คําเทศนาเรือ่ งการทะลุทะลวงในดานความสัมพันธ
 ในชีวิตจริงของเราเมื่อเราอยูกับคนหรือทํางานกับคน สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไมไดนั้นคือ การเจอ
ปญหาเรื่องความสัมพันธ ไมวาคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตาม เราหนีการทํางานกับคนไมได
นอกจากคุณจะไปทํางานบนเกาะรางอยูคนเดียว
 และถาหากวาเมื่อเราเองมีบาดแผลในชีวิต เราก็จะสรางกําแพงปองกันตัวเองขึ้นมา เพื่อไม
ใหเราเองเจ็บซ้ําอีก และเราก็ลงเลยดวยการขังตัวเองอยูในคุกและลอกกุญแจไมใหคนอื่น
เขามา
 เราตองฝกรับมือกับความสัมพันธที่ไมลงตัว เราตองฝกรับมือกับ
สถานการณที่บางครั้งบางคนทําใหเราเจ็บ หรือบางครั้งเราทําใหคนอื่นเจ็บ
 ดังนั้นพระเยซูจึงไดบอกถึงวิธีการรับมือกับความสัมพันธที่ไมลงตัว เพื่อการทะลุทะลวง
ในความสัมพันธนั้น
มัทธิว5:7-9 7 “บุคคลผูใดมีใจกรุณา ผูน ั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระกรุณาตอบ
8 “บุคคลผูใดมีใจบริสุทธิ์ ผูนนั้ เปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็นพระเจา 9 “บุคคลผูใดสรางสันติ ผูน ั้นเปน
สุข เพราะวาพระเจาจะทรงเรียกเขาวาเปนบุตร
 คนอื่นทําใหเราเจ็บ “บุคคลผูใดมีใจกรุณา ผูน ั้นเปนสุข เพราะวาเขาจะไดรบั พระกรุณาตอบ
 เราทําใหคนอื่นเจ็บ “บุคคลผูใดสรางสันติ ผูน ั้นเปนสุข เพราะวาพระเจาจะทรงเรียกเขาวา
เปนบุตร
 คำถาม ถาเราเองอยากจะมีความสุข เราจะรับมือและไดรับการเยียวยาความสัมพันธ
ไดอยางไร?
“ฉันจะประเมินความสัมพันธทุกอยางของฉัน จะยกโทษคนที่ ทําใหฉันเจ็บ
และจะชดเชยคนที่ฉันทําใหมีบาดแผล ยกเวนหากทําแลวจะทําราย บุคคลนั้นหรือผูอื่น”
 เหตุผลทําไมถึงมีคนที่ทําใหเราเจ็บและเราทําใหคนอื่นเจ็บ?
 เพราะวาโดยธรรมชาติแลวพวกเราตางก็มีความรักที่ไมเพอรเฟค
 ดังนั้นเราตองการการยกโทษและความกรุณา เราตองทําลายกําแพงที่ขวางกั้น
ที่เราเองไมยอมยกโทษ ทีท่ ําใหเราเองไมสามารถแสดงความกรุณากับคนได
มัทธิว18:21-22 21 ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองควา “พระองคเจาขา หากพี่นองของขาพระองคจะ
กระทําผิดตอขาพระองคเรื่อยไป ขาพระองคควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ” 22
พระเยซูตรัสตอบเขาวา “เรามิไดวาเพียงเจ็ดครั้งเทานั้น แตเจ็ดครั้งคูณดวยเจ็ดสิบ

 ตามกฎหมายของชาวยิวระบุให บุคคลหนึ่งๆ อภัยแกผูอื่นเพียง 3 ครั้ง
 7x70 = 490 ครั้ง
 ในความเปนจริง การยกโทษคนนั้นไมมีขีดจํากัด คือตองยกโทษตลอดเวลา
มัทธิว18:23-35
23 “เหตุฉะนั้นแผนดินสวรรคเปรียบเหมือนเจาองคหนึ่งทรงประสงคจะคิดบัญชีกับทาส
24 เมื่อตั้งตนทําการนั้นแลว เขาพาคนหนึ่งซึ่งเปนหนีห้ นึ่งหมื่นตะลันตมาเฝา
25 ทานจึงสั่งใหขายตัวกับทั้งเมีย และลูกและบรรดาสิ่งของทีเ่ ขามีอยูนั้นเอามาใชหนี้ เพราะเขาไมมี
เงินจะใชหนี้
26 ทาสลูกหนีผ้ นู ั้นจึงกราบลงวิงวอนวา ‘ขาแตทาน ขอโปรดผัดไวกอน แลวขาพเจาจะใชหนีท้ ั้งสิ้น’
27 เจาองคนั้นมีพระทัยเมตตา โปรดยกหนีป้ ลอยตัวเขาไป
28 แตทาสผูน ั้นออกไปพบคนหนึ่งเปนเพื่อนทาสดวยกัน ซึ่งเปนหนีเ้ ขาอยูหนึ่งรอยเดนาริอัน จึงจับคน
นั้นบีบคอวา ‘จงใชหนีใ้ หขา’
29 เพื่อนทาสคนนั้นไดกราบลงออนวอนวา ‘ขอโปรดผัดไวกอนแลวขาพเจาจะใชให’
30 แตเขาไมยอม จึงนําทาสลูกหนีน้ ั้นไปจําจองไวจนกวาจะใชเงินนั้น
31 ฝายพวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณเชนนั้น ก็พากันสลดใจยิ่งนัก จึงนําเหตุการณทั้งปวงไปกราบ
ทูลเจาองคนั้น
32 ทานจึงทรงเรียกทาสนั้นมาสั่งวา ‘อายขาชาติชั่ว เราไดโปรดยกหนีใ้ หเอ็งหมด เพราะเอ็งไดออน
วอนเรา
33 เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสดวยกัน เหมือนเราไดเมตตาเอ็งมิใชหรือ’
34 แลวเจาองคนั้นกริ้ว จึงมอบผูน ั้นไวแกเจาหนาที่ใหทรมาน จนกวาจะใชหนีห้ มด
35 พระบิดาของเราผูท รงสถิตในสวรรค จะทรงกระทําแกทานทุกคนอยางนั้น ถาหากวาทานแตละคน
ไมยกโทษใหแกพี่นองของทานดวยใจกวางขวาง”

ความจริง 2 ประการตามพระคัมภีร..

1. ความจริงอยางที่หนึ่ง คือ
เพราะฉันเคยไดรับการยกโทษฉันจึงสามารถยกโทษได
 คริสเตียนทุกคนมีความสามารถที่จะยกโทษไดถาคุณตั้งใจจะยกโทษ
 เพราะเราเคยไดรับการยกโทษมากอน เพราะเรามีประสบการณมาแลวกับพระเจาผูทรง
ยิ่งใหญที่ไดทรงโปรดยกโทษใหอภัยกับความบาปเรา

 จากขอ23 เจาองคหนึ่งทรงประสงคจะคิดบัญชีกับทาส ทาสคนหนึ่งไดยืมเงินไปเปนจํานวน
10,000 ตะลันต
 1 ตะลันตหนักประมาณ 40 กิโลกรัม
 ในศตวรรษแรกประเทศปาเลสไตนทั้งประเทศจายภาษีในรัฐบาลโรมไปเพียง 800 ตะลันต
ในเวลา 1 ป แตทาสคนนี้เปนหนี้ถึง 10,000 ตะลันต
 เมตตา หมายถึง บางคนสมควรถูกลงโทษ แตเราอโหสิให มีความเมตตาใหอภัย
ไมถือโทษเขา
 นี่คือภาพของพวกเราเหมือนกัน เราตางก็เปนหนี้พระเจา เราเองทําบาปและเราเองพยายาม
อยากจะพนบาปพนเวรพนกรรม
 แตพระเจารูดีวาคุณเองไมมีความสามารถจายหนี้บาปเองได เพราะหนี้มันแพงมหาศาล
เพราะคาจางของความบาปคือความตาย .... แตพระเจารักเรามาก จนไดประทานพระบุตร
องคเดียวของพระองคมาคือ พระเยซูไดทรงสิ้นพระชนมแทนเรา รับเอาความผิดบาปแทนเรา
และยกหนี้บาปใหกับเรา
 ดังนั้นถาเราไดรับการยกโทษจากพระเจาแลวอยางมากมาย เพราะพระองคไดมีความเมตตา
กรุณาตอเรา เราก็ควรยกโทษความผิดใหกับคนอื่นดวยความเมตตากรุณาไดเหมือนกัน

2. ความจริงอยางที่สองคือ
คนที่ไมยอมยกโทษจะไมไดรับการยกโทษ
 ในขณะเดียวกัน ทาสคนเดียวกันนี้ที่ไดรับการอภัยหรือยกหนี้ใหหลายรอยลานบาท ไดพบ
เพื่อนของเขาซึ่งเปนหนี้เขาอยู 100 เดนาริอัน
 1 เดนาริอันเปนเหรียญเงินโรมัน = คาจางแรงงาน 1 วัน
(ถาเปรียบเทียบกับอัตราคาแรงของประเทศไทยวันละ 300 บาท)
 100 เดนาริอัน X 300 = 30,000 บาท
 ‘เวลาเราทําผิดอะไร เรารองเรียกขอความเมตตา แตเวลาคนอื่นทําผิดกับเรา
เราเรียกรองหาความยุติธรรม”
 พระเจาทรงบอกกับเราที่นี่วา เราตองฝกยกโทษใหกับคนอื่นดวย
 EX เปนเรื่องของผูหญิงคนหนึ่งเขาเปนอัมพาตนั่งรถเข็นมา 14 - 15 ป จนกระทั่งตอมาเธอเปน
โรคแผลกดทับ
 โรคนี้ตอนแรกดูเหมือนไมมีอะไร ไมนาวิตก แตใตผิวมันกําลังกัดกินเนื้อเยื่อไมหยุด
มันจะกัดกินไปจนถึงกระดูก ถาหากไปถึงกระดูกจะติดเชื้ออักเสบอาจตายได

 และวิธีดวยที่จะรักษาอาการอักเสบไดคือ ตองผาตัดอยางเรงดวน ตองดูแลจุดนั้นตลอด
ชีวิตเพราะมันเปนจุดออนและเปนอันตราย
 การไมยกโทษ การเก็บความขมขื่น การขัดเคือง เปนเหมือนโรคแผลกดทับในชีวิตของเรา
“การไมยอมยกโทษ และขมขื่นเปนยาพิษคอยกัดกินความสัมพันธ
ของเราใหแยลงไปเรื่อยๆ”
 เชนเดียวกับโรคแพกดทับที่กัดกินเนื้อเยื่อจนกระทั่งมันลึกไปถึงกระดูก และตายไปในที่สุด..
 ถึงเวลาแลวหรือยังวันนี้ที่เราจะยกโทษ?
 วันนี้คุณไดมีโอกาสไดรับการยกหนี้บาปมากมายไปแลวจากพระเจาโดยทางพระโลหิต
ของพระเยซู โดยทีพ่ ระเยซูไดมาตายบนกางเขนเพื่อเรา
 ดังนั้นสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตไมมีอะไรนาเศราและใหญไปกวาสิ่งที่เราเองเปนหนี้
และเคยทําไวกบั พระเจา ถาพระเจายกโทษใหอภัยเราได ขอพระเจาเมตตาที่เราเองจะสามารถ
ยกโทษใหอภัยคนอื่นไดดวย

และวิธียกโทษมี 2 อยางงายๆคือ..
1.เราตองกลับไปที่ไมกางเขน เราตองนําไปตรึงที่ไมกางเขน
 เมื่อเรามองดูที่ไมกางเขนเราจะเห็นตัวเอง

2.คุณตองทําทันทีทําเดี๋ยวนี้และวันนี้
เยเรมีย31:34 และทุกคนจะไมสอนเพื่อนบานของตน และพี่นองของตนแตละคนอีกวา ‘จงรูจักพระ
เจา’ เพราะเขาทั้งหลายจะรูจักเราหมดตั้งแตคนเล็กนอยที่สุดถึงคนใหญโตที่สุด พระเจาตรัสดังนี้
แหละ เพราะเราจะใหอภัยบาปชั่วของเขา และจะไมจดจําบาปของเขาทั้งหลายอีกตอไป”
 ไมเพียงแตพระเจาจะทรงอภัยบาปของเรา แตยังทรงลืมบาปเหลานั้นดวย
 ความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญของพระเจาที่มีตอเรา ทําใหเราไดรับการอภัยอยางไมมีขอบเขต
และนี้คือสิ่งที่พระองคทรงอยากใหเราเปนเชนนั้น
	
  

