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โครงร่างคาเทศนาพระธรรมอพยพ 20:12-17
เรื่อง “การประพฤติตนต่อผู้อื่น”

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น
ให้เกียรติอย่างสมควร (12)
Give due honour
เห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์ (13)
Value sanctity of life
เคารพสัมพันธภาพตามแบบพระคัมภีร์ (14)
Respect biblical relationships
เคารพในสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้อื่น (15,17)
Respect ownership of property
เคารพในชื่อเสียงของผู้อื่น (16)
Respect their reputation
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อพยพ 20:12-17
“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืน
นานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า
13 “อย่าฆ่าคน
14 “อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
15 “อย่าลักทรัพย์
16 “อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
17 “อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของ
เพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่ง
ใดๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน”
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คานา


หลังอาหารมื้อเย็น พ่อคนหนึ่งถามลูกชายอายุ 6 ขวบว่า “ลูก
รักพ่อแค่ไหน” ลูกชายตอบว่า “ล้านดอลลาร์” ผมถามกลับ
“แค่นั้นหรือ” ลูกชายนิ่งคิดสักพักก็ตอบมาว่า “ผมรักพ่อหมด
ทุกดอลลาร์เลย” ผมถามต่อว่า “แล้วเงินปอนด์หล่ะ “ผมรัก
พ่อหมดทุกปอนด์เลย” แล้วเงินเยนหล่ะ “ผมรักพ่อหมดทุก
เยนเลย ผมถามต่ อ ว่ า “ลู ก รั ก พ่ อ ทุ ก บาททุ ก สตางค์ ห รื อ
เปล่า” ลูกเอามือมาแปะที่พุงพ่อ และบอกว่า “ผมว่าพ่อได้รับ
ทุกบาททุกสตางค์แล้วหล่ะ ” (แปลงจาก Rodney J. Hugen, Phoenix. Ariz. Christian
Reader, “Lite Fare”)





สัปดาห์ที่ผ่านมา เราศึกษาถึงสัมพันธภาพ ความสัมพันธ์ที่
ส่งผลต่อจริยธรรมของเรา สัมพันธภาพที่ส่งผลต่อการเป็นอยู่
ความคิด และการกระทาของเรา นั่นคือสัมพันธภาพระหว่าง
เรากับพระเจ้า
และวันนี้ เรากาลังเข้าไปสู่การศึกษาในหัวข้อที่เหลือ ซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเราต่อผู้อื่น ผมขอให้หัวข้อคาเทศนาใน
เช้าวันนี้ว่า การประพฤติตัวต่อผู้อื่น
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พี่ น้ องที่ รั ก เราเริ่ ม ต้ น ศึก ษาธรรมบั ญ ญั ติ ข องโมเสส โดย
เริ่มต้นที่พระบัญญัติ 10 ประการ ซึ่งก่อนหน้านั้นเราได้รับ
การปูพื้นในเรื่องกฏเกณฑ์เหล่านี้ว่า เป็นเสมือนพันธสัญญา
ที่ทาขึ้นระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล เป็นกฏเกณฑ์ที่
แฝงไว้ด้วยหลั กการนิรันดร์ ที่พระคริสต์ทรงสรุปให้เราใน
มธ. 22:36-40 เพื่อทาให้เราเข้าใจว่า ธรรมบัญญัติโมเสส
รวมถึงพระบัญญัติ 10 ประการ ไม่ใช่กฏ แต่เป็นเรื่องของ
การมีสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้า และเรากับผู้อื่น
ทั้งธรรมบัญญัติของโมเสส กฏพิธีการและวัฒนธรรมต่างๆ ที่
เราจะได้เรียนรู้ต่อไปอีกกว่า 20 กัณฑ์ ล้วนเป็นกฏเกณฑ์ที่
แฝงไว้ด้วยหลักการที่เหล่าผู้เชื่อ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตได้ทั้งสิ้น
เราไม่สามารถรับเพียงพระบัญญัติ 10 ประการ แล้วทิ้ง
กฏเกณฑ์อื่นๆ ที่ดูเหมือนเป็นพิธีกรรมและวัฒนธรรมของยิว
เพราะพิธีการและกฎปฏิบัติที่ถูกบันทึกไว้ทั้งสิ้น ทาให้เรา
เข้าใจพระบัญญัติ 10 ประการได้อย่างถ่องแท้ นาไปสู่ความ
เข้าใจบัญญัติที่สูงที่สุด 2 ข้อที่พระคริสต์ได้ทรงกล่าวไว้
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ยิ่งไปกว่านั้น เราพบความจริงว่า หลักการนิรันดร์ของพระ
เจ้า สูงกว่ามาตรฐานของกฎบัญญัติโมเสสด้วยซ้า หากเราไม่
เข้ า ใจเบื้ อ งหลั ง ธรรมบั ญ ญั ติ โ มเสส เราจะไปต่ อ จนถึ ง
มาตรฐานของพระเจ้าได้อย่างไร
21 ‚ท่านทั้งหลายได้ยินคาซึ่งกล่าวไว้แก่คน
 มธ. 5:21-22
โบราณว่า อย่าฆ่าคน
ถ้าผู้ใดฆ่าคน ผู้นั้นจะต้องถูก
พิพากษาลงโทษ 22 เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดโกรธพี่
น้องของตน ผูน้ ั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ ถ้าผู้ใดจะพูดกับ
พี่น้องว่า ‘อ้ายโง่’ ผู้นั้นต้องถูกนาไปที่ศาลสูงให้พิพากษา
ลงโทษและผู้ใดจะว่า ‘อ้ายบ้า’ ผูน้ ั้นจะมีโทษถึงไฟนรก
 อย่ า งไรก็ ต าม กฎเกณฑ์ ใ ห้ ม าตรฐานการประพฤติ แ ก่ เ รา
เป็นมาตรฐาน ที่ไม่มีใครสามารถรักษาได้ครบถ้วน พระเจ้า
จึงทรงประทานพระคุณผ่านพันธสัญญาใหม่ เพื่อ ช่วยให้เรา
สามารถเข้าใจเบื้องหลังของกฏเกณฑ์เหล่านี้ และเพื่อเราจะ
ไปได้ไกลกว่ามาตรฐานการประพฤติเหล่านั้น ด้วยแรง
บันดาลใจที่มาจากความรัก ที่พระเจ้าทรงรักเรา
 สป.นี้ เราจะศึก ษา ต่ อ อีก 6
ข้อ ที่เหลือในพระบัญญัติ 10
ประการ เราจะมาค้ น หาหลัก การนิ รั น ดร์ ที่ซ่ อนอยู่ ภ ายใต้


6

อพย. 20:12-17

กฏเกณฑ์นี้ ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรามีทัศนคติอย่างไร และ
เราควรทาอย่างไร เมื่อเรารักเพื่อนบ้านของเรา ประการแรก
1. ให้เกียรติอย่างสมควร (12)
หลั ก การเบื้ องหลั ง ของพระวจนะในข้ อนี้ คื อ เราควรจะให้
เกียรติแก่ทุกคนตามสถานะภาพของเขา ตามสิทธิอานาจ
ของเขา เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว คือบิดามารดา ในโรงเรียน
ครู อ าจารย์ ในสั ง คม เจ้ า นายและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป กครอง
บ้านเมือง
 รม. 13:1 ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอานาจปกครอง
เพราะว่าไม่มีอานาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรง
อานาจนั้น พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น
 เพราะสิ ท ธิ อ านาจทั้ ง สิ้ น มาจากพระเจ้ า และเราควรให้
เกียรติและเชื่อฟัง ตามสถานภาพที่เขาเป็น (บิดามารดา ครู
เจ้านาย ผู้นา พี่เลี้ยง)
 การที่พ ระวจนะเน้ นถึ งบิดามารดา อย่างเจาะจง เป็ น เพราะ
นั่ น เป็ น สิ ท ธิ อ านาจแรกที่ เ ราได้ พ บและจะอยู่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ
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อานาจนี้ตลอดชีวิต บางท่านมีเหตุที่ต้องแยกจากบิดามารดา
ก็จงให้เกียรติกับผู้ที่อบรมเลี้ยงดูเรา
 การให้เกียรติบิดามารดา พัฒนาพื้นฐานการให้เกียรติแก่ผู้ที่
มีสิทธิอานาจในด้านอื่นๆ ด้วย
 ยิ่ ง ไปกว่ านั้ น สั มพั น ธภาพระหว่ างเรากั บ พระเจ้ า ก็ เ ริ่ ม ต้ น
ขึ้นด้วยการกลับมามีความสัมพันธ์กับพระบิดา ด้วยการที่เรา
ได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า เราจึงควรเรียนรู้ที่จะให้
เกียรติแก่พระบิดาอย่างสมควรด้วย
 ที่น่าสนใจยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือ พระบั ญญัติ ข้อนี้ เป็น ข้อเดีย ว
ที่มาพร้อมกับพระสัญญาแห่งการอวยพระพร (ให้ไปดีมาดี
และมีอายุยืนนาน)
 อฟ. 6:2-3 จงให้เกียรติ แก่บิดามารดาของเจ้า
นี่เป็นพระ
บัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย 3 เพื่อเจ้าจะไปดีมาดี
และมีอายุยืนนานทีแ่ ผ่นดินโลก
 และในขณะเดียวกัน หากเราไม่ได้ให้เกียรติบิดามารดา เราก็
จะได้รับบางสิ่งเช่นกัน
 อพย. 21:17 ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตน ผู้นั้นต้องถูกปรับ
โทษถึงตาย
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และนั่นคือกฏ ส่วนเบื้องหลังของหลักการในข้อนี้ พระเจ้า
ปรารถนาให้เราให้เกียรติผู้อื่น ไม่เพียงเฉพาะบิดามารดา
เท่านั้น แต่ให้เกียรติผู้อื่นอย่างที่เขาสมควรจะได้รับด้วย
 จากพระธรรมมธ. 22:40 พระคริสต์สรุปพระบัญญัติข้อใหญ่
และข้อต้นที่สาคัญคือการรักพระเจ้า และรักเพื่อนบ้าน
 การรัก เพื่ อนบ้ าน เราควรมีทัศนคติ ต่ อเขา และประพฤติ ต่ อ
เขาตามเกียรติที่เขาสมควรที่จะได้รับ
 1 ทธ. 5:17 จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้น สมควรได้รับ
เกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่ง
สอน
 ผู้ ที่ เ ป็ น ผู้ ป กครอง และปกครองได้ อ ย่ า งดี สมควรได้ รั บ
เกียรติ พระวจนะเน้นว่า ผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่การงานของ
ตนได้อย่างดีนั้น สมควรได้รับเกียรติเป็นสองเท่า
 โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ผู้ที่ เทศนาสั่ งสอน ที่ไม่เพี ย งเทศนา สั่ ง
สอน แต่ รั บ ผิ ด ชอบในการเทศนาสั่ ง สอนอย่ า งดี ด้ ว ยการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ เ ขาสอน สมควรจะได้ รั บ
เกียรติเป็นสองเท่า
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พี่น้องที่รัก การรักผู้อื่น แสดงออกเป็นการให้เกียรติผู้อื่นตาม
บทบาทของเขา เป็นการแสดงออกถึงการรักในสิ่งที่เขาเป็น
ตามบทบาท ตามความรับผิด ชอบของเขา และตามความ
สัตย์ซื่อที่เขาได้กระทา
เราจึ ง ซาบซึ้ ง ในบิ ด ามารดาที่ ไ ด้ ท าบทบาทหน้ า ที่ ข องตน
อย่างดี ซาบซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองที่สัตย์ซื่อต่อ
หน้ า ที่ ข องตน ซาบซึ้ ง ต่ อ เจ้ า นายที่ ยุ ติ ธรรมไม่ เ อาเปรี ย บ
เป็นต้น
นั่ น คื อ ประการแรก การรั ก เพื่ อ นบ้ า น เริ่ ม ต้ น จากการให้
เกียรติต่อเขาตามบทบาท ตามความรับผิดชอบและความ
สัตย์ซื่อต่อสิ่งที่เขาได้กระทา...ประการที่สอง
2. เห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์ (13)
ในพระวจนะใช้คาว่า “อย่าฆ่าคน” รากศัพท์ฮีบรู คาว่า ฆ่า มี
2 ค า ค าที่ ถู ก ใช้ ใ นบริ บ ทนี้ ให้ ค วามหมายเดี ย วกั บ ค าว่ า
ฆาตกรรม
ไม่ใช่ทุกการฆ่า เป็นการฆาตกรรม
หากเรามีโอกาสศึกษาพระวจนะมากขึ้น จะพบว่า พระเจ้า
แยกความแตกต่างชัดเจนระหว่างการฆ่าโดยเจตนา กับการ
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ฆ่าโดยไม่ไ ตร่ตรองไว้ ก่อน และฆาตกรรม คื อการฆ่าโดย
เจตนา มีการไตร่ตรองไว้ก่อน
 พระเจ้าทรงระบุโทษหนักแก่ ผู้ที่ฆ่าโดยเจตนา ในขณะที่ทรง
ให้มีทางออกแก่ผู้ที่ฆ่าโดยไม่เจตนา
 กดว. 35:22-25 ‚ถ้าผู้ใด โดยมิได้เป็น ศัตรู กันแทงเขาทันที
หรือเอาอะไรขว้างเขาโดยมิได้คอยซุ่มดักอยู่ 23 หรือใช้ก้อน
หินขนาดฆ่าคนได้ขว้างถูกเขาเข้าโดยมิได้เห็น และเขาถึง
ตาย และเขามิได้เป็นศัตรู และมิได้มุ่งทาร้ายเขา 24 ก็ให้
ชุ ม นุ ม ชนตั ด สิ น ความระหว่ า งผู้ ฆ่ า และผู้ อ าฆาตตาม
กฎหมายนี้ 25 ให้ชุมนุมชนช่วยผู้ฆ่าให้พ้นจากมือผู้อาฆาต
ให้ชุมนุมชนพาตัวเขากลับไปถึงเมืองลี้ภัย ซึ่งเขาได้หนีไปอยู่
นั้น ให้เขาอยู่ทนี่ ั่น
 และเพราะพระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์ทรงแยก การฆ่าโดย
ไม่ เ จตนา ออกจากการท าให้ ผู้ อื่ น เสี ย ชี วิ ต เพราะความ
ประมาทของตน
 พระเจ้าทรงลงโทษหนัก แก่ผู้ที่ประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉย
จนทาให้ผู้อื่นต้องตาย
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อพย. 21:28-29 ถ้าโคขวิดชายหรือหญิงถึงตาย จงเอาหิน
ขว้างโคนั้นให้ตาย และอย่ากินเนื้อของมันเลย แต่เจ้าของโค
ตัวนั้นไม่มีโทษ 29 แต่ถ้าโคนั้นเคยขวิดคนมาก่อน และมีผู้
มาเตือนให้เจ้าของทราบ แต่เจ้าของมิได้กักขังมันไว้ มันจึงได้
ขวิดชายหรือหญิงถึงตาย ให้เอาหินขว้างโคนั้นเสียให้ตาย
และให้ลงโทษเจ้าของถึงตายด้วย
สิ่งที่แตกต่างกันท่ามกลางสิ่งเหล่านี้คือ แรงจูงใจ ในขณะที่
ฆาตกรรมมาจากความอาฆาตมุ่งร้าย การประมาทมาจาก
ความไม่สนใจถ้าใครจะเดือดร้อน ส่วนอุบัติเหตุมาจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการ ผู้ที่คุ้นเคยกับกฏหมายเหล่านี้ ย่ อมเข้าใจถึง
หลั ก การที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง พระบั ญ ญั ติ นี้ เพราะกฎหมาย
ส่วนมากวางบนรากฐานหลักการของคริสเตียนในอดีต
อาจมีการฆ่าอีกมากมายหลายแบบ ที่ไม่มี เวลากล่าวถึง แต่
ขอให้เราเข้าใจถึงหลักการนิรันดร์เบื้องหลังกฏเกณฑ์เหล่านี้
นั่นคือ การเห็นคุณค่าชีวิตของมนุษย์
พี่น้องที่รัก ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเหตุอ้างใดที่
คู่ควรจะอ้างเพื่อทาลายชีวิต
12
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ไม่ใช่เพราะมนุษย์สูงส่ง แต่เพราะพระเจ้าประทานศักดิ์ศรี
และคุณค่าให้กับเขา
 สดด. 8:4-6 มนุษย์ เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา
และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา 5
เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ากว่าพระเจ้า1 แต่หน่อยเดียว
และสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขา 6 พระองค์ทรงมอบ
อานาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ พระ
องค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา
 คนในยุ ค นี้ มั ก ให้ คุ ณ ค่ า กั บ สิ่ ง ของ ปั จ จุ บั น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ราคาแพงกว่าชีวิตมนุษย์ (ข่าวฆ่าเจ้าทรัพย์ ฉกโทรศัพท์)
 การรักผู้อื่น แสดงออกเป็นการเห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์เหนือสิ่ง
อื่นใด นี่จึงเป็นเหตุที่พระเจ้าไม่ปรารถนาการทาแท้ง ยกเว้น
กรณีที่ต้องแลกชีวิต เพื่อรักษาชีวิตของมารดาไว้เท่านั้น
 ศาสตราจารย์ ค ณะแพทย์ น ากรณี ศึ ก ษามาให้ นั ก ศึ ก ษาถก
กัน ท่านเล่าว่า “นี่คือประวัติครอบครัว พ่อเป็นซิฟิลิส แม่เป็น
วัณโรค มีลูกด้วยกัน 4 คนแล้ว คนแรกตาบอด คนที่2 ตาย
คนที่3 หู ห นวก คนที่ 4 เป็น วัณ โรค และตอนนี้ม ารดา
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ตั้งครรภ์ลูกคนที่ 5 พ่อแม่ยินดีที่จะทาแท้งหากคุณบอกเขา
ว่า เขาควรจะทา คุณมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร”
นักศึก ษาแพทย์ ส่วนใหญ่ ตัดสิ นใจว่ า จะแนะนาให้ท าแท้ ง
ศาตราจารย์เฉลยว่า “ยินดีด้วยครับ คุณเพิ่งฆ่าบีโทเฟน (นัก
แต่งเพลง/นักเปียโนระดับโลก) ไปเมื่อตะกี้นี้เอง”
พี่ น้ อ งที่ รั ก การท าแท้ ง โดยเจตนา นอกเหนื อ จากการ
ช่วยชีวิตแม่ คือการฆาตกรรมทั้งสิ้น
จงให้คุณค่ากับชีวิตมนุษย์ เอเมน?
พระบัญญัติในการรักเพื่อนบ้าน นอกจากจะให้เกียรติแก่เขา
ตามที่เขาควรจะได้รับแล้ว เราต้องเห็นคุณค่าชีวิตของเขา ...
3. เคารพสัมพันธภาพตามแบบพระคัมภีร์ (14)





พระวจนะไม่ได้กล่าวถึงความผิดบาปทางเพศทั้งหมดซึ่งมี
มากมายหลากหลาย เช่ น รัก ร่ ว มเพศ การมี เ พศสั ม พั น ธ์
ก่อนการแต่งงาน แต่เน้นว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา...
อะไรคือหลักการเบื้องหลังของกฏเกณฑ์นี้
การล่วงประเวณีผัวเมีย เป็นหนึ่งในความผิดบาปทางเพศ ที่
มีลักษณะที่แยกชัดจากความผิดบาปทางเพศในด้านอื่นๆ
14
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ตรงที่ การล่วงประเวณี ผัวเมีย เป็นการทาลายพันธสัญญา
ระหว่างสามีภรรยาที่มีไว้ต่อกัน ว่าจะสัตย์ซื่อต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
พี่น้องที่รัก แม้ ว่าพระบั ญญัติ นี้เกี่ ยวข้ องกั บความผิ ดบาป
ทางเพศ แต่ เ บื้ อ งหลั ง พระเจ้ า ต้ อ งการให้ เ ราเคารพเส้ น
ความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้
หากเรารักเพื่อนบ้าน เราจะไม่ทาลายความสัมพันธ์ที่เขามี
ให้ต่อกัน
ไม่ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ฉั น ท์ ส ามี ภรรยา
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เรา
จะไม่ ท าลายความสั ม พั น ธ์ ข องเขาด้ ว ยเหตุ ผ ลเดี ย วกั น
เพราะเรารักเพื่อนบ้าน เราจึง เคารพต่อความสัมพันธ์อันดี
ของเขา และพยายามที่จะทะนุบารุง รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
งามเหล่านั้นไว้มากกว่าที่จะทาลาย
หมายความว่า เราควรเคารพทุกความสัมพันธ์หรือเปล่า หา
เป็นเช่นนั้นไม่ พระวจนะได้กล่าถึงความสัมพันธ์ที่พระเจ้าไม่
พอพระทัยในหลายรูปแบบ เช่น ความสัมพันธ์ที่ผิดทานอง
คลองธรรม ผิดธรรมชาติ เราไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ผิด
ธรรมชาติ ผิดจริยธรรมเหล่านั้น
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สัมพันธภาพตามแบบพระคัมภีร์ เป็นสัมพันธภาพที่เราให้
ความเคารพนับถือ และไม่ทาลาย แต่เสริมสร้าง สนับสนุน
ถื อ เป็ น หลั ก การที่ เ ราทุ ก คนพึ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในฐานะคริสตจักร เราแสดงออกถึงการรักเพื่อนบ้าน ด้วย
การสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ความสัมพันธ์
อันดีท่ามกลางเพื่อน พี่น้อง ที่อยู่รอบข้างเรา
นับจากนี้เป็นต้นไป เราจะไม่ทาสิ่งใด อันเป็นเหตุให้เกิดการ
แตกแยกในความสัมพันธ์อันดีที่ผู้อื่นมีต่อกัน เอเมนไหมครับ
การรักเพื่อนบ้าน ไม่เพียงแค่เห็นคุณค่าชีวิต ให้เกียรติ และ
สนับสนุนสัมพันธภาพตามแบบพระคัมภีร์ แต่ยังรวมถึง...
4. เคารพในสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้อื่น (15,17)




อย่าลักทรัพย์ อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน ...
พระบัญญัติในข้อนี้ เป็นเรื่องของการเคารพในทรัพย์สินของ
ผู้อื่น
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กว่าที่ใครสักคนจะได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด เขาต้องใช้เวลาและ
จ่ายราคา หากเรารักผู้อื่น เราจะไม่ทาให้เขาเจ็บปวดด้วย
การขโมย สิ่งที่เป็นของเขา
 พี่น้องที่รัก เราจะไม่ขโมย เพราะเราไม่อยากให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
ส่งผลให้เขาสะดุดจนออกห่างจากพระเจ้า
 พูดให้ ชัดมากขึ้ นก็คื อ การขโมยเป็น การต่อต้ านพระราชกิ จ
ของพระเจ้า และต่อต้านพระลักษณะของพระเจ้า
 ยน. 10:10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทาลายเสีย
เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบ
บริบูรณ์
 วิถีของพระเจ้า เป็นการหยิบยื่นให้มากกว่า การเอาของของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน เอเมนไหมครับ
 ไม่เพี ย งไม่ไปเอามา แต่ ไม่คิดโลภอยากได้ข องๆ ผู้อื่น ด้ว ย
ความโลภนั้น มาจากธรรมชาติของความเห็นแก่ตัว เพราะ
เห็นแก่ตัวจึงอยากได้ของของผู้อื่น
 เพราะเห็นแก่ตัว จึงโลภอยากได้ของของคนอื่น เพราะโลภ
อยากได้ จึ ง ขโมย โกหก ล่ ว งประเวณี ฆาตกรรม และไม่
เคารพให้เกียรติผู้อื่นอย่างสมควร
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ลก.12:15 แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า ‚จงระวัง
และเว้นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคน
มิได้อยู่ในการทีม่ ีของฟุ่มเฟือย‛
บางครั้งเรามักใช้เวลาไปกับการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น
เราโลภต้องการสิ่งที่คนอื่นมี แต่พระเจ้าทรงทราบว่า การได้
เป็ น เจ้ า ของ ของที่ ฟุ่ ม เฟื อ ยเหล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสุ ข ที่
ยั่งยืน พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงให้สิ่งที่เราต้องการ มนุษย์จะพบ
ความพึงพอใจที่แท้จริงได้ในพระเจ้าเท่านั้น
ขอให้เราได้รักษาความพึงพอใจในพระเจ้า ผู้ทรงประทาน
บาเหน็จนิรันดร์ ดีกว่าโลภ ขโมยของเพื่อนบ้านที่นาเราไปสู่
การถูกพิพากษาลงโทษ เอเมน?
การรักเพื่อนบ้าน แสดงออกเป็น การให้เกียรติอย่างสมควร
การเห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์ การเคารพในสัมพันธภาพของ
ผู้อื่น และการเคารพในสิทธิการเป็นเจ้าของ ของผู้อื่น และ
ประการสุดท้าย
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5. เคารพในชื่อเสียงของผู้อื่น (16)
การรักผู้อื่น แสดงออกเป็น การไม่เป็นพยานเท็จใส่ร้ายใคร
เพราะนั่นเป็นการทาลายชื่อเสียงของผู้อื่น
 คส. 3:8 แต่บัดนี้ สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย คือ
ความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การพูดให้ร้าย
คาพูดหยาบโลน
 การเป็นพยานเท็จ มักมีลักษณะของการบิดเบือนความจริ ง
พูดความจริงไม่หมด พูดโกหกครึ่งหนึ่ง บ้างก็พูดเกินจริง
พูดลับหลังซุบซิบนินทา เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งถือ
เป็นการอธรรมที่ไม่ต่างจากการฆ่าฟันผู้อื่น
 รม. 1:29-30 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม ความชั่ว
ร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน
การวิวาท การล่อลวง การคิดร้าย พูดนินทา 30 ส่อเสียด
เกลียดชังพระเจ้า เย่อหยิ่งจองหอง อวดตัว ริทาชั่วแปลกๆ
ไม่เชื่อฟังบิดามารดา
 การซุบซิบนินทา เป็นเสมือนการฆ่าผู้อื่นโดยประมาท
 หากเรารั ก ผู้ อื่ น เราจะเคารพต่ อ ชื่ อ เสี ย งของผู้ อื่ น และไม่
ปรารถนาจะทาให้ผู้อื่นมัวหมอง
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สิ่งที่เราสื่อสารกันในครอบครัวของพระเจ้า คือคาจริง คาที่
ให้ชีวิต คาที่หนุนใจ และคาสะท้อนความปรารถนาที่จะก่อ
ร่างกันขึ้นในพระเจ้า
เราจะรักษาให้คริสตจักร ปราศจากคานินทา และการกล่าว
เท็จต่อผู้อื่น
หากเรามี จุ ด อ่ อ นในเรื่ อ งนี้ ผมอยากให้ เ ราได้ มี โ อกาส
อธิ ษ ฐานกั บ พระเจ้ า ในเวลานี้ ขอพระคุ ณ พระเจ้ า
เปลี่ยนแปลงเรา...ให้เราได้สารวจใจตัวเราเอง....
(ท้าทาย อธิษฐาน)
_____________Praise our Lord_______________
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