ ง กระดู ก ของ
พระองค์ เอเฟซัส 5:28-30
ดังนั้นเราสังเกตเห็นว่า เหมือนกับที่อาดัมได้พูดกับเอวาว่าเธอเป็นเนื้อ
จากเนื้อของฉันและกระดูกจากกระดูกของฉัน ในท่าทีเดียวกัน อาดัม
คนที่สอง คือ พระเยซูคริสต์เจ้า ก็ได้ทรงกล่าวถึงคริสตจักรว่า ”เจ้าเป็น
เนื้อจากเนื้อของเราและกระดูกจากกระดูกของเรา ” พระองค์ทรงรักเรา
ทั้งหลายไม่ใช่เพราะเรามีอะไรที่จะถวายให้แก่พระองค์ แต่ทรงรักเรา
เพราะเรามาจากพระองค์ ช่างเป็นความรักที่ประเสริฐอะไรเช่นนี้!
มากยิ่งไปกว่านั้น หากเราอ่านเรื่องราวในหนังสือปฐมกาลบทที่ 2 โดย
ละเอียด เราจะพบว่าอาดัมได้อาศัยอยู่ในสวนเอเดนครอบครองเหนือ
สรรพสิ่งทรงสร้างทุกอย่าง ก่อนที่ผู้หญิงจะถูกสร้างจากซี่โครงของเขา
เมื่อเอวาออกมาจากอาดัม ทุกอย่างที่เขาเป็นเจ้าของ เขามอบให้แก่เธอ
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เพื่ อ ที่ จะเป็ นผู้ครอบครองร่วมกั นกับ เขา จึ งเกิ ดคำถามขึ้น ว่า เขาทำ
อย่างนี้เพราะเขามีค วามต้ อ งการที่ จ ะได้ เป็ น เจ้ าของและเข้ าควบคุ ม
หรือไม่? เขาแสวงหาที่จะซื้อเธอด้วยสินทรัพย์ต่างๆ ที่เขามีหรือเปล่า ?
เปล่าเลย นั่นไม่ใช่ความรักที่อยู่ในหัวใจของอาดัมที่มีต่อเอวา ความรักที่
อยู่ในใจของเขา คือความรักที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าพระ
เจ้าทรงเป็นความรัก แต่ความรักนั้นเป็นความรักอย่างไรกัน? คำว่ารักคำ
นี้ ในภาษากรี ก คื อ คำว่ า 1. อากาเป้ (Agape) ซึ่ ง แปลความหมายว่ า
ความรักเมตตากรุณา คือความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะต่างๆ ที่ผู้รับ
นั้นมี คำในภาษากรีกที่แปลความหมายความรักในบัจจุบันนี้ได้บ่อยครั้ง
คือคำว่า 2. อีรอส (Eros) ซึ่งไม่เคยเป็นที่ยอมรับในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล อี
รอส คือความรั ก ต่ อ สิ่งที่ สวยงาม สูงส่ ง และ น่ ารั ก อี ร อส คื อ ความ
อยากที่จะครอบครองและมีความสุขกับสิ่งที่ให้ความพอใจแก่สายตา
ของเรา แก่ความอยากต่างๆ และแก่ร่างกายของเรา อ่านตัวอย่างได้ใน
หนังสือผู้วินิจฉัย14:2-3 และ 2 ซามูเอล 11:2
เมื่อเอวามาหาอาดัมด้วยผลไม้ต้องห้ามนั้น เธอครอบครองบางอย่างที่
พระเจ้าไม่ได้ทรงโปรดประทานแก่อาดัมเพื่อที่จะมอบให้แก่เธอ ด้วย
ผลไม้ ต้ อ งห้ า ม เอวาได้ ค รอบครองบางสิ่ ง ที่ อ าดั ม ไม่ เคยมี ม าก่ อ น
ความคิดของเธอเต็มไปด้วยวิธีการคิดใหม่ หลังจากที่เดินออกมาจาก
ต้ นไม้แ ห่ งความรู้ดี รู้ชั่ ว ซาตานล่อ ลวงเอวาด้ วยคำพู ด ต่ างๆ ที่ มีเล่ห์
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เหลี่ยมของมัน มารพูดกับเธอว่าเธอเป็นดังผู้ที่มีความงดงามในตัวของ
เธอเอง มันไม่ได้กล่า วถึงเธอในฐานะผู้ที่ได้รับมรดกจากอาดัม ซาตาน
กล่าวถึ งเธออย่า งเรี ยบง่ายว่ าเป็ น ผู้ที่ งดงาม นี่ท ำให้ เธอถู ก ยกยอขึ้ น
และส่ งผลให้ เธอหลงลื ม แหล่ งแห่ งความงดงามของเธอ ความคิ ด ที่
เกิดขึ้นเมื่อมองดูผู้หญิ งและคิดไปถึงความงดงามของเธอ เพื่อที่จะได้
บางสิ่งบางอย่างจากเธอนั้น คือความคิดที่ถูกดลใจจากซาตาน
มีบางสิ่งที่แปลกประหลาดและน่าตื่นตกใจเกี่ยวกับเอวา เมื่อเธอมาหา
อาดัม ด้วยท่วมท้นในการเป็นกบฏ ด้วยความรู้สึกใหม่เกี่ยวกับตัวตน
ของเธอ ความอาจหาญของเธอ ความมั่ น ใจในตั ว เอง และความ
ทะเยอทะยานของเธอ ซึ่งค่อนข้างมีผลดึงดูดต่ออาดัม สิ่งนี้ช่างแปลก
ประหลาดและเต็มไปด้ วยเล่ห์เหลี่ยม ในการกิ นผลไม้ที่ ต้ องห้ามนั้ น
อาดัมไม่ใช่เพียงแค่ทำให้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นมลทิน แต่เขายังได้
สถาปนากฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ – เป็นกฎที่ส่งผลต่อบุตรชายของเขาทุกคน
ให้มองดูผู้หญิงเพื่อที่จะมอบอะไรบางอย่างให้แก่พวกเธอ ภายในหัวใจ
ของสุภาพบุรุษนั้น ถูกประทับตราด้วยความรู้สึกที่ว่าผู้หญิงเป็นผู้ให้ชีวิต
เธอครอบครองหนทางสู่การมีชีวิตดังนั้นการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เกี่ยวกับเพศหญิงนั้นจึงเริ่มต้นขึ้น และสัญลักษณ์แห่งการเป็นทาสของ
ผู้ชายอันใหม่จึงเกิดขึ้น กล่าวคือรูปร่างของผู้หญิงเปลือยเปล่าซึ่งมีอยู่ใน
ความคิดของเขา ผู้ชายจะมองหาผู้หญิ งเพื่อที่จะได้มาซึ่งชีวิต แทนที่
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ผู้หญิงจะมองหาผู้ชายเพื่อที่เขาจะได้มอบชีวิตให้แก่เธอ สำหรับผู้ชาย
ส่วนใหญ่แล้ว นี่เป็นภาพซึ่งเป็นดังสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านในสวน
เอเดน ในการเปลี่ยนผ่านนั้น ความรักของผู้ชายได้เปลี่ยนแปลงทันที
อย่างน่าเศร้าใจ จากความรักแบบอากาเป้ ไปสู่ความรักแบบอีรอส มัน
เปลี่ยนแปลงจากความรักที่ให้โดยไม่แสวงหาสิ่งใดสำหรับตัว สู่ความรัก
ที่ถูกดึงดูดเพียงแค่กับสิ่งที่ให้ความพึงพอใจของตัวเอง
ความคิด โดยธรรมชาติ อ าจจะคิ ด ได้ ว่ า ความรั ก แบบใหม่นี้ เป็ น การ
ยกระดับผู้หญิงขึ้นแต่ที่จริงแล้ว มันจองจำผู้หญิงไว้อยู่ในการเป็นทาส
ผู้ห ญิ งต้ อ งครอบครองบางอย่ า งเพื่ อ ที่ จ ะมอบให้ แ ก่ ผู้ ช าย เพื่ อ ที่ จ ะ
จั ด เตรี ยมอาหารตาไว้ ส ำหรั บ ผู้ช าย เพื่ อ ที่ จ ะดึ งดู ด เขาไว้ โลกแห่ ง
แฟชั่นและการปรับปรุงร่างกายให้ดียิ่งขึ้นได้บัง เกิด ผู้หญิงในปัจจุบันนี้
เสาะหาที่จะสำแดงความมีคุณ ค่าของเธอเองต่อผู้ชายที่เธอปรารถนา
จากทรัพยากรที่เธอมี เธอปฏิเสธมรดกตกทอดของเธอเองอย่างไม่ทัน
หยั่งรู้จากชายนั้น และเข้าหาเขาด้วยข้อตกลงใหม่ต่างๆ และเกิดเป็ น
ผลลัพธ์ที่ว่างเปล่า ทั้งจากผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายถูกทิ้งให้มีราคะตัณหา
ต่อไป และผู้หญิงก็ถูกเหลือให้รู้สึกไม่มั่นคงมั่นใจตลอดไป
ให้สังเกตอย่างระมัดระวังว่าความรักดั้งเดิมที่อาดัมรู้สึกต่อเอวานั้นไม่ได้
อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เธอมีในตัวของเธอเอง แต่ในสิ่งที่เธอได้ออกมา
จากเขา อาดัมมอบทุ กสิ่งที่ เขาได้ ถูกประทานจากพระเจ้าให้แก่ เอวา
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เพราะว่าเธอออกมาจากเขา เพราะฉะนั้นจึงเป็นส่วนของเขา และความ
รับผิดชอบต่างๆ ที่เขาทั้งสองมีร่วมกันได้ถูกทำให้เข้าใจอย่างสมบูรณ์
นั่นคือ อากาเป้ ต้นฉบับแห่งความรัก
สังเกตตรงนี้เช่นกันว่าทางเดียวที่จะให้แน่ ใจว่าความรักแบบอากาเป้นั้น
เป็ น ความรั ก ที่ บ ริ สุ ท ธ์ คื อ การรู้ อ ย่ า งแน่ น อนว่ า ผู้ รั บ ไม่ มี สิ่ ง โดย
ธรรมชาติสิ่งใดที่อยู่ภายในเขาเองที่จะปลุกความรักขึ้นมาได้เลย ถ้าหาก
ว่าผู้หญิงครอบครองบางสิ่งบางอย่างโดยธรรมชาติที่ไม่ได้มาจากผู้ชาย
เมื่อ นั้ นความรัก แบบอี รอส ก็จ ะถู ก ปลุก ขึ้ น ดั งนั้น แล้วผู้หญิ งจำต้ อ ง
หว่านเสน่ห์อย่างต่อเนื่องในสิ่งที่เธอได้เริ่มต้น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่
ความตาย คุณสมบัติใดก็ตามในผู้ชายที่อยู่นอกเหนือจากพระประสงค์
ของพระเจ้า นั่นเป็นสิ่งชั่วคราวและไม่ถาวร และความรักที่ตั้งอยู่บ น
พื้ น ฐานที่ ส่ งเสริ ม และต้ อ งการความรู้ สึ ก เหล่ า นี้ จ ะยั่ งยื น ไม่ ไ ด้ ใน
แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณ ค่าหรือ
ความสามารถในการปรองดองเข้ากันได้กับฝ่ายชาย ระลึกไว้ว่าอาดัมได้
ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่เขารักผู้หญิงว่า -- เธอเป็นกระดูกจากกระดูกของ
ฉัน เป็ นเนื้อจากเนื้ อหนังของฉัน – นั่นเป็นรากฐานของความรักแบบ
ดั้งเดิม
และดังที่เอวาได้รับมรดกจากอาดัม เป็นสิ่งที่แน่นอนถึงเรื่องความรัก
แบบอากาเป้ที่เขามีต่อเธอ การที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรับมรดกจากพระ
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บิดาเจ้า ก็เป็นสิ่งอันแน่นอนของความรักแบบอากาเป้สำหรับพระบุตร
ของพระองค์เช่นเดียวกัน เพราะว่าสิ่งทั้งหลายถูกสร้างขึ้นตามพระฉายา
ของพระองค์ พระบิดาทรงตรัสว่า
และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้ าสวรรค์ว่า “ท่านผูน้ ี้ เป็ น
บุตรที่รกั ของเรา เราชอบใจท่านมาก” มัทธิว 3:17
หนทางที่ เป็ นไปได้ หนทางเดียวที่ อ งค์พ ระผู้เป็ นเจ้าจะทรงมีค วามรัก
แบบอากาเป้ต่อองค์พระบุตรได้อย่างแท้จริง นั่นคือการที่พระบุตรได้รับ
ทุกสิ่งอย่างที่ พ ระองค์มีจากพระบิ ดา นั่นเป็นหนทางเดียวที่ยืนยันถึ ง
ความรักเมตตากรุณ า หากพระบิดาเจ้าจะทรงมองเข้าไปในดวงพระ
เนตรแห่งบุตรของพระองค์และทรงรักท่าน ด้วยเหตุผลที่พระบุตรทรง
เป็นพระเจ้าที่มีความสามารถไม่สิ้นสุด หรือเนื่องจากที่พระบุตรทรงรอบ
รู้ในทุกๆ อย่าง นี้เองจึงไม่ใช่ความรักแบบอากาเป้ แต่เป็นความรักแบบ
อีรอส จนกระทั่งบัดนี้ เพราะว่าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้บอกเราทั้งหลายว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานทุกอย่างแก่พระบุตร สิ่งนี้เปิดเผยให้เรา
เห็นว่าความรักของพระองค์นั้นเป็นความรักแบบอากาเป้อย่างไม่มีความ
ด่างพร้อย และนี่เป็นความรักที่พระองค์ทรงแบ่งปันร่วมกับเราทั้งหลาย
เรารักด้วยความรักแบบอากาเป้ เนื่องจากพระองค์ทรงรักพระบุตรของ
พระองค์ด้วยความรักแบบอากาเป้นี้
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“เราทั้งหลายรักพระองค์ ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”
1 ยอหฺน์ 4:19
ถ้าหากว่าเรานมัสการพระเจ้ าที่ ท รงรัก เนื่อ งจากคุณ สมบั ติ ภ ายในที่
ได้รับผ่านการสืบทอดมา เมื่อนั้นเราจะทำอย่างเดียวกัน เราจะเป็นใน
สิ่งที่ เรามองดู หากเรานมัสการพระบุ ตรผู้ที่ท รงได้รับทุ กสิ่งจากพระ
บิดาและทรงพักสงบอยู่ในความเชื่อมั่นแห่งความรักเมตตาแบบอากาเป้
ที่ ห วานซึ้ ง ของพระบิ ด า เมื่ อ นั้ น เราจะสามารถเปลี่ ย นแปลงไปสู่
ภาพลักษณ์ แห่งความรักแบบนี้ และความรักดังที่พระบิดาเจ้าทรงรัก
พระบุตรของพระองค์ เราจะเชื่อและเข้าใจว่าเราได้รับทุกสิ่งจากพระเจ้า
และเราเป็นลูกของพระองค์
ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้ นมาจากเบื้ องบน คือมา
จากพระผูส้ ร้าง (บิดา) แห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มี
การแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง ยากอบ 1:17
องค์พระบิ ดาเจ้าทรงเป็นความรักแบบอากาเป้ และ ในพระองค์ ไม่มี
ความรักแบบอีรอสอยู่เลย
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2. ไม่มีความน่าอับอายใดหลงเหลืออยู่
สถิติต่างๆ ได้พูดด้วยตัวของมันเองในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆ ของ
มนุษย์ การแต่งงานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จบลงด้วยการหย่าร้างใน
หลายประเทศ แสดงถึงข้อบ่งชี้ที่ว่าผู้คนเหล่านี้ไม่พบสิ่งที่เขาได้คาดหวัง
ไว้ในความสัมพันธ์ มีอีกหลายคนที่ยังคงรักษาสถานะภาพการแต่งงาน
ไว้ ถึงแม้หลายครั้งจะประสบกับความเศร้าสร้อยไม่ต่างกัน แต่พวกเขา
ไม่อยากที่จะหย่า เนื่องจากพวกเขาไม่เห็นถึงทางเลือกที่ดีกว่า หรือมี
ความหวาดกลัวเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง คลื่นแห่งความผิดหวัง ความ
วุ่นวาย ความไม่พอใจ ความโกรธ และความเสียใจ อันส่งผลจากการ
ทดลองที่มีพิษสง ในความใกล้ชิดพิเศษของมนุษย์ สามารถสรุปได้ด้วย
คำถามจากเพลงบทหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจวัยรุ่นที่เติบโตในช่วงยุคแปด
ศูนย์อย่างข้าพเจ้า :
“อะไรกันแน่ทเี่ ราเรียกว่าความรัก?
จะมีใครสักกีค่ นทีจ่ ะรู จ้ กั ความรักจริงๆ สักคน?”
ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ เราได้ พูดถึงคำถามนี้ที่ว่า “ความรักคือ
อะไร?” โดยวิธีการพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออาดัมได้เห็นเอวาเป็นครั้ง
แรก เราหวนคิ ด ถึ งตอนที่ อ าดั ม ได้ พู ด ว่ า “บั ด นี้ นี่ เป็ น กระดู ก จาก
กระดู ก ของเราและเนื้ อ จากเนื้อ ของเรา ” เขารัก เธอไม่ ใช่ เพราะเธอ
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ครอบครองอะไรในตัวของเธอเอง แต่เพราะเธอได้ออกมาจากเขา และมี
ความสามารถที่จะที่รู้จักเขา รู้ถึงความฝันต่างๆ ของเขา, ความสุข, ความ
ปรารถนา และเป็ น เช่ น มิ ต รสหายที่ จ ะแบ่ งปั น การเดิ น ทางร่ ว มกั น
ความบริสุทธิ์, ความไร้เดียงสา และความเป็นอิสระแห่งความรักนี้ สรุป
ได้จากถ้อยคำเหล่านี้
“เขาทั้งสองยังเปลือยกายอยู่ ผูช้ ายและภรรยาของเขายังไม่
มีความอาย” หนังสือปฐมกาล 2:25
คำว่า “อับอาย” ในภาษาฮีบรูมีความหมายดังต่อไปนี้ :
• ผิดหวัง
• การรอคอยที่เนิ่นนานออกไป; หมายถึงการมีสิ่งที่คาดหวังซึ่งยัง
ไม่บรรลุผล
• สับสนปนเป
• จืดชืด ไร้ซึ่งอารมณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ประสบการณ์ของอาดัมและเอวา เป็นทุกสิ่งที่เราปรารถนา แต่เราพลาด
พลั้งทุกครั้งที่จะไปถึงจุดนั้นได้ ถึงแม้ว่าเราจะเคยได้รับมันแล้วก็ตาม
หนทางจากความสุข , ความเป็ นอิ สระ , การบรรลุผล , ความไร้เดี ยงสา
และความใกล้ชิด ไปสู่ความผิดหวัง, ความสับสน และความหดหู่ใจ เป็น
ผลของการผสมผสานระหว่างการรับและการกินผลไม้ที่ไม่ใช่ของพวก
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เขาเองที่ จะเอามาได้ การผสมผสานนี้เองที่ ท ำให้เราสูญ เสียความรัก
แบบอากาเป้ไปสู่ความรักแบบอีรอส
ถ้าหากเราศึก ษาเรื่องราวในพระคั มภี ร์เหมือ นกั บ นัก โบราณคดีเสาะ
แสวงหาทรัพย์สมบัติ โดยการค่อยๆ เช็ดปัดกวาดเอาเศษดินทรายของ
แต่ละช่วงเวลาในประวั ติศาสตร์ เราจะพบว่าความรักของอาดัมและเอ
วาเป็ น ความรัก ที่ ถู ก ออกแบบ กำหนดและสร้ า งขึ้ น โดยพระเจ้ า เพื่ อ
รับรองถึงความใกล้ชิดและความสุขของพวกเขา ต้นกำเนิดของบิ ดา
มารดาคู่แรกทั้งสอง สงวนความลับของความรักที่ไร้ซึ่งความละอายและ
ความผิ ด หวั ง ใดๆ เอาไว้ ให้ เ ราสั ง เกตดู ให้ ดี ถึ ง ข้ อ ความด้ า นล่ า ง
ดังต่อไปนี้
• พระเยโฮวาห์พ ระเจ้าทรงสร้างอาดัม และให้อาศัยอยู่ในสวน
หนังสือปฐมกาล 2:7
• พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงให้อาดัม เป็นผู้เฝ้ารักษาและมีอำนาจ
เหนือสวนสวรรค์เอเดน หนังสือปฐมกาล 2:8,15
• พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงบอกอาดัมเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตและ
ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว หนังสือปฐมกาล 2:16
• พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงจัดเตรียมสถานการณ์ให้อาดัมรู้สึกถึง
ความต้องการมีคู่ครองร่วมชีวิต หนังสือปฐมกาล 2:20
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• พระเยโฮวาห์พระเจ้า ทรงกระทําให้อาดัมหลับสนิท (ในภาษา
ฮีบรูหมายถึงการตายได้ด้วย) หนังสือปฐมกาล 2:21
• พระเยโฮวาห์พระเจ้า ทรงชักกระดูกซี่โครงของอาดัม แล้วทรง
สร้างให้เป็นผู้หญิงจากกระดูกซี่โครงนั้น หนังสือปฐมกาล 2:22
• พระเยโฮวาห์พ ระเจ้าทรงนําหญิ งสาวมาให้กับ อาดัมที่ฟื้ นคื น
ชีวิต หนังสือปฐมกาล 2:22
ลำดั บ ขั้ น ตอนนี้ มี ค วามสำคั ญ มากที่ จ ะเข้ า ใจความลั บ แห่ งความรั ก
ดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ร้ ค วามละอายของบิ ด ามารดาคู่ แ รก ไม่ มี สิ่ ง ใดที่ เ อวา
ครอบครองที่เธอไม่ได้รับจากพระเจ้าผ่านทางอาดัม การเป็นใหญ่เพียง
หนึ่งเดียวและการครอบครองที่อาดัมได้รับได้สิ้นสุดไป และเขาได้ฟื้นขึ้น
สู่ความสดใหม่แห่งชีวิต พร้อมกับคู่อุปถัมภ์ที่ออกมาจากกระดูกซี่โครง
ของเขา เมื่ออาดัมเข้านอน ใจเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะเปิด
หัวใจเพื่อหลั่งไหลความรักสำหรับใครสักคนหนึ่งที่จะสามารถเข้าใจเขา
ได้ เมื่อเขาตื่นขึ้น เขามองเห็นผู้ที่เขาสามารถมอบทุกสิ่งที่เขาได้รับและ
ได้ครอบครองจากพระเจ้า ให้แก่ผู้นั้น ด้วยตระหนักถึงสิ่งทั้งหมดนี้ เขา
มอบทุกสิ่งที่เขามีแก่เอวา เธอมีกระดูกซี่โครงของเขา สารพันธุกรรม
(DNA) ของเขา หัวใจของเขา บ้านของเขา สวนของเขา ทุกสิ่งทุกอย่าง
เอวาทราบดีว่าอาดัมได้นอนหลับไปและมอบส่วนของเขาให้แก่เธอ เอ
วามองดู ทุ ก สิ่งที่ เธอได้ รั บ และในขณะที่ เธอมองเข้ า ไปในดวงตาของ
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อาดัมผู้เป็นสามี ใจของเธอก็เต็มล้นไปด้วยความกตัญญู ความชื่นชม
ยินดี และความสุขเป็นการตอบสนอง หญิงสาวดำเนินชีวิตในทุกเวลา
โดยตระหนักว่าทุกสิ่งอย่างที่เธอครอบครองนั้น เธอได้รับผ่านทางสามี
ของเธอ
ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงน่าจะยืนยงถาวรในการเคลื่อนไหว
แห่ งความรั ก ที่ ห ลั่ งไหลดั่ งน้ ำ พุ แ ละไร้ ซึ่ ง ความละอายใดๆ เป็ น ทั้ ง
ความลับ กุญแจ จุดศูนย์รวม แก่นกลาง เป็นหัวใจแห่งการเคลื่อนไหวที่
น่าอัศจรรย์แห่งความรัก ซึ่งอยู่ในความจริงอันเรียบง่ายของการรับรู้และ
จดจำถึงต้นกำเนิดของเราทั้งหลาย รู้และระลึกได้ถึงต้น กำเนิดของเรา
และการที่ว่าเรามาถึงตรงนี้ได้อย่างไร ตราบเท่าที่อาดัมจดจำได้ว่าเขา
ถูกสร้างและจัดวางไว้ในสวนเอเดน ในฐานะผู้นำและผู้มีอำนาจสูงสุดใน
การดู แ ล ปกป้ อง และเป็ นผู้พิ ทั ก ษ์ทุ กสิ่งที่ เขาได้ รับ เมื่อ นั้นเขาก็ จ ะ
สามารถประทานพรที่เขาได้รับ จากพระเจ้ามาสู่สิ่งที่เขาครอบครองได้
ดั่งที่ผู้หญิงได้รับความบริบูรณ์แห่งพรนานาจากสามีของเธอ และมองดู
เขาด้วยความเคารพรัก ด้วยความยอมจำนนอย่างชื่นชมยินดี และความ
เชื่อฟังวางใจ ในขณะที่เธอสำแดงถึงความมั่นใจในการเป็นผู้นำของเขา
และในขณะที่ เธอให้ เกี ย รติ แ ก่ ต ำแหน่ ง ผู้ น ำของเขา ดั่ งผู้ ห ญิ ง ชาว
สะมาเรียที่ยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ เธอได้รับพระพรที่มากยิ่งกว่าที่เธอเคยได้รับ
จากพระทัยของพระเยซูเจ้า
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เราอาจสำแดงภาพการเคลื่อนไหวแห่งรักนี้ ผ่านทางการทำงานของ
เค รื่ อ งยน ต์ ลู ก สู บ
สองตั ว ลู ก สู บ ตั ว
แรก คื อ อาดั ม ใน
ความชื่ น ชมยิ น ดี ที่
เขาได้ มี คู่ อุ ป ถั ม ภ์ ที่
ออกมาจากภายใน
เขา ลู ก สู บ ตั ว นี้ จุ ด
ป ระกายและ
ปลดปล่อยคลื่นแห่ง
พ ร ะ พ ร ที่ ส่ ง ต่ อ
เชื้อเพลิงจุดประกาย
ความปี ติ ยิ น ดี ไปสู่
ช่องว่างกึ่งกลางของลูกสูบตัวที่สอง และในเวลาเดียวกัน ก็ทำให้เฟือง
เพลาข้ อเหวี่ยง ซึ่ งในเวลาต่ อ มาได้ ส่งแรงให้ ลูก สูบ ตั วที่ สอง ไปถึ งยัง
เพดาน ส่ ง ผลให้ เกิ ด การจุ ด ประกายการสนองตอบแห่ ง รั ก การ
ตอบสนองของลูกสูบตัวที่สอง ช่วยยกระดับลูกสูบตัวแรก และเติมเต็ม
ช่องว่างภายในด้วยความยอมจำนนที่มีความสุข เกียรติยศ และความ
เคารพเชื่อฟัง สิ่งนี้ขับดันพระพรที่มากยิ่งกว่าเดิม และวัฏจักรแห่งการ
กำเนิ ด และการรั บ ซึ่ งพระพร ก็ ไหลหลั่ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ช่ า งเป็ น การ
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ออกแบบที่วิเศษอะไรเช่นนี้ ! ช่างเป็นภาพการสำแดงวิถีการทำงานของ
จักรวาลที่น่าอัศจรรย์อะไรอย่างนี้ เพราะเราทั้งหลายนั้นถูกสร้างตาม
พระฉายาของพระเจ้า ปฐมกาล 1:27
อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราให้ความสำคัญ ต่อประเด็นที่ว่า การเคลื่อนไหวแห่ง
ความรักนิรันดร์นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงแหล่งกำเนิดและที่มาของตนเอง
การรับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงและตำแหน่งของตนในสรรพสิ่งทรงสร้างของ
พระเจ้า ตราบเท่าที่อาดัมจดจำได้ว่าตนเป็นเจ้าของสวน และทุกอย่างก็
อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของเขาซึ่ ง เขาได้ รั บ ผ่ า นทางพระเจ้ า และ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นของพระเจ้า เมื่อนั้นเขาก็จะดูแลรักษาสิ่งที่เขาได้รับ
และจะอวยพรแก่สิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาต่อไป ในฐานะที่เป็น
หน้าที่ของเขา และเป็นเกียรติและความสุขที่เขาได้ทำ ตราบเท่าที่เอวา
จดจำได้ว่าชีวิตของเธอนั้นมาจากอาดัม และเธอก็เป็นดังผู้ร่ วมปกครอง
ด้วยกันกับ เขา สิ่งที่ เธอได้เห็นทุกอย่างนั้นได้มอบให้แก่เธอโดยอาดัม
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อนั้นเธอจะทำให้วงจรแห่งพระพรนั้น
ครบสมบูรณ์ และทั้งสองก็คงไม่ต้องประสบกับความละอายใดๆ เลย
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3. สร้างตามแบบพระฉายาตามแบบฉบับของพระเจ้า
(26) และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้พวกเราสร้างมนุ ษย์ตามแบบ
ฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวกเรา…”(27) ดังนั้ นพระเจ้า
ได้ทรงสร้างมนุ ษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์
ได้ ท รงสร้า งมนุ ษย์ ขึ้ นตามแบบพระฉายาของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็ นชายและหญิง ปฐมกาล
1:26-27
ผ่านการอ่าน ปฐมกาลบทที่ 1 และ บทที่ 2 อย่างละเอียดถี่ถ้วน เราได้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมและเอวาที่แท้จริงนั้น ควรจะเป็นการ
เคลื่อนไหวแห่งความรักแบบอากาเป้ที่ดำเนินอยู่ตลอดไป ความลับของ
เครื่ อ งยนต์ แ ห่ ง ความรั ก นี้ อ ยู่ ใ นการที่ ส มาชิ ก แต่ ล ะคนระลึ ก ถึ ง
แหล่งกำเนิดและสิ่งที่เขาได้รับมา ความรักที่หลั่งไหลของพระเจ้าหลั่ง
ลงมายังอาดัม และจากอาดัมนั้นก็ส่งต่อไปยังเอวา จากนั้นจึงไหลหลั่ง
กลับไปด้วยความรู้สึกขอบพระคุณ ถึงแหล่งกำเนิด นั่นคือ องค์พระผู้
เป็นเจ้า นั่นเอง
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้บอกกับเราว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์คู่แรกนี้ เป็น
เหมือนกับพระฉายา หรือแบบฉบับของความสัมพันธ์ของพระบิดาและ
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พระบุตร เพราะเรานั้นถูกสร้างจากพระฉายาของพระองค์ท่าน แล้ว
อะไรอีกที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากรูปแบบฉบับความสัมพันธ์นี้?
แต่วา่ สาหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และ
สิ่ ง สารพั ด ทั้ ง ปวงบั ง เกิ ด ขึ้ นจากพระองค์ และเราอยู่ ใ น
พระองค์ และเรามี พ ระเยซู ค ริ ส ต์ เ จ้า องค์ เ ดี ย ว และสิ่ ง
สารพัดก็เกิดขึ้ นโดยพระองค์ และเราก็เป็ นมาโดยพระองค์
1 โครินธ์ 8:6
สิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระบิดา (“of whom are all things”) พระ
บิ ด าทรงเป็ น แหล่ งแห่ งสรรพชี วิ ต และพระพรต่ า งๆ ส่ ว นพระบุ ต ร
พระองค์ท รงได้ รับ การขนานพระนามว่ า “โดยพระองค์ สิ่งสารพั ด ก็
เกิดขึ้น” (“by whom are all things”) ทรงเป็นช่องทางของชีวิตและพระพร
ความแตกต่างระหว่าง มาจากพระองค์ และ โดยพระองค์ เป็นสิ่งสำคัญ
มากสำหรั บ เครื่ อ งยนต์ ค วามรั ก แบบอากาเป้ ที่ จ ะคงอยู่ ใ นการ
เคลื่อนไหวที่เป็นนิรันดร์ แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรละ ? ก็เป็นได้โดยการ
ที่ พ ระบุ ต รทรงตระหนั ก ถึ งการที่ พ ระบิ ด าทรงเป็ น แหล่ ง สำหรั บ สิ่ ง
สารพัดทั้งปวง และพระบุตรทรงมีความรู้สึกขอบพระคุณต่อพระบิดา
เสมอสำหรับการทรงโปรดประทานสรรพสิ่งให้ เหมือนดังที่พระบิดา
ทรงมองไปที่พระบุตรดุจผู้ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากพระองค์ พระองค์ทรง
ปรารถนาที่จะเทพระพรไปสู่องค์พระบุตรและประทานสรรพสิ่งแก่พระ
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บุตร เพราะนั่นเป็นลักษณะธรรมชาติและเป็นหัวใจของความรักอากาเป้
ของพระบิ ดา ซึ่งก็คือ การประทานให้ นั่นเอง เครื่องยนต์ แห่งรักจะ
หลั่งไหลน้ำพุ แ ห่งพระพร ตราบเท่ าที่ พ ระบิ ด าและพระบุ ต รสงวนไว้
ซึ่งอัตลักษณ์แห่งการที่สรรพสิ่งทั้งปวงมาจากพระบิดา และโดยทางพระ
บุตร จักรวาลจะดําเนินอยู่ได้
ธรรมชาติแห่งการหลั่งไหลของน้ำพุแห่งพระพรนั้น สำแดงอยู่ในถ้อยคำ
เหล่านี้
แต่ขา้ พเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็ น
ศีรษะของชายทุกคน และชายเป็ นศีรษะของหญิ ง และพระ
เจ้าทรงเป็ นพระเศียรของพระคริสต์ 1โครินธ์ 11: 3
เช่นเดียวกับที่ พระบิดาเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระคริสต์ ดังนั้นผู้ชายจึง
เป็นศีรษะของผู้หญิง นี่เป็นส่วนสำคัญของการถูกสร้างตามพระฉายา
ของพระบิดาและพระบุตร การอ้างอิงถึงการเป็นศีรษะ สอดคล้องกับ
ในหนังสือปฐมกาล ที่ใช้ถ้อยคำดังกล่าวนี้ในสวนเอเดน
มีแม่น้ าสายหนึ่ งไหลออกจากเอเดนรดสวนนั้ น จากที่นัน่ ได้
แยกออกเป็ นแม่ น้ า สี่ ส าย (ศี รษะ หรื อ แหล่ ง) ปฐมกาล
2:10
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แบบฉบับของพระเจ้านำเสนอศีรษะเป็นดั่งแหล่งแห่งพระพร เนื่องจาก
พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ทรงเป็นแหล่งแห่งพระพรทั้งสิ้น ดังที่พระพรได้
ส่ งผ่ า นไปยั งพระบุ ต ร พระองค์ ก็ ท รงเป็ น ศี ร ษะของผู้ ช ายทั้ ง หลาย
เพื่อที่จะทรงเทพระพรให้แก่พวกเขา และทรงทำให้พวกเขาสามารถที่
จะเป็นศีรษะเพื่อหลั่งไหลพระพรไปยังภรรยาของเขาได้ แล้วใครเล่าที่
ภรรยาจะสำแดงความขอบพระคุณได้? เธอก็สำแดงต่อพระเจ้าพระบิดา
พระบุตร และสามีของเธอ ทุกช่องทางที่มีส่วนส่งต่อพระพรมาให้แก่เธอ
หัวใจสำคัญในการทำให้ช่องทางแห่งพระพรทำงาน คือการรู้ว่าผู้ใดเป็น
ศี ร ษะ รู้ ว่ า ผู้ ใดที่ เป็ น เจ้ า เหนื อ เรา ผู้ ซึ่ ง เราสำแดงความกตั ญ ญู แ ก่
พระองค์ได้ มันชัดเจนว่าระบบทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการับรู้ความแตกต่าง
ว่าเราเป็นของผู้ใดและโดยผู้ใด
หากเราพิจารณาพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอย่างละเอีย ด เราจะพบว่าแบบฉบับ
ของพระเจ้ าเกี่ ยวกั บ การเป็ น ผู้น ำและการยอมอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนนั้ น
ปรากฏอยู่ในหลายตำแหน่ง

23

แหล่งผู้ให้กาํ เนิด ช่องทาง – โดยทาง
-มาจาก

ข้อพระคัมภีร์

พระบิดา

พระบุตร

1 โครินธ์ 8:6; 1 โครินธ์ 11:3;
ฮีบรู1:1-3

สามี

ภรรยา

ปฐมกาล 3:16; 1โครินธ์ 11:3;
เอเฟซัส 5:25 ;1 เปโตร 3:1

บิดา

มารดา

อพยพ 20:12 เอเฟซัส 6:1 โคโลสี
3:20

มารดา

ลูก

1 ทิโมธี 2:15

พระเยซูคริสต์

สามี

1 โครินธ์ 11:3

พระเยซูคริสต์

คริสตจักร

เอเฟซัส 5:25

ผูป้ กครอง/ศาสนา ฝูงแกะ
จารย์

1 เปโตร 5: 2; 1 เธสะโลนิกา
5:12-13

กษัตริย/์ เจ้าเมือง

ผูอ้ ยู่ใต้การปกครอง
ประชาชน

หนังสือโรม 13; 1-3,1 เปโตร
2:13,14

พระคัมภีร ์

ศาสนาจารย์

2 ทิโมธี 4: 2 ;1 เปโตร 5:2
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ยิ่งมนุษย์ทำตามแบบอย่างที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้สมบูรณ์แค่ไหน พระ
พรที่ จ ะหลั่ งไหลมายั งเราและครอบครั ว ของเราก็ ยิ่ งมากขึ้ น เท่ า นั้ น
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราให้เกียรติแก่บิดาและมารดา พระเจ้าสัญญาที่จะ
ทรงประทานชีวิตที่ยืนยาวให้แก่เรา (พระบัญญัติข้อที่ 5) เมื่อเราให้ความ
เคารพอย่างมากมายในความรักต่อผู้ที่อยู่เหนือเรา เราก็จะได้รับพระพร
ผ่านทางพระวจนะและการให้คำแนะนำถึงชีวิตในหนทางของพระเจ้า
นอกเหนือจากพระพรโดยตรงแห่งความชื่นชมยินดี ความสุข และการ
ร่วมสามัคคีธรรมที่จะหลั่งไหลมาสู่เราผ่านทางแบบฉบั บของพระเจ้า
แล้ว ก็ยังมีพระพรต่างๆ แห่งการคุ้มครอง ซึ่งเราจะได้รับมากยิ่งขึ้นผ่าน
ช่ อ งทางนี้ ด้ ว ย ในแต่ ล ะกรณี สิ่ งที่ เป็ น ช่ อ งทาง (“of whom”) นั้ น อยู่
ภายใต้ ก ารคุ้ ม ครองและสิ ท ธิ อ ำนาจของสิ่ งที่ เป็ น แหล่ งผู้ ให้ กํ า เนิ ด
ยกตัวอย่างการปกป้องคุ้มกันที่เด็กๆ จะได้รับ
1.เด็กๆ ได้รบั การปกป้องจากผูเ้ ป็ นแม่
2.แม่ผซู้ ่งึ ได้รบั การปกป้องจากผูเ้ ป็ นสามี
3.สามีผซู้ ่งึ ได้รบั การป้องกันจากนายตารวจ
4.ตารวจผูซ้ ่งึ ได้รบั การป้องกันจากรัฐบาล
5.รัฐบาลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากพระเจ้า

หากมองในทิศทางฝ่ายวิญญาณ เราจะเห็นดังนี้ว่า:
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1.ผูเ้ ป็ นพ่อได้รบั คาแนะนาจากผูอ้ าวุโสและศาสนาจารย์
2.ศาสนาจารย์ ผูอ้ ยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้า
3.พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งถูกเขียนโดยทางผูเ้ ผยพระวจนะ
4.ผูเ้ ผยพระวจนะ ได้รบั มอบให้ทั้งในอดีตและปั จจุบัน จากพระเยซู
คริสต์
5.พระเยซูคริสต์ ผูซ้ ่งึ ได้รบั จากพระเจ้าพระบิดา

ยิ่งเราเข้าใกล้ตำแหน่งที่สะท้อนแบบฉบับของพระเจ้ามากเท่าใด การ
ปกป้อง พระพร สันติสุข ความชื่นชมยินดีของเราจะมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
เราสามารถสำแดงภาพระบบแห่งพระพรนี้ ดั่งระบบการชลประทานอัน
มหึมาที่ส่งผ่านพระวิญญาณของพระเจ้าทั่วทั้งจักรวาล แต่ละครอบครัว
เป็ น ดั่ งสถานี ที่ ส่ งพระพรออกไปและรั บ เอาความรู้ สึ ก ขอบพระคุ ณ
กลั บ คื น มา แต่ ล ะสั ง คม คริ ส ตจั ก ร และประเทศชาติ ก็ จ ะเป็ น ดั่ ง
เครื่องยนต์ ที่จะช่วยทำให้แน่ใจว่าทุ กๆ คนที่อยู่ภายในระบบนี้ ได้รับ
การเติมเต็มด้วยความรักอากาเป้จากพระบิดา
มันคงเป็นความโง่เขลาอย่างชัดเจน ที่จะเสนอแนะว่าพระเจ้าและพระ
บุตรของพระองค์จะหลงลืมว่าลืมว่าตัวเองเป็นผู้ใด พระคัมภีร์ทำให้เรา
แน่ใจว่า แหล่งแห่งน้ำพุซึ่งนีไ้ ม่จะเคยหยุดหลั่งไหล
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เพราะว่า เราคือพระเยโฮวาห์ไม่มีผนั แปร มาลาคี 3:6
พระเยซูคริสต์ยงั ทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้
และต่อๆ ไปเป็ นนิ จกาล ฮีบรู 13: 8
พระบิดาและพระบุตรจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลง น้ำพุแห่งชีวิตซึ่งไหลจาก
พระบัลลังก์ของพระเจ้าจะไม่หยุดหลั่งไหล ถึงกระนั้นเราทราบว่าการ
ไหลต่อเนื่องได้ขาดลง ซึ่งได้เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาจนทุกวันนี้
การริเริ่มของความบาปคือการริเริ่มของกระบวนความคิด ซึ่งคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติตามแบบฉบับของพระเจ้า ต้นกำเนิดของการ
ไม่รัก ษากฎได้ เริ่มขึ้ น ที่ ลูซิ เฟอร์ ผู้ซึ่ งตี ตั ว ออกห่า งจากการสนับ สนุ น
ความรั ก แบบอากาเป้ ข องพระเจ้ า ไปสู่ ค วามรั ก ตั ว เองแบบเห็ น แก่
ตัวอย่างอีรอส พระวจนะคำได้บอกกับเราถึงการที่ซาตานปรารถนาที่
จะปรับเปลี่ยนแบบฉบับของพระเจ้า
(12) โอ ลูซีเฟอร์เอ๋ย โอรสแห่งรุ่งอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้ า
สวรรค์ แ ล้ว ซิ เจ้า ถู ก ตั ด ลงมายัง พื้ นดิ น อย่ า งไรหนอเจ้า
ผูก้ ระทาให้บรรดาประชาชาติ ตกต า่ น่ ะ (13)เจ้าราพึงในใจ
ของเจ้าว่า ‘ข้าจะขึ้ นไปยังฟ้ าสวรรค์ ข้าจะตั้งพระที่นัง่ ของข้า
ณ เหนื อ ดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะนั ่งบนขุน เขา
ชุมนุ มสถานด้านทิศเหนื อ (14)ข้าจะขึ้ นไปเหนื อความสูงของ
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เมฆ ข้า จะกระท าตัวของข้า เหมื อ นองค์ผู ้สู ง สุ ด ’ อิ ส ยาห์
14:12-14
ในข้ อ ความเหล่า นี้ เราเห็ น ถึ งผู้ ห นึ่ งที่ ไม่ แ สวงหาที่ จ ะอยู่ ภ ายใต้ ก าร
ปกป้ องคุ้มกันและการดูแลตามแบบฉบั บของพระเจ้า ซาตานปฏิเสธ
ความจริงที่ว่าเขาได้รับซึ่งทุกสิ่งที่เขามีอยู่ และแสวงหาที่จะดำรงอยู่ใน
ตำแหน่งที่เท่าเทียมกับพระเจ้าเอง แต่เดิมนั้นซาตานอยากที่จะมีฐานะ
ที่เทียบเท่ากับองค์พระบุตร ผู้ทรงอยู่เหนื อกว่าเขา แทนการอยู่ภายใต้
อำนาจของพระเยซูเจ้า ซาตานอยากที่จะรายงานโดยตรงต่อองค์พระ
บิดา โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้และได้รับการอนุมัติจากพระคริสต์เจ้า โดย
ผ่านทางแบบฉบับของพระบิดาเจ้า พระองค์ได้ทรงปกป้องพระบุตรของ
พระองค์ และทรงประกาศถึงความสัมพันธ์ที่พระเยซูทรงค้ ำจุนไว้ต่อ
สรรพสิ่งทรงสร้างต่างๆ พระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงปกป้องตัวพระองค์ท่าน
เอง ทุ กสิ่งทุกอย่างนี้พ ระบิ ดาเจ้าทรงเป็ นผู้กระทำ ซาตานได้ปฏิเสธ
คำสั่งให้นมัสการและให้เกียรติแก่พระบุตร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซาตานก็
มีความปรารถนาที่อยากเป็นเหมือนกับองค์ผู้สูงสุด
เป็นความปรารถนาของซาตานซึ่งอยากที่จะเป็นเหมือนกับองค์ผู้สูงสุด
อันก่ อให้เกิด คำโกหกหลอกลวง ที่ ได้พู ดกั บ พ่ อแม่คู่แ รกทั้ งสอง ที่ ว่ า
“เจ้ า จะเป็ น เหมื อ นกั บ พระเจ้ า ” และ “เจ้ า จะไม่ ต ายจริ งหรอก ” ลู ซิ
เฟอร์นั้นถูกสร้างขึ้ นมาเพื่ อเป็ นภาชนะแห่งความสว่าง พระเจ้าทรง
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โปรดประทานให้ แ ก่ เขามากกว่าสิ่ งทรงสร้างอื่ นๆ (เอเสเคี ยล 28:14)
ในขณะที่ ลู ซิ เฟอร์ ไ ด้ ม องเห็ น ทุ ก สิ่ งอยากที่ ได้ ม อบไว้ ให้ แ ก่ เขา เขา
หลงลืมว่าแท้จริงเขาได้รับการทรงโปรดประทานและการอวยพระพรใน
ฐานะผู้รับอย่างมากมาย ลูซิเฟอร์เป็นหนี้ต่อพระบุตรของพระเจ้าในทุก
สิ่งอย่าง ผู้ซึ่งทรงสร้างเขามาตามพระประสงค์ของพระบิดา หากว่าลูซิ
เฟอร์ยังคงมองไปที่ พ ระบุ ต รด้ วยความรู้สึก ขอบพระคุ ณ และทำตาม
อย่างองค์พ ระเยซูค ริสต์ ผู้ท รงดำเนินชี วิตด้ วยการยอมจำนนแห่งรัก
ด้วยการเชื่อฟัง ด้วยความกตัญญูต่อพระบิดา ลูซิเฟอร์ก็คงไม่ตกลงไป
จากแบบฉบับที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไปสู่ความบาป รากเหง้าแห่งความ
บาป คือการหลงลืมอั ต ลัก ษณ์ ข องตนเอง ในการเป็ นผู้ที่ ได้ รับ ทุ ก สิ่ง
อย่างจากพระหัตถ์ของบุตรแห่งพระเจ้า ด้วยพระประสงค์ของพระเจ้า
พระบิดา
หากเรายังสับสนในทางใดทางหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของพระ
บิ ด าและพระบุ ต ร การ “มาจากพระบิ ด า ” และ “โดยทางพระบุ ตร ”
เมื่ อ นั้ น แบบฉบั บ แห่ ง พระเจ้ า อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ จ ะกลายเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่
ประติดประต่อและไม่สมบูรณ์ในความคิดของเรา และเราก็จะไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของช่องทางแห่งพระพรนี้ มันเป็ นสิ่งที่ สำคัญ ที่ จะระลึกถึ ง
หลักการ ดังต่อไปนี้
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แต่เราทั้งหลายไม่มีผา้ คลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไป
เป็ นเหมือนพระฉายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็ น
ลาดับขึ้ นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า 2 โครินธ์ 3:18
ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าได้ท รงสร้าง เราจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือน
รูปแบบลักษณะของสิ่งที่เรามองว่าศักดิ์สิทธิ์ เราเข้าใจพระเจ้าอย่างไร
เราก็อยากเป็นเหมือนพระองค์อย่างนั้น ซาตานแนะนำมนุษยชาติถึง
แนวความคิดที่ทำให้เราเชื่อว่าเราสามารถเป็นดั่งพระเจ้าได้ ไม่ใช่ในด้าน
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ แต่ ในด้ า นพลั งอำนาจ สติ ปั ญ ญา และชี วิ ต ความ
ปลอดภัยของความรักแบบอากาเป้ดำรงอยู่ในการรู้ว่าพระบุตรนั้นทรง
ได้รับสิ่งสารพัดทุกอย่างจากพระบิดา ดังที่เราได้อภิปรายไว้ก่อนหน้านี้
แนวความคิดใดก็ตามที่ บอกกล่าวว่าพระบุ ตรทรงคุณ ลักษณะใดๆ ที่
ดึงดูดพระบิดาเจ้าไว้ไม่ว่าโดยทางใด ได้บ่อนทำลายความจริงที่พระเจ้า
ทรงเป็นความรักแบบอากาเป้ และจะทรงเป็นดังนั้นสืบไป หากถูกเข้าใจ
ไปว่าพระเจ้าทรงถูกดึงดูดด้วยบางอย่างที่ทรงพลังอำนาจ เมื่อนั้นพระ
เจ้าก็เป็นความรักแบบอีรอสเสียแล้ว ผู้ทรงรักสิ่งที่สวยงาม ทรงอำนาจ
และสูงส่งเท่านั้น

30

เมื่อเราเข้าใจว่าพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นผู้ได้รับสรรพสิ่งทั้งหลาย
และไม่มีสิ่งใดในพระบุตรที่จะทำให้พระองค์เท่าเทียมกับพระบิดาเจ้าได้
เมื่อนั้นเราก็แน่ใจได้ว่าหลักการแห่งความรักแบบอากาเป้ก็จะไม่จาง
หายไปจากความคิดของเรา การรู้ถึงอัตลักษณะของพระบุตรของพร
เจ้า คือความลับในการดำรงอยู่ของน้ำพุแห่งความรักแบบอากาเป้ ดังที่
พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกเราไว้ว่า
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็ นทางนั้ น เป็ นความจริง และ
เป็ นชีวิต ไม่ มี ผู ้ใดมาถึ งพระบิ ด าได้น อกจากมาทางเรา”
ยอห์น 14:6
ผูท้ ี่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต
1 ยอห์น 5:12
เคล็ดลับในการดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ของเครื่องยนต์ แห่งรักแบบอา
กาเป้ของสามีและภรรยานั้น คือการให้เกียรติแก่พระบิดาเจ้า เพราะทุก
สิ่งมาจากพระองค์ และโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา (1 โครินธ์ 8:6) เมื่อเรามีแบบฉบั บของพระเจ้าที่ ศักดิ์ สิท ธิ์นี้อยู่ใน
ความคิดของเรา เราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบแห่งความสัมพันธ์ของ
พระเจ้าพระบิดาและพระบุตร ในการสมาคมกับผู้ที่อยู่ในแวดวงที่เรา
สัมพันธ์ด้วย นี่คือ “แบบฉายา” ที่เราถูกสร้างขึ้นให้เป็นในปฐมกาล
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มันดีถ้าเรามีชีวิตแบบนี้ในปัจจุบัน แต่นั่นเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเราเข้าใจ
ถึงความเลวร้ายแห่งการตกลงไปในบาปของมนุษยชาติว่าเป็นอย่างไร
คำสัญญาของงูที่มีต่อเอวา คือการที่เราจะสามารถเป็นเหมือนกับพระ
เจ้าและเราจะไม่ต้องตายจริงนั้น ส่งผลกระทบที่เลวร้ายต่อเราทั้งหลาย
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4.แม่มดและลูกศิษย์ของเธอ
ในขณะที่เราพินิจพิจารณาถึงความรักดั้งเดิมซึ่งมีอยู่ในสวนแห่งเอเดน
นั้น เราค้นพบเครื่องยนต์แห่งความรักชั่วกัลปาวสานของอาดัมและเอ
วา ซึ่งถูกออกแบบให้หลั่งไหลไปยังประชากรแห่งพันธสัญญาบนแผ่นดิน
โลก การหลั่งไหลของพรนานาประการจากอาดัมสู่เอวา และความรู้สึก
ขอบคุณที่เอวามีต่ออาดัมนั้น จะเป็นพลังงานเก็บสำรองไว้ ที่มีอยู่เสมอ
สำหรับความรักของสมาชิกทั้งสองคน ซึ่งยึดมั่นคงอยู่กับต้นกำเนิดของ
การเป็นผู้นำการปกครองและการถ่อมตนภายใต้อำนาจนั้น จะเป็นดั่ง
การเตือนให้รู้ซึ่งมีอยู่อย่างต่อเนื่องว่า ทุกสิ่งที่พวกเขาครอบครองนั้นถูก
ประทานให้มาโดยความรักแบบอากาเป้ ของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระ
เมตตาของพวกเรา
เราไม่สามารถบอกได้ว่าการเคลื่อนไหวแห่งความรักดำรงอยู่นานเพียง
แค่ไหน ในสวนที่สวยงามนั้น น่าเสียใจที่เหตุการณ์ซึ่งอุบัติขึ้นนั้นส่งผล
ให้ เครื่ อ งยนตร์ ไม่ ส ามารถทำงานต่ อ ไปได้ เราอยากที่ จ ะตรวจสอบ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้อย่างระมัดระวัง และพิจารณาอย่างละเอียด
ถึงสาเหตุ ว่าความรักดั้งเดิมนี้ถูกทำให้พั งทลายลงและถูกแทนที่ด้วย
ความรักอย่างอีรอสอย่างไร
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ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เอวาค้นพบตัวเองอยู่ที่ต้นไม้ต้องห้าม ด้วยกำลัง
คิดถึงความหมายของการที่พระเจ้า ทรงห้ามไม่ให้รับประทานผลจาก
ต้นไม้ต้นนั้น เสียงแห่งความฉลาดหลักแหลมดังมาจากงู อันกระตุ้ น
ความสงสัยของเธอมากเท่ากับความกังวลใจ ซึ่งนั่นทำให้เธอนิ่งเงียบอยู่
มัน(งู)กล่ าวแก่ห ญิ งนั้ นว่า “จริงหรือที่ พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้า
อย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิ ดในสวนนี้ ’” ปฐมกาล 3:1
เอวารู้ดีว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานสรรพสิ่งทุกอย่างแก่สามีของเธอ
และเธอก็ ค รอบครองทุ ก สิ่ งจากพระเจ้ า ที่ ท รงประทานให้ ผ่ า นเขา
คำถามที่งูถามถึงพระปัญญาโดยตรงจากพระเจ้า เป็นความพยายามของ
งูที่ จ ะใส่ ค วามสงสั ย ลงไปในความคิ ด ของเอวาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
ความคิดเกี่ยวกับคำถามถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ เป็นสิ่งใหม่สำหรับ
เอวา และในแต่ละช่วงเวลาที่ถูกใช้ไปเรื่อยๆ ในการการพูดคุยกับงูนั้น ก็
ยิ่งทำให้เธอถูกดึงให้ห่างออกไปจากตำแหน่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเธอไว้
การล่อลวงใจที่เริ่มจากการพูดปกป้องพระเจ้า เป็นเหมือนคำเชื้อเชิญให้
ก้าวออกมาจากช่องทางแห่งพระพร การตั้งตำถามเป็นดังการเชิญชวน
ให้จัดการสถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง และทำให้เธอหลงลืมไปว่าเธอ
ไม่ควรพูดคุยกับบุคคลภายนอกผู้ไม่คุ้นเคย โดยปราศจากการคุ้มครอง
และปกป้องของสามีของเธอ ที่จริงแล้ว มันควรจะเพียงพอ สำหรับการ
ที่เธอจะเดินออกไปจากที่นั่นและไม่ต้องพูดอะไรสักคำ
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เราสามารถเดาได้เลยว่าเอวาไม่ได้รู้สึกผ่านคลายอย่างเต็มที่ในคำพู ด
โต้ตอบของเธอ ดังกรณี ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเมื่อเราประสบกับความ
กลัวหรืออยู่ภายใต้แรงกดดัน บางครั้งเราอาจจะขยายเรื่องราวให้เกิน
ความจริงไป ประหนึ่งว่าป้ อมปราการพิเศษนั้นจะช่วยป้องกันเราจาก
การแผ่ขยายอิทธิพลของคำแนะนำมาสู่ความคิดของเรา
หญิ งนั้ นจึงกล่าวแก่งูว่า “ผลของต้นไม้ชนิ ดต่างๆ ในสวนนี้
เรากิน ได้ (3) แต่ผลของต้นไม้ตน้ หนึ่ งซึ่ งอยู่ท่ามกลางสวน
พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมัน มิฉะนั้นเจ้าจะ
ตาย” ปฐมกาล 3:2-3
แต่อะไรคือสิ่งที่ พ ระเจ้าได้ ทรงตรัสกับ อาดัม ซึ่ งเขาได้ แนะนำและสั่ง
สอนเธอ?
แต่ตน้ ไม้แห่งความรูด้ ีและรูช้ วั ่ เจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้นเป็ น
อัน ขาด เพราะว่า เจ้า กิ น ในวัน ใด เจ้า จะตายแน่ ในวัน นั้ น
ปฐมกาล 2:17
พระเจ้าได้ทรงตรัสว่าเมื่อเจ้ากินผลไม้เมื่อไหร่ เจ้าจะต้องตาย และใน
ความวิตกกังวลใจของเอวานั้น เธอได้เพิ่มเข้าไปว่า เมื่อไหร่ที่ แตะต้อง
ผลไม้นั้น ก็จะต้องตาย นี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบสำหรับซาตานที่จะ
เข้าจัดการ โดยการจับต้องผลไม้ต้องห้ามนั้น เป็นเหมือนหลักฐานที่เห็น
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ได้ชัดเจนแล้วว่าเธอไม่ได้ตายจริงๆ จากปากของเอวาเปล่ง หลักฐานที่
ซาตานต้องการเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงตรัสคำ
มุสา
ความมั่นใจที่เธอสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้
พิทักษ์ของเธอนั้น นำเธอไปสู่ความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงตรัสความ
จริง ความปรารถนาที่จะปกป้องพระเจ้าของเธอเปิดทางให้กับซาตาน
ซึ่งทำให้เธอเกิดความสงสัยต่อพระเจ้า ศัตรูของเราช่างเจ้าเล่ห์อะไร
อย่างนี!้ ข้อพิสูจน์ต่างๆ ของมันช่างเย้ายวนใจเหลือเกิน!
เอวาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอกำลังพูดคุยติดต่ออยู่กับวิญญาณชั่วร้าย ไม่ใช่แค่
วิญญาณชั่วร้ายตนใดเท่านั้น แต่เป็นพ่อแห่งวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวง เรา
อาจจะโต้แย้งขึ้นได้ว่า เอวานั้นไม่ทราบจริงๆ ว่าเธอกำลังประสบกับ
อะไรอยู่ แต่เธอรู้พอที่จะไม่ยึดมั่น เชื่อมั่นในตนเอง แต่ควรที่จะวิ่งไปสู่
อ้อมแขนของผู้ชาย ผู้ที่เธอได้รับทุกสิ่งอย่า งมา ผู้ที่เขาได้รับมาจากพระ
เจ้า เพื่อให้เขาเป็นผู้ปกป้องและเป็นโล่กำบังของเธอ
ซาตานเห็นแล้วว่า ในขณะนี้เอวาได้เผชิญหน้ากับหลักฐานที่เด่นชัด ซึ่ง
โต้แย้งไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ไว้วางใจไม่ได้นั้น ลูซิเฟอร์โจมตีความ
รักแบบอากาเป้ด้วยลูกธนูของเขา ในสงคราม เพื่อที่จะสถาปนาความ
รักแบบอีรอสให้ยิ่งใหญ่สูงสุด
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และงูน้ั นกล่าวแก่หญิ งนั้ นว่า “ท่านจะไม่ตายแน่ ๆ ” เพราะ
พระเจ้าทรงทราบว่าในวันที่เจ้ากินมัน เจ้าจะเปิ ดตาของเจ้า
ขึ้ นและเจ้าจะเป็ นเหมือนพระเจ้าที่รดู ้ ีรชู ้ วั ่ ปฐมกาล 3:4-5
ถ้อยคำที่ว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก ” ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความ
นอกศาสนาที่มีพิษถึงตาย ที่ว่าชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า แต่คือ
สิ่งที่เราครอบครองโดยธรรมชาติ นอกจากความเชื่อแบบนี้ ก็ยังมีความ
เชื่อที่ว่า เราสามารถได้รับสิ่งต่างๆ ในโลกธรรมชาติเพื่อมาทำให้ชีวิต
ของเรา เพื่ อพลังอำนาจที่ เรามี รวมถึ งเพื่ อ ตั วของเราเอง ให้ ดี ยิ่งขึ้ น
และเราถูกประกอบขึ้นมาอย่างน่าเวทนา ซึ่งตัดเราออกอย่างสมบูรณ์
จากพระเจ้ า ผู้ ท รงสร้ า งเราขึ้ น คำโกหกนี้ หากได้ รั บ การมาพิ นิ จ
พิ จ ารณา ก็ จ ะทำลายซึ่ ง ความรู้ สึ ก ขอบคุ ณ ที่ ผู้ ห ญิ งนั้ น มี ต่ อ ผู้ ช าย
เพราะว่าเธอออกมาจากเขาและได้รับชีวิตของเธอผ่านทางเขา อย่างที่
สอง ซึ่งคำโกหกนี้ส่งผลคือมันจะทำให้ผู้หญิงนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะ
รู้สึกขอบคุณแก่โลกที่อยู่ล้อมรอบตัวเธอ ซึ่งถูกมอบไว้ให้แก่เธออีกต่อไป
เพราะความกล้าหาญและความตั้งใจของเธอนั้น ทำให้เธอพบสิ่งที่จะ
ยกระดับเธอเองไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเธอ นั่นคือการได้เป็นดังเทพธิดา
เธอจึงไม่ยอมรับต่อการเลือกให้ผู้ชายนั้นมีอำนาจที่เหนือกว่าอีกต่อไป
เธอได้ค้นพบวิธีใหม่ที่จะไปถึงพระเจ้า คือผ่านทางตัวของเธอ หนทางนี้
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เป็นการยอมรับอย่างเรียบง่ายต่อความศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติที่เปิ ดเผย
ให้แก่เธอผ่านทางปัญญาของงูร้ายนั้น
ถ้อยคำต่างๆ ของงูส่งผลแก่เธอ เพราโดยทันทีทันใดนั้น เธอเริ่มมองเห็น
บางสิ่งบางอย่างในผลไม้นั้น
เมื่อหญิงนั้ นเห็นว่า ต้นไม้น้ั นเหมาะสาหรับเป็ นอาหารและ
มันงามน่ าดู และต้นไม้ตน้ นั้ นเป็ นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิด
ปั ญ ญา หญิ งจึง เก็บผลไม้น้ั นแล้วกิน เข้าไป แล้วส่งให้ส ามี
ของนางด้วย และเขาได้กิน ปฐมกาล 3:6
เมล็ดพันธุ์ของงูทำให้เธอมองเห็นว่าต้นไม้นั้นเป็นสิ่งที่ดีโดยธรรมชาติ
เป็นเหมือนสิ่งที่งดงามเมื่อได้มอง เธอถูกดึงดูดโดยคุณลักษณะภายใน
ของต้นไม้ ซึ่งเธอนึกคิดไปว่าจะทำให้เธอมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และโดยการ
กินผลจากต้นนั้น มันได้ปิดผนึกตราแห่งการตัดสินใจของเธอเพื่อยอมรับ
ความเข้าใจแห่งความจริงอันใหม่ ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรง
ตรัสไว้
ให้ เรามาพิ จ ารณาสิ่งที่ เกิ ด ขึ้ น ตรงนี้ อ ย่ างละเอี ยด เอวาได้ พู ด คุ ย กั บ
วิญญาณชั่วร้าย เมื่อเธอได้รับประทานผลไม้และตัดสินใจเห็นชอบกับ
สิ่ ง ที่ วิ ญ ญาณ ชั่ ว นั้ น ได้ บ อกกั บ เธอ เธอได้ เ ชิ ญ ชวนมั น เข้ า มาให้
ครอบครองความคิดของเธอ เพราะฉะนั้น เธอจึงเข้าหาอาดัมด้วยมี
วิญญาณชั่วเข้าครอบครองเธออยู่ ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือเธอได้นำข่าวสาร
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ของวิญญาณชั่วซึ่งได้สัญญาถึงพลังอำนาจวิเศษที่จะสามารถเป็นเหมือน
พระเจ้าได้ โดยนิยามแล้วเธอจึงเป็นเหมือนดั่งแม่มดตนแรก
ขณะที่เอวาได้เดินออกมาจากต้นไม้แห่งความรู้ดีชั่ว เธอก็อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของซาตาน ในขณะนี้เธอไม่ได้เข้าหาสามีในฐานะภรรยาที่อ่อน
น้อมถ่อมตนอีกต่อไป แต่เป็นดังครูผู้สอนศาสนาใหม่ เหมือนดั่งอาดัมที่
ยืนอยู่ต่อหน้าเอวา เราเห็นภาพของผู้ชายตลอดทุกยุคสมัย ที่ยืนอยู่ต่อ
เหล่าเทพธิดาพยากรณ์ ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เทพธิดาเดลฟี (Delphi ใน
กรี กโบราณ ) เป็ นต้ น ผู้ซึ่ งให้สัญ ญาถึ งการหยั่งรู้โชคชะตาในอนาคต
ในขณะที่อาดัมมองดูภรรยาของเขา ผู้ที่เป็นดั่งกระดู กของเขา เขาได้
ปฏิสัมพันธ์กับวิญญาณที่ไม่ได้ยอมรับว่าเขาเป็นผู้ครอบครองและเป็นผู้
อุปถัมภ์ของเธออีกต่อไป เธอได้พบกับเนื้อคู่อีกคนหนึ่ง ครูผู้สอนอีก
คนที่ให้สัญญาว่าจะให้ทุกสิ่งอย่างที่ใจของเธอต้องการ โดยไม่ต้องยอม
จำนนใดๆ ต่อใครเลย เธอไม่ได้มาเพื่อที่จะได้ รับการสั่งสอน แต่มาเพื่อ
จะเป็นผู้สอน เธอไม่ได้มาเพื่อยอมเชื่อฟัง แต่มาเพื่อสั่งให้ยอมจำนน
ณ ขณะนี้วิญญาณแห่งความเป็นผู้หญิงของเอวา ได้ถูกครอบครองด้วย
พลังอำนาจมืด ซึ่งจะถูกใช้งานโดยวิธีการที่น่าดึงดูดของลูซิเฟอร์ เพื่อ
ทำงานโน้มน้าวอาดัมให้เป็นลูกมือของเขา
ไม่ใช่ วิญญาณแห่งการขอบพระคุณจากเอวา ที่เข้าไปในความคิดของ
อาดัม แต่เป็นอีกวิญญาณหนึ่ง วิญญาณซึ่งกระสับกระส่ายและถูกปลุก
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เร้าได้โดยง่าย เป็นวิญญาณที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศและทำให้มึนเมา
ซึ่งเป็นวิญญาณที่เย้ายวนและหลอกลวง ในขณะที่อาดัมได้มองไปยังเอ
วา เธอได้ส่งสัญญาณที่มองเห็นได้ รวมทั้งสารเคมีอย่างฟีโรโมน ที่ทำ
ให้อาดัมพึงพอใจในตัวเธอ เธอใช้ร่างกายของเธอดั่งเครื่องมือแห่งการ
ดึงดูด เพื่อนำอาดัมมาให้ตกเป็นทาสแห่ง “รูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์” ใหม่
ของเธออย่างเป็นธรรมชาติ อาดัมได้ยินเสียงร้องของงูที่อยู่ในร่างของเอ
วา ผู้ซึ่งปรากฏตนเป็นดั่งภรรยาที่เขารัก โดยไม่ทราบเลยว่าตอนนี้เธอได้
ถูกครอบงำด้วยวิญญาณของแวมไพร์ แสวงหาที่จะกัดกินซากศพ และ
จากเถ้าถ่านเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นฟีนิกซ์ซึ่งอยู่ในรูปร่างของกษัตริย์นิมร
อด มันคงจะเป็นเรื่องที่ดีหากอาดัมจะจดจำได้ว่า :
(23) เพราะพระบัญญัติเป็ นประทีป และพระราชบัญญัติเป็ น
สว่าง และคาตักเตือนแห่งการสัง่ สอนเป็ นทางแห่งชีวิต (24)
เพื่ อสงวนเจ้าไว้จ ากหญิ งชัว่ ร้าย จากลิ้ นพะเน้ า พะนอของ
หญิ งสัญจร (25) อย่าปรารถนาความงามของนางในใจของ
เจ้า อย่าให้นางจับเจ้าด้วยหนั งตาของนาง (26) เพราะโดย
วิธีการของหญิงโสเภณี ชายคนใดอาจเหลือแค่ขนมปั งก้อน
เดี ย วได้ และหญิ ง เล่ น ชู ้ล่ า ชี วิ ต ประเสริ ฐ ของชายที เดี ย ว
สุภาษิต 6:23-26
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อาดัมปล้ำสู้กับงูผ่านทางตัวกลางอย่างแม่มด ลูซิเฟอร์ใช้พลังอำนาจชั่ว
เพื่อที่จะดึงดูดอาดัมด้วยผ่านทางเอวาสู่ศาสนาอันใหม่นี้ เอวาให้สัญญา
ถึงชีวิตด้วยสิ่งที่อยู่ภายในมือของเธอ แต่ภายใต้หัวใจของอาดัม เขา
ทราบดีว่านี่คือความตาย
(16) ปั ญ ญาช่ วยเจ้า ให้พ ้น จากหญิ ง ชัว่ จากหญิ ง สัญ จรที่
พูดจาพะเน้าพะนอ (17) ผูท้ อดทิ้ งคู่เคียงที่นางได้มาเมื่อยัง
สาวๆ นั้ นเสีย และลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตน (18)
เพราะเรือนของนางจมลงไปสู่ความมรณา และวิถีของนาง
ไปสู่ความตาย สุภาษิต 2:16-18
อาดัมไม่รู้เลยว่าภรรยาของเขาได้ตายแล้ว หญิงซึ่งมีความอ่อนหวาน มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และเชื่อฟัง หญิงผู้ที่หัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึก
ขอบคุ ณ ต่ อ พระเจ้ าผ่ านทางสามี ข องเธอ ได้ ต ายไปแล้ วที่ ต้ น ไม้ แ ห่ ง
ความรู้ดีรู้ชั่ว ในฐานะลูกชายที่สืบทอดจากหญิงผู้นี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้า
เสียใจต่อเธอ แม่ผู้น่าสงสารของข้าพเจ้า ซึ่งถูกสังหารอยู่ ณ ต้นไม้แห่ง
ความรู้ดีรู้ชั่วนั้น และถูกวิญญาณที่ชั่วร้ายดั่งนรกมาแทนที่ แต่ที่แย่ยิ่ง
ไปกว่านั้น คือวิญญาณแห่งการยอมอ่อนน้อมรับฟังอันอ่อนหวานที่เคย
มีอยู่ในหัวใจของเอวา ซึ่งเป็นวิญญาณของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง โดย
ผ่ า นทางการรั บ ประทานผลไม้ นั้ น เธอได้ ต รึ งพระคริ ส ต์ เจ้ า ที่ บ นไม้
กางเขน ดังนั้นพระองค์จึงกลายเป็นแกะที่ถูกฆ่าตั้งแต่แรกสร้างโลก
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…พระเมษโปดกผูถ้ ูกปลงพระชนม์ต้งั แต่แรกสร้างโลก วิวรณ์
13:8
อาดัมหวังอย่างไร้ประโยชน์หรือเปล่าในการที่จะเข้าไปในดินแดนแห่ง
ความมืด เพื่อช่วยภรรยาที่น่าสงสารของเขา โดยการรับประทานผลไม้
นั้น เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นอันตรายใช่หรือเปล่าในการเข้าต่อสู้กับมาร
ร้ายและเอาชนะมัน ในขณะที่ข้าพเจ้าคิดถึง อาดัม ผู้เป็นพ่อของเรา
ทั้งหลาย รวมทั้งความชอกช้ำที่เขาเผชิญ หัวใจของข้าพเจ้าก็ส่งไปถึง
เขาในความโศกเศร้านี้ ข้าพเจ้าอยากที่จะร้องบอกกับเขาว่า “พ่อท่าน
ได้โปรดเถิด! โปรดอย่าได้ทำบาปต่อพระบิดาผู้ทรงเป็นความรักแบบอา
กาเป้ของพวกเราเลย!” แต่ในที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถพูดให้เขา
ได้ยินได้ และอาดัมก็หยิบผลไม้จากต้นไม้นั้น
กฎแห่ งโลกใหม่ ได้ ถู ก สถาปนาขึ้ น แล้ว อาดั ม จะกลายเป็ น ทาสของ
ผู้หญิง เธอจะกลายเป็นครูผู้สอน และเขาจะเป็นดั่งนักเรียนหรือลูกมือ
ของเธอ ณ ตอนนี้ จะมีส่วนของผู้ชายที่จะมองไปยังผู้หญิง เพื่อที่จะให้
ได้มาซึ่งชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน เพราะเขาได้เอาผลไม้จากต้นไม้นั้น
มาด้วย อาดัมก็จะมีความรู้สึกตั้งใจที่จะไม่ให้เธอหรือใครคนใดก็ตาม
เข้ามาครอบครองด้วย ในขณะนี้ เขาทั้งสองถูกขังไว้ในการต่อสู้ระหว่าง
เพศ เพื่อสิทธิที่จะได้มีทั้งความสุขเพื่อตนเองและการเข้าควบคุมร่วมกัน
เมื่อเราเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีบางอย่างซึ่งเป็นพลังที่อยู่ภายใน ชีวิตก็จะ
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กลายเป็นการสู้รบเพื่อที่จะได้ครอบครองสิ่งของที่เราถูกดึงดูดเข้าไปหา
มัน
ความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาแห่งเครื่องยนต์ ของความรักดั้งเดิมนั้น
ซึ่งปลดปล่อยพระพรจากผู้เป็ นหัว และความขอบคุณ จากผู้รับ ได้ถู ก
แทนที่ด้วยเกมแห่งการดึงดูดและความรู้สึกไม่ชอบที่มีร่วมกัน นี่เป็น
โลกใหม่ ที่ ทั่ วไปแล้ว ขั้วตรงกั นข้ามจะดึ งดู ดกันและกัน ศาสนาใหม่
สอนว่า แต่ละจิตวิญญาณนั้นมีความเป็นนิรันดร์โดยธรรมชาติ และเรา
สามารถทำให้ พ ลั งที่ มี อ ยู่ แ ต่ ก ำเนิ ด นั้ น ดี ขึ้ น ได้ โดยการรวมเข้ า กั บ
สิ่งมีชีวิตอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นอยู่นิรันดร์ ความลับแห่งรูปแบบความรักซึ่ง
กระตุ้นความรู้สึกทางเพศแบบใหม่นี้ คือการดึงดูดความสนใจต่ อคู่ที่ทำ
ให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีวันให้
เขามาเป็นใหญ่กว่าตัวของเรา ประสบการณ์ใหม่แห่งความใกล้ชิดของ
ผู้ช ายและผู้ห ญิ งเป็ นการยั่ว ยวนอย่างหนึ่ งซึ่ งผสมเข้ ากั บ การจั ด การ
อย่างระมัดระวัง เป็นขั้นตอนของการเปิดเผยร่างกายของตนเอง และ
ปิ ด ซ่ อ นจิ ต วิ ญ ญาณเอาไว้ ประสบการณ์ ที่ งดงามแห่ งความรั ก อั น
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตระเตรียมไว้เพื่อการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมต่อเนื่องในสาย
สัม พั น ธ์แ ห่งความรัก และการให้เกี ยรติ ได้ ถู ก แทนที่ ด้ ว ยความจริงที่
หยาบกระด้างอันใหม่ของการแลกเปลี่ยนกันไปกันมาของความดึงดูด
และความรังเกียจที่มีร่วมกัน เป็นความสุขที่อยู่ไม่ถาวรซึ่งถูกแทนที่ด้วย
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ความรู้สึกว่างเปล่าและความขยะแขยง ตัณหาของหัวใจอย่างใหม่นี้ จะ
แสวงหาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยพึงพอใจ การเคลื่อนไหวใหม่ของผู้ชาย
และผู้ ห ญิ ง ไม่ ใช่ ก ารหมุ น วนแห่ ง ความรั ก ที่ จ ะกระจายส่ ง ต่ อ พระ
วิญญาณของพระคริสต์เจ้าไปสู่ทั้งโลกนี้ แต่เป็นดั่งแม่เหล็กดึงดูดที่กลืน
กินทุกสิ่งอย่างที่อยู่บนทางของมัน เหมือนกับหลุมดำอันเลวร้าย ความ
อัจฉริยะของเครื่องยนต์แบบอากาเป้นั่น คือที่ส่วนประกอบทั้งสองส่วน
ของเครื่องยนตร์ต่างรู้ว่าทุกอย่างที่พวกเขามีนั้นเป็นของประทานที่เขา
ได้รับ และเนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นความรักแบบอากาเป้ พระองค์จะ

ทรงมอบอะไรก็ ต ามที่ เราต้ อ งการทุ ก อย่างให้แ ก่เรา ตรงกั นข้ ามกั บ
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เครื่ อ งยนต์ ค วามรั ก แบบอี ร อส ซึ่ งต้ อ งแสวงหาและครอบครองเพื่ อ
ตัวเอง ดังนั้นจึงไม่เคยรู้สึกพึงพอใจเลย
มันค่อนข้างเป็นสิ่งที่น่าตระหนกตกใจที่ จะคิดว่าเอวานั้นเป็นแม่มดที่มี
วิญญาณชั่วร้ายเข้าสิง สำหรับอาดัมก็เช่นกัน เอวาเป็นคนที่เขาคิดว่ามี
ความงดงามและละเอียดอ่อน จนไม่สามารถที่จะกลายเป็นคนชั่วร้าย
อย่างที่เธอถูกแนะนำให้ทำได้ คนปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่จะคิดว่าสิ่งที่เอ
วาทำเป็นสิ่งเล็กน้อย แน่นอนว่าเธอถูกหลอกลวง และไม่เข้าใจว่าอะไร
ได้เกิดขึ้นกับเธอ แต่นี้ ยิ่งทำให้การใช้งานเอวาของซาตานสมบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้น ในการทำให้อาดัมตกลงไปในสภาพบาป อย่างนี้หมายความ
ว่ า ผู้ ช ายควรต้ อ งโทษผู้ ห ญิ ง สำหรั บ การทำบาปนี้ ห รื อ ไม่ ใช่ อ ย่ า ง
แน่นอนเลย ชะตากรรมของมนุษยชาติตั้ง แต่แรกเริ่มอยู่ในมือของเขา
เองและเขาก็ ตั ด สิ นใจล้มเหลวในฐานะหัว หน้ าของครอบครั วมนุษ ย์
ตำแหน่งผู้นำนั้นหมายความว่าอาดัมมีความรับผิดชอบต่อการล้มลงใน
บาปของเผ่า พั น ธุ์ มนุ ษ ย์ แต่ ก ารที่ จ ะเข้ า ใจอย่างครบถ้ ว นถึ งปั ญ หา
ระหว่างชายและหญิง เราต้องเข้าใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าเหตุการณ์
ใดเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมกาล รวมถึงการที่เราได้ตกลงมาจากมาตรฐานความ
รักดั้งเดิมได้อย่างไร
พระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้กล่าวว่า “คนสองใจ เป็นคนไม่มั่นคงในบรรดาทาง
ทั้งหลายที่ตนประพฤตินั้น” ผู้ชายนั้นสองใจไม่มั่นคงในสิ่งที่เขารู้สึก เขา
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เป็นทั้งเจ้านายและผู้อยู่ใต้การปกครองของผู้หญิงในเวลาเดียวกัน ด้วย
ความคิดสองใจนี้ อาดัมมองไปที่เอวาด้วยอยากได้ทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่า
และคาดหวังให้เธอจัดเตรียมสิ่งที่เขาต้องการ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็
ปรารถนาที่จะเข้าครองและควบคุมเธอ ด้วยลักษณะที่สองใจนี้ทำให้
ผู้ชายไม่สามารถที่ จะมองเห็นแผนการที่ พ ระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่ อนำเขา
กลับมาสู่ความรักแบบอากาเป้ ซึ่งจะทำให้เขามีความอยากที่จะอวยพร
แก่ภรรยาและมีความหวังถึงความเคารพยำเกรงของเธอ รวมทั้งการให้
เกียรติของเธอที่จะมีต่อการเป็ นผู้นำของเขา เหมือนดั่งนักบวชหญิ ง
แห่งศาสนาใหม่ ผู้หญิงปรารถนาที่จะนำผู้ชายมาเป็นพลเดินเท้าของ
เธอ ซึ่งในขณะเดียวกันก็รู้สึกหลงใหลและหวาดกลัวต่อพละกำลัง และ
อารมณ์ที่ห้าวหาญของผู้ชาย
คงจะไม่เป็นการกล่าวเกินจริงที่จะบอกว่า มนุษย์สองคนที่ต่างฝ่ายต่าง
ดึงเอาสิ่งที่อีกฝ่ายมี และในเวลาเดียวกันก็แสวงหาที่จะครอบครองกัน
และกั น มี แ ต่ จ ะทำลายตนเองทั้ งนั้ น หลั ก ของการบริโภคและการ
ครอบครองไม่สามารถที่จะหยั่งถึงความเป็นนิรันดร์หรือแผ่นดินสวรรค์
ได้ เพราะภายในทั้ งสองนี้ มีพ ลังที่ จะทำลายตัวเองอยู่ หากไม่มีการ
เริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ใหม่เข้ามาแทนที่ ประสบการณ์ของมนุษย์ผู้ล้มลง
ในบาป ด้วยเครื่องยนต์ความรักแบบอีรอสที่ดึงดูดและรังเกียจในเวลา
เดียวกัน ก็คงจะจบลง ณ ที่สวนเอเดน ด้วยพลังสุญญากาศที่ทำให้เกิด
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การระเบิ ดขึ้ น ถึงแม้ว่าพระวิญ ญาณของพระคริสต์เจ้า ถูกขับ ไล่เมื่อ
บาปเข้ามา แต่พระสัญ ญาแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ผู้
ยอมทรงเป็นเมล็ดพันธุ์ของผู้หญิง เปิดประตูให้แก่พงศ์พันธุ์ที่หลงเหลือ
อยู่แห่งเผ่าพันธุ์ของอาดัม เพื่อกู้เอาอาณาจักรแห่งความรักแบบอากาเป้
กลับคืนมา

47

5.เมล็ดพันธุ์แห่งคําสัญญาอากาเป้
ข้าพเจ้าพบว่ามันเป็นเรื่องน่าทึ่ งมากเมื่อคิดถึงการอพยพของนกชนิด
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ห่านแคนาดา ซึ่งบินโดยสัญชาตญาณจากวงกลม
อาร์ ก ติ ก (Arctic Circle) ไปสู่ รั ฐ ทางตอนใต้ ข องสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ
หลีก เลี่ยงฤดูหนาวอั นหนาวเหน็บ ของวงกลมอาร์กติ ก พระบิ ดาบน
สวรรค์ ข องเราได้ ท รงให้ ห่ า นนั้ น มี สั ญ ชาตญาณซึ่ งอนุ ญ าตให้ มั น หา
เส้นทางระยะทางกว่าพันๆ ไมล์ ด้วยความแม่นยำที่น่าอัศจรรย์เพื่อให้
สิ่งมีชีวิตจำพวกนี้มีชีวิตรอดต่อไปได้ คุณสามารถจินตนาการได้ไหมว่า
หากประสาทสัมผัสแห่งระยะทางที่อยู่ภายในห่านทำงานผิดพลาด และ
นำมั น ไปยั งขั้ ว โลกเหนื อ แทนหละ อะไรจะเกิ ด ขึ้ น มั น จะย่ ำ แย่ แ ละ
ร้ายแรงแค่ไหน ภายในช่วงเวลาสั้นๆ ประชากรห่านทั้ งหมดก็ คงจะ
อันตรธานหายไป
อย่ า งน่ า เศร้ า ที่ เรื่ อ งข้ า งต้ น นี้ ไ ด้ ส ำแดงให้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
มนุษยชาติ เมื่อบุพการีคู่แรกของเรา ยอมรับคำโกหกของงู และเริ่มที่จะ
เชื่อวางใจว่าชีวิตที่ เขามีอยู่นั้น เป็นของเขาเองโดยธรรมชาติ แทนที่
หัวใจของเขาจะหันเข้าหาพระเจ้าด้วยความกตัญญูและความรัก พวก
เขากลับริเริ่มความปรารถนาตามธรรมชาติเพื่อที่จะบินไปยังฝั่งของทาง
ทิศเหนือ และเป็นเหมือนดังองค์ผู้สูงสุด (โปรดอ่าน อิสยาห์ 14:12-14)
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คำโกหกที่ว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าได้ปรับเปลี่ยนประสาท
สัมผัสแห่งเส้นทางของเขาอย่างสมบูรณ์ และนำมนุษยชาติไปสู่หนทาง
ของการบินขึ้นเหนือแทนที่จะบินลงใต้อย่างปลอดภัย
เครื่องยนต์ลูกสูบคู่แห่งความรักแบบอากาเป้ที่ครั้งหนึ่งเคยงดงาม ได้เข้า
มาอยู่ภายใต้แรงกระตุ้นและพลัง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องยนต์จากการ
เป็นน้ำพุซึ่งหลั่งไหลความเมตตาปราณี ความอดทนนาน และความ
กตั ญ ญู ไปสู่ ท่ อ น้ ำ เสี ย ที่ มี ก ลิ่ น เหม็ น ซึ่ งพ่ น กระแสน้ ำ ไหลเชี่ ย วแห่ ง
ความเห็นแก่ตัว การครอบครอง การหลองลวง การโกหก และความ
เกลียดชัง เพื่อที่จะทำให้ตนเองพอใจออกมา
เมล็ดพันธุ์ที่เป็นพิษซึ่งได้ถูกปลูกลงไปในความคิดของเอวา และจากนั้น
เธอถูกหลอกใช้โดยซาตานเพื่อที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์นี้ลงไปในความคิด
ของอาดัม เมื่อใดก็ตามที่เมล็ดพันธุ์นี้หยั่งรากลงไปในห้องอันศักดิ์สิทธิ์
แห่งความรู้สึกนึกคิดของเขา แม่พิม พ์สำหรับเครื่องยนต์ความรักแบบ
อากาเป้ก็จะถูกทำลายลง และกฎแห่งการรับมรดกที่ได้ถูกออกแบบ
เพื่อสร้างเครื่องยนตร์ความรักแบบอากาเป้ขึ้นใหม่ในจิตใจของลูกหลาน
อาดัม บัดนี้ก็เข้าแทนที่ด้วยการรับเอาแม่พิมพ์แห่งเครื่องยนต์ความรัก
แบบอีรอส ซึ่งส่งผลให้หัวใจโบยบินไปยังทิ ศเหนือและแสวงหาที่จะเป็น
พระเจ้ า แทนที่ จ ะบิ น ลงใต้ แ ละนมั ส การพระเจ้ า องค์ เ ที่ ย งแท้ ผู้
ประทานชีวิตทั้งหลายและพระพรต่างๆ อย่างอ่อนน้อม
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เมล็ดพันธุ์ร้ายนี้ได้ฝังตัวลึกอยู่ภายความคิดจิตใจของมนุษย์ มันเป็นไป
ไม่ได้เลยที่พระเจ้าจะทรงทำให้อาดัมนอนหลับและนำเอาเมล็ดพัน ธุ์นั้น
ออกไป นี่ไม่ใช่ปัญหาทางเครื่องยนต์ แต่เป็นปัญหาของจิตวิญญาณ มี
ทางเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจะสามารถเข้าถึงและทำลายมัน
มีแ ค่ ห นทางเดี ยวเท่ า นั้น ที่ พ ระเจ้ า สามารถเข้ าถึ งความคิ ด จิ ต ใจของ
มนุษย์ และรื้อฟื้นเครื่องยนต์ ความรักแบบอากาเป้ ขึ้น เราอ่ านได้ถึง
แผนการนี้ในพระคัมภีร์ ในหนังสือปฐมกาล 3:15,16 พระเจ้าทรงตรัสกับ
ซาตานว่า
(15) เราจะให้เจ้ากับหญิ งนี้ เป็ นปฏิปักษ์กัน ทั้งเชื้ อสายของ
เจ้ากับเชื้ อสายของนาง เชื้ อสายของนางจะกระทาให้หวั ของ
เจ้าฟกช้าและเจ้าจะกระทาให้สน้ เท้าของท่ านฟกช้า ” (16)
พระองค์ต รัสแก่ ห ญิ งนั้ น ว่า “เราจะเพิ่ มความทุ ก ข์ย ากให้
มากขึ้ นแก่เจ้าและการตั้งครรภ์ของเจ้าเจ้าจะคลอดบุตรด้วย
ความเจ็บปวดเจ้ายังต้องการสามีของเจ้าและเขาจะปกครอง
เจ้า” ปฐมกาล 3:15-16
นี่เป็ น แผนการที่ ก ล้ าหาญซึ่ งมีค วามเสี่ยงที่ สู งมาก พระบุ ต รจะทรง
ประสู ติ ผู้ ซึ่ งเป็ น เชื้ อ สายของอาดั ม และเอวา และจะทรงสู้ ร บกั บ
ซาตานร้ายในพื้นที่ของมันเอง และจะทรงทำลายเมล็ดพันธุ์ความรัก
แบบอีรอสที่เป็นพิษ ซึ่งแอบฝังลึกอยู่ภายในหัวใจมนุษย์ ซาตานจะทำ
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ให้ส้นเท้าของพระองค์ฟกช้ำในสมรภูมิรบ แต่พระองค์จะทรงทำลาย
ซาตานในตอนสุดท้าย และสถาปนาหนทางแห่งการลี้ภัย นั่นคือความ
รอด แก่ ค รอบครั ว ของมนุ ษ ยชาติ พั น ธสั ญ ญาแห่ งเมล็ ด พั น ธุ์ นี้ ได้
ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น และมีการทวนถึงพันธสัญญานี้อย่างต่อเนื่อง อับ
ราฮั ม ได้ รั บ การสั ญ ญาว่ า เมล็ ด พั น ธุ์ นี้ จ ะมี ก ารสื บ เชื้ อ สายมาทาง
ครอบครัวของเขา และทุกครอบครัวแห่งโลกนี้จะได้รับการอวยพระพร
ผ่านทางเขา (ปฐมกาล 12:1-3) เปาโลได้ก ล่าวถึงพระสัญ ญานี้ในพระ
คริสตธรรมใหม่ ไว้ว่า
แล้วบรรดาพระสัญญาที่ ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและเชื้ อ
สายของท่ า นนั้ น พระองค์ มิ ไ ด้ต รัส ว่ า ‘และแก่ เ ชื้ อสาย
ทั้งหลาย’ เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน แต่เหมือนกับว่า
แก่คนผูเ้ ดี ยว ‘และแก่เชื้ อสายของท่าน’ ซึ่ งเป็ นพระคริสต์
กาลาเทีย 3:16
เมล็ดพันธุ์ที่จะมานั้นคือ พระคริสต์เจ้า พระองค์ทรงเสด็จมาจากสวรรค์
ด้วยเครื่องยนต์ความรักแบบอากาเป้ และจะทรงมาประสูติในครอบครัว
ของมนุษย์บาปที่มีเครื่องยนตร์ความรักแบบอีรอส การปะทะกันย่อม
รุนแรง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ของงูปรารถนาที่ จะเข่นฆ่าเมล็ดพันธุ์ของ
ผู้หญิ ง และป้ องกั นไม่ให้ท ำลายเครื่องยนตร์รัก แบบอี รอสของมัน ใน
มนุษย์ การขัดแย้งนี้ยิ่งใหญ่มาก ถึงในขณะที่เมื่อพระเยซูทรงเข้าใกล้
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ป้อมปราการแห่งอาณาจักรรักแบบอีรอสในหัวใจของมนุษย์ พระองค์
ทรงร้องออกถึงพระบิดาว่า
แล้วพระองค์เสด็จดาเนิ นไปอีกหน่ อยหนึ่ ง ก็ซบพระพักตร์ลง
ถึงดิน อธิษฐานว่า “โอ พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็ นได้
ขอให้ถว้ ยนี้ เลื่ อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิ ด แต่อย่างไรก็ ดี
อย่าให้เป็ นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ ให้เป็ นไป
ตามพระทัยของพระองค์” มัทธิว 26:39
เมื่อพูดถึงความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาถึงนี้ ผู้พยากรณ์อิสยาห์ทรงตรัส
ว่า :
ด้วยคนเป็ นอันมากตะลึงเพราะท่านฉันใด หน้าตาของท่าน
เสียโฉมมากกว่ามนุ ษย์คนใด และรูปร่างของท่านก็เสียโฉม
มากกว่าบุตรทั้งหลายของมนุ ษย์คนใด อิสยาห์ 52:14
ในสงครามแห่งความคิดที่ทำกับซาตาน พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับ
สิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า มาสู่ ส มรภู มิ ร บโดยการมาเป็ น หนึ่ ง ในเผ่ า พั น ธุ์ ม นุ ษ ย์
พระองค์ทรงรับเอาธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ร้าย
ของอีรอส เพื่อที่พระองค์จะทรงทำลายมันได้ โดยผ่านทางหลักการ
แห่งความรั ก แบบอากาเป้ พระบุ ต รของพระเจ้ าจะทรงสามารถทำ
หนทางเข้าสู่ความคิดจิตใจของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้เรามีความเกลียดชัง
และมีความเป็นปฏิปักษ์ ต่อเมล็ดพันธุ์พิษร้าย และเนื่องจากพระคริสต์
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เจ้ า ทรงสื บ เชื้อ สายมาจากอาดั ม ดั งนั้ น พระเจ้ าจึ งทรงสามารถที่ จ ะ
นำเอาความเกลียดชังที่ มีต่ อเมล็ดพั นธุ์แห่งซาตานใส่ลงไปประทับ ใน
จิตใจของอาดัมและเอวาได้
ในเมื่อพระคริสต์เจ้าทรงได้เข้ามาและทรงแกะสลักหนทางแคบนี้ด้วย
ชีวิตที่ต่อต้านเครื่องยนตร์ความรักแบบอีรอส ในทุกๆ มิติแล้ว พระองค์
ก็ทรงสามารถนำเอาเมล็ดพันธุ์พิษร้ายไปสู่หลุมฝังศพและทำลายมันได้
แต่ เ ราก็ เ ห็ น พระเยซู ผู ้ซึ่ ง พระองค์ ท รงท าให้ต ่า กว่ า ทู ต
สวรรค์แต่หน่ อยเดียวนั้ น ทรงได้รบั สง่าราศีและพระเกียรติ
เป็ นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ท รงสิ้ นพระชนม์ดว้ ยความทุกข์
ทรมาน ทั้งนี้ โดยพระคุ ณของพระเจ้า พระองค์จะได้ทรงชิม
ความตายเพื่อมนุ ษย์ทุกคน ฮีบรู 2:9
เหตุ ฉะนั้ นครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้ อและเลือดอยู่แล้ว
พระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้ อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความ
ตายพระองค์จะได้ทรงทาลายผูน้ ้ั นที่มี อานาจแห่งความตาย
คือพญามาร ฮีบรู 2:14
ด้วยทรงทำลายเมล็ดพั นธุ์แห่งงู พระคริสต์ เจ้ าทรงสามารถประทาน
ความหวังได้ตลอดเส้นทางแคบที่พระองค์ทรงดำเนินเพื่อเรา หากเรา
ดำเนินในก้าวเดินของพระองค์ เราก็สามารถต้านทานเมล็ดพันธุ์พิษร้าย
นั้นได้ เพราะเรารับเมล็ดพันธุ์ของพระองค์เป็นมรดกโดยผ่านทางความ
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เชื่ อ ในพระองค์ ในฐานะอาดั ม คนที่ ส อง (1 โคริ น ธ์ 15:45) น้ ำ พุ แ ห่ ง
ความรักแบบอากาเป้สามารถหลั่งไหลในจิตใจของชายและหญิง ได้อีก
ครั้งหนึ่ง ช่างเป็นแผนการอันน่าอัศจรรย์เพียงไร และช่างเป็นความรัก
ที่ยิ่งใหญ่เพียงไร ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระบุตรของพระองค์
มาในพั นธกิจที่อันตรายเพื่อที่เราจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งใน
กระแสธารแห่งความรักแบบอากาเป้ที่หลั่งไหลจากพระบัลลังก์ของพระ
เจ้า
กลับ มาสู่หนังสือ ปฐมกาล 3:15 เราสังเกตว่าพระเจ้ าทรงอนุญ าตให้
ระดั บ ความเจ็ บ ปวดของผู้ห ญิ งในการคลอดบุ ต รเพิ่ มมากขึ้น นี่เป็ น
สัญ ลักษณ์แสดงถึงความเจ็บปวดแห่งความขัดแย้งระหว่างเมล็ดพันธุ์
สองชนิด เครื่องยนต์ ความรักแบบอีรอสของอาดัมจะถูกส่งต่อไปยังลูก
ของเขาอย่างแท้จริง และความเจ็บปวดที่ผู้หญิงอดทนอยู่นั้น จะสำแดง
ถึงความขัดแย้งระหว่างเมล็ดพันธุ์ของผู้หญิงและเมล็ดพันธุ์แห่งงู บุตร
แต่ละคนจะได้รับแสงสว่างจากพระคริสต์เจ้าในจำนวนหนึ่งที่ทำให้เขา
เกลียดชังเมล็ดพันธุ์แห่งงูได้ อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์แห่งงูซึ่งเป็นดังค่า
เริ่มต้นอันใหม่นี้ จะใช้ทุกความพยายามที่มี เพื่อจะทำลายเมล็ดพันธุ์
ใหม่จากพระคริสต์ ทุกการกำเนิดจึงเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงการ
ต่ อ สู้ ดิ้ น รนที่ พ ระคริ ส ต์ ท รงเอาชนะเมล็ ด พั น ธุ์ แ ห่ ง งู แ ละถึ ง ความ
พยายามที่ ยิ่งใหญ่ สำหรับ มนุษ ย์ที่ จ ะได้ เกิด ใหม่สู่อ าณาจัก รแห่งแสง
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สว่าง เพราะฉะนั้นในทุกๆ การเกิดมานั้น เราจะสามารถเห็นถึงความ
จริงที่ว่า :
เพราะว่าความต้องการของเนื้ อหนั งต่อสูพ้ ระวิญญาณ และ
พระวิญญาณก็ต่อสูเ้ นื้ อหนั ง เพราะทั้งสองฝ่ ายเป็ นศัตรูกัน
ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทาจึงกระทาไม่ได้ กาลา
เทีย 5:17
ในตอนท้ายของหนังสือปฐมกาล 3:16 บอกให้เราทราบถึงการกลับคืนสู่
สภาพเดิมที่จะเกิดขึ้นผ่านทางพงศ์พันธุ์ของผู้หญิง ปฏิกิริยาตอบรับตาม
ธรรมชาติต่อข้อความนี้แสดงค่าเป็นลบ อย่างไรก็ตาม การตอบสนองนี้
เป็นผลมาจากชุดความคิดแบบอีรอสซึ่งมนุษย์ได้รับมานั้น
“ ความปรารถนาของเจ้าก็มีเพือ่ สามีของเจ้าเอง และเขาจะ
ปกครองเหนือเจ้า " ปฐมกาล 3:16

สำหรับ แม่มด สำหรับ ลูก สาวทั้ งหลายของเธอ และสำหรับ ลูกศิ ษย์ผู้
อาภัพ คำแถลงนี้ เป็นการประกาศสงครามที่จะต้องทำการสู้รบไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่กำลังเดินบนเส้นทางแคบที่พระคริสต์เจ้า
ได้ท รงจัด เตรียมไว้ ให้ ถ้ อ ยแถลงนี้เป็ นดั งคำสัญ ญาอันอั ศ จรรย์ แห่ ง
เครื่องยนต์รักแบบอากาเป้ซึ่งถูกรื้อฟื้นในความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา
ความปรารถนาที่ภรรยามีต่อสามีเป็นการตื่นตัวขึ้นของความรักแบบอา
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กาเป้ ซึ่ งตระหนั ก ว่ า ทุ ก อย่ า งที่ เธอได้ รั บ นั้ น ก็ ได้ รั บ มาทางเขา การ
ปกครองของสามี เป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้หญิงนั้นออกมาจากผู้ชายและ
เธอต้องได้รับความรักและการปกป้องจากเขา ความปรารถนาและการ
ปกครองนั้นเป็นลูกสูบสองตัวที่นำส่งคำสัญญาแห่งรักแบบอากาเป้ นำ
เรากลับไปสู่ภาพแห่งน้ำพุที่แสนหวาน ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระบัลลังก์
ของพระเจ้ า ความปรารถนานี้ ซึ่ ง มาจากหั ว ใจของผู้ ห ญิ ง เป็ น จิ ต
วิญ ญาณอันเดียวกั บ ของพระคริสต์ ที่ ท รงมีต่ อพระบิ ดาของพระองค์
พระบิดาผู้ทรงโปรดประทานทุกสิ่งอย่างให้แก่พระองค์ ความปรารถนา
นั้นทำให้ระบบการนำทางเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งอนุญาตให้เราสามารถ
อพยพไปทางใต้ ไปยังที่ พ ระบาทของผู้ป ระทานชี วิต และอนุ ญ าตให้
พระองค์ ผู้ เดี ย วเป็ น ผู้ ค รอบครองจากทางทิ ศ เหนื อ ปฐมกาล 3:16
นำส่งพระสัญญาแห่งแบบแผนความรักพระเจ้าที่ได้รับการรื้อฟื้นแล้ว
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6. ลูกหลานทรราชย์แห่งอีรอส
ซาตานไม่เสียเวลาในการแสวงหาทางที่จะทำลายเมล็ดพั นธุ์แห่งพระ
สัญ ญา โดยการทำให้เครื่องยนต์ ความรักอีรอสทำงานปลดปล่อยสาย
ธารแห่งความรุนแรงและความสิ้นหวัง
และพระเจ้าทรงเห็นว่าความชัว่ ของมนุ ษย์มีมากบนแผ่นดิน
โลกและเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทั้งหลายในใจของเขา
ล้วนแต่ชวั ่ ร้ายอย่างเดียวเสมอไป ปฐมกาล 6:5
เรามาย้อนดูสักหน่อยถึงความรวดเร็ว ที่หลักการแห่งอีรอสซึ่งอยู่ภายใน
ถ้อยคำของงูได้นำพาไปถึงการชำระล้างโลกนี้ด้วยน้ำ
เราระลึกรู้ว่าเอวาเข้ามาหาอาดัมด้วยตัวนั้นถูกซาตานครอบครองสิงอยู่
ในมื อ นั้ น ถื อ ผลไม้ ที่ ต้ อ งห้ า ม เธอมาในฐานะผู้ ส่ งข่ า วสาร ซาตาน
พยายามที่ จ ะนำอาดั ม มาสู่ อ าณาจั ก รแห่ งอี ร อสผ่ า นทางเอวา เธอ
พยายามที่จะเอาชนะอาดัม ให้มาอยู่ฝั่งของเธอ และทำให้เขาเป็ นลูก
ศิษย์ของเธอ ณ ขณะนี้ที่เธอได้เข้ามาสู่อาณาจักรใหม่ เธอมองไปที่
อาดัมดุจดั่งพลังที่สามารถช่วยเหลือเธอ อยู่เคียงข้างต้านทานอะไรก็
ตามที่เข้ามา เธอพยายามที่จะดึงดูดเขาด้วยความงดงามของเธอ และ
กุ ม ผลไม้ ซึ่ ง มี พิ ษ ถึ ง ตายอยู่ ต รงหน้ า ดุ จ ดั่ ง สมบั ติ อั น ล้ ำ ค่ า ต่ อ การ
ครอบครองของเขา ภายในผลไม้นี้ มีคำสัญญาแห่งอาณาจักรใหม่ ซึ่ง
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เขาจะได้เป็นผู้ปกครองเหนือจักรวาลใหม่อันนี้ ความรื่นเริงใจเบื้องต้น
ที่ผลไม้นี้นำมา บวกรวมกับการผจญภัยเข้าไปยังเขตแดนต้องห้ามนั้น
ต่อมาจึงนำมาสู่ความว่างเปล่าและความไม่สมความคาดหวัง นั่นคือ
การเปลือยเปล่าและความละอาย ซึ่งพวกเขาไม่เคยรับรู้มาก่อน เอวา
รู้สึกได้ถึงความผิดหวังของอาดัม และเธอก็รู้สึกผิดหวังที่สามีของเธอ
นั้นไม่สมหวัง หรือ รู้สึก ขอบคุ ณ ใดๆ แต่ ก ลับ กลายเป็ น เหิน ห่าง เขา
ค่ อ นข้ า งมี ค วามมั่ น ใจน้ อ ยลง และเหมื อ นกั บ ว่ า ค่ อ นข้ า งโกรธเคื อ ง
รำคาญด้วย
สังเกตให้ ดี ว่ า กระบวนการแห่ งคำสั ญ ญาของซาตานที่ น ำไปสู่ ค วาม
ผิดหวังนั้น เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในความสัมพันธ์หญิงชาย ประตูแห่ง
รูปร่างเปลือยเปล่าของผู้หญิงให้คำสัญญากับผู้ชายถึงความรื่นเริงยินดีที่
เขาจะประสบ และโลกแห่งความฝันที่เขาจะพบเจอ ความปรารถนาที่
จะครอบครองและมีความสุขในผู้หญิงนั้น ซึ่งฝังลึกอยู่ในผู้ชาย แผ่ขยาย
จากความปรารถนาของอาดัมที่จะครอบครองและเพลิดเพลินกับผลไม้
จากต้นไม้แห่งความรู้ดีชั่ว จำได้ไหมว่าคำโกหกของงูซึ่งสัญญาแก่เราถึง
อำนาจภายในและขณะนี้แทนที่อาดั มจะมองไปที่เอวา ดังผู้ที่ออกมา
จากตัวของเขา เขากลับมองว่าเธอเป็นดั่งพลังที่เขาจะสามารถใช้เพื่อ
การเป็นดังพระเจ้า เพื่อที่จะดึงดูดผู้หญิงเข้ามา เขาสำแดงถึงอำนาจที่มี
เพื่อที่จะทำให้เธอประทับใจ นี่เป็นขั้นตอนแห่งการดึงดูดซึ่งกันและกัน
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แน่นอนว่าผู้หญิงไม่สามารถทําให้ผู้ชายกลายเป็นพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้
ชั่วประเดี๋ยวเดียว ความรู้สึกที่ดูเหมือนว่าดีนั้นก็ เลือนหายไป ผู้ชายก็
ยังคงเป็นมนุษย์ที่ต้องตายอยู่ดี ยิ่งไปกว่านั้นเขายังรู้สึกสมหวังน้อยลงไป
กว่าก่อนอีกด้วย สำหรับผู้ชายส่วนใหญ่แล้ว สิ่งนี้กลายเป็นวงจรแห่ ง
ความผิดหวัง รูปร่างผู้หญิงที่เปลือยเปล่าได้ให้คำสัญญาถึงชีวิต ความ
ศักดิ์สิทธิ์ และการได้เป็นพระเจ้า ภายในจิตสำนึกของเขา แต่ภายหลัง
กลับเป็นว่า ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะผลลัพธ์ที่ออกมานั้นไม่ยั่งยืน
ถาวร ทำให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าและบางครั้งก็ผิดหวัง ความรู้สึก
เปลี่ ย นไปและผู้ ช ายก็ ก ลายเป็ น ว่ า มี ค วามต้ อ งการมากขึ้ น กว่ า เดิ ม
คาดหวังว่าผู้หญิงจะทำและนำเขาไปสู่ประสบการณ์ที่เขาปรารถนาให้
ดำรงอยู่ถาวรได้ ส่วนความรู้สึกของผู้หญิ งที่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้
สามีของเธอพอใจได้นั้น ถ้าไม่ทำให้เธอสิ้นหวังอย่างไร้ความรู้ สึกใด ก็จะ
ทำให้ เธอตอบกลั บ ไปด้ ว ยความโกรธและความขยะแขยงต่ อ ความ
ต้องการของผู้ชายที่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ และความลุ่มหลงทางเพศที่
เขามี ความรู้สึกไม่ชอบกันและกันได้เป็นสิ่งที่ทำให้วงจรที่หยุดลง ความ
ขัดแย้งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในห้องนอนนั้น เกิดขึ้นโดยตรงจากผลไม้
ต้อ งห้ามแห่ งสวนนั้น และคำสัญ ญาที่ ผู้ชายจะได้ เป็ น ดั่งพระเจ้ าโดย
ผู้หญิงเปลือยเปล่า ล่อตาล่อใจนั้น
นี่เป็ นวัฏจักรแห่งความรักแบบอีรอส
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1. การหว่านเสน่หด์ งึ ดูด
2. ความคาดหวัง
3. การครอบครอง
4. ความผิดหวัง
5. การปฏิเสธ ไม่ชอบกัน

ใจกลางความคิดแบบอีรอสนั้น เชื่อว่าการครอบครองสิ่งที่ดูเหมือนว่า
งดงาม น่ารัก และเอร็ดอร่อยนั้นจะทำให้เราได้ในสิ่งที่ตามหา สิ่งนี้ถูก
ทำลายจนล้มเหลว และทำลายล้างเรื่องราวความรักดั่งเดิมของพระเจ้า
เป็นการเปิดเผยว่ามนุษย์นั้นไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นอย่างนี้ และโดยเนื้อ
แท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ไม่มีสิ่งใดที่สามารถมอบความพึงพอใจ
ที่ยั่งยืนได้เลย
แต่ ท้ า ยสุ ด คื อ หนทางที่ จ ะนํ า เราไปสู่ ค วามล้ ม เหลวและการทํ า ลาย
ตนเองในที่สุด เรื่องราวแห่งความรักดั้งเดิมนั้นบอกเราว่ามนุษย์ไม่ได้ถูก
สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้และโดยเนื้อแท้แห่งธรรมชาติมนุษย์ไม่
มีสิ่งใดที่สามารถมอบความพึงพอใจที่ยั่งยืนได้
ผลลัพธ์แห่งวัฏจักรอีรอสได้แผ่ขยายจากจุดเริ่มต้นที่ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้
ชั่วไปยังประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ชายและหญิง
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บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าเห็นว่าบุ ตรสาวทั้งหลายของ
มนุ ษย์สวยงาม และ พวกเขารับเธอทั้งหลายไว้เป็ นภรรยา
ตามชอบใจของพวกเขา ปฐมกาล 6:2
ถ้ า เราอ่ า นข้ อ ความข้ า งต้ น โดยละเอี ย ด เราจะพบสิ่ ง ขนานกั น กั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอวาและผลไม้ต้องห้ามนั้น
กระบวนการ
แห่งอีรอส

หนังสือปฐมกาล 3:6-10 หนังสือปฐมกาล 6:2 – 5
การสืบทอดมรดกอีรอสปรากฏ
จุดกาเนิดของอีรอส
ผ่านการแต่งงาน

1.การหว่าน
เสน่ห์ ดึงดูด

เมื่อหญิงนัน้ เห็น

บุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้าเห็น

2.ความคาดหวัง ต้นไม้นนั้ เหมาะสาหรับ
เป็ นอาหาร

บุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์
สวยงาม

3.การ
ครอบครอง

หญิงจึงเก็บผลไม้นนั้
แล้วกินเข้าไป

พวกเขารับเธอทัง้ หลายไว้เป็ น
ภรรยาตามชอบใจของพวกเขา

4.ความผิดหวัง

(7)...เขาจึงรูว้ ่าเขา
เปลือยกายอยู่

(4) คลอดบุตรให้แก่พวกเขา บุตร
เหล่านัน้ เป็ นคนมีช่ือเสียงเสียมาก
(พึ่งพาตัวเอง)

5.การปฏิเสธ

(8)...อาดัมและภรรยา

(5) ความชั่วของมนุษย์มีมากบน
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ของเขาซ่อนตัว
(12)“...หญิงซึ่งพระองค์
ทรงประทานให้อยู่”

แผ่นดินโลก และเจตนาทุกอย่าง
แห่งความคิดทัง้ หลายในใจของเขา
ล้วนแต่ช่วั ร้ายอย่างเดียวเสมอไป

เรียงลําดับเหตุการณ์ แต่ละคํา เห็น, สวยงาม และ รับ ในหนังสือปฐม
กาล 3:6 คือกลุ่มคําเดียวกันกับ เห็น, สวยงาม และ รับ ในหนังสือปฐม
กาล 6:2 หลักการของอีรอส คือ การมองดูสิ่งที่ดีและนำเอามาเป็ น
ของตนตามใจปรารถนา บุตรของพระเจ้าทั้งหลายถูกยั่วยวนเหมือนกับ
ที่มารดาผู้แรก เคยถูกล่อลวงนั้น เขาเห็นว่าผู้หญิงนั้นดีต่ออาหารฝ่าย
เนื้อหนัง เขารับเอามา ครอบครอง และรับประทานมัน ในแต่ละครั้งที่
ผู้ชายมีตัณหาต่อผู้หญิง ก็เหมือนกับว่าเขารับเอาผลจากงู อยู่ที่ต้นไม้
นั้น ในแต่ละครั้งที่ผู้ชายมีความใคร่ต่อผู้หญิง เขาก็ถูกล่อลวงใจด้วยคำ
โกหกที่ว่าผู้หญิงนั้นมีพลังที่จะมอบชีวิตให้กับเขา และทำให้ฐานะในโลก
นี้ของเขาดียิ่งขึ้น
มันควรจะเป็นที่ชัดเจนว่า ผู้หญิงที่งดงามนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านด้วยวางใจ
ว่าพระเจ้าจะทรงนำผู้ชายมาหาเขา แต่เธอพยายามเน้นทุกรูปร่างและ
ส่วนเว้าโค้ง เพื่อที่จะหาประโยชน์ในการส่งอิทธิพลเหนือผู้ชายเพื่อที่จะ
ได้เขามา ทุกๆ ครั้งที่ผู้หญิงมองตัวเองในกระจกและถามตัวเองว่า “ฉัน
ดูดีแล้วหรือยัง ฉันจะทำให้ใครเหลียวมามองในชุดที่ใส่แบบนี้ได้ไหม ”
เธอก็กำลังยืนอยู่ที่ต้นไม้รับเอาผลไม้จากงู ทุกๆ ครั้งที่ผู้หญิงแสวงหาที่
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จะแต่งตัวเพื่อให้ผู้ชายหันมามองความสวยงามของเธอ เป็นที่แน่นอน
แล้วว่าเธอจะได้รับประทานผลไม้รสขมแห่งความรักแบบอีรอส
เกมเกี้ ย วพาราสี ร ะหว่ า งชายและหญิ ง ที่ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งมองดู แ ละ
ปรารถนาบางสิ่งบางอย่างจากกันและกัน ทำให้เกิด วัฏจักรความรัก
แห่งการดึงดูดซึ่งกันและกัน ความว่างเปล่า และการเกลียดชังกันแบบอี
รอส
ความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชายและผู้หญิงกลายเป็นเมล็ดพันธุ์
แห่งคนรุ่นต่อไป แทนที่จะเติบโตขึ้นด้วยการตระหนักว่าทุกอย่างที่เขา
มีนั้น มาจากบุพการี และแสวงหาที่จะให้เกียรติและให้ความพึงพอใจ
แก่พ่อแม่ พวกเขากลับมองไปยังอาหารฝ่ายเนื้อหนังที่ไม่มั่นคงถาวร
รับมันเอาไว้ และแสวงหาที่จะเป็นพระเจ้าผ่านทางประตูแห่งรูปร่างที่
เปลื อ ยเปล่ า ของผู้ ห ญิ ง พระคั ม ภี ร์ ไบเบิ้ ล พู ด ถึ งบางอย่ า งที่ ส ำคั ญ
เกี่ยวกับลูกหลานแห่งความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ว่า :
ในคราวนั้ นมีพวกมนุ ษย์ยกั ษ์บนแผ่นดินโลกแล้วภายหลัง
เมื่อบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าสมสู่กับบุตรสาวทั้งหลาย
ของมนุ ษย์ และเธอทั้งหลายคลอดบุตรให้แก่พวกเขา บุตร
เหล่านั้ นเป็ น คนมีอานาจมาก ตั้งแต่สมัยโบราณเป็ นคนมี
ชื่อเสียง ปฐมกาล 6:4
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คำว่ า “คนมี อ ำนาจมาก ” ถอดความมาได้ ว่ า ทรงอิ ท ธิ พ ล , นั ก รบ ,
ผู้ปกครองเผด็จการ บุตรหลานของผู้ที่เลือกผู้หญิงเพราะเธองดงามน่า
มอง ได้ทำให้เหตุการณ์ในสวนเอเดนเกิดขึ้น เรื่อย ๆ และวางรากฐาน
ความสัมพันธ์บนหลักการแห่งอีรอส คือแสวงหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองพอใจ
และเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ภายในไม่กี่รุ่นอายุ หลักการนี้ได้ทำให้โลก
กลายเป็นสถานที่แห่งความรุนแรงและความเสื่อมโทรมทุจริต ความคิด
ต่างๆ ภายในจิตใจกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าความจริงแล้วพระวิญญาณที่หวานซึ้งของพระคริสต์เจ้านั้น พร้อม
อยู่เสมอสำหรับลูกๆ ของพระองค์ พวกเขากลับเลือกหนทางอื่น เมื่อ
เขาเลือกผู้หญิงเพราะเธองดงาม จึงเป็นการเปิดเผยของพวกเขาเองว่า
หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรักแบบอีรอส ไม่ใช่อากาเป้ สำแดงให้
เห็นว่าพระวิญญาณของพระคริสต์เจ้าทรงถูกปฏิเสธ พวกผู้ชายเหล่านี้
ไม่ได้พูดว่า “นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของฉัน และเนื้อจากเนื้อของฉัน ”
เมื่ อ ได้ ม องไปที่ ผู้ ห ญิ ง แต่ เขากลับ พู ด ว่ า “ว้ า ว ! สุ ด ยอด ” และเมื่ อ
ผู้หญิงเสาะหาที่จะมีความงดงามและเป็นที่น่าดึงดูด เธอก็ได้เลือกความ
รักแบบอีรอสแทนที่อากาเป้ พวกเขาก็ได้ปฏิเสธพระวิญญาณของพระ
คริสต์ ความสัมพันธ์ใดก็ตามที่ถูกสร้างบนรากฐานเหล่านี้ จะไม่มั่นคง
อยู่ได้ในเวลาทดสอบ ผลลัพธ์ที่ได้จะเลวร้ายเสมอ
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ถ้ามีคำถามที่ว่า หากว่าฉันได้แต่งงานแล้ว โดยผ่านกระบวนการและ
การรับ รู้ ว่ าการดึ งดู ด กั น และกั น ฝ่ า ยร่ า งกายเป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ ก่ อ ร่ า ง
ความสัมพันธ์ขึ้นมาหละ ? ก็ให้ท่านมองดูที่พระบุตรของพระเจ้า และ
รับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักและทรงได้รับความใส่ใจเพราะพระองค์ทรง
ออกมาจากพระเจ้า (ยอห์น 17:8) เมื่อเรามองดูพระองค์ดังที่พระองค์
ทรงเป็ น เราจะสามารถเปลี่ ย นแปลงไปเหมื อ นพระลั ก ษณะของ
พระองค์ และเรียนรู้ที่จะรักด้วยความรักแบบอากาเป้ พวกเราหลาย
คนดำเนินชีวิตอยู่หลายทศวรรษด้วยความคิดแบบผิดๆ และแสวงหาสิ่ง
ต่ า งๆ จากคู่ ชี วิ ต ของเรา ความคิ ด แบบนี้ ไ ม่ ไ ด้ ล ดลงไปในชั่ ว เวลา
ทันทีทันใด กุญแจแห่งการเปลี่ยนแปลงคือ การรู้อย่างแน่ชัดว่าใครเป็น
พระบุตรของพระเจ้า พระองค์นั่นแหละเป็นศิลามุมเอกแห่งความรัก
แบบอากาเป้ เพราะพระองค์ทรงโปรดประทานทุกอย่างให้ วันแล้ววัน
เล่าที่เราคิดถึงพระองค์ และมองเห็นถึงจิตวิญญาณที่นุ่มนวล และว่า
ง่ายของพระองค์ ซึ่งพักพิงในการดูแลของพระเจ้าเสมอ เราก็จะเป็น
เหมือนกับพระองค์ และยิ่งเรามองไปที่พระองค์มากแค่ไหน เราก็ยิ่ง
อยากที่ จ ะเป็ นเหมือนพระองค์ และอธิษฐานขอให้พ ระวิญ ญาณของ
พระองค์ ท รงครอบครองจิ ต ใจของเรา เมื่ อ เราตระหนั ก ถึ งราคาที่
พระองค์ทรงสมัครใจจ่ายไปเพื่อนำจิตวิญญาณแบบอากาเป้กลับคืนมาสู่
เรา เราจะเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณ และในขณะที่เราเข้าใจว่าพระ
บิดาทรงเต็มใจที่จะประทานพระบุตรของพระองค์ สำหรับเป้าหมายนี้
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หัวใจของเราก็จะเริ่มประสบกับความจริ งแห่งความรักแบบอากาเป้ (1
ยอห์น 4:8-10)
แล้วถ้าหากว่าฉันกำลังดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นอย่างผิดๆ แต่ก็
ยังไม่ได้แต่งงาน สำหรับคำถามนี้ เราจะมาลงรายละเอียดกันในบทถัด
จากนี้ แต่คำตอบสั้นๆสำหรับคำถาม นั่นก็คือ ให้มองไปที่พระบุตรของ
พระเจ้าและกลับใจจากความปรารถนาที่จะมีและครอบครองไว้สำหรับ
ตัว เอง ความคิด ที่ เห็น แก่ ตั วนี้ จะนำไปสู่ค วามว่างเปล่า ความเศร้ า
เสียใจ และ ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้
มาถึงจุดนี้ บางคนอาจคิดว่า “คุณกำลังบอกว่ามนุษย์ไม่ควรมีความสุข
ในประสบการณ์ ทางเพศหรือ ? สิ่งที่คุณ พูดมาทั้งหมดนี้ห มายความว่า
มนุษย์เราไม่สมควรมีเพศสัมพันธ์กันหรือ?” พระเจ้าประทานความสุข
จากการมีเพศสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้แก่มนุษยชาติในสถานะที่เหมาะสม
แต่ประเด็นคำถามที่เรากําลังพูดถึงคือ เรื่องแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจใน
การแสวงหาความสุขนั้น รวมถึงนัยยะภายในจิตใจของมนุษย์ชายและ
หญิง สิ่งที่เรากล่าวถึงในที่นี้ คือการแสวงหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่
บนความทะเยอทะยานและความปรารถนาส่วนตัวซึ่งส่งผลร้ายแรงและ
ทิ้งความเจ็บปวดรวดร้าวอันขมขื่นไว้ในจิตใจ
เมล็ดพันธุ์แห่งความรักแบบอีรอสที่ถูกปลูกอยู่ในหัวใจของชายและหญิง
ไม่ได้จำกั ดอยู่แค่ในเรื่องของความสัมพั นธ์ มันกลายเป็ นขั้นตอนทาง
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ธรรมชาติ เมื่อผู้หนึ่งเข้าถึงอิทธิพลความเป็นอยู่ของอีกผู้หนึ่ง แน่นอน
ที่ สุ ด ทุ ก สิ่ ง ทุ กอย่ า งกลายเป็ น อำนาจในอาณ าจั ก รแห่ ง อี ร อส
ประสบการณ์ของการรับประทานผลไม้จากต้นแห่งความรู้ดีชั่ว ทำให้
ทุกสิ่งอย่างในโลกธรรมชาติ กลายเป็นพลังอำนาจเพื่อความเป็นใหญ่
ของตนเอง สิ่งที่ผู้อื่นครอบครองกลายเป็นสมบัติที่น่าสนใจ คู่สมรสของ
คนอื่ น กลายเป็ น แหล่ ง แห่ ง การดึ ง ดู ด ความสนใจได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย
ทั้ ง หมดนี้ ก ลายเป็ น เรื่ อ งธรรมชาติ ใ นโลกของความรั ก แบบอี ร อส
คำถามเดียวที่เหลืออยู่ที่ต้องถามคือ ฉันสามารถที่จะกำอำนาจนี้ได้โดย
การยึดอำนาจโดยตรง หรือโดยการจัดฉากอย่างแนบเนียน นี่คือสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงความคิดของมนุษย์ให้กลายเป็นความคิดร้ายอยู่เสมอไป
แทนที่จะมองว่าโลกนี้ถูกสร้างให้เป็นของขวัญจากพระบิดาแห่งความรัก
แบบอากาเป้ และองค์ พ ระบุ ต ร ทุ กสิ่งอย่างกลายเป็ นสมบั ติ ที่ เอาไว้
ครอบครอง เพื่อที่จะได้เป็นพระเจ้า
เป็ น เรื่ อ งน่ า เศร้ า ที่ ค วามรั ก แบบอี ร อสนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ สิ่ ง ที่ ส ามารถ
มองเห็นได้ พระเจ้าผู้ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็น ผู้ทรงสร้างเขามานั้น จึงจาง
หายไปความคิดของเขา ไม่ว่าสถานการณ์ใดแห่งการดำรงพระชนม์อยู่
ขององค์ พ ระผู้ เจ้ า จะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ในโลกธรรมชาติ นี้ เพื่ อ ให้ ส ายตา
มองเห็น ตั้งแต่มนุษยชาติตกลงไปอยู่ในผลกระทบแห่งการจูงใจของ
ซาตาน ความคิด ตามธรรมชาติ ข องเขาต่ อ พระเจ้ า ก็ เป็ น เหมือ นกั บ
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ความปรารถนาของซาตานในเรื่องเกี่ ยวกั บ พระเจ้า อย่างแน่นอนที่
ความปรารถนาของเขาคือการอยากเป็นดั่งพระเจ้าในพลังอำนาจและ
ความงดงามทั้งสิ้นของพระองค์ (อิสยาห์ 14:12-14) ภายในอาณาจักร
แห่ ง อี ร อส การได้ ค รอบครองพลั ง อำนาจที่ พ ระเจ้ า ผู้ เ ดี ย วทรง
ครอบครองได้ นั้นกลายเป็นความใฝ่ฝันถึงที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับมนุษย์
ขั้นตอนการได้รับการเห็นชอบขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อที่จะได้รับพลัง
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ กลายเป็นหัวใจของศาสนาทั้งสิ้นที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ซึ่งการได้รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สิ่งเดียวที่
สำคัญนั่นก็คือ พลังอำนาจ ตามที่เข้าใจในโลกธรรมชาติ สิ่งนี้นำมนุษย์
มาสู่การนมัสการทุกสิ่งอย่างที่ค้นหามาได้ เพื่อที่จะครอบครองสิ่งที่เขา
มองว่าศักดิ์สิทธิ์
(21) เพราะถึ งแม้ว่า เขาทั้งหลายได้รูจ้ ัก พระเจ้า แล้ว เขาก็
มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็ นพระเจ้า
หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็ นสาระ
และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป (22) เขาอ้างตัวว่าเป็ นคน
มีปัญ ญาเขาจึงกลายเป็ นคนโง่เขลาไป (23) และเขาได้เอา
สง่าราศีของพระเจ้าผูเ้ ป็ นอมตะ มาแลกกับรูปมนุ ษย์ที่ตอ้ ง
ตายหรือรูปนก รูปสัตว์สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้ อยคลาน โรม
1:21-23
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โดยการรวมเอาผลไม้ ที่ถูกห้าม เข้ากับ หญิงผู้ส่งข่าว ผู้ชายจึงพัฒนา
ระบบของศาสนาซึ่งนมัสการโลกธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่
เกี่ยวกับเพศหญิง สำหรับใครหลายคน การมีเพศสัมพันธ์กลายเป็น
ประตูสู่การเป็นพระเจ้า ดังนั้นผู้ชายจึงเริ่มเผาผลาญอยู่ในกิเลสตัณหา
ไม่ใช่แค่กับผู้หญิงเท่านั้น แต่กับผู้ชายคนอื่น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กับ
อะไรก็ตามที่ถูกมองว่ามีพลังอำนาจ นี่จึงเป็นการขยายหลักการแห่ง
ความรักแบบอีรอสตามธรรมชาติ ขั้นตอนแห่งการอธิษฐานต่อพระเจ้า
กลายเป็นวิธีพื้นฐานที่จะขอเพื่อที่จะได้ครอบครอง
(1) อะไรเป็ นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันใน
พวกท่าน มิใช่ราคะตัณหาของท่านหรือที่ต่อสูก้ นั ในร่างกาย
ของท่าน (2) ท่านทั้งหลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ ากัน
ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทาสงครามกัน ที่ท่าน
ไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ (3) ท่านขอและไม่ได้รบั เพราะท่าน
ขอผิ ด หวังได้ไ ปเพื่ อ สนองราคะตัณ หาของท่ า น (4) ท่ า น
ทั้งหลายผู ้ล่วงประเวณี ชายหญิ งเอ๋ย ท่ านไม่รูห้ รือว่า การ
เป็ นมิตรกับโลกนั้ นคือการเป็ นศัตรูกับพระเจ้า เหตุ ฉะนั้ น
ผูใ้ ดใคร่เป็ นมิตรกับโลก ผูน้ ้ั นก็เป็ นศัตรูของพระเจ้า ” ยาก
อบ 4:1-4
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การแสวงหาอำนาจฝ่ายโลก และการบิดเบือนความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า
องค์เที่ยงแท้ เติมเชื้อเพลิงให้กับความรุนแรงและความทุจริตที่ทำให้
โลกเดิมนั้นถูกทำลายไปด้ วยน้ำ คนบาปทั้ งหลายจมลงไปในน้ำแห่ง
ความรั ก แบบอี ร อส เมล็ ด พั น ธุ์ ข องผู้ ห ญิ งจะตอบสนองอย่ า งไรกั บ
โศกนาฏกรรมนี?้
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7. ความเศร้าโศกของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ท รงโทมนั สที่ พระองค์ได้ท รงสร้างมนุ ษ ย์บน
แผ่ น ดิ น โลก และกระท าให้พ ระองค์ท รงเศร้า โศกภายใน
พระทัยของพระองค์ ปฐมกาล 6:6
สายธารที่ยิ่งใหญ่แห่งพระคุณความรัก อำนาจซึ่งประทานชีวิตแก่โลกนี้
หลั่ งไหลมาจากพระบั ลลังก์ ข องพระเจ้ า ในทุ ก ๆ โมงยาม ขุ นเขาที่
ยิ่งใหญ่ตระหง่านปกคลุมด้วยต้นไม้ ดอกไม้ พืชพรรณต่างๆ หลายหลาย
สีสัน หลายหลายกลิ่นหอม ดังฉากหลังอันงอกงามของบ้ านทั้ งหลาย
แห่งมนุษยชาติ ผลไม้และผักรสอร่อยต่างๆ นับพันรสชาติที่ไม่ซ้ำกัน
เลย รวมทั้งความประณี ตซึ่งจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหารของคนทั้งหลาย
หัวใจเป็นล้านล้านดวงเต้นด้วยชีพจรแห่งชีวิตที่หลั่งไหลมาจากพระเจ้าผู้
เดียวที่ครอบครองความเป็นนิรันดร์ เป็นความสุขของพระเจ้าที่จะมอบ
สิ่งต่างๆ ให้ กระนั้นตั้งแต่มนุษย์ได้กระทำความบาป จากนั้นก็ไม่เคยมี
การตอบกลับที่ประสานด้วยความกตัญญู หรือการขอบพระคุณ อย่าง
จริงใจเลย แม้แต่ท่ามกลางผู้ที่ทำการอธิษฐานเพื่อขอบพระคุณสำหรับ
อาหารซึ่ ง กำลั ง จะรั บ ประทานเข้ า ไป ถ้ อ ยคำที่ อ อกมาเป็ น เพี ย ง
พิธีกรรมที่เคร่งครัดซึ่งต้องการที่จะโน้มน้าวทั้งตัวคนพูดเองและคนฟัง
ทั้ งหลาย ว่าพวกเขานั้นรู้สึ กขอบคุ ณ อย่างแท้ จ ริงเพี ยงไร ในเวลาที่
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จริงๆ แล้ว พวกเขาเพียงแค่อยากที่จะดูและรับประทานอาหารเข้าไป
เท่านั้น
เราทุกคนเห็นความเห็นแก่ตัวของเด็ก น้อย เมื่อพ่อแม่ทั้งเจ็บปวดและ
ตกใจเมื่อลูกที่รักตัวน้อยทําหน้าบูดเบี้ยวและตะโกนพูดว่า “หนูไม่ยอม
หนูจะเอา” ช่างเป็นความดื้อรั้นและ โง่เขลาอะไรเช่นนี้ในหัวใจของเด็ก
ตัวน้อย ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ ภาพของคุณแม่และลูกน้อยของ
เธอซึ่งเดินซื้อของด้วยกัน เด็กน้อยเห็นของบางอย่างที่ทำให้เขาพึงพอใจ
และมือก็เอื้อมไปจับ สิ่งของนั้นตามสัญ ชาตญาณเพื่ อแสดงความเป็ น
เจ้าของ เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอีรอสที่ทำให้เกิดผลพิษร้ายเช่นนี้ คุณแม่
เดินผ่านไปด้วยหวังว่าคำร้องขอนี้จะหมดไปในที่สุด แต่การร้องไห้คร่ำ
ครวญแห่งความเศร้าใจ และดราม่าต่างๆ ก็เกิดขึ้นตามมา แม่และลูก
กำลังทำสงครามกั น ในขณะนี้ เด็ ก น้ อ ยเอื้ อ มมื อ ออกไปและเริ่ม คว้ า
สิ่งของต่างๆ จากชั้นวางของ ด้วยความต้องการที่ยังไม่จบสิ้น คุณแม่มี
ทางเลือกสองอย่าง นั่นคือการเสนอบางอย่ างให้เพื่อปลอบประโลมลูก
หรือพยายามและอดทนต่อดราม่าที่จะมีมาเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
กรี ด ร้ อง การร้ องไห้ หรือ ลูก ไม้ ใดๆ ก็ ต ามที่ เด็ ก น้ อ ยสามารถทำได้
คำแนะนำที่ มี ให้ แ ก่ ผู้ ป กครองสำหรั บ สถานการณ์ แ บบนี้ คื อ การ
เผชิญหน้าและต้านทานสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือธรรมชาติที่ แท้จริงของมนุษย์
สำหรับประชากรส่วนใหญ่ของมนุษย์แล้ว อายุเพียงแค่สอนเราให้มีเล่ห์
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เหลี่ย มมากยิ่งขึ้ น และทำให้ เราช่ างคิ ด คำนวณในการแสดงออกซึ่ ง
ความอยากเห็น อยากได้ อยากครอบครองเป็นของตนเท่านั้น
นี้ เป็ น ขั้ น เริ่ ม ต้ น ของปี แ ห่ งความเป็ น วั ย รุ่ น ที่ โกลาหล ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น อยู่
บ่อยครั้ง สนามรบดูเหมือนจะยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ การต่อต้านกัน
ก็ ยั งคงเหมื อ นเดิ ม ณ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ งพ่ อ แม่ ก็ จ ะรู้ สึ ก หนั ก อึ้ งไปด้ ว ย
ความรู้สึกเศร้าสร้อย ความทรงจำเกี่ยวกับ ลูกน้อยที่ เป็นดั่งความสุข
ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาได้ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก และการเอา
ใจใส่ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลับกลายเป็นสิ่งมีค่าน้อยนิดเหลือเกิน
ความทรงจำถึ งวัยเยาว์เหล่านี้กลับเป็ นยุทธวิธีที่ ท ำให้พ วกเขาเสียซึ่ ง
กำลังใจ ความเศร้าที่เกิดขึ้นส่งผลให้พ่อแม่หลายคนประจัญบาลต่อผู้
อยู่ฝ่ายตรงข้าม ด้วยความตั้งใจที่จะทำลายฝ่ายตรงข้า ม หลายครั้งที่แม่
ได้ขอร้องให้พ่อบรรเทาความโกรธซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความแข็ง
ขืน ความอกตัญญู ความไม่เคารพยำเกรง ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกของเด็กๆ
ด้วยความเร่งรีบที่จะทำให้ลูกวัยรุ่นที่ดื้อรั้นสงบลงได้ พ่อแม่บางคนจึง
ยอมซื้อสิ่งของต่างๆ ให้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่กระนั้นระดับความพึงพอใจก็
ยิ่งลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน ในขณะที่ความต้องการนั้นมีสูงขึ้น นี่จึงเป็นผล
ที่ออกมาจากแม่มดและลูกศิษย์ของเธอ
หากเราได้มองเห็นสิ่งต่างๆ จากพระบัลลังก์ของพระเจ้าและเป็นพยาน
ถึงประชากรมนุษยชาติที่ถูกทำให้แปดเปื้อนด้วยวิญญาณอย่างอีรอส
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ซึ่งไขว่คว้าแสวงหาที่จะเข้าครอบครองสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความรักแบบอากาเป้ของพระองค์ ที่ทรงโปรดประทานให้อย่างเสรี เมื่อ
นั้นเราจะเข้าใจถึงความเศร้าใจของพระองค์ได้หรือเปล่า ด้วยความคิดที่
ถูกทำให้ไหม้เกรียมไปต่อความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ พวกเขาแทบไม่มี
ความสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ มีถ่านจำนวนน้อย
แห่งเมล็ดพันธุ์ของคำสัญญาซึ่งยังคงคุกกรุ่นอยู่ ซึ่งกระซิบด้วยเสียงอัน
แผ่วเบา ภายในส่วนลึกแห่งจิตใต้สำนึก ว่าสรรพสิ่งนั้นถูกมอบไว้ให้
อย่างเสรี จากหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักแบบอากาเป้
ทุ กๆ การเล่นซ้ ำของฉากความรัก แบบอี รอสในสวนเอเดน ยิ่งทำให้
มนุษย์มีความรู้สึกกตัญญูน้อยลง รวมทั้งทำให้เขามีความสามารถที่จะ
ให้แก่คนอื่นน้อยลงด้วย ในแต่ละวงจรแห่งอีรอสที่เปลี่ยนการดึงดูดไปสู่
ความผิดหวัง ทำให้ความปรารถนาที่จะต้องครอบครองนั้นมีมากยิ่งขึ้น
เพื่อที่จะทำให้ความผิดหวังเจือจางลง เราจึงเห็นการอุบัติขึ้นของการ
เสพติด ซึ่งเป็นการเข้าร่วมในกระบวนการที่สัญญาถึงความสุขสำราญ
แต่สิ่งที่ทิ้งไว้ให้แท้จริงแล้วคือความรู้สึกว่างเปล่าและเศร้าเสียใจ การ
เสพติดเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบแห่งความรักแบบอีรอสที่เข้ามา
ควบคุมจิตวิญญาณ
ในทางกลับกัน หลักการที่เรียบง่ายแห่งความรักแบบอากาเป้ ถูกนิยาม
ไว้ดังนี้ :
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ท่านทั้งหลายได้รบั เปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ มัทธิว 10:8
มันเป็นหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอะไรเช่นนี้ ยิ่งเราตระหนักถึง
การได้รับของตั วเองมากเท่ าไหร่ เราก็ ยิ่งอยากจะทำตามเช่ นกั น มี
เพียงคนที่รู้ว่าตนเองได้รับพรอย่างไร จึงสามารถอวยพรแก่คนอื่นได้ มี
เพียงคนที่ดำรงอยู่ในสถานะแห่งการขอบคุณ ที่จะมอบความขอบคุณนี้
แก่ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์ได้ ดังที่ผู้ประพันธ์บทเพลงสดุดีได้กล่าวไว้ว่า
(5)พระองค์ท รงเตรียมสารับให้ขา้ พระองค์ต่อหน้ าต่อตา
ศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ดว้ ย
น้ ามัน ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ลน้ อยู่ (6)แน่ ทีเดียวที่ความดี
และความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของ
ข้า พเจ้า และข้า พเจ้า จะอยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
สืบไปเป็ นนิ ตย์ เพลงสดุดี 23:5-6
ความรู้สึกขอบคุณ เป็นสิ่งที่ทำให้ขันน้ำ แห่งธารพระพรของเราเอ่อล้น
ไปสู่ผู้อื่น และเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มันจะส่งต่อคลื่นแห่งความขอบคุณนี้ ไปสู่
ชีวิตอีกมากมายหลายล้านคน นี่เป็นการออกแบบแห่งเครื่องยนต์ ความ
รัก แบบอากาเป้ ซึ่ งทำขึ้ น มาเพื่ อ อวยพรแก่ ทุ ก ครอบครั วแห่งโลกนี้
อาดัมและเอวาสมควรที่จะเป็นต้นแบบแห่งชีพจรความรักที่เต็มไปด้วย
ความกตัญญูซึ่งจะส่งเป็นคลื่นยิ่งใหญ่สู่ลูกหลานทั้งหมดของเขา แต่ว่า
ในขณะนี้ เครื่องยนต์ความรักแบบอีรอสได้ถูกเข้าควบคุมเสียแล้ว และ
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จิตวิญญาณของมนุษย์ที่เคยสุกใสมีชีวิตชีวา ก็กลับกลายเป็นทะเลทราย
แห่งความปรารถนาที่ผิดหวังซึ่งจะได้ครอบครอง
ในขณะที่พระเจ้าทรงมองดูประชากรของมนุษย์ในโลก ที่จะตอบสนอง
ต่อเมล็ดพันธุ์แห่งอากาเป้ ท่ามกลางผู้คนที่ ดูเหมือนว่าจะหลงหายไป
หมดแล้ว ยังมีชายผู้หนึ่งที่ตอบสนองต่อเมล็ดพันธุ์นี้
แต่โนอาห์เป็ นที่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ ปฐมกาล 6:8
ข้ าพเจ้ าชื่น ชอบในความเรียบง่ายของพระคำข้ อ นี้ ในการพิ จ ารณา
ใคร่ครวญถึงโลกนี้ โนอาห์มองด้วยความเชื่อเหนือสิ่งต่างๆ ที่เกิดบนโลก
ไปยังสายพระเนตรแห่งความงดงาม ความปราณี และความเมตตาของ
พระเจ้า หัวใจของโนอาห์ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณ ความลับสู่
ความชื่นชมยินดี คือการรู้ว่าเราได้รับพระพร ได้รับพระพรจากผู้ที่นั่งอยู่
บนบั ล ลั ง ก์ แ ห่ ง จั ก รวาลเพี ย งหนึ่ ง เดี ย ว โอ เราจะจิ น ตนาการถึ ง
ความสุข ของพระเจ้ าได้ หรือ ไม่นะ คิ ด ดู สิว่าเป็ นเวลากว่าร้อ ยๆ ปี ที่
เหมือนกับว่าการตอบสนองต่อสายธารแห่งพระคุณของพระเจ้านั้นไร้ซึ่ง
การตอบสนอง แต่ ป ระกายไฟแห่ งการขอบพระคุ ณ ได้ ถู ก จุ ด ในจิ ต
วิญญาณของโนอาห์ พระวิญญาณแห่งพระเยซูทรงสถิตอยู่ในหัวใจของ
มนุษย์อย่างโนอาห์ ท่ ามกลางการทิ้ งร้างที่ มีอ ยู่ทั่ วไปในโลกนี้ เมล็ด
พันธุ์แห่งความรักแบบอากาเป้บัดนี้ได้อยู่ภายในมนุษย์แล้ว ผลที่เกิดขึ้น
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คือ พระเจ้าทรงสามารถไหลหลั่งพระพรของพระองค์ผ่านทางโนอาห์
เพื่ อ ที่ จ ะรักษาเผ่าพั นธุ์มนุษยชาติ จากการสูญ หายไปจากโลกนี้ ด้ว ย
เมล็ดพันธุ์แห่งความรักแบบอีรอสได้ โนอาห์เปรียบดังต้นแบบของเมล็ด
พันธุ์ที่จะมาถึงของผู้ที่จะเหยียบย่ำ และทำลายหัวของงู
โดยการเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงงดงาม โนอาห์ได้กลายเป็นช่องทางแห่ง
พระพรไปสู่ ใครก็ ต ามที่ ต อบสนองต่ อ ข้ อ ความของเขา โดยที่ เ ขา
มองเห็นถึงความรักของพระเจ้า นั่นทำให้เขาเป็นตัวแทนแห่งพระคุณสู่
โลกใบนี้ ข้อความนั้นเรียบง่าย ซึ่งมีดังนี้ว่า โลกใบนี้นั้นกำลังถึงจุดจบ
และด้วยการเป็ นพยานว่าโนอาห์ได้ วางใจในพระเจ้า เรือใหญ่ ได้ ถู ก
สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเพื่อที่จะตระเตรียมสำหรับเหตุการณ์น้ำ
ท่วมโลกที่กำลังมาถึง ผู้ที่เชื่อโนอาห์และเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ามาในเรือ
ก็จะได้รับความรอด ซึ่งเป็นวิธีการเดียวที่ได้ถูกจัดเตรียมไว้
นับเป็นเวลากว่าร้อยๆ ปีที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้วิงวอนต่อมนุษย์
เพื่อให้หันจากหลักการแห่งความรักแบบอีรอสและตอบสนองต่อเมล็ด
พันธุ์แห่งคำสัญญาของความรักแบบอากาเป้ ซึ่งมอบให้แก่ผู้ ที่สำแดง
ความเชื่อในลูกแกะที่ถูกฆ่า นั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้า ความทรยศของ
มนุษย์นั้นยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในการกบฏ การลดลงของความพึงพอใจที่
มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในแต่ ล ะปี ที่ ผ่ า นไป ท ำให้ ม นุ ษ ยชาติ แ สวงหา
ประสบการณ์ทางเพศที่เหลวไหล และน่าตกอกตกใจมากยิ่งขึ้น จำนวน
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ของเด็ ก ๆ ที่ เป็ น เหยื่ อ ของตั ณ หาที่ เ ลวทรามมี เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
หลักการความต้องการฝ่ายเนื้อหนังในการดัดแปลงอำนาจต่างๆ ของ
ธรรมชาติที่จะทำให้ความต้องการของตัวพวกเขาเองบรรลุ นำไปสู่ การ
บูชายัญมนุษย์และเพศสัมพันธ์ที่วิปลาสที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้
อี ก นานเท่ า ไหร่ ที่ เสี ย งร่ ำ ไห้ ข องเด็ ก เล็ ก ๆ ซึ่ ง ถู ก เตรี ย มไว้ ส ำหรั บ
ความสุขและความคิดแปลกประหลาดทั้งหลายของมนุษย์ผู้ชั่วร้ายและ
การหมกมุ่นในโลกีย์จะอนุญาตให้ เกิดขึ้นต่อไป ใครเล่าจะหยั่งถึงความ
เศร้ า ใจของพระเจ้ า เมื่ อ พระองค์ ท รงมองเห็ น ถึ งอาชญากรรมที่ น่ า
สยดสยองเหล่านี้ วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า
การไล่ตามความสุขส่วนตัว และความเพ้อฝันก็ยังคงดำเนินต่อไป โดย
ไม่ได้คำนึงถึงพระองค์ผู้เดียวผู้ทรงประทานสิ่งสารพัดเหล่านี้ มันควรจะ
หยุดได้แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะนั้นพระเจ้าได้ทรงเสนอหนทาง
แห่งการหลีกพ้นให้แก่โลกใบนี้ หากพวกเขาได้เลือกทางนั้น
กว่า 120 ปีที่พระเจ้าทรงพยายามชักจูงมนุษย์ที่ล้มลงไปในบาป โดยผ่าน
ทางการเทศนาสั่ ง สอน การประกาศเตื อ น การอ้ อ นวอน และการ
เรียกร้องออกไปของโนอา แต่มนุษย์ไม่ได้รู้สึกรู้สาอันใดไม่ แม้ภาพการ
เคลื่อนตัวอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่เรียบร้อยซึ่ งน่าอัศจรรย์นักก็ไม่ได้ทำ
ให้พวกเขาสะทกสะท้านใดๆ หัวใจของเขาไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่มีการกลับ
ใจ และไม่ได้มีความเชื่อ ดังนั้นจึงไม่รับซึ่งความรอด
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ในขณะที่หยดน้ำฝนเริ่มร่วงโรยลงมา มนุษย์เริ่มมีความรู้สึกตื่นตัวว่า
ชีวิตแห่งความต่ำช้า ที่ไร้สิ่งความขอบคุณต่อพระเจ้า อาจจะมาถึงจุดจบ
แล้ว ขณะที่สายฟ้าฟาดลงมาบนแผ่นดินโลกด้วยความเดือดดาล และ
พายุ ได้ สั่ น สะท้ า นผื น ดิ น อย่ า งรุ น แรง มนุ ษ ย์ จึ งจดจำใบหน้ า ของผู้
บริสุทธิ์ทั้งหลายที่เขาได้ทำลายด้วยตัณหาของเขาเอง โลกได้สำรอกสิ่ง
โสโครกเหล่านี้ออกมาด้วยขยะแขยง
และแผ่นดินนั้นก็เป็ นมลทิน เราจึงต้องลงโทษแก่แผ่นดินนั้น
และแผ่นดินก็สารอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย เลวีนิติ
18:25
ธรรมชาติร้องครวญครางภายใต้ความชั่วช้าของมนุษย์ และบัดนี้เมล็ด
พั นธุ์ที่ เป็ นพิ ษแห่งความรักแบบอีรอสได้เก็ บเกี่ยวผลอย่างเต็ มที่ แล้ว
มนุษย์มองดูบ้านต่างๆ ของพวกเขาถูกชะล้างไป รวมทั้งรูปเคารพนอก
ศาสนาเหล่านั้นถูกทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยความหวาดกลัว เสียงกรีด
ร้องแห่งความหวาดกลัวกังวาลอยู่ในอากาศ และคำแช่งสาปต่อพระเจ้า
อยู่บนริมฝีปากของผู้กระทำความบาปทั้งหลาย การรอคอยของพระ
เจ้ าผู้ท รงศัก ดิ์ สิท ธิ์ได้ หมดสิ้นลงแล้ว บั ด นี้สายน้ ำแห่งความชั่ วร้ายที่
ยิ่งใหญ่ และการเข่นฆ่าผู้บริสุท ธิ์ได้ยุติ ลงแล้วอย่างสิ้นเชิง มนุษย์ได้
โปรยเมล็ดแห่งความรักแบบอีรอสลงไปบนแผ่นดินโลก และในขณะนี้
แผ่นดินโลกก็ได้ให้กำเนิดความชั่วช้าต่างๆ ที่เขาได้กระทำ ความรุนแรง
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ของมนุษย์นั้น ได้สะท้อนกลับมายังเขาเองในภั ยพิบัติของธรรมชาติและ
ความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสียพระทัยอย่างสุด
ซึ้ งที่ พ ระองค์ ต้ อ งทรงอนุ ญ าตให้ ผ ลลั พ ธ์ เหล่ า นี้ เกิ ด ขึ้ น กั บ มนุ ษ ย์ ได้
เนื่องจากการเลือกของเขา เพราะพวกเขาได้ผลักไสพระองค์ออกไป
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ท่านมุ่งไปทางเก่าหรือซึ่งคนชัว่ เคยดาเนิ นนั้ น ผูถ้ ูกฉวยเอา
ไปก่อนเวลากาหนดของเขา รากฐานของเขาถูกไหลล้นไป
ด้วยน้ าท่วม ผูท้ ูลพระเจ้าว่า ‘ขอทรงไปจากข้าทั้งหลาย’
และ ‘องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์จะทรงช่วยเขาทั้งหลายได้’ (18)
แต่พระองค์ทรงให้เรือนของเขาเต็มด้วยของดี แต่ คาปรึกษา
ของคนชัว่ ห่างไกลจากข้า” โยบ 22:15-18
ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการมอบให้แก่มนุษย์ เพื่อที่เขาจะได้มีความสุข
ได้แบ่งปันกันและกัน และได้อาศัยอยู่ในร่มเงาแห่งพระพร ถูกฉวยไป
ด้วยเมล็ดพันธุ์ของงูนั้น ใครจะสามารถเข้าใจได้ถึงความเศร้าสร้อยที่
พระเจ้าทรงมีเมื่อพระองค์ทรงคิดถึงสิ่งเหล่านี้ได้ แต่กระนั้นก็ยังมี แปด
คนที่ถูกช่วยให้รอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลก เมล็ดพันธุ์แห่งคำสัญญา
ที่จุดประกายความหวังในหัวใจของโนอาห์ และภายในดวงใจนั้นยัง
ดำรงซึ่งคำสัญญาแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังมาถึง
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8. บุรุษที่ได้รับการอวยพระพร
ถึงแม้ว่ าน้ำท่ วมจะได้ ช ำระล้างโลกให้สะอาดจากการกระทำที่ ชั่ ว ช้ า
ต่างๆ ของมนุษย์ซึ่งถูกควบคุมโดยความปรารถนาที่อยากได้มาเป็นของ
ตั ว เองที่ ไ ม่ สิ้ น สุ ด เมล็ ด พั น ธุ์ แ ห่ ง อี ร อสก็ ยั ง คงยึ ด ติ ด แน่ น อยู่ กั บ
มนุษยชาติ ภายในจิ ตใจแห่งลูกของโนอาห์ ฮามไม่ใช่เพียงแค่เห็นโน
อาห์ ผู้ เป็ น บิ ด าเปลื อ ยกายอยู่ เท่ า นั้ น แต่ เ ขาได้ พ ยายามที่ จ ะทำ
บางอย่างในขณะที่บิดาของเขาในมึนเมาอยู่ กระนั้น เมื่อโนอาห์สร่าง
เมา เขาจึงรู้สึกตัวว่าได้เกิดเหตุการณ์ชั่วช้าที่ผิดศีลธรรมขึ้นแก่ท่าน การ
กระทำที่น่าสลดใจแห่งมนุษย์ในโลกก่อนน้ำท่วมโลกซึ่งฮามได้เคยเห็น
นั้ น บั ด นี้ ก่ อ ร่ า งสร้ า งขึ้ น ใหม่ อ ยู่ ในเขาเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้
ปลดปล่อยกระแสน้ำแห่งความชั่วช้ามาสู่โลกใบนี้
โดยการที่ฮามยอมอนุญาตให้ความรักแบบอีรอสเข้ามาผลักดันเขาให้
เติมเต็มความอยากที่ผิด ธรรมชาตินี้ ฮามได้นำคำแช่งสาปเข้ามา ไม่ใช่
แค่ตกบนตัวของเขาเองเท่านั้น แต่ตกบนลูกหลานของเขาด้วย
โนอาห์ส ร่า งเมาแล้วจึ งรู ว้ ่า บุ ต รชายสุ ด ท้องของเขาได้ท า
อะไรแก่ท่าน ท่านพูดว่า “คานาอันจงถูกสาปแช่ง และเขาจะ
เป็ นทาสแห่ งทาสทั้งหลายของพี่ น้ องของเขา” ท่ านพู ด ว่า
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“สรรเสริญ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเชม และคานาอัน จะ
เป็ นทาสของเขา” ปฐมกาล 9:24-26
ณ ที่ นี้ เราเห็ น ถึ งหลัก ความสัม พั น ธ์ที่ สำคั ญ เมื่ อ มนุ ษ ย์แ สวงหาสิ่ ง
ต่างๆ เพื่อตนเอง มันก็ทำให้เขาเหล่านั้น ไม่เคารพให้เกียรติผู้เดียวที่ให้
ชีวิตแก่เขา เมื่อนั้นการแช่งสาปจะปรากฏ และเมื่อมนุษย์แสวงหาเพื่อ
ตัวเองเท่านั้น เขาก็ได้สอนลูกหลานให้มุ่งค้นหาเพื่อตัวของพวกเขาและ
ปฏิเสธชีวิตและพระพรที่มอบให้แก่เขาโดยผ่านทางบิดามารดาและผู้ใด
ก็ที่มีอำนาจเหนือเขา
บุตรชายคนแรกของฮามคือคุช และบุตรชายคนแรกของคุชคือนิมรอด
ดังที่บิดาได้ปรารถนา และหยิบฉวยสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเขาเอง ดังนั้นนิมร
อดในความปรารถนาที่จะเติมเต็มพรที่ขาดหายในชีวิตของเขา เขาได้
จัดตั้ งกองทั พ และเริ่มออกไปครอบครองหมู่บ้ านและชุมชนข้างเคียง
และสร้างอาณาจักรของตนขึ้น ปฐมกาล 10:10,11 เยโฮชาฟัด ได้บอก
กับเราไว้เล็กน้อยเกี่ยวกับนิมรอดว่า
“บัดนี้ นิ มรอดคือผูท้ ี่ กระตุ น้ เขาเหล่านั้ นให้ดูหมิ่นต่อพระ
เจ้า นิ มรอดนั้ นเป็ นหลานของฮาม ซึ่งเป็ นบุตรของโนอาห์
เขาเป็ นผู ้ ก ล้า หาญและมี ก าลั ง มาก เขาได้ชั ก จู ง พวก
เหล่ า นั้ น ไม่ ใ ห้ พึ่ ง พิ ง พระเจ้า แต่ ท าให้ ดู เ หมื อ นว่ า
ความสุขหรรษานั้นเกิดจากตัวพวกเขาเอง โดยการเชื่อ
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ว่า โดยความกล้าหาญของเขานั้น ทาให้เกิดความสุข เขา
ยังค่อยๆ เปลี่ยนการปกครองให้เป็ นระบอบเผด็จการที่
กดขี่ ด้วยมองไม่เห็นแล้วว่ามีทางไหนที่จะทาให้มนุษย์
หันไปจากการยาเกรงพระเจ้าได้ แต่ดว้ ยการท าให้เขา
เหล่ า นั้ น พึ่ ง พิ ง ก าลั ง ของตน…” หนั งสื อ Josephus.
Antiquities Book 1 Chapter 4 Para. 2
ณ ที่นี้ เราสังเกตเห็นว่าการพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติของอีรอส ที่
ทําให้มนุษย์แสวงหากอบโกยสิ่งต่างๆ เพื่อตนเอง มีจุดสังเกตดังต่อไปนี้
1. คิด ว่าพละกาลังนั้ น เกิด จากตนเอง (เจ้าจะไม่ต ายแน่ )
เชื่ อ ว่า ความสุ ข นั้ น มาจากความกล้า หาญของตนเอง (จง
กอบโกย สิ่งที่ปรารถนาเพื่อตนเอง)
2. ปรารถนาที่จะครอบครองทุกสิ่งอย่าง (และเจ้าจะเป็ นดัง่
พระเจ้า)
เมื่อคุณได้เริ่มวัฏจักรนี้ขึ้น อย่างแน่นอนที่ คุณจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
แล้วถึงความผิดหวังที่จะต้องพานพบ ซึ่งจะต่อด้วยความรู้สึกรังเกียจที่
จะเกิดขึ้นจากผู้ที่คุณมุ่งที่จะดึงดูด เนื่องจากมีความปรารถนาสิ่งใดในตัว
ของเขา เมื่อมนุษย์แสวงหาที่จะดึงเอาคำสรรเสริญและการเคารพจาก
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มนุษย์ผู้อื่น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว เรามักใช้กําลังบังคับและนั่นจึงนําไปสู่
หนทางแห่งความขัดแย้ง คือสงครามที่เกิดขึ้น
ภายในเวลาอันสั้น โลกก็ปกคลุมด้วยวัฏจักรแห่งความรักแบบอีรอส
และความปรารถนาที่จะมีและครอบครองอีกครั้งหนึ่ง ยิ่งมนุษย์ปฏิเสธ
ความจริงที่ว่าทุกสิ่งอย่างที่เขาครอบครองนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้า
เขาก็ยิ่งรู้สึกถึงคำแช่งสาปแห่งความเห็นแก่ ตัวในจิตวิญ ญาณของเขา
ภายในหลายสิบปี นิมรอดก็ได้สร้างอาณาจักรของตนขึ้นมาด้วยกองทัพ
ซึ่งมีศาสนาที่อยู่บนพื้นฐานของการนมัสการธรรมชาติและกามารมณ์
และสร้างสังคมที่เอาพระเจ้าออกไปจากความคิดของเขา
อีกครั้งหนึ่งที่โลกกลับมาเต็มด้วยมนุษย์ซึ่ง ครบถ้วนด้วยความอยากและ
ความว่างเปล่าแห่งความกตัญญูขอบพระคุณ เกือบทุกครอบครัวของ
โลกนี้ ปฏิบั ติงานอยู่บ นความรัก แบบอีรอสซึ่ งอยู่บ นพื้ นฐานของการ
ดึงดูดและผลักไสไม่ชอบ แทนที่จะตั้งบนพื้นฐานของความรู้สึกขอบคุณ
และการให้เกียรติ แ ก่ผู้ที่ ป ระทานชีวิต ให้ อี ก ครั้งหนึ่ งที่ ค วามคิ ด ของ
มนุ ษ ย์ นั้ น มี แ ต่ เรื่ อ งของอาหาร กามารมณ์ พลั งอำนาจ และการ
สงครามในความตั้งใจที่สิ้นหวังเพื่ อที่ จะแสวงหาการเป็ นพระเจ้าของ
ตนเอง เรื่ อ งราวของฮามและนิ ม รอมได้ ต ระเตรี ย มบทเรี ยนว่ า การ
ปกครองที่กดขี่แบบเผด็จการนั้นเติบโตมาจากหนึ่งการกระทำที่เห็นแก่
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ตัว ไปสู่กองทัพใหญ่ ซึ่งติดอยู่ในการสู้รบ การเข่นฆ่า การทำลาย และ
การทำให้ครอบครัวแตกเป็นเสี่ยง
พระเนตรของพระเจ้า แสวงหาในโลกนี้เพื่อที่จะค้นหามนุษย์ผู้ซึ่งมีหัวใจ
ที่จะเชื่อวางใจว่าเขาได้รับ พระพร มนุษย์ผู้ซึ่งมีจิตวิญ ญาณซึ่งมีกลิ่น
หอมของความขอบคุ ณ และสามารถกลายมาเป็ น ศิ ล ามุ ม เอกของ
เครื่องยนต์แห่งความรักแบบอากาเป้อันใหม่ของโลกนี้ได้ เมื่อพระเจ้า
ทรงสามารถแสวงหามนุษย์ผู้ซึ่งเลือกที่จะเชื่อว่าเขาได้รับพระพรแล้ว
พระองค์ก็ทรงสามารถหลั่งไหลพระพรมาสู่เขาโดยปราศจากความกลัว
ว่ า พรเหล่ า นี้ จ ะหั น หั ว ใจเขาไปจากผู้ ที่ ท รงโปรดประทานให้ ณ
ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรที่เห็นแก่ตัวของนิมรอดนั้น มนุษย์ผู้มีลักษณะ
เช่นนี้ดำรงอยู่ เขาเป็นเหมือนหน่อ ยอดอ่อนที่อยู่ในความสิ้นหวังแห่ง
ราคะตัณหาซึ่งรายรอบเขา เขาผู้นี้คือ อับราม นั่นเอง
แม้อับรามจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของอีรอส แต่หัวใจของเขา
นั้นก็อ่อนโยนพอที่จะได้รั บการสอนให้รักพระเจ้า ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย และทรงมาเป็นสหายของเขา
พระเยโฮวาห์ได้ต รัส แก่ อับรามแล้วว่า “เจ้าจงออกไปจาก
ประเทศของเจ้า จากญาติ พี่น้องของเจ้า และจากบ้านบิ ดา
ของเจ้า ไปยังแผ่ นดิ น ที่ เราจะชี้ ให้เจ้าเห็น (2) เราจะท าให้
เจ้าเป็ นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ ง เราจะอวยพรเจ้า ทาให้เจ้า
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มีชื่อเสียงใหญ่โต และเจ้าจะเป็ นแหล่งพระพร (3) เราจะอวย
พรผู ้ที่ อ วยพรเจ้า และสาปแช่ ง ผู ้ที่ ส าปแช่ ง เจ้า บรรดา
ครอบครัวทัว่ แผ่นดินโลกจะได้รบั พระพรเพราะเจ้า ” ปฐม
กาล 12:1-3
สังเกตให้ดีว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงอวยพระพรแก่อับราม
และเขาจะเป็นพรให้กับผู้อื่น มีแค่เพียงมนุษย์ผู้ที่ได้รับพร ถึงจะเป็นพร
ให้กับครอบครัวของเขาและชุมชนที่เขาอยู่ได้ พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้าง
อับรามให้ยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะเป็นที่พึงพอใจของตัวเขาเอง ในทางตรงกัน
ข้าม ก็เพื่อเขาจะได้อวยพรให้แก่ครอบครัวทั้งหมดของโลกใบนี้ การ
เปลี่ยนผ่านนี้อาจฟังดูเหมือนง่าย แต่ที่จริงแล้วไม่ง่ายเลย เมล็ดพั นธุ์
แห่งความรักแบบอีรอสซึ่งตกทอดจากอาดัม ทําให้อับรามต้องต่อสู้กับ
ความคิดที่ว่า สิ่งดีทั้งหลายมาถึงแต่ผู้ที่แสวงหามันและใช้ความพยายาม
ที่ จ ะได้ แ ละครอบครองมาเป็ น ของตนเอง เมื่ อ พระเจ้ า ทรงตรั ส ว่ า
พระองค์จะอวยพระพรแก่อั บ ราม นั่นมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อ คื อว่าเขา
จะต้องอพยพออกจากดินแดนบ้านเกิด วัฒนธรรมการไหว้รูปเคารพของ
ชนชาตินั้น ละทิ้งสิ่งเหล่านี้และดำเนินไปกับพระเจ้า
มันดูเหมือนว่าจะไม่สมเหตุสมผล การที่จะต้องละทิ้งเพื่อนที่รู้จักและ
ผู้คนที่จะคอยเชิดชู และไปดำเนินชีวิตอยู่ในที่ที่มีมนุษย์น้อยคนเข้าไปอยู่
ยกเว้นคนน้อยคนนักที่ดูแปลกประหลาดและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ล้า
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หลัง อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ ฟังดูแล้ว นี่ไม่ใช่เป็นหนทางที่ฉลาดใน
การที่จะพัฒนามาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ได้เลย
ถึ งอย่างนั้ น อับ รามก็ เชื่ อ ฟั งในคำบั ญ ชาและละทิ้ งสิ่ งแวดล้อ มที่ เขา
คุ้นเคย เขาติดตามไปบนเส้นทางซึ่งดูเหมือนตรงข้ามกับการจะเป็นชน
ชาติที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ อีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทรง
ยืนยันพระสัญญาของพระองค์แก่เขา
พระเยโฮวาห์ท รงปรากฏแก่ อับ รามและตรัส ว่า “เราจะให้
แผ่นดินนี้ แก่เชื้ อสายของเจ้า” อับรามจึงสร้างแท่นบูชาที่นัน่
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผูท้ รงปรากฏแก่ท่าน ปฐมกาล 12:7
อับ รามพบเจอกับ อุ ป สรรคต่ างๆ แต่ไม่มีอุ ป สรรคใดที่ ยิ่งใหญ่ ไปกว่ า
ความจริงที่ว่าเขาไม่มีลูกชาย หากอับรามจะต้องเป็นชนชาติ ที่ยิ่งใหญ่
เขาต้องการที่จะมีบุตรชายอย่างน้อยสักหนึ่งคนเพื่อสืบเชื้อสาย แล้วอับ
รามเลือกที่ จะเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปหรือเขาตัดสินใจเลือกที่จะกระทำ
บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาได้เชื่อวางใจในผู้ทรงประทานพระสัญญา
แก่เขาไหม หรือเขาทำให้คำสัญญานี้เกิดขึ้นด้วยตั วของเขาเอง คืนหนึ่ง
ในขณะที่เขาคิดถึงเรื่องเหล่านี้ พระเจ้าทรงเสด็จมาหาเขา
(3) อับรามทูลว่า “ดูเถิด พระองค์มิได้ทรงประทานเชื้ อสาย
ให้แก่ขา้ พระองค์ และดูเถิด คนหนึ่ งที่เกิดในบ้านข้าพระองค์
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เป็ นผู ้รับ มรดกของข้า พระองค์ ” (4) ดู เถิ ด พระด ารัส ของ
พระเยโฮวาห์มาถึงท่านว่า “คนนี้ จะไม่ได้เป็ นผูร้ บั มรดกของ
เจ้า แต่ผูท้ ี่จะออกมาจากบั้นเอวของเจ้าจะเป็ นผูร้ บั มรดกของ
เจ้า ” (5) พระองค์จึ ง น าท่ า นออกมากลางแจ้ง และตรัส ว่ า
“จงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทั้งหลาย ถ้าเจ้าสามารถนับมัน
ได้” และพระองค์ต รัส แก่ ท่ า นว่า “เชื้ อสายของเจ้าจะเป็ น
เช่ น นั้ น ” (6) ท่ า นเชื่ อ ในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ท รง
นับว่าเป็ นความชอบธรรมแก่ท่าน หนังสือปฐมกาล 15:36
นี่เป็นเคล็ดลับที่เรียบง่ายของการไปสู่ความชอบธรรม นั่นก็คือ การเชื่อ
วางใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะทรงอวยพระพรให้แก่เรา เชื่อว่า
เราเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพระพร เพี ยงแค่นี้เท่านั้น ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่
พระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่เรา
พระองค์ผูม้ ิได้ทรงหวงพระบุ ตรของพระองค์เอง แต่ได้ทรง
โปรดประทานพระบุ ต รนั้ น เพื่ อ เราทั้ ง หลาย ถ้า เช่ น นั้ น
พระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย
ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ โรม 8:32
หากว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานพระบุตรของพระองค์แก่เราได้แล้วนั้น
เราก็แน่ใจได้เลยว่า พระองค์จะทรงโปรดประทานสรรพสิ่งให้แก่เราได้
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เพียงแต่เราต้องเชื่อวางใจในพระองค์ และนี่ก็เป็นสิ่งที่อับรามได้กระทำ
ลงไป เขาได้เชื่อ
ท่ า นเชื่ อ ในพระเยโฮวาห์ แ ละพระองค์ ท รงนั บว่ า เป็ น
ความชอบธรรมแก่ท่าน ปฐมกาล 15:6
การเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดสัญญาไว้
และเชื่ อ ว่ า พระองค์ เป็ น ผู้ ที่ ท รงโปรดประทานทุ ก สิ่ ง อย่ า งที่ เราได้
ครอบครองเอาไว้แล้ว การเชื่อเช่นนี้ เป็นดั่งเคล็ดลับแห่งความสุข ใน
ทุ ก ๆ ความสั ม พั น ธ์ หากเราได้ เชื่ อ ดั งเช่ น ที่ อั บ รามได้ เชื่ อ เราจะ
กลายเป็ นบุ คคลที่ ได้ รับ พระพร และผู้ที่ ได้ รับ พระพรจะหลั่งไหลพร
ต่างๆ ด้วยความอยากที่จะมอบแก่ผู้อื่น ดังที่เขาได้รับมา
นี่ เป็ น เคล็ ด ลั บ แห่ ง การมี ค วามสุ ข ที่ ยื น นานในการสมรส คื อ การ
ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เราได้รับมาโดยตลอด และเราจะมีความปรารถนาที่
จะมอบให้แก่คนอื่นต่อไป นี่เป็นหนทางแห่งการได้รับการอวยพระพร
ของพระเจ้านั่นเอง หากเราใคร่ครวญถึงทุกสิ่งอย่างที่เราต้องได้มา และ
เราจะพยายามฉวยเอามาเพื่อที่จะครอบครอง นี่เป็นหนทางที่ว่างเปล่า
และน่าหดหู่ใจหากใครเดินไปในหนทางนั้น ถ้าหากว่าคู่ชีวิตของคุ ณ
ไม่ได้ปฏิบัติกับคุณ อย่างที่คุณ สมควรได้รับการปฏิบัติ ฉะนั้นคุณ ก็จง
ปฏิบัติต่อเขาเหมือนที่คุณ คิดว่าคุณ สมควรได้รับการปฏิบัติ หากไม่มี
อะไรที่จะทำให้เรารู้สึกขอบคุณได้แล้ว ให้คิดถึงการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
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นุ่งห่ม และจัดเตรียมที่อยู่ให้กับคุณสิ พระองค์ไม่ได้ทรงทำให้กุหลาบ
เป็ นพั นดอกเบ่ งบานเพื่ อ คุ ณ หรอกเหรอ หรือทำให้เกลียวคลื่นหมุน
สลับไปบนผืนน้ำเพื่อคุณ พระองค์ไม่ได้ทรงวาดระบายสีท้องฟ้าด้วยสี
ทองที่งดงาม ในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้า คุณจะพูดได้
อย่างชัดถ้อยชัดคำไหมว่าคุณนั้นไม่ได้รับการอวยพระพรอันใดเลย
กระบวนเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องยากเย็นมาก หากคู่ใดมีคนใดคนหนึ่ง
เลือกที่จะเห็นแก่ตัวและเข้าครอบงำอีกคน จงยึดมั่นในแสงสว่างที่พระ
เจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เรา ซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้เราแสวงหา
ความสุขได้ ถึงแม้หลายสิ่งนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยความเศร้าสร้อย แต่
หากเราหยุดและไม่แสวงหาสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกขอบพระคุณได้ ทั้งยอม
แพ้ให้กับความเห็นแก่ตัว เราก็จะกลายเป็นเหมือนกับคู่ชีวิตของเรา คือ
เต็มไปด้วยความเศร้าใจที่เห็นแก่ตัว และความรู้สึกสงสารตนเอง
ฮามและนิมรอด เป็นบุคคลที่ ถูกสาปแช่ง เนื่องจากความอยากที่จะได้
และครอบครองเพื่อที่จะได้พบกับความสุขนั้น ซึ่งนำไปสู่ความผิดหวัง
เสมอไป หากการได้มาครอบครองคือความสุขของเรา เมื่อนั้นเราก็เป็น
ดังลูกหลานของผู้ที่ถูกแช่งสาป และเราก็จะสาปแช่งผู้อื่นเช่นกัน อับ
รามเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพระพร หากเราเป็นลูกหลานของอับราม เรา
ต้องเชื่อว่าเราเป็นลูกหลานของผู้ที่ได้รับการอวยพระพร
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หากว่าเราเป็นลูกหลานของชายผู้ที่ได้รับการอวยพระพร เมื่อนั้นเราก็
จะได้รับการอวยพระพรอย่างแท้จริงเช่นกัน
และผู้ที่ได้รับพร ก็จะเป็นพรส่งต่อให้แก่ผู้อื่น
“ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ”
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เรือ่ งราวแห่งความรักในพระคัมภีร์

ความรักดั้งเดิม

เรามีความหวังว่าความรักดัง้ เดิมนัน้ จะได้หลั่งไหลกลับสู่
หัวใจของเรา
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