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 ระลกึแด่ธอมสั เค มิทเชล หลานชายและลกูพ่ีลกูน้องของเรา ผู้ซึง่เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรเม่ืออายไุด้ย่ีสิบส่ีปี ซึ่งทําให้เขา

ไม่อาจประกาศความจริงเหลา่นีไ้ด้อีกต่อไป และแด่ผู้ รับใช้หนุ่มทกุคนท่ียึดมัน่ในความจริงและความบริสทุธิของคริสเตียนจนกว่า์

พระคริสต์จะเสดจ็มา 
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คาํนํา 
 การท่ีได้รู้จกักบัครอบครัวเบอร์นาร์ดนัน้เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีดีอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษเป็นอย่างมากท่ีได้

เป็นเพ่ือนกบัครอบครัวเบอร์นาร์ดมาตัง้แตย่งัเป็นเดก็ ข้าพเจ้าคิดว่าการทราบถึงชีวิตการอทุิศตนของครอบครัวนีจ้ะทําให้งานเขียน

เหลา่นีมี้ความหมายมากยิ่งขึน้ 

 อาจารย์เบอร์นาร์ดเป็นหัวหน้ามิชชันนารีในประเทศเกาหลี งานในประเทศนัน้เติบโตขึน้เป็นอย่างมาก และมีการใช้

หนงัสือเลม่นีใ้นการฝึกผู้ รับใช้เพ่ือก่อตัง้คริสตจกัรขึน้ทัว่เกาหลีใต้ 

 หนงัสือเล่มนีมี้ประโยชน์ต่อคริสตจกัร และใช้ในการฝึกอบรมหรือสอนสมาชิกในคริสตจกัร สมาชิกคริสตจกัรทกุคนควร

จะศึกษาเนือ้หาในหนงัสือนีอ้ย่างระมดัระวงั หนงัสือเล่มนีมี้ข้อสนบัสนนุจากข้อพระคมัภีร์ และบทเรียนต่างๆ จะช่วยให้พระกาย

แขง็แรงขึน้ 

 ผู้ รับใช้หลายคนมีความปรารถนาท่ีจะอ่านงานเขียนเช่นนี ้ข้าพเจ้ามัน่ใจว่าท่านจะพอใจกบัลําดบัการนําเสนองานท่ีมี

รายละเอียดลกึนี ้ความจริงเหล่านีจ้ะมีชีวิตขึน้มาเม่ือท่านศึกษาและทําให้ท่านเกิดความสนใจเน่ืองจากหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบั

ความบริสทุธิดงัท่ีสอน์ ในพระคมัภีร์ 

 

ศิษยาภิบาล รอย เจ เจอร์รัลด์ 
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คาํนําของผ้เขียนู  
 

 คน้หาความบริสทุธ์ิ: ค่มือทีมี่ประโยชน์สําหรบัปัจจุบนัู  มีท่ีมาจากหลกัสตูรหนึ่งภาคการศกึษาในวิชา Practical Holiness 

(ความบริสุทธิภาคปฏิบัติ์ ) ซึ่งสอนท่ีวิทยาลัยพระคัมภีร์สหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ในกรุงโซล ประเทศเกาหลี และมาจาก

ประสบการณ์ต่างๆ ในอเมริกาเหนือและเอเชีย เรารู้สึกถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีหนงัสือท่ีมีประโยชน์และชดัเจนเก่ียวกบัความ

บริสทุธิสําหรับผู้ ท่ีเช่ือในพระคมัภีร์ทกุคน เราหวงัว่าหนงัสือเล่มนีต้อบสนองต่อความจําเป็นนัน้ได้ เราไม่์ ได้เขียนหนงัสือเล่มนีข้ึน้

ด้วยใจท่ีถือแบบแผนเกินสมควร หรือด้วยวตัถปุระสงค์ในการกําหนดกฎของคณะและคริสตจกัร เราไม่ได้พยายามท่ีจะตําหนิหรือ

ต่อว่าบุคคลใดบคุคลหนึ่ง แต่เราพยายามท่ีจะชีแ้จงคําสัง่สอนตามพระคมัภีร์ท่ีสําคญัในเร่ืองความบริสทุธิและอธิบายประโยชน์์

ของคําสัง่สอนเหลา่นัน้ในปัจจบุนันี ้หนงัสือเลม่นีเ้ป็นถ้อยแถลงเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราซึง่เป็นคริสเตียนผู้ ได้รับบพัติศมาด้วยพระนามของ

พระเยซแูละประกอบด้วยพระวิญญาณเช่ือและเหตผุลท่ีเราเช่ือในสิง่นัน้ 

 ในบางเร่ือง อาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัไป เราจะกล่าวถึงความเช่ือถือและความเช่ือของเรา โดยหวงัว่าจะช่วยให้

ท่านนําไปพิจารณาพร้อมด้วยการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี ้เราจึงพยายามให้ตัวอย่างจากพระคัมภีร์ เราไม่

ต้องการให้ท่านยอมรับทกุสิ่งว่าเป็นหลกัเกณฑ์ แต่ให้พิสจูน์ด้วยตวัท่านเอง เราหวงัว่าสมาชิกคริสตจกัรจะเข้าใจเหตผุลท่ีต้องมี

มาตรฐานในคริสตจกัรและจะมีความเช่ือถือส่วนบคุคลอย่างแท้จริง เราหวงัว่าผู้ รับใช้จะเข้าใจเก่ียวกบัความบริสทุธิในบางด้านท่ี์

เขาจะต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ นอกจากนี ้เรายงัหวงัว่าจะช่วยให้ผู้ รับใช้มีเนือ้หาท่ีสามารถใช้สอนสมาชิก และเป็นแนวทางท่ีจะ

กําหนดมาตรฐานในคริสตจกัรท้องถ่ินอีกด้วย 

 เนือ้หานัน้สามารถใช้ได้ในต่างประเทศ รวมทัง้ในอเมริกาเหนือ บทต่างๆ แบ่งออกแยกเป็นหวัข้อๆ โดยไม่ต้องเช่ือมโยง

กับบทอ่ืนมากนัก เพ่ือท่ีผู้อ่านจะสามารถอ่านเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจได้ในเวลาหนึ่งเวลาใด แต่จะมีการอ้างถึงบทอ่ืนๆ เม่ือจําเป็น 

อยา่งไรก็ดี ความบริสทุธ์ิในสว่นตา่งๆ มีความเก่ียวข้องกนั จงึจําเป็นต้องอา่นหนงัสือทัง้เลม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ 

 เราอยากจะขอบคณุเอลตนั ดี เบอร์นาร์ด สามีและบิดา ท่ีให้คําแนะนํา จดัการ ดลใจ แก้ไข สนบัสนนุและทําให้หนงัสือ

เลม่นีสํ้าเร็จเป็นจริงได้ 

 หนงัสือเลม่นีทํ้าให้เราคิดถึงชีวิตของเราและตรวจสอบตวัเองอย่างใกล้ชิดในหลายๆ ด้านท่ีบางครัง้เราละเลยไป เราหวงั

เป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์เช่นนัน้แก่ท่าน และช่วยให้ท่านเป็นผู้ ท่ี “เป็นผู้ ใหญ่เต็มท่ี คือเต็มถึงขนาดความ

ไพบลูย์ของพระคริสต์” (เอเฟซสั 4:13) 
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1. ความบริสุทธ์ิ: บทนํา 
 

 “จงอตุสา่ห์ท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบกบัคนทัง้หลายและอตุสา่ห์ท่ีจะได้ใจบริสทุธิ ซึง่ถ้าใจไมบ่ริสทุธิก็จะไม่มีผู้ ใดได้เห็นองค์พระผู้์ ์

เป็นเจ้าเลย” (ฮีบรู 12:14) 

 ความหมายของความบริสุทธิ ์ ความบริสทุธิเป็นลกัษณะ์ สําคญัประการหนึ่งของพระเจ้า คําว่าความบริสทุธ์ิในด้านท่ี

เก่ียวกบัพระเจ้านัน้แสดงถงึความสมบรูณ์แบบและความบริสทุธิอยา่งแท้จริง ์ มีเพียงพระเจ้าเท่านัน้ท่ีมีความบริสทุธิในพระองค์เอง ์

เม่ือใช้คําว่าความบริสทุธิกบับุคคลหรือสิ่งของ คํานัน้จะหมายถึงสิ่งท่ีได้รับการแยกออกมาเพ่ืออยู่ต่อพระเจ้์ า สําหรับชาวฮีบรูใน

สมยัพระคมัภีร์เก่าแล้ว คําวา่ความบริสทุธิมี์ ความหมายทัง้ในทางลบซึง่หมายถึงการแยกออก และในทางบวกซึง่หมายถึงการอทุิศ

ตวั สําหรับชาวคริสเตียนท่ีได้บงัเกิดใหม่แล้ว คําว่าความบริสทุธ์ิมีความหมายเฉพาะว่าการแยกออกจากความผิดบาปและโลก 

และการอทุิศตวัต่อพระเจ้า เม่ือเราได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิของพระเจ้าแล้ว เราได้รับฤทธิเดชอํานาจเหนือความผิดบาป โรคภยั์

ไข้เจ็บและผีซาตาน (มาระโก 16:15-18) ฤทธิเดชอํานาจเหนือความผิดบาปนีทํ้าให้เราสามารถเป็นพยานแสดงให้เหน็ว่าเราเองนัน้์

ได้บงัเกิดใหม ่(กิจการ 1:8) เราสามารถท่ีจะพดูได้วา่ “พระเจ้าได้ทรงช่วยให้เรารอดจากความผิดบาป พระองค์ได้ทรงนําเราออกมา

จากความผิดบาป” 

 ความบริสุทธิเป็นสิ่งจาํเป็นต่อความรอด ์ ฮีบรู 12:14 มีอํานาจ ถกูต้องและเก่ียวข้องกบัความรอดเหมือนดงัคําเหลา่นี ้

“ถ้าท่านไม่ได้บงัเกิดใหม่ ท่านจะเห็นแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้” (ยอห์น 3:3, 5) หลงัจากประสบการณ์การบงัเกิดใหม่นี ้จะมีความ

ขัดแย้งระหว่างเนือ้หนังและวิญญาณท่ีได้เกิดใหม่ขึน้ การต่อสู้ นีเ้ป็นการต่อสู้ เพ่ือความบริสทุธิ และเราจะต้องชนะการต่อสู้ นี ้์

เพ่ือท่ีจะได้รับความรอด 

 ความจําเป็นของการแยกออก พระเจ้าทรงบริสทุธิ และ์ ทรงประสงค์ให้มีผู้บริสทุธิเหมือนพระองค์ ์ (1เปโตร 1:15-16) 

เร่ิมตัง้แตค่วามผิดบาปของอาดมัและเอวา ความผิดบาปของมนษุย์แยกเขาออกจากพระเจ้าผู้บริสทุธิ วิถีทางเดียวท่ีจะทําให้มนษุย์์

และพระเจ้ากลบัมาอยูร่่วมกนัได้เหมือนเช่นเดิมนัน้คือมนษุย์ต้องแยกตวัออกจากความผิดบาป มีทางเลือกคือแยกตวัออกจากพระ

เจ้าหรือแยกตวัออกจากความผิดบาป เพราะมีครอบครัวอยู่แค่สองครอบครัวเท่านัน้ คือครอบครัวของพระเจ้าและครอบครัวของ

ซาตานซึง่เป็นเจ้าของโลกนี ้(1ยอห์น 3:10; 2โครินธ์ 4:4) ไม่มีการเป็นฝ่ายกลาง ครอบครัวสองครอบครัวนีแ้ตกต่างและแยกจาก

กนั ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวบริสทุธิ เป็นครอบครัวปโุรหิต ์ (1เปโตร 2:9) ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวไม่บริสทุธิ การ์

ทรงเรียกให้แยกออกจากโลกท่ีไมบ่ริสทุธินีเ้ป็นสิง่ชดั์ เจนและแน่นอน “พระเจ้าตรัสว่า เหตฉุะนัน้เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหลา่นัน้ 

และจงแยกตวัออกจากเขาทัง้หลาย” (2โครินธ์ 6:17) 

 เคร่ืองบชาที่มีชีวติู  “ถวายตวัของทา่นแดพ่ระองค์ เพ่ือเป็นเคร่ืองบชูาท่ีมีชีวิตอนับริสทุธิและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า ซึง่์

เป็นการนมสัการโดยวิญญาณจิตของทา่นทัง้หลาย อยา่ประพฤติตามอยา่งคนในยคุนี ้แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แล้วอปุนิสยั

ของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่” (โรม 12:1-2) ข้อพระคมัภีร์นีใ้ห้คําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัความหมายของคําว่าความบริสทุธิและการ์

แยกออก ความบริสทุธินัน้รวมไปถึงเคร่ืองบูชาแห่งความต้องการและความตัง้ใจของเรา เราต้องประพฤติตวัให้เป็นท่ียอมรับต่อ์

พระเจ้า ซึง่เป็นหน้าท่ีสมควรท่ีเราจะต้องทํา นัน่หมายความว่าเราจะต้องตัง้ใจทําทกุสิ่งเพ่ือให้ตวัเราเป็นท่ียอมรับต่อพระเจ้า โดย

ไมคํ่านงึวา่จะเป็นเคร่ืองบชูาหรือไม ่เราจะต้องเป็นผู้บริสทุธิและแยกตวัออกมาเพ่ือท่ีเราจะได้เป็นท่ียอมรับตอ่พระเจ้า์  

 ความบริสุทธิได้มาจากพระวญิญาณบริสุทธิ์ ์ มนษุย์จะบริสทุธิได้ก็ด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้าเทา่นัน้ ความบริสทุธิ ์ ์

(การแยกออก) เร่ิมด้วยการได้ยินข่าวประเสริฐและดําเนินต่อไปในความเช่ือ การกลบัใจใหม่ และการรับบพัติศมาในนํา้ในพระนา

ของพระเยซู แต่สมบรูณ์ได้ด้วยการได้รับพระวิญญาณบริสทุธิและการท่ีมีพระวิญญ์ าณบริสทุธิอยู่ในเรา ์ (1เปโตร 1:2) ปัจจบุนันี ้

พระบญัญัติของพระเจ้าไม่ได้เขียนไว้บนแผ่นหิน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงมีพระบญัญัติ เพราะพระองค์

ทรงมีบญัญัติแม้แต่ในสวนเอเดน แต่หมายความว่าปัจจบุนันีพ้ระเจ้าทรงเลือกท่ีจะเขียนบญัญัติไว้ในใจของเราผ่านทางความเช่ือ

ทางพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (เยเรมีย์ 31:33; ฮีบรู 10:15-17) ดงันัน้ผู้ ท่ีมีพระวิญญาณบริสทุธิซึง่์ อนญุาตให้พระวิญญาณทรงนํา จะมี
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พระบญัญัติของพระเจ้าเขียนไว้ในใจของเขาทัง้หลาย ซึ่งหมายความว่าเราสามารถได้รับการนําจากการมีสติรู้ผิดชอบ และจาก

ความรู้สกึและความเช่ือถือแหง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิ เรามีรากฐานท่ีสําคญัของความบริสทุธิอยูใ่นเรา์  

 พระวิญญาณบริสุทธิในเรา์ ทรงสอนเราเร่ืองความบริสุทธ์ิ พระเยซูทรงยืนยนัว่า “แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณ

บริสทุธิ ซึง่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่านทัง้หลายทกุสิ่ง์  และจะให้ท่านระลกึถึงทกุสิ่งท่ีเราได้กล่าวไว้แก่

ทา่นแล้ว” (ยอห์น 14:26) 

 อาจารย์และศิษยาภบิาลที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิสอนเร่ืองความบริสุทธ์ิ 1ยอห์น 2:27 ท่ีเขียนไว้ว่า 

“และฝ่ายท่านทัง้หลาย การเจิมซึ่งท่านทัง้หลายได้รับจากพระองค์นัน้ดํารงอยู่กบัท่าน และไม่จําเป็นต้องมีใครสอนท่านทัง้หลาย” 

มีความหมายวา่อยา่งไร ข้อพระคมัภีร์นีก้ลา่วถงึความบริสทุธ์ิพืน้ฐานซึง่อยูใ่นผู้ ท่ีมีพระวิญญาณบริสทุธ์ิทกุคน แต่ไม่ได้หมายความ

วา่ เราไมต้่องได้รับการสอนจากอาจารย์ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณและได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า เอเฟซสั 4:11-12 กลา่วว่า

อาจารย์เป็นของประทานจากพระเจ้าเพ่ือทําให้ธรรมิกชนเป็นคนดีรอบคอบ การต่อสู้ เพ่ือการดีรอบคอบนัน้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวกบัความ

บริสทุธ์ิ และพระเจ้าทรงประทานผู้ รับใช้เพ่ือช่วยให้ธรรมิกชนชนะการตอ่สู้นัน้ได้ 

 พระคัมภีร์สอนเร่ืองความบริสุทธ์ิ พระคมัภีร์ไม่ได้พยายามให้คําตอบเฉพาะกบัสถานการณ์มากมายท่ีแต่ละคนอาจ

พบเจอ เพราะนัน่เป็นวตัถปุระสงค์ของพระวิญญาณบริสทุธิและผู้ รับใช้พระเจ้า พระคมัภีร์ให้์ แนวทางพืน้ฐานท่ีสามารถใช้ได้กบั

ชายและหญิงในทกุวฒันธรรม ทกุเวลาและทกุสถานการณ์ พระคมัภีร์เขียนไว้ถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรงพอพระทยัและสิ่งท่ีพระองค์ไม่

ทรงพอพระทยั สิ่งปฏิบติัและทศันคติ* ท่ีพระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับ และสิ่งปฏิบติัและทศันคติท่ีพระเจ้าทรงคาดหวงัจากประชากร

ของพระองค์ 

 ความบริสุทธิเป็นเร่ืองส่วนบุคคล์  ฟีลิปปี 2:12 เขียนไว้ว่า “ท่านทัง้หลายจงอตุสา่ห์ประพฤติ เพ่ือให้ได้ความรอดด้วย

ความเกรงกลวัและตวัสัน่” ซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่แตล่ะคนจะทําให้ตวัเองรอดได้ แต่หมายความว่าแต่ละคนจะต้องให้ได้ความรอด

มาด้วยความเกรงกลวัและความยําเกรง อีกนยัหนึ่ง ในท้ายท่ีสดุแล้ว ความรอดเป็นความรับผิดชอบของบคุคลเอง หลงัจากท่ีได้รับ

ประสบการณ์การบงัเกิดใหม่แล้ว แต่ละคนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาจะไปจนถึงเส้นชยัได้ เขาจะต้องรักษาสิ่งซึง่พระเจ้าทรง

ประทานแก่เขาไว้ (ฮีบรู 3:14) 

 ความเช่ือถือส่วนบุคคล เน่ืองจากแต่ละคนมีความรับผิดชอบสว่นบคุคลต่อพระเจ้า แต่ละคนก็จะมีความเช่ือถือสว่น

บุคคลท่ีแตกต่างกันไป ตัง้แต่เวลาท่ีเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ เราจะต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ท่ี์ ประกอบด้วยพระ

วิญญาณซึง่พระเจ้าทรงตัง้ไว้ในคริสตจกัร และได้รับการสอนจากพระวิญญาณโดยตรง นอกจากนี ้เราจะต้องมีความเช่ือถือสว่น

บคุคลของตวัเราเอง เราไม่สามารถพงึแต่ความเช่ือถือส่วนบคุคลของผู้ อ่ืนได้ แต่เราต้องหาคําตอบเก่ียวกบัเร่ืองเฉพาะต่างๆ ด้วย

ตวัเราเอง แน่นอนว่าคําสอนท่ีชดัเจนจากพระคมัภีร์เป็นความเช่ือถือท่ีเพียงพอแล้ว และไม่มีใครสามารถหลีกเล่ียงคําสัง่สอนนัน้ 

โดยกลา่ววา่เขาไมมี่ความเช่ือถือตามพระคมัภีร์ได้ 

 บางครัง้พระเจ้าอาจทําให้คนๆ หนึ่งมีความเช่ือถือส่วนบุคคลในบางอย่างท่ีผู้ เช่ืออ่ืนไม่มี บางทีอาจต้องเป็นเช่นนัน้

เน่ืองจากภมิูหลงัหรือความออ่นแอบางอยา่งของคนๆ นัน้ หรือบางทีพระเจ้ากําลงันําเขาเข้าใกล้กบัพระองค์มากขึน้ ในสถานการณ์

เช่นนี ้บคุคลควรจะซ่ือสตัย์ตอ่ความเช่ือถือของตนเอง เหมือนดงัเช่นข้อพระคมัภีร์วา่ “ขอให้ทกุคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของ

ตนเถิด…ทัง้นีเ้พราะการกระทําใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความเช่ือมัน่ก็เป็นบาปทัง้สิน้” (โรม 14:5, 23) ในขณะเดียวกนั บคุคลนัน้ก็ไม่

ควรพยายามบงัคบัให้ผู้ อ่ืนมีความเช่ือถือเช่นเดียวกบัตน นอกจากนัน้คนอ่ืนๆ ควรเคารพความเช่ือถือของเขาและไม่ทําเหมือนสิ่ง

นัน้ไม่สําคญั (โรม 14:2-6) พระเจ้าจะทรงให้เกียรติและอวยพระพรแก่ผู้ ท่ีถวายตวั เม่ือมีการถวายตวัเป็นพิเศษแล้ว เราจะได้รับ

การอวยพรและมีความสมัพนัธ์ท่ีพิเศษกบัพระเจ้า 

                                                           
*
 ทศันคติ (ทรรศนะ) หมายถงึ แนวความคิดเห็น ทัง้นี ้ยงัรวมถงึ ทา่ทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้วย 
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ความบริสุทธิเป็นเร่ืองบังคับกันไม่ได้์  ความบริสทุธิต้องเกิดขึน้์ จากพระวิญญาณบริสทุธ์ิผู้ทรงสถิตในท่าน ผู้ รับใช้มี

อํานาจทางฝ่ายวิญญาณ และมีความรับผิดชอบท่ีจะกําหนดมาตรฐานความประพฤติและการแต่งกายของธรรมิกชน ผู้ รับใช้

จะต้องรายงานเก่ียวกบัตวัท่านต่อพระเจ้า (ฮีบรู 13:17) อย่างไรก็ตาม ผู้ รับใช้อาจจะบอกให้ “แต่งกายให้เรียบร้อย” แต่หากบคุคล

ไมมี่ความบริสทุธิอยูใ่นใจแล้ว ์ เขาจะไมเ่ช่ือฟัง ความบริสทุธิเป็นเร่ืองบงัคบักนัไม่ได้ ์ หากไม่มีความบริสทุธิอยู่ในใจแล้วก็คงจะไม่มี์

เลย หลงัจากท่ีได้บงัเกิดใหม่แล้ว ควรจะเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะนําสญัชาตญาณความบริสทุธ์ิพืน้ฐานท่ีได้จากพระวิญญาณบริสทุธ์ิมา

รวมกบัพระวจนะของพระเจ้าตามท่ีศิษยาภิบาลผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณได้สอนไว้เพ่ือท่ีจะได้มีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ แต่คนจํานวน

มากก็ไม่เช่ือฟังและหลายคนพยายามท่ีจะเปรียบเทียบระหว่างคณะและคริสตจักรต่างๆ แต่คณะต่างๆ ไม่ได้ช่วยให้ใครรอด มี

เพียงพระวจนะของพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีช่วยให้รอดได้ 

 ความบริสุทธิคงอย่ได้ด้วยความรักต่อพระเจ้า์ ู  ด้วยเหตุนี ้ข้อพระคมัภีร์สอนว่า “อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก” 

(1ยอห์น 2:15) เราสามารถมีชีวิตท่ีบริสทุธิได้ด้วยความรักต่อพระเจ้า์  ไม่ใช่ด้วยความรักต่อโลกท่ีมีซาตานไปผู้ควบคมุ ธรรม

บญัญัติหรือความเกรงกลวัอาจทําให้เราหลีกเล่ียงการทําความผิดบาปได้ในระดบัหนึ่ง แต่มีเพียงความรักเท่านัน้ท่ีจะทําให้เรามี

ความต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงทกุสิง่ท่ีไมเ่หมือนพระเจ้า และทกุสิง่ท่ีไมเ่กิดผลดีตอ่พระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของเรา เม่ือคนๆ 

หนึ่งรักใครสกัคนอย่างแท้จริง คนๆ นัน้จะทําให้ผู้ ท่ีเขารักพอใจโดยไม่สนใจว่าตวัเองจะชอบอะไรหรือสะดวกหรือไม่ ในทํานอง

เดียวกนั เม่ือเรารักพระเจ้าซึง่เป็นพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราต้องการเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ เม่ือเราอ่านพระ

วจนะของพระองค์ เราต้องการท่ีจะใช้ชีวิตตามพระวจนะนัน้เพราะเรารักพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ในเราช่วยให้เราเช่ือฟัง 

พระองค์ช่วยให้เรามีความปีติยินดีในการเช่ือฟังของเราแม้ว่าเนือ้หนงัไม่ต้องการท่ีจะเช่ือฟังก็ตาม พระเยซูตรัสไว้ว่า “ถ้าผู้ ใดรักเรา 

ผู้นัน้จะประพฤติตามคําของเรา” (ยอห์น 14:23) (ดยูอห์น 14:15; 1ยอห์น 2:3) อีกนยัหนึ่ง “ถ้าผู้ ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดา

ไมไ่ด้อยูใ่นผู้นัน้” (1ยอห์น 2:15) 

 หลักสําคัญบางประการเก่ียวกับความบริสุทธ์ิ พระคมัภีร์สอนหลกัสําคญัเก่ียวกบัความบริสทุธิท่ีแท้จริงให้กบัเรา ์

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยคุนี”้ (โรม 12:2) “จงเว้นเสียจากสิ่งท่ีชัว่ทกุอย่าง” (1เธสะโลนิกา 5:22) “เคร่งครัดในระเบียบ” (1โค

รินธ์ 9:25) ข้อพระคมัภีร์สามข้อนีอ้ธิบายสาระสําคญัของความบริสทุธิในทางปฏิบติั วตัถปุระสงค์์ สําคญัของมาตรฐานความ

บริสุทธ์ิอย่างหนึ่งอย่างใดคือเพ่ือช่วยให้เราปฏิบัติตามหลักการสําคัญเหล่านี ้ประการแรก เราต้องไม่ประพฤติหรือมีลกัษณะ

เหมือนโลกแหง่ความบาป เราต้องหลีกเล่ียงแม้แต่สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงหรือคล้ายคลงึกบัสิ่งชัว่ เราไม่ควรจะมีคําถามเช่น “เราจะทํา

ตวัให้เหมือนโลกนีแ้ละยงัคงอยูต่อ่ไปได้อย่างไร” หรือ “อะไรเป็นสิ่งท่ีเราทําตามโลกนีไ้ด้และยงัคงทําให้พระเจ้าพอพระทยั” แต่ควร

จะเป็นคําถามเช่น “เราสามารถทําอะไรได้บ้างเพ่ือจะได้เข้าไปใกล้ชิดกบัพระเจ้าให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไร

เพ่ือแสดงให้โลกเห็นว่าเรานัน้อยู่กบัพระเยซูคริสต์” นอกจากนัน้แล้วเราต้องรู้จกับงัคบัตนในทกุสิ่งซึ่งหมายความว่าเราควรจะ

ควบคมุและเหน่ียวรัง้ตวัเองได้ เนือ้หนงัของเราต้องอยู่ภายใต้การควบคมุของพระวิญญาณ การรู้จกับงัคบัตนยงัหมายไปถึงทกุสิ่ง

ท่ีควรจะทําอย่างพอดีและไม่มากจนเกินไป เราต้องไม่ปล่อยปละละเลย ประนีประนอม อยู่กบัทางโลกมากจนเกินไป หรือคิดว่า

ตวัเองถกูต้อง แสแสร้ง โอ้อวดจนเกินไป การไม่เปล่ียนแปลงไปกบัโลกนีแ้ละการบงัคบัตนในทกุสิ่งนัน้เป็นสิ่งสําคญัท่ีนําไปสูค่วาม

เข้าใจความบริสทุธ์ิในทกุๆ ด้านท่ีกลา่วถงึในหนงัสือเลม่นี ้

 ทัศนคติของคริสเตียนต่อความผิดบาป คริสเตียนไม่ใช่คนบาป เราได้บงัเกิดใหม่แล้วและมีฤทธิเดชอํานาจเหนือ์

ความผิดบาป (กิจการ 1:8; โรม 8:4) เราได้บงัเกิดในครอบครัวของพระเจ้าและมีลกัษณะของพระเยซูคริสต์ (โรม 8:29) เราเป็น

สาวกของพระคริสต์และเรามีชีวิตอยู่ตามคําสอนของพระองค์ ถ้าเราเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงซึง่ก็คือการมีชีวิตเหมือนพระคริสต์ 

เราไม่อาจเป็นคนบาปได้ในเวลาเดียวกัน ตามจริงแล้วเราจะต้องเกลียดความผิดบาป “ท่านผู้ ท่ีรักพระเจ้า ก็เกลียดชงัความชัว่” 

(สดดีุ 97:10) “ความยําเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชงัความชัว่ร้าย” (สภุาษิต 8:13) ดงันัน้ถ้าเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจะ

เกลียดชงัความชัว่ไปโดยปริยาย ตอนนี ้เราซึง่เป็นมนษุย์มีบคุลิกลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนเป็นคนก้าวร้าว พดูโผงผาง

หรือเข้าสงัคมเก่งโดยธรรมชาติ ขณะท่ีบางคนอาจจะพดูน้อยหรือสงบเสง่ียมมากกว่า บุคลิกลกัษณะนีจ้ะไม่ทําให้ทศันคติต่อ
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ความผิดบาปเปล่ียนแปลงไปหากเราให้พระวิญญาณบริสุทธิเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเรา ไม่ว่าลกัษณะนิสยัดัง้เดิมของ์ เราเป็น

อย่างไร เราแต่ละคนจะเกลียดชังความชั่วซึ่งทําให้ผู้ รับใช้สามารถเทศนาเก่ียวกบัความบาปได้อย่างหนักแน่น ไม่ว่าเขาจะมี

บคุลกิลกัษณะเป็นเช่นไร เขาก็สามารถท่ีจะบอกได้วา่ความผิดบาปคืออะไรและเทศนาไมใ่ห้ทําความผิดบาปนัน้ได้ 

 ทัศนคตขิองผ้รับใช้ต่อความผิดบาป ู ผู้ รับใช้พระเจ้ามีหน้าท่ีเทศนาไมใ่ห้ทําความผิดบาป (เอเสเคียล 3:17-19)  เขายงั

ช่วยสมาชิกให้รู้ว่าความผิดบาปมีอะไรบ้างโดยกล่าวถึงความผิดบาปนัน้ๆ เขามีหน้าท่ีสร้างมาตรฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงอยู่ใน

ความบริสทุธิ ์ โดยมาตรฐานเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้สําหรับแขกท่ีมาโบสถ์แตมี่ไว้สําหรับสมาชิกโดยเฉพาะผู้ ท่ีเป็นผู้ นําและเป็นตวัอย่าง ไม่

สําคญัว่าส่วนตวัแล้วผู้ รับใช้จะชอบอะไร พระวิญญาณบริสทุธิในผู้ รับใช้นัน้์ จะไม่ทรงทนต่อความผิดบาปและทําให้ผู้ รับใช้ต้อง

ต่อต้านความผิดบาป พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงให้ความกล้าแก่เขาเพ่ือท่ีจะว่ากลา่วและตกัเตือนสมาชิกเม่ือจําเป็น พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิต้องครองราชย์ดงักษัตริย์ในชีวิตของเขาเพ่ือท่ีพระวิญญาณจะทรงเจิมและบนัดาลใจ ซึง่จะเป็นกําลงัทางฝ่ายวิญญาณแก่

เขา ผู้ ท่ีวา่กลา่วอยา่งรวดเร็ว แสดงความโกรธอยา่งรวดเร็ว หรือไมอ่ดทนจะเปล่ียนไปโดยพระวิญญาณบริสทุธิ เขาจะกลายเป็นคน์

ใจดีและออ่นโยนในการตกัเตือน และจะเทศนาด้วยความเหน็ใจเม่ือเห็นความผิดบาปในคนเหลา่นัน้ ผู้ รับใช้จะต้องมีพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิเตม็ล้นอยู ่แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะเทศนาผ่านเขา (โยเอล 2:28) เพราะพระเจ้าทรงเกลียดชงัความผิดบาป ผู้ รับใช้

ก็จะเกลียดชงัความบาปด้วย และจะได้รับความสามารถในการเทศนาไม่ให้ทําความผิดบาปนัน้ ในขณะเดียวกนั เขาจะมีความรัก

ท่ีแท้จริงของพระเจ้าในใจของเขาตอ่คนบาป 

 ผู้ รับใช้บางคนเป็นคนง่ายๆ และไม่ต้องการทําร้ายความรู้สกึจนไม่สามารถเทศนาไม่ให้ทําความผิดบาปได้ บางคนพดูว่า 

“ลกัษณะนิสยัของผมทําให้ผมไม่สามารถเทศนาไม่ให้ทําความบาปได้ ผมเทศนาได้แต่เร่ืองความรัก” อย่างไรก็ตาม หากท่านรัก

ใครสกัคนอยา่งแท้จริง โดยท่ีคนๆ นัน้อยูใ่นความบาป ทา่นจะต้องเทศนาเร่ืองความบาป เพราะความบาปเป็นสิ่งท่ีทําให้คนหลงไป

ชัว่นิรันดร์ ความรักท่ีแท้จริงมีความหมายมากกว่าแค่ความอ่อนโยน ถ้าเรารักใครอย่างแท้จริงแล้ว เราจะรักเขามากพอท่ีจะบอก

ความจริงกบัเขาแม้ว่าเขาจะเกลียดเราก็ตาม ผู้ รับใช้ต้องเทศนาความจริง ไม่ว่าคนท่ีจะได้ยินจะชอบเขาต่อไปหรือไม่ เพราะเป็น

โอกาสเดียวท่ีจะทําให้คนเหลา่นัน้ได้รับความรอด ผู้ ฟังอาจไม่รู้ว่าสิ่งท่ีพดูอยู่นัน้คือความรัก แต่มนัคือความรัก ผู้ รับใช้พระเจ้าท่ีไม่

ทําเช่นนีไ้มเ่หมาะสมท่ีจะเป็นผู้สง่ข่าวของพระคริสต์ 

 ผู้ รับใช้ท่ีแท้จริงจะไมเ่ทศนาเฉพาะในสิง่ท่ีคนต้องการได้ยิน เขาไมใ่ช่ผู้พดูเพ่ือให้ขํา แน่นอนว่าอารมณ์ขนัและจินตนาการ

ไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามในท่ีเทศนา แต่พระเจ้าทรงเรียกผู้ รับใช้เพ่ือบอกคนทัง้หลายในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาได้ยิน หาก

ผู้ รับใช้ปลอ่ยให้คนๆ หนึง่ดําเนินต่อไปในความบาปเพียงเพราะเขามีลกัษณะนิสยัท่ีอ่อนแอและกลวัท่ีจะทําร้ายความรู้สกึผู้ อ่ืน เขา

จะต้องได้รับการเพิ่มเติมพระวิญญาณ เพราะเขาเป็นคริสเตียนท่ีออ่นแอและไมใ่ช่ผู้ นําเลย 

 ผ้รับใช้เป็นผู้ ูส่งสาร ไม่ใช่ผ้ประพันธ์ู  ผู้ รับใช้ไม่ใช่พระเจ้าและเขาไม่สามารถทําหน้าท่ีผู้ เลีย้งแกะผู้ ย่ิงใหญ่ได้ เขาไม่

สามารถเปล่ียนพระวจนะของพระเจ้าเพ่ือทําให้คนพอใจได้ เขาเป็นเพียงแคผู่้สง่สาร เป็นการผิดกฎหมายหากบรุุษไปรษณีย์เปล่ียน

เนือ้หาของจดหมาย ผู้ รับจดหมายไม่มีสิทธ์ิท่ีจะว่ากล่าวบรุุษไปรษณีย์เก่ียวกบัเนือ้หาของจดหมาย หรือไม่สามารถบอกให้บรุุษ

ไปรษณีย์เปล่ียนเนือ้หาของจดหมายได้ บุรุษไปรษณีย์ไม่ใช่ผู้ เขียนจดหมายและเป็นสิ่งเหนือความสามารถของเขาท่ีจะเปล่ียน

ข้อความนัน้ ในทํานองเดียวกนั ผู้ รับใช้เป็นเพียงผู้สง่สารจากพระเจ้ามายงัคนทัง้หลาย เขาไมอ่าจเปล่ียนพระวจนะของพระเจ้าได้ 

 ข้อพระคัมภีร์ที่คริสเตียนผ้เอาชนะบาปของตนเสมอู ต้องเข้าใจ มีข้อพระคมัภีร์ท่ีสําคญัหลายข้อท่ีเราจะต้องเข้าใจ 

เพ่ือท่ีจะรู้สถานภาพของคริสเตียนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความผิดบาปและความบริสทุธิ หนงัสือโรมบทท่ี ์ 6 และ 8 เป็นคําอธิบายท่ี

ดีเก่ียวกบัการใช้ชีวิตคริสเตียน 

 กฎแห่งบาป (โรม 7:20) เปาโลสอนว่า มีกฎแห่งบาปในโลกนีท่ี้ย่ิงใหญ่กว่าธรรมบญัญัติของโมเสสและกฎแห่งจิตใจ 

นัน่คือ ทัง้ธรรมบญัญัติในพระคมัภีร์เก่า และการยินยอมทางความคิดและเหตผุลไม่มีอํานาจท่ีจะเอาชนะธรรมชาติความบาปท่ีมี

อยูใ่นมนษุย์ได้ กฎแหง่บาปนีเ้รียกอีกอยา่งวา่ธรรมชาติความบาป มนษุย์คนเก่า นิสยัเก่า อาดมัคนแรก และเนือ้หนงั 
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 กฎของพระวิญญาณ (โรม 8:2) กฎของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นกฎเดียวท่ีย่ิงใหญ่กว่ากฎแห่งบาป เป็นกฎเดียวท่ี

สามารถทําให้มนษุย์เป็นอิสระจากอํานาจของความบาปได้ เพราะธรรมชาติใหม่จะเกิดขึน้ในมนุษย์เม่ือเขาได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ ธรรมชาติใหม่นีไ้ม่ต้องการทําความบาป แต่มี์ บทบญัญัติและพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในธรรมชาตินัน้ เราจะต้องเข้าใจ

วา่การทําความดีไมส่ามารถแทนท่ีกฎของพระวิญญาณได้ 

 “ผ้ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผ้นัน้ไม่กระทําบาปู ู ” (1ยอห์น 3:9) ข้อพระคมัภีร์นีมี้ความหมายว่าบตุรของพระเจ้าไม่

ปฏิบติัสิ่งท่ีเป็นบาป เขาไม่ต้องการท่ีจะทําบาปเพราะเขาได้รับธรรมชาติใหม่ “เพราะสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่กบัผู้นัน้และเขา

กระทําบาปไม่ได้ เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า” ข้อพระคมัภีร์นีห้มายความว่าคริสเตียนซึ่งเป็นเหมือนกบัพระเจ้าผู้ เป็นพระบิดาของ

เขา จะเกลียดชงัความบาปและไม่สามารถทนต่อความบาปในชีวิตของตนได้ ไม่ได้หมายความว่าเขาขาดความสามารถท่ีจะทํา

ความผิดบาปได้ เพราะจะขดักบัคําสัง่สอนใน 1ยอห์น 1:8 และ 2:1 ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างอธิบายความหมายของข้อพระคมัภีร์นัน้ 

หากมีอาหารอย่างหนึ่งท่ีเม่ือท่านรับประทานแล้วจะป่วย ท่านจะพดูว่า “ขอโทษครับ แต่ผม/ดิฉนัไม่สามารถทานอาหารนีไ้ด้” หาก

การกระทําบางอย่างไม่น่าสนใจหรือขดักบัหลกัธรรมของท่าน ท่านจะพดูว่า “ผม/ดิฉนัไม่สามารถทําสิ่งนีไ้ด้” ในทัง้สองกรณี คําว่า 

“ไม่สามารถ” ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีความสามารถทางร่างกาย แต่หมายความว่าท่านไม่สามารถทําได้เพราะลกัษณะ

ธรรมชาติของท่านหรือความรู้ของท่าน ในทํานองเดียวกนั คริสเตียนจะไม่ทําความบาปเพราะธรรมชาติใหม่ของเขาห้ามไม่ให้เขา

ทํา ตราบเท่าท่ีธรรมชาตินีเ้ป็นตวัควบคมุ คริสเตียนจะไม่ทําความบาป พระวิญญาณบริสทุธิทรงให้ฤทธิอํานาจและชยัชนะเหนือ์ ์

ความบาป “พระวจนะของพระเจ้าดํารงอยูใ่นทา่นทัง้หลาย และทา่นชนะมารร้ายนัน้แล้ว” (1ยอห์น 2:14) 

 ตายต่อบาป (โรม 6:2) “พวกเราท่ีตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้” ข้อพระคมัภีร์ข้อต่อๆ มานัน้กลา่ว

วา่เราคนเก่าได้ถกูตรึงไว้กบัพระคริสต์แล้ว (ผ่านทางการกลบัใจใหม่) เพ่ือท่ีเราจะไม่รับใช้ความผิดบาปอีกต่อไป “เพราะว่าผู้ ท่ีตาย

แล้ว ก็พ้นจากบาป” (โรม 6:7) คริสเตียนต้องเข้าใจวา่เขาได้ตายตอ่ความบาปและได้เป็นอิสระจากความบาปแล้ว การตายต่อบาป

หมายความวา่อยา่งไร คนตายมีอารมณ์อะไรบ้าง และเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหากท่านตบหน้าเขาหรือเอาเงินหนึ่งล้านเหรียญไป

ไว้ตรงหน้า แน่นอนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึน้เพราะเขาตายไปแล้ว ดงันัน้หากเราตายต่อบาป สิ่งยัว่ยวนให้ทําความบาปทัง้หลายไม่

ควรจะทําให้เราเกิดปฏิกิริยาใดๆ หากเราตายอย่างแท้จริงแล้วและไม่ทําความบาปในชีวิตของเรา แล้วใช้ชีวิตท่ีบริสทุธิ ชีวิตค์ ริส

เตียนก็จะเป็นเร่ืองง่าย แตห่ากเราคร่ึงเป็นคร่ึงตาย จะเป็นเร่ืองยากและในท่ีสดุ เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะมีชีวิตอยูเ่พ่ือพระเจ้า 

 การแยกออกจากพระเจ้า (โรม 8:38-39) ไม่มีสิ่งใดเลยท่ีสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ มารซาตาน 

ทูตสวรรค์ มนุษย์ การทดลอง ความลําบาก เวลาหรือสถานการณ์ต่างๆ ไม่มีอํานาจท่ีจะแยกเราออกจากพระเจ้าได้ ไม่มีใคร

สามารถนําเราออกจากพระหตัถ์ของพระบิดาได้ แม้แต่ซาตานก็ไม่สามารถทําได้ (ยอห์น 10:29; 1ยอห์น 5:18) อย่างไรก็ตาม ตวัค

ริสเตียนเองอาจทําลายความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดของตนกบัพระเจ้าได้เน่ืองจากความไม่เช่ือและไม่เช่ือฟังของเขา และเขาอาจหนั

หลงัไปจากพระเจ้าได้ (ดโูรม 11:20-22; 2เปโตร 2:20-22) 

 “ถ้าเราทัง้หลายว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง” (1ยอห์น 1:8) มีผู้ ใช้ข้อพระคมัภีร์นีอ้ย่างผิดๆ หลายต่อหลายครัง้

เพ่ือใช้สอนหลกัความเช่ือท่ีไม่ถกูต้อง ข้อพระคมัภีร์นีไ้ม่ได้กล่าวถึงการกระทําความบาปแต่กล่าวถึงธรรมชาติความบาปท่ีอยู่ใน

มนษุย์ทกุคน แม้วา่คนๆ หนึง่ได้บงัเกิดใหมอี่กครัง้ ธรรมชาติเดิมยงัอยูอ่ยา่งสงบในเขา แตเ่ขายงัไมไ่ด้รับขึน้ไปและยงัรอคอยเพ่ือให้

กายได้รอดตายอยู่ (โรม 8:23) ดงันัน้ ยอห์นจึงสอนว่า เรายงัมีความสามารถท่ีอาจทําความบาปได้อยู่ ใครก็ตามท่ีคิดว่าธรรมชาติ

ความบาปได้ถกูทําลายไปแล้วในเวลาหนึ่งเวลาใดในชีวิตคริสเตียนของเขา คนๆนัน้ก็หลอกตวัเอง แม้ว่ามีเส้นแบ่งระหว่างผู้ ท่ีเช่ือ

และธรรมชาติความบาป แตธ่รรมชาติหรือความสามารถท่ีจะทําความบาปนัน้ยงัคงมีอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตนีุ ้เราจึงต้องมีทศันคติ

แบบ “ตายตอ่บาป”  

 สิ่งสําคญัคือว่าพระเจ้าทรงให้ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ประกอบด้วยอํานาจพอท่ีจะไม่ทําความบาปอีกต่อไป ไม่มีคําว่าธรรมิก

ชนคนบาป พระเจ้าทรงประทานลกัษณะของพระเจ้าและความเกลียดชงับาปแก่ธรรมิกชน พระวิญญาณบริสทุธิทรงสถิตอยู่อย่าง์

ถาวรเพ่ือช่วยคริสเตียนในการต่อสู้กบัความผิดบาป เราอาจพดูได้ว่าคริสเตียนมีอํานาจเหนือธรรมชาติชัว่ร้ายหรือคนเก่าเหมือน
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เช่นมีอํานาจเหนือวิทย ุถ้ารายการวิทยไุม่เหมาะสมสําหรับคริสเตียน เขาก็เพียงแต่ปิดวิทยนุัน้ เขามีอํานาจท่ีจะป้องกนัไม่ให้วิทยุ

นัน้นําความชัว่ร้ายมาสู่ความคิดของเขา ในทํานองเดียวกนั คริสเตียนมีอํานาจเหนือความบาป หากพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรง

ครอบครองในชีวิตของเขา เขาจะสามารถ “ปิด” ความบาปได้เม่ือความบาปนัน้พยายามจะเข้ามา ดงันัน้ หากคริสเตียนทําบาป ก็

จะเป็นเพราะว่าเขาไม่ให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงควบคมุในเร่ืองนัน้อย่างเต็มท่ี เขายอมให้ตนเองตกอยู่กบันายอีกคนหนึ่ง และ

กลายเป็นทาสของนายนัน้ (โรม 6:16) ไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่าคริสเตียนเก้าสิบเปอร์เซนต์ หรือคริสเตียนท่ีทําความผิดบาป “ผู้ ท่ีกระทํา

บาปก็มาจากมาร” (1ยอห์น 3:8) 

 คริสเตียนเป็นคนบาปหรือไม่ ตามข้อพระคมัภีร์ข้างต้นแล้ว คําตอบของคําถามนีต้้องเป็น “ไม่เป็น” เราซึง่เป็นคริส

เตียนไม่ใช่คนบาป เราเคยเป็นคนบาปแต่เราได้รับความรอดและตอนนีก็้เป็นบตุรของพระเจ้า สถานภาพของคริสเตียนท่ีทําความ

บาปคืออะไร อย่างท่ีเราได้เห็นแล้ว บคุคลผู้ นีไ้ด้ปลอ่ยให้ตวัเองตกอยู่ใต้อิทธิพลของซาตานและธรรมชาติความบาป เขาควรจะรีบ

ไปหาพระองค์ผู้ทลูขอและท่ีปรึกษาซึ่งคือพระเยซูคริสต์ในทนัที (1ยอห์น 2:1) เพราะในเวลานี ้พระเยซูทรงดํารงตําแหน่งมหา

ปโุรหิตของเรา เราสามารถสารภาพความผิดบาปตอ่พระองค์ได้โดยตรง และพระองค์จะทรงให้อภยัเรา (ฮีบรู 4:14; 1ยอห์น 1:9) 

 การอธิษฐานเพียงลาํพัง เพราะการสารภาพความบาปตอ่พระเยซูเป็นวิถีทางท่ีคริสเตียนจะได้รับการให้อภยัความบาป

ท่ีเขาได้ทํา การอธิษฐานเพียงลําพังจึงเป็นสิ่งท่ีสําคญัมาก คริสเตียนไม่ควรรอท่ีจะมาโบสถ์เพ่ือสารภาพความบาป แต่ต้อง

สารภาพความผิดบาปในทนัที และทลูขอให้ทรงให้อภยัความบาป การอธิษฐานเพียงลําพงัคือการส่ือสารของเรากบัพระเจ้า ไม่ว่า

พระวิญญาณในเราทรงทําการทลูขอ หรือเราทลูขอด้วยคําพดู เราทกุคนต้องสํารวจใจของเราและทลูขอให้พระเจ้าชําระล้างเราจาก

ความบาปและความผิดท่ีซ่อนอยู่ (1โครินธ์ 11:31) เราต้องทลูขอการสัง่สอนและชีนํ้าจากพระวิญญาณ การอธิษฐานเหลา่นีไ้ม่

จําเป็นต่อเอ่ยขึน้ในท่ีประชุม เพราะเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองระหว่างบุคคลกับพระเจ้า นอกจากนี ้การอธิษฐานยงัเป็นวิถีทางท่ีเราจะใช้

อํานาจท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ไว้กบัเราได้ 

 มลทินของเนือ้หนัง และวิญญาณจิต (2โครินธ์ 7:1) เปาโลตกัเตือนว่า “ให้เราชําระตวัเราให้ปราศจากมลทินทกุ

อยา่งของเนือ้หนงั และวิญญาณจิต และจงทําให้มีความบริสทุธิครบถ้วนโดยความเกรงกลวัพระเจ้า์ ” ในข้อพระคมัภีร์นี ้“เนือ้หนงั” 

หมายถึงสว่นประกอบทางร่างกาย ในขณะท่ี “วิญญาณจิต” หมายถึงสว่นประกอบทางวิญญาณในมนษุย์ สิ่งแรกท่ีต้องสงัเกตคือ

ว่าเราไม่สามารถแยกวิญญาณออกจากเนือ้หนงัในโลกนีไ้ด้ ตวัอย่างเช่น มทัธิว 5:28 ถือว่าใจกําหนดัในหญิงคนหนึ่งเป็นการลว่ง

ประเวณีในใจแล้ว เป็นความผิดบาปของวิญญาณจิตแม้ว่าการลว่งประเวณียงัไม่เกิดขึน้ในเนือ้หนงัก็ตาม แต่ในสายพระเนตรของ

พระเจ้าสิง่นัน้ถือเป็นความผิดบาป ในสายพระเนตรของพระเจ้าความเกลียดชงัในใจเป็นเหมือนการฆาตกรรม ดงันัน้เปาโลสอนให้

เราชําระล้างความคิดของเราและชําระล้างการกระทําของเนือ้หนัง เราต้องชําระล้างทัง้เนือ้หนังและวิญญาณจิตเพ่ือให้เป็นผู้

บริสทุธิในสายพระเนตรของพระเจ้า์  

 เนือ้หนงัเป็นเพียงท่ีอยูอ่าศยัของวิญญาณจิต เม่ือบคุคลได้บงัเกิดใหม่ ความขดัแย้งจะเกิดขึน้ในทนัที ความขดัแย้งนีเ้ป็น

สงครามระหว่างเนือ้หนงัและวิญญาณ เราจะต้องเข้าใจสงครามท่ีเกิดขึน้ในชีวิตคริสเตียนนี ้ พระวิญญาณบริสทุธิจะทรงชนะ์

สงครามนีเ้พ่ือเราหากเราปฏิบติัตามการชีนํ้าท่ีพระองค์ทรงประทานแก่เรา (2ทิโมธี 2:5) 

 สารของซาตาน ผีมารพยายามทําให้เราเช่ือว่าเราไม่สามารถมีชีวิตบริสทุธิได้เพราะเราอยู่ในเนือ้หนงัและเนือ้หนงันัน้์

อ่อนกําลงั มนัต้องการให้เราเช่ือว่าเราต้องทําความบาปทกุวนั แต่ความจริงคือพระเจ้าทรงสัง่ให้เราเป็นผู้บริสทุธิ จริง์ อยู่ท่ีว่าเนือ้

หนงันัน้อ่อนกําลงัแต่ในเนือ้หนงันัน้ พระเยซูได้ทรงปรับโทษบาป (โรม 8:3) พระคริสต์ทรงอยู่ในเนือ้หนงัเพ่ือว่าด้วยความตายของ

พระองค์ พระคริสต์จะทําลายซาตานผู้ซึง่มีอํานาจเหนือความตายได้ (ฮีบรู 2:14) พระเยซูทรงเอาชนะความบาปในเนือ้หนงัได้และ

ทรงเป็นตวัอย่างให้แก่เรา เราก็เช่นเดียวกนัสามารถเอาชนะความบาปในเนือ้หนงัได้เพราะเรามีพระวิญญาณของพระคริสต์อยู่ใน

เรา 

 ความสมบรณ์ู  พระคมัภีร์สอนเราว่าให้เราเติบโตสมบรูณ์ขึน้ ฮีบรู 6:1 กลา่วว่า “ขอให้เราไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่” และฟี

ลิปปี 3:15 กลา่วถึง “เราซึง่เป็นผู้ ใหญ่” เอเฟซสั 4:12 สอนว่าพระเจ้าทรงให้ผู้ รับใช้พระองค์ “เตรียมธรรมิกชนให้จําเริญขึน้” ความ
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สมบรูณ์อยา่งแท้จริงกบัความสมบรูณ์เพิ่มขึน้เร่ือยๆ (มากกวา่แตก่่อน) มีความแตกตา่งกนั เราทกุคนมุ่งมัน่เพ่ือความสมบรูณ์อย่าง

แท้จริงเหมือนเช่นพระเยซูคริสต์ทรงเป็น แม้ว่าในขณะท่ีอยู่ระหว่างขัน้ตอนเพ่ือให้สมบูรณ์ขึน้ อาจถือได้ว่าเราสมบูรณ์เพิ่มขึน้

เร่ือยๆ (มากขึน้กว่าแต่ก่อน) หากเราเติบโตอย่างเหมาะสม ยกตวัอย่างเช่น เด็กอายหุนึ่งเดือนอาจจะเป็นเด็กท่ีสมบรูณ์ได้แม้ว่าไม่

มีฟัน ไม่สามารถคิดคํานวณได้อย่างเต็มท่ี ไม่สามารถเดินและพดูได้ แต่เด็กนัน้สมบรูณ์ขึน้เร่ือยๆ เพราะเด็กนัน้พฒันาในอตัราท่ี

เหมาะสมสําหรับอายขุองตวั ในระยะเวลาสิบปีหากเด็กนีย้งัพดูและเดินไม่ได้ เด็กนีจ้ะไม่เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ช่อของแอปเปิลใน

ฤดใูบไม้ผลไิมไ่ด้เป็นผลแอปเปิลแตไ่มไ่ด้หมายความวา่ช่อนัน้ไมส่มบรูณ์ ในเวลาต่อมาดอกตมูนัน้จะพฒันาไปสูล่กูกลมเลก็สีเขียว

และในท่ีสดุก็จะสกุ ในแต่ละขัน้ตอนแอปเปิลนัน้สมบูรณ์ สิ่งนีส้อนเราว่าเราสามารถเช่ือฟังคําตกัเตือนเพ่ือให้จําเริญขึน้ได้ เรา

จะต้องเรียนรู้ เติบโตขึน้ และแก้ไขข้อผิดของเรา เราต้องไม่หยดุอยู่กบัท่ีท่ีเราเคยอยู่เม่ือเรามีประสบการณ์การบงัเกิดใหม่เป็นครัง้

แรก 

 การเข้าใจระดับความสมบรณ์ที่แตกต่างกัน ู บางคนสามารถพฒันาตนได้เร็วกว่าคนอ่ืนๆ เม่ือผู้ ท่ีมีครอบครัวเป็นคริส

เตียนอยู่แล้วได้บงัเกิดใหม่ พวกเขาได้เร่ิมต้นด้วยรากฐานท่ีดีและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ส่วนคนอ่ืนท่ีมีครอบครัวท่ีไม่ได้

เช่ือพระเจ้าจะต้องเปล่ียนแปลงความคิดและวิธีคิดทัง้หมด ดงันัน้กลุ่มคนสองกลุ่มอาจมีระดบัความสมบรูณ์ต่างกนัแม้ว่าทัง้สอง

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในเวลาเดียวกนั เราต้องไม่กล่าวโทษเขา ์ (มทัธิว 7:1) โดยเฉพาะอย่างย่ิงธรรมิกชนควรจะระวงัไม่ว่า

กลา่วบคุคลอ่ืนหากเขาไมส่ามารถทําได้ตามมาตรฐานของความบริสทุธิ เพราะเป็นหน้าท่ีของผู้ รับใช้และพระวิญญาณบริสทุธิท่ีจะ์ ์

รับผิดชอบทําให้ธรรมิกชนใหมไ่ด้สมบรูณ์ขึน้ 

 ไม่เฉพาะธรรมิกชนเท่านัน้ท่ีจะมีระดบัความสมบรูณ์ท่ีแตกต่างกนั คริสตจกัรต่างๆ ก็เช่นเดียวกนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัภมิูหลงั

และรากฐานของธรรมิกชนทัง้หลายและยงัขึน้อยูก่บัผู้ รับใช้ด้วย ผู้ รับใช้บางคนไมส่อนห้ามเร่ืองใดๆ เลย ดงันัน้ ฝงูแกะของเขาจึงไม่

สามารถจําเริญขึน้ได้ ผู้ รับใช้พระเจ้าบางคนสร้างคริสตจักรบนพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ลกัษณะนิสยัของตัวเอง สมาชิกจึง

สามารถจําเริญขึน้เป็นคนดีรอบคอบได้ 

 ขอให้เราไปส่ความเป็นผ้ใหญู่ ู  วตัถปุระสงค์ของบทนีคื้อเพ่ือพิสจูน์ว่าความบริสทุธิเป็นคําสัง่ท่ีต้องเช่ือฟังทกุวนัในชีวิต์

ของคริสเตียนแต่ละคน “ท่านทัง้หลายจงเป็นคนบริสทุธิ เพราะเรา์ บริสทุธ์ิ” (1เปโตร 1:16) เน่ืองจากพระเจ้าทรงสัง่ให้เราเป็นผู้

บริสทุธิ เรารู้ว่าพระองค์จะทรงให้ความสามารถท่ีจะทําเช่นนัน้์ แก่เรา เพราะพระองค์จะไม่ทรงขอให้เราทําสิ่งท่ีเราไม่สามารถทําได้ 

เราได้รับความบริสทุธิและความชอบธรรมผ่านทางพระวิญญาณบริสทุธิ ์ ์ “แต่ท่านได้รับการชําระแล้ว ได้รับการทําให้บริสทุธิแล้ว ์

ได้รับการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา” (1โครินธ์ 6:11) เราต้อง

ดําเนินชีวิตท่ีบริสทุธิต่อไปเพ่ือ์ ให้ปราศจากตําหนิหรือด่างพร้อย (เอเฟซสั 5:27) หากเราทําให้เกิดรอยยบัหรือมลทิน ก็จะต้องชําระ

ล้างออกไปโดยทนัทีด้วยพระโลหิตของพระเยซดู้วยการกลบัใจใหม ่(1ยอห์น 2:1) 

 พระวิญญาณบริสทุธิทรงให้เราสามารถมีชีวิตท่ีแยกออกมาได้์  ดงันัน้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของเราท่ีจะอนญุาตให้พระ

วิญญาณบริสทุธ์ิทรงครองราชย์ในชีวิตของเรา และรักษาให้ธรรมชาติเก่าตายตอ่ความบาปและโลกนี ้

 เราได้รับความชอบธรรม (เป็นผู้ถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า) เราสามารถมีชีวิตท่ีบริสทุธิได้ ขอให้เราไปสู่ความ์

เป็นผู้ ใหญ่ ขอให้เราไม่เพียงแต่มีประสบการณ์การบงัเกิดใหม่และพกัอยู่บนรากฐานนัน้เท่านัน้ แต่ให้เราเติบโตขึน้และสร้างตนขึน้ 

ให้เราประกอบด้วยพระวิญญาณอยา่งเตม็เป่ียมและได้รับการชําระล้างไมใ่ห้มีมลทิน ขอให้เราไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ 
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2. ชีวติคริสเตยีน 
 

 “คนชอบธรรมมีชีวิตดํารงอยูโ่ดยความเช่ือ” (กาลาเทีย 3:11) 

 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนัน้ คือความรัก ความปลาบปลืม้ใจ สนัติสขุ ความอดกลัน้ใจ ความปรานี ความดี ความสตัย์

ซ่ือ ความสภุาพออ่นน้อม การรู้จกับงัคบัตน” (กาลาเทีย 5:22-23) 

 วิถีชีวิตคริสเตียน เม่ือคริสเตียนพดูถึงความบริสทุธิ เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเน้นเร่ืองกฎ ข้อบงัคบั สิ่งท่ีควรทําหรือไม่ควรทํา ์

แต่เม่ือเขียนหนังสือในเร่ืองนี ้เป็นเร่ืองยากท่ีจะชีเ้ฉพาะเจาะจง กล่าวอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาโดยไม่เส่ียงว่าจะดูเหมือน

ยึดถือระเบียบมากเกินไป บทนีจ้ะช่วยให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้เหมาะสมถกูต้องโดยอธิบายถึงลกัษณะสําคญัในการดําเนินของคริส

เตียน ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความเช่ือและเสรีภาพ ไม่ใช่ชีวิตแห่งกฎระเบียบหรือความจําเจ แทนท่ีจะพยายามเพียงแค่ไม่ทํา

ผิด เราพยายามท่ีจะทําให้เกิดผลเพ่ือให้พระเจ้าทรงพอพระทยั กล่าวอย่างง่ายๆ คือเราต้องการเลียนแบบพระคริสต์ บทนีจ้ะ

อธิบายความสําคญัของประสบการณ์คริสเตียน บทตอ่ๆ ไปจะวิเคราะห์สิง่ท่ีเราเช่ือวา่เป็นปัญหาสําคญัในโลกปัจจบุนั แต่ขอให้เรา

จําไว้ว่า เนือ้หาของหนงัสือทัง้หมดจะเป็นไปตามแนวคิดท่ีอยู่ในบทนี ้ กล่าวคือ เราดํารงชีวิตอยู่โดยความเช่ือไม่ใช่การกระทํา 

ประสบการณ์คริสเตียนเป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งจากความผิดบาปและธรรมบญัญัติ ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการอทุิศตวัแด่พระ

เจ้า และเราแสดงความบริสทุธิโดยการเลียนแบบชีวิตของพระคริสต์และโดยการ์ แสดงผลของพระวิญญาณ 

 วัตถุประสงค์ของความบริสุทธิในชีวิตของเรา์  เหตผุลแรกของความบริสทุธ์ิคือเพ่ือให้พระเจ้าทรงพอพระทยัเพ่ือ

พระองค์เอง พระองค์ทรงซือ้เราด้วยพระโลหิตของพระองค์และเราไม่ได้เป็นเจ้าของตวัเอง แต่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของเรา (1โครินธ์ 

6:19-20; 1เปโตร1:18-19) ดงันัน้ เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่เพ่ือตวัเราเองแต่เราต้องมีชีวิตอยู่เพ่ือพระคริสต์ (2โครินธ์ 5:15) 

วตัถปุระสงค์ท่ีสองของความบริสทุธิคือเพ่ือให้ผู้ อ่ืนรู้จกัพระคริสต์ เราทําให้ผู้ อ่ืนสนใจและนําพวกเขามา์ หาพระองค์ได้ด้วยชีวิตของ

เรา และสดุท้าย เรารู้ว่าชีวิตแห่งความบริสทุธ์ิของคริสเตียนเป็นแผนการท่ีดีท่ีสดุสําหรับชีวิตของเรา เราจะได้รับผลประโยชน์ทัง้

ตอนนีแ้ละในชีวิตหน้า 

 ความเช่ือและการกระทาํ ในการมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราได้รับความรอดด้วยความเช่ือไม่ใช่ด้วย

การกระทํา (กาลาเทีย 2:16; เอเฟซสั 2:8-9) ความเช่ือนําเราไปสู่การกลบัใจใหม่ ความเช่ือท่ีแท้จริงจะทําให้เราเช่ือฟังพระวจนะ

ของพระเจ้า จะนําเราไปสูก่ารรับบพัติศมาในนํา้และการรับบพัติศมาในพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (มาระโก 16:16-17; ยอห์น 7:38-39) 

เหตใุนการมีความบริสทุธินัน้จะต้องเป็นความเช่ือไม่ใช่การกระทํา เราเช่ือฟังพระ์ วจนะของพระเจ้าเพราะเราเช่ือว่าพระวจนะนัน้

เป็นความจริงและเป็นสิ่งดีสําหรับเรา เราไม่ได้ใช้ชีวิตบริสทุธิเพ่ือท่ีเราจะได้รับความรอดหรือเพ่ือให้พระเจ้า์ ทรงพอพระทยัเรา

มากกวา่คนอ่ืน เพราะเราไมส่ามารถทําให้ตวัเองบริสทุธิได้หรือทําให้ตวัเองรอดได้ ความรอดของเราขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ของเรา์

กบัพระเยซคูริสต์เทา่นัน้  

 ถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับความรอดเพราะการกระทําของเรา ความเช่ือจะนําเราให้กระทําบางสิ่งบางอย่าง ความเช่ือจะทําให้

เกิดการกระทําขึน้เพราะ “ความเช่ือก็เช่นเดียวกนั ถ้าไมป่ระพฤติตามก็ไร้ผล” (ยากอบ 2:17) เราแสดงความเช่ือในพระเจ้าและพระ

วจนะของพระองค์ออกมาด้วยการกระทําของเราและด้วยชีวิตประจําวนัของเรา ยากอบกลา่วว่า “จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเช่ือ

ของท่าน ท่ีไม่มีการประพฤติตาม และด้วยการประพฤติตาม ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเช่ือของข้าพเจ้า” (ยากอบ 2:18) 

เปาโลเขียนจดหมายไปหาทิตสัเพ่ือ “คนทัง้หลายท่ีเช่ือในพระเจ้าแล้วจะได้อตุสา่ห์กระทําการดี” (ทิตสั 3:8) บทสรุปก็คือ เราไม่

สามารถเป็นผู้บริสทุธิได้ด้วยความพยายามของเราเอง แต่์ เราสามารถเป็นผู้บริสทุธิได้หากเราเช่ื์ อในพระเยซูและให้พระวิญญาณ

ของพระองค์ทรงทําการในเรา 

 พระเยซเูสดจ็มาเพ่ือช่วยเราให้รอดพ้นจากธรรมบญัญัติและจากการกระทําอนัเกิดจากธรรมบญัญัติ นอกจากนี ้พระองค์

ยงัทรงช่วยเราให้พ้นจากความบาป เราไม่ใช่ทาสของความบาปและธรรมบญัญัติอีกต่อไป แต่เรามีอิสระท่ีจะเลือกได้ เรามีอิสระท่ี

จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าและใช้ชีวิตเหนือความผิดบาปได้ เรามีเสรีภาพแบบคริสเตียนแต่เราต้องไม่ใช้เสรีภาพนัน้เพ่ือ
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ปลอ่ยตวัไปในการกระทําทางฝ่ายเนือ้หนงัหรือใช้ในทางท่ีจะขดัขวางผู้ อ่ืน “ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ท่ีทรงเรียกท่านก็เพ่ือให้มีเสรีภาพ 

อยา่เอาเสรีภาพของทา่นเป็นช่องทางท่ีจะปลอ่ยตวัไปตามเนือ้หนงั แตจ่งรับใช้กนัและกนัด้วยความรักเถิด” (กาลาเทีย 5:13) เราไม่

จําเป็นต้องมีธรรมบญัญัติเพราะว่าหากเราเดินตามพระวิญญาณ เราจะได้รับความชอบธรรมทัง้หมดท่ีธรรมบญัญัติพยายามท่ีจะ

ให้กบัเราแตก็่ไมส่ามารถให้ได้ ก่อนหน้าท่ีพระคริสต์จะเสดจ็มา มนษุย์พยายามท่ีจะทําให้ธรรมบญัญติัสมบรูณ์ด้วยการกระทําและ

ความพยายามของตนเอง แต่เขาก็ล้มเหลวเพราะอ่อนแอในเนือ้หนงัและจํานนต่อความบาป หลงัจากพระคริสต์เสด็จมา เรามี

อิสระจากการครอบงําของความบาปและความออ่นแอของเนือ้หนงั เราสามารถดําเนินตามพระวิญญาณและทําให้ความชอบธรรม

แหง่ธรรมบญัญติัสมบรูณ์ด้วย (โรม 8:1-4) 

 งานของพระวิญญาณ พระวิญญาณทรงให้บพัติศมาเราเข้าไปในกายของพระคริสต์ (1โครินธ์ 12:13) และรับเราเข้าสู่

ครอบครัวของพระเจ้า (โรม 8:15-16) อีกนยัหนึ่ง พระวิญญาณทรงให้ธรรมชาติใหม่แก่เรา ธรรมชาติใหม่นีเ้ป็นพระวิญญาณของ

พระคริสต์ เพราะพระคริสต์ทรงอยู่ในเรา (โรม 8:9; โคโลสี 1:27) เรามีพระทยัของพระคริสต์ (1โครินธ์ 2:16; ฟีลิปปี 2:5) พระคริสต์

ได้ทรงก่อร่างขึน้ในตวัเรา (กาลาเทีย 4:19) พระวิญญาณของพระเจ้าทรงตัง้เราไว้ให้เป็นตามลกัษณะพระฉายของพระคริสต์ (โรม 

8:29) เราสามารถมีชีวิตอยู่อย่างบริสทุธิได้์ ด้วยการให้พระทยั ลกัษณะนิสยัและพระประสงค์ของพระคริสต์เกิดขึน้แทนจิตใจ 

ลกัษณะนิสยัและความต้องการของเรา พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่บนโลก 33 ปีเพ่ือเป็นแบบอย่างให้เราปฏิบติัตาม (1เปโตร 2:21-24) 

พระองค์สิน้พระชนม์และฟื้นขึน้มาอีกครัง้เพ่ือเอาชนะความผิดบาปและความตาย และเพ่ือให้อํานาจแก่เราในการทําตาม

แบบอยา่งของพระองค์ (โรม 8:3-4) 

 จริงๆแล้ว ความบริสทุธิคือ์ การอนุญาตให้พระวิญญาณและลกัษณะนิสยัของพระคริสต์ส่องผ่านเรา เราต้องการท่ีจะ

แสดงให้เหน็พระวิญญาณของพระองค์ เราต้องการทําให้พระองค์พอพระทยัและต้องการเป็นเหมือนพระองค์ เราต้องการมีชีวิตอยู่

เหมือนท่ีพระองค์ได้ทรงมีชีวิตยู่และทําในสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงกระทํา เราต้องการแสดงลกัษณะของพระเยซูคริสต์ออกมา ด้วย

วิธีการนีเ้อง เราจงึเป็นแบบอย่างท่ีมีชีวิตของคริสตศาสนา เราจึงเป็นจดหมายจากพระคริสต์และเขียนโดยพระวิญญาณท่ีเปิดออก

ต่อโลกนี ้(2โครินธ์ 3:2-3) การดีท่ีพระองค์ทรงก่อขึน้ในเราจะนําคนทัง้หลายมาหาพระเจ้า และพวกเขาจะสรรเสริญพระองค์ 

(มทัธิว 5:16) 

 ลักษณะของคริสเตียน อะไรเป็นลกัษณะของคริสเตียน (ผู้ ท่ีเป็นเหมือนพระคริสต์) กาลาเทีย 5:22-23 เขียนบอกไว้โดย

เรียกว่าผลของพระวิญญาณ หากเรามีพระวิญญาณอยู่ในเรา เราจะมีผลของพระวิญญาณ ในขณะท่ีการพูดภาษาต่างๆ เป็น

หมายสําคญัในการได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ หลกัฐานท่ีคงอยู่์ ท่ีแสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสทุธิสถิตอยู่ในชีวิต์

คือ การสําแดงผลของพระวิญญาณ เปาโลบอกรายช่ือของผลทางฝ่ายวิญญาณ 9 อย่างคือ ความรัก ความปลาบปลืม้ใจ สนัติสขุ 

ความอดกลัน้ใจ ความปรานี ความดี ความสตัย์ซ่ือ ความสภุาพอ่อนน้อม การรู้จักบงัคบัตน และเปโตรได้กล่าวถึงคุณสมบติั 8 

อยา่งท่ีจะทําให้เราเกิดผลในพระคริสต์ซึง่คือ ความเช่ือ คณุธรรม ความรู้ ความเหน่ียวรัง้ตน ขนัติ ธรรม ความรักฉนัพ่ีน้อง ความรัก

คนทัว่ไป (2เปโตร 1:5-10) ความสตัย์ซ่ือ (ความเช่ือ) และการรู้จกับงัคบั (ความเหน่ียวรัง้ตน) มีอยู่ในทัง้สองรายการ คณุธรรมและ

ธรรมอยู่ในเร่ืองความดี ความรักฉันพ่ีน้องและความรักคนทัว่ไปอยู่ในเร่ืองความรัก และขนัตินัน้คล้ายคลึงกบัความอดกลัน้ใจ 

ดงันัน้หนงัสือ 1เปโตร 2:21-24 บนัทกึลกัษณะบางประการของพระคริสต์ไว้สําหรับเราเพ่ือให้ทําตาม ในข้อความนีเ้ปโตรบอกกบั

เราว่าพระคริสต์ทรงไม่มีความผิดบาปหรือมารยา (การหลอกลวง) และอธิบายเก่ียวความรัก ความอดทน ความเหน่ียวรัง้ตนและ

ความเช่ือของพระองค์ในขณะท่ีพระองค์ทรงทนทกุข์เพ่ือความผิดบาปของเรา 

 เราจะกล่าวถึงทศันคติและลกัษณะเหล่านีต้่อไปในหนงัสือเล่มนี ้และเพ่ือเป็นพืน้ฐานต่อไป เราอยากจะกล่าวถึงผลของ

พระวิญญาณทัง้ 9อย่างท่ีอยู่ในหนงัสือกาลาเทียบ้าง ในขณะท่ีท่านอ่าน ขอให้ระลกึว่า สิ่งเหล่านีคื้อผลท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้

เรามีและเป็นผลท่ีจะดงึดดูคนบาปมาหาข่าวประเสริฐ 

 ความรัก ความรักเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุในชีวิตคริสเตียนของเรา เป็นเหตเุหมาะสมเพียงอย่างเดียวในการรับใช้พระเจ้า เรา

ได้รับคําสัง่ให้รักพ่ีน้องคริสเตียน รักเพ่ือนบ้านของเรา และแม้กระทัง่รักศตัรูของเรา หากเราไม่รักเพ่ือนมนษุย์แล้ว เราก็ไม่รักพระ
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เจ้า หากเรารักโลกนี ้เราก็ไม่รักพระเจ้า ความรักเป็นบททดสอบการเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง หากเราเข้าใจว่าจริงๆ แล้วความรัก

หมายความวา่อยา่งไร เราจะสามารถปฏิบติัตามคําสอนเก่ียวกบัความบริสทุธ์ิตามพระคมัภีร์ได้ ยกตวัอยา่งเช่น ความรักซึง่กนัและ

กนัจะกําจดัความอิจฉาริษยา การทะเลาวิวาท การนินทาว่าร้าย การบ่นอบุอิบและความขมข่ืนในใจออกไป ความรักต่อพระเจ้าจะ

กําจดันิสยัทางโลกและการไม่เช่ือฟัง แต่หากเราไม่รักทัง้พระเจ้าและมนษุย์ ก็ไม่มีสิ่งใดทําให้เราถกูต้องในสายพระเนตรของพระ

เจ้าได้ คําสัง่สอนท่ีถกูต้องและการดีทัง้หลายไม่สามารถแทนท่ีความรักได้ ย่ิงเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไร เราก็ย่ิงมีความรักมาก

ขึน้เท่านัน้ “ความรักของพระเจ้าได้หลัง่เข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (โรม 5:5) เน่ืองจากความรักนัน้มี

ความสําคญัมาก เราจะศกึษาเก่ียวกบัความรักอีกครัง้ในบทท่ี 3 และจะให้ข้อพระคมัภีร์อ้างอิงตอ่ไป 

 ความปลาบปลืม้ เหมือนเช่นเร่ืองอ่ืนๆ ในผลของพระวิญญาณ เราได้รับความปลาบปลืม้จากพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (โรม 

14:17) ประสบการณ์ของเรากบัพระเจ้าเป็น “ความปีติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือท่ีจะกลา่วได้” (1เปโตร 1:8) เราสามารถมีความปลาบ

ปลืม้ในพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้กับเรา ความปลาบปลืม้ยินดีนีไ้ม่ได้เป็นความยินดีท่ีโลกนีใ้ห้ เพราะไม่ได้ขึน้อยู่กับ

สถานการณ์ตา่งๆ เราสามารถยินดีในความรอดของเราและในพระเจ้าแหง่ความรอดของเราไมว่า่เราจะอยู่ในสถานการณ์เช่นใด (ลู

กา 10:20; ฮาบากกุ 3:17-18) ความปลาบปลืม้เป็นอาวธุท่ีเราใช้และเป็นบ่อเกิดแห่งกําลงัในเวลาของการทดลอง “ความช่ืนบาน

ในพระเจ้าเป็นกําลงัของทา่น” (เนหะมีย์ 8:10) เม่ือเรารู้สกึหมดกําลงัใจ เราสามารถมีความปลาบปลืม้ของพระวิญญาณและได้รับ

กําลงัขึน้ วิธีการท่ีจะเอาชนะคือ “เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทกุข์ยากลําบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเร่ืองน่ายินดี” (ยากอบ 1:2) 

เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าจนได้รับชยัชนะได้ 

 เรามีความปลาบปลืม้ยินดีในเวลาท่ีลําบากได้อย่างไร อย่างท่ีได้เห็นมาแล้ว เราสามารถได้รับความยินดีเน่ืองจากความ

รอดของเรา “เจ้าจะโพงนํา้ด้วยความช่ืนบาน จากบอ่แหง่ความรอด และในวนันัน้ เจ้าจะกลา่ววา่ จงโมทนาพระคณุพระเจ้า” (อิส

ยาห์ 12:3-4) หนงัสือสดดีุกลา่วถงึ บอ่เกิดแหง่ความยินดีอีกสองแหง่ “ขอให้บรรดาผู้ ท่ีหวา่นด้วยนํา้ตา ได้เก่ียวด้วยเสียงโหร้่องอยา่

ช่ืนบาน” (สดดีุ 126:5) หากเราหวา่นเมลด็ท่ีดีด้วยนํา้ตาและการอธิษฐาน เราจะเก่ียวเก็บผลด้วยความช่ืนบาน นอกจากนี ้ผู้สดดีุยั

กล่าวอีกว่า “ต่อพระพกัตร์พระองค์มีความช่ืนบานอย่างเป่ียมล้น” (สดดีุ 16:11) หากเราเข้าไปใกล้พระเจ้าและอยู่ต่อพระพกัตร์

ของพระองค์ เราจะได้รับความช่ืนบานท่ีสมบูรณ์ เราสามารถเข้ามาต่อพระพกัตร์พระองค์ได้ด้วยการร้องเพลง ขอบพระคณุและ

สรรเสริญ (สดดีุ 100) 

 สันตสุิข เราสามารถมีสนัติสขุในพระวิญญาณบริสทุธิได้ เป็นสนัติสขุท่ีเหนือความเข้าใจทัง้หลายและเป็นสนัติสขุท่ีโลกนี ้์

ไม่รู้จกั (โรม 14:17; ฟีลิปปี 4:7) ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ เราสามารถมีสนัติสขุภายในได้ พระเยซูตรัสไว้ว่า “เรามอบสนัติสขุไว้ให้แก่

ทา่นทัง้หลาย สนัติสขุของเราท่ีให้แก่ทา่นนัน้ เราให้ทา่นไมเ่หมือนโลกให้ อยา่ให้ใจของทา่นวิตกและอยา่กลวัเลย” (ยอห์น 14:27)  

 เราไม่เพียงแต่มีสนัติสขุในใจเท่านัน้ แต่ยงัมีสนัติสขุกบัผู้ อ่ืนด้วย ตามจริงแล้วพระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราเป็นเช่นนี ้“จง

อตุสา่ห์ท่ีจะอยู่อย่างสงบกบัคนทัง้หลาย” (ฮีบรู 12:14) (ดโูรม 12:18) พระเยซูตรัสว่า “ผู้ใดสร้างสนัติ ผู้นัน้เป็นสขุ” ผู้ ท่ีทําให้เกิด

ความสงบสขุในท่ีซึง่ไมมี่ความสงบสขุ ผู้นัน้นําความสงบสขุมายงัผู้ ท่ีมีปัญหา หรือมายงัสถานการณ์ท่ีมีปัญหา (มทัธิว 5:9)  

 เราจะมีสนัติสขุและรักษาสนัติสขุนัน้ไว้ในชีวิตของเราได้อย่างไร เราจะมีสนัติสขุท่ีสมบูรณ์ หากเราตัง้ใจของเราอยู่กับ

พระเจ้าและไว้ใจพระองค์ “ใจแน่วแน่นัน้ พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอนัสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์” (อิสยาห์ 

26:3) นอกจากนีเ้ราต้องเรียนรู้ท่ีจะยินดีในพระเจ้า เรียนรู้ท่ีจะทําอะไรพอประมาณ ไมต่ื่นตระหนกั และทลูความต้องการของเราต่อ

พระเจ้าโดยการอธิษฐานและวิงวอนด้วยความขอบพระคณุ หากเราทําเช่นนีไ้ด้ เราจะมีสนัติสขุของพระเจ้า (ฟีลปิปี 4:4-7) 

 ความอดกลัน้ใจและขันติ ขันติเป็นสิ่งสําคญัมากในชีวิตคริสเตียนของเรา พระเยซูตรัสว่า “ท่านจะได้ชีวิตรอดโดย

ความอดทนของทา่น” (ลกูา 21:19) เราเกิดผลโดยความเพียร (ลกูา 8:15) เราว่ิงแข่งด้วยความเพียรพยายาม (ฮีบรู 12:1) และโดย

อาศยัความเช่ือและความเพียร เราได้รับตามพระสญัญาเป็นมรดก (ฮีบรู 6:12) “ท่านทัง้หลายจําเป็นต้องมีความอดทนเพ่ือว่าท่าน

จะได้สามารถกระทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าได้ แล้วทา่นจะได้รับสิง่ท่ีพระองค์ได้ทรงสญัญาไว้นัน้” (ฮีบรู 10:36) 
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 ความอดกลัน้ใจมีความหมายถึงการอดทนหรือการข่มใจในความสมัพนัธ์กบัคนทัง้หลาย เปาโลบอกให้เราดําเนินให้สม

กับการทรงเรียกของเรา “จงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพ อดทนนาน และอดกลัน้ต่อกันและกัน ด้วยความรัก เพียร

พยายามให้คงความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ซึง่พระวิญญาณทรงประทานนัน้ด้วยสนัติภาพเป็นพนัธะ” (เอเฟซสั 4:2-3) ความอด

กลัน้ใจเกิดขึน้พร้อมกบัใจท่ีถ่อมลง ความรัก ความต้องการเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัและความต้องการสนัติสขุ สว่นขนัติเกิดขึน้โด

การทดลองความเช่ือและความยากลําบาก (โรม 5:3; ยากอบ 1:3) หากเราให้ขนัติทํางานสมบรูณ์ เราจะได้รับประสบการณ์ 

ความหวงัและทกุสิง่ท่ีเราจําเป็น (โรม 5:4; ยากอบ 1:4)  

 ความปรานี ความปรานีไม่เหมือนความอ่อนแอ การเป็นคนปรานีต้องเป็นคนสภุาพ มีมารยาท ใจดี อดทน สงบและไม่

หยาบคาย รุนแรง หรือโวยวาย พระเยซูทรงประพฤติในทางปรานีกบัผู้ อ่ืน แต่พระองค์ทรงมัน่คงและแน่วแน่เม่ือจําเป็น พระเจ้า

ประสงค์ให้เราเป็นคนปรานีกบัคนทัง้ปวง (2ทิโมธี 2:24) ความปรานีของพระองค์ทําให้เราเป็นใหญ่ขึน้ (สดดีุ 18:35) 

 ความดี คํานีร้วมไปถึงความชอบธรรม การมีศีลธรรม คณุงามความดีและความดีเลิศ เราต้องจําไว้ว่า “ไม่มีใครประเสริฐ

เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว” (มาระโก 10:18) สิ่งดีทัง้หลายเราได้มาจากพระองค์ (ยากอบ 1:17) ความชอบธรรมของเราเป็นผ้าท่ีสก

ปกรกในสายพระเนตรของพระองค์ (อิสยาห์ 64:6) และมีเพียงความชอบธรรมของพระคริสต์เท่านัน้ท่ีช่วยเราให้รอดได้ เม่ือเรามี

ความเช่ือในพระเจ้า พระองค์ทรงประทานความชอบธรรมของพระคริสต์แก่เรา (โรม 4:5-6) เราจะได้รับความรอดหากเราดํารงอยู่

ในความดีของพระเจ้าเทา่นัน้ (โรม 11:22) 

 ความเช่ือ เราได้กลา่วถึงเร่ืองความเช่ือในด้านท่ีเก่ียวกบัความรอดมาแล้ว (ดบูทท่ี 13 เก่ียวกบัความหมายของคําว่า “ผู้

ท่ีเช่ือ”) เราไม่เพียงแต่จําเป็นต้องมีความเช่ือเพ่ือให้ได้รับความรอดเท่านัน้ เรายงัต้องมีความเช่ือเพ่ือดําเนินชีวิตคริสเตียนได้ หาก

ไม่มีความเช่ือแล้ว ก็ไม่สามารถทําให้พระเจ้าพอพระทยัได้ (ฮีบรู 11:6) ความเช่ือทําให้เราตระหนกัว่าทกุสิ่งจะดําเนินไปด้วยดี

สําหรับผู้ ท่ีรักพระเจ้า (โรม 8:28) ความเช่ือทําให้เรารู้วา่พระเจ้าจะไมท่รงให้เราถกูทดลองเกินกว่าท่ีเราจะทนได้และรู้ว่าพระองค์จะ

ทรงโปรดให้เรามีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ (1โครินธ์ 10:13) ความเช่ือจะนํามาซึง่การอธิษฐานท่ีได้รับคําตอบ ความจําเป็นท่ีได้รับการ

ตอบสนอง และสญัญาท่ีสําเร็จสมบรูณ์ “สิ่งสารพดัซึง่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเช่ือ ท่านจะได้” (มทัธิว 21:22) (ดมูาระโก 11:22-

24) การมีความเช่ือยงัหมายรวมไปถงึการมีความซ่ือสตัย์ ความถกูต้อง ความแน่วแนแ่ละความมัน่คง  

 เราจะมีความเช่ือได้อย่างไร ประการแรก เราต้องตระหนกัว่าพระเจ้าทรงประทานความเช่ือให้กบัเราทกุคน (โรม 12:3) 

เราทกุคนมีความเช่ืออยู่บ้าง แน่นอนเรามีความเช่ือเหมือนกบัเมลด็พืชเมลด็หนึ่ง และหากเราจะใช้ความเช่ือนัน้แล้ว ไม่มีสิ่งใดท่ี

เป็นไปไมไ่ด้ (มทัธิว 17:20) พระคมัภีร์กลา่วไว้วา่ “ความเช่ือเกิดขึน้ได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึน้ได้เพราะการประกาศ

พระคริสต์” (โรม 10:17) เราเสริมสร้างความเช่ือของเราโดยการฟังเทศนาท่ีประกาศพระคริสต์และการอ่านพระสญัญาในพระ

วจนะของพระเจ้า เราสามารถเพิ่มความเช่ือของเราโดยการฟังคําพยานของผู้ อ่ืนและการใช้ประสบการณ์ในอดีตของเรากบัพระเจ้า 

ความเช่ือยงัสามารถเกิดขึน้ในช่วงเวลาสําคญัซึง่เป็นของประทานพิเศษของพระวิญญาณ (1โครินธ์ 12:9) 

 ความสุภาพอ่อนน้อม การมีความสภุาพอ่อนน้อมหมายถึงการมีความอดทน ความอ่อนโยน และไม่โกรธหรือขุ่นเคือง

ใจง่าย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องอ่อนแอหรือไม่หนกัแน่น ความสภุาพอ่อนน้อมรวมไปถึงการถ่อมใจลงซึ่งคือการตระหนกัว่า

หากไม่มีพระเจ้า เราก็ไม่มีความสําคญัอะไรเลยและตระหนกัว่าเราต้องได้รับการช่วยเหลือของพระองค์ ความสภุาพอ่อนน้อมเป็น

คณุสมบติัสําคญัท่ีผู้ นําต้องมี โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากท่ีสดุในเวลานัน้ (กนัดารวิถี 12:3) และพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นผู้สภุาพ

และใจอ่อนน้อม (มทัธิว 11:29) พระเยซูตรัสว่าบุคคลผู้ มีใจอ่อนโยนจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก (มทัธิว 5:5) พระเจ้าทรง

ประสงค์ให้เราแสดงความสภุาพอ่อนน้อมต่อมนษุย์ทัง้ปวง (ทิตสั 3:2) สิ่งต่อไปนีเ้ป็นสิ่งท่ีพระคมัภีร์กล่าวไว้ว่าต้องทําด้วยความ

สภุาพคือการเทศนาพระวจนะ (2โครินธ์ 10:1) การได้รับพระวจนะ (ยากอบ 1:21) การช่วยและนําพ่ีน้องท่ีหลงผิดไปกลบัคืนมา 

(กาลาเทีย 6:1) การแสดงความมีปัญญา (ยากอบ 3:13) และการประดบัชีวิตของเรา (1เปโตร 3:4) ความสภุาพอ่อนน้อมเป็น

ทัศนคติท่ีเราต้องต่อสู้ เพ่ือให้เกิดขึน้ในเรา ต้องใช้ความพยายามของเราด้วย “ท่านทัง้หลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า…ท่าน

ทัง้หลายจงถ่อมใจลงตอ่องค์พระผู้ เป็นเจ้า” (ยากอบ 4:7, 10) 
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 การร้จักบัู งคับตน รวมไปถึงการยบัยัง้ตน การบงัคบัตน และความรู้จกัประมาณ ความพอใจต่างๆ อาจกลายเป็นความ

ทกุข์ได้หากมีมากเกินไป และสิง่ดีตา่งๆ อาจถกูทําลายไปได้เน่ืองจากการยดึกบัสิ่งเหลา่นัน้มากเกินไป ใน 1โครินธ์ 9:24-27 เปาโล

อธิบายความคิดเก่ียวกบัการรู้จกับงัคบัตนโดยใช้เร่ืองนกัวิ่งแข่ง นกัวิ่งจะต้อง “เคร่งครัดในระเบียบ” เพ่ือท่ีจะชนะการแข่งขนัได้ เขา

จะต้องมีระเบียบและควบคมุตนเอง เขาต้องฝึกซ้อมอย่างดีและต้องรู้จกัประมาณตนในการทํากิจกรรมต่างๆ ตวัเปาโลก็มีระเบียบ

และการควบคุม เขากล่าวว่าเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรและเขาควบคุมร่างกายให้อยู่ในทางนัน้ การรู้จักบังคับตนเป็น

คณุลกัษณะท่ีเราต้องแสดงออกอยู่ตลอดเวลา “จงให้จิตใจท่ีอ่อนสภุาพของท่านประจกัษ์แก่คนทัง้ปวง” (ฟีลิปปี 4:5) ดบูทท่ี 8 

เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองการรู้จกับงัคบัตน 

 สติปัญญาความรอบร้ในการู ชีนํ้าของศิษยาภิบาล ก่อนท่ีจะจบบทนี ้เราอยากจะกล่าวถึงบทบาทของผู้ รับใช้ในการ

สอนเร่ืองชีวิตคริสเตียน ในฐานะผู้ รับใช้ เราต้องมีสติปัญญาในด้านนีเ้ม่ือสอนหรือเทศนา เป็นสิ่งผิดหากเราทําให้คริสตศาสนา

กลายเป็นกฎเกณฑ์ ในฐานะคริสเตียน เราทําสิ่งต่างๆ เพราะเราต้องการทําให้พระเจ้าพอพระทยัไม่ใช่เพราะมีคนบงัคบัเราให้เรา

ทํา ความบริสทุธิเป็นเร่ืองดี ความบริสทุธิหมายถึงการมีคณุสมบติั์ ์ เหมือนพระคริสต์ การมีผลของพระวิญญาณ การใช้อํานาจของ

พระวิญญาณ และการเป็นอิสระจากความผิดบาป 

 โดยสว่นตวั เรามีความเช่ือถือสว่นบคุคลในเร่ืองความบริสทุธ์ิเป็นอย่างมาก ดงัเช่นท่ีท่านจะได้เห็นต่อไปเม่ืออ่านหนงัสือ

เล่มนี ้และเราต้องไม่ยอมให้การประนีประนอมความเช่ือถือนัน้เกิดขึน้ มีผลเสียเกิดขึน้มากมายจากผู้ ท่ีไม่สอนเร่ืองความบริสทุธ์ิ

และผู้ ท่ีตัง้ใจมากเกินไปในการเปล่ียนความเช่ือของพวกเขาภายใต้ความกดดนัจากโลก อย่างไรก็ตาม มีผลเสียเกิดขึน้เม่ือมีการ

สอนเร่ืองความบริสทุธ์ิโดยผู้สอนท่ีเน้นด้านลบและผู้ ท่ีไมมี่สติปัญญาในการช่วยเหลือแขกท่ีมาโบสถ์และคนท่ีเช่ือใหม ่

 โดยทั่วไป เราเช่ือว่าผู้ เทศนาควรจะเทศนาเก่ียวกับเร่ืองพืน้ฐานของความบริสุทธิและควรเน้น์ ลักษณะท่ีดีของข่าว

ประเสริฐ ผู้ เทศนาไม่ควรเทศนาเร่ืองความบริสทุธิด้วยการประณาม์ อย่างรุนแรง แต่ควรสอนด้วยความรัก ความอดทนและความ

เข้าใจ เราควรจะเทศนาเร่ืองความบริสทุธิเหมือนเช่นในพระคมัภีร์ใหม่์  ยกตวัอย่างเช่น เราสามารถตกัเตือนคนให้ดําเนินชีวิตอย่าง

พอประมาณและบงัคบัตน และหลีกเล่ียงความบาป เช่น การโกหกและการลว่งประเวณี ปัญหาเฉพาะต่างๆ สามารถแก้ได้โดยศิษ

ยาภิบาลให้การชีนํ้าและตกัเตือน 

 สําหรับแขกท่ีมาโบสถ์ เราต้องให้การต้อนรับเขาและรักเขาแบบท่ีเขาเป็น เราต้องไม่กลา่วโทษหรือประณามเขา ปลอ่ยให้

พระเจ้าเป็นผู้ ทําให้เขารู้สกึผิด เพราะพระวิญญาณบริสทุธิเป็นผู้์ ทรงนําคนทัง้หลายสู่การกลบัใจใหม่และทรงให้อํานาจแก่เขาใน

การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตน ธรรมิกชนควรจะหลีกเล่ียงการบอกกบัแขกท่ีมาว่าต้องทําอะไรบ้าง หากเขาถามคําถาม ให้ตอบ

โดยใช้พระคมัภีร์ จงใช้สติปัญญาและบอกให้เขาพดูคยุกบัศิษยาภิบาลในเร่ืองสว่นตวั หากเขากําลงักลบัใจใหม ่ศิษยาภิบาลอาจ

จําเป็นต้องให้คําแนะนําเก่ียวกบัเร่ืองความบาปในชีวิตของเขา แต่จําไว้ว่า เขาสามารถได้รับพระวิญญาณบริสทุธิโดยทนัที ถ้าท่าน์

จะเน้นเร่ืองการกลบัใจใหม ่ความเช่ือ ความเตม็ใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงและความต้องการท่ีจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า ถ้าเขา

มีทัศนคติเช่นนีแ้ล้ว พวกเขาก็สามารถได้รับพระวิญญาณได้แม้ว่าจะไม่เข้าใจคําสั่งสอนบางอย่างก็ตาม หลังจากได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิแล้ว ์ เขาจะแก้ปัญหาตา่งๆ เรียนรู้เก่ียวกบัพระเจ้า และจดัการชีวิตของเขาได้ง่ายขึน้ 

 สําหรับผู้ ท่ีเช่ือใหม่ เราจะต้องมีความอดทนเป็นอย่างมาก เขาต้องได้รับการสอนในสิ่งท่ีควรจะทํา การหนนุนํา้ใจและม

ความเข้าใจ เขาต้องได้รับการสอนให้เป็นผู้ไวตอ่พระวิญญาณ และจะใช้พระวิญญาณอยา่งไรในการเอาชนะความยากลําบากและ

การทดลอง เราได้เหน็ผู้คนมากมายมีประสบการณ์แท้จริงจากพระเจ้า แตก็่เห็นผู้ ท่ีถกูไลอ่อกไปจากคริสตจกัรด้วยความหยาบคาย 

ไมอ่ดทน การตกัเตือนท่ีรุนแรงและการขาดสติปัญญา (ของผู้ รับใช้ หรือธรรมิกชนคนอ่ืน) คนเหลา่นัน้สําลกัเนือ้ท่ีถกูบงัคบัให้กินใน

เวลาท่ีเขาต้องการนมและเวลาท่ีจะเติบโตขึน้ จงให้เวลากบัพระเจ้าเพ่ือทรงทําการผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ การเทศนา

พระวจนะ และตวัอย่างของท่ีประชมุ ศิษยาภิบาลทัง้หลาย หากท่านรู้สกึว่าจําเป็นจะต้องเผชิญกบัปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใด จงให้

คําแนะนําแก่บคุคลแทนท่ีออกคําสัง่ หากเป็นไปได้ ให้อธิบายว่าทําไมสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงมีประโยชน์ แต่อย่าขู่หรือบงัคบัให้เขาทําบาง

สิ่งบางอย่าง อย่าประเมินค่าฤทธิอํานาจของพระเ์ จ้าในการเปล่ียนแปลงชีวิตให้ต่ําเกินไป วิธีที่ดีที่จะสอนผู้ ที่เช่ือใหมค่ือตัง้ชัน้เรีย
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พิเศษขึน้มาเพ่ือท่ีท่านจะได้อธิบายกบัเขาว่าทําไมเราถึงทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด และตอบคําถามอย่างสภุาพโดยใช้พระคมัภีร์เป็นคู่มือ 

ไมใ่ช่ประเพณี เม่ือเขาต้องการเป็นสมาชิก ครู ผู้ ต้อนรับ หรือสมาชิกคณะนกัร้อง นัน่เป็นเวลาท่ีดีท่ีจะขอให้เขาทําในสิง่ท่ีจะต้องทํา 

 โดยปกติแล้ว สําหรับธรรมิกชนท่ีมัน่คงในความเช่ือแล้ว การพดูคยุกนัว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีก็เพียงพอแล้ว เวลาท่ีดีในการ

กําหนดมาตรฐานของคริสตจกัรคือเม่ือพบปะกนัเพ่ือร้องเพลง ประชมุผู้สอนโรงเรียนสอนพระคมัภีร์วนัอาทิตย์ หรือประชมุเฉพาะ

สมาชิกคริสตจกัร  หากต้องมีการบอกให้แก้ไข ให้ทําอย่างเงียบๆ และเป็นการสว่นตวั ด้วยวิธีนี ้ท่านสามารถรักษามาตรฐานท่ีสงู

สําหรับคริสตจกัรของทา่นได้ และในเวลาเดียวกนัทา่นก็จะไมไ่ลผู่้ ท่ีมาโบสถ์ไปหรือทําลายผู้ ท่ีเช่ือใหม ่

 ความบริสุทธ์ิเป็นทางแห่งชีวิต ผู้ เขียนไม่สามารถบอกท่านผู้ อ่านได้ว่าจะต้องทําอะไร เราสามารถเพียงแค่ให้

คําแนะนําและแบง่ปันผลแหง่การอธิษฐาน การศกึษาและประสบการณ์ของเรา ชีวิตคริสเตียนเป็นความสมัพนัธ์สว่นตวัและใกล้ชิด

กบัพระเจ้า เป็นการค้นหาความบริสทุธิอยู่อย่างต่์ อเน่ืองและเป็นความพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้าและเป็น

เหมือนพระองค์มากขึน้ หากเราจะให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงนําเรา และหากเราจะทาํให้เกิดผลของพระวิญญาณ
แล้ว ความบริสุทธิจะเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย ์ ความบริสุทธ์ิจะเป็นความยินดีไม่ใช่ภาระหน้าที่ จะเป็น
วถีิปกตขิองชีวติ 
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3. ทศันคตแิบบคริสเตียน 
 

 “จงให้ใจขมข่ืน และใจขดัเคืองและใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกนั และการพดูให้ร้าย กบัการคิดปองร้ายทกุอย่างอยู่

หา่งไกลจากทา่นเถิด และทา่นจงเมตตาตอ่กนั มีใจเอน็ดตูอ่กนั และอภยัโทษให้กนั” (เอเฟซสั 4:31-32) 

 ทัศนคติเป็นส่วนที่สําคัญที่ สุดของความบริสุทธิ ์ หากคนๆ หนึ่งมีทศันคติท่ีถูกต้องต่อพระเจ้าและเพ่ือนมนษุย์แล้ว 

ความบริสทุธิของเขาจะแสดง์ ออกมาในชีวิตของเขาในทกุๆ ด้าน ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว หากเขาไม่มีทศันคติท่ีถกูต้อง 

ความบริสทุธิภายนอกจะไม่สามารถทดแทน์ การไม่มีความบริสทุธิภายในได้เลย์  ทศันคติท่ีผิดเป็นสญัญาณแรกของการหนัหลงัไป

จากพระเจ้า และเป็นการหน้าซ่ือใจคด  

 ความรัก เป็นทศันคติสําคญัท่ีแยกคริสเตียนท่ีแท้จริงออกจากโลกนี ้ธรรมบญัญติัและการเผยพระวจนะทกุอย่างสามารถ

สรุปได้ออกมาเป็นบทบญัญัติสองข้อคือ รักพระเจ้า และรักเพ่ือนมนษุย์ (มทัธิว 22:36-40; มาระโก 12:28-31; ลกูา 10:27) ความ

รักเป็นกําลงัท่ีจะทําให้เราปฏิบติัตามบญัญัติของพระเจ้า (ยอห์น 14:15, 23) ตามจริงแล้ว ความรักต่อพระเจ้าพิสจูน์ได้จากการท่ี

เราเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์มากเพียงใด (1ยอห์น 2:3-5) พระเยซูตรัสสัง่ให้เรารักซึง่กนัและกนัเหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงรักเรา 

(ยอห์น 15:12, 17) การรักซึง่กนัและกนัเป็นการทดสอบพืน้ฐานของการเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง (ยอห์น 13:34-35) หากเราไม่รักพ่ี

น้องของเราแล้ว เราก็ไม่รักพระเจ้า (1ยอห์น 4:20-21) ความรักทําให้ธรรมบญัญัติสําเร็จ (เลวีนิติ 19:18; โรม 13:10; ยากอบ 2:8) 

คริสเตียนต้องรักมนษุย์ทกุคนแม้แต่ศตัรู (มทัธิว 5:43-48) และความรักเช่นนีเ้ป็นข้อพิสจูน์ท่ีย่ิงใหญ่ของผู้ ท่ีเป็นคริสเตียน เพราะ

แม้แตค่นบาปก็รักคนท่ีรักพวกเขา (มทัธิว 5:46) ความรักเป็นพืน้ฐานของการกระทําทกุอยา่งและความสมัพนัธ์ทกุแบบ ความรักไม่

มีวนัสญูสิน้ (1โครินธ์ 13:8) เราจะไม่ทําให้พระเจ้า หรือซึง่กนัและกนัผิดหวงัหากเราอนญุาตให้ความรักบรรลผุลอนัสมบรูณ์ ไม่มี

การกระทําหรือคณุลกัษณะใดๆ ท่ีมีค่าหากว่าความรักไม่เป็นกําลงัสําคญัและเป็นมลูเหต ุ (1โครินธ์ 13:1-3; วิวรณ์ 2:1-5) ข้อพระ

คมัภีร์สองข้อนีก้ล่าวถึงสิ่งท่ีจะไม่มีค่าหากปราศจากความรัก อนัได้แก่ การพดูภาษาแปลกๆ การพดูจาคมคาย การเผยพระวจนะ 

การมีสติปัญญา การมีความรู้ การมีความเช่ือ การเสียสละ การให้ทาน การงานต่างๆ ความเหน่ือยยาก ความอดทน คําสัง่สอนท่ี

ถกูต้อง การเป็นผู้ นําท่ีชอบธรรม มิตรภาพท่ีถกูต้อง ความพากเพียรและใจจดจ่อในพระนามของพระเยซ ู

 ให้เราได้ใช้คําสอนเก่ียวกบัความรักนีก้บัเร่ืองความบริสทุธิ ประการแรก เราควรจะรักพระเจ้ามากพอท่ีจะต้องการทําตาม์

นํา้พระทยัอนัดียอดเย่ียมของพระองค์ หากเรารักพระองค์เหมือนท่ีเราควรจะทําแล้ว เราจะอยากเป็นเหมือนพระองค์มากที่สดุเทา่ที

จะเป็นไปได้ เราจะพยายามหลีกเล่ียงสิ่งท่ีไม่เหมือนพระองค์ เราจะอยากเช่ือฟังพระองค์และทําให้พระองค์พอพระทยัแม้ในด้านท่ี

ดูเหมือนไม่จําเป็นและเล็กน้อยในสายตาของมนุษย์ หากเราเร่ิมสงสัยเก่ียวกับคําสอนเร่ืองความบริสุทธิ เราควรจะหยุด์ และ

ตรวจสอบว่าความรักของเราต่อพระเจ้านัน้มีมากเพียงใด ประการท่ีสอง เม่ือความขุ่นเคืองใจหรือความไม่ชอบใจผู้ อ่ืนเกิดขึน้ในใจ

เรา เราควรจะระมดัระวงัเป็นพิเศษ เราต้องรักษาทศันคติแห่งความรักและการให้อภัยต่อบุคคลนัน้หากเราต้องการรักษาความ

บริสทุธิและ์ การเป็นคริสเตียนของเรา ความรักตอ่เพ่ือนมนษุย์หมายความว่าเราจะต้องอดทน กระทําคณุให้ ไม่อิจฉา ไม่อวดตวั ไม่

หย่ิงผยอง ไมห่ยาบคาย ไมคิ่ดเหน็แก่ตนเองฝ่ายเดียว ไมฉ่นุเฉียว ไมช่่างจดจําความผิด ไม่ช่ืนชมยินดีเม่ือมีการประพฤติผิด ช่ืนชม

ยินดีเม่ือมีการประพฤติชอบ ความรักทนได้ทกุอย่าง เช่ือในสว่นดีของเขา มีความหวงั และทนต่อทกุอย่าง (1โครินธ์ 13:4-7) การ

กระทําของเราต้องมีเหตจุากความรักต่อพระเจ้าและต่อเพ่ือนมนษุย์ การปฏิบติัตามมาตรฐานความบริสทุธิด้วยเหตผุลอ่ืนๆ หรือ์

ปราศจากความรักเช่นนีเ้ป็นสิง่ไร้คา่และจะนําไปสูก่ารเป็นผู้ ท่ีหน้าซ่ือใจคด 

 เม่ือทราบความสําคญัของทศันคติท่ีถกูต้องแล้ว ให้เราศกึษาดขู้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้ เอเฟซสั 4:31ซึง่เป็นข้อ

พระคมัภีร์ท่ียกมากลา่วถึงในตอนต้นของบทนี ้กลา่วถึงทศันคติท่ีอนัตรายย่ิงซึง่คริสเตียนจะต้องละทิง้ไป หากเราปลอ่ยให้ทศันคติ

เหลา่นีค้งอยูใ่นชีวิตของเรา เราจะให้อาหารแก่เนือ้หนงัแตป่ลอ่ยให้ฝ่ายวิญญาณอดอยาก 

 ความขมข่ืนใจ เป็นสิ่งท่ีรุนแรง ไม่ดี น่ารังเกียจ หยาบคาย ร้ายแรง ไม่น่าพอใจหรือโกรธเคือง ความขมข่ืนใจเป็น

ทศันคติท่ีทําให้เกิดความคิดเห็นท่ีทิ่มแทงและภาษาท่ีไม่น่าพอใจ เป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะสม บางคนคิดว่าเขาสามารถท่ีจะละทิง้มนษุย์
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ฝ่ายวิญญาณไว้ชัว่คราวและให้ความขมข่ืนใจได้ระบายออก แต่เขาไม่สามารถทําเช่นนีไ้ด้หากต้องการเป็นผู้บริสทุธิ แม้เม่ือผู้ รับใช้์

ว่ากล่าวตกัเตือน เขาจะต้องไม่ว่ากลา่วด้วยความขมข่ืนใจส่วนตวัหรือด้วยความรุนแรง ไม่เห็นชอบ หยาบคายหรือด้วยคํารุนแรง 

บางครัง้อาจจะต้องวา่กลา่วและตกัเตือน แตต้่องไมทํ่าด้วยความขมข่ืนใจ 

 ความโกรธเคือง คือความโกรธท่ีรุนแรง ความเดือดดาล หรือความขุ่นเคืองและเป็นคําท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการ

อย่างมากท่ีจะแก้แค้นหรือลงโทษ เนือ้หนงัต้องการแก้แค้นอยู่เสมอ และจะแก้แค้นโดยการแสดงให้เห็นอารมณ์ต่างๆ หรือแสดง

ความคิดเห็นท่ีทําให้แตกร้าว บางครัง้เราอาจไม่เห็นด้วยกบับางเร่ืองแต่เราต้องไม่ขุ่นเคืองใจหรือมีใจพยาบาท ท่านอาจจะทํา

ถกูต้องตามหลกัการทกุอยา่ง แตห่ากทา่นอนญุาตให้ตวัเองกลายเป็นคนโกรธรุนแรงหรือเคืองแค้น เม่ือนัน้ท่านก็จะมีความผิด ซึง่ก็

เหมือนกบัทศันคติท่ีไมถ่กูต้องอ่ืนๆ ท่ีเราจะกลา่วถงึกนั เราไม่สามารถปลอ่ยให้ตวัเองตกอยู่ภายใต้พฤติกรรมนีไ้ด้ แต่เราต้องเรียนรู้

ท่ีจะควบคมุความรู้สกึของเรา เราไมส่ามารถควบคมุความโกรธเคืองได้ด้วยกําลงัของเราเองแตส่ามารถทําได้ด้วยการอธิษฐานและ

การแสวงหาพระเจ้า เป็นสิง่ท่ีเส่ือมเสียอยา่งย่ิงท่ีผู้ รับใช้เป็นผู้ โกรธรุนแรงและขุ่นเคืองใจ ผู้ รับใช้ไมมี่ข้อแก้ตวัท่ีจะให้แก่ธรรมิกชนว่า

ทําไมจึงขาดการควบคมุตวัเองในด้านนี ้ จําไว้ว่า “ความโกรธของมนษุย์ไม่ได้กระทําให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า” (ยากอบ 

1:20)  

 ความโกรธ เป็นความรู้สกึไมพ่อใจอยา่งมากซึง่โดยปกติเป็นผลจากความร้าวรานหรือความขดัแย้ง คําว่า ความโกรธนัน้

ไม่แสดงให้เห็นถึงระดบัความรุนแรงหรือการแสดงออกภายนอก หากไม่ควบคมุความโกรธ ความโกรธก็จะแสดงออกมาเป็นความ

ต้องการท่ีจะด่าว่าผู้ อ่ืนหรือสิ่งอ่ืน หากควบคุมความโกรธนัน้และใช้อย่างเหมาะสม ความรู้สึกนีอ้าจก่อให้เกิดสิ่งอ่ืนขึน้และเป็น

ประโยชน์ได้ ยกตวัอยา่งเช่น พระเยซูทรงแสดงความโกรธต่อความบาปออกมาเม่ือพระองค์ชําระล้างวิหารของพวกโจร ความโกรธ

ชนิดใดเป็นสิ่งท่ีอนญุาตให้มีได้และชนิดใดไม่ได้ เปาโลบอกกบัเรา “จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทําบาป อย่าให้ถึงตะวนัตก ท่านยงั

โกรธอยู”่ (เอเฟซสั 4:26) ความโกรธซึง่ทําให้ท่านทําร้ายผู้ อ่ืนหรือทําบาปในทางอ่ืนๆ เป็นความผิด ความโกรธท่ีท่านมีอยู่ในใจท่าน

และกลายเป็นความขุ่นแค้นเป็นความผิด ความโกรธโดยไมมี่เหตผุลเป็นความผิด (มทัธิว 5:22) หากมีเหตผุลสมควรท่ีจะโกรธ ท่าน

จะต้องไม่ทําให้สถานการณ์นัน้เป็นเร่ืองสว่นตวัและต้องไม่มุ่งความโกรธนัน้ไปท่ีบคุคลใดๆ แต่ใช้อารมณ์นัน้เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นใน

การแก้ไขสิง่ผิดหากเป็นไปได้ จากนัน้ ให้อภยัผู้ ท่ีเก่ียวข้องและลืมเหตกุารณ์นัน้เสีย จงอธิษฐานจนท่านสามารถลืมได้ ความเหน่ียว

รัง้ตนหรือการบงัคบัตนเป็นผลของพระวิญญาณและต้องแสดงออกมา ไม่ว่าจะอยู่ในเหตกุารณ์เช่นไรก็ตาม (กาลาเทีย 5:23) ผู้ รับ

ใช้พระเจ้าทัง้หลาย ทศันคติของท่านควรจะเป็นเช่นไรเม่ือท่านสอนบางสิ่งท่ีธรรมิกชนบางคนไม่เช่ือฟัง ปฏิกิริยาของท่านต้องไม่ใช่

ความโกรธสว่นตวั พวกเขาไมไ่ด้ไมเ่ช่ือฟังทา่น แตพ่วกเขาไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า ทา่นจะต้องระมดัระวงัและรักษาการบงัคบัตนไว้ 

 การส่งเสียงดังแสดงความไม่พอใจ เป็นการตะโกนเสียงดงั โวยวาย เอะอะ หรือเรียกร้องอย่างดือ้รัน้ ท่านมกัจะบ่น

หรือไม่ ท่านส่งเสียงดงัเพ่ือให้สิ่งต่างๆ เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ ผู้ ใหญ่บางคนแสดงอารมณ์เกรีย้วกราดและดือ้รัน้เหมือน

เด็กเล็กท่ีหกล้ม กรีดร้องและใช้ขาเตะไปมา ผู้ ท่ีมักจะส่งเสียงดงัในโบสถ์ ต้องการความสนใจอยู่เป็นประจํา มกัจะแสดงความ

ต้องการหรือขดัขวางการเติบโตของคริสตจกัรมีความผิดฐานส่งเสียงดงัแสดงความไม่พอใจ ทศันคติและความประพฤติเช่นนีไ้ม่

ถกูต้องตามพระคมัภีร์ 

 การพดู ที่ ช่ัวร้าย เกิดขึน้จากใจท่ีชัว่ร้ายซึง่สว่นใหญ่มีรากฐานจากความอิจฉาริษยา ท่านพดูในสิ่งไม่ดีเก่ียวกบัผู้ อ่ืนมาก

เพียงไร ท่านทําให้เกิดปัญหาขึน้มากแค่ไหนเน่ืองจากการพดูท่ีชัว่ร้าย (ดบูทท่ี 4เก่ียวกบัหวัข้อการนินทา การซุบซิบและการพดู

เสียดสี) 

 การผกพยาบาทู  เป็นความตัง้ใจท่ีไมดี่ซึง่คือความต้องการทําร้ายผู้ อ่ืน การผกูพยาบาทพอใจท่ีจะทําให้ผู้ อ่ืนทนทกุข์หรือ

เห็นผู้ อ่ืนทนทกุข์ โดยปกติแล้วการผกูพยาบาทเป็นผลของความเกลียดชงัซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายมากพอๆ กบัการฆาตกรรมในสายพระ

เนตรของพระเจ้า (1ยอห์น 3:15) เราควรจะเกลียดความบาปแต่ไม่เกลียดคนบาป เรามีความยินดีได้เม่ือความบาปพ่ายแพ้ในบาง

ด้าน แต่ไม่ใช่ในความยากเข็ญและความทกุข์ทรมานของผู้ อ่ืนแม้ว่าเขาจะเป็นคนบาปก็ตาม ความรักยินดีในความถกูต้อง ไม่ใช่

ความไร้ศีลธรรม (1โครินธ์ 13:6)  
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 ความอิจฉาและความหึงหวง ความรู้สกึเหล่านีเ้ก่ียวข้องกบัความขมข่ืนใจ ความโกรธเคือง การผกูพยาบาทและการ

ทะเลาะวิวาท ความอิจฉาและการทะเลาะวิวาทสามารถทําให้เกิดสิง่ชัว่ขึน้ได้ทกุอยา่ง (ยากอบ 3:16) ความอิจฉาและความหงึหวง

เป็นความอิจฉาเพ่ือให้ได้ครอบครองหรือเพ่ือความสําเร็จ ความอิจฉาและความหึงหวงมกัจะรวมไปถึงเจตนาร้าย ความโลภและ

การระแวง ความอิจฉาเป็นสิ่งท่ีเกิดจากเนือ้หนงัและกนัเราออกจากแผ่นดินสวรรค์ (กาลาเทีย 5:21; ยากอบ 4:5) วิญญาณนีโ้ผล่

ขึน้มาในท่ีท่ีเราคิดว่ามนัไม่ควรจะอยู่ บ่อยครัง้ สมาชิกในคริสตจกัรรู้สกึโกรธเม่ือคนอ่ืนได้ทํางานมากกว่าในคริสตจกัร เม่ือคนอ่ืน

เป็นท่ีรู้จกัมากกว่า เม่ือคนอ่ืนเป็นท่ีช่ืนชอบมากกว่า หรือแม้แต่เวลาท่ีคนอ่ืนได้รับพระพรทางฝ่ายวิญญาณมากกว่า จงระวงัให้ดี 

วิญญาณท่ีวา่นีเ้ป็นวิญญาณของความอิจฉา 

 การให้อภัย เราได้รับการตกัเตือนให้ปฏิบติัต่อกนัและกนัในทางท่ีดี มีใจอ่อนโยน และให้อภยัแทนท่ีจะมีทศัคติชัว่ร้าย

ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว การให้อภยัมีพืน้ฐานอยู่บนความรักและเก่ียวกบัการทนต่อผลของการกระทําผิดของผู้ อ่ืน การให้อภยัหมายถึง

การยอมสละสิทธิของท่านในบางสถานการณ์และไม่ใส่ใจในบางสิ่งแม้ว่าท่านรู้ว่าท่านเป็นฝ่ายถกูก็ตาม การให้อภยัหมายถึงการ

กลืนความหย่ิงของท่านและขอให้ผู้ อ่ืนให้อภยัท่านแม้ว่าท่านรู้สกึว่าเขาควรจะเป็นฝ่ายขอให้ท่านยกโทษให้ การให้อภยัหมายถึง

การหนัแก้มอีกข้างหนึ่งให้ (มทัธิว 5:39) ทัง้ในความหมายทางตรงและทางสญัลกัษณ์ ท่ีสําคญัท่ีสดุ การให้อภยัรวมไปถึงการลืม 

บางคนกลา่ววา่ “ผม/ดิฉนัจะให้อภยัแต่จะไม่ลืม” เขาจําเป็นต้องอธิษฐานจนกว่าจะสามารถลืมได้ ซึง่หมายความว่าจนกระทัง่เขา

จะเลกิคิดไมดี่เก่ียวกบับคุคลใดอีกตอ่ไป บางคนแกล้งทําเป็นลืมแตก็่แสดงความโกรธเคืองเดิมขึน้มาเม่ือมีการขดัแย้งกนัในอนาคต 

หรือพวกเขาอาจนําความผิดเก่าๆ ขึน้มาพดูเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์กบัตนเองซึ่งไม่ใช่การให้อภยั พระเยซูทรงสอนไว้ว่าพระเจ้าจะ

ทรงให้อภยัเรามากเท่ากบัท่ีเราให้อภยัผู้ อ่ืน (มทัธิว 6:12; 14-15; 18:23-25) ถ้าเราต้องการให้พระองค์ยกโทษความบาปของเรา 

เราต้องเรียนรู้ท่ีจะให้อภยัพ่ีน้องของเราเม่ือเขาทําผิด 

 รากของความขมข่ืนใจ หลายครัง้มีคนท่ีไม่เคยพอใจกบัอะไร เขาพึมพํา บ่นอบุอิบ ไม่ร่วมมือกบัผู้ อ่ืนและสนใจแต่

ความต้องการของตวั เขาไมส่ามารถยอมรับการตําหนิโดยไมโ่กรธ เขายุง่เร่ืองของผู้ อ่ืน ทําให้พ่ีน้องหมางใจกนั นินทาว่าร้ายและทํา

ให้เกิดปัญหาในทกุๆ ท่ีท่ีเขาไป สาเหตคืุออะไร อาจเป็นได้ว่าพวกเขามีรากของความขมข่ืนใจเหมือนท่ีอธิบายไว้ในฮีบรู 12:15 “จง

ระวงัให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคณุของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมข่ืนงอกขึน้มา ทําให้ความยุ่งยากให้ ซึ่งจะเป็นเหตใุห้คน

เป็นอนัมากเสียไป” ให้สงัเกตว่าข้อพระคมัภีร์นีอ้ยู่ต่อจากการตกัเตือนเก่ียวกบัสนัติสขุและความบริสทุธิซึง่ถ้าไม่มีแล้ว์  ก็ไม่มีผู้ ใด

สามารถเห็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ (ข้อ 14) เม่ือนําข้อพระคมัภีร์สองข้อนีม้ารวมกนั พิสจูน์ให้เห็นสองสิ่งคือประการแรก ความ

บริสุทธิเป็นสิ่งสําคัญต่อความรอด ์ คนๆ หนึ่งจะไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้าอีกต่อไปหากเขาไม่บริสุทธิ ประการท่ีสอง การมี์

ทศันคติท่ีถกูต้องเป็นสิง่สําคญัท่ีสดุอยา่งหนึง่ของความบริสทุธิ ์ คนๆ หนึง่อาจมีมลทินได้เน่ืองจากความขมข่ืนใจ 

 รากของความขมข่ืนใจเป็นเหตุของความขมข่ืนใจในชีวิตของบุคคล เป็นสิ่งท่ีอยู่ในใจซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรม

ภายนอกทัง้หมดท่ีเรากลา่วมา จากรากนีเ้องทําให้เกิดผลมากมายหลายประเภทซึง่ไมใ่ช่ผลของพระวิญญาณ รากท่ีแท้จริงอาจเป็น

ความโกรธเคืองผู้ อ่ืนเพราะเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง ความอิจฉาเน่ืองจากบางเหตกุารณ์หรืออาจจะเป็นแค่บางสิ่งในใจท่ีไม่เคย

ยอมจํานนตอ่พระเจ้า เม่ือทศันคติท่ีไมดี่เร่ิมแสดงออกมา ให้ตรวจดวูา่มีเหตมุาจากใจของทา่นเองหรือไม ่ตดัมนัทิง้ไปเสีย กําจดัมนั

เสียและทา่นจะเกิดผลท่ีน่าช่ืนชมยินดี 

 คริสเตียนไมส่ามารถตดัสนิกนัและกนั แตเ่ราสามารถสงัเกตผลได้ ทา่นไมต้่องตดัสนิวา่ต้นไม้นีเ้ป็นต้นแอปเปิลหรือต้นส้ม

เม่ือท่านเห็นผลท่ีอยู่บนต้นไม้นัน้ ผลจะแสดงตวัมนัเอง ในทํานองเดียวกนัเม่ือผลของรากของความขมข่ืนใจเกิดขึน้ในผู้ อ่ืน จะเห็น

ได้ง่าย แต่ต้องไม่มีการตดัสิน (กล่าวโทษ) เกิดขึน้ เพียงแค่หลีกเล่ียงการนินทา การอิจฉา การเกลียดชงัและการทะเลาะวิวาท

เน่ืองมาจากเหตนุัน้ ปฏิเสธท่ีจะมีสว่นร่วมในผลเช่นนัน้เพ่ือไม่ให้ท่านเป็นหนึ่งในผู้ ท่ีมีมลทินเน่ืองจากรากของความขมข่ืนใจของผู้

นัน้ 

 ไม่มีสิ่งใดกระทาํให้เขาสะดุดได้ ทศันคติของคริสเตียนท่ีแท้จริงเป็นสิง่ตรงข้ามกบัรากของความขมข่ืนใจและทศันคติท่ี

เป็นผลจากรากของความขมข่ืนใจทัง้หมด “บคุคลเหล่านัน้ท่ีรักพระธรรมของพระองค์ มีสนัติภาพใหญ่ย่ิง ไม่มีสิ่งใดกระทําให้เขา
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สะดดุได้” (สดดีุ 119:165) สนัติสขุย่ิงใหญ่เป็นผลของความรักต่อพระเจ้าและต่อพระวจนะของพระองค์ (ฟีลิปปี 4:7) สนัติสขุเป็น

หนึ่งในผลของการเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า (โรม 5:1) การเช่ือฟังพระเจ้าท่ีแท้จริงจะทําให้เราไม่สะดดุ พระ

วจนะของพระองค์สอนว่าเราต้องไม่ขุ่นเคืองใจและไม่ทําให้ผู้ อ่ืนขุ่นเคืองใจ (มทัธิว 5:29-30; 13:41; ยากอบ 3:2) ความหมายของ

ข้อพระคมัภีร์ในหนงัสือสดดีุคือวา่ไมมี่สิง่ใดท่ีจะขดัขวางผู้ ท่ีรักพระวจนะของพระเจ้าได้  

 มีก่ีครัง้ท่ีท่านได้ยินบางคนกลา่วว่า “เขาเชิญคนอ่ืน แต่ไม่เชิญผม/ดิฉนั” “เขาขอให้คนอ่ืนทํางานให้โบสถ์ แต่ไม่ขอให้ผม/

ดิฉนัทํา” “เขาไม่เคยขอให้ผม/ดิฉนัทําบางสิ่งบางอย่างเลย” “เขาตัง้ผม/ดิฉนัขึน้เพราะตําแหน่งและอายขุองผม/ดิฉนั แต่เขาไม่ให้

ผม/ดิฉนัทํางานนัน้เลย” หรือ”เขาไม่คยุกบัผม/ดิฉนั” ก่ีครัง้ท่ีคณุถกูทําร้ายจิตใจ เพราะถกูว่ากลา่ว ถกูเข้าใจผิดหรือไม่มีใครเห็น

ความดีท่ีคณุทํา ในกรณีทัง้หมดนี ้เราต้องจําข้อพระคมัภีร์ท่ีว่า “ไม่มีสิ่งใดกระทําให้เขาสะดดุได้” บางทีมีเหตผุลท่ีดีท่ีทา่นไม่รู้ บาง

ทีทา่นไมรู้่เร่ืองท่ีแท้จริงหรือบางทีมีคนทําผิดพลาด แตไ่มว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์เช่นไร เราไมส่ามารถปลอ่ยให้ความรู้สกึของเราถกู

ทําร้ายได้ เราต้องให้อภยัผู้ อ่ืนแม้ก่อนท่ีเขาจะขอให้เรายกโทษให้หรือแม้เขาจะไม่เคยขอก็ตาม หากท่านเคยอธิษฐานคําอธิษฐาน

ของพระเจ้า ทา่นขอให้พระเจ้าให้อภยัทา่นมากเทา่กบัทา่นให้อภยัผู้ อ่ืน ไมว่า่ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบติัจะเสียไป หรือท่านเป็น

ฝ่ายถูกหรือไม่ ท่านไม่อาจสะดุดและจะต้องให้อภัยหากต้องการได้รับความรอด หากเรารักพระเจ้าแล้ว เราจะไม่ให้สิ่งใดมา

ขดัขวางเราได้  ไมสํ่าคญัวา่เกิดอะไรขึน้ เราจะไมส่ะดดุซึง่เป็นไปไม่ได้สําหรับมนษุย์ แต่พระเจ้าทรงประทานฤทธิเดชอํานาจเพ่ือให้์

เอาชนะได้ให้กบัเรา อยา่ให้เราพดูว่า “ผม/ดิฉนัรู้สกึขุ่นเคืองใจ” หรือ “มีคนทําร้ายจิตใจผม/ดิฉนั” แต่ขอให้เราอธิษฐานจนเราได้ชยั

ชนะตอ่สถานการณ์นัน้ 

 ทัศนคตเิม่ือถกว่ากล่าว ู เราต้องคงความตัง้ใจนีไ้ว้แม้ในเวลาท่ีถกูวา่กลา่วหรือตําหนิ ผู้ เขียนหนงัสือสดดีุกลา่วไว้ว่า “ข้า

แต่พระเจ้า ขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์รู้จกัพระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์” (สดดีุ 25:4) บาง

คนมีทศันคติท่ีตรงข้าม เขารู้สกึราวกบัว่าไม่จําเป็นต้องมีใครมาว่ากลา่ว ตําหนิหรือตกัเตือนเขาในทางใดๆ อย่างไรก็ตาม การท่ีเขา

รู้สกึเช่นนีเ้ป็นการขดักบัพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าทรงให้มีการปกครองในคริสตจกัร (ดบูทท่ี 12) ทกุคนจากตําแหน่งสงูสดุถึง

ต่ําสดุอยูภ่ายใต้ระบบการปกครองนี ้แม้แตเ่ปโตรและเปาโลก็ยอมรับการวา่กลา่วจากผู้ อื่น (กาลาเทีย 2:11-14; กิจการ 23:3-5) ผู้

ท่ีไมช่อบการปกครองนีกํ้าลงัจะออกจากคริสตจกัร (2เปโตร 2:10) อย่าเป็นคนย่ิงใหญ่เกินกว่าจะยอมรับการตกัเตือน ว่ากลา่วหรือ

แนะนํา แม้ท่านจะเป็นธรรมิกชนมาเป็นเวลานานหรือเป็นผู้ รับใช้ท่ีมีอาวโุส ท่านอาจต้องการความช่วยเหลือเพ่ือท่ีจะได้ไปแผ่นดิน

สวรรค์ก็ได้ ทศันคติท่ีถกูต้องคือ “ขอบคณุท่ีพยายามช่วยเหลือ” ไมใ่ช่ “ผม/ดิฉนัเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าเหมือนกบัคณุ และรู้อะไร

มากมายท่ีคณุทําผิดด้วย แล้วมาบอกกบัผม/ดิฉนัอยา่งนีทํ้าไม” 

 ฮีบรู 13:17 กลา่ววา่ “ทา่นทัง้หลายจงเช่ือฟังและยอมอยูใ่นโอวาทของหวัหน้าของท่าน จงให้เขาทํางานนีด้้วยความช่ืนใจ 

ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทัง้หลายเลย เพราะว่าท่านเหล่านัน้ดูแลรักษาจิตวิญาณของท่านอยู ่

เสมือนหนึ่งผู้ ท่ีจะต้องเสนอรายงาน” ข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นประโยชน์กบัผู้ รับใช้และธรรมิกชน เป็นข้อท่ีมีคําสอนสําคญัดงันี ้ประการ

แรก พระเจ้าทรงแตง่ตัง้ผู้ นําขึน้ในคริสตจกัร พระองค์ทรงจดัระบบของการปกครองคริสตจกัร ประการท่ีสอง เราต้องถ่อมใจลงและ

เช่ือฟัง “ท่ีจะเช่ือฟังก็ดีกว่าเคร่ืองสตัวบูชา…เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือฤกษ์ถือยาม” (1ซามเูอล 15:22-23) 

ประการท่ีสาม ผู้ นําท่ีแท้จริงมีหน้าท่ีดแูลวิญญาณของทา่น หากเขาเหน็บางสิง่ท่ีผิดบาปหรืออนัตราย เขามีหน้าท่ีบอกกบัท่าน หาก

ท่านกําลงัเดินทางผิด เขาต้องเตือนท่าน ท่านควรยอมรับคําตกัเตือนโดยท่ีไม่โกรธ เพราะเขาแค่ทําตามหน้าท่ี ประการท่ีส่ี ผู้ นําอยู่

ใต้อํานาจของพระเจ้า เขาต้องเตือนท่านแต่เขาไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของท่าน ไม่ว่าท่านจะฟังและเช่ือฟังหรือไม่เป็นเร่ืองระหว่างท่าน

และพระเจ้า ประการสดุท้าย พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ตดัสินของท่าน หากในการตดัสินของพระองค์ ท่านได้กบฏต่อต้านผู้ มีอํานาจท่ี

พระองค์ทรงตัง้ไว้เพ่ือดแูลทา่น ก็จะไมเ่ป็นผลดีกบัตวัทา่นเอง 

 “คําขนาบเข้าไปในคนท่ีมีความเข้าใจลึกกว่าเฆ่ียนคนโง่สกัร้อยที” (สภุาษิต 17:10) หากท่านเป็นคนฉลาด ท่านจะ

ยอมรับการว่ากลา่ว จะไม่ต้องมีการพดูมากมายหากท่านมีทศันคติท่ีเหมาะสม หากท่านคิดว่าท่านไม่ควรถกูว่ากลา่ว ท่านก็เป็นผู้
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เหยียดหยามหรือเป็นคนชัว่ร้าย ในทางตรงกนัข้าม หากทา่นเป็นคนฉลาด ท่านจะรักผู้ ท่ีว่ากลา่วท่าน (สภุาษิต 9:7-8) ทัง้ผู้ว่ากลา่ว

และถกูวา่กลา่วจะต้องมีทศันคติท่ีถกูต้องเพ่ือท่ีจะให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี 

 ผู้ รับใช้ถกูวา่กลา่วได้หรือไม่ ไม่มีท่ีใดในพระคมัภีร์ท่ีเราใช้เพ่ือบอกว่าผู้ รับใช้ได้รับการยกเว้นจากแนวทางเลา่นี ้แต่เขาจะ

ได้ถกูว่ากล่าวได้จากผู้ รับใช้ท่ีมีอํานาจเท่าเทียมกนัหรือมีอํานาจมากกว่า ตามจริงแล้ว เปาโลสอนทิโมธีว่าผู้ รับใช้ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน

ความบาปควรได้รับการว่ากลา่วต่อหน้าผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีพวกเขาจะได้เรียนรู้ด้วย (1ทิโมธี 5:20) แต่บ่อยครัง้ เม่ือบางคนถกูว่ากลา่ว เขา

จะได้รับความเหน็ใจและปลอบโยนจาก “เพ่ือน” ของเขามากจนเขาไมก่ลบัใจใหม ่แตก่ลบักบฏแทน เม่ือสิง่นีเ้กิดขึน้ ไม่มีใครเรียนรู้

วา่พระเจ้าทรงตัง้ใจให้เขาเรียนรู้จากการวา่กลา่วนัน้ 

 “พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือน ว่ากลา่ว การปรับปรุงแก้ไขคน

ให้ดี และการอบรมในทางธรรม…ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมกัเขม้นท่ีจะทําการทัง้ในขณะท่ีมีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชกัชวน

ด้วยเหตผุล เตือนสติและตกัเตือนให้อดทนอยูเ่สมอในการสัง่สอน” (2ทิโมธี 3:16; 4:2) จากข้อพระคมัภีร์นี ้เราเรียนรู้ว่าพระคมัภีร์มี

ไว้เพ่ือตกัเตือนและแก้ไขให้ถกูต้อง ผู้ รับใช้ได้รับอํานาจและคําสัง่ให้ใช้พระวจนะเพ่ือตกัเตือน ว่ากลา่วและแนะนํา เม่ือเข้าใจเช่นนี ้

แล้ว ขอให้เรามีทศันคติท่ีถกูต้องเม่ือเราได้รับการตกัเตือน เราควรจะอธิษฐานว่า “ขอทรงแสดงวิถีทางของพระองค์ให้ข้าพระองค์

เห็น ขอทรงนําข้าพระองค์ไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ เม่ือข้าพระองค์หลงผิดไป ขอทรงส่งใครบางคนมาเพ่ือแก้ไขข้าพระองค์ ขอให้ข้า

พระองค์ตระหนกัข้อผิดของข้าพระองค์ก่อนท่ีจะสายเกินไป ขอทรงประทานทศันคติท่ีดีเม่ือข้าพระองค์ฟังคําสอนหรือการว่ากลา่ว

ตกัเตือน ขอทรงอย่าให้ข้าพระองค์ได้แก้ตวัหรือพยายามคิดว่าตวัเองถกูต้อง อย่าให้ข้าพระองค์ต่อต้านพระองค์ แต่ทรงสอนให้ข้า

พระองค์เช่ือฟัง ขอทรงส่งผู้ นําซึ่งรักข้าพระองค์มากพอท่ีจะสอนและตําหนิข้าพระองค์ ขอทรงสอนวิถีทางของพระองค์ให้ข้า

พระองค์ได้รู้” 

 การบ่น เราจําเป็นต้องกลา่วถึงหวัข้อนีเ้พ่ือกลา่วถึงทศันคติต่อผู้ นําทางวิญญาณของเราให้ครบถ้วน คนบ่นนัน้ไม่ได้เป็น

คนของพระเจ้าตามข้อพระคมัภีร์ในยดูา 15-16 วิถีทางคริสเตียนคือ การอธิษฐานให้กนัและกนั ให้กําลงัใจกนัและกนั และว่ากลา่ว

ตกัเตือนกนัและกนั เปาโลกลา่วว่า “จงทําสิ่งสารพดัโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกนั” (ฟีลิปปี 2:14) หากมีปัญหาเกิดขึน้ 

วิถีทางตามพระคมัภีร์คือไปหาพ่ีน้องท่ีเราขดัแย้งด้วยและตกลงกนัให้เรียบร้อย (มทัธิว 18:15) เป็นเร่ืองผิดท่ีจะบ่นกบัผู้ อ่ืนไม่ว่าจะ

โดยการพดูคยุหรือการเขียนถงึกนั การกระทําเช่นนัน้เป็นการหวา่นความแตกร้าว (ดบูทท่ี 4) 

 การทําให้คนทัว่ไปหรือท่ีประชมุบ่นนัน้ไม่ใช่เร่ืองยาก ความไม่สะดวกเล็กๆ น้อยๆ การขาดนํา้ อาหาร เสือ้ผ้าหรือเงินชั่

ครัง้ชัว่คราวจะเป็นการทดสอบทกุคน หากพระเจ้าไม่ทรงเป็นผู้ควบคมุแล้ว เราก็เป็นนกัโทษแห่งความปรารถนา ความอยากและ

ความใคร่ ให้ดตูวัอยา่งเช่นชาวอิสราเอล พวกเขาเร่ิมแสดงอารมณ์ต่างๆ ขึน้มาในเดือนท่ีสองท่ีต้องอยู่ในถ่ินทรุกนัดาร พวกเขาเร่ิม

บ่นเก่ียวกบัทกุสิ่ง (อพยพ 16:1-3) ในหนงัสืออพยพเพียงเลม่เดียว ชาวอิสราเอลบ่นเก่ียวกบัแผนการของพระเจ้าและบ่นเก่ียวกบั

ผู้ นําของพวกเขา 12 ครัง้ ไมต้่องสงสยัเลยว่าในท่ีสดุพวกเขาก็ต้องเดินทางอยู่ในถ่ินทรุกนัดารมากกว่า 40 ปี ทัง้ๆ ท่ีควรจะอยู่เพียง

สองสามเดือน การบน่ของพวกเขามีรากมาจากความไมเ่ช่ือและการไมเ่คารพผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงตัง้ขึน้ 

 ยดูา 11 สอนเราให้หลีกเล่ียงการโต้แย้งเช่นโคราห์ ชายคนนีว้ิจารณ์โมเสสและท้าทายอํานาจทางฝ่ายวิญญาณของ

โมเสส แล้วเกิดอะไรขึน้ พระเจ้าทรงให้แผ่นดินแยกออก และกลืนโคราห์และพวกของเขาลงไป เม่ือมิเรียมและอาโรนได้พดูวิจารณ์

โมเสส พระคมัภีร์กลา่วว่าพระเจ้าทรงได้ยิน (กนัดารวิถี 12:2) แม้ว่ามิเรียมและอาโรนจะมีอายมุากกว่าโมเสสและเป็นครอบครัว

เดียวกนั พระเจ้าก็ทรงขนาบพวกเขาเช่นกนั พระเจ้าตรัสถามว่า “ไฉนเจ้าไม่กลวัท่ีจะพดูติผู้ รับใช้ของเรา” มิเรียมจึงถกูลงโทษให้

เป็นโรคเรือ้นเป็นเวลา 7 วนั 

 เหตกุารณ์นีค้วรจะสอนให้เราหลีกเล่ียงการบ่น โดยเฉพาะการบ่นเก่ียวกบัผู้ รับใช้ของพระเจ้า เปาโลเรียนรู้ว่า “ข้าพเจ้ามี

ฐานะอยา่งไรก็ตาม ข้าพเจ้าพอใจท่ีจะอยู่อย่างนัน้” (ฟีลิปปี 4:11) หากท่านรู้สกึว่าท่านได้รับการปฏิบติัท่ีไม่ถกูต้อง การบ่นไม่ใช่

การแก้ปัญหา คําตอบคือการอธิษฐานและการพูดโดยตรงกับคนท่ีทําให้เกิดปัญหาขึน้ การแก้แค้นเป็นเร่ืองของพระเจ้า ขอให้

พระองค์ทรงลงพระอาญาตามสมควร (โรม 12:19) 
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 ตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุเก่ียวกบัทศันคติท่ีถกูต้องคือในความสมัพนัธ์ของดาวิดกบัซาอลู แน่นอนว่าซาอลูนัน้ทําผิดต่อดาวิด เขา

พยายามแม้แตจ่ะฆา่ดาวิด ซาอลูได้ทําความบาปจนพระเจ้าไม่ทรงยอมรับเขา และซามเูอลได้แต่งตัง้ดาวิดให้เป็นกษัตริย์คนต่อไป

แล้ว แต่แม้กระนัน้ดาวิดก็ไม่ฆ่าซาอลูแม้เขาจะมีโอกาสก็ตาม ตราบเท่าท่ีซาอลูเป็นกษัตริย์ ดาวิดไม่ต้องการท่ีจะทําร้ายเขา ดาวิด

คอยให้พระเจ้าทรงนําซาอลูออกไปเอง 

 ทา่นเคยจบัได้วา่ตวัเองบน่บ้างไหม จงเรียนรู้ท่ีจะพอใจ อธิษฐาน พดูคยุให้รู้เร่ืองด้วยทศันคติท่ีถกูต้องหากเป็นเร่ืองท่ีต้อง

พดูคยุกนั อยา่พดูหากไมทํ่าให้เกิดประโยชน์ ทําให้เหตกุารณ์เลวร้ายลงหรือทา่นไม่สามารถพดูด้วยวิญญาณของการให้อภยัท่ีอ่อน

น้อมและสงบ การบน่เป็นสิง่ท่ีแพร่กระจายได้ง่ายและขดักบัพระวจนะของพระเจ้า 

 คนที่ชอบยุ่งเร่ืองของผ้อ่ืนู  หลงัจากเราได้กล่าวถึงเร่ืองทศันคติต่อผู้ นําทางฝ่ายวิญญาณของเราแล้ว ขอให้เราได้

กลา่วถึงเร่ืองทศันคติต่อเพ่ือนมนษุย์ โดยเฉพาะพ่ีน้องชาวคริสเตียน คนท่ีชอบยุ่งเร่ืองของผู้ อ่ืนคือคนท่ีอยากรู้เก่ียวกบัเร่ืองสว่นตวั

ของผู้ อ่ืน คนท่ีเข้าไปยุ่งเร่ืองของผู้ อ่ืน คนท่ียุ่งวุ่นวายกบัสิ่งท่ีจะทําให้เกิดปัญหายุ่งยาก 1เปโตร 4:15 บอกกบัเราว่าไม่ให้ลําบาก 

“เท่ียวยุ่งกบัธุระของผู้ อ่ืน” เปาโลยงักล่าวเตือนเก่ียวกบัคนท่ีชอบยุ่งเร่ืองของผู้ อ่ืนอีก (2เธสะโลนิกา 3:11; 1ทิโมธี 5:13) ตาม

สภุาษิต 20:3 คนท่ีเข้าไปยุง่เร่ืองของผู้ อ่ืนเป็นคนโง่ 

 บางคนดเูหมือนจะรู้เร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ เก่ียวกบัธุระของทกุคน คนเหลา่นัน้ทําให้เกิดปัญหาขึน้มากมาย หลายครัง้ท่ีเขาเข้า

มายุ่งเร่ืองระเบียบวินยัของคนๆ หนึ่งและพยายามแก้ปัญหาให้ศิษยาภิบาล ส่วนใหญ่คนเหล่านีไ้ม่ได้ช่วยแต่กลบัเติมไม้ให้กบัไฟ

มากขึน้ คนประเภทนีเ้ป็นเหมือนคําแช่งสาปต่อเพ่ือนบ้านและเป็นโรคระบาดต่อคริสตจกัร คนเหลา่นีพ้ยายามรู้ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้ เขา

รู้สกึวา่ตวัเองเป็นคนสําคญัหากรู้ทกุสิง่ จริงๆแล้ว เราไม่สามารถไว้วางใจให้เขาทํางานสําคญัท่ีต้องเก็บเป็นความลบัได้ ดงันัน้คนท่ี

ชอบยุง่เร่ืองของผู้ อ่ืนไมเ่หมาะสมท่ีจะเป็นผู้ รับใช้ 

 เราจําต้องตรวจสอบตนเองว่าเราเป็นคนท่ีชอบยุ่งเร่ืองของผู้ อ่ืนหรือไม่ หากท่านเป็นคนอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติ

แล้ว ทา่นต้องอนญุาตให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงนําทา่นออกมาจากความอยากรู้อยากเหน็ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตของผู้ อ่ืน 

 ความหยิ่งจองหองและตาที่ยโส พระเจ้าทรงเกลียดตายโส (สภุาษิต 6:17) พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ ท่ีหย่ิงจองหองแต่ทรง

ประทานพระคณุแก่คนท่ีใจถ่อม (ยากอบ 4:6) ความหย่ิงจองหองเป็นความผิดบาปท่ีทําให้มารต้องล้มลงและจะเป็นเหตใุห้ผู้ ท่ีหย่ิง

จองหองล้มและถกูทําลาย (อิสยาห์ 14:12-15; สภุาษิต 16:18) ความทะนงในลาภยศเป็นหนึ่งในสามสิ่งทางโลกท่ีลอ่ใจคริสเตียน 

(1ยอห์น 2:16) ยอห์นผู้ให้รับบพัติศมา และพระเยซูทรงเทศนาอย่างรุนแรงเก่ียวกบัการหน้าซ่ือใจคดและความหย่ิงของพวกธรรมา

จารย์และฟาริสี เป็นเร่ืองสําคญัแค่ไหนท่ีคํากล่าวเตือนนีไ้ม่ได้ตรัสกบัคนบาปแต่ตรัสกบัผู้ นําศาสนาในเวลานัน้ ด้วยเหตนีุ ้ เรารู้ว่า

บอ่ยครัง้ คนเคร่งศาสนาเป็นผู้ ท่ีออ่นแอมากท่ีสดุในเร่ืองความบาปในการหย่ิงยโส 

 ดงันัน้คริสเตียนต้องระวงัไม่ให้เกิดทศันคติเช่นนีข้ึน้ เม่ือกล่าวถึงเร่ืองความบริสทุธิ เป็น์ เร่ืองง่ายท่ีจะเห็นว่าตวัเองดีและ

วิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืน การกระทําเช่นนีเ้ป็นความหย่ิงและหน้าซ่ือใจคด เราอาจเป็นผู้ ท่ีดมีูความบริสทุธิมากท่ีสดุในโลก์  แต่หากเรามี

แตค่วามหย่ิงยโส เราจะไมเ่ป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ตวัอยา่งของเหตกุารณ์เช่นนี ้ให้อ่านการอธิษฐานของฟาริสี

และเปรียบเทียบกบัการอธิษฐานของผู้ เก็บภาษี (ลกูลา 18:9-14) พระเจ้าไม่ทรงยอมรับการอธิษฐานท่ีเคร่งครัดของฟาริสีแต่ทรง

สดบัเสียงท่ีร้องออกมาอยา่งจริงใจของคนเก็บภาษี 

 มีคําเตือนอยู่สองประการ ได้แก่ ประการแรก อย่าปลอ่ยให้ความหย่ิงเข้ามาในใจเน่ืองจากมาตรฐานความบริสทุธิและ์

ความรู้เก่ียวกบัความจริงของท่าน ประการท่ีสอง อย่าให้มีตาท่ียโส ผู้ รับใช้อาจทําผิดในสองสิ่งนีไ้ด้ง่าย เพราะพระเจ้าทรงเกลียด

แม้แตต่าท่ียโส จงระวงัความประพฤติของท่าน ผู้ รับใช้ทัง้หลายความหย่ิงของท่านได้แสดงออกมาเม่ือท่านพดูกบัธรรมิกชนหรือไม ่

หรือในวิธีการนัง่ท่ีเวทีหรือแม้ในการเดินไปมาโดยมีพระคมัภีร์อยูใ่นมือ 

 ความหย่ิงจองหองเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเราต้องระวังไม่ให้เกิดขึน้ ไม่ว่าเราจะอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณมากเพียงใด ย่ิงเรามี

ความสําเร็จในทางฝ่ายวิญญาณมากเทา่ไร มารก็ย่ิงอยากทําให้เราหย่ิงมากเทา่นัน้ เราต้องถ่อมใจและต้องถ่อมใจอย่างถกูต้อง เรา

ได้เห็นคนบางคนท่ีแสดงความถ่อมใจของเขาอย่างออกนอกหน้าและพยายามพิสจูน์ให้เห็นว่าเขาถ่อมใจลงต่อผู้ อ่ืนซึ่งจริงๆ แล้ว



26 

เขามีความหย่ิงในความถ่อมใจลงของตน ทัง้นี ้ตรวจสอบได้โดย หากท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ ท่ีถ่อมใจมาก ก็เป็นไปได้อย่างมากว่า

ทา่นไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ เม่ือทา่นคิดวา่ทา่นมีความถ่อมใจ ก็หมายความวา่ ทา่นเพิ่งจะสญูเสียการถ่อมใจนัน้ไป 

 วิถีทางท่ีจะกําจัดความหย่ิงจองหองและตายโสก็คือการอธิษฐาน จงก้มหน้าลงต่อพระเจ้า นอนราบต่อหน้าพระองค์ 

อธิษฐานจนท่านร้องไห้ สารภาพความบาปของท่านและคิดถึงว่าท่านไม่ควรค่าท่ีจะได้รับพระคุณของพระเจ้ามากแค่ไหน การ

อธิษฐานเช่นนีไ้มใ่ช่นบัเวลาเป็นนาทีๆ แต่เป็นชัว่โมงๆ หลงัจากท่ีท่านได้ทําให้วิญญาณของท่านได้แตกหกัลง จงลกุขึน้และอย่าให้

ผู้ อ่ืนได้รู้เก่ียวกบัการอธิษฐานและการกระทําเช่นนัน้ และทา่นจะต้องปฏิบติัเช่นนัน้อยูเ่ร่ือยๆ เพ่ือไมใ่ห้เกิดความหย่ิงจองหอง 

 มีอีกสองเร่ืองซึง่เป็นเร่ืองพิเศษสําหรับยคุสมยัของเรา เน่ืองจากเร่ืองเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัทศันคติ เราจงึรวมไว้ในบทนี ้

 ทัศนคตเิก่ียวกับสิทธิสตรี ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสิทธิสตรีมีลกัษณะบางประการท่ีไม่ขดักบัพระวจนะของพระเจ้า 

แต่มีลกัษณะหลายประการท่ีขดักบัพระวจนะของพระองค์ พระคมัภีร์สอนว่าผู้หญิงสําคญัมากเท่าๆ กบัผู้ชาย ผู้หญิงฉลาดและมี

ค่ามากเท่ากับผู้ ชายในแผนการของพระเจ้า ไม่มีการปฏิบัติท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในพระคริสต์ (กาลาเทีย 

3:28) เม่ือดจูากพระคมัภีร์ทัง้เลม่ จะเหน็วา่พระเจ้าทรงใช้ผู้หญิงเป็นผู้พยากรณ์ ผู้วินิจฉยั ครู ผู้ รับใช้และผู้ ทํางานเพ่ือข่าวประเสริฐ 

(ผู้วินิจฉยั 4:4; อิสยาห์ 8:3; กิจการ 18:26; 21:9; โรม 16:1; ฟีลิปปี 4:3) ดงันัน้ เราจึงเช่ือว่าผู้หญิงท่ีทํางานในโลกนี ้ควรจะได้รับ

เงินมากเทา่กบัผู้ชายท่ีทํางานประเภทเดียวกนัหากทํางานได้ดีเทา่กนั 

 แม้วา่จะกลา่วไปเช่นนัน้แล้ว เรายงัต้องรู้วา่ตามข้อพระคมัภีร์แล้ว ผู้หญิงจะต้องยอมฟังสามี (เอเฟซสั 5:22; โคโลสี 3:18; 

1เปโตร 3:1) ในสถานท่ีแต่ละแห่งจะมีอํานาจสงูสดุได้เพียงอํานาจเดียว และพระเจ้าทรงเลือกสามีให้มีอํานาจสงูสดุในบ้าน 

นอกเหนือจากอํานาจนัน้แล้ว สามียงัคงมีความรับผิดชอบสําคญัท่ีจะต้องจดัหาให้กบัครอบครัวของเขา เขาต้องรักภรรยาเหมือน

ดงัเช่นพระคริสต์ทรงรักคริสตจกัรและต้องให้เกียรติภรรยาของเขา (เอเฟซสั 5:25; โคโลสี 3:19) มิฉะนัน้แล้ว การอธิษฐานของเขา

จะมีอปุสรรคขดัขวาง (1เปโตร 3:7) ผู้หญิงเกิดจากซ่ีโครงของผู้ชาย ไม่ใช่ศีรษะหรือเท้าของเขา เธอจะต้องไม่นําเขาหรืออยู่ใต้เท้า

เขาแต่ต้องช่วยเหลือเขา (ปฐมกาล 2:18) หากผู้หญิงแต่งงานแล้ว หน้าท่ีประการแรกก็คือต้องช่วยสามีและดแูลลกูๆ พระคมัภีร์

สนบัสนนุเร่ืองการแตง่งานและครอบครัวและประณามการลว่งประเวณี การรักร่วมเพศทัง้หญิงและชาย (ดบูทท่ี 9) ด้วยเหตนีุ ้การ

เคล่ือนไหวเพ่ือสทิธิสตรีโดยสว่นใหญ่จงึขดักบัพระคมัภีร์ 

 ยงัคงมีคําถามขึน้อีกว่า ผู้หญิงต้องยอมฟังผู้ชายทกุคนหรือไม่ ผู้ชายคนใดก็ตามสามารถถือสิทธิอํานาจเหนือผู้หญิงคน

ใดก็ได้หรือไม ่คําตอบคือ “ไม”่ ผู้หญิงยอมฟังแตส่ามีของตนเองเทา่นัน้ ผู้ชายจะมีอํานาจเหนือผู้หญิงคนใดได้ก็ต่อเม่ือเขามีอํานาจ

หน้าท่ีเหนือผู้ อ่ืนไมว่า่ผู้นัน้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม เปาโลกลา่วไว้วา่ผู้หญิงท่ีเป็นผู้ นําควรมีผู้ชายท่ีมีอํานาจเหนือเธออีกที เปาโล

ไม่อนญุาตให้ผู้หญิงพดูแทรกขึน้มาในท่ีประชมุและถามคําถามซึง่เป็นสิทธิพิเศษของผู้ชายในสมยันัน้ (1โครินธ์ 14:34-35; 1ทิโมธี 

2:11) เปาโลได้ตระหนกัถงึสทิธิของผู้หญิงท่ีจะพยากรณ์ (การพดูตามการดลใจ) ในท่ีประชมุหากวา่กระทําภายใต้อํานาจของผู้ชาย

และไมใ่ช่ด้วยการช่วงชิงอํานาจมาจากผู้ชาย (1โครินธ์ 11:5; 1ทิโมธี 2:12) 

 ในทางฝ่ายวิญญาณ ผู้หญิงควรดําเนินตามการนําของสามีหากว่าเขาประกอบด้วยพระวิญญาณ แม้ว่าเขาไม่มีพระ

วิญญาณ เธอควรจะยอมรับว่าเขาเป็นผู้ นําของครอบครัวเพ่ือท่ีจะนําเขามายงัพระเจ้า (1เปโตร 3:1-2) ในเร่ืองการเช่ือถือส่วน

บคุคล คําสัง่สอนและประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณ ผู้หญิงจะต้องมัน่คงในความเช่ือสว่นตวัของเธอเอง เพราะท้ายท่ีสดุแล้วพระ

เจ้าจะทรงตดัสนิมนษุย์เป็นรายบคุคลไป 

 ทัศนคตใินการประชุมคริสจักร เราจะกลา่วถึงหวัข้อเร่ืององค์การคริสตจกัร การปกครองและผู้ มีอํานาจต่อไปในบทท่ี 

12 ในส่วนนี ้เราจะวิเคราะห์เร่ืองการประชมุใหญ่ครัง้แรกของคริสตจกัรในกิจการบทท่ี 15 และดวู่าเขาดําเนินการกนัอย่างไร ใน

การประชมุนัน้ จะต้องตดัสินหวัข้อโต้เถียงสําคญัให้เรียบร้อยซึง่หวัข้อนัน้คือการปฏิบติัตามบญัญัติชาวยิวข้อใดบ้างเป็นข้อบงัคบั

สําหรับคริสเตียนชาวต่างชาติ ผู้แทนทัง้หลายมาท่ีกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือประชมุกบัผู้ นําและศิษยาภิบาลท่ีนัน่ ซึ่งได้แก่ อคัรสาวกและ

ผู้ใหญ่ (ข้อ 2-4) ทัง้สองฝ่ายอภิปรายและถกเถียงกนัเป็นการใหญ่โดยการแสดงความคิดเห็นสําคญั (ข้อ 7) ท้ายท่ีสดุ พวกเขาลง

ความเห็นโดยมีคริสตจกัรซึ่งเป็นกายนัน้ให้การรับรอง จึงได้มีจดหมายสง่ไปยงัท่ีประชมุอ่ืนๆ เพ่ือบอกกลา่วเก่ียวกบัการตดัสินใจ



27 

นัน้ (15:23; 16:4) ให้สงัเกตวา่พวกเขาทํางานกนัเป็นกลุม่หลงัจากการตดัสินนัน้ แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางความคิดท่ีเกิดขึน้ใน

ตอนแรก คริสตจกัรทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ ร่วมสง่จดหมายแนะนําและรวบรวมเงินถวาย (กิจการ 18:27; 2โครินธ์ 8:19) พวกเขา

รักกนัและกนั ช่วยเหลือกนัและกนั และตกัเตือนกนัและกนัเม่ือจําเป็น เปาโลตกัเตือนเปโตรและคนอ่ืนๆ “เม่ือข้าพเจ้าเห็นว่าเขา

ไมไ่ด้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนัน้” (กาลาเทีย 2:14) 

 สิ่งท่ีเกิดขึน้ในกิจการบทท่ี 15 เป็นการอภิปรายแบบประชาธิปไตยซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของพ่ีน้องทําให้เกิดการตดัสินใจ

ภายใต้การนําของพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ข้อ 28) หลงัจากการตดัสินใจนี ้คริสตจกัรก็ร่วมกนัดแูลในเร่ืองนี ้ประชาธิปไตยเป็นเร่ือง

เข้าใจผิดอยู่บ่อยครัง้เม่ือเรามีการประชมุทกุวนันี ้ประชาธิปไตยหมายความว่าเราสามารถยอมได้หากเร่ืองนัน้ไม่ได้เก่ียวข้องกบั

คําสัง่สอน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ท่ีเราต้องการและไม่ฟังผู้ อ่ืน เม่ือเสียงสว่นใหญ่ต้องการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แตท่า่นไมต้่องการ ทา่นควรจะยอมรับการตดัสนิใจนัน้ด้วยทศันคติท่ีดีซึง่หมายความว่าจะไม่เกิดการบ่น มิเช่นนัน้ท่านจะทําให้เกิด

ความหมางใจกนั ทศันคติท่ีถกูต้องคือยอมตามการตดัสนิของเสียงสว่นใหญ่ในเร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวกบัคําสัง่สอน หากท่านมีความเช่ือมัน่

ในพ่ีน้องของทา่น ก็จะเป็นการง่ายท่ีทา่นจะเช่ือวา่พระเจ้าสามารถนําคนสว่นใหญ่ไปในทางท่ีพระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขาไปได้ 

หากท่านรักพ่ีน้องของท่าน ท่านจะยอมรับความต้องการของคนส่วนใหญ่ ในเวลาเดียวกนั ผู้ นําไม่อาจมีทศันคติของความหย่ิง

จองหองและพดูว่า “ผมเป็นผู้ นําเพราะฉะนัน้คณุจะต้องทําให้สิ่งท่ีผมบอก” เปโตรเองได้บอกกบัผู้ รับใช้ว่าอย่าเป็นนายเหนือศาสน

จกัร แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝงูแกะนัน้ (1เปโตร 5:3) ผู้ รับใช้และธรรมิกชนควรแสดงความรักแบบพ่ีน้อง “ในการให้เกียรติแก่กนัและ

กนั” (โรม 12:10)  

 การประชุมควรจะเป็นเช่นไร ผู้ เข้าร่วมไม่ควรโกรธ อารมณ์เสีย ขุ่นเคืองใจหรือก้าวร้าว เขาจะเป็นเช่นนัน้และลกุขึน้

เทศนาผู้ อ่ืนได้อย่างไร เขาได้รับการทรงเรียกเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างไรในเม่ือไม่สามารถเข้ากนัได้ การประชุมควรจะเป็นการ

ประชมุเพ่ือจดัการกิจธุระแตก็่เป็นท่ีท่ีมีมิตรภาพ การรักษา การฟืน้ฟแูละการเทของพระวิญญาณบริสทุธิ ควรจะเป็นเวลาเพ่ือทําให้์

ความเช่ือถือแข็งแกร่งและฟังผู้ อ่ืนเทศนาความเช่ือท่ีเรารัก เป็นการทําให้รู้สกึสดช่ืนขึน้เม่ือได้ยินผู้ อ่ืนอธิบายความจริงในวิถีทางท่ี

เราสามารถพดูได้วา่ “ผม/ดิฉนัก็เช่ือแบบนีเ้หมือนกนั” ด้วยวิธีนี ้การประชมุเป็นเวลาในการให้กําลงัใจกนัและกนั ไม่ใช่เวลาสําหรับ

การนินทา บน่หรือโต้เถียงกนั 

 เราต้องไม่ทําให้เกิดทศันคติของความดือ้รัน้ จงระวงัหากจบัได้ว่าตวัเองพดูว่า “ยงัไงผม/ดิฉนัก็จะทํา” หรือ “ถ้าเขาไม่ทํา

ตามวิธีของผม/ดิฉนั ผม/ดิฉนัจะไมเ่ข้าร่วม” หรือ “ผม/ดิฉนัไมต้่องให้มีใครมาบอกวา่ต้องทําอะไร” 

 สิ่งสาํคัญที่สุดของความบริสุทธ์ิ เพ่ือเป็นการสรุปบทนี ้ขอให้เราจําไว้ว่าทศันคติท่ีถกูต้องเหมาะสมเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุ

ของความบริสทุธิ บคุคลท่ีมีทศันคติท่ีถ่อมใ์ จ สอนได้และมีความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถได้รับการ

นําไปสูค่วามจริงท่ีย่ิงใหญ่ขึน้ได้ ความบริสทุธิภายในจะนําไปสูค่วามบริสทุธิภายนอก แต่ไม่ใช่ในทางตรงกนัข้าม บ่อยครัง้ท่ีเราลืม์ ์

สิ่งนีไ้ป เพราะเป็นการง่ายท่ีจะคอยดแูละเปรียบเทียบความบริสทุธิภายนอกแต่ยากท่ีจะแยกความบริสทุธิภายใน บ่อยครัง้์ ์  ความ

บริสทุธิภายนอกเป็น์ สิง่ง่ายท่ีสดุท่ีจะเช่ือฟัง ในขณะท่ีทศันคติและวิญญาณเป็นสิง่ยากท่ีจะบงัคบัได้ ในขณะท่ีท่านอ่านสว่นท่ีเหลือ

ของหนงัสือเลม่นี ้ขอให้จําไว้วา่ทศันคติท่ีไม่ดีจะทําให้ท่านไม่ได้ไปสวรรค์พอๆ กบัการมีความบริสทุธิเพียงภายนอกหรือการกระทํา์

ความบาปทางร่างกายอ่ืนๆ ขอให้เราสํารวจดใูจขอเราว่ามีความหย่ิง การบ่น การทําให้เกิดความหมางใจ ความขมข่ืนใจ ความ

โกรธแค้น หรือทศันคติชัว่ร้ายอ่ืนๆ ท่ีจะทําลายความบริสทุธิของเราหรือไม่ จะเป็นเร่ืองน่าเศร้าท่ีคริส์ เตียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ รับ

ใช้ท่ีได้บงัเกิด และเป็นตวัอยา่งภายนอกท่ีดีจะอยูห่า่งออกจากพระเจ้าเพราะทศันคติบางอยา่งท่ีเขาปลอ่ยให้เกิดขึน้ในใจของเขา 
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4. ลิน้: อวัยวะที่ควบคุมไม่ได้ 
 

 “แตล่ิน้นัน้ไมมี่มนษุย์คนใดสามารถทําให้เช่ืองได้ ลิน้เป็นสิง่ชัว่ ท่ีอยูไ่มส่ขุและเตม็ไปด้วยพิษร้ายถงึตาย” (ยากอบ 3:8) 

 “ขอให้ถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์…เป็นท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด” (สดดีุ 19:14) 

 อวัยวะที่ควบคุมไม่ได้ ลิน้เป็นอวัยวะของร่างกายท่ีควบคุมได้ยากท่ีสุดและมีศักยภาพท่ีจะทําให้เกิดภัยมากท่ีสุด 

วิธีการท่ีท่านใช้ลิน้เป็นสิ่งแสดงถึงความสมัพนัธ์ของท่านกบัพระเจ้าได้ดีท่ีสดุ ลิน้พดูสิ่งท่ีอยู่ในใจ หากท่านพดูสิ่งชัว่ สิ่งชัว่ก็จะต้อง

อยู่ในใจท่าน “ด้วยว่าปากนัน้ พูดจากสิ่งท่ีมาจากใจ” (มทัธิว 12:34) “แต่สิ่งท่ีออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนัน้แหละทําให้

มนุษย์เป็นมลทิน” (มทัธิว 15:18) ยากอบได้สอนเก่ียวกบัลิน้ไว้อย่างจริงจงัว่า “ถ้าผู้ ใดเข้าใจว่าตวัเป็นคนมีธัมมะและมิได้สงบ

ปากคํา แต่หลอกลวงตวัเอง ธัมมะของผู้นัน้ก็ไม่มีประโยชน์ (ยากอบ 1:26) “ถ้าผู้ ใดมิได้ทําผิดทางวาจา ผู้นัน้ก็เป็นคนดีรอบคอบ

แล้ว และสามารถบงัคบัทัง้ตวัไว้ได้ด้วย” (ยากอบ 3:2) ยากอบเปรียบลิน้เป็นเหมือนบงัเหียนม้าซึง่ควบคมุการเคล่ือนไหวของม้านัน้ 

เหมือนหางเสือเลก็ซึง่ควบคมุเรือลําใหญ่ และเหมือนไฟเลก็น้อยท่ีเป็นสาเหตขุองปัญหาใหญ่ ลิน้สามารถทําให้ร่างกายทัง้หมดเป็น

มลทินได้ มีเพียงฤทธิอํานาจของพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีจะทําให้ลิน้เ์ ช่ืองได้ (ยากอบ 3:1-3)  

 น่ีเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมพระเจ้าจึงเลือกการพูดภาษาต่างๆ ให้เป็นหมายสําคัญของการได้รับบัพติศมาด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ2:4; 10:46; 19:6) เราได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเม่ือเรากลบัใจใหม่ เช่ือและยอมจํานนต่อพระเจ้าอย่าง์

แท้จริง ลิน้ของเราเป็นอวยัวะท่ีทําให้เช่ืองได้ยากท่ีสดุดงันัน้ลิน้จึงเป็นสว่นสดุท้ายท่ีเรายอมต่อพระเจ้า เม่ือเราพดูภาษาต่างๆ เป็น

ครัง้แรกภายใต้การดลใจจากพระวิญญาณ นัน่เป็นสิง่ชีว้า่ในท่ีสดุพระเจ้าได้ทรงเข้ามาและมีอํานาจควบคมุทัง้หมด 

 ยากอบได้กล่าวไว้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองง่ายท่ีเราจะทําความผิดบาปด้วยลิน้ และกล่าวอีกว่าลิน้นัน้เป็นสิ่งอนัตรายและการ

ทําความบาปด้วยลิน้นัน้สามารถทําลายความบริสทุธิของเราได้ทัง้หมด เราจะทําความบาปด้วยลิน้ได้อยา่งไร์  

 การพดซุบซิบและนินทาู  เป็นหนึ่งในความบาปท่ีชั่วร้ายท่ีสุด เป็นเคร่ืองมือแรกของมารท่ีจะทําลายคริสตจักรจาก

ภายใน การพดูซุบซิบและนินทาสามารถทําลายความเช่ือมัน่ในคน เป็นภยัต่อผู้บริสทุธิและขดัขวางผู้กลบัใจใหม่ ์ การพดูซุบซิบ

และนินทาแยกคริสตจกัรออกจากกนั ทําให้ธรรมิกชนหมดกําลงัใจและทําให้ผู้ เช่ือใหม่เข้าใจผิดไป พระคมัภีร์สอนเราไม่ให้พดูชัว่

เก่ียวกับผู้ อ่ืนโดยเฉพาะพ่ีน้องในพระเจ้าของเรา (ทิตัส 3:2; ยากอบ 4:11) “บุคคลท่ีใส่ร้ายเพ่ือนบ้านลบัๆ นัน้ ข้าพระองค์จะ

ทําลายเสีย” (สดดีุ 101:5) คนสว่นใหญ่จะรู้เก่ียวกบัความเลวร้ายของการพดูซุบซิบ แต่ปัญหาเกิดขึน้เม่ือเขาพดูซุบซิบในชีวิตของ

ตน การไม่พดูซุบซิบเป็นเร่ืองปฏิบติัได้ยากในชีวิตของคริสเตียนจํานวนมาก ขอให้เราอธิบายให้ชดัเจนว่าการพดูซุบซิบหรือนินทา

หมายความว่าอย่างไรเพ่ือเป็นการแสดงให้บางคนตระหนกัว่าพวกเขากําลงัทําสิ่งใดอยู่ โดยพืน้ฐานแล้วการพดูซุบซิบหรือนินทา

หมายถึงการบอกเล่าเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองความลบัของคนๆ หนึ่ง รวมถึงการกระจายข่าวลือซึ่งอาจเป็นภยัต่อบุคคลและรวมถึง

การลอบกดัซึ่งหมายความถึงการพดูเร่ืองน่าอายของผู้ อ่ืน ขอให้สงัเกตว่าการนินทาไม่เพียงแต่รวมถึงการโกหกเก่ียวกบัผู้ อ่ืนหรือ

การกระจายข่าวลือท่ีไมจ่ริงเก่ียวกบัผู้ อ่ืนเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถงึการพดูความจริงเก่ียวกบับคุคลซึง่ผู้ นินทาไม่ควรจะไปยุ่งเก่ียว การ

บอกความจริงสามารถเป็นการซบุซิบได้หากพดูในลกัษณะนินทากบัคนอ่ืนท่ีไมค่วรจะรู้เร่ืองนัน้ 

 พระเจ้าทรงให้มีการปกครองและผู้ มีอํานาจการปกครองในคริสตจกัร (1โครินธ์ 12:28) (ดบูทท่ี 12) เม่ือมีปัญหาเกิดขึน้

ในคริสตจกัร ผู้ มีอํานาจควรจะรับรู้ อย่างไรก็ตาม การพดูกบัสมาชิกคนอ่ืนในท่ีประชมุโดยไม่จําเป็นนัน้เป็นสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง สมาชิก

ในคริสตจกัรไม่ควรกล่าวโทษกนัและกนั (โรม 14:10, 13; มทัธิว 7:1; ยากอบ 4:12) ในคริสตจกัร ผู้ นําสามารถและต้องว่ากล่าว

เพ่ือท่ีจะปกป้องฝงูแกะ (มทัธิว 18:18; 1โครินธ์ 6:5) ทัง้นี ้หมายความว่า ผู้ นํามีหน้าท่ีแก้ไขปัญหาความบาปในคริสตจกัรและยงั

หมายความอีกวา่สมาชิกไมมี่ความรับผิดชอบนัน้ บางครัง้ อาจต้องพดูบางสิ่งบางอย่างออกไปเพ่ือให้เกิดความชดัเจน เพ่ือแนะนํา

และเพ่ือความถกูต้อง อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ไป การบอกเร่ืองท่ีอาจเป็นภยัต่อผู้ อ่ืนได้เป็นสิ่งไม่ถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า 

การพดูซุบซิบและนินทาเป็นสิ่งท่ีขดักบัพระวจนะของพระเจ้า “เพราะขาดฟืน ไฟก็ดบั และท่ีไหนก็ไม่มีคนซุบซิบ การทะเลาะวิวาท
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ก็หยดุไป ถ้อยคําของคนปากบอนเป็นอาหารร่อย มนัลงไปยงัสว่นข้างในของร่างกาย” (สภุาษิต 26:20, 22) คริสตจกัรหลายแห่งจะ

มีความสงบสขุหากสมาชิกเช่ือข้อพระคมัภีร์นีอ้ยา่งแท้จริง 

 ยกตัวอย่างเช่น ท่านควรจะทําอย่างไรหากพบว่ามีชายคนหนึ่งในคริสตจักรซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียนได้ทําผิด

ประเวณี ท่านไม่สามารถเปิดเผยความผิดบาปนีไ้ด้ เพราะท่านไม่มีอํานาจ ท่านต้องบอกสิ่งนัน้กบัผู้ ท่ีมีอํานาจ ซึง่คือศิษยาภิบาล 

กรรมการหรือประธาน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัว่าคนท่ีกระทําผิดนัน้คือใคร ในเวลานัน้เองเร่ืองนีก้ลายเป็นความรับผิดชอบของผู้ นํา หาก

ท่านบอกกับคนอ่ืนๆ ในคริสตจักร ท่านก็เป็นผู้พูดซุบซิบ มีเหตุผลท่ีจะต้องบอกศิษยาภิบาลเพราะเขาต้องปกป้องคนท่ีเหลือใน

คริสตจกัรและต้องพยายามช่วยพ่ีน้องท่ีทําความผิดนัน้ แต่ไม่มีเหตผุลท่ีจะต้องไปบอกกบัผู้ อ่ืน หากพ่ีน้องนัน้ได้กลบัใจใหม่ ทําไม

ต้องบอกผู้ อ่ืนเก่ียวกบัความบาปของเขา จะเป็นการช่วยเขาหรือหากไปบอกคนอ่ืนเก่ียวกบัสิง่ท่ีเขาทําผิด อีกตวัอยา่งหนึ่ง สมมติว่า

สมาชิกคนหนึ่งได้ทําความบาป กลับใจใหม่และย้ายไปคริสตจักรอ่ืน ศิษยาภิบาลคนแรกควรจะบอกกับศิษยาภิบาลคนใหม่

เพ่ือท่ีจะได้ช่วยเขา แต่ควรจะเป็นความลบัจากสมาชิกคนอ่ืนในคริสตจักรใหม่นัน้ ตวัอย่างเหล่านีอ้ธิบายข้อพระคมัภีร์สองข้อ

เก่ียวกบัการพดูซุบซิบ “บคุคลท่ีเท่ียวซุบซิบก็เผยความลบั แต่บุคคลท่ีไว้วางใจได้ย่อมปิดบงัสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้” (สภุาษิต 11:13) 

“บคุคลผู้ให้อภยัการทรยศก็มุง่จะสร้างมิตรภาพ แตค่นปากโป้งจะทําลายความเป็นมิตร” (สภุาษิต 17:9) 

 ขอให้สงัเกตวา่ทา่นไมมี่อํานาจท่ีจะปิดบงัความบาปท่ีผู้กระทําไมก่ลบัใจใหมไ่ด้ไมสํ่าคญัวา่ผู้ ท่ีทําความบาปนัน้เป็นเพ่ือน

ของท่านหรือไม่ นอกจากนี ้ท่านยงัไม่สามารถปิดบงัความบาปท่ีจะทําให้บคุคลคนหนึ่งไม่เหมาะสมท่ีจะอยู่ในตําแหน่งของเขาอีก

ต่อไป ในทัง้สองกรณีผู้ มีอํานาจจะต้องรู้เร่ืองเหลา่นี ้ในเวลาเดียวกนั ท่านไม่จําเป็นต้องบอกเร่ืองความผิดบาปของเพ่ือนของท่าน

กบัคนอ่ืนๆ เพราะเป็นเร่ืองระหวา่งเขา ผู้ มีอํานาจเหนือเขาและพระเจ้าเท่านัน้ โดยพืน้ฐานแล้ว ความบาปสว่นตวักลายเป็นปัญหา

ของคริสตจกัรเม่ือบคุคลไม่กลบัใจใหม่แต่ใช้ชีวิตอย่างคนหน้าซ่ือใจคด หรือเม่ือเขานําความเส่ือมเสียเข้ามายงัคริสตจกัร เร่ืองนี ้

เก่ียวข้องกบัคริสตจกัรเป็นพิเศษเม่ือบุคคลท่ีมีตําแหน่งเป็นผู้ นําได้ทําความผิดบาป ตวัอย่างเช่น จะเป็นอย่างไรหากว่าผู้ รับใช้ใน

คริสตจักรทําผิดประเวณีแต่กลบัใจใหม่ ศิษยาภิบาลยงัคงจะต้องรู้เก่ียวกบัเร่ืองนัน้เพราะเร่ืองนีส้ามารถนําความเส่ือมเสียมาสู่

คริสตจกัรสว่นรวมและเพราะผู้ รับใช้คนนัน้เสียคณุสมบติัซึง่คือช่ือเสียงท่ีดีไป บคุคลท่ีเขาทําความบาปต่อและบคุคลอ่ืนท่ีรู้เก่ียวกบั

ความบาปนัน้จะเสียความมัน่ใจในคริสตจกัรหากไมมี่การจดัการเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ซึง่ไม่ได้หมายความว่าศิษยาภิบาลควรจะประกาศ

ให้สมาชิกรู้เก่ียวกบัความบาปท่ีผู้กระทําได้กลบัใจใหม่ แต่ควรจะห้ามไม่ให้บคุคลนัน้บอกกบัผู้ อ่ืนหากเขาได้กลบัใจใหม่แล้วและ

ไมใ่ห้บอกวา่ทําไม ในหลายกรณีศิษยาภิบาลอาจให้ผู้นัน้อยู่ในช่วงทดลองหรือไม่ให้ผู้นัน้เทศนาช่วงระยะเวลาหนึ่ง คนอ่ืนๆ ไม่ควร

เดาและนินทาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้ 

 ถ้าท่านได้ยินธรรมิกชนคนอ่ืนพดูบางสิ่งไม่ดีเก่ียวกบัท่าน หรือทําบางสิ่งไม่ดีต่อท่าน หรือประพฤติตวัไม่ดีในบางอย่าง 

ท่านควรจะทําเช่นไร ประการแรก ความรักไมคิ่ดชัว่ดงันัน้ท่านควรจะไม่เช่ือข่าวลือนัน้ ลืมมนัเสีย หากท่านไม่สามารถลืมได้แม้จะ

อธิษฐานแล้ว ให้ไปหาบคุคลนัน้และพดูคยุกบัเขาให้รู้เร่ือง (มทัธิว 18:15) และหากท่านได้ยินข่าวลือท่ีรุนแรงเก่ียวกบับางคน ท่าน

จะทําอย่างไร หากท่านไม่สามารถละเลยข่าวลือนัน้ได้ ขอให้ถามศิษยาภิบาลเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ศิษยาภิบาลควรจะพดูกบับคุคลท่ี

เป็นข่าวลือนัน้ หากศิษยาภิบาลพบว่าข่าวลือไม่ถกูต้อง เขาควรจะบอกกบัคนท่ีได้ยินข่าวลือนัน้ หากเขารู้สกึว่าข่าวลือถกูต้อง เขา

มีหน้าท่ีแก้ไขปัญหานัน้ เขาไมส่ามารถละเลยปัญหานัน้ได้ ไมว่า่ผลลพัธ์จะออกมาเป็นเช่นไร ทา่นไมค่วรสง่ตอ่ข่าวลือนัน้ไป 

 หากศิษยาภิบาลได้ยินข่าวลือรุนแรงเก่ียวกบัท่าน เขาควรจะเรียกท่านเข้าไปคยุและบอกถึงสิ่งท่ีเขาได้ยินมา หากท่าน

อธิบายเหตกุารณ์และเป็นเร่ืองเข้าใจผิด ท่านจะต้องไม่มีวิญญาณท่ีชัว่ร้าย อย่าพยายามสืบหาว่าใครเป็นคนเร่ิมข่าวลือหรือใคร

เป็นคนลือ แต่ขอให้ขอบพระคณุพระเจ้าท่ีศิษยาภิบาลได้พยายามช่วยเหลือท่าน ปล่อยให้ศิษยาภิบาลแก้ไขข่าวลือนัน้ หากท่าน

พยายามสืบหาวา่ใครบอกกบัศิษยาภิบาล ทา่นก็แสดงวิญญาณแห่งการแก้แค้นและผกูพยาบาท ปลอ่ยให้ศิษยาภิบาลเป็นผู้กลา่ว

เตือนผู้ ท่ีเร่ิมข่าวลือนัน้ หากท่านเป็นผู้ บริสุทธิอย่างแท้จริงแล้ว บุคคลท่ีบอกข่าวลือนัน้กับศิษยาภิบาลได้ช่วยเหลือท่านไว้ ์

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากเขาไมไ่ด้กระจายข่าวลือนัน้ไป 
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 การหว่านความแตกร้าว หวัข้อเร่ืองการซุบซิบเป็นเร่ืองสําคญัเพราะเป็นวิธีการสําคญัของการหว่านความแตกร้าวใน

หมู่พ่ีน้อง การหว่านความแตกร้าวเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีน่ารังเกียจเจ็ดอย่าง (สภุาษิต 6:19) สิ่งน่ารังเกียจเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเกลียด

และจะทําให้ท่านไม่ได้ไปสวรรค์ (วิวรณ์ 21:8) การหว่านความแตกร้าวคือการไปหาคนๆหนึ่งและไปหาอีกคนและทําให้เกิดความ

ไม่ชอบพอกนั ความไม่ไว้ใจและการแตกแยกโดยบอกสิ่งท่ีเป็นความลบัหรือวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ บคุคลประเภทท่ีหว่านความ

แตกแยกโดยคําพดูคือบคุคลท่ีคิดว่าเขาสามารถพดูทกุสิ่งได้ในทกุท่ี ทกุเวลากบัใครก็ได้ คนประเภทนีพ้ดูซํา้สิง่ที่เป็นความลบัที่พว

เขาได้ยินมาและได้มาเน่ืองจากมิตรภาพ พวกเขาไม่กลวัท่ีจะวิจารณ์ผู้ อ่ืน ขอให้ท่านตรวจสอบตวัเองในเร่ืองเหล่านี ้ท่านชอบ

นินทาผู้ อ่ืนหรือไม่ ท่านชอบบอกทกุสิ่งท่ีท่านรู้หรือไม่ ท่านชอบวิจารณ์หรือตําหนิโทษคนอ่ืนหรือไม่ ท่านทําให้เกิดปัญหา ความ

แตกร้าวหรือการถกเถียงกนัหรือไม ่หากเป็นเช่นนัน้ ทา่นจะต้องระวงัไว้ ไม่สําคญัว่าท่านเป็นนกัเทศนาท่ีเทศนาได้ท่ีสดุหรือไม่ หาก

ทา่นหวา่นความแตกแยกแล้ว ทา่นก็มีปัญหากบัพระเจ้า 

 การสาบาน “ดกู่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า ท่ีสําคญัย่ิงกว่าสิ่งอ่ืนใดก็คือ จงอย่าสบถสาบาน อย่าอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดิน

โลก หรือสิ่งอ่ืนๆ…เพ่ือท่านจะไม่ถกูลงโทษ” (ยากอบ 5:12) พระเยซูตรัสว่า “อย่าสาบานเลย” (มทัธิว 5:34) ข้อพระคมัภีร์เหลา่นี ้

หมายความว่าอย่างไรและเหตผุลคืออะไร การสาบานคือการยืนยนัว่าเป็นความจริง หรือการสญัญาภายใต้คําสาบาน คําสาบาน

คือการเรียกพระเจ้าเพ่ือให้พระองค์เป็นพยาน คําสอนคือว่าเราไม่ควรสบถสาบานอะไรหรือผกูมดัตวัเองด้วยคําสาบานว่าจะทํา

บางสิ่งหรือเข้าร่วมกลุ่มบางกลุม่ พระเยซูตรัสบอกเราว่าธรรมบญัญติั [ของเมโสส] อนญุาตให้สาบานต่อพระเจ้าได้ แต่พระองค์

ตรัสว่าเราไม่ควรสาบานต่อฟ้าสวรรค์ ต่อแผ่นดินหรือต่อศีรษะของเราเอง เหตผุลก็คือเราไม่มีอํานาจท่ีจะเปล่ียนสิ่งเหล่านีไ้ด้หรือ

บงัคบัคําสาบานนัน้ได้ (มทัธิว 5:35-37) พระเจ้าทรงสามารถสาบานต่อพระองค์เองได้ เพราะพระองค์ทรงมีอํานาจท่ีจะทําสิ่งท่ี

พระองค์ตรัสให้เป็นจริงขึน้มา หากไมมี่สิง่นัน้เป็นจริงอยูก่่อนแล้ว ก็จะเป็นจริงในนาทีท่ีพระองค์ตรัส 

 เม่ือกฎหมายให้เราต้องสาบานต่อบางสิ่ง เราสามารถพดูได้ว่า “ผม/ดิฉนัรับรอง” การรับรองหมายถึงการตอบตกลง การ

ยืนยนัหรือการยืนยนัวา่มีผลใช้ได้ ในฐานะมนษุย์เราไมมี่อํานาจท่ีจะสาบานด้วยคําสาบาน แต่เราสามารถรับรองว่าสิ่งท่ีเราพดูเป็น

ความจริง ในฐานะคริสเตียน คําพูดของเราควรจะเป็นความจริงเสมอและคําสญัญาของเราควรจะชอบธรรมมากเท่าๆ กับคํา

สาบานใดๆ เราไม่จําเป็นต้องใช้คําว่า “ผม/ดิฉนัสาบาน” เพ่ือพิสจูน์ว่าอย่างน้อยเรากําลงัพดูความจริงอยู่ตอนนี ้เราไม่สาบาน

เพราะเราไม่สามารถควบคมุสิ่งท่ีเราจะสาบานได้ แต่เราสามารถแน่ใจได้ว่าเราพดูความจริงอยู่เสมอและเราทําตามคําสญัญาของ

เราตามความสามารถของเราอยา่งดีท่ีสดุ 

 พระนามของพระเจ้า “อย่าออกนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร” (อพยพ 20:7) บทบญัญัติท่ีประยกุต์ใช้ในทกุวนันี ้

สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ รักพระเจ้าและรักเพ่ือนบ้านของท่าน (มาระโก 12:28-31) บทบญัญัตินีเ้ก่ียวกบัการรักพระเจ้า 

เป็นการสอนเราให้ใช้พระนามของพระองค์อย่างถกูต้อง บทบญัญัตินีอ้้างถึงการใช้พระนามของพระองค์อย่างดหูม่ิน อย่างเปลา่ๆ 

อยา่งไร้สาระและไมถ่กูต้อง รวมไปถงึการใช้พระนามของพระองค์อยา่งผิดๆ ในศาสนาท่ีผิดและใช้ในเวทมนตร์ การใช้พระนามของ

พระองค์อย่างถกูต้องคือในการสรรเสริญ เผยพระวจนะ เทศนา สอน นมสัการ ภาวนาและอธิษฐาน การอวยพรจะเกิดขึน้กบัผู้ ท่ี

ตรึกตรองในพระนามของพระองค์ (มาลาคี 3:16) 

 คริสเตียนจํานวนมากมองข้ามบทบญัญัตินีไ้ป หลายครัง้ เราได้ยินการใช้คําต่างๆ เช่น พระเจ้า พระเยซู เจซี [JC ซึง่เป็น

ช่ือย่อของพระเยซูคริสต์ในภาษาองักฤษ] หรือฮาเลลยูา (ซึง่หมายความว่า “สรรเสริญพระเจ้า” ในภาษาฮีบรู) อย่างไม่จริงจงัและ

ไม่เกิดประโยชน์ คนจํานวนมากใช้คําเหล่านีจ้นเป็นนิสยั หากพวกเขามีความสุข โกรธ เศร้า ผิดหวังหรือตกใจ พวกเขาใช้คํา

เหลา่นัน้เป็นถ้อยคําท่ีพดูกนับ่อยๆ ทําไมเราถึงใช้คําท่ีอ้างถึงพระเจ้าในสถานการณ์เช่นนัน้หากเราไม่ได้ตัง้ใจจะพดูคยุกบัพระองค์

อยา่งแท้จริง ทัง้นี ้รวมไปถงึการร้องเพลงนมสัการและใช้วลีตา่งๆ ในทางท่ีไมถ่กูต้องด้วย 

 เราสามารถเรียนรู้บทเรียนจากชาวยิวได้ พวกเขาระมดัระวงัท่ีจะไม่ใช้พระนามของพระเจ้าอย่างเปลา่ๆ เป็นอย่างมากจน

เขาไม่ออกเสียงพระนามว่า พระยะโฮวา เม่ือพวกเขาต้องยกเอาข้อความจากข้อพระคมัภีร์เก่ามา พวกเขาใช้คําภาษากรีกว่า คริู
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ออส (kurios) ซึง่แปลว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้า แทน ตวัอย่างเช่น ให้เปรียบเทียบอิสยาห์ 40:3 ซึง่ “พระเจ้า” หมายถึง พระยะโฮวา 

กบัมทัธิว 3:3 ซึง่คํานัน้แปลมาเป็นคําวา่ คริออสู  หรือ “องค์พระผู้ เป็นเจ้า” 

 หากท่านมีนิสยัในการใช้คําว่า “พระเยซู” “พระเป็นเจ้า” หรือ “พระเจ้า” โดยไม่ตัง้ใจสรรเสริญ นมสัการหรืออธิษฐาน จง

เลกินิสยันัน้เสีย เราอาจจะใช้พระนามของพระองค์เปลา่ๆ โดยท่ีไมรู้่ตวั 

 คาํสแลง เราทกุคนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ รับใช้ควรจะระวงัเม่ือใช้คําสแลง คําสแลงจํานวนมากมีความหมายท่ีไม่ดี และ

เราอาจใช้คําเหล่านัน้โดยไม่รู้ความหมายท่ีแท้จริง แล้วคําสบถท่ีไม่รุนแรงนกัล่ะ หากเราไม่อยากท่ีจะพดูคําบางคํา แล้วทําไม

จะต้องใช้คําท่ีมีความหมายแทนคํานัน้ด้วย 

 คาํพดหยาบโลน ู “จงเปลือ้งทิง้…คําพดูหยาบโลนจากปากของทา่น” (โคโลสี 3:8) “อยา่ให้คําหยาบคายออกมาจากปาก

ท่านเลย” (เอเฟซสั 4:29) เราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิ เราต้องไม่ปลอ่ยให้ตลกสกปรก คําสกปรกและการกระทํา์

สกปรกเกิดขึน้จากเรา คําท่ีมีความหมายไม่ดีไม่ควรจะเกิดจากปากของคริสเตียน คําสรรเสริญและคําชั่วช้าจะเกิดจากปาก

เดียวกนัได้หรือ “บอ่นํา้พจุะมีนํา้จืดและนํา้กร่อยพุง่ออกมาจากช่องเดียวกนัได้หรือ พ่ีน้องทัง้หลาย ต้นมะเด่ือจะออกผลเป็นมะกอก

ได้หรือ หรือเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเด่ือได้หรือ บ่อนํา้พเุคม็ก็ทําให้เกิดนํา้จืดอีกไมไ่ด้เลย” (ยากอบ 3:11-12) เปาโลบอกกบัเรา

ไม่ให้ “พดูหยาบคาย พดูเลน่ไม่เป็นเร่ือง และพดูตลกหยาบโลนเกเร” (เอเฟซสั 5:4) “การพดูเลน่ไม่เป็นเร่ือง”หมายถึงการพดูเร่ือง

โง่เปลา่ประโยชน์  “การพดูตลกหยาบโลนเกเร” มาจากภาษกรีกว่า อือทะราเพะเลีย (eutrapelia) ซึง่ Greek Dictionary of the 

New Testament (พจนานกุรมพระคมัภีร์ใหม่ฉบบัภาษากรีก) ของสตรองค์ให้ความหมายไว้ว่า “คําพดูขมขําในทางท่ีไม่ดี เช่น พดู

สามหาว ปราศจากความเคารพ” หมายถงึการพดูตลกหยาบลามก อีกนยัหนึ่ง คริสเตียนไม่ควรจะมีสว่นร่วมเก่ียวกบัเร่ืองเลา่ ตลก

และการกระทําท่ีหยาบโลน สอดแทรกและเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ มีบางสิ่งท่ีเป็นเร่ืองกระทําในท่ีลบัเป็นท่ีน่าละอายแม้แต่จะพดูถึง 

(เอเฟซสั 5:12) เป็นเร่ืองน่าตกใจท่ีเห็นว่าในปัจจบุนั คริสเตียนได้ละเลยการสอนเก่ียวกบัเร่ืองนี ้มีผู้ เล่าเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองเพศเป็น

จํานวนมากในท่ีท่ีมีคนทัง้เพศชายและเพศหญิง และในท่ีสาธารณะ 

 การแช่งด่า “จงอวยพรแก่คนท่ีเค่ียวเข็ญท่าน จงให้พร อย่าแช่งด่าเลย” (โรม 12:14) “คําสรรเสริญและคําแช่งด่าก็

ออกมาจากปากอนัเดียวกนั ดกู่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนัน้” (ยากอบ 3:10) ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัการ

แช่งดา่ผู้ อ่ืน ทศันคติของคริสเตียนจะต้องไมห่นัสูค่วามชัว่ แต่ให้ชนะความชัว่ด้วยความดี (โรม 12:21) พระคมัภีร์เก่ากลา่วไว้ว่าตา

ตอ่ตา แตใ่นพระคมัภีร์ใหมพ่ระเยซูตรัสสัง่ให้ “รักศตัรูของท่าน ให้พรแก่ผู้ ท่ีด่าแช่งท่าน ทําดีกบัคนท่ีเกลียดท่านและอธิษฐานเพ่ือผู้

ท่ีข่มเหงทา่น” (มทัธิว 5:44)  

 ผู้ รับใช้บางคนเข้าใจผิดเก่ียวกบัอํานาจท่ีเขาคิดวา่ได้รับจากพระเจ้า พวกเขาพยายามใช้อํานาจของตนแช่งดา่ธรรมิกชนท่ี

ทําผิด ในกรณีหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่งและครอบครัวของเธอทําสิ่งท่ีศิษยาภิบาลไม่ชอบ และเขาได้แช่งด่าผู้หญิงคนนัน้ทางคําพดู โดย

พดูวา่ “คณุจะไมเ่จริญ” และสิง่อ่ืนๆ พระวจนะของพระเจ้าไม่อนญุาตให้มีการกระทําเช่นนี ้เป็นการขดักบัข้อพระคมัภีร์ท่ีเราเพิ่งจะ

ได้อา่นไป พฤติกรรมประเภทนีมี้รากฐานมาจากทศันคติท่ีผิด ไมไ่ด้มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า 

 มีตวัอย่างสามตวัอย่างในพระคมัภีร์ท่ีบางครัง้มีผู้ ใช้เพ่ือแสดงว่าสามารถแช่งด่าได้ เราจะอธิบายว่าจริงๆ แล้วทําไม่ได้ 

สามตวัอยา่งนีอ้ยูใ่น 2พงศ์กษัตริย์ 2:23-24 กิจการ 5:3-10 และกิจการ 13:10-11 

 ในตวัอย่างแรก ชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งจากเมืองเบธเอลล้อเลียนเอลีชา พวกเขาเรียกเอลีชาว่า อ้ายหวัล้าน ซึ่งเป็นคําแสดง

การดถูกูและเย้ยหยนัในพระคมัภีร์เก่า ซึง่หมายความว่า “คนไร้ค่า” พวกเขาเหน็บแนมเอลีชาว่า “จงขึน้ไปเถิด” ซึง่หมายความว่า 

“ให้ได้รับขึน้ไปเหมือนท่ีเจ้าบอกว่าเอลียาห์ได้รับขึน้ไป” เอลีชาว่ากล่าวพวกเขาในพระนามของพระเจ้า หลงัจากนัน้หมีสองตวั

ออกมาและฉีกชายพวกนัน้ส่ีสิบสองคน สิ่งแรกท่ีต้องสงัเกตคือเหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ภายใต้ธรรมบญัญัติ ก่อนคําสอนของพระเยซู

และก่อนท่ีจะมีการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณ ดงันัน้เราต้องตระหนกัให้ดีว่าเอลีชาไม่ได้ประณามคนเหลา่นีอ้ย่างแท้จริง พวกเขา

มาจากเบธเอล ซึง่เป็นหนึง่ในสองเมืองในตอนเหนือของอาณาจกัรอิสราเอลซึง่มีววัทองคํา (1พงศ์กษัตริย์ 12:29) และพวกเขาเยาะ

เย้ยผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชอํานาจของพระเจ้า ภายใต้ธรรมบญัญัติชายเหลา่นี ้์ ถกูประณามให้ตายเพราะเขาบชูา
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รูปเคารพ (เฉลยธรรมบญัญัติ 13:12-15) พระเจ้าทรงแช่งสาปพวกเขาอยู่แล้ว แต่คําถามอยู่ท่ีว่าการตดัสินโทษจะเกิดขึน้เม่ือไร 

เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงตดัสินโทษโดยเร็วอยู่เสมอ มนษุย์จึงคิดว่าพระเจ้าทรงมองข้ามความผิดบาปของพวกเขาไป (ปัญญาจารย์ 

8:10) ในกรณีนี ้พระเจ้าได้ทรงเล่ือนการตดัสินของพวกเขาออกไปจนกระทัง่พวกเขาเยาะเย้ยผู้ เผpพระวจนะพระองค์ ไม่ว่าเอลีชา

จะแช่งดา่พวกเขาหรือไมก็่ไมทํ่าให้เกิดความแตกตา่งตราบเทา่ท่ีเป็นการตดัสนิของพระเจ้า 

 ตัวอย่างท่ีสองเก่ียวข้องกับอานาเนียกับสัปฟีรา คู่สามีภรรยานีพ้ยายามท่ีจะหลอกลวงคริสตจักรและพระวิญญาณ

บริสทุธิโดยการโกหก พระเจ้าทรงประทา์ นถ้อยคําอนัประกอบด้วยความรู้แก่เปโตรและแสดงให้เขาเห็นความจริง เปโตรไม่ได้แช่ง

ด่าอานาเนียและสปัฟีราโดยส่วนตวั เขาเพียงแต่บอกอานาเนียว่าอานาเนียกําลงัโกหก เพียงเวลาสัน้ๆ หลงัจากท่ีพระเจ้าทรงให้

ถ้อยคําอนัประกอบด้วยความรู้แก่เปโตรและเขาได้พยากรณ์ว่าสปัฟีราจะตายเหมือนกบัสามีของเธอ พระเจ้าทรงใช้เหตกุารณ์นี ้

เป็นตวัอย่างให้กบัคริสตจกัร พระเจ้าไม่ทรงประหารคนหลอกลวงทัง้หลายในคริสตจกัรทกุวนันีโ้ดยทนัที ตวัอย่างนีเ้ป็นตวัอย่าง

พิเศษท่ีเกิดขึน้ในตอนเร่ิมต้นของคริสตจกัรแห่งพระคมัภีร์ใหม่ เหมือนกบัท่ีพระเจ้าทรงประหารลกูชายของอาโรนเน่ืองจากการไม่

เช่ือฟังหลงัจากพระเจ้าทรงให้ธรรมบญัญัติเป็นครัง้แรก (เลวีนิติ 10:1-2) ในทัง้สองกรณีการตดัสินโทษมีขึน้อย่างรวดเร็วเพ่ือเป็น

ตวัอยา่งและไมมี่มนษุย์แช่งดา่พวกเขา 

 ตัวอย่างสุดท้ายเก่ียวกับเปาโลและคนทําวิทยาคมช่ือบารเยซู ซึ่งขัดขวางการเทศนาข่าวประเสริฐในเมืองไซปรัส 

เหตกุารณ์นีเ้ป็นกรณีท่ีพระเจ้าทรงประทานถ้อยคําอนัประกอบด้วยความรู้แก่เปาโล และเปาโลเผยพระวจนะต่อบารเยซู พระเจ้า

ทรงดลใจให้เปาโลรู้สิ่งท่ีพระองค์จะทรงทําและเปาโลก็บอกสิ่งนัน้กบับารเยซู เปาโลกล่าวว่า “พระหตัถ์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะ

ลงโทษเจ้า เจ้าจะเป็นคนตาบอด” (กิจการ 13:11) ไมมี่การเกลียดชงัสว่นตวัเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้ผู้ รับใช้ท่ีแท้จริงไม่เคยเกลียดและ

ไมแ่สวงหาการแก้แค้น 

 ตวัอย่างเหลา่นีไ้ม่ได้พิสจูน์อํานาจท่ีจะแช่งด่าได้ แต่พิสจูน์การตดัสินโทษของพระเจ้า การแช่งด่าผู้ อ่ืนเป็นการขดัต่อพระ

วจนะของพระเจ้า ท่านคิดว่าเปาโลสามารถเขียนว่า “จงให้พร อย่าแช่งด่าเลย” ในหนงัสือโรม 12:14 และทําในสิ่งตรงกนัข้ามได้

หรือ 

 เม่ือมีคนทําผิด ทศันคติของคริสเตียนควรจะเป็น “พระผู้ เป็นเจ้าขอทรงโปรดช่วยเขาให้เข้าใจข้อผิดของเขา ขอพระองค์

ทรงมีเมตตาตอ่เขา ช่วยเขาให้เช่ือฟังพระวจนะของพระองค์และไม่ให้กลายเป็นผู้ ไม่เช่ือ” เม่ือมีผู้ ทําผิดต่อเรา เราต้องขอให้พระเจ้า

ทรงช่วยเขาและเราต้องอธิษฐานเพ่ือให้มีความรัก 

 การใช้ถ้อยคาํหยาบคาย “คนปากร้าย…จะไม่ได้รับสว่นในแผ่นดินของพระเจ้า” (1โครินธ์ 6:10) “แต่ข้าพเจ้าเขียนบอก

ท่านว่า ถ้าผู้ ใดได้ช่ือว่าเป็นพ่ีน้องแล้ว แต่ยงั…เป็นคนปากร้าย…อย่าคบคนอย่างนัน้ แม้จะกินด้วยกนัก็อย่าเลย” (1โครินธ์ 5:11) 

การใช้ถ้อยคําหยาบคายหรือการด่าเป็นการใช้คําพดูในทางท่ีผิด และอาจหมายถึงการด่าหรือการใช้ภาษาท่ีรุนแรง หยาบคายและ

ดา่ทอ 

 เราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิ ดงันัน้เราต้องระมดัระวงัไมทํ่าตามอารมณ์ทางเนือ้หนงัของเรา ไม่มีเหตกุารณ์์

ใดท่ีทําให้ท่านสามารถด่าทอผู้ อ่ืนได้แม้ว่าท่านจะได้รับการปฏิบติัท่ีไม่ถกูต้องหรือไม่ยติุธรรมก็ตาม เราไม่สามารถใช้ขอแก้ตวัว่า 

“เรามีอารมณ์ของเรา” เพราะพระวิญญาณบริสทุธิได้ทรงให้ไว้กบัเราเพ่ือเอาชนะอารมณ์ทางฝ่ายเนือ้หนงัของเรา ใน ์ 1โครินธ์ 

4:12-13 เราเห็นปฏิกิริยาท่ีถกูต้องเม่ือผู้ อ่ืนด่าทอเรา อคัรสาวกถกูด่าทอ ข่มเหง สบประมาทและปฏิบตัเหมือนเป็นสิ่งสกปรกของ

โลก การตอบสนองของพวกเขาคือการให้พร 

 เปาโลถกูว่ากลา่วเม่ือเขาด่าทอมหาปโุรหิตขณะท่ีพวกสมาชิกสภาถามคําถามเขา (กิจการ 23:1-5) อานาเนียผู้ เป็นมหา

ปโุรหิตได้สัง่ให้คนหนึ่งตบเปาโล ซึง่เป็นการขดักบัธรรมบญัญัติ ในขณะเดียวกนัเขาพยายามท่ีจะตดัสินเปาโลตามธรรมบญัญัติ 

เปาโลบอกกบัอานาเนียโดยทนัทีว่า อานาเนียเป็น “ผนงัท่ีฉาบด้วยปนูขาว” หรือเป็นคนหลอกหลวงเม่ือเขาสัง่ให้ตบเปาโล เม่ือเปา

โลกลา่วดงันัน้แล้ว เหลา่คนท่ียืนอยู่ใกล้ๆ จึงต่อว่าเปาโลท่ีใช้ถ้อยคําหยาบคายกบัมหาปโุรหิตของพระเจ้า เม่ือเปาโลรู้ว่าอานาเนีย

เป็นมหาปโุรหิต เขาจงึกลา่วขอโทษ เขาได้ยกคํากลา่วจากอพยพ 22:28 ซึง่กลา่วห้ามการดา่ทอผู้ปกครองและเขาอธิบายว่าเขาไม่รู้
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ว่าเขาพูดอยู่กับมหาปุโรหิตในตอนท่ีเขาพูดสิ่งท่ีเขาพูดไป เปาโลอาจจะไม่รู้ว่าเขาพูดอยู่กับใคร หรือเขาไม่รู้ว่าอานาเนียดํารง

ตําแหน่งมหาปโุรหิตด้วยการช่วงชิงตําแหน่งนัน้กลบัคืนมา ตามจริงแล้ว ตามประวติัศาสตร์อานาเนียแย่งชิงตําแหน่งนีม้า แต่ถกู

ชาวโรมนัไลอ่อกจากตําแหน่งเน่ืองจากการกระทําผิด เปาโลรู้ว่าแม้ว่าเขาจะถกูประณามอย่างไม่ยติุธรรม เขาก็ไม่สามารถด่าทอ

มหาปโุรหิตได้เพราะตําแหน่งของเขา 

 แม้แต่มีคาเอลอคัรเทวทตูาธิบดีไม่ได้ด่าทอมารเม่ือโต้เถียงกบัมารนัน้ ท่านเพียงแต่กล่าวว่า “ให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

ขนาบเจ้าเถิด” (ยดูา 9) มีคาเอลไม่ได้พดูก้าวร้าวต่อซาตาน เพราะรู้ว่าซาตานนัน้แต่เดิมพระเจ้าได้ทรงสร้างขึน้เป็นทตูสวรรค์ท่ี

ได้รับการเจิม ยดูาเปรียบข้อแตกต่างของทศันคติท่ีดีของมีคาเอลกบัทศันคติของผู้ ท่ีหนัหลงักลบัจากพระเจ้าซึ่งเกลียดชงัอํานาจ

ปกครอง พดูชัว่เก่ียวกบัเกียรติยศ และพดูชัว่เก่ียวกบัสิง่ท่ีพวกเขาไมรู้่ (ข้อ 8 และ 10) 

ในทํานองเดียวกนั เปโตรกล่าวไว้เก่ียวกบัผู้ซึ่งไม่เช่ือหรือผู้ซึง่หนัหลงักลบัถึงจดุซึ่งพวกเขาไม่เกรงกลวัพระวจนะของพระ

เจ้า ว่า “โดยเฉพาะคนเหล่านัน้ท่ีปล่อยตวัหลงระเริงไปตามกิเลสตณัหา และหม่ินประมาทอํานาจของผู้ ใหญ่ คนเหล่านีก้ล้าและ

ประพฤติตามอําเภอใจ เขาไมส่ะทกสะท้านท่ีจะกลา่วประณามศกัดิสริิเทพ แตฝ่่ายทตูสวรรค์แม้วา่มีฤทธิและกําลงัมากกว่า ก็หาได้์ ์

กลา่วประณามคนเหลา่นัน้หน้าพระท่ีนัง่ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าไม่” (2เปโตร 2:10-11) ขอให้สงัเกตว่าคนเหลา่นีไ้ม่ชอบให้ผู้ อ่ืนบอก

เขาว่าต้องทําอะไรบ้าง เขาไม่ยอมรับการแก้ไข เขาไม่กลวัท่ีจะพดูชัว่เก่ียวกบัผู้ มีอํานาจเหนือเขา เรารู้ว่าความยําเกรงพระเจ้าเป็น

จดุเร่ิมต้นของปัญญา (สภุาษิต 9:10) คนเหล่านีไ้ม่มีความเกรงกลวัหรือยําเกรงพระเจ้า พระวจนะของพระองค์ คริสตจกัรของ

พระองค์หรือผู้ นําท่ีพระองค์ทรงตัง้ขึน้ ดงันัน้พวกเขาจงึไมก่ลวัท่ีจะดา่ทอเหมือนคนทัง้หลายในโลก 

 ตามเปโตรและยดูากล่าวไว้แล้ว คนเหล่านีจํ้าเป็นต้องเรียนรู้จากทตูสวรรค์ ทตูสวรรค์ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะรายงาน

ต่อพระเจ้าเก่ียวกบัผู้ ท่ีหนัไปจากพระเจ้า แต่ไม่กล่าวหาเขาอย่างรวดเร็วหรือประณามเขาอย่างขมข่ืน เหล่าทตูสวรรค์เพียงแต่

รายงานความจริงโดยท่ีไมด่า่ทอหรือวา่กลา่ว เหลา่ทตูสวรรค์มีความสภุาพในการรายงาน แม้วา่จะมีอํานาจมากกวา่มนษุย์ก็ตาม 

 ดงันัน้เราพบว่า อคัรสาวกรวมทัง้เปาโลและเหล่าทตูสวรรค์รวมทัง้มีคาเอลรู้ว่าไม่ควรจะด่าทอ แต่เหล่าผู้ รับใช้พระเจ้า

และธรรมิกชนจํานวนมากไม่ลงัเลท่ีจะพดูสิ่งท่ีเขาต้องการเก่ียวกบัผู้ ท่ีมีตําแหน่งและอํานาจหน้าท่ี ธรรมิกชนพดูเก่ียวกบัศิษยาภิ

บาลและผู้ รับใช้พดูเก่ียวกบัผู้ รับใช้คนอ่ืนๆ ทําไมจึงเป็นเช่นนี ้แม้ว่ามีคนทําความบาป แต่ก็มีขัน้ตอนซึง่จะนําเหตกุารณ์นัน้ไปบอก

แก่ศิษยาภิบาล คณะเพรสไบเตรีหรือคณะกรรมการใหญ่ การรายงานความจริงต่อผู้ มีอํานาจท่ีเหมาะสมไม่ใช่สิ่งผิด แต่การผูก

พยาบาทและการด่าทอเม่ือรายงานเป็นสิ่งผิด การรายงานอย่างไม่สภุาพเป็นสิ่งผิด แม้แต่เหล่าทตูสวรรค์ยงัระวงัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

เม่ือรายงานตอ่พระเจ้า  

 ความบริสทุธ์ิห้ามไม่ให้เราพดูชัว่และด่าทอผู้ อ่ืน แม้ว่าบคุคลได้ทําความบาปท่ีเลวร้ายท่ีสดุ เราก็ไม่สามารถด่าทอเขาได้ 

เราควรจะระวงัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะไม่ด่าทอผู้ นํา ผู้ ท่ีด่าทอเป็นผู้ ท่ีทําสิ่งท่ีเหลา่อคัรสาวก เปาโล มีคาเอลและเหล่าทตูสวรรค์เกรงกลวั

ท่ีจะทํา ให้เราทลูขอพระเจ้าให้ทรงสร้างทศันคติท่ีดีในตวัเราตอ่ทกุคน 

 การโกหกและการเป็นพยานเทจ็ “อย่าเป็นพยานเท็จใสร้่ายเพ่ือนบ้าน” (อพยพ 20:16; มาระโก 10:19) “คนทัง้ปวงท่ี

พดูมสุานัน้ มรดกของเขาอยู่ท่ีในบงึไฟและกํามะถนัท่ีกําลงัไหม้อยู่นัน้” (วิวรณ์ 21:8) ในข้อพระคมัภีร์นีแ้ละข้ออ่ืนๆ อีกมาก พระ

เจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเกลียดคําโกหก สิ่งใดท่ีเป็นการโกหกไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําจะเข้าไปในนคร

เยรูซาเลม็ใหม่ไม่ได้ (วิวรณ์ 21:27) สองในเจ็ดสิ่งซึง่เป็นสิ่งน่ารังเกียจหรือสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเกลียดชงัในสภุาษิต 6:16-19 คือ ลิน้ท่ี

มสุาและพยานเท็จซึ่งกล่าวคํามสุา พระเจ้าประสงค์ให้เรารักษาคําสญัญาของเราแม้ว่าเราจะเสียใจก็ตาม (สดดีุ 15:4) ข้อพระ

คมัภีร์เหลา่นีแ้สดงให้เหน็อยา่งชดัเจนวา่ “บคุคลผู้ เปลง่คํามสุาจะหนีไมพ้่น” (สภุาษิต 19:5)  

 การโกหกคือการพดูโดยท่ีรู้ว่าสิ่งนัน้ไม่ถกูต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้วยความตัง้ใจท่ีจะหลอกลวง การโกหกรวมไปถึงการ

ตัง้ใจสร้างความรู้สกึท่ีผิดหรือตัง้ใจทําให้สบัสน เพ่ือท่ีหลีกเล่ียงความจริง เราอาจโกหกได้ในบางสถานการณ์โดยการไม่บอกข้อมลู

สําคญัท่ีจะทําผู้ ฟังเข้าใจเหตกุารณ์อยา่งถกูต้อง อีกนยัหนึง่ การปิดบงัความจริงบางสว่นซึง่จําเป็นต้องบอกก็เป็นการโกหก เราอาจ
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โกหกโดยการกระทําของเราได้เหมือนกบัการโกหกด้วยคําพดูหากเราตัง้ใจหลอกลวง ทําให้เข้าใจผิดหรือทําให้เกิดความรู้สกึท่ีผิด 

ไมสํ่าคญัวา่เป็นการโกหกเลก็น้อยแคไ่หน ไมสํ่าคญัวา่พดูโกหกกบัใครและไมสํ่าคญัวา่เหตผุลคืออะไร คําโกหกคือคําโกหก  

 ขอให้เรายกตวัอย่างสกัสองสามตวัอย่างเพ่ืออธิบาย หากมีคนสองคนโต้เถียงกนัและไม่ยอมพดูคุยกัน มีบุคคลท่ีสาม

ตดัสนิใจท่ีจะเป็นตวักลางและบอกกบัแตล่ะคนอยา่งผิดๆ วา่ อีกฝ่ายขอโทษ แม้ว่าทัง้สองคนจะกลบัมาคืนดีกนั บคุคลท่ีสามนัน้ได้

กลา่วคําโกหก ในตอนท้ายผลดีท่ีเกิดขึน้ไม่ได้ทําให้วิธีการถกูต้อง หากว่าคนหนุ่มคนหนึ่งมีพ่อแม่ท่ีไม่ให้เขาไปโบสถ์ เขาพดูได้ไหม

ว่าเขาจะไปท่ีอ่ืนแทนท่ีจะบอกว่าไปโบสถ์ ไม่ได้ นั่นคือคําโกหก ท่านไม่สามารถทําความบาปเพ่ือท่ีจะไปโบสถ์ได้และคิดว่าทํา

เช่นนัน้ไม่เป็นไร สมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งจ่ายเงินสิบลดหนึ่งของสามีของเธอ แต่สามีเป็นคนท่ีไม่เช่ือ เม่ือเขารู้เร่ืองนี ้เขาบอกให้เธอ

สญัญาวา่จะไมจ่่ายเงิน เพ่ือแลกกบัการท่ีเธอจะได้ไปโบสถ์ เธอยงัสามารถจ่ายเงินสบิลดหนึง่ของเขาได้หรือไม่ ไม่ได้ เธอได้สญัญา

ไว้แล้ว และเธอจะโกหกหากว่าไม่รักษาสญัญานัน้ เธอจะหลอกลวงสามีของเธอและทําลายความเช่ือมัน่ของสามีในตวัเธอ แม้ว่า

ทา่นช่วยเหลือคริสตจกัรหากวิธีการของทา่นไมถ่กูต้อง ทา่นก็ทําความผิดบาปในสายพระเนตรของพระเจ้า 

 บางคนรู้สึกว่าเร่ืองราวของราหบัเป็นเร่ืองพิสจูน์ว่าผลลพัธ์ทําให้วิธีการถกูต้องได้ เธอโกหกต่อชาวเมืองเยรีโคเพ่ือท่ีจะ

ซอ่นคนสอดแนมอิศราเอล อยา่งไรก็ตาม เราต้องตระหนกัวา่เธอเป็นชาวตา่งชาติซึง่ไมรู้่ธรรมบญัญติัของพระเจ้า เธอเพียงแต่ได้ยิน

สิง่ย่ิงใหญ่ท่ีพระยะโฮวาได้ทรงทําให้อิสราเอลและเธอเช่ือในพระองค์ เธอจึงซ่อนคนสอดแนมเหลา่นัน้ เธอไม่ได้รับความรอดเพราะ

การโกหก แต่เพราะความเช่ือท่ีแสดงออกโดยการกระทํา แผนการของพระเจ้าคือแสดงให้เห็นฤทธิอํานาจของพระองค์โดยผ่าน์

อิสราเอล ดงันัน้ชาติทกุชาติจะได้เห็น เช่ือพระองค์และได้รับความรอด ราหบัเป็นบคุคลหนึ่งท่ีทําเช่นนัน้ หากราหบัรู้ธรรมบญัญัติ

ของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําให้มีวิถีทางท่ีให้เธอและคนสอดแนมรอดพ้นโดยท่ีไมต้่องให้เธอโกหก 

 อีกตวัอย่างหนึ่งจากพระคมัภีร์เก่า คือ อบัราฮมัได้โกหกสองครัง้ โดยกลา่วว่าภรรยาของเขา ซารายเป็นน้องสาวของเขา 

(ปฐมกาล 12:10-20; 20:1-16) เขาทําเช่นนัน้เพ่ือท่ีกษัตริย์ต่างชาติจะไม่ฆ่าเขาเพ่ือท่ีจะได้แต่งงานกบัซารายซึง่เป็นคนสวย การ

หลอกลวงทัง้สองครัง้นีเ้กือบจะนําไปสูห่ายนะ เพราะกษัตริย์เหลา่นัน้พยายามทําให้ซารายเป็นภรรยาของพวกเขาเพราะคิดว่าเป็น

สิง่ไมผิ่ด มีเพียงการขดัขวางของพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีนําเธอกลบัมาสูอ่บัราฮมั อบัราฮมัถกูตกัเตือนเพราะการหลอกลวงทัง้สองครัง้และ

ถูกไล่ไปจากแผ่นดินครัง้หนึ่ง เหตุการณ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าการโกหกเป็นสิ่งผิดแม้ว่าเป็นการตัง้ใจปกป้องคนอ่ืน การโกหก

นําไปสูห่ายนะและพระเจ้าสามารถทําให้เรารอดพ้นได้โดยท่ีเราไมต้่องหลอกลวง ตวัอยา่งเหลา่นีเ้ป็นตวัอยา่งของการโกหกโดยการ

บอกความจริงเพียงคร่ึงเดียวและโดยการตัง้ใจสร้างความเข้าใจท่ีผิด เพราะจริงๆ แล้วซารายเป็นน้องสาวร่วมบิดาของอบัราฮมั 

 ขอให้จําไว้ว่า เป็นไปได้ท่ีจะ “โกหก” โดยการกระทํา หากท่านแสดงใบประกาศนียบตัรปลอมราวกับว่าเป็นของตวัเอง 

ทา่นก็โกงและหลอกลวงโดยการทําให้เกิดเข้าใจท่ีไม่ถกูต้องขึน้ หากท่านได้เงินจํานวนหนึ่งมาเพ่ือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ สมมติ

วา่ทา่นทํางานเสร็จโดยใช้เงินน้อยกวา่นัน้ แตเ่ปล่ียนใบเสร็จเพ่ือให้เป็นเงินมากขึน้ การกระทําเช่นนัน้เป็นการโกงและโกหกโดยสิ่งท่ี

ท่านทํา ในทํานองเดียวกนั หากท่านรวบรวมเงินมาจํานวนหนึ่งเพ่ือซือ้ของสิ่งหนึ่งและหลงัจากนัน้ใช้เงินน้อยกว่านัน้ หากท่านเก็บ

เงินเหลือนัน้ไว้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตหรือ ไมไ่ด้เสนอเงินคืน ทา่นก็หลอกลวงและโกหก 

 ในฐานะคริสเตียน เราต้องไม่โกหก หากเราทําสิ่งใดผิด เราสามารถไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราและ

ปกป้องเราในสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา พระเจ้าทรงใสใ่จในคํากลา่วท่ีวา่ ความซ่ือสตัย์เป็นนโยบายท่ีดีท่ีสดุ 

 คาํที่ไม่เป็นสาระ พระเยซูตรัสไว้ว่า “คําท่ีไม่เป็นสาระทกุคําซึง่มนษุย์พดูนัน้ มนษุย์จะต้องรับผิดในถ้อยคําเหล่านัน้ ใน

วนัพิพากษา เหตวุ่าท่ีเจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถกูปรับโทษนัน้ ก็เพราะวาจาของเจ้า” (มทัธิว 12:36-37) พระองค์ยงัได้ตรัสกบั

เราในมทัธิว 5:22 อีกว่าให้ระมดัระวงัท่ีจะเรียกใครว่าอ้ายโง่ (ซึ่งมีความหมายว่าคนนัน้ไม่ใส่ใจพระเจ้าหรือเป็นคนชัว่) (ดสูดดีุ 

14:1)  

 ความสาํคัญของลิน้ เราตระหนกัถงึความสําคญัของลิน้เพราะคําของพระเยซูท่ีว่ามนษุย์จะพ้นโทษหรือถกูปรับโทษด้วย

วาจาของเขา เรายงัมีคําสอนของยากอบท่ีว่ามนษุย์ท่ีมีปากไม่สงบไม่เกิดประโยชน์ต่อศาสนา แต่มนษุย์ท่ีสามารถควบคมุลิน้ของ

เขาได้นัน้สมบูรณ์ และสามารถควบคุมร่างกายของเขาทัง้หมดได้ ทัง้นี ้หมายความว่าหากเราต้องการเป็นผู้บริสุทธิ เราต้องมี ์
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“คําพดูอนัมีหลกั ซึง่ไม่มีผู้ ใดจะตําหนิได้” (ทิตสั 2:8) “จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคณุเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพ่ือ

ท่านจะได้รู้จกัตอบให้จใุจแก่ทกุคน” (โคโลสี 4:6) สดุท้ายนี ้เราต้องหนักลบัไปหาพระเจ้า เพราะมีเพียงพระองค์เท่านัน้ท่ีสามารถ

ช่วยเราให้ควบคมุลิน้ของเราได้ “ขอให้ถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์เป็นท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด” (สดดีุ 

19:14) “ข้าแตพ่ระเจ้า ขอทรงตัง้ยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอรักษาประตริูมฝีปากของข้าพระองค์” (สดดีุ 141:3) 
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5. ตา: แสงสว่างของร่างกาย 
 

 “ตาเป็นประทีปของร่างกาย…แตถ้่าตาของทา่นผิดปกติ ทัง้ตวัของทา่นก็พลอยมืดไปด้วย” (มทัธิว 6:22-23)  

 “ข้าพระองค์จะไมต่ัง้สิง่ใดๆ ท่ีชัว่ช้าไว้ตอ่หน้าตอ่ตาของข้าพระองค์” (สดดีุ 101:3)  

 ประตแห่งวิญญาณ ู ผู้สดดีุดาวิดได้ทําพนัธะสญัญาด้วยตาของเขาเม่ือเขาสญัญาว่าจะไม่ตัง้สิ่งใดๆ ท่ีชัว่ช้าต่อหน้าเขา 

เขายงัได้ทลูขอให้พระเจ้าทรงให้อํานาจแก่เขาเพ่ือ “หนันยัน์ตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดสูิ่งอนิจจงั” (สดดีุ 119:37) สิ่ง

อนิจจงัหมายถงึสิง่ใดๆ ท่ีไมมี่คา่ ไร้เหตผุล วา่งเปลา่และไมจ่ริง เหตใุดดาวิดจงึเน้นเร่ืองการไมม่องสิง่ชัว่และสิง่ท่ีไร้ประโยชน์ 

 เหตผุลก็คือว่าตาเป็นอวยัวะท่ีมีเอกลกัษณ์ในด้านสําคญัๆ หลายด้าน พระเยซูตรัสบอกเราในมทัธิว 6:22-23 และลกูา 

11:34 ว่าตาเป็นประทีปของร่างกาย หากตาดี (แจ่มชดั ไม่มีโรค ไม่บอด) ร่างกายทัง้หมดจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง หากตานัน้ชัว่ 

(ชัว่ร้าย มีโรค บอด) ร่างกายทัง้หมดจะเต็มไปด้วยความมืด หากแสงสว่างของร่างกายมืดมน ส่วนท่ีเหลือของร่างกายจะมืดมน

เพียงใด อีกนยัหนึ่ง พระเยซูทรงสอนว่าตาเป็นประตสูู่หวัใจหรือสูว่ิญญาณของมนษุย์ ตาเป็นอวยัวะรับรู้หลกัท่ีเราใช้เพ่ือรับข้อมลู

จากโลกภายนอก หากตาของเราเตม็เป็นด้วยสิง่ชัว่ ความคิดและการกระทําของเราจะได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง  

 นกัจิตวิทยาได้ยืนยนัคํากล่าวนี ้โดยประเมินว่าร้อยละเก้าสิบของชีวิตด้านความคิดของเราได้รับการกระตุ้นจากสิ่งท่ีเรา

เห็น นอกจากนี ้ผู้ ทําการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าจิตใจมนษุย์จดจําสิ่งต่างๆ ไว้ในความจําระยะยาวประมาณร้อยละ 65 ของสิ่งท่ี

เห็นโดยผ่านสายตาและห ูแต่มีเพียงร้อยละ 15 เท่านัน้ท่ีเข้ามาทางหเูพียงอย่างเดียว เพ่ือเป็นการอธิบายอย่างง่ายๆ เก่ียวกบั

ผลกระทบของตาต่อจิตใจ ขอให้คิดถึงความแตกต่างระหว่างการเห็นอบุติัเหตรุ้ายแรงกบัการคิดเก่ียวกบัเหตกุารณ์เช่นนัน้ซึ่งเป็น

การอธิบายวา่ทําไมคํากลา่วนีจ้งึมีความจริงอยูม่ากเหลือเกิน “การมองเหน็คือการเช่ือ” 

 แน่นอนว่า สิ่งท่ีบุคคลเห็นมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดของเขา ในทางกลบักนั ความคิดของบุคคลส่งผลต่อสิ่งท่ีเขา

เป็น “เพราะเขาเป็นเหมือนคนท่ีคอยนบัอยู่ข้างใน” (สภุาษิต 23:7) เหมือนกบัท่ีพระเยซูได้ตรัสไว้ว่า สภาวะของตากําหนดสภาวะ

ของร่างกายทัง้หมด สิง่ท่ีตาทําและเพลดิเพลนิเป็นสิง่ท่ีร่างกายทําและเพลดิเพลนิ ยอห์นจําพระคํานีไ้ด้เม่ือเขารวมตณัหาของตาไว้

เป็นหนึง่ในสามสิง่หลกัของโลกและสิง่ลอ่ใจ (1ยอห์น 2:16) 

 ยากอบ 1:14-15 บอกกบัเราวา่สิง่ลอ่ใจเป็นก้าวแรกสูค่วามผิดบาป หลงัจากตณัหาเกิดขึน้ ความบาปก็เกิดขึน้ มีตวัอย่าง

สิ่งลอ่ใจท่ีเกิดขึน้กบัสายตาซึง่เป็นเหตแุห่งความบาปมากมาย เอวาเห็นว่าผลไม้ต้องห้ามเป็นสิ่งพอใจแก่สายตา เธอจึงหยิบผลไม้

นัน้มา (ปฐมกาล 3:6) อาคานเหน็เสือ้คลมุ เงินและทอง พระเจ้าทรงห้ามชาวอิสราเอลไม่ให้เอาอะไรมาจากเมืองเยรีโค และไม่ต้อง

สงสยัว่าอาคานตัง้ใจท่ีจะเช่ือฟัง แต่เม่ือเขาได้เห็นสิ่งของเหลา่นัน้จริงๆ เขาจึงพดูว่า “ข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหลา่นัน้” (โยชวูา 

7:21) ดาวิด “ทอดพระเนตรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบนํา้อยู ่หญิงคนนัน้สวยงามมาก” (2ซามเูอล 11:2) ซึง่นําไปสูก่ารลว่งประเวณี

และไปสูก่ารฆาตกรรมในท่ีสดุ ซาตานแสดงให้พระเยซูเห็นบรรดาราชอาณาจกัรในโลกจากบนภเูขาสงูเพ่ือทดลองพระองค์ (มทัธิว 

4:8) เหตกุารณ์ทัง้หมดนีแ้สดงให้เหน็วา่ตณัหาของตานัน้มีอํานาจมากเพียงใด 

 มารรู้ว่าจะเข้าถึงใจได้ง่ายท่ีสดุโดยผ่านทางตา จึงพยายามนําเอาการทดลองทัง้หลายมาต่อหน้าตาของเราด้วยเหตผุล

หลายประการด้วยกนั ประการแรก การกระทําเช่นนัน้เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะแนะนําสิ่งใหม่ท่ีใจของเราไม่เคยนึกถึงมาก่อน ประการท่ีสอง 

สิ่งท่ีเรามองฝังเข้าในความจําของเราและจะกลายเป็นสิ่งลอ่ใจเราในเวลาท่ีเราอ่อนแอหรือหมดกําลงัใจ ประการท่ีสาม เม่ือเห็นสิ่ง

หนึ่งและสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งนัน้อย่างต่อเน่ือง เราก็จะเคยชินกบัสิ่งเหลา่นัน้ทีละน้อยๆ จนยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีทําได้ เป็นสิ่งธรรมดา

หรือหลีกเล่ียงไม่ได้ และประการสุดท้าย มารรู้ว่าหากมนัสามารถทําให้เราคิดถึงบางสิ่งได้มากพอ เราจะทําความผิดบาป เรา

สามารถทําความบาปได้ง่ายๆ เพียงแคห่ลงระเริงและยดึติดกบัภาพเหลา่นีใ้นใจของเรา หรือเราอาจถกูลอ่ลวงให้ทําการท่ีเป็นบาป 

 เราต้องรักษาตาของเราจากสิ่งล่อใจ แน่นอนว่ามีสถานการณ์มากมายท่ีเกิดขึน้ต่อหน้าเราและเราไม่สามารถควบคมุได้ 

ตวัอย่างเช่น ทกุวนันีเ้ราอาจเห็นการแต่งตวัท่ีไม่สภุาพเกือบทกุท่ี เราควรจะทําอย่างไรในฐานะคริสเตียนในสถานการณ์เช่นนี ้เรา
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อาจไม่สามารถหลีกเล่ียงการมองเห็นการแต่งตวัเช่นนัน้ได้ทัง้หมด แต่เราสามารถฝึกตาและใจของเราได้ เราต้องไม่หลงระเริงหรือ

ยดึติดกบัสิง่ลอ่ใจอยา่งตัง้ใจ เพราะสิง่นัน้สามารถนําไปสูค่วามบาปในใจของเราหรือในการกระทําของเราได้ 

 ข้อพระคัมภีร์สาํคัญ อย่างไรก็ตาม มีสามสิ่งในสงัคมสมยัใหม่ซึง่เราสามารถฝึกอํานาจควบคมุในสิ่งท่ีเราเห็นได้ นัน่ก็

คือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ก่อนท่ีจะกล่าวถึงหวัข้อเฉพาะเหล่านีใ้นรายละเอียด ขอให้เราดูข้อพระคมัภีร์ท่ีเป็น

ประโยชน์กบัเร่ืองนี ้เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามารนัน้เข้ามาในใจของเราเร่ิมแรกโดยผ่านทางตาของเรา ดงันัน้สิ่งใดก็ตามท่ีเราไม่

ควรจะให้มาอยู่ในใจของเรา เราก็ไม่ควรให้ตาของเราได้เห็น มทัธิว 15:19-20 กลา่วว่า “ความคิดชัว่ร้าย การฆ่าคน การผิดผวัผิด

เมีย การลว่งประเวณี การลกัขโมย การเป็นพยานเท็จ การใสร้่าย สิ่งเหลา่นีแ้หละท่ีทําให้มนษุย์เป็นมลทิน” อิสยาห์ 33:15-16 ให้

สญัญาไว้วา่ ผู้ซึง่ “อดุหไูมฟั่งเร่ืองเลือดตกยางออก และหลบัตาไม่มองความชัว่ร้าย เขาจะอาศยัอยู่บนท่ีสงู” เปาโลสัง่อย่างชดัเจน

ว่า “จงเว้นเสียจากสิ่งท่ีชัว่ทกุอย่าง” (1เธสะโลนิกา 5:22) และในโรม 1 ยงัได้กลา่วถึงคําอธิบายเก่ียวกบัผู้ ท่ีไม่เช่ือและทําความชัว่ 

หลงัจากท่ีได้กลา่วถงึความบาป 23 ประการ เปาโลได้กลา่ววา่ ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือและทําความชัว่นัน้เป็นผู้ ท่ี “รู้พระบญัญัติของพระเจ้า ท่ีว่า

คนทัง้ปวงท่ีประพฤติเช่นนัน้สมควรจะตาย เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านัน้ แต่ยงัเห็นดีกบัคนอ่ืนท่ีประพฤติเช่นนัน้ด้วย” (โรม 1:32) 

ข้อพระคมัภีร์นีส้อนให้เรารู้ว่าเราควรจะหลีกเล่ียงการมองดสูิ่งท่ีแสดงถึงความชัว่ การมองสิ่งท่ีเป็นความผิดบาปคือการท่ีเราคิด

เก่ียวกบัความผิดบาปและนัน่ทําให้เราเป็นมลทิน ในความหมายนี ้โรม 1:32 แสดงให้เห็นชดัเจนว่าคนท่ีสนกุสนานกบัการมองดู

ความบาปมีความผิดมากเท่าๆ กบัคนท่ีทําความบาป เราจะสนกุกบัการมองดสูิ่งชัว่และทําตามบญัญัติท่ีว่า “ท่านผู้ ท่ีรักพระเจ้า ก็

เกลียดชงัความชัว่“ (สดดีุ97:10) ได้อย่างไร ผู้สดดีุได้อธิษฐานว่า “ขอให้ถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์และการรําพงึภาวนาใน

จิตใจ เป็นท่ีโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด” (สดดีุ 19:14) 

 หนังสือและนิตยสาร การอ่านเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึ่งท่ีจะให้ความรู้กบัตวัเอง คนท่ีรักการอ่านอาจจะรู้คําศพัท์มากมาย 

ไวยากรณ์ท่ีดีและความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ หลากหลาย การอา่นช่วยให้ใจกระตือรือร้น สามารถเป็นจดุเร่ิมต้นของการพดูคยุ

และการเทศนาท่ีประเทืองปัญญา ถึงแม้ว่าการเทศนาไม่จําเป็นจะต้องเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ หรือจิตวิทยา ผู้ รับใช้ท่ีอ่าน

หนงัสือเป็นอยา่งดีสามารถอ้างถงึหรือโยงหวัข้อเหลา่นีใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์ได้ มีหนงัสือ นวนิยาย นิตยสารท่ีดีๆ มากมาย  

 ในเวลาเดียวกนั หนงัสือบางเลม่ก็ไมดี่ ตวัอยา่งเช่น นวนิยายรักใคร่ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการผิดประเวณี หรือรักสามเส้า นว

นิยายท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองเพศ หนงัสือท่ีเต็มไปด้วยคําหยาบคาย นิตยสารท่ีมีรูปโป๊ นิตยสารท่ีเก่ียวกบัการเล่าเก่ียวกับ

ความสมัพนัธ์และการนินทา และหนงัสือเก่ียวกบัแม่มดหรืออาคม เราไม่สามารถเลีย้งความคิดและใจของเราด้วยเร่ืองเหลา่นีแ้ละ

หวงัว่าพระเจ้าจะประทานใจท่ีสะอาดแก่เราได้ เราต้องทิง้สิ่งเหล่านีไ้ปจากชีวิตของเรา และทําลายสิ่งเหล่านีท่ี้เรามีอยู่ เหมือน

ดงัเช่นคริสจกัรในเอเฟซสัทํา (กิจการ 19:19) หากเราอา่นหนงัสือบางอย่างและซมึซบัเอาภาพบางอย่างเข้าไป สิ่งเหลา่นัน้จะฝังอยู่

ในใจเราและในท่ีสดุก็จะแสดงออกมาจากใจ 

 หากท่านสงสยัว่าควรจะอ่านอะไรสกัอย่างหรือไม่ ขอให้ถามตวัเองว่าสิ่งนีจ้ะเป็นท่ียอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้า

หรือไม่ ในสถานการณ์ต่างๆ เรามีพระวิญญาณบริสทุธิท่ีทรงนําเรา ขอให้ไวต่อพระวิญญาณและความรู้สึกท่ีทรงประทานให้ ์

นอกจากนี ้เรามีพระบญัญัติของพระเจ้าซึง่เขียนไว้ในใจของเราด้วยความเช่ือ ดงันัน้ความสํานึกผิดชอบของเราสามารถเป็นตวันํา

ท่ีเช่ือถือได้ เม่ือเราเร่ิมอ่านบางอย่างท่ีไม่ดี พระวิญญาณบริสทุธิจะทรงสอนเราและให้เรารู้ว่าไม่ควรจะอ่านต่อไป หากเราอ่าน์

ตอ่ไป ความสํานกึผิดชอบของเราจะเร่ิมรบกวนเราจนกระทัง่เราเลกิอา่น เม่ือถงึเวลานัน้ เราก็รู้แล้ววา่จะต้องทําอยา่งไร 

 หนังสือการ์ตนู  สิ่งท่ีแย่ท่ีสดุเก่ียวกับหนงัสือการ์ตนูคือทําให้เสียเวลา การอ่านนวนิยายหรือเร่ืองเล่าจะทําให้ข้อมลู

บางอย่างกบัเราและช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่าน การสะกดหรือไวยากรณ์ แต่หนงัสือการ์ตนูไม่ได้มีค่าทางความรู้หรือข้อมลู

ใดๆ เลย นอกจากนี ้หนงัสือการ์ตนูบางประเภทไม่เหมาะสําหรับเด็กท่ีจะอ่าน ตวัอย่างเช่น การเน้นความรุนแรงในหนงัสือการ์ตนู

บางเลม่ หากจะอา่นหนงัสือการ์ตนู พอ่แมค่วรจะเลือกอยา่งระมดัระวงัและดแูลการอา่นการ์ตนูนัน้ 

 โทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างมากกับตณัหาแห่งสายตาในทุกวนันี ้ในฐานะคริสเตียน เราได้

ตดัสินใจไม่ซือ้โทรทศัน์หรือไปดภูาพยนตร์ เน่ืองจากเหตผุลดงัต่อไปนี:้ 1. มีการแสดงความบาปหลายอย่างบนจอ และตามสดดีุ 
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101:3 แล้ว เราไมส่ามารถตัง้สิง่ใดๆ ท่ีชัว่ช้าไว้ตอ่หน้าตอ่ตาของเราได้ 2. หนงัสือโรม 1:32 สอนว่าผู้ ท่ีร่ืนเริงในการดคูนอ่ืนทําความ

บาปก็มีความผิดเทา่ๆ กบัผู้ ท่ีประพฤติ 

 การศึกษาเพิ่มเตมิเก่ียวกับโทรทัศน์ สําหรับผู้ ท่ีสนใจศึกษาเพิ่มเติม เราได้รวมข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัข้อนีไ้ว้ เพ่ือ

ความสะดวก เราจะกล่าวถึงเร่ืองนีโ้ดยใช้คําว่าโทรทศัน์ แต่ขอให้จําไว้ว่าความชัว่เช่นเดียวกนัมีอยู่ในภาพยนตร์ด้วย ในส่วนนี ้เรา

จะเร่ิมประยกุต์ใช้ข้อพระคมัภีร์ท่ีเราได้กล่าวถึงไปแล้วเพ่ือพิสจูน์ให้เห็นว่าโทรทศัน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสเตียน หลงัจากนัน้ 

เราจะกลา่วถงึผลการศกึษาเก่ียวกบัหวัข้อนีข้องนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาจํานวนมาก และท้ายท่ีสดุ เราจะตอบคําคดัค้านและ

พยายามให้คําแนะนําท่ีปฏิบติัได้จริง 

 โทรทัศน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสเตียน ประการแรก ขอให้เราพิจารณาถึงสิ่งท่ีแสดงบนจอโทรทศัน์ ความรุนแรง

และเร่ืองเพศเป็นสองหวัข้อท่ีพบมากท่ีสดุ การแตง่กายท่ีไมส่ภุาพ การทําร้ายกนั การมีชู้  การผิดประเวณี การโกหก ความเกลียดชงั 

การแช่งสาป การด่ืมเหล้า การสบูบหุร่ี และการฆาตกรรมเป็นสิ่งชัว่ร้ายท่ีแสดงให้เห็นเกือบตลอดเวลา สิ่งเหลา่นีฟั้งดเูหมือนสิ่งท่ี

อยูใ่นมทัธิว 15:19-20 ซึง่ทําให้มนษุย์เป็นมลทิน รายการโทรทศัน์ทัง้หลายแสดงกิจกรรมท่ีคริสเตียนไมส่ามารถทําได้ แน่นอนว่าข้อ

พระคมัภีร์ซึง่กลา่ววา่ “ข้าพระองค์จะไมต่ัง้สิง่ชัว่ตอ่หน้าของข้าพระองค์” และ “จงเว้นเสียจากสิ่งชัว่ทกุอย่าง” และ “ขอให้การรําพงึ

ภาวนาในจิตใจเป็นท่ีโปรดปราน” ประยกุต์ใช้ได้ในท่ีนี ้หากข้อพระคมัภีร์เหลา่นีใ้ช้ไม่ได้กบัโทรทศัน์แล้ว ก็ไม่มีสถานการณ์อ่ืนท่ีข้อ

พระคมัภีร์เหลา่นีจ้ะประยกุต์ใช้ได้ เราจะอ้างวา่เกลียดชงัความชัว่ได้อยา่งไรหากเราปลอ่ยตวัให้ดภูาพเหลา่นี ้เราสามารถหลีกเล่ียง

สิง่ชัว่ในโรม 1:32 ท่ีเก่ียวกบัผู้ ท่ีร่ืนเริงในการดผูู้ อ่ืนทําความบาปได้อยา่งไร  

 เราจะกล่าวถึงผลกระทบบางอย่างทางฝ่ายวิญญาณของการดโูทรทศัน์ ผู้ดไูด้เห็นภาพชัว่และพฤติกรรมท่ีไม่บริสทุธิอยู่์

เป็นประจํา สิ่งชัว่นีจ้ะเดินทางจากตาไปสู่ใจหรือความคิดโดยตรง แล้วผลลพัธ์คืออะไร การต้านทานความบาปในชีวิตของคริส

เตียนถกูบ่อนทําลาย จิตใจถกูทดลองและส่งเสริมให้ทําความบาปอยู่สม่ําเสมอ โดยการมองดคูวามบาปซํา้แล้วซํา้เลา่ ใจเร่ิมสรุป

ความบาปไม่เลวร้ายสกัเท่าไร ผู้ดโูทรทศัน์สนันิษฐานโดยไม่รู้ตวัว่าสงัคมโดยทัว่ไปเป็นเหมือนสิ่งท่ีพวกเขาได้เห็นบนจอโทรทศัน์

และคิดว่าทกุคนมีชีวิตเหมือนเช่นนัน้ซึ่งนําไปสู่ทศันคติท่ียอมประนีประนอมและทําตามใจ นอกจากนี ้เป็นข้อเท็จจริงท่ีรู้กนัดีใน

วงการจิตวิทยาว่า ทีวีเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลบหนี ใจถือว่าตวัเองเป็นนกัแสดงโดยไม่รู้ตวัและแสดงบทบาทนกัแสดงนัน้ เป็น

วิธีการหลีกหนีความน่าเบ่ือของชีวิต ขอให้คิดดใูห้ดีวา่จิตใจของคนๆ หนึง่ถกูทําให้ไมบ่ริสทุธิมากแคไ่หนโดยการดภูาพต่างๆ บนทีวี ์

สรุปโดยย่อว่าโทรทศัน์เป็นแหล่งของสิ่งล่อใจและการทําให้ใจหรือความคิดไม่สะอาด โทรทศัน์กดัเซาะการป้องกนัตวัและเปล่ียน

ทศันคติต่อความผิดบาปโดยวิธีการล้างสมองแบบไม่รู้ตวั โทรทศัน์ให้ความร่ืนเริงแก่มนษุย์และให้อาหารแก่ตณัหาของเนือ้หนัง 

สรุปอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้วา่ การดทีูวีอยา่งสม่ําเสมอจะทําลายวิญญาณอยา่งสมบรูณ์ 

 นอกจากนี ้โทรทัศน์ทําให้เสียเวลา คนๆ หนึ่งอาจดูโทรทัศน์ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า แต่โทรทัศน์ไม่ได้สอนสิ่งมีค่าใดๆ 

เก่ียวกบัชีวิตจริงให้แก่ผู้ด ูแต่แสดงวิถีชีวิตและค่านิยมจอมปลอม โทรทศัน์เป็นสิ่งล่อใจและดึงดดูใจ แต่หลงัจากดโูทรทศัน์เป็น

เวลานาน บอ่ยครัง้ผู้ดจูะตระหนกัวา่โทรทศัน์ไมมี่ประโยชน์และเสียเวลามากแค่ไหน สรุปแล้ว โทรทศัน์เป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง เป็น

คําจดัความของคําว่าไร้สาระ คือสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์ ไร้ค่า ไม่ตรงกบัความเป็นจริง เป็นสิ่งท่ีดาวิดพดูถึงตอนท่ีเขากลา่วว่า “ขอทรง

หนันยัน์ตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดสูิง่อนิจจงั” 

 แม้ว่าทีวีไม่ได้แสดงสิ่งชัว่ทัง้หมด ทีวียงัคงเป็นสิ่งอนัตรายเพียงเพราะว่าได้ปล้นเวลาท่ีมีค่าของคริสเตียนไป มีคนจํานวน

มากเพียงใดท่ีไมมี่เวลาอธิษฐาน ศกึษาพระคมัภีร์ ประชมุหรือเย่ียมเยียนกนั แต่ใช้เวลาหลายชัว่โมงหน้าโทรทศัน์ มีคนจํานวนมาก

แค่ไหนท่ีจะใช้เวลามากขนาดนัน้อธิษฐาน คริสเตียนละเลยการเดินของเขากับพระเจ้า พ่อแม่ละเลยลกู สามีละเลยภรรยาและ

นักเรียนละเลยการเรียน เป็นภาพน่าเศร้าเม่ือเดินเข้ามาบ้านชาวอเมริกันในเวลาอาหารเย็น แล้วเห็นพ่อนั่งทานข้าวหน้าทีวี 

ในขณะท่ีสมาชิกท่ีเหลืออยูท่ี่โต๊ะ หรือเดินเข้ามาในเวลากลางคืนและเหน็ครอบครัวทัง้ครอบครัวนัง่เงียบอยู่หน้าทีวี อีกตวัอย่างหนึ่ง

ของอํานาจเสพติดของทีวี คือเม่ือมีผู้มาเย่ียมและทีวีก็เปิดอยู่ บ่อยครัง้ท่ีทีวีเปิดไว้ และเจ้าของบ้านยงัคงดทีูวีต่อไปและพดูคยุกบั
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แขกท่ีมาเย่ียมในเวลาเดียวกนั ในหลายครอบครัว ทีวีจะเปิดไว้ตลอดเวลา ขอให้ท่านลองคิดถึงเวลาท่ีเสียเวลาไปกบัการดทีูวี สิ่ง

น่าเกลียดชงัของเปาโลจงึเหมาะสมเพราะ “จงฉวยโอกาส เพราะวา่ทกุวนันีเ้ป็นกาลท่ีชัว่” (เอเฟซสั 5:16) (ดโูคโลสี 4:5) 

 ผลการศึกษาของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา หลงัจากท่ีเราได้กลา่วถึงสิ่งชัว่ทางฝ่ายวิญญาณของโทรทศัน์ไปแล้ว 

ขอให้พิจารณาถึงผลกระทบของโทรทศัน์ต่อเด็ก การศกึษาชิน้หนึ่งพบว่าเด็กอเมริกนัทัว่ไปใช้เวลา 4 ชัว่โมงต่อวนัในการดโูทรทศัน์ 

ก่อนท่ีเด็กจะไปโรงเรียน เขาจะใช้เวลาดทีูวีมากกว่าเวลาอยู่ในห้องเรียน ทีวีใช้เป็นพ่ีเลีย้งเด็กในหลายครอบครัว เราได้เห็นว่าเป็น

เร่ืองอนัตรายแค่ไหนเม่ือเราตระหนกัว่าลกัษณะนิสยั ศีลธรรมและค่านิยมของผู้ ใหญ่ก่อตวัขึน้ครัง้แรกในวยัเด็กตอนต้น โทรทศัน์

เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะสอนเดก็ให้ทําความบาป และเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสดุท่ีจะแนะนําเร่ืองตณัหาและความรุนแรง โทรทศัน์สง่เสริมให้เด็ก

ทําความบาปและทําผิดกฎหมาย โดยการเสนอวิธีทําความบาปหรือทําผิดกฎหมายใหม่ๆ ขึน้มา สอนเด็กว่าสิ่งท่ีเขาเห็นใน

จอโทรทศัน์เป็นเร่ืองธรรมดา และสอนวา่ชีวิตเป็นเช่นนัน้จริงๆ แม้วา่ทา่นรู้สกึวา่ทา่นเข้มแข็งพอท่ีจะไม่ใสใ่จสิ่งลอ่ใจโดยสิน้เชิง (ซึง่

เป็นการคิดท่ีผิด) ลกูของทา่นไมเ่ข้มแข็งอยา่งแน่นอน เดก็นัน้ออ่นแอตอ่การถกูล้างสมองมากกวา่ด้วยขัน้ตอนท่ีเพิ่งจะกลา่วไป 

 นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยาและบุคคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้เร่ิมทําการวิจัยถึงผลกระทบของโทรทัศน์ต่อจิตใจมนุษย์ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อจิตใจของเด็ก น่ีเป็นผลของสิ่งท่ีพบในงานศึกษาสามชิน้เม่ือเร็วๆ นี ้ขอให้สงัเกตว่าสิ่งเหล่านีเ้ขียนขึน้ตาม

ความคิดทางวิทยาศาสตร์ ไมใ่ช่ทางศาสนา สิ่งเหลา่นีไ้มใ่ช่ความคิดเห็นของพวกเรา แต่ผลการศกึษาของผู้ เช่ียวชาญในสาขานัน้ๆ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญเหลา่นัน้ได้ค้นพบอํานาจและอนัตรายของโทรทศัน์ ในขณะท่ีท่านอ่านเก่ียวกบัอิทธิพลท่ีมีอํานาจของทีวี 

ขอให้คิดถึงสิ่งล่อใจและสิ่งชัว่ท่ีมีอยู่อย่างสม่ําเสมอบนจอทีวี การคกุคามทางฝ่ายวิญญาณของทีวีรวมกบัอํานาจทางจิตวิทยาเป็

สิง่ท่ีทําให้ทีวีเป็นสิง่ชัว่ร้าย  

 เร่ืองโดยสงัเขปของ “What TV Does to Kids” (สิ่งท่ีทีวีทํากบัเด็ก) จากหนงัสือพิมพ์ Newsweek (นิวส์วีก) ประจําวนัท่ี 

21 กมุภาพนัธ์ 1977  

1. รองจากพอ่แมแ่ล้ว ทีวีเป็นอิทธิพลสําคญัท่ีสดุต่อความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยมและความประพฤติ ในเวลาท่ีคนๆ หนึ่ง

จบการศกึษาจากโรงเรียนมธัยม เขาจะได้ดโูฆษณาประมาณ 350,000 เร่ืองและการฆาตกรรมประมาณ 18,000 ครัง้จากทีวี 

2. การดเูร่ืองรุนแรงมีแนวโน้มทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว และยงัเพิ่มความอดทนตอ่พฤติกรรมรุนแรงของคนอ่ืนๆ 

3. การศกึษาโดยเอบีซี (ABC [American Boardcast Company]) พบว่า ผู้ ทําผิดท่ีเป็นเยาวชนจํานวน 22 คน ใน 

100 คน ยอมรับวา่เลียนแบบพฤติกรรมท่ีผิดมาจากทีวี 

4. ทีวีคอ่ยๆ เพิ่มความหวาดระแวง เพิ่มความกลวัความรุนแรงในชีวิตของผู้ดมูากเกินไป  

5. ทีวีเข้าไปแทนท่ีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมทัว่ไประหว่างพ่อแม่และเด็ก (หมายเหต:ุ ระหว่างสามีภรรยา และระหว่าง

เพ่ือนด้วย) 

6. ทีวีเปล่ียนแปลงการพฒันาในวยัเด็ก ทําให้เด็กเบ่ือหน่ายก่อนเวลาอนัควรและทําให้การเติบโตธรรมดาเป็นสิ่งน่า

เบ่ือ 

7. การติดทีวีทําให้ไมมี่ความคิดสร้างสรรค์ ทําให้ขาดการเลน่ท่ีสร้างสรรค์และมีชีวิตชีวา 

8. ทีวีทําให้เกิดความคิดในการเป็นผู้ด ูซึง่เป็นการถอนตวัจากการเก่ียวข้องโดยตรงกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง เป็นการ

หนีจากความจริง 

9. ทีวีทําให้ความอดทนต่อความหมดกําลงัใจในการเรียนลดน้อยลง ทําให้ช่วงความสนใจสัน้ลง และเด็กจําต้องมีของ

เลน่เลก็ๆ น้อยๆ เพ่ือท่ีจะได้เรียนได้ 

10. ทีวีเป็นตัวแทนสงัคมหลกั ซึ่งหมายความว่าทีวีกําหนดการมองว่าโลกเป็นอย่างไรและคนควรจะทําอะไรในชีวิต 

ตวัอยา่งเช่น ทีวีสอนวา่อํานาจทําให้สิง่ตา่งๆ ถกูต้องและคนท่ีร่ํารวย มีอํานาจและไมส่นใจเร่ืองผิดเลก็น้อยเป็นผู้ประสบความสําเร็

มากท่ีสดุ (หมายเหต:ุ และสอนวา่ความบาปเป็นการให้รางวลั) 
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11. การโฆษณาเป็นพลงัแห่งการหลอกลวงท่ีมีอํานาจในทีวี ตวัอย่างเช่น ทีวีสอนให้ซือ้เคร่ืองสําอางจะได้สวยและมี

เสน่ห์ทางเพศ ใช้ยาเพ่ือรักษาโรคภยัทัง้หลาย กินอาหารท่ีมีนํา้ตาลเยอะเป็นสิง่ดี  

 เร่ืองโดยสงัเขปของ Four Arguments for the Elimination of Television (เหตผุล 4 ประการในการกําจดัทีวี) โดยวิ

ลเลียม มอร์โรล และคณะ ปี 1978 ผู้แต่งคือเจอร์ร่ี แมนเดอร์ ผู้บริหารฝ่ายโฆษณาซึง่ดําเนินงานโฆษณาเฉพาะเหตท่ีุไม่หวงัผล

กําไร 

1. ทีวีทําให้สญูเสียความรู้สกึไป เป็นการขาดการศกึษาประสบกาณ์ในโลกแหง่ความจริง 

2. ทีวีทําให้เกิดคา่นิยมท่ีผิดๆ โฆษณาทีวีทําให้เกิดคา่นิยมทางการเงินท่ีผิดและเป็นตวักําหนดการเงิน 

3. ทีวีมีผลกระทบทางชีววิทยาท่ีเป็นอนัตราย อนัตรายตอ่ร่างกายเป็นผลจากแสงสงัเคราะห์และการไม่ทํากิจกรรมทาง

ร่างกาย อนัตรายทางจิตวิทยาเป็นผลจากทีวีเป็นรูปแบบหนึ่งของการสะกดจิตหรือการล้างสมอง ทีวีสอนโดยท่ีผ่านเข้าไปในใจนึก

คิด จริงๆ แล้ว ผู้ดกูลายเป็นเหมือนบคุคลในทีวีท่ีพวกเขาด ูทีวีทําให้จินตนาการลดลงและทําให้เกิดความรับรู้ความจริงท่ีผิด ทีวีทํา

ให้เราไมส่บาย เห่ียวเฉา โง่เขลา ถกูสะกดจิตและเบ่ือ แตใ่นเวลาเดียวกนัก็ทําให้กระตือรือร้นมากเกินไป 

4. รายการตา่งๆ มีคา่เพียงเลก็น้อย โดยธรรมชาติของมนัแล้ว เป็นการง่ายท่ีทีวีจะแสดงอารมณ์ เช่น ความกลวั ความ

เกลียดชงัและตณัหา แต่เป็นเร่ืองเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแสดงความนุ่มนวลของชีวิตและอารมณ์ลกึกว่านัน้ เช่น ความรัก ความสงบและ

ความสขุ ทีวีมีศกัยภาพเลก็น้อยท่ีจะทําให้เกิดรายการท่ีมีประโยชน์หรือมีประโยชน์ในทางประชาธิปไตย  

 เร่ืองโดยสงัเขปของการศึกษาเก่ียวกับทีวีโดยศนูย์การศึกษาต่อมหาวิทยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย (รายงานไว้ใน The 

Daily Texan (เดอะเดลี ่เท็กซนั) ออสติน เทก็ซสั ฉบบัฤดใูบไม้ร่วง 1978) 

1. ทีวีสามารถทําให้ผู้ดสูญูเสียความสามารถท่ีจะฝันเป็นปกติ ในทางกลบักนั สามารถทําให้การเคารพตนเองลดลง 

สบสนในตวัเองและทําให้ขีลื้มชัว่ครู่ 

2. ทีวีทําให้ผู้ดแูยกตวัเองออกจากสงัคม 

3. ทีวีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีไมย่ัง้คิดและก้าวร้าว 

4. ทีวีเป็นปัจจยัท่ีเพิ่มการใช้ยากลอ่มประสาทและยานอนหลบั 

 เราขอแนะนําให้ท่านค้นหาแหล่งข้อมูลเหล่านีแ้ละอ่านด้วยตัวของท่านเอง เพราะเรานําเร่ืองสําคัญมาพูดเท่านัน้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง บทความในหนงัสือพิมพ์ Newsweek เป็นบทความท่ีดีเพราะมีบทสมัภาษณ์พ่อแม่ ครูอาจารย์ และเด็กซึ่ง

สนบัสนนุการศึกษาดงักล่าว เพ่ือเป็นการแสดงข้อพิสจูน์เพิ่มเติมเก่ียวกบัสิ่งชัว่ของโทรทศัน์และความรู้ของคนเก่ียวกบัโทรทศัน์ 

ต่อไปนีเ้ป็นรายช่ือของบทความหนงัสือพิมพ์และนิตยสารเม่ือเร็วๆ นีแ้ละคําอธิบายสัน้ๆ (ข้อมลูสว่นใหญ่ได้จากศิษยาภิบาล บี อี 

มอร์ (Pastor B.E. More) สหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ เมืองออสติน รัฐเทกซสั 

1. “ทีวีแห่งความบาปถกูเผา” คริสตจกัรนาซารีนแห่งหนึ่งในเมืองแบ็ทเทิล ครีก รัฐมิชิแกน เผาเคร่ืองทีวีเพราะรู้สกึว่า

ความคิดของเดก็ถกูทําให้ไมบ่ริสทุธ์ิ 

2. “แบ๊บติสต์เผาเคร่ืองลอ่ใจ” โบสถ์แบ๊บติสต์ทางใต้แห่งหนึ่งในชานเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ เผาเคร่ืองทีวีหลงัจาก

ได้รับการดลใจจากพระคมัภีร์เก่ียวกบัการเผาหนงัสือชัว่ร้าย (กิจการ 19:19) 

3. “ครอบครัวนกับินอวกาศจะขอยืมทีวีสําหรับการเดินบนดวงจนัทร์” ครอบครัวผู้ เดินบนดวงจนัทร์ เจมส์ เออร์วิน ไม่มี

ทีวีเพราะไมมี่เวลาดแูละความรุนแรงในทีวีเป็นอิทธิพลท่ีไมดี่ 

4. “การติดโทรทศัน์มีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว” จาก American-Statesman (อเมริกนั สเตทส์แมน) ออสติน 

ประจําวนัท่ี 20 มีนาคม 1977 

5. “ผลกระทบของทีวีต่อเด็กได้รับการโจมตีจากนกัเขียน นกัวิจารณ์” หนงัสือพิมพ์ Tribune-Herald (ทริบนู -เฮโรล) 

เมืองวาโก ประจําวนัท่ี 8 เมษายน 1974 อลิสเตร์ คกุ กลา่วว่าทีวีมีอิทธิพลมากกว่าโบสถ์และโรงเรียน ทีวีก่อให้เกิดความบ้าคลัง่

และจดุประกายปัญหา 
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6. “ทีวีทําให้ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กลดลง” ซึง่เป็นข้อสรุปจากการทดลองโดยเฮลก้า รันดควิสท์ ครูอนบุาลใน

เมืองชาร์ลอต รัฐนอร์ธแคโรไลนา 

7. “โทรทศัน์ขึน้ศาลในคดีฆาตกรรม” เดก็หนุ่มอาย ุ15 ปีฆา่หญิงชราวยั  83 ปีหลงัเหน็ความรุนแรงจากทีวี 

8. “หนงัตํารวจทําให้เดก็วยัรุ่นชิคาโก 5 คนเข้าคกุ” เดก็วยัรุ่นดงักลา่วเลียนแบบการปล้นตามหนงัทีวี 

9. “เดก็ชายยอมรับฆา่ผู้หญิง” เดก็หนุ่มอาย ุ17 ปี ฆา่หญิงคนหนึง่เลียนแบบหนงัฆาตกรรมลกึลบัในทีวี 

10. “เดก็ชายอาย ุ6 ขวบฆาตกรรมตามแบบรายการทีวีญ่ีปุ่ น” 

11. “นกัจิตวิทยาเตือนความรุนแรงของโทรทศัน์” ฟิลิป โนเบล นกัจิตวิทยาไม่ยอมให้ลกูๆ ดกูาร์ตนูทางทีวีเน่ืองจาก

ความรุนแรง 

12. “โทรทศัน์อเมริกา ‘รุนแรงเกินไป’ สําหรับเมก็ซิโก” ประเทศเมก็ซิโกห้ามฉาย 37 รายการทีวีอเมริกนัยอดนิยม 

13. “การดทีูวีมากเกินไปเป็นอนัตรายกบัเด็ก” แพทย์แนะนําพ่อแม่ให้ทํากิจกรรมบนัเทิงอ่ืนๆ แทนดทีูวีเน่ืองจากเหตผุล

ทางสขุภาพทางร่างกายและจิตใจ 

14. “’คิสโค คิด’ ตําหนิความรุนแรงของทีวี” สมัภาษณ์ดนัแคน เรนลัโด นกัแสดงช่ือดงัในหนงัตะวนัตก 

15. “คลิก! ลาก่อน โทรทศัน์” เป็นบทความจากหนงัสือ Reader’s Digest (สรรสาระ) 1978 เก่ียวกบัครอบครัวหนึ่งได้

ชีวิตครอบครัวกลบัมาหลงัจากทิง้โทรทศัน์ไป 

16. “หนงัแหง่ความรุนแรง” จากหนงัสือพิมพ์ Times (ทามส์) ประจําวนัท่ี 19 มีนาคม 1979 หนงัเร่ืองเดอะ วอร์ริเออร์ส 

(The Warriors) ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท การสู้กนัระหวา่งแก๊ง และฆาตกรรม 3 ราย 

17. “ผู้ประดิษฐ์โทรทศัน์ กลา่วว่า: สิ่งท่ีผมชอบมากท่ีสดุเก่ียวกบัทีวีคือปุ่ ม ‘ปิด‘” ดอกเตอร์ วลัดิเมียร์ โวริคิน แห่งการ

วิทยแุหง่อเมริกา (Radio Corporation of American- RCA) กลา่วว่าทีวีเป็นอิทธิพลท่ีไม่ดี โดยเฉพาะกบัเด็ก และกลา่วว่าทีวีไม่ให้

ความรู้ 

18. “การเรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตอยูก่บัทีวี” จากหนงัสือพิมพ์ Times ประจําวนัท่ี 28 พฤษภาคม 1979  

ทัง้หมดนีเ้ป็นข้อพิสจูน์ท่ีเพียงพอแล้วเก่ียวกบัผลเสียของโทรทศัน์ต่อวิญญาณ จิตใจ อารมณ์และร่างกาย ทีวีเป็นอาหาร

แก่เนือ้หนัง เป็นแหล่งของสิ่งล่อใจ เป็นขโมยท่ีขโมยเวลา ทําลายชีวิตครอบครัว ทําให้ลกัษณะและคุณธรรมของเด็กบิดเบีย้ว 

สนบัสนนุอาชญากรรม และเป็นอนัตรายต่อจิตใจ สิ่งเหล่านีค้วรจะเป็นเหตผุลเพียงพอให้คริสเตียนท่ีจริงใจรู้ว่าเขาจะดีขึน้ในทกุ

วิถีทางหากเขาไม่มีโทรทศัน์ นอกจากนี ้ผู้ รับใช้ท่ีรับใช้พระเจ้าองค์เดียวและประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ได้เห็นพ้องต้องกนั

ว่าโทรทศัน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อการมีชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าทรงให้ผู้ รับใช้แก่คริสตจกัรเพ่ือทําให้ธรรมิกชนดีรอบคอบและ

พวกเขาได้รับอํานาจจากพระคริสต์ให้กล่าวห้ามและอนญุาตสิ่งต่างๆ บนสวรรค์และโลก ในเร่ืองสําคญัเช่นนี ้พวกเราจะทําสิ่ง

ตา่งๆ ได้ดีโดยการทําตามการตดัสนิใจของคริสตจกัร 

 ตอบคาํคัดค้าน มีคําคดัค้านมากมายเก่ียวกบัเร่ืองนี ้บ่อยครัง้ มีคนพดูว่ามีหลายรายการท่ีดีหรืออย่างน้อยก็ไม่เลวร้าย

ไปทกุรายการ พวกเขายกตวัอย่างเช่น รายการข่าว สารคดีและรายการเก่ียวกบัเหตกุารณ์ประวติัศาสตร์ท่ีสําคญั เป็นความจริง

ท่ีว่ารายการในทีวีบางรายการไม่ได้เลวร้ายในตวัของมนัเองและตวัเคร่ืองโทรทัศน์ไม่มีอะไรผิด อาจจะไม่เป็นความบาปหากดู

รายการบางรายการ อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้ท่ีแม้แตร่ายการข่าวก็บิดเบือนและสง่เสริมความรุนแรง อาชญากรรมและการไม่เช่ือฟัง 

บอ่ยครัง้ท่ีแม้แต่รายการโฆษณาแสดงสิ่งท่ีไม่น่าพงึปรารถนา ดงันัน้จึงเกือบเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแน่ใจได้ว่าภาพหรือภาษาท่ีไม่ดีจะไม่

เกิดขึน้ในระหวา่งรายการท่ีดี แน่นอนว่าปัญหาท่ีสําคญัคือว่าตามธรรมชาติมนษุย์แล้ว เม่ือคนเร่ิมดทีูวี พวกเขาจะดทูกุสิ่งทกุอย่าง

บนจอ โดยลืมความตัง้ใจท่ีดีไป เป็นการยากท่ีจะปิดโทรทศัน์ตอนกลางรายการท่ีไม่บริสทุธิแต่น่าสนใจ ผู้ดมีูแนวโน้มท่ีจะแก้ตวักบั์

ตวัเองวา่ “ครัง้นีค้รัง้เดียวไมเ่ป็นไรหรอก” และปลอ่ยให้เป็นไปตามอํานาจของทีวี ในทางทฤษฎี บคุคลสามารถเลือกดเูฉพาะสิ่งท่ีดี

ได้ แต่ในทางปฏิบติัเป็นการยากเกินไปท่ีบคุคลจะบงัคบัตวัเองให้เป็นเช่นนัน้ได้ มีรายการโทรทศัน์เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ท่ีสะอาด

และคุ้มค่าแก่การดจูริงๆ น้อยมากจนผู้ ท่ีกลา่วว่าพวกเขาดแูต่รายการดีๆ ไม่ควรจะมีปัญหาในการเลิกดทีูวีไปเลย หากเขาพดูว่าดู
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แต่รายการดีๆ และหมายความตามนัน้ เขาจะดทีูวีน้อยมากจนไม่รู้สกึถึงความแตกต่างหากจะไม่ดทีูวีเลย เขาควรท่ีจะตัง้ใจเลิกดู

ทีวีเพ่ือประโยชน์ของการเช่ือฟังและเพ่ือฝ่ายวิญญาณท่ีย่ิงใหญ่ขึน้ ข้อเท็จจริงจากทีวีนัน้มีน้อยมากจนกระทัง่บคุคลสามารถท่ีจะ

รับรู้เร่ืองเก่ียวกบัสงัคมและเหตกุารณ์ปัจจบุนัได้โดยท่ีไมต้่องดทีูวีเลยก็ได้ 

 คําคดัค้านประการท่ีสองคือ ในขณะท่ีทีวีแสดงให้เห็นสิ่งชัว่ ทกุๆ วนัเราได้เห็นสิ่งชัว่อยู่แล้ว ดงันัน้ดหูรือไม่ดก็ูไม่แตกต่าง 

คําตอบก็คือเราต้องตระหนกัว่ามีความแตกต่างระหว่างการเห็นหรือการได้ยินเก่ียวกบัความผิดบาปในโลก กบัการท่ีเราเชือ้เชิญ

ความผิดบาปเข้ามาในบ้าน เป็นความแตกต่างท่ีเหมือนกนัระหว่างการให้สิ่งล่อใจ (หากไม่ใช่ความบาปแล้ว) เข้ามาสู่จิตใจของ

ท่าน และการปลอ่ยให้สิ่งลอ่ใจในจิตใจของท่านกลายเป็นตณัหา (ซึง่คือความบาป) บ้านคือสถานท่ีแห่งความมัน่คงและปลอดภยั

ของบุคคล เขาอาจไม่สามารถทําความสะอาดทัง้โลกได้ แต่สามารถพยายามทําให้บ้านของตัวเองสะอาดได้ เป็นสิ่งสําคัญท่ี

สามารถกลบัมาบ้านซึง่เป็นท่ีมีการพกัผอ่น ความสงบสขุ ความรักและความบริสทุธิได้หลงัจากท่ีอยู่กบัความบาปของโลกมาทัง้วนั ์

การนําทีวีเข้ามาในบ้านเป็นการยอมรับสิ่งชัว่ในทีวี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสายตาของเด็ก ต้องตระหนกัสิ่งหนึ่งให้ดีว่าความผิดบาป

มีตวัตนอยูแ่ล้ว แตเ่ป็นอีกเร่ืองหนึง่หากเรายอมรับ ร่ืนเริง เลน่ และสนกุกบัการแสดงของมนั 

 บทสรุปของเรา คริสเตียนท่ีดโูทรทศัน์เป็นประจําเป็นอย่างไร เขารักสิ่งท่ีอยู่ในโทรทศัน์และเกลียดสิ่งชัว่ได้อย่างไร เห็น

ได้ชดัว่าความรักของเขาอยู่ผิดท่ี ซึ่งเป็นเร่ืองอนัตรายมาก เพราะ “ถ้าผู้ ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นัน้” (1ยอห์น 

2:15) หากคริสเตียนนําโทรทศัน์เข้ามาในบ้านของเขา วิญญาณของเขาจะหายไปในไม่ช้า เป็นการยากท่ีจะยงัคงอยู่ในทางฝ่าย

วิญญาณและเดินกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดได้ในสภาพแวดล้อมเช่นนัน้ โทรทศัน์จะดูดกําลงัของเขาท่ีมีกับพระเจ้าและทําให้เขา

อ่อนแอทางฝ่ายวิญญาณ จะเป็นตวัชีนํ้าไปในทางท่ีผิด แน่นอนว่าหากหวัหน้าครอบครัวไม่ได้รับความรอด สมาชิกคนอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวอาจไม่มีทางเลือกอ่ืนได้ ในกรณีเช่นนัน้ พวกเขาต้องระมดัระวงัเป็นอย่างมากไม่ให้โทรทศัน์ครอบงําพวกเขาได้ เพราะ

โทรทศัน์จะปล้นวิญญาณไปหากพวกเขาดโูทรทศัน์ 

 เราไม่สามารถบอกได้ว่าการดูรายการๆ หนึ่งเพียงครัง้เดียวเป็นความผิดบาป แต่แม้แต่การดูเป็นครัง้คราวก็เป็นเร่ือง

อนัตรายแล้ว การดโูทรทศัน์บอ่ยๆ อาจเป็นความบาปได้ง่ายๆ เพราะพระคมัภีร์สอนเราไว้วา่ การทําตามตณัหาทางเนือ้หนงัของเรา

และร่ืนเริงในการมองดสูิ่งชัว่เป็นความบาป ย่ิงไปกว่านัน้ พระเจ้าทรงประทานความสํานึกผิดเก่ียวกบัเร่ืองนีแ้ก่ผู้ เช่ือท่ีได้รับพระ

วิญญาณในพระนามของพระเยซ ูดงันัน้โรม 14:23 และยากอบ 4:17 จงึใช้กบัเร่ืองนีไ้ด้ การกระทําใดท่ีไม่ได้เกิดจากความเช่ือมัน่ก็

เป็นบาป และผู้ รู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทําจึงมีบาป มีการไตร่ตรองอย่างระมดัระวงัพร้อมด้วยการอธิษฐานเก่ียวกบัเร่ือง

นี ้ดงันัน้ขอให้ท่านตระหนกัถึงเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงั ขอให้จําคําของปัญญาจารย์ในปัญญาจารย์ 7:29 “พระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ให้

เป็นคนเท่ียงธรรม แตม่นษุย์ทัง้หลายได้ค้นคว้ากลอบุายตา่งๆ ออกมา” 
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6. การแต่งกายและประดบัร่างกาย 
ตามพระคัมภร์ี 

 

 “ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกนั ให้แต่งตวัสภุาพเรียบร้อย ไม่ใช่ถกัผมหรือประดบักายด้วยเคร่ืองทองและไข่มกุ หรือเสือ้ผ้า

ราคาแพง” (1ทิโมธี 2:9) “อยา่ให้ผู้หญิงใช้เคร่ืองแตง่กายของผู้ชาย และอย่าให้ผู้ชายแต่งกายด้วยเคร่ืองของผู้หญิง เพราะผู้ ใด

กระทําสิง่เหลา่นีก็้เป็นท่ีพงึรังเกียจแตพ่ระเยโฮวาห์พระเจ้าของทา่น” (เฉลยธรรมบญัญติั 22:5) 

 ลักษณะภายนอก เป็นองค์ประกอบสําคญัประการหนึ่งของความบริสทุธิ ข้อพระคมัภีร์์ หลายข้อสอนเก่ียวกบัการแต่ง

กายและการประดบัร่างกายโดยเฉพาะ เราจะกล่าวถึงข้อพระคมัภีร์เหล่านีเ้พ่ือค้นหาหลกัการสําคญัเก่ียวกับลกัษณะภายนอก

ของคริสเตียน ทัง้นี ้ได้กลา่วถงึข้อพระคมัภีร์ดงักลา่วไปแล้วสองข้อข้างต้น 

 เป็นสิ่งสําคญัท่ีต้องเข้าใจหลกัการเหล่านีด้้วยเหตผุลอย่างน้อยสองประการ ประการแรก ลกัษณะการแต่งกายและธรรม

เนียมได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมากตัง้แต่เวลาในพระคมัภีร์มา เราจึงต้องประยกุต์คําสอนต่างๆ กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจาก

สมยันัน้ นอกจากนี ้มีแนวทางอีกเล็กน้อยสําหรับผู้ชายเน่ืองจากเห็นได้ชดัว่าเร่ืองนีไ้ม่ได้เป็นเร่ืองโต้เถียงกนัในสมยันัน้ หากเรา

สามารถระบหุลกัการพืน้ฐานของความบริสทุธิ เราเช่ื์ อวา่หลกัการเหลา่นัน้จะเป็นประโยชน์กบัทัง้ผู้ชายและผู้หญิง 

 ความสุภาพเรียบร้อย ประการแรก เปาโลเน้นเร่ืองความสภุาพเรียบร้อยใน1ทิโมธี 2:9 ความหมายแรกของคําว่าสภุาพ

เรียบร้อยคือ เหมาะสมหรือบริสทุธิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการแต่งกายและท่าทางภายนอก ส่วนเปโตรนัน้ได้บอกเราเก่ียวกบัการ์

แต่งกายของผู้หญิงว่า ภรรยาสามารถจูงใจสามีท่ีไม่เช่ือได้ด้วยการประพฤติท่ีนอบน้อม (1เปโตร 3:2) การแต่งกายให้สภุาพ

เรียบร้อยเป็นสิ่งจําเป็นเน่ืองจากความบาปของอาดมัและเอวา ตอนแรกนัน้ พระเจ้าทรงสร้างคนทัง้สองขึน้ในสภาพท่ีบริสทุธิและ์

สวมใสค่วามบริสทุธิของพระเจ้า์  (ปฐมกาล 2:25; สดดีุ 8:5) เม่ือพวกเขากินผลของต้นแห่งความสํานึกในความดีและความชัว่ พวก

เขาเสียสง่าราศีของพระเจ้าไปและได้รู้ว่าตัวเขานัน้เปลือยกายอยู่ พระเจ้าจึงทรงทําเสือ้ด้วยหนังสตัว์ให้กับพวกเขา (ปฐมกาล 

3:21) ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา เป็นแผนการของพระเจ้าท่ีมนษุยชาติจะต้องแตง่กายอยา่งเหมาะสม 

 ขอให้สงัเกตว่าผีมารพยายามทําในสิ่งท่ีตรงกันข้าม สิ่งหนึ่งท่ีชายชาวเมืองเกราซาซึ่งถูกผีเข้าสิงทําคือถอดเสือ้ผ้าของ

ตวัเองออก เม่ือพระเยซูทรงไลผี่ออกแล้ว ชายคนนัน้จึงได้สวมเสือ้ผ้าและมีสติดี (ลกูา 8:27, 35) การแต่งกายไม่สภุาพเรียบร้อย

แสดงให้เห็นถึงวิญญาณท่ีเต็มไปด้วยตณัหา ซึ่งคือความต้องการอวดร่างกายและดึงดดูเพศตรงข้ามด้วยตณัหา ความไม่สภุาพ

เรียบร้อยเป็นสิ่งล่อใจและสิ่งล่อลวงท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับผู้ชาย ผู้ซึง่หนัเหไปได้ง่ายเพราะสิ่งท่ีมองเห็น และ

ถกูกระตุ้นได้เร็วกว่าผู้หญิง ดาวิดทําผิดประเวณีด้วยเหตผุลประการดงักลา่ว (2ซามเูอล 11:2) และเป็นการง่ายสําหรับผู้ชายท่ีจะ

ทําความบาปในใจของตนโดยการมองดผูู้หญิงท่ีแต่งกายไม่สภุาพเรียบร้อย (มทัธิว 5:28) ในกรณีเช่นนัน้ ผู้ชายเป็นผู้ มีความผิด 

แตผู่้หญิงก็ไมไ่ด้บริสทุธิทัง้หมดเช่นกนั แผนการของพระเจ้าสําหรับพวกเราทกุวนันีคื้อการแตง่กายสภุาพเรียบร้อย์  

 การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขอให้เราใช้หลกัการเหล่านีก้ับเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับเราในทกุวนันี ้การแต่งกายสภุาพ

เรียบร้อยหมายความว่าอย่างไร การแต่งกายสภุาพเรียบร้อยหมายถึงการแต่งกายโดยท่ีไม่เผยร่างกายให้เพศตรงข้ามเห็นอย่างไม่

เหมาะสม การแต่งกายท่ีไม่สภุาพเรียบร้อยดึงดดูเพศตรงข้ามโดยการเผยร่างกายให้เห็นหรือไม่ระมดัระวงัในการแต่งกาย เม่ือจะ

แต่งกายอย่างสภุาพเรียบร้อย ให้พิจารณาถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี:้ แขนเสือ้ คอเสือ้ ความยาวของกระโปรง เสือ้ผ้าท่ีรัดและบาง ทัง้

ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องมีสํานกึสว่นตวัในเร่ืองความสภุาพเรียบร้อย มาตรฐานท่ีเราใช้คือแขนเสือ้ยาวถึงข้อศอก และกระโปรงคลมุ

เข่า 

 การโอ้อวด เปาโลกล่าวว่าผู้หญิงควรจะแต่งกายด้วยความละอายและความหงิมเสง่ียม และไม่ใช่ด้วยสิ่งท่ีใช้โอ้อวด 

เช่น ผมท่ีถกัด้วยทอง ไข่มกุหรือเสือ้ผ้าราคาแพง ความอายหมายถึงความเคารพยําเกรง การยบัยัง้ตนเอง ความสภุาพเรียบร้อย

และความกระดากอาย สว่นความหงิมเสง่ียมหมายถึงความยัง้คิด ความพอควรและการบงัคบัตนเอง อีกนยัหนึ่ง เป็นความหมาย

ตรงข้ามกบัการโอ้อวด พระเจ้าทรงเกลียดความหย่ิงยโส (ดบูทท่ี 3) ดงันัน้พระองค์ทรงไม่เห็นชอบกบัการแสดงออกอย่างแสแสร้ง
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หรือโอ้อวดใดๆ ลกัษณะต่างๆ ท่ีสนองอตัตาของบุคคลไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า ผู้หญิงไม่ควรจะพึ่งการแต่งกายภายนอก 

“การประดบักายของท่านนัน้ อย่าให้เป็นการประดบัภายนอกด้วยการถกัผม ประดบัด้วยเคร่ืองทองคําและนุ่งห่มเสือ้ผ้าสวยงาม 

แต่จงให้เป็นการประดบัภายในจิตใจ แต่งด้วยเคร่ืองประดบัซึ่งไม่รู้เส่ือมสลาย คือด้วยจิตใจท่ีสงบและสภุาพซึ่งเป็นสิ่งท่ีประเสริฐ

ย่ิงในสายพระเนตรพระเจ้า” (1เปโตร 3:3-4)  

 ราคาที่พอควร หลกัการเร่ืองราคาท่ีพอควรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการโอ้อวดเป็นอยา่งมาก “จงให้จิตใจท่ีออ่นสภุาพของ

ท่านประจกัษ์แก่คนทัง้ปวง” (ฟีลิปปี 4:5) ข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นเหตผุลว่าทําไมเราต้องไม่แต่งกายด้วยทอง มกุและเสือ้ผ้าท่ีมีราคา

แพง ความหมายของคําว่าเสือ้ผ้าราคาแพงอาจแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัวฒันธรรม สงัคมและรายได้ของบุคคล วิธีท่ีดีท่ีจะคิด

เก่ียวกับเร่ืองนีคื้อให้ดูว่ามีการแสดงการโอ้อวดความร่ํารวยในสายตาของผู้ใกล้ชิดและผู้ เชื่ออื่นๆ หรือไม ่จะทําให้เกิดการอิจฉ

หรือไม ่เป็นการแสดงวา่ทา่นได้ใช้เงินท่ีพระเจ้าทรงให้เป็นอย่างดีหรือไม่ พระเจ้าทรงเสียพระทยัท่ีเห็นคนของพระองค์ซือ้เสือ้ผ้า รถ

และเพชรพลอยท่ีราคาแพงอย่างไม่จําเป็น ในขณะท่ีงานของพระองค์ต้องมีความลําบากในหลายๆ ด้าน มีเหตผุลว่าทําไมพระเจ้า

ทรงอวยพระพรอเมริกาในทางวตัถแุละอวยพระพรคริสเตียนมากมาย พระองค์ต้องการให้เราใช้ความมัง่มีของเราเป็นวิธีในการนํา

วิญญาณมาและไมใ่ช่เพียงเพ่ือทําให้ตณัหาของเราพอใจเทา่นัน้ 

 ความแตกต่างระหว่างเพศ ข้อพระคมัภีร์ในเฉลยธรรมบญัญัติกล่าวถึงแนวความคิดท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งสําหรับ

พระเจ้า นั่นคือการแยกเพศ ความแตกต่างระหว่างเพศไม่ได้มีแต่ทางร่างกายเท่านัน้ แต่ยงัมีทางจิตใจและอารมณ์อีกด้วย 

นอกจากนี ้พระเจ้าทรงกําหนดวิธีการทางสงัคมบางอย่างเพ่ือคงความแตกต่างระหว่างชายและหญิง ซึ่งก็คือการแต่งกายและ

ความยาวของผม (ดบูทท่ี 7) การแยกเช่นนีเ้ป็นสิ่งสําคญัต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีแผนการเก่ียวกบัความแตกต่างในชีวิต

สําหรับชายและหญิง (ดบูทท่ี 3) นอกจากนี ้เป็นเคร่ืองป้องกนัการรักร่วมเพศซึ่งเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเกลียด (ดบูทท่ี 9) หลกัการ

ของความแตกตา่งระหวา่งเพศในการแต่งกายถกูลว่งละเมิดด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีไม่แบ่งเพศชายหญิง ด้วยผู้ชายท่ีแต่งกายในแบบ

ผู้หญิงและด้วยผู้หญิงท่ีแตง่กายในแบบผู้ชาย 

 เฉลยธรรมบัญญัต ิ22:5 ใช้ได้กับทุกวันนี ้คนจํานวนมากโต้แย้งวา่ข้อพระคมัภีร์เก่าใช้ไม่ได้กบัทกุวนันี ้เราจะแสดงให้

เหน็วา่ ประการแรก ข้อพระคมัภีร์ดงักลา่วประยกุต์ใช้ได้ และประการท่ีสอง ข้อพระคมัภีร์อ่ืนกลา่วยํา้คําสอนสําคญัของข้อนี ้บางค

กลา่ววา่ทัง้สองเพศสวมเสือ้คลมุในช่วงเวลาพระคมัภีร์ ดงันัน้ไม่มีการแยกทางเพศอย่างชดัเจน ถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงว่าทัง้สอง

เพศสวมเสือ้คลุม แต่ก็เป็นความจริงว่าเสือ้คุลมของผู้ ชายและเสือ้คลุมของผู้หญิงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน การศึกษา

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของดินแดนตะวนัออก รวมทัง้ข้อพระคมัภีร์นีพ้ิสจูน์ให้เหน็ถงึความจริงนี ้

 คําคดัค้านท่ีจริงจงัมากขึน้คือเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 เป็นสว่นหนึ่งของบทบญัญัติท่ีทรงให้แก่ชาวอิสราเอล ไม่เก่ียวกบั

เราซึ่งเป็นคริสเตียน เพ่ือเป็นการสนบัสนนุคําคดัค้านนี ้คนทัง้หลายกลา่วว่าทกุวนันีเ้ราไม่เช่ือข้อเก้า สิบและสิบเอ็ดในบทเดียวกนั

นัน้ด้วย ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีห้้ามไม่ให้ผสมเมลด็เม่ือหว่านเมลด็พืช อย่าเอาววัและลาเทียมไว้ด้วยกนั และอย่าสวมเคร่ืองแต่งกาย

ท่ีทอด้วยขนสตัว์ปนด้วยป่าน เพ่ือตอบคําถามนีเ้ราต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถกูต้องโดยดวู่าข้อพระคมัภีร์เหลา่นีมี้ไว้สอน

อะไรแก่เรา ข้อห้าสอนเร่ืองการแยกทางเพศซึง่เป็นบทบญัญัติทางศีลธรรม ไม่ได้มีไว้สําหรับชาวยิวเท่านัน้แต่ยงัคงใช้ได้กบัทกุวนันี ้

ข้อเก้าถึงสิบเอ็ดสอนการแยกจากความผิดบาปและโลกโดยใช้ตวัอย่างของฝ่ายวิญญาณ เราไม่ต้องเช่ือฟังในด้านพิธีการแต่สิ่ง

เหลา่นีเ้ป็นตวัอย่างของฝ่ายวิญญาณของสิ่งท่ีเราต้องเช่ือฟัง การแยกตวัของเราทกุวนันีไ้ม่ใช่การแยกระหว่างชนิดของเมล็ด สตัว์

และเส้นใย แตเ่ป็นการแยกระหวา่งความบริสทุธิและไมบ่ริสทุธิ วิญญาณและเนือ้หนงั ความแตกตา่ง์ ์ ในบทบญัญัติสองประเภท ซึง่

คือบทบญัญติัทางศีลธรรมและทางพิธีการ สามารถแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนในตวัอย่างนี ้เพราะมีคําว่า “เป็นท่ีพงึรังเกียจ” ในข้อท่ี

ห้า แตไ่มมี่ในข้ออ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในบทท่ีห้ากลา่วว่าเป็นท่ีพงึรังเกียจแต่พระเยโฮวาห์หากบคุคลสวมเสือ้ผ้าท่ีเป็นของเพศ

ตรงข้าม สิง่ท่ีพงึรังเกียจคือสิง่ท่ีพระเจ้าทรงเกลียด  

 เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงเปล่ียนแปลงในสิ่งท่ีพระองค์พอพระทยัและไม่พอพระทยั เพราะพระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าเราคือ

พระเจ้าไม่มีผนัแปร” (มาลาคี 3:6) พระเจ้าจะทรงกลบัพระทยัหรือเปล่ียนพระทยัเก่ียวกบัการตดัสินลงโทษเพราะการกระทําของ
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คน แต่ลกัษณะของพระองค์นัน้ไม่เคยเปล่ียนแปลง พระองค์ทรงมีความบริสทุธิและ์ เกลียดชงัความผิดบาปอย่างแท้จริง ประชากร

ของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยต้องหลีกเล่ียงสิ่งท่ีพึงรังเกียจแก่พระองค์ คริสเตียนไม่ต้องรักษาบทบญัญัติชาวยิวในทางพิธีการ 

(ยกเว้นสิง่ท่ีอยูห่นงัสือกิจการ 15:29 หากวา่จะถือวา่เป็นพิธีการบางสว่น) บทบญัญติัทางพิธีการไม่เก่ียวกบัสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเกลียด

แตเ่ก่ียวข้องกบัวิธีการเฉพาะในการนมสัการและการแยกจากโลกเท่านัน้ ในหลายกรณี พระเจ้าทรงระบขุองท่ีพงึรังเกียจแก่ชาวยิว 

นัน่คือสิง่ท่ีชาวยิวจะต้องรังเกียจ แตไ่มท่รงเรียกสิง่เหลา่นัน้วา่สิง่ท่ีน่ารังเกียจตอ่พระองค์ ตวัอย่างเช่น พระเจ้าตรัสกบัชาวอิสราเอล

วา่สตัว์บางชนิดเป็นของพงึรังเกียจและไม่สะอาดแก่พวกเขา (เลวีนิติ 11) สตัว์เหลา่นัน้ไม่เป็นท่ีพงึรังเกียจแก่พระเจ้าและแก่เราทกุ

วันนี ้การสวมเสือ้ผ้าของเพศตรงข้ามเป็นสิ่งท่ีพึงรังเกียจแก่พระเจ้า ดังนัน้จึงเป็นสิ่งท่ีพึงรังเกียจแก่ชาวยิวและคริสเตียนโดย

อตัโนมติั ไมมี่สิง่ท่ีพงึรังเกียจใดท่ีจะเข้าไปยงันครเยรูซาเลม็ใหมไ่ด้ แตจ่ะต้องตกอยูใ่นบงึไฟ (วิวรณ์ 21:8, 27) 

 คาํสอนในพระคัมภีร์ใหม่ เปโตรใช้พระคมัภีร์เก่าเพ่ือสนบัสนนุมาตรฐานนีสํ้าหรับผู้หญิงในสมยัพระคมัภีร์ใหม่เพ่ือเป็น

ตวัอย่างให้เราทําตาม “บรรดาสตรีผู้ทรงศีลในครัง้โบราณนัน้ผู้ซึ่งเช่ือในพระเจ้า ก็ได้ประดบักายเช่นนัน้” (1เปโตร 3:5) เรารู้ว่า

ผู้หญิงท่ีมีความบริสทุธิในพระคมัภีร์เก่าเช่ือฟังข้อพระคําใ์ นเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 ดงันัน้เปโตรคงจะตัง้ใจให้คําสอนดงักลา่วเป็น

มาตรฐานสําหรับทกุวนันีอ้ยา่งแน่นอน 

 ข้อพระคมัภีร์ใหม่อีกหลายข้อพิสจูน์ว่าพระเจ้ายงัทรงถือว่าความแตกต่างระหว่างเพศเป็นสิ่งสําคญั 1โครินธ์ 11 สอนว่า

ผู้ชายต้องไว้ผมสัน้ในขณะท่ีผู้หญิงต้องไว้ผมยาว (ดบูทท่ี 7) 1โครินธ์ 6:9-10 สอนว่าโสเภณีชาย (กะเทย) จะไม่ได้เข้าในแผ่นดิน

ของพระเจ้า โสเภณีชาย (กะเทย) หมายถงึผู้ชายท่ีทําตวัเหมือนผู้หญิงและแตง่กายแบบผู้หญิง ขอให้สงัเกตว่าโสเภณีชาย (กะเทย) 

ไม่เหมือนกบัพวกรักร่วมเพศ ซึง่กลา่วไว้ในข้อพระคมัภีร์เดียวกนั (“ชายรักร่วมเพศ”) โสเภณีชาย (กะเทย) หมายถึงการมีลกัษณะ

และกระทําเหมือนอีกเพศหนึ่งในทกุสิ่งทกุอย่างไม่ใช่การกระทําร่วมเพศเท่านัน้ ข้อพระคมัภีร์นีทํ้าให้เห็นได้ชดัว่าพระเจ้าทรงไม่

ยอมให้มีการกระทําเหมือนเพศตรงข้ามหรือสวมใสเ่สือ้ผ้าของเพศตรงข้าม 

 ความแตกต่างระหว่างเพศในเคร่ืองแต่งกาย เม่ือเราประยกุต์การแยกทางเพศกบัสงัคมตะวนัตกสมยัใหม่ เราเห็นว่า

ผู้ชายไมค่วรจะใสช่ดุกระโปรง กระโปรงและเสือ้ผู้หญิง และผู้หญิงไมค่วรจะใสก่างเกง เวลาท่ีเราต้องสอนผู้ชายและผู้หญิงได้มาถึง

แล้ว เม่ือไม่นานมานีใ้นอเมริกา พนกังานบริษัทชายคนหนึ่งย่ืนฟ้องเก่ียวกบัการแบ่งแยกเพราะผู้หญิงในท่ีทํางานของเขาสามารถ

สวมกางเกงได้แต่เขาไม่ได้รับอนญุาตให้ใส่กระโปรง คนส่วนใหญ่อาจเห็นด้วยว่าเป็นเร่ืองผิดท่ีผู้ชายจะใส่กระโปรง ตวัอย่างเช่น 

พวกเขาจะไม่ยินยอมให้ผู้ รับใช้ชายใส่กระโปรง แต่ลืมนึกไปว่าเป็นการแย่พอๆ กนัในสายพระเนตรของพระเจ้าหากผู้หญิงสวม

กางเกง 

 ข้อพระคมัภีร์ในเฉลยธรรมบญัญัติเขียนไว้โดยครอบคลมุทกุวฒันธรรม เคร่ืองแต่งกายของผู้ชายหมายถึงเสือ้ผ้าใดๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับผู้ ชายในวัฒนธรรมนัน้ๆ หรือสิ่งท่ีออกแบบเพ่ือเป็นเสือ้ผ้าของผู้ ชาย ทัง้นี ้อาจแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับวัฒนธรรม 

ตวัอย่างเช่น อาจจะเป็นเร่ืองเหมาะสมท่ีผู้ชายจะใส่กระโปรงผู้ ชายในบางภาคของสกอตเแลนด์ แต่เสือ้ผ้าแบบเดียวกันจะไม่

เหมาะสมท่ีจะใสท่ัว่ไปในอเมริกา หากเสือ้ผ้าชนิดหนึง่ตามวฒันธรรมแล้วใช้โดยเพศๆ หนึ่ง และแตกต่างจากเสือ้ผ้าท่ีคล้ายคลงึกนั

ท่ีสวมโดยคนอีกเพศ จงึเป็นเร่ืองท่ียอมให้เพศหนึ่งสวมได้แต่อีกเพศสวมไม่ได้ แน่นอนว่าหากคนจากอีกวฒันธรรมหนึ่งตดัสินใจจะ

สวมเสือ้ผ้าแบบตะวนัตก พวกเขาจะต้องทําตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัเสือ้ผ้าประเภทนัน้ 

 ไม่ต้องสงสยัเลยว่าในโลกปัจจุบนันี ้กางเกงเป็นรูปแบบเคร่ืองแต่งกายของผู้ชาย แม้ว่ากางเกงท่ีออกแบบเพ่ือผู้หญิง

ยงัคงใกล้เคียงกบักางเกงของผู้ชาย ซึง่เข้ากบัความหมายของ “เคร่ืองแตง่กายของผู้ชาย” คําวา่ เป็นของ หมายถึงเป็นสว่นหนึ่งของ 

มีคณุสมบติัของ มีลกัษณะของหรือทําหน้าท่ีของ หมายถงึมีความเช่ือมโยง และหมายถึงมีความเก่ียวข้อง เห็นได้ชดัว่ากางเกงและ

สทูกางเกงทกุแบบมีความเช่ือมโยงและเก่ียวข้อง รวมทัง้มีลกัษณะและทําหน้าท่ีทัว่ไปของเคร่ืองแต่งกายผู้ชาย ดงันัน้ รูปแบบเช่น

กางเกงยีนส์ท่ีเดก็หญิงใสน่ัน้มีลกัษณะเหมือนกบัของเดก็ผู้ชาย 

 ตามประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งผิดท่ีผู้ หญิงสวมกางเกง ตามจริงแล้ว การท่ีผู้ หญิงใส่กางเกงไม่เป็นท่ียอมรับในอเมริกา

จนกระทัง่สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในเวลานัน้ผู้หญิงทําหน้าท่ีของผู้ชายในโรงงานเน่ืองจากผู้ชายต้องไปสงคราม ในช่วงเวลานัน้ การท่ี
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ผู้หญิงจะตดัผม สบูบหุร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์เป็นท่ียอมรับกนัอย่างกว้างขว้าง ดงันัน้ ตามประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

กางเกงเป็นเคร่ืองแตง่กายของผู้ชาย เม่ือสงัคมวุน่วายและผู้หญิงแยง่ชิงหน้าท่ีของผู้ชายเทา่นัน้ ผู้หญิงจงึเร่ิมสวมกางเกง 

 แม้ในทกุวนันีเ้รามีหลกัฐานมากมายท่ีพิสจูน์ว่ากางเกงโดยดงัเดิมแล้วเก่ียวข้องกบัความเป็นเพศชาย กางเกงเป็นเคร่ือง

แต่งกายหลกัของผู้ชายและเป็นการแสดงออกถึงความเป็นชาย ท่านเคยสงัเกตเด็กหญิงหรือผู้หญิงท่ีใส่แต่กางเกงหรือไม่ ท่าทาง

ของพวกเธอเปล่ียนไป และพฤติกรรมแบบผู้หญิงลดน้อยลง พวกเธอมกัจะวางตวัในแบบท่ีไม่เป็นผู้หญิง เช่น นัง่ยกขาขึน้ ผู้หญิงมี

แนวโน้มท่ีจะประพฤติปฏิบติัและมีลกัษณะเป็นหญิงมากกว่าเม่ือใสก่ระโปรง พระองค์ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ในการ

ไมใ่ห้ผู้หญิงสวมใสเ่สือ้ผ้าของผู้ชาย เพ่ือให้ผู้หญิงนัน้ประพฤติปฏิบติัในลกัษณะท่ีเป็นหญิง 

 เราอาจสงัเกตว่ากางเกงของผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เรียบร้อยมากกว่ากระโปรง นอกจากนี ้ยงัมีเหตผุลอ่ืนอีกว่าทําไมผู้หญิง

จงึไมค่วรสวมกางเกง 

 คริสตจกัรท่ีระมดัระวงัในเร่ืองความบริสทุธ์ิเป็นอยา่งมากสว่นใหญ่ได้ยดึถือมัน่คงในเร่ืองนีใ้นช่วงเวลาหนึ่ง หลงัจากนัน้ก็

ประนีประนอมเหมือนเช่นได้ประนีประนอมในเร่ืองการสบูบหุร่ี ด่ืมเหล้าและเร่ืองความบริสทุธิอ่ื์ นๆ ผู้ รับใช้โปรเตสแตนต์สว่นใหญ่ก็

เช่นเดียวกนั เขาไม่เช่ือเร่ืองการกําเนิดจากหญิงพรหมจารี ดงันัน้จึงไม่มีข้อโต้เถียงว่าคริสตจกัรอ่ืนๆ ไม่มีคําสอนเก่ียวกบัการแต่ง

กาย พวกเขาได้เปล่ียนไป แต่พระเจ้าไม่ทรงเปล่ียนแปลง เราจะทําตามพระเจ้าและพระคมัภีร์ หรือทําตามกระแสของโลกซึ่งใน

ท่ีสดุจะนําเราไปสูก่ารปฏิเสธแม้แตห่ลกัคําสัง่สอนในพระวจนะของพระเจ้า 

 นอกเหนือไปจากสิ่งท่ีได้กล่าวมาแล้ว ไม่มีข้อบงัคบัเฉพาะเก่ียวกบัการแต่งกาย เช่น ไม่มีคําสอนในพระคมัภีร์เก่ียวกบั

หมวก เราสามารถแต่งตวัตามสมยัได้ตราบเท่าท่ียงัเรียบร้อยอยู่ รสนิยมและธรรมเนียมท่ีดีจะทําให้เสือ้ผ้าบางอย่างไม่เหมาะท่ีจะ

ใช้ในบางโอกาส ผู้ นําควรจะระมดัระวงัในการแสดงภาพลกัษณ์ท่ีดีในท่ีสาธารณะและควรจะแต่งกายให้ดี หากเราไม่มีเงินและทํา

ให้ไมส่ามารถแตง่ตวัดีได้ ไมไ่ด้หมายความวา่เป็นสิง่ไมบ่ริสทุธ์ิ ยากอบบอกเราไมใ่ห้ปฏิบติัตอ่คนแตง่ตวัซอมซ่อแย่กว่าคนท่ีแต่งตวั

ดีเม่ือพวกเขามาในท่ีประชมุ (ยากอบ 2:1-9) คริสเตียนสามารถเป็นคนสะอาดเรียบร้อยได้แม้จะจนก็ตาม เราเป็นทตูของพระคริสต์ 

ดงันัน้เราควรพยายามเป็นตวัแทนท่ีดีของพระองค์ เราไม่ต้องมีเสือ้ผ้าใหม่เพ่ือท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดี แต่สําคญัท่ีเสือ้ผ้าสะอาดและ

เรียบร้อย 

 การแยกจากโลก ในจุดนี ้ขอให้เราคิดถึงหลกัการท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งเก่ียวกบัความบริสทุธิซึ่งส่งผลกระทบต่อ์

ลกัษณะภายนอก นัน่คือการแยกจากโลก พระเจ้าตรัสเสมอวา่ ประชากรของพระองค์จะต้องแยกออกจากโลก (ดบูทท่ี 1) ทัง้นี ้รวม

ไปถึงการแสดงให้เห็นถึงการแยกออกทางภายนอก เพ่ือท่ีโลกจะทราบว่าใครเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริงได้ พระเจ้าทรงแยกชาว

อิสราเอลออกจากชนชาติอ่ืนๆ ด้วยอาหาร การแต่งกาย การทําไร่นา พิธีการนมสัการและวนัสะบาโต เราสามารถบอกได้ว่าคนๆ 

หนึ่งเป็นชาวยิวจริงหรือไม่เพียงแค่มองดเูขาและสงัเกตการกระทําของเขา ดงันัน้ ชาวยิวจึงเป็นชนชาติโบราณในพระคมัภีร์เพียง

ชาติเดียวท่ียงัคงวฒันธรรมและศาสนาของตนได้อย่างสมบูรณ์ ชาวอียิปต์ทุกวนันีไ้ม่มีวัฒนธรรม ศาสนาหรือภาษาเหมือนใน

สมยัฟาโรห์ ชาวเปอร์เซีย ซีเรีย กรีกและโรมนัไม่มีระบบวฒันธรรม ศาสนาและการเมืองแบบโบราณอีกต่อไป ชนเผ่าและชนชาติ

สว่นใหญ่ท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกบัอิสราเอล เช่น ฮิตไทต์ บาบิโลน เอโดม อสัซีเรีย ฟีลีสเตียและอมัโมน ไม่เป็นชนชาติอีกต่อไป 

แต่ชาวยิวยงัคงรักษาลกัษณะทางวฒันธรรมของพวกเขาไว้ได้แม้ถกูชาวบาบิโลนจบัไปเป็นเชลย ถกูโรมนัปกครอง และคงอยู่มา 

1900 ปีโดยไร้แผน่ดินท่ีอยู ่เหตผุลคือบทบญัญติัของพระเจ้าแยกพวกเขาออกจากชาติอ่ืนๆ และรักษาลกัษณะของพวกเขาไว้ 

 ในทํานองเดียวกนั คริสเตียนจะอยู่ในฐานะกลุม่คนท่ีได้รับการเลือกได้ จะต้องมีการแยก ทัง้ภายนอกและภายใน ในเร่ือง

ท่ีเก่ียวข้องกบัเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายพระเจ้าทรงสามารถท่ีจะเลือกสิ่งต่างๆ มากมายเพียงเพ่ือทําให้เราแตกต่างออกไป แตพ่ระองค์

ทรงเลือกมาตรฐานบางอย่างท่ีคงการแยกนัน้ แต่ในเวลาเดียวกนั ก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ในด้านความเรียบร้อย 

ความพอประมาณ ความอ่อนน้อมและความแตกต่างทางเพศ เร่ืองสําคัญคือมาตรฐานความบริสุทธ์ิในการแต่งกาย ความ

ประพฤติและการประดบักายเป็นสิ่งสําคญัมากในการรักษาการแยกตัวออกจากโลก เพราะเป็นสิ่งท่ีช่วยกันคริสเตียนจากการ

ทดลอง ความผิดบาปและโลกนี ้มาตรฐานนัน้เป็นวิธีการแยกวา่ใครเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง ตามหลกัการในการแยกนี ้มีบางสิ่งท่ีเรา
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ควรจะหลีกเล่ียงเพียงเพราะว่าสิ่งเหล่านัน้เป็นสิ่งทําให้เรามีลกัษณะเหมือนโลก ทรงผมบางทรงและเคร่ืองแต่งกายบางประเภท

อาจไม่ขดัแย้งกบัข้อพระคมัภีร์ข้อหนึ่งข้อใดเป็นพิเศษ แต่อาจเป็นสิ่งท่ีเป็นไปในทางโลกมากเกินไป ในอีกวฒันธรรมหนึ่งและสมยั

หนึ่ง สิ่งเหล่านัน้อาจยอมกันได้แต่ในสังคมของเรา สิ่งเหล่านีอ้าจทําให้เราเป็นผู้ ท่ีไม่ประพฤติถูกต้อง ขอให้จําไว้ว่าลักษณะ

ภายนอกและการแต่งกายของบคุคลเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกวิถีชีวิต ความเช่ือและทศันคติของเขา ตวัอย่างเช่น พวกฮิปปีจ้งใจใช้ผมและ

รูปแบบการแต่งกายเป็นสิ่งแสดงออกถึงความไม่เช่ือฟัง และแสดงให้เห็นความคิดทางการเมืองและการปล่อยตัวทางเพศบาง

ประการ ชาวจีนและชาวตะวันตกท่ีสนับสนุนชาวจีนใช้เคร่ืองแบบของเหมาเป็นสัญลักษณ์ของหลักการคอมมิวนิสต์ ขอให้

ระมดัระวงัแฟชัน่ลา่สดุหรือแฟชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่คนบางกลุม่ ถามตวัท่านเองว่า สิ่งนีเ้ป็นพยานท่ีดีต่อคนบาปถึงคริสตศาสนา

ของท่านหรือไม่ สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าท่านมีวิญญาณท่ีไม่เช่ือฟังหรือไม่ เป็นการแสดงภาพท่ีถกูต้องต่อคนทัง้ในและนอกคริสตจกัร

หรือไม ่สิง่นีจ้ะทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุหรือไม ่

 เราต้องระมดัระวงัเก่ียวกบัการทําตามความนิยมหรือแฟชัน่ของโลก เพราะหากเราทําตามโลกแล้ว เราอาจถกูกบัดกัให้

อยู่ใกล้กบัทางโลกมากเกินไปได้โดยท่ีไม่รู้สกึตวั นอกจากนี ้วิญญาณในการแข่งขนัอาจติดแน่นอยู่กบัเรา วิญญาณนีต้รงข้ามกบั

ความสภุาพเรียบร้อย ความพอเหมาะ ความออ่นน้อมและความบริสทุธิ เราไม่สามารถปลอ่ยให้ตวัเองติดอยู่กบัโลก ความต้องการ์

และกิเลสของโลกได้ บางทีเราควรจะหลีกเล่ียงบางสิ่งเพียงเพราะว่าเป็นสิ่งท่ีนิยมมากเกินไปและจะบ่งบอกว่าเราอยู่ใกล้กบัโลก

มากเกินไป 

 การแยกจากโลกหมายความว่าเราต้องขีดเส้นเพ่ือหลีกเล่ียงการอยู่ในทางโลก ผู้ รับใช้ควรจะชีแ้จงเร่ืองนีใ้ห้แก่สมาชิกซึ่ง

ควรจะเคารพเส้นท่ีผู้ รับใช้ได้กําหนดไว้ แม้ว่าโดยสว่นตวัแล้ว เขาจะไม่เห็นด้วยในบางเร่ืองก็ตาม เพราะเป็นวิธีเดียวท่ีจะสนบัสนนุ

มาตรฐานท่ีสําคญั หากบางคนไม่เช่ือฟังในรายละเอียดต่างๆ เม่ือนัน้วิญญาณของการไม่เช่ือฟังและการประนีประนอมจะกดัเซาะ

ความบริสทุธิไปเร่ือยๆ จนหมดไป อยา่งไรก็ตาม ผู้ รับใช้์ อาจเข้มงวด ไมผ่อ่นปรน ไมฉ่ลาดและไม่มองดคูวามเป็นจริงมากเกินไปจน

ทําให้ธรรมิกชนไมเ่ช่ือฟังและไลผู่้ ท่ีเช่ือใหมไ่ปได้ 

 การแต่งหน้า เร่ืองนีเ้ก่ียวข้องกบัการโอ้อวดโดยตรง ท่ีสําคญัการแต่งหน้าขดัแย้งกบัคําสอนของเปาโลท่ีว่าผู้หญิงจะต้อง

แต่งกายด้วยความละอายและความหงิมเสง่ียม ความละอายหมายถึงความเคารพ ความเคารพยําเกรง การยบัยัง้ตนเอง ความ

สภุาพเรียบร้อยหรือความกระดากอายต่อหน้าผู้ชาย ไม่กล้าหรืออาจหาญ เห็นได้ชดัว่าการแต่งหน้ามีไว้เพ่ือดงึดดูเพศตรงข้ามโดย

การเน้นกามราคะในผู้หญิงและกระตุ้นตัณหาในผู้ ชาย ไม่ใช่ความรัก ทัง้ในพระคัมภีร์เก่าและในประวัติศาสตร์ การแต่งหน้า

เก่ียวข้องกบัความทะลึง่ ความอาจหาญ การลอ่ลวงและการขายประเวณี ตามประวติัศาสตร์ การทาเปลือกตาเพ่ือเพิ่มความดงึดดู

ทางเพศเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นครัง้แรกในสมยัอียิปต์โบราณประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตกาล มีการอ้างถึงการกระทําดงักลา่วในสภุาษิต 

6:25 ซึง่กลา่วว่า “อย่าครุ่นปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้า อย่าให้นางจบัเจ้าด้วยขนตาของนาง” ผู้หญิงประเภทท่ีข้อ

พระคมัภีร์นีก้ลา่วถึงเรียกว่าเป็นหญิงชัว่ หญิงต่างด้าว ผู้หญิงแพศยาและหญิงลว่งประเวณี ต่อมาการแต่งหน้าใช้เพ่ือการล่อลวง 

อา่นตวัอยา่งจาก 2พงศ์กษัตริย์ 9:30 เยฮไูด้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลและจะต้องทําลายครอบครัวของอาหบัผู้ซึง่

เกลียดพระวจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เยเซเบลซึง่เป็นภรรยาของอาหบัได้ยินวา่เยฮกํูาลงัมาและเธอรู้วา่เขากําลงัจะทําอะไร ทนัใด

นัน้เธอพยายามท่ีจะลอ่ลวงเยฮเูพ่ือท่ีช่วยชีวิตตวัเอง พระคมัภีร์กลา่ววา่เธอแตง่หน้าเพ่ือลอ่ลวงเขา เม่ือเยฮมูาถึง เขาเห็นกลวิธีของ

เธอและสัง่ให้ฆา่เธอเสีย  

 ขอให้สงัเกตความแตกต่างระหว่างเยเซเบลและเอสเธอร์ซึ่งหญิงท่ีช่วยเหลือชนชาติของเธอ เอสเธอร์มีทุกสิ่งทุกอย่าง

พร้อมเพ่ือไปเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย ผู้ ท่ีมีสิทธิเป็น์ เจ้าสาวคนอ่ืนๆ ขอและได้รับเคร่ืองแต่งหน้าและเคร่ืองประดบัต่างๆ แต่เอสเธอร์ขอ

อะไร เธอไม่ได้ขออะไรเลย (เอสเธอร์ 2:13-15) เธอไม่ต้องการลอ่ลวงกษัตริย์แต่ต้องการให้พระองค์ยอมรับในตวัเธอ เอสเธอร์พึง่นํ ้

พระทยัของพระเจ้า 

 ข้อพระคมัภีร์อ่ืนอีกสองข้อบอกเราว่าการแต่งหน้าแสดงให้เห็นถึงอะไร ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองนีต้้องเป็นสิ่งท่ีสําคญัต่อเรา

เป็นพิเศษ เพราะแสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรงคิดเก่ียวกบัการแต่งหน้า ในเยเรมีย์ 4:30 พระเจ้าทรงเปรียบชาติอิสราเอลท่ีหนัไป
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จากพระองค์เหมือนหญิงท่ีพยายามทําตวัให้สวยด้วยการแตง่หน้าและประดบักายเพ่ือดงึดดูคนรักของเธอ ข้อความท่ีคล้ายคลงึกนั

อยูใ่นเอเสเคียล 23:36-44 ข้อท่ีส่ีสบิกลา่วถงึหญิงสองคน (ซึง่เป็นแบบของสะมาเรียและเยรูซาเลม็)ซึง่ได้ทาตาของตวัและแต่งกาย

ด้วยเคร่ืองประดบั ความหมายคืออะไร เม่ืออ่านข้อความท่ีเหลือ จะเห็นว่าหญิงทัง้สองมีความผิดเน่ืองจากการล่วงประเวณีและ

การโสเภณี ดงันัน้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเช่ือมโยงการแต่งหน้ากบัการลว่งประเวณีและการโสเภณี ไม่มีท่ีใดในพระคมัภีร์ท่ีเราจะ

พบว่าการแต่งหน้าเก่ียวข้องกบัผู้หญิงท่ีชอบธรรม แต่จะเก่ียวข้องกบัการลว่งประเวณีและการแพศยาเสมอ เน่ืองจากพระเจ้าทรง

คิดเช่นนีเ้ก่ียวกบัการแตง่หน้า เรารู้วา่หากเราหลีกเล่ียงไมทํ่าแล้ว พระเจ้าจะทรงพอพระทยั  

 ตามประวติัศาสตร์ พระราชบญัญัติหลายฉบบัในรัฐสภาองักฤษช่วงศตวรรษท่ี 1700 และ 1800 ประกาศว่าการท่ีผู้หญิง

แต่งหน้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ในอาณานิคมอเมริกนัส่วนใหญ่ หากไม่มีการต่อต้านการแต่งหน้าอย่างเปิดเผย ก็เป็นสิ่งท่ีไม่ยอมรับ

ในสงัคมทัว่ไป ตามหนงัสือ Encyclopedia Britanica (สารานกุรมบริทานิกา) การต่อต้านเคร่ืองสําอางเร่ิมลดลงและหายไปใน

ท่ีสดุในเวลาหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 แม้ในเวลานัน้การใช้เคร่ืองสําอางยงัมีไม่มากและจํากดัอยู่จนกระทัง่หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

ก่อนหน้านัน้ผู้หญิงท่ีตดัผมและแตง่หน้าโดยทัว่ไปถือว่าเป็นหญิงโสเภณีหรือหญิงประเภทนัน้ ในปี 1945 คริสตจกัรท่ีเคร่งครัดสว่น

ใหญ่ถือวา่การแตง่หน้าเป็นความบาปแตก็่ยอมรับการใช้เคร่ืองสําอางทีละน้อยๆ พร้อมกบัการกระทําอ่ืนๆ เช่น การสบูบหุร่ี การด่ืม

เหล้าและการเต้นรํา 

 สิ่งนีแ้สดงให้เราเห็นว่าการแต่งหน้าไม่ได้เป็นเพียงแฟชัน่หรือเป็นความทนัสมยัเท่านัน้ แต่เป็นการรือ้ฟืน้การกระทําใน

อดีตซึง่คริสตจกัรหลายแห่งในปัจจบุนัยอมรับเหมือนเช่นยอมรับการกระทําชัว่อ่ืนๆ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐบกุเบิกขององักฤษและ

อเมริกากลา่วโทษเร่ืองการแตง่หน้า คริสเตียนยคุแรกๆ ในอาณาจกัรโรมนัสอนไมใ่ห้แตง่หน้า ขอถามอีกครัง้วา่เราจะทําตามวิถีทาง

ของคริสตจกัรสมยัใหมห่รือจะเช่ือฟังพระคมัภีร์ 

 การแต่งหน้าเป็นสิ่งตรงข้ามกบัความอาย ความหงิมเสง่ียมและความเรียบร้อยท่ีเปาโลและเปโตรสอน เราต้องขอให้พระ

วิญญาณทรงปกครองและครอบครองชีวิตของเราในด้านนีเ้พ่ือท่ีเราจะไมรั่กโลกหรือสิง่ตา่งๆ ในโลก 

 เคร่ืองประดับ การใสเ่คร่ืองประดบัเป็นรูปแบบหนึ่งของการโอ้อวดและขดักบัคําสอนเร่ืองความพอเหมาะ เปาโลกลา่ว

วา่ผู้หญิงไมค่วรแตง่กายด้วยผมท่ีถกัดิน้ทอง ทอง เงินหรือเสือ้ผ้าราคาแพง การประดบัหมายถึงการตกแต่ง ประดบั ทําให้สวยงาม

หรือเสริมแต่ง เปโตรกลา่วว่าการแต่งกายภายนอกของผู้หญิงไม่ควรจะถกัผม ใสท่องและเคร่ืองประดบั ผมท่ีถกัหมายถึงการแต่ง

ผมอย่างละเอียดในสมยันัน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใส่ไข่มกุและดิน้ทองในผม ข้อพระคมัภีร์นีส้อนไม่ให้โอ้อวด แสดงความร่ํารว

ทัง้หลายแม้แต่การแต่งกายท่ีมีราคาแพงเกินไป เพ่ือให้เข้าใจรายละเอียดทัง้หมด ขอให้เราอ่านพระคมัภีร์เก่าซึ่งเป็นผู้ควบคมุเรา

และเป็นสิง่ท่ีเปโตรใช้เป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัการประดบัร่างกายท่ีบริสทุธ์ิ 

 ข้อความท่ีเห็นได้ชดัอยู่ในอพยพ 33:1-11 ชาวอิสราเอลเพิ่งจะทําความบาปโดยสร้างววัทองคําขึน้และนมสัการววันัน้ 

พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะนําพวกเขาเข้าสูดิ่นแดนคานาอนัด้วยพระองค์เอง แตค่วามชอบธรรมของพระองค์ทําให้พระองค์ไม่ปรากฏ

อยู่กบัพวกเขา มิฉะนัน้พระองค์จะทรงทําลายพวกเขา เพราะความเมตตาของพระเจ้าและพระองค์ทรงสญัญาว่าจะส่งทตูสววรค์

มาเพ่ือนําพวกเขาแทน เม่ือคนทัง้หลายได้ยินว่าพระเจ้าจะไม่นําพวกเขา ก็เร่ิมโศกเศร้า เพ่ือเป็นการแสดงความโศกเศร้าและการ

กลบัใจใหม่พวกเขาจึงไม่ใส่เคร่ืองประดบั พระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าพวกเขาเป็นคนดือ้ดึงและตรัสว่า “จงถอดเคร่ืองประดบัออก

เสีย” และชนชาติอิสราเอลก็ “ถอดเคร่ืองประดบัออก” พวกเขาต้องการถอดการโอ้อวดของตนออกตอ่หน้าพระพกัตร์ของพระเจ้า 

 ต่อมาโมเสสเดินไปยงัเต็นท์และทกุคนยืนอยู่หน้าทางเข้าเต็นท์เพ่ือมองด ูและเน่ืองจากความเคารพยําเกรงนัน้ พระเจ้า

ทรงเสด็จมาในเมฆแห่งความสง่างามท่ีทกุคนได้เห็น ทกุคนนมสัการพระองค์และพระองค์ตรัสสนทนากบัโมเสสเหมือนอย่างเพ่ือน

คนหนึ่ง การถอดเคร่ืองประดบัท่ีไม่จําเป็นออกพิสจูน์ให้พระเจ้าเห็นว่าชนชาติอิสราเอลต้องการพระองค์อย่างแท้จริง เป็นการ

พิสจูน์ให้เหน็ทศันคติของการเอาชนะตนเอง เป็นบทเรียนให้กบัเราทกุวนันีว้า่เราไมส่ามารถปีติยินดีในพระวิญญาณของพระองค์ได้

ทัง้หมดและไมส่ามารถเข้าไปใกล้พระองค์ได้จริงๆ หากเราไมมี่ความเคารพยําเกรงเช่นนัน้ ผู้ ท่ีเคารพยําเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงจะ

ไมป่ระดบัตนเองด้วยเคร่ืองประดบั เพราะเป็นการโอ้อวดซึง่ตรงข้ามกบัความออ่นน้อม 
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 อิสยาห์ 3:16-26 อธิบายเก่ียวกบัการโอ้อวดในการสวมเคร่ืองประดบั ชนชาติอิสราเอลกลายเป็นคนหย่ิงซึง่ไม่เป็นท่ีพอ

พระทยัต่อพระเจ้า พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่าพระองค์จะถอดเคร่ืองประดบัซึง่เป็นเคร่ืองหมายของความหย่ิงในใจของพวกเขา

ออก ต่อไปนีเ้ป็นรายการของเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกายราคาแพงซึ่งแสดงให้เห็นความหย่ิงของพวกเขา (คําจํากัดความ

นํามาจาก Hebrew and Chaldee Dictionary (พจนานกุรมฮีบรและู ชลัดี) ของสตรองค์หรือจากพระคมัภีร์ฉบบั Revised 

Standard Version (ซึง่หมายเหตดุ้วย R.V.) ได้แก่ กําไรข้อเท้า ปันจเุหร็จ ตุ้มวงเดือน (สร้อยคอ) จี(้ต่างห)ู กําไลมือ ผ้าแถบ ผ้า

มาลา(เคร่ืองประดบัศีรษะ) เคร่ืองประดบัสําหรับเท้า ผ้าคาดแอว หีบเคร่ืองนํา้อบ (R.V. – กลอ่งนํา้หอม) ต่างห ูแหวน แหวนจมกู 

เสือ้งาน (R.V. – เสือ้งาน) เสือ้คลมุ(เสือ้คลมุไมมี่แขน) ผ้าคลมุ(ผ้าผืนใหญ่) กระเป๋าถือ กระจก ผ้าลินิน ผ้าโผกศีรษะ ผ้าคลมุตวั ผ้า

ปิดท้อง (เสือ้คลมุสําหรับวนัหยดุ) เสือ้ผ้าและกระเป๋ามากมายโดยปกติแล้วมีการประดบัตกแต่งและมีราคาแพง บ่อยครัง้ท่ีผู้คนจะ

ห้อยกระจกหรือกลอ่งนํา้หอมไว้ที่คอหรือเอว สิง่เหลา่นีท้ัง้หมดมีโอกาสที่จะเป็นการโอ้อวด ตามจริงแล้ว เหตผุลท่ีแท้จริงในการใช้

สิง่ของเหลา่นีส้ว่นใหญ่คือการโอ้อวด 

 เราจะต้องเรียนรู้วา่เราต้องแสดงความออ่นน้อม ความสภุาพเรียบร้อยและความพอเหมาะ เม่ือกลา่วในทางปฏิบติัแล้วจึง

หมายถึงการไม่สวมใส่เคร่ืองประดบัและการสวมเสือ้ผ้าท่ีมีราคาแพง เราควรพิจารณาถึงเหตุผลในการสวมใส่สิ่งเหล่านีอ้ย่าง

ละเอียด หากมีข้อสงสยั ให้ถามตวัของท่านเองว่า สิ่งนีคื้อข้อกําหนดของเปาโลเก่ียวกบัความหงิมเสง่ียมหรือไม่ เป็นสิ่งแตะตาหรือ

โอ้อวดหรือไม่ อะไรคือเหตผุลท่ีสวมใสม่นั เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์หรือไม่ หากเป็นประโยชน์เป็นการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟือยหรือไม่ เป็น

สิง่ท่ีเหมาะสมกบัคริสเตียนหรือไม ่ 

 ขอให้เราได้ยกตวัอย่างเฉพาะขึน้มา สิ่งของเช่นต่างห ูสร้อยคอและสร้อยข้อมือเป็นเคร่ืองประดบัอย่างเห็นได้ชดั ในขณะ

ท่ีจดุประสงค์ดัง้เดิมของนาฬกาไมใ่ช่เคร่ืองประดบั อยา่งไรก็ตามิ  แม้แตน่าฬกาสามารถเป็นกิ ารโอ้อวดได้หากเตะตาและเหตผุลใน

การใส่นาฬกาของบุคคลไม่ถกูต้อง เม่ือไม่ก่ีปีมานีธ้รรมิกชนสวมใส่เคร่ืองิ ประดบักนัมากขึน้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีขดัแย้งกบัวิญญาณแห่ง

ความหงิมเสง่ียม ทกุวนันีค้ริสเตียนซึง่ไมใ่สเ่คร่ืองประดบัควรจะเหน็คา่ของคนเหลา่นี ้

 โดยพืน้ฐานแล้ว ธรรมิกชนควรจะทําตามการนําของศิษยาภิบาลของตนเน่ืองจากศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อ

คริสตจกัรท้องถ่ินนัน้ อย่างไรก็ตามธรรมิกชนควรจะทลูถามพระเจ้าอย่างจริงใจเพ่ือให้พระองค์ตรัสแก่เขาเป็นการส่วนตวัถึงสิ่งท่ี

พระองค์ทรงต้องการให้พวกเขามี พระเจ้าทรงให้สมาชิกมีความเช่ือถือสว่นบคุคลในเร่ืองเหลา่นีอ้ย่างแน่นอน ในบางเร่ือง ศิษยาภิ

บาลจะต้องให้ความเช่ือถือส่วนบุคคล ความเห็นชอบหรือคําแนะนําของศิษยาภิบาลแก่ธรรมิกชน แต่ปล่อยให้ธรรมิกชนเป็นผู้

ตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่เอง ขอให้จําไว้ว่าบางสิ่งอาจไม่เป็นความบาปแต่เหตุผลเบือ้งหลังอาจทําให้สิ่งเหล่านัน้เป็น

ความผิดบาปได้ ทําไมเราถึงไม่ทางเลือกท่ีฟุ่ มเฟือยและโอ้อวดน้อยกว่า แน่นอนว่าเราสนบัสนนุการแต่งตวัดีและมีรสนิยมแต่คริส

เตียนสามารถแต่งตวัดีได้โดยไม่ต้องโอ้อวดความร่ํารวย หลายครัง้ ผู้ ท่ีแต่งตวัเรียบง่ายแต่มีรสนิยมเป็นผู้ ท่ีสง่างามมากท่ีสดุ เรา

ควรจะคํานึงถึงการเลิกทําบางสิ่งเพ่ือเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้และถวายตวัมากขึน้ แม้ว่าบางอย่างอาจไม่ทําให้เราต้องไปนรก แต่

การละทิง้สิง่เหลา่นัน้สามารถทําให้ทา่นเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้และเราทัง้หลายต้องการให้เป็นเช่นนัน้ไมใ่ช่หรือ 

 ผู้ นําจะต้องระวงัเป็นพิเศษ เราจะต้องมีความเช่ือถือสว่นบคุคล แม้บางอยา่งจะไมใ่ช่ความบาป แตก็่จําเป็นต้องหลีกเล่ียง

เพราะเป็นสิง่ท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การเป็นผู้ นําท่ีดี ในเร่ืองท่ีไมมี่มาตรฐานเฉพาะในพระคมัภีร์ โดยปกติผู้ นําจะตัง้มาตรฐานขึน้โดย

การกระทําของตน สมาชิกของท่ีประชุมโดยทัว่ไปจะใช้ชีวิตต่ํากวา่มาตรฐานที่ผู้รับใช้และภรรยาของเขาตัง้ไว้สําหรับชีวิตของพว

เขาเอง หากท่านสวมแหวนวงเล็กๆ วงหนึ่ง ท่านคิดว่าเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ สมาชิกในคริสตจกัรของท่านอาจจะสวมแหวนวงใหญ่

ซึง่ท่านคิดว่าเป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ได้ ท่านจะอธิบายหรือตดัสินความแตกต่างนีก้บัคนเหลา่นัน้ว่าอย่างไร ดงันัน้ผู้ นําควรจะทลูถาม

พระเจ้าให้พระองค์ทรงให้คําตอบท่ีแน่นอนแก่เขาเพ่ือท่ีจะนําสมาชิกของตนได้อย่างถกูต้อง ผู้ นําควรจะตัง้มาตรฐานสําหรับตวัเอง

ท่ีเคร่งครัดกว่าผู้ อ่ืน เม่ือไม่แน่ใจ คริสเตียนทุกคนโดยเฉพาะผู้ นําควรเลือกทางเลือกท่ีจะนําไปสู่ความบริสุทธ์ิมากย่ิงขึน้แทน

ทางเลือกท่ีจะนําไปสูท่างโลกมากขึน้ 
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 แนวทางสาํหรับเดก็ ยงัมีอีกคําถามหนึง่ท่ีต้องกลา่วถงึ นัน่คือ “หลกัการเหลา่นีใ้ช้กบัเด็กได้อย่างไร” พระคมัภีร์กลา่วว่า 

“จงฝึกเดก็ในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาเป็นผู้ ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนัน้” (สภุาษิต 22:6) เราควรสอนเร่ืองความ

บริสทุธิกบัเด็กๆ ของเรา แน่นอนว่าเราตระหนกัดีว่าบางสิ่งซึ่งไม่สภุาพเรียบร้อย์ สําหรับผู้ ใหญ่อาจจะไม่เป็นเช่นนัน้สําหรับเด็กๆ 

อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะอนญุาตให้เด็กๆ สวมเสือ้ผ้าท่ีไม่สภุาพเรียบร้อยในท่ีสาธารณะ เช่น ชดุว่ายนํา้ เสือ้กล้ามผกูด้านหลงั

และอ่ืนๆ เพราะจะเป็นการสร้างตวัอย่างท่ีไม่ดีเม่ือเขาโตขึน้ และเด็กๆ ไม่ควรได้รับอนญุาตให้สวมใส่เคร่ืองประดบัหรือแต่งหน้า

เพราะเป็นการสร้างวิญญาณและทัศนคติท่ีผิดๆ ในตัวพวกเขา เด็กหญิงจะต้องไม่ใส่กางเกงและตดัผม เด็กชายจะต้องไม่ใส่

กระโปรงหรือไว้ผมยาว เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีเท่านัน้ หลกัการตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการแยกเพศใช้ได้กบัเด็ก

เหมือนเช่นผู้ ใหญ่ พ่อแม่ท่ีเป็นคริสเตียนมีหน้าท่ีทําให้แน่ใจว่าลกูๆ ของพวกเขาเรียนรู้เก่ียวกบัความบริสทุธิตัง้แต่ยงัเด็ก์ ซึ่งเป็น

วิถีทางของพระคมัภีร์และเป็นทางเดียวท่ีรับประกนัวา่จะเกิดผลท่ีดี 

 โดยสรุป พระคมัภีร์ไม่ได้ระบรุะเบียบโดยละเอียดเก่ียวกบัสิ่งท่ีสามารถใสไ่ด้หรือไม่ได้ แต่เรามีแนวทางจาก 1ทิโมธี 2:9, 

1เปโตร 3:1-5 และเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 นอกจากนี ้เรายงัมีบทบญัญัติของพระเจ้าท่ีเขียนไว้ในใจของเราและมีผู้ รับใช้ท่ีจะช่วย

ให้เราดีรอบคอบ เราต้องยืนหยดัต่อต้านเคร่ืองประดบัอนัเกินควร ความไม่สภุาพเรียบร้อยและเร่ืองทางโลกเพราะว่าพระคมัภีร์ยืน

หยดัเช่นนัน้ เราต้องทิง้สิ่งท่ีจะทําให้เราหย่ิงหรือมองดหูย่ิง ขอให้จําไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างซาตานขึน้ให้เป็นทตูสวรรค์องค์หนึ่ง แต่

ซาตานพ่ายแพ้เม่ือความงามของตวัเองทําให้เขารู้สกึหย่ิงผยอง โดยสรุป เราต้องเป็นตวัอย่างของคริสเตียนท่ีแท้จริง ไม่ใช่ตวัอย่าง

ของโลก 

 ประวัตศิาสตร์คริสตจักรยุคแรกๆ ในการสรุปเนือ้หาเก่ียวกบัการแต่งกายของคริสเตียนนี ้น่าสนใจท่ีจะรู้ว่าคริสเตียน

ยคุแรกๆ สอนอย่างไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ตวัอย่างท่ีดีเก่ียวกบัสิ่งท่ีเขาเช่ืออยู่ใน “On Female Dress” (เร่ืองเคร่ืองแต่งกายของผู้หญิง) 

บทความท่ีเขียนโดยเทอร์ทลูเลียน (Turtullian) ในคริสตศตวรรษท่ีสาม (ด ูA Treasury of Early Christianity (วรรณกรรมเกี่ยวกบั

คริสตศาสนายคุแรกๆ) ซึง่แอน ฟรีแมนเทิล เป็นผู้แก้ไข) ในบทความดงักลา่ว เทอร์ทลูเลียนสอนไม่ให้แต่งหน้า ย้อมผม ใสว่ิก ไม่ให้

ผู้ชายและผู้หญิงประดบัผมอย่างวิจิตร เขียนตา ใสเ่พชรพลอยและเคร่ืองประดบัต่าง เขาบอกให้คริสเตียนอดทนและเสียสละ เขา

กลา่ววา่หากพระเจ้าปฏิบติักบัตณัหาเหมือนกบัท่ีพระองค์ปฏิบติัการลว่งประเวณี พระองค์จะทรงลงโทษผู้ ท่ีตัง้ใจกระตุ้นตณัหาใน

ผู้ อ่ืนด้วยการแตง่กายของตนอยา่งแน่นอน เขายงัได้บอกอีกวา่บคุคลซึง่ชินกบัความหรูหรา เพชรพลอยและเคร่ืองประดบัจะไม่ยอม

เสียสละทกุสิง่อย่างรวมทัง้ชีวิตเพ่ือพระคริสต์ ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างบางสว่นจากบทความดงักลา่ว “ท่านต้องไม่ก้าวลํา้เส้นเกินจําเป็

เพ่ือท่ีจะมีความสง่างาม นัน่คือ ไม่ลํา้เส้นอนัเป็นที่พอพระทยัแก่พระเจ้า เหลา่ผู้หญิงที่ทําลายผิวของตวัด้วยนํา้มนัวิเศษ ทาแก้ม

ด้วยเคร่ืองแต่งหน้าและเขียนคิว้ด้วยสีดําได้ทําความบาปต่อพระเจ้า ไม่ต้องสงสยัเลยว่าพวกเธอไม่พอใจกบัวิธีท่ีพระเจ้าสร้างพวก

เธอขึน้มา …อย่าให้พวกท่านแต่งกายด้วยเสือ้คลมุและเสือ้ผ้าท่ีเกินสมควร … ขอให้เราละทิง้เคร่ืองประดบัทางโลก หากเรา

ปรารถนาทางสวรรค์” 

 เราได้เห็นแล้วว่ามีการสอนเร่ืองความบริสทุธิในด้านท่ีเก่ียวกบัการแต่งกายและการประดบัร่างก์ ายทัง้ในพระคมัภีร์เก่า

และพระคัมภีร์ใหม่ คริสเตียนในยุคแรกๆ ได้ปฏิบัติตามและคําสอนนัน้เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่ชาติท่ีเป็นคริสเตียน

จนกระทัง่ถึงศตวรรษท่ี 20 ผู้ปฏิรูป ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและคณะต่างๆ ในอดีตได้สอนเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ คริสตจกัรหลายแห่งได้

ปฏิบติัตาม แตค่อ่ยๆ เลกิไป 

 ความท้าทายในปัจจุบัน การตดัสินสดุท้ายขึน้อยู่กับเรา เราจะปฏิบติัตามคําสอนในพระคมัภีร์เก่ียวกบัความสภุาพ

เรียบร้อย ความอ่อนน้อมและความพอดีในการแต่งกายภายนอกของเราหรือไม่ เราจะคงการแยกทางเพศและการแยกจากโลก

หรือไม่ หรือเราจะยอมต่อความกดดนัของโลกและสิ่งท่ีเรียกว่าความทนัสมยัซึง่จริงๆ แล้วเป็นการฟืน้คืนของสิ่งชัว่ร้ายในอดีต เรา

จะพิสจูน์ตวัเองวา่อยู่กบัพระเจ้าหรืออยู่กบัโลก พระเจ้าทรงช่วยให้เราเช่ือมัน่ในความจริงและความสมบรูณ์ของความบริสทุธิ พระ์

เจ้าทรงช่วยเราให้รักษาหลกัการสําคญัในอดีตซึ่งตัง้ขึน้โดยพระวจนะของพระเจ้า การสอนของบรรพบุรุษทางฝ่ายวิญญาณ และ

การนําของพระวิญญาณ 
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7. ความจริงในเร่ืองผมตามพระคัมภร์ี 
 

 “ถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นท่ีน่าอาย แตถ้่าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นสง่า” (1โครินธ์ 11:14-15) 

 การสอนในพระคมัภีร์ใหม่เก่ียวกบัผมมีใน 1โครินธ์ 11:1-16 ข้อความนีส้อนไว้ชดัเจนว่าผู้หญิงต้องไว้ผมยาวและผู้ชาย

ต้องไว้ผมสัน้ ก่อนท่ีเราจะดรูายละเอียดกนั ขอให้เราสรุปเหตผุลโดยยอ่ก่อน 

 
เหตุผลว่าทาํไมผ้หญิงู ต้องไม่ตัดผม 
1. ผมท่ีไมต่ดัเป็นเคร่ืองหมายถงึการยอมจํานนของผู้หญิงนัน้ตอ่ผู้ มีอํานาจ 

2. ทตูสวรรค์มองดวูา่ผู้หญิงนัน้มี “เคร่ืองหมาย” นีห้รือไม ่

3. เป็นเร่ืองน่าอายสําหรับผู้หญิงท่ีจะอธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยไมค่ลมุศีรษะ ผมเป็นสิ่งท่ีคลมุศีรษะ และหากเธอตดัผมของ

เธอ ก็เป็นเหมือนการโกนผมทัง้หมด 

4. ธรรมชาติสอนให้ผู้หญิงไว้ผมยาว ตรงข้ามกบัการตดัผมหรือโกนศีรษะ 

5. การไว้ผมยาวเป็นสง่าราศีของผู้หญิง 

6. ผู้หญิงเป็นแบบของคริสตจกัรและผมท่ีไมต่ดัเป็นแบบ (เคร่ืองหมาย) ของการยอมจํานนของคริสตจกัรตอ่พระคริสต์ 

7. เป็นหนึง่ในวิธีของพระเจ้าในการคงความแตกตา่งระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 

 
เหตุผลว่าทาํไมผ้ชายู ต้องไว้ผมสัน้ 
1. ผู้ชายไว้ผมสัน้เป็นสญัลกัษณ์ของการมีอํานาจของตน 

2. ผู้ชายท่ีอธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยท่ีคลมุศีรษะ ทําความอปัยศแก่ศีรษะของเขา (อํานาจของเขา) ซึง่คือพระคริสต์ ผมยาว

เป็นการคลมุตามพระคมัภีร์ 

3. ธรรมชาติสอนให้ผู้ชายไว้ผมสัน้ 

4. ผมยาวเป็นความน่าอายของผู้ชาย 

5. ผู้ชายเป็นแบบของพระคริสต์ การท่ีผู้ชายไว้ผมสัน้แสดงถงึอํานาจของพระคริสต์เหนือคริสตจกัร 

6. เป็นหนึง่ในวิธีการของพระเจ้าในการรักษาความแตกตา่งภายนอกระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 

 เพ่ือให้เข้าใจและรู้จักเหตุผลเหล่านีอ้ย่างถ่องแท้ เราต้องดูเร่ืองความสําคัญของผมตามพระคัมภีร์เก่า ขอให้เราดู

ความสมัพนัธ์ระหว่างพระคมัภีร์ทัง้สองพนัธสญัญา พระคมัภีร์เก่าเขียนขึน้เพ่ือการเรียนรู้ของเรา เพ่ือเป็นตวัอย่างและตกัเตือนเรา 

(โรม 15:4; 1โครินธ์ 10:11) ธรรมบญัญติัเป็นสิง่ท่ีจะนําเราไปสูพ่ระคริสต์ (กาลาเทีย 3:24) พระคมัภีร์เก่าเป็นสว่นหนึ่งของรากฐาน

ของเรา (เอเฟซสั 2:20) มีแบบและเงามากมายในพระคมัภีร์เก่าท่ีจะช่วยเราให้รู้ถึงความลกึและเข้าใจความหมายของพระคมัภีร์

ใหม่ (โคโลสี 2:16-17; ฮีบรู 8:5; 10:1) โดยเฉพาะอย่างย่ิง การศกึษาพระคมัภีร์เก่าอย่างระมดัระวงัจะช่วยให้เราทราบว่าพระเจ้า

ทรงให้ความสําคญักบัผมมากเพียงใด 

 ผมเป็นสัญลักษณ์ของความสมบรณ์ู และความแข็งแกร่งในพระคัมภีร์เก่า ในหมู่ชาวยิว การมีผมเยอะเป็นการบ่ง

บอกถึงความสมบรูณ์และความแข็งแกร่ง การไม่มีผมเป็นสญัลกัษณ์ของสิ่งตรงกนัข้ามซึ่งคือความไม่สมบรูณ์ ไม่มีสง่าราศีและ

ความไร้กําลงั ยกตวัอย่างเช่น ชายหนุ่มใน 2พงศ์กษัตริย์ 2:23 เรียกเอลีชาอย่างดถูกูวา่อ้ายหวัล้าน คําว่าอ้ายหวัล้านเป็นคําพดูใน

สมยัพระคมัภีร์เก่าท่ีไมจํ่าเป็นวา่หวัล้านจริงๆ แตห่มายความวา่บคุคลดงักลา่วไร้คา่ ไมส่มบรูณ์และไมมี่สง่าราศี 

 การตัดผมเป็นสัญลักษณ์ของความเส่ือมเสียหรือความโศกเศร้า ตลอดพระคมัภีร์เก่า การตดัผมเป็นสญัลกัษณ์

ของความเส่ือมเสีย (เอสรา 9:3; เนหะมีย์ 13:25) และความโศกเศร้า (อิสยาห์ 22:12; เอเสเคียล27:31; 29:18; มีคาห์ 1:16) การ

ไม่มีผมใช้เป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นหมนั ความผิดบาปและการตดัสินของพระเจ้า (อิสยาห์ 3:17, 24, 15:2; เยเรมีย์ 47:5, 
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48:37; เอเสเคียล 7:18; อาโมส 8:10) ในอิสยาห์ 3:17-24 การตดัสินผู้หญิงท่ีหย่ิงยโสคือพระเจ้าจะทําให้ศีรษะของเขาโล้นไป 

หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีเกียรติและจะอบัอาย ในเยเรมีย์ 7:29 พระเจ้าทรงใช้ผมท่ีมีการตดัเป็นสญัลกัษณ์ของการท่ีชาว

อิสราเอลหนัไปจากพระองค์ และการท่ีพระเจ้าทรงไมย่อมรับพวกเขา 

 ผมเป็นสัญลักษณ์ของสง่าราศี ผมยาวของผู้หญิงเป็นสญัลกัษณ์ของการอวยพระพรของพระเจ้าในเอเสเคียล 16:7 ผม

หงอกเป็นมงกฎุแหง่ศกัดิศรี ์ (สภุาษิต 16:31) พระเจ้าทรงใช้ผมของเอเสเคียลตวัอยา่งของบทเรียน พระเจ้าตรัสสัง่ให้เขาตดัผมและ

ใช้ผมเพ่ือแสดงว่าพระสิริของพระองค์จะออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็ (เอเสเคียล 5:1-4, 12) ในตอนแรก พระสิริและพระพกัตร์ของ

พระเจ้าเต็มอยู่ในลานชัน้ในของพระวิหาร (10:3) หลงัจากนัน้ก็ย้ายไปท่ีธรณีประต ู(10:4) และขึน้ไปจากพระวิหาร (10:5) และใน

ท่ีสดุ พระสิริของพระเจ้าขึน้ไปจากโลก (10:19) พระเจ้าทรงใช้ผมของเอเสเคียลเพ่ือเร่ิมบรรยายถึงการจากไปของพระสิริของพระ

เจ้าและการตดัสินท่ีเป็นผลตามมา เม่ือเอเสเคียลไม่มีผม ก็เป็นสญัลกัษณ์ของเอเสเคียลท่ีไม่มีสง่าราศีซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของกรุง

เยรูซาเลม็ท่ีไมมี่พระสริิของพระเจ้า 

 ผมที่ไม่ได้ตัดเป็นสัญลักษณ์ของการแยกต่อพระเจ้า ความหมายสําคญัอ่ืนๆ ของผมสามารถพบได้จากการศึกษา

ชาวนาศีร์ (กนัดารวิถี 6:1-21) คําว่านาศีร์มาจากภาษาฮีบรูว่านาศีร์ (nazir) ซึง่พจนานกุรม Hebrew and Chaldee Dictionary 

ของสตรองค์ แปลว่า “แยก เช่น ได้อุทิศตวั” ชาวนาศีร์เป็นผู้ ท่ีต้องแยกออกต่อพระเยโฮวาห์ การแยกออกนีแ้สดงให้เห็นทาง

ภายนอก 3 ประการ ชาวนาศีร์จะต้องไม่กินองุ่นและผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากองุ่น ต้องไม่แตะต้องศพและต้องไม่ตดัผมบนศีรษะไม่ว่า

ด้วยวิธีใดก็ตาม การแสดงออกประการสดุท้ายนีเ้ป็นสิ่งเดียวท่ีแยกชาวนาศีร์ออกมาได้โดยทนัทีด้วยลกัษณะทางภายนอก ไม่ว่า

ผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถเป็นนาศีร์ได้ (ข้อ 2) การปฏิญาณเป็นนาศีร์อาจเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานหรือตลอดชีวิตก็ได้ เปาโลได้

ปฏิญาณในช่วงเวลาไม่นาน ในขณะท่ีแซมสนัเป็นนาศีร์ตัง้แต่เกิด (กิจการ 21:20-2; ผู้วินิจฉยั 13:7) ดงันัน้ผมจึงเป็นสญัลกัษณ์

ของการแยก เน่ืองจากการมีผมเยอะแสดงให้เหน็ความแข็งแกร่ง ความสมบรูณ์และสง่าราศี การปลอ่ยให้ผมยาวขึน้จึงแสดงให้เห็น

การอทุิศตนของคนๆ หนึง่ด้วยความแข็งแกร่งและอํานาจทัง้หมดของเขาตอ่พระเจ้า “เพราะท่ีเขาปลีกตวัออกมาเพ่ือพระเจ้านัน้เป็น

พนัธนะของเขา” (กนัดารวิถี 6:7)  

 ขอให้สงัเกตวา่ชาวนาศีร์ตดัผมไมไ่ด้เลยแตต้่องปลอ่ยให้ผมยาว ในช่วงของการแยกนัน้ เขาเป็นผู้บริสทุธิ ในตอนท้ายของ์

การปฏิญาณตน เขาต้องตดัผมของเขา (ข้อ 5) เหตผุลท่ีเขาต้องไม่มีมลทินคือว่าสญัลกัษณ์ของการแยกของเขาอยู่บนศีรษะของ

เขาเพ่ือให้คนอ่ืนได้เห็น (ข้อ 7) หากชาวนาศีร์คนหนึ่งไม่ทําตามปฏิญาณของตนและทําตวัให้มีมลทิน เขาต้องโกนศีรษะของเขา 

(ข้อ 9) ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ หากเขาไม่ตดัผมของเขา จะเป็นการบ่งชีว้่าเขายงัคงแยกตวัออกต่อพระเยโฮวาห์ซึง่ตามจริงแล้วการ

กระทําของเขาไม่เป็นเช่นนัน้ ลกัษณะและการกระทําของเขาจะขดัแย้งกนัซึ่งทําให้เขาเป็นคนหน้าซ่ือใจคด ดงันัน้หากเขาไม่ทํา

ตามปฏิญาณ เขาจะต้องเร่ิมต้นใหมท่ัง้หมดอีกครัง้ (ข้อ 12) ความชอบธรรมของเขาไมมี่ประโยชน์หากเขาไม่ทําตามปฏิญาณ (ดเูอ

เสเคียล 3:20; 18:24; 33:12-13) เม่ือได้ทําตามปฏิญาณครบถ้วน ผมของเขาจะถกูตดัและวางลงบนแท่นบชูาเพ่ือเป็นเคร่ืองบชูา

แหง่สนัติ (ข้อ 18) จงึเรียกผมนัน้วา่ ผมของการท่ีตวัได้อยูต่า่งหากตอ่พระเจ้า (ข้อ 19)  

 มีข้อเท็จจริงท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งในเร่ืองชาวนาศีร์ ทกุปีท่ีเจ็ดในอิสราเอลเรียกว่าปีสะบาโต ไม่มีการตดัต้นไม้และ

ต้นองุ่น และไม่มีการหว่านหรือเก็บพืชผล โดยเฉพาะอย่างย่ิง จะไม่มีการตกแต่งองุ่น (เลวีนิติ 25:5, 11) ในภาษาฮีบรู คําว่า “มิได้

ตกแตง่” คือนาศีร์ (Nazir) ซึง่แปลเหมือนกบัคําว่า “นาศีร์” (Nazerite) ในกนัดารวิถี ตามจริงแล้วนอกเหนือไปจากความหมายท่ี

เพิ่งจะกลา่วถึงไป ความหมายท่ีสองของคํานีใ้นพจนานกุรมของสตรองค์คือ “องุ่นท่ีไม่ได้ตดั (เหมือนดงันาศีร์ท่ีไม่ได้ตดัผม)” องุ่น

“นาศีร์”เหล่านีไ้ม่ได้ถกูตดัหรือเล็มแต่ได้เติบโตอย่างเป็นอิสระ ซึ่งทําให้เรารู้ว่าผมของนาศีร์นัน้ยาวแค่ไหน ไม่มีการตดัผม เผาผม

ออกหรือกดัผมออก แตใ่ห้ผมยาวขึน้อยา่งเป็นอิสระตอ่พระเยโฮวาห์  

 โดยสรุป ผมเป็นสญัลกัษณ์ของอะไรในพระคมัภีร์เก่า ผมเป็นสญัลกัษณ์ของอํานาจ ความสมบรูณ์และสง่าราศี การไม่มี

ผมแสดงให้เห็นความไร้ค่าและสง่าราศีท่ีได้จากไป พวกเราไม่เช่ือว่าคริสเตียนเป็นนาศีร์ แต่เราได้ใช้การศกึษาของนาศีร์เพ่ือแสดง

ให้เหน็วา่ผมในพระคมัภีร์เก่าเป็นสญัลกัษณ์ของการแยกจากโลกนีแ้ละการอทุิศตนตอ่พระเจ้า 
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 คาํสอนในพระคัมภีร์ใหม่ พวกเราพร้อมแล้วท่ีจะศึกษาคําสอนในพระคมัภีร์ใหม่ในเร่ืองผมดงัท่ีพบใน 1โครินธ์ 11:1-

16 คริสตจกัรคาทอลกิแปลข้อความนีว้า่ผู้หญิงต้องอธิษฐานโดยท่ีมีผ้าบางชนิดคลมุศีรษะไว้ คริสตจกัรโปรเตสแตนต์มกัจะไม่ใสใ่จ

กบัข้อความนีเ้ลยโดยสรุปว่าข้อความนีไ้ม่ได้มีไว้สําหรับปัจจบุนั คริสตจกัรท่ีเช่ือในพระคมัภีร์สว่นใหญ่เร่ิมต้นโดยเช่ือว่าข้อความนี ้

สอนให้ผู้หญิงไว้ผมยาวและบางคริสตจกัรก็ดําเนินเช่นนัน้มาจนถึงทกุวนันี ้พวกเราเช่ือว่าพระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจาก

พระเจ้า (2ทิโมธี 3:16) พวกเราไม่เช่ือว่าสามารถท่ีจะละเลยข้อพระคมัภีร์ใดๆ ได้ แต่ละข้อนัน้มีค่าและมีความสําคญั ขอให้เรา

วิเคราะห์ข้อความนีใ้นแง่คิดดงักลา่ว 

 อาํนาจทางฝ่ายวิญญาณของเปาโล ข้อ 1 – 2: เปาโลตกัเตือนให้เราทําตามเขาและปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือคําสัง่

สอนท่ีเขาให้ไว้กบัเรา ซึง่รวมถงึเร่ืองผมท่ีสอนไว้ในข้อตอ่ๆ มา 

 หลักการของอาํนาจที่ทรงกาํหนดไว้ ข้อ 2 – 3: พระเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระคริสต์ ข้อความนีห้มายความว่าเนือ้หนงั

ของพระเยซูอยู่ใต้พระวิญญาณท่ีสถิตอยู่ในตวัพระองค์ พระคริสต์ทรงถ่อมเนือ้หนงัของพระองค์ลงต่อแผนการและพระประสงค์

ของพระวิญญาณจนถงึความตาย (ฟีลปิปี 2:8) ในทํานองเดียวกนั พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายและชายเป็นศีรษะของหญิง ซึง่

หมายความว่าผู้ชายต้องเป็นหวัหน้าของครอบครัว พระเจ้าทรงกําหนดให้ผู้ชายเป็นผู้ มีอํานาจทางฝ่ายวิญญาณและเป็นตวัแทน

ของครอบครัว ทกุวนันีผู้้ ชายเป็นตวัแทนของมนุษยชาติทัง้หมดทัง้ชายและหญิงเหมือนดงัท่ีอาดมัเป็นในตอนต้น (อพยพ 20:5) 

แม้วา่ผู้หญิงจะมีเสรีภาพ ผู้หญิงยงัต้องเช่ือฟังสามีของตน (เอเฟซสั 5:22; โคโลสี 3:18; 1เปโตร 3:1)  

 ข้อ 4: ผู้ชายไม่ควรจะมีผ้าคลมุศีรษะเวลาท่ีเขาอธิษฐานหรือเผยพระวจนะ การทําเช่นนัน้ทําความอปัยศแก่พระคริสต์ผู้

ซึง่เป็นศีรษะของเขา การเผยพระวจนะรวมไปถงึการเทศนาและการเป็นพยานท่ีได้รับการทรงเจิม 

 ข้อ 5: ในทางตรงกนัข้าม ผู้หญิงท่ีอธิษฐาน เทศนาหรือเป็นพยานโดยไม่ได้คลมุศีรษะทําความอปัยศแก่ศีรษะของเธอ ซึง่

ก็คือผู้ชายนัน่เอง เพศทัง้สองไม่ควรจะพยายามเปล่ียนท่ีกนั การคลมุศีรษะของผู้หญิงเป็นเคร่ืองแสดงตําแหน่งท่ีพระเจ้าทรงวาง

เธอไว้ ผมท่ียาว (ไมไ่ด้ตดั) เป็นผ้าคลมุท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ผู้หญิงตามข้อ 15  

 ข้อ 6: หากผู้หญิงไม่คลมุศีรษะ ก็เป็นเร่ืองเส่ือมเสียและน่าอบัอาย เหมือนว่าเธอได้ตดัผมหรือโกนศีรษะ ซึง่หมายความ

วา่เธอไมมี่สง่าราศีอีกตอ่ไป 

 ข้อ 7-9: ผู้ชายเป็นพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26) เขาเป็นตวัแทนของมวลมนษุย์ และไม่ควรจะคลมุศีรษะ ดงันัน้

ในหมู่มนษุย์ด้วยกนั ผู้ชายมีอํานาจสงูสดุ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงเกิดจากผู้ชาย (ปฐมกาล 2:22) เพ่ือแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์นี ้

ผู้หญิงควรจะคลมุศีรษะ เพศต้องเป็นสิง่ท่ีแยกแยะได้ ผู้หญิงเป็นสง่าราศีของผู้ชายและผมเป็นสง่าราศีของผู้หญิง (ข้อ 15)  

 ข้อ 10: แม้แต่ทตูสวรรค์ก็มีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้เรารู้ว่าทตูสวรรค์ปรารถนาจะได้เห็นความรอดของเรา (1เปโตร 1:12) 

นอกจากนี ้เรารู้ว่าความหย่ิงยโสและการไม่เช่ือฟังเป็นเหตใุห้ซาตานและทตูสวรรค์มากมายถกูปรับโทษ (1ทิโมธี 3:6; อิสยาห์ 

14:12-15) เราได้รับการสอนให้รู้ว่าผู้หญิงต้องมีอํานาจ (ซึ่งคือเคร่ืองหมาย) บนศีรษะของเขาเพราะเห็นแก่เหล่าทตูสวรรค์ เขา

จะต้องเป็นตวัอยา่งให้กบัทตูสวรรค์ ทตูสวรรค์มองดวูา่ผู้หญิงนัน้มีเคร่ืองหมายของการอทุิศตวั การยอมจํานนและการท่ีพระเจ้าจะ

ฟังคําอธิษฐานของเธอหรือไม่ หรือว่าผู้หญิงนัน้ไม่เช่ือฟังเหมือนเช่นซาตาน ย่ิงไปกว่านัน้ผู้หญิงเป็นแบบของคริสตจกัร และผู้หญิง

แสดงให้ทตูสวรรค์เห็นว่าคริสตจกัรนัน้ยอมจํานนต่อพระคริสต์ ซึ่งเป็นศีรษะของคริสตจกัรหรือไม่ ดงันัน้ผมท่ีไม่ได้ตดัของผู้หญิง

เป็นสญัลกัษณ์ของการยอมจํานนตอ่ผู้ มีอํานาจ 

 ข้อ 11-12: เปาโลอธิบายว่าผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายและผู้ชายจะไม่สมบรูณ์หากไม่มีผู้หญิง และสิ่งนีก็้เป็นจริงอย่าง

มากในคริสตจกัร อย่างไรก็ตาม จะต้องมีผู้ ได้รับเลือกให้เป็นศีรษะ (ตวัแทนและผู้ มีอํานาจ) และพระเจ้าทรงแต่งตัง้ให้ผู้ชายเป็นผู้

นัน้ 

 ข้อ 13: เปาโลใช้คําถามเป็นสว่นหนึ่งของวิธีการสอน เป็นการสมควรหรือไม่ท่ีผู้หญิงจะไม่คลมุศีรษะเม่ืออธิษฐานต่อพระ

เจ้า คําตอบของเปาโลก็คือเป็นสิง่น่าอายท่ีผู้หญิงจะทําเช่นนัน้ (ข้อ 5)  
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 ข้อ 14: ธรรมชาติ ไม่ใช่ธรรมเนียม ได้สอนให้ผู้ชายไว้ผมสัน้ และผู้หญิงไว้ผมยาว พระประสงค์ของพระเจ้าคือเพ่ือคงการ

แยกเพศทัง้สองในเร่ืองนัน้ 

 ข้อ 15: ผมของผู้หญิงทรงให้ไว้เพ่ือเป็นสง่าราศีของเธอ มีไว้เพ่ือคลมุศีรษะเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ในข้อก่อนหน้านัน้ ใน

ข้อนีไ้มไ่ด้หมายถงึผ้าคลมุอ่ืนใดเช่น หมวกหรือผ้าพนัคอ อยา่งหนึง่ก็คือ ข้อพระคมัภีร์นีก้ลา่วอยา่งชดัเจนว่าผมของผู้หญิงมีไว้คลมุ

ศีรษะของเธอ นอกจากนี ้คงจะยากท่ีผู้หญิงจะต้องหยดุหาผ้าและใช้ผ้าคลมุศีรษะทกุครัง้ท่ีต้องการอธิษฐานหรือเป็นพยานต่อผู้ อ่ืน 

เพราะหากเป็นเช่นนัน้แล้ว คริสเตียนท่ีแท้จริงซึ่งมีใจติดต่อกบัพระเจ้าตลอดเวลาและอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอ (1เธสะโลนิกา 5: 

17) คงจะต้องคลมุผ้าหรือสวมหมวกอยู่ตลอดเวลา เปาโลบอกกบัเราว่าผู้หญิงไม่ต้องคลมุผ้าเพราะว่าผมของผู้หญิงนัน้เป็นสิ่งท่ี

คลมุได้อยา่งเพียงพอแล้ว 

 สําหรับผู้ ท่ีสนใจภาษากรีก คําว่า “คลมุ” ในข้อ 6 คือ คาทาคาลพโทู  (katakalupto) ซึง่สตรองค์แปลว่า “การคลมุทัง้หมด 

เช่น คลมุผ้า” คําว่า “คลมุ” ในข้อสิบห้าคือ เพะริบอไลออน (peribolaion) ซึง่สตรองค์แปลว่า “สิ่งท่ีใช้คลมุ เช่นเสือ้คลมุ ผ้าคลมุ” 

ดงันัน้ข้อห้าและหกกลา่วว่าศีรษะของผู้หญิงควรจะได้รับการคลมุทัง้หมด ข้อสิบห้ากลา่วว่าผมของผู้หญิงเป็นผ้าคลมุของเขา เห็น

ได้อยา่งชดัเจนวา่ผมยาวเป็นสิง่ท่ีเพียงพอแล้วในการคลมุศีรษะตามพระคมัภีร์ข้อห้า หก และสบิสาม 

 ข้อ 16: บตุรของพระเจ้าจะต้องไม่ชอบโต้เถียง คริสตจกัรไม่มีธรรมเนียมในการโต้เถียงคําสอนตามพระวจนะของพระเจ้า 

ไม่มีธรรมเนียมเก่ียวกบัเร่ืองผมนอกเหนือไปจากท่ีเปาโลได้อธิบายไว้ บางคนพยายามท่ีจะกล่าวว่าข้อพระคมัภีร์นีห้มายความว่า

หากมีผู้ ไม่เห็นด้วยกับคําสอนนีแ้ล้ว ก็ไม่จําเป็นต้องเช่ือฟัง อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนัน้จริง คําสอนทัง้หมดของเปาโลก็ไม่มี

ความหมาย และเขาก็ยอมให้มีการโต้แย้งและความไม่เช่ือฟัง เป็นเร่ืองโง่เขลาท่ีจะคิดว่าเปาโลกล่าวว่า “หากท่านไม่มีธรรมเนียม

เช่นนัน้ ท่านไม่ต้องเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าก็ได้” เม่ืออ่านข้อพระคมัภีร์ทัง้ข้อสองและข้อสิบหก เราจะเห็นอย่างชดัเจนว่า

เปาโลบอกเราให้เช่ือฟังคําสอนของเขา ไมใ่ช่โต้เถียง 

 เหตุผลเก่ียวกับคําสอนเร่ืองผมตามพระคัมภีร์ ขอให้เราสรุปเหตผุลเก่ียวกบัคําสอนของพระคมัภีร์เก่ียวกบัการท่ี

ผู้ชายไว้ผมสัน้และผู้หญิงไว้ผมยาว โดยพืน้ฐานแล้ว ผมท่ียาวของผู้หญิงเป็นสญัลกัษณ์ของความสมัพนัธ์ของผู้หญิงคนนัน้กับ

ผู้ชาย ผมยาวเป็นสง่าราศีของผู้หญิงเหมือนดงัเช่นผู้หญิงเป็นสง่าราศีของผู้ชาย ผมยาวแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมาจากผู้ชายและ

แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเป็นรองสามีของเธอ เม่ือแสดงการยอมจํานนต่อสามีของตนเอง ผมยาวยงัแสดงให้เห็นการยอมจํานนต่อ

แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นหมายสําคญัต่อทูตสวรรค์ว่าผู้หญิงนัน้ยอมจํานนต่อพระเจ้าและเช่ือฟัง เป็นหมาย

สําคญัถงึสง่าราศีและอํานาจจากพระเจ้าของผู้หญิง พระองค์ทรงประทานผมให้ผู้หญิงเพ่ือใช้คลมุศีรษะเพ่ือท่ีจะอธิษฐาน เผยพระ

วจนะ เทศนาและเป็นพยานโดยท่ีไม่ต้องอบัอาย การท่ีผู้หญิงมีผมยาวและผู้ชายมีผมสัน้เป็นเร่ืองท่ีธรรมชาติสอนไว้และแสดงให้

เหน็วา่บคุคลทําตามแผนการของธรรมชาติและความปรารถนาท่ีพระเจ้าทรงตัง้ไว้ในมนษุย์ ผมทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างเพศ

ซึง่เป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากต่อพระเจ้า (ดเูฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 และบทท่ี 6) เพ่ือเป็นตวัอย่างในเร่ืองนี ้เราสามารถมองดคูวาม

ทนัสมยัและความเป็นตะวนัตกในหลายๆ ประเทศ ตามประวติัศาสตร์การท่ีสงัคมยอมรับเร่ืองท่ีผู้หญิงตดัผมนัน้เก่ียวข้องอย่างมาก

กบัเร่ืองท่ีผู้หญิงแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าผู้ชาย สบูบหุร่ี ด่ืมเหล้าและลดหยอ่นในเร่ืองมาตรฐานศีลธรรม 

 โดยทั่วไป ผมยาวของผู้หญิงคริสเตียนเป็นสัญลักษณ์ของการแยกจากโลกเหมือนดังเช่นนาศีร์ในอดีต พระเจ้าทรง

ประสงค์ให้ประชากรของพระองค์มีลกัษณะเฉพาะท่ีแยกพวกเขาออกจากคนอ่ืนๆ ในโลกอยู่เสมอ ชาวยิวเป็นตวัอย่างท่ีดี พวกเขา

เป็นชนชาติเก่าแก่เพียงชาติเดียวท่ียงัคงมีชีวิตอยู่ด้วยเอกลกัษณ์ประจําชาติ วฒันธรรมและศาสนาท่ีเป็นเอกลกัษณ์แม้ว่าพวกเขา

จะไม่มีแผ่นดินอยู่อาศยัเป็นเวลาเกือบ 1,900ปีแล้ว เหตผุลก็คือว่าคําสัง่และกฎของพระเจ้าทําให้เขาแยกตวัออกมา ในทํานอง

เดียวกนั วิถีทางเดียวท่ีคริสตจกัรจะอยู่รอดได้คือต้องคงการแยกออกจากโลก ด้วยเหตนุัน้ พระเจ้าทรงสามารถท่ีจะเลือกอะไรก็

ตามเพ่ือให้เป็นสญัลกัษณ์ของการแยกออกอย่างหนึ่ง พระองค์ไม่ได้เลือกผมโดยปราศจากเหตผุลแต่เป็นไปตามเหตผุลท่ีเพิ่งจะ

กลา่วมา เม่ือเราเร่ิมปฏิบติัตามคําสัง่นีแ้ล้ว เราจะเหน็ได้วา่คําสัง่ดงักลา่วทําให้คริสตจกัรแยกตวัออกจากโลกได้เป็นอยา่งดี 
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 แบบ (ตัวอย่าง) เพ่ือเป็นอีกเหตผุลในการท่ีผู้หญิงไว้ผมยาว เราจะต้องเข้าใจคําสอนนีมี้ความเก่ียวข้องกบัแบบอย่างไร 

ผู้ชายเป็นแบบของพระคริสต์ ผู้หญิงเป็นแบบของคริสตจกัรซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ มีการสอนเร่ืองแบบนีใ้นข้อสามและใน

เอเฟซสั 5:22-32 ดงันัน้ การท่ีผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นสญัลกัษณ์ว่าพระคริสต์ไม่ใช่ศีรษะของคริสตจกัร และการท่ีผู้หญิงจะตดัผมก็

เป็นสญัลกัษณ์วา่คริสตจกัรไมไ่ด้ยอมจํานนตอ่พระคริสต์และคริสตจกัรนัน้ได้เสียสง่าราศีไป 

 การศกึษาของเราขึน้อยู่ความสําคญัของแบบ คนจํานวนมากไม่เข้าใจแบบท่ีสวยงามของพระคมัภีร์ และคนจํานวนมาก

ไม่คิดว่าเป็นเร่ืองสําคญั แม้ว่าเราอาจไม่เข้าใจความสําคญัทัง้หมดของสญัลกัษณ์เหล่านี ้แต่เราควรตระหนักว่าพระเจ้าทรงให้

ความสําคญักบัเร่ืองนัน้เป็นอยา่งมาก ดงันัน้ เราควรเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าทกุประการแม้แตใ่นเวลาท่ีเราไม่เข้าใจว่าทําไมจึง

ต้องทําเช่นนัน้ ขอให้พิจารณาดเูหลา่ธรรมิกชนในพระคมัภีร์เก่า พวกเขาไม่เข้าใจคําสัง่และแผนการของพระเจ้าทกุประการอย่าง

แน่นอน สิง่ซึง่เป็นเร่ืองลีล้บัตอ่พวกเขาได้สําแดงให้เราเห็นในทกุวนันี ้ตวัอย่างเช่นนํา้มนัที่เขาใช้ในพิธีการเป็นแบบของพระวิญญา

บริสทุธิซึง่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้า การ์ ช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นด้วยโลหิต นํา้ในทะเลแดงและการรับบพัติศมาด้วยเมฆที

นําพวกเขาไปสู่ดินแดนแห่งพนัธสญัญาเป็นแบบของความรอดของเราเอง (1โครินธ์ 10:1-2) งูท่ีโมเสสยกขึน้ในถ่ินทุรกนัดาร

กลายเป็นแบบของพระเยซูผู้ ซึ่งถูกยกขึน้ท่ีกางเขน (ยอห์น 3:14) ชิน้ส่วนต่างๆ ของพลบัพลานัน้มีส่วนเก่ียวข้องมากมายกับ

แผนการของความรอดในปัจจบุนั ชาวอิสราเอลไม่เข้าใจในสิ่งนี ้แต่เพราะเขาเช่ือฟังในเร่ืองเหลา่นี ้ทําให้เราได้รับความเข้าใจและ

การอวยพระพร เม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขาไม่ทําตามตวัอย่างท่ีพระเจ้ากําลงัตัง้ไว้ เพราะการไม่เช่ือฟังของเขา พระเจ้าทรงพิพากษา

พวกเขา 

 ขอให้ดโูมเสสเป็นตวัอย่าง เขาไม่เข้าใจเร่ืองแบบและไม่จําเป็นต้องเข้าใจ แต่เขาต้องเช่ือฟังคําสัง่ของพระเจ้า พระองค์

ทรงสัง่ให้โมเสสตีไม้ลงบนศิลาในครัง้หนึ่งและพดูกบัศิลาในอีกครัง้หนึ่งเพ่ือจดัหานํา้ให้กบัชาวอิสราเอล แตโ่มเสสกลบัตีลงบนศิล

เป็นครัง้ท่ีสอง เร่ืองนีด้จูะเป็นเร่ืองเล็กน้อยสําหรับเรา แต่พระเจ้าทรงไม่ให้โมเสสเข้าไปในดินแดนแห่งพนัธสญัญาเพราะเหตนุัน้ 

(อพยพ 17:6; กนัดารวิถี 20:8-12) การกระทําท่ีไม่เช่ือฟังนีทํ้าให้โมเสสไม่ได้รับในสิ่งท่ีเขาเตรียมตวัและพยายามทําในตลอดชีวิต

ของเขา ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ 1โครินธ์ 10:4 สอนว่าพระศิลาคือพระคริสต์ พระเยซูทรงถกูตีในครัง้เดียวเท่านัน้ ดงันัน้การไม่เช่ือฟัง

ของโมเสสมีสว่นในการทําลายแบบท่ีพระเจ้าทรงตัง้พระทยัไว้ เหน็ได้ชดัวา่ การไมเ่ช่ือฟังนีเ้ป็นสิง่ร้ายแรงตอ่พระเจ้า 

 เน่ืองจากคําสอนของพระเจ้าในเร่ืองผมเก่ียวข้องกับแบบอย่างมาก เราควรจะเช่ือฟังคําสอนนีเ้ป็นอย่างมาก เราไม่

สามารถโยนเร่ืองนีท้ิง้ไปได้ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือผู้ อ่ืนจะคิดอย่างไรหน้าท่ีของเราคือรับใช้และเช่ือฟังพระเจ้า และนัน่คือ

ความรักเท่ียงแท้อยา่งแท้จริง พระเยซตูรัสวา่ “ถ้าทา่นทัง้หลายรักเรา ทา่นก็จะประพฤติตามบญัญติัของเรา” (ยอห์น 14:15)  

 ผมยาวคือยาวแค่ไหน ในทางปฏิบติั ผู้คนจํานวนมากต้องการรู้ความหมายท่ีชดัเจนของคําว่าผมยาวสําหรับผู้หญิง 

จากการศึกษาเก่ียวกบันาศีร์ เราเห็นว่าคําว่าผมยาวหมายถึงผมท่ีไม่ตดัหรือผมท่ียาวอย่างเป็นอิสระ ความหมายอ่ืนๆ นอกจากนี ้

ไม่ตรงตามพระคมัภีร์ เม่ือปล่อยให้ผมยาวอย่างเป็นอิสระ เราอนญุาตให้ธรรมชาติซึ่งเป็นครูดงัท่ีเปาโลกล่าวถึงในข้อสิบส่ีเป็นผู้

ตัดสินความยาวท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ หญิงแต่ละคน นอกจากนี ้ข้อหกยังได้แสดงให้เห็นว่าหากผู้หญิงตัดผมออกเล็กน้อย ก็

เหมือนกบัการท่ีผู้หญิงนัน้โกนศีรษะ เราจะเห็นว่ามีการกลา่วถึงความยาวสามระดบัด้วยกนั ได้แก่ ยาว(ไม่ตดั) สัน้(ตดั) และโกน

ศีรษะ  

 ผมของผู้ชายควรจะสัน้พอท่ีแยกผู้ชายออกจากผู้หญิงได้ ความยาวระดบันีอ้าจแตกต่างกนัไปตามเวลาและวฒันธรรม 

ในเวลาและวฒันธรรมของเรานีเ้ราต้องจําไว้ว่าผมของผู้ชายใช้เป็นสญัลกัษณ์ของการกบฏต่อผู้ มีอํานาจและศีลธรรม ดงันัน้ผม

ของผู้ชายควรจะเรียบร้อยและสัน้พอท่ีผู้ อ่ืนจะไมคิ่ดวา่เขาเป็นคนไม่เช่ือฟัง ในการตดัสินความยาวของผมผู้ชายท่ีเหมาะสมนัน้ เรา

ต้องคํานงึถงึคําถามตอ่ไปนี ้ผมของผู้ชายสัน้กวา่ผมของผู้หญิงทัว่ไปในสงัคมหรือไม่ เป็นการเข้าหาคริสตจกัรหรือพระคริสต์หรือไม ่

เป็นสญัลกัษณ์ของการกบฏตอ่ผู้ มีอํานาจในสงัคมหรือไม ่เป็นสญัลกัษณ์ของการกบฏต่อศิษยาภิบาลหรือไม่ เป็นอปุสรรคขดัขวาง

หรือทําให้ผู้ อ่ืนในคริสตจกัรสะดดุหรือไม่ (1โครินธ์ 8:9-13) เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนัน้เป็นเหมือนกบัสิ่งไม่พึงปรารถนา

ของโลกนี ้อนัเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงให้เขาให้รอดพ้นมาหรือไม่ เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าเขาตามความนิยมและแฟชัน่ของโลกนีม้าก
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เกินไปหรือไม่ เป็นพยานท่ีดีต่อบุคคลภายนอกหรือไม่ คําถามท่ีคล้ายคลึงกันนีย้ังใช้ได้กับเส้นขนบนหน้าด้วย น่าสนใจท่ีจะ

พิจารณากฎหมายบางอย่างท่ีหลายๆ ประเทศกําหนดขึน้เก่ียวกบัผมของผู้ชาย เช่น เกาหลีและสิงคโปร์ออกพระราชบญัญัติห้าม

ผู้ชายไว้ผมยาวลงมาปิดคอเสือ้ หหูรือคิว้ 

 ตอนนีเ้ป็นเวลาท่ีเหมาะสมแล้วท่ีจะขจดัความเช่ือท่ีว่าพระเยซูมีผมยาวซึง่เป็นผมแบบผู้หญิง ประการแรก พระองค์ไม่ได้

เป็นชาวนาศีร์เหมือนดงัท่ีบางคนเช่ือ แต่เป็นชาวนาซาเร็ธซึง่หมายถึงผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ พระองค์ด่ืมนํา้องุ่นและแตะต้อ

ศพ ดงันัน้เราจึงรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ถือปฏิญาณนาศีร์ ภาพวาดทัง้หมดท่ีแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีผมยาวเป็นภาพท่ีวาดขึน้มาใน

หลายศตวรรษต่อมาและไม่มีพืน้ฐานตามพระคัมภีร์หรือตามประวัติศาสตร์ รูปปัน้และเหรียญโรมันรวมทัง้หลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์อ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ชายในสมยัพระคริสต์ไว้ผมสัน้ ไม่มีการแสดงภาพตามประวติัศาสตร์ท่ีผู้ชายในสมยันัน้มีผม

ยาวระดบัไหล่ หากพระคริสต์ทรงไว้ผมยาวจริง พระองค์ก็คงจะขดัแย้งกบัพระวจนะท่ีได้รับการดลใจของพระองค์เองและขดัแย้ง

กบัธรรมชาติท่ีพระองค์ทรงออกแบบขึน้มา 

 การย้อมผม ในเวลานี ้ควรจะกลา่วถึงการย้อมผมด้วย สภุาษิต 16:31 กลา่วว่าศีรษะท่ีมีผมหงอกเป็นมงกฎุแห่งศกัดิศรี ์

การเปล่ียนสีผมทําให้ศกัดิศรีนัน้เสียไป พระเยซูพระองค์เองทรงคาดว่าคนจะไม่เปล่ีย์ นสีผมของพวกเขา (มทัธิว 5:36) เหตผุลเป็น

เหตุผลเดียวกับการไม่ใช้เคร่ืองสําอางดงัท่ีได้กล่าวถึงมาแล้วในบทท่ี 6 การทาแก้ม คิว้หรือขนตา และการย้อมผมไม่มีความ

แตกตา่งกนั เช่นเดียวกบั การใสข่นตาปลอมและการสวมวิกโดยเฉพาะวิกท่ีมีสีและความยาวท่ีไม่เป็นธรรมชาติ การตดัผมและการ

สวมวิกผมสัน้ วิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุสําหรับทัง้ผู้ชายและผู้หญิงคือการไมใ่ช้สิง่ใดๆ กบัผมท่ีจะทําให้ผมเปล่ียนสีไปจากสีธรรมชาติ 

 ทัศนคติ มีอนัตรายสองประการเก่ียวกบัทศันคติของผู้หญิงในเร่ืองผมยาว ผู้หญิงบางคนรู้สกึไม่พอใจเป็นอย่างมากท่ี

ต้องยุ่งยากในการดแูลรักษาหรือจดัแต่งผมยาว หากพยายามบ้าง ก็เป็นไปได้ท่ีจะจดัแต่งผมยาวให้ดทูนัสมยั เรียบร้อยและน่าด ู

คนจํานวนมากกลา่ววา่ “ฉนัจะทําทกุสิง่สําหรับองค์พระผู้ เป็นเจ้า” แตเ่ม่ือถงึเร่ืองผม พวกเขาไม่เต็มใจ บางครัง้ลืมไปด้วยซํา้วา่ทําไ

จงึไว้ผมยาว ทศันคติเช่นนีแ้สดงถงึความเหน็แก่ตวั ความเกียจคร้าน การขาดการอทุิศตนและการขาดความรักตอ่พระเจ้า 

 ทศันคติท่ีเป็นอนัตรายอีกอย่างหนึ่งคือความยโสและความโอ้อวด เป็นไปได้ท่ีจะจดัแต่งผมซึง่ควรจะเป็นสญัลกัษณ์ของ

การยอมจํานนออกมาในรูปการโอ้อวด ทรงผมท่ีใหญ่โต ประดบัตกแต่งมากจนเกินไปและมีเคร่ืองประดบัผมท่ีหรูหราดึงดดูผู้ อ่ืน

มายงัตวัผู้ ใส่ ไม่ได้ทําให้เกิดความสนใจในความหมายของการมีผมยาว การกระทําดงักล่าวเป็นการทําลายจุดประสงค์และการ

เป็นพยานของผมยาว ผู้คนจํานวนมากรู้สกึประทบัใจกบัผมยาวท่ีบริสทุธิและสวยงามของผู้หญิงในคริสตจกัรและ์ การประชมุต่างๆ 

แต่มีอีกหลายคนท่ีรู้สกึงง สบัสนและเบ่ือหน่ายกบัการแสดงความโอ้อวด ปัญหานีเ้กิดขึน้ในสมยัอคัรสาวกเช่นกนั เปาโลเขียนถึง

ผู้หญิงท่ี “ถกัผม” ใน 1ทิโมธี 2:9 ซึง่ในพระคมัภีร์ฉบบั Amplified Bible แปลว่า “การจดัแต่งผม[อย่างประดบัประดา]” เปโตรเตือน

เก่ียวกบัการประดบัประดามากเกินไปเม่ือถกัผม (1เปโตร 3:3) ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองข้อแสดงให้เห็นธรรมเนียมหลายอย่างในสมยั

นัน้ ซึง่รวมไปถงึการใช้เคร่ืองประดบัผมจํานวนมากและการถกัผมประดบัประดาด้วยเส้นไหมท่ีมีเหรียญทองติดอยู่ ดงันัน้เราต้องมี

ความพอประมาณและความพอควรแม้แตใ่นเร่ืองการประดบัผม คงเป็นเร่ืองน่าอายท่ีผู้หญิงจะทําลายความบริสทุธิของ์ เธอด้วยสิ่ง

ท่ีทรงตัง้พระทยัให้เป็นสญัลกัษณ์ของความบริสทุธิ ์  

 เราควรจะละเลย 1โครินธ์ 11:1-16 หรือไม่ โดยสรุปแล้ว เราควรจะทําอย่างไรกบั1โครินธ์ 11:1-16 แน่นอนว่าเราไม่

สามารถละเลยข้อพระคมัภีร์นัน้ไปได้ หรือไม่ถือเป็นจริงเป็นจงัเพียงเพราะว่าเราคิดว่าเป็นเร่ืองยุ่งยาก ข้อพระคมัภีร์นีสํ้าคญัมาก

พอๆ กบัการท่ีโมเสสจะต้องพดูกบัศิลา หากเราไม่คิดว่าข้อพระคมัภีร์นีมี้ไว้สําหรับเราทกุวนันี ้แล้วทําไมเราจึงไม่ตดัข้อพระคมัภีร์

อ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ท่ีคล้ายคลงึกนัทิง้ไปเสีย ทําไมเราไมล่ะเลยสว่นท่ีเหลือของบทนัน้ท่ีบอกเราให้ถือพิธีศีลระลกึ 

 ผู้ รับใช้ควรจะปฏิบติัเช่นไร เขาไม่สามารถเป็นกลางได้ในเร่ืองพระวจนะของพระเจ้า หากเป็นพระวจนะของพระเจ้าแล้ว 

ผู้ รับใช้จะต้องสอนพระวจนะนัน้กบัสมาชิกของเขา มิฉะนัน้ ทัง้เขาและสมาชิกจะต้องปฏิบติัตามพระเจ้า ผู้ รับใช้ต้องศกึษาว่าพระ

คมัภีร์หมายความว่าอย่างไร หากเขาไม่เข้าใจพระวจนะแล้ว เราต้องทลูขอสติปัญหาและความรู้จากพระเจ้า เม่ือเขารู้พระวจนะ

ของพระเจ้าแล้ว เขาจะต้องเทศนาพระวจนะนัน้ มิฉะนัน้แล้ว เขาก็จะเป็นผู้ รับจ้างท่ีเทศนาเพ่ือเงินหรือเพ่ือเสียงปรบมือของผู้คน ผู้
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เลีย้งแกะท่ีแท้จริงจะรักสมาชิกของเขามากพอท่ีจะเทศนาความจริงแม้ว่าพวกเขาอาจไม่ต้องการได้ยินก็ตาม เขาจะรักพระวจนะ

ของพระเจ้าทัง้หมดไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด เขาจะไม่ยอมให้มีการไม่เช่ือฟังเกิดขึน้โดยการแต่งตัง้ผู้ ท่ีละเลยและไม่เช่ือฟังพระ

วจนะบางส่วนขึน้เป็นผู้ นํา ผู้ ท่ีไม่สอนพระวจนะบางส่วนไม่ควรจะสอนพระวจนะเลย หรือเขาจะต้องถูกพิพากษาอย่างเข้มงวด 

(ยากอบ 3:1) ผู้ นําจะต้องมีจดุยืน 

 คําถามก็คือเราจะละ 1โครินธ์ 11:1-16 ออกจากพระคมัภีร์หรือเราจะทําตามคําสอนนัน้ทกุประการ 
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8. พระวหิารของพระเจ้า 
 

 “ทา่นไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิซึง่สถิตอยู่ในท่าน์ ...ถ้าผู้ ใดทําลายวิหารของพระเจ้า 

พระเจ้าจะทรงทําลายผู้นัน้” (1โครินธ์ 6:19; 3:17) 

 ร่างกายของเรา ข้อพระคัมภีร์สองข้อท่ียกมาบางส่วนนีส้อนว่าร่างกายของเราเป็นวิหารและสถานท่ีสถิตของพระ

วิญญาณของพระเจ้า ด้วยเหตนีุ ้เราต้องไมทํ่าให้ร่างกายของเราเป็นมลทิน ในความหมายโดยทัว่ไปหมายถึงความผิดบาปทกุชนิด

ท่ีเรากระทําด้วยร่างกายของเรา ในบทนีเ้ราจะศึกษาบางสิ่งท่ีเป็นอนัตรายและทําให้ร่างกายเป็นมลทิน ข้อพระคมัภีร์ข้างต้นไม่ได้

หมายถึงสิ่งเหลา่นีเ้ท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการกระทําท่ีคล้ายคลงึกนัซึ่งทําให้ร่างกายของเราเป็นมลทิน เราจะกล่าวถึงเร่ืองอาหาร 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ยาสบูและยาท่ีเก่ียวข้องกบัข้อพระคมัภีร์นี ้

 อาหาร หลงัจากทรงสร้างโลก พระเจ้าทรงประทานผกั ธัญพืชและผลไม้ทกุชนิด ยกเว้นต้นไม้แห่งความสํานึกในความดี

และความชัว่เพ่ือเป็นอาหารแก่มนษุย์ พระองค์ทรงประทานต้นไม้เขียวทัง้หมดเป็นอาหารแก่สตัว์ (ปฐมกาล 1:29-30, 2:16-17) 

หลงัจากนํา้ทว่ม พระเจ้าทรงอนญุาตให้มนษุย์กินทกุสิง่ที่มีชีวิตได้ทัง้พืชและสตัว์ ข้อจํากดัเดียวคือไมส่ามารถกินเลือดได้ (ปฐม

กาล 9:1-4) ขอให้สงัเกตว่าเม่ือพระเจ้าทรงให้มนษุย์กินพืชได้ พระองค์ทรงห้ามไม่ให้กินต้นไม้ต้นหนึ่งเพราะเป็นสญัลกัษณ์ของ

ความเป็นพระเจ้าสงูสดุของพระองค์และเพ่ือเป็นสิ่งเตือนใจอาดมัถึงความสมัพนัธ์นัน้ เม่ือพระเจ้าทรงอนญุาตให้มนษุย์กินสตัว์ได้ 

พระองค์ทรงห้ามไมใ่ห้กินเลือดเพ่ือแสดงให้เหน็วา่พระองค์เทา่นัน้ท่ีทรงเป็นผู้ให้ชีวิต 

 บทบญัญัติของโมเสสในเลวีนิติ 11 และเฉลยธรรมบญัญัติ 14 มีข้อห้ามเร่ืองอาหารหลายประการ ชาวอิสราเอลได้รับ

อนญุาตให้กินสตัว์ได้ทกุชนิดท่ีทัง้เคีย้วเอือ้งและมีกีบผ่า (เลวีนิติ 11:3) สตัว์ต้องห้ามคืออฐู ตวัจงผา กระต่ายและหม ูนอกจากนี ้

ปลาท่ีไม่มีครีบและเกล็ดก็เป็นสิ่งสกปรก (เลวีนิติ 11:10) นกย่ีสิบชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนกกินซากสตัว์และนกลา่เหย่ือก็เป็นสิ่ง

สกปรก (เลวีนิติ 11:13-19) สิ่งท่ีบินและคลานทัง้หมดซึง่ส่วนใหญ่เป็นแมลงยกเว้นตัก๊แตน จิง้หรีดโกร่ง จกัจัน่และตัก๊แตนโมเป็น

สิ่งสกปรก จดุประสงค์หลกัของบทบญัญัติเก่ียวกบัอาหารคือเพ่ือแยกชาติอิสราเอลออกจากชาติอ่ืนๆ ของโลก บทบญัญัติเหล่านี ้

ยงัมีไว้เพ่ือรักษาชาวอิสราเอลจากอาหารท่ีไมส่ะอาดและมีเชือ้โรค ตวัอยา่งเช่นหมเูป็นแหลง่พยาธิตวัจ๊ีดถ้าไม่สะอาดและไม่ได้ปรุง

อย่างเหมาะสม ในสมยันัน้ การฆ่าหม ูการปรุงและการทําความสะอาดไม่ได้เป็นตามมาตรฐานของเรา ดงันัน้บทบญัญัติเหล่านี ้

เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ 

 จากกิจการ 15 คริสตจกัรในพระคมัภีร์ใหม่ได้ประชมุกนัเพ่ือกําหนดว่าข้อห้ามใดในบทบญัญัติชาวยิวมีประโยชน์กบัทกุ

วนันี ้เราพบวา่มีบทบญัญติัเพียงส่ีประการเทา่นัน้ท่ีคริสเตียนชาวตา่งชาติจะต้องรักษา 1) ให้งดเว้นเสียจากสิ่งท่ีมลทินเน่ืองด้วยรูป

เคารพ ซึ่งหมายความว่าเราต้องไม่ยุ่งเก่ียวกบัการบชูารูปเคารพไม่ว่าในวิธีใด รวมทัง้อาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพและการกระทําท่ี

ผิดศีลธรรมท่ีเป็นสว่นหนึ่งในเทศกาลบชูารูปเคารพ 2) ให้งดเว้นเสียจากลว่งประเวณี คําว่าลว่งประเวณีใช้รวมถึงความผิดบาปท่ี

เก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศทกุชนิด เช่น การเป็นชู้และการรักร่วมเพศ (ดบูทท่ี 9) 3) ให้งดเว้นจากการรับประทานเนือ้สตัว์ท่ีรัดคอตาย ซึง่

อ้างอิงไปถึงเลวีนิติ 17:13-14 เม่ือสตัว์ถกูฆ่า ต้องถกูเชือดเพ่ือให้เลือดไหลออกจากซากศพ หากสตัว์ถกูรัดคอ ก็ยงัคงมีเลือดอยู่ใน

สตัว์นัน้และผู้ซึ่งกินเนือ้สตัว์นัน้ก็จะกินเลือดไปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม 4) ให้งดเว้นจากการรับประทานเลือด [งดเว้นจากเลือด] 

บทบญัญัติทกุประการเก่ียวกบัเลือดรวมอยู่ในข้อนี ้ทัง้นี ้ไม่ใช่แต่เพียงการกินเลือดเท่านัน้แต่รวมไปถึงการทําให้เกิดเลือดโดยวิธี

ใดๆ เช่นการฆาตกรรม การฆา่ตวัตาย (ดบูทท่ี 10)  

 ผลก็คือทกุวนันีค้ริสเตียนสามารถจะกินอะไรก็ได้ยกเว้นเลือดและในบางสถานการณ์ ยกเว้นอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ 

ในกิจการ 15 ไม่มีการกล่าวถึงบทบญัญัติในเลวีนิติในเร่ืองสตัว์ท่ีไม่สะอาด ดงันัน้ เราสามารถสรุปได้ว่า บทบญัญัติเหล่านัน้ไม่มี

ประโยชน์อีกต่อไป เปาโลสอนว่าบทบญัญัติเก่ียวกบัอาหารเป็นเงาของสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ บทบญัญัติบอกถึงการแยกสิ่งสะอาดออก

จากสิง่สกปรกในชีวิตของคริสเตียน เปาโลได้กลา่วถึงบทบญัญัติของโมเสสในเร่ืองอาหารว่า “อย่าให้ผู้ ใดพิพากษาปรักปรําท่านใน

เร่ืองการกิน หรือการด่ืม” (โคโลสี 2:16-17)  
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 เลือด การกินเลือดหรือการกินเนือ้สตัว์ท่ีรัดคอตายซึ่งมีเลือดอยู่เป็นข้อห้ามหนึ่งในสองข้อเก่ียวกบัเร่ืองอาหารของคริส

เตียน ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ เราต้องตระหนกัว่าข้อห้ามนีมี้ขึน้ก่อนบทบญัญัติของโมเสสและยงัคงมีต่อไปหลงัจากนัน้ พระเจ้าทรง

ห้ามการกินเลือดหลายครัง้ในพระคมัภีร์ (ปฐมกาล 9:4; เลวีนิติ 7:26; 17:10-14; เฉลยธรรมบญัญัติ 12:23-25; กิจการ 15:20, 29; 

21:25) เหตผุลก็คือชีวิตของสตัว์หรือมนษุย์อยู่ในเลือด (เลวีนิติ 17:14) วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ได้พิสจูน์คํากลา่วนีว้่าเป็นความจริง

โดยค้นพบว่าอากาศและอาหารส่งไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกายทางเลือด ในทกุยคุทกุสมยั พระเจ้าทรงเลือกเลือดเพ่ือเป็นตวัแทน

ชีวิตและเพ่ือเป็นวิธีท่ีจะให้อภยัความผิดบาป (ฮีบรู 9:22) ดงันัน้ มนษุย์ต้องไมกิ่นเลือดไมว่า่ในรูปแบบใดก็ตาม 

 อาหารที่ถวายแก่รปเคารพู  เป็นข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งเก่ียวกบัอาหารท่ีคริสเตียนต้องปฏิบติัตาม เปาโลสอนเก่ียวกบั

เร่ืองนีใ้น 1โครินธ์ 8:1-13 และ 10:23-33 ข้อพระคมัภีร์เหล่านีเ้ก่ียวกบัเสรีภาพของคริสเตียนและความสมัพนัธ์ของเสรีภาพและ

อาหาร เหตผุลของเปาโลคือเราท่ีได้มาเช่ือพระเจ้ามีความรู้เพียงพอเก่ียวกบัเร่ืองรูปเคารพและการบชูารูปเคารพ เรารู้ว่ารูปเคารพ

ไร้สาระและรู้ว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว ดงันัน้การกินอาหารซึ่งได้ถวายแก่รูปเคารพจึงไร้สาระเพราะรูปเคารพไร้สาระ (1โครินธ์ 

8:4) ถงึกระนัน้ก็ตาม มีข้อห้ามบางประการท่ีเราจะต้องปฏิบติัตามเพ่ือท่ีผู้ อ่ืนจะไมเ่ข้าใจการกระทําของเราผิดไป เราไม่สามารถกิน

ในงานเลีย้งท่ีมีการให้อาหารแก่รูปเคารพและเราไมส่ามารถช่วยเตรียมอาหารเพ่ือการบชูารูปเคารพได้ หากเราทําเช่นนัน้ เราทําให้

ผู้บชูารูปเคารพเข้าใจว่าเรามีส่วนร่วมและเห็นด้วยกบัการบชูาของพวกเขา ดงันัน้หากพ่ีน้องท่ีอ่อนแอ (นัน่คือผู้ซึ่งไม่มีความรู้คริส

เตียนเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจน) เห็นเรากินอาหารนี ้การทําเช่นนัน้อาจทําให้เขาสะดดุได้ ในทัง้สองกรณี เราทําร้ายผู้ อ่ืนด้วย

เสรีภาพของเรา (1โครินธ์ 8:7-9) ด้วยเหตนีุ ้คริสเตียนจึงไม่สามารถเข้าร่วมงานเลีย้งท่ีมีการให้อาหารแก่รูปเคารพหรือวิญญาณ

ทัง้หลายได้ 

 สมมติว่ามีคนให้อาหารแก่คริสเตียนคนหนึ่ง ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพมาก่อนหรือไม่ คริสเตียนคน

ดงักล่าวจะทําความบาปหรือไม่หากกินอาหารนัน้ไป คําตอบคือ ไม่ เพราะเรารู้ว่ารูปเคารพนัน้ไร้สาระ ในสมยัเปาโล มีอาหาร

จํานวนมากได้ถวายแก่รูปเคารพในวิหารของผู้ ท่ีไม่เช่ือซึ่งปโุรหิตไม่สามารถกินเองได้ทัง้หมด พวกเขาจึงขายอาหารเหล่านัน้ใน

ตลาด คําถามจึงเกิดขึน้ในหมู่คริสเตียนว่าจะเป็นความบาปหรือไม่หากกินอาหารนี ้หากเป็นเช่นนัน้พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่า

อาหารท่ีขายในตลาดเป็นอาหารท่ีได้ถวายแก่รูปเคารพหรือไม ่คําตอบของเปาโลคือ “ทกุสิง่ท่ีเขาขายตามตลาดเนือ้นัน้ รับประทาน

ได้ ไมต้่องถามอะไรโดยเหน็แก่ใจสํานกึผิดชอบ” (1โครินธ์ 10:25) หากทา่นได้รับเชิญให้ไปทานอาหารหรือไปงานเลีย้งซึง่มีอาหารท่ี

อาจได้ถวายแก่รูปเคารพก่อนแล้ว เปาโลกลา่วว่า “สิ่งท่ีเขาตัง้ให้รับประทาน ก็รับประทานได้ ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสํานึก

ผิดชอบ” (ข้อ 27) อย่างไรก็ตาม หากอาหารได้ถวายแก่รูปเคารพแล้วหรือมีผู้บอกท่านว่าอาหารนัน้ได้ถวายแก่รูปเคารพ ก็ไม่ควร

กินอาหารนัน้ เพราะเหน็แก่คนท่ีมองดทูา่นอยู ่(ข้อ 28-29) เราต้องจําไว้ว่าการบชูารูปเคารพจริงๆ แล้วเป็นการบชูาผีมาร ดงันัน้เรา

ไมอ่าจมีสว่นเก่ียวข้องกบัรูปเคารพได้เน่ืองด้วยเหตผุลดงักลา่ว (ข้อ 20) 

 ในเวลาสดุท้าย จะมีอาจารย์ท่ีสอน “ห้ามไม่ให้ทําการสมรส ห้ามบริโภคอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ เช่ือ

และรู้จกัความจริงบริโภคด้วยความขอบคณุ” (1ทิโมธี 4:3) การสอนไม่ให้แต่งงานและกินอาหารบางอย่างเป็นสิ่งท่ีขดักบัพระ

ประสงค์ของพระเจ้า การแต่งงานได้ชําระไว้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและอาหารทกุอย่างได้ชําระไว้ด้วยการแสดงความขอบคณุ 

และการอธิษฐาน (ข้อ 4-5) ไมมี่ข้อห้ามใดๆ ในพระคมัภีร์ใหมเ่ก่ียวกบัอาหารบางประเภท 

 ความพอเหมาะพอควรและความตะกละ เราต้องจําไว้เสมอว่าต้องมีนิสยัการกินท่ีพอเหมาะ เราเป็นวิหารของพระ

วิญญาณบริสทุธิและเราไม่สามารถทําให้ร่างกายของเรามีมลทินได้ ไม่มีรายการของสิ่งท่ีเรากินได้และกินไม่ได้ แต่พระวิญญาณ์

ทรงนําเราเป็นการส่วนตวั ในทางปฏิบติั เราควรงดเว้นอาหารท่ีส่งผลเสียต่อเรา หากมีสิ่งท่ีเรากินแล้วทําให้เราไม่สบาย จงงดเว้น

อาหารนัน้ 

 เราไม่ควรจะมีความผิดเน่ืองจากความตะกละซึ่งคือการกินมากเกินไป การกินมากเกินไปอาจเป็นความบาปได้ (เฉลย

ธรรมบญัญัติ 21:20; สภุาษิต 23:21) สภุาษิตสอนเราให้ใช้ความพอเหมาะและความพอดีในการกิน (สภุาษิต 25:16) พระเยซูทรง

เตือนเราไม่ให้กินมากเกินไปหรือการกินจนอาเจียน (ลกูา 21:34) บางคนจะไม่คิดด่ืมเหล้าหรือสบูบุหร่ีเพราะสิ่งเหล่านีจ้ะเป็น
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อนัตรายต่อร่างกายของพวกเขา แต่จะกินมากจนตาย การกินมากเกินไปและการกินท่ีไม่ถกูต้องอาจทําให้เกิดโรคมากมายและ

เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร การกระทําเช่นนีเ้ป็นการทําลายพระวิหารของพระเจ้า คนบาปจะรู้สกึอย่างไรเม่ือเห็นคริสเตียนท่ีกลา่วโทษ

การไม่พอเหมาะพอควรและปล่อยตวัในบางอย่าง แต่กลบัมีความผิดในเร่ืองการกิน ผู้ รับใช้จะสะท้อนภาพลกัษณ์อย่างไรหากมี

นํา้หนกัมากเนื่องจากการกินมากเกินไปและออกกําลงักายน้อยเกินไป เรามีเสรีภาพคริสเตียนในเร่ืองอาหาร แตเ่ราต้องทําตา

สามญัสํานกึของเราและการทรงนําของพระวิญญาณด้วย เราต้องมีความพอเหมาะในทกุสิง่ 

 ความพอเหมาะพอควรหมายถึงความพอดีและการควบคมุตนเอง จะต้องเป็นหลกัสําคญัเม่ือเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดทาง

ร่างกายหรือทางอารมณ์ เราต้องต่อสู้ เพ่ือความเป็นผู้ ใหญ่ในทกุสิ่ง อนัจะเกิดขึน้ได้เพราะการเคร่งครัดในทกุสิ่ง (1โครินธ์ 9:25) 

บุคคลผู้ปกครองจิตใจของตัวเองได้ก็ดีกว่าผู้ ท่ีตีเมืองได้ (สุภาษิต 16:32) คนท่ีปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองท่ี

ปรักหกัพงัและไม่มีกําแพง (สภุาษิต 25:28) เราต้องรักษาร่างกายของเราภายใต้มือของเรา (1โครินธ์ 9:27) เราต้องไม่ยอมจํานน

ร่างกายของเราต่อสิ่งใดๆ ยกเว้นพระวิญญาณของพระเจ้า (โรม 6:12-13) ดงัเช่นท่ีเกิดขึน้ในวนัเพ็นเทคอสต์ ด้วยเหตผุลเหล่านี ้

เราต้องหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีจะทําให้เราสญูเสียการควบคมุตวัเอง ไม่ว่าจะอย่างถาวร เช่นการเสพติดหรืออย่างชัว่คราว เช่น 

การมนึเมา หากเราไมค่วบคมุตนเองตลอดเวลาแล้ว การป้องกนัความบาปของเราก็จะออ่นแอ และพระเจ้าไม่จะทรงสามารถใช้เรา

ตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ 

 เคร่ืองดื่ม บทบญัญัติเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมไม่มีข้อห้าม (เฉลยธรรมบญัญัติ 14:26) อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในช่วงพระคมัภีร์

เก่า พระเจ้าทรงกลา่วโทษเคร่ืองด่ืมท่ีมนึเมา (สภุาษิต 20:1; อิสยาห์ 5:11) พระคมัภีร์ใหม่กลา่วว่าไม่ว่าเราจะรับประทานหรือด่ืม

อะไร เราควรจะกระทําเพ่ือเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า (1โครินธ์ 10:31) ในการพิจารณาว่าจะรับประทานหรือด่ืมอะไร เราต้อง

ถามตวัเราเองว่า “ฉนักิน หรือด่ืมสิ่งนีเ้พ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่” ซึ่งจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีทําให้เราติดหรือทําให้สญูเสียการ

ควบคมุตนเอง (1โครินธ์ 6:12)  

 กาแฟ ชา และนํา้อัดลม เคร่ืองด่ืมเหล่านีมี้ตวักระตุ้นอย่างอ่อนเพราะมีส่วนผสมของคาเฟอีน ซึ่งไม่ใช่สิ่งไม่ดีหาก

เคร่ืองด่ืมดงักล่าวไม่ทําอนัตรายต่อร่างกายของท่านหรือทําให้ท่านติด หากท่านวิตกกงัวล หงดุหงิด อ่อนแอ ป่วยหรือไม่สามารถ

อดอาหารได้นอกจากจะด่ืมกาแฟในตอนเช้าหรือด่ืมโค้ก ท่านอาจจะต้องเลิกนิสยันีเ้สีย ในฐานะคริสเตียน เราไม่สามารถปลอ่ยให้

สิง่ใดมีอํานาจควบคมุเราหรือสัง่เราได้ ร่างกายของเราเป็นสมบติัของพระวิญญาณบริสทุธิ หากเรายอมต่อสิ่งอ่ืนๆ เราก็จะเป็นผู้ รับ์

ใช้ของสิ่งนัน้ (โรม 6:16) สรุปคือหากกาแฟ ชา โคลา่หรือสิ่งอ่ืนๆ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีอนัตรายต่อร่างกายของท่านหรือเกิดเป็น

นิสยัขึน้มา ขอให้เรียนรู้ท่ีจะควบคมุเสีย 

 เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พระคมัภีร์เตือนเก่ียวกบัของมึนเมาไว้มากมายโดยเฉพาะในเร่ืองเหล้าองุ่น สภุาษิตมีคําว่า

กล่าวเก่ียวกบัเหล้าองุ่นและสรุามากมาย เช่น “เหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ย และสรุาก็ให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดยอมให้มนัพาเจ่ิน

ไป ก็ไม่เป็นคนฉลาด” (สภุาษิต 20:1) “อย่ามองดเูหล้าองุ่นเม่ือมนัมีสีแดง เม่ือเป็นประกายในถ้วย และลงไปคลอ่งๆ “ (สภุาษิต 

23:31) ข้อพระคมัภีร์ข้อหลงันีเ้ป็นคําเตือนท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการด่ืมเหล้าองุ่นหลงัจากท่ีหมกัเป็นสรุาแล้ว ผลร้ายของเหล้าองุ่นและ

เหล้าองุ่นผสมคือความทกุข์ ความโศกเศร้า การทะเลาะวิวาท การพมึพํา บาดแผล ตาแดง ความบาปทางเพศ การพดูตลบตะแลง 

การเสียการควบคมุและการประสานงานของร่างกาย ความไม่มีเหตผุล และการเสพติด (สภุาษิต 23:29-35) บคุคลท่ีรักเหล้าองุ่น

จะไมร่ํ่ารวย (สภุาษิต 21:17)  

 ทัว่ทัง้พระคมัภีร์เก่า บรรดาคนทัง้หลายท่ีแยกตวัออกตอ่พระเจ้าถกูห้ามไม่ให้ด่ืมเหล้าองุ่นและสรุา นาศีร์ถกูห้ามไม่ให้ด่ืม

เหล้าองุ่นและสรุา (กนัดารวิถี 6:3; ผู้วินิจฉัย 13:7) ยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมาไม่ด่ืมเหล้า (ลกูา 1:15) ไม่สมควรท่ีพระราชาและ

เจ้าชายจะด่ืมเหล้าด้วยเกรงว่าจะทําให้พวกเขาลืมบทบญัญัติของพระเจ้าและวินิจฉยัความเขวไป (สภุาษิต 31:4-5) ปโุรหิตถกู

ห้ามไม่ให้ด่ืมเหล้าเม่ือรับใช้ต่อพระเจ้าในพลบัพลาหรือวิหาร (เลวีนิติ 10:9; เอเสเคียล 44:21) ทกุวนันีค้ริสเตียนทัง้หลายถกูแยก

ออกมาตอ่พระเจ้า เราเป็นพระราชาและปโุรหิต เป็นปโุรหิตหลวงและเคร่ืองบชูาท่ีมีชีวิต (วิวรณ์ 1:6; 1เปโตร 2:9; โรม 12:1) ดงันัน้

เราควรหรือไมท่ี่จะด่ืมสรุา 
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 ความผิดบาปท่ีเกิดจากการด่ืมเหล้าองุ่นเป็นครัง้แรกมีบนัทึกอยู่ในพระคัมภีร์ โนอาห์เมาเหล้าและทําให้ร่างกายของ

ตวัเองเสียเกียรติไป ทําให้เกิดความอบัอายแก่ผู้ อ่ืนและเป็นโอกาสให้ผู้ อ่ืนทําความบาป (ปฐมกาล 9:20-25) โลทเมาเหล้าและนอน

กบัลกูสาวของตวัเอง (ปฐมกาล 19:32-38) ข้อพระคมัภีร์ในพระคมัภีร์เก่าอีกมากมายกลา่วโทษเคร่ืองด่ืมมนึเมา อิสยาห์ประกาศ

ความวิบติัเก่ียวกบัการเมาเหล้า (อิสยาห์ 5:11) เขายงัได้กลา่วอีกว่าสรุาทําให้พลไพร่ ปโุรหิตและผู้ เผยวจนะทําผิดไป หลงผิดไป

และเสียการมองเห็นทางฝ่ายวิญญาณ (อิสยาห์ 28:7) เหล้าองุ่นชิงเอาความเข้าใจไปเสีย เหมือนเช่นการเล่นชู้ ทําให้ความเข้าใจ

เสียไป (โฮเชยา 4:11) ฮาบากกุประกาศความวิบติัเก่ียวกบัผู้ ท่ีให้เพ่ือนบ้านของเขาด่ืม (ฮาบากกุ 2:15)  

 ในพระคมัภีร์ใหม ่การเมาเหล้าเป็นความบาปท่ีจะกนัคนไม่ให้ได้รับสว่นในแผ่นดินของพระเจ้า (1โครินธ์ 6:10; กาลาเทีย 

5:19-21) พระเยซู เปาโลและเปโตรเตือนเร่ืองการเมาเหล้า (ลกูา 21:34; โรม 13:13; เอเฟซสั 5:18; 1เปโตร 4:3) โดยเฉพาะ

ผู้ปกครอง ผู้ รับใช้และหญิงสงูอายจุะต้องไม่ด่ืมเหล้า (1ทิโมธี 3:3; 8; ทิตสั 1:7; 2:3) หลงัจากอ่านข้อพระคมัภีร์เหลา่นีแ้ล้ว เห็นได้

ชดัวา่คริสเตียนต้องไมด่ื่มเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ อยา่งไรก็ตาม คนจํานวนมากพยายามท่ีจะให้เหตผุลเก่ียวกบัการด่ืมโดยอ้างข้อ

พระคมัภีร์จํานวนมากท่ีดเูหมือนจะไม่ต่อต้านการด่ืมเหล้า เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสิ่งนี ้เราควรจะศกึษาคําว่าเหล้าองุ่นในภาษา

ฮีบรูและภาษากรีก การศึกษาต่อไปนีย้ึดเอาพจนานกุรม Hebrew and Chaldee Dictionary  ของสตรองค์และพจนานกุรม 

Dictionary of the Greek New Testament  เป็นหลกั 

 มีคําในภาษาฮีบรูสองคําหลกัท่ีแปลว่า “เหล้าองุ่น” ในพระคมัภีร์เก่า มีการใช้คําภาษาฮีบรูอ่ืนๆ อีก 9คําท่ีหมายถึงเหล้า

องุ่นและสรุาหลายชนิดเพียงไมก่ี่ครัง้ ยายิน (yayin) เป็นคําท่ีใช้มากท่ีสดุและหมายถงึเหล้าองุ่นชนิดใดก็ได้ โดยปกติหมายถึงเหล้า

องุ่นท่ีหมกั ข้อพระคมัภีร์บางข้อซึง่ใช้คําว่ายายิน เพ่ือหมายถึงเหล้าองุ่นท่ีหมกัโดยเฉพาะคือปฐมกาล 9:21; 19:32; 2ซามเูอล 

13:28; เอสเธอร์ 1:10; สภุาษิต 20:1; 23:31 และ 31:4 นอกจากนี ้ยายินยงัหมายความถึงนํา้องุ่นสดที่ไมไ่ด้หมกัอีกด้วย (อิสยาห์ 

16:10; เยเรมีย์ 48:33)  

 คําฮีบรูอีกคําหนึ่งซึง่ใช้อยู่บ่อยๆ เพ่ือหมายความถึงเหล้าองุ่น คือทีรอส (tiyrosh) ซึง่เกือบจะทกุครัง้หมายความถึงเหล้า

องุ่นสดท่ีไม่ได้หมัก มีเพียงคํานีเ้ท่านัน้ท่ีใช้สําหรับเหล้าองุ่นท่ีเป็นของถวาย เพราะพระจ้าทรงต้องการของถวายก่อนการหมัก 

(เฉลยธรรมบญัญัติ 12:17; 14:23; เนหะมีย์ 13:5) เป็นคําท่ีใช้หมายถึงความอดุมสมบรูณ์ในวลี “ข้าวและเหล้าองุ่น” (ปฐมกาล 

27:28, 37; เฉลยธรรมบญัญัติ 7:13; ฯลฯ) ทีรอสแปลว่า “เหล้าองุ่นใหม่” ในหลายแห่ง (สภุาษิต 3:10; โยเอล 1:10; ฯลฯ) และ

แปลว่า “เหล้าองุ่นหวาน” ในแห่งหนึ่ง (มีคาห์ 6:15) คํานีย้งัใช้ในหนงัสืออิสยาห์ 65:8 ซึง่กลา่วถึง “เหล้าองุ่นใหม่ท่ีหาได้จากพวง

องุ่น” จากข้อพระคมัภีร์นีเ้ราเห็นว่าคําว่าทีรอส ซึง่แปลว่า “เหล้าองุ่น” หรือ “เหล้าองุ่นใหม่” หมายถึงนํา้องุ่นที่ไมไ่ด้หมกั ยงัคงมีนํ

อยูใ่นองุ่น 

 คําว่า ออยนอส (oinos) ในภาษากรีกเป็นคําเดิมของคําว่าเหล้าองุ่นในพระคมัภีร์ใหม่ โดยปกติหมายถึงเหล้าองุ่นหมกั 

แต่เหมือนเช่นคํานีใ้นภาษาฮีบรู อาจหมายถึงเหล้าท่ีไม่ได้หมกัได้ด้วย ข้อพระคมัภีร์ใหม่อย่างน้อยสามข้อใช้คําในความหมาย

ดงักลา่ว (มทัธิว 9:17; มาระโก 2:22; ลกูา 5:37) ข้อพระคมัภีร์เหล่านีก้ล่าวว่าไม่มีผู้ ใดเอานํา้องุ่นหมกัใหมม่าใสไ่ว้ในถงุหนงัเก่า

เพราะเม่ือนํา้องุ่นหมกัแล้วจะทําให้เสียไปทัง้นํา้องุ่นและถงุ ค ําภาษากรีก กลือคอส (gleukos) มีการใช้เพียงครัง้เดียว ซึง่แปลว่า 

“เหล้าองุ่นใหม”่ (กิจการ 2:13) หมายความถงึเหล้าองุ่น (นํา้องุ่น) ใหม ่หรืออีกอยา่งคือเหล้าองุ่นหวาน  

 จากการศกึษาเราพบวา่คําวา่ “เหล้าองุ่น” ในพระคมัภีร์ทัง้สองอาจหมายถึงนํา้องุ่นที่หมกัหรือไมห่มกัก็ได้ นอกจากนีเ้รารู

จากประวติัศาสตร์ว่าในช่วงเวลาพระคมัภีร์ใหม่เหล้าองุ่นโดยปกติแล้วจะเจือจางก่อนนําไปด่ืมและวิธีการรักษานํา้องุ่นโดยการหมั

เป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดี หลงัจากท่ีได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเหล่านีแ้ละการเตือนตามพระคัมภีร์เก่ียวกับเหล้าองุ่นแล้ว เราไม่

สามารถสรุปวา่เหล้าองุ่นในท่ีตา่งๆ ในพระคมัภีร์เป็นเคร่ืองด่ืมมนึเมาท่ีด่ืมได้ 

 เราไม่ได้บอกว่าผู้คนในพระคมัภีร์เก่าไม่ด่ืมเหล้า เพราะพวกเขาด่ืม อย่างไรก็ตาม เราเห็นถึงผลร้ายต่างๆ ท่ีตามมาก

มากมาย นอกจากนี ้พวกเขาเหล่านัน้อยู่ภายใต้ธรรมบญัญัติและไม่มีกําลงัท่ีจะเอาชนะได้ ธรรมบญัญัติเพียงแต่แสดงให้เห็นว่า
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พวกเขามีความบาปมากแค่ไหน หากธรรมบัญญัติเป็นสิ่งท่ีสมบูรณ์แล้ว ก็คงไม่ต้องมีพระคุณ ทุกวันนี ้พระเจ้าทรงประทาน

พระคณุและกําลงัในการเอาชนะให้แก่เรา เราสามารถและต้องมีชีวิตอยูใ่ห้ได้ตามมาตรฐานแหง่ความสมบรูณ์ของพระเจ้า 

 บางคนยดึอยูก่บัข้อเทจ็จริงท่ีวา่พระเยซทูรงเปล่ียนนํา้ให้กลายเป็นเหล้าองุ่นเพ่ือเป็นข้อแก้ตวัในการด่ืมเหล้า (ยอห์น 2:1-

11) ขอให้สงัเกตว่าไม่มีข้อพิสจูน์ว่าเหล้าองุ่นท่ีพระเยซูทรงทําขึน้มานัน้ทําให้มึนเมา ข้อสิบไม่ได้บอกว่าแขกเมาเหล้า แต่บอกว่า

พวกเขาได้ด่ืมเหล้าอ่ืนท่ีเจ้าภาพได้จดัเตรียมไว้ พระเจ้าผู้ทรงตําหนิการเมาเหล้าในพระคมัภีร์เก่าจะไม่ทรงทําเหล้าองุ่นท่ีทําให้มึน

เมาเพ่ือให้คนเมาในพระคมัภีร์ใหม่ การเมาเหล้าเป็นความผิดบาป และพระเจ้าไม่ทรงลอ่ผู้ ใดให้ทําความผิดบาป (กาลาเทีย 5:21; 

ยากอบ 1:13)  

 คําแนะนําท่ีเปาโลให้กบัทิโมธีทําให้บางคนสบัสน “อย่าด่ืมแต่นํา้อีกตอ่ไป แตจ่งใช้เหล้าองุ่นบ้างเลก็น้อย เพื่อประโยชน

แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคท่ีบงัเกิดแก่ท่านเนืองๆ” (1ทิโมธี 5:23) เปาโลแนะนําให้ทิโมธีด่ืมนํา้องุ่นแทนนํา้เพื่อทาให้ร่างกํ

แข็งแรงและรักษากระเพาะท่ีไม่แข็งแรง เป็นไปได้อย่างมากว่าเปาโลแนะนําให้ทิโมธีไม่ยุ่งเก่ียวกบันํา้ในท้องถิ่นที่ไมส่ะอาดหรือว่

เปาโลแนะนําให้ด่ืมเหล้าองุ่นเล็กน้อยเพ่ือเหตุผลในการรักษาเท่านัน้ แน่นอนว่าเปาโลไม่ได้บอกให้ทิโมธีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ซึง่จะทําให้สภาพร่างกายออ่นแอลง 

 ควรจะสงัเกตวา่พระคมัภีร์ไมไ่ด้กลา่ววา่มีเหล้าองุ่นในอาหารมือ้สดุท้ายของพระเยซูกบัเหลา่สาวก แต่มี “นํา้ด่ืมแหง่ผลเถ

องุ่น” (มทัธิว 26:29; มาระโก14:25; ลกูา22:18) ไม่ต้องสงสยัเลยว่าถ้อยคําเหลา่นีไ้ด้รับการดลใจจากพระวิญญาณอย่างแท้จริง 

ดงันัน้เม่ือดูจากพระคมัภีร์แล้ว เป็นไปไม่ได้ว่ามีการใช้เหล้าองุ่นท่ีหมกั แทนท่ีจะเป็นนํา้องุ่นที่ไมไ่ด้หมกั (ตามจริงแล้ว เหตุผล

ทัง้หลายเก่ียวกบัการใช้ขนมปังไม่มีเชือ้อาจใช้เป็นเหตผุลเดียวกบัการใช้เหล้าองุ่นท่ีไม่ได้หมกั การทําให้ขนมปังมีเชือ้เป็นขัน้ตอน

การหมกัเหมือนกบัการหมกัเหล้า ขัน้ตอนของการละลายหรือการเปล่ียนทางเคมีชีวภาพซึง่เป็นผลจากเชือ้ยีสต์ (เชือ้) ซึง่เป็นเชือ้รา

ชนิดหนึง่) เป็นความจริงว่าชาวเมืองโครินธ์บางคนเมาเหล้าท่ีโบสถ์ แต่เป็นท่ีงานเลีย้งของพวกเขาก่อนท่ีจะมีงานพิธีศีลระลกึ (1โค

รินธ์ 11:20-22) ซึง่เป็นงานเลีย้งทางสงัคมซึง่แต่ละคนนําอาหารของตวัเองมา (ข้อ 21) และเห็นได้ชดัว่ามีบางคนนําเหล้าองุ่นหมกั

มา อย่างไรก็ตาม ข้อพระคมัภีร์นีไ้ม่ได้เห็นด้วยกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์แต่ตําหนิการทําเช่นนัน้ การศึกษานีไ้ม่ใช่เพ่ือ

กําหนดรูปแบบเฉพาะของพิธีศีลระลกึ แตแ่สดงให้เหน็วา่เราไมส่ามารถยดึเอาอาหารมือ้สดุท้ายเป็นข้ออ้างในการด่ืมเหล้าได้ 

 ขอให้เรายํา้อีกครัง้วา่คําวา่ “เหล้าองุ่น” ใช้เพ่ือหมายถึงเคร่ืองด่ืมท่ีหมักและไม่หมกัตลอดทัว่ทัง้พระคัมภีร์ และไม่

สามารถตดัสินได้ว่าอนัไหนเป็นความหมายท่ีถกูต้องในข้อพระคมัภีร์หลายข้อ ไม่ว่าจะมีผู้แปลข้อพระคมัภีร์บางข้อไปอย่างไร มี

สองสิ่งท่ีเห็นได้ชดัคือ เรารู้ว่าการเมาเหล้าเป็นการกระทําของเนือ้หนงัท่ีจะทําให้คนทัง้หลายไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้า และเรา

สามารถเห็นความชัว่ร้ายของเหล้าในพระคมัภีร์และในสมยัปัจจบุนั เราเห็นความยากจน ความเจ็บปวด การเสียเวลา การเสียเงิน 

ความเจ็บปวดใจ ความรุนแรง ความคิดชัว่ร้าย ครอบครัวแตกแยก ความบาปทางเพศ การทําร้ายร่างกาย การทําร้ายทางจิตใจ

และความตายซึง่เกิดจากเหล้า เพ่ือเป็นการพิสจูน์ ขอให้ดรูายงานเก่ียวกบัเหล้าในปี 1978 ซึง่กรมสขุภาพ การศกึษาและสวสัดิการ

ของสหรัฐจดัเตรียมไว้ให้กบัรัฐสภา (ด ูThe Daily Texan ประจําวนัท่ี 18 ตลุาคม1978 ออสติน รัฐเทกซสั) ตามรายงานฉบบันี ้

ชาวอเมริกนัร้อยละเจ็ดหรือประชากรสิบล้านคนติดเหล้า เหล้าเป็นสาเหตสํุาคญัของการเสียชีวิต 200,000 รายต่อปีในประเทศ

สหรัฐฯ รวมทัง้คร่ึงหนึ่งของการตายทางรถยนต์ทัง้หมด คร่ึงหนึ่งของการฆาตกรรมและหนึ่งส่วนสามของการฆ่าตวัตาย เหล้าเป็น

สาเหตขุองโรคจํานวนมาก รวมทัง้โรคตบัแข็ง สมองถกูทําลายและเม่ือเร็วๆ นีพ้บว่าเป็นสาเหตขุองโรคมะเร็งในปาก หลอดลม คอ

หอย หลอดอาหาร ตบัและปอด เหล้าเป็นสาเหตอุนัดบัท่ีสามของการพิการแต่กําเนิด รวมทัง้อาการปัญญาอ่อน ในประเทศสหรัฐฯ 

เหล้าทําให้สญูเสียเงินประมาณ 43ล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี รวมถงึเงินคา่ผลติและเงินคา่รักษาพยาบาล ไม่มีทางท่ีจะวดัความบาปท่ี

เหล้าก่อให้เกิดขึน้ได้แต่เราเห็นความบาปท่ีเกิดขึน้นัน้ทกุวนั แน่นอนว่าสิ่งชัว่ร้ายเหล่านีเ้พียงพอแล้วสําหรับการพิสจูน์ว่าคําเตือน

ในสภุาษิต 23:29-35 และ 21:17 เป็นความจริง 

 ข้อโต้แย้งตามพระคมัภีร์และสงัคมเก่ียวกบัการไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มีอยู่มาก แต่ยงัมีคนมากมายท่ีกล่าวว่า 

“เราด่ืมเลก็น้อยไมไ่ด้หรือ” บคุคลแตล่ะคนควรจะมีความเช่ือถือเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้อง แต่เราไมด่ื่มเหล้าด้วยเหตผุลดงัต่อไปนี ้ประการ
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แรก ในทางปฏิบติัแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะด่ืมน้อยจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจหรือไม่เมา พฤติกรรมและการกระทําของ

บุคคลจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ หลงัจากนัน้บุคคลก็จะเสียการควบคุมตนเองไปอย่างสมบูรณ์และ

มกัจะทําในสิง่ท่ีเขาไมค่วรจะทํา บคุคลจะไมส่ามารถป้องกนัตวัเองจากการทดลองและความผิดบาปได้อย่างสมบรูณ์อีกต่อไป เขา

กลายเป็นทาสของเหล้า (และมาร) เพราะเขายอมตวัรับใช้ต่อสิ่งนัน้ (โรม 6:16) เราไม่ต้องการให้สิ่งใดมีอํานาจควบคมุเหนือ

ร่างกายของเรา เน่ืองจากร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ดังนัน้เราไม่ต้องการใช้สิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อ

ร่างกายของเราหรือทําให้เราออ่นแอ เพราะเป็นการทําให้ร่างกายของเรามีมลทิน 

 ประการท่ีสอง ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถทนการล่อลวงท่ีเกิดขึน้จากการด่ืมได้ และไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถควบคุมตัวได้

แม้วา่จะด่ืมเพียงเลก็น้อย วิธีท่ีดีท่ีสดุคือไม่ด่ืมเลย แม้แต่ผู้ ท่ีคิดว่าตวัเองสามารถควบคมุตวัเองได้ เหล้าอาจจะทําให้พ่ีน้องขนุเคือง 

อ่อนแอลงหรือสะดดุได้ เท่านีเ้ป็นเหตผุลท่ีเพียงพอแล้วท่ีจะไม่ด่ืมเหล้าตามโรม 14:21 เด็ก วยัรุ่นและผู้ใหญ่ท่ีไม่เข้มแข็งจะได้รับ

ประโยชน์จากตวัอยา่งท่ีดีและจะถกูทําร้ายจากตวัอยา่งท่ีไมดี่ 

 ท้ายท่ีสดุ ข้อพระคมัภีร์บอกกบัเราให้หลีกเล่ียงสิง่ท่ีชัว่ทกุอย่าง (1เธสะโลนิกา 5:22) วิธีท่ีจะเช่ือฟังข้อพระคมัภีร์นีใ้นเร่ือง

เหล้าก็คือให้หลีกเล่ียงเสีย เราต้องคิดถึงช่ือเสียงของเราภายในคริสตจกัรและช่ือเสียงของคริสตจกัรในสายตาของโลก สําหรับบาง

คนการไม่ด่ืมเหล้าอาจดเูป็นเร่ืองสดุขัว้ แต่เป็นทางออกท่ีรับประกนัว่าจะไม่เกิดปัญหาทกุประการท่ีเกิดจากเหล้า หากไม่มีพระ

วิญญาณบริสทุธิ อาจเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ท่ีจะทําให้สําเร็จ แต่ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเป็นเร่ืองไม่ยากท่ีจะทําให้สําเร็จ์ ์

ได้ พระวิญญาณทรงให้กําลงัในการเอาชนะ พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความรักและความปรารถนาใหม่ทัง้หมด (2โครินธ์ 5:17) 

พระองค์ทรงเอาความต้องการท่ีจะด่ืมเหล้าของเราออกไป นอกจากนี ้พระวิญญาณทรงประทานความช่ืนชมยินดี ความสนัติสขุ 

ความผอ่นคลายและความพอใจท่ีเราจําต้องมีอีกด้วย (โรม 14:17; เอเฟซสั 5:18) เหล้าอาจให้ความสขุและการหลบหนีจากปัญหา

ได้ชัว่คราว แตพ่ระวิญญาณบริสทุธิทรงประทานความช่ืนชมยินดีและการแก้ปัญหาแบบถาวรให้กบัเรา์  

 ยาเสพตดิและของมึนเมา การศกึษาเก่ียวกบัผลร้ายของเหล้ามีประโยชน์ในเร่ืองยาเสพติดด้วย เพราะจริงๆ แล้วเหล้า

เป็นยาเสพติดประเภทหนึ่ง ตวัอย่างเช่น กญัชาทําให้เกิดสิ่งชัว่ร้ายเหมือนเช่นเหล้า การเสพกญัชาทําให้เสียการควบคมุตนเอง ทํา

ให้เกิดอาการเสพติดทางจิตหากไม่ติดทางร่างกายและนําไปสู่การใช้ยาเสพติดท่ีร้ายแรงกว่าได้ สําหรับการศึกษาเก่ียวกับ

ผลกระทบของกญัชาท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจให้ด ู“Marijuana Alert: I. Brain and Sex Damage II. Enemy of Youth” 

(เตือนภยักญัชา: 1 ความเสียหายต่อสมองและเพศ 2 ศตัรูของเยาวชน) ในหนงัสือ Reader’s Digest ประจําเดือนธันวาคม ปี 

1979 ยาเสพติดร้ายแรงทําให้ติดและเป็นอนัตรายต่อร่างกายและเป็นสาเหตสํุาคญัของอาชญากรรม โดยพืน้ฐานแล้ว ยาเสพติด

ใดๆ ท่ีทําให้เกิดความมนึเมา (การเสียการควบคมุตนเอง) นําไปสูค่วามบาป เป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย หรือทําให้

เราต้องพึง่ยานัน้ (ติดยานัน้) เป็นสิง่ท่ีไมทํ่าให้พระเจ้าพอพระทยั เราควรจะใช้หลกัการนีก้บัยารักษาโรคเช่นเดียวกบัยาเสพติดท่ีผิด

กฎหมาย เราควรจะฝึกความพอเหมาะพอดี การควบคมุตนเองและระเบียบวินยัเม่ือใช้ยาแก้ปวด ยานอนหลบัและยาอ่ืนๆ หากเรา

ต้องกินยาเหลา่นัน้ 

 ยาสบู  ครัง้หนึ่งคริสตเตียนทกุคณะได้ต่อต้านการสบูยา ทกุวนันีมี้วิญญาณสมยัใหม่ซึ่งประนีประนอมในเร่ืองนีเ้หมือน

เช่นเร่ืองอ่ืนๆ อีกมากมาย แตย่งัคงมีคริสเตียนจํานวนมากท่ีไมส่บูบหุร่ี ทําไม 

 ร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิและพระเจ้าตรัส์ ไม่ให้ทําร่างกายให้มีมลทิน (1โครินธ์ 6:19; 3:17) 

การทําให้มีมลทินหมายถึงทําให้สกปรก ทําให้โสมม ทําให้อปัยศ ทําให้ความบริสทุธิหรือความสมบรูณ์เสียไปและทําให้ปนเปือ้น ์

แน่นอนว่ายาสบูก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี ้เป็นเวลาหลายปีท่ีผู้ รับใช้เห็นว่าการสบูบหุร่ีเป็นสิ่งสกปรกและเป็นอนัตรายต่อร่างกาย พระ

วิญญาณบริสุทธิทรงสอนพวกเขาก่อนท่ีวิทยาศาสตร์จะสอนเสียอีก แน่นอนว่าพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความถึงยาสูบโดยตรง์

เน่ืองจากไม่มีการสบูยาในสมยัพระคมัภีร์ ชาวโลกเก่า [ชาวยโุรป] รู้จกัยาสบูจากชาวอเมริกนัอินเดียน [อินเดียนแดง] หลงัจากท่ี

พวกเขาได้ค้นพบโลกใหม่ [อเมริกา] และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเช่นนี ้พระเจ้าทรงให้อํานาจในการตัง้มาตรฐานแก่คริสตจกัรท่ี
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ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เม่ือมีความจําเป็น (มทัธิว18:18; กิจการ 15:28) ในการแก้ปัญหาเร่ืองยาสบูและ

ยาเสพติด ก็เช่นเดียวกนั 

 วิทยาศาสตร์สมยัใหม่สรุปว่าการสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอน การโฆษณาบหุร่ีในโทรทศัน์เป็นสิ่งห้าม

กระทําในสหรัฐ บหุร่ีทกุซองและโฆษณาบหุร่ีทกุแห่งต้องมีข้อความว่า “คําเตือน: การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ” การสบูบหุร่ี

เป็นสาเหตสํุาคญัของมะเร็งในปอดและโรคปอด นอกจากนีบุ้หร่ียงัก่อให้เกิดมะเร็งอ่ืนๆ อีกหลายประเภท โรคเก่ียวกับทางเดิน

หายใจ เส้นเลือดในสมองแตกและโรคหวัใจ รายงานลา่สดุของกรมอนามยัประมาณการว่าชาวอเมริกนั 350,000 คนเสียชีวิตในแต่

ละปีเน่ืองจากบหุร่ี (Reader’s Digest เดือนเมษายน 1979) Royal College of Physicians (รอยลัคอลเลจออฟฟิซิเชียนส์) ของบ

ริเทนใหญ่รายงานไว้ในการศกึษาเม่ือไม่นานมานีว้่า “บหุร่ีแต่ละมวนทําให้ช่วงชีวิตของผู้สบูสัน้ลง 5 ¼ นาที” (ด ูThe Houston 

Chronicle (เดอะฮิวส์ตนัโครนิคลั) ประจําวนัท่ี 5 กรกฎาคม 1977 ฮิวส์ตนั รัฐเทกซสั) ในการศกึษาเดียวกนั กลา่วว่าผู้สบูหนึ่งคน

จากสามคนเสียชีวิตเน่ืองจากการสบูบหุร่ีในท่ีสดุ ในบริเทน บหุร่ีทําให้เสียวนัทํางานประมาณห้าสิบล้านวนัต่อปีเพราะการเจ็บป่วย

เน่ืองจากการสบูบหุร่ี ในสหรัฐ ทําให้เสียเงินประมาณ 27 ล้าน 5 แสนเหรียญสหรัฐทกุปีเน่ืองจากการสบูบหุร่ี สว่นใหญ่เน่ืองจาก

การเสียแรงงานการผลิตและค่ารักษาสขุภาพ (New England Journal of Medicine (นิวอิงแลนด์เจอนลัออฟเมดิซิน) วนัท่ี 9 

มีนาคม 1978) แม้แตโ่ลกปัจจบุนัก็เหน็วา่การสบูบหุร่ีเป็นการทําให้เกิดมลทินและทําลายร่างกาย 

 นอกจากนี ้ยาสบูเป็นการสร้างนิสยัท่ีขดักบัพระประสงค์ของพระเจ้า ดงัท่ีได้อธิบายมาแล้วในสว่นก่อนหน้านี ้คนจํานวน

มากพยายามเลกินิสยันีแ้ตไ่มส่ามารถทําได้โดยไมมี่ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ด้วยเหตผุลตา่งๆ เหลา่นี ้เราจงึไมส่บูยาสบูใดๆ  

 บทสรุป “ให้เราชําระตวัเราให้ปราศจากมลทินทกุอย่างของเนือ้หนงัและวิญญาณจิต” (2โครินธ์ 7:1) “ถวายตวัของท่าน

แด่พระองค์ เพ่ือเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอันบริสุทธิและเป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน์

ทัง้หลาย” (โรม 12:1) 
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9. ความสัมพนัธ์ทางเพศ 
 
  “อยา่ลว่งประเวณีผวัเมียเขา” (อพยพ 20:14) “ให้งดเว้นเสียจากการลว่งประเวณี” (กิจการ15:20)  

 พระคมัภีร์เขียนไว้ชดัเจนเก่ียวกบัคําสอนเร่ืองการแต่งงานและความสมัพนัธ์ทางเพศ ข้อพระคมัภีร์หลายข้อในทัง้สอง

พนัธสญัญากล่าวโทษการล่วงประเวณี โดยทัว่ไป คําว่าลว่งประเวณีหมายถึงความสมัพนัธ์ทางเพศทกุประเภทท่ีผิดกฎหมาย โดย

พืน้ฐานแล้ว พระคมัภีร์ห้ามการมีความสมัพนัธ์ทางเพศทกุประเภทท่ีนอกเหนือจากการแตง่งาน 

 การแต่งงาน ขอให้เราศกึษาท่ีมา วตัถปุระสงค์และลกัษณะของการแต่งงานก่อน พระเจ้าทรงกําหนดให้มีการสมรสขึน้

ตัง้แต่เร่ิมต้น พระองค์ทรงสร้างเอวาและประทานเอวาให้เป็นภรรยาของอาดมั พระประสงค์ของพระเจ้าท่ีทรงกําหนดให้มีการ

แต่งงานขึน้คือเพ่ือให้ผู้ชายได้รับความช่วยเหลือ ให้สามีและภรรยาเป็นเพ่ือนกนัและกนัและมีการพดูคยุกนั และให้มีการสืบพนัธุ์ 

(ปฐมกาล 2:20; 2:24; 2:18) แผนการของพระเจ้าคือเพ่ือให้ผู้ชายและผู้หญิงละครอบครัวของตนและรวมเป็นเนือ้เดียวกนั (ปฐม

กาล 2:24) การรวมกนันีจ้ะเป็นระยะเวลาทัง้ชีวิตและเป็นการมีคู่สมรสเพียงคนเดียวเน่ืองจากพระเจ้าทรงรวมเขาไว้ด้วยกนั ธรรม

บญัญัติอนญุาตให้มีการหย่าร้างได้เน่ืองจากใจท่ีแข็งกระด้างของมนษุย์ ในมทัธิว 19:3-9 พระเยซูตรัสถึงแผนการดัง้เดิมของพระ

เจ้าอีกครัง้ อนัเป็นแผนการท่ีมาแทนธรรมบญัญัติของโมเสส ตามข้อพระคมัภีร์นัน้ พวกฟาริสีทดลองพระเยซูโดยทลูถามพระองค์

เก่ียวกับการหย่าร้าง หากพระเยซูทรงอนุญาตให้ผู้ชายทิง้ภรรยาไปได้เหมือนเช่นชาวยิวในสมยันัน้ทํา พวกเขาก็จะกล่าวหาว่า

พระองค์ไม่ทําตามบญัญัติของพระเจ้า หากพระเยซูทรงกลา่วโทษการหย่าร้าง พวกเขาก็จะกล่าวหาพระองค์ว่าพระองค์ชงัธรรม

บญัญัติของโมเสส และเพ่ือตอบคําถามของพวกฟาริสี พระเยซูคริสต์ทรงให้บทบญัญัติเก่ียวกบัการแต่งงานท่ีสําคญั นัน่คือ “และ

เขาทัง้สองจะเป็นเนือ้อนัเดียวกนั...เหตฉุะนัน้ซึง่พระเจ้าได้ทรงผกูพนักนัแล้ว อย่าให้มนษุย์ทําให้พรากจากกนัเลย...โมเสสได้ยอม

ให้ท่านทัง้หลายแข็งกระด้าง แต่เม่ือเดิมมิได้เป็นอย่างนัน้” พระเจ้าตรัสไว้ในพระคมัภีร์เก่าว่าพระองค์ทรงเกลียดชงัการหย่าร้าง 

(มาลาคี 2:15-16) พระคมัภีร์เน้นถึงการมีคู่สมรสเพียงคนเดียกบับรรดากษัตริย์ ผู้ปกครอง ผู้ รับใช้และผู้ใหญ่ (เฉลยธรรมบญัญัติ 

17:17; 1ทิโมธี  3:21; ทิตสั 1:6) ลาเมคเป็นผู้ เร่ิมการมีภรรยาหลายคนและเขายงัเป็นฆาตกรคนท่ีสองอีกด้วย (ปฐมกาล 4:19, 23)  

 ก่อนท่ีเราจะพดูถึงเร่ืองอ่ืนต่อไป ขอให้เรายํา้วา่ไมม่ีอะไรผิดเกี่ยวกบัเร่ืองเพศ ในตอนเร่ิมแรก พระเจ้าทรงสร้างทัง้ผู้ชา

และผู้หญิง และพระองค์ทรงเป็นผู้ ทําให้ทัง้สองสนใจกนัและกนั ผู้นบัถือศาสนาคริสต์บางคณะสอนว่าเร่ืองเพศเป็นสิ่งท่ีเลวร้าย 

เต็มไปด้วยตณัหาหรือเป็นสิ่งชัว่ พวกเขาเห็นว่าเร่ืองเพศเป็นสิ่งจําเป็นท่ีชัว่ร้ายในการแพร่พนัธุ์มนษุย์ แต่ไม่เป็นสิ่งท่ีน่าพึงพอใจ 

และผู้บริสทุธิจะต้องไม่ปล่อยตวัไปกบัเร่ืองเพศ ซึ่งไม่เป็นความจริง วตัถปุระสงค์ของความสมัพนัธ์ทางเพศคือเพ่ือความบริบูรณ์์

และความแข็งแกร่งของการสมรสของผู้ชายและผู้หญิง เช่นเดียวกบัการสืบพนัธุ์ ผู้ ท่ีห้ามการแต่งงานสอนความเช่ือท่ีผิด (1ทิโมธี 

4:1-3) ฮีบรู 13:4 กล่าวถึงความจริงเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางเพศไว้ว่า “จงให้การสมรสเป็นท่ีนบัถือแก่คนทัง้ปวง และให้เตียง

สมรสปราศจากความชัว่ช้า เพราะคนมีชู้  และคนท่ีลว่งประเวณีนัน้ พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา”  

 ภายใต้บทบญับญัติของเผา่เลวี โทษของการทําผิดทางเพศหลายๆ ประการคือความตาย สิ่งนีชี้ใ้ห้เห็นความจริงจงัท่ีพระ

เจ้าทรงคิดเก่ียวกบัความบาปเช่นนัน้ ถึงแม้ว่าความบาปทกุประการร้ายแรงเท่ากนั และจะทําให้คนบาปไปอยู่ในบงึไฟ แต่ยงัคงมี

สิ่งท่ีรุนแรงเป็นพิเศษเก่ียวกบัความบาปทางเพศ เหตผุลก็คือการทําความบาปดงักล่าวทําลายความศกัดิสิ์ ทธ์ิของการแต่งงาน ผู้

ลว่งประเวณีรวมกนัเป็นกายเดียว ซึง่เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงตัง้พระทยัไว้สําหรับความสมัพนัธ์ในการแต่งงานชัว่ชีวิตเท่านัน้ (1โครินธ์ 

6:15-16) เพศและการแต่งงานเป็นสิ่งศกัดิสิทธิ์ ์เพราะทัง้สองสิ่งเก่ียวข้องกบัการสมรสของคนทัง้สองและการสืบพนัธุ์ต่อไป เด็กจะ

เกิดขึน้มากจากการสมรสของชายและหญิง เดก็นีเ้ป็นสิง่ท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้โดยท่ีผู้ชายและผู้หญิงเป็นผู้ให้ร่างกายและชีวิต และ

พระเจ้าทรงสร้างจิตวิญญาณ ผลของการรวมนีคื้อมีวิญญาณเกิดขึน้ซึ่งจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป พระเจ้าทรงตัง้พระทยัให้สิ่งนีเ้กิดขึน้

ด้วยการควบคมุท่ีระมดัระวงัและในสภาพแวดล้อมของการแต่งงานท่ีได้รับการปกป้องเท่านัน้ สิ่งนีเ้องทําให้การแต่งงานเป็นสิ่ง

ศกัดิสทิธิ์ ์และการลว่งประเวณีเป็นสิง่ท่ีร้ายแรงเป็นพิเศษ 
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 ความบาปทางเพศแตกตา่งจากความบาปอ่ืนๆ ตรงท่ีเม่ือทําความบาปทางเพศแล้ว ไม่มีทางท่ีจะชดใช้หรือทําให้คนบาป

นัน้กลบัไปสูค่วามบริสทุธ์ิเหมือนเดิมในทางธรรมชาติ ตวัอย่างเช่น ขโมยอาจเอาสิ่งท่ีขโมยมาไปคืนได้ คนโกหกอาจแก้ไขคําโกหก

ของเขาและไมช้่าคนอ่ืนๆ จะลืมว่าเขาได้โกหกไป อย่างไรก็ตาม ความบาปทางเพศไม่สามารถทําให้กลบัคืนเป็นเหมือนเดิมได้และ

บ่อยครัง้ เป็นสิ่งท่ีอยู่กบัผู้กระทําไปชัว่ชีวิต ตวัอย่างเช่น ผู้ รับใช้จะไม่ได้เป็นผู้ รับใช้อีกต่อไปเน่ืองจากเขาจะต้องเป็นคนท่ีไม่มีใครติ

ได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนมีเช่ือเสียงดี (1ทิโมธี 3:2, 7; ทิตสั 1:6) (ดลูกูา 9:62) ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งท่ี

เป็นไปไม่ได้หรือเป็นการยากมากขึน้ท่ีจะได้รับการให้อภยัเพราะการทําความบาปเช่นนัน้ เพียงแต่ผลของความบาปในชีวิตนีไ้ม่

สามารถทําให้สิง่ตา่งๆ กลบัมาเป็นเหมือนเดิมได้ 

 ขอให้เราศกึษาคําสอนบางอยา่งในพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองนี ้เป็นสิง่สําคญัท่ีจะรู้วา่การประชมุใหญ่ครัง้แรกของคริสตจกัร

ในพระคมัภีร์ใหม่ยอมรับการสอนในพระคมัภีร์เก่าทัง้หมดท่ีไม่ให้มีเพศสมัพนัธ์นอกเหนือจากการแต่งงาน พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

และคริสตจกัรเห็นดีว่าควรจะรวมการล่วงประเวณีเป็นหนึ่งในส่ีสิ่งในบทบญัญัติของชาวยิวท่ีคริสเตียนทัง้ปวงรวมทัง้คนต่างชาติ

จะต้องเช่ือฟัง (กิจการ 15:19-29; 21:25) โดยทัว่ไปแล้ว การลว่งประเวณีหมายถงึการกระทําทางเพศทกุประการท่ีผิดบทบญัญติั 

 การมีชู้ เป็นข้อห้ามในข้อพระคมัภีร์หลายข้อ (อพยพ 20:14; เลวีนิติ 18:20; เฉลยธรรมบญัญัติ 5:18) บทบญัญัติ

กําหนดให้ความตายเป็นโทษของทัง้สองฝ่ายในการมีชู้กบัผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้ว (เลวีนิติ 20:10; เฉลยธรรมบญัญัติ 22:22) การมีชู้

ในความหมายเฉพาะหมายถงึการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีอยา่งน้อยฝ่ายหนึง่แตง่งานแล้ว แตอี่กฝ่ายไมแ่ตง่งาน การมีชู้อยู่ในรายการความ

บาปของเนือ้หนงั (มทัธิว 15:19-20; 1โครินธ์ 6:9-11; กาลาเทีย 5:19:21) 

 การล่วงประเวณี เม่ือใช้ในความหมายเฉพาะหมายถึงการมีเพศสมัพนัธ์กับผู้ ท่ียงัไม่ได้แต่งงาน โทษของการล่วง

ประเวณีตามบทบญัญัติคือความตาย (เฉลยธรรมบญัญติั 22:20-21) การแต่งงานเป็นวิธีท่ีจะหลีกเล่ียงสิ่งล่อใจให้ลว่งประเวณี 

(1โครินธ์ 7:2) มีการสอนหลายครัง้ในพระคมัภีร์ใหม่ไม่ให้ลว่งประเวณี (1โครินธ์ 6:13-18; กาลาเทีย 5:19; เอเฟซสั 5:3; โคโลสี 

3:5; 1เธสะโลนิกา 4:3) 

 การร่วมประเวณีกับบุคคลร่วมสายโลหิต คือการมีเพศสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีมีความเก่ียวพนักนัอย่างใกล้ชิด มี

บทบญัญัติย่ีสิบประการเก่ียวกบัเร่ืองนี ้(เลวีนิติ 18:6-18; เฉลยธรรมบญัญัติ 22:30) ชายซึง่มีชู้กบัภรรยาของบิดาตนได้รับโทษคือ

ความตาย (เลวีนิติ 20:11) มีการทําความผิดบาปนีใ้นคริสตจกัรชาวโครินธ์ (1โครินธ์ 5) 

 การร่วมประเวณีกับสัตว์ คือการมีเพศสมัพนัธ์กบัสตัว์ ทัง้บคุคลและสตัว์ท่ีเก่ียวข้องในการนัน้จะได้รับโทษคือความ

ตาย (อพยพ 22:19; เลวีนิติ 18:23; 20:15-16; เฉลยธรรมบญัญติั 27:21) 

 การข่มขืน ได้รับโทษคือความตาย (เฉลยธรรมบญัญติั 22:23-27) 

 ความไม่สะอาด เป็นคํากลางหมายถึงสิ่งใดๆ ท่ีตรงข้ามกบัความไร้มลทิน (2โครินธ์ 12:21; กาลาเทีย 5:19; เอเฟซสั 

4:19; 5:3; โคโลสี 3:5; 1เธสะโลนิกา 4:7; 2เปโตร 2:10) ความไม่สะอาดรวมไปถึงการลามกทกุประเภทดงัท่ีเขียนไว้ในโรม 1:24 

นอกจากนี ้ยงัรวมไปถงึสิง่อ่ืนๆ ท่ีเขียนไว้ในท่ีอ่ืน เช่น การลว่งเกินทางเพศเดก็ 

 ราคะตัณหา รวมไปถึงความไม่บริสทุธิ ตณัหา และการลามกทัง้หลาย ์ (มาระโก 7:22; 2โครินธ์ 12:21; กาลาเทีย 5:19) 

สิ่งท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ลามกหรือมีแนวโน้มท่ีก่อให้เกิดตณัหาและควาบาปทางเพศถืออยู่ในประเภทราคะตณัหาไม่ว่าจะมีการ

กระทําทางเพศขึน้จริงหรือไม่ก็ตาม ดงันัน้สถานท่ีทางโลกซึง่มีบรรยากาศท่ีมีตณัหาและกิจกรรมทางโลกซึ่งกระตุ้นให้เกิดตณัหาก็

อยูใ่นความหมายนี ้ภาพยนตร์ โทรทศัน์ การเต้นรํา เร่ืองราวหรือตลกลามกและภาพโป๊เป็นตวัอย่างของสิ่งท่ีทําให้เกิดราคะตณัหา

ได้ หนงัสือ เพลงและดนตรีบางประเภทก็ทําให้เกิดสิ่งดงักลา่วได้เช่นกนั เราต้องจําไว้เสมอว่าความปรารถนาและความคิดท่ีเต็มไป

ด้วยตณัหาเป็นความบาป พระเยซูตรัสว่าการมองผู้หญิงเพ่ือให้เกิดใจกําหนดัในหญิงนัน้ ก็เป็นการล่วงประเวณีกบัหญิงนัน้แล้ว 

(มทัธิว 5:28) อย่างไรก็ตาม สิ่งลอ่ใจท่ีเข้ามาในใจไม่ใช่ความบาป หากไม่ได้ทําตามสิ่งล่อใจนัน้และไม่ปลอ่ยให้กลายเป็นตณัหา 

(ยากอบ 1:14-15; มทัธิว 4:1-11) 
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 ตอนนี ้เราจะกล่าวถึงเร่ืองการกอดจบู การสวมกอดอย่างสนิทสนมเป็นการกระตุ้นและเร้าอารมณ์ทางเพศ การกอดจูบ

ดงักล่าวอาจนําไปสู่การคิดท่ีเต็มไปด้วยตณัหาและบ่อยครัง้ นําไปสู่การล่วงประเวณี หากจุดประสงค์ของการกอดจูบเป็นเพียง

ความพอใจทางร่างกายและเพ่ือทําให้ตณัหาพอใจ ควรจะหลีกเล่ียงการกอดจบูเสีย เช่น การนดักนัระหวา่งหนุ่มสาว แม้แต่ผู้ ท่ีหมัน้

กนัแล้ว ควรจะมีการควบคมุการจบูและกอดกนั มีการกล่าวถึงเร่ืองการมีนดั การกอดจบูและการควบคมุตวัทางเพศไว้อย่างดีใน

หนงัสือของเฮอร์เบิร์ท เจ ไมล์ส ช่ือว่า Sexual Understanding Before Marriage (เข้าใจเร่ืองเพศก่อนแต่งงาน) (สํานกัพิมพ์  

Zondervan Publishing House 1971)  

 การสาํเร็จความใคร่ การสําเร็จความใคร่ผิดหรือไม่ เป็นคําถามท่ีถามกนัมากและมีความสําคญัในปัจจบุนั พระคมัภีร์

ไมไ่ด้กลา่วอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ดงันัน้เราจะต้องศกึษาเก่ียวกบัคําสอนในพระคมัภีร์โดยทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ท้ายท่ีสดุแล้วบคุคล

จะต้องตอบคําถามนีใ้นใจของตนเอง 

 ในมทัธิว 5:28 พระเยซทูรงสอนวา่ “ผู้ใดมองผู้หญิงเพ่ือให้เกิดใจกําหนดัในหญิงนัน้ ผู้นัน้ได้ลว่งประเวณีในใจกบัหญิงนัน้

แล้ว” เปาโลแนะนําทิโมธีให้หนีจากตณัหาราคะของคนหนุ่ม ให้มีสติท่ีดีและรักษาใจให้บริสทุธิ ์ (1ทิโมธี 1:19; 2ทิโมธี 2:22) เราได้

เหน็แล้ววา่ความคิดท่ีเตม็ไปด้วยตณัหาราคะนัน้เป็นสิง่ตรงกนัข้ามกบัพระวจนะของพระเจ้า การสําเร็จความใคร่มกัจะเก่ียวกบัการ

จินตนาการทางเพศ เราต้องถามตัวเองว่าเราจะสามารถสําเร็จความใคร่โดยไม่ให้เกิดตัณหาราคะในใจเราและไม่ให้เกิดการ

จินตนาการท่ีไม่เหมาะสมได้หรือไม่ อย่างน้อยท่ีสดุ เห็นได้ชดัว่าการจินตนาการเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีไม่ใช่คู่สามี/

ภรรยาของตวัเองเป็นสิ่งท่ีขดักบัการสอนของพระคมัภีร์ นอกจากนี ้เราควรจะถามตวัเองว่าการสําเร็จความใคร่ทําให้ร่างกาย ใจ 

และสติของเราเป็นมลทินหรือไม ่ทําให้เกิดความรู้สกึผิดและความสงสยัหรือไม ่เราต้องแก้ไขสิง่เหลา่นีใ้นชีวิตของเราเอง 

 อีกเหตุผลหนึ่งคือวัตถุประสงค์ของการมีเพศสมัพันธ์ พระเจ้าทรงกําหนดให้เพศสัมพันธ์เป็นส่วนประกอบสําคัญใน

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่างสามีและภรรยา การมีเพศสมัพนัธ์มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและความรักร่วมกัน 

การสําเร็จความใคร่ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ จึงนําเราไปสู่ความคิดท่ีว่าการสําเร็จความใคร่อย่างเป็นนิสยั เป็นประจําหรือการขึน้อยู่กบั

การสําเร็จความใคร่ในทางจิตนัน้ไมใ่ช่แผนการของพระเจ้า 

 หนงัสือ A Love Story (เร่ืองของความรัก) โดยทิม สเตฟฟอร์ด (สํานกัพิมพ์ Zondervan Publishing House) มีทางแก้ท่ี

ดีสําหรับผู้ ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเก่ียวกบัการสําเร็จความใคร่ ผู้แต่งซึ่งเป็นชายโสดกล่าวถึงการอ้างอิงจากพระคมัภีร์ ความ

ต้องการทางจิตใจ ความรู้สกึผิด การจินตนาการและความช่วยเหลือเพ่ือหลีกเล่ียงการสําเร็จความใคร่จนเป็นนิสยั 

 สําหรับข้อสรุปเก่ียวกบัเร่ืองนีคื้อ ท่านควรจะทลูเร่ืองความคิดและการทดลองของท่านต่อพระเจ้า ข้อพระคมัภีร์กล่าวว่า

เราสามารถทําลายความคิดท่ีมีเหตผุลจอมปลอมและน้อมนําความคิดทกุประการให้เข้าอยู่ใต้บงัคบัจนถึงรับฟังพระคริสต์ (2โค

รินธ์ 10:5) อยา่จํากดัอํานาจของพระเจ้า จงเช่ือวา่พระองค์จะทรงให้คําตอบท่ีถกูต้องและให้ความสามารถในการอยู่เหนือความผิด

บาป 

 โสเภณีชาย มีการกล่าวไว้ใน 1โครินธ์ 6:9-10 เป็นความบาปหนึ่งท่ีจะทําให้บคุคลไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า 

โสเภณีชายมกัจะเก่ียวข้องกบัการรักร่วมเพศแต่ไม่เหมือนสกัทีเดียว พระคมัภีร์ฉบบั King James Version เขียนทัง้ “โสเภณีชาย” 

และ “ชายรักร่วมเพศ” ไว้ในข้อพระคมัภีร์ข้างต้น ในภาษากรีก คําวา่โสเภณีชายคือมาลาคอส (malakos) สว่นคําว่าชายรักร่วมเพศ

คืออาร์เซะนอคอยเทส (aresenokoites) เน่ืองจากพระคมัภีร์ใช้คําท่ีแตกต่างกนัสองคําในข้อความเดียวกนั แสดงให้เห็นความคิด

สองอย่างท่ีแตกต่างกนั หนงัสือ Interlinear Greek-English New Testament (พระคมัภีร์ใหม่กรีก-องักฤษสลบับรรทดั) แปลคํา

แรกว่า “ผู้ ท่ีมวัเมาในกาม” และคําท่ีสองว่า “คนเลน่สวาท” สตรองค์แปลคําว่ามาลาคอสว่า “น่ิม เช่น (เสือ้ผ้า)เนือ้น่ิม และโสเภณี

ชาย” โสเภณีชายคือเด็กชายท่ีถกูกกัตวัไว้เพ่ือจดุประสงค์เน่ืองจากความวิตถารทางเพศ ในบทอ่ืนๆ คํานีแ้ปลได้ว่า “อ่อนน่ิม” ใช้

กบัเคร่ืองแต่งตวัท่ีอ่อนน่ิมหรือเสือ้ผ้าท่ีอ่อนน่ิม (มทัธิว 11:8; ลกูา 7:25) พระคมัภีร์หมายถึงผู้ชายท่ีทําตวัเหมือนผู้หญิงซึง่รวมไป

ถงึผู้ชายท่ีแตง่ตวัเหมือนผู้หญิงหรือใสเ่สือ้ผ้าท่ีออกแบบมาเหมือนเสือ้ผ้าของผู้หญิง พฤติกรรมเช่นนีแ้สดงออกอย่างเห็นได้ชดัมาก

ท่ีสดุใน กะเทย ซึ่งถกูตําหนิอย่างชดัเจนในเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 ข้อพระคมัภีร์ดงักล่าวห้ามทัง้ผู้ชายและผู้หญิงไม่ให้สวมใส่
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เคร่ืองแต่งกายของเพศตรงข้าม (ดบูทท่ี 6) ในทํานองเดียวกนั เปาโลสอนไม่ให้ผู้ชายไว้ผมยาวและไม่ให้ผู้หญิงไว้ผมสัน้ (1โครินธ์

11:14-15) (ดบูทท่ี 7) เม่ือพิจารณาถึงข้อพระคมัภีร์เหลา่นีแ้ล้ว เห็นได้ชดัว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มีความแตกต่างระหว่าง

เพศ ผู้ชายไมค่วรจะมีทา่ทางเหมือนผู้หญิง และผู้หญิงไมค่วรจะมีลกัษณะทา่ทาง ความประพฤติหรือแตง่กายเหมือนผู้ชาย 

 การรักร่วมเพศ หรือเรียกอีกอย่างว่าการเล่นสวาทระหว่างผู้ชายกบัผู้ชาย (sodomy) หากหมายถึงผู้หญิงกบัผู้หญิง

เรียกวา่การเลน่เพ่ือนระหวา่งผู้หญิงกบัผู้หญิง (lesbianism) พระคมัภีร์บรรยายไว้อยา่งชดัเจนและกลา่วโทษการกระทําดงักลา่วใน

หลายแห่ง เน่ืองจากหวัข้อนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ในปัจจบุนั ขอให้เราศกึษาพระคมัภีร์ในด้านท่ีเก่ียวข้อง บทบญัญัติกล่าวว่าโทษของการ

รักร่วมเพศคือความตาย (เลวีนิติ 20:13) การรักร่วมเพศเป็นสิ่งพงึรังเกียจ เป็นหนึ่งในสิ่งท่ีจะทําให้คนทัง้หลายไม่ได้ไปสวรรค์ (เลวี

นิติ 18:22; วิวรณ์ 21:27) ทัง้โสเภณีและคนเลน่สวาทเป็นสิง่พงึรังเกียจเป็นอย่างมากจนกระทัง่เงินท่ีได้จากการกระทําของพวกเขา

ไม่สามารถนํามายงัวิหารของพระเจ้า (เฉลยธรรมบญัญัติ 23:17-18) วลี “ค่าจ้างจากหมา” ท่ีอยู่ในข้อพระคมัภีร์นีใ้ช้ห้ามไม่ให้

ถวายเงินจากโสเภณีชายหรือคนเลน่สวาทตอ่พระเจ้า คริสตจกัรในพระคมัภีร์ใหมใ่ช้คําสอนในพระคมัภีร์เก่าท่ีไม่เห็นด้วยกบัการรัก

ร่วมเพศเม่ือตดัสินใจให้ละเว้นจากการลว่งประเวณีซึง่เป็นคําท่ีรวมถึงการกระทําทางเพศท่ีผิดบทบญัญัติทัง้หมด (กิจการ 15:19-

29)  

 ตวัอย่างท่ีคุ้นเคยกนัมากเก่ียวกบัการรักร่วมเพศตวัอย่างหนึ่งคือเร่ืองของเมืองโสโดม (ปฐมกาล 19:4-11) เม่ือทตูสวรรค์

สององค์มาเย่ียมโลทในร่างของมนษุย์ ชายชาวเมืองโสโดมพยายามท่ีจะทําร้ายทางเพศทตูสวรรค์ทัง้สอง พวกเขาบอกให้โลทนํา

ตวัแขกของเขาออกมาก “เราจะได้สมสูก่บัเขา” เม่ือโลทปฏิเสธ พวกเขาขู่ท่ีจะทําให้เขาเจ็บย่ิงกว่าแขกของเขาเสียอีก พวกเขาไม่

ยอมเอาตวัลกูสาวบริสทุธิสองคนของโลทไปแทนทูตสวรรค์ ในท่ีสดุทูตสวรรค์ดึงโลทกลบัเข้ามาในบ้าน ปิดประตูและทําให้คน์

เหลา่นัน้ตาบอดไป แม้ในตอนนัน้ชายเหลา่นัน้ “เท่ียวคลําหาประตจูนอ่อนใจ” แน่นอนทีเดียวการรักร่วมเพศเป็นหนึ่งในความบาป

สําคญัท่ีเป็นเหตใุห้พระเจ้าทรงทําลายเมืองโสโดม บางคนอ้างว่าความบาปของชายเหล่านัน้เป็นเพียงการไม่ต้อนรับแขกมากกว่า

การรักร่วมเพศ ความคิดเช่นนีข้ดัแย้งกบัยดูา 7 ท่ีกลา่วเก่ียวกบัความบาปของคนเหลา่นัน้ไว้ว่า “มวัเมาในกามวิตถาร” ซึง่เป็นการ

อ้างถึงการรักร่วมเพศอย่างชดัเจน ตามจริงแล้วยดูากลา่วว่าเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์และเมืองท่ีอยู่รอบๆ ถกูทําลายด้วยไฟเพ่ือ

เป็นตวัอย่างแก่เราเพราะการประพฤติชัว่และการมวัเมาในกามวิตถารของพวกเขา (ด ู2เปโตร 2:6-22) นอกจากนี ้พระเจ้าทรง

ตดัสนิพระทยัท่ีจะทําลายเมืองเหลา่นัน้ก่อนท่ีทตูสวรรค์จะไปเมืองโสโดมเสียอีก 

 เร่ืองราวคล้ายคลงึกนัมีอยู่ในผู้วินิจฉยั 19:22-25 ชายชาวเมืองกิเบอาห์ เป็นคนเบนยามิน ซึง่พระคมัภีร์เรียกพวกเขาว่า 

“คนอนัธพาล” พยายามท่ีจะทําร้ายแขกชายคนหนึ่งในเมืองนัน้ พวกเขาระงบัโทสะได้ก็เม่ือชายคนนัน้อนญุาตให้พวกเขาเอาตวั

เมียน้อยของตนไปได้ซึง่พวกเขาข่มขืนจนหญิงนัน้เสียชีวิต คนเผ่าอ่ืนๆ ต้องการให้ประหารชีวิตชายเหลา่นีแ้ต่คนเบนยามินปกป้อง

พวกเขา สงครามกลางเมืองจงึเกิดขึน้ซึง่ทําลายเผา่เบนยามินเกือบจะทัง้หมด 

 เหตกุารณ์ในพระคมัภีร์เก่าอีกเหตกุารณ์หนึง่ซึง่ไมไ่ด้บรรยายเก่ียวกบัการรักร่วมเพศไว้อยา่งชดัเจน แต่กลา่วไว้อย่างหนกั

แน่นวา่มีการรักร่วมเพศเก่ียวข้อง โนอาห์เมาเหล้าองุ่นและนอนเปลือยกายอยู่ท่ีเต็นท์ของเขา (ปฐมกาล 9:20-27) พระคมัภีร์กลา่ว

ว่าลกูชายคนหนึ่งซึง่คือฮาม เห็นโนอาห์เปลือยกายและไปบอกกบัพ่ีน้องของเขา เชมกบัยาเฟทจึงเข้ามาข้างในและปกปิดกายของ

บิดา เม่ือโนอาห์ต่ืนขึน้ “[ท่าน] รู้ว่าบตุรคนสดุท้องทํากบัท่านอย่างไร” โนอาห์แช่งฮามโดยกล่าวว่าลกูหลานของฮามจะเป็นทาส

ของเชมและยาเฟท ขอให้สงัเกตว่าโนอาห์รู้ว่ามีบางสิ่งเกิดขึน้ นอกจากนี ้ ถ้อยคําดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าฮามได้กระทําการ

บางอย่าง การแช่งสาปและการลงโทษชีใ้ห้เห็นว่ามีการกระทําท่ีผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงขึน้ หากฮามเพียงแต่มองดบูิดาของเขา 

จะไม่เป็นความผิดท่ีร้ายแรงนกั โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสงัคมตะวนัออกท่ีครอบครัวใกล้ชิดกนัมากและไม่มีความเป็นสว่นตวัเหมือน

เช่นสงัคมตะวนัตก หากไม่เก่ียวข้องกบัการรักร่วมเพศโดยตรงแล้ว อย่างน้อยท่ีสดุก็มีความเป็นไปได้ว่า มีการกระทําดงักล่าวใน

สถานการณ์เช่นนัน้ทําให้การกระทําของฮามเป็นการละเมิดท่ีร้ายแรง 

 มีการอ้างอ่ืนๆ เก่ียวกบัการรักร่วมเพศในพระคมัภีร์เก่า กษัตริย์อาสา เยโฮชาฟัทและโยสิยาห์กําจดัคนเล่นสวาทออกไป

จากแผ่นดินยดูาห์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งการปฏิรูป (1พงศ์กษัตริย์ 15:12; 22:46; 2พงศ์กษัตริย์ 23:7) 
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หนึง่ในความบาปท่ีย่ิงใหญ่ของยดูาห์คือการปลอ่ยให้เด็กชายถกูขายเป็นโสเภณี (โยเอล 3:3) ความหมายของข้อพระคมัภีร์เหลา่นี ้

ก็คือคนเลน่สวาทดําเนินกิจกรรมของตนเหมือนเช่นส่วนหนึ่งในการบชูาตามอย่างของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ศาสนาอ่ืนๆ สว่นใหญ่ใน

เวลานัน้ใช้ทัง้การรักร่วมเพศและโสเภณีหญิงเป็นสว่นของการบชูาในทางศาสนา บางคนกลา่วว่า นัน่เป็นเหตผุลเดียวว่าทําไมการ

รักร่วมเพศจึงถูกกล่าวโทษในพระคมัภีร์เก่า อย่างไรก็ตาม การกล่าวเช่นนัน้ไม่สามารถอธิบายข้อพระคัมภีร์ในพระคมัภีร์ใหม่

ทัง้หมดได้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงข้อพระคมัภีร์ในโรม 

 ในโรมบทท่ี 1 เปาโลให้คําอธิบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการท่ีมนษุยชาติหนัไปจากพระเจ้าทีละเลก็ทีละน้อย เปาโลเร่ิมอธิบาย

ด้วยการแสดงให้เห็นว่ามนษุย์ทกุคนสามารถรู้ได้สองสิ่ง นัน่คือการมีอยู่ของพระเจ้าและฤทธิเดชอํานาจ์ ของพระเจ้า ดงันัน้มนษุย์

จึงไม่มีข้อแก้ตวัเลย (โรม 1:20) มนษุย์รู้จกัพระเจ้าแต่ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกบัท่ีทรงเป็นพระเจ้าหรือรู้สึก

ขอบพระคณุพระองค์ พวกเขาหนัไปจากพระเจ้าและเร่ิมบชูารูปสิง่ท่ีทรงสร้างแทนท่ีจะนมสัการพระองค์ (ข้อ 21-23) ดงันัน้พระเจ้า

จึงทรงปล่อยเขาให้ทําการโสโครก “ให้เขากระทําสิ่งซึ่งน่าอปัยศทางกายต่อกนั” (ข้อ 24) เน่ืองจากพวกเขาบชูาสิ่งท่ีทรงสร้าง

มากกว่านมสัการพระผู้สร้าง พระเจ้าทรงปลอ่ยให้เขามี “กิเลสตณัหาอนัน่าอปัยศ” ผู้หญิงเปล่ียนความสมัพนัธ์ตามธรรมชาติ ให้

ผิดธรรมชาติไป (ข้อ 26) เช่นเดียวกนั ผู้ชายก็เลิกการสมัพนัธ์กบัผู้หญิงให้ถกูตามธรรมชาติเช่นกนัและเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะ

ตณัหาท่ีมีต่อกนั “ผู้ชายกบัผู้ชายด้วยกนัประกอบกิจอนัชัว่ช้าอย่างน่าละอาย” (ข้อ 27) เพราะเขาไม่เห็นสมควรท่ีจะรู้จกัพระเจ้า 

พระองค์จงึทรงปลอ่ยให้เขามีใจชัว่ (ข้อ 28) 

 ข้อพระคมัภีร์นีส้อนอะไรเรา เราได้รู้ว่าการรักร่วมเพศเป็นความเลวทรามสดุท้ายซึ่งเป็นผลจากการท่ีมนษุย์แยกตนออก

จากพระเจ้าหลงัจากท่ีได้รู้จักพระองค์ การรักร่วมเพศเป็นการบูชาสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้นั่นก็คือร่างกาย การรักร่วมเพศเป็นสิ่งผิด

ธรรมชาติซึ่งหมายความว่าการรักร่วมเพศเป็นการทําลายแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า เม่ือกลบัไปดท่ีูวตัถปุระสงค์ของ

การแต่งงาน เราจะเห็นได้ว่าการรักร่วมเพศไม่ทําให้เกิดการสืบพนัธุ์ ไม่ได้ทําให้หญิงคอยช่วยเหลือชาย ไม่ได้รวมชายและหญิงไว้

เป็นเนือ้เดียวกนัและเกือบจะไมเ่คยเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีคูส่มรสเพียงคนเดียว 

 ข้อพระคมัภีร์ในโรมอธิบายเก่ียวกบัการรักร่วมเพศในหมู่ชายด้วยกนัและหญิงด้วยกนัไว้อย่างชดัเจนและกล่าวโทษการ

กระทําเช่นนัน้ว่าเป็นผลจากการหนัไปจากพระเจ้า ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าผู้ รักร่วมเพศเป็นผู้ ท่ีหนัไปจากพระเจ้า ในฐานะบคุคล

คนหนึ่ง คนผู้นัน้ไม่ได้เป็นคนบาปมากไปกว่าคนอ่ืนๆ แต่หมายความถึงยคุแห่งการหนัไปจากพระเจ้า และยคุนีนํ้าไปสู่การรักร่วม

เพศท่ีเพิ่มมากขึน้ กาลสดุท้ายนําไปสู่ความบาปนีม้ากขึน้ การรักร่วมเพศมีมากขึน้ๆ เม่ือสงัคมอยู่ห่างไกลพระเจ้าออกไปเร่ือยๆ 

เม่ือบ้านและการแต่งงานแตกร้าว เม่ือผู้หญิงแย่งชิงหน้าท่ีของผู้ ชาย เม่ือผู้ ชายละเลยหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนและเม่ือ

วิญญาณชัว่มีอิสระในการทําการต่างๆ มากขึน้ การรักร่วมเพศจึงไม่ได้เป็นสญัญาณของความผิดบาปส่วนตวัท่ีพิเศษ แต่เป็นผล

และเป็นสญัญาณของยคุชัว่ร้ายท่ีเราอาศยัอยูนี่ ้

 นอกจากนี ้ข้อพระคัมภีร์อ่ืนๆ ในพระคัมภีร์ใหม่ได้ถือว่าการรักร่วมเพศเป็นความบาป คนรักร่วมเพศจะไม่มีส่วนใน

แผ่นดินของพระเจ้า (1โครินธ์ 6:9) คําท่ีใช้ในข้อพระคมัภีร์ดงักลา่วในพระคมัภีร์ใหม่คือ “ชายรักร่วมเพศ” ในฉบบั King James 

Version “คนรักร่วมเพศ” ในฉบบั Revised Standard Version “ผู้ รักร่วมเพศ” ในฉบบั Amplified Bible และ”คนเลน่สวาท” ใน 

Interlinear Greek-English New Testament คําเหลา่นีแ้สดงความหมายไว้อย่างชดัเจนและไม่กํากวมแม้แต่น้อย ข้อพระคมัภีร์

อ่ืนๆ ตําหนิ “ชายรักร่วมเพศ” และคนท่ี “ไร้มนษุยธรรม” (1ทิโมธี 1:10; 2ทิโมธี 3:3) 2ทิโมธี 3:3 เป็นสิ่งหนึ่งท่ีจะเกิดขึน้ในวาระ

สดุท้าย ด้วยเหตนีุก้รุงเยรูซาเลม็จะมีช่ือว่าเมืองโสโดมและเมืองอียิปต์ในเวลาแห่งความทกุขเวทนา (วิวรณ์ 11:8) อีกนยัหนึ่งคือ 

มหานครนัน้จะเป็นศูนย์กลางของความวิตถารทางเพศและการผิดประเวณีทางวิญญาณ ท้ายท่ีสุด เราควรจําไว้ว่าคําว่า “การ

โสโครก” ซึง่มีการใช้อยู่หลายครัง้ในพระคมัภีร์ใหม่หมายถึงการทําผิดศีลธรรม การวิตถารและการรักร่วมเพศ (2โครินธ์ 12:21; กา

ลาเทีย 5:19; เอเฟซสั 4:19; 5-3; โคโลสี 3:5; 1เธสะโลนิกา 4:7; 2เปโตร 2:10) ความหมายเหลา่นีส้ามารถศกึษาได้จากโรม 1:24 

 เราสามารถสรุปได้ว่าการรักร่วมเพศเป็นความบาปเหมือนเช่นการโกหกหรือการขโมย การรักร่วมเพศไม่ใช่โรคหรือวิถี

ชีวิตอีกทางหนึง่ เน่ืองจากการรักร่วมเพศมีมากขึน้และเหน็กนัอยูใ่นกาลสดุท้ายนี ้จงึมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องเข้าใจเร่ืองนีใ้ห้
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มากขึน้ ประการแรก เราต้องเข้าใจสาเหตบุางประการของการรักร่วมเพศ แน่นอนวา่การรักร่วมเพศเป็นผลของการท่ีบคุคลใช้ความ

ต้องการของตนในการเลือกความบาป การรักร่วมเพศเกิดจากธรรมชาติท่ีมีความบาปของมนษุย์และเกิดจากการทํางานของมารใน

ชีวิตท่ีไม่เช่ือฟัง อย่างไรก็ตาม นอกจากเหตุผลทางวิญญาณเพียงอย่างเดียวแล้ว มีปัจจัยบางประการท่ีทําให้บุคคลบางคนมี

แนวโน้มไปทางรักร่วมเพศมากกว่าความบาปอย่างอ่ืน อาจเน่ืองด้วยลกัษณะของวฒันธรรม ลกัษณะนิสยัหรือร่างกายท่ีทําให้

บคุคลอ่อนแอกว่าคนอ่ืนเหมือนเช่นบางคนท่ีมีแนวโน้มติดสรุามากกว่าคนอ่ืน แต่สิ่งเหลา่นีส้ามารถท่ีจะเอาชนะได้ แน่นอนว่าไม่มี

หลกัฐานพิสจูน์ว่าการรักร่วมเพศเป็นสิ่งท่ีเป็นมาแต่กําเนิด การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการรักร่วมเพศไม่ได้เป็น

กรรมพนัธุ์ จึงไม่ถกูต้องท่ีจะพดูว่า “ผม/ดิฉนัเกิดมาเป็นเช่นนัน้อยู่แล้ว” หรือ “พระเจ้าทรงสร้างผม/ดิฉนัให้เป็นเช่นนัน้” พระเจ้าจะ

ไม่ยติุธรรมหากพระองค์ทรงสร้างคนหนึ่งขึน้มาในแบบหนึ่งและลงโทษเขาท่ีเป็นเช่นนัน้ อย่างไรก็ตาม มีสาเหตทุางจิตวิทยาและ

สิ่งแวดล้อมท่ีทําให้เกิดการรักร่วมเพศ เราต้องใส่ใจสิ่งเหลา่นีเ้พ่ือท่ีจะช่วยป้องกนัและให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการรักร่วมเพศได้ เรา

ตระหนกัดีว่าปัจจยัเหล่านีไ้ม่ใช่ข้อแก้ตวัในการดําเนินการรักร่วมเพศต่อไป เพราะปัจจยัท่ีคล้ายคลงึกนัช่วยทําให้เกิดอาชญากร 

คนติดสรุา คนโกหก โสเภณีและอ่ืนๆ  

 ทุกสงัคมรวมทัง้วัฒนธรรมโบราณต่างๆ ท่ีนักมานุษยวิทยาได้ศึกษานัน้มีเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการรักร่วมเพศ 

แน่นอนวา่เราสามารถกลา่วเช่นนัน้ได้ในเร่ืองความบาปอ่ืนๆ ด้วย น่าสนใจว่าจากการศกึษา สงัคมสว่นใหญ่มีการรักร่วมเพศในหมู่

หญิงน้อยมาก และการรักร่วมเพศในหมู่ชายแบบเฉพาะเจาะจงและตลอดชีวิตไม่มีอยู่เลย ข้อควรสงัเกตอีกประการหนึ่งคือโสเภณี

ชายและการรักร่วมเพศไม่จําเป็นต้องเหมือนกนั ชายรักร่วมเพศจํานวนมากไม่แสดงลกัษณะของผู้หญิงมากไปกว่าผู้ชายคนอ่ืนๆ 

และชายรักร่วมเพศจํานวนมากเป็นผู้ ท่ีชอบทัง้เพศชายและหญิง และสว่นใหญ่มีประสบการณ์ทางเพศกบัเพศตรงข้าม 

 นกัจิตวิทยาได้ระบุสิ่งต่างๆ ท่ีช่วยทําให้เกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศ โดยทัว่ไป เด็กมีแนวโน้มท่ีจะรักร่วมเพศหากเด็กชาย

หรือหญิงนัน้เลียนแบบพ่อแม่เพศท่ีไม่เหมือนตน ซึง่ปกติเกิดขึน้เม่ือเด็กไม่สามารถแยกแยะพ่อแม่ท่ีเพศเหมือนตนได้ ตวัอย่างเช่น

เม่ือพ่อไม่อยู่บ้าน หยาบคาย ไม่มีความสามารถและอ่อนแอ หรือเด็กกลวัและเกลียดพ่อ มีโอกาสเป็นอย่างมากท่ีลกูชายจะทําตวั

เหมือนกบัแม ่นอกจากนี ้อาจเกิดขึน้เม่ือแมรั่กเดก็ แตช่อบควบคมุและชอบขู่เข็ญ สิง่นีอ้าจเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัเด็กชายอย่าง

ไม่รู้ตวั เด็กชายอาจเรียนรู้ท่ีจะทําตวัตามบทบาทเพศหญิง อาจเรียนรู้ท่ีจะกลวัการพบเจอผู้หญิงคนอ่ืน อาจไม่พอใจกบัการขู่เข็ญ

ของแม่หรือรู้สึกไร้ความสามารถเม่ือเทียบกบัแม่ของตนและรู้สึกเช่นนีก้บัผู้หญิงทัว่ๆ ไป เด็กชายอาจเห็นว่าผู้หญิงทกุคนนัน้เป็น

บุคคลท่ีแตะต้องไม่ได้เหมือนกับแม่ของตน หรืออาจรู้สึกซ่ือสตัย์กับแม่มากจนไม่สามารถมีความสมัพันธ์ท่ีปกติกับหญิงอ่ืนได้ 

ปฏิกิริยาใดๆ เหลา่นีอ้าจนําไปสูก่ารรักร่วมเพศได้ 

 อิทธิพลท่ีสําคญัอีกประการหนึง่คือประสบการณ์ครัง้แรกและการรู้เก่ียวกบัเร่ืองเพศ การเผชิญกบัคนรักร่วมเพศครัง้แรกมี

แนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมหลงัจากนัน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเด็กรู้สกึพอใจกบัประสบการณ์นัน้ ความรักครัง้แรกท่ีจบลงอย่าง

ล้มเหลว หรือมีลกูนอกสมรสหรือมีการทําแท้งอาจทําให้เกิดความรู้สึกถกูปฏิเสธ ความรู้สึกผิดและความกลวัท่ีอาจผลกัให้บคุคล

ออกห่างจากเพศตรงข้าม ความรู้สกึไร้ประสิทธิภาพทางเพศอาจเป็นสาเหตไุด้เช่นกนั ท้ายท่ีสดุ การแยกตวัในวยัรุ่นมีอิทธิพลเป็น

อย่างมาก การขาดเพ่ือนเพศเดียวกันท่ีเข้ากันได้และการขาดการทํากิจกรรมทั่วไปกับเพ่ือนเพศเดียวกันอาจทําให้เกิดความ

ต้องการมิตรภาพและการยอมรับซึง่ภายหลงัได้รับจากพวกรักร่วมเพศ นอกจากนี ้การแยกตวัและการถกูเยาะเย้ยจากเพ่ือนฝงูอาจ

นําวยัรุ่นไปสูก่ารติดตอ่และความสมัพนัธ์กบัพวกรักร่วมเพศซึง่มีอิทธิพลกบัเดก็ได้ง่าย 

 การเข้าใจถึงสาเหตเุหล่านีช้่วยให้ศิษยาภิบาลป้องกนั แก้ไขหรืออย่างน้อยท่ีสดุขดัขวางเหตกุารณ์ท่ีไม่ดีไม่ให้เกิดขึน้ได้ 

นอกจากนี ้ยงัช่วยในการให้คําปรึกษาหากสามารถชีใ้ห้บคุคลเห็นสาเหตขุองพฤติกรรมของเขาได้ หากทําให้บคุคลเช่ือว่าเขาไม่ได้

เกิดมาเป็นเช่นนัน้ แตมี่อิทธิพลท่ีทําให้เขาเป็นเช่นนัน้และแสดงให้เขาเห็นว่าจะเปล่ียนพฤติกรรมและนิสยัด้วยความช่วยเหลือจาก

พระเจ้าได้อยา่งไร นอกจากนี ้ยงัเป็นการช่วยพอ่แมใ่ห้ฝึกและเลีย้งลกูในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเราเห็นว่ามี

ความจําเป็นมากเพียงใดท่ีพ่อจะพฒันาความสมัพนัธ์ส่วนตวัท่ีอบอุ่นกบัลกูชาย เพ่ือท่ีภรรยาจะไม่ชิงอํานาจภายในบ้านไปและ

เพ่ือท่ีลกูชายจะได้มีมิตรภาพท่ีเหมาะสมกับเพ่ือนเด็กชายรุ่นเดียวกัน ลกูชายไม่ควรจะได้รับการพะนอ ตามใจมากเกินไปและ
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ปกป้องมากเกินไปโดยเฉพาะอยา่งย่ิงจากแม ่นอกจากนี ้เราต้องจําไว้วา่ทกุวนันีเ้ราไม่สามารถไว้ใจสงัคมและระบบโรงเรียนในการ

ปลกูฝังในด้านเพศท่ีถกูต้องได้อีกต่อไป พ่อแม่และคริสตจกัรจะต้องฝึกเด็กในเร่ืองความแตกต่างระหว่างเพศ บทบาททางเพศท่ี

แตกต่างและความสมัพนัธ์ระหว่างเพศท่ีเหมาะสม เด็กและคนหนุ่มสาวของเราต้องได้รับการสอนว่าควรจะหลีกเล่ียงสถานการณ์

เช่นไรและจะหลีกเล่ียงได้อย่างไร พวกเขาจะต้องได้รับการปกป้องจากสถานการณ์และคนท่ีอาจมีอิทธิพลกบัพวกเขาในทางท่ีผิด

ได้ในขัน้ตอนสําคญัตา่งๆ ในชีวิต 

 เราขอเน้นวา่สภาพแวดล้อมต่างๆ เหลา่นีไ้ม่ได้ทําให้การรักร่วมเพศเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง เหตผุลประการหนึ่งคือความผิดบาป

ท่ีเป็นนิสยัทุกอย่างอาจได้รับการสนับสนุนหรืออาจมีเหตุบางส่วนจากความกดดนัของสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ท่ีเลวร้าย 

บุคคลยงัคงมีความสามารถในการตดัสินว่าอะไรถกูหรือผิดและยงัคงมีใจอิสระในการเลือกสิ่งต่างๆ เพ่ือตวัเองได้ เราไม่ควรจะ

ละเลยหรือไม่ให้ความสําคญักบัอํานาจทางฝ่ายวิญญาณท่ีเก่ียวข้อง คนจํานวนมากได้เอาชนะสถานการณ์คล้ายคลงึกนั แม้แต่ผู้

ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกับพวกรักร่วมเพศและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีทําให้เกิดคนรักร่วมเพศได้ นอกจากนัน้ พระเจ้าจะทรงให้

ฤทธิอํานาจในการเอาชนะโดยผา่นทางพระวิญญาณบริสทุธิหากบคุคลยอมจํานนตอ่พระองค์์ ์  

 การรักร่วมเพศเป็นกําลงัท่ีมีอํานาจมาก เหตผุลหนึง่ก็คือการรักร่วมเพศเป็นผลของประสบการณ์ต่างๆ ในวยัเด็กท่ียากจะ

ลบล้าง นอกจากนี ้โดยปกติแล้วการรักร่วมเพศพฒันาโดยใช้เวลายาวนานในชีวิตของบคุคลและกลายเป็นนิสยัท่ีฝังลกึเข้าไป ใน

หลายๆ กรณี หากไมใ่ช่กรณีสว่นใหญ่แล้ว มีเร่ืองวิญญาณเก่ียวข้อง บคุคลอาจต้องการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงแต่ไม่สามารถทํา

ได้ หลายสิง่แสดงให้เหน็วา่การรักร่วมเพศมกัจะเก่ียวข้องกบัวิญญาณชัว่ร้ายเป็นอยา่งมาก ประการแรก การรักร่วมเพศเป็นสิ่งยาก

ท่ีจะเอาชนะได้ ประการท่ีสอง การนมสัการของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าแพร่หลายในกาลสดุท้ายแสดงให้เห็นว่าการรักร่วมเพศเก่ียวข้อง

กบักิจกรรมของวิญญาณบางอย่างท่ีเพิ่มขึน้และยบัยัง้ไม่ได้ ประการท่ีสาม มีกรณีท่ีคริสเตียนท่ีรักต่างเพศกลายเป็นคนรักร่วมเพศ

หลงัจากท่ีหนัไปจากพระเจ้า แต่เดิมพวกเขาไม่มีแนวโน้มท่ีจะเป็นเช่นนัน้แต่เน่ืองจากการหนัไปจากพระเจ้า พวกเขาเปิดตนเอง

ออกสูว่ิญญาณทัง้หลายจากนรก หลงัจากนัน้ ก็เป็นท่ีรู้กนัดีวา่คนรักร่วมเพศสว่นใหญ่สามารถบอกได้โดยทนัทีว่าใครอีกท่ีเป็นพวก

รักร่วมเพศ แม้วา่จะไมมี่การส่ือสารแบบมีสติหรือแบบภายนอกก็ตาม เป็นไปได้ท่ีจะพฒันาการสงัเกตพวกรักร่วมเพศ 

 ดงันัน้ เราเห็นว่าการรักร่วมเพศเป็นกําลงัท่ีแข็งแกร่งท่ีต้องจดัการทางฝ่ายวิญญาณพอๆ กบัทางฝ่ายธรรมชาติ ในกรณี

สว่นใหญ่ การรอดพ้นอย่างแท้จริงเป็นขัน้ตอนท่ียาวนานและยากเหมือนเช่นความบาปท่ีเป็นนิสยัอ่ืนๆ บางคนอาจได้รับชยัชนะท่ี

สมบรูณ์แบบและไม่ถกูรบกวนอีกเลย ในขณะท่ีบางคนต้องระวงัไม่ให้ตวัเองมีโอกาสประสบกบัสิ่งยัว่ยวนท่ีไม่จําเป็น การเอาชนะ

เกิดขึน้ได้ด้วยการอธิษฐานและการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิอย่าง์ แท้จริง การรอดพ้นอย่างแท้จริงสามารถเกิดขึน้ได้และ

ควรจะทําให้เกิดขึน้ จะต้องมีความอดทน ความตัง้ใจในการเอาชนะและความรักต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง สดดีุ 37:4 เหมาะสมเป็น

อย่างย่ิง “จงปีติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน” ขัน้ตอนแรกจะต้องรอดพ้นจากความต้องการ

ในทางรักร่วมเพศ การรักร่วมเพศเป็นนิยามในด้านการปฏิบติั ดงันัน้หากบุคคลไม่ข้องเก่ียวกับการกระทําในทางรักร่วมเพศอีก

ต่อไปหรือไม่สนองความคิดตัณหาในทางดังกล่าว เขาก็จะไม่ใช่พวกรักร่วมเพศ ขัน้ตอนต่อมาคือพระเจ้าทรงประทานความ

ต้องการในการรักต่างเพศท่ีปกติซึ่งพระองค์ทรงประสงค์ให้ทกุคนมี บคุคลนัน้ต้องไม่ยอมรับการรักร่วมเพศว่าเป็นส่วนสําคญัของ

ลักษณะนิสัยของตน แต่คิดว่าการรักร่วมเพศซึ่งเป็นนิสัยท่ีเกิดจากการเรียนรู้และจากการเลือก (ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม) 

สามารถถกูกําจดัไปได้ เขาเป็นคนรักร่วมเพศเพียงเพราะว่าเขาเลือกท่ีจะกระทําการรักร่วมเพศ เม่ือเขาหยดุการกระทําเช่นนัน้ เขา

ก็ไมเ่ป็นพวกรักร่วมเพศ 

 พวกรักร่วมเพศเป็นคนเหมือนคนอ่ืนๆ พวกเขาควรได้รับการปฏิบติัท่ีปกติด้วยมิตรภาพและความเคารพ เราไม่ควรจะ

มองพวกเขาด้วยการเยาะเย้ยและดถูกู แตค่วรจะแสดงความรักและความห่วงใยของคริสเตียน ไม่ควรจะประณามพวกเขาเป็นการ

ส่วนตวัมากไปกว่าความบาปอ่ืนๆ คนรักร่วมเพศอาจจริงใจเป็นอย่างมาก กระหายหาพระเจ้าและมีศีลธรรมสงูในด้านอ่ืนๆ เขา

มกัจะโดดเด่ียวและสิน้หวงั โดยปกติเขาผ่านช่วงเวลาท่ีเจ็บปวดเพราะเกลียดตนเอง ผิดหวงัและหมดหวงัจนกระทัง่ความรู้ผิดชอบ

กลายเป็นผลกระทบท่ีเลวร้ายต่อตัวเขา หน้าท่ีของเราคือเข้าถึงพวกเขาและบอกพวกเขาเก่ียวกับประสบการณ์ในการรับพระ



72 

วิญญาณบริสทุธิ พวกเขาจะได้รับอํานาจในการเปล่ียนแปลงตวัเองจากประสบการณ์ดงักล่าวเท่านัน้์  ดงันัน้ สมาชิกคริสตจกัรไม่

ควรจะประณามพวกเขาหรือพยายามท่ีจะเปล่ียนพวกเขาด้วยตวัเอง ไม่ควรจะกีดกนัพวกเขาจากการประชุมของคริสตจกัรหาก

พวกเขาไม่ได้เป็นอนัตรายต่ออนชุนอย่างแท้จริง ทัง้นี ้คงจะเป็นกรณีของสมาชิกคริสตจกัรทัว่ไปท่ีรู้ตวัว่าเป็นคนรักร่วมเพศและไม่

ยอมกลบัใจใหม ่อนัตรายจะมาจากภายในมากกวา่ภายนอก 

 การรักร่วมเพศเป็นอนัตรายในคริสตจกัรทกุวนันีอ้ย่างแท้จริง คริสตจกัรคณะใหญ่ๆ มากมายได้สถาปนาคนรักร่วมเพศ

เป็นผู้ รับใช้ วนัหนึ่งศาลอาจจะให้สิทธิพวกรักร่วมเพศเป็นสมาชิกและผู้ รับใช้โดยไม่สนใจกฎของคริสตจกัร์ เลยก็ได้ ศิษยาภิบาล

ควรดูแลคริสตจักรของตนให้ดี ควรจะสอนและเทศนาต่อต้านการรักร่วมเพศ ควรจะมีการประชุมผู้ชายและการประชุมผู้หญิง

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการประชมุสําหรับอนชุนเพ่ือชีแ้จงเร่ืองนีใ้ห้ชดัเจน ศิษยาภิบาลควรจะพบปะพดูคยุกบัอนชุนชายในเร่ืองการนดั

พบเด็กสาว การกอดจบู การล่วงประเวณี การรักร่วมเพศและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั ควรจะเปิดโอกาสให้พวกเขาถามคําถาม

อยา่งตรงไปตรงมา ในทํานองเดียวกนั ภรรยาของศิษยาบาลควรจะพบปะพดูคยุกบัเดก็สาว ควรจะสอนไมใ่ห้ทําตวัผิดเพศและแต่ง

กายเหมือนผู้ชาย และไมค่วรอนญุาตให้คนท่ีมีพฤติกรรมดงักลา่วทํางานในคริสตจกัร ควรจะสอนอย่างถกูต้องเก่ียวกบัสิทธิสตรี (ดู

บทท่ี 2) วิญญาณท่ีมีอยูม่ากมายในโลกนีจ้ะโจมตีคริสตจกัรอยู่เสมอและไม่ช้านานก็จะมาอยู่ในคริสตจกัร การรักร่วมเพศและการ

ทําตวัผิดเพศจะกลายเป็นปัญหาสําคญัในคริสตจกัรอย่างรวดเร็วมากกว่าการล่วงประเวณีด้วยซํา้ เราต้องพบกบัการท้าทายขอ

กาลสดุท้ายในเร่ืองนี ้

 ในเวลาเดียวกนั เราควรจะระวงัวิญญาณของความสงสยั หากผู้ชายมีลกัษณะนิสยัหรือพฤติกรรมเล็กน้อยซึ่งดเูหมือน

ผู้หญิง สําหรับบางคนไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนนัน้เป็นคนรักร่วมเพศ เขาอาจจะเป็นคนอ่อนไหวหรือมีพรสวรรค์มากกว่าคน

อ่ืนๆ เท่านัน้ ตามจริงแล้ว พวกรักร่วมเพศถือตวัในเร่ืองการเป็นผู้ชายสงูมาก สว่นใหญ่แล้วไม่สามารถแยกได้จากผู้ชายทัว่ไป เรา

ไม่สามารถกําหนดรูปแบบของพวกเขาได้ ชายท่ีมีลกัษณะความเป็นชายอาจเป็นคนรักร่วมเพศได้มากเท่าๆ กบัชายท่ีมีลกัษณะ

ความเป็นหญิง ดังนัน้เราไม่ควรจะทึกทักหรือพูดให้เข้าใจว่าบางคนเป็นพวกรักร่วมเพศ เราสามารถป้องกันลูกๆ ของเขาจาก

อิทธิพลและประสบการณ์ท่ีไม่ดีได้ นอกจากนัน้ เป็นหน้าท่ีของศิษยาภิบาลในการดแูลปกป้องฝงูแกะและตกัเตือนไม่ให้ทําความ

บาป 

 โดยสรุป ขอให้เราเน้นวา่เราสามารถเอาชนะการรักร่วมเพศได้ ทกุคนมีความต้องการภายในต่อเพศตรงข้ามหากสามารถ

เอานิสยัและประสบการณ์ต่างๆ ทิง้ไปได้ เราสามารถเอาชนะความบาปทกุอย่างได้เพราะพระวิญญาณบริสทุธิจะทรงให้ฤทธิเดช์ ์

อํานาจ ศิษยาภิบาลและเพ่ือนๆ ของบุคคลนัน้ต้องอดทนและเขาจะต้องอธิษฐานอย่างต่อเน่ือง ท่ีสําคญัท่ีสดุเขาจะต้องมีความ

ตัง้ใจอยา่งแท้จริงในการเปล่ียนชีวติของเขาและมีความต้องการท่ีจะอยู่เพ่ือพระเจ้า มีผู้ ได้รับชยัชนะหลายแบบ ดงัท่ีเปาโลได้กลา่ว

กบัชาวเมืองโครินธ์ หลงัจากกลา่วถงึคนลว่งประเวณี คนผิดผวัผิดเมีย โสเภณีชายและชายรักร่วมเพศ ว่า “แต่ก่อนมีบางคนในพวก

ทา่นเป็นคนอยา่งนัน้ แตท่า่นได้รับการชําระแล้ว ได้รับการทําใช้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวิญญาณ

แหง่พระเจ้าของเรา” (1โครินธ์ 6:9-11) เราสามารถเอาชนะความบาปทกุอยา่งได้โดยการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูและโดย

ฤทธิเดชอํานาจของพระวิญญาณบริสทุธิ์ ์ 
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10. งดเว้นเสียจากการทาํให้โลหติไหล 
 

 “อยา่ฆา่คน” (อพยพ 20:13) “ให้งดเว้นเสียจากการรับประทานเลือด [งดเว้นเสียจากเลือด]” (กิจการ 15:20) 

 ธรรมบัญญัติพืน้ฐานประการหน่ึง ธรรมบญัญัติพืน้ฐานอย่างหนึ่งของพระเจ้าคือ การฆ่าผู้ อ่ืนเป็นสิ่งไม่ถกูต้อง พระ

เจ้าทรงประทานธรรมบญัญัติแรกไม่ให้ฆ่าคนแก่โนอาห์ในปฐมกาล 9:5-6 ซึ่งพระเจ้าทรงประกาศว่าจะพิพากษาผู้ ท่ีทําให้โลหิต

มนษุย์ไหล ธรรมบญัญัติสิบประการรวมไปถึงการกลา่วโทษการฆ่าทัง้หมด (อพยพ 20:13) และคริสตจกัรในพระคมัภีร์ใหม่ยืนยนั

เก่ียวกบัการสอนนีอี้กครัง้ (กิจการ 15:20) (ศกึษาเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์นัน้เพิ่มเติมจากบทท่ี 8) มีข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกมากท่ีแสดง

ให้เหน็วา่การฆา่คนเป็นความบาปอยา่งหนึง่ (มทัธิว 15:19; มาระโก 7:21; กาลาเทีย 15:21)  

 การฆ่าคน อะไรทําให้การฆ่ามนษุย์เป็นความบาป ประการแรก เพราะว่าการฆ่าคนเป็นความผิดต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้าง

มนษุย์ตามพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 9:6) เป็นการทําลายความเหมือนของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์และแผนการ

สําหรับชีวิตของแต่ละคน แต่ละคนมีเอกลกัษณ์เฉพาะและเหมาะกบัแผนการของพระเจ้าในวิถีทางท่ีไม่มีผู้ อ่ืนเหมือน พระเจ้าทรง

ประสงค์การนมสัการแบบพิเศษซึง่แตล่ะคนกระทําในวิถีทางเฉพาะของตนเอง การฆ่าคนทําลายการนมสัการของบคุคลนัน้ต่อพระ

เจ้าและทําลายสว่นของบคุคลนัน้ในแผนการท่ีสมบรูณ์แบบของพระเจ้า นอกจากนี ้การฆ่าคนยงัเป็นความผิดต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

เขา ครอบครัว เพ่ือนและคนรักต้องเป็นเหย่ือเน่ืองจากการสญูเสียคนท่ีรักและเลีย้งดพูวกเขา 

 ท้ายท่ีสดุ การฆ่าคนเป็นความผิดต่อบคุคลท่ีสญูเสียชีวิตไป เป็นการตดัเขาออกจากการทําหน้าท่ีต่อพระเจ้าและมนษุย์

ให้สมบรูณ์ หากคนนัน้เป็นคนบาป เขาก็จะไมมี่โอกาสท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัพระเจ้าหรือกลบัใจจากความบาปอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี ้

ผู้ฆ่าได้ส่งเหย่ือของเขาไปถึงชีวิตนิรันดร์ [บนสวรรค์หรือในนรก] หากบุคคลมีชีวิตอยู่ต่อไป เขาอาจจะได้เรียนรู้เก่ียวกบัพระเจ้า 

บางทีเขาอาจสง่ผลดีและเป็นท่ีต้องการในชีวิตของคนอ่ืน บางทีเขาอาจนําคนอ่ืนๆ มาหาพระเจ้า มนษุย์ไม่มีสิทธิท่ีจะเอาศกัยภาพ

นีไ้ป ไมมี่ใครมีอํานาจในนําผู้ อ่ืนไปสูก่ารลงโทษชัว่นิรันดร์ หรือตดัโอกาสท่ีเขาจะได้รู้จกัและรับใช้พระเจ้าได้ 

 คนจํานวนมากมีคําถามวา่ “ทําไมพระเจ้าจึงทรงสัง่ให้ชาวอิสราเอลฆ่าคนในพระคมัภีร์เก่า เช่นนีไ้ม่ได้หมายความว่า เรา

สามารถฆ่าคนได้ในช่วงเวลาของสงครามหรือ” เพ่ือตอบคําถามนีอ้ย่างถูกต้อง เราต้องนึกถึงข้อเท็จจริงพืน้ฐานบางประการ

เก่ียวกบัพระคมัภีร์เก่า ในช่วงเวลานัน้ พระเจ้าทรงมีชาติท่ีทรงเลือกชาติหนึ่ง แน่นอนว่าพระเจ้าทรงสร้างมนษุยชาติทัง้ปวงและมี

พระประสงค์ให้มนษุยชาติทัง้หมดรับใช้พระองค์ อย่างไรก็ตาม มีคนเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ท่ีเลือกพระองค์เป็นการตอบแทน สําหรับ

คนเหล่านัน้ พระเจ้าทรงทําพนัธสญัญาพิเศษและประทานพระสญัญาพิเศษ คนเหล่านัน้สญัญาท่ีจะนมสัการพระเจ้าและรักษา

พระบญัญัติของพระองค์เป็นการตอบแทน ด้วยวิธีนีพ้ระเจ้าทรงเลือกอบัราฮมัและสญัญาว่าจะให้เขาเป็นบิดาของชาติท่ีย่ิงใหญ่ 

เม่ือพระเจ้าทรงนําชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ พระองค์ทรงสญัญาว่าจะให้แผ่นดินแก่พวกเขา จดุประสงค์ของดินแดนแห่งพนัธ

สญัญาคือเพ่ือจดัหาสถานท่ีซึ่งชาวอิสราเอลสามารถมีชีวิตท่ีบริสทุธิได้โดยแยกตวัออกจากโลก อิสราเอลต้องเป็นแสงสว่างและ์

ตวัอย่างต่อโลกเพ่ือท่ีทกุคนจะได้เห็นว่าพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอิสราเอลทรงย่ิงใหญ่มากเพียงใด เพ่ือท่ีทกุชาติจะต้องการท่ีจะ

รับใช้พระองค์ ดงันัน้แผนการของพระเจ้าคือ พยายามช่วยเหลือประเทศให้คงอยูต่อ่ไป 

 เม่ือตระหนกัเช่นนีแ้ล้ว เราจะเห็นว่ามีเหตผุลสําคญัสองประการว่าทําไมพระเจ้าทรงบญัญัติให้อิสราเอลทําลายบางชาติ 

ประการแรก ชนชาติเหลา่นัน้ขดัขวางแผนการของพระเจ้า พวกเขาตอ่ต้านการมีอยูข่องอิสราเอลและการนมสัการพระเยโฮวาห์ของ

อิสราเอล ซึง่เป็นอนัตรายต่อพระสญัญาของพระเจ้าต่อชาวอิสราเอลและต่อแผนการแห่งความรอดของพระองค์ในเวลานัน้ ดงันัน้

ชาติเหลา่นีต้้องถกูทําลาย ประการท่ีสอง ชาติเหลา่นีป้ฏิเสธพระเจ้าอย่างแท้จริงและเวลาสําหรับการพิพากษาของพวกเขาก็มาถึง 

พระเจ้าเพียงแตท่รงใช้อิสราเอลเป็นเคร่ืองมือในการพิพากษานัน้ ชาติเหลา่นัน้ได้เลือกแล้วท่ีจะถกูทําลาย 

 ทกุวนันี ้พระเจ้าไมท่รงพยายามช่วยเหลือชนชาติ แตท่รงช่วยเหลือเป็นรายบคุคล แผนการของความรอดสําหรับสมยันีจ้ึง

เป็นเร่ืองของแต่ละบคุคลอย่างแท้จริง “ทกุคนซึง่ได้ออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะรอด” (กิจการ 2:21) บรรดาประชาชนท่ี

พระเจ้าทรงเลือกไมไ่ด้เป็นเพียงชาติเดียวท่ีต้องต่อสู้กบัฝ่ายธรรมชาติแต่เป็นบคุคลท่ีทรงเลือกจากทกุชนชาติและทรงแยกออกจาก
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โลกนีใ้นทางฝ่ายวิญญาณ ภายใต้ธรรมบญัญติัของโมเสส การพิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและคนบาปได้รับสิ่งท่ีเขาสมควรได้รับ

ซึ่งมกัจะได้รับการลงโทษด้วยความตายในทนัที แต่ด้วยพระกรุณา การพิพากษาจึงเล่ือนออกไปและพระเมตตาได้รับการขยาย

ออกไปเป็นอยา่งมาก พระเจ้าทรงพิพากษาบคุคลและตดัสินพระทยัว่าจะพิพากษาและลงโทษเขาอย่างไร เราไม่สามารถพิพากษา

ใครได้ (มทัธิว 7:1) ดงันัน้เหตผุลของการฆา่ในพระคมัภีร์เก่าจงึใช้ไมไ่ด้กบัยคุสมยัของเรา 

 นอกจากนี ้เราต้องจําไว้ว่าคริสเตียนภายใต้พระคณุได้รับการทรงเรียกให้มีมาตรฐานความบริสทุธิท่ีสงูกว่า ธรรมบญัญัติ์

กลา่วว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันและกลา่วว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชงัศตัรู (มทัธิว 5:38, 43) เม่ือพระเยซูเสด็จมา พระองค์

ทรงสอนว่าเราต้องหันแก้มอีกข้างให้เขา รักศัตรู อวยพรแก่คนท่ีแช่งด่าเรา ปฏิบัติดีกับคนท่ีเกลียดเราและอธิษฐานเพ่ือผู้ ท่ี

เค่ียวเข็ญเรา (มทัธิว 5:39,44) ชาวอิสราเอลไม่ได้รับบพัติศมาแห่งพระวิญญาณบริสทุธิและพระ์ คณุดงัท่ีเรารู้กนัดี ดงันัน้ พวกเขา

จงึไมมี่ฤทธิเดชอํานาจท่ีจะได้รับมาตรฐานของความสมบรูณ์์ นี ้พระเจ้าทรงอนญุาตให้พวกเขาต่อสู้ในทางฝ่ายร่างกาย แต่การต่อสู้

ของเราทกุวนันีเ้ป็นการต่อสู้ทางฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ทางร่างกาย (เอเฟซสั 6:12) เราจะต้องมีชีวิตตามมาตรฐานสมบรูณ์ของพระ

เจ้าดงัท่ีพระเยซทูรงสอนไว้ (มทัธิว 5:48) เราไมต้่องการฆา่มนษุย์ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม เราไม่อาจกลา่วได้ว่าเรารักศตัรูของเรา

เม่ือเราฆา่เขา และเราไมส่ามารถอธิษฐานเพ่ือเขาได้เม่ือเราทําให้เขาต้องถกูแช่งสาปไปชัว่นิรันดร์ เราควรจะพึง่พระเจ้าให้ทรงช่วย

เราในการหลีกเล่ียงและทรงนําเราให้พ้นจากสถานการณ์ท่ีเราจะรู้สกึอยากจะเอาชีวิตของผู้ อ่ืน เราสามารถไว้วางใจว่าพระองค์จะ

ทรงทําตามพระวจนะของพระองค์และทรงทําทกุสิง่อยา่งเพ่ือผู้ ท่ีทําตามพระประสงค์ของพระองค์ เราควรจะอดทนและไม่ปลอ่ยให้

ตวัเองอยูใ่นตําแหน่งท่ีจะต้องเผชิญกบัทางเลือกวา่จะต้องฆา่คนหรือไม ่

 การต่อส้และการป้องกันตนเองู  ซึง่รวมถงึสงครามและการฆา่เพ่ือป้องกนัตนเอง หากเราจะทําตามพระคําของพระเยซู

ในมทัธิว 5 เราไม่สามารถฆ่าคนได้แม้ในสถานการณ์ดงักล่าวก็ตาม เม่ือสเทเฟนถกูหินขว้าง เขาไม่ได้ขว้างหินกลบั แต่ได้มองดู

พระเยซูและอธิษฐานเพ่ือบรรดาผู้ฆ่าเขา (กิจการ 7:55-60) เม่ือเปโตรพยายามปกป้องพระเยซูด้วยดาบ พระองค์ทรงตกัเตือนเขา

โดยตรัสวา่ “ด้วยวา่บรรดาผู้ ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ” (มทัธิว 26:52)  

 ด้วยเหตุนีทํ้าให้เกิดคําถามว่าคริสเตียนสามารถพกอาวุธท่ีทําให้ถึงแก่ความตายไว้เพ่ือป้องกันตนเองได้หรือไม ่

วตัถปุระสงค์คืออะไรกนั ท่านจะทําอย่างไรหากมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ท่ีทําให้ท่านต้องการใช้อาวธุนัน้ ท่านจะรู้สกึอย่างไรหากว่าท่าน

ได้ฆา่คน ทา่นจะฆา่คนได้ไหม ทา่นต้องตอบคําถามเหลา่นีก่้อนท่ีทา่นจะตดัสนิใจพกอาวธุ 

 ในด้านราชการทหาร เราเช่ือในความรักชาติและการเช่ือฟังผู้ มีอํานาจปกครองดงัท่ีพระคมัภีร์สอนไว้ (1เปโตร 2:13-17; 

โรม 13:1-7) เราเช่ือในการปฏิบติังานต่อประเทศชาติแต่เราไม่สามารถฆ่าชีวิตมนษุย์ได้ คริสเตียนจํานวนมากได้สละชีวิตของเขา

เพ่ือประเทศชาติในเวลาสงครามในขณะท่ีทํางานในฝ่ายแพทย์หรือฝ่ายเสบียงในกองทพั 

 เราพบว่ามีการปฏิบัติตามคําสอนนีใ้นประวัติคริสตจักรยุคแรกๆ นักประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่า 

“ราชการทหารนัน้ทําได้ แตก่ารสงครามนัน้ทําไมไ่ด้ ซึง่ปรากฏอยูใ่นหลกัปฏิบติัของฮิปโปลติสัซึง่กลา่ววา่คริสเตียนอาจเป็นทหารได้

หากไม่ฆ่า” (จากหนงัสือ Early Christianity (คริสตศาสนาในตอนตน้) โดยโรแลนด์ แบนตนั บริษัท Van Nostrand เมืองพรินซตนั 

ปี 1960 หน้า 54) ในหน้า 50 ของหนงัสือเลม่ดงักล่าว เขียนไว้ว่า “การต่อสู้ของนกัสู้ถกูแช่งสาปและคริสเตียนไม่สามารถชมสิ่ง

เหลา่นีไ้ด้ คริสเตียนไมส่ามารถมีอํานาจพิพากษาซึง่อาจทําให้เกิดโทษแก่ชีวิตได้”  

 ความเกลียดชัง คํานิยามของการฆ่ามีอยู่เพิ่มเติมใน 1ยอห์น 3:15 ซึง่เขียนไว้ว่าไม่มีผู้ฆ่าคนใดท่ีจะมีชีวิตนิรันดร์ สว่นท่ี

น่าตกใจของข้อพระคมัภีร์นีคื้อความเกลียดชงัถือเป็นการฆ่า ในสายพระเนตรของพระเจ้า ผู้ ใดท่ีเกลียดพ่ีน้องของตนมีความผิด

เหมือนเช่นเขาได้ทําการฆา่จริงๆ เราควรจําสิง่นีไ้ว้เม่ือความเกลียดชงัเร่ิมเกิดขึน้ในใจของเรา 

 การทาํแท้ง เหตผุลทกุประการสําหรับการไม่ฆ่ามนษุย์เป็นเหตผุลสําหรับการทําแท้งด้วย เป็นข้อเท็จจริงทางชีววิทยาว่า

ในเวลาของการปฏิสนธิ ตวัอสจิุและไข่รวมกนัเพ่ือสร้างอวยัวะท่ีเติบโตและมีชีวิตขึน้ หนึ่งเดือนหลงัจากการปฏิสนธิ ตา เท้าและ

ศีรษะแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ทารกหายใจและได้รับสารอาหารผา่นทางแม ่ในฐานะคริสเตียน เราเช่ือวา่ทารกท่ียงัไม่เกิดมามี

วิญญาณนิรันดร์ หากทารกไม่ได้รับวิญญาณนีต้อนท่ีปฏิสนธิ จะเกิดขึน้ตอนไหน แน่นอนว่าทารกต้องมีวิญญาณก่อนท่ีจะถือเป็น



75 

มนษุย์ซึง่เป็นเวลาเพียงส่ีสบิวนันบัตัง้แต่วนัปฏิสนธิ (Times ประจําวนัท่ี 14 มีนาคม 1977) หากวิญญาณเกิดขึน้หลงัจากเก้าเดือน

ไปแล้ว แล้วเด็กท่ีเกิดก่อนกําหนดจะเป็นอย่างไร หากวิญญาณเกิดขึน้เม่ือทารกออกจากครรภ์ แล้วเด็กหลอดแก้วท่ีเกิดนอกครรภ์

จะเป็นอยา่งไร 

 พระคัมภีร์ชีใ้ห้เห็นว่าพระเจ้าทรงถือว่าเด็กในครรภ์เป็นมนุษย์ในทุกด้าน พระเจ้าทรงชําระ หรือแยกเยเรมีย์ออกเพ่ือ

จดุประสงค์พิเศษในขณะท่ีเขายงัคงอยู่ในครรภ์มารดา (เยเรมีย์ 1:5) ดาวิดกลา่วว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาตัง้แต่เขายงัอยู่ใน

ครรภ์มารดา (สดดีุ 22:10) นอกจากนี ้เขายงัได้กลา่วอีกว่า “มารดาตัง้ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” (สดดีุ 51:5) ซึง่หมายความว่าเขา

ได้รับธรรมชาติมนษุย์ฝ่ายเนือ้หนงัตัง้แตต่อนปฏิสนธิ 

 การทําแท้งเด็กเป็นการฆ่าเด็ก ความแตกต่างระหว่างการฆ่าเด็กอายสุองสามเดือนในครรภ์กบัการฆ่าเด็กอายสุองสาม

เดือนนอกครรภ์คืออะไร ความแตกต่างระหว่างเด็กท่ีถกูทําแท้งซึง่ถกูปลอ่ยให้ตายกบัเด็กท่ีเกิดก่อนกําหนดซึง่อาจมีอายเุพียงสอง

สามวนัแต่ได้รับอนญุาตให้มีชีวิตอยู่คืออะไร เหตใุดคนหนึ่งจึงมีวิญญาณอยู่ได้แต่อีกคนมีไม่ได้ เราไม่มีอํานาจตามพระคมัภีร์ใน

การขีดเส้นกําหนดวา่ตวัออ่นในครรภ์ไมใ่ช่มนษุย์ก่อนหน้านัน้ เราจะทําตวัเป็นพระเจ้าหากว่าเราตดัสินว่าคนๆ หนึ่งเป็นมนษุย์และ

อีกคนไม่ได้เป็น หรือตดัสินว่าคนๆ หนึ่งสมควรมีชีวิตอยู่และอีกคนไม่สมควร การตัง้ครรภ์เป็นการให้กําเนิด พระเจ้า ผู้ชายและ

ผู้หญิงสร้างมนษุย์อีกคนขึน้มา หลงัจากมีการตัง้ครรภ์ขึน้ การตดัสินใจไม่อยู่ในอํานาจของมนษุย์อีกต่อไป พระประสงค์ของพระ

เจ้าซึง่คือการชําระชีวิตมนษุย์ และสทิธิท่ีจะมีชีวิตอยูข่องเดก็ทารกท่ียงัไมไ่ด้เกิดมาเป็นสิง่สําคญั 

 การแท้งตามธรรมชาติ เป็นวิถีทางตามธรรมชาติของการไม่ยอมรับเด็กท่ีไม่สมบูรณ์และไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ทัง้นี ้

ไม่ใช่การฆาตกรรม แต่เป็นวิถีทางของร่างกายในการทิง้ตัวอ่อนนัน้ อย่างไรก็ตาม หากร่างกายของแม่อ่อนแอและมีความ

ยากลําบากในการตัง้ครรภ์ แมค่นนัน้ควรจะระมดัระวงัไมทํ่าร้ายเดก็ 

 การทาํแท้งอย่างตัง้ใจ (การทําแท้งท่ีมีแรงจงูใจ) เป็นการฆ่ามนษุย์ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีต้องมีการสอนมิฉะนัน้ผู้ ท่ีทําแท้งจะ

ไม่ได้ชยัชนะจากพระเจ้า การทําแท้งอาจเป็นท่ีนิยมแต่เป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูต้องตามพระคมัภีร์ มีหลายวิถีทางท่ีจะวางแผนการเป็นพ่อ

แม่โดยไม่ต้องทําแท้ง การตัง้ครรภ์ตามท่ีวางแผนไว้เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมอย่างแน่นอนเพราะไม่เก่ียวข้องกบัการทําลายบคุคลท่ี

ปฏิสนธิแล้ว หลงัจากมนษุย์เกิดขึน้มา เวลาในการตดัสนิก็จบลง ในกรณีท่ีชีวิตตกอยู่ในอนัตราย เราควรจะจําไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็น

ผู้ ทําการอศัจรรย์และทรงเป็นผู้ รักษา พระองค์ทรงสญัญาวา่จะรักษาหญิงชอบธรรมในเวลาท่ีให้กําเนิดบตุร (1ทิโมธี 2:15)  

 ด็อกเตอร์และนางเจ ซี วิลก์ (Dr. and Mrs. J. C. Willke) ได้รวบรวมข้อมลูอ้างอิงท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ใน

หนงัสือ Handbook on Abortion (ค่มือเกี่ยวกบัการทําแทงู้ ) (สํานกัพิมพ์ Hayes Publishing Co. เลขท่ี 6304 ถนนฮามิลตนั ซิน

ซินนาติ โอไฮโอ 45224 ฉบบัพิมพ์ปี 1975) หนงัสือเลม่ดงักลา่วเขียนไว้ว่า ทกุระบบในร่างกายมนษุย์เกิดขึน้เม่ือตวัอ่อนมีอายแุปด

สปัดาห์ สามารถตรวจพบการเต้นของหวัใจเม่ือมีอายุสิบแปดถึงย่ีสิบห้าวนั คล่ืนสมองเม่ือมีอายุส่ีสิบวนั หนังสือเล่มนีต้อบทุก

คําถามเก่ียวกบัเร่ืองการทําแท้งเป็นอย่างดี นอกจากนี ้หนงัสือเลม่นีย้งัมีภาพสีของตวัอ่อนเม่ือมีอายหุกสปัดาห์ แปดสปัดาห์และ

สบิสปัดาห์ และตวัออ่นท่ีมีการทําแท้งโดยการให้เกลือ การดดูและการขดู ถงึแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตเลก็ๆ แต่ก็เป็นมนษุย์อย่างสมบรูณ์

แบบ 

 หนงัสือท่ีดีอีกเลม่เก่ียวกบัการทําแท้งคือ Abortion, The Bible, and the Christian (การทําแทง้ พระคมัภีร์และคริส

เตียน) โดยโดนลัด์ ชเูมคเกอร์  (สํานกัพิมพ์ Baker Book House เมืองแกรนด์ราปิดส์ รัฐมิชิแกน) ซึง่กลา่วว่าไม่มีข้อแก้ตวัในการ

ทําแท้งแม้วา่จะมีความลําบากทางเศรษฐกิจ ความลําบากทางสงัคม ความเป็นไปได้ของการพิการแต่กําเนิดทางจิตใจหรือร่างกาย 

ปัญหาทางจิตของมารดา การข่มขืนหรือการรักในหมู่พ่ีน้องร่วมสายโลหิต เรารู้ว่าบางครัง้แพทย์ใช้ฮอร์โมนดีอีเอส (DES - 

diethylstillbesterol) เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เหย่ือท่ีถกูข่มขืนตัง้ครรภ์ ซึง่สามารถทําได้ก่อนท่ีจะมีการปฏิสนธิ 

 โดยสรุป มีคําถามสองข้อท่ีผู้ ทําแท้งต้องตอบ อะไรทําให้เรามีสิทธิท่ีจะเอาชีวิตของมนษุย์คนหนึ่งเพราะความผิดพลาด

ของคนอีกคน หากการทําแท้งถกูต้องทางศีลธรรมด้วยเหตผุลใดก็ตาม แล้วจะมีเหตผุลใดท่ีจะป้องกนัเราจากการฆ่าเด็กทารกเกิด

ใหม ่เดก็ท่ีมีความพิการทางปัญญา เดก็ท่ีมีความพิการทางร่างกาย ลกูกําพร้าหรือคนชราด้วยเหตผุลเดียวกนัได้ 
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 การฆ่าตัวตาย เป็นสิ่งท่ีขดักบัพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทวงเอาโลหิตของทกุคนไม่ว่าบคุคลนัน้จะฆ่าคนอ่ืน

หรือตวัเองก็ตาม (ปฐมกาล 9:5) บคุคลจิตปกติท่ีฆ่าตวัตายทําความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้า เขาไม่มีอํานาจท่ีจะเอาชีวิต

ท่ีพระเจ้าทรงประทานให้กับเขาได้ คริสเตียนไม่ควรท่ีจะคิดถึงเร่ืองฆ่าตัวตายเลย พระวิญญาณบริสทุธิทรงสามารถและจะให้์

ความสขุ ความปลาบปลืม้ใจและสนัติสขุแก่เราได้ (กาลาเทีย 5:22) หากปัญหาท่ีเราไมส่ามารถเผชิญหรือแก้ไขได้เกิดขึน้ เป็นเวลา

ท่ีจะต้องอธิษฐานและอดอาหาร เรามีพระสญัญาท่ีว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้เราถกูทดลองเกินกว่าท่ีจะทนได้ และพระองค์จะ

ทรงโปรดให้มีทางหลีกเล่ียงได้ด้วย (1โครินธ์ 10:13) จริงๆ แล้วการฆ่าตวัตายเป็นการพยายามหลบหลีกปัญหาและความ

รับผิดชอบ ไม่ใช่การหนีพ้นท่ีแท้จริงเพราะทุกคนจะต้องเผชิญกับความจริงในวนัพิพากษา หากเราไม่แก้ปัญหาของเราและสิ่ง

ทดลองในชีวิตนี ้เราจะไม่มีโอกาสอ่ืนท่ีจะทําเช่นนัน้ได้และเราจะทนทกุข์กบัผลนัน้ชัว่นิรันดร์ บคุคลท่ีฆ่าตวัตายถือว่าพระเจ้าทรง

ไม่สามารถแก้ปัญหาของเขาได้ เขาเอาสิทธิพิเศษในการควบคมุชีวิตและความตายไปจากพระเจ้า เขาต่อต้านแผนการและพระ

ประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเขา 

 โดยสรุป เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างทกุคนในพระฉายาของพระองค์ และด้วยพระประสงค์พิเศษในพระทยั เป็นความผิด

บาปหากบคุคลตัง้ใจเอาชีวิตซึง่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนษุย์ไป 
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11. ความซื่อสัตย์และความสุจริต 
 
 “อยา่ลกัทรัพย์” (อพยพ 20:15) 

 “อยา่ลกัทรัพย์...อยา่ฉ้อเขา” (มาระโก 10:19) 

 ในบทนี ้เราจะศกึษาคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความซ่ือสตัย์และความสจุริตสว่นบคุคล เช่น การขโมย การข่มขู่ การฉ้อโกง

และการให้สนิบน สว่นการโกหก ได้กลา่วถงึไปแล้วในบทท่ี 4  

 การขโมย หนึ่งในคําสอนพืน้ฐานของพระคมัภีร์คือการเคารพทรัพย์สินและสมบัติของผู้ อ่ืน การขโมยเป็นการนํา

ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนไปโดยเขาไม่ยินยอม ทัง้นี ้ไม่สําคญัว่าราคาของสิ่งท่ีขโมยมาจะมากหรือน้อย ในทํานองเดียวกนั การขโมยเป็น

สิ่งผิดแม้ว่าเหย่ือจะเป็นคนร่ํารวยมากและคนขโมยจะเป็นคนจนมากก็ตาม ทางออกของพระคมัภีร์ในกรณีเช่นนีค้ือ “คนท่ีเคย

ขโมยก็อย่าขโมยอีก แต่จงใช้มือทํางานท่ีดีดีกว่า เพ่ือจะได้มีอะไรๆ แจกให้แก่คนท่ีจดัสน” (เอเฟซสั 4:28) และ “ถ้าผู้ ใดไม่ยอม

ทํางาน ก็อย่าให้เขากิน” (2เธสะโลนิกา 3:10) ปรัชญาบางอย่างสอนว่าหากคนจนจําต้องมีของบางสิ่งจริงๆ แล้ว เขาก็สามารถเอา

ของนัน้มาจากคนรวยซึ่งสามารถหาของอ่ืนมาแทนได้ ปรัชญาอ่ืนๆ สอนว่าหากไม่ระวงัรักษา เจ้าของไม่สนใจสิ่งของว่ามีค่า ก็เอา

ของนัน้มาได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเพียงปรัชญาของมนษุย์เท่านัน้ ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า ทัง้ธรรมบญัญัติของโมเสสท่ี

พระเจ้าทรงประทานให้และคําสอนของพระเยซพูระองค์เองไมไ่ด้ให้การยกเว้นเช่นนัน้แตก่ลา่วไว้วา่ “อยา่ลกัทรัพย์” 

 ความคิดเก่ียวกบัการขโมยนัน้ชดัเจน แตข่อให้เรายกตวัอยา่งตา่งๆ เพ่ืออธิบายการขโมยในทางปฏิบติั 

1. การนําหนงัสือมาจากห้องสมดุและไมคื่นเป็นการขโมย 

2. การนําของมาจากองค์กรโดยไมจ่่ายเงินหรือได้รับความยินยอมจากผู้ มีอํานาจเป็นการขโมย 

3. การยืมเงินโดยไมต่ัง้ใจจะจ่ายคืนหรือไมพ่ยายามจ่ายคืนเป็นการขโมย ซึง่เป็นความจริงแม้ว่าคริสตจกัรท้องถ่ินจะยืมเงินจาก

องค์การเพ่ือใช้ก่อสร้างก็ตาม 

4. ตามมาลาคี 3:8-12 กลา่วว่ามนษุย์สามารถปล้นพระเจ้าได้หากไม่ถวายสิบลด (สิบเปอร์เซนต์ของเงินรายได้) และถวายของ 

(ของท่ีถวายด้วยความเต็มใจ) เวลานีไ้ม่ใช่เวลาสอนเก่ียวกับสิบลดแต่ขอให้เราบอกข้อเท็จจริงเก่ียวกับสิบลดอย่างสัน้ๆ สกั

เลก็น้อย การให้สิบลดไม่ได้เกิดขึน้ภายในธรรมบญัญัติ เพราะอบัราฮมัและยาโคบก็ถวายสิบลด (ปฐมกาล 14:20; 28:22) พระ

เยซูทรงให้มีการถวายสิบลด (มทัธิว 23:23) และเปาโลกสอนเก่ียวกบัเร่ืองสิบลดและการถวายของ (1โครินธ์ 9:7-14) (ดฮีูบรู 7:5-

10) ขอให้จําไว้วา่แม้แตผู่้ รับใช้ก็ถวายสบิลด (เนหะมีย์ 10:38; ฮีบรู 7:9) ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ สอนว่าเราควรจะถวายสิบลด (ดเูลวีนิติ 

27:30; กนัดารวิถี 18:21; เฉลยธรรมบญัญติั 14:22; สภุาษิต 3:9; ลกูา 11:42)  

5. บางครัง้คนทัง้หลายนําเอาสิ่งของหรือเงินท่ีเป็นของคริสตจกัรหรือองค์การไปด้วยเหตผุลต่อไปนี ้“สิ่งของนีเ้ป็นขององค์การ 

และผม/ดิฉันเป็นสมาชิกขององค์การ ดงันัน้ของนีเ้ป็นของของผม/ดิฉัน” ผู้ชายคนหนึ่งนําเงินท่ีมีคนให้มาเพ่ือนําไปเช่าอาคาร

คริสตจกัรและชายคนนัน้กลบันําเงินไปเช่าอาคารในช่ือของตนเอง เขาให้เหตผุลว่า “น่ีเป็นเงินของพระเจ้าและผม/ดิฉนัเป็นลกูของ

พระเจ้า ดงันัน้ผม/ดิฉนัจึงมีสิทธิท่ีจะใช้เงินนีไ้ด้มากเท่าๆ กบัคนอ่ืนๆ” การให้เหตผุลเช่นนีเ้ป็นเร่ืองท่ีผิดอย่างเห็นได้ชดั ซึง่จะนําให้

พดูว่า “ผม/ดิฉนัเป็นพลเมืองของประเทศนีด้งันัน้ผม/ดิฉนัมีสิทธิท่ีจะเอาทรัพย์สินของรัฐบาลมาได้ ผม/ดิฉนัมีสิทธิท่ีจะใช้เงินภาษี

ตามท่ีผม/ดิฉนัต้องการ” ใครก็ตามท่ีพยายามจะทําการเช่นนัน้คงมีจดุจบอยู่ในคกุ แม้แต่พระเยซูเองทรงจ่ายภาษีและสอนให้ผู้ อ่ืน

ทําเช่นนัน้ด้วย (มทัธิว 17:24-27; 22:15-22) เหตผุลท่ีไมเ่หมาะสมนีจ้ะบอกวา่เราไมต้่องถวายสบิลด แตด่งัท่ีเราได้เห็นมาแล้ว พระ

เยซตูรัสวา่เราจะต้องถวาย 

 คนท่ีใช้คําโต้แย้งเหล่านีมี้ความคิดท่ีไม่ถูกต้อง เขาลืมไปว่าองค์กรหรือคริสตจักรมีกฎระเบียบท่ีจะต้องทําตาม ใน

สถานการณ์ท่ีเราได้กลา่วไป เงินมีไว้ใช้หรือมีไว้เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะและมีผู้ดแูลเงินนัน้ หากมีคนนําเงินนัน้ไป (หรือสิ่งของอ่ืนๆ) 

โดยไมบ่อกกบัผู้ดแูล คนผู้นัน้ขโมยจากผู้ดแูลและจากพระเจ้า หากผู้ดแูลใช้เงิน (หรือสิง่ของ) โดยไมไ่ด้รับอนญุาต เขาละเมิดความ
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เป็นผู้ดแูลของเขาเอง แม้แต่กฎหมายของมนษุย์ก็เข้าใจอํานาจของคริสตจกัรหรือองค์การ และถือว่าการกระทําดงักล่าวเป็นการ

ขโมย 

 กรณีข้างต้นทัง้หมดเป็นตวัอยา่งของการขโมยท่ีเหน็ชดั ไมว่า่จะมีข้อแก้ตวัใดๆ คนเหลา่นีเ้อาสิ่งของท่ีไม่ใช่ของตนไป โดย

ไมมี่อํานาจหรือได้รับอนญุาตจากเจ้าของท่ีแท้จริง 

 การฉ้อโกง นอกเหนือจากการขโมยทัว่ไปแล้ว ยงัมีวิธีในการคดโกงโดยนําเงินหรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืนมา พระคมัภีร์ทัง้

สองพนัธสญัญาห้ามไม่ให้เราฉ้อโกง (เลวีนิติ 19:13; มาระโก 10:19; 1โครินธ์ 6:8; 1เธสะโลนิกา 4:6) การโกงหมายถึงการฉ้อฉล 

คดโกง ได้มาด้วยเลห์่เหล่ียมหรือได้มาด้วยการหลอกลวง เราจะให้ตวัอยา่งท่ีเป็นประโยชน์เพ่ืออธิบายเร่ืองนี ้

1. พ่อค้า พอ่ค้าอาจโกงได้โดยใช้ตาชัง่ท่ีนํา้หนกัไมถ่กูต้อง ตัง้ใจทอนเงินผิดหรือตวงของน้อยกวา่ที่ลกูค้าจ่ายเงินให้ นอกจากนี ้

พอ่ค้ายงัอาจโกงได้โดยให้สนิค้าท่ีได้รับความเสียหายแก่ลกูค้าท่ีไมรู้่วา่สนิค้าได้รับความเสียหายแล้ว 

2. การขาย ผู้ขายอาจโกงโดยการโฆษณาเกินความจริงหรือสร้างความเข้าใจท่ีผิด หากท่านเป็นพนกังานขาย ให้ขายสิ่งท่ี

สามารถให้คําแนะนําได้โดยไม่ต้องโกหก หากท่านขายบางสิ่ง ขอให้ตอบคําถามผู้ ซือ้อย่างสตัย์ซ่ือและอย่าปิดบังข้อเท็จจริงท่ี

สําคญัเก่ียวกบัสิง่ท่ีจะขาย 

3. เงนิ หากบคุคลใช้เงินท่ีมีบคุคลอ่ืนให้มาเพ่ือวตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์หนึ่งในทางท่ีไม่ถกูต้อง ถือเป็นการโกง ตวัอย่างเช่น 

หากบคุคลเรียกร้องเงินเป็นพิเศษเพ่ือใช้ซือ้ตัว๋รถไฟชัน้หนึ่ง เขาก็ควรจะใช้เงินเพ่ือการนัน้ หากเขาใช้เงินซือ้อย่างอ่ืนหรือซือ้ตัว๋ท่ีถกู

กว่า และเก็บเงินไว้ซือ้อย่างอ่ืน เขาก็โกง หากผู้ รับใช้ได้รับเงินมาเพ่ือสร้างโบสถ์แต่จริงๆ แล้วสร้างโดยใช้เงินน้อยกว่าท่ีได้มา เขาก็

ไมส่ามารถนําเงินท่ีเหลือไปใช้อยา่งอ่ืนได้จนกวา่จะได้รับอนญุาตจากผู้บริจาคเงิน 

4. ใบเสร็จ หากบคุคลได้เงินมา 15 เหรียญเพ่ือซือ้ของบางอย่างและสิ่งของนัน้มีราคา 10 เหรียญ เขาจะต้องคืนเงินท่ีเหลือนัน้ 

หากเขาเปล่ียนใบเสร็จเพ่ือให้เป็น 15 เหรียญ เขาก็จะโกหก (บนกระดาษ) และโกงด้วย 

5. เอกสาร หากคนๆ หนึง่ปลอมเอกสาร เช่นใบประกาศนียบตัรสําเร็จการศกึษาปลอม เขาโกงผู้ ท่ีได้รับเอกสารนัน้ หากผู้ ได้รับ

เอาเอกสารนัน้มาทัง้ๆ ท่ีรู้วา่เป็นของปลอม เขาก็โกงองค์การด้วยเน่ืองจากเขายอมรับเอกสารนัน้ 

6. ข้อมลู  บคุคลคนหนึ่งอาจผิดฐานฉ้อโกงได้หากเขาปกปิดข้อมลูท่ีมีค่าและมีประโยชน์เม่ือได้รับการขอร้องให้ช่วยอธิบาย

บางอยา่ง การบอกความจริงเพียงบางสว่นเป็นการชกันําท่ีผิด 

7. คนทาํงาน เม่ือบคุคลคนหนึ่งทํางานหาเงิน เขาขายเวลาของเขาเพ่ือให้ได้เงินนัน้มา ดงันัน้ เขาควรจะพยายามทํางานให้กบั

ผู้วา่จ้างเป็นเวลาและผลงานเทา่กบัท่ีได้ตกลงกนัไว้ หากเขาเลกิงานเร็วหรือออกจากท่ีทํางานเวลาท่ีเจ้านายไมอ่ยู ่คนๆ นัน้ก็โกง 

บางครัง้ท่านต้องผ่อนคลายและพกัผ่อนบ้างท่ีทํางาน เพ่ือท่ีจะทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ และบางครัง้อาจไม่มีงาน

ให้ทํามากนกั หากท่านไม่ยุ่ง อาจได้รับอนญุาตให้ทํางานส่วนตวัได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะละเลยงานของเราเน่ืองจากงาน

สว่นตวั ในกรณีเช่นนี ้เจ้านายของทา่นอาจคิดวา่ทา่นยุง่อยูก่บังานของเขา แตท่า่นโกงเวลาของเขาและทําให้เขาเข้าใจผิด 

 อย่าให้ใครกล่าวได้ว่าไว้ใจคริสเตียนให้รักษาเวลาทํางานไม่ได้ พยายามไปให้ตรงเวลา หากท่านต้องใช้เวลาทําธุระ

ส่วนตวั ก็ขออนญุาตเสีย หากท่านไปสายโดยไม่มีเหตผุล ให้ทํางานเพิ่มขึน้เพ่ือชดเชยเวลา ขอให้จําไว้ว่าเราเป็นตวัแทนของพระ

เยซคูริสต์และชีวิตของเราเป็นพยานของพระองค์ เน่ืองจากเราเป็นคริสเตียน นายจ้างของเราควรจะสามารถเช่ือใจเราว่าเราเป็นคน

ซ่ือสตัย์ ไมว่า่เขาจะอยูห่รือไมก็่ตาม ขอให้จําไว้วา่พระเจ้าทรงเหน็ทา่นเม่ือทา่นคดโกง แม้จะไมมี่คนอ่ืนเหน็ก็ตาม 

 ขอกล่าวบางอย่างกบัผู้ รับใช้สกัเลก็น้อย ผู้ รับใช้รับสิบลดจากผู้ อ่ืน เขาจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อคนเหลา่นัน้ งานท่ีสําคญั

มากอยา่งหนึง่ของผู้ รับใช้คือการเย่ียมเยียนทัง้ผู้ ท่ีเช่ือและผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ ผู้ รับใช้ควรจะติดต่อกบัคนเจ็บป่วย คนท่ีไม่มาโบสถ์ แขกและผู้

ท่ีอาจจะเช่ือในอนาคตเป็นพิเศษ ผู้ รับใช้ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นคนทํางานของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ผู้ รับใช้บางคน

ไม่แม้แต่สามารถบงัคบัให้ตนเองต่ืนเช้าได้ซึ่งถือเป็นความขีเ้กียจ หากท่านเป็นผู้ รับใช้และการทํางานของท่านอยู่ในวงแคบ ให้

ออกไปเป็นพยานในเมืองหรือหมู่บ้านข้างเคียง โอกาสในการข่าวประเสริฐนัน้มีอยู่เสมอ คําถามสําหรับผู้ รับใช้คือนอกจากเวลาท่ี

คริสตจกัรแล้ว ทา่นได้ใช้เวลาสกัส่ีสบิชัว่โมงทํางานให้กบัพระเจ้าหรือไมใ่นแตล่ะสปัดาห์ 
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 อย่าเป็นหนีใ้คร โรม 13:8 กลา่วว่า “อย่าเป็นหนีอ้ะไรใคร นอกจากความรักซึง่มีต่อกนั” ข้อพระคมัภีร์นีห้มายความว่า

เราไม่สามารถยืมหรือซือ้อะไรผ่อนส่งใช่หรือ คําตอบคือ ไม่ใช่ หากท่านยืมเงินและสญัญาว่าจะคืนก่อนวนัท่ีสิบของเดือนๆ หนึ่ง 

ทา่นจะไมเ่ป็นหนีใ้ครตามกฎหมายจนกวา่จะถงึวนัท่ีสิบของเดือนนัน้ ข้อพระคมัภีร์นีห้มายความเช่นนัน้เม่ือท่านไม่จ่ายเงินคืนตาม

วนัท่ีท่านสญัญาว่าจะคืนเท่านัน้ ท่านจะมีปัญหากบัพระเจ้าหากท่านไม่คืนเงินให้ตรงเวลา ท่านสามารถยืมได้แต่ท่านต้องคืน การ

ยืมบางสิง่โดยไมนํ่าไปคืนคือการขโมย การยืมโดยไมต่ัง้ใจวา่จะคืนคือการโกง 

 หากท่านสญัญาไว้อย่างดีว่าจะจ่ายคืนและไม่สามารถทําได้เพราะปัญหาฉกุเฉินบางประการ ท่านจะต้องไปหาเจ้าหนี ้

บอกเหตผุลกบัเขาและขอให้เขาขยายเวลาออกไป ท่านก็สามารถจ่ายเขาคืนได้ในภายหลงั หากท่านไม่ขอให้ขยายเวลาออกไป 

ทา่นไมรั่กษาสญัญาวา่จะจ่ายคืน และทา่นก็เป็นหนีเ้ขาและกระทําผิดตามโรม 13:8 

 ในบางครัง้ปัญหาเกิดขึน้เม่ือมีบางคนเร่ิมโครงการหนึ่งขึน้ “ด้วยความเช่ือ” ศิษยาภิบาลคนหนึ่งไม่มีเงินทนุในการสร้าง

โบสถ์ แต่เขาสัง่ซือ้วสัด ุ“ด้วยความเช่ือ” และเร่ิมสร้าง ต่อมาเขาไม่สามารถจ่ายหนีข้องเขาได้ ผลก็คือผู้ รับใช้และคริสตจักรมี

ช่ือเสียงท่ีไม่ดีในชมุชน การกระทําของศิษยาภิบาลคนนัน้ทําให้ผู้ ท่ีไม่เช่ือด่าทอและดถูกูคริสตศาสนา การดําเนินการเช่นนัน้ไม่ได้

ทําด้วยความเช่ือแต่ด้วยความโง่ หากท่านต้องการสร้างโบสถ์ด้วยความเช่ือ ให้เก็บเงินของท่านด้วยความเช่ือและสร้างเม่ือมีเงิน 

ทําให้มากท่ีสดุเท่าท่ีท่านจะทําได้และรอขัน้ตอนต่อไปด้วยความเช่ือ เหตใุดจะไม่รอให้มีความเช่ือท่ีจะได้รับเงินก่อนท่ีจะใช้เงินนัน้ 

พระเยซูทรงตรัสว่า “ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ ใดเม่ือปรารถนาจะสร้างตึก จะไม่นัง่ลงคิดราคาดเูสียก่อนว่าจะมีพอสร้างสําเร็จได้

หรือไม”่ (ลกูา 14:28) 

 นอกจากนีปั้ญหายงัเกิดขึน้เม่ือมีคนยืมเงินจากอีกคนหนึ่งในคริสตจกัร ผู้ รับใช้คนหนึ่งขอยืมเงินจากบคุคลคนหนึ่ง โดย

บอกว่าคริสตจกัรต้องใช้เงินนัน้ แต่จริงๆ แล้วเขาต้องการเงินนัน้เพ่ือตวัเองและไม่สามารถคืนเงินนัน้ได้ การกระทําเช่นนีทํ้าให้เขา

เสียคณุสมบติัตามพระคมัภีร์ในการดํารงตําแหน่งผู้ รับใช้นัน้ เน่ืองจากว่าเขาโกหก เขาเป็นหนีเ้งินท่ีเขาไม่สามารถจ่ายคืนได้และ

เขาทําให้ผู้ อ่ืนเสียความมัน่ใจในคริสตจกัร  

 บทสรุปคือวา่เม่ือทา่นยืม ทา่นต้องมีความตัง้ใจท่ีจะจ่ายคืนตรงเวลาและมีวิถีทางในการทําเช่นนัน้ ท่านต้องจ่ายเงินท่ียืม

มาคืนนอกจากวา่เจ้าหนีจ้ะยกหนีใ้ห้ ไมเ่ช่นนัน้แล้วทา่นได้กระทําการท่ีตรงข้ามกบัพระวจนะของพระเจ้า 

 การข่มข่ฉ้อโกงู  คนฉ้อโกงจะไม่ได้รับสว่นในแผ่นดินของพระเจ้า (1โครินธ์ 6:10) ตามจริงแล้ว คริสเตียนถกูห้ามไม่ให้

คบกบัคนท่ีเรียกตนเองว่าเป็นผู้ เช่ือแต่เป็นคนฉ้อโกง (1โครินธ์ 5:11) การข่มขู่ฉ้อโกงหมายถึงการได้รับเงินหรือการสนบัสนนุเน่ือง

ด้วยความรุนแรง การข่มขู่หรือการใช้อํานาจในทางท่ีผิด สิ่งนีเ้ป็นความผิดบาปตามพระคมัภีร์ โดยปกติแล้ว เราคิดถึงเร่ืองการ

ฉ้อโกงในด้านการเงินแต่ไม่จําเป็นต้องเก่ียวกบัเงินก็ได้ วิธีการหนึ่งของการฉ้อโกงคือการข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลบั ต่อไปนีเ้ป็น

ตวัอยา่งของการฉ้อโกง:  

1. นาย ก ได้ขโมยเงินก่อนท่ีเขาจะเป็นคริสเตียน นาย ข ซึ่งเป็นเพ่ือนเก่าคนหนึ่งต้องการให้นาย ก ช่วยหางานให้ในท่ีทํางาน

ของนาย ก ให้ มิฉะนัน้ นาย ข ขู่ท่ีจะเปิดเผยอดีตของนาย ก ซึง่อาจทําให้นาย ก ถกูไล่ออกได้ นาย ข มีความผิดในการข่มขู่แม้ว่า

จะไมเ่ก่ียวกบัการเงินก็ตาม 

2. นาย ก ออกจากสํานักงานเม่ือผู้ จัดการไม่อยู่เสมอ เม่ือนางสาว ข ขอแสตมป์ของสํานักงานจากนาย ก แต่นาย ก ไม่ให้ 

นางสาว ข ขู่ท่ีจะบอกผู้จดัการเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกจากสํานกังานของนาย ก นาย ก มีความผิดฐานโกงชัว่โมงทํางาน แต่

นางสาว ข มีความผิดฐานข่มขู่ 

3. ผู้ เทศนาคนหนึ่งอาศยัอยู่ในบ้านท่ีคริสตจักรเป็นเจ้าของ เม่ือผู้ เทศนาได้รับการขอร้องให้เกษียณ แต่เขาไม่ยอมออกจาก

บ้านพกันอกจากว่าคริสตจกัรจะให้เงินจํานวนมากแก่เขา แน่นอนว่าการอยู่ในบ้านหลงันัน้ต่อไปจะทําให้ปัญหาแก่คริสตจกัรและ

เป็นการไลค่นจํานวนมากไป แม้ว่าผู้ เทศนาคนนัน้ไม่ได้ใช้กําลงัทางกาย แต่เขาได้ใช้การบงัคบั ซึ่งถือเป็นการข่มขู่เช่นกนั ผู้ รับใช้ 

(หรือคนอ่ืนๆ) ท่ีกระทําเช่นนีกํ้าลงัละเลยพระวจนะของพระเจ้า พระคมัภีร์กลา่วไว้ไม่ให้เราคบกบัเขาเหลา่นัน้และคนเหล่านัน้จะ

ไมไ่ด้ไปสวรรค์ 
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 การขดรีด ู เน่ืองจากเราพดูถึงเร่ืองเงินอยู่ในบทนี ้ดเูหมือนว่าเป็นเวลาท่ีดีท่ีจะอธิบายเร่ืองการขูดรีด ข้อพระคมัภีร์เก่า

หลายข้อกลา่วโทษการขดูรีด (สดดีุ 15:5; เอเสเคียล 18:8-17; 22:12) ความหมายดัง้เดิมของคําศพัท์นีห้มายถึงการคิดดอกเบีย้

เงินกู้  สําหรับการใช้ในสมยัใหม่มากขึน้ หมายถึงดอกเบีย้ราคาแพง ไม่สมเหตสุมผลหรือมากเกินไป ในปัจจบุนั เราเปรียบดอกเบีย้

เช่นนีไ้ด้กบัดอกเบีย้ของพวกคนโกงเงินกู้  ภายใต้ธรรมบญัญัติ ชาวอิสราเอลไม่สามารถเก็บดอกเบีย้เงินกู้จากคนจนหรือพ่ีน้องได้ 

(อพยพ 22:25; เฉลยธรรมบญัญัติ 23:19-20) ตามประเพณีแล้ว ชาวยิวถือว่าการเก็บดอกเบีย้จากชาวยิวด้วยกนัเป็นสิ่งต้องห้าม 

สดดีุ 28:8 กลา่วเป็นนยัว่าดอกเบีย้ท่ีไม่ยติุธรรมและมากเกินไปเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงไม่พอพระทยัเป็นพิเศษ พระคมัภีร์ใหม่ไม่มีคํา

สอนเฉพาะเก่ียวกบัเร่ืองนี ้พระเยซูตรัสเก่ียวกบัอปุมาเร่ืองคนรับใช้เกียจคร้านท่ีถกูว่ากล่าวเน่ืองจากไม่ได้นําเงินของเจ้านายไป

ฝากไว้เพ่ือให้เกิดดอกเบีย้และกําไร (มทัธิว 25:27; ลกูา 19:23) 

 สินบนและของขวัญ หวัข้อนีเ้ป็นเร่ืองสําคญัมากในการศกึษาเร่ืองความสจุริต โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสจุริตของผู้ นํา 

พระคัมภีร์สอนเร่ืองความชั่วร้ายของการรับสินบน สอนไม่ให้รับของขวัญเพ่ือเปล่ียนคําพิพากษา ขอให้สังเกตว่าสินบนไม่

จําเป็นต้องเป็นเงินแต่อาจเป็นของขวญัท่ีไม่ใช่เงินหรือการช่วยเหลือเพ่ือแลกกบัการช่วยเหลืออีกอย่าง อพยพ 23:8 กลา่วว่า “อย่า

รับสินบนเลย เพราะว่าสินบนทําให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไป และอาจพลิกคดีของคนชอบธรรมเสียได้” ของขวญัอาจทําให้

คนตาดีตาบอดไปได้และทําให้คนชอบธรรมทําความบาป เฉลยธรรมบญัญัติ 16:18-19 กลา่วไว้เช่นเดียวกนัและได้กลา่วอีกว่า “ผู้

พิพากษาและเจ้าหน้าท่ีตามหวัเมือง...พิพากษาประชาชนตามความยติุธรรม ท่านอย่ากระทําให้เสียความยติุธรรม อย่าลําเอียง 

อย่ารับสินบน” คนชัว่ร้ายรับสินบนเพ่ือผนัแปรทางแห่งความยติุธรรม (สภุาษิต 17:23) และมือของผู้ ทําการชัว่เต็มไปด้วยสินบน 

(สดดีุ 26:10) “สนิบนก็กระทําให้ความเข้าใจเสียไป” (ปัญญาจารย์ 7:7) 

 แน่นอนว่า มีเวลาท่ีเราให้ของขวญัและมีเวลาท่ีเราจะได้รับ อย่างไรก็ตาม เราต้องระมดัระวงัเป็นอย่างย่ิง ตามข้อพระ

คมัภีร์เหลา่นี ้ของขวญัใดๆ ท่ีทําให้เกิดพนัธะระหว่างท่านกบัผู้ ให้อาจเป็นโอกาสทําให้เกิดความบาปได้ หากของขวญัทําให้ผลการ

ตดัสินของท่านเปล่ียนไป หรือทําให้ท่านให้การสนบัสนนุท่ีไม่ถกูต้อง ท่านก็มีความผิดฐานรับสินบน หากท่านเรียกร้องของขวญัไม่

วา่ทางตรงหรือทางอ้อมเพียงเพ่ือทําหน้าท่ีของตน ทา่นก็มีความผิดฐานข่มขู่ แม้วา่ทา่นจะให้การช่วยเหลือท่ีถกูต้องตามกฎหมายก็

ตาม หากมีการให้สินบนเพ่ือขดัขวางการตดัสิน ทัง้ผู้ ให้และผู้ รับมีความผิดบาปในสายพระเนตรของพระเจ้า บตุรชายของซามเูอล

เป็นตวัอยา่งของคนท่ีทําความบาปจากการรับสนิบน (1ซามเูอล 8:3) 

 อิสยาห์ 33:15-16 อธิบายถึงประเภทของบคุคลท่ีทําให้พระเจ้าพอพระทยั “เขาผู้ ดําเนินอย่างชอบธรรม และพดูอย่าง

เท่ียงธรรม เขาผู้ดหูม่ินผลได้จากการบีบบงัคบั ผู้สลดัมือของเขาเกรงว่าจะถือสินบนไว้...เขาจะอาศยัอยู่บนท่ีสงู” บคุคลประเภทนี ้

เกลียดการได้มาด้วยการหลอกลวงและไม่ยุติธรรม เขาไม่ข่มขู่ บีบบังคับคนจน เอาเปรียบผู้คนหรือทําการหลอกลวง เขาไม่

แสวงหาหรือคาดหวงัสินบนและปฏิเสธท่ีจะรับสินบนหากมีคนเสนอให้ ซึ่งเป็นตวัอย่างท่ีดีสําหรับผู้ ท่ีมีตําแหน่งผู้ นําและเป็นผู้ มี

อํานาจหน้าท่ี 

 ตอนนี ้เราต้องการท่ีจะเตือนผู้ รับใช้ท่ีรับเงินเพ่ืออธิษฐานให้ผู้ อ่ืนหรือให้บัพติศมาผู้ อ่ืน ทัง้นี ้อาจไม่ใช่สินบนแต่เป็น

ของขวญัซึง่ไม่สมควรรับ ข่าวประเสริฐและประโยชน์ของข่าวประเสริฐเป็นสิ่งท่ีได้มาเปล่าๆ ไม่ควรจะมีผู้ ใดคิดเงินเพ่ือการอวยพร 

การรักษา การบพัติศมาหรือความรอด เปโตรตําหนิซีโมนท่ีพยายามซือ้การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 8:19-20) ผู้

พยากรณ์เอลีชาปฏิเสธท่ีจะรับของขวญัจากนาอามานเม่ือนาอามานได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรือ้น เม่ือเกหะซีซึง่เป็นคนรับใช้

ของเอลีชารับของขวญัจากนาอามานอยา่งลบัๆ โรคเรือ้นจงึติดอยูก่บัเกหะซี เอลีชาตําหนิเขาโดยกลา่วว่า “นัน่เป็นเวลาควรท่ีจะรับ

เงินและเสือ้ผ้าหรือ” (2พงศ์กษัตริย์ 5:26-27) หากคนซึง่ได้รับการอวยพระพระจากพระเจ้าต้องการให้เงินเพ่ือแสดงความขอบคณุ 

ให้เขาให้เงินนัน้แก่คริสตจกัร 

 เพ่ือเป็นการเตือน ขอให้จําไว้ว่าหลายครัง้ของขวญัให้ไว้เพ่ือบงัคบัผู้ นํา หลงัจากผู้ รับยอมรับของขวญัแล้ว ผู้ ให้จะขอให้

ช่วยเหลือ หากเหตกุารณ์เช่นนีเ้กิดขึน้ ของขวญันัน้อาจกลายเป็นสินบนเพ่ือทําลายความกลวับาป เพ่ือเปล่ียนคําตดัสินหรือเพ่ือ
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การช่วยเหลือท่ีไมถ่กูต้อง ขอให้ใช้สติปัญญาในการรับของขวญั ขึน้อยูก่บัเหตกุารณ์ ท่านอาจต้องปฏิเสธของขวญั คืนของขวญันัน้

ไป หรืออยา่งน้อยไมป่ลอ่ยให้ของขวญันัน้มีอิทธิพลตอ่ทา่น 

 ขอให้เราศกึษาสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาสกัสองสามสถานการณ์ สมมติว่าท่านมีหน้าท่ีจ้างคนงานเพ่ือทํางานและมีคนท่ี

ไมรู้่จกัให้ของขวญัแก่ทา่น เขาอาจให้เพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือท่านหรือบงัคบัท่าน ท่านอาจรู้สกึว่าต้องจ้างเขาตอบแทน ในตวัของมนั

เอง การกระทําเช่นนีอ้าจหรืออาจไม่เก่ียวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ยุติธรรมกับผู้สมคัรคนอ่ืนๆ 

นอกจากนีท้า่นอาจจะเสียโอกาสได้ผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบติัและโกงตวัเองหรือบริษัทของทา่น 

 สมมติว่าธรรมิกชนคนหนึ่งทําความผิดอย่างหนึ่งในคริสตจกัรและทําร้ายคนหลายคน สิ่งท่ีธรรมิกชนคนนัน้ต้องทําตาม

อย่างพระคมัภีร์คือขอให้ผู้ อ่ืนให้อภยัเขา แต่แทนท่ีจะทําเช่นนัน้เขากลบัมาหาศิษยาภิบาลและนําขนมเค้กมาให้ ไม่สําคญัว่าขนม

เค้กนัน้อร่อยแค่ไหนหรือศิษยาภิบาลรู้สกึดีเช่นไร บคุคลนัน้จําต้องสารภาพความผิดของเขา เราไม่สามารถใช้ของขวญัเพ่ือละเลย

สิง่จําเป็นและทางแก้ไขตามอยา่งพระคมัภีร์ได้ 

 เราขอยํา้อีกครัง้วา่สนิบนไมจํ่าเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป ตวัอยา่งเช่นสมมติวา่ทา่นเข้าเป็นพนกังานใหมใ่นบริษัทแหง่หนึง่

และท่านต้องการให้ทกุคนชอบท่าน มีพนกังานคนหนึ่งต้องการให้ท่านทําสิ่งท่ีผิด เช่น ยอมรับเอกสารท่ีผิด ท่านสามารถทําสิ่งนัน้

ได้หรือไม ่คําตอบคือ ไมไ่ด้ แม้ว่าท่านไม่ได้รับเงิน ท่านก็ได้ให้การช่วยเหลืออย่างไม่ถกูต้องเพ่ือให้มีความมัน่คงในการทํางาน หรือ

ความตัง้ใจดี หรือการช่วยเหลือในอนาคต สิง่นีย้งัคงเป็นการให้สนิบนและเป็นสิง่ท่ีไมซ่ื่อสตัย์ 

 ยงัมีอีกสถานการณ์หนึง่ท่ีทําให้เกิดปัญหาในหลายภมิูภาคของโลก บอ่ยครัง้ในการติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีบางคน ท่านพบว่า

ทา่นไมส่ามารถทําอะไรสําเร็จได้เลย พวกเขาไมย่อมให้ทา่นผา่นการตรวจสอบ ไมอ่นมุติัแผนงานของทา่นหรือไม่ให้ดําเนินธุรกิจจน

สําเร็จนอกจากว่าท่านจะให้เงินพิเศษแก่พวกเขา การกระทําเช่นนีเ้ป็นการให้สินบนหรือไม่ ท่านสามารถให้เงินพวกเขาด้วยจิตท่ี

สะอาดหรือไม ่แน่นอนวา่พฤติกรรมของเจ้าหน้านีเ้ป็นสิง่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ในฐานะชาติๆ หนึ่ง เราควรจะพยายามกําจดั

ระบบการให้สนิบนและการให้เงินนีไ้ป หากทา่นอยากเป็นคนพิเศษกวา่คนอ่ืนหรืออยากให้เจ้าหน้าท่ีมองข้ามข้อผิดพลาดบางอย่าง

ของท่านไป การท่ีท่านให้ของขวญัก็เป็นการให้สินบนเช่นกนั อย่างไรก็ตาม หากท่านเพียงแค่พยายามทําให้เขาทําหน้าท่ีของตน

หรือให้เขาปฏิบติักบัท่านเหมือนเช่นปฏิบติักบัผู้ อ่ืน ก็ไม่เป็นสิ่งผิด ท่านไม่ได้ขอให้เขาทําอะไรท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ถกูต้อง แต่ถกู

บงัคบัให้จ่ายเงินเพิ่มขึน้เพ่ือให้เขาปฏิบติัหน้าท่ีของตน โชคไม่ดีท่ีระบบการทํางานเช่นนีเ้ป็นระบบท่ีมัน่คงในหลายแห่ง แน่นอนว่า 

คริสเตียนไม่สามารถเรียกร้องการจ่ายเงินเช่นนัน้ได้เพราะเป็นการข่มขู่ฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ได้ขอให้ใครทําผิดหรือ

ปฏิบติักบัทา่นเป็นพิเศษ  ทา่นก็ไมไ่ด้ทําผิดในการท่ีจะทําตามคําเรียกร้องนัน้ 

 โดยสรุป พระคมัภีร์กล่าวว่าไม่ให้รับสินบน เราสามารถรับของขวญัได้หากของขวญันัน้ไม่เป็นสิ่งบงัคบัเรา เราต้องไม่

ปล่อยให้ของขวญัหรือการช่วยเหลือใดๆ ทําลายความรู้ผิดชอบของเรา หรือทําให้การตดัสินของเราบิดเบือนไป และเราต้องไม่

พยายามบงัคบัผู้ อ่ืนด้วยการให้ของขวญั การช่วยเหลือหรือสนิบนด้วย ความซ่ือสัตย์และความสุจริตในปัจจุบัน เหมือน

เช่นในเวลาก่อนนํา้ทว่มโลก ดเูหมือนวา่ทัว่โลกจะเสื่อมทรามลง (อพยพ 6:11) มีการเปิดเผยเก่ียวกับการทุจริตในตําแหน่ง

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลระดบัสงู ตําแหน่งทางการเมือง ธุรกิจและแม้แต่ตําแหน่งทางศาสนา มีคนหลอกลวงและคนข่มขู่ฉ้อโกงมากมาย 

นกัธุรกิจ พนกังานรัฐบาล ทนายความ ผู้ นําต่างๆ และแม้แต่คนงานทัว่ไปต้องพบกับการทดลองท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือสตัย์อยู่

เสมอ ความสจุริตหายไปอย่างรวดเร็วแต่ยงัคงเป็นสิ่งท่ีน่ายึดมัน่และปกป้อง คนท่ีรักษาคําพดูของเขาแม้ว่าคํานัน้จะทําร้ายเขาก็

ตามจะเป็นสขุ (สดดีุ 15:4-5) บคุคลท่ีไม่ขายความซ่ือสตัย์ไม่ว่าในราคาใดจะมีความสขุเพียงใด “เพราะถ้าผู้ ใดจะได้สิ่งของสิน้ทัง้

โลกแตต้่องเสียชีวิตของตน ผู้นัน้จะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นัน้จะนําอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลบัคืนมา” (มทัธิว 16:26) 
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12. อาํนาจและการปกครอง 
ในคริสตจักร 

 
 “และพระเจ้าได้ทรงโปรดตัง้บางคนไว้ในคริสตจกัร...ผู้ครอบครอง” (1โครินธ์ 12:28) 

 การศึกษาของเราเก่ียวกบัความบริสทุธินําเรามาสู่หั์ วข้อการปกครองและอํานาจในคริสตจกัรในหลายด้าน ต่อไปนีเ้ป็น

คําถามท่ีเราจะกลา่วถึงในบทนี ้ได้แก่ ขอบเขตของอํานาจในคริสตจกัรคืออะไร คริสตจกัรมีอํานาจกําหนดมาตรฐานความบริสทุธ์ิ

หรือไม่ คริสตจกัรมีอํานาจขบัผู้ ท่ีฝ่าฝืนหลกัพืน้ฐานของความบริสทุธ์ิออกจากการเป็นสมาชิกหรือไม่ ผู้ รับใช้หรือธรรมิกชนคนหนึ่ง

ต้องทําตามการตดัสินใจของคริสตจกัรมากเพียงใด ทกุคนมีผู้ มีอํานาจท่ีเป็นมนษุย์เหนือพวกเขาในเร่ืองทางฝ่ายวิญญาณหรือไม ่

ความบริสทุธิสอนอะไรเก่ียวกบัควา์ มสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมิกชน 

 พระเจ้าทรงให้มีการปกครองคริสตจักร เราจะเร่ิมการศึกษานีด้้วยการตัง้มัน่ว่าพระเจ้าทรงให้มีอํานาจและการ

ปกครองในคริสตจกัรของพระองค์ ประการแรก เราต้องการยํา้วา่คริสตจกัรเป็นกายของผู้ เช่ือที่ได้รับการทรงเรียกซึง่มีประสบการณ

ในแผนการความรอดท่ีสมบรูณ์และผู้ซึง่มีชีวิตอย่างบริสทุธิและแยกออกจากสิ่งไม่บริสทุธิ คริสตจกัรไม่เหมือนกบัองค์การใดๆ ของ์ ์

มนุษย์ หรือจํากัดอยู่แค่นัน้ การเป็นสมาชิกในคณะใดคณะหนึ่งไม่ใช่สิ่งแรกเร่ิมของความรอด นอกจากนี  ้แต่ละคนมีความ

รับผิดชอบสว่นบคุคลตอ่ความรอดของตวัเอง เราไมส่ามารถทําตามผู้ นําท่ีจะทําให้เรากระทําสิ่งท่ีตรงข้ามกบัพระวจนะของพระเจ้า

หรือความเช่ือถือท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ หรือผู้ นําท่ีสัง่สอนคําสอนท่ีผิดๆ ได้ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงอวยพรและยอมรับการ

ปกครองของมนษุย์ในคริสตจกัร และการปกครองนัน้ช่วยเผยแพร่ข่าวประเสริฐ เม่ือเราพดูถึงอํานาจและการปกครองในคริสตจกัร 

เราพดูถึงความสมัพนัธ์ซึ่งพระเจ้าทรงสถาปนาในระหว่างผู้ เช่ือ ซึ่งรวมไปถึงมิตรภาพในหมู่คนของพระเจ้าและการทํางานภายใน

กรอบงานท่ีมีการจดัการตามกําหนดโดยประชากรของพระเจ้า 

 ตัง้แตก่ารเร่ิมต้นของคริสตจกัร พระเจ้าทรงมีการปกครองในคริสตจกัรของพระองค์ พระเยซูทรงเลือกและฝึกอคัรสาวกทัง้

สบิสองด้วยพระองค์เองเพ่ือให้เขาเป็นผู้ นําของคริสตจกัร และพระองค์ทรงตัง้ยดูาสให้เป็นผู้ เก็บเงินคนแรกของกลุม่ (ยอห์น 13:29) 

เม่ือเราอ่านหนังสือกิจการ ซึ่งเป็นประวติัของคริสตจักร เราเห็นเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นความพยายามในการ

จดัการ การเหน็คณุคา่ของผู้ นํา การตดัสนิใจร่วมกนัและมิตรภาพร่วมกนั 

 การปกครองในคริสตจักรยุคแรก ในกิจการ 1:15-26 ผู้ เช่ือ 120 คนซึง่กลายเป็นสมาชิกแรกเร่ิมของคริสตจกัรเพ็นเท

คอสต์รวมตวักนัเพ่ือเลือกคนท่ีจะแทนยดูาส เปโตรเป็นประธานการประชมุ มีการกําหนดคณุสมบติัของตําแหน่งนัน้ มีชายสองคน

ได้รับการเสนอช่ือและในท่ีสดุ มทัธีอสัได้รับเลือก หลงัจากพระวิญญาณบริสทุธิได้เทลงมา บรรดาผู้คน์  ”ได้ขะมกัเขม้นฟังคําสอน

ของจําพวกอคัรทตูและร่วมสามคัคีธรรม” (กิจการ 2:42) อีกนยัหนึง่ พวกเขาเหน็ความเป็นผู้ นําของอคัรทตู (รวมทัง้มทัธีอสัซึง่ได้รับ

เลือกโดยมนษุย์) ในการสอนหลกัความเช่ือและในการสร้างวิธีแห่งมิตรภาพ นอกจากนี ้พวกเขาเห็นความเป็นผู้ นําของอคัรทตูใน

การรวบรวมและแจกจ่ายเงินของคริสตจกัร (4:35) ในกิจการ 6 อคัรทตูได้จดัประชมุผู้ เช่ือทัง้หมดอีกครัง้ ครัง้นีเ้พ่ือตัง้ระบบดแูล

เร่ืองกิจการของคริสตจักร ท่ีประชุมเลือกผู้ชายเจ็ดคนเพ่ือบริหารงานกิจการภายใต้การนําของอคัรทตู เพ่ือท่ีอคัรทตูสามารถให้

เวลากบัการอธิษฐานและการเทศนามากขึน้ ตอนแรกเหลา่สาวกกําหนดว่าชายเหลา่นัน้ต้องมีพระวิญญาณบริสทุธิและสติปัญญา ์

และท่ีประชุมเลือกชายเจ็ดคนและเหล่าสาวกอธิษฐานและวางมือบนพวกเขา การวางมือเป็นหนึ่งในคําสั่งสอนพืน้ฐานของ

คริสตจกัร (ฮีบรู 6:2) และมีไว้เพ่ือพระเจ้าจะทรงอวยพระพร รักษา หรือแยกบคุคลออกเพ่ือจดุประสงค์พิเศษ ในสถานการณ์นี ้

แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้อํานาจและเห็นด้วยกบัการเลือกชายเหลา่นีโ้ดยผ่านทางผู้ นํา ภายหลงัฟิลิปซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดนัน้นํา

ข่าวประเสริฐไปยงัสะมาเรีย เม่ือมีการฟืน้ฟูขึน้ท่ีนัน่ เหล่าสาวกได้ส่งเปโตรและยอห์นไปเพ่ือตรวจด ูสงัเกตการณ์และช่วยเหลือ 

เม่ือนัน้เป็นเวลาท่ีชาวสะมาเรียเร่ิมได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 8:14-17)  

 ในกิจการ 11 เราพบว่าเหลา่สาวกและพวกผู้ใหญ่ (ผู้ นําและผู้ รับใช้พระเจ้า) แห่งยเูดียเรียกเปโตรไปเพ่ือสอบถาม เปโตร

เพิ่งจะเทศนาต่อโครเนลิอสัซึ่งเป็นชาวต่างชาติ และคริสตจักรทางยูเดียต้องการรายงานทัง้หมดเก่ียวกบัสิ่งท่ีเปโตรทํา พวกเขา
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ต้องการรู้ว่าการกระทําของเขาถกูต้องหรือไม่ แม้ว่าเปโตรเป็นผู้ นําท่ีรู้จกักนัมากท่ีสดุในเวลานัน้ ได้รับกุญแจของแผ่นดินสวรรค์

จากพระเยซแูละได้รับคําสัง่โดยตรงจากพระเจ้าในการเทศนาตอ่โครเนลิอสั เปโตรยงัคงจํานนต่ออํานาจของคริสตจกัร มีบางคนใน

ท่ีประชมุตรวจสอบและวิจารณ์เปโตร และเปโตรต้องตอบคําถามผู้ มีอํานาจ ในบทเดียวกนันัน้ คริสตจกัรของกรุงเยรูซาเลม็สง่บาร

นาบัสไปอันทิโอกเพ่ือตรวจสอบคริสตจักรซึ่งเขาได้ยินมาแต่ไม่เคยพบ (11:22-30) หน้าท่ีของเขาคือการหาข้อมูลเก่ียวกับ

คริสตจกัรและให้การสัง่สอนและเป็นผู้ นําพวกเขา บารนาบสัพกัอยู่ในอนัทิโอก หลงัจากนัน้นําเปาโลมาช่วยเขา นอกจากนี ้ผู้ เผย

พระวจนะหลายคนมาจากเยรูซาเล็มเพ่ือช่วยเหลือ หลังจากนัน้ไม่นานคริสตจักรอันทิโอกรวบรวมเงินเพ่ือใช้ในสิ่งจําเป็นใน

คริสตจกัรเยรูซาเลม็ และสง่เงินถวายไปยงัพวกผู้ใหญ่แหง่กรุงเยรูซาเลม็ทางบารนาบสัและเปาโล 

 คริสตจกัรอนัทิโอกเติบโตขึน้ และมีผู้ เผยพระวจนะและอาจารย์ของตน พระเจ้าทรงเรียกบารนาบสัและเปาโลให้ทํางาน

ประกาศข่าวประเสริฐ พระองค์ทรงเปิดเผยเก่ียกวบัการทรงเรียกนีใ้ห้แก่พวกเขาและผู้ นําในอนัทิโอกด้วย ผู้ รับใช้พระเจ้าในอนัทิ

โอกอธิษฐานเพ่ือพวกเขา วางมือและแต่งตัง้พวกเขาเป็นผู้ มิชชนันารี (13:1-4) พวกเขาจึงไปก่อตัง้คริสตจกัรและเลือกผู้ รับใช้เพ่ือ

ดแูลคริสตจกัรเหลา่นัน้ (14:23) 

 การประชุมของคริสตจกัรครัง้ใหญ่ครัง้ต่อมามีบนัทึกอยู่ในกิจการ 15 ในเวลานัน้ คริสตจักรได้เติบโตเป็นอย่างมาก 

คริสตจกัรไม่ได้เป็นเพียงท่ีประชมุท้องถ่ินในกรุงเยรูซาเล็มอีกต่อไป แต่ได้แผ่ขยายไปยงัยเูดีย สะมาเรียและประเทศต่างชาติอ่ืนๆ 

ในการประชุมใหญ่ครัง้แรกของคริสตจกัร ผู้ นําและผู้ รับใช้จากคริสตจกัรทัง้หลายรวมตวักนัในกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือพดูคยุถึงเร่ืองท่ี

เป็นท่ีถกเถียงกนั คําถามคือวา่คริสเตียนท่ีเป็นชาวตา่งชาติต้องเข้าสหุนตัและทําตามธรรมบญัญติัของโมเสสหรือไม่ มีการอภิปราย

และโต้เถียงกนัเป็นอย่างมาก เปาโล บารนาลสัและเปโตรเห็นว่าชาวต่างชาติไม่ต้องทําสิ่งเหล่านี ้ฟาริสีท่ีเช่ือบางคนมีความเห็น

ตรงกนัข้าม ยากอบซึง่เป็นน้องชายขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นประธานในท่ีประชมุและเขาเป็นผู้ ให้คําตดัสินสดุท้ายซึง่ท่ีประชมุสว่น

ใหญ่เห็นด้วย หลงัจากตดัสินแล้ว คริสตจกัรทัง้หมดเห็นด้วยกบัผลตดัสินและเลือกตวัแทนเพ่ือบอกเร่ืองคําสัง่สอนแก่คริสตจกัร

ท้องถ่ิน เห็นได้ชัดว่าคริสตจักรใช้อํานาจในการตัดสินใจว่าสิ่งใดผูกมัดชาวต่างชาติไว้ในเร่ืองของธรรมบัญญัติของโมเสส 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกเขาตกลงใจในสิ่งส่ีประการท่ีชาวต่างชาติต้องทํา “เพราะว่าพระวิญญาณบริสทุธิและข้าพเจ้าทัง้หลายก็์

เหน็ชอบ” (กิจการ 15:28-29)  

 หลงัจากการประชมุนี ้เปาโลกลายเป็นบคุคลสําคญัในหนงัสือกิจการ ถึงแม้ว่าตําแหน่งของเขาเป็นท่ียอมรับอย่างเต็มท่ี 

เปาโลกลบัมายงักรุงเยรูซาเล็มหลงัจากการเดินทางเผยแพร่ครัง้ท่ีสามของเขาเพ่ือรายงานทกุอย่างแก่ยากอบและผู้ นําคนอ่ืนๆ ใน

กรุงเยรูซาเล็ม  พวกเขายินดีท่ีได้ยินรายงานของเปาโลแต่ได้แนะนําให้เปาโลปฏิญาณตามแบบของชาวยิวบางประการเพ่ือทําให้

กลุม่คริสเตียนชาวยิวพอใจ เปาโลทําตามคําแนะนําเพ่ือทําให้เกิดความสามคัคีและทําด้วยความยอมจํานนต่ออํานาจของพวกเขา 

(กิจการ 21:18-26) 

 ในจดหมายเหลา่นี ้เราเหน็หลกัฐานเก่ียวกบัการปกครองท่ีเหนียวแน่นและเหมาะสมเพ่ือวตัถปุระสงค์คือมิตรภาพร่วมกนั 

ซึง่ก่อให้เกิดมาตรฐานของผู้ รับใช้และรวบรวมเงินถวาย ยากอบ เปโตรและยอห์นเป็นหลกัหรือผู้ นําทัว่ไปของคริสตจกัร (กาลาเทีย 

2:9) แตก่ระนัน้ เปาโลได้วา่กลา่วเปโตรและคนอ่ืนๆ ในเร่ืองการหน้าซ่ือใจคดและคําสัง่สอนท่ีไม่ถกูต้อง ความผิดของเปโตรคือ การ

ไม่ปฏิบติัตามการตดัสินของคริสตจกัรในกิจการ 15 และไม่ประพฤติ “ตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนัน้” เปาโลเป็นผู้ดแูล

คริสตจกัรจํานวนหนึง่ซึง่เขาได้ก่อตัง้ในการเดินทางเผยแพร่ของเขาและเขาเขียนจดหมายไปหาคริสตจกัรเหลา่นัน้เพ่ือให้คําแนะนํา 

กําลงัใจและการตกัเตือน เปาโลแต่งตัง้ผู้ดแูลและผู้ รับใช้เพ่ือทํางานภายใต้เขา เช่น ทิโมธีและทิตสั ทิตสัได้รับการแต่งตัง้ให้ดแูล

เกาะครีตและมีหน้าท่ีรับผิดชอบแตง่ตัง้ผู้ รับใช้ในบริเวณนัน้ (ทิตสั 1:5) 

 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ รับใช้ทัง้สองคนนีใ้นการปกครองดแูลบริเวณของพวกเขา เปาโลได้ให้รายการของคณุสมบติัของผู้

เทศนา (1ทิโมธี 3:1-7; ทิตสั 1:5-16) เปาโลใช้คําว่าผู้ปกครองและผู้อาวธุโสแทนกนัได้ในข้อพระคมัภีร์เหลา่นีเ้พ่ือหมายถึงผู้ รับใช้

หรือศิษยาภิบาล นอกจากนี ้เปาโลยงัได้ให้คณุสมบติัของผู้ รับใช้ในคริสตจกัรไว้ด้วย (1ทิโมธี 3:8-13) เรายงัเห็นอีกว่าเปาโลเขียน

คําแนะนําสําหรับทิตัสและพ่ีน้องอีกคนหนึ่ง และส่งพวกเขาไปยังคริสตจักรหลายแห่งเพ่ือรับเงินถวายสําหรับคริสตจักรกรุง
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เยรูซาเลม็ (2โครินธ์ 8:16-24) เปาโลตัง้ระบบการรับเงินถวายทกุวนัอาทิตย์และครัง้หนึง่เขาได้ขอให้คริสตจกัรโครินธ์เขียนจดหมาย

แนะนําผู้ ท่ีสามารถนําเงินมาถวายท่ีกรุงเยรูซาเลม็ได้ (1โครินธ์ 16:1-3) 

 นอกจากนี ้อคัรทตูยอห์นได้สง่จดหมายแนะนําผู้ประกาศท่ีช่ือวา่เดเมตริอสั ในจดหมายฉบบัเดียวกนัยอห์นได้สง่คําเตือน

มายงัคริสตจกัรไม่ให้ยอมรับดิโอเตรเฟสเป็นผู้ รับใช้ (3ยอห์น 9:12) พระเยซูและเปาโลวางขัน้ตอนสําหรับการยติุการโต้เถียงใน

คริสตจกัร สําหรับการกลา่วโทษคนบาปในคริสตจกัรและการทิง้ออกจากการเป็นสมาชิก หากจําเป็น (มทัธิว 18:15-18; 1โครินธ์ 

5:1-13) เปาโลเตือนผู้อาวโุสในเอเฟซสัเก่ียวกบัผู้ เผยพระวจนะผิดๆ (กิจการ 20:28-30) และเตือนว่าพระเจ้าตรัสให้คริสตจกัรแยก

และลองใจอคัรทตูท่ีไมจ่ริง (วิวรณ์ 2:2) 

 ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีแ้สดงให้เห็นว่า คริสตจกัรแต่ละแห่งร่วมกนัทํางานอย่างใกล้ชิด และมีวิถีทางต่างๆ ในการจดัการกบั

ปัญหาทัง้หลาย นอกจากนี ้ยงัมีเส้นกําหนดอํานาจท่ีชดัเจน ประการแรก มีผู้อาวโุส (ศิษยาภิบาลและผู้ช่วยระดบัท้องถ่ิน) ซึ่ง

รับผิดชอบคริสตจกัรท้องถ่ินร่วมกบัผู้ รับใช้ในคริสตจกัรซึ่งช่วยกิจการของคริสตจกัรท้องถ่ิน และมีมคันายกซึ่งรับผิดชอบในระดบั

ภูมิภาคหรือกลุ่มคริสตจกัร เช่น ทิตสัในเกาะครีต จากนัน้ก็มีเปาโลเหนือทิตสัและดแูลคริสตจกัรหลายแห่งท่ีเขาได้ก่อตัง้ หน้าท่ี

พิเศษของเปาโลคือการเผยแพร่ต่อชาวต่างชาติ ในขณะท่ีเปโตรเผยแพร่ต่อชาวยิว (กาลาเทีย 2:7-8) เปโตรดเูหมือนว่าเป็นผู้

ประกาศสําคญัและเป็นตวัแทนของคริสตจกัรแรกๆ ในขณะท่ียากอบดเูหมือนจะเป็นผู้ นําในกรุงเยรูซาเลม็ 

 ดงันัน้คริสตจกัรแต่ละแห่งและผู้ รับใช้แต่ละคนจึงอยู่ภายใต้การดแูลของบคุคลท่ีมีอํานาจสงูกว่า แม้แต่ผู้ นําสงูสดุเช่นเป

โตรและเปาโลก็ตกัเตือนซึ่งกนัและกนัและอยู่ใต้อํานาจของคริสตจกัรโดยรวม ผู้ นําทัง้สองรายงานต่อท่ีประชมุผู้ รับใช้ซึง่รวมตวักนั

ในกรุงเยรูซาเลม็และฟังคําแนะนําจากพวกเขา ซึง่แสดงให้เห็นว่าการปกครองของคริสตจกัรอยู่เหนือตําแหน่งสว่นบคุคลแม้ว่าจะ

เป็นตําแหน่งท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ก็ตาม 

 อาํนาจของผ้นําู  พระคมัภีร์กลา่วเก่ียวกบัอํานาจของผู้ นําในคริสตจกัรไว้มากมาย “ท่านทัง้หลายจงเช่ือฟังและยอมอยู่

ในโอวาทของหัวหน้าของท่าน จงให้เขาทํางานนีด้้วยความช่ืนใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่าน

ทัง้หลายเลย เพราะว่าท่านเหลา่นัน้ดแูลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่เสมือนหนึ่งผู้ ท่ีจะต้องเสนอรายงาน” (ฮีบรู 13:17) “พ่ีน้อง

ทัง้หลาย เราขอวิงวอนท่านให้นบัถือคนท่ีทํางานอยู่ในพวกท่าน ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้ เป็นเจ้า และตกัเตือนท่าน จงเคารพ

และรักเขาให้มากเพราะงานท่ีเขาได้กระทํา” (1เธสะโลนิกา 5:12-13) ขอให้สงัเกตว่าข้อพระคมัภีร์เหลา่นีใ้ช้ได้กบัโครงสร้างอํานาจ

ระหวา่งคริสตจกัรและภายในคริสตจกัรท้องถ่ินด้วย ขอให้สงัเกตอีกว่าเราต้องมีวิธีการรู้ลกัษณะของผู้ นํา นอกจากนี ้เราต้องนบัถือ

ผู้ ท่ีมีอํานาจด้วยงานท่ีเขากระทํา เราไม่นบัถือหรือยําเกรงมนษุย์แต่เรานบัถือและยําเกรงตําแหน่งของเขา บคุคลท่ีมีอํานาจไม่ใช่

พระเจ้า แตเ่ขาได้รับอํานาจจากพระเจ้าและเรานบัถือเขาด้วยเหตนุัน้ “ทกุคนจงยอมอยูใ่ต้บงัคบัของผู้ ท่ีมีอํานาจปกครอง เพราะว่า

ไม่มีอํานาจใดเลยท่ีมิได้มาจากพระเจ้า และผู้ ท่ีทรงอํานาจนัน้พระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึน้” (โรม 13:1) (ดขู้อ 2-7) ข้อพระคมัภีร์นีใ้ช้ได้

กบัทัง้ผู้ รับใช้และธรรมิกชน ใช้ได้กบัทัง้เร่ืองของคริสตจกัรและเร่ืองทัว่ไป แน่นอนว่ามีวิถีทางตามกฎหมายท่ีจะปลดบคุคลออกจาก

ตําแหน่งโดยสอดคล้องกบัพระประสงค์ของพระเจ้า และเราจะพดูถงึสถานการณ์เหลา่นีต้อ่ไป ข้อพระคมัภีร์ตอ่ไปนีเ้ป็นอีกข้อหนึ่งท่ี

แสดงให้เหน็วา่เราต้องนบัถือผู้ ท่ีมีตําแหน่งเป็นผู้ นํา “จงถือวา่ผู้ปกครองท่ีปกครองดีนัน้สมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงผู้ปกครองท่ีเทศนาและสัง่สอน” (1ทิโมธี 5:17) 

 วตัถปุระสงค์ของการมีผู้ นําในคริสตจกัรคือ “เพ่ือเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนท่ีจะรับใช้ เพ่ือเสริมสร้างพระกายของพระ

คริสต์ให้จําเริญขึน้” (เอเฟซสั 4:11-12) งานของผู้ รับใช้คือเพ่ือ “ชกัชวนด้วยเหตผุล เตือนสติและตกัเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการ

สัง่สอน” (2ทิโมธี 4:2) 

 ธรรมิกชนหรือแม้แต่ผู้ รับใช้ท่ีไม่ฟังเสียงของผู้ มีอํานาจอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ดี ผู้ ท่ี “ประมาทอํานาจของผู้ ใหญ่ และ

พดูจาก้าวร้าวศกัดิสริิเทพ์ ” เป็นคนไมเ่ช่ือฟังตามอย่างท่ียดูาได้กลา่วไว้ในข้อ 8 นอกจากนี ้เปโตรสอนไม่ให้เป็นผู้ซึง่ “หม่ินประมาท

อํานาของผู้ใหญ่ คนเหลา่นีก้ล้าและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม่สะทกสะท้านท่ีจะกลา่วประณามศกัดิสิริเทพ์ ” พวกเขาจะ“ต้อง
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พินาศอย่างสตัว์ร้ายนัน้ เขาจะได้รับทกุข์เป็นโทษแห่งการอธรรมของเขา” (2เปโตร 2:10-13) สญัญาณของกาลสดุท้ายคือการกดั

เซาะและการท้าท้ายอํานาจท่ีพระเจ้าทรงให้ไว้ในบ้าน ในสงัคมและในคริสตจกัร (2ทิโมธี 3:2, 8) 

 บทสรุป เรารู้ว่าพระเจ้าทรงให้มีการปกครองในคริสตจกัร (1โครินธ์ 12:28) พระเจ้าทรงให้หน้าท่ีผู้ รับใช้ห้าประการใน

คริสตจกัร (เอเฟซสั 4:11) มี “ตําแหน่ง” ท่ีแตกต่างกนัในคริสตจกัร ได้แก่ ผู้ เผยพระวจนะ ผู้ รับใช้ ผู้ตกัเตือน และผู้  “ปกครอง” (โรม 

12:4-8) การปกครองนีมี้อยูใ่นคริสตจกัรท้องถ่ินและขยายออกไปมากกว่านัน้ เราได้เห็นว่ามีการจดัการปกครองคริสตจกัรแห่งพระ

คมัภีร์ใหม่เพ่ือวตัถปุระสงค์หลายประการ คริสตจกัรส่งผู้ รับใช้ไปเพ่ือไต่ถามเก่ียวกบัการประชมุท้องถ่ิน ส่งมิชชนันารีออกไปเพ่ือ

ก่อตัง้คริสตจกัรใหม่ๆ  สง่ผู้ รับใช้ไปสอนท่ีประชมุท้องถ่ิน ลงมติในข้อถกเถียงเก่ียวกบัความเช่ือ จดัการการรวบรวมเงิน สง่จดหมาย

แนะนําเพ่ือการเผยแพร่ การขบัสมาชิกคริสตจกัรท่ีทําบาปออกจากการเป็นสมาชิก เตือนคริสตจกัรท้องถ่ินเก่ียวกบัผู้ เผยพระวจนะ

ปลอม และกลา่วโทษผู้ เผยพระวจนะปลอม 

 ดงัท่ีเราได้เหน็แล้ว คริสตจกัรมีอํานาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองใหม่ท่ีเกิดขึน้เป็นระยะๆ คริสตจกัรแห่งพระคมัภีร์ใหม่

กําหนดมาตรฐานความบริสทุธิสําหรับผู้ เช่ือชาวต่างชาติในกิจการ ์ 15 ท่ีการประชมุใหญ่ นอกจากนี ้ยงัได้กําหนดคณุสมบติัของ

อคัรทตู ผู้ เผยแพร่ ผู้ รับใช้และมคันายก และเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมกบัตําแหน่งเหล่านี ้ขอให้สงัเกตว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสเก่ียวกบั

เร่ืองเหลา่นีอ้ยา่งชดัเจน ไมมี่มนษุย์คนใดคนหนึ่งตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองใหม่ๆ เหลา่นีไ้ด้ แต่คริสตจกัรทัง้หมดตดัสินใจและประกาศ

คําตัดสินนัน้ ในปัจจุบัน คริสตจักรยังคงมีอํานาจในการลงมติเก่ียวกับประเด็นความบริสุทธิใหม่ๆ หรือนิยามความบริสุทธิให้์ ์

เฉพาะย่ิงขึน้ด้วยเง่ือนไขสมยัใหม ่ตวัอยา่งเช่นคริสตจกัรได้ใช้อํานาจอยา่งถกูต้องในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ี 

 การตัดสินในคริสตจักร ในสถานการณ์เฉพาะ คริสตจกัรมีอํานาจในการตดัสินสมาชิกรายบคุคล โดยทัว่ไป คริสเตียน

จะต้องไมก่ลา่วโทษคนๆ หนึง่ การกระทําของเขาหรือความเช่ือถือของเขา (มทัธิว 7:1; โรม 14:10; ยากอบ 4:12) แม้จะเป็นเช่นนัน้ 

คริสตจกัรมีความรับผิดชอบในการตดัสินการเผยพระวจนะและทดลองวิญญาณเพ่ือให้เห็นว่าวิญญาณนัน้มาจากพระเจ้าหรือไม ่

(1โครินธ์ 14:29; 1ยอห์น 4:1) ในระดบัคริสตจกัรทัง้หมด ทัง้พระเยซูและเปาโลให้มีการตดัสินเม่ือมีการถกเถียงกนัระหว่างธรรมิก

ชน ผลคือวา่ห้ามไมใ่ห้บคุคลกลา่วโทษกนัเอง แตท่รงให้คริสตจกัรมีอํานาจในการตดัสนิระหวา่งธรรมิกชนและกลา่วโทษบาปท่ีไม่มี

การกลบัใจใหมใ่นคริสตจกัร ขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้ป็นขัน้ตอนของการตดัสนิท่ีพระเยซทูรงให้ไว้ในมทัธิว 18:15-18: 

1. หากธรรมิกชนสองคนมีปัญหากนั ผู้ ท่ีได้รับความทกุข์ควรจะไปหาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการส่วนตวัและพยายามแก้ไขปัญหานัน้ 

หากธรรมมิกชนคนหนึง่รู้วา่พ่ีน้องอีกคนไมพ่อใจเขา เขาควรจะไปหาคนๆ นัน้และคืนดีกนั หลงัจากทําเช่นนัน้แล้ว เขาสามารถมาท่ี

แทน่บชูาและให้ของถวายแก่พระเจ้าได้ (มทัธิว 5:23-24) 

2. หากความพยายามแก้ไขปัญหานัน้ไม่สําเร็จ ผู้ ท่ีได้รับความทกุข์ควรจะนําพยานสองหรือสามคนไปกบัเขาและพยายามแก้ไข

ปัญหากบัอีกฝ่ายหนึง่ 

3. หากผู้ ท่ีทําผิดยงัไม่ทําสิ่งท่ีถกูต้อง ควรจะมีการนําเร่ืองไปยงัคริสตจกัร ซึ่งหมายความว่าจะส่งให้ผู้ มีอํานาจในคริสตจกัรเป็น

ผู้จดัการ เช่น ศิษยาภิบาลและคณะกรรมการ ผู้ นํามีอํานาจในการตดัสนิเร่ืองดงักลา่ว 

4. หากผู้ ท่ีทําผิดไมเ่ช่ือฟังคําตดัสินของคริสตจกัร เขาจะถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิกและกลายเป็นคนนอกศาสนา ตามข้อสิบ

แปด พระเจ้าจะทรงให้เกียรติแก่การตดัสินของคริสตจกัรและผู้ นําของคริสตจกัร หากพวกเขาซ่ือสตัย์และยติุธรรม พระเจ้าจะทรง

ปฏิบติัตอ่การตดัสนิใจเหมือนดงัคําตดัสนิของพระองค์เองและจะให้คําตดัสินนัน้มีผล ซึง่หมายความว่าสมาชิกคริสตจกัรควรจะถือ

ตามคําตดัสนิของคริสตจกัร หากไมทํ่าตาม อาจเรียกเขาวา่เป็นคนนอกศาสนาได้ 

 การฟ้องร้อง ขัน้ตอนข้างต้นเป็นวิธีท่ีถกูต้องในการจดัการกบัการถกเถียงทัง้หลายในคริสตจกัร ธรรมิกชนคนหนึ่งไม่

สามารถฟ้องธรรมิกชนอีกคนหนึ่งภายใต้กฎหมายบ้านเมืองได้ (1โครินธ์ 6:1-8) เหตผุลคือว่าธรรมิกชนอยู่ในการฝึกเพ่ือเป็นผู้

ตดัสนิทตูสวรรค์และในเวลาพนัปี หากเราไมส่ามารถจดัการข้อถกเถียงของเราในตอนนีไ้ด้เองแล้ว ตอ่ไปเราจะตดัสินทตูสวรรค์และ

โลกได้อย่างไร นอกจากนีย้งัเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีสําหรับคนท่ีไม่เช่ือ การถูกโกงนัน้ดีกว่าการแสดงภาพการต่อสู้ ในคริสตจักรต่อ

สายตาของโลก 
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 ข้อพระคมัภีร์นีไ้มไ่ด้สอนวา่ห้ามฟ้องชาวโลกท่ีทําความผิด และเหตผุลข้างต้นใช้ไม่ได้กบักรณีเช่นนี ้พระคริสต์สอนให้เรา

ใจกว้างและไม่ให้แก้แค้น (มทัธิว 5:38-42) ตวัอย่างเช่น เป็นการเหมาะสมท่ีจะฟ้องผู้ ท่ีไม่เช่ือเน่ืองจากความเสียหายทางอบุติัเหตุ

รถยนต์หรือไปศาลเพ่ือปกป้องสทิธิตามรัฐธรรมนญู เช่น เสรีภาพทางศาสนา 

 อะไรจะเกิดขึน้หากคนๆ หนึง่ไมก่ลบัใจใหมแ่ละไมย่อมตอ่การตดัสนิของคริสตจกัร ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว เขาจะถกูขบัออก

จากการเป็นสมาชิกและประกาศว่าเป็นคนนอกศาสนา ถึงจดุนี ้เขาจะไม่ใช่ธรรมิกชนในคริสตจกัร แต่เป็นคนบาปและในบางกรณี

อาจเป็นการเหมาะสมท่ีจะไปศาลบ้านเมืองเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย ตวัอย่างเช่น หากเจ้าหน้าท่ีโบสถ์ใส่ช่ือของตนเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินคริสตจกัรอย่างไม่ถกูต้อง ตวัแทนของคริสตจกัรสองหรือสามคนควรจะไปหาเขาและพดูคยุกบัเขา หากเขาปฏิเสธท่ีจะ

เปล่ียนแปลงเอกสาร ศิษยาภิบาลและคณะกรรมการคริสตจกัรควรจะตดัสินเร่ืองท่ีเกิดขึน้ หากเขายงัคงปฏิเสธ ควรจะขบัออกจาก

การเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ วตัถปุระสงค์ของการทําเช่นนีเ้พ่ือบอกให้เขารู้ถึงความรุนแรงของความบาปของเขา เพ่ือทําให้

คริสตจกัรปราศจากความบาปและเพ่ือตดัเขาออกจากคริสตจกัรในสายตาของโลกนี ้หลงัจากนี ้คริสตจกัรสามารถปฏิบติักบัเขา

เหมือนกบัคนนอกศาสนาและนําเขาไปศาลบ้านเมืองได้ 

 การขับออกจากการเป็นสมาชิก เราเพิ่งจะกลา่วถึงเหตผุลประการหนึ่งของการขบัออกจากการเป็นสมาชิกหรือการไล่

ออกจากศาสนา เน่ืองจากการปฏิเสธท่ีจะยอมจํานนต่อการตดัสินของคริสตจกัร ใน 1โครินธ์ 5:1-13 เปาโลให้เหตผุลอ่ืนๆ ไว้ (มี

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 13) 

 ปัญหาเฉพาะในเมืองโครินธ์อนัเป็นเหตใุห้เกิดคําสอนของเปาโลคือ ชายคนหนึ่งในคริสตจกัรมีเพศสมัพนัธ์กบัภรรยาของ

บิดา คริสตจักรเมืองโครินธ์นัน้มีความภูมิใจกับของประทานทางฝ่ายวิญญาณของตนมากจนมองข้ามความบาปนีไ้ป เปาโล

ตกัเตือนท่ีพวกเขาไมต่ดัสนิความบาปนีแ้ละไมข่บัชายดงักลา่วออกจากการเป็นสมาชิก 

 ขัน้ตอนท่ีถกูต้องในกรณีดงักลา่วคือการขบัไลค่นบาปนัน้ออกไปเสีย เขาต้องถกูมอบไว้แก่โลก แก่แผน่ดินของซาตาน เม่ือ

ทําเช่นนัน้ตอ่หน้าสาธารณชน บคุคลอาจไมส่บายใจและอาจกลบัใจใหม ่นอกจากนีเ้ขาอาจทนทกุข์ในมือของซาตานจนเขาจะต้อง

การกลบัใจใหม่และกลบัสูค่ริสตจกัร ดงันัน้จึงมีความหวงัว่าเขาสามารถได้รับความรอดได้หลงัจากถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิก 

อยา่งไรก็ตาม ตราบเทา่ท่ีความบาปของเขาถกูปกปิดหรือละเลย เขาจะไมเ่หน็ความจําเป็นของการกลบัใจใหมเ่ลย 

 เปาโลขยายการตดัสินประเภทนีอ้อกเป็นสู่ผู้ ท่ีเรียกตนเองว่าเป็นพ่ีน้องแต่เป็นคนล่วงประเวณี เป็นคนโลภ เป็นคนถือรูป

เคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขีเ้มาหรือเป็นคนฉ้อโกง เม่ือบุคคลถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิกเน่ืองด้วยเหตผุลใดเหตผุลหนึ่ง

จากเหตผุลเหลา่นี ้เปาโลกลา่วว่าธรรมิกชนจะต้องไม่คบหรือแม้แต่กินกบัคนเหลา่นี ้สิ่งนีถื้อเป็นระเบียบของคริสตจกัร บางครัง้เรา

คิดว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้า และเราทําสิ่งท่ีเราต้องการทําโดยไม่ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้า คริสตจกัรขบัคนๆ หนึ่งออกจากการเป็น

สมาชิกเน่ืองจากความผิดบาป และเรากลบัไปหาคนดงักลา่วและคบกบัเขา เราไปกินข้าวกบัเขา ไปในเมืองกบัเขาและปลอบโยน

เขา สิง่ท่ีเราทําคือช่วยให้เขาไมเ่ช่ือฟังมากขึน้ เราคบกบัวิญญาณท่ีไม่เช่ือฟังและไม่สะอาดในตวัของบคุคลนัน้ เป็นวิญญาณท่ีอาจ

สง่ผลกระทบตอ่เราในแบบเดียวกนัได้อยา่งง่ายดาย 

 ครัง้หนึง่ผู้ รับใช้คนหนึง่ถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิก เน่ืองจากเมาเหล้าในหมู่บ้านท่ีเขาเป็นศิษยาภิบาลอยู่และลว่งเกิน

เดก็หญิงจํานวนหนึง่ ภายในเวลาสองสามเดือน เขาไปอีกท่ีหนึง่และเร่ิมเทศนา จดัให้มีการฟืน้ฟขูึน้ โดยไม่แสดงให้เห็นถึงการกลบั

ใจใหม ่คนท่ีรู้จกัเขาช่วยเหลือเขา โดยกลา่วว่า “เขาเป็นผู้ เทศนา” สิ่งนีต้รงข้ามกบัพระวจนะของพระเจ้าอย่างสิน้เชิง ตามหลกัพระ

คมัภีร์แล้ว บุคคลคนหนึ่งจะสามารถคบกบัชายท่ีถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกและไม่กลบัใจใหม่ได้อย่างไร บุคคลคนหนึ่งจะ

สามารถช่วยเหลืองานรับใช้ของชายซึง่เสียคณุสมบติัการเป็นผู้ เทศนาตามพระคมัภีร์ได้อยา่งไร 

 การลงโทษ การลงโทษและการขบัออกจากการเป็นสมาชิกมีความแตกต่างกนั เม่ือบคุคลทําผิด แต่กลบัใจใหม่ เขาอาจ

เสียคณุสมบติัในการดํารงตําแหน่งหนึ่งในคริสตจกัร ในกรณีนี ้จะต้องปลดเขาออกจากตําแหน่งของเขาเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

ในทํานองเดียวกนั บคุคลท่ีมีตําแหน่งสําคญัอาจไม่ได้ทําหน้าท่ีบางอย่างหรือทัง้หมดชัว่ระยะเวลาหนึ่ง ซึง่เรียกว่าการลงโทษ พระ
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คมัภีร์กลา่วถึงคณุสมบติัท่ีผู้ นําต้องมี ดงันัน้เม่ือผู้ นําเสียคณุสมบติัของเขาไป เขาควรจะถกูปลดหรือลงโทษจนกว่าจะมีคณุสมบติั

ดงักลา่วอีกครัง้ 

 ในทางตรงกนัข้าม การขบัออกจากการเป็นสมาชิกมีไว้สําหรับบคุคลท่ีทําความบาปและปฏิเสธท่ีจะรับรู้หรือกลบัใจใหม ่

และไมฟั่งคําตดัสนิของคริสตจกัร บคุคลดงักลา่วถือวา่เป็นคนนอกศาสนา 

 ผู้ นําในคริสตจกัรท้องถ่ินอาจถกูลงโทษชัว่ระยะเวลาหนึ่งหากเขาทําความบาปแต่กลบัใจใหม่ ควรใช้ระเบียบเช่นนีเ้ม่ือ

เป็นความผิดบาปท่ีทําให้เขาต้องพิสจูน์ตวัเองอีกครัง้ในชัว่ระยะเวลาหนึง่ และต้องมีการใช้ระเบียบนีห้ากเขาเสียช่ือเสียงท่ีดีของเขา

ไป มิฉะนัน้ เขาอาจนําความไม่พอใจมาสู่คริสตจักรหรือทําทําให้ผู้ อ่ืนสุดุดได้หากมีการใช้เขาในคริสตจักรราวกับว่าไม่มีอะไร

เกิดขึน้ ถ้าผู้ ท่ีถกูลงโทษได้กลบัใจใหม่อย่างแท้จริง เขาจะไม่ไปองค์การหรือคริสตจกัรอ่ืน แต่จะรับโทษของเขาเพ่ือประโยชน์ของ

ตวัเองและจะรับใช้พระเจ้าต่อไปในคริสตจกัรท้องถ่ินของเขา “เม่ือมีการตีสอนนัน้ดไูม่เป็นท่ีช่ืนใจเลย เป็นเร่ืองเศร้าใจ แต่ต่อมา

ภายหลงัก็จะก่อให้เกิดความสขุสําราญแก่บรรดาคนท่ีต้องทนอยู่นัน้ คือความชอบธรรมนัน้เอง” (ฮีบรู 12:11) โดยปกติแล้ว 

ขัน้ตอนการลงโทษจะแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความอดทนและความอ่อนน้อมท่ีจะพิสจูน์ให้เห็นว่าตวัเองสตัย์ซ่ือหรือไม่ หากเขา

อดทน เขาจะได้รับรางวลั ดงัท่ีข้อพระคมัภีร์ข้างต้นได้กลา่วไว้ 

 หากผู้ รับใช้คนหนึ่งทําความบาปท่ีไม่ได้ทําให้เขาหมดคุณสมบติัการเป็นผู้ รับใช้อย่างถาวร เขาอาจถูกลงโทษหรืออยู่

ในช่วงทดสอบตวัเองโดยผู้ มีอํานาจเหนือเขา หลงัจากระยะเวลาหนึ่ง ผู้ รับใช้คนนัน้อาจได้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอย่างเต็มตวั 

หากเขาสตัย์ซ่ือตลอดระยะเวลาการทดสอบตวัเองนัน้ อยา่คิดวา่มนษุย์นําการทรงเรียกของพระเจ้าไปจากเขา พระเจ้าทรงให้มีการ

ปกครองในคริสตจกัรและให้มีคณุสมบติัของการรับใช้ ผู้ ท่ีมีอํานาจเพียงแต่ทําตามแผนการของพระเจ้าและเราไม่สามารถเกลียดผู้

ท่ีทําตามแผนการนัน้ได้ หลายครัง้ ผู้ ท่ีมีตําแหน่งเป็นคณะกรรมการคริสตจกัรและคณะกรรมการทัว่ไปหวัใจสลายและเจ็บปวด

เน่ืองการการพดูและการกระทําของผู้ ท่ีเขาลงโทษ หลายครัง้ พวกเขาต้องลงโทษคนท่ีเขารักและคนท่ีเป็นเพ่ือนของตน พวกเขาไม่

สามารถยอมและทนตอ่ความบาปได้ แตจํ่าต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าแม้แตก่บัเพ่ือนท่ีดีของพวกเขา 

 ผู้ รับใช้อาจเสียคณุสมบติัของผู้ รับใช้ตลอดไปได้ ตวัอย่างเช่น เขามีภรรยามากกว่าหนึ่งคน หรือเสียช่ือเสียงท่ีดีของเขาใน

ชมุชมโดยการทําความผิดบาปเช่นการลว่งประเวณี (1ทิโมธี 3:1-7) เขายงัคงกลบัใจใหม่ได้และเป็นธรรมิกชนได้ เขาสามารถเป็น

คนทํางานในท่ีประชมุท้องถ่ินได้ มีหลายคนท่ีทําเช่นนัน้ พวกเขาไม่ได้พยายามจะตัง้ตนเองเป็นผู้ รับใช้โดยการไปคณะอ่ืน แต่เป็น

คนทํางานท่ีสตัย์ซ่ือและมีค่าในคริสตจกัรท้องถ่ิน ไม่ว่าพวกเขาจะมีความรู้สกึสว่นตวัอย่างไร พวกเขารู้ว่าการเช่ือฟังพระวจนะของ

พระเจ้าเป็นสิง่สําคญัมากกวา่สิง่อ่ืนใด 

 อย่าให้เราทําตามใจตนเอง ไม่เช่ือฟังและทําความบาป หากเราทําผิด ขอให้เรารับโทษจากศิษยาภิบาลหรือผู้ นําของเรา 

ขอให้เรากลบัใจใหม ่พิสจูน์วา่ตนเองสตัย์ซ่ือตอ่พระวจนะของพระเจ้าและทํางานหนกัขึน้ให้กบัพระเจ้า 

 การตาํหนิในที่สาธารณะ จะมีเวลาตําหนิบางคนในท่ีสาธารณะได้หรือไม่ โดยทัว่ไปเป็น การดีท่ีสดุท่ีจะสอนคนกลุ่ม

ใหญ่จากธรรมาสน์ หรือจดัการปัญหาเฉพาะบคุคลเป็นการส่วนตวั เกือบจะไม่เป็นผลดีเลยท่ีศิษยาภิบาลจะตําหนิออกช่ือบางคน

ในท่ีสาธารณะ อยา่งไรก็ตาม มีเวลาท่ีเม่ือผู้ ทําความบาปต้องถกูตําหนิต่อหน้าทกุคนเพ่ือท่ีคนอ่ืนอาจจะเรียนรู้ได้ “สําหรับผู้ ท่ียงัคง

กระทําบาป จงว่ากลา่วเขาต่อหน้าคนทัง้ปวง เพ่ือผู้ อ่ืนจะได้เกรงกลวั” (1ทิโมธี 5:20) ซึง่ไม่ได้หมายความว่าเม่ือใดก็ตามท่ีบคุคล

ทําความผิดหรือไมทํ่าในสิง่ท่ีเขาควรจะทํา ศิษยาภิบาลควรจะตําหนิเขาในท่ีสาธารณะ กาลาเทีย 6:1 กลา่วว่า “แม้จบัผู้ ใดท่ีละเมิด

ประการใดได้ ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นัน้ด้วยใจอ่อนสภุาพให้เขากลบัตัง้ตวัใหม่ โดยคิดถึงตวัเอง เกรงว่าท่านจะถกู

ชกัจูงให้หลงไปด้วย” นอกจากนีเ้ราได้เห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีผู้ รับใช้พระเจ้า (หรือคนอ่ืนๆ) ท่ีจะโกรธ เสียใจหรือขมข่ืนเป็นการ

สว่นตวักบัอีกคนหนึ่ง การตําหนิแบบเปิดเผยมีไว้สําหรับผู้ ท่ีทําบาปและไม่เช่ือฟังอย่างเปิดเผยเท่านัน้ เป็นการเหมาะสมในกรณีท่ี

บคุคลถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิกหรือกําลงัจะถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิกหากเขาไม่กลบัใจใหม่ ตวัอย่างเช่น หากคนๆ หนึ่ง

ฉีกคริสตจักรออกเป็นชิน้ๆ หรือขวางกัน้การเคล่ือนไหวของพระเจ้าอย่างเต็มท่ี อาจใช้การตําหนิในท่ีสาธารณะได้ ไม่จําเป็นท่ี

จะต้องตําหนิในลกัษณะดงักลา่วเม่ือบคุคลทําความบาปและกลบัใจใหม่ หากจําเป็น เขาอาจถกูลงโทษโดยไม่ต้องมีการอธิบายให้
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สาธารณชนฟัง โดยทั่วไป ผู้ รับใช้ไม่ควรจะตําหนิอย่างเปิดเผยนอกจากว่าเขาได้พิจารณาอธิษฐานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวเป็น

ระยะเวลาหนึง่และรู้สกึวา่เขาจําต้องทําเช่นนัน้ด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 ในบางครัง้ การว่ากลา่วในท่ีสาธารณะเป็นสิ่งสําคญั เป็นสิ่งท่ียากท่ีสดุเน่ืองจากบคุคลนัน้ไม่เช่ือฟังและจะคงเป็นเช่นนัน้

ตอ่ไป เวลานีเ้ป็นเวลาท่ีความสมัพนัธ์ของครอบครัวและความรู้สกึสว่นตวัต้องยอมจํานนตอ่การทรงเรียกของพระเจ้า 

 การว่ากลา่วและการตําหนิเป็นสว่นหนึ่งของการรับใช้ใน 2ทิโมธี 4:2 ดยูอห์น 16:8 ซึง่กลา่วว่าพระวิญญาณของพระเจ้า

จะทรงกระทําให้โลกรู้แจ้งในเร่ืองความผิด คําว่า “ว่ากลา่ว” หมายถึงทดสอบ ทดลอง ตรวจสอบ ลงโทษ หกัล้าง แสดงให้เห็นและ

นําความอับอายมาสู่ผู้ ท่ีถูกว่ากล่าว ดังท่ีความหมายของคําชีใ้ห้เห็นแล้ว บางครัง้มีการว่ากล่าวในท่ีส่วนตัวและบางครัง้ในท่ี

สาธารณะ นอกจากการว่ากล่าวเก่ียวกบัความบาปในท่ีสาธารณะและเป็นการส่วนตวัแล้ว ศิษยาภิบาลหรือผู้ นําการประชมุอาจ

จําเป็นต้องว่ากล่าวผู้ ท่ีทําให้เกิดความวุ่นวายในการประชมุคริสตจกัร อาจทําได้โดยเปล่ียนลําดบัต่างๆ ในการประชมุ แต่บางครัง้

บคุคลท่ีไม่ทําตามระเบียบต้องถกูตําหนิ ศิษยาภิบาลซึง่เป็นผู้ เลีย้งแกะมีอํานาจท่ีจะทําเช่นนัน้ได้เพ่ือทกุสิ่งจะเป็นไปอย่างถกูต้อง

และมีระเบียบ (1โครินธ์ 14:33, 40) ศิษยาภิบาลต้องทําให้แน่ใจว่า ท่ีประชุมนมสัการด้วยวิญญาณและความจริง ตามการ

เคล่ือนไหวของพระวิญญาณและสอดคล้องกับพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น ไม่ควรจะมีข้อความการพูดภาษาต่างๆ และการแปล

มากกวา่ 3 ข้อความในการประชมุหนึง่ครัง้ และผู้ นําควรทําตามคําสอนนี ้(1โครินธ์ 14:27-29) 

 การว่ากล่าวมีประโยชน์และบ่อยครัง้เป็นส่วนหนึ่งของการตดัสินของคริสตจักรและการขับสมาชิกออกจากคริสตจักร 

วตัถปุระสงค์ของการกระทําดงักลา่วเพ่ือทําให้คริสตจกัรปราศจากความผิดบาปและการไม่เช่ือฟัง และเพ่ือเป็นบทเรียนสําหรับผู้ ท่ี

เช่ือ 

 “อย่าแตะต้องบรรดาผ้ที่เราเจิมไวู้  อย่าทําอนัตรายแก่ผู้ เผยพระวจนะทัง้หลายของเรา” (1พงศาวดาร 16:22) ข้อพระ

คมัภีร์นีเ้ป็นข้อพระคมัภีร์สําคญัในเร่ืองอํานาจ ซึ่งสอนเราสองสิ่ง สิ่งแรกคือเราต้องมีความเคารพต่อผู้ รับใช้ของพระเจ้า ดงัท่ีได้

กลา่วมาแล้ว เราต้องนบัถือตําแหน่งท่ีเขาดํารงอยู่ บ่อยครัง้ พระเจ้าทรงใช้บคุคลในตําแหน่งเพ่ือทําให้แผนการของพระองค์สําเร็จ

แม้ว่าบคุคลนัน้จะไม่ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอไป พระเจ้าทรงแต่งตัง้กษัตริย์ท่ีไม่เช่ือช่ือไซรัสเพ่ือให้พระประสงค์ของ

พระองค์สําเร็จ (อิสยาห์ 44:28-45: 3) และพระองค์ทรงตรัสแก่ประชากรของพระองค์ผ่านทางเนโคกษัตริย์อียิปต์ (2พงศาวดาร 

35:20-24) พระเจ้าทรงสง่วิญญาณแห่งการพยากรณ์ลงมายงักษัตริย์ซาอลูท่ีไม่เช่ือฟัง (1ซามเูอล 19:23-24) นอกจากนี ้พระองค์

ทรงประทานคําพยากรณ์เฉพาะแก่คายาฟาสมหาปโุรหิตจอมหลอกหลวงเน่ืองจากเขาเป็นมหาปโุรหิต จริงๆ แล้วคายาฟาสกําลงั

วางแผนท่ีจะฆ่าพระเยซูและไม่รู้ความหมายของคําพดูของเขา แต่พระเจ้าตรัสผ่านตวัเขา (ยอห์น 11:49-52) หากพระเจ้าทรง

สามารถใช้ชายชัว่เหลา่นีไ้ด้เพราะตําแหน่งของพวกเขา พระองค์จะทรงใช้ผู้ นําท่ีจริงใจ สตัย์ซ่ือ เคร่งครัดในศีลธรรมได้มากแค่ไหน

แม้ในเวลาท่ีเราคิดวา่เขาทําผิดพลาด 

 สิง่ท่ีสองคือข้อพระคมัภีร์นีห้้ามไม่ให้บคุคลกระทําการท่ีต่อต้านผู้ นําก่อนท่ีพระเจ้าจะทรงปลดเขาออก เป็นการไม่ถกูต้อง

ตามพระคมัภีร์ท่ีบุคคลจะคิดกบฏหรือไม่เช่ือฟังผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงเรียก พระเจ้าทรงให้อํานาจแก่โมเสสแม้ว่าอาโรนและมิเรียม 

พ่ีชายและพ่ีสาวของเขาจะบน่และโคราห์จะไมเ่ช่ือฟัง แม้เวลาท่ีผู้ นําทําผิดหรือผิด เป็นการอนัตรายท่ีบคุคลภายใต้อํานาจของเขาท่ี

จะไม่เช่ือฟัง ซาอลูไม่เช่ือฟังและซามเูอลเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป แต่แม้ในเวลานัน้ดาวิดปฏิเสธท่ีจะขดักบัซาอลู เพราะ

ความอิจฉา ซาอลูพยายามท่ีจะฆา่ดาวิดและพยายามท่ีจะตามลา่เขา ในช่วงเวลานีมี้อยู่สองครัง้ท่ีดาวิดมีโอกาสฆ่าซาอลูแต่เขาไม่

ทําแม้จะออกมาดเูหมือนว่าเขาทําให้นํา้พระทยัของพระเจ้าสําเร็จ แต่ตราบเท่าท่ีซาอลูเป็นกษัตริย์ ดาวิดเคารพตําแหน่งและการ

เจิมของเขา ไม่สําคญัว่าท่านคิดว่าท่านจะถกูต้องแค่ไหน เป็นเร่ืองอนัตรายมากท่ีจะบ่นหรือไม่เช่ือฟังผู้ มีอํานาจท่ีพระเจ้าทรงให้ไว้

เหนือทา่น 

 อยา่งไรก็ตาม ผู้ นําบางคนพยายามท่ีจะใช้ข้อพระคมัภีร์นีเ้พ่ือตัง้การปกครองแบบเผดจ็การหรือข้อยกเว้นจากการควบคมุ 

พวกเขาลืมไปว่าเขามีพระเจ้าผู้ทรงมีอํานาจเหนือพวกเขา ทกุคนต้องยอมจํานนต่อผู้ มีอํานาจท่ีสงูกว่า ดงัท่ีเป็นในคริสตจกัรยคุ

แรกๆ “ทกุคนจงยอมอยู่ใต้บงัคบัของผู้ ท่ีมีอํานาจปกครอง” (โรม 13:1) ขอให้ศกึษาเร่ืองท่ีบนัทกึไว้ใน 1พงศ์กษัตริย์ 2:13-27 พระ
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เจ้าทรงเลือกซาโลมอนให้เป็นกษัตริย์แทนดาวิด อาโดนียาห์พ่ีชายร่วมบิดาวางแผนท่ีจะเป็นกษัตริย์แต่ซาโลมอนเป็นผู้ ท่ีได้รับการ

ทรงเจิม อาโดนียาห์ยงัคงวางแผนตอ่ไปร่วมกบัอาบียาธาร์ปโุรหิตและโยอาบนายพล อาโดนียาห์ยงัพยายามท่ีจะเอาภรรยาของดา

วิดมาเป็นภรรยาของตนอีกด้วย ประเพณีในเวลานัน้คือเม่ือกษัตริย์สิน้พระชนม์ไป ภรรยาจะเป็นม่ายหรือต้องยกให้กบักษัตริย์องค์

ต่อไป ดงันัน้อาโดนียาห์จึงพยายามเป็นอย่างย่ิงท่ีจะทําให้ตนเองเป็นกษัตริย์ท่ีแท้จริงในสายตาของประชาชน ซาโลมอนเห็นถึง

เร่ืองนีดี้ และให้ประหารอาโดนียาห์และโยอาบ นอกจากนี ้ซาโลมอนยงัได้ปลดอาบียาธาร์จากตําแหน่งปุโรหิต แต่ไม่ได้ฆ่าเขา

เพราะเขาได้รับใช้พระเจ้าและรับใช้ดาวิดในอดีต ซาโลมอนมีความเคารพเขาและตําแหน่งของเขาในฐานะปโุรหิต แต่ยงัปลดเขา

ออกจากตําแหน่งของเขา ซาโลมอนมีความเคารพแตก็่ตดัสนิปรับโทษด้วย 

 บทเรียนคือ ซาโลโมมีอํานาจท่ีจะปลดอาบียาธาร์จากตําแหน่งปโุรหิตได้เพราะอาบียาธาร์เสียคณุสมบติัการเป็นปโุรหิต

ด้วยการกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังของเขาเอง ซาโลมอนเป็นผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้ปกครองประเทศและเขามีอํานาจในการตดัสิน

อาบียาธาร์ 

 บางคนกล่าวว่าหากผู้ รับใช้ถกูลงโทษ ขบัออกจากการเป็นสมาชิก หรือถกูปรับโทษในวิธีใดๆ คริสตจกัรได้แทรกแซงการ

ทรงเรียกและการทรงเจิมของพระเจ้าซึง่เป็นการละเมิดข้อพระคมัภีร์ท่ีเราเพิ่งจะยกขึน้มา อย่างไรก็ตาม ตามพระคมัภีร์ ผู้ มีอํานาจ

นัน้มีอํานาจในการตดัสิน คริสตจกัรไม่ได้นําเอาการทรงเจิมของพระเจ้าออกไป แต่บุคคลนัน้ทําให้ตนเองไม่มีคุณสมบติัสําหรับ

ตําแหน่งของตนอีกต่อไปเพราะการกระทําของตนเอง ตามจริงแล้ว เปาโลว่ากล่าวคริสตจกัรเมืองโครินธ์ท่ีไม่ตดัสินความบาปใน

สถานการณ์หนึ่ง เขาถามว่าไม่มีผู้ ใดฉลาดพอท่ีจะตดัสินหรือ หากไม่มี เขาต้องการท่ีจะรู้ว่าพวกเขาจะสามารถตดัสินโลกนีใ้น

ภายหลงัได้อยา่งไร (1โครินธ์ 5:1-13; 6:1-5) 

 เพียงเพราะวา่คนๆหนึง่ได้รับการทรงเจิมจากพระเจ้าสําหรับตําแหน่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อาจถกูปลดออกจาก

ตําแหน่งนัน้ได้ เป็นความจริงว่าบคุคลคนหนึ่งไม่ควรจะพยายามทําเช่นนัน้ แต่พระเจ้าทรงให้อํานาจแก่คริสตจกัรในการทําเช่นนัน้

ได้ มิฉะนัน้แล้ว เหตใุดพระเจ้าทรงให้คณุสมบติัสําหรับตําแหน่งของผู้ รับใช้ (ผู้อาวโุส ผู้ปกครอง) และมคันายกไว้ พระเจ้าพระองค์

เองทรงให้มีการปกครองในคริสตจกัร (1โครินธ์ 12:28) และการครอบครองในคริสตจกัร (โรม 12:8) พระองค์จะทรงทําเช่นนัน้ทําไม

หากการปกครองไม่มีอํานาจและไม่มีสามารถดําเนินการครอบครองได้ เรารู้ดีว่าเราจําต้องทําตามกําหนดเวลาของพระองค์และ

การทรงนําของพระองค์ อย่างไรก็ตาม เราต้องรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นพระประสงค์ของพระองค์และเวลาของพระองค์ใน

บางสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระองค์ทรงกล่าวไว้แล้วในพระคัมภีร์ว่าเม่ือผู้ นําทําความบาปและไม่สามารถทําตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ได้ เม่ือนัน้ถึงเวลาท่ีผู้ มีอํานาจเหนือเขาจะดําเนินการ สมาชิกคริสตจักรไม่มีสิทธิท่ีจะไม่เช่ือฟัง แต่เขา

สามารถให้ข้อมลูแก่ผู้ มีอํานาจในสถานการณ์นัน้ๆ ได้ และผู้ มีอํานาจมีสิทธิท่ีจะตดัสินเหตกุารณ์นัน้ ดงันัน้ “อย่าแตะต้องบรรดาผู้

ท่ีเราเจิมไว้” ไม่ได้ทําให้ผู้ นําหรือผู้ รับใช้รอดตวัจากการควบคมุและการลงโทษ ไม่ได้ช่วยให้อาบียาธาร์ไม่ถกูปลดจากการเป็น

ปโุรหิตเม่ือเขาไมเ่ช่ือฟัง และไมไ่ด้ทําให้เอษราและเนหะมีย์ไมป่ลดชายจํานวนมากจากการเป็นปโุรหิตเม่ือพวกเขาไม่มีคณุสมบติัท่ี

เหมาะสม (เอษรา 2:61-63; เนหะมีย์ 7:63-65) 

 เม่ือผ้นําทาํผิด ู เราควรจะทําเช่นไรหากเขาคิดวา่ศิษยาภิบาลหรือผู้ นําของเราทําผิด หากเป็นสิ่งเก่ียวข้องกบัวิธี แผนการ

หรือคําสอนอยา่งหนึง่อยา่งใด เราควรจะออ่นน้อมและยอมจํานน เราอาจมีความคิดเหน็หรือความเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัได้ แต่แม้จะ

เป็นเช่นนัน้เราต้องสนบัสนนุและเคารพผู้ นําท่ีทําตามนํา้พระทยัพระเจ้า เราไมมี่สทิธิบน่หรือทําให้เกิดความบาดหมางได้ (ดบูทท่ี 3 

และ 4) หากเราต้องการเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เราสามารถอธิษฐานและรอให้พระเจ้าทรงทําการแก้ไข บางครัง้เป็นการเหมาะสมท่ีจะ

เสนอคําแนะนําโดยตรงต่อผู้ นําด้วยความเคารพ หากท่านไม่เห็นด้วยกบับางอย่าง อย่างน้อยอย่าทําอะไรท่ีเป็นการขดัขวางหรือ

ทําลาย 

 หากผู้ นําทําการท่ีไม่ถกูต้อง ใช้ชีวิตอยู่ในความผิดบาปหรือสอนคําสัง่สอนท่ีผิด เม่ือนัน้เราควรจะนําเร่ืองนีไ้ปบอกกบัผู้ มี

อํานาจเหนือผู้ นําคนนัน้และให้ผู้ มีอํานาจเป็นคนจดัการ 
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 แม้ว่าเราเน้นความสําคญัของการเช่ือฟังผู้ มีอํานาจ เราต้องการชีแ้จงสองสิ่งเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองผู้ นํา ประการแรก อาจมี

การแทนท่ีหรือเปล่ียนผู้ นําได้หากว่าใช้ทศันคติท่ีถกูต้องและใช้อํานาจอย่างถกูต้อง ประกาศท่ีสอง ไม่มีใครต้องตามผู้ นําในการทํา

ผิดทางฝ่ายวิญญาณหรือทําสิ่งท่ีขัดกับพระวจนะของพระเจ้า เราทําตามผู้ นําตราบเท่าท่ีพวกเขาทําตามพระคริสต์ (ด ู1โครินธ์ 

11:1; กาลาเทีย 1:8) 

 การปกครองตนเอง เราได้เห็นว่าทกุคนมีผู้ปกครองจากพระเจ้าเหนือเรา แม้แต่เปโตรผู้ มีกุญแจไปสู่แผ่นดิน ก็ยอม

จํานนตอ่การปกครองของคริสตจกัรซึง่หมายความว่าเป็นเร่ืองอนัตรายมากท่ีจะออกไปอยู่เป็นอิสระ เพราะเม่ือเป็นเช่นนัน้แล้วใคร

จะเป็นผู้ปกครองท่าน บางคนบอกว่า “ผม/ดิฉันได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ผม/ดิฉนัอยู่ภายใต้พระเจ้าโดยตรงและไม่ต้องให้

ใครมาบอกวา่ต้องทําอะไร” คําพดูนีเ้ป็นความจริงในเร่ืองการเทศนาความจริงและประกาศข่าวของพระเจ้าต่อคนทัง้หลาย อย่างไร

ก็ตาม ไมเ่ป็นความจริงท่ีวา่คริสตจกัรไมมี่อํานาจเหนือท่าน ตามจดหมายของทิโมธีและทิตสั ผู้ เทศนาต้องมีคณุสมบติับางประการ 

เช่น การท่ีชายไม่สามารถปกครองบ้านของตนเองได้จะทําให้เขาไม่มีคณุสมบติัในการเป็นหรือคงเป็นผู้ รับใช้ต่อไปได้ (1ทิโมธี 3:4-

5) จะต้องมีวิธีในการปฏิบติัตามข้อบงัคบัเหลา่นี ้

 ผู้ ท่ีไม่สามารถทํางานกับคนอ่ืนๆ ได้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากและต้องตรวจสอบตนเอง ทําไมเขาถึงไม่สามารถ

ทํางานกบัคนอ่ืนๆ ได้ ทําไมเขาคิดว่าความคิดตนเองเป็นความคิดท่ีดีท่ีสดุ ทําไมเขาคิดว่าเขาถกูอยู่ตลอดเวลา ทําไมเขาต้องการ

เป็นอิสระ [ปกครองตนเอง] 

 โดยปกติแล้ว เป็นเพราะการไม่ยอมจํานน ผู้ รับใช้จํานวนมากยํา้ให้สมาชิกในคริสตจกัรยอมจํานนตอ่ผู้มีอํานาจ แตพ่ว

ผู้ รับใช้เองกลบัไม่ยอมจํานนต่อการปกครองคริสตจกัรใดๆ พวกเขาต้องการเงินสิบลดจากสมาชิกแต่พวกเขาจ่ายสิบลดให้กบัใคร

บ้าง บ่อยครัง้ พวกเขาชีนํ้าและควบคมุสมาชิกของพวกเขา แต่เขายอมรับคําแนะนําและการเป็นผู้ นําของผู้ ใดบ้าง ขอให้จําไว้ว่า

พระเจ้าเป็นผู้ทรงให้มีการปกครอง 

 ในคริสตจักรมีบางคนท่ีกระโดดจากโบสถ์หนึ่งไปโบสถ์หนึ่งและจากองค์การหนึ่งไปองค์การหนึ่ง โดยปกติพวกเขามี

ปัญหาเดิมๆ ไม่สามารถยอมรับผู้ นํา มาตรฐาน การตดัสินหรือการว่ากล่าวได้ หากเป็นเช่นนัน้ พวกเขาไม่เช่ือฟังพระเจ้า บุคคล

ดงักล่าวจําต้องตรวจสอบตนเองอย่างระมดัระวงัเพ่ือดวู่าทําไมจึงไม่สามารถพอใจท่ีๆ พระเจ้าทรงวางเขาไว้ คนอ่ืนๆ ผิดหรือไม ่

หรือเป็นเพราะเขาไมย่อมรับการมีผู้ นํา 

 เราขอบอกอีกครัง้ว่าการเข้าร่วมคณะหนึ่งคณะใดไม่ใช่สิ่งบงัคบัสําหรับความรอด อย่างไรก็ตาม เป็นพระประสงค์ของ

พระเจ้าท่ีธรรมิกชนทกุคนเป็นสมาชิกของท่ีประชมุท้องถ่ิน “อย่าขาดการประชมุเหมือนอย่างบางคนท่ีขาดอยู่นัน้” (ฮีบรู 10:25) 

เม่ืออ่านเอเฟซสั 4:11-16; 2ทิโมธี 4:1-4; ฮีบรู 13:17 และข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ แล้ว เห็นได้ชดัว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีจะให้

ท่ีประชมุท้องถ่ินแตล่ะแหง่มีขีดอํานาจและการนําท่ีชดัเจนโดยผู้ รับใช้ท่ีพระองค์ทรงเรียก 

 นอกจากนี ้เราเช่ือวา่เป็นแผนการของพระเจ้าสําหรับท่ีประชมุท้องถ่ินแต่ละแห่งและผู้ รับใช้แต่ละคนท่ีจะเป็นสมาชิกและ

อยู่ในกลุม่ผู้ เช่ือ “ดเูถิด ซึง่พ่ีน้องอาศยัอยู่ด้วยกนัเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ก็เป็นการดี และน่าช่ืนใจมากสกัเทา่ใด” (สดดีุ 133:1) ใน

กรณีส่วนใหญ่ ผู้ ท่ีเปล่ียนโบสถ์หรือออกไปเป็นอิสระไม่ได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ไม่เช่ือฟังและทําตามใจตนเอง 

อย่างไรก็ตาม หากท่านตรวจสอบใจของท่านตามข้อพระคมัภีร์ท่ีเราได้ให้ไป และท่านยงัคงรู้สกึว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าท่ี

ทา่นจะเปล่ียนโบสถ์ อยา่งน้อยท่ีสดุหากลุม่ผู้ เช่ือพระคมัภีร์อยา่งแท้จริงซึง่ทา่นสามารถทํางานและเป็นสมาชิกด้วยได้ และสามารถ

ทําตามผู้ นําท่ีชอบธรรมได้ 

 ทกุกลุ่มจะคบหากบัคนหนึ่งคนใด เป็นสิ่งสําคญัมากว่าท่านคบหากบัใคร (ดบูทท่ี 13) เป็นการดีท่ีจะคบหากบัผู้ ท่ีได้

พิสจูน์ตนเองกบัคริสตจกัรแล้วและผู้ซึ่งมีหลกัความเช่ือและความเช่ือถือเหมือนกนั เราตระหนกัว่าพระเจ้าทรงเคล่ือนไหวในกลุ่ม

ศาสนาหลายๆ กลุม่ แตเ่รายงัรู้อีกว่าเป็นการอนัตรายท่ีจะคบหาโดยไม่เลือกกบัคนทกุกลุม่ท่ีพระเจ้าทรงพยายามนําไปสูค่วามจริง

ท่ีย่ิงใหญ่กวา่ ทา่นสามารถทํางานกบัเขาจนถงึจดุๆ หนึง่ พยายามนําเขาและเป็นเพ่ือนกบัเขา แต่หากท่านสนิทกบัเขามาก ในท่ีสดุ

มาตรฐานและความเช่ือของท่านจะอ่อนแอ สิ่งท่ีเกิดขึน้บ่อยๆ กับกลุ่มอิสระคือว่าพวกเขาต้องคบกับผู้ ท่ีไม่ได้มีมาตรฐานท่ี
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แข็งแกร่งหรือไม่รู้จกัหลกัและทศันคติคําสัง่สอน นอกจากนี ้พวกเขาอาจยอมรับใครก็ตามท่ีมาจากคริสตจกัรอีกแห่งโดยรู้สกึว่าไม่

จําเป็นต้องติดต่อกบัศิษยาภิบาลคนก่อน สิ่งนีอ้าจนําไปสู่คริสตจกัรท่ีเต็มไปด้วยคนหน้าซ่ือใจคด ขดัเคืองและผู้ ท่ีมีประวติัการไม่

ยมอรับผู้ มีอํานาจ ตามประวติัศาสตร์ เป็นการยากมากท่ีกลุม่ท่ีแยกตวัออกไปจะคงความบริสทุธิและ์ ความไร้มลทินตามคําสัง่สอน

ได้ แต่ก็มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เราจะได้รับการปกป้อง การอวยพระพรและการชีนํ้าจากพระเจ้าโดยการยอมจํานนต่อผู้ มี

อํานาจของพระเจ้าในชีวิตของเรา 

 ประโยชน์ของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เราเช่ือว่าการปกครองบางอย่างเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในการ

ป้องกันสถานการณ์ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทัง้เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีคริสตจักรในพระคมัภีร์ใหม่มีการปกครอง การปกครองช่วย

สง่เสริมการประกาศและการเผยแพร่ สนบัสนนุความพยายามร่วมกนั รวมแหลง่เงินและรวมความสามารถต่างๆ การปกครองเสริม

ความเช่ือและความเช่ือถือ เป็นการช่วยเหลือท่ีสําคญัในงานการเผยแพร่ (ดงัท่ีเป็นในคริสตจกัรยคุแรกๆ) การปกครองเป็นสิ่ง

สําคญัเพ่ือวา่คริสตจกัรท้องถ่ินสามารถมีสว่นร่วมในการทําให้งานประกาศข่าวประเสริฐตอ่คนทัง้ปวงสําเร็จได้ 

 การปกครองเป็นการป้องกนัการแทรกซึมของซาตานและความผิดบาปท่ีดี เหมือนในคริสตจกัรยคุแรกๆ การปกครองทํา

ให้รู้วา่ใครดี ใครชัว่และใครเป็นผู้ เผยพระวจนะปลอม เราสามารถคบกบัคนท่ีมีความเช่ือเหมือนกบัเรา เราสามารถใช้อํานาจท่ีพระ

เจ้าทรงให้เพ่ือสร้างมาตรฐานและเพ่ือคงคณุสมบติัของการเป็นผู้ นําตามพระคมัภีร์ได้ เม่ือเราประสบกบัสถานการณ์ใหม่และต้อง

ทําการตดัสนิใจท่ีสําคญั เราสามารถรวมตวักนัและลงความเหน็ท่ีได้รับการบนัดาลจากพระวิญญาณได้เหมือนดงัท่ีคริสตจกัรทําใน

กิจการ 15 “ในท่ีซึง่มีท่ีปรึกษามากย่อมมีความปลอดภยั” (สภุาษิต 11:14) “สองคนดีกว่าคนเดียว...เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็

หามิได้” (ปัญญาจารย์ 4:9-12) พระเจ้าทรงให้เกียรติแก่การตดัสินร่วมกนัของคริสตจกัรของพระองค์และพระองค์จะทรงใช้วิธีการ

นีเ้พ่ือแสดงให้เหน็พระประสงค์ของพระองค์ (กิจการ 15:28) 

 ดงัท่ีบทนีไ้ด้เน้น ต้องมีวิธีการซึง่พระเจ้าทรงสามารถตัง้ระบบอํานาจของพระองค์ ผู้ มีอํานาจนีเ้ป็นสิ่งจําเป็นต่อการทําให้

บคุคลและผู้ รับใช้สมบรูณ์ เป็นการรักษาท่ีประชมุท้องถ่ินให้อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัภายในกลุ่ม

ใหญ่ทําให้กลุม่มีความสมดลุ ไมใ่จแคบหรือกว้างจนเกินไป นอกจากนีย้งัทําให้กลุม่ต่ืนตวัและมีความคิดท่ีก้าวหน้า 

 ขอให้เรายอมจํานนตอ่ผู้ มีอํานาจและผู้ นําท่ีพระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ รับใช้ ขอให้ตรวจสอบตนเอง ผู้ รับ

ใช้ควรเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุ และควรจะสะอาดและบริสทุธิ ์ “และไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายท่ีข่มข่ีผู้ ท่ีอยู่ใต้อํานาจ แต่เป็นแบบอย่าง

แก่ฝงูแกะนัน้” (1เปโตร 5:3) ไมมี่ผู้ใดได้รับการยกเว้นจากผู้ มีอํานาจ แตท่กุคนสามารถได้ผลประโยชน์จากการปรึกษา แนะนํา การ

เตือนและการว่ากล่าวหากจําเป็น คริสตจักรโดยรวมจะได้ผลประโยชน์จากผู้ นําท่ีแข็งแกร่งและจากการสนับสนุนความจริงท่ี

ถกูต้อง 
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13. การคบหาและเป็นมิตร 
 
 “และอยา่เข้าสว่นกบักิจการของความมืดอนัไร้ผล แตจ่งเผยกิจการนัน้ให้ปรากฏดีกวา่” (เอเฟซสั 5:11) 

 “ทา่นอยา่เข้าเทียมแอกกบัคนท่ีไมเ่ช่ือ” (2โครินธ์ 6:14) 

 การคบหากับโลก การแยกตวัจากโลกเป็นสว่นประกอบสําคญัของความบริสทุธิท่ีแท้จริง ์ (ดบูทท่ี 1 และ 6) ในบทก่อนๆ 

เราเหน็วา่ความบริสทุธิต้องมีการแยกตวัออกจากการกระทําทางโลกบาง์ อย่างและบางสิ่งท่ีทําให้เราเป็นมลทิน ขณะนีเ้ราจะศกึษา

สถานการณ์ซึง่ความบริสทุธิต้อง์ ให้เราแยกตวัออกจากคนบางประเภท 

 พระคมัภีร์บอกเราว่าเป็นสิ่งสําคญัท่ีเราจะคบกบัคนประเภทใดและเพ่ือนประเภทใด สภุาษิต 22:24-25 กล่าวว่า “อย่า

เป็นมิตรกบัคนท่ีมกัโกรธ หรือไปกบัคนขีโ้มโห เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขาและพวัพนัตวัเจ้าเข้าในบ่วง” ข้อพระคมัภีร์นีไ้ม่เห็น

ด้วยกับผู้ ท่ีคิดว่าสามารถคบกับใครก็ได้ท่ีเขาต้องการและยังคงความบริสุทธิอยู่ได้ ทัศนคติและวิญญาณของเพ่ือนท่านจะมี์

อิทธิพลต่อท่านอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เปาโลยํา้วา่ “อย่าหลงเลย “การคบคนชัว่ย่อมเสียนิสยั”” (1โครินธ์ 15:33) อีกนยัหนึ่ง การยุ่ง

เก่ียวกบัความชัว่จะทําให้ศีลธรรมอนัดีเสียไป หากท่านยืนกรานท่ีจะเก่ียวข้องกบัคนชัว่อย่างใกล้ชิด ท่านได้การรับประกนัจากพระ

คมัภีร์วา่ทา่นจะได้ผลกระทบในทางท่ีไมดี่ 

 แสดงว่าเราควรหลีกเล่ียงการเก่ียวข้องทัง้ปวงกบัคนบาปหรือ คําตอบคือ ไม่ใช่ พระคมัภีร์ให้เหตผุลสองประการว่าทําไม

เราจงึทําเช่นนัน้ไมไ่ด้ เม่ือพระเยซทูรงถกูวิจารณ์เน่ืองจากการกินกบัคนเก็บภาษีและคนบาป พระองค์ทรงอธิบายว่าเป็นหน้าท่ีของ

พระองค์ท่ีจะช่วยพวกเขาให้รอด (ลกูา 5:30-32) ในทํานองเดียวกนั หากเราหวงัท่ีจะนําวิญญาณมา เราต้องเก่ียวข้องกบัพวกเขา

ในระดับหนึ่ง ทางท่ีดีท่ีสดุท่ีจะนําวิญญาณมาคือเป็นเพ่ือนกับเขา เหตุผลท่ีสองคือการติดต่อและการทําธุรกิจกับคนบาปเป็น

สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวนั ถึงแม้เราไม่ได้เป็นของโลกนี ้แต่เรายงัคงอยู่ในโลกนี ้เปาโลเขียนว่าเราไม่ควรจะคบกบัผู้ล่วงประเวณี 

แตอ่ธิบายวา่เป็นเร่ืองเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะหลีกเล่ียงการเก่ียวข้องกบัคนอ่ืนๆ ในโลก (1โครินธ์ 5:9-10) 

 เม่ือทราบเช่นนีแ้ล้ว เราต้องตระหนกัว่ายงัคงมีบางด้านท่ีเราต้องขีดเส้นกัน้ไว้ ตามเอเฟซสั 5:11 เราไม่สามารถเข้าสว่น

กบักิจการของความมืดได้ ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถเห็นชอบหรือมีส่วนร่วมในความบาปได้ เม่ือคนรู้จกัเร่ิมทําตามกิจกรรม

ทางโลกของพวกเขา เราต้องถอนตวัออกอยา่งสภุาพ ด้วยเหตผุลนี ้จะมีเคร่ืองกัน้บางอย่างระหว่างคริสเตียนและเพ่ือนชาวโลกของ

เขาอยู่เสมอ พวกเขาสามารถเป็นเพ่ือนท่ีดีได้ แต่ถึงแค่ระดบัหนึ่งเท่านัน้ จะมีบางสิ่งท่ีคริสเตียนจะไม่มีส่วนร่วมและจะมีบางสิ่งท่ี

คนบาปจะไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัประสบการณ์ของคริสเตียน นอกจากนี ้คริสเตียนต้องระมดัระวงัไม่เป็นผู้ ท่ีทําบาปหรือมีทศันคติในทาง

โลกในสายตาของผู้ อ่ืนเน่ืองจากว่าพวกเขาเก่ียวข้องกบัคนบาป เหมือนดงัคํากล่าวท่ีว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบณัฑิต

บณัฑิตพาไปหาผล” เราควรจะพิจารณาสิง่นีเ้ม่ือเป็นเพ่ือนกบับางคนหรือเม่ือมีสว่นในกิจกรรมบางอยา่ง 

 ผลคือว่าคริสเตียนจะเก่ียวข้องกบัคนบาปถึงระดบัหนึ่งเพ่ือนําเขามาและเพ่ือมีชีวิตท่ีเป็นปกติในโลกนี ้ขีดจํากดัของการ

เก่ียวข้องนีคื้อว่าคริสเตียนไม่สามารถมีส่วนในกิจกรรมท่ีเป็นความบาปหรือปล่อยให้ตัวเองอยู่ใกล้ชิดกับทางโลกมากเกินไป 

นอกจากเร่ืองเหล่านีแ้ล้ว พระคมัภีร์ยงัได้ให้คําแนะนําเฉพาะในสองด้าน อย่างแรก เราได้รับคําสัง่อย่างชดัเจนไม่ให้คบกบัผู้ซึ่ง

เรียกตวัเองว่าเป็นคริสเตียนแต่มีความบาปบางอย่างในชีวิตของเขา อย่างท่ีสอง เราต้องไม่เทียมเข้าไปกบัผู้ ไม่เช่ืออย่างเท่าเทียม

กนั เราจะศกึษาสถานการณ์ทัง้สองตามลําดบั  

 การคบหาคนบาปในคริสตจักร พระเยซูทรงให้คําอปุมาหลายอย่างในมทัธิว 13 ซึง่แสดงให้เห็นว่าโลกคริสเตียนหรือ

คริสตจักรท่ีเห็นอยู่นีมี้ทัง้คนบาปและธรรมิกชน แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนทุ่งข้าวสาลีและวชัพืช เปรียบเหมือนต้นพืชท่ีมีนก

หลายประเภททํารังอยู่บนต้นนัน้ เปรียบเหมือนมือ้อาหารท่ีมีเชือ้ และเปรียบเหมือนตาข่ายท่ีมีปลาหลากชนิด สิ่งสําคญัคือมีคน

จํานวนมากท่ีไมใ่ช่คริสเตียนท่ีแท้จริงแม้ว่าจะแสดงออกเหมือนเป็นเช่นนัน้ คริสตจกัรท่ีเห็นอยู่มีผู้ เผยพระวจนะปลอม และผู้ ท่ีสอน

หลกัความเช่ือของผีมาร ตามจริงแล้ว ศาสนาคริสต์ท่ีเป็นระบบศาสนาทกุวนันีส้ามารถเปรียบได้กบัคริสตจกัรท่ีเมืองเลาดีเซียใน

หนงัสือวิวรณ์ 3:14-22 เราเช่ือว่าเวลานีเ้ป็นกาลสดุท้ายและเช่ือว่าเลาซีเดียเป็นลกัษณะของยคุคริสตจกัรสดุท้าย โบสถ์สมยัใหม่มี
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ตกึสวยงาม มีคณะร้องเพลงท่ีมีพรสวรรค์และมีพิธีการท่ีประณีต แตพ่ระคริสต์อยูภ่ายนอก กําลงัเคาะเพ่ือให้ได้เข้าไป ถึงแม้สิ่งนีจ้ะ

บอกลกัษณะท่ีชดัเจนของศาสนาคริสต์ทัง้หมดได้ ยงัคงมีบางคริสตจกัรซึ่งยงัมีไฟและสามารถสงัเกตผู้ เผยวจนะปลอม ได้ บาง

คริสตจกัรยงัคงมีหลกัความเช่ือตามอคัรสาวกและยงัคงมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยูท่า่มกลางพวกเขา 

 อย่างไรก็ตาม เราควรจะจําไว้เสมอว่า องค์การและประเพณีทางศาสนาจํานวนมากไม่ได้มีข่าวประเสริฐท่ีสมบูรณ์ ซึ่ง

หมายความว่าเราไม่สามารถรวมคริสเตียนท่ีแสดงตนทัง้หมดและคบกบัพวกเขาได้ในฐานะผู้ ท่ีได้บงัเกิดใหม่ แน่นอนว่าเราไม่เช่ือ

วา่บคุคลต้องอยูใ่นคณะหนึง่คณะใดเพ่ือท่ีจะได้รับความรอด นอกจากนีย้งัมีผู้คนในทกุกลุม่ท่ีบอกว่าตนเองเป็นคริสเตียนแต่มีชีวิต

ท่ีแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ ในบางกรณี คริสตจักรมีอํานาจท่ีจะตดัสินคนและขับเขาออกจากการเป็นสมาชิกจากคริสตจักร (มทัธิว 

18:17-18; 1โครินธ์ 5:5; 12-13) (ดบูทท่ี 12) 

 หากมีการตดัสินบคุคลดงักล่าวและขบัเขาออกจากการเป็นสมาชิก ธรรมิกชนและผู้ รับใช้คนอ่ืนไม่สามารถคบกบัเขาได้ 

ตามพระคมัภีร์ หากพวกเขาทําเช่นนัน้ พวกเขาใช้การตดัสินส่วนตวัของตวัเองมากกว่าอํานาจท่ีพระเจ้าทรงให้และมากกว่าการ

ตดัสนิของคริสตจกัร วตัถปุระสงค์หนึง่ของการตดัสนินีคื้อเพ่ือแยกความชัว่จากความดี เพ่ือกําจดัเชือ้ออกก่อนท่ีจะสง่ผลกระทบต่อ

ขนมปังทัง้แถว หากสมาชิกยงัคงเก่ียวข้องกบัคนประเภทนัน้ตอ่ไป พวกเขาจะทําร้ายตนเอง 

 นอกจากนี ้ พวกเขาจะทําร้ายบคุคลท่ีถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิกด้วย เพราะวตัถปุระสงค์อีกประการของการลงโทษ

คือการทําให้ผู้ ทําผิดอาย ช่วยเขาให้เหน็ความผิดของตนเอง และนําเขาไปสูก่ารกลบัใจ หากเขาถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิกและ

ได้รับการปลอบโยน เขาจะไม่ได้เรียนรู้บทเรียนนีแ้ต่จะยงัคงไม่จริงใจและหน้าซ่ือใจคดต่อไป บ่อยครัง้ คนๆ หนึ่งท่ีถกูขบัออกจาก

การเป็นสมาชิกจะเพียงแต่เปล่ียนคริสตจกัรหรือองค์การโดยไม่กลบัใจใหม่ ไม่เปล่ียนแปลงตนเอง ไม่ขอให้พระเจ้าทรงให้อภยัเขา

หรือไม่มีคณุสมบติัตามพระคมัภีร์ ผู้ ท่ีช่วยเขาทําเช่นนัน้เห็นด้วยกบัความบาปของเขาและพระเจ้าจะทรงพิพากษาเขา (2ยอห์น 

11) 

 พระคมัภีร์กล่าวถึงคนหลายประเภทท่ีควรจะถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิก หากบุคคลคนหนึ่งถกูขบัออกจากการเป็น

สมาชิกด้วยเหตผุลหนึ่งในเหตผุลตามพระคมัภีร์เหลา่นีแ้ละบางคนยงัคงคบกบัเขาต่อไป ผู้ ท่ีคบกบัเขาไม่เช่ือฟังพระวจนะของพระ

เจ้าอย่างแท้จริง แม้เม่ือบางคนไม่ได้ถกูขบัออกจากการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ หากเขาแสดงลกัษณะหรือความบาปเหลา่นี ้

เปาโลแนะนําให้เราไมยุ่ง่เก่ียวกบัเขา 

 เปาโลกลา่วเป็นพิเศษวา่ “แตข้่าพเจ้าเขียนบอกทา่นวา่ ถ้าผู้ใดได้ช่ือวา่เป็นพ่ีน้องแล้ว แตย่งัลว่งประเวณี เป็นคนโลภ เป็น

คนถือรูปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขีเ้มา หรือเป็นคนฉ้อโกง อย่าคบคนอย่างนัน้ แม้จะกินด้วยกนัก็อย่าเลย” (1โครินธ์ 5:11) 

เป็นเร่ืองจริงจังมากจนเราไม่สามารถแม้แต่จะกินกับคนเหล่านัน้ได้ นอกจากนี ้ขอให้สงัเกตว่าข้อพระคัมภีร์นีก้ล่าวถึงผู้ ท่ีเรียก

ตนเองว่าเป็นคริสเตียนแต่มีความผิดตามความบาปท่ีได้กล่าวไว้นี ้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถติดต่อกบัชาวโลกท่ีทําความ

บาปเหลา่นีไ้ด้ (1โครินธ์ 5:9-10) ตอ่ไปนีเ้ป็นรายช่ือของความบาป  

1. คนลว่งประเวณี คือบคุคลท่ีมีความผิดในการกระทําทางเพศท่ีไมถ่กูต้องตามศีลธรรมไมว่า่แบบใดๆ (ดบูทท่ี 9)  

2. คนโลภ คือบุคคลท่ีต้องการสิ่งท่ีคนอ่ืนมี ทัง้นี ้เก่ียวข้องอย่างมากกับความละโมบ บุคคลอาจอยากได้เงิน เสือ้ผ้าหรือ

แม้แตตํ่าแหน่งในคริสตจกัร โดยปกติ ทศันคติเช่นนีแ้สดงตวัเองออกมาในรูปของความอิจฉา ความเกลียดชงัหรือการพดูสิง่ชัว่ 

3. คนถือรูปเคารพ คือผู้นมสัการรูปเคารพ (รูปบชูา หรือพระท่ีไมถ่กูต้อง) 

4. คนปากร้าย คือบุคคลท่ีกล่าวร้ายต่อผู้ อ่ืน ซึ่งแสดงออกโดยการพูดชั่วเก่ียวกับคนอ่ืน โดยการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

ตอ่เน่ืองและโดยการพดูให้ร้าย (ดบูทท่ี 4) 

5. คนขีเ้มา คือบคุคลท่ีด่ืมเหล้าอยูเ่ป็นประจํา (อยูภ่ายใต้อิทธิพลของเหล้า) 

6. คนฉ้อโกง คือบุคคลท่ีได้เงิน ความช่วยเหลือ พฤติกรรมหรือสญัญามาด้วยการบงัคบั การโกง การข่มขู่หรือการกดดนั

อ่ืนๆ (ดบูทท่ี 11)  
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 นอกจากการหน้าซ่ือใจคดทัง้หกอย่างนีแ้ล้ว เราต้องถอนตวัจากและไม่คบหากบัผู้ ท่ีไม่ทําตามโอวาท ไม่ทํางานและยุ่ง

เร่ืองของผู้ อ่ืน (2เธสะโลนิกา 3:6, 11, 14)  

1. ผู้ ท่ีไม่ทําตามโอวาท คือผู้ ท่ีทําการขดักบัพระวจนะของพระเจ้าและขดักบัการชีนํ้าของคริสตจกัร เปาโลบอกไม่ให้คบกบั

คนท่ีไม่เช่ือฟังจดหมายของเขา (ข้อ 14) อีกข้อความหนึ่งบอกให้เราหลีกเล่ียงผู้ ท่ี “ก่อเหตวุิวาทและทําให้คนอ่ืนหลงซึง่เป็นการผิด

คําสอนท่ีทา่นทัง้หลายได้เรียนมา” (โรม 16:17) 

2. คนท่ีไมทํ่างาน คือบคุคลท่ีขีเ้กียจ สามารถทํางานสจุริตได้แตไ่มทํ่า 

3. คนท่ียุง่เร่ืองของคนอ่ืน คือผู้ ท่ีเข้าไปยุง่ธุระของผู้ อ่ืนและยุง่สิง่ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นอํานาจของเขา (ดบูทท่ี 3) 

 นอกจากนี ้เรายงัต้องถอนตวัจากผู้สอนท่ีคําสัง่สอนท่ีผิดและจากผู้ ท่ีทําให้เกิดการอิจฉา การทะเลาะวิวาท การกลา่วร้าย 

การไมไ่ว้วางใจกนั (1ทิโมธี 6:3-5) 

1. ผู้สอนท่ีผิด เราไม่สามารถคบกบัผู้ ท่ีสอนความเช่ือท่ีผิดๆ ได้ เราอาจพยายามช่วยเหลือให้เขาเรียนรู้ความจริง แต่เราไม่

สามารถยุง่เก่ียวกบัเขามากเกินไป หรือปฏิบติักบัเขาเหมือนเป็นผู้ นําของคริสตจกัรท่ีแท้จริง 

2. การอิจฉา รวมทัง้ผู้ ท่ีอิจฉาในตําแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ หรือเงิน คริสเตียนท่ีแท้จริงจะไม่อิจฉาและจะไม่ปล่อยให้

อะไรมาทําให้เขาขุ่นเคืองได้ (ดบูทท่ี 3) 

3. การทะเลาะวิวาท ความบาดหมาง ความแตกร้าว การช่วงชิง การต่อสู้ เพ่ือความเหนือกว่า การแยกเป็นส่วนเล็กๆ หรือ

การทะเลาะสว่นตวั สิง่เหลา่นีจ้ะต้องไมมี่อยูใ่นคริสตจกัร 

4. การไม่ไว้วางใจกนั คือการคิดชัว่เก่ียวกบับคุคล ทัง้นี ้รวมถึงการด่วนสรุป การทกึทกัในสิ่งชัว่หรือการทําให้บคุคลอ่ืนๆ มี

แรงจงูใจท่ีชัว่ ซึ่งแสดงออกโดยการวิพากษ์วิจารณ์และการนินทา บ่อยครัง้ บคุคลท่ีมีวิญญาณเช่นนีจ้ะกล่าวหาคนบริสทุธิโดยใช้์

สิง่ท่ีเขาได้เหน็หรือได้ยินมา (หรือคิดวา่เขาได้เหน็หรือได้ยิน) 

 ท้ายท่ีสดุ 2ยอห์น 9:11 ห้ามไม่ให้เรารับหรือช่วยเหลือคนท่ีไม่ยอมรับพระโอวาทของพระคริสต์ซึง่คือความเช่ือว่าพระเจ้า

ทรงเสดจ็มาในเนือ้หนงั หากบคุคลเข้าใจคําสัง่สอนท่ีถกูต้องเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์ เขาจะมีทัง้พระบิดาและพระบตุร (ข้อ 9) เขาจะ

รู้จกัพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงอยู่ชัว่นิตย์ ผู้ซึ่งเสด็จมาในเนือ้หนงัในฐานะพระบุตร ยอห์นบอกเราว่าหากคนๆ หนึ่งไม่

ยอมรับความเช่ือนี ้เราไม่สามารถช่วยงานรับใช้ของเขาได้โดยการรับเขาไว้ในบ้านของเรา เราไม่สามารถแม้แต่จะขอให้พระเจ้า

อวยพรเขา หรือพดูวา่ “พระเจ้าทรงทําให้ทา่นรุ่งเรือง” หรือ “พระเจ้าทรงทําให้ทา่นประสบผลสําเร็จ” อย่าให้เรามีสว่นร่วมในกิจการ

ชัว่ของเขา อีกนยัหนึ่ง เราไม่สามารถช่วยผู้สอนท่ีสอนคําสัง่สอนท่ีผิดๆ ในการงานของพวกเขาได้ แม้แต่หวงัให้เขาทํางานของเขา

ให้สําเร็จก็ไมไ่ด้ แน่นอนวา่ในสมยันัน้ คริสตจกัรสว่นใหญ่มีการประชมุกนัในบ้าน ดงันัน้ ยอห์นเตือนเป็นการเฉพาะเก่ียวกบัการให้

ผู้ รับใช้คําสัง่สอนผิดๆ เข้ามามีอํานาจควบคมุการประชมุนมสัการ 

 มีเหตผุลท่ีดีมากมายว่าทําไมพระเจ้าทรงสัง่ให้เราแยกตวัเราออกจากคนประเภทนี ้คนเหล่านีมี้ทศันคติและวิญญาณท่ี

เป็นอนัตราย เม่ือท่านรับรองบคุคลท่ีมีความผิดเน่ืองจากการอิจฉา การทะเลาะวิวาท การกลา่วร้าย การไม่ไว้วางใจกนั คําสัง่สอน

ท่ีผิดๆ หรือทัศนคติท่ีชั่วร้ายโดยไม่ได้กลบัใจใหม่ จริงๆ แล้วท่านกําลงัรับรองวิญญาณท่ีอยู่ในตัวของบุคคลนัน้อยู่ วิญญาณนี ้

สามารถเอาชนะท่านได้ด้วย แน่นอนว่า เรารู้ว่าวิญญาณชัว่ร้ายหรือทศันคติท่ีชัว่ร้ายไม่สามารถเอาชนะผู้ ท่ีมีพระวิญญาณและมี

ชีวิตตามอย่างพระคมัภีร์ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านคบกบัคนประเภทนี ้ท่านได้ละเลยพระวจนะของพระเจ้าและไม่ทําตามพระ

ประสงค์ของพระองค์ ท่านได้ก้าวออกจากอํานาจของพระองค์แล้ว ท่านจึงไม่มีการปกป้องจากพระเจ้าในด้านนัน้อีกต่อไป ผลท่ี

ตามมาคือวิญญาณสามารถสง่ผลกระทบตอ่ทา่นได้ง่าย 

 หากทา่นพบวา่ตวัเองคบหากบัคนประเภทนี ้ทา่นต้องตรวจสอบตวัทา่นเองอยา่งละเอียด โดยปกติแล้ว คนเราคบกบัคนท่ี

มีบางสิง่เหมือนกบัเขา 

 การไม่เทียมแอกเข้ากับผ้ไม่เช่ืออย่างเท่าเทียม ู เป็นด้านท่ีสําคญัของการแยกตวัจากโลกนี ้เปาโลอธิบายว่าการสอน

นีโ้ดยการถามคําถามห้าข้อ (2โครินธ์ 6:14-16) ความชอบธรรมจะมีหุ้นสว่นอะไรกบัความอธรรม ความสว่างจะเข้าสนิทกบัความ
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มืดได้อยา่งไร พระคริสต์กบัเบลีอลั (ช่ือของผีซาตานซึง่มีความหมายวา่ผู้ไมมี่คา่) จะลงรอยกนั (เห็นตรงกนั) ได้อย่างไร คนท่ีเช่ือจะ

มีสว่นอะไรกบัคนท่ีไมเ่ช่ือ วิหารของพระเจ้า (ร่างกายของเรา) จะตกลงอะไรกบัรูปเคารพได้ ข้างหนึ่งเป็นความชอบธรรม แสงสว่าง 

พระคริสต์ ความเช่ือและวิหารของพระเจ้า อีกข้างหนึ่งเป็นความอธรรม ความมืด ผีซาตาน ความไม่เช่ือและการบชูารูปเคารพ สิ่ง

เหล่านีต้รงข้ามกันและไม่สามารถนํามาผสมรวมกันได้ ด้วยเหตุนี ้พระเจ้าตรัสกับเราว่า “เหตุฉะนัน้ เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขา

เหลา่นัน้ และจงแยกตวัออกจากเขาทัง้หลาย” (ข้อ 17) คําสัง่นีม้าพร้อมกบัพระสญัญาหากเราเช่ือฟัง หากเราแยกตวัเราออกและ

ไมย่อมเทียมแอกเข้าอยา่งไมเ่ทา่เทียมแล้ว พระเจ้าจะทรงรับเราและเป็นพระบิดาให้กบัเรา พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของเราและ

ทรงอยูใ่นเรา 

 ความหมายของข้อพระคัมภีร์นีใ้นทางปฏิบัติคืออะไร ในการท่ีจะรู้ความหมายได้ เราต้องเข้าใจว่าการเทียมแอก

หมายความวา่อยา่งไรและผู้ ท่ีไมเ่ช่ือหมายความวา่อยา่งไร 

 การเทียมแอกหมายถึงการรวมเข้ากนัหรือรวมเป็นหนึ่งอย่างใกล้ชิด ในความหมายดัง้เดิม คําดงักลา่วหมายถึงสตัว์เช่น

ววัซึง่ถกูจบัคู่และมดัไว้ด้วยกนัเพ่ือทํางาน Webster’s Dictionary (พจนานกุรมเว็บส์เตอร์) ให้ตวัอย่างเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ซึ่ง

เปรียบกบัการเทียมแอกไว้ตอ่ไปนี:้ การผกูมดั ความเป็นทาส ความเป็นพ่ีน้องและการแตง่งาน 

 พจนานกุรมเล่มดงักล่าวอธิบายคําว่าคู่เทียมแอกว่าเป็นคู่ ผู้ มีส่วนร่วม สามีหรือภรรยา ความสมัพนัธ์ท่ีเข้ากนัหมายถึง

การรวมอย่างใกล้ชิดแนบสนิทซึ่งบคุคลสามารถส่งผลหรือมีอิทธิพลกบัอีกคนอย่างมาก บคุคลสามารถพดูหรือกระทําแทนอีกคน

หนึง่และมีการรับผิดชอบร่วมกนั ในบางกรณี ผู้ ร่วมทําธุรกิจกนัและการเป็นพ่ีน้องกนัอาจรวมอยูใ่นความหมายนีด้้วย 

 การแต่งงานเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเข้าคู่กนัอย่างแน่นอน เพราะมนษุย์สองคนไม่สามารถเข้ามาสู่ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกนั

แนบสนิทมากกว่านี ้หากข้อพระคมัภีร์นีไ้ม่ได้หมายถึงการแต่งงาน ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะคิดถึงกรณีอ่ืนๆ ได้ การแต่งงานเป็นการ

ผกูมดัตลอดชีวิตและพระเจ้าทรงทอดพระเนตรคู่สามีภรรยาเป็นคู่ท่ีรวมกนัเป็นหนึ่ง ยกเว้นในแง่ของความรอดสว่นบคุคล เปาโลชี ้

วา่คริสตียนมีอิสระท่ีจะแตง่งานได้ แตเ่พียงแตใ่นพระเจ้าเทา่นัน้ ซึง่หมายความวา่คริสเตียนมีอิสระท่ีจะแต่งงานกบัคริสเตียนอีกคน

หนึง่ (1โครินธ์ 7:39) 

 ความสมัพนัธ์ของนายจ้างและลกูจ้างไม่ใช่ความสมัพนัธ์เข้าคู่เท่าเทียม แต่เป็นความสมัพนัธ์ของผู้ มีอํานาจเหนือว่ากบั

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสิน้สดุสภาพนัน้ได้ ธุรกิจร่วมกนัหรือผู้ ทําธุรกิจร่วมกนัสามารถเข้าคู่เท่าเทียมกนัหาก

ทัง้สองฝ่ายมีอํานาจควบคมุเทา่กนัและผกูมดัด้วยการกระทําของอีกฝ่ายหนึง่ การเป็นพ่ีน้องกนัสามารถเข้าคู่เท่าเทียมกนัได้ ขึน้อยู่

กบัวา่สมาชิกปฏิญาณวา่จะช่วยเหลือซึง่กนัและกนัมากแคไ่หน สมาคมลบัท่ีผกูด้วยการปฏิญาณคือการเทียมแอก 

 คาํนิยามของผ้ที่ไม่เช่ือู  ในฐานะผู้ ท่ีเช่ือ เราไม่สามารถผกูมดัอยู่กบัผู้ ท่ีไม่เช่ือในทางใดทางหนึ่งได้ คําถามจึงเกิดขึน้ว่า

คํานิยามตามพระคมัภีร์ของผู้ ท่ีเช่ือและผู้ ท่ีไมเ่ช่ือคืออะไร ผู้ ท่ีเช่ือไม่ได้เป็นเพียงผู้ซึง่เพียงแต่สารภาพความผิดบาปและยินยอมทาง

จิตใจเท่านัน้ ข้อพิสจูน์ตามพระคมัภีร์ของการเช่ือคือการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า (1ยอห์น 2:3; 5:1-3) โรม 10:16 บอกกบัเรา

ว่าการไม่เช่ือฟังเกิดจากการไม่มีความเช่ือ ตามยอห์น 7:38-39 ผู้ เช่ือท่ีแท้จริงตามพระคมัภีร์จะได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ตาม

มาระโก 16:16-18 ผู้ เช่ือจะได้รับบพัติศมาโดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ โครเนลิอสัและครอบครัวได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิโดยมี์ หมายสําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ เม่ือพวกเขาได้เช่ือ (กิจการ 10:44-48; 11:17) นกัโทษชาวฟิลิปปีได้รับบพัติศมา

ประมาณเท่ียงคืนหลงัจากเปาโลบอกให้เขาเช่ือ (กิจการ 16:31-33) 

 แน่นอนว่าการเช่ือเป็นขัน้ตอนท่ีเร่ิมต้นขึน้ด้วยการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและดําเนินต่อไปตลอดการเดินกับพระ

เจ้าของชาวคริสเตียน เม่ือพระคมัภีร์ใช้คําว่า “ผู้ ท่ีเช่ือ” จึงหมายถึงบคุคลท่ีมีประสบการณ์ในแผนการแห่งความรอดอย่างสมบรูณ์ 

(ดกิูจการ 2:38) มีตวัอย่างมากมายท่ีคนได้เช่ือถึงระดบัหนึ่งแต่ไม่เช่ือมากพอจนเช่ือฟังแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า ดงันัน้

พวกเขาจึงไม่ได้ช่ือว่าเป็นผู้ ท่ีเช่ือท่ีแท้จริง ซึ่งมีตวัอย่างตามพระคมัภีร์ดงัต่อไปนี ้ผีมาร (ยากอบ 2:19) คนจํานวนมากในกรุง

เยรูซาเลม็ (ยอห์น 2:23-25) ผู้ นําศาสนาจํานวนมาก (ยอห์น 12:42) ผู้ ทําการอศัจรรย์จํานวนมาก (มทัธิว 7:21-23) โครเนลิอสั

ก่อนท่ีจะได้ฟังเทศนาของเปโตร (กิจการ 10:1-6; 11:14) ซีโมนนกัมายากล (กิจการ 8:13; 20-23) และชาวเมืองสะมาเรียก่อนท่ีเป
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โตรและยอห์นจะไปถึง (กิจการ 8:12, 16) วตัถปุระสงค์ของตวัอย่างเหล่านีคื้อเพ่ือแสดงว่าบคุคลคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ ท่ีเช่ือเพียง

เพราะวา่เขาพดูวา่เขาเช่ือในพระเยซูคริสต์ เขาจะต้องมีรากฐานท่ีถกูต้อง (มทัธิว 7:21-23) เขาจะต้องเช่ือฟังพระวจนะทัง้หมดของ

พระเจ้าและเขาจะต้องมีหมายสําคัญท่ีเกิดแก่ผู้ ท่ีเช่ือ เราไม่สามารถเทียมตัวเรากับคริสเตียนท่ีไม่แท้จริงได้หากพวกเขาไม่มี

รากฐานท่ีถกูต้อง (ซึง่รวมทัง้คําสัง่สอนพืน้ฐานด้วย) หรือหากพวกเขาไมไ่ด้มีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ 

 ตัวอย่างจากพระคัมภีร์เก่า เหตผุลวา่ทําไมเราจงึไมส่ามารถเทียมตนเองเข้ากบัผู้ ท่ีไม่เช่ือได้นัน้คือ เพราะการทําเช่นนัน้

นําไปสูก่ารประนีประนอมกบัโลกนี ้ในทกุยคุ พระเจ้าทรงให้มีการแยกออกจากโลก (ดบูทท่ี 1 และ 6) อบัราฮมัได้รับการทรงเรียก

ให้ออกจากประเทศของเขา ออกจากญาติพ่ีน้องและบ้านของพ่อของเขา (ปฐมกาล 12:1) เขาวางแผนเพ่ือท่ีอิสอคัจะได้ไม่แต่งงาน

กบัหญิงนอกศาสนา และอิสอคัก็วางแผนเช่นเดียวกนัเพ่ือยาโคบ (ปฐมกาล 24:2-3; 27:46; 28:2) เอซาวทําให้พ่อแม่ของเขาขมข่ืน

เม่ือแต่งงานกบัคนท่ีไม่เช่ือ (ปฐมกาล 26:34-35) พระเจ้าตรัสกบัชาวอิสราเอลให้หลีกเล่ียงประเพณีของคนนอกศาสนาและการ

แต่งงานกบัชาติท่ีไม่เช่ือ (เฉลยธรรมบญัญัติ 7:3) บาลาอมัแนะนําชาวโมอาบอย่างฉลาดให้ใช้การแต่งงานระหว่างชาติและการ

บชูารูปเคารพเป็นวิธีในการทําลายอิสราเอล (กนัดารวิถี 25:1-3; 31:16) ความหายนะของแซมสนัคือผู้หญิงฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉยั 

14:2-3; 16:4-5) และภรรยานอกศาสนาของซาโลมอนทําให้เขาทําความบาป (1พงศ์กษัตริย์ 11:4-8) พระเจ้าต้องล้างการแต่งงาน

ท่ีไมบ่ริสทุธิออกจากชาติอิสราเอลหลายครัง้ก่อนท่ีพระองค์ทรงใช้ชาตินัน้ได้ ์ (กนัดารวิถี 25; เอษรา 10; เนหะมีย์ 13:23-31) ดงันัน้

เราเห็นได้ว่าการสอนใน 2โครินธ์ 6 เป็นหลกัปฏิบติัอีกข้อหนึ่งของหลกัการแยก ไม่ใช่ความคิดใหม่แต่เป็นหลกัสําคญัอย่างหนึ่งใน

พระวจนะของพระเจ้า 

 การแต่งงาน ขอให้เราพยายามตอบคําถามเก่ียวกบัการแต่งงาน คริสเตียนสามารถแต่งงานกบัผู้ ท่ีไม่เช่ือ (บคุคลท่ีไม่ได้

รับความรอดตามพระวจนะของพระเจ้า) ได้หรือไม่ คําตอบคือ ไม่ได้ หากเขาทําเช่นนัน้ เขาจะกบฏและไม่เช่ือฟัง ผู้ ท่ีไม่เช่ือ

สามารถแต่งงานกับผู้ ท่ีไม่เช่ือได้ไหม คําตอบคือ ได้ เพราะพวกเขาเทียมไว้เท่ากัน ทัง้นี ้หมายความว่าผู้ รับใช้สามารถทําพิธี

แต่งงานให้กบัผู้ ท่ีไม่เช่ือได้ อย่างไรก็ตาม หากเขาทําพิธีให้กบัผู้ ท่ีเช่ือและผู้ ท่ีไม่เช่ือแล้ว เขาทําการซึ่งขดักบัพระประสงค์ของพระ

เจ้าและช่วยให้คนอ่ืนไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า เขาไมไ่ด้ตระหนกัวา่เขาทําอะไรอยู่หรือไม่เขาก็เป็นผู้ รับจ้าง คริสเตียนสามารถแต่งงานกบัค

ริสเตียนท่ีไม่แท้จริงได้หรือไม่ คําตอบคือ ไม่ได้ พวกเขาต้องมีประสบการณ์และความเช่ือเหมือนกนั มิฉะนัน้แล้ว พวกเขาจะไม่ได้

เทียมไว้อยา่งเทา่เทียม ผีมารเช่ือแตเ่ราจะไมถื่อวา่เราเทียมตนเองไว้เทา่เทียมกบัพวกมนั หากบคุคลมีคู่สามี/ภรรยาท่ีไม่เช่ืออยู่แล้ว 

แน่นอนวา่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีพวกเขาจะคงชีวิตคู่นัน้ต่อไป พระเจ้าทรงให้เกียรติคําปฏิญาณแต่งงานและไม่พอพระทยั

การไม่ทําตามปฏิญาณนัน้ (1โครินธ์ 7:10-13, 39) ในกรณีดงักลา่ว คู่สามี/ภรรยาท่ีเช่ือชําระผู้ ท่ีไม่เช่ือ (ข้อ 14) ซึง่หมายความว่า

ความสมัพนัธ์เป็นไปตามกฎหมายและผู้ ท่ีเช่ือจะมีอิทธิพลทางฝ่ายวิญญาณแก่ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือและแก่ลกู ในกรณีเช่นนี ้หน้าท่ีของผู้ ท่ีเช่ือ

คือพยายามเอาชนะคูส่ามี/ภรรยาท่ีไมเ่ช่ือโดยการอธิษฐานและการใช้ชีวิตท่ีบริสทุธิ ์ (1เปโตร 3:1-2) 

 บางคนโต้แย้งว่าการแต่งงานกับผู้ ท่ีไม่เช่ือเป็นวิธีท่ีดีท่ีจะนําเอาบุคคลมาหาพระเจ้า การโต้แย้งนีล้ะเลยพระวจนะของ

พระเจ้าท่ีเขียนไว้ การแต่งงานกบัผู้ ท่ีไม่เช่ือเพ่ือนําบุคคลมาหาพระเจ้าจะเป็นเหมือนการไปร้านขายเหล้าและไปด่ืมเหล้ากบัเด็ก

หนุ่มเพ่ือท่ีจะเอาชนะพวกเขา เราไม่สามารถทําให้มาตรฐานของเราต่ําลงไปหรือไมเ่ช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าและคาดหวงัวา่จ

เกิดผลท่ีดีได้ ในหลายๆ กรณี เม่ือมีการแต่งงานแบบนัน้ขึน้ ผู้ ท่ีไม่เช่ือไม่เคยมาหาพระเจ้า หากผู้ ท่ีไม่เช่ือสนใจในพระวจนะของ

พระเจ้าอย่างแท้จริง เขาจะกลายเป็นผู้ ท่ีเช่ือก่อนท่ีจะแต่งงาน หากเขาไม่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิก่อนแต่งงาน มีแนวโน้มเป็น์

อย่างมากว่าเขาจะไม่มีวนัได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ตามจริงแล้วเป็นเร่ืองธรรมดาสําหรับคู่สามี์ /ภรรยาท่ีเช่ือท่ีจะหนัหลงักลบัใน

ท่ีสดุมากกวา่ท่ีผู้ ท่ีไมเ่ช่ือจะได้รับความรอด กษัตริย์ซาโลมอนเป็นตวัอย่างท่ีดี โดยปกติแล้ว ผู้ ท่ีเช่ือจะประนีประนอมความเช่ือบาง

ประการ อยา่งน้อยท่ีสดุ คูส่ามี/ภรรยาท่ีเช่ือจะถกูบงัคบัให้ปรับเปล่ียนบางอย่างเพ่ือรักษาชีวิตแต่งงานไว้ ผู้ ท่ีเช่ือจะไม่เป็นอิสระใน

การทําพระประสงค์ของพระเจ้าในทกุสิ่งและจะมีเวลาน้อยลงท่ีจะอทุิศให้กบัพระเจ้า ในเกือบทกุกรณี ลกูบางคนหรือทกุคนจะทํา

ตามตวัอยา่งของคูส่ามี/ภรรยาท่ีไมเ่ช่ือและจะไมไ่ด้รับความรอด 
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 การนัดเที่ยว เป็นการอนัตรายมากท่ีจะนดัเท่ียวกบัผู้ ท่ีไม่เช่ือ ในแง่ของประเด็นท่ีได้กล่าวไปแล้ว จะเป็นพระประสงค์

ของพระเจ้าได้อยา่งไรท่ีคนหนุ่มสาวท่ีมีพระวิญญาณจะมีแฟนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นคริสตจกัร เพราะทา่นอาจจะได้แต่งงานกบัคนท่ีท่านนดั

เท่ียวด้วย หากไมใ่ช่พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับท่านผู้ ท่ีเช่ือให้แต่งงานกบัผู้ ท่ีไม่เช่ือ แล้วจะเป็นพระประสงค์ของพระองค์ไปได้

อยา่งไรท่ีจะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ใกล้ชิดท่ีอาจนําไปสูก่ารแตง่งานได้ 

 การติดต่อนานๆ ครัง้ การคบหาสมาคมหรือการไปเท่ียวกบักลุ่มคริสเตียนอาจอนญุาตให้มีได้และอาจช่วยนําบคุคลมา

หาพระเจ้า อย่างไรก็ตามเม่ือเป็นความสมัพนัธ์แบบแฟน ความเป็นไปได้ท่ีจะนําผู้ ท่ีไม่เช่ือมาเป็นเร่ืองรองจากความสนใจระหว่าง

คนทัง้คู ่ณ จดุนี ้คริสเตียนจะใช้ความพยายามอย่างมากเพียงเพ่ือรักษาความเช่ือถือของตนเองไว้และอาจจะอ่อนแอเป็นพิเศษต่อ

การทดลอง โดยปกติจะมีปัญหาในการรักษามาตรฐานของคริสเตียนในการปฏิบติัตนในการนดัเท่ียว มีความเป็นไปได้ท่ีความรัก

จะพฒันาขึน้ ทําให้คริสเตียนต้องเผชิญกับการตดัสินใจท่ีเจ็บปวดในการเลิกกัน การรอคอยการเปล่ียนความเช่ือท่ีอาจไม่มีวัน

เกิดขึน้เลยหรือการขัดกับพระประสงค์พระเจ้าโดยการแต่งงานกับผู้ ท่ีไม่เช่ือ คริสเตียนไม่ควรจงใจทําให้ตนเองต้องประสบกับ

ปัญหาเหล่านีแ้ม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งและเช่ือมัน่ในทางฝ่ายวิญญาณก็ตาม “เหตฉุะนัน้คนท่ีคิดว่าตวัเองมัน่คงดีแล้ว ก็จงระวงัให้ดี 

กลวัว่าจะล้มลง” (1โครินธ์ 10:12) หากท่านเชือ้เชิญปัญหาและการทดลองให้เข้ามาในลกัษณะเช่นนี ้ท่านไม่สามารถพึ่งพระ

สญัญาของพระเจ้าท่ีว่าพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถกูทดลองเกินกว่าท่ีท่านจะทนได้ ท่านอาจเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีการ

ทดลองให้ทําการขดักบัพระประสงค์ของพระเจ้าเกินกวา่จะทนทานได้และทา่นจะเสียการควบคมุได้ นอกจากนีห้ากมีการนดัเท่ียวท่ี

ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านไม่ได้การรับประกนัว่าพระประสงค์อนัเลิศของพระเจ้าสําหรับชีวิตของท่านจะเกิดขึน้ 

ท่านอาจพลาดทางเลือกสําหรับการแต่งงานท่ีพระเจ้าทรงให้ท่านหรือทางเลือกสําหรับงานของท่านในขณะท่ีท่านนดัเท่ียวกบัคน

บาป 

 เพ่ือเป็นคําเตือนสดุท้ายและโดยเฉพาะผู้ นํา อย่าเล่นกบัพระเจ้าในด้านนี ้ท่านไม่สามารถให้ความคิดเห็นหรือความคิด

เก่ียวกบัผลของการแต่งงานเช่นนีไ้ด้ แต่ท่านจะต้องทําตามพระวจนะของพระเจ้า บางครัง้คนมาหาพระเจ้าและบางครัง้ก็ไม่ อย่า

คิดว่าเพราะมีโอกาสท่ีจะเกิดผลท่ีดีได้ในกรณีบางอย่างท่ีจะน่าจะลองหรือยินยอม ทา่นกําลงัพนนัด้วยวิญญาณ นอกจากนี ้ขอให้

จําไว้วา่ตอนจบไมไ่ด้ทําให้วิธีการถกูต้อง แม้วา่ออกมาดีแตว่ิธีการผิดไป เราจะต้องตอบคําถามตอ่พระเจ้า 

 อย่าพยายามเดาหรืออวดฉลาดกับพระเจ้า เราจะต้องทําตามพระวจนะของพระเจ้าและพระประสงค์ท่ีพระองค์ทรง

ประกาศไว้หากเราต้องการการปกป้อง พระสญัญาและการอวยพระพรจากพระองค์ ทางแก้ไขคือการแสวงหาพระประสงค์ของพระ

เจ้า หากจําเป็นให้อธิษฐานและอดอาหารจนกระทัง่ท่านพบกบัพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตและการแต่งงานของท่าน หาก

ทา่นแสวงหาพระองค์ก่อน หลงัจากนัน้ท่านจะได้รับพระสญัญาว่าพระองค์จะดแูลทกุสิ่งทกุอย่าง (มทัธิว 6:33) แสวงหาแผนการท่ี

สมบรูณ์แบบท่ีพระเจ้าทรงมีไว้สําหรับชีวิตของทา่น 
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14. การนมัสการ อารมณ์และดนตรี 
 
 “จงประดบักายด้วยเคร่ืองบริสทุธินมสัการพระเจ้า์ ” (1พงศาวดาร 16:29; สดดีุ 29:2; 96:9) 

 “นมสัการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24) 

 การนมัสการที่แท้จริง การนมสัการคือส่วนสําคญัท่ีไม่สามารถแยกออกได้ของความบริสทุธิท่ีแท้จริง ในทางกลบักนั ์

ความบริสทุธิเป็นส่วนท่ีสําคญัของการนมสัการท่ีแท้จริง รูปแบบท่ีแท้จริงท่ีสดุของการนมสัการคือการเช่ือฟัง ไม่ใช่การ์ บูชาหรือ

ถวายของ (1ซามเูอล 15:22) พระเจ้าจะทรงปฏิเสธการนมสัการหากไม่ได้มาจากชีวิตท่ีบริสทุธิ ์ (ดอูาโมส 5:21; มาลาคี 1:10) การ

นมสัการท่ีพระเจ้าทรงยอมรับคือการนมสัการซึ่งมาจากใจท่ีจริงใจและได้รับการสนบัสนนุจากชีวิตท่ียอมจํานน เราต้องนมสัการ

พระเจ้าทัง้ในวิญญาณ (หมายถงึวิญญาณมนษุย์และความกระตือรือร้นของมนษุย์) และในความจริง จากมมุมองนี ้หนงัสือทัง้เลม่

นีเ้ก่ียวข้องอย่างมากกบัหวัข้อการนมสัการ ด้วยเหตผุลนี ้เรารู้สกึว่าจะเป็นการเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ท่ีจะรวมการศกึษาสัน้ๆ 

เก่ียวกบัการนมสัการตามพระคมัภีร์ สว่นท่ีเหลือของหนงัสือนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิธีท่ีเรานมสัการพระเจ้าในชีวิตประจําวนัของเรา ใน

บทนีเ้ราต้องการมุ่งจุดสนใจไปท่ีวิธีการท่ีคนของพระเจ้านมสัการพระองค์ด้วยการแสดงออกภายนอกและด้วยอารมณ์ของเขา 

เน่ืองจากดนตรีมีบทบาทสําคญัในการนมสัการ (ในพระคมัภีร์เหมือนดงัเช่นทกุวนันี)้ เราจะรวมการศึกษาเก่ียวกบัดนตรีไปด้วย 

และเม่ือศกึษาเก่ียวกบัดนตรีในการนมสัการ เราจะพดูคยุถงึเร่ืองดนตรีของโลกนีด้้วย 

 อารมณ์และการแสดงออก หนึ่งในสิ่งท่ีน่าประหลาดท่ีสดุเก่ียวกบัการนมสัการเหมือนดงัเช่นบรรยายไว้ในพระคมัภีร์

คือการนมสัการสง่ผลกระทบตอ่มนษุย์ทกุด้าน พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรารักพระองค์ด้วยสดุใจ สดุวิญญาณ สดุจิตใจและสดุกําลงั 

(มาระโก 12:30) ทัง้นี ้รวมถึงด้านอารมณ์ วิญญาณ สติปัญญาและร่างกายของมนษุย์ การนมสัการยงัรวมถึงแต่ไม่จํากดัอยู่แค่

อารมณ์ สติปัญญาและการแสดงออกทางร่างกาย ท้ายท่ีสดุ ความตัง้ใจของเราไม่ใช่อารมณ์หรือความเข้าใจตามธรรมชาติของเรา 

ต้องมุง่มัน่และนมสัการอยูเ่สมอ 

 บางคนกล่าวว่าอารมณ์และการแสดงออกทางร่างกายควรจะมีบทบาทน้อยมากในการนมสัการ บางคนก็กล่าวว่าโดย

ธรรมชาติแล้ว เขาไมใ่ช่คนออ่นไหวหรือแสดงอารมณ์ คนเรามีอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั แต่เราเช่ือว่าการนมสัการท่ีแท้จริงเก่ียวข้องกบั

ทกุสิง่ทกุอยา่งในตวับคุคล รวมทัง้สว่นประกอบทางอารมณ์ท่ีมีอยูใ่นคนทกุคน 

 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งอารมณ์ ตลอดทัง้พระคมัภีร์ พระองค์ทรงแสดงอารมณ์ เช่น ความรัก ความปีติยินดี ความ

เศร้าโศกและความโกรธ เม่ือพระเจ้าทรงปรากฏเป็นเนือ้หนัง เราเห็นว่าพระองค์ทรงพระกันแสงท่ีหลมุศพของลาซารัส (ยอห์น 

11:35) และกนัแสงสงสารกรุงเยรูซาเล็ม (ลกูา 19:41) พระเจ้าทรงสร้างเราขึน้ตามพระฉายาของพระเจ้าและเรามีอารมณ์แบบ

เดียวกนั (ปฐมกาล 1:27) ผู้ ท่ีกลา่ววา่พวกเขาไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์เม่ือมาโบสถ์เป็นผู้ ท่ีควบคมุอารมณ์ไม่อยู่และกรีดร้องว่าเด็กหรือ

แตะสนุขั เขากรีดร้องอย่างบ้าคลัง่เม่ือดฟูตุบอล เขาอ้างสิทธิและโต้เถียงเก่ียวกบัสิ่งต่างๆ มากมาย เขาดนัและผลกัคนอ่ืนเพ่ือขึน้

รถประจําทางหรือแท็กซ่ี เขาโวยวายเม่ือไม่ได้ตามท่ีต้องการ เขาจะปลอบโยนและกอดคนท่ีเขารัก แต่คนเหล่านีเ้องท่ีจะบอกกบั

ท่านว่าอารมณ์ไม่ควรจะมีอยู่ในคริสตจักร พวกเขายืนยันให้มีระเบียบและพิธีในศาสนา ความจริงก็คือเราเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีมี

อารมณ์ อารมณ์มีส่วนในชีวิตของเราในทุกๆ ด้าน ดังนัน้ทําไมอารมณ์จะไม่มีส่วนในคริสตจักร แน่นอนว่าอารมณ์ไม่ได้เป็น

ส่วนประกอบเดียวของการนมสัการ เหมือนดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว เหตผุลเป็นเร่ืองสําคญัด้วยและท่ีสําคญัท่ีสดุความตัง้ใจของเรา

ต้องทําให้เกิดการควบคมุเหมือนดงัท่ีความเช่ือและพระประสงค์ของพระเจ้าควบคมุความตัง้ใจของเรา อย่างไรก็ตาม อารมณ์ต้อง

เป็นสว่นของการนมสัการของเรา 

 อารมณ์นําไปสู่การแสดงออกทางร่างกาย เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมีความรู้สึกท่ีรุนแรงโดยไม่แสดงอารมณ์นัน้ออกมา การ

แสดงออกทางร่างกายเป็นเพียงสว่นเลก็ของการนมสัการ “การฝึกทางกายนัน้มีประโยชน์อยู่บ้าง” (1ทิโมธี 4:8) แต่การแสดงออก

ทางร่างกายเป็นผลของอารมณ์ตามธรรมชาติและหลีกเล่ียงไม่ได้ เม่ือใจท่ีได้รับการสมัผสัจากพระเจ้ากระตุ้นให้เกิดการแสดงออก

ทางร่างกาย การแสดงออกทางร่างกายจะเป็นสว่นสําคญัมากของการนมสัการ 
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 เพ่ือพิสจูน์วา่อารมณ์และการแสดงออกถึงอารมณ์เป็นสว่นประกอบสําคญัของการนมสัการภายนอก เราสามารถอ่านทัง้

พระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์ใหม่ หนงัสือสดดีุเต็มไปด้วยการแสดงออกถึงอารมณ์และตวัอย่างของการสรรเสริญ ผู้สดดีุกล่าวว่า 

“จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะโมทนาพระคณุพระเจ้า ด้วยสิน้สดุใจของข้าพเจ้า ในคณะผู้ เท่ียงธรรม ในชมุนมุชน” (สดดีุ 

111:1) เขาสรรเสริญพระเจ้าในท่ีประชมุ (ในคริสตจกัร) ได้อย่างไร ตวัอย่างการสรรเสริญต่อไปนีนํ้ามาจากหนงัสือสดดีุ การยกมือ 

(141:2) การร้องเพลงและการเลน่เคร่ืองดนตรี (33:2-3) กระทําเสียงช่ืนบาน (95:1-2) การปรบมือ (47:1) และการเต้นรํา (149:3) 

สดดีุ 98:4 บอกกบัเราให้ทําเสียงช่ืนบาน ทําเสียงดงั ยินดีและร้องเพลงสรรเสริญ สําหรับผู้ ท่ีลงัเลท่ีจะสรรเสริญพระเจ้าในการต่างๆ 

เช่นนี ้ผู้สดดีุกลา่ววา่ “จงให้ทกุสิง่ท่ีหายใจ สรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด” (150:6)  

 ตัวอย่างของการนมัสการ พระคมัภีร์เก่ามีตวัอย่างของการนมสัการ อธิษฐานและสรรเสริญมากมาย ในการถวายพระ

วิหาร ซาโลมอนอธิษฐานขณะยืนและยกมือของพระองค์และในขณะท่ีคกุเข่าลง (1พงศ์กษัตริย์ 8:22, 54) เม่ือหีบของพระเจ้า

กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม ดาวิดรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างมากจนกระทั่งถอดฉลองพระองค์ของกษัตริย์ออกและเต้นต่อหน้าชาว

อิสราเอล พระคมัภีร์กลา่วว่า “ดาวิดทรงรําถวายแด่พระเจ้าด้วยสดุกําลงัของพระองค์” และตะโกนและกระโดดโลดเต้น มีคาลพระ

ชายาของพระองค์ไม่ชอบใจเม่ือเห็นเช่นนัน้เพราะเธอคิดว่าดาวิดทรงลดค่าของตนเองลงต่อหน้าคนทัง้ปวง เม่ือเธอตําหนิดาวิด 

พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะทําตวัให้ “เลว” และ “ต่ํา” มากกว่าเดิม และผลของเหตกุารณ์นีคื้อมีคาลไม่มีบตุรเลย (ด ู2ซามเูอล 

6:14-23) ดาวิดเป็นกษัตริย์ชาวตะวนัออกซึ่งมีอํานาจและเกียรติยศท่ีย่ิงใหญ่ แต่พระองค์ทรงนมสัการอย่างเป็นอิสระเม่ือหีบซึ่ง

เป็นสญัลกัษณ์ของพระวิญญาณของพระเจ้ากลบัมายงักรุงเยรูซาเลม็ ทําไมเราถึงไม่ทําเช่นเดียวกนัเม่ือเราได้อยู่ต่อหน้าพระพกัตร์

ของพระเจ้าจริงๆ (ดเูนหะมีย์ 8:6-9; 9:3-5) 

 เม่ือหนัมาดพูระคมัภีร์ใหม ่เราพบวา่มีการนมสัการแบบเดียวกนัเกิดขึน้ เม่ือผู้ ท่ีเช่ือ 120 คนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิใน์

วันเพ็นเทคอสต์ พวกเขามีความปีติยินดีและส่งเสียงดังจนชนกลุ่มใหญ่มารวมตัวกัน ผู้ เช่ือซึ่งเต็มไปด้วยพระวิญญาณแสดง

อารมณ์ของตนออกมากเสียจนผู้มองดคิูดไปวา่พวกเขาเมา (กิจการ 2:13) ทกุคนรู้วา่คนเมาเป็นอย่างไร ไม่ต้องสงสยัว่าผู้ ท่ีเช่ือบาง

คนเต้นรํา บางคนตะโกน บางคนหัวเราะ บางคนร้องไห้ บางคนเดินโซเซและบางคนดูราวกับว่าหมดสติไป หากเราได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิเดียวกนั แล้วประสบการณ์ของเราจะตา่งออกไปได้อยา่งไร 

 ประสบการณ์แบบนีเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ือง เม่ือชายพิการได้รับการรักษา เขาเข้าไปในวิหาร เดิน กระโดดและสรรเสริญ 

(กิจการ 3:8) เม่ือยอห์นเห็นพระเจ้าท่ีเกาะปัทมอส เขาล้มลงเหมือนคนท่ีตายแล้ว (วิวรณ์ 1:17) เปาโลอยู่บนถนนดามสักสัและ

นกัโทษในเมืองฟิลิปปีตวัสัน่ภายใต้อํานาจของพระเจ้าท่ีทําให้เขาสํานึกผิด (กิจการ 9:6; 16:29-30) เม่ือเปโตรกลบัใจใหม่จากการ

ปฏิเสธพระคริสต์ เขาร้องไห้อย่างขมข่ืน (ลกูา 22:62) คนเก็บภาษีตีอกตนเองเม่ือกลบัใจใหม่ (ลกูา 18:13) และหญิงบาปร้องไห้

ด้วยการกลบัใจใหม ่ด้วยความปีติยินดีและด้วยความรักเม่ือเธอพบพระเยซู (ลกูา 7:37-47) เปาโลร้องไห้เน่ืองจากจดหมายติเตือน

ท่ีเขาสง่ไปให้คริสตจกัรตา่งๆ (2โครินธ์ 2:4) เม่ือคริสตจกัรยคุแรกๆ รวมตวักนั พวกเขาอธิษฐานเสียงดงัร่วมกนัและอาคารทัง้ตกึสัน่

ด้วยฤทธิอํานาจของพระเจ้์ า (กิจการ 4:24-31) ในจดหมายต่างๆ เปาโลอ้างถึงการคร่ําครวญในพระวิญญาณ (โรม 8:26) การ

อธิษฐานและการร้องเพลงด้วยวิญญาณ (1โครินธ์ 14:15) และการยกมือ (1ทิโมธี 2:8) ขอให้สงัเกตว่ามีการนมสัการแบบนีอ้ย่าง

กว้างขวางในข้อพระคมัภีร์สดุท้ายนัน้และขอให้สงัเกตความเก่ียวข้องระหว่างการนมสัการนีก้บัความบริสทุธ์ิ “เหตฉุะนัน้ข้าพเจ้า

ปรารถนาให้ผู้ชายทัง้หลายอธิษฐานในท่ีทกุแหง่ ด้วยใจบริสทุธ์ิ (ด้วยยกมืออนับริสทุธ์ิ) ปราศจากโทโสและการเถียงกนั” 

 ตวัอย่างทัง้หมดนี ้(และตวัอย่างอีกมาก) แสดงให้เห็นว่าผู้นมสัการพระเจ้าท่ีแท้จริงแสดงอารมณ์ของพวกเขาออกมา

อยา่งอิสระ แน่นอนวา่ไมใ่ช่ทกุคนจะนมสัการหรือตอบสนองในวิธีเหมือนกนัทัง้หมด บางคนจะแสดงอารมณ์ออกมามากกว่าแต่ทกุ

คนจะมีอารมณ์เกิดขึน้ มีอิสรภาพและความหลากหลายของการนมสัการ หากท่านนมสัการพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว ท่านจะแสดง

ความรู้สกึของตวัท่านเองเม่ือพระเจ้าทรงสมัผสัท่าน และท่านจะไม่แสดงอารมณ์มากจนเกินไปหากว่าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ท่ีนัน่ หาก

ทา่นรู้สกึเสียใจตอ่ความบาปของทา่นอยา่งแท้จริงแล้ว ทา่นจะร้องไห้ หากผู้ รับใช้แบกภาระสําหรับวิญญาณท่ีหลงอย่างแท้จริงแล้ว 

เขาจะร้องไห้ให้กบัเมืองของเขา 
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 การดับพระวญิญาณ เราจะต้องไม่ดบัพระวิญญาณในการนมสัการของเรา (1เธสะโลนิกา 5:19) บ่อยครัง้ มีการกระทํา

เช่นนีเ้น่ืองจากประเพณีและพิธีการท่ีไม่ได้เป็นตามพระคมัภีร์ บางคนนมสัการอย่างอิสระระหว่างการประชมุฟืน้ฟูแต่กลบัไปสู่พิธี

การและดบัพระวิญญาณหลงัจากนัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเช้าวนัอาทิตย์ คนจํานวนมากถกูผกูมดัด้วยความคิดท่ีเกิดขึน้ในใจว่า

พระเจ้าจะต้องทรงเคล่ือนไหวอย่างไรและด้วยแบบอย่างของการนมสัการท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เราต้องพยายามไม่บงัคบัการ

เคล่ือนไหวของพระเจ้าหรือบงัคบัให้เกิดการแสดงออก หากพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคมุ ทกุอย่างจะเกิดขึน้เพ่ือการจําเริญขึน้ซึ่งคือ

การก่อให้เกิดขึน้ (1โครินธ์ 14:26) จะไม่เกิดขึน้ในการยุ่งเหยิงแต่ในสนัติสขุ ในความเหมาะสม ในระเบียบ (1โครินธ์ 14:33, 40) 

บทบาทอย่างหนึ่งของศิษยาภิบาลในฐานะผู้ นําและคนเลีย้งแกะคือรักษาระเบียบในคริสตจกัรและป้องกนัไม่ให้เกิดความยุ่งเหยิง 

จะต้องไมมี่การแสดงออกแหง่เนือ้หนงั การหนนุใจแหง่เนือ้หนงัหรือการหลอกหลวงในการนมสัการ 

 คริสตจกัรมีไว้เป็นสถานท่ีซึ่งเราพบกบัพระเจ้า เป็นเร่ืองผิดท่ีจะปิดบงัอารมณ์ของเราจากพระเจ้าเม่ือเราพบกบัพระองค์ 

หากโบสถ์เป็นสถานท่ีซึ่งธรรมิกชนร้องไห้ นมัสการและสรรเสริญ โบสถ์ก็จะเป็นสถานท่ีซึ่งคนจะพบกับพระเจ้าและได้รับพระ

วิญญาณบริสทุธิเสมอ คนไมค่อ่ยได้รับการอวยพระพรหรือพระวิญญาณบริสทุธิในบรรยากาศท่ีเป็นทางการและไมมี่อารมณ์์ ์  

 สิ่งท่ีพระเจ้าทรงต้องการคือให้ท่านยอมจํานนตวัของท่านต่อพระองค์ในการนมัสการ พระองค์จะดูแลท่ีเหลือเอง จง

อนญุาตให้พระวิญญาณในท่านทรงทําสิ่งต่างๆ ในวิถีทางของพระองค์ พระวิญญาณบริสทุธิจะทรงช่วยท่านอธิษฐาน ร้องไห้และ์

รู้สกึปีติยินดี อารมณ์ไมไ่ด้เป็นสิง่น่าอายเพราะเป็นสิง่ท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ จงอนญุาตให้พระเจ้าทรงให้อารมณ์เหลา่นัน้ 

 เร่ืองสําคญัของการเข้าใจการนมสัการในคริสตจกัรท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณคือ “พระวิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้า

ทรงอยู่ท่ีไหน เสรีภาพก็มีอยู่ท่ีนั่น” (2โครินธ์ 3:17) พระวิญญาณทรงให้อิสรภาพในการนมสัการและการตอบสนองต่อพระ

วิญญาณของพระเจ้าในวิถีทางของเรา 

 ดนตรีในการนมัสการ ดนตรีสามารถไลค่วามกงัวลและความคิดชัว่ไปและนําสนัติสขุ การหนนุนํา้ใจและความใกล้ชิดกั

พระเจ้ามาได้ ดงัท่ีเขียนไว้ในสดุดี ดนตรีเป็นวิธีสําคัญมากในการนมสัการ (ตามจริงแล้ว หนังสือสดุดีเขียนไว้ดัง้เดิมเป็นเพลง

สรรเสริญสําหรับอิสราเอล) เรามาอยู่ต่อพระพกัตร์พระเจ้าด้วยการร้องเพลง เข้าสู่ประตขูองพระองค์ด้วยการโมทนาและบริเวณ

พระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ (สดดีุ 100) ข้อพระคมัภีร์หลายข้อในสดดีุตกัเตือนให้เรานมสัการด้วยการร้องเพลงและ

ด้วยเคร่ืองดนตรี สดดีุ 150 กล่าวถึงเคร่ืองดนตรีต่อไปนีท่ี้ใช้ในการนมสัการ ได้แก่ แตร พิณเขาคู่(เคร่ืองสายชนิดหนึ่ง) พิณใหญ่ 

รํามะนา (กลองยาวชนิดหนึง่หรือกลอง) เคร่ืองสาย ป่ี(เคร่ืองเป่าชนิดหนึ่ง) ฉ่ิง และฉาบ การศกึษาพระคมัภีร์เก่าแสดงให้เห็นว่าทัง้

การร้องเพลงและดนตรีท่ีประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีสามารถช่วยคนให้นมสัการและตอบสนองต่อพระวิญญาณพระเจ้าได้มาก

เพียงใด 

 ดนตรีของดาวิดปลอบกษัตริย์ซาอลูและไลว่ิญญาณชัว่ซึง่รบกวนกษัตริย์ซาอลูไป (1ซามเูอล 16:23) หลงัจากท่ีดาวิดเป็น

กษัตริย์ พระองค์ทรงตัง้นกัดนตรีเพ่ือรับใช้ในพระนิเวศของพระเจ้า (1พงศาวดาร 6:31-47) พระองค์ทรงแต่งตัง้นกัร้อง ผู้ เลน่พิณ

เขาคู ่พิณใหญ่และฉาบเพ่ือสรรเสริญพระเจ้าตอ่หน้าหีบของพระเจ้า (1พงศาวดาร 15:16) มีนกัดนตรีส่ีพนัคนรวมทัง้นกัร้องท่ีได้รับ

การฝึกฝนเป็นอย่างดีและมีทกัษะ 288 คน (1พงศาวดาร 23:5; 25:7) นอกจากนี ้เราอ่านเก่ียวกบัเยดธููนผู้ เผยวจนะด้วยพิณเขาคู ่

(1พงศาวดาร 25:3) หลงัจากนัน้ เม่ือซาโลมอนถวายพระนิเวศ พระองค์จดัเตรียมให้มีแตรและนกัร้องเพ่ือร้องเพลงในการสรรเสริญ

และการโมทนา พร้อมกนักบัฉาบและเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ เม่ือพวกเขาทําเช่นนัน้พร้อมกนั พระสริิของพระเจ้าอยู่เต็มพระนิเวศนัน้ พระ

วิญญาณของพระองค์เต็มจนปโุรหิตไม่สามารถปรนนิบติัได้ (2พงศาวดาร 5:13-14) เม่ือกษัตริย์เยโฮชาฟัทขอให้เอลีชาผู้ เผยวจนะ

บอกคําแนะนําจากพระเจ้า ประการแรก เอลีชาขอให้ผู้ เลน่ดนตรีเข้ามาเลน่ก่อน “และเม่ือผู้ เลน่เคร่ืองสายบรรเลงแล้วฤทธานภุาพ

ของพระเจ้าก็มาเหนือท่าน” (2พงศ์กษัตริย์ 3:15) เม่ือนัน้เอลีชาจึงสามารถเผยแผนการของพระเจ้าซึง่ทําให้มีชยัชนะเหนือชาวโม

อาบ ขอให้สงัเกตว่าต้องใช้ดนตรีในการเตรียมใจของเอลีชาและสร้างขัน้สําหรับการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้า 

กษัตริย์เยโฮชาฟัทเองทรงรู้ว่าการนมสัการและดนตรีมีฤทธิอํานาจมากเพียงใด ครัง้หนึ่งเม่ือพระองค์ทําการต่อสู้กบัคนอมัโมนและ์
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โมอาบ พระองค์ทรงตัง้นกัร้องเพ่ือสรรเสริญความงามของความบริสทุธิต่อพระเจ้า เม่ือพวกเขาเร่ิมร้องเพลง พระเจ้าทรงทําลาย์

ศตัรู (2พงศาวดาร 20:21-22) พระเจ้าทรงเร่ิมเคล่ือนไหวเม่ือคนของพระองค์เร่ิมร้องเพลงและนมสัการ 

 เม่ือหันมาดูพระคัมภีร์ใหม่ เราพบว่ามีการเน้นเร่ืองการนมัสการด้วยดนตรีเป็นอย่างมาก พระเยซูและอัครทูตของ

พระองค์ร้องเพลงสรรเสริญท่ีอาหารมือ้สุดท้าย (มทัธิว 26:30) เม่ือเปาโลและสิลาสถูกเฆ่ียนตีและขังท่ีเมืองฟิลิปปี พวกเขา

อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญในเวลาเท่ียงคืน การตอบสนองของพระเจ้าคืออะไร พระองค์ทรงให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งทําให้พวก

เขาเป็นอิสระและทําให้ผู้คมุมีโอกาสรับบพัติศมา เปาโลบอกกบัเราในหลายๆ แห่งเก่ียวกบัการนมสัการพระเจ้าด้วยดนตรี “จง

ปราศรัยกนัด้วยเพลงสดดีุ เพลงนมสัการและเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดดีุจากใจของท่านถวายองค์พระผู้ เป็น

เจ้า” (เอเฟซสั 5:19) "จงสัง่สอนและเตือนสติกนัด้วยปัญญาทัง้สิน้ จงร้องเพลงสดดีุเพลงนมสัการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนา

ขอบพระคณุพระเจ้า” (โคโลสี 3:16) “เพลงสดดีุ” หมายถึงเพลงจากหนงัสือสดดีุอย่างไม่ต้องสงสยั ในขณะท่ี “เพลงนมสัการและ

เพลงทางฝ่ายวิญญาณ” หมายถึงเพลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัพระเจ้า ผู้ ท่ีไม่เช่ือในการนมสัการพระเจ้าด้วยเสียงแห่งความปีติยินดี การ

ปรบมือ การยกมือ การเต้นรําและการเล่นเคร่ืองดนตรีจะมีความลําบากในการร้องเพลงสดดีุทัง้หมด ซึ่งสนบัสนนุการนมสัการใน

รูปแบบเหล่านี ้เปาโลไม่ได้มีความลําบากเช่นนัน้เพราะการนมสัการของเขาเป็นเช่นเดียวกบัท่ีบรรยายไว้ในสดดีุ อีกท่ีหนึ่งเปาโล

เห็นด้วยกบัทัง้การร้องเพลงด้วยวิญญาณ (ร้องเพลงเป็นภาษาแปลกๆ ) และการร้องเพลงด้วยความเข้าใจเป็นดงัส่วนของการ

อธิษฐานหรือนมสัการเพียงลําพงั (1โครินธ์ 14:15) การร้องเพลงควรจะเป็นส่วนสําคัญของการประชุมนมสัการของเราและ

ชีวิตประจําวนัของเรา (1โครินธ์ 14:26; ยากอบ 5:13) 

 เน่ืองจากดนตรีอาจเป็นสว่นประกอบท่ีมีอํานาจของการนมสัการ เราต้องระวงัท่ีจะใช้ดนตรีในการนมสัการและไม่ใช่การ

บนัเทิงในการประชมุคริสตจกัร คนจํานวนมากเข้าใจผิดเก่ียวกบัดนตรีในคริสตจกัร พวกเขาคิดว่าคริสตจกัรเป็นเวที ท่ีประชมุเป็น

ผู้ ฟัง นกัดนตรีเป็นนกัแสดงและพระเจ้าเป็นคนบอกบทหลงัเวที ตามจริงแล้ว ท่ีประชมุควรเป็นนกัแสดง (ผู้นมสัการ) ท่ีมีนกัดนตรี

ซึง่บอกบท และพระเจ้าเป็นผู้ ฟัง นกัร้องและนกัดนตรีในคริสตจกัรควรมีเป้าหมายสองประการในใจ เป้าหมายแรกคือการนมสัการ

พระเจ้าจากใจ โดยสร้างดนตรีซึ่งพระองค์จะทรงพอพระทยัท่ีจะสดบั อีกเป้าหมายคือการสร้างบรรยากาศของการนมสัการซึ่งจะ

สง่เสริมท่ีประชมุให้นมสัการและจะทําให้พวกเขารู้สกึพระเจ้าได้ง่ายขึน้ คนจํานวนมากถวายชีวิตของเขาอีกครัง้และจํานวนมากไป

ท่ีแทน่บชูาด้วยแรงบนัดาลใจจากการร้องเพลงท่ีได้รับการเจิม 

 จึงหมายความว่านกัดนตรี นกัร้องและผู้ นําเพลงมีความรับผิดชอบท่ีย่ิงใหญ่ พวกเขาสามารถทําให้เกิดหรือทําลายการ

ประชมุได้ เขาควรอดอาหารและอธิษฐานเพ่ือให้พระเจ้าทรงใช้ในการอวยพรแก่การประชมุ เขาควรจะฝึกซ้อมและเตรียมตวัเล่น

เพลงท่ีสวยงาม รวมทัง้อธิษฐานเพ่ือท่ีพระเจ้าจะทรงเจิมพวกเขาและใช้พวกเขาในทางวิญญาณ เราไม่ต้องมีคนท่ีต้องการ

แสดงออกความสามารถของตวัเอง แต่เราต้องการผู้ ท่ีต้องการนมสัการพระเจ้าและต้องการบนัดาลใจให้ผู้ ฟังนมสัการ ทกุวนันีค้น

หลายกลุ่มได้รับการขัดเกลาและเป็นมืออาชีพและหลายกลุ่มมีอุปกรณ์ท่ีประณีต ซึ่งเป็นสิ่งดี อย่างไรก็ตาม หากเขาทําให้การ

บันเทิงอยู่เหนือการนมัสการ พระเจ้าจะไม่ทรงพอพระทัย ข้าพเจ้าอยากได้ยินกลุ่มท่ีมีการร้องประสานเสียงท่ีสวยงามและมี

อปุกรณ์ แต่ข้าพเจ้าอยากจะสามารถนมสัการและรู้สกึพระเจ้าในขณะท่ีเขาร้องได้ มิฉะนัน้แล้ว พวกเขาจะดีเลิศสําหรับคอนเสิร์ต

แตไ่มใ่ช่สําหรับการประชมุนมสัการของคริสตจกัรซึง่มีวิญญาณเป็นเดิมพนั 

 นกัร้องและนกัดนตรีต้องเป็นตวัอย่างท่ีดีของคริสตศาสนา พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนการนมสัการและเป็นตวัอย่างต่อท่ี

ประชมุ และชีวิตของพวกเขาควรจะแสดงให้เห็นเช่นนัน้ พวกเขาต้องใช้ชีวิตท่ีบริสทุธิตามการสอ์ นของพระคมัภีร์และของศิษยาภิ

บาล ท่ีประชมุควรจะสามารถรู้สกึความจริงใจของนกัร้องได้ ไม่มีสิ่งใดท่ีจะทําลายการนมสัการได้เหมือนเช่นการรู้ว่านกัร้องไม่ได้

นมสัการจริงๆ แตร้่องเพลงเพ่ือหนนุใจตนเองหรือไมมี่ชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ 

 การร้องเพลงและเลน่ดนตรีในคริสตจกัรเป็นสิทธิพิเศษ หากท่านมีพรสวรรค์ ท่านควรจะใช้พรสวรรค์นัน้เพ่ือพระเจ้า วิธีนี ้

เป็นวิธีท่ีท่านนมัสการและขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยเหตุนี ้นักร้อง สมาชิกวงประสานเสียงและนักดนตรีไม่ควรจะรับเงินจาก
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คริสตจักรท้องถ่ินของตน เพราะเป็นการปล้นสิทธิพิเศษของการนมัสการพระเจ้าไป แน่นอนว่าผู้ กํากับวงดนตรีเต็มเวลาหรือ

ชัว่คราวสามารถรับเงินคา่จ้างได้เพราะเป็นงานของเขา 

 แน่นอนว่าการร้องเพลงของท่ีประชมุเป็นรูปแบบหนึ่งของการนมสัการ ด้วยเหตนีุ ้จึงเป็นสิ่งท่ีเราจําเป็นต้องได้รับการนํา

จากพระวิญญาณ เราต้องมีผู้ นําเพลงผู้ มีภาระสําหรับการประชุมแต่ละครัง้ ผู้ ท่ีอ่อนไหวต่อการนําของพระวิญญาณและมี

พรสวรรค์ในการนําเพลง เวลาท่ีดีเย่ียมในการท่ีคนทัง้หลายจะได้รับพระพรคือระหว่างการร้องเพลงของท่ีประชมุ หน้าท่ีของผู้ นํา

เพลงคือดลใจให้เกิดการนมสัการ ช่วยคนให้เปิดใจของเขาออกและเตรียมพวกเขาสําหรับการเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ผู้ นํา

เพลงควรจะรู้สกึเป็นอิสระท่ีจะตามการเคล่ือนไหวของพระวิญญาณ เช่น การร้องเพลงสร้อยซํา้ การเปล่ียนเพลง การร้องเพลงท่ีเขา

ไม่ได้คิดถึงมาก่อน บางครัง้พระเจ้าทรงใช้เพลงเฉพาะเพลงหนึ่งในการประชุมเพ่ือเข้าถึงบคุคลหรือเพ่ือทําให้การประชมุนัน้เปิด

กว้างออก ผู้ นําเพลงต้องไวเพ่ือสงัเกตว่าเม่ือไรพระเจ้าจะทรงทําเช่นนัน้ เขาควรจะเตรียมตวัสําหรับการประชมุ แต่ต้องพร้อมท่ีจะ

เปล่ียนแผนด้วย แน่นอนวา่เขาควรจะทํางานอยา่งใกล้ชิดกบัศิษยาภิบาลและภายใต้การชีนํ้าของศิษยาภิบาล 

 บ่อยครัง้ เราร้องสร้อยเพลงท่ีสัน้และง่าย เหตผุลก็คือว่าสร้อยเพลงเหลา่นีง้่ายต่อการเข้าใจและการเรียนรู้ และท่ีประชมุ

สามารถมุ่งความสนใจไปท่ีพระเจ้าแทนท่ีจะเป็นการอ่านจากหนงัสือ เป็นประโยชน์ท่ีจะมีเพลงแบบดงักล่าวหลายๆ เพลง เพราะ

เพลงเหล่านัน้สามารถก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีทําให้เกิดการประชมุแบบต่างๆ ได้ เป็นการง่ายท่ีจะก่อให้เกิดการนมสัการท่ีแท้จริง

ด้วยเพลงเหลา่นัน้ 

 มีเพลงประเภทต่างๆ มากมายท่ีเหมาะสมกบัการนมสัการ ซึ่งแตกต่างกนัไปตามวิญญาณของการประชมุ ความจําเป็น

ของท่ีประชุมและภูมิหลงัทางวฒันธรรมของท่ีประชุม ท่ีประชุมท่ีมีคนจากภูมิหลงัและวฒันธรรมท่ีหลากหลายควรจะมีรายการ

ดนตรีท่ีตรงตามความจําเป็นและรสนิยมของทกุคน จึงจําเป็นจะต้องมีรูปแบบท่ีหลากหลายในกรณีดงักลา่ว มีเวลาท่ีจะร้องเพลง

บทใหม่ถวายพระเจ้า (สดดีุ 96:1) เราต้องจําไว้ว่าบางเพลงไม่ต้องรสนิยมทางดนตรีส่วนตวัของเราแต่ต้องรสนิยมของคนอ่ืนและ

เป็นรูปแบบการนมสัการ สิ่งสําคัญคือผู้ เล่นดนตรีจะต้องนมัสการอย่างแท้จริงและท่ีประชุมต้องรู้สึกพระวิญญาณของพระเจ้า 

รูปแบบของการร้องเพลงบางอยา่งเป็นสิง่ดีสําหรับกลุม่วฒันธรรมบางกลุม่ แตค่นอ่ืนท่ีใช้รูปแบบการร้องเพลงแบบนัน้อาจดเูหมือน

ไม่จริงใจ ไม่เหมาะสมหรือแม้แต่น่าขนั อย่างไรก็ดี  มีข้อยกเว้นหนึ่งในการอนญุาตให้มีดนตรีหลากหลายรูปแบบในการประชุม

นมสัการได้ เราต้องไมใ่ช้ดนตรีท่ีต้องใจต่อธรรมชาติในทางกามหรือทางเนือ้หนงัของมนษุย์ ในท่ีนี ้เราหมายถึงดนตรีฮาร์ดร็อกเป็น

ประการแรก เราไม่ได้กล่าวเช่นนีเ้พียงเพราะว่าดนตรีฮาร์ดร็อกไม่เป็นท่ีนิยมส่วนบุคคลหรือเพราะเป็นเพลงอนัเป็นท่ีนิยมในโลก 

เพลงสว่นใหญ่ในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรเป็นไปตามรูปแบบดนตรีของยคุนัน้ๆ ในระดบัหนึ่ง เราแยกดนตรีร็อกออกมาเพราะ

ดนตรีร็อกทําให้เกิดอารมณ์และความปรารถนาได้ง่ายซึ่งไม่เหมาะสมกบัการนมสัการและการสรรเสริญ เราจะวิเคราะห์เร่ืองนีใ้น

สว่นตอ่ไป 

 ดนตรีสมัยใหม่ นอกเหนือจากการท่ีดนตรีเป็นรูปแบบของการนมสัการแล้ว ดนตรีเก่ียวข้องกบัความบริสทุธิอย่างไร์  

แน่นอนวา่คริสเตียนคนหนึ่งอาจชอบเพลงและดนตรีท่ีไม่ได้เป็นเพลงทางศาสนาได้ มีดนตรีประเภทต่างๆ หลายประเภทให้ฟังและ

ให้เลน่ ในเวลาเดียวกนั ไม่ใช่ว่าดนตรีทัง้หมดเป็นท่ียอมรับได้หากคริสเตียนจะต้องคงไว้ซึง่ความบริสทุธิ อีกครัง้ท่ีเราต้องพึ่งความ์

เช่ือถือสว่นบคุคลและพึง่อํานาจการตดัสนิของพระวิญญาณบริสทุธิ เราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสทุธิ และเราไม่ต้องการ์ ์

ให้หขูองเราเตม็ไปด้วยขยะ 

 โดยพืน้ฐานแล้ว เพลงๆ หนึ่งอาจเป็นเพลงไม่บริสทุธิได้เน่ืองจากเนือ้เพลงหรือเน่ืองจากตวัดนตรีเอง เพลงประเภทใดๆ ์

อาจเป็นเพลงท่ีไม่บริสทุธิได้หากถ้อยคําไม่ดี ซึ่งเป็นปัญหาเก่ียวกบัดนตรีสมยัใหม่ทกุประเภท บ่อยครัง้์  ดนตรีป๊อปและดนตรีฟัง

สบายๆ เป็นดนตรีท่ีสวยงาม แตถ้่อยคําเป็นถ้อยคําท่ีเชิญชวนมาก ดนตรีลกูทุ่งและตะวนัตกจํานวนมากมีใจความท่ีไม่บริสทุธิ เช่น์  

การเป็นชู้  การลว่งประเวณี การหย่าร้างและการด่ืมเหล้า ดนตรีร็อกมีช่ือเสียงในด้านการยกย่องเพศท่ีผิดปกติ ยา การกบฏ ความ

ลกึลบัและแม้แต่ลทัธิซาตานนิยมอย่างเปิดเผย หากท่านชอบรูปแบบของดนตรีบางประเภทนี ้ท่านไม่สามารถคงความบริสทุธิได้์

หากทา่นยงัคงฟังเพลงท่ีมีเนือ้เพลงท่ีไม่บริสทุธิ ข้าพเจ้าได้เห็นคนหนุ่มสาว์ ท่ีชอบดนตรีมากจนกระทัง่เขาจะฟังหรือแม้แต่ร้องเพลง
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ท่ีเหน็ได้ชดัวา่เก่ียวกบัการลว่งประเวณี การมีชู้หรือการใช้ยา จริงๆ แล้ว พวกเขายกยอ่งและนมสัการสิง่เหลา่นัน้แม้ว่าพวกเขาไม่ได้

ตัง้ใจจะทําเช่นนัน้จริงๆ ถ้อยคําจะส่งให้เกิดผลแม้ว่าจะเป็นทางจิตใต้สํานึกเท่านัน้ มีก่ีครัง้ท่ีท่านร้องเพลงซํา้แล้วซํา้เลา่อยูใ่นใจข

ทา่นและดเูหมือนวา่ทา่นจะไมส่ามารถลืมเพลงนัน้ได้ ท่านจะได้รับพระพรมากเพียงใดหากเพลงนัน้เป็นเพลงแห่งการสรรเสริญ แต่

จะเป็นการอนัตรายเพียงใดหากเพลงนัน้เป็นเพลงท่ีชัว่ร้าย ข้อความฝังไว้ในจิตใจและจิตวิญญาณของท่าน พร้อมขึน้มาในเวลา

ของความออ่นแอและการทดลอง หากทา่นฟังวิทยแุละเพลงท่ียกย่องความผิดบาปดงัขึน้ สิ่งท่ีปลอดภยัและบริสทุธิท่ีต้องทําคือปิด์

วิทยนุัน้เสีย 

 ดนตรีบางประเภทอาจทําให้เกิดความชัว่ร้ายได้ ไม่เพียงแต่ด้วยถ้อยคําเท่านัน้แต่ด้วยตวัดนตรีเอง ซึง่เป็นกรณีของดนตรี

ฮาร์ดร็อก ดนตรีร็อกและดิสโกทําให้เกิดการเปล่ียนทางสรีระของร่างกายมนษุย์ สง่ผลกระทบตอ่ตอ่มพิททูารีและต่อมเพศ จงัหวะท่ี

หนกัก่อให้เกิดอารมณ์โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเป็นแรงขบัทางเพศ ผลกระทบของดนตรีฮาร์ดร็อกคือเพิ่มความเครียด ความกดดนั ความ

สบัสนและสญูเสียการควบคมุตนเอง เพ่ือเป็นการพิสจูน์ ให้สงัเกตการกระทําของผู้ ฟังท่ีคอนเสิร์ตดนตรีร็อก การเคล่ือนไหวของผู้

เต้นตามดนตรีร็อกหรือดิสโกและความบ้าคลัง่ของแฟนเพลงดนตรีร็อกวยัหนุ่มสาว เปรียบเทียบจงัหวะดนตรีร็อกกบัจงัหวะท่ีพวกวู

ด ูผู้นมสัการซาตานและผู้นมสัการรูปเคารพในภูมิภาคห่างไกลของโลกใช้ มีความคล้ายคลึงกนัอย่างมาก ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย

เพราะดนตรีเหล่านัน้ถูกใช้โดยซาตาน หากเป็นเช่นนัน้ เราจะสามารถใช้ดนตรีฮาร์ดร็อกและดิสโกในการนมัสการพระเจ้าได้

อยา่งไร บอ่ยครัง้ ดนตรีดงักลา่วจะทําให้ผู้ ฟังเร้าใจในทางร่างกายและทางจิตแตไ่มใ่ช่ในทางท่ีชอบพระทยัพระเจ้า 

 ในหวัข้อนี ้หนงัสือดีท่ีควรอ่านคือ วนัทีด่นตรีตาย (The Day Music Died) โดยบ๊อบ ลาร์ซนั (Bob Larson) อดีตนกั

ดนตรีร็อกอาชีพ ในหนงัสือดงักล่าว ผู้ เขียนกล่าวถึงผลกระทบทางร่างกาย จิตใจและวิญญาณต่างๆ ของดนตรีร็อกและอิทธิพล

ของเนือ้หาและวิถีชีวิตของผู้แสดง เขาบรรยายเก่ียวกบักลุม่ดนตรีร็อกหลกัๆ บางกลุม่และมีบทท่ีเก่ียวกบัการเต้นรําด้วย 

 เราได้เห็นว่าดนตรีอาจใช้เพ่ือการนมสัการและเพ่ือความสนกุสนานส่วนบคุคลได้ ในการประชมุคริสตจกัร เราต้องระวงั

ในการเน้นบทบาทของดนตรีให้เป็นการนมสัการแทนท่ีจะเป็นการบนัเทิง ในชีวิตสว่นตวัของเรา เราต้องระวงัความสกปรกของโลก

นีท่ี้อาจเข้ามาผา่นทางดนตรีบางประเภทได้ 
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15. กจิกรรมบางอย่างของโลกทุกวันนี ้
 

 “อยา่รักโลกหรือสิง่ของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักตอ่พระบิดาไมไ่ด้อยูใ่นผู้นัน้” (1ยอห์น 2:15) 

 “จงเว้นเสียจากสิง่ท่ีชัว่ทกุอยา่ง” (1เธสะโลนิกา 5:22)  

 แนวทาง ในบทก่อนๆ หน้านี ้เราพยายามตรวจสอบและกล่าวถึงคําสอนของพระคมัภีร์เก่ียวกบัด้านหลกัๆ ของความ

บริสทุธิ ในบทนี ้เราต้องการกล่าวถึงความ์ หมายของความบริสทุธินอกเหนือไปจากหวัข้อเฉพาะเหล่านี ้เราต้องการหา์ แนวทาง

พืน้ฐานและใช้สิ่งเหล่านัน้กบัสถานการณ์โลกปัจจบุนัซึง่ไม่ได้เกิดขึน้กบัคริสเตียนในเวลาของพระคมัภีร์ มีกิจกรรมจํานวนมากท่ีค

ริสเตียนท่ีใช้ชีวิตตามพระคมัภีร์อยา่งเคร่งครัดและระมดัระวงัในเร่ืองความบริสทุธ์ิถือว่าเป็นสิ่งทางโลก เราต้องการศกึษาความเช่ือ

เหลา่นีอ้ยา่งใกล้ชิดด้วยทรรศนะท่ีนําไปสูก่ารแสดงความคิดและการอภิปราย สิง่เหลา่นีเ้ป็นเพียงความเช่ือหรือเป็นหลกัสําคญัของ

ความบริสทุธ์ิกนัแน่ 

 ไม่มีข้อพระคมัภีร์ท่ีกล่าวไว้ตรงๆ เก่ียวกับประเด็นเฉพาะท่ีจะกล่าวในบทนี ้เราจึงต้องปฏิบติัตามหลกัสําคญัเก่ียวกับ

ความบริสทุธิดงัท่ีได้ให้ไว้ในพระคมัภีร์ และ์ พระวิญญาณผู้ทรงอยู่ในเราจะต้องนําเรา เราต้องตดัสินใจในฐานะสมาชิก ฐานะศิษ

ยาภิบาลและในฐานะบคุคลวา่จะยืนหยดัอยูฝ่่ายใดและจะขีดเส้นจํากดัไว้อยา่งไร 

 ในบทท่ี 1 เราได้กล่าวมาแล้วเก่ียวความจําเป็นของการมีความเช่ือถือส่วนบคุคล ดงัท่ีมีการสอนไว้ใน 1โครินธ์ 8:1-13; 

10:23-33 และโรม 14:1-23 เรามีเสรีภาพของคริสเตียนแตก็่มีความรับผิดชอบของคริสเตียนด้วย ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีใ้ห้คําแนะนํา

เก่ียวกบัว่าจะแก้ปัญหาสิ่งท่ีน่าสงสยัท่ีไม่ได้กลา่วไว้ในพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไร ประการแรก เราต้องทําตามความเช่ือถือท่ี

พระเจ้าทรงให้กับเราเป็นส่วนบุคคล ในเวลาเดียวกัน เราไม่ควรจะทําสิ่งใดท่ีอาจทําให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิด สะดุดหรือหลงไปได้ ซึ่ง

หมายความวา่เราไม่ควรตดัสินซึง่กนัและกนัหรือทําให้ความเช่ือถือของผู้ อ่ืนต่ําต้อยหรือใช้เสรีภาพคริสเตียนของเรามากเกินไป จา

การกลา่วถงึเร่ืองการกินอาหารท่ีถวายไว้กบัรูปเคารพ (ดบูทท่ี 8) เราพบวา่มีหลายสิง่ซึง่ไม่มีอนัตรายในตวัของมนัเองแต่อย่างไรแต่

ก็เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะทําเน่ืองจากอาจมีผลกระทบหรือความรู้สกึเกิดขึน้กบัพ่ีน้องท่ีอ่อนแอหรือผู้ ท่ีไม่เช่ือได้ การกระทําสิ่งต่างๆ 

และผู้ ท่ีร่วมกระทํากบัทา่นเป็นสิง่สําคญัทัง้ตอ่สายตาของมนษุย์และสายพระเนตรของพระเจ้า 

 มีหลายสิ่งท่ีพระวจนะของพระเจ้าสอนไว้อย่างชัดเจนและกําหนดไว้ว่าสิ่งนัน้เป็นความบาป แน่นอนว่ามีกิจกรรม

มากมายท่ีคริสเตียนสามารถเข้าร่วมและได้เข้าร่วม ปัญหาเกิดขึน้ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่ชดั หลกัแนวทางของเราในด้านเหลา่นีคื้อ 

“หากสงสยั จงอย่าทํา” “การกระทําใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความเช่ือมัน่ก็เป็นบาปทัง้สิน้” (โรม 14:23) คําถามท่ีเราต้องการจะถามคือ 

“พระเยซูจะทรงอะไรในกรณีเช่นนี”้ “เราจะทําอะไรหากพระเยซูทรงอยู่กบัเราในทางร่างกายหรือมาเย่ียมเรา” จดุประสงค์ของเรา

ไม่ใช่เพ่ือดวู่าเราสามารถเข้าใกล้โลกได้มากแค่ไหนและยงัคงมีความรอดได้ หรือเราสามารถทําสิ่งต่างๆ ในทางโลกได้มากแค่ไหน

และไม่ถือว่าเป็นคนหนัหลงักลบั แต่เราต้องการให้แน่ใจว่าเราทําสิ่งท่ีเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดเวลาและผู้ อ่ืนเห็นว่าเรา

อยูก่บัพระเจ้าเสมอ ในท่ีซึง่มีการทดลองและอาจมีความบาปเกิดขึน้ “เป็นการดีท่ีจะอยู่อย่างปลอดภยัดีกว่าการเสียใจ” นอกจากนี ้

เม่ือเราเข้าใกล้กบัพระเจ้ามากขึน้ในการอธิษฐาน การอทุิศตนและการใช้ชีวิตอยา่งบริสทุธิ เราจะไม่์ ต้องการทําสิ่งใดท่ีอาจทําให้เรา

เป็นของโลกหรือทําให้พระองค์ไมพ่อพระทยั 

 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เราต้องรู้ว่าความหมายของการอยู่ในทางโลกหรือการรักโลกคืออะไร เม่ือพระคัมภีร์กล่าวว่า 

“อยา่รักโลก” พระคมัภีร์กลา่วถึงระบบของโลกซึง่คือทศันคติ ความปรารถนา ความรัก ความใสใ่จและสิ่งสําคญัต่างๆของมนษุย์ท่ี

ผิดบาปและไมก่่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการยากท่ีจะให้คําจํากดัความท่ีเท่ียงตรงกวา่นัน้ แตผู่้ ท่ีมีพระวิญญาณในชีวิตของเขาทกุคน

ควรจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของการอยู่ในทางโลกในหลายๆ สิ่งได้ เราจะพยายามตรวจสอบความคิดนีใ้นแง่ของความ

เพลดิเพลนิทางโลก บรรยากาศทางโลกและการแสดงออกทางโลก 

 ความเพลิดเพลิน พระเจ้าไม่ทรงต่อต้านความเพลิดเพลิน ไม่มีสิ่งผิดในกีฬาและเกมส่วนใหญ่ ไม่มีสิ่งผิดในความ

เพลิดเพลิน ความสนุกสนาน การหวัเราะและการเล่นสนุก เราไม่สนับสนุนความคิดท่ีพบบ่อยในศาสนาคริสต์ยุคกลางและใน
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ศาสนาคริสต์นิกายเพียวริทนั (Puritanism) ซึง่ถือว่าสิ่งท่ีให้ความสนกุสนานหรือสนกุเป็นความผิดบาปโดยทนัที พระเจ้าทรงสร้าง

จิตใจและร่างกายของเราให้มีความสามารถท่ีจะมีความสนกุสนานเม่ืออยู่เพียงลําพงัหรืออยู่กบัผู้ อ่ืน พระเยซูตรัสว่าเราจะมีชีวิต

และจะมีอยา่งครบบริบรูณ์ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึชีวิตท่ีอดุมสมบรูณ์ สนกุสนานเพลดิเพลนิ 

 อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้ มนษุย์เน้นเร่ืองความสนกุสนานจนไมส่นใจพระเจ้า สิ่งท่ีมาอยู่ระหว่างท่านและพระเจ้าเป็นสิ่งผิด 

สิง่ท่ีขดัขวางการไปประชมุคริสตจกัร การอธิษฐานและการอา่นพระคมัภีร์เป็นประจําไม่ใช้นํา้พระทยัของพระเจ้า พระคมัภีร์เตือนเร

วา่ผู้คนในวาระสดุท้ายจะยดึติดกบัความสนกุสนานจนเขาไม่ใสใ่จและละเลยพระเจ้า จะเป็นเหมือนในช่วงเวลาของโนอาห์ซึง่ผู้คน

จะกิน ด่ืม ทําการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากนั และจะไม่เตรียมตวัเม่ือพระเจ้าจะเสด็จมา (มทัธิว 24:37-39) ขอให้สงัเกตว่า

กิจกรรมเหล่านีเ้ป็นสิ่งดีในตวัเอง แต่ไม่ดีเม่ือกระทําโดยไม่สนใจพระเจ้าและไม่ดีเม่ือโลกทําให้กิจกรรมเหล่านีบ้ิดเบือนไป หมาย

สําคญัของวาระสดุท้ายคือ “มนษุย์จะเห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิน” และ “รักความสนกุย่ิงกวา่รักพระเจ้า” (2 ทิโมธี 3:2, 4) จากข้อพระ

คมัภีร์เหล่านี ้เรารู้ว่ามีความสนกุสนานทางโลกซึ่งเกินขีดจํากดัของคริสเตียนและรู้ว่าเม่ือถึงจุดหนึ่งความสนใจความสนกุสนาน

มากเกินไปเป็นสิง่ผิด (ดทูิตสั 3:3; ฮีบรู 11:25) 

 บรรยากาศ มีกิจกรรมบางอยา่งท่ีอาจเป็นสิง่บริสทุธิแตบ่อ่ยครัง้โลกนํากิจกรรมเหลา่นีไ้ปในทางชัว่์  วิญญาณแห่งตณัหา

หรือการบ้าความสนุกสนานหรือความรุนแรงของฝูงชนทําให้กิจกรรมนีแ้ทรกซึมเข้ามาจนถึงจุดซึ่งคริสเตียนท่ีประกอบด้วยพระ

วิญญาณรู้สึกอึดอัดท่ีจะร่วมการกระทําการนัน้ๆ เช่น งานเลีย้ง เกม กีฬาและการแสดงหลากหลายชนิด ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่าง

เก่ียวกบับรรยากาศทางโลก การแสดง การละครและงานเลีย้งท่ีมีการสอดแทรกสิง่ชัว่และเหตกุารณ์กระตุ้นทางเพศ คอนเสิร์ต งาน

เลีย้งหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผู้ชมซึง่ใช้ยา ด่ืมเหล้า มีความรุนแรง การลามก การโต้เถียงและมีวิญญาณของความวุ่นวาย และห้องเกมท่ี

มีการสบูบหุร่ี ตวัละครท่ีมีช่ือเสียงไม่ดีและการเล่นการพนนั บางครัง้โลกเอาสิ่งท่ีสนกุสนานอย่างแท้จริงและทําให้ชัว่ไปในวิธีการ

เหล่านี ้การเข้าร่วมแค่ครัง้เดียวอาจไม่นําไปสู่การทําความบาป แต่บรรยากาศเช่นนัน้ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสเตียน หากคริส

เตียนคนหนึ่งปล่อยให้ความรู้สึกนําเขา เขาจะรู้สึกแปลกท่ี หากเขายงัคงเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ ต่อไป ในท่ีสดุเขาจะถูกปล้นเอา

วิญญาณและความไวทางวิญญาณไปทัง้หมด ถึงจุดนี ้เขาจะไม่สามารถแยกความบริสทุธิจากความไม่บริสทุธิและความถกูต้อง์ ์

จากความผิดในด้านนีไ้ด้ 

 การแสดงออก มีบางครัง้ท่ีเรารู้สกึว่าทัง้ความสนกุสนานและบรรยากาศไม่อยู่ในทางโลกมากจนเกินไป แต่การเข้าร่วม

อาจยงัคงแสดงถึงการอยู่ในทางโลกในสายตาของคนอ่ืน คนจํานวนมากรู้ถึงสิ่งท่ีผู้ ท่ีใช้ชีวิตตามพระคมัภีร์อย่างเคร่งครัดและชาว

เพ็นเทคอสต์ยืนหยดั และคนจํานวนมากสงัเกตคริสเตียนอย่างใกล้ชิด พวกเขาพยายามท่ีจะดวู่าท่านสามารถมีชีวิตคริสเตียนได้

อย่างแท้จริงหรือไม่ บ่อยครัง้ พวกเขารู้สึกผิดหรือรู้สึกโดนตําหนิ และจะกล่าวถึงความผิดเล็กน้อยใดๆ ในส่วนของท่านเพ่ือท่ีให้

เหตผุลเก่ียวกบัความผิดของตวัเขาเอง ดงันัน้เราต้องไมทํ่าสิง่ใดท่ีอาจทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุ หรืออาจทําลายการเป็นพยานของเราเองได้ 

ตวัอยา่งเช่น หากทา่นซือ้บหุร่ีให้กบัเจ้านาย คนท่ีเหน็ทัว่ไปจะคิดอยา่งไร หากคนรู้จกัเหน็ทา่นเลน่ไพ่อยู่ เขาจะคิดไปถึงการเลน่การ

พนนั ทัง้นี ้เป็นสิ่งท่ีแต่ละบคุคลต้องมีความสํานึกผิดชอบท่ีไว เราไม่สามารถพึงกฎ แต่ละบคุคลจะต้องมีความรักต่อพระเจ้าและ

ตอ่คนบาปอยา่งแท้จริง 

 ตอนนี ้จะกลา่วถงึสถานการณ์และการกระทําท่ีเก่ียวข้องกบัคริสเตียนสมยัใหม ่

 การพนัน โลกคริสเตียนโดยรวมได้ประณามการพนนัสืบเน่ืองกนัมา ผู้ เช่ือท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณได้รู้สกึอยู่เสมอว่า

การพนันเป็นการขัดกับหลักการของคริสเตียน ไม่มีข้อพระคัมภีร์ใดกล่าวถึงหัวข้อนีโ้ดยตรง แต่การพนันเป็นการรวมความ

สนกุสนาน บรรยากาศและการแสดงออกของทางโลกไว้ การพนนัเป็นและจะเก่ียวพนัอย่างใกล้ชิดกบัการโกง ความรุนแรงและ

อาชญากรรม การพนนัได้ทําให้เกิดความเสียหายทางการเงินและความทรมานในครอบครัวท่ีบริสทุธิ การพนนัเป็นสิ่งเสพติดดงัท่ี์

เห็นจากการมีองค์การนกัพนนันิรนาม (Gamblers Anonymous) (ซึง่เป็นองค์การของผู้ ติดการพนนัท่ีพยายามเลิกนิสยัการพนนั

โดยวิธีคล้ายกบัวิธีท่ีองค์การผู้ ติดเหล้านิรนาม (Alcoholics Anonymous) ใช้) พระคมัภีร์สอนให้เราไม่ยอมรับใช้สิ่งเหล่านี ้(โรม 

6:16) นอกจากนี ้พระคมัภีร์ยงัสอนไม่ให้เราก่อหนีท่ี้เราไม่สามารถหรือจะไม่จ่ายคืน (โรม 13:8) และเน้นเร่ืองความจําเป็นของการ
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จัดหาให้กับครอบครัวของเราเอง (1ทิโมธี 5:8) เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายของฝ่าฝืนข้อพระคัมภีร์เหล่านีแ้ละเพ่ือหลีกเล่ียงการ

แสดงออกถึงความชั่ว คริสเตียนได้หลีกเล่ียงการพนัน ในทํานองเดียวกัน หากเรามีความเช่ือถือในเร่ืองการพนัน ก็ควรจะรวม

รูปแบบการพนนัและลอ็ตเตอร่ีทกุประเภทด้วยหากจะละเว้นจากการแสดงออกถงึความชัว่ทัง้ปวง 

 การเต้นรํา ไม่ต้องสงสยัว่าเหตสํุาคญัของการเต้นรําทางสงัคมเป็นเร่ืองทางเพศ การสมัผสักนัทางร่างกายอย่างใกล้ชิด

ในการเต้นรํานัน้เพ่ือกระตุ้นผู้ เต้นในทางเพศ ใครท่ีได้เห็นคนเต้นรํากับดนตรีร็อกและดิสโก้จะตระหนักว่าการเคล่ือนไหวของ

ร่างกายทําให้เกิดความต่ืนเต้นและการกระตุ้นทางเพศ การเคล่ือนไหวของผู้ เต้นนัน้แม้จะเป็นโดยจิตใต้สํานึกแต่เกิดจากทางเพศ 

การเต้นรํากระตุ้นตณัหาระหว่างคนท่ีไม่แต่งงานและบ่อยครัง้นําไปสูก่ารทดลองและความผิดบาป นอกจากนี ้การเต้นรําสมยัใหม่

มักเป็นการแสดงออกถึงการเห็นแก่ตนเองและการชอบทําให้ตนเป็นเป้าสายตาและการกระทําดงักล่าวไม่เข้ากันเลยกับพระ

วิญญาณของพระเจ้า สําหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลกระทบทางร่างกาย จิตใจและวิญญาณของการเต้นรํา ด ู“Dangers of the 

Dance” (อนัตรายของการเต้นรํา) จาก The Day Music Died โดยบ๊อบ ลาร์ซนั ซึง่เป็นอดีตนกัดนตรีร็อกมืออาชีพ 

 ดนตรี หวัข้อสําคญัของดนตรีทางโลกกลา่วถงึในบทท่ี 15 

 กีฬา กีฬาไม่ใช่สิ่งผิด กีฬาอาจเป็นกิจกรรมท่ีบริสทุธิซึ่งส่งเสริมสขุภาพร่าง์ กาย มิตรภาพ ความสนกุสนานและพฒันา

บคุลิกลกัษณะได้ เม่ือเล่นกีฬาในบรรยากาศคริสเตียน เป็นมิตรและเรียบง่าย กีฬาเช่นอเมริกนัฟุตบอล บาสเก็ตบอล ซอฟต์บอล

และฟตุบอลเป็นสิง่ท่ีดี อยา่งไรก็ตาม มีปัญหาเกิดขึน้มากมายในการเลน่หรือการเข้าร่วมการแข่งขนัของโรงเรียน วิทยาลยัและการ

แข่งขนัระดบัอาชีพ บ่อยครัง้ ต้องใช้เวลาและการอทุิศตวัซึ่งส่งผลเสียต่อความสมัพนัธ์ของผู้ เล่นกบัพระเจ้า อาจขดัขวางการเข้า

ร่วมการประชมุ การอธิษฐานและการคบหากบัธรรมิกชนของพระเจ้า บ่อยครัง้หมายถึงการสมาคมใกล้ชิดกบัคนบาปท่ีมีวิถีชีวิต

และความคิดเก่ียวกบัเวลาท่ีสนุกสนานตรงข้ามกบัหลกัการคริสเตียน ผู้ เข้าร่วมอาจต้องใส่เสือ้ผ้าท่ีขดัแย้งกับการสอนตามพระ

คมัภีร์ (ดบูทท่ี 6) ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้ประสบการณ์แสดงให้เหน็วา่คริสเตียนจํานวนมากท่ีเข้าร่วมกีฬาดงักลา่วอย่างจริงจงัในท่ีสดุก็

ประนีประนอมความเช่ือของตนและแม้แตไ่มส่นใจพระเจ้าเลย 

 ปัญหาสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีสง่ผลกระทบต่อทัง้ผู้ชมและผู้ เลน่คือวิญญาณ ทศันคติและบรรยากาศของการแข่งขนั ใน

การแข่งขนัใหญ่ๆ มีวิญญาณของความรุนแรงของฝงูชน ผู้ชมเร่ิมต่อสู้  ขว้างปาสิ่งของ สบถ พนนัและเมาเหล้า ผู้ เล่นเองจําต้อง

เกลียดคู่แข่ง บ่อยครัง้ท พวกเขาถกูฝึกมาให้ตัง้ใจทําร้ายหรือทําให้คู่แข่งบาดเจ็บ บางครัง้ยทุธวิธีของการแข่งขนัเป็นการทําให้ผู้

เลน่ฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ บอ่ยครัง้ ผู้คนมาเพ่ือดเูลือด การได้รับบาดเจ็บและอบุติัเหตโุดยเฉพาะ การชกมวย ฮ็อกกีนํ้า้แข็งแล

การแข่งรถเป็นตวัอย่างท่ีดีของกีฬาประเภทใช้กําลงันี ้บ่อยครัง้ ฝงูชนกระตุ้นให้ผู้ เล่นมีความรุนแรงมากขึน้ ดงัท่ีทํากนัในสมยัของ

นกัรบโรมนั ในหลายกรณี ฝงูชนไม่อยู่ในการควบคมุและเร่ิมก่อความวุ่นวาย ในระดบันานาชาติ การแข่งขนัฟุตบอลมีช่ือเสียงใน

การทําให้เกิดความวุ่นวาย ผู้ ฝึกและผู้ เลน่ท่ีมีช่ือเสียงจํานวนมากมีช่ือเสียงในด้านการไม่มีนํา้ใจนกักีฬาและมีอารมณ์รุนแรงควบคุ

ไม่ได้ การต่อสู้และการตะโกนด่ากนัเร่ิมขึน้จากผู้ เล่น ผู้ ฝึกและผู้ชม ทศันคติเหล่านีท้ัง้หมดไม่เข้ากบัศาสนาคริสต์และคริสเตียน

รู้สกึอดึอดัในบรรยากาศดงักลา่ว 

 แม้แต่โลกก็เห็นปัญหาเหลา่นี ้ต่อไปนีเ้ป็นข้อเท็จจริงบางประการท่ีนํามาจากบทความเร่ือง “Savagery on the playing 

fields” (ความป่าเถ่ือนในสนาม) จากหนงัสือ Reader’s Digest ปี 1977 ซึง่คดัย่อมาจาก The physician and sportsmanship 

(แพทย์และการกีฬา) ฉบบัเดือนพฤษภาคม 1977: 

1. มีความก้าวร้าวและความเกลียดชงัเพิ่มขึน้ท่ีอฒัจนัทร์ ซึง่เจ้าหน้าท่ีเช่ือวา่เป็นผลของความรุนแรงในสนามท่ีเพิ่มขึน้ 

2. การได้รับบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 ในการแข่งขนัอเมริกนัฟตุบอลแหง่ชาติในปี 1974 

3. ผู้ เลน่ฟตุบอล (มธัยมปลาย วิทยาลยัหรือระดบัอาชีพ) ได้รับบาดเจ็บมากกวา่คนงานเหมืองถ่านในสหรัฐ  200 เทา่ 

4. ลินน์ สวอน ดาวเด่นในทีมอเมริกนัฟุตบอลพิทสเบอร์ก สตีลเลอร์ กล่าวว่า “ความรุนแรงนอกระบบเพ่ิมมากขึน้และไม่มี

การแก้ปัญหาอะไรเลย” 
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5. บ็อบบี ้ฮูล ดาวเด่นทีมฮ็อกกีนํ้า้แข็งปฏิเสธที่จะเลน่ฮ็อกกีเ้ป็นระยะเวลาหนึง่เนื่องจากกงัวลเร่ืองผลกระทบของควา

รุนแรงในฮ็อกกีต้อ่เดก็ รวมทัง้ลกูชายทัง้สองของเขา 

6. แพทย์กงัวลเร่ืองอิทธิพลของการแข่งขนัระดบัอาชีพทางโทรทศัน์ตอ่เดก็เน่ืองจากความรุนแรง 

 ในปี 1978 หนงัสือ Sports Illustrated (อทุาหรณ์จากกีฬา) ลงบทความต่อเน่ืองเร่ือง“Brutality” (ความโหดร้าย) ซึง่

กล่าวถึงความโหดร้ายในกีฬา บทความประจําเดือนสิงหาคม 1978 กล่าวว่าผู้ เล่นจํานวนมากใช้และได้รับยาเพ่ือทําให้ตนเอง

ก้าวร้าวมากขึน้และไวตอ่ความเจ็บปวดน้อยลงซึง่เป็นเหตใุห้เกิดความรุนแรง การได้รับบาดเจ็บและคา่ชมกีฬาท่ีมากขึน้ 

 บทสรุปของเราคือบรรยากาศของการแข่งขนักีฬาท่ีจัดขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงเรียนมธัยมท่ีใหญ่ ในวิทยาลยัและ

ระดับอาชีพไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคริสเตียน เป็นการยากท่ีจะเข้าร่วมหรือแม้แต่เป็นผู้ ชมและยังคงความแข็งแกร่งทางฝ่าย

วิญญาณไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่ากีฬาเองนัน้เป็นสิ่งดี แต่มนุษย์ท่ีบาปทําให้กีฬาเป็นมลทิน หากมีการเล่นกีฬาใน

บรรยากาศคริสเตียนแล้ว ไมมี่อะไรผิดท่ีจะเลน่กีฬา ทัง้นี ้หมายถึงเราสามารถควบคมุฝงูชนและอารมณ์ได้ คู่แข่งขนัเป็นมิตรและมี

นํา้ใจนกักีฬา นอกจากนีข้อให้เราหลีกเลี่ยงการวุน่วายและการสนใจกีฬาของโลกมากเกินไปเพื่อที่เราจะได้ไมต่ิดกบัวิญญาณขอ

กีฬาเหลา่นัน้ 

 เกมอ่ืนๆ คริสเตียนต่อต้านเกมอ่ืนๆ หลายประเภท บางครัง้เป็นเพราะว่าเกมเหลา่นัน้มีบรรยากาศของโลกและบางครัง้

เป็นเพราะว่าเก่ียวข้องหรือแสดงถึงสิ่งชัว่ โดยปกติแล้ว ไม่มีสิ่งผิดเก่ียวกบัเกมหากมีการเล่นในบริเวณท่ีดีและหากแยกจากการ

เก่ียวข้องกบัความบาปในใจของคน ตวัอย่างเช่น เราหลีกเล่ียงการเล่นไพ่และทอยลกูเต๋าเพราะเป็นการเก่ียวข้องใกล้ชิดกบัการ

พนนั แต่เราได้ใช้ลกูเต๋าในเกมเศรษฐีซึ่งเห็นได้ชดัว่าการใช้ลกูเต๋านัน้ไม่เป็นมลทิน แต่บางครัง้เราใช้ท่ีหมนุเลขแทนท่ีจะใช้ลกูเต๋า

เพราะเราคิดวา่บางคนอาจสะดดุหรือเข้าใจผิดได้ 

 ท้ายท่ีสดุ เราต้องการบรรยากาศคริสเตียนท่ีทําให้ตวัเราสนุกสนานได้ หรืออย่างน้อยเป็นบรรยากาศครอบครัวท่ีไม่มี

ความบาป เราต้องระวงัไม่นําความไม่พอใจมาสู่ตนเอง หรือคริสตจักรของเรา หรือทําให้ผู้ อ่ืนสะดุดเน่ืองจากการเข้าร่วมสิ่งท่ี

แสดงออกถึงความชัว่ สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีต้องทําคือปฏิบติัตามการนําของพระวิญญาณบริสทุธิดงัท่ีทรงทําให้สติของท่านรับรู้และยดึคํา์

สอนของศิษยาภิบาลผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณและได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า 

 บางคนอาจไมเ่ข้าใจความจําเป็นของการท่ีศิษยาภิบาลกําหนดมาตรฐานตา่งๆ ท่ีดเูหมือนวา่กลุม่อ่ืนๆ จะไม่มี ขอให้จําไว้

ว่ามีระดบัความแตกต่างของความสมบรูณ์ พระเจ้าทรงรู้ว่าพระองค์ทรงทําอะไรอยู่และพระองค์อาจนําศิษยาภิบาลคนหนึ่งให้ตัง้

มาตรฐานเฉพาะเพราะคริสตจกัรนัน้มีความจําเป็นเฉพาะหรือเพราะวา่มีสิง่แวดล้อมเฉพาะหรือเพราะมีความสมัพนัธ์พิเศษกบัพระ

เจ้าและหน้าท่ีพิเศษท่ีจะต้องทําเพ่ือแผนการของพระองค์ เราต้องไมเ่ปรียบเทียบกนัเอง แต่เราต้องเปรียบเทียบตนเองกบัพระวจนะ

ของพระเจ้า 

 เวทมนตร์ เป็นการกระทําท่ีร้ายมากซึ่งได้เพิ่มอํานาจในโลกและคืบคลานเข้ามาในหมู่คริสเตียน รูปแบบเวทมนตร์ทกุ

อย่างเป็นท่ีแช่งสาปอย่างมากในพระคมัภีร์ บทบญัญัติลงโทษแม่มดถึงแก่ความตาย (อพยพ 22:18) เฉลยธรรมบญัญัติ 18:9-12 

กลา่วถงึประเภทของบคุคลอนัเป็นท่ีรังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้า 

1. ผู้ซึง่ถวายเคร่ืองบชูาท่ีเป็นมนษุย์ 

2. ผู้ซึง่ใช้การทํานาย ซึง่คือความรู้เหน็เร่ืองลกึลบัหรือการทํานายอนาคต 

3. ผู้จบัยามดเูหตกุารณ์ ซึง่คือผู้ เช่ือโชคลาง ดวูนัวา่ดีหรือไมดี่ สญัญาณวา่ดีหรือไมดี่ และกิจกรรมตา่งๆ วา่ดีหรือไมดี่ 

4. หมอด ูซึง่ทําวิทยาอาคม 

5. นกัวิทยาอาคม ซึง่ทําอาคมหลากหลายชนิดร่วมกบัวิญญาณชัว่ 

6. หมอผี ซึง่คือผู้ ท่ีเสกหรือพยายามเสกคาถา 

7. คนทรง ซึง่ติดตอ่หรือพยายามติดตอ่กบัวิญญาณชัว่ (ผีมาร) 

8. พอ่มด ซึง่คือนกัวิทยาอาคมผู้ชาย และ 
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9. หมอพราย ซึง่คือผู้ ท่ีพยายามติดตอ่กบัคนท่ีตายแล้ว 

คนท่ีน่าเกลียดชงั คนท่ีใช้เวทมนตร์ คนลว่งประเวณีจะได้มรดกของเขาในบงึไฟ (วิวรณ์ 21:8) การถือวิทยาคมเป็นงานของเนือ้หนงั 

(กาลาเทีย 5:19-21)  

 เปาโลตระหนักว่าสิ่งเหล่านัน้ทัง้หมดเป็นของผีมาร เขาสงัเกตว่าเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นหมอเวทมนตร์ถกู “วิญญาณผู้

ทํานาย” เข้า เขาใช้อํานาจและไล่ผีนัน้ในพระนามของพระเยซู (กิจการ 16:16-18) นอกจากนี ้เขายงัจดัให้มีการเผาหนงัสือเวท

มนตร์ท่ีมีคา่ 50,000 เหรียญเงินตอ่หน้าคนทัง้ปวงท่ีเมืองเอเฟซสัด้วย (กิจการ 19:18-20) 

 ในสมยัใหม่ คนจํานวนมากคิดว่าการใช้เวทมนตร์อาคมจะลดน้อยลงไป แต่จริงๆ แล้วกลบัตรงกนัข้าม มีการนําใช้เวท

มนตร์อาคมทกุรูปแบบกลบัมาใช้ใหม่ในอเมริกาและทัว่โลก ให้สงัเกตว่ามีลทัธิซาตานนิยม ศาสนาตะวนัออก ลทัธิป่าเถ่ือนและ

ลทัธิท่ีเช่ือสิ่งลกึลบัเกิดขึน้ ผู้ ทํานายอนาคต หนงัสือเวทมนตร์ ดวงโหราศาสตร์และสญัลกัษณ์ทางโหราศาสตร์เพิ่มขึน้ สิ่งเหล่านี ้

ทัง้หมดเป็นการฟืน้ฟกูารใช้เวทมนตร์อาคมซึง่ได้แรงบนัดาลใจจากอํานาจชัว่ร้าย 

 ทัง้นี ้เป็นความจริงท่ีสดุเก่ียวกบัโหราศาสตร์ พระคมัภีร์บอกเราว่าบรรดาผู้ ท่ีแบ่งฟ้าสวรรค์และเพ่งดดูาว ผู้ซึ่งทํานายวนั

ขึน้ค่ําไมส่ามารถช่วยเราได้แตต่วัเขาจะเผาไหม้ไปกบัไฟ (อิสยาห์ 47:12-15) เยเรมีย์ 10:2 บอกไม่ให้เรากลวัหมายสําคญัของ

ท้องฟ้าเหมือนบรรดาประชาชาติท่ีไม่เช่ือกลวั ข้อพระคมัภีร์ทัง้สองหมายถึงการใช้ดวงโหราศาสตร์และราศีเพ่ือแนะนําหรือเพ่ือ

ทํานายอนาคต ผู้แบง่ฟ้าสวรรค์ นกัคาถาอาคมและหมอเวทมนตร์ไมส่ามารถเผยให้เหน็พระประสงค์ของพระเจ้าต่อเนบคูดัเนสซาร์

และตอ่เบลชสัซาร์ ต้องเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าเทา่นัน้ท่ีให้ข้อความท่ีแท้จริงของพระองค์ตอ่พวกเขาได้ (ดานิเอล 2:27; 5:15)  

 พระเจ้าทรงเกลียดชังการกระทําเช่นนีม้าก พระองค์ทรงรังเกียจการประพฤติเช่นนี ้จริงๆ แล้วผู้ ท่ีทํากิจกรรมเหล่านี ้

นมสัการซาตาน ดงันัน้ คริสเตียนไม่สามารถเข้าร่วมการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเวทมนตร์อาคมเพราะการเช่ือในโหราศาสตร์ อ่านดวง

โหราศาสตร์หรือไปหาผู้ ทํานายอนาคตหรือคนดลูายมือเป็นสิง่ท่ีขดักบันํา้พระทยัของพระเจ้า คริสเตียนไมค่วรใช้ไพท่าโร่ กระดานอุ

จี (กระดานผีถ้วยแก้ว) สญัลกัษณ์ราศีหรือสิ่งคล้ายคลงึกนั แม้แต่ในเกมหรือเพ่ือความสนกุ สิ่งเหลา่นีท้ัง้หมดเป็นตวัแทนของลทัธิ

ซาตานนิยม สิ่งเหล่านีเ้ปิดใจออกสูผี่มารและทําให้มนัเข้ามาทําการได้อย่างอิสระ ด้วยเหตผุลเดียวกนันี ้คริสเตียนไม่ควรจะมีสว่น

ในการทรงผีแม้จะเป็นการล้อเลน่ก็ตาม สิง่ท่ีเกิดขึน้จริงๆ แล้วในการทรงผีท่ี “สําเร็จ” คือมีการติดตอ่วิญญาณชัว่ 

 ผู้ ท่ีฝึกศิลปะป้องกันตัวตะวันออกควรจะระมัดระวังเพราะกีฬาเหล่านีบ้่อยครัง้เก่ียวข้องกับความลึกลับ ปรัชญา

ตะวันออกและการนมัสการวิญญาณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่มีส่วนในด้านเหล่านัน้ โยคะและการเข้าฌานอาจเป็นสิ่ง

อนัตรายทางฝ่ายวิญญาณได้เน่ืองจากมีพืน้ฐานจากศาสนาฮินดแูละศาสนาพทุธ และสามารถเปิดใจออกต่อโลกของวิญญาณชัว่

ได้ คําไร้สาระจํานวนมากท่ีใช้ในโยคะหรือการเข้าฌานจริงๆ แล้วเป็นคําอธิษฐานต่อพระทัง้หลายของบรรดาประชาชาติท่ีไม่เช่ือ 

(ซึง่ก็คือผีมาร) 

 โดยทัว่ไป ให้ระมดัระวงัเก่ียวกบัการเปิดใจของท่านออกต่อโลกทางฝ่ายวิญญาณ มีวิญญาณชัว่ท่ีจะเอาเปรียบท่านและ

จะสง่อทิธิพลตอ่ทา่น คนจํานวนมากเปิดตนเองออกตอ่วิญญาณเหลา่นีผ้า่นทางดนตรีร็อก ยาและการเข้าฌาน แม้แต่การอธิษฐาน

หรือพดูเป็นภาษาต่างๆ โดยไม่ได้ภาวนาอยู่ท่ีพระเจ้าและไม่ระวงัและควบคมุตนเองก็เป็นอนัตรายได้ แม้แต่วิญญาณของพวกผู้

เผยพระวจนะนัน้อยูแ่ละควรจะอยูใ่นบงัคบัพวกผู้ เผยพระวจนะ (1โครินธ์ 14:32) 

 การถือโชคลาง เป็นความชัว่ท่ีไมค่วรอยูใ่นใจของคริสเตียน ไม่มีวนัดีหรือไม่ดี เลขนําโชคหรือไม่นําโชค หรือพิธีกรรมท่ีดี

หรือไมดี่ คริสเตียนไมยุ่ง่เก่ียวกบัลางร้ายหรือใสเ่คร่ืองราง พระคมัภีร์บอกกบัเราวา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคมุเหตกุารณ์ทกุอย่างและ

พระองค์จะทรงปกป้องคนของพระองค์ และพระองค์จะทรงทําให้เกิดผลอนัดีในทกุสิ่ง (ดเูอเฟซสั 1:11; สดดีุ 91:9-12; โรม 8:28) 

ซาตานไม่สามารถแตะต้องสิ่งของของโยบหรือสขุภาพของเขาได้จนกว่าพระเจ้าทรงยกเคร่ืองป้องกนัออกจากโยบ แม้ในเวลานัน้

ซาตานไม่มีอํานาจท่ีจะเอาชีวิตของโยบไปได้ (โยบ 1:9-12) คําแช่งสาป เคร่ืองราง ลางร้ายหรือการตายของคนในสถานท่ีบางแห่ง

ไมมี่อํานาจเหนือพระเจ้า คริสตจกัรของพระองค์ หรือบตุรของพระองค์  
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 อาํนาจของซาตาน เราตระหนกัว่าซาตานมีอํานาจ นกัวิทยาอาคม นกัเวทมนตร์และผู้ ทํานายอนาคตจริงๆ แล้วทําสิ่ง

อศัจรรย์ด้วยอํานาจของซาตาน นกัเวทมนตร์ของอียิปต์ทําสิ่งอศัจรรย์ แต่โมเสสมีอํานาจเหนือพวกเขา มีจดุหนึ่งซึ่งพวกเขาหมด

อํานาจไปเพราะฤทธิเดชของพระเจ้า์ (อพยพ 7:10-12, 22; 8:7; 18-19) พระเยซตูรัสไว้ว่าผู้ ทํานายเทียมเท็จจะมาด้วยหมายสําคญั

และการมหศัจรรย์ (มทัธิว 24:24) ผู้ เป็นปฏิปักษ์กบัพระคริสต์จะมาโดยการดลบนัดาลของซาตาน พร้อมกบัการอิทธิฤทธ์ิต่างๆ 

และหมายสําคญั (2เธสะโลนิกา 2:9) ผู้ ทํานายเทียมเท็จของระบบของผู้ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้าและทํา

ให้รูปสตัว์ร้ายพดูได้ (วิวรณ์ 13:11-15) วิญญาณของผีมารจะทําการมหศัจรรย์ (วิวรณ์ 16:13-14) ทัง้หมดนีไ้ม่ควรจะทําให้เรา

ประหลาดใจ ภายใต้บทบญัญัติ การทดสอบผู้ ทํานายเทียมเท็จไม่เพียงแค่ทดสอบว่าเขาจะสามารถแสดงการมหศัจรรย์ได้หรือไม ่

แต่ทดสอบด้วยว่าเขานมสัการพระเจ้าหรือไม่ หากเขามีความฝัน หมายสําคญัหรือการอศัจรรย์ แต่ทําให้คนหนัไปจากพระเจ้า เขา

จะต้องถกูฆา่ (เฉลยธรรมบญัญติั 13:1-5) เราสรุปวา่คนสามารถทําการอศัจรรย์ได้ด้วยอํานาจของผีมาร อย่างไรก็ตาม เรารู้ว่าฤทธ์ิ

อํานาจของพระเจ้าย่ิงใหญ่กว่าและซาตานไม่มีอํานาจเหนือบตุรของพระเจ้าท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณของพระองค์และทําตาม

พระประสงค์ของพระองค์ (ยอห์น 10:29; ยากอบ 4:7; 1ยอห์น 4:4) แน่นอนว่า เราไม่สามารถไล่ผีมารไปได้ด้วยนํา้ หมายสําคญั

ไม้กางเขน การเป่าหรือพิธีกรรมต่างๆ ได้ แต่ไล่ไปได้ด้วยพระนามของพระเยซูเม่ือร้องเรียกด้วยความเช่ือเท่านัน้ (มาระโก 16:17; 

กิจการ 19:13-17)  

 เราควรจะสงัเกตว่าผู้ ทํานายอนาคต นกัเวทมนตร์ คนทรงผีและอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกนัจํานวนมากเป็นเพียงคนเล่นกล

และคนหลอกลวงเท่านัน้ พวกเขายงัคงสามารถเข้ากับแผนการของผีมารโดยการตบตาให้มีการนมสัการท่ีงมงายและเบ่ียงเบน

ออกไปจากพระเจ้า 

 ในการสรุปของเราเก่ียวกับวิทยาอาคม เราไม่อ้างถึงกลท่ีไร้มลทินท่ีเกิดจากความเร็วของมือ การลวงตา ข้อเท็จจริง

ทางการคํานวณหรือการส่ือสารกันอย่างลบัๆ ระหว่างผู้ ร่วมแสดง คําว่า “เวทมนตร์คาถา” ดงัท่ีใช้ให้พระคมัภีร์หมายถึงการ

เก่ียวข้องกับอํานาจซาตานอย่างแท้จริงหรือตัง้ใจ เราไม่ได้พูดถึงเกมในห้องและกลบนเวทีหากสิ่งเหล่านัน้ไม่เก่ียวข้องกับลทัธิ

ซาตานนิยม หรือหากผู้แสดงไมถื่อวา่ตวัเองเป็นผู้ ทําการมหศัจรรย์ด้วยอํานาจเหนือธรรมชาติอยา่งจริงจงั 

 บทสรุป โดยสรุป ให้เราระมดัระวงัไม่ปลอ่ยให้วิญญาณวิทยาอาคมท่ีมีอํานาจเข้ามาในเรา ระวงัตวัจากรูปแบบการเช่ือ

โชคลางและการทํานายทกุรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระวงัโหราศาสตร์ซึ่งสอดแทรกเข้ามาอย่างไม่มีพิษภยั แต่เป็นการกระทําท่ี

ดลบนัดาลจากผีมารในชีวิตของเรา นอกจากนี ้ขอให้จําไว้ว่า “การกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการถือฤกษ์ถือยาม” (1ซามเูอล 

15:23) ขอให้เราตัง้มัน่ท่ีจะหลีกเล่ียงวิทยาอาคมทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงออกภายนอก ด้วยใจท่ีถือโชคลาง ด้วยการ

กระทําของผู้ ท่ีไมเ่ช่ือหรือด้วยวิญญาณกบฏ 

 บทนีร้วมหวัข้อมากมายท่ีเก่ียวข้องชีวิตประจําวนั สิง่สําคญัไมใ่ช่วา่เราต้องทํารายช่ือของสิง่ท่ีควรทําหรือไม่ควรทํา แต่เรา

จําเป็นต้องตรวจสอบชีวิตของเราในทกุด้าน เราควรจะระวงัวิญญาณของโลกภายใต้หน้ากากใดๆ เราต้องเตรียมพร้อมท่ีจะเอาชนะ

วิญญาณนีแ้ละหลีกเล่ียงการแสดงออกท่ีชัว่ร้ายทกุประการ พระวิญญาณบริสทุธิ พระคมัภีร์ ผู้ รับใช้และความรู้ผิดชอบ์ จะทํางาน

ร่วมกนัเพ่ือชีนํ้าเราในวิถีแหง่ความชอบธรรมหากเราจะยอมจํานนชีวิตของเราตอ่อํานาจ การสอนและการนําของสิง่เหลา่นี ้
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16. ข้อควรปฏบิตั ิ
เพื่อการมีชีวติที่บริสุทธ์ิ 

 

 “จงทําให้มีความบริสทุธ์ิครบถ้วนโดยความเกรงกลวัพระเจ้า” (2โครินธ์ 7:1)  

 หนงัสือเล่มนีไ้ด้กล่าวถึงหวัข้อและประเด็นมากมายเก่ียวกบัการใช้ชีวิตคริสเตียนทกุวนันี ้จุดประสงค์ของเราไม่ใช่เพ่ือ

กําหนดกฎระเบียบข้อบงัคบั แต่เพ่ือค้นหาอย่างแท้จริงว่านํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราคืออะไร เราได้พยายามให

แนวทางตามพระคัมภีร์ซึ่งจะใช้ปฏิบัติได้ในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตสมัยใหม่ เราเช่ือว่าเราได้ถามคําถาม กระตุ้น

ความคิด กระตุ้นให้มีการศกึษาพระคมัภีร์ และให้คําตอบไปบ้าง เราหวงัว่าท่านจะศกึษาพระคมัภีร์และตรวจสอบความเช่ือถือของ

ทา่นเพ่ือค้นหาวา่ทําไมท่านจึงเช่ือสิ่งท่ีท่านเช่ือ นอกจากนี ้เราหวงัว่าท่านจะทลูถามพระเจ้าและมีความเช่ือถือสว่นบคุคลของท่าน

เองในแต่ละด้านท่ีเราได้กล่าวถึงไป หากท่านไม่ได้รับการบพัติศมาแห่งพระวิญญาณตามกิจการ 2 เราขอสนบัสนนุอย่างมากให้

ทา่นทําเช่นนัน้ เพราะพระวิญญาณจะทรงนํา ชีแ้นะ ชีแ้จงข้อพระคมัภีร์และทําให้ท่านมีอํานาจท่ีจะมีชีวิตท่ีบริสทุธิและมีชยัชนะได้ ์

เราเปล่ียนไปเหมือนพระฉายาของพระคริสต์โดยพระวิญญาณ (2โครินธ์ 3:18) หากไมมี่พระวิญญาณแล้ว เราจะไมมี่อํานาจในการ

เอาชนะความบาปและไม่มีอํานาจในการทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าได้ หากทา่นเป็นผู้ ที่เช่ือใหม ่อยา่กงัวลหากทา่นไมเ่ข้าใจทุ

สิง่เก่ียวกบัเร่ืองความบริสทุธิ เพียงแตเ่ตม็ใจท่ีจะเติบโตและเรียนรู้ ให้แสวงหา์ นํา้พระทยัของพระเจ้าอยา่งแท้จริง ปฏิบตัิตามการนํ

ของพระวิญญาณ ฟังความรู้สกึผิดชอบของทา่นและทําตามความเช่ือถือท่ีพระเจ้าทรงให้ไว้ในทา่น 

 อาจมีผู้อา่นบางทา่นไมเ่หน็ด้วยกบัเราในบางเร่ือง บางทีท่านมีความเข้าใจในบางด้านมากกว่าเรา เราเพียงแต่ขอให้ท่าน

แสวงหาพระทยัของพระเจ้าอยา่งแท้จริง อย่าเพียงแต่นําเอาการสอนของผู้ อ่ืน (รวมทัง้ของเราเอง) ไปใช้ แต่ให้มีความเช่ือของท่าน

เองโดยผา่นทางการอธิษฐาน ความคิดและการศกึษา อย่าเพียงแต่พึง่สิ่งท่ีผู้ อ่ืนพดูหรือไม่พดู อย่ากลวัท่ีจะทลูขอให้พระเจ้าทรงนํา

ท่านไปไกลขึน้ในความจริงของพระองค์และอย่ากลวัท่ีจะเปล่ียนความคิดของท่านหากพระเจ้าทรงนําท่าน “ท่านจงพิจารณาดตูวั

ของท่านว่าท่านตัง้อยู่ในความเช่ือหรือไม่ จงชนัสตูรตวัของท่านเองเถิด” (2โครินธ์ 13:5) อย่ากลวัว่านํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรั

ทา่นจะเป็นอยา่งไร เราจะได้รับผลประโยชน์เสมอจากการเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้าและทําตามพระประสงค์ท่ีสมบรูณ์ของพระองค์ เรา

จะไมแ่พ้หากมีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ 

 ความบริสทุธิไม่ได้เกิดขึน้ด้วยความรู้ทางสติ์ ปัญญา จะต้องเกิดจากภายใน ซึ่งเป็นเหตผุลว่าทําไมพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

เป็นสิ่งสําคญัในการมีชีวิตคริสเตียน ความบริสทุธ์ิต้องอยู่ในท่าน แต่หากความบริสทุธ์ิอยู่ในท่าน จะทําให้เกิดความเปล่ียนแปลง

ภายนอก ความบริสทุธิจะเปล่ียนทศันคติของท่าน การพดูจาของท่าน ลกัษณะภายนอก์ ของท่านและการกระทําของท่าน หากไม่

เป็นเช่นนัน้ แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ “ความเช่ือก็เช่นเดียวกนั ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล” (ยากอบ 2:17) เม่ือเราได้บงัเกิดใหม่อีกครัง้ 

“สิ่งสารพดัท่ีเก่าๆ ก็ลว่งไป น่ีแน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทัง้นัน้” (2โครินธ์ 5:17) สิ่งท่ีครัง้หนึ่งเราเคยรัก เราจะเกลียด และสิ่งท่ีเราเคย

เกลียด ตอนนีเ้ราจะรัก 

 คาํแนะนําทั่วไป ความบริสทุธิอาจคงได้อยู่ด้วยการอนญุาตให้พระวิญญาณบริสทุธิควบคมุชีวิตในทกุด้านเท่านัน้ การ์ ์

อธิษฐาน ศึกษาพระคมัภีร์ เข้าร่วมการประชมุอย่างสม่ําเสมอเป็นสิง่จําเป็น ในการอา่นพระคมัภีร์ สดดุีเป็นหนงัสือที่ดีที่จะอา่นเพ่ื

สรรเสริญและนมัสการ สุภาษิตเต็มไปด้วยสติปัญญาและคําแนะนําท่ีมีประโยชน์ได้ และจดหมายต่างๆ ในพระคัมภีร์ใหม่ให้

แนวทางท่ีมีประโยชน์ในชีวิตคริสเตียน สําหรับการตดัสินใจสําคญับางอย่าง การทดลองท่ียากหรือแข็งแกร่ง ทัง้การอธิษฐานและ

การอดอาหารเป็นสิง่ท่ีมีประโยชน์ เราแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้าได้ดีและตอ่เน่ืองโดยการติดตอ่โดยตรงกบัพระองค์และโดยกา

ฟังผู้ นําท่ีพระองค์ทรงแต่งตัง้ไว้ในคริสตจกัร เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะทําตามการสอนและคําแนะนําของศิษยาภิบาล หากท่านมีความ

เช่ือถือบางอย่างท่ีศิษยาภิบาลไม่เน้น ให้ทําตามความเช่ือถือเหล่านัน้เพราะพระเจ้าทรงให้ความรู้สกึนัน้แก่ท่าน หากศิษยาภิบาล

สอนบางสิง่ท่ีทา่นไมมี่ความเช่ือถือท่ีแข็งแกร่ง ให้ทําตามคําสอนของศิษยาภิบาลเพ่ือความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัและระเบียบวินยั 

และโดยการตระหนกัวา่ศิษยาภิบาลใกล้ชิดกบันํา้พระทยัของพระเจ้าในด้านนัน้มากกวา่ทา่น 
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 นอกเหนือจากการอธิษฐาน การศกึษาพระคมัภีร์ การเข้าร่วมการประชมุ การเช่ือฟังผู้ นําของพระเจ้า การอดอาหารและ

การมีความเช่ือถือส่วนบุคคล ยงัมีทศันคติและความคิดท่ีจะช่วยท่านในการมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า เราได้รวมคําแนะนําเล็กน้อย

เก่ียวกบัการมีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิซึ่งเป็นสิ่งมีประโยชน์และสําคญัท่ีคริสเตียนควรจะจําไว้ แนวทางเหล่านีจ้ะช่วยเราให้มีความบริสทุธิท่ี์

สมบรูณ์ในชีวิตของเรา 

 แนวทางท่ีมีประโยชน์ 20 ประการ 

1. จงเว้นเสียจากสิง่ท่ีชัว่ทกุอยา่ง แม้วา่บางสิง่อาจไมเ่ป็นสิง่ชัว่ในตวัมนัเอง หากผู้ อ่ืนอาจเข้าใจผิดได้ ให้หลีกเล่ียงเสีย (1เธสะโล

นิกา 5:22) 

2. เม่ือสงสยัเก่ียวกบับางสิ่ง อย่าทํา “การกระทําใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความเช่ือมัน่ก็เป็นบาปทัง้สิน้” (โรม 14:23) (ดยูากอบ 

14:27)  

3. การแสดงออกถงึความรุนแรงและความประพฤติท่ีควบคมุไม่อยู่ไม่ใช่คริสเตียน (โรม 13:13) หากเราไม่เห็นด้วยกบับางสิ่ง เรา

ต้องแสดงการคดัค้านของเราในวิธีท่ีเป็นระเบียบ ได้รับการควบคมุและเป็นคริสเตียน 

4. “ถ้าแม้ผู้ใดไมเ่ลีย้งดวูงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงคนในบ้านเรือนของตน ผู้นัน้ก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และ

ชัว่ย่ิงกว่าคนท่ีไม่ได้เช่ือเสียอีก” (1ทิโมธี 5:8) อาจจะเสียศกัดิศรีท่ีจะทํางานบางอย่าง แต่หากท่านจําเป็นต้องทําและเป็นทางเดียว์

ท่ีจะเลีย้งท่านและครอบครัวของท่านได้อย่างซ่ือตรง ก็ทํางานนัน้เสีย อาจขดัธรรมเนียมท่ีผู้ รับใช้จะทําสวน ทํางานท่ีใช้มือ หรือทํา

สิ่งซึง่จะช่วยในทางการเงินในขณะท่ีเขาทํางานของพระเจ้า เปาโลทําเต็นท์เพ่ือเลีย้งตนเองและเหล่าผู้ช่วยของเขาเม่ือเขาไม่มีเงิน 

แน่นอนว่าเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าที่ผู้รับใช้จะอทุิศตนให้กบัการรับใช้มากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ และหากคริสตจกัรสามาร

ช่วยเหลือเขาได้ เขาไม่ควรจะทํางาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อพระคมัภีร์ใดท่ีสอนว่าเป็นสิ่งผิดท่ีผู้ รับใช้จะทํางานด้วยมือ เป็นสิ่งผิด

หากคริสเตียนไมพ่ยายามจดัหาสิง่ท่ีจําเป็นสําหรับครอบครัวของตน 

5. เป็นแบบอย่างแก่คนท่ีเช่ือ (1 ทิโมธี 4:12) ผู้ ท่ีเช่ือรู้ว่าพระเจ้าทรงคาดหวงัว่าเราควรจะกระทํา แต่งกายและพดูอย่างไร เป็น

การง่ายกวา่เสมอท่ีจะเป็นแบบอยา่งแก่ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือเพราะโดยปกติแล้วพวกเขาไมรู้่วา่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์และคาดหวงัอะไร จง

เป็นแบบอย่างแก่ผู้ ท่ีเช่ือในคําพดู การกระทํา ความรัก วิญญาณ ความเช่ือและความบริสทุธิ ตวัอย่างเช่น์  อย่าตะโกนใส่กนั ใช้

ถ้อยคําหยาบคาย เดินออกไปจากการประชมุด้วยความโกรธหรือแสดงให้เห็นทศันคติท่ีไม่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือผู้ ท่ีเช่ือมีส่วน

เก่ียวข้อง 

6. ในกาลสดุท้ายนี ้คนไม่ชอบการเทศนาตามหลกัความเช่ือ (2ทิโมธี 4:2-4) พวกเขาต้องการความรัก การอวยพรแต่มกัจะไม่

อยากได้ยินความจริงเก่ียวกบัความบาป ความรอดและความบริสทุธิ พวก์ เขาจะ “ทนต่อคําสอนท่ีมีหลกัไม่ได้” แต่จะหนัไปจาก

ความจริง และจะสนกุกบั “เร่ืองโกหก” มากกว่าพระวจนะของพระเจ้าท่ีเขียนและเทศนาไว้ พวกเขาจะมี “หท่ีูคนั” และจะไปหา

นกัเทศน์ท่ีจะเกาหขูองเขาและอนญุาตให้พวกเขาทําให้ตณัหาของตนพอใจ ผู้ รับใช้ทัง้หลาย จงอย่ายอมกบัวิญญาณนี ้ศิษยาภิ

บาลทัง้หลาย จงอย่าเป็นผู้ ทําให้มนุษย์พอใจแต่เป็นผู้ ทําให้พระเจ้าพอพระทัย ธรรมิกชนทัง้หลาย จงอย่าให้ตนเองติดอยู่กับ

ทศันคติแหง่กาลสดุท้ายนี ้ซึง่จะปล้นความต้องการความบริสทุธิไปจากทา่นและความไวตอ่พระเสียงของพระเจ้า์ ไปจากทา่น 

7. เม่ือคนๆ หนึ่งนินทาเก่ียวกับคนอ่ืนๆ จงห้ามเขา บอกเขาว่า “คุณกําลงัพูดถึงพ่ีน้องของผม/ดิฉันอยู่ เขาเป็นสมาชิกของ

ครอบครัวของเรา ครอบครัวของพระเจ้า” เราเป็นสมาชิกของร่างกายเดียว เม่ือสมาชิกคนหนึ่งเจ็บ เราทัง้หมดก็เจ็บ เราจะสามารถ

พดูให้ร้ายหรือนินทาซึ่งกันและกันได้อย่างไร แทนท่ีจะนินทากัน พระคมัภีร์บอกให้เราใคร่ครวญถึงสิ่งท่ีจริง สิ่งท่ีน่านับถือ สิ่งท่ี

ยติุธรรม สิง่ท่ีบริสทุธิ สิง่ท่ีน่ารัก สิง่ท่ีทรงคณุ สิง่ใดท่ีลํา้เลศิ สิง่ท่ีควรแก่การสรรเสริญ์  (ฟีลปิปี 4:8) 

8. หากบางคนขดัแย้งกบัท่านในเร่ืองหนึ่ง ไปพดูคยุกบัเขาให้รู้เร่ือง หากคนนินทาบอกท่านว่ามีคนไม่ชอบท่านหรือไม่พอใจใน

บางสิ่งเก่ียวกบัท่าน ไปหาผู้นัน้โดยตรงและพดูคยุกบัเขา ก่อนท่ีท่านจะเสนอตนเองต่อพระเจ้า ท่านต้องไปหาคนนัน้และพดูคยุกบั

เขา การนีเ้ป็นวิถีของพระคมัภีร์ (มทัธิว 5:23-24) วิถีแหง่เนือ้หนงัคือการแก้เผด็ คือทําสิง่ชัว่ตอ่สิง่ชัว่ 
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9. อย่าให้เราผิดด้วยการทรยศหรือทําให้พ่ีน้องในพระเจ้าท้อถอยหมดกําลงัใจ โจเซฟถกูพ่ีน้องของตนทรยศ โมเสสหมดกําลงัใจ

เพราะพ่ีน้องชาวอิสราเอล พระเยซทูรงวายพระชนม์ในบ้านของเพ่ือนของพระองค์ ถกูทรยศ ปฏิเสธและละทิง้โดยผู้ใกล้ชิดพระองค์

ท่ีสดุ พวกเราสว่นใหญ่ไม่ได้รู้สกึท้อถอยหมดกําลงัใจเพราะถกูรังแกจากโลก แต่บ่อยครัง้ เราท้อถอยหมดกําลงัใจด้วยความไม่คิด

ของ “พ่ีน้อง” คนหนึ่ง เป็นความจริงว่าหากบคุคลคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ในความบาป ผู้ นําคริสตจกัรต้องกล่าวโทษเขา อย่างไรก็ตาม 

บ่อยครัง้ คนในคริสตจกัรเป็นพวกหาข้อผิดพลาด บคุคลประเภทนีค้้นหาข้อผิดพลาดในทกุสิ่ง โดยปกติแล้ว ตวัเขาเองไม่ทําอะไร

และรู้สึกผิดหรืออิจฉา เขาคิดว่าไม่มีใครสามารถทําได้ดีเท่ากับเขาทําได้ อย่าทําให้ธรรมิกชนท้อใจด้วยการหาข้อผิดพลาดอยู่

เสมอๆ ด้วยทศันคติท่ีว่าตนเองดีกว่าหรือด้วยการไม่เต็มใจทํางาน ในทางตรงกนัข้าม จงปลอบใจกนัด้วยถ้อยคําว่า “พระเยซูจะ

เสดจ็มาเร็วๆ นี”้ (1เธสะโลนิกา 4:18)  

10. จงปรารถนาสิ่งท่ีเป็นทางฝ่ายวิญญาณมากขึน้ หากท่านทํางานให้กบัพระเจ้า จงพอใจในสถานภาพทางร่างกายของตนเอง 

อยา่กงัวลมากนกัเก่ียวกบัสิง่ของ ความโก้เก๋และความหรูหราของโลก “เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้ว

ท่ีจะพอใจอยูอ่ยา่งนัน้” (ฟีลปิปี 4:11)  

11. “อย่าให้ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคําพดูท่ีเหลวไหล” (เอเฟซสั 5:6) “จงระวงัให้ดี อย่าให้ผู้ ใดทําให้ท่านตกเป็นเหย่ือด้วยหลกั

ปรัชญา และด้วยคําลอ่ลวงอนัเหลวไหลตามตํานานของมนษุย์ ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจกัรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์” (โคโล

สี 2:8) จงระวงัคําท่ีท่านได้ยินและได้ฟัง ด้วยเหตนีุ ้จงระวงัเก่ียวกบัการไปคริสตจกัร การประชมุอธิษฐานและการฟืน้ฟท่ีูแตกต่าง 

บางคนไปคริสตจกัรหลายแห่งและการประชมุฟืน้ฟหูลายท่ีจนพวกเขาไม่รู้ว่าจะเช่ืออะไร นอกจากนี ้เรียนและรู้พระคมัภีร์ของท่าน 

หลายครัง้ คนทัง้หลายถกูผู้ เทศนาท่ีเทศนาความคิดของตนเองหรือสอนประเพณีของมนษุย์ไมใ่ช่พระคมัภีร์หลอก ผู้ ท่ีเช่ือใหม่หรือผู้

ท่ีไมรู้่พระคมัภีร์จริงๆ เป็นผู้ ท่ีออ่นแอ จงอยา่ถกูหลอกหลวง 

12. อยา่พดูวา่ “ผม/ดิฉนัอยากมีชีวิตอยู่ในสมยัพระเยซู” หรือ”ผม/ดิฉนัอยากมีชีวิตอยู่ในสมยัเปาโล” อะไรทําให้ท่านคิดว่าท่านจะ

ยอมรับพระเยซูในตอนนัน้หรือฟังเปาโลในตอนนัน้ คนสว่นใหญ่ปฏิเสธพระเยซู ฝงูชนไม่ได้รักพระองค์ แต่ตามพระองค์เพราะการ

อศัจรรย์และการอวยพร เปาโลมีปัญหาในเกือบทกุคริสตจกัรท่ีเขาก่อตัง้ขึน้ พวกเขากล่าวว่าเปาโลไม่รักษาสญัญาและกล่าวว่า

ร่างกายเขาออ่นแอ แตพ่ยายามทําให้พวกเขากลวัด้วยจดหมาย และกลา่วว่าคําพดูของเปาโลน่ารังเกียจ พวกเขาสงสยัอํานาจการ

เป็นอคัรทตูของเปาโล และตัง้ข้อสงสยัเก่ียวการดแูลเร่ืองเงินของเขา สิง่เหลา่นีฟั้งดคูุ้นหรือไม ่

 คนมกัจะคิดวา่หญ้าอีกฝ่ังรัว้เขียวกวา่ แตจ่ริงๆ แล้ว เวลานีเ้ป็นเวลาท่ีดีท่ีสดุท่ีจะมีชีวิตอยู่ มีผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ

บริสทุธิตอนนีม้ากกวา่เวลาใดๆ ในประวติัศาสตร์ พระเจ้าทรงสง่การฟืน้ฟใูห้กบัทกุคนท่ีจะเช่ือ หากท่านจะไม่มีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า์

ตอนนี ้เราจะไมคิ่ดวา่พระเยซทูรงอยูท่ี่น่ีเพ่ือเทศนาตอ่ทา่น หากทา่นวิจารณ์และไมเ่ช่ือฟังอํานาจของคริสตจกัรตอนนี ้ท่านจะไม่ทํา

เช่นนัน้หากเปาโลเป็นศิษยาภิบาลของท่าน หากท่านปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าและการรับใช้ในเวลานี ้ท่านจะไม่เช่ือแม้ว่าจะมี

คนเป็นขึน้จากความตาย (ลกูา 16:29-31) 

13. “การวางใจในคนท่ีไมซ่ื่อในยามลําบาก ก็เหมือนฟันท่ีเสียหรือเท้าท่ีเคลด็” (สภุาษิต 25:19) เม่ือท่านต้องการสิ่งนีม้ากท่ีสดุ มนั

จะหกัเม่ือท่านต้องการมนัมากท่ีสดุและจะสร้างความเจ็บปวดร้ายแรงเม่ือท่านไม่คาดคิด ดงันัน้ในเวลาลําบาก ทําไมจึงไม่ไปหา

พระเจ้า บางครัง้แม้แตเ่พ่ือนท่ีดีท่ีสดุของทา่น (ท่านคิดว่าเช่นนัน้) จะทําให้ท่านผิดหวงั บางครัง้บคุคลท่ีท่านปรึกษาด้วยจะบอกกบั

คนอ่ืนและธุระสว่นตวัของทา่นจะถกูประกาศไปทัว่คริสตจกัร โรงเรียนหรือองค์การ แทนท่ีจะพดูคยุปัญหาของท่านกบัทกุคน ให้นํา

ปัญหาเหลา่นีไ้ปหาพระเจ้า 

14. ขอให้จําไว้ว่าความคิดสําคญัในเร่ืองความบริสทุธิคือ ์ “คนท่ีปราศจากการปกครองตนเอง ก็เหมือนเมืองท่ีปรักหกัพงัและไม่มี

กําแพง” (สภุาษิต 25:28) ในสมยัโบราณ เมืองท่ีไม่มีกําแพงเป็นเมืองท่ีไม่มีการปกป้อง ในทํานองเดียวกนัคนท่ีไม่มีความอดทน

และการควบคุมตนเองเป็นคนท่ีไม่มีการปกป้องวิญญาณของตน จงอย่าปล่อยให้วิญญาณของท่านอยู่เหนือการควบคุม เรามี

อํานาจแม้แต่จะทําลายความคิดท่ีมีเหตผุลจอมปลอมและควบคุมความคิดทัง้ปวงได้ (2โครินธ์ 10:5) หากท่านหาข้อแก้ตวัให้
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ตนเองโดยพดูว่า “เป็นลกัษณะนิสยัของผม/ดิฉัน” เม่ือนัน้ท่านกําลงัพูดว่า “ผม/ดิฉันไม่มีลกัษณะนิสยัของพระคริสต์” ซึ่ง

หมายความวา่กําแพงปกป้องของทา่นได้ล้มลงแล้ว 

15. “ช่ือเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกย่ิงกว่าความมัง่คัง่มากมาย” (สภุาษิต 22:1) ช่ือเสียงของท่านเป็นสิ่งสําคญัต่อตวัท่านเอง แต่เป็น

ยงัเป็นสิ่งสําคญัเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า ท่านได้รับนามสกุลของพระเยซู และทกุสิ่งท่านทําสะท้อนให้

เห็นนามสกุลนัน้ หากท่านเป็นคริสเตียนท่ีแท้จริง ท่านจะไม่ต้องการให้คนพูดเก่ียวกับท่านว่า “อ๋อ เขาพูดเก่ียวกับคนอ่ืนมาก

เหลือเกิน” “เขาพดูเกินความจริง” หรือ “คณุรู้ไหมว่าคณุเช่ืออะไรท่ีเขาพดูไม่ได้เลย” เป็นสิ่งเลวร้ายมากกว่าหากคนอ่ืนคิดว่าท่าน

เป็นคนหน้าซ่ือใจคด สิง่นีอ้าจขดัขวางทัง้ผู้ ท่ีเช่ือและผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ เม่ือคนได้ยินช่ือของทา่น พวกเขาคิดถึงอะไร ช่ือของท่านทําให้นึกถึง

คําว่าไม่เช่ือฟัง หย่ิง ทางโลก คนสร้างปัญหา คนนินทาหรือปากสว่างหรือไม่ หรือพวกเขาคิดถึงช่ือของคณุในด้านท่ีเก่ียวข้องกบั

ความจริงใจ การทํางานหนกั ความสตัย์ซ่ือ ฝ่ายวิญญาณและความจริง ช่ือเสียงท่ีดีเป็นเร่ืองสําคญั ขอให้เรารักษาช่ือสว่นตวัของ

เราและช่ือของพระเจ้าไว้เหนือการตําหนิ 

16. เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหตัถ์อนัทรงฤทธิของพระเจ้า เพ่ือว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึน้เม่ือถึงเวลา์

อนัควร” (1เปโตร 5:5-6) การถ่อมใจเป็นสิง่ท่ีเราต้องไปให้ถึง เป็นสิ่งท่ีเราต้องพยายามให้ได้มา การถ่อมใจจะไม่ผลกัหรือสนบัสนนุ

ตวัเอง ไม่ใช่ความหย่ิง จะไม่กระทํา มองดหูรือรู้สกึเหนือกว่าคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะเหนือคนบาป การถ่อมใจจะไม่ดงึคนลงเพ่ือทําให้

ตนสงูขึน้ จะไม่วิจารณ์คนอ่ืนเพ่ือให้ได้งานหรือตําแหน่ง หากพระเจ้าทรงประทานของประทานแก่ท่าน ใช้มนัและให้เวลากบัพระ

เจ้าเพ่ือท่ีจะทรงทํางาน เราอยู่ในการแข่งขนั แต่ในการแข่งขนัของเรา ทกุคนท่ีไปถึงเส้นชยัจะได้รับรางวลัจากพระเจ้า ไม่จําเป็น

จะต้องเหยียบหรือผลกัคนอ่ืนเพ่ือจะชนะ เราทกุคนสามารถเป็นผู้ชนะได้ 

17. ในสภุาษิต 6:16-19 พระเจ้าทรงแสดงถึงสิ่งเจ็ดประการท่ีพระองค์ทรงเกลียดชงัเป็นพิเศษ เราควรจะใช้เวลาคิดและกระทัง่จํา

สิง่เหลา่นีไ้ว้ “มีหกสิง่ซึง่พระเจ้าทรงเกลียด มีเจ็ดซึง่เป็นท่ีน่าเกลียดชงัสําหรับพระองค์ ตายโส ลิน้มสุา และมือท่ีทําให้โลหิตไร้ผิดให้

ตก จิตใจท่ีคิดแผนงานโหดร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่ว พยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคํามุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าว

ท่ามกลางพวกพ่ีน้อง” สิ่งเหลา่นีไ้ด้กลา่วถึงไปแล้วในบทก่อนๆ แต่ก็ควรจะกลา่วถงึซํา้อีกครัง้ หากทา่นผิดเน่ืองจากหนึง่ในความผิ

เหลา่นี ้ทา่นมีปัญหาร้ายแรงกบัพระเจ้า สิง่น่าเกลียดชงัจะไมไ่ปสวรรค์ (วิวรณ์ 21:8, 27) 

18. มีความสํานึกผิดของตนเอง “ขอให้ทกุคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิด” (โรม 14:5) เราไม่ทําสิ่งต่างๆ เพียง

เพราะว่าคนๆ หนึ่งสอนหรือเพราะองค์การสอน จงมีวิญญาณท่ีสอนและนําได้ และยอมรับด้วยความเช่ือพระวจนะของพระเจ้า 

และเสียงแห่งประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องอ่านพระคมัภีร์และเรียนสิ่งเหล่านีด้้วยตนเอง “จงพิสจูน์ทกุสิ่ง สิ่งท่ีดีนัน้จง

ยดึถือไว้ให้มัน่” (1เธสะโลนิกา 5:21) 

 ธรรมิกชนทัง้หลาย จงอย่าพยายามบังคับความบริสุทธิของผู้ อ่ืน นอกจากการเป็นแบบอ์ ย่างท่ีมีชีวิต ศิษยาภิบาล

ทัง้หลาย จงใช้สติปัญญากบัคนของท่าน แขกท่ีมาและคนอ่ืนๆ ท่ีไม่มีพระวิญญาณไม่สามารถเข้าใจหลายๆ สิ่ง และหากพวกเขา

เข้าใจบางสิง่ พวกเขาไมมี่อํานาจท่ีจะมีชีวิตท่ีบริสทุธิได้ ศิษยาภิบาลทัง้หลาย จงระวงัคนท่ีเช่ือใหม่ อย่าบงัคบัเขาให้เติบโตเ์ ร็วกว่า

ท่ีเขาสามารถทําได้ นําพวกเขาแต่ให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจวิถีทางแต่ละขัน้ ให้เวลาเขามีความเช่ือถือส่วนบคุคลและความเข้าใจ

หลกัการเก่ียวกบัความบริสทุธิ อย่าพยายามบญัญัติความบริสทุธิให้กบัพวกเขา แต่เทศนาและสอนพระวจนะด้วยสติปัญญาและ์ ์

ในบรรยากาศทางฝ่ายวิญญาณเพ่ือวา่พระเจ้าทรงสามารถมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนพวกเขา ในสมยัของเรา คนจํานวนมากท่ีมาหาพระ

เจ้าอยู่ลกึในความผิดบาปซึ่งใช้เวลาและความอดทนท่ีจะนําเขามายงัการเติบโตแบบคริสเตียน เป้าหมายของท่านควรจะช่วยให้

เขาเข้าใจหลักการเก่ียวกับความบริสุทธิเพ่ือว่าเขาจะเรียนรู้ท่ีจะคิ์ ด อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐานและมีความเช่ือถือส่วนบุคคล 

ท้ายท่ีสดุหากใจของเขาไม่เปล่ียนไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและหากเขาไม่เข้าใจเหตผุลเก่ียวกบัการสอนบางอย่าง เขาจะ

ไม่ทําตามคําสอนเหลา่นัน้ เป็นการดีท่ีจะให้การสอนและเวลากบัเขาเพ่ือพฒันาความเช่ือถือสว่นบคุคลมากกว่าท่ีจะให้เขาเผชิญ

กบัความสํานกึผิดท่ีเราได้รับผา่นการเป็นผู้ใหญ่มากขึน้โดยทนัที 
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19. จงจําไว้เสมอว่า “ความยําเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชงัความชัว่ร้าย” (สภุาษิต 8:13) ไม่มีความเป็นกลางกบัพระเจ้า หาก

ท่านไม่อยู่ข้างพระองค์ก็ต่อต้านพระองค์ หากท่านเกลียดความชัว่ร้าย ท่านจะไม่กระทําการท่ีเป็นการชัว่ ความรักพระเจ้าและการ

เกลียดสิ่งชัว่เป็นการต่อสู้ ท่ีมีอํานาจมากสดุกบัซาตาน อปุกรณ์ทัง้หมดของซาตานไม่มีความหมายหากเราเกลียดความชัว่ การพดู 

การกระทําและการแสดงออกถงึความชัว่จะหายไปหมดเม่ือเราเกลียดความชัว่ 

20. ท้ายท่ีสดุ ถามตวัท่านเองว่าการเป็นคริสเตียนคืออะไร ตามตวัอกัษรแล้ว คริสเตียนคือผู้ ท่ีเป็นเหมือนพระคริสต์ ความบริสทุธ์ิ

คือการเลียนแบบพระเยซูคริสต์ เราต้องอนญุาตให้ลกัษณะของพระองค์มาแทนลกัษณะนิสยัของเราและพระทยัของพระองค์แทน

ใจของเรา (1โครินธ์ 2:16; ฟิลิปปี 2:5) ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่ใจ ให้ถามตวัท่านเองว่า “พระเยซูจะทรงทําอะไร” อย่าถามว่ามีกฎ

หรือระเบียบไม่ให้ทํา แต่ถามว่า “พระเยซูจะทรงทําสิ่งนีห้รือไม่” พระองค์จะทรงรู้สึกสบายใจกบัสิ่งนีห้รือไม่ พระองค์จะทรงพอ

พระทยัในสิง่นีห้รือไม ่หากพระองค์ทรงอยูท่ี่น่ี (ซึง่พระองค์ทรงอยู!่) พระองค์จะทรงพอพระทยักบัสิง่นีไ้หม 

 เป้าหมายสดุท้ายของความบริสทุธิคือการเป็นเหมือนพระคริสต์์ อย่างแท้จริง เราสามารถและต้องเป็นผู้บริสทุธิเพราะพระ์

เจ้าทรงบริสทุธิ ์ (1เปโตร 1:16) เราสามารถได้รับความบริสทุธิหากเราจะให้์  “พระคริสต์ทรงก่อร่างขึน้” ในเรา (กาลาเทีย 4:19) 

“และให้ทา่นสวมสภาพใหม ่ซึง่ทรงสร้างขึน้ใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสทุธิท่ีแท้จริง์ ” (เอเฟซสั 

4:24) ด้วยการ “ทําให้มีความบริสทุธิครบถ้วนโดยความเกรงกลวัพระเจ้า์ ” เราสามารถ “เจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบรูณ์ในการซึง่ชอบ

พระทยัของพระเจ้าทกุสิ่ง” (โคโลสี 4:12) และเติบโตเป็น “ผู้ ใหญ่เต็มท่ี คือเต็มถึงขนาดความไพบลูย์ของพระคริสต์” (เอเฟซสั 

4:13) 

 ยอมรับการท้าทายในการแสวงหาและทําให้ความบริสทุธิสมบรูณ์ จงเป็นคริสเตียน์  นัน่คือ เป็นเหมือนพระคริสต์ 
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เกี่ยวกับผู้เขียน 
 ลอเร็ตต้า เอ เบอร์นาร์ดและเอลตนั ดี เบอร์นาร์ด สามี ได้อาศยัอยู่ในเกาหลีตัง้แต่ปี 1965 ครอบครัวเบอร์นาร์ดเป็นมิชชนันารีบกุเบิกของ United Pentecostal Church International (สห

คริสตจกัรเพน็เทคอสต์ระหวา่งประเทศ) ไปยงัสาธารณรัฐเกาหลีที่ซึง่อาจารย์เอลตนัเป็นหวัหน้ามิชชนันารีอยู่ ทัง้สองมีบตุรด้วยกนัสามคน ได้แก่ เดวิด แคเรนและจลูี่ นางเบอร์นาร์ดศกึษาที่วิทยาลยั 

Apostolic College ในเมืองทลัซา รัฐโอกลาโฮมา และได้รับปริญญาโทสาขาศาสนศาสตร์จากวิทยาลยั Grace Christian Bible College ในปัจจบุนั สอนอยู่ที่วิทยาลยัพระคมัภีร์ของสหคริสตจกัร

เพน็เทคอสต์ในเกาหลี และจดัสมัมนาตา่งๆ ขึน้ 

 เดวิด เค เบอร์นาร์ด เกิดในเมืองบาทัน รูช รัฐลุยเซียนา และเติบโตขึน้ในกรุงโซล เกาหลีที่ซึ่งบิดามารดาเป็นมิชชันนารีอยู่ เขาได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย Rice 

University ในเมืองฮิวส์ตนั รัฐเทกซสั และปริญญาสาขานิติศาสตร์เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลยั University of Texas ในเมืองออสติน รัฐเทกซสั เขาเคยสอนที่ Hanmi Foreign Language Institute 

ในกรุงโซล University of Houston และ Austin Community College อาจารย์เบอร์นาร์ดและคอนนี่ภรรยา อาศยัอยู่ในเมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี ที่ซึ่งเขาเป็นผู้ช่วยรองประธานของ Jackson 

College Ministries 

 เขาเป็นผู้ เขียนร่วมในหนงัสือ คน้หาความบริสทุธิ์ และเขียน The Oneness of God (การเป็นหนึ่งของพระเจ้า) และ The New Birth (การบงัเกิดใหม่) ช่วงปีหลงัๆ มานี ้ได้เขียนบทความ

ให้กบั Pentecostal Herald, Forward, Conqueror, และ Word Aflame Adult Teacher’s Manual และได้นําเสนอ “ Essentials of Oneness Theology” (ลกัษณะสําคญัของคําสัง่สอนเรื่องการ

เป็นหนึ่งของพระเจ้า)ในการสมัมนาของ Havard Divinity School เกี่ยวกบัคณะที่เชื่อแบบเพ็นเทคอสต์ในพระเจ้าองค์เดียว นอกจากงานสอนและงานเขียนแล้ว เดวิด เบอร์นาร์ดยงัเทศนาและจดั

สมัมนาในฐานะผู้ รับใช้ที่ได้รับการสถาปนาของ United Pentecostal Church International อีกด้วย 

 เดวิด เบอร์นาร์ดมีรายชื่ออยูใ่นหนงัสือ Who’s Who in Religion (บคุคลสําคญัในแวดวงศาสนา) 


