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คํานําจากผูเรียบเรียง
เมื่อครั้งหนึ่ง มีกลุมอันธพาลกลุมหนึ่งไดเดินเขามาหาหลวง
พอนักบวชผูชราภาพ จําศีลอยูในวัดแหงหนึ่ง และกลาววา “พวกเราจะ
มาเอาของทั้งหมดที่มีอยูในกุฏิของทาน” นักบวชชราภาพกลาววา “เอา
เลยสิ หลานเอย เอาไปไดเ ลย จะเอาอะไรก็เ อาไป” พวกนั้น ไมรอชา
กวาดเอาของไปหมดกุฏิและจากไป แตพวกนั้นไมไดเอาถุงเงินที่มีเงิน
เก็บรักษาซ อนไวอยูในนั้นไปดวย ผูเฒาควาถุงเงินนั้นและไลตามเด็ ก
หนุมกลุมนั้น พลางตะโกนเรียกวา “ไอหนุมเอย! กลับมาเอานี่มา เอ็งลืม
ไว” ดวยความแปลกใจ โจรกลุมนั้นไมเพียงไมเอาถุงเงินนั้น แตยังคืน
สิ่งของทั้งหมดที่กวาดออกมาคืนใหแกหลวงพอชราภาพ และตางพูดกัน
วา “นี่แหละ บุรุษของพระเจาอยางแทจริง”
เรื่ อ งที่ เ ล า มา เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ประมาณศตวรรษที่ 6 หลั ง
คริสตกาลในปาเลสไตนเรื่องดังกลาวถูกบันทึกโดยนักบุญยอหน มอสกฮ
และเปนหนึ่งในเรี่องอีกมากมายที่กลาวถึงเกียรติประวัติของนักบุญใน
คริสตจักร และเปนที่เลาตอๆ กันมาจากผูเห็นเหตุการณ
หลวงพอชราภาพทานนี้ไมไดเทศนาใหแขกผูไมไดรับเชิญ
ฟง ไมไดตอวาตักเตือน ไมไดขมขู และไมไดเกลี้ยกลอม แลวอะไรละ ที่
ทําใหโจรอันธพาลเหลานั้นเกิดอาการกลับตัวกลับใจ และคิดที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไดทําไป ?
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นั้นก็เพราะพวกเขาไดเห็น สิ่งที่แตกตาง ไปในพอชราภาพ
นั้น พวกเขา เห็นบุรุษแหงพระเจา
มีเพียงแคมนุษยที่ซึ่งร่ํารวยในพระเจาเทานั้น ที่จะเปนอิสระ
และหลุดพนจากบวงของลาภยศและเงินทอง ซึ่งเปนสิ่งที่ผูกมัดความเปน
มนุษยใหกลายเปนทาสไป มีเพียงแคมนุษย ผูซึ่งตั้งหลักหยั่งรากลึกลงใน
พระเจาเทานั้น ที่จะสามารถรักษาความสงบและความเอื้ออาทรในจิตใจ
ของตนเอาไวไดอยางไมคลาดเคลื่อนในยามที่ความชั่วทั้งหลายเขามา
ผจญ แตเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่สะกิดใจของโจรกลุมนั้นกลับหาใชสิ่งอื่นใด
นอกไปจากความรักของหลวงพอชราภาพที่มีตอพวกเขา จริงแทแนนอน
ทีเ ดี ย วที่ มีเ พี ย งคนที่จิ ต ใจเขา ถึง ความเหมื อ นในพระเจ า ที่ จ ะสามารถ
ประสบกับความรักที่มหาศาลตอคนที่ไมรูจัก ที่เขามาหาเพื่อตองการปลน
ตนเอง และที่จะสามารถใหความใสใจตอสิ่งที่พวกเขาเหลานั้นตองการ
มากกวาที่ตัวเองตองการไดอยางแทจริง
หากจะพูดในอีกทางหนึ่ง กลุมอันธพาลไดเห็นคนที่สามารถ
ทํา หลักคําสอนของพระเจานํามาใช ได จริ ง สิ่ง ที่เ กิด ขึ้นคงไม สามารถ
เกิดขึ้นได ถาหากวาความศรัทธาของตัวนักบวชนั้นจํากัดอยูแตเพียงที่จริย
วัตรทางพิธีกรรมศาสนา การเครงในคําสอน หรือการเทศนาคําพูดสวยๆ
ทางศาสนาเพียงอยางเดียว โดยที่ไมไดมีประสบการณจริงในพระคริสต
บุคคลเหลานี้ในคริสตจักรออรโธด็อกซเรียกกันวา หลวง
พอนักบุญ คริสตจักรของเรานี้ในชวงระยะเวลากวา 2,000 ป ที่ผานมา
ตางเล็งเห็นความสําคัญของการรักษาหลักธรรมที่ไดรับมาจากพระอัคร
สาวก และประสบการณการเขาถึงพระคริสตของทานเหลานั้น โดยไมให
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ผิดเพี้ยนไป ดวยเหตุนี้คริสตจักรออรโธด็อกซจึงสามารถใหกําเนิดนักบุญ
ผู ป ระเสริ ฐ ทั้ ง หลายมากมายที่ นํ า ประสบการณ แ ห ง ชี วิ ต นิ รั น ดรบน
สวรรคมาสูผืนโลกแหงนี้
หนังสือที่ทานกําลังถืออยูในมือนี้ รวบรวมขึ้นมาเพื่อเปด
โอกาสใหแกทานผูอานทั้งหลายไดเขาถึงประสบการณทางจิตวิญญาณ
ของคริสตจักรโลกตะวันออก ในหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมบทนิยาม และ
หลักธรรมตางๆ ทั้งหมด 300 บทของนักบุญกวา 50 องค จากหลายหลาย
ที่ ทั้งปาเลสไตน ซีเรีย กรีซ เซอรเบีย มอนเตเนโกร จอรเจีย ดวยเหตุที่วา
ในชวง 1,000 ปแรกหลังคริสตกาล ศาสนจักรตะวันตก (โรม) ยังรวมอยู
เปนหนึ่งเดียวกับศาสนจักรออรโธด็อกซ ดวยเหตุนี้ในหนังสือเลมนี้จึงมี
ทั้งบทความของนักบุญตางๆ ที่เคยอาศัยจาริกในบริเวณประเทศอิตาลี
อังกฤษ ฝรั่งเศส ตูนีเซีย ในปจจุบันทั้งหมดเหลานี้ลวนรวบรวมเขาเปน
มรดกทางจิตใจทั้งปวงของศาสจักรออรโธด็อกซ หลักธรรมที่เกาแกที่สุด
ที่ถูกบันทึกไวในหนัง สือเลมนี้นั้น ถูกเขีย นขึ้นเมื่อ ชว ง 50 ป หลังของ
ศตววรษที่ 1 สวนหลักธรรมที่ใหมลาสุด คือ ชวง 50 ปหลังของศตวรรษ
ที่ 20
ไมวาทานนั กบุญเหลานั้นจะเคยอยูที่ใด หรือเคยเปนใคร
เคยอยูอยางไร นักบุญทั้งหลายเหลานี้ตางพูดถึงแตหลักความจริงในพระ
คริ ส ต อ ย า งเดี ย วกั น ด ว ยเหตุ นี้ ถ อ ยคํ า ของนั ก บุ ญ ทั้ ง หลายจึ ง ต า ง
สอดคลองซึ่งกันและกัน ในสมัยศตวรรษที่ 19 นักบุญอิกนาทีย (เบรียน
ชานินนอฟ) ไดตั้งขอสังเกตไวอยางหนึ่ง วา
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“ในค่ําคืนหนึ่งในฤดูใบไมรวง ขาไดมองดูทองฟาที่กระจาง
และประดับไปดวยหมูดาวตางๆ มากมายนับไมถวน ที่ตางสองแสงอยาง
เดียวกันมาถึงผืนโลก ขาไดพร่ํากับตัวเองวา คําสอนตางๆ ของนักบุญก็
เฉกเชนนั้น และเมื่อในตอนกลางวันของฤดูรอน ขาก็ไดมองไปยังทะเล
อันกวางใหญที่ปกคลุมไปดวยเรือเดินสมุทรมากมาย แลนไปมาโดยอาศัย
ลมทะเลเดียวกัน ไปในจุดมุงหมายเดียวกัน ไปยังทาเรือเดียวกัน ขาจึงพูด
กับ ตนเองวา ข า นั้นก็ เ ป น ดั่ง คํ า สอนของนัก บุ ญต า งๆ และเมื่ อ ใดที่ข า
ไดรับฟงเสียงขับกลอมของนักรองประสานเสียง ที่รองผสมผสานเสียงที่
แตกตางกันเขาเปนบทเพลงเดียวกันนั้น ขาจึงไดพูดแกตนเองวา แนแท นี่
เปนดังเชนคําสอนของหลวงพอนักบุญ” นักบุญอิกนาทีย (เบรียน ชานิน
นอฟ)
ขาพเจาเชื่อมั่นเปนแนแทวา หนังสือรวบรวมคําสอน และ
หลักธรรมของหลวงพอนักบุญเลมไมโตนักเลมนี้จะนาสนใจ และเปน
ประโยชนไมเพียงแตสาธุชนชาวคริสตทั้งหลาย แตยังรวมไปถึงทุกคนที่
ศรั ท ธาในหลั ก ความจริ ง มี สิ่ ง ที่ ถู ก รวบรวมอยู ใ นนี้ ม ากมายที่ เ ป น
ประโยชนแกตัวขาพเจาเอง และเปดตาสวางใหเห็นคําตอบตอคําถามที่
รบกวนใจ และชวยใหไดครุนคิด ไตรตรองในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
ขาพเจาเอง และขาพเจาจึงไดตัดสินใจแบงปนสาระเหลานี้ที่เปนที่ตรึงใจ
ขาพเจารวมกับทุกๆ คนเพื่อเปนกุศลทาน
พระสังฆานุกร กิออรกี่ มักซีมอฟ
8 มกราคม 2011
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ก. พระเจากับเรา
ความสุข
๑. “คนเหลานั้นทั้งหลายที่คนหาความสุขภายนอกใจของ
ตน ชางหลงผิ ด ไปเสีย นี่ คน หาในประเทศอื่ นและในการเดิ นทาง ใน
สมบัติและชื่อเสียง ในการมีลาภและความสะดวกสบายของชีวิต ในสิ่งที่
นาหลงใหลพึงพอใจและในสิ่งที่วางเปลา ซึ่งตางก็อยูบนความทุกขเปน
รากฐาน! การสรางหอคอยแหงความสุขภายนอกใจเรานั้น ก็เหมือนกับ
สรางบานในที่ที่มีแผนดินไหวอยูตลอดเวลา ความสุขอยูในใจเรานั้นเอง
และผูที่ประเสริฐแลว คือผูที่จะเขาใจไดเองวาความสุขคือหัวใจที่สะอาด
บริสุทธิ์ เพราะหัวใจแบบนี้เองที่เปนพระบัลลังกสถิตของพระเจา ดวย
เหตุนี้ พระองคจึงตรัสถึงผูที่มีหัวใจแบบนี้ วา “เราจะอยูในเขาทั้งหลาย
และจะดําเนินในหมูพวกเขา และเราจะเปนพระเจาของเขา และเขาจะ
เปนประชาชนของเรา” (2 โครินธ 6:16) อะไรอีกเลาที่นอกเหนือจากนี้ที่
เขาจะไมมีอีก ไมมีหรอก ไมมีจริงๆ เพราะพวกเขาตางมีสิ่งประเสริฐเลิศ
เลออยูแลวในใจของพวกเขา นั่นก็คือ องคพระผูเปนเจานั่นเอง” (นักบุญ
เนคตารีย เอกินสกี่ “หนทางสูความสุข”, บทที่ 1)
๒. “จิตใจที่รักพระเจา ในพระเจาและในพระองคเพียง
พระองคเดียวเทานั้นที่ใจจะมีความสงบในทุกหนทางเดิน ที่มนุษยตาง
เลือกเดินอยูนั้น พวกเขาจะไมสามารถไดอะไรไปจากโลกนี้เลย จนกวา

พวกเขาจะไดเขาถึงความหวังตั้งมั่นในองคพระผูเปนเจา” (สาธุคุณ อี
ซาค ซีริน “คํา”, 56, 89)
สัจธรรม
๓. “ความจริ ง ไม ใ ช ค วามคิ ด ไม ใ ช คํ า พู ด ไม ใ ช
สัมพันธภาพของสิ่งตางๆ ไมใชกฎ ความจริงเปนบุคคล เปนสิ่งที่มีตัวตน
ซึ่งเขาถึง และแทรกซึมเขาไปในทุกสิ่งที่มีตัวตนอยู และมอบชีวิตใหแก
ทุกสิ่ง ถาหากคนหาความจริง ด วยความรัก และเพื่อความรั กแลว ละก็
ความรักก็จะเปดเผยความเจิดจรัสของใบหนาของตนใหแกเจาถึงขนาดใด
ก็ตามที่เจาจะสามารถรับได โดยไมมอดไหมไปในความรอนแรงนั้น”
(นักบุญนิโคลัย แหงเซอรเบีย “แนวคิดเกี่ยวกับความดีและความชั่ว”)
๔. “ไมมีพระคริสตอื่นหรือความจริงอื่นใด เมื่อสีของคลื่น
เปลี่ยนไป จริงๆ แลวตัวมันเองไมไดเปลี่ยนไป เชนกันกับความจริง ที่สื่อ
ออกมาด ว ยภาษาต า งๆ นานา แต ใ นแก น แท ข องมั น ไม ไ ด เ ปลี่ ย นไป
เพราะในธรรมชาติของความจริงมันเองนั้นมันเปนหนึ่งเดียว ความจริงไม
อาจแตกแยก หากแตแตกแยกก็เพียงเพราะดวยปากของผูใชคารมคมคาย
โสโครกเทานั้น” (สาธุคุณ เอฟริม ซีริน)
๕. “อะไรหรือ คือ ความจริง ? ความจริง ก็คือ พระคริสต
ในรางมนุษยและเรื่องขาวประเสริฐของพระองค และสิ่งที่ไมจริงก็คือ สิ่ง
ที่ไมเกี่ยวกับพระองค สิ่งที่ไมใชขาวประเสริฐของพระองค และตรงขาม
กับขาวประเสริฐนัน้ ดวยเหตุนี้ความเชือ่ ในพระคริสต ก็คือ “การรับใช
ความจริง” (2 โครินธ 3:9) ใครที่ไมรับใชพระคริสต ผูนั้นก็ไมรับใช
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ความจริง ในเมื่อทุกความไมจริงเปนบาปฉันใด ทุกบาปทั้งหลายก็เปน
ความไมจริงฉันนั้น” (สาธุคุณ อีอุสติน โปโปวิช, 1 ยอหน 5:17)
พระเจาคิดอยางไรกับเรา ?
๖. “พระเจารักเรามากยิ่งกวาที่พอหรือแมหรือเพื่อนหรือ
ใครซักคนคนหนึ่งจะรัก หรือมากยิ่งไปกวาที่เราจะสามารถรักตัวเราเอง
ได” (นักบุญ ยอหน นักเทศน)
๗. “นักบวชทานหนึ่งเลาใหฟงวา เมื่อคราวที่เขาเจ็บปวย
หนัก แมของเขาไดกลาวกับพอวา “ลูกของเราชางทรมานอะไรอยางนี้
ฉันยอมแมกระทั่งที่จะใหคนเชือดเฉือนฉันออกเปนชิ้นๆ ถานั่นจะทําให
ลูกของฉันหายจากการทรมานได” นั่นแหละคือ รูปแบบของความรัก
ของพระเจาที่มีตอมนุษยทุกคน พระเจาสงสารมนุษยอยางยิ่ง ถึงขนาดที่
ยอมรั บ ความทรมานแทนพวกเขา เหมื อ นแม ที่ รั ก ของลู ก และยั ง รั ก
มากกวาเสียอีก แตหากที่จะเขาใจความรักอันยิ่งใหญนี้โดยปราศจากพร
ประทานของพระวิญญาณใครก็ไมอาจเขาถึงได” (หนังสือของสาธุคุณ
ซีลวน แหงอาโฟนา, 9:10)
๘. “พระเจารักมนุษยทุกคน แตใครที่คนหาพระองค ผูนั้น
เปนผูที่พระเจามอบความรักใหมากกวา พระเจาจะประทานพระเมตตา
อันยิ่งใหญแกผูที่พระองคทรงเลือก เพื่อที่พวกเขาจะไดโอบกอดโลกใบนี้
ดวยความรักเดียวกันกับที่พระองคทรงรักพวกเขา โลกทั้งใบ และในใจ
ของพวกเขาเหลานั้นจะมีไฟลุกโชนเพื่อชวยเพื่อนมนุษยใหรอดพนจาก
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บาปและไดเห็นพระศิริของพระเจาดวยกัน” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน
แหงอาโฟนา, 9:8)
ใครกันที่จะไดรูจักกับพระเจาอยางใกลชิด
๙. “(กอนที่จะใหมนุษยเขาใจภาพรวมของ) ปรามิดแหง
อียิปต คนนั้นจะตองเชื่อคนที่ไดใกลชิดโดยตรงกับปรามิดเหลานี้เสียกอน
หรือไมก็เคยใกลชิดกับปรามิดเสียเองโดยไมมีบุคคลที่สาม เฉกเชนกัน
หากมนุษยตองการเขาใจเกี่ยวกับองคพระผูเปนเจา กอนอื่นเขาจะตองเชื่อ
คนที่เคยยืนอยูเคียงขางและยังคงใกลชิดอยูถึงปจจุบันโดยตรงกับองค
พระผูเปนเจา หรือไมก็เพียรพยายามอยางหนักเพื่อเขาใกลชิดกับพระองค
ใหได” (นักบุญนิโคลัย แหงเซอรเบีย “แนวคิดเกี่ยวกับความดีและความ
ชั่ว”)
๑๐. “ในเมื่อความหวานน้ําผึ้งไมไดเปนดั่งคําพูด หากแต
ตองลองลิ้มชิมรสเชนใด ความดีของพระเจาตอมนุษยก็ไมอาจถายทอด
ด ว ยเพี ย งคํ า พู ด สอนสั่ ง เท า นั้ น ถ า หากเราไม เ ข า ถึ ง ลึ ก ซึ้ ง ในความ
ประเสริฐของพระเจาดวยตนเอง” (นักบุญวาซีลี ผูยิ่งใหญ “สนทนาใน
บทสดุดี”หนา 29)
๑๑. “คนที่ร่ํารวยและมีอํานาจมากมายคงยอมสละสิ่งมีคา
ทั้ ง ปวงเพี ย งเพื่ อ ได เ ห็ น พระพั ก ตร ข องพระเจ า หรื อ พระมารดาของ
พระองค แตไมใชความร่ํารวยที่จะหาซื้อองคพระเจาได แตเปนใจที่ถอม
และออนนอม คนที่ยากจนต่ําตอยที่สุดก็สามารถออนนอมและเขาถึงพระ
เจาไดโดยไมจําเปนตองมีเงินทองหรือของมีคาเพื่อที่จะรูจักพระเจา สิ่งที่
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ตองมีคือ ความเปนคนถอมใจและอารีย” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน
แหงอาโฟนา, 1:11,21)
๑๒. “ไมวาเราจะเรียนมากเทาไร ก็ยังไมอาจเขาใจถึงพระ
เจาไดถองแท ถาหากเราไมดํารงชีวิตตามวิถี ธรรมที่พระองคทรงตรัส
เพราะพระเจา ไมไ ด เ ข า ใจไดด ว ยวิ ท ยาศาสตร แตใ นด ว ยพระจิต นั ก
ปรัชญาและนักวิชาการมากมายเขาถึงความเชื่อในพระเจา เชื่อวาพระองค
มีจริง แตไมเคยรูจักพระองคอยางแทจริง” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน
แหงอาโฟนา, 8:3)
เราควรคิดอยางไรเกี่ยวกับพระเจา
๑๓. “จงมีใจที่จะเกรงและสยบตอองคพระเจาเสมอ และ
จําไววาพระเจาอยูกบั เราเสมอในทุกที่ ไมวาเจาจะเดินหรือนั่ง” (นักบุญ
เกนนาดี แหงคอนสแตนติโนเปล “โซทอง”, 14)
๑๔. “เมื่ อ เรามี พ ระเจ า เราจะไม ก ลั ว แต สิ่ ง ที่ กั ง วลใจ
ทั้งหลายจงวางในพระองค และพระองคจะดูแลเรา เชื่อโดยปราศจาก
ความคลางแคลงใจ และพระเจาจะชวยเจาตามน้ําพระทัยของพระองค”
(สาธุคุณ วารโซโนฟ ผูยิ่งใหญ “ผูนํา”, 166)
๑๕. “เราควรรักมนุษยทุกคนอยางสุดจิตสุดใจ แตความ
เชื่อ มั่น นั้ น ให ว างไวใ นพระเจ า พระองค เ ดี ย ว และรั บ ใชพ ระเจ า เพี ย ง
พระองคเ ดีย ว เพราะพระองค ค อยคุ มครองเรา และเหลา เทวดาก็ค อย
ช ว ยเหลื อ เรา ส ว นมารศั ต รู ทั้ ง หลายไม มี อํ า นาจฤทธิ์ เ ดชใดที่ จ ะทํ า
อันตรายเราได แตถาหากพระเจาจะทอดทิ้งเราไปละก็ ไมวาเพื่อนฝูงเรา
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หรือใครก็จะผละไปจากเรา และเหลามารทั้งหลายก็จะมีฤทธิ์เดชเหนือเรา
ได” (สาธุคุณมักซิม นักเทศนา “บทวาดวยความรัก”, 4:95)
๑๖. “ถามนุษยจะไมกังวลในสิ่งใดๆ เกี่ยวกับตนเองเพื่อ
เห็นแกความรักของพระเจาและความดีของพระองคตอเราแลว ขอใหเรารู
ไววาพระเจานั้นทรงเปนหวงเรา นั่นแหละคือความหวังอันแทจริงและ
หลักแหลม แตถามนุษยหมกมุนอยูแตกับเรื่องของตนเองอยางเดียว และ
อธิษฐานตอพระเจาเพียงเมื่อเกิดภัยลําบากที่ตนเองไมอาจแกไขไดมาถึง
ตน และเริ่มคาดหวังใหพระเจาใหทรงชวยเหลือเรา ความหวังแบบนั้นมัน
ลมๆ แล ง ๆ และเป นเท็ จ ความหวั ง อั น แท จ ริ ง มี เ พี ย งเพื่ อ ค น หาสรวง
สวรรคของพระเจา หัวใจจะไมมีความสงบจนกวาจะไดพบกับความหวัง
อันนี้ เพราะความหวังนี้ทําใหเราวางใจลง และทําใหเติมเต็มความปติใน
ใจเรา” (สาธุคุณเซราฟม แหงซาโรวา “คําสั่งสอน”, 4)
พระเจาดูแลเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยาง
๑๗. “อยาพูดวา สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญ สวนสิ่งนี้เกิดขึ้น
โดยตัวของมันเอง ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยู ไมมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมเปนไป
ตามระเบียบ หรือเปนไปตามกําหนด ไมมีสิ่งใดที่ไรความหมาย และไมมี
เหตุบังเอิญที่มันเกิดขึ้น ผมบนศีรษะของคุณมีกี่เสน แตละเสนพระเจาไม
เคยลืมนับ เห็นไหมวาแมแตสิ่งที่เล็กนอยที่สุดก็ยังมีความหมาย สายพระ
เนตรของพระเจาไมเคยมองขามสิ่งใด” (นักบุญวาซีลี ผูยิ่งใหญ)
๑๘. “ความจริงที่ไมนาคลางแคลงใจ คือ พระเจตนารมย
อันยิ่งใหญของพระเจาทรงปกแผไปถึงทั่วทุกสรรพสิ่งที่มีอยูในโลกอยาง
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แทจริง พระเจาไดทรงจัดเตรียมทุกอยางไวพรอมและทรงดูแลเกี่ยวกับทุก
เรื่อง นี้เองที่เปนประดุจความรักความเอาใจใสของบิดาแหงสรวงสววรค
ที่อั ค รสาวกเปโตรผู ป ระเสริ ฐ กล า วไวว า “จงละบรรดาความกระวน
กระวายของท า นไว กั บ พระองค เพราะว า พระองค ท รงห ว งใยท า น
ทั้งหลาย” (1 เปโตร 5:7), (นักบุญอิลิยา มินยาทีย เทศนาในคราวถือศีล
อดครั้งใหญ, 1)
๑๙. “เปาหมายของพระเจตนารมยของพระเจา อยูที่มนุษย
ทุกคน ที่ลวนหลากหลายในการถูกความชั่วครอบงํา เพื่อพระองคจะได
ทรงนําพาพวกเขากลับมารวมกันดวยความเชื่อที่ถูกตองและความรักใน
จิตวิญญาณ ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงยอมทนทุกขทรมาน “แตเพื่อจะ
รวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจาที่กระจัดกระจายไปนั้น ใหเขาเปนพวก
เดียวกัน” (ยอหน 11:52), (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความ
รัก”, 4:17)
ผูที่ไดรูจักกับพระเจา
๒๐. “ยิ่งมนุษยดํารงชีวิตในฝายวิญญาณมากเทาไร เขาก็
จะยิ่งเขาถึงวิญญาณมากเทานั้น เขาจะเริ่มเห็นพระเจาในทุกๆ สิ่ง ในทุก
สิ่งเขาจะเห็นการสําแดงตนและพระศิริของพระองค ตลอดเวลาและใน
ทุกที่เขาจะเห็นตนเองอยูกับพระเจา และยึดติดกับพระเจาแตเพียงผูเดียว
แตหากมนุษยยิ่งดํารงชีวิตกับฝายเนื้อหนังมากเทาใด เขาก็จะเห็นในทุก
สิ่งเปนเนื้อหนังไปหมด เขาจะไมเห็นพระเจา แมแตในขณะที่พระองค
ทรงสําแดงและเปลงพระศิริอยางที่สุด เพราะเขาจะเปนเพียงแคเนื้อหนัง
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วัตถุ ในทุกที่และตลอดเวลา เขาจะพูดวา “ไมมีพระเจาในสายตาเรา”
(สดุดี 35:2), (นักบุญยอหน แหงครอนชตาดท ชีวิตของอาตมาในพระ
คริสต 1:5)
๒๑. “เมื่อจิตใจเขาถึงความรักของพระเจาโดยผานพระจิต
แลว เมื่อนั้นก็จะเริ่มรูสึกไดวา พระเจาทรงเปนพระบิดาของเรา ที่แสน
สนิท แสนใกลชิด แสนรักใคร แสนดีที่สุด และไมมีความสุขอื่นใดจะดี
ไปกวาการรักพระเจาทั้งหัวจิตหัว ใจและปญญาเหมื อนที่เรารักตนเอง
และเมื่อรักแบบนั้นเกิดขึ้นในใจเรา อะไรๆ ก็ทําใหเรามีความสุขไปได”
(หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 9:15)
๒๒. “อยาหงุดหงิด หากวาไมรูสึกวาความรักของพระเจา
อยูในตัวเรา แตใหเราตระหนักและครุนคิดถึงพระองค วาพระองคทรง
เปยมดวยเมตตา และถือหางจากบาป และน้ําพระทัยที่เปยมลนของพระ
เจาจะทรงชวยเหลือเจาเอง” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา,
9:16)
๒๓. “เมื่อโยนตะปูเขาไปในกองเพลิง มันก็จะถูกเผาจน
รอนและเปลงแสงรอนเหมือนเปลวไฟนั้น เชนกันกับมนุษยเราเมื่อได
สดับฟงพระธรรมของพระเจา และดํารงชีวิตตามมรรคานั้น เจาก็จะเปน
เหมือนดั่งองคพระเจา” (สาธุคุณซิมิโอน แหงไดบาบา “คําเทศนา”, 26)
๒๔. “จิตใจที่ไดรูจักกับพระเจาแลวอยางเต็มเปยม จะไม
แสวงหาสิ่งอื่นใดอีก และจะไมยึดติดกับสิ่งอื่นใดในโลกนี้ หากแมแตจะ
ยกจักรวรรดิให ใจนั้นก็จะไมอยากไดเลย เพราะความรักของพระคริสต
นั้นชางออนหวาน และเปยมปติ และทําใหดีใจถึงขนาดที่ชีวิตอันเลิศเลอ
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อยางราชาก็ไมอาจหักหามใจนี้ไปได” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหง
อาโฟนา, 9:13)
พระคริสตและพวกเรา
๒๕. “มีสิ่งเดียวที่ตองแสวงหาคือ การจะไดอยูกับพระเยซู
คริสตเจา ผูที่ร่ํารวยคือผูที่ไดอยูกับพระองค เปนไปไดแมแตคนที่อยูบน
โลกนี้อยางต่ําตอยอดสูที่สุด สวนคนที่แสวงหาและสะสมแตสิ่งของวัตถุ
บนโลกก็จะไมไดอะไรหลงเหลือ ไมวาทางวัตถุหรือทางจิตใจ ผูแสวงหา
อาณาจักรสวรรคนั้น เปนนายที่แทจริงเหนือโลกทั้งใบนี้” (นักบุญ อิกนา
ที่ (เบรียน ชานินนอฟ) “สังฆบิดร หลวงพอเยฟเกนี่”)
๒๖. “กระแสของวัตถุตางๆ ที่ไมถาวรเหลานี้นําพาเราให
หลงไป แต ใ นกระแสนั้น ก็ ยั ง มี ตน ไมต น หนึ่ง เติ บ โต นั่ นคื อ พระเยซู
คริสต พระองคทรงนอมรับพระวรกายของมนุษย และเสียสละพระกาย
นั้นแลวไดเสด็จสูสรวงสวรรค พระองคทําตนเหมือนคนทั่วไปในกระแส
นั้น หากกระแสนั้นจะพัดพาเจาให ลอยหายหรือก็จงเกาะตนไมนั้นไว
ความหลงในโลกมนุษยพัวพันเจาไวหรือ ก็จงเกาะพระคริสตไวเพื่อชวย
เจา พระองคยอมกลายเปนเหมือนเจาที่ไมเปนอมตะ เพื่อจะไดทําใหเจา
เปนนิรันดรเหมือนพระองค ชางแตกตางเสียนี่กระไรระหวางคนสองคน
ในห อ งขั ง มื ด ถ า หากคนหนึ่ ง เป น ผู ต อ งหา ส ว นอี ก คนเป น ผู ม าเยี่ ย ม
บางครั้งเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนของเรา และดูเหมือนกลายเปนวาเราจะเหมือน
พวกนักโทษนั้น แตเปลาเลย มันแตกตางนัก ทวาคนหนึ่งถูกขังเพราะ
ความรู สึ ก ผิ ด ส ว นอี ก คนมาเพราะรั ก ในมนุ ษ ย เช น กั น กั บ ความตาย
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ความผิดจะกักขังเราไว แตวาพระคริสตมาหาเราโดยเปยมดวยน้ําพระทัย
เมตตา พระองคเขามาในหองขังมืดในฐานะผูปลดปลอย เพื่อยอมรับเปน
ผู ต อ งหาแทนเรา” (ออกั ส ติ น ผู ป ระเสริ ฐ “จดหมายเหตุ แ ก ช าวปาร
เธียนส”, 2:10)
๒๗. “มนุษยในโลกจําเปนตองเลือกแกปญหาหนึ่งนั่นคือ
จะอยู กั บ พระคริ ส ต หรื อ จะต อ ต า นพระคริ ส ต และทุ ก คน ไม ว า จะ
ประสงคอันใด จําเปนตองเลือกตอบคําถามนี้ วาจะเปนผูรักพระคริสต
หรือจะเปนผูตอตานพระคริสต ไมมีทางเลือกที่สาม” (สาธุคุณ อาอุสติน
(โปโปวิช) “ขออธิบายชี้แจง ตอ 1 ยอหน 4:3”)
๒๘. “ทําปญญาของตนใหสะอาดปราศจากความโกรธ
และความคิดที่นาละอายทั้งหลาย แลวเจาจึงจะไดรูวา พระคริสตจะสถิต
อยูในตัวเจา” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก”, 4:76)
การเกรงกลัวตอพระเจา (ความเกรงกลัวที่จะไปลบหลูความ
รักของพระเจาที่มีตอเราดวยบาป)
๒๙. “การเกรงกลัวตอพระเจาทําใหจิตใจสวาง ขจัดความ
โสมมออกไปจากใจ ใหแรงกระหายลดลง และขับไลความมืดมัวชั่วชา
ออกจากจิตใจ และทําใหใจเราสะอาด ความเกรงกลัวตอพระเจา คือ สุด
ยอดของสติปญญา หากไมมีสิ่งนี้แลว ก็ไมมีอะไรดีทั้งนั้น ใครที่ไมเกรง
กลัวตอพระเจา คนนั้นก็เปดประตูใหแกมารเขามาทํารายตัวเอง” (สาธุ
คุณ เอเฟรม ซีริน)
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๓๐. “คนเราจะมี ค วามเกรงกลั ว ต อ พระเจ า ก็ ต อ เมื่ อ
ตระหนักถึง ความตายของตนเอง และความทรมานในการถูกลงโทษ
เพราะบาป ถาหากเรามาใตรตรองในทุกๆ คืนวา วันหนึ่งๆ เราไดทําอะไร
ไป และไตรตรองในเชาแตละวันวา คืนหนึ่งๆ เราไดทําอะไรและเราได
ทําใหคนอื่นเปนที่เดือดรอนใจหรือไม” (สาธุคุณ คุณพอโดโรธี “คําสอน
จรรโลงใจ”, 4)
๓๑. “บาปทําใหมนุษยขลาดกลัว สวนชีวิตที่แทจริงใน
พระคริสตทําใหเขากลาหาญ” (นักบุญ ยอหน นักเทศน “เกี่ยวกับเรื่อง
รูปเคารพ”, 8:2)
๓๒. “ใครที่เปนทาสของพระเจา คนนั้นก็จะมีความเกรง
กลัวเพียงแคตอพระผูบันดาลนั้น แตใครที่หาไดเกรงกลัวพระเจาไม คน
นั้นก็มักจะกลัวไปหมดทุกเรื่องแมแตเมื่ออยูใตชายคาบานตัวเอง ความ
กลั วคือ ผลของความไมเ ชื่อ ใจที่ หยิ่งยโสคือ ทาสของความกลั ว การ
เชื่อมั่นในตนเอง และจะเปนไปไดถึงขนาดที่วาสะทานแมแตเพียงเสียง
อันออนไหวและกลัวแมแตเงาของตัวเอง” (สาธุคุณ ยอหน เลียสตวิชนิก
“เลียสตวิตซา”, 21.11.1,4)
๓๓. ”ใครที่เกรงกลัวตอพระเจา ผูนั้นก็จะอยูเหนือความ
กลัวทั้งหลาย เขาจะละทิ้งออกจากความกลัวทั้งหลายในโลกนี้ไปเสียหมด
และจะไมมีอะไรเขามาทําใหเขาสะทานไปได” (สาธุคุณ เอเฟรม ซีริน
“เกี่ยวกับความเกรงตอพระเจาและวันพิพากษาสุดทาย”)
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ความไมเชื่อ
๓๔. “ความเท็ จเป น สิ่ ง ที่ ทํ าใหเ ราออกห างจากพระเจ า
และมี เ พี ย งความเท็ จ ความคิ ด ที่ เ ท็ จ คํ า พู ด เท็ จ ความรู สึ ก เท็ จ ความ
ปรารถนาเท็จ เหลานี้คือแหลงรวมของความเท็จทั้งหลาย ที่นําเราไปสูการ
ไมมีชีวิต ภาพลวงตา และการตัดขาดจากพระเจา” (นักบุญนิโคลัย แหง
เซอรเบีย “แนวคิดเกี่ยวกับความดีและความชั่ว”)
๓๕. “พระเจาจะไมทรงปรากฎองคตอจิตที่หยิ่งยโส คนที่
อวดดีตอใหฉลาดรูหนังสือสักกี่พันเลม ก็ไมมีทางเขาใจพระเจาไปได
เพราะพระจิตของพระองคจะไมทรงสถิตแกใจที่หยิ่งยโสนั้น พระเจา
เขาถึงไดดวยพระจิตเทานั้น” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา,
3.11)
๓๖. “คนเราเข า ใจในพระเมตตาของพระจิ ต ได ม าก
เทาไหร เราก็สามารถวิเคราะหพิจารณาถึงเรื่องของพระเจาไดมากเทานั้น
เพราะวาเราไมสามารถคิดและวิเคราะหเรื่องตาง ๆ ที่เรายังไมเห็นและไม
รูมากอนหรือไมเคยไดยินมากอนได นักบุญตางกลาววา พวกเขาเคยเห็น
พระเจา สวนอีกพวกบอกวา พระเจาไมมีจริง เห็นไดชัดวา พวกเขาพูด
แตกต า งกั น เพี ย งเพราะคนหนึ่ ง ไม รู จั ก พระเจ า แต ก ารที่ ไ ม รู ไม ไ ด
หมายความวาพระเจาไมมีจริง นักบุญตางพูดกันถึงเรื่องที่วา พวกเขาได
เห็นจริง ๆ และไดรูสิ่งที่เห็น” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา,
8:9)
๓๗. “ความหยิ่งยโสปดกั้นไมใหเราเขาถึงวิถีของความ
เชื่อ สําหรับคนที่ไมเชื่อ ขาพเจาขอใหคําแนะนําดังนี้ คือ ปลอยใหพูดวา
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“พระเจา ถาพระองคมีจริง โปรดจงนําแสงสวางมาสูขาและขาจะรับใช
พระองคดวยสุดจิตสุดใจ และดวยความคิดที่ออนนอมและความพรอมที่
จะรับใชพระเจา พระองคจะไมรีรอที่จะประทานแสงสวางแกใจเขา และ
เมื่อใจของเจารูสึกถึงการสถิตของพระเจา เจาก็จะรูสึกวาพระองคไดให
อภัยบาปของเจาหมดแลวและรักเจา และจากประสบการณตรงนี้เองเจา
จะรูวาพระเมตตาแหงพระจิตเจาจะเปนพยานใหแกจิตวิญญาณของเราถึง
การรอดจากบาปของเรา และเมื่อเราประสงค ก็จงกูรองไปใหกองโลกวา
“พระเจาชางรักเราเสียนี่กระไร” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟ
นา, 3:6)
๓๘. “ความเชือ่ ที่จริงใจและรอนแรงในพระเจา จะมีก็แต
ในคนที่รักษาตนเองใหพนจากบาป ความเชื่อจะคงอยูก็ตอ เมื่อเรามี
จริยธรรม” (สาธุคุณ นิคอน โอปตินสกี่)

.
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ข. โลกทางฝายวิญญาณ
ความชั่วและบาป
๓๙. “ความเท็จคือ การหลงผิดทางปญญาสวนความชั่วคือ
การหลงผิดในทางเจตนารมณ สัญญาณบงบอกความเท็จและความชั่ว คือ
การตัดสินพระทัยของพระเจาเอง สิ่งที่พระองคสอนเรานั้นคือ ความจริง
สวนสิ่งที่สอนใหเราปราถนานั้น คือ สิ่งที่ดีงาม สวนสิ่งอื่นนอกเหนือจาก
นี้ที่ตรงกันขาม นั่นแล เต็มไปดวยความเท็จและความชั่ว” (นักบุญ นิโค
ลัย คาวาซีลา “7 คําเกี่ยวกับชีวิตในพระคริสต”, 7)
๔๐. “โลกของเราถูกควบคุมดวยผูบงการ 2 อยางและ
แหลงอํานาจ 2 แหลง นั่นคือ ไมพระเจา ก็ซาตาน สิ่งตางๆ ที่ดีในโลก
มนุษยมีตนกําเนิดจากพระเจา สวนสิ่งที่ไมดีนั้น มาจากซาตาน สรุปแลว
อะไรดีก็เปนของพระเจา อะไรชั่วก็คือมาจากซาตาน” (สาธุคุณ อิอุสติน
(โปโปวิช) “ขออธิบายชี้แจง ตอ 1ยอหน 3:11”)
๔๑. “ไมใชอาหารที่ชั่วราย แตเปนความตะกละตะกราม
และไมใชการใหกําเนิดที่ชั่ว แตเปนการสําสอน และไมใชเงินทองเองที่
ชั่วราย แตเปนความโลภหลงรักในเงินทอง และไมใชชื่อเสียงเกียรติยศ
หากแตเปนความใฝหาทะเยอทะยาน และหากเปนเชนนี้ ก็แสดงวาใน
โลกนี้ไมมีอะไรชั่วราย หากแตถูกใชอยางไมถูกตองเทานั้น” (สาธุคุณมัก
ซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก”, 3:4)
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๔๒. “พระเจาและความบาปตางตั้งอยูใน 2 ฝงที่แตกตาง
กัน ไมมีใครที่สามารถมองพระพักตรพระเจาไดตาเปลา โดยไมหันหลัง
ใหกับบาปของตนเองเสียกอน เมื่อมนุษยหันหนาเขาหาพระเจาแลว ทุก
เสนทางของเขาก็จะนําพาเขาไปยังพระเจา เมื่อคนๆ นั้นผละออกจากพระ
เจาทุกเสนทางของเขาก็จะนําเขาไปสูความตาย เมื่อใดที่คนละออกจาก
พระเจาทั้งทางวาจาและทางใจ เมื่อนั้นคนๆ นั้นก็ไมสามารถทําอะไรได
อีกแลวนอกจากการไปสูความเสื่อมโทรมทั้งทางกายและทางใจจนถึง
ที่สุด” (นักบุญนิโคลัย แหงเซอรเบีย “แนวคิดเกี่ยวกับความดีและความ
ชั่ว”)
อิสรภาพ
๔๓. “ในความเป น จริ ง มี เ พี ย งอิ ส รภาพเดี ย ว นั่ น คื อ
อิสรภาพจากพระคริสต ที่ปลดปลอยเราจากบาป ความชั่ว และซาตานทั้ง
ปวง อิสรภาพนี้เชื่อมตอเราเขากับพระเจา อิสรภาพอื่นนั้นนาสะพรึงกลัว
ไมมีความเปนจริง และในความเปนจริงคือ มันทําใหมนุษยกลายเปนทาส
ไป” (สาธุคุณ อีอุสติน โปโปวิช, ผูนําวีรกรรมและพระธรรม, 2:36)
๔๔. “มี เ พี ย งความเชื่ อ อย า งเดี ย วที่ ไ ม ต ายจากเราไป
เหมือนสิ่งอื่นๆ ที่จบลงเพียงบนโลกใบนี้ ความเชื่อใหพลังแกเราในการที่
จะไมหลงพะวงกับสิ่งใดในชีวิตเราที่แสนดอยคานี้ และทําใหเราเพียร
รักษาความเชื่อและกลาเดินกาวขามสิ่งต่ําชาสามานย และการถูกดูถูก คน
ที่จะเปนอิสระไดมีเพียงคนที่เชื่ออยางลึกซึ้งและดวยใจจริง และมีเพียง
การพึ่งพาจากพระเจาเพียงอยางเดียวในชีวิตของเขาที่ไมเปนการลดคุณคา
15

ความเปน มนุ ษย และไมแ ปลงมนุ ษย ให ก ลายเป น ทาสที่น า สงสาร แต
ตรงกันขาม เปนการเชิดชูทาสผูนั้น” (ผูทรมานตน อเล็กซานเดอร เมเด็ม
“จดหมายถึงลูก”, 1922)
๔๕. “หลายคนอยากเขาใจวา ความสามารถและการไม
แปรเปลี่ยนในสิ่งที่ตนเองตองการทํานั้นคือ อิสรภาพ แตคนจํานวนมาก
ที่หลงลึกไปในบาป ตัณหา และความดางพรอยของตนเอง จริงๆ แลวเปน
คนที่ไขวหาเพีย งอิ สรภาพผิวเผินภายนอกตราบเทา ที่กฎจะเอื้อใหเ ขา
เขาถึงได แตคนที่ประสงคเพียงอิสรภาพแบบนั้น เขาใชมันเพียงเพื่อชวย
เขาถึงการตกเปนทาสภายในใจของเขาเทานั้น อิสรภาพที่แทจริงคือ ความ
สามารรถในการทําสิ่งตางๆ ของมนุษยผูที่ไมออนขอตอบาป และไมตก
เปนทาสในการดูถูกคนอื่น เปนการเลือกสิ่งที่ดีกวาในสัจธรรมของพระ
เจา และนําสิ่งนั้นมาใชในชีวิต ดวยพระพรตามน้ําพระทัยของพระเจา นั่น
แหละ คือ อิสรภาพที่แทจริงที่ไมเปนที่นาละอายตอฟาหรือดิน” (นักบุญ
ฟลาเรต แหงมอสโคว “คําในวันพระราชสมภพของพระเจาซารนิโคลัสที่
1”, ป 1851)
๔๖. “พระเจาทรงประสงคที่จะใหเรารักกันและกัน และ
ในอิสรภาพเหลานี้ ใหเราเดินอยูในความรักของพระเจาตอผูใกลชิดเรา
ในที่นี้ก็เกิดเปนอิสรภาพและภราดรภาพ แตในทางโลก ภราดรภาพไมมี
หรอก เพราะมันไมจําเปนสําหรับจิตใจ ไมใชทุกคนจะเปนพระมหากษัตริย
ได ไมใชทุกคนจะเปนพระสังฆราชหรือเจานาย แตในทุกสถานะสังคม
ทุกคนสามารถรักพระเจาได และทําใหพระเจาพึงพอพระทัยได และมี
เพียงแตสิ่งนี้เทานั้นที่สําคัญที่สุด และใครในโลกยิ่งรักพระเจามาก คน
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นั้นก็ยิ่งสูงสงในอาณาจักรของพระองค” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน
แหงอาโฟนา, 8:23)
เปาหมายของชีวติ
๔๗. “ชาวคริสตทุกคนตองคนหาหนาที่ของตน และหา
แรงดลใจที่จะทําตนใหเปนคนดีตลอดเวลา ถาเราดํารงชีวิตโดยปราศจาก
ความพยายามและการมีความหวังที่ จะเปนคนดี เราก็จะกลายเปนชาว
คริสตเพียงแตชื่อ แตไมใชในความเปนจริง หากปราศจากความบริสุทธิ์
ใจแลว ไมมีทางที่จะเขาถึงพระเจาได และไมมีทางเขาถึงความประเสริฐ
ของพระองคได จริงอยูที่พูดกันวา พระเยซูคริสตมายังโลกเพื่อชวยเหลือ
ผูมีบาป (1 ทิโมธี 1:15) แตเราไมสามารถหลอกตนเองไปไดวา เราจะ
สามารถรอดจากบาปไดโดยยังเปนมนุษยที่ทําบาป พระเยซูชวยคนบาป
โดยหยิบยื่นวิธีที่ทําใหเขาเหลานั้นพนจากบาปได” (นักบุญ ฟลาเรต แหง
มอสโคว “คํากลาวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 1847)
๔๘. “การเข า ถึ ง ความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ ไม ใ ช เ พี ย งเรื่ อ งของ
นักบวชทั้งหลาย อยางที่คนทั่วไปคิดเทานั้น หากแตเปนเรื่องของทุกคน
ทั้งคนที่มีครอบครัวแลว คนทํางานไมวาอาชีพใด คนที่มีชีวิตบนโลกนี้
เพราะพระโอวาทของพระเจาเกี่ยวกับความสมบูรณและความบริสุทธิ์นั้น
พระเจาไมไดใหแกนักบวชอยางเดียว แตใหแกทุกคน” (นักบวชผุท น
ทุกขทรมาน โอนูรีย กากาลยุค)
๔๙. “เป า หมายสํ า คั ญของชี วิ ต เรานั้ น คื อ การสนทนา
ธรรมกับพระเจาอยางจริงจัง ดวยเหตุนี้เองที่พระบุตร พระเยซู ทรงเสด็จ
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มาจุติเปนมนุษย เพื่อสอนเราใหเขาถึงการเขาสนทนาธรรมกับพระเจา ที่
ถูกทําลายตัดขาดไป เพราะความบาปของมนุษยชาติ โดยผานทางพระ
บุตรคือพระเยซู เราสามารถเขาหาและสนทนากับพระเจา พระบิดาของ
เรา และสามารถเขาถึงเปาหมายในชีวิตเราได” (นักบุญ ฟโอฟาน ซาท
โวรนิก “จดหมายถึงคนหลายคน”. 24)
๕๐. “เหมือนกับเวลาที่คนเดินทางออกศึกสงคราม พวก
เขาไมไดออกศึกเพื่อความสนุก หลงใหลในสงคราม แตเพื่อรอดกลับมา
จากสงคราม เชนกันเราไดมายังโลกมนุษยนี้ไมใชเพื่อหลงใหลสนุกไป
กับโลกใบนี้ แตเพื่อรอดออกไปจากโลกนี้ คนทั้งหลายไปสงครามเพื่อ
อะไรที่ยิ่งใหญกวาสงคราม เชนเดียวกัน เมื่อเรากําลังผานชีวิตในโลกนี้
ไป เราก็อาศัยเพียงเพื่ออะไรที่ดีกวา นั่นคือ เพื่อชีวิตที่เปนนิรันดร ดวย
เหตุนี้ ทหารจึงดีใจที่ไดกลับบานหลังสงคราม เชนเดียวกันกับ ชาวคริสต
ก็ควรรําลึกถึงวันสุดทายของตน และดีใจที่จะไดกลับไปหาพระบิดาใน
สวรรค” (นักบุญนิโคลัย แหงเซอรเบีย “แนวคิดเกี่ยวกับความดีและความ
ชั่ว”)
นักบุญ

๕๑. “ความประเสริฐแทคือ ใจที่ถอมเพราะใจนั้นจะรัก
พระเจา ใจที่ถอมเหนือสิ่งอื่นใดคือใจของพระมารดา และเปนแบบอยาง
ของความประเสริฐของครรภผูใหกําเนิดทั้งหลายบนโลก และอํานาจใดๆ
ทั้งสิ้นในสวรรคตางรับใชทาน และองคพระผูเปนเจาเองก็เปนผูมอบพระ
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มารดาเพื่อชวยแบงเบา และชวยเหลือพวกเรา” (หนังสือของสาธุคณ
ุ
ซีลวน แหงอาโฟนา, 3:14)
๕๒. “ใครที่รักเรา เราก็รัก และเราจะยกยองเชิดชูผูที่ยก
ยองเชิดชูเรา” (สุภาษิต 8:17, 1พงศกษัตริย 2:30) พระองคทรงตรัสดังนี้
เกี่ยวกับนักบุญของพระองค นักบุญทั้งหลายพระองคไดทรงมอบพระจิต
ไวให และพวกเขาเหลานั้นก็รักเราในพระจิตนั้น นักบุญทั้งหลายจะได
ยินเสียงคําอธิษฐานของพวกเรา และไดรับพลังในการชวยเหลือพวกเรา
จากพระเจามอบใหพวกเรา สิ่งเหลานี้เปนที่รูกันดีในหมูชนชาวคริสต”
(หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 8.1.8)
๕๓. “มีคนจํานวนมาก รูสึกวานักบุญชางหางจากพวกเขา
เหลื อ เกิ น แต ค วามจริ ง พวกเขาทํ า ตั ว เองออกห า งจากพวกนั กบุ ญ เอง
ตางหาก และนักบุญก็ใกลชิดกับคนที่รักษาพระโอวาทของพระเยซูคริสต
และมีพระจิตเมตตาของพระจิตเจา ในชั้นสวรรคทุกสิ่งเคลื่อนไปดวยพลัง
ของพระจิตเจา แตบนโลกนี้ก็เชนกัน พระวิญญาณของพระเจายังคงสถิต
อยูในพระวิหารของเรา พระองคอยูในที่ลับ พระองคอยูในพระวาจาของ
พระเจา อยูในจิตวิญญาณของผูที่เชื่อในพระเจา พระวิญญาณเชื่อมตอคน
ที่เชื่อทั้งหลายเขาไวดวยกัน ดวยเหตุนี้นักบุญจึงอยูใกลกับเรามาก และ
เมื่อเราสวดมนตอธิษฐานถึงพวกเขา พระวิญญาณจะไดยินเสียงอธิษฐาน
ของเรา และจิตใจของเราจะรูสึกไดวาพวกเขาก็อธิษฐานเพื่อพวกเราใน
ยามนั้นเชนกัน” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 7:3)
๕๔. “นักบุญคลายกับองคพระผูเปนเจา แตพวกเขาเปน
เพียงแคคน ซึ่งรักษาตนในพระโอวาทของพระเยซู ดูคลายพระเยซู สวน
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คนที่ใชชีวิตตามตัณหาอารมณของตนเองและไมไดสารภาพตอบาปของ
ตน คนเหลานั้นก็ดูคลายบุตรหลานของซาตาน ขาพเจาคิดวา ถาความลับ
นี้เปดเผยใหแกคนทั่วไป พวกเขาก็คงจะเลิกรับใชอํานาจมาร และแตละ
คนก็ค งพยายามจะเข า หาพระเจา เพื่ อ เป น เหมือ นพระองค ให ไ ด อ ย า ง
เต็มที่” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 8:9)
๕๕. “เมื่อจิตใจของพระมารดาเจามีพระวิญญาณบริสุทธิ์
สถิตอยู เมื่อยามที่พระจิตเจาเปนเหมือนญาตสนิทของเหลาพระอัครสาวก
เหลาศาสดาผูเผยพระวจนะของพระเจา เหลานักบุญและผูทรงธรรม เมื่อ
นั้ น ใจก็ จ ะไม อ าจหั กห า มเพื่ อ หนี อ อกไปยั ง โลกภายหน า และไม อ าจ
หยุดยั้ง ใจนั้นจะเฝาถวิลและเวาวอน และไมอาจหยุดเฝาอธิษฐานไดเลย
และแมแตกระทั่งกายจะเปนทุกขไปและอยากพักผอนเสีย แตเมื่อกายเอน
ตั ว ลง ใจยั ง คงมุ ง ไปหาพระเจ า เพื่ อ ไปยั ง อาณาจั ก รของนั ก บุ ญ ของ
พระองค” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 1:28)
พระคัมภีร
๕๖. “พระวจนะนําเราไปหาพระเจา และเปดทางแกการ
รู จั ก พระเจ า ” (นั ก บุ ญ ยอห น นั ก เทศน “การสนทนาธรรมเรื่ อ งข า ว
ประเสริฐ” ยอหน 59:2)
๕๗. “ในหมูโรคภัยตางๆ ที่เกาะกินรางกายมนุษยนั้นไมมี
สักสิ่งเดียว ไมมีทั้งทางจิตใจ ทั้งทางรางกาย ที่จะไมสามารถรับการรักษา
ให ห ายไม ไ ด โ ดยพระวจนะของพระเจ า ” (นั ก บุ ญ ยอห น นั ก เทศน
“สนทนาธรรมเรื่องขาวประเสริฐ บทยอหน 29:1”)
20

๕๘. คนที่ตาไมอาจมองเห็นแสงไมสามารถเดินไดตรง
ตามทางฉันใด ผูไมเห็นแสงพระธรรมจากพระวจนะของพระเจาก็จักพร่ํา
ทํ า บาปอยู ต อ ไป เพราะมั ว แต เ ดิ น อยู ใ นความมื ด อั น มั ว มิ ด มหาศาล”
(นักบุญ ยอหน นักเทศน “สนทนาธรรมเรื่องขาวประเสริฐ บทโรมัน
0:1)
๕๙. “คนที่มีใจถอมและดํารงชีวิตทางฝายวิญญาณ อาน
พระวจนะของพระเจา จะรับเอาความผิดชอบมาไวกับตนเองทั้ง หมด
ไมไดโยนใหแกผูอื่น” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 1:6)
๖๐. “อะไรก็ตามที่คุณเจอในพระวจนะของพระเจา ก็จง
คนหาจุดประสงคที่แทจริงของคําพู ดนั้น เพื่อ ใหตัว เองสามารถเขาถึ ง
เบื้องลึกของจิตใจของนักบุญได และเขาใจนัยลึกซึ้งนั้นอยางชัดเจน กอน
จะอานพระวจนะของพระเจา อยาเริ่มโดยไมไดสวดอธิษฐานกอน เพื่อขอ
พรจากพระเจา เพราะการอธิษฐานเปนกุญแจสําคัญในการเขาใจสิ่งที่ถูก
ถายทอดออกมาทางพระวจนะ” (สาธุคุณ อีซาค ซีริน “คํา”, 1:85)
๖๑. “เมื่อใดก็ตามที่ไดเริ่มอานหรือฟงพระวจนะของพระ
เจา จงอธิษฐานแกพระเจา ดังนี้วา “ขอองคพระเยซูเจา โปรดทรงสดับฟง
และทรงหันพระเนตรมาหาขาพระองคเพื่อใหขาพระองคจะไดสามารรถ
ฟ ง พระวจนะของพระองค แ ละเข า ใจได แ ละทํ า ตามพระประสงค
พระองค” จงอธิษฐานอยางนี้ตลอดเวลา เพื่อใหปญญาของตนเองเปด
สว า ง และพระเจ า จะได เ ป ด เผยพลั ง ของพระวจนะของพระองค คน
จํานวนมากที่หวังพึ่งในปญญาความเขาใจของตน ตางหลงทาง” (สาธุคุณ
เอเฟรม ซีริน)
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๖๒. “ บ า ป ห นั ก ยิ่ ง สํ า ห รั บ ค น ที่ ห ยิ่ ง ย โ ส ที่ อ า น
วรรณกรรมทางโลกกอน แลวมาอานพระวจนะของพระเจา แลวสิ่งที่พวก
เขาพูดออกมากลับถือเปนเหมือนกฎเหล็กของพระเจา และไมพยายามที่
จะเขาใจในแกนแทของความคิดของศาสดาหรืออัครสาวกตางๆ แตกลับ
หาขอความที่ไมตรงความหมายออกมาจากพระวจนะพระเจา ทําใหดู
เหมือนวาเปนเรื่องดี ทั้งที่ไมรูเลยวา นั้นเปนการสอนที่ผิดวิสัย การแปลง
ความหมายของพระวจนะของพระเจาและนําพระวจนะมาพลิกแพลงให
เขาหาเจตนารมณของตน โดยไมดูความขัดแยงที่เห็นไดชัด สิ่งเหลานี้มี
อยูในเด็กและนักตมตุนในการพยายามสอนในสิ่งที่ตัวเองก็ไมรูจักและ
เขาใจถองแท” (เยโรนีม ผูประเสริฐ “จดหมายถึงนักบุญปาฟลีน”)
ธรรมเนียมจารีตศักดิ์สิทธิ์
๖๓. “ถาใครตองการหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอก และใช
ชีวิตในความเชื่ออยางมีสติ ก็จําเปนตองปกปองความเชื่อของตนเองดวย
การใหความสําคัญแกพระวจนะของพระเจาเปนอยางแรก จากนั้นจึงถือ
ปฏิบัติตามดวยธรรมเนียมจารีตศักดิ์สิทธิ์ แตแนนอน ใครบางคนอาจจะ
ถามวา แลวถาพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์สมบูรณแบบและเพียงพอสําหรับทุก
อย า งแล ว ละก็ ทํ า ไมจึ ง ยั ง จํ า เป น ต อ งมี ธ รรมเนี ย มจารี ต ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็
เพราะวาพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ไมไดเขาใจตรงกันทุกคน ตางคนตางเขาใจ
กันคนละแบบ จนสามารถที่จะพูดไดวา หลายคนก็หลายความคิด แตที่
ถูกตองคือตองเขาใจดวยหลักความเชื่อทางศาสนา เพราะฉะนั้นธรรม
เนียมจารีตศักดิ์สิทธิ์คืออะไรละ ก็คือสิ่งที่คนทุกคนในคริสตจักรเขาใจ
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ตรงกันนั่นเอง คือสิ่งที่ทุกคนยอมรับวาใช ไมใชสิ่งที่คนคิดตีความเอาเอง
สิ่ง ที่เ ราตอ งทํ า กับ ศาสนา ไมใชเ รานํา ศาสนาไปในทางที่ เ ราอยากให
เป น ไป แต คื อ การเดิ น ตามในทางที่ ศ าสนานํ า เราไป และไม ใ ช ก าร
ถายทอดสิ่งที่เราคิดเองแกลูกหลานของเรา แตเปนการรักษาสิ่งที่เราไดรับ
มาจากบรรพบุรุษของเราตอไป” (สาธุคุณ วีเคนที่ ลีรีนสกี่ “บันทึกของ
เปเร กริน”)
๖๔. “อยานึกเหิมไปตีความเอาเองจากพระคัมภีรบริสุทธิ์
และคั ม ภี ร อื่ น ๆ ในไบเบิ้ ล พระวจนะในไบเบิ้ ล ถู ก ถ า ยทอดโดยพระ
ศาสดาพยากรณและพระอัครสาวกตางๆ และไมไดเอยขึ้นมาเองโดยโดย
นึ ก อยากจะเอ ย แต เ ป น พระจิ ต ได ท รงตรั ส พระวจนะของพระเจ า ดล
บันดาลผานพระศาสดาพยากรณและอัครสาวกและถูกตีความโดยหลวง
พอองคตางๆ และนั้นเองที่พระวจนะและการตีความเหลานั้นก็ตองอาศัย
พระจิตเจาเทานั้น มีเพียงแคการตีความอยางนี้อยางเดียวที่ศาสนจักรออร
โธด็อกซและลูกหลานของศานจักรที่แทจริงเทานั้นที่ยอมรับ” (หลวงพอ
อิกนาทีย เบรียนชานินนอฟ “เกี่ยวกับการอานพระคัมภีร”)
๖๕. “บางครั้งที่ชาวโปรแตสแตนตญี่ปุนเขามาหาขาพเจา
และขอใหขาพเจาอธิบายความหมายบางประการในไบเบิ้ล ขาพเจาพูดวา
“พวกคุณก็มีสาธุคุณ นักมิชชันนารีของตัวเองมิใชหรือ ก็ไปถามพวกเขา
สิ” พวกเขาตอบวายังไงหรือ พวกเขาบอกวา “เคยถามแลว แตเขาบอกวา
เขาใจอยางที่อยากจะเขาใจ แตขาพเจาอยากจะเขาใจความหมายที่แทจริง
ไมใชความเห็นสวนตัวของฉันเอง” พวกเราชาวออรโธด็อกซไมใชอยาง
นั้ น ทุ ก อย า งโปร ง ใสและมี ค วามหวั ง แจ ม ชั ด และมั่ น คง เพราะว า
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นอกจากพระคั ม ภี ร ไ บเบิ้ ล แล ว พวกเรายั ง เชื่ อ ในธรรมเนี ย มจารี ต
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสิ่งเหลานี้มันคือเสียงที่มีชีวิตและไมหยุดนิ่ง ซึ่งมีมาในศาสน
จักรของเรานับจากชวงเวลาที่พระเยซูและเหลาพระอัครสาวกยังอยูและ
จะยังคงตลอดไปตราบจนสิ้นโลก ในธรรมเนียมนี้เองที่พระคัมภีรไบเบิ้ล
ตั้งอยูเปนนิจโดยทั้งหมด” (นักบุญนิโคลัย แหงญี่ปุน “บันทึกประจําวัน”
18 มกราคม 1897)
ศาสนจักรแหงพระคริสต
๖๖. “พี่นองชายหญิงทั้งหลาย พระเจาผูทรงเปยมลนดวย
พระเมตตาของเราทรงอยากใหเรามีความสุขทั้งในชีวิตนี้และในโลกภาย
หน า ด ว ยเหตุ นี้ พ ระองค จึ ง ทรงสร า งพระวิ ห ารและศาสนจั ก รของ
พระองคเพื่อที่จะชําระเราจากบาปทั้งหลาย เพื่อชําระเราใหบริสุทธิ์ เพื่อ
ทําใหเราสามารถกลับมาคืนดีกับพระองคและเพื่อประทานพรจากสวรรค
แกเรา ดวยเหตุนี้ในศาสนจักรของพระองคจึงมีออมกอดของพระเจาเปด
กวางแกเรา จงเรงไปหาพระองคเถิด พวกเราทั้งหลายที่จิตสํานึกเรายัง
ใฝหาในพระองคจงเรงเถิดแลววิหารของพระเจาจะยกความหนักหนวง
ของชีวิตที่เราแบกรับอยูออกไป และจะประทานความกลาใหแกเราเพื่อ
เข า หาพระเจ า และทํ า ให หั ว ใจของเราเต็ ม ไปด ว ยความสุ ข และความ
ประเสริฐ” (นักบุญ เนคตารีย เอกินสกีย “หนทางสูความสุข”, 1)
๖๗. “ศาสนจั กรของพระคริส ตเป นหนึ่งเดีย วศั กดิ์ สิท ธิ์
ครอบคลุม ทั่ ว จัก รวาลและเปน ไปโดยการควบคุม ของพระอัค รสาวก
ศาสนจักรเปนรางทางจิตวิญญาณที่เปนหนึ่งเดียว ที่มีผูนํา คือ พระเยซู
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คริสตและพระจิตเจาที่สถิตอยูในพวกเราทุกคน วัดโบสถตามพื้นที่ตางๆ
ก็คือตัวแทนชิ้นสวนตางๆ ของรางกายของศาสนจักรแหงจักรวาล และ
เปนเหมือนกิ่งกานของตนไมตนเดียว ที่รับการเลี้ยงดูจากรากเพียงราก
เดียว และดูดซึมสารอาหารอันเดียวกัน ศาสนจักรของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์
เปนเพราะวาไดรับการชําระโดยพระวจนะบริสุทธิ์และโดยกิจการการ
บูชาและการเสียสละโดยการทนทุกขทรมานของผูที่กอตั้งนั่นคือ พระเยซู
คริ ส ต ซึ่ ง เพราะสิ่ ง นี้ เ องที่ พ ระองค ท รงยอมสละพระองค เ องบนไม
กางเขนเพื่อชวยคนใหรอดจากความตายแหงหวงบาปและชวยชําระคน
ทั้งหลายใหบริสุทธิ์ ที่ศาสนจักรนั้นเปนของทั่วทั้งจักรวาลเพราะศาสน
จักรนี้ไมไดจํากัดดวยพื้นที่เฉพาะแหงใดหรือโดยเวลาโดยภาษาหรือโดย
กลุมคนกลุมใดเทานั้น ศาสนจักรเปนของมวลมนุษยชาติทั่วทุกคน ศาสน
จักรออรโธด็อกซเรียกวาปกครองโดยอัครสาวก นั่นเปนเพราะวา พระจิต
วิญญาณ คําสั่งสอน และกิจการทั้งหลายของเหลาพระอัครสาวกนั้น ถูก
รั บ ถ า ยทอดมาและคงรั ก ษาไว โ ดยศาสนจั ก รออร โ ธด็ อ กซ นั่ น เอง”
(นักบุญ นิโคลัย แหงเซอรเบีย “คาเทฮิซิส”)
๖๘. “เราทั้งหลายตางก็รูและตระหนักดีวา การออกหาง
จากคริสตจักร ไมวาโดยทางแตกแยก หรือทางการเชื่อเรื่องไรสาระ หรือ
การเชื่ อ ในทางนิ ก ายนอกรี ต ก็ ดี ทั้ ง หมดนี้ ต า งก็ เ ป น การตายจากทาง
วิญญาณแลวทั้งสิ้น สําหรับเราแลว ไมมีคริสตจักรอื่นใดนอกจากของเรา
เพราะถาพระคริสตเปนผูสรางคริสตจักร และถาคริสตจักรเปนรางกาย
ของพระองค แ ล ว การออกจากร า งกาย นั่ น ก็ เ หมื อ นการตายไปแล ว
นั่นเอง” (นักบุญอิลารีออน (โตรอิทสกี่) “เกี่ยวกับชีวิตในคริสตจักร”)
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๖๙. “ไมจําเปนที่จะตองหาสัจธรรมอื่นใดจากดานอื่น ถา
สัจธรรมนั้นสามารถหาไดงายดายในคริสตจักร เพราะวาในคริสตจักรนั้น
เหลาพระอัครสาวกทั้งหลายตางไดเติมสิ่งที่เปนสัจธรรมไวใหในศาสน
จักรเหมือนกับเติมของล้ําคาไวในไหสมบัติ ผูใดที่ประสงคจะไดรับ ก็
สามารถมาดื่ ม น้ํ าแห ง ชี วิต ได เพราะศาสนจั กร ก็ คื อ ประตู แห ง ชี วิต ”
(นักบุญ อีรีเนย ลีออนสกา “ตอตานสิ่งไรสาระ”, 3:4)
๗๐. “ศาสนจักรนั้นประเสริฐและบริสุทธิ์ แมวาในนั้นจะ
มีค นบาปอยู แตค นบาปที่ชํา ระตนบริ สุทธิ์ด วยการสารภาพบาปอยา ง
จริงใจก็ไมไดทําใหตัวของศาสนจักรดางพรอยไป แตคนบาปที่ไมวาจะ
โดยอํานาจของศาสนจักรที่เห็นได หรืออํานาจของพระเจาที่เห็นไมได ก็
ยังไมยอมสารภาพและสํานึกผิดตอบาปนั้น ก็จะถูกตัดออกจากรางกาย
ของพระคริสตเหมือนกับสวนของรางกายที่เสียไปแลว และดวยเหตุนี้จึง
ถือวาศาสนจักรยังคงความบริสุทธิ์อยูนั้นเอง” (นักบุญฟลาเรต “คาเทฮิ
ซิส”)
๗๑. และ ๗๒. “เมื่อไรที่เราอยูกับพระเยซูหรือ? ก็เมื่อ
เราดํารงชีวิตโดยสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา และเมื่อเราอยูในศา
สนจักร เพราะในศาสนจักรไมไดมีเพียงแคพระวจนะ แตยังตองมีองค
พระผูเปนเจาอยูดวย พรอมกับความสมบูรณแบบและความดีงามของ
พระองค พระศาสนจักรก็คือ รางกายของพระเยซู บุตรมนุษยและบุตร
สวรรค ที่เปนนิจนิรันดรตลอดกาล...โดยในนั้นพระองคทํากิจการโดย
ผานพระนักบวช โดยผานผูที่ทําความดีทั้งหลาย พระเจาของเราพระเยซู
ทรงอยูกับเราไปตลอดเวลาไมเคยขาดพรอมๆ กับศาสนจักรของพระองค
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และพระองคก็อยูกับพวกเราทุกคนที่เปนสมาชิกของศาสนจักรไปตลอด
กาล พระองคทรงละรางกายของพระองคไวที่ศาสนจักร และมอบพระ
วรกายของพระองคไวกับเราตลอดเวลา เพื่อใหเราสามารถอยูอาศัยบน
โลกนี้ได เหมือนกับที่พระองคเคยอยูที่นี่” (นักบุญ อิอุสติน โปโปวิช
“วิเคราะห 1ยอหน 4:9,17”)
ผูชวยชี้แนะทางวิญญาณ
๗๓. “จงตระหนักวา ในรางกายของผูที่เชื่อในจิตวิญญาณก็มี
พระจิ ตอาศัยอยู และพระวิ ญญาณก็จะบอกแกผูนั้ นวา เขาควรตอ งทํา
อะไรอยางไร แตถาเจาคิดเอาวา ผูที่เชื่อก็มีชีวิตอยางเหลาะแหละ แลว
พระจิตจะไปอาศัยอยูในตัวเขาอยางไรเลา ความคิดแบบนี้แหละที่จะทํา
ใหเจาตองเปนทุกขเสียเอง พระเจาจะถอมใจเจาและในไมชาเจาก็จะตก
อยูในภวังคของบาป” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 2:1)
๗๔. “ถาคนไมไดพูดความจริงทั้งหมดออกมาแกนักบวช
เมื่อนั้นทางเดินชีวิตของเขาก็จะมืดมน และไมไดนําเขากลับไปสูพระเจา
แตใครที่พูดความจริงออกมาทั้งหมด คนๆ นั้นก็พบทางเดินสายตรงไปสู
สวรรค” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 8:9)
๗๕. “จงพู ด ความจริ ง ทุ ก อย า งออกมาแก ท า นสาธุ คุ ณ
นักบวชผูรับสารภาพบาป แลวพระเจาจะเมตตาเจา และเจาจะรอดพนจาก
ภวั ง ค ข องบาป แต ถ า เจ า คิ ด เอาว า เจ า รู เ รื่ อ งทุ ก เรื่ อ งทางฝ า ยวิ ญ ญาณ
มากกว า ที่ เ จ า ประคุ ณ นั ก บวชทั้ ง หลายรู แ ละเลิ ก ที่จ ะสารภาพบาปกั บ
นักบวชแลวละก็ อาจเกิดภัยจากบาปอันเนื่องจากการหลงผิดในความคิด
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ของเจ า เข า มาคุ ก คามชี วิ ต เนื่ อ งจากความหยิ่ ง ยโสของเจ า ก็ เ ป น ได ”
(หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 8:11)
๗๖. “พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ จ ะดํ า เนิ น กิ จ การทางฝ า ย
วิญญาณผานทางพระสงฆนักบวช และดวยเหตุนี้ เมื่อเจาเขาไปพบกับ
พระแลว เจาก็จะรูสึกโลงใจ แตถาเจาเดินออกจากวิหารดวยความขุนของ
หมองใจ ก็แสดงวา เจายังไมไดชําระตนออกจากบาป และยังไมไดให
อภัย พี่น อ งของเจ า ที่ไ ดทํา ผิด ต อ เจ า จากใจจริ ง ” (หนั ง สื อ ของสาธุคุ ณ
ซีลวน แหงอาโฟนา, :.2)
๗๗. “พระเจาทรงรักเราถึงขั้นที่วา พระองคยอมสละพระ
ชนมชี พ และรั บ ความทรมานบนพระกางเขน และความทรมานของ
พระองคนั้นยิ่งใหญนัก ถึงขนาดที่วาเราไมมีทางเขาถึงความทรมานนั้น
ได และความทรมานเหลานี้ เหลาผูนําและผูเลี้ยงแกะของเราตางก็ประสบ
มาแลวทั้งสิ้น และแมวาบอยครั้งเราจะมีโอกาสไดเห็นความทรมานของ
พวกเขาแตพวกเราเหลาแกะในทางวิญญาณของพวกเขา จําตองเขาใจสิ่ง
นี้และรักเทิดทูนเหลาผูเลี้ยงแกะทางวิญญาณของเรา” (หนังสือของสาธุ
คุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 8:2)
๗๘. “หลวงพอนักบวชทั้งหลาย นั้นตางเปนหลักที่ตั้งอยู
บนทางเพื่อชี้ทางแกเรา แตไมไดเดินไปดวยตัวเอง แตถาหลวงพอนั้นจะชี้
ทางสักเทาไร แตลูกศิษยจะไมยอมเดิน หลักนั้นก็จะไมขยับมาหาเอง และ
เหลาคนที่เดินก็จะไมมีวันที่จะสามารถเดินไปถึงหลักหมายได” (สาธุคุณ
นิคอน โอปตินสกี่)
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การให
๗๙. “อย า หลงเข า ใจผิ ด ในความรู ที่ ว า จะเกิ ด อะไรขึ้ น
หลังจากที่คุณตายไป อะไรที่คุณหวานลงในชีวิตนี้ก็จะไดรับในชีวิตนั้น
หลังจากออกจากชีวิตนี้ไป ก็ไมมีอะไรที่จะตองทําใหสําเร็จหรือเขาถึงได
อีก เพราะฉะนั้นอะไรที่ตองทําก็ตองทําที่นี่เพราะที่นั่นเปนที่ๆ จะไดรับ
ผล ที่นี่เปนสนามวีรกรรม สวนที่นั่นเปนมงกุฎ” (สาธุคุณ วารโซโนฟย ผู
ยิ่งใหญ “ผูนํา”, หนา 606)
๘๐. “ใครก็ตามที่มีความรักตอพระองคผูเปนเจา พระเจาก็
จะใหสิ่งที่พระองคทรงสัญญาไว และสิ่งที่พระเจาทรงสัญญานั่นก็คือ
ชีวิต แสงสวาง และการสําราญไปกับสิ่งประเสริฐทั้งหลายที่พระองคจะ
ทรงจัดเตรียมไว ดั่งตามน้ําพระทัยของพระองค แตใครก็ตามที่ทําตามใจ
ของตนเองตลอดเวลา พระองคก็ทรงเปดทางใหออกหางจากน้ําพระทัย
ของพระองค ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาเหลานั้นเลือกเอง เมื่อการออกหางจาก
พระเจาคือ ความมืด การหันหลังใหกับพระเจาก็เหมือนการตัดตนเอง
ออกจากสิ่งที่ประเสริฐและดีงาม ที่เปนไปตามพระลักษณะของพระเจา
และในเมื่ อ ความประเสริ ฐ ของพระเจ า นั้ น เป น นิ จ นิ รั น ดร แ ละไม มี ที่
สิ้นสุด ดวยเหตุนี้หากออกหางจากพระเจา ก็เทากับกําลังสูญเสียความ
ประเสริฐนั้นเปนนิรันดรเชนกัน ดวยเหตุนี้ สิ่งที่เหลาคนบาปทําก็เปน
สาเหตุของความตกต่ําในตัวพวกเขาเอง เหมือนกับคนทําตัวเองใหตาบอด
จนมองไมเห็น แมวาแสงสวางจาจะไดสาดสองเจิดจรัสเหนือหัวพวกเขา
แคไหนก็ตาม” (สาธุคุณ อีรีเนย ลีออนสกี่ “หนังสือหาฉบับตอตานสิ่งไร
สาระ”, บทที่ 27)
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๘๑. “พระผูเปนเจาผูชวยใหรอดของเรา ดวยพระเจตนารมณ
ของพระองคที่ตองการจะพามนุษยทุกคนใหหลุดพนจากความมัวเมาใน
บาป ไดทรงรับปากใหสัญญาแกเรา ผูที่เชื่อฟงพระองควาจะทรงมอบสิ่ง
ที่ประเสริฐยิ่งจากสวรรคและเทวดา สวนผูที่ไมเชื่อจะสําแดงใหแห็นวา
สิ่งที่รอคอยในบั้นปลายชีวิตของพวกเขานั้น ไมใชเพียงความทุกขสาหัส
เพี ย งชั่ ว ขณะที่ จ ะหมดไปกับ ชีวิต บนโลกนี้ หากแต เ ป น การทรมานที่
เปนไปชั่วนิรันดรตราบนานเทานานที่จะรอคอยเขาอยู” (นักบุญ โฟทีย ผู
ยิ่งใหญ “อัมฟโลฮีย”, 6)
๘๒. “ไมเพียงแคบุรุษแตสตรีทั้งหลายผูที่เปนเพศที่ออนแอ
กวา ตางก็มีสิทธิที่จะเดินในวิถีที่แคบกวา (ทางแหงพระคริสต) และไดรับ
ดินแดนแหงสรวงสวรรคของพระเจา เพราะที่นั่นไมมีการแบงแยกชาย
หรือหญิง และแตละคนจะไดรับรางวัลตามสวนที่ตนเองไดทําเอาไว”
(สาธุคุณ เอเฟรม ซีรีน “คําพยากรณวาดวยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระ
คริสต” )
ความปติยินดีอันเปนนิรันดรของชาวคริสต
๘๓. “เหล า ชาวคริ ส ต จ งดี ใ จเสมอไปเถิ ด ด ว ยความที่ ว า
ความชั่วก็ดี ความตายก็ดี ซาตานก็ดี หรือนรกก็ดี นั้นไดถูกเอาชนะได
แลวโดยพระคริสต และเมื่อสิ่งที่วามาทั้งหมดนี้ไดถูกเอาชนะแลว ยังจะ
มีสิ่งใดในโลกนี้อีกที่จะมาทําใหเราไมสามารถดีใจได พวกคุณคือ เจานาย
ของความปตินิรันดรนี้ ตราบใดที่คุณไมตกเปนทาสของบาปอีก ความปติ
ยินดีของเรานี้มาจากสัจธรรมของพระเจาในหัวใจเรา ความรัก การฟนคืน
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จากความตาย และจากศาสนจักรและนักบุญของศาสนจักร ความดีใจนี้จะ
คุกรุนในใจเรา และปองกันเราจากความรูสึกทรมานทั้งหลายที่เราทนรับ
เพื่อพระคริสต จากการถูกเยาะเยยถากถางเพื่อพระคริสต และจากความ
ตายเพื่อพระคริสต ดวยความทรมานนี้จะนําชื่อของเราไปจารึกบนสวรรค
บนโลกนี้ ไมมีความปติยินดีใดจะมากยิ่งไปกวาการเอาชนะความตาย แต
ชัยชนะเหนือความตายไมเคยปราศจากซึ่งการฟนคืนชีพ และการฟนคืน
ชีพก็เปนไปไมไดหากปราศจากพระคริสต พระคริสตคือ มนุษยและพระ
เจา ที่พนจากความตาย ผู ส ร างศาสนจั กร ผูท รงถายทอดความปติยิ น ดี
เหลานี้มายังหัวใจของเรา ผูที่เดินตามรอยพระบาทของพระองค ผานการ
รับศีลทั้งหลายและการกระทําดีของเราเพื่อความเชื่อในพระเจาจะเต็มไป
ดวยความปติยินดีอันเปนนิรันดร เนื่องจากความปติยินดีของความเชื่อใน
พระคริสตเปนความปติยินดีเพียงหนึ่งเดียวในโลกสําหรับมวลมนุษยชาติ”
(สาธุคุณ อิอุสติน (โปโปวิช) “วิเคราะหบท 1เธซาโลนิคัส, 5”)
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ค. เราและผูที่อยูรอบตัวเรา
ทัศนคติตอผูอื่น
๘๔. “พวกเราชาวคริสตจะตองเปนคนสุภาพออนโยนกับ
ทุกคน กิริยา ทาทาง คําพูดของเราจะตองเปยมลนไปดวยพระกรุณาของ
พระจิ ต ซึ่ ง สถิ ต อยู ใ นใจเรา เพื่ อ จะได ถ วายเกี ย รติ แ ด พ ระนามของ
พระองค ใครที่หมั่นเอาใจใสระมัดระวังในคําพูด ก็ยอมระมัดระวังใน
กิริ ย าของตนด ว ย ส ว นใครที่ ห มั่ น ตรวจสอบในสิ่ ง ที่ จ ะพู ด ก็ จ ะหมั่ น
ตรวจสอบในสิ่งที่จะกระทํ าดวย และทํา ให ไมมี ทางที่จะหลุดจากการ
พลั้งเผลอทําอะไรที่ไมดีได การพูดของชาวคริสตที่เต็มไปดวยพระสิริ
ของพระเจาจึงแสดงออกมาดวยความออนโยนและความสุภาพ และนั่น
เปนสิ่งที่จรรโลงความรักใหเกิดขึ้นและนําสันติสุข รวมทั้งความปติมาสู
โลก ตรงกันขาม กับความหยาบโลนกอใหเกิดความเกลียดชัง ความเปน
ศัตรู ความทุกข ความอยากที่จะชิงดีชิงเดนในการเถียงเอาชนะ ความ
โกลาหล และสงคราม” (นักบุญ เนคตารีย เอกินสกี่ “หนทางสูความสุข”, 7)
๘๕. “เปนการนายินดียิ่งที่จะรูสึกวารอบๆ ตัวเราไมมี หรือ
แทบเปนไปไมไดที่จะมีศัตรูสักคน จะมีก็แตเพียงแคพี่นองบางคนผูอาภัพ
ที่สมควรไดรับความสงสารหรือความชวยเหลือจากเราแมแตในยามที่
พวกเขาอาจจะทําตัวเปนศัตรูของเราดวยความไมเขาใจเองและตอตานเรา
อนิ จ จา พวกเขาช า งไม รู เ สี ย เลยว า ศั ต รู ที่ แ ท จ ริ ง อยู ใ นตั ว ของคนคน
นั้นเอง และศัตรูที่วานั้นเราเองจําเปนตองขับออกไปใหพนจากตัวเรากอน
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จากนั้นเราจึงจะสามารถที่จะเขาชวยเหลือคนอื่นๆ ในเรื่องนี้ได ศัตรูของ
เราทุกคนนั้นก็คือ ซาตานและเหลาอสูรราย สวนคนนั้นไมวาเขาจะต่ํา
ตอยตกต่ําเพียงใด ก็ไมมีวันที่จะสูญเสียแมเพียงสักเสี้ยวหนึ่งของรากเหงา
แหงแสงสวางและความดี ซึ่งจะโผลพองออกมาใหเห็นเมื่อยามที่เจอเปลว
ไฟ สวนเราไมมีความจําเปนอันใดที่จะตองตอสูกับคนอื่น ไมวาเขาจะ
พยายามจะรุ กรานหรื อ โบยตี ให เ จ็ บ ดว ยวิ ธีใ ดก็ ต ามแก เ ราตลอดเวลา
เพราะการตอสูตอบโตกับผูอื่นก็คือ การที่เราหันไปอยูในดานเท็จแบบ
เดียวกับเขา แมวาถาเราจะไดชัยชนะก็ตาม สงครามแบบนี้จะไมใหอะไร
แกเราเลย ซ้ํายังทําใหเราไขวเขวออกจากวิถีแนวทางที่เราเดินอยูอีกดวย”
(นักบวช ระมาน (หมี) “จดหมายถึงลูกสาวจากคาย, 1932”)
๘๖. “ด ว ยแรงพลั ง ทั้ ง หมดที่มี จงขอจากพระเจ า ให ท รง
ประทานความถอมตัวถอมใจและความรักตอพี่นองของเรา เพราะเมื่อเรา
รักพี่นอง พระองคก็จะทรงประทานพรพระกรุณาของพระองคแกเรา จะ
ทดสอบตนเองดูก็ได วันหนึ่งเจาจงขอความรักตอพี่นองจากพระเจา สวน
อี ก วั น จงใช ชี วิ ต โดยไม มี ค วามรั ก นั้ น แล ว เจ า จะเห็ น ความแตกต า ง”
(หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 16:8)
๘๗. และ ๘๘. “จงเสริมแตงตนเองดวยสัจธรรม จงพยายาม
ที่จะพูดความจริงแกทุกคน จงอยาอยูขางความเท็จ วาใครจะเปนคนพูด
หรือขอใหชวยก็ตาม ถาหากตองพูดความจริง แลวตนจะตองไปอยูใน
อันตรายของความโกรธอันใด ก็จงอยาเสียใจไป แตจงปลอบใจตนเอง
ดวยพระธรรมของพระเจาที่วาประเสริฐนัก คือ ผูที่ตกเปนเหยื่อการไลลา
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เพราะความจริง เพราะอาณาจักนแหงสวรรคเปนของพวกเขา” (นักบุญ
เกนนาดี แหงคอนสแตนติโนเปล “โซทอง”, 26, 29)
๘๙. “นักบุญอิสยาหกลาววา ใครที่ปฏิบัติกับพี่นองของตน
ด ว ยความเจ า เล ห ก็ จ ะหนี ไ ม พ น ความทุ ก ข ใ นใจ” (สุ ภ าษิ ต โบราณ,
10.28)
๙๐. “ใครก็ตามที่วางใจในพระเจาผูนั้นก็จะไมมีวันถกเถียง
เรื่องใดๆ กับคนใกลเคียง” (สาธุคุณมารก วีรบุรุษ “คําสอน” 2:103)
๙๑. “จงอยูใกลสัจจบุรุษ แลวเจาจะไดเขาใกลพระเจาผาน
สัจจบุรุษเหลานั้น จงไปหาผูที่มีความถอมตัวถอมใจ และเรียนรูบุคคลิก
จากพวกเขา ใครที่เดินตามผูที่รักพระเจาผูนั้นจะร่ํารวยสมบัติที่ซอนเรน
ในพระเจา สวนใครที่เดินตามผูที่คนที่ไมเชื่อความจริงและหยิ่งยโส ผูนั้น
ก็หางจากพระเจา และแมแตเพื่อนพองของเขาก็จะเกลียดชัง” (สาธุคุณ อิ
ซาค ซีรีน “คํา” 57:8)
๙๒. “นักบุญ พีเมน ผูยิ่งใหญ กลาววา จงออกหางจากคน
ทั้งหลายที่รักความแตกแยก” (สุภาษิตโบราณ, 11:59)
๙๓. “ถาเจาไมสามารถที่จะหุบปากคนที่พดู กลาวรายแก
เพื่อนของเจาอยางนอยก็จงออกหางและเลิกคบกับคนๆ นั้นเสีย” (สาธุคุณ
อิซาค ซีรีน “คํา” 89)
ทัศนคติตอบาปของผูอื่นควรเปนอยางไร?
๙๔. และ ๙๕. “จงรักคนบาป แตจงเกลียดสิ่งที่พวกเขาทํา
และจงอยาละเลยคนบาปเพราะเพียงความไมสมบูรณแบบในตัวเขา เพื่อที่
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ตนเองก็จะไดไมตกหลุมของตัณหาที่พวกเขาเหลานั้นตกหลุมอยูเอง จง
อยาโกรธใครและจงอยาเกลียดใคร ไมวาจะเพียงเพราะความเชื่อของเขา
หรือสิ่งเลวรายที่พวกเขาทํา อยาเก็บงําความเกลียดชังตอคนบาป เพราะ
เราจะกลายเปนคนผิดเสียเอง จงเกลียดบาปของพวกเขา และจงอธิษฐาน
เผื่อพวกเขาเพื่อเราจะไดเปนเหมือนพระคริสต ผูไมเคยโกรธเคืองคนบาป
เหลานั้นเลย ซ้ํายังอธิษฐานเผื่อแผแกพวกเขาดวย” (สาธุคณ
ุ อิซาค ซีรีน
“คํา” 57, 90)
๙๖. “จงมองหาความชั่วในตัวตนเอง ไมตองมัวมองหาใน
ผูอื่นหรือหาในสิ่งอื่นใด ซึ่งเจายังไมมีโอกาสไดใชมันอยางถูกตองจริงๆ
ดวยเหตุนี้ เด็กทารกจึงเลนกับไฟและมีด แลวมันก็ลวกมือตัวเอง บาดมือ
ตัวเอง” (สาธุคุณ เซบาสเตียน คารากานดินสกี่)
๙๗. “ครั้งหนึ่งศิษยนองก็ถามคําถามผูเฒาวา ถาฉันไดเห็น
การตกเปนบาปของพี่นองของฉัน ฉันควรหลับหูหลับตาไปหรือไม ผูเฒา
ก็ตอบวา ถาเราทําการปดความบาปนั้นเปนความลับดวยความรัก พระเจา
ก็จะปดความบาปของเราดวยเชนกัน แตถาเราเปดเผยบาปของเขา (ตอ
หน า ผู อื่ น ) เมื่ อ นั้ น พระเจ า ก็ จ ะเป ด เผยบาปของเราต อ หน า ธารกํ า นั ล
เชนกัน” (สุภาษิตโบราณ, 9:9)
๙๘. “อยาเคืองตอผูที่ทําบาป อยาตกไปในตัณหาเลือกที่จะ
จองจับผิดขอไมดีทงั้ หลายของคนรอบขางและตําหนิเขา เหมือนอยางที่
เราทํา เพราะแตละคนจะตองรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเองทําตอหนาพระ
พักตรของพระเจา ยิ่งไปกวานั้นจงอยาจองที่จะหาบาปกรรมของคนที่
อาวุโสกวาเจา เพราะนั่นไมใชหนาที่ของเจาที่ตองทํา เจาเองนั้นแคยุงกับ
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บาปตัวเองหัวใจตัวเองก็พอแลว“ (นักบุญ ยอหน แหงครอนชตาดท “ชีวิต
ฉันในพระคริสต” 1:6)
๙๙. “ถาเจาเห็นคนใกลชิดเจาทําผิด เจาจงอยามองแคจุดนั้น
เพียงจุดเดียว แตจงพิจารณาวาอะไรทีด่ ีบาง ที่คนๆ นั้นไดเคยทํามาหรือ
ทําอยูและคงไมนอ ยนักหากจะพิจาณาดูแลวโดยทั่วไป ไมใชแคเพียงใน
บางประการที่คนๆ นั้นจะดีกวาตัวเจาเอง” (นักบุญ วาซิลี ผูยิ่งใหญ “บท
สนทนา”, 20)
๑๐๐. “ถาเจาเห็นคนที่บาปชา แลวเจาไมสงสารเขาในความ
บาป เชนนั้นพระพรแหงความกรุณาของพระเจาก็จะจากเจาไปเชนกัน
แลวใครที่เอาแตดุดาคนชั่วแตไมอธิษฐานเผื่อพวกเขา คนนั้นก็ไมมีวันที่
จะเขาใจเรื่องพระเมตตากรุณาของพระเจาเชนกัน” (หนังสือของสาธุคณ
ุ
ซีลวน แหงอาโฟนา, 8:4, 8:6)
๑๐๑. “ใครที่จองเอาแตคอยจับผิดความไมดขี องผูอื่น ผูนั้น
ก็จะไมไดรับการใหอภัยในความบาปของตนเองเชนกัน” (นักบุญ ยอหน
ฝปากทอง “เกี่ยวกับเรื่องรูปเคารพ” 3,6)
เราควรตองตําหนิคนทําบาปหรือไม?
๑๐๒. “ดีกวาที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ใกลชดิ เราพรอมกับ
อวยพรเขา ดีกวาทีจ่ ะตําหนิในสิ่งไมดีที่เขาทํา” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ
“คําสอน” 1:132)
๑๐๓. “อยาพยายามใชการตําหนิติเตียนผูอื่นเพื่อหวังใหเกิด
ประโยชนแกคนที่โออวดในการทําดี เพราะใครก็ตามที่รักที่จะพูดถึงแต
36

เรื่องของตัวเอง คนนั้นก็ไมสามารถเปนผูที่รักและรักษาความจริงได”
(สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 2:222)
๑๐๔. “ใครที่ชวยทําใหคนผิดรูจักตระหนักใตรตรองและ
อบรมแกไขตนเองดวยความเกรงกลัวในพระเจา คนคนนั้นก็จะไดรับ
กรรมดีซึ่งชวยตอตานอธรรมมาถึงตนเอง สวนใครที่เจาคิดเจาแคน และ
เอาแต จอ งจะทํ า ลายคนบาปดว ยความไม หวัง ดี ก็ จ ะตกไปในอารมณ
ตัณหาเดียวกันกับคนบาปคนนั้นตามกฎทางวิญญาณ” (สาธุคุณ มารก
วีรบุรุษ “คําสอน” 2:183)
๑๐๕. “เมื่อเจาหวังที่จะสั่งสอนใครดวยความหวังดี เจาก็จง
ปลอบใจเขาใหสงบทางกายเสีย กอ น และจงให เกี ยรติเขาด วยคํา พูด ที่
แสดงความรักของเจา เพราะไมมีอะไรที่จะสามารถโนมนาวใจใหคนๆ
หนึ่ ง ให เ กิ ด ความละอายและเปลี่ ย นใจละทิ้ ง ความไม ดี ข องเขาเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น มากไปกวาการกระทําความดีเปนแบบอยาง
และความเคารพที่เจาแสดงออกมาแกเขา หลังจากนั้นจึงคอยพูดคําออกมา
สักคําสองคําเพื่อแกไขนิสัยเขา ไมใชโพล งระบายความโกรธของเจา
ออกมาทันทีใสเขา และอยาแสดงให เห็นวาเจาเปนศั ตรู กับเขา เพราะ
ความรักโกรธไมเปน และไมรูจักรําคาญใจ” (สาธุคุณ อิซาค ซีริน “คํา”
85,57)
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การตัดสินผูอ ื่น
๑๐๖. “ผู ที่ข ยั น ให อ ภั ย บาปแก ผูอื่ น ผูนั้ นรั กที่ จ ะถอ มใจ
ตนเอง แต ใ ครที่ ค อยเอาแต ตั ด สิ น ผู อื่ น ก็ ตั ด สิ น โทษแก ก รรมเลวของ
ตนเองไปดวยในตัว” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 1:126)
๑๐๗. และ ๑๐๘. “การตัดสินในบาป คือ หนาที่ของคนที่
ไมมีบาป แลวใครละจะไมมีบาปนอกจากพระเจาพระองคเดียว ผูที่หมั่น
คนหาใจตนเองถึงเรื่องความไมดีในใจตนทั้งหลายทั้งปวง จะไมมีวันเอา
เรื่องที่ไมดีของผูอื่นมาเปนหัวขอในการสนทนาของตนเอง การตัดสิน
ผูอื่นที่ตกไปในตัณหาของเขานั้น ก็ถือเปนเครื่องหมายของความยโส คน
ที่ยโสพระเจาไมยอมรับ ตรงกันขาม ใครก็ตามที่ทุกเวลาทุกนาทีเตรียมที่
จะใหคําอธิบายถึงความผิดพลาดของตน ก็จะไมมีเวลามากพอที่จะเงย
หนามาเหลือบมองขอดอยของผูอื่นอีก” (นักบุญ เกนนาดี แหงคอนสแตร
ติโนเปล “โซทองคํา” 53-55)
๑๐๙. และ ๑๑๐. “ผูรูเมื่อไดลิ้มรสขององุน ก็จะเลือกที่
ผลที่สุกแลว สวนอันที่เปรี้ยวก็จะทิ้งไป ปญญาที่รูจักคิดไตรตรองก็จะ
เลือกสัง เกตแตข อ ดีในตัว ผูอื่น สว นคนที่ไ ม ใชป ญญาก็จ ะเลื อกหาแต
ขอบกพรองและขอดอยของคนอื่น และแมเมื่อเจาจะเห็นคนอื่นทําบาป
อย า งใดอยู ด ว ยตาเจ า เอง ก็ จ งอย า ด ว นตั ด สิ น เพราะสายตาคนมั ก
หลอกลวงตนเองบอยครั้งไป” (สาธุคุณ ยอหน เลียสตวิชนิก “เลียสตวิท
ซา” 10:16-17)
๑๑๑. “ถาตัวเจามีพฤติกรรมเลวที่มักจะชอบตัดสินคนใกล
ตัวเจา เมื่อเจาเผลอตัดสินใครไปในวันหนึ่ง เจาจงทําการคํานับสามครั้ง
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พรอมอธิษฐานวา “ชวยขาเถิด พระเจาขา และโปรดเมตตาเขา (คนที่เจา
ตัดสิน) และดวยคําอธิษฐานโปรดเมตตาขาคนบาปดวยเถิด” แลวเจาจงทํา
เชนนี้ตลอดไป เวลาใดก็ตามที่เจาตัดสินผูอื่น ถาเจาทําเชนนี้ พระเจาก็จะ
เห็นแรงใจของเจา และจะยกเอาพฤติกรรมที่ไมดีนี้ของเจาออกไปจากตัว
เจา แตถาเจาจะไมตัดสินผูใดเลย พระเจาก็จะไมมีวันตัดสินเจา แลวเจาก็
จะไดรับความรอดจากบาป” (นักบวช เซรเก (ผูรักสัจธรรม) )
เราควรคิดอยางไรกับคนที่ทําใหเราโกรธเคือง
๑๑๒. “ใครที่อธิษฐานเผื่อคนอื่นที่ทําใหเขาโกรธนั้น คน
นั้นจะเอาชนะแรงมาร สวนใครที่ตอตานคนที่ทําใหโกรธ คนนั้นก็ตกเปน
เบี้ยของมารเสียเอง” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 1:45)
๑๑๓. “ใครที่ถูกเหยียดหยันโดยผูอื่น และไมตอบโตไมวา
ดวยคําพูดหรือเพียงความคิด คนนั้นไดพบกับความรูที่แทจริงและแสดง
ถึงความเชื่อมั่นที่แทจริงในพระเจา” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”
2:119)
เกี่ยวกับการใหอภัยในสิ่งที่ทําใหขุนคือง
๑๑๔. “กฎของเรามี อ ยู ว า ถ า เจ า จะให อ ภั ย ผู อื่ น นั่ น ก็
หมายความวาพระเจาก็จะใหอภัยเจาดวย แตถาเจาไมใหอภัยพี่นองของ
เจา นั่นก็หมายความวา บาปของเจาก็จะยังคงอยูกับตัวเจา” (หนังสือของ
สาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 79)
๑๑๕. “เราทั้งหลาย เหลาพี่นองที่รักของขาพเจา ตางก็รูวา
ความตายรอเราอยูที่ปลายทาง และคงจะเปนทุกขหนักหนาสาหัสสําหรับ
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เรา ถาเมื่อเราอยูบนโลกใบนี้แลวเราจะไมรักกันและกัน หรือถาจะไมทํา
ความเขาใจกับคนที่เราทะเลาะขัดแยงกันหรือขุนเคืองดวย หรือถาคน
หนึ่งไดดูถูกอีกคนแลวเราจะไมอภัยใหกันและกัน เมื่อเราไปอยูบนโลก
หนานั้นเราก็จะไมมีความสงบหรือความประเสริฐอยางแทจริง และพระ
บิดาเจาก็จะไมใหอภัยบาปของเรา” (นักบุญเปโตร เซตินสกีย “สาสนถึง
ครอบครัวราดูโลวิช” ป 1805)
๑๑๖. “การใหอ ภัย แก ข อ ขุน เคือ งทั้ ง หลายคือ สั ญลั กษณ
ของความรักอยางแทจริงที่ปราศจากการเสแสรง เพราะดวยความรักแบบ
นี้เองที่พระเจา ทรงรั กโลกของเรา” (สาธุคุณ มาร ก วีรบุรุษ “คําสอน”
2:48)
เมื่อเราถูกดาทอตอวา
๑๑๗. “คนที่ตําหนิติเตียนเรา เราจะตองรับเขาเหมือนเขา
เปนทูตจากสวรรคที่ถูกสงจากพระเจาลงมาแกไขความคิดที่ไมดีของเราที่
ยังซอนเรนอยูในตัวเราเพื่อใหเราสามารถจะแกไขปรับปรุงตนเองไดโดย
มองยอนไปยังความคิดของเราอยางชัดเจน นั่นเพราะถาเราเองยังไมรู
อะไรไมดีอีกมากที่อาจยังซอนเรนอยูภายในจิตใจเรา แตมีเพียงแคคนที่
สมบูรณเพียบพรอมที่สุดแลวเทานั้น ที่จะสามารถจดจําขอบกพรองตางๆ
ทั้งหมดของตนได” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 6)
๑๑๘. “ยิ่งเราสวดอธิษฐานเผื่อแผจากใจจริงของเราไปยัง
คนที่กลาวรายใสเรา พระเจาก็ยิ่งเปดเผยความจริงแกคนนั้นที่ไดรับฟงขอ
กลาวราย” (สาธุคุณ มักซิม นักเทศนา “บทวาดวยความรัก” 4:89)
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เมื่อเราถูกยกยองสรรเสริญ
๑๑๙. “เมื่อคนตางพากันยกยองเจา ก็จงเรงพยายามนึกถึงสิ่ง
ที่ไมดีที่เราเคยทําเอาไวมากมาย แลวเราจะเห็นวา ความจริงแลวเราไม
สมควรไดรับสิ่งที่คนพูดถึงเราในแงดี หรือที่พวกเขาทําเพื่อยกยองเจา
เลย” (สาธุคุณ ยอหน เลียสตวิชนิก “เลียสตวิทซา” 22:42)
ความเจาคิดเจาแคน
๑๒๐. “เมื่อเราเจาคิดเจาแคนถึงใคร ก็จงสวดอธิษฐานแกผู
นั้น แลวจงแยกความเศราออกจากความทรงจําเกี่ยวกับสิ่งรายๆ นั้นดวย
การอธิษฐานนั้นเอง ไมวาเขาจะทําไมดีตอเจาอยางไรจงหยุดยั่งอารมณ
ตัณหาของเจาเสีย จงกลายเปนผูที่รักเพื่อนพองและรักผูคน และจงขับ
ตัณหานั้นใหออกไปเสียจากจิตใจเจา แลวเมื่อใครก็ตามที่มาทําไมดีแกเจา
ก็จงทําดีตอผูนั้น จงออนนอมและปฏิบัติตอผูนั้นอยางดี แลวเจาจะชวยเขา
ยกอารมณตัณหาออกจากใจเขาได” (สาธุคุณ มักซิม นักเทศนา “บทวา
ดวยความรัก” 4:89)
๑๒๑. “ใจที่มุงฝกใฝแตความเกลียดชังผูอื่นนั้นจะไมมีวันมี
สันติสุขในพระเจาอยางที่พระองคตรัสวา “ถาใจไมอภัยบาปแกคนอื่น
พระบิดาของเจาก็จะไมใหอภัยบาปของเจาเชนกัน (มัทธิว 6:15) ถาคน
ไมอยากที่จะขอคืนดีดวย เจาก็จงรักษาตนใหออกหางจากอารมณเกลียด
ชัง จงอธิษฐานเผื่อคนๆ นั้น ดวยหัว ใจที่บริ สุทธิ์ และอยา พูดสิ่งที่ ไมดี
ออกไป” (สาธุคุณ มักซิม นักเทศนา “บทวาดวยความรัก” 4:35)
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ความรักตอศัตรู
๑๒๒. “ใครที่จะไมรักศัตรูของตนเอง คนๆ นั้นไมมีทางที่
จะไดรูจักกับพระเจา และความหอมหวานของพระจิตเจา พระจิตของ
พระเจาจะทรงสอนใหเจารักศัตรูของเจาในแบบที่หัวใจของเจาจะคอยๆ
เปลี่ยนไปเปนความสงสารศัตรูเหมือนเอ็นดูลูกหลานตัวนอยของตัวเอง”
(หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 1:11)
๑๒๓. “หากเราถูกใครสักคนทําใหขุนของหมองใจ หรือถูก
ทํารายใจ หรือถูกขับไลไสสงจงอยาไปคิดถึงวาเกิดอะไรเลวรายขึ้นกับเจา
แตจงคิดวาอะไรจากเหตุการณนั้นที่เปนผลตามมาและที่จะสงผลตามมา
แลวเจาจะเห็นวาคนที่อาจรังแกเจาในครั้งนี้จะเปนคนที่นําพาไปสูสิ่งที่
ประเสริฐในกาลถัดไป ไมเพียงในตอนนี้แตยังในโลกหนาอีกดวย” (สาธุ
คุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 1:114)
๑๒๔. “อยา ปรารถนาที่ จ ะได ฟ งแตค วามพิ น าศของศั ต รู
ของตนเอง เพราะการฟงสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดผลไมดีแกการกระทําของ
ตนในภายหลัง” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 2:173)
๑๒๕. “ขาพเจาขอรองเจาจงทดลองดูเถิด ถาใครไดดูถู ก
เหยียดหยาม หรือทําใหเจาเสียเกียรติ หรือไดพรากสิ่งที่เจาหวงแหนไป
จากเจา เจ า จงอธิษ ฐานวา “พระเจา ขา พวกเราทุ ก คนนี้ ลว นเป นสิ่ ง ที่
พระองคสราง โปรดกรุณาขานอยนี้ดวยเถิด และโปรดกลับใจของเขาให
ยอมรับพระองค” แลวเมื่อนั้นเจาจะไดรับสัมผัสพระเมตตากรุณาของ
พระเจาในหัวใจของเจาทันที จงบังคับใหใจของเจารักศัตรูแลวพระเจาผู
ซึ่ ง ทรงเห็ น ประสงค ดี ใ นใจของเจ า จะช ว ยเหลื อ เจ า ในทุ ก เรื่ อ ง และ
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พระองคจะทรงเสด็จมาชวยคลี่คลายดวยพระองคเอง แตใครที่คิดไมดี
เกี่ยวกับศัตรูของตนคนนั้นก็ไมมีความรักของพระเจา และเขาก็ไมไดรูจัก
กับพระเจาอยางแทจริงเลย” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา,
9:21)
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ง. อะไรที่นําเราเขาใกลพระผูเปนเจา
การอธิษฐาน
๑๒๖. “อยาละทิ้งการอธิษฐาน เพราะก็เหมือนการละทิ้งให
รางกายขาดอาหารฉันใด จิตใจมนุษยที่ขาดการอธิษฐานก็เหมือนขาด
อาหารทางวิญญาณฉันนั้น และจะกลายไปเปนความออนแอ และความ
ตายทางปญญา” (นักบุญ เกนนาดี แหงคอนสแตนติโนเปล “โซทอง” 44)
๑๒๗. และ ๑๒๘. “จงอธิษฐานตลอดเวลาไมวาเกี่ยวกับ
เรื่องอะไรเพื่อไมใหเจาทําอะไรดวยตนเองโดยขาดความชวยเหลือของ
พระเจา ใครที่ทําอะไรก็ตามที่ตามใจตนหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดโดยไมมี
การอธิษฐานถึงพระเจา คนๆ นั้นก็ไมมีทางประสบความสําเร็จในเรื่องใด
ก็ตามที่ตนทํา เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระเจาตรัสวา “หากไมมีเราเจาก็ทําอะไร
ไมได” (ยอหน 15:5)” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 2:94, 166)
๑๒๙. “สิ่งที่เราพูดหรือทําไป โดยไมไดอธิษฐานเสียกอน
ก็อาจเกิดผลตามมาไมเปนการตกหลุมบาป ก็เกิดผลเสียหาย และทําใหเรา
ถูกตําหนิโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่เราไมอาจจะหยั่งรูหยั่งเห็นได” (สาธุ
คุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” 2:1708)
๑๓๐. “ใครที่ไมคิดวาตนเองมีบาป คนนั้นตอใหอธิษฐาน
อยางไร พระเจาก็ไมยอมรับ” (สาธุคุณอิซาค ซีริน “คําสอน” 55)
๑๓๑. “พระเจาทรงรั บฟ ง และทรงทํ า ตามคํา อธิษ ฐานขอ
ของเรา เมื่อคนเราทําตามพระบัญญัติอันเปนสิ่งที่พระองคทรงตรัสวา “จง
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เชื่อฟงพระเจาในสิ่งที่พระองคพูด นักบุญยอหน นักเทศนกลาววา เพื่อ
พระองคจะไดรับฟงคําอธิษฐานของเจา “คนที่ปฏิบัติตามพระธรรมของ
พระเจาจะเปนคนฉลาด ใจเย็น และจริงใจในสิ่งที่เขาอธิษฐาน ความลับ
ของการขึ้นสวรรคนั้นอยูที่ปฏิบัติตามกฎของพระองค” (สาธุคุณอิอุสติน
โปโปวิช “วิเคราะหบทที่ 1ยอหน 3:22”)
๑๓๒. “ความปรารถนาของตนในการอธิษฐาน จงมอบไว
ในพระหัตถของพระเจาผูซึ่งทรงรูแจงในทุกสิ่ง แมแตกอนที่เราจะกําเนิด
ขึ้นบนโลก และจงอยาขอเพื่ อใหทุ กอยางเกิด ขึ้นตามใจเจาเอง เพราะ
มนุษยไมลวงรูทุกอยางวาอะไรดีและมีประโยชนแกเขา แตจงขอพระเจา
ดัง นี้วา “โปรดใหเ ป นไปตามน้ํา พระทั ยพระองคเ ถิ ดพระเจาข า ” แลว
พระองคจะบันดาลใหสิ่งตางๆ เกิ ดขึ้ นแกเราดวยดี” (นักบุญ เกนนาดี
แหงคอนสแตนติโนเปล “โซทอง” 47)
๑๓๓. “ทุกคนที่ขออะไรก็ตามจากพระเจาแลวไมได ก็ไม
ตองสงสัยเลยวา ที่ไมไ ดเพราะเปนไปตามเหตุผลประการใดบางอยา ง
หรือ ไม เ พราะขอในสิ่ ง ที่ ยัง ไม ถึ ง เวลาได รับ หรือ ไม ก็ข อไปโดยไม มี
จุดประสงคดีหรือขอไปเพื่อหวังเกี ยรติยศชื่อเสียง หรือไมก็เมื่อไดรับ
ตามที่ขอแลวกลับหยิ่งยโสจองหอง และอาจตกไปอยูในหลุมภวังคแหง
ความทุกข” (สาธุคุณ ยอหน เลียสตวิชนิก “เลียสตวิทซา” 26:60)
๑๓๔. “ใครที่อยากจะเรีย นรูเรื่องการอธิษฐานโดยไมมี ผู
คอยแนะแนวทาง แตเอาแตอวดหยิ่งยโสคิดไปวาสามารถที่จะเรียนรูได
จากการอานหนังสือและไมจําเปนตองไปถามเรื่องนี้กับผูอาวุโส คนๆ
นั้นก็ตกไปอยูในภวังคบาปอยูครึ่งตัวแลว แตคนที่ถอมตัวถอมใจพระเจา
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จะชวยเขาและถาเขาไมมีผูช วยชี้ แนะแนวทางเขาก็จะไปหาพระสงฆ
นักบวช ใครก็ไดที่มีแลวพระเจาก็จะทรงโอบลอมเขาไวเพราะความถอม
ใจของเขานั้น” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 2:1)
๑๓๕. “ถาในเวลาที่ปญญาเปนผูทําการอธิษฐานแลวเกิดมี
ความคิดอันใดแทรกเขามาในขณะที่อธิษฐานนั้นเขามารบกวนจิตใจของ
เขา การอธิษฐานนั้นก็จะไมสามารถเรียกวาบริสุทธิ์ได” (สาธุคุณ อิซาค ซี
ริน “คํา” 16)
๑๓๖. “เมื่อเจาจะอธิษฐาน และไดรับพระพรแลว แลวเจา
เกิดยโสขึ้นมา นั่นก็แสดงวาเจาไมไดอธิษฐานแกพระเจา และเจาก็ไมได
รั บ พระพรช ว ยเหลื อ อั น มาจากพระเจ า แต ป ศ าจช ว ยให เ จ า ได รั บ มั น
เพื่อใหหัวใจเจาพองโต เพราะเมื่อพระพรที่แทจริงมาจากพระเจาจิตใจเจา
จะไมมีทางยกทะนงตน แตตรงกันขาม กลับจะยิ่งสงบเสงี่ยมมากขึ้นและ
แปลกประหลาดใจกับพระกรุณาของพระเจาที่ยิ่งใหญ ที่พระองคทรง
ประทานพระเมตตาแก ค นบาปได ” (สาธุ คุ ณ วาร โ ซโนฟ ผู ยิ่ ง ใหญ
“ผูนํา”, 418)
๑๓๗. “เมื่อพระเจาโปรดจะทรงประทานพระเมตตาแกใคร
สั ก คน ก็ จ ะทรงประทานความปรารถนาแก ค นอื่ น ๆ ให พ วกเขาช ว ย
อธิษฐานแกคนอื่นและจะทรงชวยในการอธิษฐานดวย” (หนังสือของสาธุ
คุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 20:9)
๑๓๘. “ในชวงเวลาลําบากยากเข็ญ จงอยาหยุดยั้งที่จะเรียก
หาพระเจาผูทรงเมตตาในการอธิษฐาน การเรียกหาพระนามของพระองค
อยา งไมล ดละคือ ยาที่บรรเทาทุ ก ข ซึ่ ง ไมเ พี ย งจะกํ า จั ดแรงตั ณหาอั น
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มากมายของบาปแลว ยังหยุดยั้งการทําบาปอีกดวย เหมือนกับแพทยที่
ตองคนหายาที่ถูกขนานเพื่อใหยาแผลงฤทธิ์ถูกตอง ในขณะที่คนไขจะไม
ทราบวา จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทานยา เชนกัน พระนามของพระเจา เมื่อใดที่
เจาเอยเรียกหาพระนามนั้น พระนามของพระองคก็จะดับแรงตัณหาของ
เจา ถึงแมวาเราจะไมรูวา มันจะเกิดขึ้นอยางไร” (สาธุคุณ วารโซโนฟ ผู
ยิ่งใหญ “ผูนํา”, 421)
การสารภาพบาป
๑๓๙. “บาปใดๆ ก็ตามที่ถูกทิ้งไวโดยไมมีการสารภาพบาป
คือ บาปที่นําไปสูความตายที่แมแตถาจะใหนักบุญมาอธิษฐานขอให การ
อธิษฐานนั้นก็ไมเปนผลใหพระเจาไดยิน” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คํา
สอน” , 2:41)
๑๔๐. “คนที่ ทํ า บาปไว ไ ม มี ท างหลี ก พ น ไปจากวงกรรม
ตอบแทนของบาป ตราบเท า ที่ ยั ง ไม ไ ด ส ารภาพต อ บาปนั้ น ในระดั บ
เดียวกับที่ไดทําบาปไว” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” , 2:58)
๑๔๑. “พระเจาจะชะลางรอยมลทินตางๆ ของเจาถาเจาจะ
แสดงความไม พ อใจในความดี ข องตนเองเสมอและประสงค ที่ จ ะ
เปลี่ ย นแปลงตนเองในทางที่ดี ขึ้ น เสมอ จนกว า จะเปน คนที่ ส มบู รณ ”
(ออกัสติน ผูประเสริฐ “สาสนถึงชาวปารเธียนส”, 1:7)
๑๔๒. “นักบุญทั้งหลายตางก็เคยเปนคนธรรมดา เหมือน
อยางเราทั้งหลาย คนจํานวนมากตางก็เดินออกจากบาปอันใหญหลวง
ของตน แตเพราะการสารภาพบาปที่ทําใหพวกเขาเขาถึงดินแดนสวรรค
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ได และใครก็ตามที่ไ ด เ ดิน ไปตามทางนั้น ก็ต อ งเดิน ตามทางของการ
สารภาพบาปเสียกอน ซึ่งเปนสิ่งที่พระเจาผูทรงพระเมตตาไดประทานแก
เราดวยความทรมานของพระองค” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แห ง
อาโฟนา, 12:10)
๑๔๓. “ถ า ใครตกไปในหลุ ม ของบาป แล ว ไม ยิ น ดี ที่ จ ะ
เสียใจในสิ่งที่ทําลงไปอยางแทจริง คนๆ นั้นก็จะตกไปในหลุมกับดักเดิม
เรื่อยไป” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน” , 2:215)
๑๔๔. “ถาใครไดสารภาพบาปในสิ่งที่ทําผิดอันใดสักครั้ง
หนึ่งแลวทําซ้ําอีกนั่นก็เปนสัญญาณแสดงใหเห็นวา เขาไมไดชําระตนเอง
จากสาเหตุของบาปนั้น ซึ่งจากสิ่งนั้นเองบาปก็จะปรากฏออกมาใหม ก็
เหมือนกับรากของตนไมไมนานก็จะมีกิ่งงอกออกมาอีก” (นักบุญวาซิลี ผู
ยิ่งใหญ)
๑๔๕. และ ๑๔๖. “จงอยาพูดวา ฉันไดทําบาปมามากนัก
ดวยเหตุ นี้ฉันจึงไมคูควรจะเขาใกลพระเจา จงอยาทอถอย เพียงแตจ ง
อยาไดทําบาปเพิ่มอีก และดวยความชวยเหลือของพระผูทรงเปยมดวย
เมตตา เจาจะไมตองละอายตอสิ่งใดอีกเพราะพระเจาตรัสวาใครก็ตามที่
เขามาหาเรา เราจะไมขับไลเขาออกไปดวยเหตุนี้จงตอสูตอไป และเชื่อ
ตอไปวาพระเจานั้นทรงเปนผูบริสุทธิ์และจะทรงชําระทุกคนที่เขามาหา
พระองค ถาเจาตั้งใจที่จะสารภาพบาปตอหนาพระองค ก็จงแสดงออกมา
ดวยการกระทําดวย ถาเจายังทรนงตนเองก็จงถอมตัวเองลงมา ถาเจาเมา
มายในสุราเจาจงแสดงความมีสติสัมปชัญญะออกมา ถาเจาเคยตกในกิเลศ
ตัณหากามารมณเจาก็จงแสดงความสะอาดทางกายของเจาออกมา เพราะ
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มีคําพูดที่วาจงหลีกเลี่ยงตนเองออกจากบาปและสรางความดี” (นักบุญ
เกนนาดี แหงคอนสแตนติโนเปล “โซทองคํา” , 87-89)
๑๔๗. “ผูชายคนหนึ่งทําบาปตางๆ นานา แลวเขาก็สํานึก
สารภาพบาป แลวเขาก็ทําอยางนั้นเรื่อยไปชั่วชีวิต ในที่สุดเขาก็กลับตัวใน
พระเจาและตายไป วิญญาณชั่วไดมาหาเขาเพื่อเตรียมจะพาดวงวิญญาณ
เขาไปยังนรก และพูดวา “คนนี้เปนของขา” ทันใดนั้นพระเจาไดตรัสวา
“ผิดแลว เขาไดสํานึกแลว” มารโตวา “ไมใชละถึงสํานึกแลวเขาก็ทําอีก”
เมื่อนั้นพระเจาจึงตรัสวา “ถาเจา ผูซึ่งเปนมาร มีสิทธิจะรับเอาตัวเขาไป
กับเจาหลังจากที่เขาไดกลับตัวกลับใจสํานึกในบาปแกเราไปแลว แลวเรา
ทําไมจะไมมีสิทธิรับตัวเขามาหาเราอีกครั้ง หลังจากที่เขาไดกลับมาหาเรา
หลังทําบาปแลวละ” พระเจาตรัสตอบ” (สาธุคุณ อัมโวรซี โอปตินสกี)
๑๔๘. “ถาเจาไดเกิดหลงเขาไปในบาปในวันใดวันหนึ่ง จง
อยานึกนอยเนื้อต่ําใจไป จงอยาหยุดยั้งอยูที่นั่นกับตนเองแลวพูดแตวา
ทําไมขาถึงเจอเรื่องแบบนี้ปลอยใหเกิดกับขาไปไดยังไง คําพูดแบบนี้
แสดงแตการตัดพอถึงความคิดเกี่ยวกับตนเองที่เยอหยิ่ง ตรงกันขามถาเกิด
เหตุการณแบบนี้ขึ้น จงออนนอมและจงหันสายตาแหงปญญาของเจาไปที่
พระเจา แลวขอพระองควา พระเจาขาพระองคประสงคอันใดอื่นอีกจาก
ขาผูซึ่งออนแอและไรจรรยาแบบนี้ แลวทันใดนั้นเจาจงกลาวขอบคุณ
พระองคที่เหตุการณหยุดอยูแคนั้น ไมไดเลวรายไปกวานี้อีกจงกลาวดวย
ศรัทธาวา ถาไมใชเพราะพระกรุณายิ่งอันหาที่สุดมิไดของพระองค พระ
เจาขา ขานอยคงไมไดมาหยุดอยูแคตรงนี้แตคงเลยเถิดไปไกลกวานี้อีก
เปนแน” (สาธุคุณนิโคดิม แหงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ “โลหที่มองไมเห็น”)
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๑๔๙. “ใครที่ เ กลี ย ดชั ง บาปของตนผู นั้ น ก็ จ ะเลิ ก ทํ า บาป
สวนใครที่สารภาพบาปนั้นออกมา คนนั้นก็จะถูกปลดปลอยเปนอิสระ
จากบาป เปนไปไมไดที่คนเราจะเลิกนิสัยทําบาป ถากอนอื่นจะไมเกลียด
ชังบาปของตนเสียกอน และเปนไปไมไดที่จะถูกปลอยจากพันธนาการ
บาป หากไมสารภาพความผิดเสียกอน เพราะการสารภาพบาปนั้น คือ
หลักที่นําไปสูการถอมตัวถอมใจที่แทจริง” (สาธุคุณอิซาค ซีริน “คํา”,
71)
๑๕๐. “บาปที่คนหนึ่งไดกอไวนั้น เมื่อไดรําลึกถึงมัน มัน
จะนํามาแตสิ่งไมดีเพราะบาปจะพาความทุกขติดตัวมาดวย และจะยิ่งพา
เจาออกหางจากความหวัง แสรงทําเปนไมทุกข ที่จริงขางในยิ่งกดความ
ระทมใหลงลึกเขาไป แตถาเจาอยากที่จะสารภาพแกพระเจาโดยไมใหถูก
ประนาม จงอยานึกถึงบาปนั้นวาเกิดขึ้นยังไง แตเพียงแคเจาจงทนรับเอา
ความเจ็บปวดที่เกิดจากบาปนั้นอยางกลาหาญเทานั้น” (สาธุคุณ มารก
วีรบุรุษ “คําสอน” , 2:151,153)
๑๕๑. “พระเจาทรงรักคนบาปที่สารภาพผิดตอพระองคเปน
อยางมาก และทรงโอบกอดเขาเขาสูออมอกของพระองคอยางเมตตายิ่ง
พลางตรัสวา เจาไปอยูที่ไหนมาลูกรักของเรา เรารอเจาอยูเสียนานแลว
พระเจาทรงเรียกคนทุกคนดวยพระสุรเสียงแหงขาวประเสริฐ และพระสุ
รเสียงของพระองคกึกกองไปทั่วทั้งจักรวาล จงมาหาเราแกะนอยของเรา
ทั้งหลายเราไดสรางเจาและเรารักเจายิ่งความรักของเราที่มีตอเจาทําใหเรา
ตองลงไปหาเจาที่โลกมนุษย และเราไดยอมอดทนรับทุกอยางเพื่อเห็นแก
การรอดจากความตายนิรันดรของเจา และเราประสงคใหเจายอมรับความ
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รักของเรา และบอกแกเราเหมือนเหลาอัครสาวกของเราที่ฟาโวร วา พระ
เจา ขา อยูกั บ พระองค ข า นอ ยรู สึ กดีเ หลือ เกิน ” (หนั ง สือ ของสาธุ คุ ณ
ซีลวน แหงอาโฟนา, 9:27)
๑๕๒. “ใครที่สารภาพและหันหลังใหกับบาปของตน บาป
ของคนนั้นก็จะสละไปจากเขา เพราะบาปนั้นยึดติดและเหนียวแนนกับ
ความหยิ่งทรนงตน ของคนที่จิตใจตกต่ําทางวิญญาณ และไมอาจทนทาน
ตอการถูกตําหนิหรือความอับอายได การเขาศีลกับพระเจาจะสําเร็จอยาง
สมบูรณได ก็ตอเมื่อบาปทั้งหมดที่ไมวาจะไดเคยทําทางวาจา การกระทํา
หรือทางความคิดนั้น ไดถูกลางแลวเรียบรอย การสารภาพบาปทั้งหมด
จําเปนสําหรับการสละตนใหหลุดพนจากบาปกอนๆ ทั้งหมดในวิถีทางที่
สมควร และเพื่อรักษาตนเองในอนาคตไมใหหลงตกไปในบาปนั้นๆ อีก
ไมมีสิ่งอื่นใดเลยที่จะสามารถรักษาแผลที่เกิดจากบาปที่นําไปสูความตาย
นั้น ได อีก นอกจากการสารภาพบาปจากใจจริง ” (นั กบุ ญ อิ กนาที ย ย
(เบรียนชานินนอฟ))
เปาหมายของเรากับพระประสงคของพระเจา
๑๕๓. “คําสอนที่ประเสริฐที่สุดของพระเยซูคริสตของเรา
คือ ขอทุกอยางใหเปนไปตามพระประสงคของพระบิดาเถิด ” (มัทธิว
6:10) ใครที่เขาใจวรรคคําอธิษฐานนี้อยางจริงใจ ก็จะยินดีที่จะสละความ
ตองการสวนตัวของตน และวางใจที่จะเลือกตามพระประสงคของพระ
เจา สวนความตองการ ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากมารนั้น จะเปนไปใน
ลักษณะที่เพื่อใหเราสามารถปกปองตนเองและเชื่อมั่นแตในตนเอง และ
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ในที่สุดมารก็สามารรถเขาครอบงําชีวิตคนๆ นั้น (คนที่เลือกรับรูปแบบ
ความคิดแบบนั้น) ไดโดยงาย” (สาธุคุณ วารโซโนฟ ผูยิ่งใหญ “ผูนํา”,
40, 124)
๑๕๔. “ความประเสริฐสุดที่ยิ่งใหญนั้นก็คือ การมอบตน
เพื่อใหเปนไปตามพระประสงคของพระเจาแตผูเดียว เพราะในใจนั้นจะมี
แตพระเจาพระองคเดียว และจะไมมีความคิดอันใดอื่นเพราะจิตใจนั้นจะ
ใสสะอาดในการอธิษฐาน และเมื่อใจตั้งมั่นเปนหนึ่งในการถวายตนแก
พระประสงคของพระเจา เมื่อนั้นองคพระผูเปนเจาก็จะเริ่มควบคุมชีวิต
เขาคนนั้นและจิตใจเขาจะไดเรียนรูสิ่งตางๆ จากพระเจาโดยตรง คนที่
ยโสโอหังจะไมสามารถอยูโดยตามพระประสงคของพระเจา เพราะเขา
เลือกที่จะควบคุมชีวิตตนเอง และไมมีวันเขาใจวาสําหรับมนุษยการมีชีวิต
อยูโดยอาศัยเพียงปญญาโดยไมมีพระเจานั้นไมมีวันเพียงพอ” (หนังสือ
ของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา,6:1)
๑๕๕. “ดวยแรงศรัทธาที่จะตัดใจจากความตองการสวนตัว
และถอมใจตนเองมากขึ้นเทาใด คนๆ นั้นก็จะยิ่งไปสูความสําเร็จเร็วขึ้น
เทานั้น และยิ่งเขายึดติดกับแรงความอยากสวนตัวมากเทาใดเขาก็จะยิ่ง
ทํ า ร า ย และทํ า ให ตั ว เองแย ล งมากเท า นั้ น ” (สาธุ คุ ณ เอเฟรม ซี ริ น
“คําแนะนําสําหรับพระเถระผูใหญคนใหม”, 12)
๑๕๖. “เราจะรู ไ ด อ ย า งไรว า เรากํ า ลั ง ดํ า รงชี วิ ต ตามพระ
ประสงคของพระเจาหรือไม นี่ไงคือ สิ่งที่จะบอกเราไดถาเจารูสึกขมขื่น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นก็หมายความวา ยังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เจายังไมได
มอบวางในพระเจาอยางถึงที่สุด ใครที่ใชชีวิตตามพระประสงคของพระ
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เจ า คนๆ นั้ น จะไม มี วั น รู สึ ก กั ง วลเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งใดๆ เลย และถ า เขา
ตองการสิ่งใดเขาก็จะมอบวางทั้งตัวเขาและสิ่งนั้นไวในพระเจาอยางถึง
ที่สุด และถาเขายังไมไดรับสิ่งที่ขออีก เขาก็จะยังคงสงบนิ่งและไววางใจ
พระองคตอไปเหมือนกับวาเขาไดรับสิ่งที่ขอแลว ดวงใจของเขาที่มอบไว
ในพระหัตถพ ระเจา จะไม มี วั นกลัว สิ่งใด ไม ก ระทั่ ง ฟา ร อ งฟา ผ า โจร
ภยันตรายตางๆ ไมมีสิ่งใดทําใหเขากลัวได ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เขา
จะพูดวาสิ่งนี้เปนที่พอพระทัยของพระเจา ถาเขาตองเจ็บปวด เขาก็จะคิด
วานั่นเปนสิ่งจําเปนสําหรับเขา ไมเชนนั้นพระเจาคงไมมอบแกเขา และ
เขาจะรักษาความสงบในรางกายและจิตใจของตนตอไป” (หนังสือของ
สาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 6:4)
๑๕๗. “พระเจาไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังผืน
โลก ที่ซึ่งพระองคสถิตอยูนี้ และคนก็ไดรับความรูสึกเหมือนกําลังใชชีวิต
อยูในสวรรคบนดิน เปนไปไดวาเจาจะพูดวาทําไมสิ่งดีๆ แบบนี้ไมเกิด
กับขาบาง นั่นก็เพราะเจาไมไดไววางใจมอบตัวมอบใจทั้งหมดแกพระเจา
แตอยูเพื่อตัวเอง จงมองไปยังคนที่รักแตตัวเอง เขาจะไมมวี ันมีความสงบ
ในจิตใจ และจะไมพอใจในไมสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งตลอดเวลา แตใครที่วางใจ
ในพระประสงคของพระเจาอยางเต็มที่ คนนั้นจะมีคําอธิษฐานที่บริสุทธิ์
ใจของเขาจะรักพระเจายิ่ง และทุกสิ่งทุกอยางจะมีแตเปนที่นาพอใจและ
นารักแกเขา” (หนังสือของสาธุคณ
ุ ซีลวน แหงอาโฟนา, 6:14)
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พระโอวาท
๑๕๘. “เปนไปไมไดที่จะเดินโดยไมมีเทาหรือบินโดยไมมี
ปกฉันใด คนก็ไมมวี ันเขาถึงดินแดนสวรรคไดโดยไมทําตามพระโอวาท
ของพระเจาก็ฉันนัน้ ” (นักบุญ ธิโอฟาน ผูนิมิตอัศจรรย “คําสอน 5
ประการวิถีเกี่ยวกับการเดินไปสูสวรรค, 3”)
๑๕๙. “พระโอวาทของพระเจาสูงสงยิ่งกวาสิ่งล้ําคาทั้งหมด
บนโลกนี้ ใครที่ไขวหาสิ่งนี้ คนนั้นก็ไดรับพระเจามาไวในใจ” (สาธุคุณอิ
ซาค ซีริน “คํา”, 57)
๑๖๐. “อัครสาวกยอหนไดกลาววา พระโอวาทของพระเจา
ไมใชเรื่องที่หนักหนาเกินกวารับได แตงาย (1ยอหน 5:3) แตสิ่งนี้จะงาย
ก็ตอเมื่อในใจคนๆ นั้นมีความรัก หากไมมีรักอะไรๆ ก็จะยากไปหมด”
(หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 16:10)
๑๖๑. “สิ่งที่พระเยซูคริสตเรียกรอง ไมใชการทําตามพระ
โอวาทของพระองคแตอยางเดียว แตคือการเปลี่ยนแปลงกลับตัวกลับใจ
ดวยเหตุนี้จึงตองมีพระโอวาทเพื่อเปนมาตรฐาน” (สาธุคณ
ุ อิซาค ซีริน
“คํา”, 34)
๑๖๒. “พระเจาดวยแรงแหงความเมตตากรุณาแกเรา ทรง
สถิตอยูในพระโอวาททุกประการที่พระองคตรัส นักบุญมารกวีรบุรุษได
กลาววา“พระเจาทรงซอนเรนอยูในพระวจนะทุกประการ” พระเจาจะ
ทรงชวยเหลือคนทุกคนที่ตอสูเพื่อเอาชนะใจในการรักษาพระวจนะของ
พระองค สวนพระองคเองจะสถิตอยูในเราในพระวิญญาณขางใน โดย
สามารถรูไดดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองคประทานใหแกเรา นั่น
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หมายความวา คริสตชนทุกคนตางไมเคยอยูคนเดียว แตเขาจะมีชีวิตอยู
และทํางานตอไปพรอมกับพระบิดา พระบุตร และพระจิตวิญญาณ พรอม
กับพระเจาตอไป” (สาธุคุณอิอุสติน โปโปวิช “วิเคราหบทที่ 1 ยอห น
3:24”)
๑๖๓. “ในตัวของชาวคริสตทุกคนมีพระคริสต ซึ่งเปนผูที่
ตอ สูแ ละกํา ชัย ชนะเพื่อเรา และพระองคทรงเรีย กหาพระบิด าเพื่ อ เรา
อธิ ษ ฐานเผื่ อ เรา และขอบคุ ณ แทนเรา ทุ ก อย า งเป น พระคริ ส ต ที่ ท รง
กระทําทั้งหมดเพื่อเรา ทรงยินดีและราเริงที่อยูกับเรา เมื่อเห็นวาในตัวเรา
เกิดความมั่นใจวาพระองคนั้นทรงเปนองคที่ทรงทําทุกอยางไดเพื่อเรา
ดวยเหตุนี้ชาวคริสตทุกคน ไมวาจะกระทํากรรมดีอันใดก็ตามจําเปนตอง
ประกาศวาเปนองคพระคริสตที่กระทํา ไมใชตัวเขาเองที่กระทําดวยกําลัง
ของตนเอง สวนใครที่ไมคิดอยางนั้นคนนั้นก็เปนชาวคริสตที่เสียเปลา”
(สาธุคุณ ซิมิโอน นักเทศนาคนใหม “คําสอน”, บทที่ 1:4)
พระเจาทรงวินิจฉัยที่การกระทําของเราอยางไร
๑๖๔. “ในทุกสิ่งที่เราทําพระเจาจะมองแตเจตนารมณของ
เราวาเรากําลังทําสิ่งนั้นๆ เพื่อเทิดทูนพระองคหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ กัน
แน” (สาธุคุณมักซิม นักเทศนา “บทวาดวยความรัก”, 2:36)
๑๖๕. “พระเจาจะยกยอ งเราที่ เ จตนารมณ ในใจของเราที่
กระทําสิ่งหนึ่งๆ เพราะมีคํากลาวที่วา “พระเจาทรงประทานใหตามหัวใจ
ของเจา”(สดุดี 19:5) เพราะใครที่อยากจะทําอะไรสักอยางหนึ่งแตไม
สามารถทําไดสําเร็จ เมื่อปรากฎตอหนาพระพักตรของพระองค เขาก็ถูก
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นับวาเหมือนไดกระทําสิ่งนั้นเสร็จสิ้นแลว สิ่งนี้เปนไปตามกฎไมวาจะ
เปนสิ่งดีหรือไมดีก็ตาม” (สาธุคุณมารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 1:184, 2:16)
๑๖๖. “ถาเรามีเจตนารมณที่ไมบริสุทธิ์กอนที่จะกระทําสิ่ง
ใด สิ่งที่กระทําก็จะออกมาแย แมวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่งที่ดีก็ตาม” (นักบุญ
กรีกอรีย ดโวเยสโลฟ, 1:10)
เราควรคิดอยางไรกับการกระทําของเรา
๑๖๗. “อยาคิดมากเกินไป และอยาทําสิ่งใดโดยปราศจาก
เปาหมายทางจิตใจที่จะสรางความพึงพอใจในพระเจา เพราะใครก็ตามที่
เดินทางโดยไมมีจุดมุงหมายคนนั้นก็เหมือนลงแรงทําโดยไมไดอะไร
กลับมา” (สาธุคุณมารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 1:54)
๑๖๘. “การถื อ ศี ล อด การอธิ ษ ฐาน การทํ า บุ ญ และการ
กระทําดีอื่นๆ ที่พึงกระทําโดยชาวคริสต โดยตัวมันเองนั้นเปนสิ่งที่ดี แต
เปาหมายของชีวิตชาวคริสตไมไดอยูที่แคการกระทําดี สัจธรรมของชีวิต
ชาวคริ ส ต อ ย า งเราๆ ท า นๆ คื อ การรั บ ชี วิ ต ของพระคริ ส ต แ ละพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ การถือศีลอด การอธิษฐาน การทําบุญ และการทําดีใน
ข อ อื่ น ๆ เพื่ อ พระคริ ส ต นั้ น เป น เพี ย งแค วิ ถี ท างเพื่ อ ปู ท างการรั บ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ สังเกตสิวามีเพียงแคการทําดีที่ถูกทําใหสําเร็จเพื่อพระ
คริสตเทานั้นที่จะนําผลของพระจิตมาแกเรา สวนสิ่งใดก็ตามที่ไมไดทํา
เพื่ อ พระคริ ส ตไ ม วา มัน จะเปน เรื่ อ งดีเ พี ย งใดก็ต าม ผลตอบแทนที่ จ ะ
ไดรับในชีวิตภายภาคหนาจะไมมีให และแมแตในชีวิตบนโลกนี้ที่เปนอยู
ก็จะไมมีพระกรุณาจากพระองคใหแกเรา นั่นเองที่เปนเหตุผลวาทําไม
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พระคริสตจึงทรงตรัสวา “ใครที่ยึดติดอยูกับเรา คนนั้นก็จะถูกถอนออก
จากต น ” (มั ท ธิ ว 12:30)” (สาธุ คุ ณ เซราฟ ม แห ง ซาโรว า “สนทนา
เกี่ยวกับเปาหมายชีวิตของชาวคริสเตียน”)
๑๖๙. “ถาเมื่อใดปญญาของเราลืมเปาหมายที่สูงสงของ
ความดี เมื่อนั้นการทําดีนั้นก็เปลาประโยชน” (สาธุคุณมารก วีรบุรษุ “คํา
สอน”, 2:51)
๑๗๐. “อะไรก็ตามที่เ จาสละเพื่อพระนามของพระคริส ต
สิ่งนั้นเจาจะไดรับตอบแทนกลับ อะไรก็ตามที่เจาเก็บไวเพื่อตัวเองเจาก็
เสียไป อะไรก็ตามที่เจาใหในนามของพระเจา เจาก็จะไดรับกําไรจากสิ่ง
นั้น อะไรก็ตามที่ใหในนามตัวเองเพื่อตัวเองและเพื่อความทรนงของเจา
เจาก็เหมือนโยนทิ้งลงแมน้ํา อะไรก็ตามที่เจารับจากมนุษยโดยสํานึก
ขอบคุณเหมือนรับจากพระเจาสิ่งนั้นจะนําความปติยินดีอยางที่สุดมาแก
เจา แตถาเจารับอะไรก็ตามจากคนอื่นเหมือนรับมาจากมนุษยธรรมดา
เทานั้น สิ่งนั้นก็จะนํามาแตความกังวลไมสิ้นสุด” (นักบุญ นิโคไล แหง
เซอรเบีย “ความคิดเกี่ยวกับความดีและความชั่ว”)
๑๗๑. “ทุ ก ๆ สิ่ ง ที่ ค นเราต อ งมี ส ติ และคํ า นึ ง ถึ ง ปริ ม าณ
ความพอดีที่จะทําเพื่อไมใหเปนที่ลําบากใจในภายหลัง การทําบุญ การถือ
ศีลอดก็ดี หรือกิจกรรมอื่นๆ ก็ดี ที่เกินกําลังตนเองถือวาเปนการกระทําที่
ขาดสติ เพราะจะนําไปสูผลเสีย ความยากลําบากใจ ความเสียใจ และ
ความไมพอใจในภายหลังแกผูที่ทําอยางนั้น แมแตพระเจาก็ไมตองการให
คนเราทําอะไรเกินกําลังตนเอง” (สาธุคุณวารโซโนฟย ผูยิ่งใหญ “ความ
เปนผูนํา”, 627)
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๑๗๒. “ไม ว า เจ า จะเคยเปน ใครมาก็ต าม ไม ว า จะเคยทํ า
อะไรมาก็ตาม จงประเมินตนเองอยูเสมอวาสิ่งที่กําลังทําอยูทําในแนวทาง
ใด ในแบบชาวคริสต หรือเปนไปเหมือนชาวโลกคนบาปทั่วๆ ไปนั่นคือ
ทําตามแบบคนรักตัวเองเปนที่ตั้ง และเพื่อหาประโยชนแกตนเอง แตชาว
คริสตอยางเราจําเปนตองระลึกถึงเสมอวาสิ่งตางๆ ไมวาจะใหญเล็กขนาด
ไหนตองมีจุดเริ่มตนจากการมีจริยธรรมที่ดี คริสเตียนที่จําคําสอนของ
พระเยซูไดจะตองทําทุกสิ่งที่ตนทําเพื่อเปนการสงเสริมเชิดชูพระกรุณา
ของพระเจา และพระราชอาณาจักรของพระองคจะเกิดขึ้นในหมูมนุษย”
(นักบุญกาเบรียล อีเมเรทินสกีย “สรุปประจําป”)
การกระทําดีของเรา
๑๗๓. “ความชั่วจะได รับพลัง เสริมจากความชั่ว ที่ทับถม
ตอๆ มา ดวยเหตุนี้ความดีก็จะเติบโตไดก็ดวยการทําตอเนื่องไป และใคร
ที่มีความดีแบบนี้ ความดีก็จะสงเสริมเขาใหทําสิ่งดีที่ยิ่งใหญมากขึ้นไป
อีก” (สาธุคุณมารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 2:93)
๑๗๔. “ทุกๆ ครั้งที่เราทําบาป มันจะเกิดขึ้นเปนมารในใจ
เรา แตทุกครั้งที่เราเลือกทําดีเราจะเกิดเปนบุตรของพระเจาในวิญญาณ”
(นักบุญยอหน นักเทศน)
๑๗๕. “เราจะสถิ ต อยู ใ นพระเจ า ตราบเท า ที่ เ ราจะไม ทํ า
บาป” (นักบุญ เบดา ผูนานับถือ วิเคราะหบท 1ยอหน 3:6)
๑๗๖. “เมื่อเราทําดีครั้งใด ก็จงรีบลืมถึงสิ่งดีและผลรางวัลที่
ควรไดจากสิ่งที่เ รากระทํา นั้นเสียทันที อยาจดบันทึกสิ่งดีที่ เรากระทํ า
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เพราะถาเราจดมันเมื่อไรมันก็จะยิ่งจางหายไปอยางรวดเร็วเทานั้น แตหาก
เรายิ่ ง ลื ม มั น เร็ ว เท า ไรมั น ก็ จ ะยิ่ ง ถู ก จดบั น ทึ ก ในนิ รั น ดร ก าลเร็ ว มาก
เทานั้น” (นักบุญ นิโคไล แหงเซอรเบีย “ความคิดเกี่ยวกับความดีและ
ความชั่ว”)
๑๗๗. “ถาเจาอยากใหพระเจาปกปดตราบาปในตัวเจา ก็จง
อยาอวดอางความดีที่เจาไดเคยกระทํา ไมวาเจาจะทําอะไรมาก็ตาม เพราะ
วิธีที่เจาปฏิบัติตามความดีของเจาอยางไร พระเจาก็จะปฏิบัติตามความ
บาปของเจาอยางนั้นเชนกัน” (สาธุคุณมารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 2:135)
๑๗๘. “ถาใครมีพรสวรรคอันใดที่ไดรับจากพระเจา และ
รูสึกสงสารผูที่ไมมีพรอันนี้ คนที่สงสารก็จะสามารถรักษาพรอันนั้นได
แตคนที่เยอหยิ่งและยกตนจากพระพรนั้นดวยคิดวาตนเกง คนนั้นก็จะ
สูญเสียพระพรไปในที่สุด” (สาธุคุณมารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 1:8)
สิ่งดีๆ แมเพียงเล็กนอยก็ล้ําคา
๑๗๙. “ถาใครก็ตามไดเคยแสดงความเมตตาแกอีกคนหนึ่ง
ไมวาเมื่อใดก็ตาม คนๆ นั้นก็จะไดรับความเมตตากลับเชนกัน และถาใคร
ไดเคยแสดงความสงสารและเสียใจไปกับผูที่เจ็บปวด (แมวามันอาจจะดู
ไมนายิ่งใหญนัก) เขาจะไดรับบันทึกวาเปนผูที่ยอมรับความเจ็บปวดเพื่อ
พระเจา สวนใครที่ใหอภัยคนที่ทํารายตนเอง คนๆ นั้นไมเพียงจะไดรับ
อิสรภาพจากบาปของตนเทานั้น แตยังจะไดเปนบุตรที่รักของพระเจาดวย
ใครที่อธิษฐานจากใจจริงถึงการรอดของอีกคนหนึ่ง ถึงจะเปนเรื่องนอย
นิด แตคนที่ไดรับการอธิษฐานใหก็จะรอด ใครที่ตําหนิตนเอง กลาวโทษ
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ตนเอง และประณามตนเองตอหนาพระเจาสําหรับการทําบาปของตนนั้น
ซึ่งถือเปนผูที่ไมดานชาตอความรูสึกคน คนนั้นจะไดรับการกลับถูกให
เปนผิด และถาเจาเสียใจไปกับบาปที่เจาทําแลวร่ําไห หรือระล่ําระลักอัด
อั้นใจ ความอันอั้นของเจาจะไมสูญเปลาในพระเจา เหมือนที่นักบุญยอห
นกล า วว า “ถ า เจ า จะกล า วตํ า หนิ ถึ ง เรื่ อ งที่ เ จ า ทํ า บาป พระเจ า ก็ จ ะรั บ
ความรูสึกผิดของเจาถือเปนการรอดจากบาปของเจา” (สาธุคุณมะอิเสห
โอปตินสกีย)
ความรัก
๑๘๐. “พระเจาประทานสิ่งที่ เรี ย กว า “ความรั ก” แกผูค น
เพื่อใหพวกเขาเรียกความสัมพันธที่มีกับพระองคดวยคํานี้ แตเมื่อคนได
ใชคํานี้บิดเบือนไปในทางที่ผิด และเรียกคํานี้กับสิ่งที่ไมบริสุทธิ์บนโลก
คําๆ นี้ก็จะคอยๆ สูญเสียความหมายที่ยิ่งใหญไป” (นักบุญ นิโคไล แหง
เซอรเบีย “ความคิดเกี่ยวกับความดีและความชั่ว”)
๑๘๑. “อยาละเลยพระวจนะของพระเจาเกี่ยวกับความรัก
เพราะโดยความรักของพระองคเจาจะกลายเปนบุตรของพระเจา แตถาเจา
ฝาฝนมันไปเสีย เจา ก็จะกลายเปนบุ ตรของทาส” (สาธุ คุณ มักซิม นั ก
เทศนา “บทวาดวยความรัก” 4:20)
๑๘๒. “ความรักที่มีตอพระเจาจะตองอยูเหนือความรักอื่น
ใดที่ เ รามี แ ม ต อ ใครซั ก คนบนโลกนี้ ” (สาธุ คุ ณ นิ โ คดิ ม แห ง ภู เ ขา
ศักดิ์สิทธิ์)
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๑๘๓. “จงอยาพูดวาเพียงความเชื่ออยางเดียวในพระคริสต
จะสามารถชวยชีวิตเจาใหรอดจากไฟโลกันตได เพราะเปนไปไมไดที่จะ
มีความเชื่อโดยไมมีความรักตอพระเจา ซึ่งแสดงออกไดโดยการกระทํา
อะไรที่เกี่ยวของกับความเชื่อที่เปลาเปลือยโดยไมมีความรัก ก็เหมือนที่
พูดกันวา “มารก็เชื่อ แตก็ยังสะทกสะทาน” (ยากอบ 2:19) การกระทําที่
แสดงถึงความรักก็คือ การแบงปนใหแกบุคคลที่ใกลชิดโดยเต็มใจ ความ
ใจกวางเอื้อเฟอเผื่อแผ ความอดทน และการเลือกใชสิ่งตางๆ ที่มีอยูอยางมี
สติ” (สาธุคุณมักซิม นักเทศนา “บทวาดวยความรัก” 1:39-40)
๑๘๔. “พระเจ า สง แสงธรรมไปยัง คนทุก คนฉั นใด คนที่
ประสงคจะเปนเหมือนพระเจาก็ตองแสดงออกดวยแสงธรรมแหงความ
รักนั้นแกทุกคนเทาเทียมกัน ดวยเหตุนี้ที่ใดที่ขาดความรัก ที่นั่นก็จะเกิด
ความเกลียดชังในทันทีทันใด แตถาพระเจาเปนความรัก ความเกลียดชังก็
ตองเปนของมาร ดวยเหตุนี้ผูที่มีความรักก็จะเปนของพระเจา และมีพระ
เจาในใจ สวนผูที่มีความเกลียดชังผูนั้นก็เก็บกินมารไวในตัว” (นักบุญวา
ซิลี ผูยิ่งใหญ “คําสอนเกี่ยวกับการบุกเบิก”, 3)
๑๘๕. “ความรักสามารถกลบความบาปทั้งหลายได” (1เป
โตร 4:8) นั่นเองที่วาพระเจาสามารถใหอภัยบาปแกคนที่ รักผูอื่นได ”
(นักบุญฟโอฟาน ซาทโวรนิก “จดหมาย” 8:949)
๑๘๖. และ ๑๘๗. “ความรักที่เรามีตอพระคริสตสามารถ
แบงไดเปนหลายรูปแบบ ไดแก ความรักตอคนใกลชิด ความรักความจริง
ความรักที่จะทําตนใหบริสุทธิ์ ตอความสะอาด ตอสิ่งที่สูงสงของพระเจา
ตอชีวิตที่ไมมีวันตายและเปนนิรันดร รูปแบบตางๆ ที่วามานี้ของความรัก
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คือ ธรรมชาติที่แทจริงของความรักของพระคริสตที่แสดงออกมา พระเยซู
เปนทั้ง มนุ ษยแ ละพระเจา และความรั กที่ เ รามี ใ หตอ พระองค นั้ นย อ ม
หมายถึงวาไมมีที่สิ้นสุด ความรักตอพระเจา ความรักตอมนุษยเอยก็ดี เมื่อ
เรารักพระคริสตแลวเราก็ยินดีที่จะรักคนอื่นเพื่อพระองค และรักในทุกสิ่ง
ที่ เ ป น เหมื อ นมาจากสวรรค อั น เป น นิ รั น ดร และเหมื อ นพระคริ ส ต ที่
ปรากฎในมนุษยทั่วไปเราไมสามารถที่จะรักใครไดโดยแทจริงถาเราจะ
ไมรักเขาดวยเหตุผลนี้เสียกอน ความรักอื่นใดที่นอกเหนือไปจากนี้แลว
ถือวาเปนความรักจอมปลอม ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนเปนความไมรักได
งายในภายหลัง และจะกลายเปนความเกลียดชังคนอื่นไปในที่สุด ความ
รักที่แทจริงที่เราจะรักผูอื่นมาจากความรักที่เรามีตอพระเจาเทานั้น และ
ความรักที่มีตอพระเจาก็จะเติบโตเรื่อยไปตามระดับที่เราเชื่อฟงคําสั่งสอน
ของพระองค” (สาธุคุณอิอุสติน โปโปวิช “วิเคราะหบท 1 ยอหน 4:20,
5:2”)
๑๘๘. “ความรักคือ ผลผลิตของการอธิษฐาน การอดทนรอ
คอยในการอธิษฐาน หมายความวา เราตองตัดใจจากความเปนตัวของ
ตัวเอง ดวยเหตุนี้ความรักของพระเจาจึงสามารถเขาสูหัวใจของมนุษยได
ก็ตอเมื่อใจเราตัดออกจากการเห็นแกตัวเอง” (สาธุคุณ อิซาค ซีริน “คํา”,
43)
๑๘๙. “ถาเจาพบวา ในตนเองไมมีความรัก และเจาประสงค
อยากที่จะมีความรักแลวละก็ เจาก็จงเลือกทําสิ่งที่เปนของความรักเสีย
แมวา ในคราวแรกๆ เจาอาจจะรูสึกเหมือนวาไมมีความรัก แตพระเจาจะ
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ทรงเห็นความตั้งใจของเจา และจะทรงประทานความรักในหัวใจแกเจา
เอง” ( สาธุคุณอัมโวรซีย โอปตินสกี่)
ใครที่ไมมีรัก
๑๙๐. “รองรอยของความเกลียดชังที่เห็นไดในใจคนที่มีตอ
ใครซักคน ตอสิ่งที่เขาไดเคยทําไมดีซักอยางก็ถือเปนสิ่งที่แปลกแยกจาก
ความรักของพระเจา เพราะความรักของพระเจาไมมีทางอดทนยอมใหมี
ความเกลีย ดชั ง ต อ ใครสักคนอยู ดว ยกั น ในใจได” (สาธุ คุ ณ มั กซิ ม นั ก
เทศนา “บทวาดวยความรัก” 1:15)
๑๙๑. “ใครที่หางไกลจากความรัก คนนั้นเปนคนที่อมความ
ชั่วรายในใจและนาสมเพชเวทนา เพราะเขาจะใชชีวิตทุกวันเหมือนกับอยู
ในเรื่องเหลวไหลของความฝน หางไกลจากพระเจา ขาดแสงธรรมและอยู
ในความมืด ในตัวใครไมมีความรักของพระคริสตแลว คนนั้นก็เปนศัตรู
ของพระคริสต เขาจะเดินอยูแตในความมืด และตกหลุมพรางของความ
บาปอยูบอยๆ ” (สาธุคุณเอเฟรม ซีริน “คําสอนวาดวยการทําดีและตรา
บาป”)
๑๙๒. “ใครที่ไมรักคนอื่นนอกจากตัวเองจะตกอยูในความ
ตายนิรันดรแลว สิ่งที่เขาทําทุกอยางตอใหภายนอกจะดูเหมือนกับเปนสิ่ง
ที่ดีเพียงใดก็ตามก็จะเปนสิ่งที่ไรคา ตายตกไปและไมมีผล และคําที่เขาพูด
ทุกคําก็จะเปนเพียงลมปากเปลา” (นักบุญฟลาเรต แหงมอสโก “โอวาท
แกผูที่รับศีล”)
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การแสดงออกซึ่งความรัก
๑๙๓. “ใครที่ไดทําความรูจักกับความรักของพระเจา คนๆ
นั้นก็จะหลงรักโลกทั้งใบ และไมมีวันที่จะบนอิดออดถึงชะตาชีวิตของ
ตนเอง เพราะความทุกขเพียงเล็กนอยที่เผชิญบนโลกนี้เพื่อพระเจาแลวจะ
นําเขาไปสูค วามปติอันเปนนิรันดรกาล” (หนังสื อของสาธุคุ ณ ซี ลวน
แหงอาโฟนา, 1:27)
๑๙๔. “ความรักไมไดเ กิดขึ้นเพียงแคเพราะวาเจาจะสละ
สมบัติอันมหาศาลของเจาแกคนยากจนเพียงครั้งเดียว แตปรากฎวาเพราะ
เจาจะชวยสงสาสนแหงความรักของพระเจาและใหความชวยเหลือไม
เพียงคําพูดแตดวยการกระทํา” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความ
รัก” 1:26)
๑๙๕. “อะไรคือความสมบูรณแบบในความรัก นั่นคือการ
รักศัตรูของเจาอยางที่วาเจาอยากที่จะใหพวกเขากลายเปนพี่นองของเจา
เพราะความรักแบบนี้ที่เขาคนนั้นผูที่สละชีวิตบนกางเขนไดบอกวา “พระ
บิดาเจา โปรดใหอภัยแกพวกเขาเถิด เพราะพวกเขาไมรูวาพวกเขาทํา
อะไรอยู ” (ลู ก า 23:24)” (ออกั ส ติ น ผู ป ระเสริ ฐ “สาส น ถึ ง ชาวปาร
เธียนส”, 1:9)
๑๙๖. “ผูที่มีความสุข คือ ผูที่มีความรักของพระเจา เพราะ
เขานําพระเจาไปกับเขาดวยทุกที่ ในคนใดมีความรัก คนนั้นก็จะสูงสงยิ่ง
กวาสิ่งใดพรอมๆ กับพระเจา ใครที่มีรักคนนั้นจะไมกลัวสิ่งใด ไมเกรง
หนา ใคร ไมยกตนขม ใคร ไมพูด กล า วรา ยถึง ใคร และใครจะพู ด ไม ดี
เกี่ยวกับใครหรือสิ่งใดเขาก็จะไมฟง ไมชิงดีชิงเดน ไมอิจฉา ไมดีใจเวลา
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ใครตกยากลําบาก ไมซ้ําเติมผูที่ตกต่ําทางวิญญาณแตจะเห็นใจเขาและ
ชวยเขา ไมมองขามพี่นองของเขา จะคอยชวยเหลือคนอื่นๆ ในสิ่งตางที่
เขาขาด และพรอมที่จะเขาปกปองและตายแทนคนอื่นได ใครที่มีรัก คน
นั้นทําตามพระประสงคของพระเจา” (สาธุคุณเอเฟรม ซีริน “คําสอนวา
ดวยการทําดีและตราบาปพระวจนะเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณและทาง
ศีลธรรม”, 3)
ความเมตตา
๑๙๗. “เจาจงมีความเมตตาที่ลนปรี่อยูเสมอ จนกวาที่ในตัว
เจา จะรูสึก เหมือ นมีความเมตตาในแบบที่ พ ระเจา มี แก โลกนี้ ใจที่แข็ ง
กระดาง และการไมมีความเมตตาไมมีทางบริสุทธิ์ คนที่มีเมตตาธรรมคน
นั้นก็เหมือนแพทยรักษาใจ เพราะเขาจะใชแรงความเมตตาจากภายในตัว
เขาพัดพาใหเมฆหมอกตัณหาในใจผูอื่นนั้นใหหายไป” (สาธุคุณอิซาค ซี
ริน “คํา”, 41)
๑๙๘. “ถาเจาเลือกที่จะรักหวงแหนความร่ํารวย สมบัตินั้น
จะไมตกเปนของเจา แตถาเจาเลือกที่จะสละใความร่ํารวยนั้นใหแกผูที่
ขาดมันเจาจะไมมีวันสูญเสียสมบัตขิ องเจา” (นักบุญ วาซิลี ผูยิ่งใหญ “บท
สนทนา”, 7)
๑๙๙. “เปนไปไดหรือที่พระเจาผูทรงรักมนุษยทั้งหลายจะ
ประทานสิ่งตางๆ มากมายแกเจาเพียงเพื่อจะใหเจาใชมันเพื่อประโยชน
ของเจาเอง ไมใชเปนแน แตเปนเพื่อใหความลนเหลือของเจาจะสามารถ
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กลบความบกพร อ งขาดแคลนของคนอื่ น ต า งหาก” (นั ก บุ ญ ยอห น
นักเทศน “บทสนทนาถึงปฐมกาล, 20”)
๒๐๐. “ถาเจาจะมีใจเมตตาอยางแทจริง เมื่อมีใครมาเอาของ
อะไรไปจากเจาอยางไมเปนธรรม เจาจงอยาเปนทุกขไปในใจและอยาเลา
ใหผูอื่นไดฟงเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น จะดีกวาที่เจาจะยอมใหการ
สูญเสียของเจาที่ทําโดยผูที่ทําใหเจาเจ็บปวดกลายไปเปนความเมตตาของ
เจาแกเขา” (สาธุคุณอิซาค ซีริน “คํา”, 58)
ความออนนอม
๒๐๑. “ไมมีอะไรในโลกที่จะเปนที่รังเกียจสําหรับพระเจา
มากไปกวาความหยิ่งยโสทรนงตน เพราะในความยิ่งมนุษยซอนการยก
ตนเปนเหมือนพระเจา ซอนความไมมีสาระของตน และความบาปของ
ตน ในทํานองเดียวกันสิ่งที่นาดีใจแกพระเจาไมมีอะไรจะดีไปกวาความ
ถอมตัวและใจ การตัดสินตนเปนเหมือนผูที่ไมมีอะไรสําคัญ และการยก
สิ่งประเสริฐตางๆ ศักดิ์ศรี และเกียรติยศตางๆ ใหแกพระนามของพระเจา
แตพระองคเดียว ความทรนงตนทําใหมนุษยไมยอมรับพระกรุณาของ
พระเจาเพราะความทรนงเติมเต็มตัวมันเอง ในขณะที่ความออนนอมจะ
รับพระกรุณาของพระเจาไดโดยงาย เพราะเปนอิสระไมมีการยึดทั้งตัว
ของมันเองหรือสิ่งอื่นใดบนโลกนี้ พระเจาสรางสิ่งตางๆ จากความไมมี
อะไร ตราบที่เรายังไมอยากจะคิดเหมือนวาไมมีอะไรในตัวเราเอง พระ
เจาก็จะยังไมมีวันเริ่มทําอะไรใหแกเรา การถอมตัวเปนเกลือของการทํา
ความดี เหมือนกับที่เกลือใหรสชาติแกอาหารฉันใด การออนนอมก็เติม
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แตงความสมบูรณแกการทําความดีฉันนั้น อาหารที่ไมมีเกลือจืดชืดฉันใด
การทําความดีโดยปราศจากการออนนอมก็ไมมีประโยชนฉันนั้น ดวยถูก
ปนไปดวยพิษของความทรนงยกตน ความทะเยอทะยาน ความไมอดทน
และก็จะสูญหายไปในที่สุด มีความออนนอมที่มนุษยสามารถสรางได
ดวยวีรกรรมของตัวเอง โดยการพิจารณาถึงความไมสมบูรณแบบของตน
การตําหนิตนตอขอไมดีตางๆ ของตน การไมดูถูกคนอื่น และก็มีความ
ออนนอมที่พระเจาจะนํามาสูใจของคนเราดวยชะตากรรมของเขา เชน
การปลอยใหคนตองเผชิญกับความทุกขลําบาก การถูกดูถูก และความ
ขาดแคลนแรนแคน” (นักบุญฟลาเรต แหงมอสโคว “พระศิริของพระ
มารดาเจา”, 9)
๒๐๒. ”มีคนถามผูเฒาวา อะไรคือความออนนอมถอมใจ ผู
เฒาก็กลาววา ก็เมื่อพี่นองของเจาไดทําผิดตอเจาแลวเจาก็ใหอภัยพวกเขา
กอ นที่เ ขาจะไดเ ดิน มาสารภาพความผิด กับเจ า เสี ย กอ นอี ก” (สุภ าษิต
โบราณ, 15:74)
๒๐๓. “คนที่แสดงความออนนอมไมใชคนที่เอาแตตําหนิ
ตนเอง (เพราะไมมีใครหรอกที่จะทนรับการทุบตีตนเอง) แตเปนคนๆ
นั้นที่ไดรับความทุกขจากผูอื่น แตก็ยังไมลดความรักที่เขามีตอผูนั้น (สาธุ
คุณ ยอหน เลียสตวิชนิก, 22:17)”
๒๐๔. “น้ําและไฟไม ถูกกัน เวลาเจอกันฉันใด การแก ตัว
และความถอมตัวก็ไมถูกกันฉันนั้น” (สาธุคุณมารก วีรบุรุษ “คําสอน”
2:125)
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๒๐๕. “ใครบางคนอาจจะทนทุ กข จ ากความยากจนและ
โรคภัยมากมาย แตถาเขาไมถอมตัวและใจ เขาก็จะทนรับมันไปโดยไมมี
ประโยชน แตใครที่ทนรับและไมปริปากดวยถอมตัวและใจ คนๆ นั้นไม
วาจะประสบปญหาอะไรเขาก็จะไมเดือดรอนใจไป เพราะพระเจาเปน
สมบัติล้ําคาของเขาและความปติในชีวิตเขา และคนทุกคนก็จะแปลกใจ
ยิ่งในความงามของหัวใจที่ถอมยิ่งของเขา” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน
แหงอาโฟนา, 3:9)
๒๐๖. “ความอ อ นน อ มตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานที่ ว า ไม คิ ด ยก
ตนเองว า เป น ใครสํ า คั ญ มาจากไหนไม ว า กรณี ใ ดๆ ก็ ต าม ในทุ ก การ
กระทํา การตัดใจออกจากอารมณมุงหมายของตัวเอง ยอมรับและจํานน
ตอทุกอยาง และทนรับโดยไมบนตอสิ่งที่เขามากล้ํากรายในชีวิตนั่นเองจึง
เปนความออนนอมที่แทจริงที่จะไมมีความทะเยอทะยานอยูในตัว คนที่
ออนนอมไมตองพยายามที่จะแสดงความออนนอมออกมาทางคําพูดหรือ
ในการจงใจกระทําสิ่งที่ดอยคา เพราะอันนั้นก็เปนความถอมที่จอมปลอม
อั น มาจากความทะเยอทะยานเช น กั น และทํ า ให ไ ม ส ามารถประสบ
ความสําเร็จไดอยางแทจริง แถมยังนําหายนะมามากกวาประโยชนสุขเสีย
อีก แตเมื่อใครสั่งใหเจาทําอะไร เจาไมตองขัดขืน แตจงทําอยางเชื่อฟง
ดวยความเต็มใจ นั่นแหละเปนทัศนคติที่นําไปสูความสําเร็จอยางแทจริง
(โดยการออนนอมอยางแทจริง)” (สาธุคุณยอหน ศาสดาจารย “ผูนํา”,
275)
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การถอมตัว
๒๐๗. “การถอมตัว คือ หลักในใจคนที่ไมเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ตั้งมั่นแมในยามมีเกียรติและในยามไมมีเกียรติ การถอมตัว คือ ในยามที่
ถูกดูถูกจากคนใกลชิดก็จะไมเก็บมาเปนทุกขและจริงใจที่จะอธิษฐานแก
ผูนั้น การถอมตัวเปนเหมือนภูผาที่ตั้งสูงตระหงานเหนือทะเลของความ
ทุรนทุราย ที่ถาโถมเขามารบกวนใจเหมือนคลื่นทะเลตลอดเวลา แตภูผา
จะตั้งมั่นไมไหวเอน ไมสั่นคลอน” (สาธุคุณยอหน เลียสตวิชนิก “เลียสต
วิตซา”, 24:4)
๒๐๘. “ตอใหเจาถูกไลลา เจาจงอยาไลลาตอบ ตอใหเจาถูก
เฆี่ยนตี เจาจงอยาเฆี่ยนตอบ ตอใหเจาถูกทําไมดี เจาจงอยาทํารายตอบ ตอ
ใหเจาถูกนินทาวารายอยางไร เจาจงอยาพูดรายๆ ตอบ เจาจงเปนคนที่
ถอมตัว ไมสนใจอิจฉาความไมดีในผูอื่น” (สาธุคุณอิซาค ซีริน “คํา”, 89)
๒๐๙. “ไฟไมมีวันดับไดโดยไฟฉันใด อารมณโกรธก็ไมมี
วันเอาชนะดวยความรุนแรงฉันนั้น แตยังจะทําใหลุกโชนมากไปกวาเดิม
แตถาใชความถอมตัวเขาแลกตอใหเปนศัตรูที่หุนหันเพียงใด ก็จะออนขอ
และยอมสยบ” (นักบุญทิโฮน ซาโดนสกี่)
การควบคุมตนเอง
๒๑๐. “จงรักความหิวและความกระหายเพื่อพระคริสต จง
สยบกายของตนเองถึงระดับที่วาใจของเจาจะเปยมดวยปติ เพราะพระเจา
จะทรงตบรางวัลแกเราตามสิ่งที่เราทํา ตามคําพูดเรา และตามความคิด
ของเรา พระองคจะประทานสิ่งที่ดีแมเปนสิ่งที่เล็กนอยที่เราทํา หากวานั่น
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เป น การทํ า โดยแลกมาจากการอดทนเพื่ อ พระคริ ส ต ด ว ยความยิ น ดี ”
(นักบุญเกนนาดี แหงคอนสแตนติโนเปล “โซทองคํา”, 41)
๒๑๑. และ ๒๑๒. “จงค น หาสิ่ ง ที่เ รีย บงายในทุ กสิ่ ง ใน
อาหาร ในการแตงกาย อยาอายที่จะจนเพราะคนสวนใหญในโลกตางก็อยู
อยางยากจน อยาพูดวาฉันเปนลูกคนรวย หรือพูดวานาละอายถาจะเปน
คนจน ไมมีอะไรในโลกนี้ล้ําคามากไปกวาพระคริสต พระบิดาของเจาที่
ใหกําเนิดเจามาในการชุบชีวิตดวยพระโลหิตบริสุทธิ์ แตพระคริสตก็ทรง
เคยอยูอยางยากจน และไมทรงยกพระองคเอง” (นักบุญเกนนาดี แหง
คอนสแตนติโนเปล “โซทองคํา”, 24-25)
๒๑๓. “จงสอนให ต นเองรู จั ก การกิ น ให น อ ยลงเรื่ อ ยๆ
อยางมีสติ เพื่อใหเพียงเพียงพอตอการที่เจาตองใชทํางาน มาตรวัดการ
บังคับตนเองก็คือ เจาจะอยากอธิษฐานหลังทานขาวอิ่มแลว” (หนังสือ
ของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 3:9)
การเชื่อฟง
๒๑๔. “คนเราจะไมเยอหยิ่งเมื่อรูจักเชื่อฟง เมื่อเราเชื่อฟงดี
การอธิษฐานก็จะบังเกิด และเมื่อเราเชื่อฟงพระกรุณาของพระเจาโดยพระ
จิตก็จะตามมา นั่นเองจึงเปนเหตุผลวาทําไมการเชื่อฟงจึงสําคัญกวาการ
ถือศีลอดหรือการอธิษฐาน” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา,
15:4)
๒๑๕. การเชื่อฟงไมไดจํากัดแควาเราตองเชื่อฟงพระสงฆ
นั ก บวชเท า นั้ น แต ห มายถึ ง เชื่ อ ฟ ง คนอื่ น ทุ ก คน แม แ ต พ ระเจ า (พระ
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คริสต) ก็เชื่อฟง คนเยอหยิ่งและยกตนจะไมมีวันมีชีวิตในพระกรุณาของ
พระเจา ดวยเหตุนี้ใจเขาจึงไมสงบ แตพระกรุณาของพระเจาจะไปสถิตอยู
ในใจของคนที่เชื่อฟง และจะมอบความปติและความสงบแกเขา ใครที่มี
พระกรุณาของพระเจากับตัวแมเพียงเล็กนอย คนๆ นั้นก็จะยินดีที่จะเชื่อ
ฟงเจานายของตนเอง เขาจะทราบดีวาพระเจาเปนพระเจาทั้งบนสวรรค
และบนโลกนี้ และในนรกดวย และพระเจาทรงควบคุมทั้งหมด รวมถึง
ทุก ที่ แ ละทุ ก สิ่ ง ที่ เ ราทํ า ในโลกนี้ ด ว ย ด ว ยเหตุ นี้ ค นๆ นั้ น จึ ง มี ใ จสงบ
ตลอดเวลาเพราะพระเจา” (หนัง สือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา ,
15:2)
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จ. อะไรที่อาจขัดขวางเราไมใหเขาถึงพระเจาได ?
ตัณหาบาป
๒๑๖. “ตั ณ หา เป น ความเคลื่ อ นไหวของอารมณ ภ ายใน
จิตใจ หรือเปนการกระทําอันเกิดจากความรักที่ไมใชสติ หรือเปนความ
เกลียดชังตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไมยั้งคิดหรือไมก็ลุมหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จนเกินพอดี เชน การลุมหลงอยางไมลืมหูลืมตาในการบริโภคเกินพอดี
หรือในกามอารมณ หรือในความร่ํารวย หรือลาภยศสรรเสริญ หรือใน
อารมณชั่ววูบ หรือเปนไปเพื่อปลดปลอยอารมณชั่ววูบนั้น สวนการปลอย
ใจตามความเกลียดชังอยางไรสติก็เกิดขึ้นเมื่อเกลียดชังใครซักคนโดย
เปนไปตามที่กลาวมา” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก”
2:16)
๒๑๗. “จากอารมณ อั น หนึ่ ง อาจเกิ ด เป น ตั ณ หาไม ท าง
รางกายก็ทางใจ ตัณหาทางรางกายก็มีตนตอมาจากรางกาย สวนทางใจก็มี
ตนตอมาจากสิ่งที่อยูภายนอกกาย แตความรักและการรูจักบังคับใจตนเอง
จะตัดไฟตัณหาทั้งปวงไดโดยความรักจะดับตัณหาในใจ สวนการหักหาม
ใจจะดับไฟในกาย” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก” 1:64)
๒๑๘. “สิ่งตางๆ ที่ไรสาระรวมทั้งตัณหาราคะตางๆ ที่มา
เกาะกวนใจเรา เราควรคิดเสียวาไมใชของเรา แตเปนของอธรรมที่มาจาก
มาร นี่เปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง การจะเอาชนะตัณหาจากมารไดนั้นก็ตอเมื่อเรา
ไมยอมรับมัน และเลิกคิดวามันเปนของเรา” (สาธุคุณนิคอน โอปตินสกี่)
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๒๑๙. และ ๒๒๐. “ในที แ รก ความคิ ด ธรรมดาๆ ก็ จ ะ
คอยๆ แทรกซึมเขามา และถาเราปลอยใหมันคงอยูในสมองเราความคิด
จะนําพาตัณหาเขามาสูเรา และถาเรายังนิ่งเฉยไมสยบตัณหานั้นตัณหาก็
จะคอยๆ ชักจูงใหใจเราโนมเอียงเห็นดวยไปกับตัณหานั้น และเมื่อมัน
เกิดขึ้นมันก็จะนําพาสมองเราใหเกิดการกระทําบาปขึ้นมา เพราะฉะนั้น
จงระวังความคิดของตนเอง เพราะถากอนอื่นเจาคิดดีเจาก็จะไมมีวันทําชั่ว
ไปได” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก” 1:84, 2:78)
๒๒๑. “มารชั่วรายจะสนับสนุนตัณหาในตัวคน โดยอาศัย
ความนิ่งเฉยละเลยของเรา และปนปวนตัณหาในใจเรา สวนสิ่งที่จะมา
ชวยลดตัณหาเราไดนั้นก็คือเทวดาผูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะชวยกระตุนเราใหทํา
ความดี” (สาธุคุณมักซิม นักเทศนา “บทวาดวยความรัก” 2:69)
๒๒๒. “ใจที่มีแตความบาป ถูกกักขังดวยตัณหาแพศยาจะ
ไมสามารถมีความสงบได และไมสามารถมีความปติในพระเจาได ตอให
มีสมบัติมหาศาลมากมายบนโลกนี้ หรือเปนเจานครปกครองอาณาจักร
ทั่วทั้งโลกก็ตาม ถาสมมุติมีพระราชาองคหนึ่งกําลังทรงพระสําราญอยูใน
งานเลี้ยงและนั่งประทับบนบัลลังกอยางมีความสุข ทันใดนั้นก็เกิดมีคน
ประกาศออกมาวา “พระราชา ทานจะสิ้นพระชนมในบัดนี้แลว” ใจของ
พระราชาก็คงจะไมเปนสุขเปนแน และคงระส่ําระสายไปดวยความกลัว
และพระราชาคงสํานึกไดถึงความไมแนนอนของชีวิต แลวในโลกนี้ละมี
คนยากจนตั้งเทาไรที่พวกเขาสะสมแตความร่ํารวยในพระเจา และมีตั้ง
เทาไรที่ถาไดยินขึ้นมาวา “เจาจะตายเสียคืนนี้แหละ” ก็คงจะตอบกลับมา
อยางสงบวา “นั่นปลอยใหเปนไปตามพระเจตนารมณของพระเจาเถิด
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สรรเสริญพระเจาที่พระองคระลึกถึงขานอย และตองการพาขากลับไปยัง
ดินแดนของพระองคเสียในที่สุด” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟ
นา, 4:3)
การตอสูกับตัณหา
๒๒๓. “เมื่อคนมอบตัวเองไปกับตัณหาของตนเอง คนๆ
นั้นจะมองไมเห็นตัณหาที่อยูในตัวเขาและจะไมขจัดตัณหานั้นออกจาก
ตัว ดวยเหตุนี้เ ขาก็จ ะยังคงอยูในตั ณหานั้นต อไป และไม อาจขาดจาก
ตัณหานั้นได แตเมื่อมีพระคุณพรของพระเจาเจามาในชีวิตเขา เขาจึงจะ
เริ่มแบงแยกตัณหาและความบาปของตัวเองได และสํานึกในสิ่งนั้นในตัว
เขา เขาจะสารภาพบาปและตัดสินใจที่จะอยูโดยปราศจากมัน เมื่อเริ่มการ
ตอสูกับตัณหาแรกเริ่มจะเริ่มจากการเลิกทําสิ่งที่เคยทํามากอน และเมื่อ
คนเริ่มชินกับการไมทําสิ่งบาปที่เคยทํา การตอสูก็จะยายสมรภูมิไปยัง
ลานความคิดและความรูสึก และที่นี่เองที่จะเริ่มรูสึกไดถึงความซับซอน
การตอสูจะดําเนินไป ตัณหาจะคอยๆ ถูกดึงออกจากกนขั้วหัวใจ ทีละ
นอยๆ บางครั้งก็ทีเดียวถอนรากถอนโคนเลยก็มี ลักษณะที่จะเห็นไดก็คือ
ตัณหาจะตองออกมาจากหัวใจ จนกระทั่งหัวใจจะเริ่มรูสึกสะอิดสะเอียน
และรังเกียจกับตัณหานั้น” (นักบุญฟโอฟาน ซาทโวรนิก “ชีวิตทางจิต
วิญญาณเปนอยางไร”)
๒๒๔. และ ๒๒๕. และ ๒๒๖. “ใครที่เกลียดชังตัณหา
ราคะ คนนั้นจะขจัดตนเหตุของปญหานั้นไปดวย แตคนที่เลือกจะจมอยู
กับสิ่งที่ทําใหเกิดตัณหาราคะนั้น คนนั้นก็จะไมมีวันลุกขึ้นมาเพื่อสามารถ
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ตอ กรกับ ตัณ หาได เ ลย เป น ไปไม ไ ด ที่ค นเราจะไมคิ ดโน ม เอี ย งไปหา
ตัณหานั้นในใจ กอนที่เขาจะทําตามตัณหานั้น เพราะใครก็ตามที่อยากจะ
มีชื่อเสียง โดยไมทําตัวใหดานชาตอการถูกมองไว หรือใครละที่รักที่จะ
ถอมตนแลวจะไมอดทนตอการไรเกียรติ หรือใครละที่จะมีหัวใจที่เปด
กวางและยอมสยบตอพระเจาแลวจะยังเลือกรับเอาความหวานหอมของ
ตัณหาบนโลก หรือใครละที่จะเชื่อในพระคริสตแลวยังจะมามัวกังวลกับ
สิ่ ง ไม แ น น อน และทะเลาะกั บ เรื่ อ งไร ส าระแบบนี้ ” (สาธุ คุ ณ มาร ก
วีรบุรุษ “คําสอน”, 2:119, 122-123)
๒๒๗. “การละเวน ความคิด ก็อ ยางหนึ่ง สว นการละตน
ออกจากตัณหาก็อีกอยางหนึ่ง สวนใหญคนมักจะทําอยางแรกโดยการไม
มองสิ่งที่จะกอใหเกิดตัณหาขึ้นมา แตทําแบบนี้ตัณหาก็ยังคงซอนอยูใน
ใจคนๆ นั้น และเมื่อ มีสิ่ง ที่กอ ตัณ หานั้นขึ้น ตัณ หาก็จะปรากฎให เห็น
ดั ง นั้ น เราจึ ง ตอ งระมัด ระวัง ความคิด ของเรา และศึกษาตนเองให ดี ว า
อะไรที่มักกอใหเกิดชนวนตัณหาแกเรา” (สาธุคุณมักซิม นักเทศนา “บท
วาดวยความรัก” 3:40)
๒๒๘. “ความคิ ด ของคนที่ รั ก พระเจ า จะต อ สู กั บ สิ่ง หรื อ
ความคิดที่มารบกวน แตไมตอสูกับตัวตัณหาเองที่เกี่ยวของกับความคิดที่
เขามานั้น นั่นคือ เชนผูชายจะไมตอสูกับผูหญิง ไมตอสูกับคนที่ทําใหเรา
เจ็บ ไมตอสูกับภาพของคนๆ นั้นในใจ แตจะตอสูกับตัณหาที่เกี่ยวพวง
เขากับภาพในใจเหลานั้น” (สาธุคุณมักซิม นักเทศนา “บทวาดวยความ
รัก” 3:40)

75

๒๒๙. “ตัณหาจะถูกถอนออกจากใจและหนีไปจากใจเราก็
ตอเมื่อใชความคิดพิจารณาถึงองคพระเจาอยางจริงจัง เพราะนั่นเปนดาบ
ที่จะฆาตัณหาเหลานั้นได ใครที่นึกถึงพระเจาตลอดเวลาคนนั้นก็จะไล
มารออกไปจากใจ และถอนตนกลาของความชั่วที่มารแอบนํามาปลู ก
เอาไว” (สาธุคุณ อิซาค ซีริน “คํา”, 8)
ขอผิดพลาดทางฝายวิญญาณ
๒๓๐. “บาปที่หนั ก หนาที่สุด คื อ การไม ย อมรั บว า เจา ทํ า
ผิด” (นักบุญ เคซารีย อารฺลสกีย วิเคราะหบท 1 ยอหน 1:8)
๒๓๑. และ ๒๓๒. “จงหนีจากการหลงตัวเอง ซึ่งเปน
มารดาของความบาปทั้งหลาย ซึ่งเปนการลุมหลงในรางกายตนอยางไมมี
สติ เพราะจากความหลงตัวเองนั้นจะกอใหเกิดตัณหาบาปที่หนักหนาสาม
ประการ นั่นคือ การละเลยตามใจปาก การลุ มหลงในลาภสมบัติ และ
ความทะเยอทะยานในชื่อเสียงเกียรติยศ โดยการหาเหตุผลตางๆ นานา
เพื่อปรนเปรอความตองการของรางกายตนเอง แตจากสิ่งที่กลาวมานี้เอง
ที่เปนตนเหตุของไฟตัณหาราคะ เราจึงจําเปนตองตัดตนเองออกจากการ
หลงตัวเองเสียกอน และตอตานแรงอยากของตนเอง ใครที่ละจากการรัก
ตัวเองโดยความชวยเหลือของพระเจา เขาก็จะสามารถเอาชนะตัณหา
ราคะตางๆ ไดโดยงาย ไมวามันจะเปนความโกรธ ความเหงาหงอย การ
เจาคิดเจาแคน และอื่นๆ ใครที่ยังมีความรักในตัวเอง คนนั้นแมแตตัวเอง
จะไมตั้งใจเขาก็จะสยบใหตอคัณหาราคะตางๆ ที่กลาวมา” (สาธุคุณมัก
ซิม นักเทศน “บทความเกี่ยวกับความรัก” 2:59, 8)
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๒๓๓. “ผูที่ไมสนใจอยากรูพระประสงคของพระเจา ก็จะ
เลือกใชปญญาของตนเดินไปตามทางที่นําไปสูหุบเหว หรือแมลมพัดคอย
เพียงใดเขาก็จะลมได เมื่อใครมาชมเชยเขาก็จะยกตนทันที เมื่อใครมาตอ
วาเขาก็จะเจ็บใจ เขาจะหลงใหลในรสอาหาร หลงในอารมณตัณหาทาง
กาย แตเมื่อเขาตกระกําลําบาก เขาก็จะรองโอดโอยยิ่งนัก เมื่อรูอะไรเพียง
เล็กนอยเขาก็จะอวดเหมือนรูไปทุกเรื่อง เมื่อไมเขาใจอะไรก็จะแสรงทํา
เปนเขาใจ เมื่อร่ํารวยก็จะตระหนี่ เมื่อยากจนเขาจะหนาไหวหลังหลอก
เมื่ออิ่มเขาจะเปนคนหยาบคาย เมื่อถือศีลอดเขาจะหาเกียรติใหตัวเอง เขา
จะโต เ ถี ย งคนที่ ตั ก เตื อ นเขา และใครที่ใ หอ ภั ย แก เ ขา เขาจะมองกลั บ
เหมื อ นว า คนนั้ น เป น คนโง เ ขลา” (สาธุ คุ ณ มาร ก วี ร บุ รุ ษ “คํ า สอน”,
2:193)
๒๓๔. “จงจดจําอยูสองสิ่งและจงเกรงกลัวมัน อันแรกคือ
ถาใครบอกวาเจาเปนนักบุญ สวนอันที่สองคือ ถาใครบอกเจาวาเจายัง
ไมไดรับความรอด ทั้งสองสิ่งมาจากมารและไมเปนความจริงทั้งสิ้น แต
เจ า จงคิ ด ว า เจ า เป น คนบาปหนาแต พ ระเจ า ทรงเป ย มด ว ยพระเมตตา
พระองค ท รงรั ก มนุ ษ ย เ หลื อ ล น และได ท รงให อ ภั ย บาปแก ฉั น แล ว ”
(หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 17:1)
๒๓๕. “ศรัทธาที่แทจริงคือ การปฎิเสธจากโลกแหงปญญา
ของตนเอง เราจะตองทําใหปญญาโลงและตองเปดทางใหแกศรัทธาได
ขีดเขียนบนกระดานที่ไมมีอะไรเขียนไวเพื่อจะไดเขียนในสิ่งที่ควรจะ
เปน โดยไมมีการเจือปนของคําสอนหรือหลักการอื่นๆ เมื่อสมองเรายังคง
อยูกับหลักการใดๆ ก็ตาม เมื่อศรัทธาเขียนอะไรเอาไวก็จะกลายเปนการ
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ผสมของสองหลักการไปเสีย สติสัมปชัญญะของเราก็จะเกิดความสับสน
เมื่อเผชิญกับการตอตานซึ่งกันและกันระหวางทาทีของศรัทธากับทาที
ของความฉลาดทางปญญา สิ่งที่กลาวมานี้มักจะเกิด กับคนที่มักจะเอา
ความฉลาดเฉลี ย วของตนเข า มาใช ใ นเรื่ อ งของศรั ท ธา เขาจะสั บ สน
ในทางศรัทธาและจะไมไดอะไรจากศรัทธาของเขานอกจากสิ่งแยๆ ”
(นักบุญฟโอฟาน ซาทโวรนิก “ขอคิดสําหรับชีวิตประจําวัน” 11:04)
๒๓๖. “มีคนในหมูเรามากมายที่พูดมากแตทํานอย อยางไร
ก็ดีไมควรมีใครที่จะบิดเบือนสัจธรรมของพระเจาเพื่อหาผลประโยชนแก
ตัวเอง แตควรที่จะสารภาพถึงความไมพรอมสมบูรณของตัวเองโดยไม
ปดบังความจริง ของพระวจนะของพระเจา เพื่อใหไมตกเปนผูทําบาป
พรอมกับการทําผิดตอคําสอนของพระเจา และการหลงตีความผิดตอพระ
วจนะของพระเจา” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก” 4:85)
๒๓๗. “ใครที่ทําในสิ่งที่เขายังไมสามารรถทําไดกอนเวลา
อันควร คนนั้นก็ไมสามารถทําอะไรสําเร็จได แตจะยิ่งทําใหเกิดเรื่องแย
แกตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ ” (สาธุคุณ อิซาค ซีริน “คํา”, 11)
๒๓๘. “คนบางคนไมเคยมองหาพระเจาเวลาที่เขาไมเขาใจ
วาเกิดอะไรกับชีวิตเขา จริงๆ เขาควรแคกลาวตรงๆ เพียงวา “โอ พระเจา
ข า บาปนั ก และไม เ ข า ใจว า อะไรที่ ข า ควรทํ า ตอนนี้ แต พ ระองค ท รง
ประเสริ ฐ และเมตตายิ่ ง นั ก โปรดบอกข า น อ ยด ว ยเถิ ด ว า ข า ควรทํ า
อยา งไร” และดั ง นั้ น พระเจ า ผู ท รงพระเมตตาจึ งเมตตาบอกแก เ ขาว า
อะไรควรทํา และอะไรไมควรทํา” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟ
นา, 20:4)
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๒๓๙. “ไมมีใครเคยทําดีโดยอาศัยการทําความชั่ว เพราะ
นั่นเทากับความชั่วเปนฝายชนะไปในตัว ตรงกันขามความชั่วจะแกไขได
ก็โดยความดี” (สาธุคุณวารโซโนฟย ผูยิ่งใหญ “ผูนํา”, 15)
๒๔๐. “อย า พยายามสะสางเรื่ อ งที่ ยุ ง ยากโดยการชวน
ทะเลาะ แตสิ่งใดที่กฎทางวิญญาณไดบอกใหเราทําก็ควรทําสิ่งนั้น อัน
ไดแก การอดทน การอธิษฐาน และการมีความหวังในพระเจาอยูในใจ”
(สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 1:12)
๒๔๑. “ถากลางวันทอผา แลวกลางคืนแกะปมผา เจาก็ไมมี
วันถักผาไดเสร็จ ถากลางวันเจาสรางบาน และกลางคืนเจาทําลายมันทิ้ง
เจาก็ไมมีวันสรางบานเสร็จ ถาเจาอธิษฐานถึงพระเจาแตทํากรรมชั่วตอ
พระพักตรพระองค เจาก็ไมมีวันทอผาหรือสรางบานเสร็จไดในใจเจา
เลย” (นักบุญนิโคลัย แหงเซอรเบีย “แนวคิดเกี่ยวกับความดีและความ
ชั่ว”)
การเปลี่ยนสถานที่ ไมไดชวยเปลี่ยนใหรอดจากตัณหา
๒๔๒. “อัมมา ฟโอโดรา ไดเคยกลาววา มีพระบัณฑิตรูป
หนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะความทุกขยากตางๆ มากมาย ไดพูดกับตนเองวา
“เราจะหนีออกไปจากที่นี่” เมื่อพูดเสร็จเขาก็เตรียมที่จะใสรองเทา แต
ทันใดนั้นเขาก็เห็นมารยืนอยูที่มุมกุฏิของเขาในรูปกายของคนซึ่งสวม
รองเทาอยูเหมือนกับเขาและไดเอยขึ้นวา เพราะเราหรือที่เปนผูทําใหเจา
ตองออกจากที่นี่ งั้นจะบอกอะไรใหในทุกที่ไมวาเจาจะไปที่ไหนเราจะ
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ไปถึงกอนเจาเสียอีก” (นักบุญอิกนาทีย เบรียนชานินอฟ “บันทึกโอวาท
ของหลวงพอ”)
ความคิดต่ําชา (แนวคิดที่เปนบาป)
๒๔๓. และ ๒๔๔. “มีพระหนุมรูปหนึ่งไดเขามาถามผู
เฒารูปหนึ่ง วา “เหตุใดขาจึงมีความคิดที่โนมเอียงไปหากิเลส มันทําใหขา
รูสึกไมเปนสุขเอาเลยแมแตนาทีเดียว และทําใหใจฉันขุนมัว” ผูเฒาจึง
ตอบวา “ถามารไดนําพาความคิดไมดีมายังหัวเจา เจาก็จงอยารับมัน มาร
มันจะคอยรบกวนใจของเจาเสมอแหละ แตถึงแมวามันจะรบกวนเจาไม
หยุดหยอนแตมารมันไมสามารถบังคับเจาใหทําบาปได ถาเจาจะทําบาป
นั่นจะเปนเพราะเจาเองที่กระทําโดยเลือกเชื่อมันหรือเลือกจะไมเชื่อมัน”
พระหนุมจึงตอบวา “แลวฉันควรทําอยางไรฉันจิตไมแข็งนัก และเกรงวา
ตัณหาเหลานี้จะเอาชนะฉันได” ผูเฒาจึงตอบวา “เจาก็จงคอยระมัดระวัง
ความคิดของตัวเอง และเมื่อความคิดในหัวเจาเริ่มพูดกับเจา เจาก็จงอยา
ตอบมัน แตใหอธิษฐานกับพระเจาในนามพระบุ ตรพระเยซูค ริสต โอ
โปรดชวยลูก ผูบาปนักดวยเถิด” (สุภาษิตโบราณ, 5:35)
๒๔๕. “ถาใครไมตอบโตความคิดชั่วชา ที่มารนํามาหวาน
ไวในตัวเขา แตใชการอธิษฐานแกพระเจาเพื่อจะไดไมรับฟงความคิด
เหลานั้นแทนคนนั้นก็แสดงใหเห็นวาความคิดของเขาไดรับปญญาดีเลิศ
และเขาก็ไดรับทางลัดในการแกไขปญหา” (สาธุคุณ อิซาค ซิรีน “คํา”, 30)
๒๔๖. “คนที่หลงในความคิดชั่วชาก็จะมัวเมาและตาบอด
ไปกับความคิดนั้น และถึงแมจะเห็นความไมดีที่เขาทํา แตเขาจะไมเห็นวา
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อะไรเปนสาเหตุของบาปนั้นที่เขาทํา” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”,
1:168)
๒๔๗. “เป น ไปไม ไ ดที่ จ ะรั กษาความสงบในใจ โดยไม
คอยควบคุมความคิดที่เขามาในใจนั้นเสียกอน นั่นคือถาเราไมไลความคิด
ที่ไมดีที่ไมมีประโยชนตอพระเจาออกไปเสียกอน แตตรงกันขามใหเก็บ
รั ก ษาความคิ ด ที่ ดี ที่เ ป น การสรรสริญ พระเจา ต อ งใชป ญ ญามองไปที่
หัวใจวากําลังทําอะไรอยูในนั้น มีความสงบหรือไม ถาไมมีก็จงเพงมองวา
เจาทําผิดอยูตรงไหน” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 14:8)
๒๔๘. “เมื่อความคิดไมดีเขามาตําหนิเจา เจาจงเรียกหาพระ
เจา “พระเจาขา ผูสรางและผูใหกําเนิดขาพเจา โปรดมองขาเถิด ในใจของ
ขามีแตความไมสงบ ดวยถูกรบกวนจากความคิดที่ไมดีตางๆ โปรดเห็น
ใจข า น อ ยเถิ ด พระองค” จงสอนตั ว เองให รู จั ก การสยบความคิ ด ไม ดี
ในทันที แตถาเจาหลงลืมตัวไป และไมทันไดไลความคิดไมดีน้ันออกไป
เสีย เจาก็จงสารภาพบาปตอพระเจา เจาจงฝกฝนหมั่นเพียรในการทําอยาง
นี้ เพื่อใหเกิดเปนนิสัยที่ถูกตอง” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟ
นา, 17:4, 6)
บวงมาร
๒๔๙. “ความรักตอสิ่งที่อยูบนโลกนี้ ทําใหใจวางเปลา และ
เมื่อใจเจาเกิดความวางและเดียวดาย เจาก็ไมอยากที่จะอธิษฐานตอพระเจา
มารนั้นเมื่อเห็นวาใจเจาไมอยูในพระเจาก็จะเขามาสั่นคลอนใจเจาและ
ครอบครองใจเจาไดโดยงายและทําอะไรก็ไดที่มันอยากทํา ทําใหใจเจา
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เอาแตคิดฟุงซานเรื่องนั้นเรื่องนี้ แลวทั้งวันเจาก็จะอยูในความไมสงบและ
ไมสามารถเขาถึงพระเจาไดโดยบริสุทธิ์ใจ” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน
แหงอาโฟนา, 17:4, 6)
๒๕๐. “ศัตรูของเราที่ไมใชมนุษย เปนมารที่คอยยุยงมนุษย
เราใหทําผิดและกอกิเลสจะคอยนําความคิดไมดีเขามาในหัวเรา ทวาพระ
เจานั้นรักมนุษย และจะใหอภัยตอการที่เราทําบาปอยางรวดเร็ว แตถาเรา
จะคอยเผาระวังการหลอกลวงของมารนั้น เราก็จะไดเห็นอีกวา เมื่อเราทํา
ผิดมารจะคอยบอกเราวา พระเจาเปนผูที่ทรงธรรมและเปนผูพิพากษาที่
เด็ดขาด ความคิดอันแรกจะพาเราไปสูการทําบาป สวนความคิดอยาง
หลั ง จะหลงพาเราไปสูค วามท อ แทใ จ” (สาธุ คุ ณ ยอห น เลี ย สตวิ ช นิ ก
“เลียสตวิตซา”, 15:33)
๒๕๑. “มารจะทําใหเราเห็นบาปมีขนาดเล็กลงในสายตาเรา
ไมอ ย า งนั้น มารจะไมส ามารถพาเราใหหลงไปสู การทําบาปใหญได ”
(สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 2:94)
๒๕๒. “ใครที่ เ ดิ น ไปหาทางบาป ความคิ ด ในหั ว เขาก็
เหมือนกับถูกลามโซ และสายตาที่เคยแยกแยะไดก็เหมือนกับถูกทําลาย
เพราะมารเข า มาสยบและล อ ลวงเขา มาทํ า ให เ ขาหลงและมื ด มั ว ใน
ความคิด แตหลังจากที่เราไดหลงทําบาปไป มารก็จะเอาภาพความผิดที่เรา
ทํามาฉายตรงหนาเรา เปดเผยอยางโจงแจงในสิ่งที่เราไมเคยเห็นมากอน
ในตอนที่ทํา และจะประนามการกระทํ าของเราอยางแสนสาหั ส โดย
พยายามทํ า ให ค นที่ ทํ า ผิ ด ต อ งเป น ที่ ล ะอายและท อ แท อ ย า งถึ ง ที่ สุ ด ”
(นักบุญโฟทีย ผูยิ่งใหญ “อัมฟโลฮีย”, 14)
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การตอสูภายในใจ
๒๕๓. “ขางในตั ว เราทุก คน มีค วามอ อนแอ ตัณหา และ
ข อ บกพร อ งฝ ง ลึ ก อยู สิ่ ง เหล า นี้ ไ ม ส ามารถชะล า งออกไปได ใ น
ทันทีทันใด แตตองอาศัยความอดทน และความมุมานะ การเขาใจและ
เห็นใจและการใสใจ เสน ทางที่ พาเราไปสูความสมบูรณแบบนั้น เปน
เส น ทางที่ ย าวไกล จงอธิ ษ ฐานต อ พระเจ า เพื่ อ ให พ ระองค ช ว ยให เ รา
เขมแข็งพอ จงอยาออนแอและอดทนตอตัวเองเมื่อทําผิดไป และจงลุกขึ้น
เดินตอไปทันทีและวิ่งไปหาพระเจา อยาหยุดอยูกับที่ตรงที่เราเคยลม อยา
ทอถอยถาเราจะลมตรงจุดเดิมบอยซักเพียงใด มีคนมากมายที่เขมแข็งขึ้น
ไดก็เพราะเรียนรูจากประสบการณที่ไดรับมา แตเมื่อเวลาผานไปเขาจะ
เอาชนะไดดวยความเพียรพยายาม อยาปลอยใหมีสิ่งใดมาทําใหเจาเลิกลม
ความหวั ง ในพระเจ า ได ” (นั ก บุ ญ เนคตารี ย เอกิ น สกี่ “หนทางสู
ความสุข”, 3)
ความรักในลาภยศสรรเสริญ (ความรักตอชื่อเสียงและการ
ไดรับการยอมรับ)
๒๕๔. “ไม ว า กรณี ใดๆ จงอย า หลงลาภยศสรรเสริ ญ บน
โลกนี้ เพราะมันจะละลายไปกับมือของคนที่หามันในชั่วขณะหนึ่ง มันจะ
เปนเหมือนคลื่นลมแรงพัดมาโอบลอมคน และกระชากเอาสิ่งที่ดีที่เขาเคย
ทํามาออกไปจากตัวเขาหมด ทําใหหายไป และทําใหเขาตองอับอายไป
กับความเขลาของเขาเอง” (นักบุญเกนนาดี แหงคอนสแตนติโนเปล “โซ
ทองคํา”, 35)
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๒๕๕. “หลวงพอ พีเมน เคยกลาววาคนที่โหยหาความรัก
แบบมนุษยอยางมากมาย คนนั้นจะขาดความรักของพระเจา ไมดีที่เจาจะ
เปนที่ชื่นชอบของคนทุกคนเพราะมีคํากลาววา ทุกขนักสําหรับเจา เมื่อ
ทุกคนตางกลาวแตเรื่องดีเกี่ยวกับเจา (ลูกา 6:26)” (สุภาษิตโบราณ 8:16)
๒๕๖. “บอยครั้งพระเจาจะทรงชวยรักษาคนที่ควานหาลาภ
ยศสรรเสริญโดยการทําใหเขาไรเกียรติ” (สาธุคุณ ยอหน เลียสตวิชนิก,
22:38)
๒๕๗. “การตอสูเพื่อเอาชนะความรักในลาภยศสรรเสริญ
นั้นสามารถทําไดโดยการที่เมื่อเจาไดยินคนที่ใกลชิดหรือเพื่อนของเจา
ตําหนิเจา ไมวาจะโดยตอหนาหรือลับหลังเจา เจาก็จงแสดงความรักของ
เจาออกมาโดยการยกยองผูนั้นเสีย” (สาธุคุณ ยอหน เลียสตวิชนิก, 22:1)
การโกหก
๒๕๘. “ในพระคัมภีรกลาววา การโกหกมาจากมาร เพราะ
มารเปน บิดาแหงความเท็จ” (ยอหน 8:44) สวนความจริงนั้นเปนของ
พระเจา เพราะพระองคตรัสวา เราคือทาง และเปนสัจจธรรม และเปน
ชีวิต” (ยอหน 14:6) เห็นไหมวาเราออกหางจากใครมาและเราเขาใกลใคร
เมื่อเราโกหก ดังนั้นถาเราอยากที่จะไดรับความรอดอยางแทจริง เราก็ตอง
ทุมแรงกายแรงใจทั้งหมดของเราเพื่อรักความจริงและรักษาตนออกหาง
จากความเท็จตางๆ ความเท็จนั้นมีดวยกัน 3 แบบ คือ คิดเท็จ พูดเท็จ และ
ชีวิตเท็จ

84

การคิดเท็จ ก็เมื่อเราคิดเอาเองวาอะไรบางอยางที่เราคิดนั้น
เปนเรื่องที่ถูกตอง เชนการสงสัยพร่ําเพรื่อ คิดรายกับคนรอบขาง เชน เมื่อ
เราเห็นวาใครบางคนพูดกับพี่นองของเรา เราก็เหมารวมเอาวา พวกเขา
กําลังนินทาเราอยูเปนแน ถาวันหนึ่งใครมาพูดอะไรเขาก็จะคิดทันทีวา
เปนการพูดเพื่อใหรายเขา จงอยาเชื่อความคิดเดาของตัวเองหรือการสงสัย
ของตัวเอง เพราะมันเปนสิ่งที่ถูกบิดเบือน ขอคิดเห็นของคนเรามันเปน
เท็จและเปนโทษตอคนที่ยอมรับมัน
การพูดเท็จนั้น ก็เชน เมื่อเกิดความเบื่อหนายก็เกิดความขี้
เกียจ เลือกที่จะไมตื่นมาทํางาน และไมพูดวาขอโทษดวยเถิดจากความ
เกียจคราน แตเขาจะพูดวาฉันมีไข และเมื่อคืนก็ทํางานหนักถึงดึกดื่นไมมี
แรงที่จะตื่นไหว ไมแข็งแรงพอ และเขาก็จะพูดสาธยายอีกมากมายอัน
เปนเท็จ เพื่อจะไมตองกมหัวขอโทษ และยอมรับผิด และถาเขายังคงไม
อยากตําหนิตนเองเขาก็จะยังคงเปลี่ยนคําพูดไปมาและเถียง เพื่อจะไดไม
ตองรับโทษทัณฑ
สวนการใชชีวิตที่เปนเท็จนั้น ก็คือ คนที่หลงผิดแตยังคงทํา
ตั ว เหมื อ นไม มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น หรื อ คนที่ ช อบแสวงหาผลประโยชน แ ก
ตนเองแตทํามาเปนยกยองความมีน้ําใจ หรือคนที่เยอหยิ่งทํามาเปนแปลก
ใจกับการถอมตัว ดวยเหตุนี้เราจึงควรหลีกหนีความเท็จเพื่อจะไดไมเขา
ไปมีสวนกับมารและอยาพยายามนําความจริงเขามากลบเกลื่อนเพื่อทํา
เปนวาอยูในพระเจา” (หลวงพอ โดโรธี “คําสอนจรรโลงใจ”, 9)

85

ความหยิ่งยโสโอหัง
๒๕๙. “จงนําปญญาของเจาใหพนจากการยกตนเอง และ
หลีกหนีจากการคิดเกี่ยวกับตัวเองวาดีเลิศอยางไร เพื่อไมใหเจาตองตก
เปนที่รังเกียจของพระเจาในการที่เจาเอาแตยกยองสิ่งที่เจาทําดี” เพราะ
ความดีไมใชเรื่องของคนหนึ่งคนทําดี แตเปนการชวยเหลือจากพระเจาที่
เห็นทุกสิ่ง (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 2.188)
การตอตาน
๒๖๐. “พระเจาทรงอดทนไดกับความออนแอในตัวเรา แต
ไมทรงทนกับมนุษยที่เอาแตประทวงขัดขืน และพระองคจะทรงไมมีวัน
ละเวนคนประเภทนั้นแนนอน” (สาธุคุณ อิซาค ซิรีน “คํา”, 85)
๒๖๑. “ถาความลมเหลวในเรื่องอันใดมากล้ํากรายเจา จง
คิ ด เสี ย ว า พระเจ า จะทรงเห็ น ใจเรา และถ า พระองค ท รงเมตตาเรา
พระองคก็จะทรงนําพาใหมีแตสิ่งดีกับตัวเจาและคนอื่นๆ เมื่อคิดแบบนี้
แลวใจเจาก็จะมีแตความสงบ แตถาเจาขัดขืน ตอตาน กลาววานั่นไมดี นี่
ไม ดี คนนั้ น ก็ ไ ม มี วั น มี สุ ข ในใจไปได แ ม ว า เขาจะพยายามถื อ ศี ล อด
อยางไรก็ตามหรืออธิษฐานเพียงใดก็ตาม” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน
แหงอาโฟนา, 4:1)
ความโกรธ
๒๖๒. “มี พ ระคนหนึ่ ง อาศั ย อยู ใ นวั ด แห ง หนึ่ ง และเขา
มั ก จะฉุ น เฉี ย วกั บ ใครบางคนในหมู พ ระหรื อ ธรรมิ ก ชนเสมอ เขาจึ ง
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ตัดสินใจวา “ฉันจะออกไปจากที่นี่และไปสงบสติอารมณที่อื่นแทน ที่นั่น
ฉั น จะไม พู ด กั บ ใคร แล ว ฉั น ก็ จ ะไม โ กรธใคร แล ว นิ สั ย ของฉั น ก็ จ ะ
หายไป” เมื่อเขาออกเดินทางออกจากวัดไป เขาก็ออกไปอยูในถ้ําแหง
หนึ่ง แลววันหนึ่งเมื่อเขาออกไปตวงน้ําเขาวางภาชนะบนพื้น แลวภาชนะ
นั้นเกิดพลิกตกไปในบอ เมื่อเขาหยิบขื้นมาเขาก็ทํามันตกอีกครั้ง เมื่อเขา
หยิบขื้นมาใหมเปนครั้งที่สามภาชนะนั้นก็ยังตกลงไปอีก พระหนุมรูปนั้น
ก็เหลืออดหยิบภาชนะขื้นมาแลวก็ทุบมันแตก เมื่อเขาตั้งสติไดเขาก็เขาใจ
วามารมันจงใจที่จะแกลงปนหัวเขา เขาจึงพูดวานี่ขนาดฉันออกมาจากวัด
เพื่อมาอยูอยางสันโดษแลวยังจะตามมารังควาญกันอีก ฉันจะกลับวัดละ
เพราะไมวาที่ไหนก็ตองการความอดทนและความชวยเหลือจากพระเจา
เหมือกันนั่นแหละ” (สุภาษิตโบราณ 7:38)
๒๖๓. “หลวงพออากาโฟนพูดวา คนที่โกรธ ตอใหมีฤทธิ์ที่
จะชุบชีวิตคนอื่นก็ไมมีวันที่จะทําใหพระเจาพอใจได” (สุภาษิตโบราณ
10:15)
๒๖๔. “เจาโกรธหรือ เจาจงเปลี่ยนไปโกรธบาปของตัวเอง
ดีกวา เฆี่ยนตีใจของเจา ชําระใจเจาใหสะอาด จงเปนผูพิพากษาที่เถรตรง
ตอตัวเองและจงไมละเวนความผิดบาปของตัวเอง นั่นแหละจึงเปนความ
โกรธที่เปนประโยชน แลวพระเจาจะสามารถนําความโกรธมาใชในตัว
เจาได” (นักบุญยอหน นักเทศน “สนทนาธรรมเกี่ยวกับสาสนถึงชาวเอเฟ
ซัส”, 2)
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ตัณหาทางกามารมณ
๒๖๕. “ความโลภและการกิ น เกิ น พอดีเ ป นต น เหตุ ข อง
ตัณหาทางกามารมณ และการใชประโยชนของความเปนอิสระแหงตัวเอง
ในการคบหาผูหญิงเปนชนวนจุดไฟราคะ เมื่อเกิดอารมณตัณหานั้นเจาจง
ลงโทษความคิดที่ไมดีของเจาดวยการไมกิน เพื่อใหเจาเลิกคิดเกี่ยวกับ
กามารมณ แตคิดเกี่ยวกับความหิวแทน และเจาจงปฏิเสธคําชวนที่จะไป
งานเลี้ยงตาง ๆ เสีย” (สาธุคุณ นีล แหงซินาย)
๒๖๖. “อยาปลอยใหตาของเจาทําตามราคะมองไปทางนั่น
ทางนี่ และอยามองไปยังความสวยอื่นเพื่อไมใหเจาตกไปอยูในมือของ
ศัตรูดวยเหตุนี้” (สาธุคุณเอเฟรม ซิรีน)
๒๖๗. “มีพระรูปหนึ่งมีปญหาหลงไปในกามารมณ เมื่อเขา
ตื่นขื้นมากลางดึกเขาก็เดินไปหาผูเฒารูปหนึ่ง และก็สารภาพถึงความคิด
ต่ําชาในตัวเขาเกี่ยวกับเรื่องทางกามารมณนั้น ผูเฒาไดปลอบใจเขา และ
พระหนุมไดรับคําชี้แนะตางๆ แลวก็ไดเดินกลับไปยังกุฎิของตนเอง แต
ไมนานอารมณขุนมัวก็กลับมาอีก เขาก็ตองเดินกลับไปหาผูเฒาอีก และ
เปนอยางนี้หลายครั้งผูเฒาไมไดตําหนิเขา แตกลาววาอยาทอถอย แตจง
เพียรกลับมาหาเราเมื่อมารจะเข ามาผจญเจาอีก และจงกลาเปดใจเพื่อ
ตอ ต า นความคิ ด ไมดี เมื่อ เจ า ต อ ต า นมัน ความคิด ต่ํ า จะเดิ นผ า นเจ า ไป
เพราะไมมีอะไรที่จะทําใหมารมันไมชอบมากไปกวาการที่เราเปดเผย
ความจริง (สารภาพบาปตอหนาพระ) และไมมีอะไรที่ทําใหมันดีใจมาก
ไปกวาการแอบปกปดความคิดนี้ไวคนเดียว ดวยเหตุนี้พระหนุมจึงมาหาผู
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เฒาถึง 11 ครั้งดวยกัน และไดชําระบาปตอความคิดไมดีเหลานั้น แลว
ตัณหาจึงไดออกไปจากตัวเขา” (สุภาษิตโบราณ 5:16)
๒๖๘. “ตัณหามักมากในกาม ก็คือ ตัณหาที่เกิดซ้ําแลวซ้ํา
อีก ที่ แผ ข ยายลุ ก ลามจนเกิ น ขอบเขตของความต อ งการตามปกติ มั น
รุนแรงไมสามารถที่จะควบคุมไดดวยกฎระเบียบหรือความพอดี ตัณหามี
มากมายหลายรู ป แบบ และก อ เป น บาปมากมายหลายรู ป แบบเช น กั น
ตามปกติตัณหาจะเขามาสูจิตใจไม ใชในรูปแบบของศัตรูที่ตอ งการย่ํ า
กราย แตเปนในรูปแบบของเพื่อนหรือคนรับใชที่เชื่อฟงอยางดี มันจะนํา
ความพึงพอใจบางอยางมาหรือผลประโยชนที่จับตองได แตทั้งหมดจะ
เปนเพียงแคกลลวงที่มารรายจะใชเพื่อหลอกลวงใหหลงและจับใจของเรา
ไวใหจนมุม เพราะฉะนั้นจงหมั่นเตือนตนเองแบบนี้เสมอเวลาที่ตัณหามา
เยือน” (นักบุญฟลาเรต แหงมอสโคว “คําสอนวันที่ 5 มิถุนายน 1845”)
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ฉ. อะไรที่เราจะตองเผชิญและฝาฟนในเสนทางฝายจิต
วิญญาณ
กิเลส
๒๖๙. “เมื่ อ เจ า อยากที่ จ ะเริ่ ม ทํ า สิ่ ง ดี บ างอย า งก็ จ ง
เตรียมพรอมแตแรกที่จะรับมือกิเลสซึ่งจะมาถึงเจา และอยาสงสัยไปใน
สัจธรรมของพระเจาที่ตองการใหเจาทําดีเพื่อพระเจา” (สาธุคุณ อิซาค ซิ
รีน “คํา”, 57)
๒๗๐. “ไม มี ใ ครที่ ส ามารถสั ม ผั ส ถึ ง ความอ อ นแอของ
ตนเอง ถาไมเกิดกิเลสแมเพียงเล็กนอยที่กอใหเกิดเปนทุกขไมวาจะเปน
ทางรางกายหรือจิตใจ เมื่อนั้นเองถาเราเลือกจะมองความออนแอของเรา
แลวเปรียบกับความชวยเหลือของพระเจา คนๆ นั้นจะเขาถึงกําลังของ
พระเจ า ได แต ถ า ใครรู ว า ต อ งพึ่ ง พาความช ว ยเหลื อ ของพระเจ า ก็ จ ง
อธิษฐานใหมากเถิด ยิ่งทํามากเทาไหรใจของเขาก็จะยิ่งถอมตอพระเจา
มากเทานั้น” (สาธุคุณ อิซาค ซิรีน “คํา”, 61)
๒๗๑. “ไมมีคนใดที่จะไมเจ็บปวดเวลาที่ถูกสั่งสอน และ
ไมมีคนใดที่จะไมรูสึกขมขื่นเวลาที่ตกไปในกิเลส ถาไมมีทั้งสองสิ่งนี้ก็
เปนไปไมไดที่จะมีกําลังจิตที่เขมแข็ง เมื่อทดสอบความชวยเหลือจากพระ
เจาหลายๆ ครั้งในยามที่เกิดกิเลส เขาก็จะมีศรัทธาในพระเจาที่เขมแข็ง
ได” (สาธุคุณ อิซาค ซิรีน “คํา”, 37)
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๒๗๒. “ถาปราศจากกิเลส ก็ไมสามารถที่จะเรียนรูปญญา
ภูมิในพระจิตได และเปนไปไมไดที่จะใหความรักของพระเจาตั้งติดใน
จิตใจมนุษย เพราะกอนที่เขาจะหลงไปในกิเลส เวลาเขาอธิษฐานถึงพระ
เจาเขาเหมือนคนแปลกหนา แตเมื่อเขาหลงไปในกิเลส เขาเขาสูความรัก
ของพระเจาและไมยอมแพกิเลสนั้น เขาจะกลายเปนเพื่อนของพระเจา
เพราะในการกระทําตามพระบัญชาของพระเจา เขาไดตอสูกับศัตรูราย
และเอาชนะมันได” (สาธุคุณ อิซาค ซิรีน “คํา”, 5)
๒๗๓. “จงเอาชนะกิเลสดวยความอดทนและการอธิษฐาน
ถาเจาจะเอาชนะกิเลสโดยปราศจากสองสิ่งนี้กิเลสก็จะยิ่งเขมแข็งขึ้นและ
รุกหาเจาหนักกวาเดิม” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 2:106)
๒๗๔. “ถากิเลสเขามาถึง ตัวเจาอยางไมทันรูตัว ก็จงอย า
โทษใครที่เปนคนทําใหเจาเกิดกิเลส แตจงหาวากิเลสเขามาหาเจาเพื่อ
อะไร แลวเจาจะพบทางในการแกไขปญหานั้นแกใจของเจา” (สาธุคุณมัก
ซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก” 2:42)
๒๗๕. “กิเลสถาโถมเขามาบางก็เพื่อชําระบาปเกาของคน
บางคน บางก็เพื่อหยุดทําบาปในสิ่งที่เขากําลังทํา บางก็เพื่อปองกันสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบางครั้งก็มีไวเพื่อการทดลองใจเจา เหมือนกับที่
ทดลอง โยบ” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก” 2:45)
๒๗๖. “กิเลสถูกสงมา เพื่อที่จะเปดเผยตัณหาที่แอบหลบ
ซอนในตัวและเพื่อที่เราจะไดตอกรกับมันและทําใหใจเราไดรับการรักษา
ดวยเหตุนี้ กิเลสก็เปนสัญลักษณของพระเมตตากรุณาของพระเจา และเจา
จงมอบตั ว มอบกายไว ว างใจในพระหั ต ถ ข องพระเจ า และขอความ
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ชวยเหลือจากพระองคเพื่อใหพระองคเสริมกําลังแกเจาในการตอสู พระ
เจารูวาแตละคนจะรับกับสิ่งใดไดมากเพียงใด และพระองคจะยอมใหเกิด
กิเลสขึ้นในปริมาณที่เราจะรับไหว เจาจงจําไววา หลังจากเกิดกิเลส เจาจะ
มีความปติในพระเจา และพระเจาจะคอยดูคนที่อดทนกับกิเลสและความ
ทรมานเพียงแลกกับความรักของพระองค” (นักบุญเนคตารีย เอกินสกีย
“หนทางสูความสุข”, 4)
ความทุกข
๒๗๗. “เด็กทารกมั กรอ งไห เ วลาที่ แมข องเขาอาบน้ํา ให
สวนคนที่มีศรัทธานอยก็มักจะบนไมพอใจเกี่ยวกับพระเจา เมื่อเขาตกไป
ในความลําบากซึ่งจะชวยชะลางจิตใจเขา เหมือนน้ําที่ชําระหนาของเด็ก
นั้น” (สาธุคุณซิมิโอน แหงไดบาบา “คําสอน”, 89)
๒๗๘. “ถาเจาอยากที่จะรับใชพระเจาก็จงเตรียมหัวใจให
พรอมไมใชกับอาหาร ไมใชกับการดื่มกิน ไมใชกับความสงบ มาใชกับ
ความมีชีวิตนิรันดร แตกับความอดทนเพื่อที่จะรับกิเลสตางๆ ที่จะตามมา
หรือกับความลําบากและความทุกขตางๆ จงเตรียมพรอมรับแรงกดดัน
การถือศีลอด การตอสูเพื่อสรางวีรกรรมเหนือชัยชนะตอความเจ็บปวด
มากมาย เพราะ “ดวยทุกขแสนสาหัสมากมายเราจะตองเขาสูอาณาจักร
ของพระเจา (กิจการ 14:22) และ “อาณาจักรของพระเจาตองแลกดวยการ
ตอสู และคนที่ทุมเทเต็มแรงจึงจะสามารถฉวยมันไวได” (มัทธิว 11:12)”
(สาธุคุณเซรเกย ราโดเนชสกีย “กิจวัตร”, 10)
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๒๗๙. “เป น ไปไม ไ ด ที่ จ ะเข า ใกลพ ระเจ า โดยไม มี ค วาม
ทุกข หากปราศจากมันความชอบธรรมของมนุษยก็ไมสามารถธํารงไวได
ถ า เจ า อยากที่ จ ะทํ า ความดี เจ า ก็ จ งทํ า ทุ ก อย า งเพื่ อ ที่ จ ะแลกเอาความ
เจ็บปวด เพราะความเจ็บปวดจะกอใหเกิดการสยบกายและใจ และใครที่
คิดทําดีโดยไมยอมลําบาก คนนั้นก็จะเปดประตูรับความหยิ่งยโสมาแก
ตน” (สาธุคุณ อิซาค ซิรีน “คํา”, 34)
๒๘๐. “บาปเป น โรคร า ย ที่ ฝ ง เข า ไปในธรรมชาติ ข อง
มนุษย การชอบทําบาป และความหลงใหลในบาปจะทิ้งรอยไวในใจและ
รางกายของเขา ซึ่งก็จะยิ่งลึกลงเขาไปมากขึ้นเมื่อเขาทําซ้ํา และพาใหเกิด
แนวโน ม ที่ จ ะทํ า ชั่ ว และเกิ ด ความกระหายที่ จ ะทํ า บาป ด ว ยเหตุ นี้
เหมือนกับที่บางครั้งเราใหหมอใชมีดเปดบาดแผลลึกเขาไปในกายเรา
และสมานแผลดวยเหล็กรอน เกิดเปนความเจ็บปวด ฉันนั้นแพทยทางใจ
ก็รักษาเราดวยการใชมีดแหงความทุกขเพื่อดึงเอารากของบาปออกมาและ
ทําใหแผลของเราหายเรียบเปนปกติ และใชไฟแหงความทรมานในการ
สมานแผลใจไมใหเราโนมไปหาบาปอีก” (นักบุญฟลาเรต แหงมอสโคว
“คําสอนวันที่ 5 มิถุนายน 1848”)
๒๘๑. “หลวงพอ ออร ไดกลาววา ไมวาความทุกขจะมาถึง
เจาในทางใดก็ตาม จงอยาโทษใครสําหรับความทุกขนั้นนอกจากตัวเอง
และจงพูดแกตัวเองวา นี่มันเกิดกับฉันเพราะบาปที่ฉันทําเอง” (นักบุญอิก
นาทีย (เบรียนชานินนอฟ) “คําสอนของหลวงพอ”)
๒๘๒. “คนที่มีสติ จะใชสติพิจารณาความสอดคลองของ
พระเจตนารมณ ข องพระเจ า และจะรั บ แบกความทุ ก ข ย ากของเขาที่
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เกิดขึ้นดวยการขอบคุณพระองค เขาจะเห็นสาเหตุของความทุกขนั้นใน
บาปของตัวเขาเองไมใชมองหาในตัวคนอื่น คนที่ไมมีสติเมื่อทําบาปและ
ไดรับการลงโทษ เขาก็จะหาสาเหตุวามาจากไมเพราะพระเจาก็เพราะใคร
บางคน เพราะเขาจะไมเขาใจการดูแลที่พระเจามีตอเขา” (สาธุคุณมักซิม
นักเทศน “บทวาดวยความรัก” 2:46)
๒๘๓. “ถาในตัวเราไมมีความหลงในเงินทองสิ่งของ หรือ
ลาภยศสรรเสริญ หรือถาเราไมกลัวความตายหรือความยากจน หรือไม
รูจักความเปนศัตรู การเกลียดชังกัน เราก็คงไมรูจักความทรมานทั้งใน
ตัวเองและจากความทุกขของคนอื่น” (นักบุญยอหน นักเทศน “แกผูที่
อาฆาตกัน”, 3:19)
๒๘๔. “สิ่งที่สําคัญตอพระเจามากยิ่งไปกวาการอธิษฐาน
หรื อ การเสี ย สละใดๆ ก็ คื อ การทนทรมานเพื่ อ พระองค ห รื อ สํ า หรั บ
พระองค” (สาธุคุณ อิซาค ซิรีน “คํา”, 58)
๒๘๕. “พระเจาทดลองใจอับราฮัม โดยการสงความทุกข
มาแกเขา จริงๆ เพื่อเปนประโยชนแกเขาเอง ไมใชเพื่อทดสอบวาอับราฮัม
เปนคนอยางไร เพราะจริงๆ พระองคก็รูอยูแลว แตเพื่อเปดโอกาสแกอับ
ราฮัมในการทําใหความเชื่อและศรัทธาของเขาสมบูรณแบบตางหาก”
(สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คําสอน”, 2:203)
๒๘๖. “เมื่อเราทําใจสะอาดและไมคิดอคติและอดทนรับ
ความทุกขที่ถูกสงมาทดสอบเรา เราก็สามารถที่จะรูสึกถึงความทรมาน
ของพระคริสตแมเพียงเล็กนอยไดทันทีไมมากก็นอย” (สาธุคุณมาคารีย
โอปตินสกี่ “จดหมาย” , 473)
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๒๘๗. “ในหมู ค นที่ มี ธ รรมจะไม มี ค วามทุ ก ข ที่ จ ะไม
สามารถแปรเปลี่ยนไปเปนความปติไปได เชนเดียวกับที่ไมมีความปติใด
ในหมูคนชั่วที่จะไมเปลี่ยนไปเปนความทุกขได” (นักบุญดมิตรี แหงรอส
โตฟ)
๒๘๘. “การถ อมตนถอมใจและความทุกข จะปลดปล อ ย
มนุษยออกจากบวงบาปทั้งหลายได เพราะสิ่งแรกจะเปนตัวดับไฟอารมณ
สวนสิ่งหลังจะเปนตัวดับไฟในรางกาย” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวา
ดวยความรัก” 1:76)
๒๘๙. “เรามีความทุกข เมื่อเราไมมีความถอมตน และเมื่อ
เราไมมีความรักตอพี่นองของเรา เพราะเมื่อเรารักพี่นองความรักของพระ
เจาจะมาหาเรา คนเราจะไมสามารถเรียนรูการถอมตนไดถาไมมีความรัก
และเมื่อมีความยโสหยิ่งในตนเองแทนเขาก็จะไมสามารถรับพระกรุณา
ของพระเจาผานทางพระจิตได ดวยเหตุนี้โลกจึงตองทนทุขทรมานอยูใน
ขณะนี้” (หนังสือของสาธุคุณ ซีลวน แหงอาโฟนา, 16:4, 6)
๒๙๐. “ทุกคนที่รักพระเจา เมื่อเขาทนทุกขและถูกทดลอง
เขาจะแสดงความอดทนและไมหวาดหวั่น และใครที่ทนรับถึงที่สุดไดคน
นั้นก็จะเปนคนที่เขมแข็งและเชื่อฟงพระเจา ใครที่เดินตามรอยของพระ
เจ า ตามพระบั ญ ชาของพระองค คนนั้ น ก็ เ อาชนะความอ อ นแอใน
ธรรมชาติของมนุษยได ตรงกันขามหากใครไมยอมรับความบาปความ
ออนแอของมนุษย คนนั้นก็หยิ่งและไมทําตามพระเจตนารมณของพระ
เจา และใครที่ไมเชื่อฟงพระเจาและทําตามใจตนเอง เขาก็จะไมไดรับพระ
พรกําลังและความชวยเหลือจากพระเจา และจะไมไดมีความแข็งแกรง
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ในทางวิญญาณ และไมสามารถเปนคนที่มีความอดทนได และถาใครไม
คิดทนรับความทุกขยากและความทรมาน เขาก็ไมมีความเชื่อ และก็ไมได
รักพระเจาอยางแทจริง ” (สาธุคุณ อเล็กเซย เซนากสกี่ “เกี่ย วกั บความ
ทุกข”)
๒๙๑. “ไมวาความไมพอใจจะเกิดขึ้นแกเจาอยางไร และ
เรื่องไมดีจะเกิดกับเจามากเพียงใด จงบอกวาเราจะอดทนรับไวเพื่อพระ
คริสต” แลวเจาจะรูสึกดีขึ้น เพราะพระนามของพระคริสตนั้นแข็งแกรง
ในพระนามของพระองคไมวาทุกขใดๆ ก็สงบลง และมารก็ไมกลากล้ํา
กราย ความตอยต่ําของเจาจะหมดไปและใจที่นอยเนื้อต่ําใจของเจาก็จะ
หลับสงบลง” (สาธุคุณอันโธนีย โอปตินสกี่)
เราจะไดรับความรอดไดอยางไร
๒๙๒. “ชาวคริ ส ต อ อร โ ธด็ อ กซ ทุ ก คนจะต อ งยึ ด มั่ น ใน
ศาสนจักรของตนอยางไมเสื่อมคลาย ดูแลใจกายและความคิดเปนหนึ่ง
เดียวและรักกันและกันอยางไมเสแสรง รักษาความบริสุทธิ์ของใจและ
กาย หลี ก จากความอยากที่ จ ะทํ า สิ่ ง ไม ดี รั บ ประทานอาหารแต เ ท า ที่
พอเพียง และตกแตงกายตนดวยความถอมตน ไมละทิ้งที่จะตอนรับขับสู
หลีกเลี่ยงที่จะทะเลาะ และไมใฝหาเกียรติยศตคําสรรเสริญในทางโลกแต
ใหรอคอยรางวัลตอบแทนจากพระเจาแทน ซึ่งเปนสิ่งที่หอมหวานยิ่งกวา
จากสรวงสวรรค” (นักบุญเซรเกย ราโดเนชสกี “กิจวัตร”, 32)
๒๙๓. “ถาเจาอยากที่จะไดรับความรอด ก็จงใชใจในการ
รักษาสิ่งที่พระคริสตจักรไดสอนเอาไว และจงรับกําลังจากพระเจาผาน
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ทางศีลตางๆ จงเดินในวิถีทางของพระคริสตโดยเชื่อฟงคําสั่งสอนของ
ผูนําทางศาสนา แลวเจาก็จะไดเขาถึงอาณาจักรของพระเจาและไดรับ
ความรอดแนนอน สิ่งที่วามาทั้งหมดนี้จําเปนในการรับความรอดทั้งสิ้น
และจําเปนตอการดํารงชีวิตของทุกสิ่งบนโลกนี้ ใครที่ไมรับแมเพียงสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหรือไมเห็นดวยคนนั้นก็ไมมีความรอด” (นักบุญฟโอฟาน ซาท
โวรนิก “5 คําสอนเกี่ยวกับทางสูความรอด”, 3)
๒๙๔. “พระรูปหนี่งไดถามนักบุญอันโตนีผูยิ่งใหญวา ฉัน
ควรทําอยางไรเพื่อที่จะไดรับความรอด นักบุญตอบแกเขาวาจงอยายึดถือ
ความดีของตน และอยาคิดผิดหวังเอาในสิ่งที่ผานไปแลว และจงระวัง
ยับยั้งปากและการกินดื่มของเจา” (สุภาษิตโบราณ 1:2)
๒๙๕. “มีพ ระถามหลวงพอมาคารีวา ทํา ยังไงจึงจะไดรับ
ความรอด หลวงพอจึงตอบวาเจาก็จงเปนเหมือนคนที่ตายไปแลว คนตาย
จะไมคิดโกรธใคร ไมคิดหาลาภยศชื่อเสียงแลวเจาก็จะรอดได” (สุภาษิต
โบราณ 10:45)
๒๙๖. “ในชีวิตทางวิญญาณ หากปราศจากการสารภาพบาป
เราก็ไมอาจทําอะไรที่สูงสงได แตเพราะพระเจาทรงเมตตาเราอยางมาก
เพราะเห็นใจในความตั้งใจของเรา คนที่ตั้งใจบังคับตนใหอยูในธรรมและ
รักษาศีลถือความบริสุทธิ์จนถึงบั้นปลายชีวิต ถาเขาไดทําบาปอะไรไปเขา
ก็จะยังคงไดรับความรอด เพราะเขาตั้งใจทําใหตนอยูในธรรม เพราะพระ
เจาทรงรักษาสัตยที่ใหไวในขาวประเสริฐ” (สาธุคุณ มารก วีรบุรุษ “คํา
สอน”, 3)
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๒๙๗. “ชาวคริสตจะไดรับปญญาจากพระเจาในทางสาม
ทาง คือ โดยพระวจนะ โดยหลักทางศาสนา และโดยความเชื่อ พระวจนะ
ทําใหคนเปนอิสระจากตัณหา หลักทางศาสนาทําใหเราเขาถึงความรูของ
สิ่งที่เปนอยูในโลก สวนความเชื่อจะชวยใหเราเขาถึงรสของพระบิดา
พระบุตร และพระจิต” (สาธุคุณมักซิม นักเทศน “บทวาดวยความรัก”
4:47)
๒๙๘. “เมื่อเจาร่ํารวย จงคิดวาเจาจะสามารถทนรับความ
ตอยต่ําและความยากจนไดอยางสมเกียรติหรือไม เมื่อเจามีความสุข จงคิด
วา เจาจะยืดอกรับความไมมีสุขไดหรือไม เมื่อคนพูดยกยองเจา เจาจงคิด
วา เจาจะยอมรับคําดุดาตอวาเจาไดอยางภาคภูมิใจหรือไม และชั่วชีวิตเจา
เจาจงคิดวา เจาจะยินดียืดอกรอรับความตายของเจาไดอยางสมเกียรติ
อยางไร” (นักบุญนิโคไล แหงเซอรเบีย “แนวคิดเกี่ยวกับความดีและความ
ชั่ว”)
๒๙๙. “ดังนั้น เมื่อเจาทําตนอยูในพระเจา ก็จงทําทุกสิ่งที่
เป นความประเสริ ฐ หลีกหนีจากการพู ดไม ดี เลิกเกี่ ยวข อ งกั บสิ่ง ที่ไ ม
บริ สุ ทธิ์ และสิ่ง ที่ไ ม ดีทั้งหลาย เลิกการมึ นเมา เลิ กการใฝหาความเชื่ อ
ใหม ๆ เลิกตั ณหาทางกาย เลิกการสํ า สอ นทําตามกามารมณ และความ
เยอหยิ่งจองหอง เพราะมีคํากลาววา พระเจาเปนอคติกับคนที่เยอหยิ่ง แต
จะทรงพระกรุณาตอผูที่ถอมตัว” (1 เปโตร 5:5) ดังนั้น เจาจงเขาหาคนที่
พระเจามอบพระกรุณาให จงรวมเขามาเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มาถอมตัว
ดวยกัน บังคับใจตน หลีกหางจากการนินทาวารายและการพูดไมดีตอ
ผู อื่ น เรามาใช ก ารกระทํ า เป น เครื่ อ งพิ สู จ น ต นเองไม ใ ช ดี แ ต พู ด คํ า
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สรรเสริญของเราจึงจะมาจากพระเจาไมใชจากตนเอง พระเจาเกลียดคนที่
ยกยองตนเอง เราจะปลอยคนอื่นพูดถึงความประพฤติที่ดีของเรา ไมใชเรา
เปนคนพูดเอง“ (นักบุญคลิมองต แหงโรม “สารแดชาวโครินธ”, 30)
๓๐๐. “ชาวคริสตทั้งหลาย พวกเราเขาใจถึงหนาที่ที่ยิ่งใหญ
ของพวกเราเองหรือไม ที่ไดรับผานจากการรับเชื่อจากพระเจา เราสํานึก
หรือไมวาเราตองทําตนเปนเหมือนบุตรของพระเจา และจะตองทําให
เจตนารมณ ข องเราเป น ไปตามพระประสงค ข องพระเจ า โดยเรา
จํ า เปนต อ งรักษาตนใหเ ป น อิสระจากบาป และรั ก พระเจ า อยา งสุ ด จิ ต
สุดใจ และแทบรอไมไหวที่จะไดกลับไปอยูกับพระองคตลอดกาล เราได
คิดบางไหมวาหัวใจของเราจะตองเต็มไปดวยความรัก ถึงขนาดที่เราจะ
แบงปนแกผูใกลชิดเราได เราเคยมีความรูสึกไหมวาเราจําเปนตองเปนคน
บริสุทธิ์ใสสะอาดและดีพรอม เปนบุตรของพระเจาและเปนผูสืบทอด
อาณาจักรของพระองค เพื่อสิ่งที่วามานี้เราจะตองตอสูกับสิ่งตางๆ เพื่อ
ไมใหเรากลายเปนคนที่ไมดีพอหรือถูกปฎิเสธไปได จะไมมีใครในหมูเรา
ที่จะยอมเสียความหาวหาญ หรือจะละเลยหนาที่ของตน และจะไมมีใคร
ที่จะใจฝอไมกลาเผชิญความลําบากในการตอสูทางจิตวิญญาณนี้ เพราะวา
เรามีผูชวยเปนถึงพระเจาของเรา องคผูซึ่งคอยทรงเสริมกําลังแกเราใน
เสนทางที่ยากลําบากเพื่อใหเราสามารถทําความดีได” (นักบุญเนคตารี เอ
กินสกี่ “วิถีสูความสุข”, 2)
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