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คํานํา
เป็ นการดีที่ได้ อ่านหนังสือที่เขียนอย่างตรงไปตรงมา เปิ ดโอกาสให้ เรา
ค้ นหาตนเองและเป็ นไปตามพระคั ม ภี ร์ ในหั ว ข้ อ คริ สเตี ย นควรจะใส่
เครื่ องประดับและใช้ เครื่ องสําอางหรื อไม่
มีผ้ เู ทศนาน้ อยคนนักที่กล้ าเขียน "หัวข้ อที่ต้องระมัดระวังอย่างมาก" นี ้
หนังสือเล่มนี ้เขียนขึ ้นเป็ นอย่างดีตามเหตุการณ์ ต่างๆ ในพระคัมภีร์และ
เหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ โดยมีลกั ษณะที่แสดงถึงความจริ งใจ ความรักและ
ความอ่อนโยน คริ สเตียนคนใดๆ ก็ตามที่อ่านหนังสือเล่มนี ด้ ้ วยใจเปิ ดกว้ างและ
ด้ ว ยความรั ก ในความจริ ง ของพระเจ้ า จะมี ค วามเข้ า ใจตามวัต ถุป ระสงค์ ข อง
อาจารย์เพนซ์ได้
ผู้เขียนเจมส์ อาร์ เพนซ์นําเราในการศึกษาพระวจนะเพื่อค้ นหาคําตอบ
ของพระเจ้ าสําหรับคําถามว่า "บุตรของพระเจ้ าควรจะใส่แหวนแต่งงาน แหวนรุ่ น
และแหวนอื่นๆ หรื อไม่" แน่นอนว่า คําตอบนันไม่
้ ใช่สองอย่าง พระเจ้ าทรงแน่นอน
ในเรื่ องนี ้
พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยความรู้ สึ ก และนํ า้ พระทัย ของพระองค์ใ นเรื ่ อ
เครื่ องประดับและเครื่ องสําอาง แต่เราจะต้ องเลือกว่าจะเชื่อและเชื่อฟั งหรื อไม่
ศิษยาภิบาลและธรรมิกชนทุกคนจะต้ องอ่านเนื ้อหาในหนังสือเล่มนี ้เพื่อ
เป็ นหรื อกลายเป็ นผู้ที่เหมือนกับธรรมิกชนในศตวรรษแรก ผู้ซึ่งเป็ นที่พอพระทัยต่อ
องค์พระผู้เป็ นเจ้ า หนังสือเล่มนี ้ควรจะเป็ นวิถีชีวิตสําหรับเราทุกคน
อาจารย์ฮาวเวิร์ด เดวิส
ปริญญาเอกสาขาศาสนศาสตร์
ซาน เบอร์ นาร์ ดิโน รัฐแคลิฟอร์ เนีย สหรัฐฯ
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บทที่ 1
เครื่องสําอางและเครื่ องประดับ
สมาชิกในคริ สตจักรหลายคนได้ เลิกใช้ เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับ
เพียงเพราะคริ สตจักรหรื อศิษยาภิบาลของตนได้ ขอให้ เขาทําเช่นนัน้ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามัคคีกนั ในคริ สตจักร แม้ ว่าการเลิกใช้ สิ่ง
เหล่านี ้เพื่อความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันเป็ นเหตุผลที่น่ายกย่อง แต่หากเราจะเป็ นค
ริ สเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่ เราจะต้ องมีความเชื่ อถือตามพระคัมภี ร์เพื่อตัวของเราเอง
หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า หลั ง จากอ่ า นบทความนี แ้ ล้ ว ความคิ ด ในการเลิ ก ใช้
เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับเพียงเพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันจะนําไปสู่
ความเชื่อถือส่วนบุคคลอันเนื่องจากความรักและการทําให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพอ
พระทัย
ศิ ษ ยาภิ บ าลต้ อ งพบกับ คํ า ถามเช่ น นี ห้ ลายครั ง้ หลายครา "แค่ แ หวน
แต่งงานเล็กๆ ของผม/ดิฉันจะเป็ นอะไรไป คุณคิดว่าพระเจ้ าจะไม่ให้ ผม/ดิฉันไป
สวรรค์เพียงเพราะผม/ดิฉันใส่เครื่ องประดับเล็กๆ นี ้หรื อ" ข้ าพเจ้ ารู้ สึกท้ อใจและ
กังวลใจหลายครั ง้ เมื่อได้ ยินคําถามเช่นนี ้ โปรดสังเกตความหมายโดยนัยของ
คํา ถามนี ้ ผู้ถามอยากรู้ ว่า เขา/เธอจะไม่เชื่ อฟั ง ได้ แ ค่ไหนและยังคงไปสวรรค์ ไ ด้
ทัศนคติของพวกเขาแสดงให้ เห็นความต้ องการที่จะเชื่อฟั งกฎที่เขียนไว้ เท่านัน้ เขา
จะทําสิง่ ที่กําหนดไว้ วา่ เป็ นกฎ "ต้ องทํา" เท่านัน้
การคิดเช่นนีไ้ ม่ถกู ต้ อง คริ สเตียนที่แท้ จริ งจะไม่เคยถามว่า "ผม/ดิฉันจะ
ไม่เชื่อฟั งได้ มากแค่ไหน" แต่จะถามว่า "ผม/ดิฉนั จะทําอะไรเพื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ได้ บ้าง" วิธีคิดที่ถกู ต้ องจะเกิดขึ ้นเมื่อแสวงหานํ ้าพระทัยของพระเจ้ าเกี่ยวกับคําถา
นั น้ และรั ก พระองค์ ม ากพอที่ จ ะเชื่ อ ฟั ง นํ า้ พระทัย ของพระองค์ เมื ่อ ยอมรับ
ความคิดนี ้ด้ วยเต็มใจแล้ ว ก็เหลือแต่ต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อแสวงหานํ ้าพระทั
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ของพระเจ้ าในเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับ ซึง่ เป็ นสิ่งที่เราจะ
กระทํากันต่อไป แม้ ว่าเป็ นเวลาหลายปี ข้ าพเจ้ าสามารถเห็นจากพระคัมภีร์ว่าพระ
เจ้ าทรงไม่พอพระทัยในการใช้ เครื่ องสําอางและใส่เครื่ องประดับ แต่ข้าพเจ้ าไม่
เข้ าใจว่าทําไม ข้ าพเจ้ าเพิ่งจะเข้ าใจเหตุผลลึกๆ ไม่นานมานี ้เองว่าทําไมพระเจ้ าจึง
ทรงเกลียดชังการใช้ เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับมากจนทรงห้ ามพระกายของ
พระองค์ไม่ให้ ใช้ สงิ่ เหล่านี ้
ในเอเสเคียล บทที่ยี่สิบแปด ตังแต่
้ ข้อสิบเอ็ด เราจะเห็นว่าทําไมพระเจ้ า
จึงไม่พอพระทัยให้ มีสิ่งเหล่านีใ้ นคริ สตจักรของพระองค์ "พระวจนะของพระเจ้า
มายังข้าพเจ้าว่า บุตรแห่งมนุษย์ เอ๋ย จงเปล่งเสี ยงบทครํ่ าครวญเพือ่ กษัตริ ย์เมื องไ
ระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนีว้ ่า 'เจ้าเป็ นตราแห่งความสมบรณ์
ู แบบ
เต็มด้วยสติ ปัญญา และมี ความงามอย่างพร้อมสรรพ เจ้าอยู่ในเอเดน พระอุทยาน
ของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็ นเสื อ้ ของเจ้า คื อทับทิ ม บุษราคัมนํ้าอ่อน เพชร
เพทาย โกเมน และมณี โชติ ไพฑรย์
ู มรกต และเบริ ล เพชรพลอยเหล่ านี ้ฝัง ใน
ทองคํ า และลวดลายแกะสลักก็ เป็ นทองคํ า (ก็การเครื ่ องกลองและปี ่ ทงั้ ปวงของ
ท่านก็อยู่ดว้ ยท่าน) สิ่ งเหล่านัน้ จัดเตรี ยมไว้ ในวันที ส่ ร้างเจ้าขึ้นมา เราตัง้ เจ้าให้อยู่
กับเครบู ผู้พิทกั ษ์ ที่ได้เจิ มตัง้ ไว้ เจ้าอยู่บนภเขาบริ
สทุ ธิ์ แห่งพระเจ้า และเจ้าเดิ นอยู่
ู
ท่ามกลางศิ ลาเพลิ ง เจ้าก็ปราศจากตําหนิ ในวิ ธีการทัง้ หลายของเจ้า ตัง้ แต่วนั ที เ่ จ้า
ได้ถูกสร้างขึ้ น มาจนพบความบาปชัว่ ในตัวเจ้า ในความอุดมสมบรณ์
ู แห่งการค้า
ของเจ้านัน้ เจ้าก็เต็มด้วยการทารุณ เจ้ากระทําบาป เราจะกํ าจัดเจ้าเสี ยจากภเขา
ู
แห่งพระเจ้า และเครบผ้
ู ูพิทกั ษ์ นนั้ ก็ขบั เจ้าออกไปจากท่ามกลางศิ ลาเพลิ ง จิ ตใจ
ของเจ้าผยองขึ้ นเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทํ าให้สติ ปัญญาของเจ้าเสื ่อม
ทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า เราเหวี ่ยงเจ้าลงที ด่ ิ นแล้ว เราตีแผ่เจ้าต่อ
หน้ากษัตริ ย์ทงั้ หลาย เพือ่ ตาของท่านทัง้ หลายเหล่านัน้ จะเพลิ นอยู่ที่เจ้า (เราจะทิ้ ง
ท่านลงถึ งดิ น และวางท่านลงต่อหน้ากษัตริ ย์ทงั้ หลายเพื ่อกษัตริ ย์เหล่านัน้ จะได้
เห็นท่าน) เจ้ากระทําให้สถานนมัสการของเจ้าสาธารณ์ โดยความบาปชัว่ มากมาย
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ของเจ้า ในการค้าอันไม่ชอบธรรมของเจ้า เหตุฉะนัน้ เราจึ งนําไฟลงมาจากหมู่พวก
เจ้า ไฟก็เผาผลาญเจ้า เรากระทํ าให้เจ้ากลับเป็ นเถ้าไปบนพื น้ โลก ในสายตาของ
คนทัง้ ปวงทีเ่ ห็นเจ้า"
เอเสเคียล 28:11-18 เป็ นบทครํ่ าครวญเกี่ยวกับซาตาน ขอให้ ท่านสังเกต
ว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ ว่า "พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย จงเปล่งเสี ยงบทครํ่ าครวญ" คําว่า ครํ่ าครวญ มาจากรากศัพท์ว่า ความ
โศกเศร้ า ซึ่งหมายถึงการร้ องหรื อโอดครวญในงานศพ ในข้ อความนี ้ พระเจ้ าตรัส
แก่เอเสเคียลให้ เปล่งเสียงบทครํ่ าครวญเพื่อซาตาน เอเสเคียลจะต้ องกล่าวว่า
ซาตานเคยดีเพียงใดและกลายเป็ นผู้ที่ชวั่ ร้ ายเพียงใด "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่ง
เสี ยงบทครํ่ าครวญเพือ่ กษัตริ ย์เมื องไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี ว้ ่
'เจ้ าเป็ นตราแห่ งความสมบรณ์
ู แ บบ เต็มด้ว ยสติ ปัญญาและมี ความงามอย่ า ง
พร้อมสรรพ"
คําว่า ความสมบรณ์
ู แบบ หมายถึง ซาตานมีความสมบูรณ์ แบบใน
ความงามและสติ ปั ญ ญาในสายพระเนตรของพระเจ้ า เมื่ อ พระองค์ ท รงสร้ าง
ซาตาน เขาไม่ใช่สงิ่ มีชีวิตที่ชวั่ ร้ าย เลวทรามและน่าเกลียด แต่เป็ นสิ่งที่ทรงสร้ างขึ ้น
โดยมีความสมบูรณ์แบบและเป็ นตัวอย่างของความงามและสติปัญญาที่ดีที่สดุ ใน
บรรดาสิง่ ที่พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างขึ ้นมา (เจ้าเป็ นตราแห่งความสมบรณ์
ู แบบ เต็มด้วย
สติ ปัญญา และมี ความงามอย่างพร้อมสรรพ เจ้าอยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระ
เจ้า) ตอนนี ้ ขอให้ สงั เกตสิ่งที่พระเจ้ าตรัสเกี่ยวกับซาตาน "...เพชรพลอยทุกอย่าง
เป็ นเสื ้อของเจ้า คื อทับทิ ม บุษราคัมนํ้ าอ่อน เพชร เพทาย โกเมน และมณี โชติ
ไพฑรย์
ู มรกต และเบริ ล เพชรพลอยเหล่านี ้ฝังในทองคํา และลวดลายแกะสลักก็
เป็ นทองคํา (ก็การเครื ่ องกลองและปี ่ ทงั้ ปวงของท่านก็อยู่ด้วยท่าน) สิ่ งเหล่านัน้
จัดเตรี ยมไว้ในวันทีส่ ร้างเจ้าขึ้นมา"
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คําว่า เครื่ องกลอง มาจากคําว่า กลองแทมบูริน พระเจ้ าทรงให้ เอเส
เคี ย ลอธิ บ ายว่ า พระองค์ ไ ด้ เตรี ย มซาตานนั น้ ให้ เป็ นสิ่ ง ที่ ท รงสร้ างขึ น้ ให้ มี
ความสามารถและความสวยงามเป็ นอย่างมาก จากนัน้ พระองค์ ตรั สว่า ปี่ ของ
ซาตานได้ เตรี ยมไว้ ให้ กับเขาในวันที่พระองค์ได้ ทรงสร้ างเขาไว้ นัน้ ปี่ ในที่นีไ้ ม่ใช่
เครื่ องดนตรี คํานี ้มาจากรากศัพท์ของการเจียระไนและวางฐานเพชรหรื อพลอยที่มี
ค่าอื่นๆ เพื่อโอ้ อวดความงาม พระเจ้ าตรัสว่า "เราสร้ างเจ้ าขึ ้น ซาตาน เพื่อเป็ นผู้มี
ความสามารถ ความงามและสมบูรณ์แบบในสติปัญญา อันเป็ นความสมบูรณ์แบบ
แห่งฤทธิ์เดชในการสร้ างของพระเจ้ า"
จากนัน้ พระองค์ตรัสว่า "เราตัง้ เจ้าให้อยู่กบั เครบู ผู้พิทกั ษ์ ทีได้
่ เจิ มตัง้ ไว้"
คําว่า ได้ เจิมตัง้ ไว้ มาจากคําที่มีความหมายถึง การถูด้วยนํ ้ามันหรื อทา ซาตานได้
ทากายและสวยงามเป็ นอย่างยิ่งต่อผู้อื่นเพราะเครื่ องประดับและการแต้ มสีบน
ร่างกายของเขา ในการที่จะเข้ าใจว่าการประดับและการแต่งหน้ าตัวเองเสื่อมทราม
ลงเพียงใดหลังจากที่ซาตานทําให้ สงิ่ เหล่านี ้เสื่อมทราม ให้ เราเปิ ดไปในหนังสือเอเส
เคียล 23:40-44
"ยิ่ งกว่านัน้ เธอยังได้ให้ไปหาผู้ชายมาจากเมื องไกล คือเธอใช้ผูส้ ือ่ สารไป
หา และดเถิ
ู ด เขาก็มา เจ้าก็ชําระตัวของเจ้า เจ้าทาตาของเจ้า และแต่งกายของ
เจ้าด้วยเครื ่องประดับ เพือ่ คนเหล่านัน้
เจ้านัง่ อยู่บนตัง่ อันสงศั
ู กดิ์ มีโต๊ ะวางอยู่ข้างหน้า ซึ่ งเป็ นโต๊ ะที ่เจ้าได้วาง
เครื ่องหอมและนํ้ามันของเรา
เสี ยงของประชาชนที ่ปล่อยตัวก็ดงั อยู่กบั เธอ พร้อมกับคนสามัญเขานํ า
คนเมามาจากถิ่ นทุรกันดารด้วย และเขาเอากําไลมื อสวมที แ่ ขนของผู้หญิ งและสวม
มงกุฎงามๆ บนศีรษะของเธอทัง้ สอง
เราจึ งกล่าวเรื ่ องเธอ ผู้ที่ร่วงโรยโดยการล่วงประเวณี ว่า เขายังเล่นชู้กบั
เธอหรื อ
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เพราะชายเหล่านัน้ ยังเข้าหาเธอ อย่างเดียวกับผ้ชู ายเข้าหาโสเภณี ดังนัน้
เขาก็เข้าหาโอโฮลาห์กบั โอโฮลี บาห์ซึ่งเป็ นหญิ งมี ราคะ"
ขอให้ สงั เกตว่า หญิ งมีราคะเหล่านีท้ าตาของพวกเธอ คํานีม้ าจากราก
ศัพท์เดียวกันกับคําในศัพทสัมพันธ์ของสตรองค์ (หมายเลข 4473) ซึง่ หมายถึงการ
ทาหรื อเจิมร่ างกาย ซึ่งเป็ นสิ่งเดียวกับที่ซาตานกระทําในเวลาก่อนที่พระเจ้ าทรง
สร้ างมนุษย์ และด้ วยการนันเอง
้ เขากลายเป็ นผู้ที่ผยองและเลวทรามเพราะความ
สวยงามที่ไม่จริ ง นอกจากนี ้ ยังได้ กล่าวอีกว่า หญิงมีราคะเหล่านี ้แต่งกายด้ วย
เครื่ องประดับ ซึ่งฟั งดูเหมือนกับเอเสเคียล 28 เป็ นอย่างมาก ซาตานใช้ สิ่งปกปิ ด
ประเภทเดียวกันเพื่อซ่อนใจที่ชั่วร้ าย เลวทรามและหลงไปของตน ดังนัน้ จึงเป็ น
เรื่ องง่ายที่จะเห็นว่าส่วนหนึ่งของพระคัมภี ร์กล่าวถึงซาตานว่าใช้ เครื่ องประดับ
เหล่านีแ้ ละทําให้ สิ่งเหล่านีเ้ สื่อมทราม และในเอเสเคียล 23 กล่าวถึงหญิ งล่วง
ประเวณีที่ทําสิ่งเดียวกันนัน้ เพียงเท่านี ้ควรจะพอแล้ วที่แสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรง
คิดอย่างไรเกี่ยวกับการทาและประดับร่างกายด้ วยเครื่ องประดับต่างๆ
ซาตานเลือกความสวยงามที่ไม่จริ งเพื่อหลอกลวง สิ่งที่เลวทรามเพื่อล่อ
ไปสู่ค วามบาปชั่ว แต่ พ ระเจ้ า ทรงเลื อ กเครื่ อ งประดับ แห่ ง มนุษ ย์ ภ ายในและ
เครื่ องสําอางแห่งจิตใจ
พระเจ้ าทรงหมายความว่ า ไม่ มี ใ ครต้ องใส่ เ ครื่ อ งประดั บ หรื อ ใช้
เครื่ องสําอางเพื่อพิสจู น์สิ่งใดๆ เกี่ยวกับลักษณะนิสยั หรื อความเชื่อของตนเอง พี่
น้ องทังหลาย
้
หากท่านต้ องใช้ เครื่ องประดับเพื่อพิสจู น์ว่าท่านแต่งงานแล้ ว หรื อใช้
เครื่ องสําอางเพื่อแสดงว่าท่านสวย แสดงว่ามีบางสิ่งขาดหายไปในชีวิตคริ สเตียน
ของท่าน มิฉะนันแล้
้ ว ลักษณะนิสยั หรื อความเชื่อของท่านจะสะท้ อนออกมาในราศี
ของพระวิญญาณ
ข้ อแก้ ตวั เดิมๆ ที่ว่าผู้หญิ งจะถูกมองไม่ดีหากว่าไม่ใส่เครื่ องประดับเพื่อ
แสดงว่าเธอแต่งงานแล้ วนันเป็
้ นสิ่งที่เหลวไหล ข้ าพเจ้ าเคยไปในคริ สตจักรหลายๆ
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แห่งที่ไม่ ใส่ เครื่ องประดับเลย ไม่แม้ แต่แหวนแต่งงานแบบคาทอลิก และข้ าพเจ้ า
ไม่ได้ ยินว่ามีผ้ คู ิดไม่ดีเกี่ยวกับผู้หญิงที่เชื่อดีซึ่งไม่ได้ ใส่แหวนแต่งงานเหล่านัน้ ใน
หลายๆ ครัง้ เมื่อมีผ้ ชู ายถามพวกเธอว่า แต่งงานหรื อยัง พวกเธอมีโอกาสดียิ่งที่จะ
เป็ นพยานเกี่ยวกับความไม่มีมลทินและความบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ า
ผู้ชายชาวโลกเพียงแต่ต้องรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์และชอบธรรม
ก็พอแล้ ว สิ่งนี ้เป็ นป้ายหยุดพวกเขาไม่ให้ ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไป ไม่ใช่แหวน ในทาง
ตรงกันข้ าม ผู้ชายส่วนใหญ่ ได้ คําบอกเล่ากันมาว่าให้ มองหาแหวนเมื่อต้ องการ
พยายามไล่ตามหญิ งอย่างไร้ ศีลธรรม เพราะถ้ าผู้หญิ งตังครรภ์
้
ขึน้ มา ก็สามารถ
บอกว่าลูกเป็ นของสามี และไม่มีใครรู้ความจริ ง
พระเจ้ าทรงเลือกให้ ผ้ ชู ายหรื อผู้หญิ งแสดงลักษณะนิสยั ของตนด้ วยผล
ของพระวิญญาณและด้ วยการกระทําของพวกเขา การประดับด้ วยเครื่ องสําอาง
ภายนอกนันอาจเป็
้
นการพลางลักษณะที่แท้ จริงของมนุษย์ภายใน
เอเสเคียล 28:14 กล่าวว่า "เราตัง้ เจ้าให้อยู่กบั เครบู ผู้พิทกั ษ์ ทีไ่ ด้เจิ มตัง้ ไว้
เจ้าอยู่บนภเขาบริ
สทุ ธิ์ แห่งพระเจ้า และเจ้าเดิ นอยู่ท่ามกลางศิ ลาเพลิ ง" เขาเป็ นผู้ที่
ู
ได้ เจิมหรื อทาไว้
ข้ อ 15 "เจ้าก็ปราศจากตําหนิ ในวิ ธีการทัง้ หลายของเจ้า ตัง้ แต่วนั ที เ่ จ้าได้
ถกสร้
ู างขึ้น" ขอให้ สงั เกตว่า ข้ อพระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า "มาจนพบความบาปชัว่ ในตัว
เจ้า"
คําว่า ความบาปชั่ว มาจากคําอ้ างอิง 5766 ในศัพท์สมั พันธ์ ของสต
รองค์ ซึ่ ง เป็ นคํ า ที่ เ ราใช้ ในทุก วัน นี ห้ มายถึ ง ความชั่ว ร้ าย มาจากคํ า เดิ ม ที่ มี
ความหมายว่า การบิดเบื อนของศีลธรรม การตกลงกับมนุษย์ คนอื่นๆ อย่างไม่
ยุติธรรมหรื อไม่ถกู ต้ อง
ลูซิเฟอร์ ได้ ทําสิ่งนัน้ เองเมื่อเขาหลงไปจากความบริ สุทธิ์ เขาเริ่ มใช้
เครื่ องสําอางที่มีสีสนั มากมายเหล่านีแ้ ละประดับกายด้ วยเครื่ องประดับเพื่อที่จะ
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บิดเบือนศีลธรรม เพื่อตกลงกับมนุษย์คนอื่นๆ อย่างไม่ยตุ ิธรรมและไม่ถกู ต้ อง และ
พยายามที่จะปกปิ ดลักษณะที่แท้ จริ งของใจที่ชวั่ ร้ ายของคนทังหลายที
้
่ต้องบังเกิด
ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ คริ สเตียนทุกคนจะต้ องไม่ ประดับกายด้ วยเครื่ องประดับหรื อใช้
เครื่ องสําอาง ตามจริ งแล้ ว สิ่งเหล่านี ้เป็ นมาจากผีมาร ด้ วยเหตุนี ้ พระเจ้ าจึงไม่ทรง
พอพระทัยสิ่งเหล่านี ้เมื่อผีมารหลงไป เพราะเขาใช้ สิ่งที่ไม่จริ งเพื่อปกปิ ดลักษณะที่
แท้ จริ งซึง่ อยู่ใต้ สิ่งที่อยู่ภายนอกนัน้ การปกปิ ดของลูซิเฟอร์ ไม่ได้ หมายความว่าเขา
บริ สทุ ธิ์ภายใน แต่หมายความว่าเขาซ่อนและปกปิ ดใจที่ไม่บริ สทุ ธิ์ของตนที่ทําให้
เขาหลงไปในเวลาแรกนัน้
หลั ง จากลู ซิ เ ฟอร์ หลงไป พระเจ้ าไม่ ท รงเลื อ กเครื่ อ งประดั บ หรื อ
เครื่ องสําอางเพื่อทําให้ คนหนึง่ คนใดสวยงามอีก
ในปฐมกาล 35:1-4 พระเจ้ าตรัสให้ ยาโคบนําครอบครัวของตนไปยังเบธ
เอล ไปยัง แท่น บูช าขององค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ า ยาโคบถื อ ว่า ที่ นั่น เป็ นสถานที่ ถ วาย
เฉพาะแด่พระเจ้ า เพราะเป็ นสถานที่ที่เขาได้ หนั มาหาพระเจ้ าในเวลาก่อนหน้ านัน้
หลังจากยาโคบเห็นบันไดที่ขึน้ ไปถึงสวรรค์ในความฝั นของเขา แต่ก่อน
ครอบครัวของเขาจะถวายตัวในสถานที่บริ สทุ ธิ์นนได้
ั ้ เขาได้ บอกกับครอบครัวของ
เขาว่า "จงทิ้ งพระต่างด้าวที อ่ ยู่ท่ามกลางเจ้าเสียให้หมด"
ครอบครัวของเขาได้ นําธรรมเนียมของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ ามาใช้ เมื่อเขาพัก
อาศัยอยู่ในแผ่นดินนัน้ มีของบางอย่างที่เขาต้ องทิ ้งไปก่อนที่จะไปยังแท่นบูชาได้
เพราะสิ่งเหล่านี ้เป็ นสิ่งของของคนต่างชาติ โปรดสังเกตในข้ อ 4 ว่าสิ่งเหล่านี ้คือ
อะไร
"คนทัง้ หลายเอาพระต่างด้าวทัง้ หมดที ่มีอยู่ กับตุม้ หทีู ่หูของเขามาให้ยา
โคบ ยาโคบก็ฝังไว้ใต้ตน้ ก่อทีอ่ ยู่ใกล้เมื องเชเคม"
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ในผู้วินิจฉัย 8:24 เราแน่ใจว่า ชนยิชมาเอลใส่ต้ มุ หู ข้ อนี ้หมายความว่า
พวกเขาใส่เครื่ องประดับเหล่านี ้ดังเป็ นสิ่งแสดงให้ เห็นการหันไปจากพระเจ้ าเที่ยง
แท้
ปฐมกาลบทที่ 34 เผยว่าบุตรชายของยาโคบได้ กระทําความบาปที่
ร้ ายแรงบางอย่าง และยาโคบมาต่อหน้ าพระพักตร์ พระเจ้ าเพื่อถวายเครื่ องบูชา
สําหรับการไถ่บาปเพื่อพวกเขาและเพื่อครอบครัวของยาโคบ เวลานันเป็
้ นเวลาที่
ต้ องตรวจสอบจิตใจและกลับใจใหม่ ทําทุกอย่างเพื่อแก้ ไขสิ่งผิดให้ ถกู และเปิ ดทาง
ให้ พระเจ้ าทรงอวยพระพรแก่ พ วกเขาได้ เขายกเลิ ก ธรรมเนี ย มในการใส่
เครื่ องประดับของผู้ที่ไม่เชื่อนี ้ไปพร้ อมกับพระต่างด้ าว ตุ้มหูของพวกเขาก็ถกู ทิ ้งไป
ด้ วย
ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ านมัสการผีมาร ในการนมัสการผีมารทังหลายนั
้
น้ พวก
เขานมัสการซาตานโดยการใช้ เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับที่ซาตานได้ สวมใส่
ก่อนที่จะหลงไป หลังจากนันเมื
้ ่อได้ พบความบาปชัว่ ในเขา เขาถูกไล่ไปจากสวรรค์
ตอนนี ้ สาวกของผีมารยังใช้ เครื่ องสําอางและใส่เครื่ องประดับเพื่อช่วยปิ ดบังความ
เลวทรามและการหันไปจากพระเจ้ าเที่ยงแท้
ในทํานองเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นในอพยพ 33:1-6 ในบทก่อน
หน้ านัน้ คนทัง้ หลายหันไปจากพระเจ้ า ในขณะที่โมเสสอยู่บนภูเขาเพื่อรับธรรม
บัญญัติสบิ ประการ ชาวอิสราเอลจํานวนมากได้ นมัสการวัวทองคํา ซึง่ ทําให้ เกิดภัย
พิบตั ิและการทําลายต่อชาติอิสราเอล
โมเสสได้ เรี ยกให้ พวกเขากลับใจใหม่ โดยกล่าวว่า "ในวันนี ท้ ่านทัง้ หลาย
จงสถาปนาตัวเองรับใช้พระเจ้า (จงถวายตัวอยู่ฝ่ายพระยะโฮวาในกาลวันนี)้ จงให้
ทุกคนสู้รบกับบุตรและพีน่ อ้ งของตน เพือ่ วันนี ้ พระองค์จะได้อํานวยพระพรแก่ท่าน
ทัง้ หลาย" อพยพ 32:29
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ในบทต่อมา โมเสสขึ ้นไปที่พลับพลาเพื่อร้ องต่อพระเจ้ าเพื่อคนทังหลายที
้
่
ยังใส่เครื่ องประดับของผู้ที่ไม่เชื่อ จากวันที่เขาได้ ทําตามใจตัวและทําความบาป
คําสั่งที่พระเจ้ าทรงให้ เพื่อที่ชาวอิสราเอลจะกลับเหมือนเดิมนัน้ ได้ แก่
การเปลี่ยนแปลงเครื่ องแต่งกาย เหมือนเช่นเดียวกับยาโคบและครอบครัวของเขา
พระเจ้ าตรัสว่า "เจ้าทัง้ หลายเป็ นชนชาติ ที่หวั แข็ง ถ้าเราจะขึ้ นไปกับเจ้า
เพียงครู่ เดี ยว เราก็จะทํ าลายล้างเจ้าเสี ย เหตุฉะนัน้ จงถอดเครื ่องประดับออกเสี ย
เพือ่ เราจะรู้ว่าควรจะกระทําอย่างไรกับเจ้า'
ฝ่ ายชนชาติ อิสราเอล ก็ถอดเครื ่องประดับออก ตัง้ แต่ตอนที ่เขาอยู่แถบ
ภเขาโฮเรบเป็
นต้นมา" อพยพ 33:5-6
ู
เราจึ ง ไม่ ต้ องสงสั ย เลยว่ า พระเจ้ าทรงคิ ด เช่ น ไรเกี่ ย วกั บ การใส่
เครื่ องประดับเหล่านัน้ พระเจ้ าผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลงตรัสให้ พวกเขาถอดสิ่งเหล่านัน้
ออกและแสดงตนเองเพื่อการตัดสิน เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการหันไปจากพระเจ้ า
ในเรื่ องนี ้
น่าสนใจเป็ นอย่างมากว่า การห้ ามนีเ้ กี่ยวข้ องกับการเดินทางไปยัง
แผ่นดินแห่งพันธสัญญา
พระเจ้ าตรัสว่า "เราจะใช้ทูตผู้หนึ่ งนํ าหน้าเจ้าไปและจะไล่คนคานาอัน
คนอาโมไรต์ คนฮิ ตไทต์ คนเปริ สซี คนฮี ไวต์ คนเยบุส...แต่เราจะไม่ขึ้นไปกับพวก
เจ้ า เกรงว่ าเราจะทํ าลายล้างพวกเจ้าเสี ยกลางทาง เพราะว่ าเจ้า เป็ นชนชาติ ที่
หัวแข็ง" อพยพ 33:2-3
เป็ นสิ่งสําคัญที่พวกเขาต้ องถอดเครื่ องประดับออกก่อนที่จะเข้ าสู่แผ่นดิน
แห่งพันธสัญญา การเข้ าสูด่ ินแดนแห่งพันธสัญญาเป็ นแบบของบุตรของพระเจ้ าใน
การเข้ าสู่ ก ารอวยพรและพระสัญ ญาของพระองค์ ดั ง นั น้ เราจะต้ องละทิ ง้
เครื่ องประดับของเราเช่นกัน
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ท่านอาจจะกล่าวว่า "แล้ วมันเกี่ ยวอะไรกับเราด้ ว ย" อาจารย์ เปาโลได้
บันทึกไว้ ใน1โคริ นธ์ 10:11 ในข้ อที่ 2 ว่า "เหตุการณ์ เหล่านีไ้ ด้บงั เกิ ดแก่เขาเพือ่ เป็ น
ตัวอย่าง และได้บนั ทึ กไว้เพื ่อเตื อนสติ เราทัง้ หลาย" เขาได้ เปรี ยบประสบการณ์ ที่
ทะเลแดงเหมือนการบัพติศมา และในข้ อ 7 และ 8 เขากล่าวถึงการหันไปจากพระ
เจ้ าของอิสราเอลในอพยพ 32 เมื่อพวกเขาได้ สร้ างวัวทองคําขึ ้น จากนัน้ อาจารย์
เปาโลอธิ บายในข้ อ 11 ว่าสิ่งเหล่านี ท้ ี่เกิดขึน้ กับพวกเขาเป็ นการเตือนสติเรา
ทังหลาย
้
ทังนี
้ ้ หมายความว่าการที่พระเจ้ าทรงลงโทษพวกเขาเพราะเขาหันไปจาก
พระองค์นัน้ เพื่อที่จะสอนบางสิ่งแก่เรา คําสัง่ ของพระองค์ต่อพวกเขาให้ ถอด
เครื่ องประดับก่อนที่จะเข้ าสูแ่ ผ่นดินคานาอันนันมี
้ ประโยชน์แก่เราก่อนที่เราจะเข้ าสู่
แผ่นดินสวรรค์ ข้ อความนี ้มีความคล้ ายคลึงกันอย่างเห็นได้ ชดั
จากบันทึกต่างๆ ก่อนหน้ านัน้ แสดงให้ เห็นว่าเครื่ องประดับไม่มีความ
เกี่ยวข้ องกับความชอบธรรม แต่เกี่ยวข้ องกับความชัว่ ร้ ายและการติดตามผีมาร
หลายคนได้ ถามคําถามเกี่ยวกับที่มาของคํากล่าวว่า "แต่งหน้ าเหมือนเย
เซเบล" ท่านอาจเคยได้ ยินคํากล่าวนี ้ด้ วยตนเอง คําตอบมีอยู่ใน 2พงศ์กษัตริ ย์ 9:30
"เมื ่อเยฮมาถึ
ู งเมื องยิ สเรเอล เยเซเบลทรงทราบเรื ่ อง พระนางก็ ทรงเขี ยนตาและ
แต่งพระเศียรและทรงมองออกไปทางพระแกล"
นักเรี ยนที่ศึกษาพระคัมภีร์ทราบถึงเรื่ องของราชินีต่างชาติที่ชั่วร้ ายผู้สงั่
ประหารผู้เผยพระวจนะจํานวนมากของพระเจ้ าเป็ นอย่างดี ในการศึกษาที่มาของ
คํากล่าวนันจากพระคั
้
มภีร์ แสดงให้ เห็นเงาที่ไม่บริ สทุ ธิ์ของแต่งหน้ า เราจะเห็น
ต่อไปว่าการใช้ เครื่ องสําอางที่มีสีสนั ต่างๆ นัน้ เป็ นเครื่ องหมายของหญิ งที่ไม่เชื่อ
พระเจ้ าและหญิงที่ไม่สตั ย์ซื่อตลอดทังพระคั
้
มภีร์
โดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ พระเจ้ าทรงให้ คําติเตียนที่ร้ายแรง
ที่ สุดประการหนึ่ง ในพระคัมภี ร์เกี่ ยวกับเครื่ องประดับ เราไม่พ บการเปิ ดเผยถึง
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ความรู้ สกึ ของพระเจ้ าเกี่ยวกับการใส่เครื่ องประดับที่ตรงและแน่ชดั มากไปกว่านี ้ใน
ที่อื่นๆ
ในอิสยาห์ 3:16 พระเจ้ าไม่ตรัสถึงเครื่ องประดับอย่างทัว่ ไป แต่ทรงตรัส
ถึ ง สิ่ ง เฉพาะต่ า งๆ ที่ บุ ต รี ข องศิ โ ยนได้ ส วมใส่ ขอให้ สัง เกตว่ า พระเจ้ าผู้ ท รง
เหมือนเดิมในเวลาวานนี ้ เวลาวันนี ้และต่อๆ ไปเป็ นนิจกาล ทรงพอพระทัยกับการ
ใส่สงิ่ เหล่านี ้หรื อไม่
"พระเจ้าตรัสว่า เพราะธิ ดาทัง้ หลายของศิ โยนนัน้ ก็ผยอง และเดิ นคอยื ด
คอยาว ตาของเขาชม้อยชม้าย เดิ นกระตุง้ กระติ้ ง ขยับเท้าให้มีเสียงกรุ๋งกริ๋ ง
พระเจ้ า จะทรงให้เป็ นชัน นะตุ ที ่ศีร ษะของบรรดาธิ ด าของศิ โ ยน และ
พระองค์จะทรงกระทําให้หน้าผากของเขาทัง้ หลายโล้นไป
ในวันนัน้ พระเจ้าจะทรงนํ าเอาเครื ่องวิ จิตรงดงามไปเสี ย คื อกํ าไลข้อมื อ
ปั นจุเหร็ จ ตุม้ วงเดือน
จี ้ กํ าไลมื อ ผ้าแถบ ผ้ามาลา กํ าไลต้นแขน ผ้าคาดเอว หี บเครื ่ องนํ้ าอบ
ตะกรุดพิสมร
แหวนตราและแหวนจมกู" อิสยาห์ 3:16-21
ขอให้ เราหยุดตรงกลางของการบรรยายนี ้ และถามคําถามว่า "พระเจ้ าจะ
ทรงนําสิง่ เหล่านี ้ออกไปอย่างไร"
ในข้ อ 4 ของบทต่อมา เขียนว่า "ในเมื อ่ องค์พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงล้างความ
โสโครกของธิ ด าทั้ง หลายของศิ โ ยน...ด้ว ยอานุภ าพแห่ ง การพิ พ ากษาและด้ว ย
อานุภาพของการเผา" อย่ามองข้ ามข้ อเท็จจริ งที่พระเจ้ าตรัสเกี่ยวกับเครื่ องประดับ
เหล่านี ้ นัน่ คือ ความโสโครก ความโสโครก! ท่านเข้ าใจสิ่งที่พระเจ้ าตรัสหรื อไม่
เครื่ องประดับเป็ นความโสโครก!
ต่อจากนัน้ พระองค์ทรงบรรยายไว้ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับผู้ที่รอดจากการ
ชําระล้ างเครื่ องประดับเหล่านี ้ "ในวันนัน้ บรรดาสิ่ งที ่งอกเพราะพระเจ้าจะงดงาม
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และรุ่ ง โรจน์ และพื ชผลของแผ่ น ดิ น นัน้ จะเป็ นความภมิู ใ จ และ เป็ นเกี ยรติ ข อง
อิ สราเอลผู้รอดตายมา
และคนที เ่ หลื ออยู่ในศิ โยนและค้างอยู่ในเยรซาเล็
ู ม เขาจะเรี ยกว่าบริ สทุ ธิ์
คือทุกคนผู้มีชือ่ ในทะเบี ยนชีวิตในเยรซาเล็
ู ม" อิสยาห์ 4:2-3
ดังนัน้ เมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสเกี่ยวกับเครื่ องประดับและห้ ามไม่ให้ ใช้
เครื่ องประดับ พระองค์ตรัสถึงในทางที่ไม่พอพระทัย เพราะเป็ นสิ่งที่เสื่อมทราม
เป็ นหมายสําคัญถึงการหันไปจากพระเจ้ า
ใน เอเสเคียล 28:17 องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงไม่พอพระทัยเช่นเดียวกันเมื่อ
ตรัสถึงผีมารและสติปัญญาที่น่าอัศจรรย์ของเขา และการปกปิ ดด้ วยเครื่ องประดับ
ต่างๆ ที่ทําให้ เขาสวยงามภายนอก
เอเสเคียล 28:17 กล่าวว่า "จิ ตใจของเจ้าผยองขึ้ นเพราะความงามของ
เจ้า" ทําไมเขาจึงสวยงาม เพราะพลอยทุกชิน้ ที่เขาใช้ เป็ นเครื่ องปกปิ ด รวมทัง้
ทองคําด้ วย นอกจากนี ้ เขายังเป็ นผู้ที่มีสติปัญญามาก สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากและ
ความงามของเขามาจากการใส่เครื่ องประดับด้ วยพลอยและโลหะที่มีค่าต่างๆ และ
รัศมีและความเปล่งปลัง่ จากโลหะและเครื่ องประดับเหล่านันบนตั
้
วเขา พระคัมภีร์
กล่าวว่า "จิ ตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า"
"เจ้ากระทําให้สติ ปัญญาของเจ้าเสื อ่ มทรามลง" สติปัญญาของเขาเสื่อม
ทรามลงเพราะความงามอันเกิดจากสิ่งที่สวยไม่จริ ง ได้ แก่เครื่ องประดับและทองที่
ประดับกายเขานัน้ "เจ้ากระทํ าให้สติ ปัญญาของเจ้าเสื ่อมทรามลง เพราะเห็นแก่
ความงามของเจ้า" คําว่า ความงาม หมายถึงความเปล่งปลัง่ และการยัว่ ยวน และ
การสะท้ อนต่อคนทังหลายด้
้
วยสิง่ ภายนอกที่เขาใส่นนั ้
"เราจะทิ้ ง ท่ า นลงถึ ง ดิ น และวางท่ า นลงต่ อ หน้า กษั ต ริ ย์ ท ั้ง หลายเพื ่อ
กษัตริ ย์เหล่านัน้ จะได้เห็นท่าน" ท่านได้ เห็นแล้ วถึงสติปัญญาที่พระเจ้ าทรงให้ แก่เขา
และพระคัมภีร์กล่าวว่าเขาสมบูรณ์แบบมาจนพบความบาปชัว่ ในตัวเขา เขาเสื่อม
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ทรามลงเพราะความบาปชัว่ นัน้ ความบาปชัว่ เกิดขึ ้นเพราะเขาผยองขึ ้นด้ วยความ
งามของลักษณะภายนอก เขาควรจะมีความงามภายในไม่ใช่ภายนอก แต่เขากลับ
มีแต่ความงามภายนอกเท่านัน้ ดังนัน้ พระเจ้ าจึงทรงสาปแช่งการใช้ เครื่ องสําอาง
เพื่อแต่งแต้ มบุคคลหรื อร่ างกาย รวมถึงการใส่พลอย ทองและเงินอันมีค่าทังหลาย
้
ผู้นบั ถือศาสนาอื่นและผู้ที่หนั ไปจากพระเจ้ าใช้ สิ่งเหล่านี ้ แต่คริ สตจักรของพระเจ้ า
ผู้ทรงพระชนม์อยูจ่ ะต้ องไม่ ใช้ สงิ่ เหล่านี ้เลย
หากท่ า นต้ อ งการให้ ส ติ ปั ญ ญาของท่า นเสื่ อ มทรามเพราะความงาม
ภายนอก ก็สวมใส่พลอยและทองอันมีคา่ นัน้ แต่คริสเตียนไม่ควรจะทําเช่นนัน้
หากว่ า พระเจ้ า ไม่ ท รงเลื อ กการใส่ เ ครื่ อ งประดับ เหล่ า นี ้ หรื อ การทา
ร่างกายเพื่อแสดงความสวยงามแล้ ว พระเจ้ าทรงเลือกอะไร ขอให้ เปิ ดไปที่ 1โคริ นธ์
1:26-29
"ดกู่ อนพีน่ อ้ งทัง้ หลาย จงพิ จารณาดวู่ า พวกท่านที พ่ ระเจ้าได้ทรงเรี ยกมา
นัน้ เป็ นคนพวกไหน มี น้อยคนที ่โลกนิ ยมว่ามี ปัญญา มี น้อยคนที ่มีอํานาจ มี น้อย
คนที ม่ ี ตระกูลสงู
แต่พระเจ้าได้ทรงเลื อกคนที ่โลกถื อว่าโง่เขลา เพื อ่ ทํ าให้คนมี ปัญญาอับ
อาย เพือ่ ทําให้คนทีแ่ ข็งแรงอับอาย
พระเจ้าได้ทรงเลื อกสิ่ งที ่โลกถื อว่าตํ่ าต้อยและดหมิ
ู ่ น และเห็นว่าไร้สาระ
เพือ่ ทําลายสิ่ งซึ่ งโลกเห็นว่าสําคัญ
เพือ่ มิ ให้มนุษย์สกั คนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้"
สิ่งสําคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับข้ อพระคัมภีร์นี ้อยู่ในข้ อ 27 ที่เขียนไว้ ว่า
"พระเจ้าได้ทรงเลื อกคนที ่โลกถื อว่าโง่เขลา" สิ่งที่โง่เขลาเพื่อทําให้ คนมีปัญญาอับ
อาย คําว่า โง่ เขลา นี ้มาจากคําอ้ างอิง 3474 และ 3466 ในศัพท์สมั พันธ์ของสต
รองค์ ความหมายของคําที่ใช้ ในที่นี ้คือ คนโง่ เราคิดว่าคนโง่คือคนที่เซ่อ โง่เขลา ไม่
มีการศึกษาและอื่นๆ โลกนี ้มองดูคริสตจักรและกล่าวว่าเป็ นวิถีชีวิตที่โง่มาก เป็ นวิถี
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ชีวิตที่ถกู ชัง ทําไมพระเจ้ าจึงทรงเลือกที่จะให้ ทิ ้งเครื่ องประดับกายต่างๆ ในสายตา
ของมนุษย์เป็ นสิ่งที่โง่เขลา แต่พระเจ้ าตรัสว่า พระองค์ทรงเลือกวิธีที่โง่เขลาเพื่อทํา
ให้ คนมีปัญญาอับอาย
ลูซิเฟอร์ เลือกการประดับกายภายนอก แต่พระเจ้ าทรงเลือกสิ่งที่ซ่อนอยู่
ภายใน สิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนเหลวไหลในสายตาทางธรรมชาติ แต่เมื่อมองดูอย่าง
ใกล้ ชิด จะเห็นว่าวิธีที่พระเจ้ าทรงใช้ เป็ นทางที่ดีกว่า เพราะเป็ นทางแห่งจิตใจ ไม่ใช่
การประดับกายภายนอก
คนโง่ ยังหมายถึงวิธีที่ลกึ ลับหรื อลี ้ลับ วิธีที่เมื่อมองครัง้ แรกไม่ได้ เป็ นวิธีที่
ดีที่สดุ อย่างเห็นได้ ชดั ต่อสายตาของผู้พบเห็น ด้ วยเหตุนี ้ หลายคนไม่สามารถเข้ าใจ
ได้ ว่าทําไมเราจะต้ องเลิกใช้ เครื่ องประดับและเครื่ องสําอางอันมีสีสนั เพื่อที่จะใช้
ชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้ า
ลูซิเฟอร์ เลือกการประดับกายภายนอก การแสดงออกภายนอกเพื่อปกปิ ด
ใจที่เลวทรามของเขา ในขณะที่พระเจ้ าทรงเลือกการประดับภายใน มนุษย์ที่ซ่อน
อยูแ่ ห่งใจนัน้ เราจะกล่าวถึงเรื่ องนี ้ต่อไป
ดังนัน้ ตลอดทังพระคั
้
มภีร์ พระเจ้ าทรงเผยให้ เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ความเกลียดชังต่อการแสดงความหยิ่งยโสในการใส่เครื่ องประดับ
หลังจากทิง้ สิ่งประดับที่สวยไม่จริ งเหล่านี อ้ อกไปหมด พระเจ้ าทรง
กล่าวถึงผู้หญิงทังหลายว่
้
าเป็ นผู้ที่สวย บริ สทุ ธิ์และงาม เห็นได้ ชดั ว่า พระองค์ไม่ได้
้
ยกย่องความงามในวิธีแบบเดียวกับที่เรายกย่อง ผู้หญิงใส่เครื่ องประดับทังหลาย
เพื่อทําให้ ตนเองสวยงาม แต่พระเจ้ าตรัสว่าเป็ นความโสโครก เมื่อชําระสิ่งเหล่านี ้
ออกไป พระองค์ตรัสว่าพวกเขาสวยและงาม อย่าเข้ าใจความสําคัญของความจริ ง
นีผ้ ิดไป พระเจ้ าทรงใช้ คําว่า สวย เพื่อบรรยายถึงเจ้ าสาวของพระองค์ ซึ่งคือ
คริสตจักร "เราจะทําลายสาวสวยและแบบบาง คือบุตรี ของศิ โยนเสีย" เยเรมีย์ 6:2
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นอกจากนี ้ พระองค์ ยังได้ ตรั สอีกเกี่ยวกับการประเมินความหยิ่งยโสที่
แสดงออกในผู้หญิงว่า "ความลําเอี ยงของเขาเป็ นพยานปรักปรํ าเขาทัง้ หลาย เขา
ป่ าวร้องความผิ ดของเขาอย่างโสโดม เขามิ ได้ปิดบังไว้ วิ บตั ิ แก่เขา เพราะว่าเขาได้
นําความชัว่ ร้ายมาเหนือตัวเขาเอง" อิสยาห์ 3:9
ท่านเห็นหรื อไม่ว่าการประดับกายภายนอกเป็ นความบาปอย่างไม่ต้อง
สงสัย หน้ าตาที่แต่งแต้ มของเขามีความเกี่ยวข้ องกับความหยิ่งทะนงจนพระเจ้ าทรง
ใช้ เครื่ องสําอางของผู้หญิงเพื่อเป็ นตัวอย่างของความไร้ ยางอาย
ขอให้ ระลึกว่า พระเจ้ าทรงถือว่าแหวนเป็ นส่วนหนึ่งของความโสโครกของ
บุตรี แห่งศิโยน
พระองค์ทรงหมายถึงแหวนประเภทไหน บางคนอาจถามว่าแหวนรุ่นด้ วย
ไหม แหวนนันไม่
้ ใช่การประดับด้ วยเครื่ องประดับหรื อ ท่านเห็นแล้ วว่าพระเจ้ าตรัส
เช่นไรเกี่ยวกับแหวนประเภทอื่นๆ ด้ วย สิง่ เหล่านี ้มีความหมายที่เป็ นสัญลักษณ์ แต่
ไม่จําเป็ นในชีวิตคริสเตียนเพื่อแสดงถึงสิง่ ใดๆ
พระเจ้ าทรงเป็ นผู้เริ่ มต้ นการสมรสและเมื่อพระองค์ทรงกระทําเช่นนัน้
พระองค์ไม่ได้ จดั พิธีและตรัสให้ พวกเขาใส่แหวนเพื่อพิสจู น์ว่าได้ แต่งงานกันแล้ ว สิ่ง
ที่จะพิสจู น์ตวั เขานัน้ คือใจภายในและการกระทําภายนอก ไม่ใช่การประดับกาย
ตามอย่างผู้ที่ไม่เชื่อในการใส่แหวน ตุ้มหู เครื่ องประดับและอื่นๆ
ทําไมเราจึงศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ไม่ใช่ว่าเรากําลังพยายามหา
สิ่งที่ทําให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพอพระทัยมากที่สดุ หรอกหรื อ เราไม่ได้ แสวงหาทางที่
จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้ พระองค์ทรงพอพระทัย วัตถุประสงค์เดียวของเราคือเพื่อ
แสวงหานํ ้าพระทัยของพระองค์ เพื่อที่จะปฏิบตั ิตาม เรารักพระองค์มากเกินกว่าที่จ
เสี่ยงในการทําให้ พระองค์ไม่พอพระทัย ด้ วยเหตุนี ้ คริ สเตียนที่แท้ จริ งจึงไม่โต้ เถียง
เกี่ ยวกับ ประเภทของแหวน หรื อพยายามหาเหตุผล หรื อพยายามโต้ เถี ยงกับ นํ ้
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พระทัย ของพระเจ้ า เพื่ อ ที่ จ ะใส่แ หวนที่ มี ค วามหมายประเภทใดๆ หรื อ แม้ แ ต่
พยายามแก้ ตา่ งเกี่ยวกับการใส่แหวนไม่วา่ ในวิธีใดๆ
ไม่มีตวั อย่างใดในพระคัมภีร์แสดงให้ เห็นว่ามีการใส่สิ่งใดๆ บนร่ างกาย
เพื่อแสดงถึงการแต่งงาน ประวัติศาสตร์ ของแหวนแต่งงานด่างพร้ อยไปด้ วยการ
นมั ส การดวงอาทิ ต ย์ ข องผู้ ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ พระเจ้ าและการถื อ โชคลางของชาว
โรมันคาทอลิก ท่านไม่สามารถโต้ เถียงเพื่อต่อสู้ความเป็ นจริ งที่ว่าสิ่งนี ้ไม่เป็ นที่พอ
พระทัยต่อพระเจ้ า คริ สเตียนที่อยู่ในทางเนื ้อหนังอาจโต้ เถียงว่าไม่ชดั เจนว่าคนๆ
หนึ่งจะหลงไปเพราะการใส่แหวน แต่คริ สเตียนที่รักพระเจ้ าเป็ นที่สุดจะตอบว่า
เพี ย งพอแล้ ว ที่ ร้ ู ว่ า การใส่แ หวนเป็ นสิ่ง ที่ ทํ า ให้ อ งค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ า ของเราไม่พ อ
พระทัย และด้ วยเหตุนนั ้ จึงไม่ควรมีข้อสงสัยในเรื่ องนี ้อีก
เหมือนเช่นผู้เขียนพระคัมภีร์เก่าอื่นๆ หลายคน ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้
กล่าวถึงประเภทของผู้ที่ใส่เครื่ องประดับที่สวยไม่จริ งนี ้ พระเจ้ าทรงสัมผัสผู้บริ สทุ ธิ์
เหล่านี ้เพื่อกล่าวถึงประชากรของพระเจ้ าเมื่อพวกเขาหันหลังไปจากพระองค์ ผู้เผย
พระวจนะกล่าวถึงพวกเขาว่าเป็ นหญิงโสเภณีหรื อภรรยาที่ไม่สตั ย์ซื่อ
ขอให้ สงั เกตพระวจนะของพระเจ้ าเขียนไว้ ว่า "เจ้าผู้ที่ถูกทิ้ งร้างเอ๋ย ที ่เจ้า
แต่งตัวสีแดงนัน้ เจ้าทําอะไรกัน และทีเ่ จ้าประดับตัวด้วยอาภรณ์ ทองคําที เ่ จ้าขยาย
ดวงตาให้กว้างด้วยแต้มสี เออ เจ้าแต่งตัวให้งามเสียเปล่า คนรักของเจ้าดหมิ
ู ่ นเจ้า
เขาทัง้ หลายแสวงชี วิตของเจ้า" เยเรมีย์ 4:30
ก่อนหน้ านี ้ เราได้ อ่านว่าเอเสเคียลบรรยายถึงยูดาห์ที่หนั ไปจากพระเจ้ า
ว่าเป็ นหญิ งโสเภณี สองคนในเอเสเคียล 23:40 โฮเชยายังได้ แสดงความคิด
เช่นเดียวกันนี ้เมื่อบรรยายถึงความหน้ าซื่อใจคดของอิสราเอล
"เราจะทําโทษนางเนื ่องในวันเทศกาลเลี ้ยงพระบาอัล เมื ่อนางเผาเครื ่อง
หอมบชาพระนั
น้ แล้วก็แต่งกายของนางด้วยแหวน และทองรปพรรณ
และติ ดตาม
ู
ู
บรรดาคนรักของนางไป และลื มเราเสีย พระเจ้าตรัสดังนีแ้ หละ" โฮเชยา 2:13
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ข้ อพระคัมภีร์นี ้แสดงถึงความจริ งอย่างชัดเจนและไม่มีข้อสงสัย พระเจ้ า
แห่งฟ้าสวรรค์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ไม่ทรงพอพระทัยกับสิ่งเหล่านันและใช้
้
สิ่งเหล่านันเพื
้ ่อเป็ น
หมายสําคัญถึงการหันไปจากนํ ้าพระทัยของพระองค์
ขอให้ เปิ ดไปยังพระคัมภีร์ใหม่เพื่อดูภาพที่ชดั เจน ท่านจะเห็นว่ายอห์นใน
หนังสือวิวรณ์ บรรยายถึงหญิ งแพศยาซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของคริ สตจักรปลอมนัน้
ประดับด้ วยเครื่ องทองคํา เพชรพลอยต่างๆ และไข่มกุ และถือถ้ วยทองไว้ ในมือของ
เธอ ถ้ วยนันเต็
้ มไปด้ วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียน และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณี
วิวรณ์ 17:4
ส่วนคริ สตจักรที่แท้ จริ งมีบรรยายไว้ ในวิวรณ์ 12:1 ว่าเป็ นหญิงที่มีความ
งาม มีราศีของดวงอาทิตย์เป็ นอาภรณ์ ผู้หญิงนี ้คือ เจ้ าสาวของพระคริ สต์ แบบของ
ระบบศาสนาที่แท้ จริ งและปลอมเหล่านี ้ยังแสดงให้ เห็นความเกลียดชังของพระเจ้ า
ต่อการใช้ เครื่ องประดับที่สวยไม่จริงอีกด้ วย
งานเขียนเปโตรและเปาโลจะแสดงความคิดเห็นที่แน่นอนและมัน่ คงของ
คริสตจักรยุคแรกเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องประดับ
เปาโลเขียนว่า "ฝ่ ายพวกผู้หญิ งก็ เหมื อนกัน ให้แต่งตัวสุภาพเรี ยบร้ อย
ไม่ใช่ถกั ผมหรื อประดับกายด้วยเครื ่องทองและไข่มกุ หรื อเสือ้ ผ้าราคาแพง
แต่ให้ประดับด้วยการกระทําดี ซึ่ งสมกับหญิ งที ป่ ระกาศตัวว่าถื อพระเจ้า"
1ทิโมธี 2:9-10
เปโตรเขียนไว้ คล้ ายคลึงกัน แต่เน้ นถึงหญิงคริ สเตียนผู้มีสามีที่ไม่ได้ เชื่อ
เขากล่าวว่า "ฝ่ ายท่านทัง้ หลายทีเ่ ป็ นภรรยาก็เช่นกัน จงเชือ่ ฟั งสามี ของท่าน เพือ่ ว่า
แม้สามี บางคนจะไม่เชื ่อฟั งพระวจนะของพระเจ้า แต่ความประพฤติ ของภรรยาก็
อาจจะจงใจเขาได้
โดยไม่ตอ้ งพดเลยสั
กคําเดียว
ู
ู
คื อเมื ่อเขาได้เห็นการประพฤติ ที่นอบน้อมและดี งามของท่านทัง้ หลาย ผู้
เป็ นภรรยา
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การประดับกายของท่านนัน้ อย่าให้เป็ นการประดับภายนอกด้วยการถัก
ผม ประดับด้วยเครื ่องทองคําและนุ่งห่มเสือ้ ผ้าสวยงาม
แต่จงให้เป็ นการประดับภายในจิ ตใจ แต่งด้วยเครื ่องประดับซึ่ งไม่รู้เสื อ่ ม
สลาย คื อด้วยจิ ตใจที ่สงบและสุภาพซึ่ งเป็ นสิ่ งที ่ประเสริ ฐยิ่ งในสายพระเนตรพระ
เจ้า" 1เปโตร 3:1-4
ท่านจะเห็นว่าพระเจ้ าได้ ตรัสแก่ซาตานว่า "เจ้ าจะทําการหลอกลวงได้
ตามที่ต้องการ เจ้ ามีความสง่าทังปวง
้
ราศีทงปวง
ั้
ความงามทังปวง
้
สิ่งหลอกลวงที่
ดึงดูดใจทัง้ ปวง แต่เราจะเลือกสิ่งที่ตํ่าต้ อย สิง่ ที่ดเู หมือนไม่ดีนกั สิง่ ที่ไม่ดงึ ดูดต
ทางเนื ้อหนัง เราจะเลือกสิง่ ต่างๆ ของมนุษย์ที่ซอ่ นอยูแ่ ห่งจิตใจ"
สิ่งเหล่านี ้เป็ นเครื่ องประดับที่แท้ จริ ง ซึ่งเป็ นสิ่งปกคลุมที่แท้ จริ งที่ซาตาน
ั ้ บเป็ นการแสดงออกแต่เพียงภายนอกของสิ่ง
ควรจะมีอยูภ่ ายใน แต่สงิ่ ที่เขามีนนกลั
ที่อยูใ่ นใจของเขา
เมื่อพระเจ้ าทรงเลือกสิ่งที่ตํ่าต้ อยเหล่านี ้ ซึง่ จะไม่ดงึ ดูดเนื ้อหนัง พระองค
ทรงสามารถที่ จะนํ า สิ่งที่ ควรจะอยู่ในใจของลูซิเฟอร์ ออกมา การประดับกายที่
บริ สทุ ธิ์กว่า ทองคําที่บริ สทุ ธิ์ กว่า ด้ วยเหตุนี ้ พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเอาชนะผีมาร
เท่านัน้ แต่พระองค์ยงั ทําให้ คริ สตจักรดีรอบคอบด้ วยคุณสมบัติที่แท้ จริ งที่พระองค์
ได้ ประสงค์ให้ มีอยูใ่ นลูซิเฟอร์ นนั ้
พระเจ้ าทรงให้ ผีมารได้ ร้ ูว่าพระองค์จะเอาชนะเขา ในที่นี ้ ซาตานมีราศีทงั ้
ปวง ความงามทังปวง
้
ความงดงามทังปวง
้
และการแสดงออกภายนอกทังปวง
้
แต่
พระเจ้ า จะทรงเอาชนะผี ม ารอย่ า งถึ ง ที่ สุด พระองค์ จ ะไม่ ท รงกระทํ า ด้ ว ยการ
แสดงออกภายนอกด้ วยการประดับเนื ้อหนัง ด้ วยทองคําและเงิน และเพชรพลอยที่
มีค่าและด้ วยความงาม แต่ด้วยมนุษย์ที่ซ่อนอยู่แห่งใจ พระองค์จะทรงแสดงให้
ซาตานเห็นว่าเขาควรจะมีอะไรและสิ่งที่เขาสูญเสียไปโดยเลือกการประดับกาย
ภายนอก แทนที่จะประดับแห่งใจภายในนันคื
้ ออะไร
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ซาตานเอ๋ย เจ้ าสามารถหลอกหลวงได้ ด้วยสิ่งของมากมายของเจ้ า เจ้ า
สามารถทําให้ คนทังหลายคิ
้
ดถึงสิง่ อื่นๆ นอกจากพระเจ้ า แต่พระเจ้ าตรัสว่า "เราจะ
รั บเอาสิ่ง ที่ มีประโยชน์ อ ย่า งแท้ จริ งและยิ่งใหญ่ กว่า และมี อํ านาจมากกว่าการ
ประดับภายนอกที่หลอกลวง"
ตอนนี ้ท่านอาจจะถามว่า "พระเจ้ าจะทรงทําอะไร" พระเจ้ าตรัสว่าโลกนี ้
จะถูกเผาไหม้ ซึ่งหมายความว่าการประดับกายภายนอกทังหมดจะอยู
้
่ในเปลวไฟ
จะไม่มีแหวนทอง ตุ้มหู เพชร เครื่ องประดับ พลอยต่างๆ การแต่งหน้ า ไม่มีการ
ประดับกายใดๆ เลย ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเผาไหม้ ไป สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นเพียงชั่วคราว
แต่เ ราจะอธิ บ ายเพิ่ ม เติม ต่อ ไปเกี่ ย วกับ เครื่ อ งประดับ ที่ มี อ ยู่ตลอดไป และการ
ประดับและการแต่งวิญญาณ
เราอยากจะให้ ทา่ นเข้ าใจว่า สิง่ ที่มีความสําคัญยิ่งกว่าไม่ใช่เครื่ องประดับ
ภายนอกและการแต่งแต้ มที่เป็ นของซาตาน แต่เครื่ องประดับภายในแห่งจิตใจที่
พระเจ้ าทรงใส่พระทัย และพระองค์ทรงสนพระทัยมากในสิ่งเหล่านี ้ซึ่งเป็ นใจและ
ชีวิตของคริสตจักร
ตอนนี ้ เราเห็นแล้ วว่าผีมารและพระเจ้ าเลือกสิ่งที่ไม่เหมือนกัน ผีมารได้
เลือกการประดับภายนอกที่ระยิบระยับ เครื่ องประดับ เพชรพลอย ทองคํา เงินและ
การแต่งหน้ า แต่พระเจ้ าทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าตํ่า สิ่งที่ซอ่ นไว้ สิ่งที่คนทัว่ ไปจะไม่
คิดว่าสําคัญมาก พระเจ้ าทรงเลือกสิ่งเหล่านี ้ และด้ วยสิ่งเหล่านี ้ พระองค์จะพิสจู น์
แก่ลซู ิเฟอร์ ถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆ ที่เขาได้ เสียไปเพราะได้ เลือกการประดับ
กาย แทนที่จะมีใจที่บริ สทุ ธิ์ ภายในและเครื่ องประดับที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ ใช้
เพื่อการประดับกายภายนอกจะสะท้ อนให้ เห็น ความบริ สทุ ธิ์ภายในและการหาค่า
ไม่ได้ ของเครื่ องประดับแห่งวิญญาณ
ชาติ ต่ า งๆ ที่ ติ ด ตามซาตานด้ ว ยวิ ธี ท างเนื อ้ หนัง ของตนเป็ นชาติ ที่ ใ ช้
เครื่ องประดับเพื่อปกปิ ดเนื ้อหนังและการหันไปจากพระเจ้ าเที่ยงแท้
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ตัวอย่างที่ดีมีอยู่ใน 2พงศาวดาร 20:25 "เมื ่อเยโฮซาฟั ทและประชาชน
ของพระองค์มาเก็บของเสี ยจากเขาทัง้ หลาย เขาพบสัตว์ เป็ นจํ านวนมาก ข้าวของ
เสือ้ ผ้า และของมี ค่าต่างๆ ซึ่งเขาเก็บมามากสําหรับตัวจนขนไปไม่ไหว เขาเก็บของ
ทีร่ ิ บได้เหล่านัน้ สามวัน เพราะมากเหลือเกิ น"
ในพระวจนะของพระเจ้ านัน้ เกือบจะทุกชนชาติที่อยูท่ างเนื ้อหนังเป็ นชาติ
ที่มีเครื่ องประดับประเภทต่างๆ พวกเขาใส่เครื่ องประดับให้ กบั สัตว์ของตนด้ วย ในที่
หนึ่งในหนังสือผู้วินิจฉัย บทที่ 8 ข้ อ 21 และ 24-27 ได้ กล่าวถึงการถอด
เครื่ องประดับออกจากอูฐหลังจากเอาชนะคนบางกลุม่ ได้
คนจํานวนมากเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเรื่ องความบริ สทุ ธิ์ เมื่อเราพูดถึงความ
บริ สทุ ธิ์ พวกเขาคิดว่าเราไม่มีเครื่ องประดับและไม่ประดับกายตามโลกนี ้ เราไม่ใช้
เครื่ องสํ า อางของโลก เราจึ ง เป็ นผู้ บริ สุ ท ธิ์ ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นความจริ ง การถอด
เครื่ องประดับออกเพียงแต่ทําให้ เราไม่อยู่ในทางโลก แต่การสวมใส่ลกั ษณะของ
พระเยซูคริสต์หลังจากนําสิง่ ทางโลกออกแล้ วนันเป็
้ นสิง่ ที่ทําให้ เราบริสทุ ธิ์
ดังที่ข้าพเจ้ าได้ กล่าวมาแล้ ว ทุกตัวอย่างที่แสดงถึงการลงโทษเนื่องจาก
เครื่ องประดับและการใส่เครื่ องประดับเป็ นหมายสําคัญแสดงถึงการอยู่ในทางเนื ้อ
หนังและการหันไปจากพระเจ้ า
ในหนังสือวิวรณ์ มีตวั อย่างที่ดีเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ เมื่อพระเจ้ าเสด็จมาและ
ตัดสินบาบิโลนในวิวรณ์ 18:16-17 ขอให้ สงั เกตว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ "ว่า 'วิ บตั ิ แล้ว
วิ บตั ิ แล้วมหานครนัน้ ที ไ่ ด้น่งุ ห่มผ้าป่ านเนือ้ ละเอี ยด ผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้มที ไ่ ด้
ประดับด้วยทองคํา เพชรพลอยต่างๆ และไข่มกุ นัน้
เพียงในชัว่ โมงเดี ยว ทรัพย์ สมบัติเหล่านัน้ ก็พินาศสญไปสิ
้ น' และนาย
ู
เรื อทุกคน คนที โ่ ดยสารเรื อ พวกลกเรื
ู อ และคนทัง้ หลายที ม่ ี อาชี พทางทะเลก็ได้ยืน
อยู่แต่ห่างๆ"
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ตลอดทังพระคั
้
มภีร์ เมื่อพระเจ้ าตรัสถึงเครื่ องประดับ พระองค์ตรัสถึงการ
อยูฝ่ ่ ายเนื ้อหนังและการหันไปจากพระองค์
พระเจ้ า ไม่ ป ระสงค์ ใ ห้ ป ระชากรของพระองค์ มี ส่ว นในการแสดงออก
ภายนอกที่ลซู ิเฟอร์ ได้ สร้ างขึน้ ก่อนที่จะทรงสร้ างโลกนี ข้ ึน้ สิ่งที่เขาทําได้ ก็เป็ นแต่
เพียงการประดับภายนอก แต่พระเจ้ าทรงเลือกที่จะเอาชนะผีมารโดยใช้ การประดับ
ภายในแห่งจิตใจ
อย่างไรก็ตาม ท่านจะเห็นว่าไม่เพียงพอที่จะถอดสิ่งภายนอกที่เป็ นของ
เนือ้ หนังในการประดับด้ วยเครื่ องประดับหรื อการแต่งหน้ าด้ วยเครื่ องสําอางออก
เราจะต้ องสวมใส่เครื่ องประดับที่พระเจ้ าตรัสถึงด้ วย
ในหนังสืออิสยาห์ 61:10 กล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะเปรมปรี ด์ิ อย่างยิ่ งในพระ
เจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้าจะลิ งโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้ทรงสวม
ข้าพเจ้าด้วยเสือ้ ผ้าแห่งความรอด พระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสือ้ แห่งความชอบ
ธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยพวงมาลัย และอย่างเจ้าสาวตกแต่งตัวด้วยเพชร
นิ ลจิ นดา"
การถอดเครื่ อ งประดับ ทางเนื อ้ หนั ง ภายนอกของลูซิ เ ฟอร์ แ ละการ
แสดงออกภายนอกของเขานัน้ ไม่เพียงพอ เราจะต้ องสวมใส่เครื่ องประดับของ
คริ สตจักร เครื่ อ งประดับ ของเจ้ า สาวของพระคริ สต์ อิสยาห์ ไ ด้ กล่า วถึง สิ่ง นี ใ้ น
ข้ อความนี ้
ขอให้ เราดูในข้ อพระคัมภีร์อื่นๆ ที่กล่าวถึงเครื่ องประดับชนิดพิเศษ ซึ่ง
ไม่ ใ ช่ ท างเนื อ้ หนัง แต่ เ ป็ นเครื่ อ งประดับ ขององค์ พ ระผู้เ ป็ นเจ้ าที่ ซ่ อ นไว้ แ ละ
ก่อให้ เกิดสุข
สุภาษิต 3:13-15 กล่าวว่า
"มนุษย์ผูป้ ระสบปั ญญา และผู้ได้ความเข้าใจ เป็ นสุขจริ งหนอ
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เพราะผลที ่ได้จากปั ญญา ย่อมดี กว่าผลที ่ได้จากเงิ น และกํ าไรนัน้ ดี กว่า
ทองคํา
ปั ญญาประเสริ ฐกว่าทับทิ ม และบรรดาสิ่ งที ่เจ้าปรารถนาจะเปรี ยบกับ
ปั ญญาไม่ได้"
และสุภาษิ ต 20:15 "มี ทองคําและทับทิ มมี ค่าเป็ นอันมาก แต่ริมฝี ปากที ม่ ี
ความรู้ ก็เป็ นเพชรนิ ลจิ นดาประเสริ ฐ"
และในโยบ 28:12-20 และ 28 "แต่จะพบพระปั ญญาที ไ่ หน และที ่ของ
ความเข้าใจอยู่ทีไ่ หน
มนุษย์ไม่รู้จกั ค่าของพระปั ญญา และในแผ่นดิ นของคนเป็ นก็หาไม่พบ
บาดาลพดว่
ู า 'ที ข่ ้าไม่มี' และทะเลกล่าวว่า 'ไม่อยู่กบั ข้า"
จะเอาทองคําซื ้อก็ไม่ได้ และจะชัง่ เงิ นให้ตามราคาก็ไม่ได้
จะตี ร าคาเป็ นทองคํ า โอฟี ร์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ หรื อเป็ นโกเมนหรื อแก้ ว ไพฑรย์
ู
ประเสริ ฐก็ไม่ได้
จะเที ยบเท่าทองคําและแก้วก็ไม่ได้ หรื อจะแลกกับเครื ่องทองคํานพคุณก็
ไม่ได้
อย่าเอ่ยถึงปะการังและแก้วผลึกเลย ค่าของพระปั ญญาสงกว่
ู ามุกดา
บุษราคัมนํ้าอ่อนแห่งเมื องเอธิ โอเปี ย ก็เปรี ยบกับพระปั ญญาไม่ได้ หรื อจ
ตีราคาเป็ นทองคําบริ สทุ ธิ์ ก็ไม่ได้
ดังนัน้ พระปั ญญามาจากไหนเล่า และทีข่ องความเข้าใจอยทีู ไ่ หน"
"และพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่า 'ดเถิ
ู ด ความยําเกรงพระเจ้า นัน่ แหละคื อ
พระปั ญญา และที จ่ ะหันจากความชัว่ คือความเข้าใจ' "
ท่านเห็นแล้ วว่า การถอดแหวนออกไม่ใช่ความบริ สทุ ธิ์ แต่การกระทํานี ้
นําเอาลักษณะทางธรรมชาติออกไป และเปิ ดหนทางให้ แก่เขาเพื่อสวมใส่ความ
บริ สทุ ธิ์ที่แท้ จริงของพระเจ้ า
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ขอให้ เราดูในอิสยาห์ 13:12 "เราจะกระทํ าให้หาคนยากเสี ยยิ่ งกว่าหา
ทองคํานพคุณ และหามนุษย์ได้ยากยิ่ งกว่าหาทองคําแห่งโอฟี ร์ "
และกลับไปดูสภุ าษิ ต 1:7 "ความยําเกรงพระเจ้า เป็ นบ่อเกิ ดของความรู้
คนโง่ย่อมดหมิ
ู ่ นปั ญญาและคําสัง่ สอน"
สุภาษิ ต 4:7-9 ได้ กล่าวถึงปั ญญาว่าเป็ นเครื่ องตกแต่งและประดับของผู้ที่
เชื่อ "ที ่เริ่ มต้นของปั ญญาเป็ นอย่างนี ค้ ื อจงเอาปั ญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จง
เอาความรอบรู้ ไว้
จงตี ราคาปั ญญาให้สูง และปั ญญาจะยกย่องเจ้า ถ้าเจ้ากอดปั ญญาไว้
ปั ญญาจะให้เกี ยรติ เจ้า
เธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้า จะให้มงกุฎงามแก่เจ้า"
พระวจนะของพระเจ้ าแสดงไว้ ชดั เจนว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงสนับสนุน
การสวมใส่เครื่ อ งประดับ ทางฝ่ ายวิญ ญาณ และพระองค์ ไ ม่ทรงยอมรั บ การใส่
เครื่ องประดับทางเนือ้ หนังที่โลกนีส้ วมใส่เป็ นสิ่งปกปิ ดความชั่วร้ าย คริ สตจักรไม่
ต้ องมีเครื่ องประดับทางเนื ้อหนังตามธรรมชาติเพื่อจะพิสจู น์สิ่งใดๆ ตามจริ งแล้ ว
สิ่ ง เหล่ า นี เ้ ป็ นผลเสี ย ต่ อ สิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า ทรงพยายามที่ จ ะทํ า เพื่ อ เราในทางฝ่ าย
วิญญาณ
ในสดุดี 19:8-10 กล่าวว่า "ข้อบังคับของพระเจ้านัน้ ถกต้
ู อง กระทํ าให้
จิ ตใจเปรมปรี ด์ พระบัญญัติของพระเจ้านัน้ บริ สทุ ธิ์ กระทําให้ดวงตากระจ่างแจ้ง
ความยําเกรงพระเจ้านัน้ สะอาดหมดจดถาวรเป็ นนิ ตย์ กฎหมายของพระ
เจ้าก็สตั ย์จริ ง และชอบธรรมทัง้ สิ้ น
น่าปรารถนามากกว่าทองคํ า ยิ่ งกว่ าทองนพคุณมากนัก หวานยิ่ งกว่ า
นํ้าผึ้ง ที ห่ ยดลงจากรวง"
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ผู้เขี ย นพยายามที่ จ ะอธิ บ ายให้ ผ้ ูเ ชื่ อ เข้ า ใจว่า วิ ธี ท างของพระเจ้ า และ
แผนการของพระเจ้ าดียิ่งกว่าทองคําหรื อเครื่ องประดับใดๆ ที่เราจะสวมใส่ในโลกนี ้
มากนัก
พระคัมภีร์ห้ามไม่ให้ ผ้ ทู ี่เชื่อใส่เครื่ องประดับประเภทใดๆ ก็ตาม
สดุดี 119:127 กล่าวว่า "เพราะฉะนัน้ ข้าพระองค์ใช้ข้อบังคับของพระองค์
ทัง้ สิ้ นนําย่างเท้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เกลียดมรรคาทุจริ ตทุกทาง"
พระวจนะของพระเจ้ าอธิบายแก่ผ้ เู ชื่ออีกว่า กฎเกณฑ์ต่างๆ ของเจ้ าเป็ น
สิ่งที่ควรจะเป็ นเหมือนทองคําในชีวิตของเรา ไม่ใช่การสวมใส่เครื่ องประดับทองคํา
เพื่อพยายามพิสจู น์ว่าตนเองสวยงามหรื อมีความยิ่งใหญ่ หรื ออะไรก็ตามที่เราคิด
ว่าจําเป็ นต้ องพิสจู น์ต่อโลกนี ้ พระเจ้ าทรงให้ เราทราบว่า การใส่เครื่ องประดับทาง
เนื ้อหนังไม่ใช่แผนการของพระองค์
ในสุภาษิ ต25:11 เขียนไว้ ว่า "ถ้อยคําที พ่ ดเหมาะ
จะเหมื อนลูกท้อทองคํา
ู
ล้อมเงิ น"
พระเจ้ ายังได้ ทรงสัญญาแก่อิสราเอลในมาลาคี 3:17 "พระเจ้าจอมโยธา
ตรัสว่า 'เขาทัง้ หลายจะเป็ นคนของเรา เป็ นกรรมสิ ทธิ์ พิเศษของเรา ในวันที ่เราจะ
ประกอบกิ จ และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี ้ ดังชายที ่ไว้ชีวิตบุตรของเขา ผู้ปรนนิ บตั ิ
เขา"
พระเจ้ าตรั ส เกี่ ย วกั บ ผู้ ที่ เ ชื่ อ ของพระองค์ ผู้ เชื่ อ ที่ มี ลั ก ษณะและ
หลักเกณฑ์อันถูกต้ องเป็ นเครื่ องประดับ สิ่งเหล่านี เ้ ป็ นของพระเจ้ าและคงอยู่ชั่ว
นิตย์นิรันดร์ เราจะเพียงแต่ประดับกายด้ วยเครื่ องประดับทังหลาย
้
แต่พระองค์ตรัส
ว่า เราจะกลายเป็ นเครื่ องประดับเหล่านัน้ ทําไมเราจะต้ องมีเครื่ องประดับที่สวยไม่
จริ ง เพื่ อ พิ สูจ น์ สิ่ง ใดๆ ในเมื่ อ เรามี ค วามสวยงามที่ พ ระเจ้ า ตรั ส แล้ ว ว่า เราเป็ น
เครื่ องประดับ
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อย่างไรก็ตาม สิ่งนี ้ไม่ใช่คําสอนในพระคัมภีร์เก่าเท่านัน้ แต่เป็ นคําสอนที่
มีอยู่ทวั่ ทังพระคั
้
มภีร์ ในพระคัมภีร์ใหม่ 1เปโตร 2:9 กล่าวว่า "แต่ท่านทัง้ หลายเป็ น
ชาติ ที่พระองค์ทรงเลื อกไว้แล้ว เป็ นพวกปุโรหิ ตหลวง เป็ นประชาชาติ บริ สทุ ธิ์ เป็ น
ชนชาติ ของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพือ่ ให้ท่านทัง้ หลายประกาศพระบารมี ของพระองค์
ผู้ ไ ด้ ท รงเรี ยกท่ า นทั้ง หลายให้ อ อกมาจากความมื ด เข้ า ไปสู่ ค วามสว่ า งอัน
มหัศจรรย์ของพระองค์"
ทุกครัง้ ที่กล่าวถึงเครื่ องประดับและพลอยต่างๆ เป็ นการกล่าวถึงสมบัติที่
มีลกั ษณะพิเศษ
หนังสือวิวรณ์ บทที่ 3 ข้ อ 18 และ19 องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสว่า "เรา
เตื อนสติ เจ้าให้ซื้อทองคําที ่หลอมให้บริ สทุ ธิ์ แล้วจากเรา เพื อ่ เจ้าจะได้เป็ นคนมัง่ มี
และให้เจ้าซื ้อเสื อ้ ผ้าสี ขาว เพือ่ นุ่งห่มให้พน้ จากความอับอายที ่เจ้าต้องเปลื อยกาย
อยู่ และซื ้อยาทาตาของเจ้า เพือ่ เจ้าจะได้แลเห็น
เรารักผู้ใดเราก็ตกั เตือนและตีสอนผู้นนั้ เหตุฉะนัน้ จงมี ความกระตือรื อร้น
และกลับใจเสียใหม่"
ทองคําเดียวที่พระเจ้ าทรงสนพระทัยให้ ประชากรของพระองค์มีนนเป็
ั้ น
ทองคําที่จะมาจากบัลลังก์ ของพระองค์และได้ มาเพราะพระองค์ ในการใช้ ชีวิต
อย่างชอบธรรมและบริ สทุ ธิ์ ต่อพระพักตร์ พระเจ้ า ไม่ใช่การใส่เครื่ องประดับที่สวย
ไม่จริงเพื่อพยายามพิสจู น์สงิ่ หนึง่ สิง่ ใด
ใน 1เปโตร 1:7 กล่าวว่า "เพือ่ การลองดความเชื
อ่ ของท่าน อันประเสริ ฐ
ู
ว ยไฟ จะได้เป็ นเหตุใ ห้เ กิ ด ความ
ยิ่ ง กว่ า ทองคํ า ซึ่ ง แม้ เ สี ย ไปได้ก็ ยัง ถกลองด้
ู
สรรเสริ ญ เกิ ดศักดิ์ ศรี และเกี ยรติ ในเวลาทีพ่ ระเยซคริ
ู สต์จะเสด็จมาปรากฏ"
ในสายพระเนตรของพระเจ้ า การทดลองทุกอย่างของเรามีค่ามากกว่า
เงินหรื อทองคํา หรื อเครื่ องประดับใดๆ ที่มนุษย์สวมใส่ การถอดเครื่ องประดับเนื ้อ
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หนังที่ สวยไม่จริ งด้ วยทองคํา เงินและเครื่ องสําอางนัน้ ไม่เพียงพอ เราจะต้ องใส่
เครื่ องประดับของคริ สตจักรซึง่ เป็ นเครื่ องประดับทางฝ่ ายวิญญาณอีกด้ วย
องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเลือกแผนการของพระองค์นานมาแล้ ว เมื่อซาตาน
หลงไปจากความบริ สทุ ธิ์เพราะการประดับภายนอกที่ปิดบังใจที่เลวทรามของเขา
้ ่จะพิสจู น์ว่าเครื่ องประดับที่แท้ จริ งคืออะไร และ
พระเจ้ าทรงตัดสินใจในเวลานันที
เอาชนะผีมารโดยให้ คริ สตจักรของพระองค์ไม่ข้องเกี่ยวกับกับการประดับเนื ้อหนัง
ภายนอก
พระเจ้ าทรงคาดหวังให้ คริ สตจักรของพระองค์แสดงเครื่ องประดับที่จะ
เกิดขึ ้นได้ ด้วยใจที่ถกู ต้ องต่อพระเยซูคริสต์เท่านัน้
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บทที่ 2
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ข้ าพเจ้ าเชื่อมัน่ ว่า พระคัมภีร์เป็ นหลักฐานที่เราจําเป็ นต้ องมีเพื่อตังคํ
้ าสัง่
สอน หรื อสร้ างรากฐานสําหรับความเชื่อและหลักความเชื่อของเรา แต่สําหรับผู้ที่
อาจจํ า เป็ นต้ องมี ห รื อ ต้ องการหลัก ฐานเพิ่ ม เติ ม ข้ าพเจ้ าอยากจะกล่ า วถึ ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การใช้ เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับไว้
ในบทสันๆ
้ นี ้
ตามพจนานุกรม Westminister Dictionary of the Bible หญิงเลวชาว
ตะวันออกทาเปลือกตาของตนด้ วยแป้งสีทําที่ทําจากพลวงผงผสมกับนํ ้ามัน และท
ด้ วยแปรง ชาวฮีบรูถือว่าการกระทํานี ้ไม่ควรค่าแก่หญิงสูงตระกูล
ในประเทศจีน หญิ งโสเภณี เป็ นหญิ งประเภทเดียวที่ทาหน้ าตา ใส่ต้ มุ หู
และมี เ ล็บ ยาวที่ ท าสี ไ ว้ สิ่ง นี เ้ ป็ นวิ ธี บ อกให้ ช ายทัง้ หลายทราบว่า เธอเป็ นหญิ ง
โสเภณี
หญิงอเมริ กนั ได้ นําเอาธรรมเนียมของหญิงแพศยาที่ไม่เชื่อพระเจ้ ามาใช้
ซึ่ ง ยัง เป็ นการกระทํ า ให้ ท่ี ย อมรั บ กัน ในหลายๆ ประเทศทุก วัน นี ้ ต่ อ ไปนี เ้ ป็ น
บทความซึง่ นํามาจากหนังสือพิมพ์
ในเวลานี ้ การใช้ ลิปสติกเริ่ มเป็ นที่นิยมอย่างช้ าๆ ในเยอรมนีตะวันตก
หญิ งสาวสวยและหญิ งที่มีอายุจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่แต่งหน้ าเป็ นที่น่าทึ่ง
ส่ ว นผู้ที่ ใ ช้ ลิ ป สติ ก ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท ามากนัก โดยสัด ส่ ว นแล้ ว มี ห ญิ ง ที่ ใ ช้ ลิ ป สติ ก ใน
เบอร์ ลินมากกว่าเมืองอื่นๆ และมีการใช้ ลิปสติกในโรงแรมและร้ านอาหาร และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้ านอาหารคํ่า มากกว่าบนท้ องถนน
ในต่ า งประเทศบางประเทศ นัก เรี ย นแลกเปลี่ ย นจากสหรั ฐ ฯ ได้ รั บ
คําแนะนําไม่ให้ ใช้ ลปิ สติก เพราะในประเทศเหล่านัน้ จะถือว่าเป็ นหญิงโสเภณี
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การแต่งหน้ าในอเมริ กาเริ่ มต้ นที่ฮอลลิวดู สถานที่ของหญิงผู้ซงึ่ ใช้ ชีวิตไม่
ถูกต้ องและล่วงประเวณี หน้ าที่แต่งแต้ มไม่เคยเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงการมีธรรม
และความบริสทุ ธิ์เลย แต่มกั จะเป็ นเครื่ องหมายของโลกนี ้
เมื่ อ เรามองดูร อบๆ ตัว เรา เราเห็ น อะไรในบาร์ แ ละคาเฟ่ เด็ ก สาวที่
แต่งหน้ าและสูบบุหรี่ โฆษณาเหล้ า โฆษณาภาพยนตร์ และโฆษณาบุหรี่ ที่มีผ้ หู ญิง
แต่งหน้ า
คริ สเตียนคณะต่างๆ ตกตํ่าลงมากและหันไปจากพระเจ้ ามากจนเมื่อเร็วๆ
นี ้ สมาชิกคนหนึง่ ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก สอนเด็กหญิงในโรงเรี ยนผู้นําเกี่ยวกับ
้
อํานาจในการ
"วิธีการแต่งหน้ าแบบคริ สเตียน" ข้ าพเจ้ าอยากจะรู้ว่าบุคคลนันไปได้
สอนเด็กหญิงให้ แต่งหน้ านันมาจากไหน
้
การตักเตือนในโรม 12:1-2 คือว่า เราควรจะถวายตัวเราเป็ นเครื่ องบูชาที่
มีชีวิตอยู่
ใน 1ทิโมธี 2:9 คําว่า ร้ ู จักละอาย/สุภาพ ในภาษากรี กคือ ไอโดส
(aidos) ซึ่งหมายถึง "ความกระดากต่อมนุษย์ หรื อตรงข้ ามกับความไม่เกรงขาม
และความทะลึง่ " ส่วนคําว่า หงิมเสงี่ยม/เรี ยบร้ อย ในภาษากรี กคือ โซฟรอซูเน
(sophrosune) ซึง่ หมายถึง "พรหมจารี หรื อตรงข้ ามกับแพศยาหรื อโสเภณี"
ในหนังสือ Christ the Educator (พระคริ สต์ผูส้ งั่ สอน) เขียนโดยเคล
เมนท์ (Clement) ชาวอเล็กซานเดรี ย ซึ่งเป็ นบรรพบุรุษคนหนึ่งในศาสนาคริ สต์
หน้ า 180 ข้ อ 104 เขากล่าวถึงพระคริ สต์ทรงห้ ามไม่ให้ ใส่เสื ้อผ้ าประเภทต่างๆ เขา
กล่าวว่า "เราต้ องถามพระองค์เกี่ยวกับเครื่ องประดับและงานทองคํา เกี่ยวกับวิก
และลอนผมและผมปลอม เกี่ยวกับการทาตา การถอนขน (คิ ้ว) การทาแก้ มและ
ปาก การทาแป้ง การย้ อมผม และสิง่ ต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดการหลอกลวงเหล่านี ้หรื อ"
ดังที่ท่านได้ เห็นแล้ ว เคลเมนท์ ชาวอเล็กซานเดรี ย ซึ่งเป็ นผู้ติดตามอัคร
ทูตสิบสองคนนันและเป็
้
นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ นบรรพบุรุษผู้ติดตามอัครทูต ประณามการ
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ใช้ เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับ รวมทัง้ การทาร่ างกายและการย้ อมผมอย่าง
ชัดเจน
เคลเมนท์ยงั ได้ กล่าวอีกในหน้ า 202 บทที่ 2 ข้ อ 5 ในหนังสือเล่มเดียวกัน
ว่า "สําหรับข้ าพเจ้ าแล้ ว ผู้หญิงที่ใส่ทองคําดูเหมือนวิหารนัน"
้ ก่อนหน้ านัน้ เขาได้
บรรยายถึงวิหารของชาวต่างชาติ เขาได้ กล่าวเกี่ยวกับการประดับวิหาร แต่ก็ยงั เป็ น
วิหารที่ว่างเปล่า ไม่มีพระเจ้ าอยู่ที่นั่น ตอนนี ้ เขาพูดเกี่ยวกับความว่างเปล่าของ
หญิงที่กระทําสิ่งเหล่านี ้ "พวกเธอม้ วนผมของเธออย่างระมัดระวัง ทาแก้ มของเธอ
ทาใต้ ตา ย้ อมผมของเธออย่างร้ อนใจและกระทําสิ่งที่ไร้ ประโยชน์อื่นๆ พวกเขาเป็ น
ผู้ที่เลียนแบบชาวอียิปต์อย่างแท้ จริง พวกเขาประดับเนื ้อหนังเพื่อล่อลวงคนรักที่นบั
ถือเทพเจ้ าของวิหารนันๆ"
้
ข้ าพเจ้ ามีเวลาพอที่จะอ้ างถึงงานเขียนของบรรพบุรุษในศาสนาคริ สต์ได้
ไม่มากนัก เคลเมนท์และผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐในศตวรรษแรกและศตวรรษที่สอง
คนอื่ น ๆ เป็ นผู้เ ทศนาเรื่ อ งความบริ สุท ธิ์ เราจะอ้ า งถึง เคลเมนท์ อี ก ครั ง้ เมื่ อ เรา
กล่าวถึงประวัติศาสตร์ เครื่ องประดับและคริ สตจักรยุคแรกประณามการประดับเนื ้อ
หนังภายนอกนี ้อย่างไร
ตอนนี ้ ลองมาดูประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการใส่เครื่ องประดับ
จาก Dictionary of Jewelry (พจนานุกรมเครื ่องประดับ) หน้ า 79 กล่าว
ว่า "คริ สเตียนนําเอาธรรมเนียมของโรมในการให้ แหวนเพื่อเป็ นเครื่ องหมายการ
หมันในศตวรรษที
้
่สอง ซึง่ อยูใ่ นช่วงต้ นยุคกลาง แหวนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของการ
แต่งงาน"
ขอให้ สงั เกตช่วงเวลาที่นําเครื่ องประดับมาใช้ ช่วงหลังของศตวรรษที่สอง
และช่วงต้ นของศตวรรษที่สามเป็ นเวลาเดียวกับที่คริสตจักรโรมันคาทอลิกเกิดขึ ้น
เราเทศนาไม่เห็นด้ วยกับการเชื่อพระเจ้ าในสามพระภาค และการปฏิบตั ิ
ตามนันเพราะเป็
้
นการผสมการนมัสการของผู้ที่ไม่เชื่อเข้ ากับการนมัสการที่แท้ จริ ง
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เราควรหรื อไม่ที่จะไม่ใส่ใจกับแหวนแต่งงานที่เกิดขึน้ ในเวลาเดียวกับคริ สตจักร
โรมันคาทอลิก
ในการแสดงความชัด เจนในจุด ยื น ของเราในเรื่ อ งการใส่แ หวนในพิ ธี
แต่งงาน และการประดับกายภายนอกด้ ว ยเครื่ อ งแก้ วแหวนหรื อ เครื่ องประดับ
ประเภทอื่นๆ ข้ าพเจ้ าจะยกข้ อความจากหนังสือเล่มเดียวกันเกี่ยวกับเครื่ องประดับ
้ ดขึ ้นใน
มาอีกครัง้ ในหัวข้ อ แหวนหมัน้ "ธรรมเนียมในการให้ แหวนเป็ นของหมันเกิ
ช่วงเวลาของโรม"
ท่า นเห็น แล้ วว่า การให้ แหวนหมัน้ เป็ นธรรมเนี ยมของโรม ในพิธี ห มัน้
บิดาหรื อผู้ปกครองของฝ่ ายหญิงได้ ให้ สญ
ั ญาแทนหญิงนันว่
้ าจะแต่งงานกับชายที่
ให้ แหวนกับเธอเพื่อเป็ นของหมัน้
เนื่องจากการใส่แหวนทองไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทํากัน นอกจากได้ รับสิทธิ
พิ เ ศษจากรั ฐ บาลเท่า นัน้
แหวนหมัน้ เรี ย กว่า อานาลี ส เพอร์ นูบิ ส (analis
pernubis) เดิมทํามาจากเหล็ก และไม่มีเพชรพลอยใดๆ ในศตวรรษที่สาม (ขอให้
สังเกตอีกครัง้ ว่ากล่าวถึงศตวรรษที่สาม) ธรรมเนียมการไม่ใช่ของฟุ่ มเฟื อยหมดไป
ผู้คนใช้ แหวนทองแทน แหวนอาจมีคําจารึกหรื อสัญลักษณ์สลักไว้ เช่น ปมของคน
รักและรู ปมือสองมือปรบกัน ทังสองอย่
้
างนี เ้ กิดขึน้ ในช่วงโรม และมีการใช้ กันใน
ศตวรรษต่อๆ มาไปทัว่ ทังยุ
้ โรป
้ คโรมจะเป็ นพิธีที่สําคัญ แต่ก็ไม่ถือว่าเป็ นสิ่งที่ทําลาย
แม้ ว่าพิธีหมันในยุ
ไม่ได้
ท่านจะเห็นว่าการให้ แหวนเหล่านี ้ย้ อนกลับไปในยุคโรม และมีต้นตอมา
จากผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ า ไม่มีใครปฏิเสธได้ วา่ รัฐบาลโรมและกรุงโรมไม่ได้ เชื่อพระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าจะขออ้ างจาก Christ the Educator โดยเคลเมนท์ชาวอเล็กซาน
เดรี ย บรรพบุรุษในศาสนาคริ สต์ในศตวรรษที่สองอีกครัง้ ในเรื่ องเกี่ยวกับการใส่
เครื่ องประดับ เขาได้ เขี ยนว่า "อะไรอีก จี ห้ ู แหวนที่ มีเพชรพลอยเรี ยงราย ตุ้มหู
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เสือ้ ผ้ า ย้ อมสีดอกมาโลว์ แหวนรู ป ร่ างองุ่น สร้ อย แหวน ยาพอก เครื่ องประดับ
ศีรษะ สายคาดศีรษะ พลอย สร้ อยคอ ตุ้มหูเกลียว"
ท่านได้ เห็นแล้ วจากงานเขียนของเขาจากหลายๆ งานเขียน ไม่ให้ สวมใส่
เครื่ องประดับประเภทใดๆ
ในหน้ า 196 ข้ อ 126 เขากล่าวว่า "ในสิ่งที่คล้ ายคลึงกัน พระวิญญาณ
ตรัสผ่านโซฟนีอสั 'เงินและทองของเขาไม่สามารถช่วยเขาให้ รอดพ้ นในวันแห่งพระ
พิโรธของพระเจ้ าได้ ' " เขาได้ กล่าวอีกว่า ชาวฮีบรูในสมัยเก่าก่อนจะดีเพียงใดหาก
เขานําเครื่ องประดับกายของหญิงไปทิ ้งหรื อใส่ลงไปในหม้ อต้ ม
และในหน้ า 197 เคลเมนท์กล่าวในข้ อ 128 ว่า "ผู้ที่นมัสการพระคริ สต์
ต้ องยอมรับความเรี ยบง่าย" ความเรี ยบง่ายช่วยให้ ความบริ สทุ ธิ์เติบโต เพราะลด
ความโลภและตอบสนองต่อความจําเป็ นด้ วยสิ่งที่มีอยู่แล้ ว ความเรี ยบง่ายไม่ใช่
การทําเกินไปหรื อพองตัวในวิธีใดๆ หรื อวางภูมิ แต่เป็ นหนึ่งเดียว สมํ่าเสมอ และ
เท่าเทียม ไม่เคยเกินไป
และในตอนท้ ายของเล่ม 2 หน้ า 198 ข้ อ 129 เขากล่าวว่า "ใส่สิ่งเหล่านี ้
เป็ นเครื่ องประดับอันบริ สทุ ธิ์ของผลที่ดีบนแขนของท่าน การให้ ทรัพย์สินของท่าน
อย่างใจกว้ าง และการทําหน้ าที่ภายในบ้ านอย่างสัตย์ซื่อ ผู้ซึ่งให้ แก่คนขอทานได้
ให้ แก่พระเจ้ า"
ในท้ ายที่สดุ เขาได้ สรุ ปหนังสือเล่มที่สองไว้ ในหน้ าสุดท้ ายของบทสุดท้ าย
ว่า "ผู้หญิงไม่ควรจะเจาะหู"
เนื่ องจากเวลาและไม่มีที่พ อ ข้ าพเจ้ าจะสรุ ปด้ ว ยเหตุการณ์ นีเ้ กี่ ยวกับ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐยุคต้ น และคริ สตจักรยืนหยัด
ต่อต้ านการสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด
แหวนเดี ยวที่อ นุญ าตให้ มีได้ ในคริ สตจักรยุคต้ น ก่อนที่ จะมีคริ สตจักร
โรมันคาทอลิก คือแหวนประทับตรา แหวนนี ้ไม่ได้ ใส่เป็ นเครื่ องประดับ แต่อยู่บนมือ
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เพื่อประทับตราเอกสารและใส่ในเวลาที่จะประทับตราเอกสารเท่านัน้ สิ่งนี เ้ ป็ น
กฎหมายของโรม คนจํานวนมากของอาณาจักรโรมไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เขา
ต้ องมีวิธีในการประทับตราเอกสร และทําธุรกรรม ดังนัน้ จึงอนุญาตให้ มีแหวน
ประทับตราได้ แหวนนีไ้ ม่ได้ ใส่เป็ นเครื่ องประดับ แต่จะนําไปด้ วยและใส่ไว้ ในมือ
เมื่อเวลาประทับตราเอกสาร
ทังนี
้ ้ เป็ นสิ่งที่คล้ ายคลึงกับเรื่ องราวของบุตรชายที่หลงหายที่เราเห็นใน
พระคัมภีร์ใหม่ และบางคนใช้ เพื่อพิสจู น์วา่ สามารถใช้ เครื่ องประดับได้
แหวนประทับตรานี ้ใส่ไว้ บนมือในเวลาที่ประทับตราเอกสารเท่านัน้ เพื่อ
แสดงอํานาจ ไม่ใช่เพื่อเป็ นเครื่ องประดับ
หนังสือทังเล่
้ มนี ้ไม่ได้ เขียนขึ ้นเพื่อโต้ เถียงหรื อเพื่อให้ เกิดความแตกแยก
ในพระกายของพระคริ สต์ แต่เมื่อเราแจงเหตุผลตามพระคัมภีร์ (และพระคัมภี ร์
บอกให้ เราสู้ความกัน) เราจะกลับไปยังทางของอัครทูตในการนมัสการพระเจ้ า
กลับไปเป็ นเหมือนคริ สตจักรศตวรรษแรก คริ สตจักรที่ไม่ได้ ปนเปื อ้ นจากผู้ที่ไม่เชื่อ
พระเจ้ าและการนมัสการผีมาร และการหันไปจากพระเจ้ า คริ สตจักรที่บริ สทุ ธิ์ ที่
พระเยซูค ริ สต์ ไ ด้ มาด้ ว ยพระโลหิต ของพระองค์ คริ สตจัก รของพระองค์ จ ะต้ อ ง
แสดงออกจากใจของตนว่า เป็ นผู้เชื่ อ ที่แ ท้ จริ งและไม่ประดับกายภายนอกด้ ว ย
เครื่ องสําอางและเครื่ องประดับ
ข้ า พเจ้ า อธิ ษ ฐานว่า หนัง สื อเล่มนี จ้ ะช่ว ยให้ ท่านเกิ ดความเข้ าใจและ
ช่วยเหลือท่านมีความพยายามที่จะเข้ าใกล้ พระเจ้ ายิ่งขึ ้น และเป็ นบุตรของพระเจ้ า
ตามอย่างที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ ทา่ นเป็ นมากยิ่งขึ ้น
ขอให้ พระเจ้ าอวยพร
ด้ วยความจริงใจในการรับใช้ พระคริ สต์
เจมส์ อาร์ เพนซ์
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