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รักษาความเชื่อ



“ดูสิว ่าลูกได้ท�าอะไรลงไปด้วยการมาเป็น
คริสเตียน! ลูกได ้ละท้ิงขนบธรรมเนียมของ
ครอบครัวเรา พ่อของลูกรู้สึกเหมือนเป็นคนล้ม
เหลวท่ีไม่สามารถรักษาครอบครัวเอาไว้ได้”

บทน� าบทน� า

รักษาความเชื่อ
ราคาของการติดตามพระคริสต์



แม่ของฉันหัวเสีย ท่านกลัดกลุ้มใจอย่างเห็น
ได้ชัดขณะทีพ่ยายามโน้มน้าวให้ฉนัละทิง้ความเชือ่
ใหม่ของฉัน ระหว่างนั้นพ่อของฉันก็ใจสลายอยู่
เงียบๆ ท่านนอนไม่หลับอยู่หลายคืน เพราะว่า
ลูกสาวของท่านได้เลือกท่ีจะละท้ิงขนบธรรมเนียม
ของครอบครัวไปติดตามพระ “ต่างชาติ”

ตอนนั้นฉันอายุ 15 และเพิ่งต้อนรับพระเยซู
คริสต์เข้ามาในชีวิต ฉันตัดสินใจเช่นนี้ด้วยความ
ช่ืนชมยินดีเป็นอย่างย่ิง โดยรู ้ว ่าฉันได้ท�าสิ่งท่ี
ส�าคัญมากๆ แต่ต่อมากลับพบว่าตัวเองตกอยู่
ท่ามกลางพายุ ฉันเจ็บปวดท่ีเห็นพ่อแม่เศร้าและ
ผิดหวังอย่างหนัก 

ฉันเริ่มนึกเหตุผลว่าท�าไมฉันจึงมาเป็นคริส-
เตียนและสงสัยว่าได้ท�าสิ่งท่ีถูกต้องแล้วหรือไม่ 
ฉันไม่ได้เป็นลูกสาวท่ีดีอย่างนั้นหรือ? ฉันควรจะ
ยึดม่ันในความเชือ่ใหม่ของฉันไหม? ฉันต้องการจะ
เป็นสาวกของพระเยซูจริงๆ หรือเปล่า? ฉันพร้อม



ท่ีจะละท้ิงความรักและการสนับสนุนจากครอบครัว
แล้วหรือ? และมันจะคุ้มค่าไหม?

ในลูกา 14:26 พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดมาหา
เราและไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้อง
ชายหญิง แม้ท้ังชีวิตของตนเองด้วย ผู้นั้นจะเป็น
สาวกของเราไม่ได้”

นั่นดูจะเป็นความท้าทายท่ีฉันก�าลังเผชิญอยู่
ในตอนนี้ ขณะท่ีแม่กดดันให้ฉันเปลี่ยนใจ ฉันรู้สึก
เหมือนกับว่าต้องเลือกระหว่างพระเยซูกับพ่อแม่
ของฉัน ถ้าฉันอยากเชื่อฟังพ่อแม่และไม่ท�าให้
พวกท่านเสียใจ ฉันก็ต้องละท้ิงความเชื่อใหม่นี้  
แต่ดเูหมือนพระเยซูก�าลงัขอให้ฉัน “เกลยีด” พ่อแม่
ตัวเอง พระองค์ทรงหมายความอย่างนั้นจริงๆ 
หรือ? ถ้าฉันจะยังรักพ่อแม่ของฉัน และไม่ติดตาม
พระองค์จะได้ไหม?



คุณก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ีคล้ายๆ กันนี้
อยู่หรอืเปล่า? ครอบครวัหรอืชุมชนของคุณคดัค้าน
ความเช่ือในพระเจ้าของคุณไหม? คุณถูกกดดัน
ให้ปฏเิสธความเชือ่ของคุณเพือ่กลบัไปหาความเชือ่
ในอดีตหรือเปล่า และคุณสงสัยอยู่หรือไม่ว่าความ
เช่ือนี้คุ้มค่ากับความเจ็บปวดไหม?

ขอให้ฉันได้แบ่งปันเรื่องราวของฉันกับคุณ

เฉิน เพ่ย เฟิน
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เชื่อในพระสัญญา

หนึ่ง

“จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะ

รอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”

- กิจการ 16:31



10 รักษาความเชื่อ

ฉันเกิดในครอบครัวชาวจีนสิงคโปร ์หัว
โบราณ พ่อแม่ของฉันมีเช้ือสายจีนแคะ

ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลุ่มภาษาหลักของคนจีน เราถูก
เลี้ยงดูมาให้นับถือเทพเจ้าต่างๆ ของจีนเช่นเดียว
กับครอบครัวคนจีนท่ัวไป เรายังจุดธูปและเผา
ของใช้จ�าเป็นต่างๆ ไปให้บรรพบุรุษไว้ใช้ในชีวิต
หลังความตาย ความเช่ือและการปฏิบัติเหล่านี้นับ
ว่าเป็นสิ่งส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับ “คนจีน” เป็นสิ่งท่ี
หลายคนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและ
ลักษณะของเชื้อชาติเรา

เม่ือคนท่ีเติบโตมาในขนบธรรมเนียมเช่นนี้ได้
ตัดสินใจมาเป็นคริสเตียน พวกเขาไม่ได้เพียงถูก
มองว่าละท้ิงความเช่ือดัง้เดมิของตนเองเท่านัน้ แต่
ยังถูกมองว่าทรยศต่อประเพณีท่ีสืบทอดมาด้วย 
พวกเขาน�าความอับอายมาสู่ครอบครัวและชุมชน
โดยการติดตามศาสนาต่างชาติ และให้ความจงรัก
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ภักดีกับพระต่างชาติ ในโอกาสส�าคัญต่างๆ เช่น 
งานแต่งงานหรืองานศพ พ่อแม่ของพวกเขาจะ 
“เสียหน้า” และจะถูกผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเลี้ยงลูก
ได้ไม่ดี พวกเขายังไม่ให้เกียรติพ่อแม่เพราะจะไม่
สามารถประกอบพธิทีางศาสนาให้กบัพ่อแม่ได้หลงั
จากท่ีพวกท่านเสยีชวีติ  รวมถงึไม่สามารถดแูลชีวติ
หลังความตายของพวกท่านได้อย่างเหมาะสม

ส�าหรับพ่อของฉันแล้วสิ่งเหล่านี้ย่ิงเป็นเรื่อง
ส�าคัญ เพราะท่านเป็นพี่ชายคนโตของบ้านและมี
ต�าแหน่งส�าคัญในสมาคมจีนแคะ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ี
รกัษาและยึดถอืขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดมิของ
คนจีนโดยรวมและคนจีนแคะอย่างเป็นทางการ 

พ่อรู ้สึกว่าการท่ีฉันมาเป็นคริสเตียนจะน�า
ความอับอายขายหน้ามาให้ท่าน อย่างท่ีแม่ได้
บอกไว้ว่า พ่อรู้สึกว่าท่านเป็นตัวอย่างไม่ดีท่ีไม่ได้
เลี้ยงลูกให้รักษาธรรมเนียมดั้งเดิมของเราไว้อย่าง
เหมาะสม
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แต่ท้ังหมดนี้ไม่ส�าคัญเลยเม่ือฉันตัดสินใจท่ีจะ
ตดิตามพระครสิต์  ในตอนน้ันสิ่งเดียวท่ีฉันกงัวลคอื 
การเช่ือในพระเยซูเป็นเรื่องท่ีสมเหตุสมผลไหม  
ก่อนหน้านั้นฉันตั้งค�าถามเช่น “ฉันเป็นใคร?  
วัตถุประสงค์ของฉันบนโลกใบนี้คืออะไร? เหตุใด
โลกจึงวุ่นวายขนาดนี้และมีทางแก้ไขไหม? จะเกิด
อะไรข้ึนหลังจากฉันตายไปแล้ว?” คริสตศาสนาดู
เหมือนจะมีค�าตอบท้ังหมดนี้

เรื่องท้ังหมดเริ่มต้นเม่ือเวโรนิก้าเพื่อนคริส-
เตียนของฉันได้อธิบายเรื่องข่าวประเสริฐให้ฉันฟัง 
เธอแบ่งปันถึงสิ่งท่ีเธอเรียนรู้จากพระคัมภีร์ ชวน
ฉันไปงานประกาศต่างๆ และให้ฉันดูพระคัมภีร์ 
เช่น ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 
เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มี
ชีวิตนิรันดร์”

ในตอนแรกข้อพระคัมภีร์นี้ฟังดูไม่เข้าท่าเลย 
มันจะเป็นจริงได้อย่างไร? คริสเตียนรอบข้างฉัน



พ่อรู้สึกว่า

การที่ฉันมาเป็นคริสเตียน

จะน�าความอับอายขายหน้า

มาให้ท่าน
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ไม่ได้ดูเป็นคนท่ีมีชีวิตดีกว่าใครสักเท่าไหร่ ชีวิต
พวกเขายังคงต่อสู้ด้ินรน เช่นนั้นอะไรคือประเด็น
ในการมาเป็นคริสเตียนล่ะ? แล้วส�าหรับพระเยซู 
พระองค์ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งท่ีมีผมสีน�้าตาล
และตาสีฟ้าหรอกหรือ? 

ถึงแม้ฉันจะต้ังค�าถามต่างๆ เกี่ยวกับชีวิต แต่
ชีวิตของฉันในเวลานั้นก็ เป ็นไปด ้วยดี ฉันมี
ครอบครัวท่ีเปี่ยมไปด้วยความรัก เป็นท่ีชื่นชอบ
ในกลุม่เพือ่นฝงู ไปได้ดีท้ังในด้านกฬีาและการเรยีน  
ไม่ได้รูส้กึว่าฉันจ�าเป็นต้องมีพระเจ้า  ถงึแม้ว่าความ
เช่ือแบบคริสเตียนจะตอบค�าถามของฉันได้อย่าง
สมเหตุสมผล ฉันก็ไม่ได้เห็นความส�าคัญท่ีจะต้อง
มอบความไว้วางใจส่วนตัวเพื่อติดตามพระเยซู

แต่ในคืนหนึ่งขณะท่ีก�าลังนอนอยู่บนเตียง
ฉันรู้สึกว่างเปล่า ฉันจึงอธิษฐานว่า “พระเจ้า ถ้า
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆ ขอพระองค์ส�าแดง
ให้ฉันเห็นได้ไหม?” 
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หลังจากนั้นไม่นาน ในบ่ายวันเสาร์ขณะท่ีฉัน
ก�าลังเดินไปร้านขายไอศกรีมก็มีคนแปลกหน้า
มาทักฉัน เธอขอแบ่งปันข่าวประเสริฐกับฉัน เพื่อ
รักษามารยาทฉันจึงตอบตกลง ในตอนนั้นฉัน
เคยฟังข่าวประเสริฐมาหลายครั้งแล้ว จนถึงขนาด
ท่ีสามารถพูดทวนข้อพระคัมภีร์ได้ แต่มีบางอย่าง
เกิดข้ึนในวันนั้น เม่ือผู้หญิงคนนั้นแบ่งปันข้อพระ
คัมภีร์ยอห์น 3:16 กับฉัน ข้อพระคัมภีร์นั้นได้พุ่ง
ตรงเข้ามาในจิตใจของฉัน

นี่ไม่เกี่ยวกับสิ่งท่ีผู ้หญิงคนนั้นพูดหรือวิธีท่ี
เธอพูด และก็ไม่ใช่เสียงในหัวของฉันเองด้วย ใน
ช่วงเวลานั้นฉันเช่ือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
สัมผัสฉัน และความจริงจากพระธรรมยอห์น 3:16 
ได้ผ่านสมองเข้าสู่หัวใจของฉัน ทันใดนั้นฉันได้
เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของพระค�าข้อนั้น ฉัน
ได้เห็นว่า “โลก” ท่ีพระเจ้า “ทรงรัก” นั้นรวมถึงฉัน
ด้วย ฉันสัมผัสได้ถึงน�้าหนักของความบาปแล้ว
ตระหนกัว่าตวัเองเป็นคนบาปท่ีเลวร้ายมากเพยีงไร 
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และฉันต้องการพระเยซูมากขนาดไหน  ในที่สุดฉัน
ก็เข้าใจว่าท�าไมพระองค์จึงต้องมาสิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขนเพื่อฉัน และฉันก็รู้สึกซาบซึ้งถึงความรัก
มากมายท่ีพระองค์ทรงมอบให้กับฉัน เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักฉัน ฉันตระหนักแล้วว่าพระองค์ได้
ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพือ่ฉัน 
เพื่อว่าเม่ือฉันวางใจในพระบุตร ฉันจะไม่พินาศแต่
มีชีวิตนิรันดร์

เม่ือฉันเข้าใจถึงความจริงข้อนี้ ฉันก็ไม่อาจ
หยุดร้องไห้ได้ เป็นครั้งแรกท่ีฉันตระหนักว่าตัวเอง
เป็นคนบาป  ในขณะเดยีวกนักร็ูส้กึซาบซ้ึงท่ีพระเจ้า
ทรงมอบการอภัยให้ ในวันนั้นเองฉันได้สารภาพ
บาปต่อพระเยซูและต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของฉัน

อย่างไรก็ตาม ไม่นานนักความชื่นชมยินดีท่ี
ฉันมีก็กลับกลายเป็นความกังวลใจ ฉันครุ่นคิดถึง
ผลท่ีจะตามมาจากการตัดสินใจของตัวเอง และ
ทันใดนั้นก็ตระหนักว่าพ่อแม่ของฉันจะรู ้สึกและ



ความจริงจาก

พระธรรมยอห์น 3:16

ได้ผ่านสมองเข้าสู ่

หัวใจของฉัน
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ตอบสนองอย่างไร ฉันท�ำอะไรลงไปเนี่ย? ฉันคิด  
พ่อแม่ของฉันจะว่ำอย่ำงไรเม่ือท่ำนทรำบ?

แต่ผู้หญิงคนนั้นให้ความม่ันใจกับฉันว่า การ
ท่ีฉันเป็นคริสเตียนคนแรกของครอบครัวเป็น
เหตุการณ์ส�าคัญทางฝ่ายวิญญาณ เธอเตือนใจฉัน
ถึงเปาโลและสิลาส ซ่ึงหลังหลุดพ้นจากคุกอย่าง
อัศจรรย์แล้วก็ได้ย่ืนมือเข้าช่วยนายคุก (กิจการ 
16:30-31) เมื่อนายคุกถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้องท�า
อย่างไรจงึจะรอดได้” พวกเขาบอกกบันายคกุว่า “จง
เช่ือและวางใจในพระเยซูเจ้า และท่านจะรอดได้ท้ัง
ครอบครัวของท่านด้วย”

แน่นอนว่า เปาโลกับสิลาสไม่ได้หมายความว่า
ครอบครัวของนายคุกจะรอดได้เพียงเพราะว่าตัว
นายคุกเองเช่ือวางใจในพระเจ้า ความรอดเป็น
เรื่องเฉพาะตัวที่แต่ละคนจะตอบสนองต่อพระเจ้า 
ไม่สามารถ “ส่งต่อ” หรือสืบทอดได้ อย่างไรก็ตาม
พระกิตติคุณได้เริ่มเข้ามาถึงชีวิตคนในครอบครัว
ผ่านคนๆ แรกในบ้านท่ีได้หันมาหาพระคริสต์  
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เป็นการเปิดประตูให้คนในบ้านได้ยินและได้เห็น
พระกิตติคุณท�างาน กิจการ 16:32 บอกกับเราว่า  
หลังจากท่ีนายคุกเช่ือแล้ว เปาโลและสิลาส “จึง
กล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้นายคุกและ
คนท้ังปวงท่ีอยู่ในบ้านของเขาฟัง” 

พระธรรมต่างๆ เหล่านี้ให้ความหวังกับฉันว่า
วันหนึ่งพ่อแม่และพ่ีน้องของฉันจะมารู ้จักกับ
พระเจ้าเช่นกัน ฉันได้รับโอกาสท่ีจะเป็นผู้ส่งสาร
คนแรก เป็นพยานเรื่องพระกิตติคุณคนแรกให้กับ
ครอบครัวของฉัน แต่ก่อนอ่ืนฉันต้องเผชิญกับ
การคัดค้านของครอบครัว
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