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คาํนําผ้แต่งู  
 

 ข้าพเจ้ามั่นใจว่าในปัจจุบันมีความจําเป็นและความต้องการคําสอนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตบริสุทธ์ิเป็นอย่างมาก 

ในขณะท่ีเขียนหนงัสือเลม่นีอ้ยู ่In Search of Holiness (คน้หาความบริสทุธ์ิ) ได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วกวา่ 17,600 เลม่ หนงัสือเลม่

ดงักลา่วได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ ท่ีเช่ือใหม่ คณะคาริสเมติก ท่ีประชมุอิสระต่างๆ และผู้ ท่ีไม่ได้อยู่ในคณะเพ็นเทคอสต์ซึง่

มีความเช่ือตามพระคมัภีร์ แสดงให้เหน็วา่หลายคนมีความปรารถนาท่ีจะมีความบริสทุธิตามพระคมัภีร์อย่างแท้จริง์  ข้าพเจ้าเช่ือว่า

ในยคุนี ้เราสามารถฟืน้ฟเูร่ืองความบริสทุธ์ิร่วมกบัการรับพระวิญญาณบริสทุธิได้์  

 ทําไมจึงต้องมีหนงัสืออีกเล่มเก่ียวกบัความบริสทุธ์ิ เพราะไม่สามารถเขียนหนงัสือเก่ียวกบัหวัข้อท่ีมีเนือ้หามากมายนีไ้ว้

ในหนงัสือเพียงเลม่เดียวได้ หนงัสือเลม่แรกเป็นเพียงบทนํา ส่วนหนงัสือเลม่นีมี้วตัถปุระสงค์เพิ่มเติมหลายประการ ได้แก่ (1) เพ่ือ

สํารวจศาสนศาสตร์เก่ียวกับความบริสทุธิเพิ่มเติม์  โดยศึกษาหัวข้อต่างๆ เช่น ธรรมชาติความบาป การยึดถือกฎระเบียบมาก

เกินไป และเสรีภาพของคริสเตียน (2) เพ่ือให้ข้อคิดเห็นทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัประเด็นการดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิ (3) เพ่ือศึกษา

รายละเอียดในหวัข้อต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบัและเสือ้ผ้า ผม การแต่งงานและการหย่าร้าง การทําแท้ง และโหราศาสตร์ (4) เพ่ือ

นําเสนองานค้นคว้าวิจยัเพิ่มเติมในบางเร่ือง เช่น โทรทศัน์ เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ยาสบู และยาต่างๆ (5) เพ่ือตอบข้อโต้แย้ง

มากมายท่ีเกิดจากการสอนเร่ืองการดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิ 

 แม้วา่หนงัสือเลม่นีอ้าจเป็นภาคตอ่ของ คน้หาความบริสทุธ์ิ ได้ แตก็่สามารถอ่านต่างหากได้เช่นกนั เพ่ือความสะดวก บท

ท่ี 2 จึงสรุปย่อหลกัการพืน้ฐานท่ีกล่าวถึงในหนังสือเล่มแรก เม่ือบทใดกล่าวถึงเนือ้หาจากหนังสือเล่มแรกเป็นส่วนใหญ่ จะมี

บทสรุปจากเนือ้หาดงักล่าวอยู่ตอนต้นของบทนัน้ๆ คําอ้างอิงจากพระคมัภีร์ทัง้หมดนํามาจากฉบบั King James Version 

นอกจากจะระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน โดยมีตวัย่อดงัต่อไปนี ้KJV สําหรับ King James Version, NKJV สําหรับ New King James 

Version และ NIV สําหรับ New International Version 

 ข้าพเจ้ารู้สกึขอบคณุคอนน่ี ภรรยาของข้าพเจ้าเป็นพิเศษท่ีอดทน และให้การสนบัสนนุอยา่งเสมอมาในระหวา่งการเขียน 

 ข้าพเจ้าหวงัว่าผู้อ่านจะศกึษาหนงัสือเล่มนีโ้ดยเปิดจิตใจ เปิดใจ และเปิดพระคมัภีร์ ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้หนงัสือเล่มนี ้

ยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป ติเตียน ประณามหรือก่อให้เกิดการแตกแยกไม่วา่ทางใดทางหนึ่ง ข้าพเจ้าเพียงแต่ต้องการท่ีจะมีสว่น

ร่วมในการประกาศศาสนศาสตร์ตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัความบริสทุธิ ์ ข้าพเจ้ามุง่มัน่ท่ีจะใช้หลกัการเหลา่นีใ้นชีวิตของข้าพเจ้า และ

หวงัวา่ข้าพเจ้าจะสามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มี “ความบริสทุธิครบถ้วนโดยความเกรงกลวัพระเจ้า์ ” ได้ 

 

เดวิด เค เบอร์นาร์ด 

เมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี 
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1 คริสเตยีนและความบาป 
 

 “เพราะว่าทกุคนทําบาป และเสือ่มจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) 

 “ลกของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหลู่ านีถึ้งท่านทัง้หลาย เพือ่ท่านจะไดไ้ม่ทําบาป และถ้าผใ้ดทําบาปู  เราก็มี

พระองค์ผท้ลขอพระบิดาเพือ่เรา คือพระเยซคริสต์ผท้รงเทีย่งธรรมนันู้ ู ู ู ” (1ยอห์น 2:1) 

 พระคมัภีร์กลา่ววา่สาวกของพระคริสต์จะต้องมีชีวิตบริสทุธ์ิ อยา่งไรก็ตาม ในการท่ีจะเช่ือฟังคําสัง่ตามพระคมัภีร์นีไ้ด้ เรา

จะต้องเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมชาติมนษุย์และความบาปก่อน บทนีจ้ะกล่าวถึงอํานาจของความบาปในพงศ์พนัธุ์มนษุย์

และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในคริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม ่การศกึษานีจ้ะเป็นพืน้ฐานของเราเพ่ือกลา่วถึงหลกัการเก่ียวกบัความบริสทุธิต่อๆ ์

ไป 

 

ธรรมชาตคิวามบาป 
 พระคมัภีร์เน้นว่ามนษุย์ทกุคนทําบาป ในหนงัสือโรมบทท่ี 1, 2, 3 เปาโลพิสจูน์ให้เห็นว่ามนษุย์ทกุคนมีความผิดต่อพระ

เจ้า เขาได้สรุปวา่ “เราได้ชีแ้จงให้เห็นแล้วว่า มนษุย์ทกุคนทัง้พวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อํานาจของบาป ตามท่ีพระคมัภีร์

มีเขียนไว้วา่ ไมมี่ผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสกัคนเดียว ไมมี่เลย ไมมี่คนท่ีเข้าใจ ไมมี่คนท่ีแสวงหาพระเจ้า เขาทกุคนหลงผิดไปหมด เขา

ทัง้ปวงเลวทรามเหมือนกนัสิน้ ไมมี่สกัคนเดียวท่ีกระทําดี ไมมี่เลย...เพราะว่าทกุคนทําบาป และเส่ือมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 

3:9-12, 23) อคัรทตูยอห์นกล่าวว่า “ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทําบาป ก็เท่ากบัเราทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมสุา และพระดํารัสของ

พระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทัง้หลายเลย” (1ยอห์น 1:10) แม้แต่พระคมัภีร์เก่าก็ได้ยืนยนัว่า “ไม่มีมนษุย์สกัคนหนึ่งซึง่มิได้กระทําบาป” 

(1พงศ์กษัตริย์ 8:46; 2พงศาวดาร 6:36) 

 การกระทําท่ีเป็นบาปเกิดจากธรรมชาติความบาปท่ีมนษุย์ทกุคนได้รับมาอนัเป็นผลมาจากความบาปของอาดมั ตวัแทน

มวลมนษุย์คนแรก ธรรมชาติความบาปนีเ้รียกอีกอย่างว่าเนือ้หนงัหรือมนษุย์ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนงั “ดเูถิด ข้าพระองค์ถือกําเนิดมาใน

ความผิดบาป และมารดาตัง้ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” (สดดีุ 51:5) “จิตใจก็เป็นตวัล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทัง้หมด มนัเส่ือมทราม

อย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จกัใจนัน้เลา่” (เยเรมีย์ 17:9) “เหตฉุะนัน้ เช่นเดียวกบัท่ีบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความ

ตายก็เกิดมาเพราะบาปนัน้ และความตายก็ได้แผไ่ปถงึมวลมนษุย์ทกุคน เพราะมนษุย์ทกุคนทําบาป” (โรม 5:12) 

 โทษของความบาปคือความตาย แต่เหมือนเช่นท่ีเราถกูนําเข้าสูค่วามบาปและความตายเพราะคนๆ เดียว เราก็ได้รับการ

ให้อภยัและได้ชีวิตโดยคนๆ เดียวซึง่คือ พระคริสต์ เช่นกนั “เพราะว่าคนเป็นอนัมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวท่ีมิได้เช่ือฟังฉนั

ใด คนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้ เดียวท่ีได้ทรงเช่ือฟังฉันนัน้” (โรม 5:19) “เพราะว่าคนทัง้ปวงต้องตาย

เก่ียวเน่ืองกบัอาดมัฉนัใด คนทัง้ปวงก็จะกลบัได้ชีวิตเก่ียวเน่ืองกบัพระคริสต์ฉนันัน้” (1โครินธ์ 15:22) 

 แม้หลงัจากบงัเกิดใหม่ เรายงัคงมีหลกัการ๑ของความบาป หรือธรรมชาติความบาปอยู่ “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดําเนิน

ชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนือ้หนัง เพราะว่าความต้องการของเนือ้หนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระ

วิญญาณก็ต่อสู้ เนือ้หนงั เพราะทัง้สองฝ่ายเป็นศตัรูกนั ดงันัน้สิ่งท่ีท่านทัง้หลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ได้” (กาลาเทีย 5:16-17) 

“ท่านคิดว่าพระคมัภีร์กล่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์หรือท่ีว่า ‘พระวิญญาณท่ีสถิตอยู่ในเราทัง้หลายมีความรู้สกึหึงหวง’ “ (ยากอบ 

4:5) [ความหมายของข้อพระคมัภีร์นีต้ามฉบบั KJV มีกลา่วไว้ว่า “ท่านคิดว่าพระคมัภีร์กลา่วไว้อย่างเปลา่ประโยชน์หรือท่ีว่า ‘จิต

วิญญาณท่ีอยู่ในเราทัง้หลายมีความรู้สกึอิจฉาอย่างมาก’ “] “ถ้าเราทัง้หลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสจัจะไม่ได้อยู่

ในเราเลย” (1ยอห์น 1:8) 

                                                           
๑ ในท่ีนี ้คําวา่ หลกัการหมายถึง พืน้ฐาน หรือความจริงทัว่ไป 
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 ธรรมชาติความบาปมีอํานาจผลกัดนัให้เกิดการกระทําท่ีเป็นบาป ธรรมชาติความบาปไม่ใช่แค่ความสามารถในการทํา

ความบาปเช่นอาดมัมีเม่ือเขายงัเป็นผู้ ไร้มลทินเท่านัน้ เพราะหากเราปลอ่ยให้ธรรมชาติความบาปนําเรา ธรรมชาตินัน้ก็จะเป็นเหตุ

ให้เราทําความบาปอยูเ่สมอ (กาลาเทีย 5:17) 

 ในโรม 7 เปาโลสอนว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือกฎแห่งจิตใจไม่ทําให้เรามีอํานาจเหนือกฎแห่งความบาป ทัง้นี ้

หมายความว่า กฎทางศีลธรรมของพระเจ้า๒ หรือความตัง้ใจของมนษุย์ไม่ให้อํานาจท่ีจะเอาชนะหลกัการของความบาปท่ีผลกัดนั

ให้มนษุย์ทําความบาปได้ “เรารู้ว่าธรรมบญัญัตินัน้เป็นมาโดยฝ่ายพระวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนษุย์ถกูขายไว้ให้อยู่ใต้บาป 

ข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งท่ีข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะทํา แต่กลบัทําสิ่งท่ีข้าพเจ้าเกลียดชงั

นัน้ เหตุฉะนัน้ถ้าข้าพเจ้าทําสิ่งท่ีข้าพเจ้าไม่ปรารถนาท่ีจะทํา และข้าพเจ้ายอมรับว่าธรรมบัญญัตินัน้ดี ฉะนัน้ข้าพเจ้าจึงมิใช่

ผู้กระทํา แต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตวัข้าพเจ้านัน่เองเป็นผู้ ทํา ด้วยว่าในตวัข้าพเจ้า คือในตวัของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย 

เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึง่จะกระทําการดีนัน้ข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ ด้วยว่าการดีนัน้ซึง่ข้าพเจ้าปรารถนาทํา ข้าพเจ้า

ไมไ่ด้กระทํา แตก่ารชัว่ซึง่ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทํา ข้าพเจ้ายงัทําอยู่ ถ้าแม้ข้าพเจ้ายงัทําสิ่งซึง่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทํา ก็ไม่ใช่ตวั

ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา แตบ่าปซึง่อยูใ่นตวัข้าพเจ้านัน่เองเป็นผู้กระทํา 

 “ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่ง คือเม่ือใดท่ีข้าพเจ้าตัง้ใจจะกระทําความดี ความชัว่ก็พร้อมท่ีจะผดุขึน้ 

เพราะว่าส่วนลกึในใจของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าช่ืนชมในธรรมบญัญัติของพระเจ้า แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของ

ข้าพเจ้า ซึ่งต่อสู้กบักฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และชกันําให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บงัคบักฎแห่งบาป ซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า โอยข้าพเจ้า

เป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนีซ้ึง่เป็นของความตายได้ ข้าพเจ้าขอบพระคณุพระเจ้า โดยทาง

พระเยซคูริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 

 “ฉะนัน้ทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าเช่ือฟังกฎของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนือ้หนงัของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาส

ของกฎแหง่บาป” (โรม 7:14-25 NIV) 

 หลายคนโต้เถียงกนัว่าบทนีห้มายถึงผู้ ท่ีไม่ได้บงัเกิดใหม่หรือผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่กนัแน่ อาจเป็นได้ว่าเปาโลอ้างถึงเวลาก่อนท่ี

เขาจะมาเช่ือพระคริสต์ แต่ก็อาจจะหมายถึงธรรมชาติเนือ้หนงัของเปาโลว่าจะเป็นเช่นไรหากไม่มีสิ่งใดมาควบคมุ อย่างไรก็ตาม 

ข้อความนีก้ล่าวถึงความล้มเหลวของบุคคลท่ีเป็นคนดีและจริงใจซึ่งพยายามใช้ชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้าโดยไม่พึ่งพาอํานาจของพระ

วิญญาณ ดงันัน้ ข้อความนีจ้ึงประยกุต์ใช้ได้กบัทกุคน ไม่ว่าจะบงัเกิดใหม่หรือไม่ได้บงัเกิดใหม่ท่ีพยายามใช้ชีวิตบริสทุธิด้วย์ กําลงั

มนษุย์ของตนเองและเช่ือฟังกฎเกณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว ดงันัน้ ข้อความนีจ้ึงเป็นคําเตือนแก่คริสเตียนทัง้หลายว่าถ้าพึ่งพาเนือ้

หนงั เราก็จะล้มเหลวและกลบัคืนสูค่วามบาป 

 โรม 7 ไม่ได้แสดงถึงรูปแบบชีวิตคริสเตียนโดยเห็นได้จากโรม 6 และ 8 ในโรม 7:24 เปาโลถามว่าใครจะช่วยให้พ้นจาก

ธรรมชาติความบาปได้ ใน 7:25 เม่ือไตร่ตรองถึงคําตอบแล้ว เขาก็ขอบคุณพระเจ้า เขาจบบทนีโ้ดยสรุปเก่ียวกับอํานาจของ

ธรรมชาติความบาป ในโรม 8 เปาโลตอบคําถามในบทท่ี 7 นั่นคือ เราสามารถเอาชนะกฎแห่งความบาปได้ด้วยกฎของพระ

วิญญาณ 

 เอฟ เอฟ บรูซ อธิบายไว้เป็นอย่างดีใน The Tyndale New Testament Commentaries ว่า “ข้าพเจ้าจะมีไม่

ความสามารถเลยตราบเท่าท่ีเป็น ‘ตวัของข้าพเจ้าเอง‘ นั่นคือ ข้าพเจ้าต่อสู้สงครามด้วยกําลงัของตนเอง...ทัง้นี ้ขอเน้น ‘ตวัของ

ข้าพเจ้าเอง‘ (autos ego) ‘ตวัของข้าพเจ้าเอง‘ นัน่แหละท่ีประสบกบัความพ่ายแพ้และความผิดหวงันี ้แต่ ‘ข้าพเจ้า‘ ในฐานะคริส

เตียน ไม่ได้เป็นเพียง ‘ข้าพเจ้าเอง’ ‘กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์‘ ได้เข้ามาอยู่ภายในข้าพเจ้า และพระวิญญาณ

และฤทธิอํานาจของพระองค์์ ทําให้เกิดความแตกต่างเป็นอย่างมาก”1 ในทํานองเดียวกนั เม่ือเปาโลกล่าวว่า “สิ่งท่ีท่านทัง้หลาย

ปรารถนาทําจงึกระทําไมไ่ด้” ในกาลาเทีย 5:17 เขาหมายความวา่สิง่นีเ้ป็นความจริงตราบเท่าท่ีเราดําเนินชีวิตตามเนือ้หนงั ข้อ 16, 

                                                           
๒ เม่ือกลา่วถึงกฎทางศีลธรรมหรือธรรมบญัญตัิทางศีลธรรม หมายถงึธรรมบญัญตัิของพระเจ้าท่ีเก่ียวข้องกบัความบริสทุธ์ิ 
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18 และ 22 แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ เราสามารถเอาชนะตณัหาและการงานของเนือ้หนงัได้อย่าง

แน่นอน 

 

อาํนาจเหนือธรรมชาตคิวามบาป 
 แม้ว่าหลกัการของความบาปยงัคงมีอยู่ในผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่แล้ว แต่เขาสามารถเอาชนะหลกัการนัน้ได้ด้วยฤทธิเดชแห่ง์

พระวิญญาณ โรม 6 เน้นวา่คริสเตียนจะต้องไม่ทําความบาป โรม 7 เตือนว่าคริสเตียนไม่สามารถเช่ือฟังบญัชานีไ้ด้โดยพึง่พาธรรม

บญัญัติ จิตใจของเขา หรือเนือ้หนงัของเขา (ธรรมชาติความบาป) บทท่ี 8 อธิบายว่าคริสเตียนสามารถปฏิบติัตามบญัชานีไ้ด้ด้วย

การดําเนินตามพระวิญญาณเทา่นัน้ ไมใ่ช่ดําเนินตามเนือ้หนงั 

 กฎของพระวิญญาณไม่ได้ทําลายกฎแห่งความบาป แต่เอาชนะกฎแห่งความบาปนัน้ ลองเปรียบเทียบกบัอิทธิพลของ

แรงโน้มถ่วงท่ีมีตอ่นกบิน ตราบเทา่ท่ีนกกระพือปีก กฎแอโรไดนามิกส์๓จะช่วยให้นกเอาชนะกฎของแรงโน้มถ่วงได้ และทําให้นกบิน

อยูไ่ด้ อย่างไรก็ตาม แรงโน้มถ่วงไม่ได้ถกูทําลายไป ถ้านกหบุปีก แรงโน้มถ่วงท่ีมีอยู่จะทําให้นกตกลงสูพื่น้ ในทํานองเดียวกนั คริส

เตียนท่ีบงัเกิดใหม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เหนือความผิดบาปได้เพราะกฎของพระวิญญาณในตวัเขามีอํานาจเหนือกฎแห่งความบาป 

อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาไม่ดําเนินตามพระวิญญาณ กฎแห่งความบาปซึ่งยงัไม่ได้ถกูทําลายลงไปจะมีอํานาจขึน้ใหม่และดึงเขากลบั

ไปสูค่วามบาป 

 คริสเตียนได้รับอํานาจเหนือธรรมชาติความบาปเพราะพระเยซูเสด็จมาเพ่ือช่วยให้รอดจากความบาป (มทัธิว 1:21) ถ้า

เราไมไ่ด้รับความรอดจากการเป็นทาสของความบาปเม่ือมาเช่ือพระเจ้า แล้วเราจะได้รับความรอดในลอดีตและปัจจบุนัเหมือนเช่น

ท่ีพระคมัภีร์กลา่วไว้ได้อยา่งไร 

 ในฐานะผู้ เช่ือท่ีได้บงัเกิดใหม่แล้ว เรามีเสรีภาพจากความบาป นัน่คือ มีอํานาจในการเลือกท่ีจะไม่ทําบาป “พระเยซูตรัส

ตอบเขาทัง้หลายว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ทุกคนท่ีทําบาปก็เป็นทาสของบาป ทาสมิได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไป บุตร

ต่างหากอยู่ตลอดไป เหตฉุะนัน้ถ้าพระบตุรทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ” (ยอห์น 8:34-36) “เราทัง้หลายรู้

แล้วว่า ตวัเก่าของเรานัน้ได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพ่ือตวัท่ีบาปนัน้จะถูกทําลายให้สิน้ไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีก

ต่อไป...เหมือนกนัเช่นนัน้แหละ ท่านทัง้หลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกบัพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เหตฉุะนัน้

อย่าให้บาปครอบงํากายท่ีต้องตายของท่าน ซึ่งทําให้ต้องเช่ือฟังตัณหาของกายนัน้ อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็น

เคร่ืองใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า...เพราะว่าบาปจะครอบงําท่านทัง้หลายต่อไปก็หามิได้...แต่จง

ขอบพระคณุพระเจ้า เพราะว่าเม่ือก่อนนัน้ท่านเป็นทาสของบาป แต่บดันีท้่านมีใจเช่ือฟังหลกัคําสอนนัน้ซึง่ทรงให้ครอบครองท่าน 

เม่ือทา่นพ้นจากบาปแล้ว ทา่นก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรม...แต่เด๋ียวนีท้่านทัง้หลายพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลบัมา

เป็นทาสของพระเจ้าแล้ว ผลสนองท่ีท่านได้รับก็คือการชําระให้บริสทุธ์ิ และผลสดุท้ายคือชีวิตนิรันดร์” (โรม 6:6-7, 11-14, 17-18, 

22) 

 โรม 6 กล่าวถึงวิธีเอาชนะความบาปสามขัน้ตอนได้แก่ (1) รู้ ว่าเราเป็นใครและเกิดอะไรขึน้กบัเรา รู้ว่าเม่ือเราได้บงัเกิด

ใหม ่เราได้ตายตอ่ความบาป และรู้วา่ความบาปไมมี่อํานาจเหนือเรา (2) ถือ [ว่าเราไดต้ายต่อบาป] เช่นนัน้แล้วจึงประพฤติตนราว

กบัว่าเราตายต่อบาปและบาปไม่มีอํานาจเหนือเรา (3) ยอมจํานน ต่อพระเจ้า ทิง้นิสยัท่ีเป็นความบาปและกระทําตามนํา้พระทั

ของพระเจ้าตามท่ีพระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณของพระองค์ทรงเผยให้เราเหน็ เราจะศกึษาขัน้ตอนเหลา่นีเ้พิ่มเติม 

 เม่ือบงัเกิดใหม่ มนุษย์เก่าตายไปอย่างแท้จริง นั่นคือว่า เราตายต่อความบาป ในข้อความนี ้มนุษย์เก่าไม่ได้หมายถึง

ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเต็มด้วยความบาป แต่หมายถึงวิถีชีวิตท่ีเป็นบาปหรืออํานาจของความบาป พระเจ้าไม่ได้ทรงทําลาย

ธรรมชาติความบาปเม่ือเรามาเช่ือพระองค์ แต่ทรงทําลายอํานาจหรือการครอบงําของความบาปท่ีมีเหนือเรา หากเราซึ่งเป็นคริส

                                                           
๓ วิชาว่าด้วยกําลงัและการเคล่ือนไหวของอากาศ 



 9 

เตียนทําความบาป ก็เป็นเพราะเราเลือกท่ีจะทําบาป ไม่ใช่เพราะเราถกูบงัคบัให้ทําเช่นนัน้ ถ้าเราทําบาป เราเต็มใจยอมจํานนต่อ

หลกัการท่ีไม่มีอํานาจเหนือเราอย่างแท้จริง เราจะต้องตระหนกัถึงความจริงเก่ียวกบัเสรีภาพของเราและประพฤติตามเสรีภาพนัน้ 

เราจะต้องถือว่าเราตายตอ่ความบาปแต่มีชีวิตต่อพระเจ้า เจอร์ร่ี บริดเจ็จส์ชาวคณะนาวิเกเตอร์ อธิบายว่า “ตอนนีเ้ม่ือเราตายต่อ

ความบาปแล้ว นัน่คือ ตายต่อการปกครองและครอบงําของความบาป เราจะต้องถือว่าเป็นเช่นนัน้จริง เราจะต้องระลกึว่าเราไม่ได้

เป็นทาสอีกต่อไป เราสามารถยืนหยดัต่อสู้ความบาปและบอกว่า’ไม่’ ต่อบาปได้ ก่อนหน้านี ้เราไม่มีทางเลือก แต่ตอนนีเ้รามี

ทางเลือก เม่ือเราซึ่งเป็นคริสเตียนทําบาป เราไม่ได้ทําบาปในฐานะทาส แต่ในฐานะบคุคลผู้ มีเสรีภาพในการตดัสินใจ เราทําบาป

เพราะเราต้องการท่ีจะทําบาป”2 

 พระวิญญาณบริสทุธิทรงประทานฤทธิอํานาจแก่เราในการดําเนินชีวิตอย่าง์ ์ ถกูต้องและเป็นพยานท่ีมีชีวิตอยู่ท่ีแสดงว่า

พระเจ้าได้ทรงช่วยเราจากความผิดบาปอย่างแท้จริง “แต่ท่านทัง้หลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสทุธิจะ์ ์

เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทัง้หลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แคว้นยเูดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงท่ีสดุปลาย

แผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากฎแห่งบาปและความ

ตาย เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบญัญัติทําไม่ได้ เพราะเนือ้หนงัทําให้อ่อนกําลงัไปนัน้ พระเจ้าได้ทรงกระทําแล้ว โดยพระองค์ทรงใช้พระ

บุตรของพระองค์มา ในสภาพเสมือนเนือ้หนังท่ีบาป และเพ่ือไถ่บาป พระบุตรในเนือ้หนังจึงได้ทรงปรับโทษบาป เพ่ือสิ่งท่ีธรรม

บญัญัติสัง่ไว้ จะได้สําเร็จในตวัเราทัง้หลาย ผู้ ไม่ดําเนินตามฝ่ายเนือ้หนงั แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:2-4) “จงดําเนินชีวิต

ตามพระวิญญาณ อยา่สนองความต้องการของเนือ้หนงั” (กาลาเทีย 5:16) “เพราะพระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรง

เรียกเราให้เป็นคนบริสุทธ์ิ เหตุฉะนัน้คนท่ีปัดกฎนีท้ิง้มิได้ปัดมนุษย์ทิง้ แต่ได้ปัดพระเจ้าทิง้ และพระองค์เป็นผู้ประทานพระ

วิญญาณบริสทุธิของพระองค์ให้แก่ท่าน์ ” (1เธสะโลนิกา 4:7-8, NIV) เม่ือเราอนญุาตให้พระวิญญาณทํางานในเรา เราสามารถทิง้

งานท่ีชัว่ไป ทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้า และแสดงผลแหง่ความชอบธรรมได้ (กาลาเทีย 5:16-25; เอเฟซสั 4:21-24; ฟีลิปปี 

2:13) 

 บรูซให้ข้อคิดเห็นว่า “ความบริสทุธิของคริสเตียนไม่ใช่์ การท่ีบคุคลประพฤติตามกฎคําสัง่สอนภายนอกอย่างยากลําบาก 

แต่เป็นการท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิก่อให้เกิดผลของพระองค์ในชีวิตของเขา โดยก่อให้เกิดความเมตตาท่ีมีอยู่อย่างบริบรูณ์ในชีวิต

ของพระคริสต์ ธรรมบญัญติัสัง่ให้ดําเนินชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ แตไ่มมี่อํานาจในการทําให้เกิดชีวิตท่ีบริสทุธิได้ เพราะ์ มนษุย์ไม่มีปัจจยัเพียง

พอท่ีจะทําให้เกิดชีวิตเช่นนัน้ได้ แต่สิ่งท่ีธรรมบัญญัติไม่มีอํานาจท่ีจะทําได้ พระเจ้าได้ทรงกระทําแล้ว...สิ่งท่ีธรรมบัญญัติได้

กําหนดให้กระทําเพ่ือปฏิบติัตามนํา้พระทยัของพระเจ้าตอนนีม้ีอยูใ่นชีวิตของผู้ ที่พระวิญญาณบริสทุธิทรงเป็นผู้ควบคมุ แล์ ะเป็

อิสระจากการเป็นทาสของคําสัง่เก่า พระบญัชาของพระเจ้ากลายเป็นการมอบอํานาจของพระเจ้า [ใหส้ามารถเชือ่ฟังได]้ ” 3 

 คริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม่จะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในความบาปอีกต่อไป และธรรมชาติใหม่ท่ีได้รับมานัน้ไม่สามารถทําความบาปได้ 

“ผู้ใดบงัเกิดจากพระเจ้า ผู้นัน้ไม่กระทําบาป เพราะสภาพของพระเจ้าดํารงอยู่กบัผู้นัน้และเขากระทําบาปไม่ได้ เพราะเขาเกิดจาก

พระเจ้า” คริสเตียนยงัคงมีความสามารถท่ีจะทําบาปได้ เหมือนยอห์นได้กลา่วไว้ในจดหมายบทท่ี 1 และ 2 แต่ธรรมชาติท่ีบงัเกิด

ใหมค่วบคมุเขาไมใ่ห้มีนิสยัทําบาป ตราบใดท่ีเขาอนญุาตให้พระวิญญาณนําเขา เขาจะไมทํ่าความบาป 

 

เราต้องไม่ทาํบาป 
 เพราะคริสเตียนมีอํานาจเหนือความบาป เราต้องไม่ทําบาป “ถ้าเช่นนัน้แล้ว เราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไป 

เพ่ือให้พระคณุมีมากย่ิงขึน้หรือ อย่าให้เป็นอย่างนัน้เลย พวกเราท่ีตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้...ถ้าเช่นนัน้จะ

เป็นอยา่งไรตอ่ไป เราจะทําบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบญัญัติ แต่อยู่ใต้พระคณุกระนัน้หรือ ก็อย่าให้เป็นอย่างนัน้เลย” (โรม 6:1-2, 

15) “ลกูของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านีถ้ึงท่านทัง้หลาย เพ่ือท่านจะได้ไม่ทําบาป” (1ยอห์น 2:1) พระวิญญาณทรง

ให้เรามีความสามารถในการดําเนินชีวิตอย่างเช่ือฟัง แต่เรามีหน้าท่ีใช้อํานาจนี ้บริดเจ็จส์กล่าวว่า “ถ้ามีความสบัสนระหว่าง
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ศกัยภาพในการตอ่สู้ (ซึง่พระเจ้าทรงประทานให้) กบัความรับผิดชอบในการต่อสู้ (ซึง่เป็นของเรา) จะทําให้เกิดความหายนะในการ

ดําเนินชีวิตด้วยความบริสทุธิของเรา์ ” 4 

 ตามจริงแล้ว ถ้าคริสเตียนยงัคงใช้ชีวิตอยู่ในความบาปหรือปล่อยให้มีความบาปอยู่โดยไม่กลบัใจใหม่ เขาจะไม่ได้รับ

ความรอดในชีวิตหน้า ด้วยวิถีชีวิตท่ีอยู่ในความบาปและไม่สตัย์ซ่ือ เขาจะเสียความรอดท่ีเขาได้รับเม่ือเขากลบัใจใหม่และมีความ

เช่ือในตอนเร่ิมต้นนัน้ ประเดน็ตอ่ไปนีแ้สดงถงึข้อเทจ็จริงนี ้

• การทดสอบว่าเรารู้จกัพระเจ้า มีความรักของพระองค์และติดสนิทอยู่กบัพระองค์หรือไม่ดไูด้จากเราปฏิบติัตามบญัญัติ

ของพระองค์และใช้ชีวิตเหมือนเช่นพระคริสต์หรือไม ่(1ยอห์น 2:3-6) 

• ผู้ ท่ีมีพระวิญญาณทรงนําเป็น (ยงัคงเป็น) บุตรของพระเจ้า (โรม 8:14) บุตรของพระเจ้าท่ีกบฏต่ออํานาจของพระองค์

ไมใ่ช่ “ไมไ่ด้บงัเกิด” แตพ่ระเจ้าจะไมย่อมรับเขาและไมใ่ห้มรดกแก่เขา 

• ธรรมท่ีแท้จริงคือการท่ีเราไม่มีมลทินจากโลกนี ้(ยากอบ 1:27) และพระเจ้าจะทรงมีคริสตจกัรท่ีไม่มีตําหนิริว้รอย (เอเฟ

ซสั 5:27) 

• เราจะต้องเอาชนะการทดลอง ความบาป และสิง่ตา่งๆ ของโลกนีเ้พ่ือรับเอารางวลันิรันดร์ (วิวรณ์ 2:1-29; 3:1-22; 21:7) 

• เราจะต้องชําระตวัเราให้ปราศจากมลทินทกุอยา่งของเนือ้หนงัและวิญญาณจิต และให้มีความบริสทุธิครบถ้วนโด์ ยความ

เกรงกลวัพระเจ้า (2โครินธ์ 7:1) 

• เราจะต้องดําเนินชีวิตอยูใ่นความบริสทุธิเพ่ือท่ีจะได้เหน็องค์พระผู้ เป็นเจ้า ์ (ฮีบรู 12:14; 1เปโตร 1:15-16) 

• พระเยซูคริสต์มีชีวิตท่ีบริสทุธิและปราศจากบาป์ เพ่ือเป็นตวัอย่างแก่เรา (1เปโตร 2:21-24) เรามีพระคริสต์ในเราเพ่ือ

ก่อให้เกิดชีวิตของพระองค์ในเราได้ (กาลาเทีย 2:20; โคโลสี 1:27) 

• เรามีความมัน่ใจท่ีจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เม่ือใจของเราไม่ได้กลา่วโทษเราเท่านัน้ (1ยอห์น 3:21) เราจะมีความมัน่ใจถ้าเรา

ปฏิบติัตามบญัญัติของพระองค์และทําตามนํา้พระทยัของพระองค์ (1ยอห์น 3:22) ถ้าเราทําความบาปและไม่กลบัใจใหม่ ใจของ

เราจะกลา่วโทษเราและทําให้เรารู้สกึผิด 

• คริสเตียนท่ีไม่กลบัใจใหม่ไม่สามารถรับแผ่นดินของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์ได้ (1โครินธ์ 6:9-10; กาลาเทีย 5:19-21; 1

ยอห์น 3:15; วิวรณ์ 21:8) 

• ผู้ ท่ีบังเกิดใหม่จะต้องดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความเช่ือ นั่นคือ เช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าเพ่ือรับความรอดในท่ีสุด 

“เพราะว่าในข่าวประเสริฐนัน้ ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สําแดงออก โดยเร่ิมต้นก็ความเช่ือ สดุท้ายก็ความเช่ือ ตามท่ีพระ

คมัภีร์มีเขียนไว้วา่ คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ดยความเช่ือ” (โรม 1:17) “เพราะวา่ถ้าทา่นทัง้หลายดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนือ้หนงั

แล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณ ท่านได้ทําลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดํารงชีวิตได้” (โรม 8:13) “เหตุ

ฉะนัน้จงพิจารณาดทูัง้พระเมตตาและความเข้มงวดของพระเจ้า คือพระองค์ทรงเข้มงวดกบัคนเหลา่นัน้ท่ีหลงผิดไปแต่พระองค์ทรง

พระเมตตาทา่น ถ้าวา่ทา่นจะดํารงอยูใ่นพระเมตตานัน้ตอ่ไป มิฉะนัน้ก็จะทรงตดัทา่นออกเสียด้วย” (โรม 11:22) “จงเอาใจใสท่ัง้ตวั

ทา่นและคําสอนของทา่น จงยดึข้อท่ีกลา่วนีใ้ห้มัน่ เพราะเม่ือกระทําดงันัน้ ท่านจะช่วยทัง้ตวัท่านเองและคนทัง้ปวงท่ีฟังท่านให้รอด

ได้” (1ทิโมธี 4:16) “เพราะเรามีสว่นร่วมกบัพระคริสต์ ถ้าเราเพียงแต่ยดึความไว้วางใจท่ีเรามีอยู่ ในตอนต้นไว้ให้มัน่คงจนถึงท่ีสดุ” 

(ฮีบรู 3:14) “เหตฉุะนัน้ ขอให้เราทัง้หลายพยายามท่ีจะได้เข้าสูก่ารพํานกันัน้ เพ่ือจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ ใดหลงไปเหมือนคนท่ีไม่เช่ือฟัง

เหลา่นัน้” (ฮีบรู 4:11) (ดมูทัธิว 10:22; 1โครินธ์ 9:27; 15:2; ฟีลปิปี 2:12; 1เธสะโลนิกา 5:8; 2เปโตร 1:10) 

• บตุรของพระเจ้าจะเสียความรอดของตนไปถ้าทําความบาปแล้วไม่กลบัใจใหม่ หรือปลอ่ยให้มีความไม่เช่ืออยู่ในชีวิตของ

เขาเม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จมารับเขา “เขาจะต้องถกูตําหนิ เพราะเขาได้ละเมิดคําปฏิญาณเดิมของเขา” (1ทิโมธี 5:12) “แต่คน

ชอบธรรมของเรานัน้จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความเช่ือ และถ้าความเช่ือของเขาเส่ือมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนัน้เลย แต่ท่าน

ทัง้หลายไม่ใช่คนท่ีเส่ือมถอย และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นคนท่ีเช่ือมั่น จึงทําให้ชีวิตปลอดภัย” (ฮีบรู 10:38-39) “พ่ีน้องของ
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ข้าพเจ้า ถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริง และผู้ ใดชกัจงูเขาให้เขากลบัใจเสียใหม่ จงให้ผู้นัน้รู้เถิดว่า ผู้ ท่ีช่วยคนบาป

คนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของเขานัน้ ก็ได้ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากความตาย และได้กําจดับาปเสียมากมาย” (ยาก

อบ 5:19-20) “เพราะว่าถ้าหลงัจากท่ีเขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนีแ้ล้ว ด้วยการท่ีเขาได้รู้จกัพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้า

และผู้ช่วยให้รอด เขากลบัเก่ียวข้องและพา่ยแพ้แก่การชัว่นัน้อีก บัน้ปลายของเขาก็กลบัชัว่ร้ายย่ิงกว่าตอนต้น เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้

รู้จกัทางชอบธรรมนัน้เสียเลย ก็ยงัจะดีกว่าท่ีเขาได้รู้แล้ว แต่กลบัหนัหลงัให้พระบญัญัติอนับริสทุธ์ิท่ีได้ทรงโปรดมอบให้แก่เขานัน้” 

(2เปโตร 2:20-21) (ด ูกาลาเทีย 5:4; ฮีบรู 6:4-6; 12:15; 2เปโตร 2:1; วิวรณ์ 3:5; 22:19) ตวัอย่างของผู้ ท่ีหนัหลงัไปจากพระเจ้า

และไม่กลบัใจใหม่ได้แก่ ซาอลู (1ซามเูอล 16:14; 18:12; 28:16) ยดูา (กิจการ 1:15-20, 25; สดดีุ 69:25; 28) อานาเนียและสปัฟี

รา (กิจการ 5:1-11) และเดมาส (ฟีเลโมน 24; 2ทิโมธี 4:10) 

• แม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดมาแยกเราออกจากพระเจ้าได้ (ยอห์น 10:28-29; โรม 8:35-39) แต่ตวัเราเองสามารถเลือกท่ีจะทิง้

พระองค์ไปเหมือนกบัท่ีเราเลือกท่ีจะมาหาพระองค์ เราตดัสนิใจวา่จะติดสนิทอยู ่(คงอยู)่ กบัพระองค์หรือไม ่(ยอห์น 15:1-10) 

• เม่ือคริสเตียนทําบาป เราได้อนญุาตให้ธรรมชาติความบาปและผีมารเป็นผู้ นํา พระเจ้าไม่ได้ทดลองให้ใครทําบาป และ

บาปไมไ่ด้มาจากพระเจ้า (ยากอบ 1:13) ผู้ ท่ีทําบาปเป็นทาสของบาปและผีมาร (ยอห์น 8:34; โรม 6:16; 1ยอห์น 3:8) สถานการณ์

นีอ้าจเป็นเพียงชัว่คราวหรือถาวร 

• กลา่วง่ายๆ คือ คริสเตียนมีทางเลือกสองทาง คือ เราสามารถดําเนินตามเนือ้หนงัซึง่นําไปสูค่วามบาปและความตาย หรือ

สามารถดําเนินตามพระวิญญาณซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมและชีวิตนิรันดร์ได้ (โรม 8:5-14; กาลาเทีย 5:16-25) เม่ือเปาโล

ตกัเตือนผู้ ท่ีเช่ือไมใ่ห้คงอยู่ในความบาป เขาเตือนว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือ

ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซคูริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23) 

 

ถ้าเราทาํบาป เราต้องกลับใจใหม่ 
 แม้ว่าคริสเตียนต้องไม่ทําบาป แต่ถ้าเราทําบาป เราจะได้รับการให้อภยัเม่ือกลบัใจใหม่ สิ่งท่ีเลวร้ายย่ิงกว่าความบาปคือ

การไม่ยอมท่ีจะสารภาพความบาป พระเจ้าทรงสามารถช่วยคนบาปได้ แต่พระองค์จะไม่ทรงช่วยผู้ ท่ีไม่ยอมสารภาพความบาป 

“ถ้าผู้ ใดทําบาป เราก็มีพระองค์ผู้ทลูขอพระบิดาเพ่ือเรา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเท่ียงธรรมนัน้” (1ยอห์น 2:1) “ถ้าเราสารภาพบาป

ของเราพระองค์ทรงสตัย์ซ่ือและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้สิน้” (1ยอห์น 

1:9) 

 ความชอบธรรมท่ีมีอยู่ก่อนจะไม่ปกคลมุความบาปนัน้ “แต่เม่ือคนชอบธรรมหนักลบัจากความชอบธรรมของตวั และ

กระทําความบาปชัว่ และกระทําสิ่งลามกเช่นเดียวกบัท่ีคนอธรรมได้กระทํา ผู้นัน้สมควรจะมีชีวิตอยู่หรือ การชอบธรรมซึ่งเขาได้

กระทํามาแล้วนัน้จะมิได้จดจําไว้อีกเลย เขาจะต้องตายด้วยความทรยศ ซึง่เขาได้กระทําไว้และบาปซึ่งเขาได้กระทําไป เขาจะต้อง

ตาย” (เอเสเคียล 18:24) 

 พระคณุของพระเจ้าไม่ได้ปกคลมุความบาปนัน้โดยทนัทีหากไม่มีการกลบัใจใหม่อย่างแท้จริง (โรม 6:1-2, 15-16, 23) 

องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้คริสเตียนท่ีทําความบาปกลบัใจใหม่เป็นพิเศษ “เหตฉุะนัน้จงระลกึถึงสภาพเดิมท่ีเจ้าได้หลน่จาก

มาแล้วนัน้ จงกลบัใจเสียใหมแ่ละประพฤติตามอยา่งเดิม มิฉะนัน้เราจะมาหาเจ้า และจะยกคนัประทีปของเจ้าออกจากท่ี เว้นไว้แต่

เจ้าจะกลบัใจใหม”่ (วิวรณ์ 2:5) (ด ูวิวรณ์ 2:16; 2:21-22; 3:2-5; 3:19) 

 ถ้าเราใช้ชีวิตเพ่ือพระเจ้าอย่างแท้จริง การทําความบาปจะเป็นความพลาดพลัง้และความผิดปกติเพียงชั่วคราวท่ีสุด 

เม่ือคริสเตียนท่ีอทุิศตวัหลงทําความบาปชัว่คราว โดยปกติเขาจะกลบัใจใหม่ในทนัทีและได้รับการให้อภยัในทนัที การกลบัใจใหม่

คือการเสียใจอย่างชอบพระทยัพระเจ้าและเสียใจต่อสิ่งท่ีได้ทําลงไป รวมทัง้มีความต้องการและตัง้ใจท่ีจะไม่ทําความบาปนัน้อีก 

(สภุาษิต 28:13; 2โครินธ์ 7:10) 
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 เม่ือคริสเตียนทําความบาป พระคมัภีร์กลา่ววา่ โดยทัว่ไปพระเจ้าทรงให้โอกาสและเวลาในการกลบัใจใหม่ (โรม 2:4; 2เป

โตร 3:9; วิวรณ์ 2:21) 

 พระคมัภีร์ยงัสอนอีกว่าผู้ ท่ีหนัหลงัไปจากพระเจ้าสามารถกลบัตัง้ตวัใหม่ได้ (ยากอบ 5:19-20; 2เปโตร 3:9; วิวรณ์ 2:15) 

ข้อความเช่นฮีบรู 6:4-6 และ 10:26-31 ไม่ได้ขดัแย้งกบัความจริงนี ้แต่สอนว่า (1) ถ้าเราไม่ยอมรับความตายท่ีไถ่บาปของพระเยซ ู

เราก็ไม่มีทางรอดอ่ืนใดอีก (2) ผู้ ท่ีหนัหลงัไปจากพระเจ้าอาจทําให้ใจของตนแข็งกระด้างจนเช่ือการหลอกลวง หรือไม่ยอมรับงาน

ของพระวิญญาณ จนถงึจดุท่ีพระเจ้าไมท่รงสามารถช่วยเหลือเขาได้อีกตอ่ไป และเขาไมอ่าจได้รับความรอดได้ในสภาพเช่นนัน้ 

 

ความเช่ือม่ันในความรอด 
 เราจะต้องไม่ใช้ชีวิตด้วยความกลวัการกล่าวโทษสําหรับบาปท่ีทําโดยท่ีไม่รู้ ไม่มีความบาปใดท่ีเราจะกระทําโดยท่ีเป็น

ความบังเอิญทัง้หมด ยากอบ 4:17 กล่าวว่าการรู้ท่ีจะกระทําดีแต่ไม่ทําเป็นความบาป แสดงให้เห็นว่า บางครัง้ เราไม่ต้อง

รับผิดชอบสิ่งท่ีไม่ได้กระทําเพราะความไม่รู้ อย่างไรก็ตาม ความไม่รู้ไม่เป็นข้อแก้ตวัเม่ือพระวจนะของพระเจ้าได้กลา่วถึงเร่ืองนัน้

เอาไว้ เราควรจะอธิษฐานเพ่ือท่ีพระเจ้าจะทรงเปิดเผยสิง่อนัไมเ่ป็นท่ีพอพระทยัท่ีซอ่นอยูใ่นชีวิตของเรา และพระองค์จะทรงเปิดเผย

ให้เราทราบ (สดดีุ 19:12-13; 139:23-24) ถ้าเราจะไวต่อพระวิญญาณของพระเจ้า พระองค์จะทรงสอนเราและให้ความเช่ือถือกบั

เราในเร่ืองความบาป (ยอห์น 16:8, 13) 

 เรามีความเช่ือมัน่ในความรอดได้ เรารู้ด้วยความแน่ใจได้ว่าเราได้รับความรอด (โรม 8:14-16) เราสามารถรู้ด้วยความ

แน่ใจวา่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ถ้าเราคงมีความเช่ือในพระคริสต์และความรักต่อพระเจ้า (โรม 5:8-11; 8:28-39) ตราบเท่าท่ีเราติด

สนิทอยูก่บัพระคริสต์ ไมมี่สิง่ใดสามารถแยกเราออกจากพระองค์หรือทําให้เราเสียความรอดไปได้ (ยอห์น 15:1-10; โรม 8:35-39) 

 

ความบาปคืออะไร 
 ความบาปเป็นทัง้ธรรมชาติและการกระทํา ดงัท่ีได้อธิบายไปแล้วในบทนี ้ธรรมชาติความบาปเป็นภาวะท่ีถกูบีบบงัคบัให้

ทําความบาปซึ่งเราได้รับมา มีเพียงพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านัน้ท่ีจะเอาชนะธรรมชาตินัน้ได้ พระคมัภีร์อธิบายการกระทํา

ความบาปออกเป็นอยา่งน้อยสามทางได้แก่ 

(1) “ผู้ ท่ีกระทําบาปก็ประพฤติผิดธรรมบญัญัติ บาปเป็นสิ่งท่ีผิดธรรมบญัญัติ” (1ยอห์น 3:4) การไม่เช่ือฟังบญัญัติของ

พระเจ้าเป็นความบาป ไมว่า่จะเป็นการกระทําในสิง่ท่ีห้ามหรือไมก่ระทําในสิง่ท่ีต้องทํา 

(2) “การกระทําใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากความเช่ือมัน่ก็เป็นบาปทัง้สิน้” (โรม 14:23) สิ่งท่ีขดักบัความเช่ือมัน่ในพระเจ้าเป็น

ความบาป ถ้าเราเช่ือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถกูต้องหรือมีความสงสยัเก่ียวกบัสิ่งนัน้ แต่ทําสิ่งนัน้ เราก็ได้ทําสิ่งท่ีขดักบัสิ่งท่ีเราเช่ือว่า

เป็นนํา้พระทยัของพระเจ้า นัน่คือ เราแสดงถงึความตัง้ใจที่จะไมเ่ชื่อฟังนํา้พระทยัของพระเจ้า ทศันคติ๔เช่นนีเ้ป็นความบาป 

แม้ว่าการกระทํานัน้อาจไม่ใช่ความบาปสําหรับคนอ่ืน แต่เป็นสิ่งผิดสําหรับเราเพราะเราละเมิดจิตสํานึกของเราและขดัแย้งกบั

หลกัการของความเช่ือ 

(3) “เหตฉุะนัน้ผู้ ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทํา คนนัน้จึงมีบาป” (ยากอบ 4:17) ข้อนีอ้้างถึงทางเลือกระหว่าง

ศีลธรรมและการผิดศีลธรรม หรือทางเลือกระหวา่งการเช่ือฟังและไม่เช่ือฟังบญัญัติอย่างหนึ่งอย่างใดของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ว่าทกุ

การกระทําท่ีไมใ่ช่การทําสิง่ดีหรือสิง่ท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์หนึง่สถานการณ์ใดเป็นความบาป (1โครินธ์ 7:26-28) 

 การทดลองไม่ใช่ความบาป เพราะพระคริสต์ถูกทดลองแต่ไม่ได้กระทําบาป (มทัธิว 4:1-11) การทดลองจะทําให้เกิด

ความบาปเม่ือเรายอมรับการทดลองนัน้และยอมตอ่การทดลองนัน้ ไมว่า่จะด้วยใจหรือร่างกาย (ยากอบ 1:12-16) 

                                                           
๔ ทศันคติ (ทรรศนะ) หมายถึง แนวความคดิเห็น ทัง้นี ้ยงัรวมถึง ท่าทาง พฤติกรรม และการแสดงออกของอารมณ์ อีกด้วย 
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 ไม่ใช่ว่าข้อผิดพลาด ความผิด หรือข้อบกพร่องส่วนตวัเป็นความบาปทางศีลธรรม แม้ว่าบางครัง้เราจะถือว่าสิ่งเหล่านัน้

เป็น “ความบาป” ก็ตาม เราจะต้องพยายามปรับปรุงในด้านเหล่านี ้ทลูขอให้พระเจ้าช่วยเหลือและให้อภยัเรา และขอให้ผู้ อ่ืนยก

โทษให้เรา แตส่ิง่เหลา่นีไ้มไ่ด้เป็นสิง่ผิดศีลธรรมหรือเป็นความบาปเสมอไป ตวัอย่างเช่น เปาโลขอให้ชาวโครินธ์ให้อภยัเขาถ้าการท่ี

เขาปฏิเสธไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพวกเขาเป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะสม (2โครินธ์ 12:13) ตวัอย่างอ่ืนๆ เช่น ความหยาบคาย การ

นอนมากเกินไป การสายจนเป็นนิสยั และการไมมี่ความรู้สกึเหน็ใจในบางครัง้ 

 

ความบาปและพระคุณ 
 พระคณุทําให้เกิดการให้อภยัความบาปท่ีกลบัใจใหม่ทกุอย่าง ไม่ได้ให้อภยัความบาปท่ีไม่กลบัใจใหม่ นัน่คือ พระคณุทํา

ให้เกิดการให้อภยัความบาปท่ีกระทําหลงัจากการบงัเกิดใหม ่แตเ่ม่ือกลบัใจใหมเ่ทา่นัน้ 

 หลงัจากบงัเกิดใหม่ พระคณุทําให้เรามีความต้องการและมีอํานาจในการกระทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าและใช้ชีวิ

ด้วยความบริสทุธิ ์ (ฟีลิปปี 2:13) พระคณุไม่ใช่วิถีทางท่ีพระเจ้ามองข้ามความบาปในชีวิตของคริสเตียนท่ี “ช่วยตนเองไม่ได้” ไม่ได้

อนญุาตให้เราคงอยู่ในความบาป (โรม 6:1-2, 15-16) ตามจริงแล้ว พระคณุสอนเราให้ปฏิเสธสิ่งท่ีไม่ชอบพระทยัพระเจ้าและ

ตณัหาทางโลก และใช้ชีวิตในโลกนีอ้ยา่งมีสติ ชอบธรรมและตามพระทยัพระเจ้า (ทิตสั 2:11-12) 

 ความรอดอนัเกิดจากพระคณุของพระเจ้าเป็นสิ่งรักษาสิ่งชัว่ทกุอย่างของความบาป พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราให้ประพฤติ

ปราศจากบาปและมีจิตวิญญาณปราศจากบาป ไม่ได้เพียงปกคลมุความบาป แต่ช่วยให้ผู้ ท่ีกลบัใจใหม่หลีกเล่ียงโทษของความ

บาป และเร่ิมชีวิตใหม่ท่ีเป็นอิสระจากอํานาจของความบาป พระคณุเดียวกันนีย้้อนกลบัไปให้อภัยความบาปในอดีตและย่ืนไป

ข้างหน้าเพ่ือป้องกนัและเอาชนะความบาปในอนาคต 

 โดยสรุป แนวทางสําหรับการใช้ชีวิตคริสเตียนมีสองประการได้แก่ (1) เราต้องไม่ทําบาป (2) ถ้าเราทําบาป เราต้อง

สารภาพบาปต่อพระเจ้าและรับใช้พระองค์จากเวลานัน้ต่อไป ความรอดอนัเกิดจากพระคุณของพระเจ้าช่วยให้เกิดการให้อภัย

ความบาปและอํานาจในการใช้ชีวิตบริสทุธ์ิได้ 
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2 หลักการทั่วไป 
เก่ียวกับความบริสุทธ์ิ 

 

 “จงอตุส่าห์ทีจ่ะอย่อย่างสงบกบัคนทัง้หลาย และอตุส่าห์ู ทีจ่ะไดใ้จบริสทุธ์ิ ซ่ึงถา้ใจไม่บริสทุธิก็จะไม่มีผใ้ด์ ู ไดเ้ห็นองค์พระ

ผเ้ป็นเจู้ าเลย” (ฮีบร ู 12:14) 

 การบงัเกิดใหม่เป็นประสบการณ์เร่ิมต้นของความรอด แต่งานแห่งความรอดไม่ได้จบลงตรงนัน้ พระเจ้าทรงเรียกคริส

เตียนให้ดําเนินชีวิตต่อไปในความบริสทุธ์ิ ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่จะต้องชําระตนอยู่เสมอ ทัง้นี ้จะเป็นเช่นนัน้ได้ก็เม่ือเรายอมจํานนต่อ

การนําและการควบคมุของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นประจําทกุวนั เราต้องบงัเกิดใหม่เพ่ือท่ีจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้า (ยอห์น 3:3-

5) และเราจะต้องดําเนินชีวิตในความบริสทุธิและการชําระตน์ เพ่ือให้ได้เห็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า (ด ูฮีบรู 12:14) “จงอตุส่าห์ท่ีจะมี

ชีวิตอยา่งสงบกบัคนทัง้หลาย และเป็นผู้บริสทุธิ ซึง่ถ้าไม่บริสทุธิ์ ์แล้วก็จะไม่มีผู้ ใดได้เห็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าเลย” (ฮีบรู 12:14, NIV) 

“จงอยู่อย่างสงบกบัคนทัง้หลาย และชําระตนเอง ซึ่งถ้าไม่ชําระตนแล้ว ก็จะไม่มีผู้ ใดได้เห็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าเลย” (ฮีบรู 12:14, 

American Standard Vesion) การบงัเกิดใหม่จะไม่มีค่าเป็นนิรันดร์ถ้าผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่ไม่ดําเนินชีวิตด้วยความเช่ือและใช้ชีวิตตาม

ธรรมชาติใหมข่องพระวิญญาณ โดยอนญุาตให้พระเจ้าทํางานแหง่ความรอดท่ีเร่ิมต้นขึน้เม่ือบงัเกิดใหมใ่ห้สําเร็จ 

 บทนีก้ล่าวถึงหลกัการพืน้ฐานเก่ียวกับความบริสทุธ์ิ และสรุปประเด็นสําคัญใน ค้นหาความบริสุทธ์ิ เพ่ือเป็นพืน้ฐาน

สําหรับเนือ้หาสว่นท่ีเหลือของหนงัสือเลม่นี ้

 

 

 

ความหมายของความบริสุทธ์ิ 
 พระเจ้าทรงบริสทุธ์ิ ความบริสทุธิเป็นลกัษณะ์ สําคญัในธรรมชาติของพระองค์ ความบริสทุธ์ิในความหมายเก่ียวเน่ืองกบั

พระเจ้าหมายถึงความไร้มลทินอย่างแท้จริงและความครบถ้วนทางศีลธรรม ความบริสุทธ์ิในความหมายเก่ียวเน่ืองกับมนุษย์

หมายถึงการปฏิบติัตามลกัษณะของพระเจ้า เราจะต้องบริสทุธิ เพราะพระเจ้าทรงบริสทุธิ ์ ์ (1เปโตร 1:15-16) ทัง้นี ้หมายความถึง

การคิดสิง่ท่ีพระเจ้าทรงคิด รักสิง่ท่ีพระองค์ทรงรัก เกลียดสิง่ท่ีพระองค์ทรงเกลียด กระทําสิง่ท่ีพระคริสต์จะกระทํา 

 ความบริสทุธิมีส่วนประกอบสองประการคือ ์ (1) การแยก จากความบาปและการอยู่ทางฝ่ายโลก และ (2) การอทิุศ ต่อ

พระเจ้าและนํา้พระทยัของพระองค์ “พระเจ้าตรัสว่า ‘เหตฉุะนัน้ เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านัน้ และจงแยกตวัออกจากเขา

ทัง้หลาย อยา่แตะต้องสิง่ซึง่ไมส่ะอาด แล้วเราจงึจะรับพวกเจ้าทัง้หลาย เราจะเป็นดงับิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบตุรชาย

บตุรหญิงของเรา’ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพทัง้สิน้ได้ตรัสดงันัน้ ดกู่อนท่านท่ีรัก เม่ือเรามีพระสญัญาเช่นนีแ้ล้ว ให้เราชําระตวัเราให้

ปราศจากมลทินทกุอย่างของเนือ้หนงั และวิญญาณจิต และจงทําให้มีความบริสทุธิครบถ้วนโดยความเกรงกลวัพระเจ้า์ ” (2โครินธ์ 

6:17-7:1) “พ่ีน้องทัง้หลาย ด้วยเหตุนีโ้ดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทัง้หลายให้ถวายตวัของ

ท่านแด่พระองค์ เพ่ือเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตอนับริสทุธิและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมสัการโดยวิญญาณจิตของท่าน์

ทัง้หลาย” (โรม 12:1-2) ความจริงของพระคริสต์คือ “ทิง้ตวัเก่าของท่าน ซึ่งคู่กบัวิถีชีวิตเดิมนัน้เสีย อนัจะเส่ือมเสียไปสู่ความตาย

ตามตณัหาอนัเป็นท่ีหลอกหลวง และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปล่ียนใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึน้ใหม่ตาม

แบบอยา่งของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสทุธิท่ีแท้จริง์ ” (เอเฟซสั 4:22-24, NKJV) 

 ความบริสทุธิหมายถึงเราไม่สามารถ์ รักระบบของโลกอนัไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า เป็นส่วนของระบบนัน้ ยึดติดกบัสิ่ง

สารพดัในโลก หรือมีสว่นในความเพลดิเพลินและกิจกรรมอนัเป็นบาปของโลก “ไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกบัโลกนัน้ คือการเป็นศตัรู

กบัพระเจ้า เหตฉุะนัน้ ผู้ ใดใคร่เป็นมิตรกบัโลก ผู้นัน้ก็ตัง้ตวัเป็นศตัรูกบัพระเจ้า“ (ยากอบ 4:4) “อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้า

ผู้ ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นัน้ เพราะว่าสารพดัซึ่งมีอยู่ในโลก คือตณัหาของเนือ้หนังและตณัหาของตา และ
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ความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก” (1ยอห์น 2:15-16) เราจะมีธรรมท่ีบริสทุธิและ์ ปราศจากมลทิน

ได้ด้วยการรักษาตวัไมใ่ห้มีมลทินจากโลกนี ้(ยากอบ 1:27) 

 ความบริสทุธ์ิเก่ียวข้องกบัมนษุย์ภายในและมนษุย์ภายนอก (1โครินธ์ 6:19-20; 1เธสะโลนิกา 5:23) เราจะต้องมีความ

บริสทุธ์ิครบถ้วนโดยชําระตวัเราจากสิง่มลทินทัง้ทางเนือ้หนงัและจิตวิญญาณ (2โครินธ์ 7:1) เช่น ความคิดท่ีเต็มไปด้วยตณัหาเป็น

ความบาปเหมือนเช่นการล่วงประเวณี (มทัธิว 5:27-28) และความเกลียดชงัเป็นความบาปเหมือนเช่นการฆ่าคน (1ยอห์น 3:15) 

ความบริสทุธิจึง์ รวมถึงทศันคติ ความคิด และการดแูลวิญญาณ [ถือเป็นมนษุย์ภายใน] และรวมถึงการกระทํา ท่าทาง และการ

ดูแลร่างกาย [ถือเป็นมนุษย์ภายนอก] ถ้ามีเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ก็ไม่เพียงพอ ความบริสุทธิภายในจะก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ์

ภายนอก แต่ท่าทางความบริสทุธิภายนอก์ จะไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีความบริสทุธิภายใน ์ เช่น ใจท่ีสงบเสง่ียมจะก่อให้เกิดการแต่งกาย

ท่ีสภุาพเรียบร้อย แตก่ารแตง่กายสภุาพเรียบร้อยจะไมมี่คา่เลยถ้าซอ่นบงัใจท่ีเตม็ไปด้วยตณัหาเอาไว้ 

 ความบริสทุธ์ิหรือการชําระให้บริสทุธ์ิไม่ได้เป็นวิถีทางในการได้มาซึ่งความรอด แต่เป็นผลของความรอด ความบริสทุธ์ิ

เกิดจากพระคณุผ่านทางความเช่ือ งานแห่งเนือ้หนงัไม่ก่อให้เกิดความบริสทุธ์ิ แต่ความบริสทุธิจะเกิดขึน้์ เม่ือเรายอมจํานนต่อการ

นําและการควบคมุของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เราเป็นผู้บริสทุธิใน์ สองลกัษณะด้วยกนั อย่างแรก เราได้รับการชําระในทนัที (การ

แยกจากความบาป) ผา่นทางการวายพระชนม์ของพระคริสต์เม่ือเราได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูและได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ (1โครินธ์ 6:11; ฮีบรู 10:10) พระเจ้าทรงถือว่าเราบริสทุธ์ิโดยประทานความชอบธรรมของพระคริสต์แก่เรา อีกอย่างหนึ่ง 

เราจะต้องดําเนินตามความบริสทุธ์ิและแสวงหาความบริสทุธิ ์ (ฮีบรู 12:14) เราจะต้องต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความบริสทุธิและ์ ได้รับ

การชําระเพิ่มเติม เราได้รับการชําระแล้ว แตเ่รายงัได้รับการเรียกให้เป็นวิสทุธิชน (ผู้ ท่ีได้รับการชําระและบริสทุธ์ิ) (1โครินธ์ 1:2) อีก

ด้วย 

 

การจะดาํเนินชีวิตตามความบริสุทธ์ิได้ 
ต้องมีความพยายามส่วนบุคคล 

 ความบริสทุธิไมไ่ด้เกิดขึน้โดยทนัที์ เม่ือเราอยูเ่ฉยๆ บางคนสอนวา่การพยายามใช้ชีวิตท่ีบริสทุธิเป็นสิ่งท่ี ์ “มาจากเนือ้หนงั” 

แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าความเช่ือท่ีแท้จริงจะต้องมีการเช่ือฟังด้วยเสมอ และจะต้องก่อให้เกิดการกระทําดีอยู่เสมอ เราต้องเปิดชีวิต

ของเราออกต่อการทํางานของพระวิญญาณพระเจ้า เราต้องใช้หลักการทางฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าทรงให้ไว้ในเราอย่าง

กระตือรือร้น เราต้องตอ่สู้กบัมาร เอาชนะธรรมชาติความบาป สร้างวินยัให้เนือ้หนงั และกําจดัการงานตา่งๆ ของร่างกาย 

 พระคมัภีร์สอนว่า “เหมือนกนัเช่นนัน้แหละ ท่านทัง้หลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกบัพระเจ้าในพระ

เยซูคริสต์ เหตฉุะนัน้อย่าให้บาปครอบงํากายท่ีต้องตายของท่าน ซึ่งทําให้ต้องเช่ือฟังตณัหาของกายนัน้ อย่ายกอวยัวะของท่าน

ให้แก่บาป ให้เป็นเคร่ืองใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตวัของท่านแด่พระเจ้า” (โรม 6:11- 13) “เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงน้อมใจ

ยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กบัมาร และมนัจะหนีท่านไป ท่านทัง้หลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน” (ยากอบ 

4:7-8) “ท่านก็จงอตุสา่ห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทัง้หลายมีใจสงบปราศจากมลทินและข้อตําหนิ” (2เปโตร 3:14, NIV) เปาโลกลา่ว

ว่า “ข้าพเจ้าวิ่งแข่ง...ข้าพเจ้าต่อสู้ ...ข้าพเจ้าระงบัความปรารถนาฝ่ายเนือ้หนงัให้อยู่ใต้บงัคบั” (1โครินธ์ 9:26-27, NKJV) พระ

คมัภีร์ตกัเตือนว่า “ให้เราชําระตวัเรา...ให้เราทัง้หลายพยายาม...ละทิง้ทกุอย่างท่ีถ่วงอยู่และบาป...ขอให้เราว่ิงแข่งด้วยความเพียร

พยายาม” (2โครินธ์ 7:1; ฮีบรู 4:11; 12:1) 

 ฟีลิปปี 2:12-13 สรุปไว้เป็นอย่างดีว่า “ท่านทัง้หลายจงอตุส่าห์ประพฤติ เพ่ือให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลวัและตวั

สัน่ฉนันัน้...เพราะวา่พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยูภ่ายในทา่น ให้ทา่นมีใจปรารถนา ทัง้ให้ประพฤติตามชอบพระทยัของพระองค์” 

เรามีความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิด้วยความเคารพและระมดัระวงั ในการท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ เราจะต้องมีความพยายาม

และความอุตสาหะส่วนบุคคล ในเวลาเดียวกัน จริงๆ แล้ว พระเจ้าทรงเป็นผู้ ทําการในเรา และพระองค์ทรงประทานทัง้ความ

ปรารถนาและอํานาจในการใช้ชีวิตท่ีชอบธรรม [ให้แก่เรา] พระคณุของพระเจ้าทําการในเรา แตเ่ราต้องกระทําออกมา 
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 บริดเจ็จส์อธิบายหลกัการนีโ้ดยเปรียบเทียบกบัการทําไร่นา ชาวนาต้องพึงพระเจ้าสําหรับฝนและแสงอาทิตย์ แต่ถ้าเขา

ไมทํ่าหน้าท่ีของตนในการหวา่น ปลกู ใสปุ่๋ ยและเลีย้งด ูเขาจะไม่ได้เก็บเก่ียว “ชาวนาไม่สามารถทําสิ่งท่ีพระเจ้าต้องทําได้ และพระ

เจ้าจะไม่ทรงทําสิ่งท่ีชาวนาควรจะทํา...การดําเนินชีวิตในความบริสทุธิเป็น์ การร่วมมือกนัระหว่างพระเจ้าและคริสเตียน ไม่มีใคร

สามารถมีความบริสทุธิในระดบัหนึง่ระดบัใดได้โดยท่ีพระเจ้าไมไ่ด้ทําการในชีวิตของเขา์  และไมมี่ใครจะได้ความบริสทุธ์ิมาโดยไม่ท่ี

ตวัเองไม่มีความพยายาม พระเจ้าทรงช่วยให้เราดําเนินชีวิตในความบริสทุธิได้ แต่พระองค์ทรงให้์ เรามีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินชีวิตนัน้ พระองค์ไม่ได้ดําเนินชีวิตเพ่ือเรา...เราอธิษฐานเพือ่ให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเอาชนะบาป แต่จริงๆ แล้ว [หลาย

ครัง้ เราไม่จําเป็นตอ้งอธิษฐานเช่นนัน้] เราเพียงแต่ตอ้งเชือ่ฟัง”1 

 เรารอให้พระเจ้าปลดปลอ่ยเราจากการต่อสู้และการทดลอง แต่พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราใช้อํานาจท่ีเรามีอยู่แล้วในพระ

วิญญาณและบงัคบัเนือ้หนงัให้เช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ มีผู้ชมความสวยงามของสวนของชายคนหนึ่งว่า “คณุและพระเจ้าทํา

ให้ท่ีพืน้ดินนีเ้ป็นสิง่ท่ีสวยงามและเกิดผลจริงๆ” ชาวสวนตอบวา่ “คณุควรจะเหน็ได้ตอนท่ีพระเจ้าทรงสร้างสวนแตเ่พียงลําพงั” 

 

การดาํเนินชีวิตในแต่ละวัน 
 ถ้าเราดําเนินชีวิตทีละวนั [เพียรพยายามรักษาชีวิตให้บริสทุธิในวนันี ้โดยไม่กงัวลถึงวนัพรุ่งนี ้์ ]  ความบริสทุธิจะเป็นสิ่งท่ี์

เป็นไปได้ ไมใ่ช่เป็นไปไมไ่ด้ เรามีอํานาจแห่งพระวิญญาณและมีคําสญัญาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงให้เราถกูทดลองเกินกว่าท่ีเราจะทน

ได้ (1โครินธ์ 10:13) เราไม่เหมือนกบัผู้ ท่ีไม่ได้รับความรอด เราจึงสามารถพดูได้ว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน

วนันีไ้ด้โดยไม่ทําบาป” ถ้าเราทําบาปในวนันัน้ เราสามารถได้รับการให้อภยัและเร่ิมต้นใหม่ได้ พระเยซูทรงประสงค์ให้เราคิดเช่นนี ้

เพราะพระองค์ทรงตรัสแก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงช่วยให้รอดว่า “จงไปเถิดและอย่าทําผิดอีก” (ยอห์น 5:14; 8:11) พระองค์ทรงให้เรามี

เป้าหมายคือความดีรอบคอบ อนัเป็นสิ่งท่ีเราต้องต่อสู้ เพ่ือให้ได้มา “เหตฉุะนีท้่านทัง้หลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระ

บิดาของทา่น ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ ดีรอบคอบ” (มทัธิว 5:48) 

 

กระบวนการเตบิโตที่ต่อเน่ือง 
 แม้ว่าจะไม่มีใครดีรอบคอบหรือบริสทุธ์ิอย่างแท้จริงเหมือนเช่นพระเจ้า เราสามารถเป็นผู้ ดีรอบคอบ (เป็นผู้ ใหญ่) และ

บริสทุธ์ิขึน้เร่ือยๆ ได้ (2โครินธ์ 7:1; ฟีลิปปี 3:15; โคโลสี 1:28; 4:12) พระเจ้าจะทรงถือว่าเราบริสทุธ์ิถ้าเรากลบัใจใหม่ มีความเช่ือ

ในพระคริสต์ ใช้ชีวิตตามความรู้ในพระวจนะของพระองค์ และต่อสู้ เพ่ือเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้เร่ือยๆ (เอเฟซัส 4:13) 

พระองค์ทรงคาดหวงัให้เราเติบโตในพระคุณและความรู้อย่างต่อเน่ือง (มาระโก 4:26-29; 2เปโตร 3:18) และให้ผลทางฝ่าย

วิญญาณมากขึน้เร่ือยๆ (ยอห์น 15:1-8) ถ้าเราไม่บริสุทธ์ิมากขึน้เร่ือยๆ และมีความคิด ทัศนคติ ความประพฤติ และวิถีชีวิต

เหมือนกบัพระคริสต์มากขึน้เร่ือยๆ แสดงวา่บางอยา่งผิดปกติแล้ว 

 พระเจ้าทรงตดัสินเราแต่ละคนจากว่า เราเร่ิมต้นมาจากไหน พระองค์ได้ประทานอะไรแก่เราบ้าง และความสามารถของ

เราเป็นอย่างไร (มทัธิว 13:23; 25:14-30) คริสเตียนสองคนจะเป็นผู้ ดีรอบคอบในสายพระเนตรของพระเจ้าได้แม้ว่าในความเป็น

จริง ระดบัความดีรอบคอบจะแตกต่างกนั เหมือนเช่นเด็กสองคนในระดบัการเติบโตท่ีแตกต่างกนัสามารถเป็นผู้ ท่ีปกติและแข็งแรง

ได้อย่างแท้จริงทัง้สองคน เราต้องไม่กล่าวโทษกนัและกนั หรือเปรียบเทียบคนหนึ่งกบัอีกคนหนึ่ง แต่จะต้องอดทนและใจกว้างใน

เร่ืองระดับความดีรอบคอบท่ีแตกต่างกัน โดยพยายามท่ีจะรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระวิญญาณด้วยสนัติสุข 

(มทัธิว 7:1-5; 2โครินธ์ 10:12; เอเฟซสั 4:1-3) 

 ยังไม่มีพวกเราคนใดได้รับความดีรอบคอบอย่างสมบูรณ์ เปาโลเขียนว่า “มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสําเร็จแล้ว แต่

ข้าพเจ้ากําลงับากบัน่มุ่งไป เพ่ือข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน อย่างท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์

แล้ว ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งท่ีผ่านพ้นมาแล้วเสีย และ

โน้มตวัออกไปหาสิ่งท่ีอยู่ข้างหน้า ข้าพเจ้ากําลงับากบัน่มุ่งไปสูห่ลกัชยั เพ่ือจะได้รับรางวลั ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียก
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จากเบือ้งบน ให้เราไปรับ เราซึง่เป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนัน้ และถ้าท่านคิดอย่างอ่ืน พระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เร่ืองนัน้ประจกัษ์แก่

ทา่นด้วย แตเ่ราได้แคไ่หนแล้ว ก็ให้เราดําเนินตรงตามนัน้ตอ่ไป” (ฟีลปิปี 3:12-16, NKJV) 

 เราต้องใจกว้างต่อระดบัการเติบโตท่ีแตกต่างกันไปในการดําเนินชีวิตบริสุทธ์ิ โดยระวงัรักษาระดับท่ีเรามีอยู่แล้ว เรา

จะต้องอนญุาตให้พระเจ้าเป็นผู้ตดัสินผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิง เราควรจะระวงัเป็นอย่างมากไม่ประณาม คกุคามหรือทําให้แขก

ท่ีมาโบสถ์และผู้ ท่ีเช่ือใหม่ขุ่นเคือง เน่ืองจากแต่ละคนมีภมิูหลงัท่ีแตกต่างกนั บางคนต้องใช้เวลามากกว่าคนอ่ืนๆ กว่าจะมีความ

เช่ือถือในเร่ืองความบริสทุธิบางอย่าง์  ผู้ ท่ีเช่ือใหม่ควรจะพฒันาให้เกิดความเช่ือถือขึน้ตามพระคมัภีร์โดยใช้เวลาระยะหนึ่ง แทนท่ี

จะปฏิบติัตามรายละเอียดทกุอยา่งในทนัทีโดยไมเ่ข้าใจวา่ทําไม 

 

มาตรฐานความบริสุทธิสองประเภท์  
 เราสามารถแบง่ความเช่ือถือเก่ียวกบัความบริสทุธิออกเป็นสองประเภทด้วยกนั์  

(1) คําสอนชดัเจนจากพระคมัภีร์ท่ีทกุคนเหน็ได้อยา่งชดัแจ้ง ไม่ควรจะมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบับญัญัติพืน้ฐาน
เหลา่นี ้ผู้ ท่ีเช่ือใหม่ควรจะเร่ิมปฏิบติัตามในทนัที ตามจริงแล้ว ศิษยาภิบาลไม่ควรจะบพัติศมาผู้ ท่ีไม่มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตาม

ในทนัที ตวัอยา่งของคําสอนเหลา่นีคื้อ การห้ามลว่งประเวณี โกหกและการเมาเหล้า 

(2) การนําหลกัการตามพระคมัภีร์มาใช้กบัสถานการณ์สมยัใหม่ ซึ่งผู้ ท่ีเช่ือใหม่จะเข้าใจและนํามาใช้ทีละเลก็ทีละน้อย
เม่ือเติบโตในพระคณุและความรู้ คริสเตียนแตล่ะคนอาจมีความเหน็ท่ีแตกตา่งกนัไปตามแตร่ายละเอียดของการใช้แต่ละอย่าง เช่น

เร่ือง การประดบักายและแตง่กายตามอยา่งท่ีชอบพระทยัพระเจ้า 

 เราไมค่วรจะคาดหวงัให้ผู้ ท่ีเช่ือใหมเ่ข้าใจการใช้หลกัการตามพระคมัภีร์เหลา่นีท้ัง้หมดและปฏิบติัตามในทนัที โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงถ้าพวกเขาไม่เข้าใจพระคมัภีร์มากนกั แต่เราควรจะนําเขาไปสู่ความจริงเพิ่มเติมอย่างอดทน โดยพึ่งการทํางานของพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ คําสอนตามพระคมัภีร์ และตวัอย่างท่ีเป็นคริสเตียน พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมเพราะความเช่ือ

ของเขาแล้ว แต่ตอนนีเ้ขาจะต้องยอมจํานนต่องานในการชําระท่ีต่อเน่ือง ผู้ ท่ีเช่ือใหม่ไม่ควรจะดํารงตําแหน่งผู้ นําจนกว่าจะเข้าใจ

และปฏิบติัตามคําสอนของท่ีประชมุท้องถ่ินเสียก่อน 

 

ผลของพระวญิญาณ 
 ลกัษณะสําคญัของความบริสทุธิท่ีแท้จริง์ คือการเกิดผลของพระวิญญาณ (ยอห์น 15:1-17; 2เปโตร 1:3-9) เราสามารถ

อธิบายได้ว่าความบริสทุธ์ิเป็นการก่อให้เกิดและแสดงผลของพระวิญญาณเก้าขัน้ด้วยกัน ได้แก่ ความรัก ความปลาบปลืม้ใจ 

(ความยินดี) สนัติสขุ ความอดกลัน้ใจ (ความอดกลัน้ไว้นาน) ความปรานี ความดี ความสตัย์ซ่ือ ความสภุาพอ่อนน้อม (ความอ่อน

สภุาพ) การรู้จักบงัคบัตน (กาลาเทีย 5:22-23) เม่ือเราอนุญาตให้พระวิญญาณก่อให้เกิดผลนีใ้นเรา เราจะแสดงความบริสทุธ์ิ

ออกมาในวิถีชีวิตของเรา 

 

การมีวินัยในตนเอง 
 ความอดกลัน้ใจเป็นหลกัการท่ีสําคญัในชีวิตประจําวนั (1โครินธ์ 9:24-27) ความอดกลัน้ใจหมายถึงการมีวินยัในตนเอง 

การบงัคบัตนเอง และการกระทําท่ีพอประมาณในทกุสิ่ง ริชาร์ด เทย์เลอร์เขียนหนงัสือช่ือ The Disciplined Life (ชีวิตทีมี่ระเบียบ) 

ซึง่มีเนือ้หาท่ีดีเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ในบทนํา เขาเขียนว่า “คริสเตียนในประเทศท่ีมีอาหารอยู่เยอะแยะทัว่ไปจะต้องควบคมุความอยาก

อาหารของตน มิเช่นนัน้แล้ว เขาจะทําให้ตวัเองอ้วนและทําร้ายวิญญาณของตวัด้วยนิสยัตะกละ คริสเตียนจะต้องระวงันิสยัท่ีมีเลห์่

เหล่ียมในการตัดสินความสําคัญของตนเองและผู้ อ่ืนจากความหรูหราของรถยนต์และเสือ้ผ้า เขาจะต้องหยุดใช้เงินอย่างไม่

ระมดัระวงัและโอ้อวด ไม่ใช่เพราะไม่สามารถหาซือ้ได้ แต่เพราะผู้ ท่ีหลงทางศีลธรรมจํานวนมากในปีหลงัๆ มานีท้ัง้ท่ีเป็นผู้ รับใช้

และธรรมิกชนเป็นผลมาจากความออ่นแอภายในท่ีเกิดมาจากการใช้ชีวติท่ีไมมี่วินยัและตามใจตวัอยา่งไมต้่องสงสยั”2 
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การเอาชนะความบาป: วธีิที่มีประโยชน์ 
 เม่ือกล่าวถึงแก่นแท้แล้ว ความบริสทุธ์ิหมายถึงการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าและการต่อต้านการทดลองให้ทําความ

บาป แล้วเราจะเอาชนะความบาปในชีวิตประจําวนัของเราได้อยา่งไร 

 ประการแรก เราตอ้งอธิษฐาน การอธิษฐานจะนําเราเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ ด้วยการอธิษฐานนี ้เราติดต่อกบัพระ

คริสต์และซึมซับเอาพระทัยและทัศนคติของพระองค์เข้าไปมากขึน้เร่ือยๆ เปาโลอธิษฐานหลายครัง้ให้ผู้ เช่ือมีกําลังทางฝ่าย

วิญญาณและความบริสทุธิในชีวิต์  (เอเฟซสั 3:16; 1เธสะโลนิกา 5:23) ถ้าการอธิษฐานของผู้ อ่ืนมีสว่นช่วยให้เกิดความบริสทุธิใน์

เราได้ แล้วการอธิษฐานของตวัเราเองจะช่วยได้มากแคไ่หน 

 สําคญัอย่างย่ิงท่ีจะต้องอธิษฐานในพระวิญญาณ ซึ่งหมายถึงการอธิษฐานโดยท่ีใจตัง้มัน่อยู่ท่ีพระเจ้าอย่างแท้จริงและ

วิญญาณมนษุย์เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ทัง้นี ้รวมถึงแต่ไม่จํากดัอยู่แค่ การพดูภาษาแปลกๆ (1โครินธ์ 14:14-

15) เม่ือเราอธิษฐานในพระวิญญาณ พระวิญญาณพระองค์เองจะทรงช่วยเราเม่ือเราอ่อนกําลงั และขอแทนเราโดยอธิษฐานขอสิ่ง

ท่ีเราจําเป็นอยา่งมาก แม้วา่เราไมรู้่วา่จะอธิษฐานขออยา่งไร (โรม 8:26) 

 การอธิษฐานในพระวิญญาณเป็นอาวธุท่ีทรงพลงัในการตอ่สู้กบัการทดลอง (เอเฟซสั 6:18) ยดูาตกัเตือนว่า “แต่สว่นท่าน

ท่ีรักทัง้หลายนัน้ จงสร้างตวัของทา่นขึน้บนหลกัคําสอนอนับริสทุธ์ิของท่านท่ีเช่ือกนัอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ จง

รักษาตวัไว้ให้ดํารงในความรักของพระเจ้า” (ยดูา 20-21) เราอาจจะไม่สามารถอธิษฐานได้อย่างครอบคลมุเสมอไปในเวลาท่ีเกิด

การทดลอง ด้วยเหตนีุ ้จงึสําคญัท่ีจะต้องมีชีวิตการอธิษฐานท่ีแข็งแรงอยูเ่สมอ 

 ประการที่สอง เราต้องทาบก่ิงหรือปลกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในใจของเราู เพื่อที่เราจะเชื่อฟังพระวจนะของ

พระองค์ได ้“เหตฉุะนัน้จงเลกิความโสมมทัง้หลายแหล ่และการชัว่ร้ายอนัดกด่ืน และจงน้อมใจรับพระวจนะท่ีทรงปลกูฝังไว้แล้วนัน้ 

ซึง่สามารถช่วยจิตวิญญาณของทา่นทัง้หลายให้รอดได้” (ยากอบ 1:21, NKJV) เราต้องซมึซบัเอาพระวจนะเข้าไปจนกว่าพระวจนะ

จะกลายเป็นสว่นหนึง่ของเรา “พระวจนะของพระเจ้าจะต้องติดแน่นอยูก่บัใจของเราจนกลายเป็นอิทธิพลสําคญัในความคิดของเรา 

ทศันคติของเรา และการกระทําของเรา” 3 เราสามารถทําเช่นนัน้ได้โดยฟัง อ่าน จดจํา และใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้า 

“ความสขุเป็นของบคุคล ผู้ ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนัง่อยู่ในท่ีนัง่ของคนท่ีชอบ

เยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นัน้อยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทัง้กลางวนัและกลางคืน” (สดดีุ 

1:1-2) “ “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพ่ือข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์...ข้าพระองค์

จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไมลื่มพระวจนะของพระองค์...พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสําหรับเท้าของข้า

พระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” (สดดีุ 119:11, 16, 105) เม่ือการทดลองเกิดขึน้ เราสามารถระลกึถึงพระ

วจนะและทบทวนพระวจนะนัน้ในใจของเรา ในเวลาท่ีความบาปอยู่ต่อหน้าเรา เราต้องเร่ิมใคร่ครวญถึงพระวจนะในทนัทีก่อนท่ีจะ

ทําอยา่งอ่ืน พระเยซเูอาชนะการทดลองได้โดยการอ้างจากพระวจนะ (มทัธิว 4:1-11) 

 ประการที่สาม เราต้องถือเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็นของเรา เราต้องตระหนักถึงความสามารถส่วนตวัของเราและ

ความรับผิดชอบส่วนตวัของเราในการเช่ือฟังพระเจ้าและต่อสู้กบัความบาป เราต้องตระหนักว่าเราได้ตายต่อความบาปแล้ว ใน

เวลาท่ีการทดลองเกิดขึน้ เราจะต้องระลึกถึงหลกัการในโรม 6 ได้แก่ รู้ ถือ [ว่าเราได้ตายต่อบาป] ยอมจํานน เราจะต้องเตือน

ตนเองวา่ “เราไมจํ่าเป็นต้องทํา เราเป็นผู้ มีอิสระ เรามีอํานาจของพระวิญญาณ เราสามารถตอ่ต้านการทดลองท่ีจะให้ทําความบาป

นีไ้ด้” 

 ประการที่สี่ เราต้องไม่ให้โอกาสแก่ธรรมชาติความบาป แต่เราต้องหลีกเล่ียงสิ่งล่อลวงหรือสถานการณ์ท่ีเป็นอนัตราย

อย่างระมัดระวัง เราต้องไม่ให้อาหารแก่ความปรารถนาทางเนือ้หนังของเรา โดยการคิด อ่าน ดูหรือตามใจตัวเองในสิ่งท่ีจะ

ก่อให้เกิดตณัหาเหลา่นัน้ เราต้องสร้างวินยัให้กบัเนือ้หนงัและฆ่าความปรารถนาของเนือ้หนงัทกุวนั โดยพืน้ฐานแล้ว หมายถึงการ

ละทิง้ความคิดและความปรารถนาที่เป็นบาปเม่ือสิ่งเหล่านีเ้ร่ิมก่อตัวขึน้ เราต้องเรียนรู้ท่ีจะคิดถึงสิ่งท่ีดี (ฟีลิปปี 4:8) และให้
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ความคิดทกุประการเช่ือฟังพระคริสต์ (2โครินธ์ 10:5) เรายงัต้องเรียนรู้ท่ีจะควบคมุความอยากทางร่างกายทกุอย่างเพราะถ้าเรา

ตามใจตวัเองมากเกินไปในสิ่งท่ีร่างกายต้องการ จะทําให้บงัคบัตนเองได้ยากในเร่ืองอ่ืนๆ การอดอาหารเป็นวิธีท่ีดีในการสร้างวินยั

ให้แก่ร่างกาย ไมใ่ช่เพ่ือลงโทษร่างกาย แตเ่พ่ือควบคมุร่างกาย 

 “อย่ายกอวยัวะของท่านให้แก่บาป” (โรม 6:13, NIV) “ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย เหตฉุะนัน้ เราทัง้หลายเป็นหนี ้แต่มิใช่เป็น

หนีฝ่้ายเนือ้หนงั ท่ีจะดําเนินตามเนือ้หนงั เพราะว่าถ้าท่านทัง้หลายดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนือ้หนงัแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดย

ฝ่ายพระวิญญาณ ท่านได้ทําลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดํารงชีวิตได้” (โรม 8:12-13, NKJV) “แต่ท่านจงประดบักายด้วย

พระเยซูคริสตเจ้า และอย่าจดัเตรียมอะไรไว้บํารุงบําเรอตณัหาของเนือ้หนงั” (โรม 13:14, NKJV) “ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอา

เนือ้หนงักบัความอยาก และตณัหาของเนือ้หนงัตรึงไว้ท่ีกางเขนแล้ว...แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวด นอกจากเร่ืองกางเขนของพระ

เยซคูริสตเจ้าของเรา ซึง่โดยกางเขนนัน้โลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก” (กาลาเทีย 5:24; 6:14) 

 ท้ายที่สดุ เราต้องฝึกตนเองให้มีนิสยัชีวิตคริสเตียนที่ถกต้องู แทนนิสยัที่เป็นความบาป การมีนิสยัท่ีดีจะต้องมีหลายสิ่ง

ด้วยกนั ได้แก่ การทําซํา้ๆ การมุง่มัน่ที่จะกระทําอยา่งสมํ่าเสมอ ความมานะ การไมย่อมให้มีข้อยกเว้น และการไมย่อมท้อถอยเพร

ความล้มเหลว เราต้องเรียนรู้ท่ีจะยอมจํานนต่อพระเจ้าเหมือนเช่นท่ีเราเคยยอมจํานนต่อความบาป (โรม 6:13, 19) เม่ือเรา

ตระหนกัและมีความพร้อมตามอย่างพระคมัภีร์ในการทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้า เราจะต้องนกึภาพและใคร่ครวญถงึการกระทํ

ท่ีต้องการกระทํา ตดัสนิใจท่ีจะทํา และยอมให้ร่างกายของเราทําสิง่นัน้ 

 

บทความตดัตอนมาจาก “ความบริสุทธ์ิ” 
โดย เจ ซี ไรล์ 

 เพ่ือสรุปหลักการเก่ียวกับความบริสุทธิ เราจะ์ อ้างข้อความจากหนังสือช่ือ Holiness (ความบริสุทธ์ิ) โดย เจ ซี ไรล์ 

ผู้ปกครองของคณะแองกลกินัในเมืองลเิวอร์พลูในปลายศตวรรษท่ี 19 หนงัสือท่ีมีคา่และเหมาะสมเลม่นีไ้ด้รับการพิมพ์ซํา้ในศตวรร

ท่ี 20 เพราะดี มาร์ติน ลอยด์-โจนส์เหน็ชอบกบัเนือ้หาของหนงัสือนัน้ 

 “ข้าพเจ้ามีความเช่ือถืออย่างแรงกล้าเป็นเวลาหลายปีว่า คริสเตียนสมัยใหม่ไม่ใส่ใจเร่ืองการดําเนินชีวิตด้วยความ

บริสทุธ์ิและอทุิศตนแก่พระเจ้าอย่างแท้จริงอย่างเพียงพอ...เร่ืองความชอบธรรมของบุคคลกลบัไม่มีความสําคญัไปอย่างน่าเศร้า 

มาตรฐานในการดํารงชีวิตตกต่ําลงอยา่งมากในหลายแหง่...ข้าพเจ้ามีความรู้สกึแน่วแน่ว่า เราต้องมีการฟืน้ฟใูนเร่ืองความบริสทุธ์ิ

ตามพระคมัภีร์อยา่งแท้จริง... 

 “พระคมัภีร์สอนเราอย่างแน่ชดัว่าในการท่ีคริสเตียนท่ีแท้จริงจะดําเนินชีวิตในความบริสทุธิได้์  จะต้องมีความพยายาม

และการกระทําสว่นตวับคุคล เช่นเดียวกบัการมีความเช่ือ... 

 “พระคมัภีร์ใหมส่อนเราอยา่งไมต้่องสงสยัวา่เราไมไ่ด้ต้องการเพียงแคก่ฎเกณฑ์ทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้ชีวิตบริสทุธ์ิ ซึง่มกัจะ

ไม่ทิ่มแทงจิตสํานึกหรือทําให้ขุ่นเคืองใจ แต่ผู้ สอนเร่ืองนีจ้ะต้องให้รายละเอียดและส่วนผสมพิเศษของความบริสุทธ์ิใน

ชีวิตประจําวนัอยา่งเตม็ท่ีแก่ผู้ ท่ีเช่ือ ความบริสทุธิท่ีแท้จริง์ ไมไ่ด้เป็นเพียงความเช่ือและความรู้สกึ แต่เป็นการกระทําและการเกิดผล 

และการแสดงออกถึงพระคณุด้วยการกระทําและจิตวิญญาณ คําพดูของเรา อารมณ์ของเรา ความรู้สึกและความโน้มเอียงตาม

ธรรมชาติของเรา ความประพฤติของเราในฐานะพ่อแม่และลกู เจ้านายและบ่าว สามีและภรรยา ผู้ นําและผู้ตาม การแต่งกายของ

เรา การใช้เวลาของเรา การดําเนินธุรกิจของเรา การปฏิบติัตวัของเราในยามเจ็บไข้และยามสขุสบาย ในความร่ํารวยและยากจน 

รวมทัง้สิง่อ่ืนๆ ทัง้หมดเป็นสิง่ท่ีผู้ เขียนท่ีได้รับการดลใจทัง้หลายได้กลา่วถึงไว้อย่างครบถ้วน พวกเขาไม่ได้เพียงแต่ประกาศทัว่ๆ ไป

ว่าเราควรจะเช่ือและรู้สึกอย่างไร และเราจะปลกูรากความบริสทุธิไว้ในใจข์ องเราได้อย่างไร แต่พวกเขาขุดลึกลงไปกว่านัน้ ระบุ

รายละเอียดต่างๆ พวกเขาระบุไว้อย่างละเอียดว่าผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจะต้องทําอะไรบ้างและเป็นอย่างไรในครอบครัวของตน และในชีวิต

ของเขาเอง เขาติดสนิทอยูก่บัพระคริสต์หรือไม.่.. 
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 “ข้าพเจ้าเช่ือมัน่วา่ก้าวแรกไปสูก่ารมีมาตรฐานความบริสทุธิท่ีสงูขึน้คือ์ การตระหนกัมากย่ิงขึน้ว่าความบาปเป็นสิ่งชัว่ร้าย

มากเพียงใด... 

 “อย่าให้เราอายท่ีจะทําการชําระเป็นอย่างมาก และต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานความบริสทุธิท่ีสงู์  แม้ว่าบางคนจะพอใจกบั

ระดบัความสําเร็จท่ีต่ํานกั และบางคนไม่รู้สกึอายท่ีจะดําเนินชีวิตโดยปราศจากความบริสทุธ์ิ...ให้เรายืนอยู่อย่างมัน่คัง่ในทางแห่ง

อดีต ดําเนินตามความบริสทุธ์ิและแนะนําให้ผู้ อ่ืนดําเนินชีวิตในความบริสทุธิอย่างกล้าหาญ์  วิธีนีเ้ป็นวิธีเดียวท่ีจะเป็นสขุได้อย่าง

แท้จริง” 4 

 ไรล์ อธิบายคําวา่ “การดําเนินชีวิตบริสทุธิอยา่งแท้จริง์ ” ไว้ดงันี ้

 “(ก) ความบริสทุธิเป็นนิสยั์ ในการมีใจเดียวกบัพระเจ้า ตามท่ีเราทราบว่าพระทยัของพระองค์เป็นอย่างไรดงัอธิบายไว้ใน

พระคมัภีร์... 

 “(ข) ผู้ ท่ีบริสทุธิจะบากบัน่เพ่ือหนีจาก์ ความบาปทกุอยา่งท่ีเขารู้ และปฏิบติัตามบญัญติัทกุประการท่ีเขารู้... 

 “(ค) ผู้ ท่ีบริสทุธิจะตอ่สู้ เพ่ือเป็นเหมือนองค์พระเยซคูริสต์เจ้า์ ... 

 “(ง) ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจะดําเนินชีวิตด้วยความอ่อนสภุาพ ความอดกลัน้ใจ ความปรานี ความอดทนนาน ความเมตตาและระวงั

คําพดูจา เขาจะอดทนมาก ข่มใจมาก มองข้ามมาก และช้าท่ีจะพดูอ้างสทิธ์ิของตน... 

 “(จ) ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจะดําเนินชีวิตด้วยการบงัคบัตนเองและการไม่ตามใจตนเอง เขาจะพากเพียรท่ีจะกําจดัความปรารถนา

ของร่างกายตน นัน่คือ ตรึงเนือ้หนงัท่ีมีความรักใคร่และตณัหา เพ่ือเหน่ียวรัง้อารมณ์ของตนเอง นัน่คือ เพ่ือควบคมุความปรารถนา

ทางเนือ้หนงั มิฉะนัน้ มนัจะเป็นอิสระได้ทกุขณะ 

 “(ฉ) ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจะดําเนินชีวิตด้วยความรักและความรักฉนัพ่ีน้อง... 

 “(ช) ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจะดําเนินชีวิตด้วยใจท่ีเมตตาและกรุณาตอ่ผู้ อ่ืน... 

 “(ซ) ผู้ ท่ีบริสทุธิจะ์ ดําเนินชีวิตด้วยใจท่ีไร้มลทิน 

 “(ฌ) ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจะดําเนินชีวิตด้วยความเกรงกลวัพระเจ้า...ความเกรงกลวัของบตุรท่ีปรารถนาท่ีจะใช้ชีวิตและกระทําสิ่ง

ตา่งๆ ราวกบัวา่เขาอยูต่อ่หน้าบิดาของเขาอยูเ่สมอ เพราะบตุรนัน้รักบิดา... 

 “(ญ) ผู้ ท่ีบริสทุธิจะดําเนินชีวิตด้วย์ ความถ่อมใจ... 

 “(ฎ) ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจะดําเนินชีวิตด้วยความสตัย์ซ่ือในหน้าท่ีและความสมัพนัธ์ตา่งๆ ในชีวิต... 

 “(ฎ) สดุท้ายแตไ่มท้่ายสดุ ผู้ ท่ีบริสทุธิจะดําเนินชีวิต์ ด้วยใจทางฝ่ายวิญญาณ... 

 “ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวเลยว่าความบริสุทธ์ิทําลายความบาปท่ีคงอยู่ภายใน [ธรรมชาติความบาป] ให้หายไป...แต่ด้วย

อํานาจท่ีเหนือกว่าของผู้ ท่ีบริสทุธิ เขาจะไม่์ อยู่อย่างสงบกบัความบาปท่ีคงอยู่ภายใน เหมือนเช่นคนอ่ืนๆ...งานในการชําระภายใน

เขาเป็นเหมือนเช่นกําแพงเมืองเยรูซาเลม็ นัน่คือ การก่อสร้างดําเนินตอ่ไป ‘ในยคุลําบาก’...และข้าพเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าความบริสทุธ์ิ

จะถึงขนาดและสมบูรณ์ในทนัที หรือว่าพระคณุท่ีข้าพเจ้าได้สมัผสัจะเบ่งบานอย่างเต็มท่ีและมีกําลงัอยู่ก่อนท่ีเราจะเรียกใครคน

หนึง่วา่เป็นผู้บริสทุธ์ิได้...การชําระให้สะอาดเป็นงานท่ีดําเนินอยา่งตอ่เน่ืองเสมอ”5 

 ไรล์ ให้เหตผุลวา่ควรจะมีดําเนินชีวิตบริสทุธิ เพราะ์  

 “(ก) ประการหนึง่ เราต้องเป็นผู้บริสทุธิ เพราะพระสรุเสียงของพระเจ้า์ สัง่ไว้เช่นนัน้ในพระคมัภีร์... 

 “(ข) เราต้องเป็นผู้บริสทุธ์ิ เพราะเป็นจดุประสงค์ย่ิงใหญ่ท่ีพระเยซเูสดจ็มาในโลก... 

 “(ค) เราต้องเป็นผู้บริสทุธ์ิ เพราะเป็นหลกัฐานท่ีเหมาะสมเพียงอย่างเดียวท่ีแสดงว่าเรามีความเช่ือท่ีช่วยให้รอดในองค์

พระเยซคูริสตเจ้า... 

 “(ง) เราต้องเป็นผู้บริสทุธิ เพราะเป็นหลกัฐานเดียว์ ท่ีพิสจูน์วา่เรารักองค์พระเยซคูริสตเจ้าอยา่งแท้จริง... 

 “(จ) เราต้องเป็นผู้บริสทุธ์ิ เพราะเป็นหลกัฐานท่ีเหมาะสมเพียงอย่างเดียวท่ีแสดงว่าเราเป็นบตุรของพระเจ้าอย่างแท้จริง

... 
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 “(ฉ) เราต้องเป็นผู้บริสทุธิ เพราะ์ เป็นวิธีเดียวท่ีจะทําดีตอ่ผู้ อ่ืนได้... 

 “(ช) เราต้องเป็นผู้บริสทุธิ เพราะ์ สนัติสขุของชีวิตในปัจจบุนัขึน้อยูก่บัความบริสทุธ์ิ... 

 “(ซ) สดุท้าย เราต้องเป็นผู้บริสทุธิ เพราะ์ หากไมมี่ความบริสทุธิบนโลกนีแ้ล้ว เราก็ไม่์ พร้อมท่ีจะไปสวรรค์ได้... 

 “ข้าพเจ้าไม่ได้ถามว่าท่านไปโบสถ์เป็นประจําหรือไม่ ว่าท่านได้รับบพัติศมาและได้ทําพิธีศีลระลึกหรือไม่ ว่าท่านมีช่ือ

เป็นคริสเตียนหรือไม่ แต่ข้าพเจ้าถามมากกว่านัน้ ท่านเป็นผู้บริสุทธิหรือไม่์ ...ท่านเองเป็นผู้บริสุทธิในวันนีห้รือไม่์ ...และทําไม

ข้าพเจ้าจงึถามอยา่งเคร่งครัดเช่นนี ้และถามคําถามอย่างรุนแรงเช่นนี ้ข้าพเจ้าถามเช่นนีเ้พราะพระคมัภีร์กลา่วว่า ‘ถ้าใจไม่บริสทุธ์ิ

ก็จะไมมี่ผู้ใดได้เหน็องค์พระผู้ เป็นเจ้าเลย’...ทา่นคิดวา่ทา่นเหน็ความสําคญัของความบริสทุธิมากเทา่กบัท่ีควรจะ์ เหน็หรือไม.่.. 

 “อย่าอ้างเหตผุลกบัข้าพเจ้า นอกจากว่าท่านจะได้รับการชําระบ้าง อย่าอวดอ้างงานของพระคริสต์สําหรับท่าน นอกจาก

วา่ทา่นจะแสดงให้เราเห็นงานของพระวิญญาณในท่าน...บางครัง้ข้าพเจ้ากลวัว่าหากพระคริสต์ทรงประทบัอยู่บนโลกในเวลานี ้คง

จะมีไม่ก่ีคนท่ีคิดว่าการเทศนาของพระองค์ถกูต้อง และถ้าเปาโลกําลงัเขียนจดหมายอยู่ คงจะมีบางคนคิดว่าเปาโลไม่ควรเขียน

สว่นท้ายของจดหมายสว่นใหญ่ท่ีเขาเขียน...ทา่นจะเป็นผู้บริสทุธิหรือไม่์  ทา่นจะเป็นคนใหมห่รือไม ่เช่นนัน้ ท่านจะต้องเร่ิมจากพระ

คริสต์...ท่านต้องการมีความบริสทุธิหรือไม่์ ...เช่นนัน้ จงไปหาพระคริสต์...ท่านจะดํารงอยู่ในความบริสทุธิต่อไปหรือไม่ เช่นนัน้ จง์

ติดสนิทอยูก่บัพระคริสต์” 6 

 “ถ้าท่านได้รับความรอดแล้วละ่ก็ ท่านจะต้องเลือกเหมือนเช่นโมเสสได้เลือก ท่านจะต้องเลือกพระเจ้าต่อหน้าโลกนี.้..ทกุ

วนันี ้มีคริสเตียนธรรมดาๆ ท่ีอยู่ทางฝ่ายโลก ซึง่หลายคนอาจจะและคิดว่าเพียงพอแล้ว คริสเตียนไร้ศีลธรรมท่ีไม่ทําให้ใครขุ่นเคือง

และไมมี่คา่อะไร ข้าพเจ้าไมไ่ด้พดูถงึศาสนาเช่นนัน้...ตอนนี ้ท่านให้เคร่ืองบชูาอะไรหรือไม่ ศาสนาของท่านมีค่าอะไรหรือไม่...ท่าน

เคยต้องลําบากเพราะใช้ชีวิตถูกต้องตามพระกิตติคุณบ้างหรือไม่ ความเช่ือและการกระทําของท่านเคยเป็นสิ่งท่ีถูกดูหม่ินและ

ตําหนิหรือไม่ มีคนคิดว่าท่านเป็นคนโง่เพราะจิตวิญญาณของท่านหรือไม่...ท่านเส่ียงทกุสิ่งอย่างเพ่ือพระคริสต์หรือไม่ จงค้นหา

และจะทราบ...ไม่มีสิ่งใดนอกจากความเช่ือท่ีจะช่วยให้ท่านเลือกพระเจ้าต่อหน้าโลกนี.้..ความลบัท่ีแท้จริงของการทําสิ่งท่ีย่ิงใหญ่

เพ่ือพระเจ้าคือการมีความเช่ือท่ีย่ิงใหญ่” 7 

 

การประยุกต์ใช้กับปัจจุบัน 
 เราพยายามประยกุต์ใช้หลกัการเก่ียวกบัความบริสทุธ์ิในชีวิตทกุวนันีใ้นด้านท่ีสําคญัๆ หลายด้าน 

(1) ทศันคติ (กาลาเทีย 5:19-21; เอเฟซสั 4:31-32) เราต้องทิง้ทศันคติท่ีไม่ถกูต้องทัง้หมด เช่น ความเกลียดชงั ความ

โกรธเคือง ความอิจฉา ความริษยา ความโลภ ความขมข่ืนใจ การผกูพยาบาท ความหย่ิง การมีอคติ การแก้แค้น และการหว่าน

ความแตกร้าวทัง้หลาย (การโต้เถียง การตอ่สู้ ความทะเยอทะยานท่ีเห็นแก่ตวั การทะเลาะเบาะแว้ง เสียงอกึทกึ การด่าทอ การบ่น

อบุอิบ การบ่นคร่ําครวญ การไม่เช่ือฟัง วิญญาณท่ีชอบติเตียน) ผลของพระวิญญาณ เช่น ความรัก ความปรานี ความอดกลัน้ใจ 

และการรู้จกับงัคบัตน จะต้องแสดงออกมาในทศันคติของเรา เราต้องเรียนรู้ท่ีจะให้อภยั เช่ือฟังผู้ มีอํานาจ ขอบพระคณุ ไม่ปลอ่ยให้

สิง่หนึง่สิง่ใดทําให้เราสะดดุ และไมยุ่ง่วุน่วายกบัชีวิตของผู้ อ่ืน 

(2) ความคิด (สภุาษิต 23:7; มทัธิว 15:18-20; 2โครินธ์ 10:5; ฟีลิปปี 4:8) เราเป็นสิ่งท่ีเราคิด และเรากลายเป็นสิ่งท่ีเรา

ปลอ่ยให้ใจของเราคิดคํานึงถึง ความคิดชัว่ทําให้เราเป็นมลทิน เราได้รับคําสัง่ให้ใคร่ครวญถึงสิ่งท่ีจริง สิ่งท่ีน่านบัถือ สิ่งท่ียติุธรรม 

สิ่งท่ีบริสทุธ์ิ สิ่งท่ีน่ารัก สิ่งท่ีทรงคณุ (น่าฟัง) สิ่งท่ีลํา้เลศิ (มีความดี) สิ่งท่ีควรค่าแก่การสรรเสริญ แต่ทิง้ความคิดอนัเกิดจากตณัหา

และทศันคติท่ีชัว่ร้าย เราจะต้องนําเอาความคิดทกุอยา่งให้มาเช่ือฟังพระคริสต์ 

(3) การพดู  (ยากอบ 1:26; 3:1-12; 4:11; 5:12) เราควรจะหลีกเล่ียงการนินทา การลอบกดั การใสร้่ายป้ายสี การหว่าน

ความแตกร้าว (การทําให้เกิดการทุ่มเถียงกนั) การสาบาน การออกพระนามของพระเจ้าเปลา่ๆ การสบถ การพดูเสียดสี การโกหก 

การเป็นพยานเทจ็ คําไร้สาระ และการพดูคยุท่ีสกปรกลามก (คําพดูท่ีมีความหมายชวนคิด หยาบคายหรือหยาบโลน) 
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(4) การมอง (สดดีุ 101:3; 119:37; มทัธิว 6:22-23) เราต้องปกป้องตาของเราเพราะเป็นประตสููว่ิญญาณ และด่านแรก

ท่ีจะเข้าสู่จิตใจ เราควรจะเลือกอ่านสิ่งต่างๆ ด้วยความระมดัระวงัเพ่ือท่ีเราจะไม่ทําลายจิตใจของเราด้วยความหยาบคาย ราคะ

และความบาป เราไมค่วรจะดโูทรทศัน์เพราะมีความรุนแรง การร่วมเพศอยา่งผิดศีลธรรม ความบาปและความไร้สาระ 

(5) การประดบักายและการแต่งกาย (เฉลยธรรมบญัญัติ 22:5; 1ทิโมธี 2:9; 1เปโตร 3:1-6) พระคมัภีร์กําหนดหลกัการ

เก่ียวกบัเสือ้ผ้าท่ีแยกเพศ เสือ้ผ้าท่ีสภุาพเรียบร้อย เสือ้ผ้าท่ีมีราคาพอประมาณ การหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองประดบั และการไม่แต่ง

กายเหมือนโลกนี ้ในวฒันธรรมสมยัใหม่นี ้ผู้ชายจะต้องไม่ใสก่ระโปรง และผู้หญิงจะต้องไม่ใสก่างเกง ใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีสีสนัและ

ย้อมผม เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้าท่ีเผยให้เหน็ร่างกายอยา่งไมส่ภุาพ และเสือ้ผ้าท่ีมีราคาแพงมากหรือฟุ่ มเฟือย 

(6) ผม (1โครินธ์ 11:13-15) พระคมัภีร์สอนวา่ผู้ชายต้องไว้ผมสัน้ แตผู่้หญิงต้องไว้ผมยาวและไมต่ดัผม 

(7) การดแลร่างกายู  (1โครินธ์ 3:16-17; 6:12, 19-20) เน่ืองจากร่างกายเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เรา

หลีกเล่ียงสิ่งท่ีจะเป็นอนัตรายหรือทําให้ร่างกายเป็นมลทิน เช่น สิ่งใดๆ ท่ีจะทําให้มึนเมาหรือเกิดอาการติด เม่ือพิจารณาถึงความ

ชัว่ร้ายของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตามท่ีกล่าวไว้ในพระคมัภีร์ เราจะต้องไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และเม่ือพิจารณาถึง

หลกัฐานท่ีมีมากมายวา่ยาสบูเป็นสิง่สกปรกและเป็นอนัตราย เราจะต้องไมส่บูยา 

(8) ความสมัพนัธ์ทางเพศ (1โครินธ์ 6:9-10; โคโลสี 3:5) พระคมัภีร์กลา่วโทษความสมัพนัธ์ทางเพศทัง้ปวงท่ีนอกไปจาก

การแตง่งานระหวา่งผู้ชายคนเดียวและผู้หญิงคนเดียว และตอ่ต้านความคิดและการกระทําท่ีเตม็ไปด้วยตณัหา 

(9) การเคารพชีวิตมนษุย์ (อพยพ 20:13; มทัธิว 5:44; กิจการ 15:29) เม่ือพิจารณาถึงค่าของชีวิตมนษุย์ เราจะต้องไม่มี

สว่นร่วมในความรุนแรงหรือการฆา่คน ทัง้นี ้รวมถงึการสงคราม การทําแท้ง และการฆา่ตวัตาย 

(10) ความซ่ือสตัย์ (มาระโก 10:19) เราไม่ยอมรับการไม่ซ่ือสตัย์และการฉ้อโกงในทกุรูปแบบ เช่น การโกหก การขโมย 

การโกง การไมย่อมจ่ายหนี ้การกรรโชก การติดสนิบน และการหลอกลวงทกุประเภท 

(11) การคบหาสมาคม (มทัธิว 18:15-18; 1โครินธ์ 5:9-6:8; 15:33; 2โครินธ์ 6:14) แม้ว่าเราควรจะและต้องข้องเก่ียวกบั

ผู้ ท่ีไม่เช่ือ แต่เราจะต้องไม่มีส่วนใกล้ชิดกบักิจกรรมหรือวิถีชีวิตท่ีเป็นความบาป เราจะต้องไม่คบหาสมาคมกบัผู้ ท่ีเรียกตนเองว่า

เป็นคริสเตียน แต่ปล่อยตวัในกิจกรรมท่ีเป็นบาปอยู่อย่างต่อเน่ือง เราจะต้องไม่เทียมแอกเข้ากบัผู้ ท่ีไม่เช่ือ (เช่น โดยการแต่งงาน) 

ในคริสตจกัร เราจะต้องยติุการโต้เถียงกนัตามขัน้ตอนท่ีพระคริสต์ทรงให้ไว้ ไมใ่ช่โดยการฟ้องร้องกนัในศาลบ้านเมือง 

(12) การอย่ทางฝ่ายโลกในดา้นอืน่ๆู  (1เธสะโลนิกา 5:22; 1ยอห์น 2:15) ด้วยความบาปของโลกทกุวนันีแ้ละคําเตือนตาม

พระคมัภีร์เก่ียวกบัการรักโลก เราต้องควบคมุในเร่ืองดนตรี กีฬา เกมและความเพลิดเพลินต่างๆ อย่างระมดัระวงัและเป็นผู้ ใหญ่ 

เราต้องหลีกเล่ียงบรรยากาศและลกัษณะท่ีอยู่ในทางโลกจนเกินไป เราต้องไม่ยอมรับกิจกรรมในทางโลก เช่น การพนนั การเต้นรํา 

การใช้เวทมนตร์คาถา โหราศาสตร์และการถือโชคลาง 

 คน้หาความบริสทุธ์ิ กล่าวถึงรายละเอียดหวัข้อข้างต้นเป็นสว่นใหญ่ หนงัสือเล่มนีก้ลา่วถึงหวัข้อเหล่านีเ้ช่นกนัเพ่ือแสดง

ถงึข้อสนบัสนนุตามพระคมัภีร์ หลกัฐานใหม่ๆ  จากการศกึษาวิจยั คําตอบตอ่ข้อโต้แย้ง และข้อคิดเหน็ทางประวติัศาสตร์ 

 ข้อความจากพระคมัภีร์หลายข้อความกลา่วถึงการกระทําและทศันคติท่ีไม่บริสทุธิจํานวนมาก์  พระเจ้าทรงเกลียดชงั “ตา

ยโส ลิน้มสุา และมือท่ีทําโลหิตไร้ผิดให้ตก จิตใจท่ีคิดแผนงานโหดร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชัว่ พยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคํา

มสุา และคนผู้หวา่นความแตกร้าวท่ามกลางพวกพ่ีน้อง” (สภุาษิต 6:16-19) สิ่งท่ีทําให้เราเป็นมลทิน เช่น “ความคิดชัว่ร้าย การฆ่า

คน การผิดผวัผิดเมีย การล่วงประเวณี การลกัขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย” (มทัธิว 15:19) ผู้ ท่ีมีใจชัว่ (เส่ือมทราม เลว

ทราม) เป็นผู้ ท่ี “เต็มไปด้วยสรรพการอธรรม ความชั่วร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การ

ล่อลวง การคิดร้าย พูดนินทา ส่อเสียด เกลียดชงัพระเจ้า เย่อหย่ิงจองหอง อวดตวั ริทําชัว่แปลกๆ ไม่เช่ือฟังบิดามารดา โง่เขลา 

กลบัสตัย์ ไม่มีความรักกัน ไร้ความปรานี” (โรม 1:29-31, NKJV บางคํานํามาจากฉบับ NIV) งานของเนือ้หนังคือ “การล่วง

ประเวณี การโสโครก การลามก การนบัถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศตัรูกนั การวิวาทกนั การริษยากนั การโกรธกนั การ

ใฝ่สงู การทุ่มเถียงกนั การแตกก๊กกนั การอิจฉาริษยากนั การเมาเหล้า การเลน่เป็นพาลเกเร และการอ่ืนๆ ในทํานองนี”้ (กาลาเทีย 
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5:19-21, NKJV บางคํานํามาจากฉบบั NIV) ในกาลสดุท้าย คนชัว่จะ “เห็นแก่ตวั เห็นแก่เงิน เย่อหย่ิง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เช่ือฟังคํา

บิดามารดา อกตญัญ ูไร้ศีลธรรม ไร้มนษุยธรรม ไม่ให้อภยักนั ใสร้่ายกนั ไม่ยบัยัง้ชัง่ใจ ดรุ้าย เกลียดชงัความดี ทรยศ มทุะล ุหวัสงู 

รักความสนกุย่ิงกวา่รักพระเจ้า” (2ทิโมธี 3:2-4, NKJV) 

 บทท่ี 2 ใน ค้นหาความบริสุทธ์ิ กล่าวถึงความบริสทุธ์ิในเร่ืองทศันคติ โดยอธิบายถึงทศันคติต่างๆ ท่ีเพิ่งจะกล่าวถึงไป 

ตอ่ไปนีเ้ป็นคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัข้อท่ีสําคญันี ้

 

การแก้แค้น 
 พระคมัภีร์สอนไม่ให้แก้แค้นและล้างแค้นในทกุรูปแบบ (มทัธิว 5:38-48; โรม 12:17-21; 1เปโตร 3:9) “อย่าทําชัว่ตอบ

แทนชั่วแก่ผู้ หนึ่งผู้ ใดเลย...ท่านผู้ เป็นท่ีรักของข้าพเจ้า อย่าทําการแก้แค้น แต่จงมอบการนัน้ไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระ

อาชญา เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า ‘การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง’ ” (โรม 12:17, 

19, NIV) 

 

ความโลภและการรักวัตถุส่ิงของ 
 ความอิจฉา ความริษยา ความอยากได้และความโลภเป็นความชัว่ท่ีมีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิด ความอยากได้และ

ความโลภเป็นคําศพัท์ท่ีมีความหมายคล้ายคลงึกนั หมายถึง ความปรารถนาในความร่ํารวยหรือวตัถสุิง่ของอยา่งมากเกินไป โดย

ไมมี่การบงัคบั ทศันคติเช่นนีถ้กูกลา่วโทษเป็นอย่างมากในพระคมัภีร์ทัง้สองพนัธสญัญา “อย่าโลภ” (อพยพ 20:17) “จงละเว้นเสีย

จากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของคนมิได้อยู่ในการท่ีมีของฟุ่ มเฟือย” (ลูกา 12:15) ความโลภเป็นการนับถือรูปเคารพ 

(โคโลสี 3:5) 

 ความอิจฉาและความริษยาเป็นการขดัข้องใจในสิ่งของหรือความสําเร็จของผู้ อ่ืน และอยากท่ีจะได้สิ่งนัน้มาเป็นของตน 

ความริษยามกัจะแสดงความปรารถนาท่ีจะได้มาหรือเก็บสิ่งท่ีเราเช่ือว่าควรจะเป็นของเราเป็นพิเศษ แต่ความอิจฉาแสดงถึงความ

ปรารถนาท่ีจะได้มาซึง่สิง่ท่ีเป็นของผู้ อ่ืน 

 การท่ีพระคมัภีร์ไม่ยอมรับทศันคติเช่นนีเ้ป็นการกล่าวโทษการรักวตัถสุิ่งของในยคุของเรา การรักวตัถสุิ่งของซึ่งคือการ

หมกมุ่นกบัการครอบครองสิ่งของต่างๆ ทําให้เรากลายเป็นผู้ ท่ีอ่อนแอ ขีเ้กียจและไม่พอใจกบัสิ่งท่ีเรามี ในทางกลบักนั การรักวตัถุ

สิง่ของทําให้เราลงัเลท่ีจะใช้ชีวิตด้วยการเสียสละเพ่ือพระคริสต์และเป็นผู้ ท่ีจะอิจฉาและริษยาได้ง่าย 

 คําสอนในพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองนีมี้ความเก่ียวข้องกบัสงัคมของเราเป็นอยา่งมาก เพราะด้วยมาตรฐานของภมิูภาคอ่ืนๆ 

ในโลกและประวติัศาสตร์ ผู้ ท่ีอยู่ในอเมริกาเหนือเป็นผู้ ท่ีมัง่คัง่ “เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉนัใด เราก็เอาอะไรออกไป

จากโลกไม่ได้ฉนันัน้ แต่ถ้าเรามีอาหารและเสือ้ผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านัน้เถิด สว่นคนเหล่านัน้ ท่ีอยากร่ํารวยก็ตกอยูใ่นข่า

ของความเย้ายวน และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาท่ีไร้ความคิดและเป็นภยัแก่ตวั ซึ่งทําให้คนเราต้องถึงความพินาศ

เส่ือมสญูไป ด้วยว่าการรักเงินทองนัน้เป็นมลูรากแห่งความชัว่ทัง้มวล และเพราะความโลภน่ีแหละ จึงทําให้บางคนห่างไกลจาก

ความเช่ือ และตรอมตรมด้วยความทกุข์ แต่ท่านผู้ เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี ้จงมุ่งมัน่ในความชอบธรรม

ในทางของพระเจ้า ความเช่ือ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสภุาพ...สําหรับคนเหลา่นัน้ท่ีมัง่มีฝ่ายโลก จงกําชบัเขาอย่าให้มี

มานะทิฐิ หรือให้เขามุง่หวงัในทรัพย์ท่ีไม่เท่ียง แต่จงหวงัในพระเจ้าผู้ทรงประทานทกุสิ่ง เพ่ือความสะดวกสบายของเรา จงกําชบัให้

เขากระทําดี ให้กระทําดีมากๆ ให้เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และไม่เห็นแก่ตวั อย่างนีจ้ึงจะเป็นการวางรากฐานอนัดีไว้สําหรับตนเองในภาย

หน้า เพ่ือวา่เขาจะได้รับเอาชีวิต ซึง่เป็นชีวิตอนัแท้จริง” (1ทิโมธี 6:7-11; 17-19, NKJV) 

 

การมีอคต ิ
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 พระคมัภีร์สอนว่ามนษุย์ทกุคนมีค่าเท่าเทียมกนัในสายพระเนตรของพระเจ้า พระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ ใด (กิจการ 10:34; 

โรม 2:11) ในพระคริสต์ ไม่มีการปฏิบติัท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหว่างชนชาติ ชนชัน้ทางสงัคม หรือเพศ (กาลาเทีย 3:28) เปาโลเตือนทิ

โมธีให้ทําหน้าท่ีปกครองดแูลของตนโดยไม่มีอคติ ลําเอียงหรือเห็นแก่หน้าผู้ ใด (1ทิโมธี 5:21) ถ้าเราเลือกท่ีรักมกัท่ีชงัคนกลุม่หนึ่ง

และเห็นแก่คนอีกกลุ่มหนึ่ง เราก็ละเมิดพระวจนะของพระเจ้า ไม่ถกูต้องท่ีจะมีอคติกบัคนๆ หนึ่งเพราะเชือ้ชาติ สถานะทางสงัคม 

การขาดการศึกษา หรือความยากจน “แต่ถ้าท่านทัง้หลายลําเอียง ท่านก็กระทําบาป และว่าตามธรรมบญัญัติท่านก็กระทําผิด” 

(ยากอบ 2:9) พระเจ้า “จะทรงตําหนิทา่นทัง้หลายแน่ ถ้าทา่นแสดงความลําเอียงอยา่งลบัๆ “ (โยบ 13:10, NKJV) 

 

บทสรุป 
 กฎทางศีลธรรมของพระเจ้าสรุปออกมาได้ดงันี ้รักพระเจ้าด้วยสดุจิตสดุใจ และรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง (มทัธิว 

22:36-40; มาระโก 12:28-31; โรม 13:8-10) โดยสรุป ความบริสทุธิหมายถึง์ การเลียนแบบพระคริสต์ การทําสิ่งท่ีพระองค์จะทรง

กระทํา ความบริสทุธิหมา์ ยถงึการเป็นเหมือนกบัพระคริสต์ 

 อํานาจในการมีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิเป็นของประทานจากพระเจ้า แต่เรามีหน้าท่ีในการใช้ความบริสทุธินีใ้นชีวิตประจําวนั เรา์

แสวงหาความบริสทุธิเพราะความรักพระเจ้า ไม่ใช่์ เพราะความกลวัหรือยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป ความบริสทุธิเป็นสว่นสําคญั์

ของความรอดของตวัเราจากอํานาจและอิทธิพลทัง้ปวงของความบาป ความบริสทุธิเป็น์ สิทธิพิเศษท่ีน่ายินดี เป็นสว่นหนึ่งของชีวิต

ท่ีบริบรูณ์ เป็นการอวยพรจากพระคณุของพระเจ้า และเป็นชีวิตแห่งเสรีภาพและอํานาจท่ีมีสง่าราศี สําหรับผู้ ท่ีประกอบด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิและรักพระเจ้า์ อย่างแท้จริง ความบริสทุธ์ิเป็นทางปกติและเป็นทางเดียวในการมีชีวิตอยู่ ชีวิตแห่งความบริสทุธ์ิ

เป็นการทําตามพระประสงค์และแผนการเดิมของพระเจ้าสําหรับมนษุย์ 
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 5Ibid., pp. 34-39. 

 6Ibid., pp. 40-50. 

 7Ibid., pp. 143-47. 
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3 อันตรายของการยดึถือ 
กฎระเบยีบมากเกนิไป 

 

 “ไม่มีผ้ใดเป็นคนชอบธรรมไดู้  โดยการประพฤติตามธรรมบญัญติั แต่โดยศรัทธาในพระเยซคริสต์เท่านันู้ ” (กาลาเทีย 

2:16) 

 เม่ือใดก็ตามท่ีมีคนเร่ิมสอนเร่ืองการดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิ ก็มกัจะถกูกลา่วหาว่ายดึถือกฎระเบียบมากเกินไป และจริงอยู่ว่า

บางคนท่ีเน้นความบริสทุธ์ิจะกลายเป็นผู้ยึดถือกฎระเบียบมากเกินไป จึงทําให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ในบทนี ้เราจะกล่าวถึง

คําถามท่ีสําคญัๆ หลายคําถาม เช่น การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปคืออะไร การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปไม่ถกูต้องอย่างไร 

ทางเลือกตามพระคมัภีร์นอกไปจากการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปคืออะไร เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะสอนเร่ืองการดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิ 

แตไ่มย่ดึถือกฎระเบียบมากเกินไป ถ้าเป็นไปได้ จะทําได้อยา่งไร 

 

ความหมายของการยดึถือกฎระเบียบมากเกนิไป 
 โดยทัว่ไป การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปหมายถึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัดหรือมากเกินไป 

ในความหมายทางคริสเตียน การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปมีความหมายทางลบสองอย่างด้วยกนั(1) การพยายามถือเอาความ

รอดจากการกระทําดี หรือจากการรักษากฎและข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด และ (2) การกําหนดกฎข้อบงัคบัให้ตนเองและคนอ่ืน โดย

ไม่ยึดตามคําสอนหรือหลกัการตามพระคมัภีร์ท่ีชดัเจน เราจะเป็นผู้ ท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไปถ้าเราบอกเป็นนัยว่าเราได้รับ

ความรอดจากการกระทําหรือถ้าเราเทศนากฎข้อบงัคบัตา่งๆ โดยไมมี่หลกัการ 

 

การกล่าวโทษ 
การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป 

 พระเยซูไม่ทรงเห็นด้วยกับชาวยิวในสมยัของพระองค์ท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกฟาริสี ผู้

ยดึถือกฎระเบียบชาวยิวเหล่านีเ้ช่ือว่าความรอดเกิดจากการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามธรรมบญัญัติของโมเสสและธรรมเนียมอ่ืนๆ 

ท่ีเกิดจากธรรมบญัญติันัน้ พระเยซทูรงตําหนิทศันคติการเห็นตนเองชอบธรรมนี ้รวมทัง้การหน้าซ่ือใจคดท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัการเห็น

ตนเองชอบธรรม และธรรมเนียมท่ีมนษุย์สร้างขึน้โดยล้มล้างพระวจนะของพระเจ้า 

 เปาโลชีใ้ห้เห็นว่าการปฏิบติัตามกฎภายนอกไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าใจไม่ถูกต้อง (โรม 2:17-29) นอกจากนี ้ธรรม

บญัญัติของโมเสสยงัไม่สามารถให้ความรอดได้ และพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ความรอดเกิดจากการกระทํา (โรม 3:19-20; 8:3; 

กาลาเทีย 3:21-22) แต่ธรรมบญัญัติมีหน้าท่ีสอนมนษุย์เก่ียวกบัความจริงท่ีสําคญัหลายประการ เช่น ความหมายของความบาป 

ความชัว่ร้ายของความบาป ความชัว่ร้ายของมนษุย์เอง การท่ีมนษุย์ขาดอํานาจในการเอาชนะความบาป และความจําเป็นท่ีต้อง

ได้รับความรอด (โรม 3:20; 5:20; 7:7-14) ธรรมบญัญัติเป็นผู้ควบคมุท่ีนําเราไปสูพ่ระคริสต์เพ่ือท่ีเราจะมีความเช่ือในพระองค์ (กา

ลาเทีย 3:21-25) ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ความรอดเกิดจากความเช่ือเสมอ ไมใ่ช่การกระทํา อบัราฮมั (ก่อนหน้าธรรมบญัญัติ) และดา

วิด (ใต้ธรรมบญัญติั) ได้รับความรอดเพราะความเช่ือในพระเจ้า ไมใ่ช่ด้วยการกระทําดีหรือปฏิบติัตามธรรมบญัญติั (โรม 4) 

 คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ต่อสู้ เพ่ือพิสจูน์คําสัง่สอนเก่ียวกบัการเป็นผู้ชอบธรรมเพราะความเช่ือกบัคริสเตียนชาวยิว

ท่ียงัคงมีความคิดเก่ียวกับการรักษากฎระเบียบมากเกินไป ผู้ ท่ีต้องการทําให้คนอ่ืนเป็นเหมือนชาวยิวเหล่านี ้ [ผู้ ท่ีพึ่งพาธรรม

บญัญัติของชาวยิวเพ่ือความรอด แทนท่ีจะพึง่พาพระเยซูคริสต์]สอนว่าผู้ เช่ือชาวต่างชาติจะต้องเข้าสหุนตัและต้องเช่ือฟังบญัญัติ

ของชาวยิว คริสตจักรประชุมทั่วไปเป็นครัง้แรกเพ่ือพูดคุยกันถึงเร่ืองนี ้(กิจการ 15) ในการประชุมนี ้เปโตรกล่าวว่าคริสเตียน

ชาวต่างชาติ ไม่จําเป็นต้องเช่ือฟังธรรมบญัญัติ เพราะพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิให้แก่พวกเขาเพราะความเช่ือ
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แล้ว ยากอบประกาศคําตดัสินท่ีคริสตจกัรลงความเห็นร่วมกนัคือ ชาวต่างชาติไม่ต้องปฏิบติัตามธรรมบญัญัติของโมเสส ยกเว้น

การห้ามรับประทานอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ การรับประทานเลือด การรับประทานเนือ้สตัว์ท่ีถกูรัดคอตาย และการลว่งประเวณี 

 โดยทัว่ไป เปาโลต่อต้านการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปเป็นอย่างมาก แต่ต่อต้านผู้ ท่ีต้องการทําให้คนอ่ืนเป็นเหมือน

ชาวยิวเป็นพิเศษ เปาโลสอนวา่เราเป็นผู้ชอบธรรมเพราะความเช่ือ ไม่ใช่การปฏิบติัตามธรรมบญัญัติของโมเสส (โรม 3:20-28) เรา

ได้รับความรอดโดยพระคณุเพราะความเช่ือ ไม่ใช่โดยการกระทําดี (เอเฟซสั 2:8-9) พระกิตติคณุของพระคริสต์ปลดปล่อยเราให้

เป็นอิสระจากความจําเป็นต้องปฏิบติัตามธรรมเนียมของธรรมบญัญัติชาวยิว (โรม 7:6; กาลาเทีย 2:16-21) ตามจริงแล้ว ถ้าเรา

ยืนกรานท่ีจะแสวงหาความชอบธรรมโดยการกระทําตามธรรมบญัญัติ เราขดัขวางพระคณุของพระเจ้าและทําให้การวายพระชนม์

ของพระคริสต์ไร้ประโยชน์ (กาลาเทีย 2:21)  

 การวายพระชนม์ของพระคริสต์ลบล้างระบบพิธีการของชาวยิวในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่สะอาด วนัเฉลิมฉลอง

พิเศษและวนัสะบาโต เราไม่ต้องปฏิบติัตามกฎพิธีการท่ีห้ามไม่ให้แม้แต่จบัอาหารหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีไม่สะอาด การยึดถือกฎระเบียบ

มากเกินไปเช่นนีด้ผิูวเผินแล้วอาจเหมือนเป็นสิง่ฉลาดและบริสทุธิ แต่์ ไมมี่อํานาจในการบงัคบัตณัหาของธรรมชาติความบาป “เหตุ

ฉะนัน้อยา่ให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรําทา่นในเร่ืองการกิน การด่ืม ในเร่ืองเทศกาล วนัต้นเดือน หรือวนัสะบาโต สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเพียงเงา

ของเหตกุารณ์ท่ีจะมีมาในภายหลงั แต่กายนัน้เป็นของพระคริสต์...ถ้าท่านตายกับพระคริสต์พ้นจากวิญญาณต่างๆ แห่งสากล

จกัรวาลแล้ว เหตไุฉนท่านจึงมีชีวิตอยู่เหมือนกบัว่าท่านยงัอยู่ฝ่ายโลก ยอมอยู่ใต้บญัญัติต่างๆ อนัเป็นหลกัธรรมและคําสอนของ

มนษุย์ เช่น ‘อยา่เอามือหยิบ’ ‘อยา่ชิม’ ‘อยา่แตะต้อง’ เป็นต้น คือกลา่วถึงสิ่งท่ีต้องพินาศเม่ือใช้มนั จริงอยู่สิ่งเหลา่นีด้ทู่าทีมีปัญญา 

คือการเตม็ใจนมสัการ การถ่อมตวัลงและการทรมานกาย แตไ่มมี่ประโยชน์อะไรในการต่อสู้กบัความต้องการของเนือ้หนงั” (โคโลสี 

2:16-17, 20-23, NKJV) 

 โดยสรุป การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปเป็นเหตท่ีุไม่เพียงพอสําหรับการมีชีวิตเพ่ือพระเจ้า การยึดถือกฎระเบียบมาก

เกินไปไม่ได้นํามาซึ่งความรอด หรือก่อให้เกิดความบริสทุธิท่ีแท้จริง์  ลองมาศึกษารายละเอียดว่าการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไป

ไมเ่พียงพอและมีอนัตรายอยา่งไร 

 

การถือความประพฤตทิี่ชอบธรรมของตนเพื่อจะรอดได้ 
 การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปสอนว่าความรอดเกิดจากการกระทําของมนุษย์ ไม่ใช่พระคุณของพระเจ้า ผู้ ท่ียึดถือ

กฎระเบียบมากเกินไปจะพยายามพึ่งความพยายามของตนเอง แทนท่ีจะพึ่งอํานาจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ หากเป็นเช่นนีอ้าจ

นําไปสูค่วามหยิ่ง การเห็นว่าตนชอบธรรม และการหลอกลวงตนเองได้ถ้าผู้ ยืดถือกฎระเบียบมากเกินไปคิดว่าเขากําลงัช่วยตวัเอง

ให้รอดได้ ในทางตรงกนัข้าม อาจนําไปสูค่วามคบัข้องใจ การขาดความเช่ือมัน่ในความรอด ความกลวั ความหมดหวงั และการหนั

หลงัไปจากพระเจ้าถ้าผู้ ท่ียดึถือกฎระเบียบมากเกินไปตระหนกัวา่ตนเองไมส่ามารถก่อให้เกิดความชอบธรรมเอง และไม่สามารถใช้

ชีวิตโดยปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัดได้ 

 พระคัมภีร์เน้นความสําคญัของการกระทําดีอันเป็นผลของพระคุณท่ีช่วยให้รอดและความเช่ือท่ีช่วยให้รอด (เอเฟซัส 

2:10; ทิตสั 2:11-12; 3:8; ยากอบ 2:14-26) อย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจว่าความเช่ือก่อให้เกิดการกระทํา ไม่ใช่การกระทํา

ก่อให้เกิดความเช่ือ เราไม่อาจทําดีเพ่ือให้ได้พระเจ้ามา แต่เราได้พระเจ้ามาเราจึงทําดี เราไม่ได้ทําการเพ่ือความรอด แต่เราทําการ

จากความรอด เราไมไ่ด้ดําเนินชีวิตบริสทุธิเพ่ือให้ได้มาซึง่ความรอด แต่์ เราดําเนินชีวิตบริสทุธิเพราะเรามีความรอด เราแสดง์ ความ

เช่ือในพระเจ้าอยา่งตอ่เน่ืองด้วยชีวิตในการยอมจํานนตอ่พระองค์และการเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ 

 การไม่สามารถแสดงออกถึงความบริสทุธ์ิ การกระทําดี และความเช่ือฟังแสดงให้เห็นถึงการขาดความเช่ือท่ีแท้จริงตัง้แต่

ต้นหรือการเสียความเช่ือท่ีแท้จริงไป แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รับความรอดตัง้แต่แรกหรือเราไม่ยอมให้พระเจ้ากระทํางานแห่งความ

รอดอย่างต่อเน่ือง ถ้าเราคงอยู่ในสภาพเช่นนัน้ เราจะไม่ได้รับความรอดเม่ือพระคริสต์เสด็จมารับเรา แต่ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่า
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เราสามารถและจะต้องให้ได้มาซึ่งความรอดด้วยการกระทํา ปัญหาสําคญัไม่ใช่การไม่สามารถกระทําการดี แต่คือการไม่สามารถ

รักษาความเช่ือในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เอาไว้ได้ 

 ความบริสทุธ์ิเกิดจากพระคณุเพราะความเช่ือเม่ือเรายอมจํานนต่องานในการชําระของพระวิญญาณในชีวิตของเรา ถ้า

เราไม่ยอมจํานน เราก็ไม่ยอมรับพระคณุและความรอดของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปเป็นการหนีไป

จากพระคณุ ความเช่ือและพระวิญญาณ เป็นการพยายามทําให้เกิดความบริสทุธิขึน้โดยความพยายามของมนษุย์เพียงอย่างเดียว์

และซือ้ความรอดด้วย “ความบริสทุธ์ิ” ท่ีมนษุย์สร้างขึน้นัน้ 

 

การไม่สามารถพัฒนาความบริสุทธิขึน้จากภายใน์  
 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปไม่สามารถก่อให้เกิดความบริสทุธิภายใน์ ได้ การยึดถือกฎระเบียบ 

การรักษาหรือปฏิบติัตามธรรมบญัญัติไม่ว่ามากเพียงใด ก็ไม่สามารถก่อให้เกิดความบริสทุธิท่ีแท้จริงขึน้ได้์  เพราะความบริสทุธิท่ี์

แท้จริงมาจากพระวิญญาณบริสทุธิเท่านัน้์  การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปเน้นความสําคญัของการแสดงความบริสทุธิภายนอก์

โดยไม่ใส่ใจและละเลยการพฒันาความบริสทุธิขึน้จากภา์ ยใน (อนัจะทําให้แสดงออกซึ่งความบริสทุธิภายนอก์ ) ในสายตาของ

มนษุย์ ผู้ ท่ียืดถือระเบียบมากเกินไปอาจดเูหมือนบริสทุธิ แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า์  เขาไม่มีความบริสทุธิเลย์  แม้ว่าผู้ ท่ียดึถือ

ระเบียบมากเกินไปอาจจะเคร่งครัดในคําสอนเร่ืองความบริสทุธิ แต่เขา์ ไม่สามารถพฒันาความบริสทุธิขึน้ในชีวิตของตนเองและใน์

ชีวิตของผู้ ติดตามเขาได้อยา่งแท้จริง 

 

การไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับหลักการต่างๆ อย่างแท้จริง 
 ผู้ ท่ียึดถือระเบียบมากเกินไปจะไม่พฒันาจิตสํานึกท่ีเป็นผู้ ใหญ่ อนัจะนําเขาไปสู่การตดัสินใจในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกับกฎ

ข้อบงัคบัของเขาได้ เขาเดินอยู่บนเส้นระหว่างโลกและคริสตจักร ไม่ช้าก็เร็ว เขาจะก้าวไปสู่บริเวณท่ีเป็นสีเทาและอาจเดินไปสู่

ความบาป เขามกัจะละเลยอนัตรายใหม่ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือกฎข้อบงัคบัของเขา ตวัอย่างเช่น เขาอาจเติบโตมากบักฎท่ีว่า “ห้ามไปดู

ภาพยนตร์” แตเ่ขาไมเ่ข้าใจความชัว่ร้ายทางฝ่ายวิญญาณของการดภูาพยนตร์อยา่งแท้จริง เม่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ  มีระบบภาพยนตร์

ในบ้าน เขาอาจไม่รู้สึกผิดท่ีจะดูภาพยนตร์เดียวกันนัน้ท่ีบ้าน เขาอาจมีกฎว่า “ห้ามเป็นเจ้าของโทรทัศน์” แต่ไม่รู้สึกผิดท่ีจะดู

รายการทีวีท่ีไม่เหมาะสมในสถานท่ีสาธารณะหรือในห้องพกัโรงแรม ผู้ ท่ีไม่ยืดถือกฎระเบียบมากเกินไปจะเห็นอนัตรายในทนัที

เพราะเป็นสิ่งท่ีละเมิดหลกัการ เขาจะงดกระทํา ไม่ใช่เพราะมีคนห้าม แต่เพราะสิ่งนัน้ทําลายและไม่เหมาะสมกับชีวิตทางฝ่าย

วิญญาณของเขา 

 ผู้ นําท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไปมกัจะพยายามสร้างและบงัคบัใช้กฎใหม่ๆ เสมอเพ่ือให้ครอบคลมุสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพราะผู้ตามของเขาไมรู้่วา่จะประยกุต์ใช้หลกัการอย่างไร ความพยายามนีจ้ะไม่ประสบผลสําเร็จเสมอเพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะสร้าง

กฎให้เพียงพอท่ีจะครอบคลมุสถานการณ์ทกุอยา่งได้ 

 ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างแสดงให้เห็นว่าผู้ยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปอาจพลาดคําสอนท่ีแท้จริงในพระวจนะของพระเจ้า 

แม้ว่าดูเหมือนจะปฏิบติัตามทุกประการแล้วก็ตาม พระเยซูสอนว่าถ้ามีคนตบแก้มขวาของเรา เราควรจะหนัอีกข้างให้ ผู้ยึดถือ

กฎระเบียบมากเกินไปอาจกล่าวว่า “แต่ว่าพระคริสต์ไม่ได้จํากดัเร่ืองการกระทําหลงัจากนัน้ หลงัจากหนัอีกข้างให้ เราจะแก้แค้น” 

ผู้ยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปจะปฏิบติัตามคําสอนของพระคริสต์ทุกตวัอกัษรราวกับว่าคําสอนนัน้เป็นหนังสือข้อบงัคบั แต่ไม่

เข้าใจวตัถปุระสงค์ทัง้หมดของข้อความท่ีสอนเราไม่ให้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงและไม่พยายามแก้แค้น ในท่ีหนึ่ง พระคริสต์ตรัสว่า 

เราควรจะให้อภยัพ่ีน้องของเราวนัละเจ็ดครัง้ และอีกท่ีหนึ่ง ตรัสว่า เราควรจะให้อภยัเจ็ดสิบคณูเจ็ด ผู้ยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป

อาจกล่าวว่า “เราจะให้อภยัเจ็ดครัง้ในวนัหนึ่ง แต่ไม่ใช่แปด หรือเราจะให้อภยั 490 ครัง้ แต่ไม่ใช่ 491 ครัง้” เขาไม่เข้าใจคําสอนท่ี

แท้จริงของการให้อภยัอยา่งแท้จริงโดยไมจํ่ากดั 
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การดาํเนินชีวิตด้วยข้อบังคับที่น้อยที่สุดและช่องโหว่ 
 น่าแปลกท่ีการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปทําให้คนทัง้หลายปฏิบัติเพียงข้อบังคับท่ีน้อยท่ีสุดของสิ่งท่ีเขารู้สึกว่า

จําเป็นต้องทํา พวกเขามกัจะปฏิบติัตามข้อบงัคบันัน้เพราะต้องการให้คนอ่ืนประทบัใจ เขาจะมีความคิดเช่นนี ้“ข้อบงัคบัท่ีน้อย

ท่ีสุดของคริสตจักรนี ้ศิษยาภิบาลนี ้และความรอดคืออะไร” พวกเขามีความต้องการท่ีจะแสวงหาความบริสุทธ์ิท่ีแท้จริงเพียง

เลก็น้อย แตนิ่ยามความบริสทุธิใ์ นทางลบ พวกเขามีหลกัการหรือจิตสํานกึท่ีจะนําเขาเพียงเลก็น้อย และรู้สกึว่าต้องบงัคบัตนเองใน

พฤติกรรมท่ีไม่ใช่พฤติกรรมของคริสเตียนเพียงเล็กน้อยถ้าเขาสามารถทําได้โดยไม่ถกูจบัได้ พวกเขามองหาช่องโหว่ในกฎเพ่ือท่ีจะ

สามารถแก้ตวัในสิ่งท่ีเขาต้องการทํา พวกเขาแก้ตวัในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีน่าสงสยัเพราะไม่มีผู้ ใดเคยเทศนาเก่ียวกบัเร่ือง

นัน้เป็นพิเศษหรือกําหนดกฎท่ีครอบคลมุในเร่ืองนัน้ 

 โดยสรุป ผู้ยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปทําเหมือนกบัวา่คริสตศาสนาเป็นกฎข้อบงัคบัเหมือนเช่นประมวลกฎหมายว่าด้วย

ภาษีของสหรัฐฯ พวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องทําสิ่งอ่ืนใดนอกจากปฏิบติัตามกฎ ตราบเท่าท่ีเขาใช้ชีวิตตามตวัอกัษรของกฎ พวกเขาก็

สามารถใช้สถานการณ์ท่ีไมแ่น่ใจหรือ “ช่องโหว”่ ได้โดยไมต้่องสนวา่นํา้พระทยัของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไร 

 

การหน้าซ่ือใจคดและการไม่เสมอต้นเสมอปลาย 
 การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปนําไปสูก่ารหน้าซ่ือใจคด เน่ืองจากไม่มีข้อบงัคบัใดสามารถครอบคลมุได้ทกุสถานการณ์ 

ผู้ ยืดถือกฎระเบียบมากเกินไปมกัจะทําสิ่งท่ีเขาพอใจ ถ้าเขาไม่สามารถทําตามความปรารถนาทางเนือ้หนงัของตนในทางหนึ่งได้ 

เขาจะพยายามทําในอีกทางอ่ืน เช่น บางคนจะไม่ใสส่ร้อยคอหรือตุ้มหเูพราะมีกฎข้อบงัคบัห้ามไว้ แต่จะทําตามความปรารถนาใน

การใช้เคร่ืองประดบัโดยใสแ่หวนและนาฬกาท่ีิ หรูหรามาก บางคนจะไม่สวมใส่เคร่ืองประดบัใดๆ เลย แต่จะใส่เสือ้ผ้าโอ้อวดความ

ร่ํารวยที่มีราคาแพงมาก บางคนไมท่าลปิสติก แตค่ิดวา่ทามาสคาลา่๕ หรือปัดแก้มไม่เป็นไร พวกเขาประพฤติตนโดยถือตามกฎ

เฉพาะโดยไม่มีการประยุกต์ใช้ พวกเขาไม่ได้ใส่ใจอย่างแท้จริงท่ีจะประพฤติตนถูกต้องตามท่ีพระคัมภีร์สอนไม่ให้สวมใส่

เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้าท่ีโอ้อวด ไมส่ภุาพและมีราคาแพง 

 นอกจากนัน้ ผู้ยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปอาจกลา่วโทษการด่ืมเหล้าเป็นอย่างมาก แต่ไม่รู้สกึอะไรกบัความตะกละของ

ตน เขาอาจหลีกเล่ียงไมด่ภูาพยนตร์ลามก แตช่อบใจกบัตลกสกปรก เขาอาจรังเกียจการบชูารูปเคารพ แตเ่ป็นทาสของวตัถสุิง่ของ 

 

กฎข้อบังคับที่มนุษย์สร้างขึน้ 
 ผู้ ท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไปทําเหมือนกบัว่ากฎท่ีมนษุย์สร้างขึน้เป็นพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาใช้กฎเกณฑ์ท่ีไม่

สามารถทําให้ชอบธรรมได้ตามพระคมัภีร์ การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปมีความหมายผิดไปจากพระคมัภีร์มากนกั 

 คริสเตียนต้องใช้พระคมัภีร์เม่ือกําหนดแนวทางความประพฤต ิคําสอนทกุประการจะต้องมาจากคําสัง่ตามพระคมัภีร์หรือ

จากการประยกุต์ใช้หลกัการตามพระคมัภีร์ เช่น พระคมัภีร์อธิบายว่าการเมาเหล้าเป็นบาป ดงันัน้เราสามารถและจะต้องเทศนา

ห้ามไม่ให้ด่ืมเหล้า นอกจากนัน้แล้ว หลกัการตามพระคมัภีร์ท่ีแฝงอยู่คือว่า สิ่งท่ีก่อให้เกิดการมึนเมาทกุประเภทเป็นสิ่งไม่ถกูต้อง 

ดงันัน้ เราสามารถเทศนาห้ามไมใ่ห้ใช้กญัชา แม้วา่พระคมัภีร์จะไมไ่ด้ระบช่ืุอยาเสพติดนัน้ออกมาโดยตรง อย่างไรก็ตาม การยดึถือ

กฎระเบียบมากเกินไปจะถือเอามากกวา่ถ้อยคําหรือหลกัการตามพระคมัภีร์ และกําหนดกฎข้อบงัคบัท่ีเกิดจากจิตใจของมนษุย์ 

 

การใช้หลักการอย่างไม่ถกต้องู  

                                                           
๕ เคร่ืองสําอางท่ีใช้ป้ายขนตาหรือคิว้ 



 31 

 ผู้ยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปมกัจะนําเอาแนวทางท่ีครัง้หนึ่งเหมาะสมกบัสถานการณ์หนึ่งไปใช้กบัอีกสถานการณ์หนึ่ง

อย่างไม่ถกูต้อง พวกเขาไม่เข้าใจหลกัการตามพระคมัภีร์เบือ้งหลงัแนวทางบางอย่าง จึงนําแนวทางนัน้ไปใช้กบัสถานการณ์ท่ีไม่

จําเป็นและไมเ่หมาะสม 

 การกระทําเช่นนีก่้อให้เกิดความสบัสนเม่ือพยายามจะเข้าใจระบบอย่างมีเหตมีุผลหรือตามพระคมัภีร์ เช่น ผู้ ท่ีพยายาม

ดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิจํานวนมากไม่ไปลานสเกตในชุมชนของตนเพราะบรรยากาศทางฝ่ายโลก ประเภทของบุคคลท่ีไปท่ีนัน่ และ

ประเภทของกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมในท่ีนัน้ ผู้ยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปจะตัง้กฎไว้ว่า “ห้ามเลน่สเกตหรือห้ามไปลานสเกต” ผู้ ท่ี

ไมย่ดึถือกฎระเบียบมากเกินไปจะทราบว่า การไม่ไปลานสเกตเป็นการประยกุต์ใช้หลกัการตามพระคมัภีร์ท่ีสําคญัท่ีว่า “จงเว้นเสีย

จากสิง่ท่ีชัว่ทกุอยา่ง อยา่รักโลกหรือสิง่ของในโลก หลีกเล่ียงความเพลิดเพลินทางโลก และหลีกเล่ียงการเก่ียวข้องกบัความอธรรม” 

อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรดูป้าย “สเกต” เป็นกฎเกณฑ์ แต่ควรประเมินว่าสเกตเป็นสิ่งท่ีอยู่ในทางโลกในสถานการณ์หนึ่ง

สถานการณ์ใดหรือไม่ เราควรจะเข้าใจเหตุผลสําหรับแนวทางนัน้ เราสามารถเล่นสเกตไปตามข้างทางโดยไม่ละเมิดหลกัการ

ข้างต้น บางทีคริสตจกัรหนึง่อาจสามารถเลน่สเกตในบรรยากาศท่ีดีโดยไมมี่ดนตรีของชาวโลกได้โดยเช่าสถานท่ีเลน่สเกต 

 

ความยากในการปฏิบัตติามระบบ 
 เป็นการยากมากท่ีจะปฏิบติัตามระบบท่ีเป็นกฎระเบียบ ประการแรก เป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะปฏิบติัตามกฎทกุอย่าง ผู้ยดึถือ

กฎระเบียบมากเกินไปจะล้มเหลวเสมอ เขาจะกลายเป็นคนหน้าซ่ือใจคด กล่าวโทษผู้ อ่ืน แต่แก้ตวัให้ตนเอง หรือเขาจะใช้ชีวิตอยู่

ในความรู้สกึผิดและความกลวัอยูเ่สมอ 

 นอกจากนี  ้ผู้ ท่ีตามผู้ นําท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไปจะเร่ิมสงสัยว่าระบบนัน้ถูกต้องหรือไม่เพราะมีกฎระเบียบท่ี

เคร่งครัดและไร้เหตผุล เม่ือเด็กเติบโตขึน้ในระบบ พวกเขาเร่ิมสงสยักฎระเบียบต่างๆ เม่ือผู้ เช่ือใหม่เข้ามาในระบบ พวกเขามกัจะ

ยอมรับทกุสิง่โดยไมมี่การวิจารณ์ใดๆ แตไ่มช้่าก็เร็ว พวกเขาเร่ิมท่ีจะวิเคราะห์กฎระเบียบทัง้หลาย 

 ถ้าคริสตจกัรก่อตัง้ขึน้บนหลกัการตามพระคมัภีร์อย่างถกูต้อง คริสตจกัรก็จะมีคําสอนท่ีถกูต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ยึดถือ

กฎระเบียบมากเกินไปมกัจะไมมี่เหตผุลใดๆ สําหรับกฎข้อบงัคบัท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ยกเว้นบอกวา่เป็นธรรมเนียมและเป็นข้อบงัคบัให้

ทํา “คริสตจกัรของเราเช่ืออย่างนี ้และเราต้องเช่ือฟังคริสตจกัร ศิษยาภิบาลสอนอย่างนี ้และเราต้องเช่ือฟังศิษยาภิบาล” การสอน

เช่นนีจ้ะไมทํ่าให้เกิดความบริสทุธ์ิท่ีแท้จริง 

 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยคุท่ีผู้คนมีความสงสยัในทุกสิ่ง การยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ผู้คนทุก

วนันีมี้ความช่ําชองและมีความรู้มากกวา่ในอดีต ต้องการท่ีจะท้าทายธรรมเนียมและผู้ มีอํานาจมากย่ิงขึน้ วิธีเผด็จการท่ีบางคน

ยอมรับได้ในอดีตมีผลน้อยลงๆ ในปัจจุบนั นอกจากนี ้เม่ือคริสตจกัรเข้าสู่ยคุแห่งการฟืน้ฟูท่ีย่ิงใหญ่ คริสตจกัรจะต้องเตรียมตวั

รับมือผู้ ท่ีเช่ือใหม่นบัพนัๆ ถ้าคริสตจกัรขึน้อยู่กบัธรรมเนียมและการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป ผู้ ท่ีเช่ือใหม่จะเอาชนะคริสตจกัร 

[โดยให้คริสตจกัรอธิบายเหตุผลในการยึดถือกฎระเบียบเหล่านัน้] หรือพวกเขาจะหนัไปจากพระเจ้า ถ้าคริสตจกัรสอนหลกัการ

ตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัความบริสทุธ์ิ ผู้ ท่ีเช่ือใหมจ่ะยอมรับหลกัการเหลา่นัน้เป็นความเช่ือของตนเอง 

 

ทศันคตใินการตดัสินและการกล่าวโทษ 
 การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปทําให้เกิดทศันคติท่ีตดัสินและกลา่วโทษผู้ อ่ืน ผู้ ท่ียดึถือกฎระเบียบมากเกินไปมีแนวโน้ม

ท่ีจะแยกคนออกเป็นกลุ่ม [กลุ่มธรรมิกชนหรือกลุม่คนบาป] และแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยต่อผู้ ท่ีไม่เช่ือฟังกฎอย่างเต็มท่ี 

คริสตจักรท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไปมักจะมีทัศนคติท่ีรุนแรง ใจแคบ ต่อสู้กับผู้ ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบงัคับของพวกเขาทุก

กระเบียดนิว้ แม้วา่ผู้นัน้จะเป็นแขกท่ีมาเย่ียมและผู้ ท่ีเช่ือใหมก็่ตาม 

 แม้ว่าบางคนอาจใช้ชีวิตโดยละเมิดพระวจนะของพระเจ้า แต่พระคมัภีร์ห้ามไม่ให้คริสเตียนคนหนึ่งคนใดตดัสินหรือ

กล่าวโทษเขา พระเยซูตรัสว่า “อย่ากล่าวโทษเขา เพ่ือพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน” (มทัธิว 7:1) เราต้องกล่าวพระวจนะของ
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พระเจ้าโดยไม่แสดงตวัเป็นผู้พิพากษาผู้ อ่ืน พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาเพ่ือพิพากษาลงโทษคนทัง้หลายในโลก เพราะพวกเขาถกูแช่ง

สาปด้วยบาปแล้ว แต่พระองค์เสด็จมาเพ่ือประทานความรอด (ยอห์น 3:17; 8:11) ในทํานองเดียวกนั หน้าท่ีของคริสตจกัรคือเพ่ือ

นําเสนอความรอดแก่คนทัง้หลาย เราต้องอนญุาตให้พระวจนะและพระวิญญาณนํามาซึง่ความเช่ือถือ และอนญุาตให้พระเจ้าเป็น

ผู้พิพากษาในท่ีสดุ 

 ครัง้หนึ่ง ชายผมยาวคนหนึ่งไปท่ีโบสถ์แห่งหนึ่ง เขาถกูจ้องมองและผู้คนแสดงความรังเกียจจนเขารู้สกึอดึอดัมาก เพราะ

ประสบการณ์นัน้ เขาจึงปฏิญาณตนว่าจะไม่กลบัไปอีก ตวัอย่างนีเ้ป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีของการกล่าวโทษด้วยการยึดถือกฎระเบียบ

มากเกินไป คริสตจกัรไมต้่องเห็นดว้ยกบัทกุสิง่ในตวัแขกท่ีมา แตค่วรจะยอมรบัแขกท่ีมาในสิ่งท่ีเขาเป็นและรักเขาอย่างไม่มีเง่ือนไข 

วิธีเช่นนัน้เป็นวิธีท่ีพระคริสต์ปฏิบติัตอ่คนบาปเม่ือพระองค์ทรงอยูบ่นโลกและพระองค์ทรงปฏิบติักบัทกุคนในทกุวนันีเ้ช่นนัน้ 

 ในคริสตจกัรหนึง่ ผู้ เช่ือใหมไ่ด้ยินผู้ รับใช้คนหนึ่งกลา่วว่า “การท่ีผู้ชายไว้ผมยาวถึงหเูป็นความบาป” ผู้ เช่ือใหม่คนนัน้มีผม

ยาวปิดหู จึงคิดว่าคริสตจักรนีเ้ป็นลทัธิและตัดสินใจไม่กลบัไปอีก แน่นอนว่าพระคัมภีร์สอนให้ผู้ ชายไว้ผมสัน้ เม่ือประยุกต์ใช้

หลกัการนัน้อย่างเหมาะสมในยคุของเรานี ้ก็จะเป็นว่าผู้ชายต้องไว้ผมสัน้เหนือหแูละคอเสือ้ นอกจากนี ้ผู้ เช่ือใหม่ไม่ควรจะปล่อย

ให้สิ่งใดมาทําให้เขาสะดุดได้ แต่กระนัน้ ดูเหมือนจะเกินไปท่ีจะกล่าวว่าผู้ ชายคนหนึ่งจะตกนรกถ้าผมของเขายาวถึงหู เราไม่

สามารถหาข้อพระคมัภีร์ท่ีจะสนบัสนนุถ้อยคํานัน้ได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่มีประโยชน์ท่ีจะนําเสนอเร่ืองนีใ้นวิธีท่ีรุนแรงกบัผู้ ท่ีไมมี่

ความเป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณพอท่ีจะประเมินเร่ืองนีอ้ย่างเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของธรรมิกชนท่ีเป็นผู้ ใหญ่ท่ีจะไม่ทํา

ให้ผู้ อ่ืนสะดดุ 

 

การยดึถือกฎระเบียบของชาวฟาริสี 
 ผู้ นําทางศาสนาของชาวยิวในยคุของพระคริสต์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกธรรมาจารย์และฟาริสี เป็นผู้ ท่ียึดถือกฎระเบียบ

มากเกินไปในลกัษณะเหล่านีท้ัง้หมด อปุมาหนึ่งของพระคริสต์แสดงให้เห็นถึงการถือความประพฤติท่ีชอบธรรมของตนเพ่ือท่ีจะ

รอดได้ รวมทัง้ทศันคติในการตดัสินผู้ อ่ืนด้วย “มีสองคนขึน้ไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหาร คนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและคนหนึ่งเป็น

พวกเก็บภาษี คนฟาริสีนัน้ยืนนกึในใจของตน อธิษฐานว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์โมทนาขอบพระคณุของพระองค์ท่ีข้าพระองค์

ไม่เหมือนคนอ่ืน ซึ่งเป็นคนโลภ คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี ้ในสปัดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออด

อาหารสองหน และของสารพดัซึง่ข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสบิชกัหนึง่มาถวาย’ ฝ่ายคนเก็บภาษีนัน้ยืนอยู่แต่ไกล ไม่แหงน

ดฟู้า แตตี่อกของตนวา่ ‘ข้าแตพ่ระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้ เป็นคนบาปเถิด’ เราบอกท่านทัง้หลายว่า คนนีแ้หละ

เม่ือกลบัลงไปยงับ้านของตนก็นบัวา่ชอบธรรม มิใช่อีกคนหนึง่นัน้ เพราะวา่ทกุคนท่ียกตวัขึน้จะต้องถกูเหยียดลง แต่ทกุคนท่ีได้ถ่อม

ตวัลงจะต้องถกูยกขึน้” (ลกูา 18:10-14, NKJV) 

 พระเยซูทรงตําหนิพวกเขาเพราะพวกเขาไม่มีความบริสทุธิภายใน์  และมีความประพฤติท่ีหน้าซ่ือใจคดและไม่เสมอต้น

เสมอปลาย “วิบติัแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซ่ือใจคด ด้วยพวกเจ้าถวายทศางค์ของสะระแหน่ ลกูผกัชี และ

ย่ีหร่า ส่วนข้อสําคญัแห่งธรรมบญัญัติคือความยติุธรรม ความเมตตา ความเช่ือนัน้ได้ละเลยเสีย การถวายทศางค์พวกเจ้าก็ควร

ปฏิบติั แต่ไม่ควรละเลยข้อสําคญันัน้ด้วย โอ คนนําทางตาบอด เจ้ากรองลกูนํา้ออกแตก่ลืนตวัอฐูเข้าไป...วิบติัแก่เจ้า พวกธรรมา

จารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซ่ือใจคด เพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอโุมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปนูขาว ข้างนอกดงูดงาม แต่ข้างในเต็มไป

ด้วยกระดกูคนตาย และสารพดัโสโครก เจ้าทัง้หลายก็เป็นอย่างนัน้แหละ ภายนอกแลดเูหมือนว่าเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็ม

ไปด้วยความเทจ็เทียมและอธรรม” (มทัธิว 23:23-24, 27-28) 

 เราเห็นว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจหลกัการต่างๆ อย่างแท้จริงจากทัศนคติของพวกเขาเก่ียวกับวนัสะบาโต พวกเขา

กระตือรือร้นในการรักษาวนัสะบาโตจนประณามพระเยซูท่ีรักษาคนป่วยในวนัสะบาโต (มาระโก 3:1-6) พวกเขาไม่ตระหนกัว่าพระ

เจ้าทรงสร้างวนัสะบาโตเพ่ือมนษุย์ ไม่ใช่สร้างมนษุย์เพ่ือวนัสะบาโต (มาระโก 2:27) พระองค์ทรงประสงค์ให้มนษุย์ได้พกัผ่อนและ

สดช่ืนขึน้ในวนันัน้ ดงันัน้ จงึเป็นการถกูต้องอยา่งย่ิงท่ีจะช่วยให้รอดและทําการรักษาในวนัสะบาโต 
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 ตวัอย่างนีย้งัแสดงให้เห็นอีกว่าพวกฟาริสีนําเอาคําสัง่สอนท่ีถกูต้องจากพระวจนะของพระเจ้าไปใช้อย่างไม่ถกูต้อง หรือ

ขยายคําสัง่สอนนัน้ออกไปไกลกวา่คําสัง่สอนเดิมมาก ในกรณีเช่นนี ้พวกเขาใช้ธรรมบญัญัติข้อหนึ่งเพ่ือวิจารณ์การท่ีพระเยซูรักษา

คนทัง้หลายในวนัสะบาโต 

 แทนท่ีจะแสดงถึงความบริสทุธ์ิ พวกธรรมาจารย์และฟาริสีรักษาธรรมบญัญัติทางศีลธรรมท่ีเล็กน้อยท่ีสดุ วตัถปุระสงค์

หลกัของพวกเขาคือเพ่ือให้คนทัง้หลายได้เหน็ แตไ่มใ่ช่เพ่ือให้พระเจ้าพอพระทยั “การกระทําของเขาเป็นการอวดเท่านัน้ เขาให้กลกั

พระธรรมอย่างใหญ่ สวมเสือ้ท่ีมีพู่ห้อยอนัยาว เขาชอบท่ีอนัมีเกียรติในการเลีย้งและในธรรมศาลา กบัชอบรับการคํานบัท่ีกลาง

ตลาด และชอบให้เขาเรียกว่า ‘ท่านอาจารย์’...’วิบติัแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้าซ่ือใจคด ด้วยพวกเจ้าริบเอา

เรือนของหญิงมา่ย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนัน้พวกเจ้าจะต้องมีโทษมากย่ิงขึน้’ “ (มทัธิว 23:5-7, 14) 

 พวกเขามกัจะหลีกเล่ียงใจความสําคญัของพระคมัภีร์โดยสร้างช่องโหวใ่นธรรมบญัญติัของเขา เช่น พวกเขากําหนดคําสัง่

สอนขึน้เพ่ือเป็นข้ออ้างเพ่ือท่ีจะไม่ปฏิบติัตามคําปฏิญาณบางอย่าง ถ้าคนๆ หนึ่งสาบานต่อพระวิหารหรือแท่นบชูา เขาอาจไม่ต้อง

ปฏิบติัตามนัน้ได้ แต่ถ้าเขาสาบานต่อทองในพระวิหารหรือของถวายบนแท่นบูชา เขาจะต้องปฏิบติัตามนัน้ (มทัธิว 23:16-22) 

พวกเขายงักําหนดคําสัง่สอนในการหลีกเล่ียงความรับผิดชอบในการดแูลพ่อแม่ท่ีแก่เฒ่า ซึง่เป็นความรับผิดชอบจากธรรมบญัญัติ

ท่ีวา่จงให้เกียรติแก่บิดาและมารดา ถ้าลกูชายประกาศวา่เงินท่ีจําเป็นตอ่การช่วยเหลือบิดามารดาได้ปฏิญาณเป็นของถวายแด่พระ

วิหาร เขาก็ไม่ต้องให้เงินแก่บิดามารดา (มาระโก 7:10-12) พระเยซูกล่าวโทษการบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าโดยยึดถือ

กฎระเบียบเช่นนี ้“เหมาะจริงนะ ท่ีเจ้าทัง้หลายได้ละทิง้ธรรมบญัญติัของพระเจ้า เพ่ือจะได้ถือตามคําสอนท่ีตนรับมาจากบรรพบรุุษ

...เจ้าทัง้หลายจึงทําให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมนัไป ด้วยคําสอนท่ีพวกเจ้ารับมาจากบรรพบรุุษ และสอนต่อๆ กนัไป และสิ่ง

อ่ืนๆ เช่นนีอี้กหลายสิง่ เจ้าทัง้หลายก็ทําอยู’่ “ (มาระโก 7:9, 13) 

 พวกฟาริสีมีธรรมเนียมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ท่ีไม่ได้มาจากพระเจ้า เช่น พวกเขายึดถือธรรมเนียมของผู้อาวโุสในเร่ืองการล้าง

ตามพิธีและหาข้อผิดในสาวกของพระคริสต์ในการไม่ปฏิบติัตามพิธีการเหล่านี ้(มาระโก 7:1-7) องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงตอบว่า

มนษุย์ไม่ได้เป็นมลทินทางฝ่ายวิญญาณเพราะส่ิงภายนอกท่ีเข้าไปในร่างกาย แต่จากสิ่งมลทินท่ีมาจากใจของมนษุย์ (มาระโก 

7:14:23) 

 การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปของฟาริสีเป็นระบบท่ีใจแคบจนไม่มีใครสามารถปฏิบติัตามได้ เปโตรกลา่วถึงศาสนายิว

ท่ียดึถือกฎระเบียบในสมยัของเขาวา่เป็นแอกท่ีแม้แตช่าวยิวก็ไมส่ามารถแบกได้ (กิจการ 15:10) พระเยซูตรัสกบัฟาริสีว่า “ด้วยเขา

เอาห่อของหนกัวางบนบ่ามนษุย์ สว่นเขาเองแม้แต่นิว้เดียวก็ไม่จบัต้องเลย...’วิบติัแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้า

ซ่ือใจคด เพราะพวกเจ้าปิดประตแูผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนษุย์ พวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไป และเม่ือคนอ่ืนจะเข้าไป พวกเจ้าก็ขดัขวาง

ไว้’...’วิบติัแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซ่ือใจคด ด้วยพวกเจ้าเท่ียวไปตามทางทะเลและทางบกทัว่ไป เพ่ือจะได้

แม้แตค่นเดียวเข้าจารีต เม่ือได้แล้ว ก็ทําให้เขาถงึนรกย่ิงกวา่เจ้าเองถงึสองเทา่’ “ (มทัธิว 23:4, 13, 15) 

 เราเห็นทศันคติในการประณามของพวกเขาในอุปมาเก่ียวกับฟาริสีท่ีเห็นตนชอบธรรมผู้ เปรียบเทียบตวัเองกับคนเก็บ

ภาษีท่ีกลบัใจใหม่ ฟาริสีประณามพระเยซูอย่างขมข่ืนเก่ียวกบัการข้องเก่ียวกับคนเก็บภาษีและผู้ ท่ีเป็นคนบาป (ลกูา 7:30-39) 

พวกเขาไม่มีความใส่ใจถึงความจําเป็นของโลกท่ีหลงอย่างแท้จริง แต่สนใจเพียงแต่การปฏิบติัตามระบบท่ียึดถือกฎระเบียบมาก

เกินไปและอํานาจของตนในระบบเทา่นัน้ 

 

ทางเลือกของการยดึถือกฎระเบียบอย่างไม่ถกต้องู  
 หลายคนท่ีมองเหน็อนัตรายของการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปไมย่อมรับการยดึถือเช่นนัน้ แต่เม่ือเวลาผ่านไป บางครัง้ 

พวกเขาทิง้การดําเนินชีวิตด้วยความบริสทุธิไปอย่างสิน้เชิง์  บ่อยครัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้คือว่า คนรุ่นหนึ่งค้นพบความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าท่ี

เปล่ียนแปลงชีวิตและรับเอาความบริสทุธิตามพระคมัภีร์ พวกเขา์ เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนทัง้หมดตามแนวความคิดในการแยก

ออกจากโลกและอทุิศตนต่อพระเจ้า และพวกเขาส่งวิถีชีวิตใหม่นีต้่อไปยงัคนรุ่นถดัมา ในการส่งต่อไปนีเ้อง การยดึถือกฎระเบียบ
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มากเกินไปอาจเกิดขึน้มาได้ สิง่ท่ีเร่ิมต้นเป็นการยอมจํานนตอ่นํา้พระทยัของพระเจ้าอยา่งช่ืนชมยินดีกลายเป็นกฎข้อบงัคบัตา่งๆ ซึ่

ถกูผิดตามธรรมเนียมและพิธีการ 

 ในท่ีสดุ คนรุ่นหนึ่งจะกบฏต่อระบบท่ีเย็นชาและแห้งแล้ง และเร่ิมสงสยัคณุค่าของระบบนัน้ บางครัง้พวกเขาไม่ตระหนกั

วา่พวกเขาได้รับความจริงท่ีดีและมีค่ามากมาย ถึงแม้ว่าจะด้วยวิธีท่ีผิดก็ตาม เขาได้รับการสอนเก่ียวกบัสิ่งท่ีถกูต้องแต่ด้วยเหตผุล

ท่ีไม่ถูกต้อง เม่ือพวกเขาไม่ยอมรับการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปเลย เขาก็จะทิง้หลกัการความบริสุทธิท่ีแท้จริงและการใช้์

หลกัการเหลา่นัน้อยา่งถกูต้องเหมาะสมไปด้วย เหมือนกบัวา่พวกเขาเทเดก็ทิง้ไปพร้อมกบันํา้อาบ 

 ในกรณีเช่นนัน้ คนในรุ่นก่อนผิดท่ีทําให้ความจริงถกูตําหนิเพราะวิธีการสอนท่ีไมเ่ป็นไปตามพระคมัภีร์ ในทางตรงกนัข้าม 

คนรุ่นใหม่ก็ผิดท่ีไม่ศึกษาเร่ืองเหล่านีโ้ดยอธิษฐานและไม่มีความรักความจริงอย่างแท้จริง พวกเขาเห็นการยึดถือกฎระเบียบมาก

เกินไปซึ่งพวกเขาไม่ยอมรับอย่างถกูต้อง แต่พวกเขาใช้โอกาสนัน้เป็นข้อแก้ตวัในการทิง้มาตรฐานความบริสทุธ์ิทกุอย่าง และทํา

ตามใจปรารถนาทางเนือ้หนงั ปัญหาสําคญัของทัง้สองฝ่ายคือการไม่ใช้เวลาศกึษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจงัและอธิษฐาน

ด้วย 

 บางคนคิดว่าเราต้องทิง้การสอนเร่ืองความบริสทุธิเพ่ือจะมี์ การฟืน้ฟู อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะทิง้คณุภาพเพ่ือปริมาณ 

ตามจริงแล้ว ย่ิงเราเน้นและใช้พระวจนะของพระเจ้ามากเท่าไร เราย่ิงจะมีการฟืน้ฟูท่ีแท้จริงตามแบบอย่างอคัรทูตมากเท่านัน้ 

คริสตจกัรไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปเพ่ือเน้นความบริสทุธ์ิ หรือต้องขดัแย้งกับการอยู่ฝ่ายโลกอย่างขีดสดุ

เพ่ือท่ีจะเติบโตได้ คริสตจกัรท่ีระมดัระวงัในเร่ืองความบริสทุธ์ิสามารถมีการฟืน้ฟไูด้ แน่นอนว่าคริสตจกัรท่ีมีการฟืน้ฟท่ีูย่ิงใหญ่ของ

เราสว่นใหญ่สอนเร่ืองการดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิเป็นอยา่งมาก 

 โดยสรุป หลายคนคิดว่าทางเลือกท่ีเหมาะสม นอกไปจากการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไป คือการปฏิเสธกฎ (ไม่มีกฎ) 

เสรีภาพโดยไม่มีความรับผิดชอบ หรือการปล่อยตวั (การไม่ควบคุมทางศีลธรรม) พวกเขายืนกรานว่าสามารถมีความบริสุทธ์ิ

ภายในได้โดยไม่มีแนวทางเพ่ือการแสดงออกและประพฤติออกมาภายนอก อย่างไรก็ตาม การคิดเช่นนีข้ดัแย้งกบัพระวจนะของ

พระเจ้าอย่างสิน้เชิง ความบริสทุธิท่ีแท้จริงไม่ใช่เสรีภาพในการกระทําหรือมีท่าทางเห์ มือนโลก แต่เป็นเสรีภาพจากการประพฤติ

ตามอย่างโลก เสรีภาพทางปัญญาไม่ใช่เสรีภาพจากความจริง แต่เป็นเสรีภาพในการรู้และยอมจํานนต่อความจริง ไม่อาจมี

เสรีภาพใดท่ีอยู่นอกจากไปความจริง “และท่านทัง้หลายจะรู้จักสจัจะ และสจัจะจะทําให้ท่านทัง้หลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32) 

เสรีภาพทางฝ่ายวญิญาณท่ีแท้จริงไมใ่ช่เสรีภาพในการกระทําความบาป แตเ่ป็นเสรีภาพจากการเป็นทาสตอ่ความบาป 

 

ความสาํคัญของธรรมบญัญัตทิางศีลธรรม 
 เราต้องไม่ยอมรับว่าการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปจะนํามาซึ่งความบริสทุธิท่ีแท้จริงได้ แต่เราจะต้องยอมรับ์ ว่าธรรม

บญัญติัทางศีลธรรมของพระเจ้า หรือความจําเป็นในการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าสามารถทําได้ พระเจ้าทรงมีบญัญัติอยู่เสมอ 

พระองค์ทรงมีบัญชาเฉพาะท่ีมนุษย์จะต้องเช่ือฟัง แม้ในเวลาไร้มลทินในสวนเอเดน พระองค์ทรงให้ข้อห้ามแก่อาดัมและเอวา 

ลกัษณะทางศีลธรรมของพระเจ้าไมเ่คยเปล่ียนแปลง ธรรมบญัญติัทางศีลธรรมของพระองค์ก็ไมเ่ปล่ียนแปลงเช่นเดียวกนั 

 พระองค์ทรงเปิดเผยธรรมบญัญัติทางศีลธรรมของพระองค์มากขึน้เร่ือยๆ จากเวลาในพนัธสญัญาเก่าจนถึงพนัธสญัญา

ใหม่ แต่พระองค์ไม่เคยยกเลกิธรรมบญัญัติทางศีลธรรม พระเยซูเองทรงบอกแก่เราว่าธรรมบญัญัติหรือบญัชาจะคงมีอยู่ต่อไปใน

คริสตจกัรแหง่พนัธสญัญาใหม ่“ถ้าทา่นทัง้หลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบญัญัติของเรา...ถ้าผู้ ใดรักเรา ผู้นัน้จะประพฤติตาม

คําของเรา” (ยอห์น 14:15, 23) พระองค์ทรงบญัชาให้สาวกของพระองค์สอนผู้ ท่ีมาเช่ือพระเจ้าให้ “ถือรักษาสิ่งสารพดัซึง่เราได้สัง่

พวกเจ้าไว้” (มทัธิว 28:20) 

 พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพ่ือทําลายธรรมบญัญัติแต่มาทําให้สมบรูณ์” (มทัธิว5:17) The Interpreter’s Dictionary of the 

Bible กล่าวไว้อย่างถกูต้องว่า “การแยกตามท่ีแยกกนัมาตัง้แต่อดีตว่าพระคมัภีร์เก่าเป็นหนงัสือแห่งธรรมบญัญัติและพระคมัภีร์

ใหมเ่ป็นหนงัสือแหง่พระคณุของพระเจ้าไม่มีเหตผุลหรือไม่ถกูต้อง แต่จริงๆ แล้ว พระคณุและพระเมตตาของพระเจ้ามีอยู่แล้วก่อน
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หน้าธรรมบญัญติัในพระคมัภีร์เก่า สว่นพระคณุและความรักของพระเจ้าท่ีแสดงออกในเหตกุารณ์ตา่งๆ ในพระคมัภีร์ใหม่ นําให้เรา

เข้าใจหน้าท่ีท่ีเราต้องทําในพนัธสญัญาใหม่...ผู้ ท่ีโต้แย้งเปาโลเก่ียวกบัธรรมบญัญัติในกาลาเทียและโรมไม่เข้าใจว่าธรรมบญัญัติ

ไมใ่ช่ลกัษณะทัง้หมดของพระคมัภีร์เก่า”1 รูซสั รัชดนีูย์ เขียนไว้ว่า “ไม่มีข้อขดัแย้งระหว่างธรรมบญัญัติและพระคณุ เร่ืองท่ีกลา่วถึง

ในจดหมายของยากอบคือความเช่ือและการกระทํา ไมใ่ช่ความเช่ือและธรรมบญัญติั ผู้ ท่ีนบัถือศาสนายิวได้ทําให้ธรรมบญัญติัเป็น

ตวักลางระหว่างพระเจ้าและมนษุย์ และระหว่างพระเจ้าและโลกนี ้พระเยซูทรงตําหนิการถือธรรมบญัญัติเป็นเช่นนี ้ไม่ได้ตําหนิตวั

ธรรมบญัญติัเอง ในฐานะผู้กลาง พระเยซูไม่ทรงยอมรับว่าธรรมบญัญัติเป็นผู้กลาง และสอนให้เข้าใจนํา้พระทยัของพระเจ้าวา่ธรร

บัญญัติสอนถึงทางความบริสุทธ์ิ ในฐานะท่ีทรงเป็นผู้ประทานธรรมบัญญัติและมีสิทธิยกโทษตามธรรมบัญญัติ์  พระองค์ทรง

สนบัสนนุ [ทางความบริสทุธิใน์ ] ธรรมบญัญัติ โดยยกย่องธรรมบญัญัติว่าเป็นสิ่งท่ีทําให้มนษุย์รู้ว่าตนเป็นคนบาป แต่ทรงปฏิเสธ

ว่าธรรมบญัญัติไม่ใช่ผู้กลางและเป็นสาเหตใุนการเป็นผู้ชอบธรรม พระเยซูทรงตระหนกัถึงธรรมบญัญัติอย่างแท้จริง และเช่ือฟัง

ธรรมบญัญติั แตไ่มท่รงยอมรับการแปลธรรมบญัญติัอยา่งไมถ่กูต้อง” 2 

 เม่ือพระเยซทูรงตอ่ต้านการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปของชาวยิวในสมยัของพระองค์ พระองค์ทรงระบวุ่าความบริสทุธ์ิ

ท่ีแท้จริงจะต้องเคร่งครัดมากย่ิงกว่านัน้ในทางฝ่ายวิญญาณ “ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ย่ิงกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมา

จารย์ และพวกฟาริสี ทา่นจะไมมี่วนัได้เข้าสูแ่ผน่ดินสวรรค์” (มทัธิว 5:20) พระองค์ทรงตระหนกัว่าในกรณีสว่นใหญ่ ชาวฟาริสีสอน

คําสัง่สอนท่ีถกูต้อง พระองค์ทรงยอมรับคําสอนของเขา แต่ไม่ทรงยอมรับทศันคติและความประพฤติท่ีไม่เสมอต้นเสมอปลายของ

พวกเขา พระองค์ตรัสแก่คนทัง้หลายว่า “พวกธรรมาจารย์กบัพวกฟาริสีนัง่บนท่ีนัง่ของโมเสส เหตฉุะนัน้ ทกุสิ่งซึ่งเขาสัง่สอนพวก

ทา่น จงถือประพฤติตาม เว้นแตก่ารประพฤติของเขาอย่าได้ทําตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ผู้สัง่สอน แต่เขาเองหาทําตามไม่” (มทัธิว 

23:2-3) 

 พวกฟาริสียืนกรานในความคิดของตนในเร่ืองธรรมบญัญัติจนถวายสิบลดในพืชผกัเล็กน้อยท่ีโตขึน้ในสวนของตน พระ

เยซูทรงว่ากลา่วพวกเขาในการให้ความสนใจกบัรายละเอียดเล็กน้อย แต่ไม่สนใจสิ่งทางฝ่ายวิญญาณท่ีสําคญัย่ิงกว่านัน้ บางคน

ทกุวนันีจ้ะกล่าวว่ารายละเอียดเล็กน้อยไม่มีความสําคญั แต่เหตแุละความตัง้ใจท่ีบริสทุธิเท่านัน้ท่ีสําคญั อย่างไรก็ตาม พระเยซู์

ไมไ่ด้วา่กลา่วในการถวายสิบลดนัน้ แต่ยกยอ่งในเร่ืองนัน้ พระองค์ทรงเห็นชอบกบัการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าในรายละเอียด

ท่ีดเูหมือนไมสํ่าคญัและในหลกัการท่ีใหญ่กวา่นัน้ (มทัธิว 23:23) 

 คําสัง่สอนเก่ียวกบัการเป็นคนชอบธรรมด้วยความเช่ือไม่ได้ทําลายหลกัการของธรรมบญัญัติ แต่ก่อร่างหลกัการขึน้มา 

(โรม 3:31) เพราะเราไม่ต้องเป็นผู้ชอบธรรมหากไม่มีธรรมบญัญัติท่ีจะกล่าวโทษเรา ธรรมบญัญัติของพระเจ้าเขียนขึน้ในใจของผู้

เช่ือ (ฮีบรู 10:16) พระวิญญาณทรงช่วยให้เราสามารถมีความชอบธรรมตามท่ีธรรมบญัญติัสอนแตไ่ม่สามารถทําให้เกิดขึน้ได้ (โรม 

8:4)  

 ดงัท่ีเราได้เห็นไปแล้ว เปาโลไม่ยอมรับธรรมบญัญัติท่ีเป็นพิธีการท่ีห้ามไม่ให้คริสเตียนแตะต้อง ชิม หรือจบัอาหารตามท่ี

เป็นมลทินตามพิธี (โคโลสี 2:14-23) บางคนทกุวนันีใ้ช้คําสอนนีใ้นการไม่ยอมรับแนวทางทางศีลธรรมทกุประการและไม่ยอมรับ

การบงัคบัตนในการประพฤติตามอย่างชาวโลก อย่างไรก็ตาม เปาโลยงัได้เขียนอีกว่า “อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด” (2โครินธ์ 

6:17) เปาโลไมไ่ด้ขดัแย้งในตวัเอง 

 คริสเตียนทกุวนันีย้งัจะต้องละเว้นจากสิ่งท่ีผิดศีลธรรม ไม่เป็นท่ีชอบพระทยัพระเจ้า และอยู่ในทางฝ่ายโลก ระบบพิธีการ

ถกูยกเลิกไป แต่ยงัมีกิจกรรมอีกมากมายในโลกนีท่ี้คริสเตียนจะต้องหลีกเล่ียงเพราะเป็นสิ่งท่ีไม่สะอาดในทางศีลธรรมหรือทาง

วิญญาณ เปาโลยงัเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนเหมือนเช่นเกมท่ีมีกฎข้อบงัคบับางอย่างท่ีจะต้องปฏิบติัตามเพ่ือให้ได้รับชัยชนะ 

“นกักีฬาจะมิได้สวมพวงมาลยัถ้าเขาไมแ่ข่งขนัตามกติกา” (2ทิโมธี 2:5, NKJV) 

 พระเจ้ายงัคงมีแนวทางปฏิบติับางอย่างเก่ียวกบัสิ่งท่ีประชากรของพระองค์ควรและไม่ควรทํา ดงัท่ี เจ ซี ไรล์ กลา่วไว้ว่า 

ถ้าเราปฏิบติัตามนิยามของการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปตามท่ีบางคนใช้ คําเทศนาของพระคริสต์บนภเูขาและจดหมายส่วน

ใหญ่ของเปาโลก็จะเป็นการถือกฎระเบียบมากเกินไป 
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 บางคนคิดวา่การใช้ธรรมบญัญติัทางศีลธรรมของเราเป็นสิง่ท่ีเคร่งครัดเกินไป ธรรมบญัญติัทางศีลธรรมเป็นอํานาจบงัคบั

อย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่สิ่งท่ีไม่ดี ความปรารถนาของธรรมชาติความบาปจําเป็นต้องถกูบงัคบั ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณต้องมีสิ่งป้องกนั

จากความชัว่ร้ายของโลก รางรถไฟทําให้รถไฟวิ่งอยูใ่นทาง ถ้าไมมี่รางรถไฟแล้ว รถไฟไมอ่าจไปไหนได้เลย แรงโน้มถ่วงทําให้เราติด

อยู่กับโลก ถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้ว เราจะล่องลอยไปในโลกเล็กๆ ของเราและตาย แรงโน้มถ่วงทําให้โลกโคจรไปพร้อมกับดวง

อาทิตย์ ถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้ว โลกจะลอยไปในทางของมนัเอง และจะทําให้ไม่มีแสง ความร้อน และพลงังานของดวงอาทิตย์ซึ่ง

จะทําให้มีชีวิตอยูไ่ด้ 

 ริมฝ่ังแม่นํา้กําหนดเขตแมนํ่า้และเป็นทางไหลของแม่น้ํา ถ้าฝ่ังหา่งกนัออกไปโดยท่ีนํา้ไม่เพิ่มขึน้ แม่ นํา้จะเสี ยก ําล

ความเร็วไป ถ้าริมฝ่ังแม่นํา้พงั แมนํ่า้กระจายก ําลงัของมนัออกไป แตไ่มไ่ปถงึจดุหมายปลายทาง แม่น้ําจะไม่ใช่แมน่ํา้ ในท ํ

เดียวกนั การสอนเร่ืองความบริสทุธ์ิไม่ได้ทําให้เรายุ่งยาก แต่ทําให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้บริสทุธิซึ่งทรงเป็น์ แหล่งของชีวิตและ

ความแข็งแกร่งมากย่ิงขึน้ คําสอนเร่ืองความบริสุทธ์ิรักษาการเป็นตัวเรา ให้กําลงัทางฝ่ายวิญญาณ ให้ทิศทางและเพ่ิมความ

แข็งแกร่งทางฝ่ายวิญญาณของเรา ดงันัน้ เราสามารถถงึท่ีหมายสดุท้ายได้อยา่งปลอดภยั 

 รัว้รอบสวนไม่ได้มีไว้เพ่ือควบคมุไม่ให้สวนเติบโตออกไป แต่เพ่ือรักษาสวนไว้ รัว้ป้องกนัสวนไม่ให้ถกูลว่งลํา้จากภายนอ

อนัจะทําให้เกิดความเสียหายหรือการทําลาย ในทํานองเดียวกัน คําสอนเร่ืองความบริสทุธิไม่ได้ควบคมุเสรีภาพของเราในพระ์

คริสต์ แตป่กป้องเราจากสิง่ชัว่ร้ายท่ีจะทําลายเสรีภาพของเรา 

 ในการปฏิเสธการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป เราจะต้องระมดัระวงัไม่ปฏิเสธธรรมบญัญัติทางศีลธรรมหรือการใช้ธรรม

บญัญัติทางศีลธรรมอย่างเหมาะสม เราจะต้องปฏิบติัตามคําสอนตามพระคมัภีร์รวมทัง้ใช้หลกัการตามพระคมัภีร์กบัสถานการณ์

ในสงัคมปัจจบุนัด้วย เราจะต้องไม่ปล่อยให้คําสอนท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไปของบางคนหรือคําสอน “ต่อต้านธรรมบญัญัติ” 

ของผู้ อ่ืนทําให้เราเบ่ียงเบนไปจากทางแหง่ความบริสทุธ์ิ 

 

ลักษณะของพระเจ้า: ความบริสุทธิและความรัก์  
 ผู้ ท่ีไมย่อมรับธรรมบญัญติัทางศีลธรรมและดําเนินชีวิตบริสทุธิไมเ่ข้าใจ์ วา่ความบริสทุธิเป็น์ ลกัษณะสําคญัของพระเจ้าซึง่

เป็นพืน้ฐานของลกัษณะทางศีลธรรมอ่ืนๆ ของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความบริสทุธิของพระเจ้าเป็นพืน้ฐานข์ องความรักของ

พระองค์ และนําไปสู่ความรักของพระองค์ ความบริสทุธิของพระ์ เจ้าส่งผลให้เกิดความรักของพระองค์ ไม่ใช่ความรักส่งผลให้เกิด

ความบริสทุธ์ิ เพราะว่าพระองค์ทรงบริสทุธิ พระองค์์ จึงไม่รักความบาปหรือความชัว่ เพราะว่าพระองค์ทรงบริสทุธิ ์ ความรักของ

พระองค์จงึยติุธรรมและมีอยูช่ัว่นิตย์นิรันดร์ ความรักของพระองค์ไมไ่ร้เหตผุล แน่นอนและไมแ่ปรปรวน ความรักของพระเจ้าไม่อาจ

ขดัแย้งหรืออยูเ่หนือความบริสทุธิของพระองค์ได้์  

 ความบาปเป็นการท้าทายอํานาจอนัสงูสดุของพระเจ้าและเป็นการละเมิดความบริสทุธิของพระองค์์  ความรักของพระเจ้า

จะไมทํ่าให้พระองค์มองข้ามความบาป เพราะความบาปขดัแย้งกบัลกัษณะอนับริสทุธิพืน้ฐานของพระองค์์  เม่ือพระเจ้าทรงให้อภยั

ความบาป พระองค์ไม่ได้เพียงแต่ให้อภัยเท่านัน้ แต่ทรงยอมรับการวายพระชนม์ของพระคริสต์เป็นการลงโทษท่ีเพียงพอแล้ว

สําหรับบาปนัน้ ด้วยวิธีนีเ้อง ความรักของพระเจ้าสามารถให้อภยัได้โดยไม่ละเมิดความยติุธรรมของพระองค์ “พระเจ้าได้ทรงตัง้

พระเยซไูว้ให้เป็นท่ีลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเช่ือจงึได้ผล ทัง้นีเ้พ่ือสําแดงให้เห็นความชอบธรรมของ

พระเจ้า ในการท่ีพระองค์ได้ทรงอดกลัน้พระทยั และทรงยกบาปท่ีได้ทําไปแล้วนัน้” (โรม 3:25, NIV) การวายพระชนม์ของพระ

คริสต์แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงต้องการการลงโทษสําหรับความบาปทกุประการ ถ้าเรามีความเช่ือในพระคริสต์ ซึง่รวมทัง้การ

กลบัใจจากความบาปและเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ การวายพระชนม์ของพระคริสต์จะจ่ายการลงโทษให้กบัความบาปของเรา 

มิฉะนัน้แล้ว เราจะได้รับการลงโทษสําหรับความบาปของเรา 

 

การรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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 เพราะความบริสุทธิเป็นลักษ์ ณะของพระเจ้าอย่างแท้จริง เม่ือเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจ้า เราได้รับ

ธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิไม่ใช่ธรรมบัญญัติภายนอก แต่ลกัษณะใหม่ของเรา พระวิญญาณทรงให้ธรรมบัญญัติทาง

ศีลธรรมของพระเจ้าอยูภ่ายในเรา ไมไ่ด้เขียนไว้บนแผน่ศิลาแตเ่ขียนไว้ในใจของเรา (เยเรมีย์ 31:31-33; ฮีบรู 10:16) พระวิญญาณ

นํามาซึง่อํานาจในการมีชีวิตอยูอ่ยา่งชอบธรรม (ดโูรม 8:24 และเนือ้หาในบทท่ี 1) 

 ในการใช้ชีวิตอยูเ่พ่ือพระเจ้า เราไมไ่ด้เพียงแต่ดําเนินตามกฎระเบียบภายนอกเท่านัน้ แต่เรากระทําตามลกัษณะของพระ

วิญญาณบริสทุธิภายในเรา เราใ์ ช้ชีวิตท่ีบริสทุธิเพราะ์ มนษุย์ใหม่บริสทุธ์ิและต้องการท่ีจะเป็นผู้บริสทุธ์ิ เราละเว้นจากการทําบาป

และการอยู่ทางฝ่ายโลกเพราะความบาปเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจต่อธรรมชาติใหม่ของเรา เรายงัคงต่อสู้กบัความปรารถนาและตณัหา

ของธรรมชาติเก่าอย่างต่อเน่ือง แต่เป็นการต่อสู้ภายใน ไม่มีผู้ เผด็จการคนใดกําหนดกฎระเบียบให้เราจากภายนอก เรากําหนด

ข้อบงัคบัธรรมชาติความบาปของเราเพราะเราไม่ต้องการปฏิบติัตามเนือ้หนงัอีกต่อไป แต่ต้องการดําเนินตามพระวิญญาณ ดงัท่ี 

บรูซ ได้กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปและการเป็นคริสเตียนอย่ที่อํานาจู ในการทําให้มี

ความสามารถของพระวิญญาณ 

 

ความเช่ือ 
 ด้วยความเช่ือ เราได้รับพระวิญญาณท่ีช่วยให้เราสามารถเป็นผู้บริสทุธิได้์  ด้วยความเช่ือ เรากระทําตามนํา้พระทยัของพร

เจ้าและเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ 

 ความเช่ือในพระเจ้าจะสง่ผลให้เกิดความเช่ือฟังพระเจ้าอย่างแน่นอน (กิจการ 6:7; โรม 1:5; 10:16; 16:26; ยากอบ 

2:14-26) ถ้าเราเช่ือพระเจ้า เราจะเช่ือพระวจนะของพระองค์ และถ้าเราเช่ือพระวจนะของพระองค์ เราจะยอมรับคําสอนของพระ

วจนะนัน้ และใช้คําสอนนัน้กบัชีวิตของเรา ด้วยความเช่ือ เรายอมรับการไถ่ของพระคริสต์เป็นสิ่งเพียงพอสําหรับความรอดของเรา

และมีสว่นในการวายพระชนม์ การฝังและการเป็นขึน้มาของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้วยความเช่ือ เรากลบัใจใหม่ ได้รับการ

ให้อภยัความบาปเม่ือรับบพัติศมาด้วยนํา้ และได้รับการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ด้วยความเชื่อ เราเดินไปกบัพระเจ้์

จนกว่าจะได้รับความรอดในท่ีสดุ (สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเช่ือและความจําเป็นท่ีจะต้องมีความเช่ืออนัเก่ียวข้อง

ความเช่ือฟังและการกระทํา ดบูทท่ี 2 ใน The New Birth โดยเดวิด เบอร์นาร์ด) 

 

 

 

ความรัก 
 นอกไปจากความเช่ือในพระเจ้าแล้ว เราต้องมีความรักต่อพระเจ้า พระวจนะของพระองค์และความบริสทุธ์ิ หากไม่มี
ความรัก ความพยายามทกุอย่างในการใช้ชีวิตเพ่ือพระเจ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย (1โครินธ์ 13:1-13; วิวรณ์ 2:1-7) ถ้าเรารัก
พระเจ้า เราจะเช่ือฟังบญัชาของพระองค์และพยายามใช้ความบริสทุธินัน้ในชีวิตของเรา์  (ยอห์น 14:15, 23; 1ยอห์น 2:3-6) เม่ือเรา
รักพระเจ้าอย่างแท้จริง เราจะเกลียดชงัความชัว่ร้ายอย่างมาก (สดดีุ 97:10) และเราจะแสวงหาเพ่ือเป็นเหมือนพระเจ้าท่ีบริสทุธ์ิ
ของเรา ย่ิงเรารักพระเจ้ามากเทา่ไร เราก็ปรารถนาท่ีจะมีความบริสทุธิมาก์ ย่ิงขึน้เทา่นัน้ 
 ความรักเคร่งครัดและมีข้อเรียกร้องมากกวา่ธรรมบญัญติั เพราะความรักเป็นมากกว่าแค่หน้าท่ี ความรักต่อพระเจ้าจะทํา
ให้เราเข้าใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้ย่ิงกว่าการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป ทัง้ในทางทศันคติและการใช้ชีวิตท่ีมีระเบียบ ความรัก
จะทําให้เราหลีกเล่ียงทกุสิง่ท่ีไมพ่อพระทยัพระเจ้าหรือสิง่ขดัขวางการเดินท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากย่ิงขึน้ ความรักไม่ยอมรับทกุสิ่งท่ี
ไมเ่หมาะสมกบัการเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจ้า หรือสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์ต่อการเป็นคริสเตียน แม้ว่าไม่มีกฎใดท่ีระบไุว้เป็นพิเศษว่าสิ่ง
เหลา่นีเ้ป็นความบาปก็ตาม ด้วยเหตนีุเ้อง หลกัการเก่ียวกบัความรักแทนท่ีธรรมบญัญติัของโมเสส หรือกฎระเบียบตา่งๆ 
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 ความรักมีอิทธิพลตอ่การกระทําทกุอยา่งและความสมัพนัธ์ทกุอยา่ง ธรรมบญัญติัทกุข้อสรุปออกมาได้ในความรัก คือ เรา
จะต้องรักพระเจ้าด้วยสิน้สดุกําลงัของเรา และรักเพ่ือนมนษุย์เหมือนรักตนเอง (มทัธิว 22:36-40; โรม 13:8-10) แทนท่ีจะมีธรรม
บญัญติัของโมเสส เรามี “พระบญัญติัแหง่เสรีภาพ” ซึง่เป็น “พระบญัญติั [แหง่ความรัก] โดยแท้จริง” (ยากอบ 1:25; 2:8; 2:12) 
 การไม่ยอมรับการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปควรจะนําไปสู่ความบริสทุธิท่ีย่ิงใหญ่มากขึน้ ทัง้ภายในและภายนอก ์ ซึ่ง
เป็นสิง่ท่ีแสดงให้เหน็ในแผนภาพตอ่ไปนี ้
 

 
ความเช่ือและความรัก เทยีบกับ การยดึถือกฎระเบยีบมากเกินไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

บทสรุป 
ทางเลือกนอกไปจากการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปของคริสเตียน คือการดําเนินชีวิตด้วยความรัก ความเช่ือและพระ

วิญญาณ เม่ือเรารักพระเจ้า มีความเช่ือในพระวจนะของพระองค์ และดําเนินตามพระวิญญาณบริสทุธิ เราจะใช้์ หลกัการความ

บริสทุธิกบัทกุสถานการณ์ในชีวิต์  เราจะไม่พึง่กฎข้อบงัคบัท่ีมนษุย์สร้างขึน้ แต่จะพึง่พาคําสอนของพระวจนะของพระเจ้า และการ

นําของพระวิญญาณของพระเจ้าภายในเรา ด้วยเหตนีุ ้เราจงึสามารถเอาชนะอนัตรายของการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปได้ 

 ความรอดของเราและความบริสทุธิของเรา์ อยู่ในพระคริสต์และการทํางานของพระวิญญาณของพระองค์ ไม่ใช่ความดี

ของเราเอง พระวิญญาณของพระเจ้าทําให้เกิดความบริสทุธ์ิ ทัง้ภายในและภายนอก เม่ือเราสร้างวินยัให้ตวัเอง ยอมจํานนต่อ

พระองค์และเช่ือฟังพระองค์ 

 เรามีหลกัการท่ีชีนํ้าความประพฤติของเราภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ทัง้หลาย เราไม่ควรจะแสวงหาข้อบงัคบัท่ีน้อยท่ีสดุ 

แต่พยายามใช้หลกัการต่างๆ กบัทกุสถานการณ์ ไม่ว่าจะใหม่หรือเก่า เราต้องไม่เป็นผู้ ท่ีหน้าซ่ือใจคด แต่ควรจะต่อสู้ เพ่ือใช้ชีวิต

อยา่งเสมอต้นเสมอปลายด้วยหลกัการตามพระคมัภีร์ ซึง่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม เวลาหรือภมิูศาสตร์ 

 หลกัการท่ีถกูต้อง ทัง้ตามเหตผุลและตามพระคมัภีร์ มีอํานาจของมนัเองเพราะเกิดจากพระวจนะของพระเจ้า เราจะต้อง

ไม่ตดัสินผู้ อ่ืนเพราะเราตระหนกัว่าความบริสทุธิของเรามาจากพระเจ้า และไม่ได้์ มาจากความดีใดๆ ภายในตวัของเราเอง เราไม่

ควรจะกลา่วโทษผู้ อ่ืนเพราะความรักต้องเป็นสิง่ท่ีควบคมุชีวิตของเรา 

 ความเช่ือและความรักทําให้เราใสใ่จท่ีจะนําคนบาปมาถึงความรอดมากกว่าการเปล่ียนความประพฤติของพวกเขา เม่ือ

พวกเขาบงัเกิดใหม่ พวกเขาจะได้รับความปรารถนาและอํานาจท่ีจะเปล่ียน ทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีสอนท่ีเป็นเผด็จการรุนแรง 

ความมัน่ใจของเราจะเป็นอํานาจแห่งพระวจนะ พระวิญญาณ และตวัอย่างของเรา แทนท่ีจะใช้กฎกบัผู้ ท่ีเช่ือใหม่ เราควรจะใช้

ความรัก ความอดทนและความใจกว้างเพ่ือให้เขาโตขึน้ตามอตัราการเติบโตของแต่ละคน เราจะต้องเทศนาว่าความบริสทุธ์ิเป็นผล
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จากความรอด และหลกัการตามพระคมัภีร์ทําให้เกิดพืน้ฐานแนวทางท่ีเกิดประโยชน์ทัง้หลาย การดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิเป็นสิ่งถกูต้อง

ตามพระคมัภีร์และผู้ เช่ือท่ีจริงใจจะเหน็วา่เป็นเช่นนัน้เม่ือเขาเติบโตขึน้ 

 โดยสรุป เราสามารถปฏิเสธการยึดถือกฎระเบียบมากเกินไป และดําเนินชีวิตบริสุทธ์ิได้ โดยเช่ือพระเยซูคริสต์อย่าง

แท้จริง ให้ความรักต่อพระองค์เป็นสิ่งควบคมุชีวิตของเรา พยายามเพ่ือเช่ือฟังคําสอนในพระวจนะของพระเจ้า ดําเนินชีวิตโดยการ

ยอมจํานนตอ่พระวิญญาณท่ีอยูภ่ายใน และมีความพยายามสว่นตวัท่ีจําเป็นตอ่การใช้หลกัการความบริสทุธิในชีวิตของเรา์  
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4 เสรีภาพของคริสเตียน 
 

 “ดก่อนพีน่อ้งทัง้หลาย ทีท่รงเรียกท่านก็เพือ่ใหมี้เสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางทีู่ จะปล่อยตวัไปตามเนือ้

หนงั แต่จงรบัใชก้นัและกนัดว้ยความรกัเถิด” (กาลาเทีย 5:13) 

 การเป็นคริสเตียนตามพระคมัภีร์ไม่ใช่ชีวิตท่ีหนกัน่าเบ่ือ แต่เป็นชีวิตแห่งเสรีภาพ น่าเศร้าท่ีบางคนใช้แนวความคิดนีเ้ป็น

ข้อแก้ตวัท่ีจะไม่ยอมรับคําสอนเร่ืองการดําเนินชีวิตบริสทุธิ บา์ งคนทิง้แนวทางท่ีสําคญัหลายอย่างของธรรมบญัญัติทางศีลธรรม

โดยใช้ข้อแก้ตวันี ้บทท่ี 3 ได้แสดงให้เห็นว่า การไม่ยอมรับการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปไม่ได้ทําให้ธรรมบญัญัติทางศีลธรรมไร้

ค่าไป หรือเป็นข้อแก้ตวัในการปล่อยตวั บทนีก้ล่าวถึงความหมายของเสรีภาพในพระคริสต์ตามพระคมัภีร์ และแสดงให้เห็นว่า

เสรีภาพของคริสเตียนไมไ่ด้ทําให้บคุคลหนึง่ไมจํ่าเป็นต้องมีความบริสทุธ์ิ 

 

เสรีภาพจากความบาป 
 ประการแรกและสําคญัท่ีสดุ เสรีภาพของคริสเตียนหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ความบาปอีกต่อไป ก่อนท่ีเราจะมาเช่ือ

พระเจ้า เราอยู่ใต้อํานาจของธรรมชาติความบาปและไม่สามารถห้ามตวัเองไม่ให้ทําบาปได้ ถ้าเราเหมือนว่าจะเอาชนะความบาป

ในด้านหนึง่ด้านใดในชีวิตได้ ความบาปก็จะปรากฏขึน้ในด้านอ่ืนของชีวิตเรา 

 ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เราจึงมีอํานาจเหนือความบาป ไม่ใช่อํานาจในการทําบาป์  เราสามารถเลือกได้อย่างเสรีว่าจะ

ทําความบาปหรือไม่ทํา ในฐานะคริสเตียน เราต้องเลือกท่ีจะไม่ทําความบาป ถ้าเราใช้เสรีภาพของเราอย่างไม่ถกูต้องและเลือกท่ี

จะใช้ชีวิตในความบาปอีก เราได้ละทิง้เสรีภาพท่ีเพิ่งจะได้มาใหม่ของเรา เม่ือนักโทษได้รับอิสระ เขามีเสรีภาพในการกลบัคืนสู่

สงัคม เขาไมไ่ด้รับเสรีภาพในการกลบัมาท่ีเรือนจําทกุวนั ในทํานองเดียวกนั เราได้รับอิสระจากความบาปเพ่ือท่ีจะดําเนินไปกบัพระ

เจ้า ไมใ่ช่เพ่ือกลบัไปเป็นทาสความบาป เป็นครัง้แรกท่ีเรามีอิสระท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าและเป็นผู้ รับใช้ของพระองค์ 

 “เพราะว่าบาปจะครอบงําท่านทัง้หลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทัง้หลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบญัญัติ แต่อยู่ใต้พระคณุ 

ถ้าเช่นนัน้จะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะทําบาปเพราะมิได้อยู่ใต้ธรรมบญัญัติ แต่อยู่ใต้พระคณุกระนัน้หรือ ก็อย่าให้เป็นอย่างนัน้เลย 

ท่านทัง้หลายไม่รู้หรือว่า ถ้าท่านยอมตวัรับใช้ฟังคําของผู้ ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ ท่ีท่านเช่ือฟังนัน้ คือเป็นทาสของความบาปซึ่ง

นําไปสูค่วามตาย หรือเป็นทาสของการเช่ือฟังซึง่นําไปสูค่วามชอบธรรมก็ตาม แตจ่งขอบพระคณุพระเจ้า เพราะว่าเม่ือก่อนนัน้ท่าน

เป็นทาสของบาป แตบ่ดันีท้า่นมีใจเช่ือฟังหลกัคําสอนนัน้ซึง่ทรงให้ครอบครองท่าน เม่ือท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้เป็นทาสของ

ความชอบธรรม ข้าพเจ้ายกเอาตวัอย่างมนษุย์มาพดู เพราะเหตเุนือ้หนงัของท่านอ่อนกําลงั เพราะท่านเคยให้อวยัวะของท่านเป็น

ทาสของการโสโครก และของการบาปซ้อนบาปฉันใด บดันีท้่านจงให้อวยัวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพ่ือให้ถึงการ

ชําระให้บริสทุธิฉนันัน้์  เม่ือท่านทัง้หลายเป็นทาสของบาป ความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่าน...แต่เด๋ียวนีท้่านทัง้หลายพ้นจาก

การเป็นทาสของบาป และกลบัมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้ว ผลสนองท่ีท่านได้รับก็คือการชําระให้บริสทุธ์ิ และผลสดุท้ายคือชีวิตนิ

รันดร์” (โรม 6:14-20, 22) 

 ถ้าเราไมรั่บใช้สิ่งดีก็สิ่งชัว่ พระเจ้าหรือซาตาน ถ้าไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ก็ความตาย มนษุย์ไม่สามารถใช้ชีวิตของตนอยู่ตรง

กลางโดยไมเ่ลือกสิง่หนึง่สิง่ใดได้ 

 เสรีภาพของคริสเตียนไมไ่ด้หมายความวา่คริสเตียนสามารถทําสิง่ท่ีต้องการโดยไมส่นใจนํา้พระทยัของพระเจ้าได้ หากคริ

เตียนปฏิเสธนํา้พระทยัของพระเจ้า จะถือวา่เขาเลือกโลก ความบาปและซาตานในทนัที การเป็นอิสระจากนํา้พระทยัของพระเจ้า

ถือว่าเป็นการยอมจํานนต่ออํานาจของความบาปในทนัที ในการเป็นอิสระจากความบาป ก็หมายถึงการยอมจํานนต่อนํา้พระทั

ของพระเจ้าในทนัที ดงันัน้ การใช้เสรีภาพของคริสเตียนจึงหมายถึงการเป็นอิสระจากความบาป การเช่ือฟังและรับใช้พระเจ้า ซึ่ง

หมายถงึ “ความชอบธรรมเพ่ือให้ถงึการชําระให้บริสทุธ์ิ” และการมี “ผลสนอง...คือการชําระให้บริสทุธ์ิ” 
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เสรีภาพจากธรรมบัญญัต ิ
 เสรีภาพของคริสเตียนยงัหมายถึงเสรีภาพจากธรรมบญัญัติ ดงัท่ีเราได้กล่าวถึงไปแล้วในบทท่ี 3 และในส่วนก่อนหน้านี ้

เสรีภาพของคริสเตียนไมไ่ด้ลบล้างธรรมบญัญัติทางศีลธรรม แต่หมายความว่าเราเป็นอิสระจากธรรมบญัญัติในพระคมัภีร์เก่าในส่ี

ทางเป็นอย่างน้อย ได้แก่ เราเป็นอิสระจาก (1) โทษของธรรมบญัญัติ (2) ความพยายามในการกระทําตามธรรมบญัญัติด้วยกําลงั

ของมนษุย์เพียงลําพงั (3) อํานาจทําลายของธรรมบญัญัติอนัเกิดจากการท่ีมนษุย์ใช้ธรรมบญัญัติอย่างไม่ถกูต้อง และ (4) ระบบ

พิธีการ 

 ประการแรก เราเป็นอิสระจากโทษและการแช่งสาปของธรรมบญัญัติ ธรรมบญัญัติแช่งสาปเราจนถึงความตาย แต่เม่ือ

เราได้รับการไถ่ของพระคริสต์ เราได้รับการให้อภยั “พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบญัญัติ” (กาลาเทีย 3:13) 

ธรรมบญัญติัไมมี่อํานาจแช่งสาปเราอีกตอ่ไปเม่ือเราอยูใ่นพระคริสต์ 

 ประการท่ีสอง เราเป็นอิสระจากความพยายามในการกระทําตามธรรมบญัญัติด้วยกําลงัของมนษุย์เพียงลําพงั พระเจ้า

ไม่เคยประสงค์ให้ธรรมบญัญัตินํามาซึ่งความชอบธรรม ความรอดไม่ได้เกิดขึน้เพราะการกระทํา แต่โดยพระคุณด้วยความเช่ือ 

(เอเฟซสั 2:8-9) ทัง้ก่อนและระหว่างธรรมบญัญัติ (โรม 4: 1-12) พระเจ้าทรงประทานธรรมบญัญัติเพ่ือทําให้ความบาปปรากฏ

ชดัเจนเพ่ือพิสจูน์ความบาปของมนษุย์และความจําเป็นในพระคณุของพระเจ้า และเพ่ือนํามนษุย์ไปสูพ่ระคริสต์ (โรม 3:20; 5:20; 

7:7; กาลาเทีย 3:24) 

 ในการปฏิบัติตามวตัถุประสงค์เหล่านี ้พระเจ้าทรงให้มนุษย์ปฏิบัติตามธรรมบญัญัติ แม้ว่ามนุษย์ไม่มีอํานาจในการ

ปฏิบติัตามธรรมบญัญัติทกุประการก็ตาม ประชากรของพระเจ้าอยู่ใต้ธรรมบญัญัติเหมือนเช่นเด็กท่ีได้รับการปฏิบติัเหมือนเป็น

ผู้ รับใช้ (ทาส) ภายใต้ผู้ ฝึก (ผู้ดแูล) และผู้ปกครอง (ผู้บริหาร) จนกวา่จะเป็นผู้ใหญ่ (กาลาเทีย 4:1-11, 21-31) 

 ผู้ ท่ีเช่ือดีในพระคมัภีร์เก่าไม่ได้มีอํานาจของพระวิญญาณบริสทุธิอย่า์ งเต็มบริบรูณ์ในการเอาชนะความบาปอยู่ทกุวนัได้ 

(โรม 8:3-4; ฮีบรู 8:7-13; 1เปโตร 1:10-12) พวกเขาไม่เคยสามารถใช้ชีวิตได้ตามธรรมบญัญัติเพราะต้องพึง่เนือ้หนงัท่ีอ่อนแอและ

อยู่ในความบาป พวกเขาได้รับรอดด้วยความเช่ือดงัท่ีแสดงออกในการเช่ือฟังแผนการของพระเจ้าในเวลานัน้ พวกเขาพยายาม

ปฏิบติัตามธรรมบญัญติัทกุประการและถวายเคร่ืองบชูาอยูเ่ป็นประจําเพ่ือชดเชยการกระทําผิดของพวกเขา 

 พระกิตติคณุของพระคริสต์ทําให้เราเป็นอิสระจากธรรมบญัญัติ ด้วยความเช่ือในพระคริสต์ เราได้รับความชอบธรรมของ

พระคริสต์โดยไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ (โรม 3:28) ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราสามารถปฏิบัติตามความชอบธรรมทุก

ประการท่ีธรรมบญัญัติสัง่แต่ไม่สามารถให้ได้ พระเจ้าทรงถือว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเช่ือในพระคริสต์ และทรงช่วยให้เรา

เป็นผู้ชอบธรรมมากขึน้เร่ือยๆ (ชําระล้างเรา) เม่ือเรายอมจํานนและร่วมมือกบัพระวิญญาณท่ีสถิตอยู่ภายในเรา เราไม่ได้ถกูผกูมดั

กบัธรรมบญัญัติภายนอก แต่เราได้รับธรรมบญัญัติทางศีลธรรมของพระเจ้าในใจของเรา เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติท่ีได้บงัเกิด

ใหม ่

 “เพราะว่าเม่ือเราดําเนินชีวิตตามทางโลก ตณัหาชั่วท่ีธรรมบญัญัติเร้าให้เกิดขึน้นัน้ได้ทําให้อวยัวะของเราก่อกรรมชั่ว

นําไปสู่ความตาย แต่บดันีเ้ราได้พ้นจากธรรมบญัญัติ คือ ได้ตายจากธรรมบญัญัติท่ีได้ผกูมดัเราไว้เพ่ือเราจะได้ไม่ประพฤติตาม

ตวัอกัษรในประมวลธรรมบญัญติัเก่า แตจ่ะดําเนินชีวิตใหมต่ามลกัษณะพระวิญญาณ” (โรม 7:5-6, NIV) 

 “เหตุฉะนัน้การลงโทษจึงไม่มีแก่คนทัง้หลาย ท่ีอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซู

คริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบญัญัติทําไม่ได้ เพราะเนือ้หนงัทําให้อ่อนกําลงัไป

นัน้ พระเจ้าได้ทรงกระทําแล้ว โดยพระองค์ทรงใช้พระบตุรของพระองค์มา ในสภาพเสมือนเนือ้หนงัท่ีบาป และเพ่ือไถ่บาปพระบตุร

ในเนือ้หนงัจึงได้ทรงปรับโทษบาป เพ่ือสิ่งท่ีธรรมบญัญัติสัง่ไว้ จะได้สําเร็จในตวัเราทัง้หลาย ผู้ ไม่ดําเนินตามฝ่ายเนือ้หนงั แต่ตาม

ฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:1-4) 
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 “แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนําท่าน ท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบญัญัติ...ฝ่ายผลของพระวิญญาณนัน้ คือความรัก ความปลาบ

ปลืม้ใจ สนัติสขุ ความอดกลัน้ใจ ความปรานี ความดี ความสตัย์ซ่ือ ความสภุาพอ่อนน้อม การรู้จกับงัคบัตน เร่ืองอย่างนีไ้ม่มีธรรม

บญัญติัห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:18, 22-23) 

 “เพราะฉะนัน้ธรรมบญัญัติจึงควบคมุเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา เพ่ือเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเช่ือ แต่บดันี ้

ความเช่ือนัน้ได้มาแล้ว เราจงึมิได้อยูใ่ต้บงัคบัของผู้ควบคมุอีกตอ่ไปแล้ว” (กาลาเทีย 3:24-25) 

 ประการท่ีสาม เราเป็นอิสระจากอํานาจทําลายของธรรมบญัญัติอนัเกิดจากการท่ีมนษุย์ใช้ธรรมบญัญัติอย่างไม่ถกูต้อง 

ชาวยิวจํานวนมากเช่ืออยา่งผิดๆ วา่พวกเขาได้รับความชอบธรรมด้วยการปฏิบติัตามธรรมบญัญัติเท่านัน้ (โรม 9:31-10:4) การคิด

เช่นนีเ้ป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์ดัง้เดิมของพระเจ้าในการประทานธรรมบัญญัติ ธรรมบญัญัติซึ่งเป็นสิ่งดีในตัวของมันเอง

กลายเป็นพลงัทําลายเพราะพวกเขาพึ่งธรรมบัญญัตินัน้เพ่ือความรอดและปฏิเสธพระคริสต์ เปาโลว่ากล่าวความคิดท่ียึดถือ

กฎระเบียบมากเกินไปในสมยัของเขา กิจการ 15 โรม และกาลาเทียลบล้างคําสอนท่ีคริสเตียนชาวยิวบางคนสอน 

 ลอูิส สมีดส์ อธิบายปัญหานีด้้วยว่า “เม่ือมีธรรมบญัญัติ ‘เนือ้หนงั’ ทําให้ธรรมบญัญัติเป็นเคร่ืองมือทําให้ตนเองเป็นผู้

ชอบธรรม ธรรมบญัญัติกลายเป็นส่วนของระบบศาสนาซึ่งทําให้มนษุย์รู้สกึเพียงพอในตนเอง กลายเป็นงานเลีย้งสําหรับการลวง

ตาท่ีน่ากลวัของมนษุย์ เป็นระบบศาสนาของชาวยิวท่ีเปาโลถือว่าเป็นศตัรูของพระคริสต์ ธรรมบญัญัติถกูจากเปล่ียนหน้ามือเป็น

หลงัมือ แทนท่ีจะเป็นสิ่งพิสจูน์ความจําเป็นท่ีมนษุย์ต้องได้รับความรอด กลบักลายเป็นวิธีในการช่วยตวัเองให้รอด ความหมาย

ภายในของธรรมบญัญติัถกูลืมไป...ธรรมบญัญติับวกกบัเนือ้หนงัทําให้เกิดความบาป และความบาปนําไปสูค่วามตาย”1 

 สมีดส์ยงัสรุปความหมายท่ีแท้จริงของเสรีภาพของคริสเตียนไว้ว่า “เห็นได้ชดัว่า เสรีภาพในพระคริสต์ไม่ได้ทําให้เราไม่

ต้องเช่ือฟังธรรมบญัญติัทางศีลธรรม... [เสรีภาพ] เปล่ียนวิธีมองธรรมบญัญัติของเรา ด้วยความโง่ เราคิดว่า ธรรมบญัญัติจะทําให้

เราสามารถมีชีวิตท่ีอยู่ในศีลธรรมได้ แต่เราอ่อนแอและธรรมบญัญัติไม่สามารถปกป้องเราได้ แต่พระคริสต์ทรงสร้างพนัธมิตรใหม ่

ตอนนีเ้ราอยู่ภายใต้พระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า ด้วยพระวิญญาณ ทรงช่วยให้เราสามารถ ‘กระทําตามข้อบงัคบัของธรรม

บญัญัติ’ ได้“2 สมีดส์สรุปว่าธรรมบญัญัติสอนให้ยอมจํานนต่อพระคริสต์และเช่ือฟังการนําของพระวิญญาณ โดยสรุป เราได้มี

เสรีภาพจากการแช่งสาปของธรรมบญัญติั เพ่ือท่ีเราจะสามารถรับใช้ในพระวิญญาณได้อยา่งเป็นอิสระ 

 ประการสดุท้าย เราเป็นอิสระจากระบบพิธีการของพระคมัภีร์เก่า (มาระโก 7:15; กาลาเทีย 3:24-25; 4:9-11, 21-31) 

พระเจ้าทรงใช้ระบบพิธีการ รวมทัง้เคร่ืองบชูาด้วยโลหิต กฎในการรับประทานอาหาร การเข้าสหุนตั วนัสะบาโต และเทศกาลต่าง 

เพ่ือเป็นแบบและเงาของความจริงท่ีจะพบได้ในพระคริสต์และพระกิตติคณุของพระองค์ ในตอนนีเ้รามีสิ่งท่ีเป็นจริง (สิ่งท่ีมีแบบมา

ก่อน) เราไมจํ่าเป็นต้องมีเงา (แบบ) อีกตอ่ไป “และทา่นท่ีตายแล้วด้วยการละเมิดทัง้หลายของทา่น และด้วยเหตท่ีุเนือ้หนงัของท่าน

มิได้เข้าสหุนตั พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทัง้หลายของท่าน พระองค์ทรงฉีก

กรมธรรม์ซึง่ได้ผกูมดัเราด้วยบญัญติัตา่งๆ ซึง่ขดัขวางเรา และได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ท่ีกางเขน...เหตฉุะนัน้อย่า

ให้ผู้ ใดพิพากษาปรับปรําท่านในเร่ืองการกิน การด่ืม ในเร่ืองเทศกาล วนัต้นเดือน หรือวนัสะบาโต สิ่งเหล่านีเ้ป็นเพียงเงาของ

เหตกุารณ์ท่ีจะมีมาในภายหลงั แต่กายนัน้เป็นของพระคริสต์” (โคโลสี 2:13-14, 16-17, NIV) ดงันัน้ คริสตจกัรแห่งพนัธสญัญา

ใหมจ่งึไมใ่ช้ธรรมบญัญติัของชาวยิวกบัคริสเตียนท่ีเป็นชาวตา่งชาติ (กิจการ 15) 

 

เสรีภาพในเร่ืองที่ไม่เก่ียวข้องกับศีลธรรม 
 เหมือนเช่นท่ีมีเสรีภาพจากระบบพิธีการ คริสเตียนมีเสรีภาพในการกระทําสิ่งท่ีไม่เก่ียวข้องกบัศีลธรรม โดยทัว่ไป คริส

เตียนเป็นอิสระท่ีจะกระทํากิจกรรมหรือปฏิบติัสิ่งใดๆ ท่ีไม่ละเมิดศีลธรรมตามพระคมัภีร์ได้ เขามีเสรีภาพในการปฏิบติัตามการ

ตดัสนิ ความปรารถนาและจิตสํานกึของตนในเร่ืองท่ีพระคมัภีร์ไมไ่ด้กลา่วถงึ 

 โรม 14 ให้แนวทางหลายประการสําหรับสถานการณ์ท่ีจิตสํานึกแต่ละคนจะแตกต่างกนัไป บทนีก้ล่าวถึงประเด็นต่างๆ 

ทางศีลธรรม เราจะต้องระวงัในการใช้คําสอนเหลา่นีใ้นบริบทของมนั ประเด็นท่ีโต้เถียงกนัท่ีเปาโลกลา่วถึงเป็นอย่างแรกคือการกิน
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เนือ้สตัว์ ทัง้นีอ้าจพาดพิงไปถึงการกินอาหารมงัสวิรัติ การกินเนือ้ท่ีอาจถวายให้แก่รูปเคารพ หรือการกินเนือ้ท่ีถือเป็นสตัว์มลทิน

ตามธรรมบญัญัติของชาวยิว ประการท่ีสอง เปาโลกลา่วถึงการรักษาวนัสําคญับางอย่าง เช่น วนัสะบาโตและวนับริสทุธิอ่ืนๆ ของ์

ชาวยิว ต่อมาในบทนัน้ เปาโลกล่าวถึงการด่ืมเหล้าองุ่น (นํา้ที่ได้จากองุ่น) และสิ่งนีก็้เก่ียวข้องกบัธรรมบญัญัติของชาวยิวเช่นกนั 

เพราะนํา้จากองุ่นอาจถือเป็นสิง่มลทินตามระบบพิธีการ (ดาเนียล 1:8-16) หรือห้ามไมใ่ห้ผู้ปฏิญาณเป็นนาศีร์ด่ืม (กนัดารวิถี 6:3) 

 ในแต่ละกรณี พระคมัภีร์ใหม่ไม่ได้ห้ามการประพฤติท่ีได้กลา่วถึงไป แต่ห้ามไม่ให้คนหนึ่งคนใดตัง้กฎไม่ให้ทําสิ่งเหลา่นัน้

ขึน้มา (กิจการ 15:19-29; โคโลสี 2:16; 1ทิโมธี 4;1-5) บทนีไ้มไ่ด้เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัท่ีเป็นข้อสงสยัตามศีลธรรมหรือการกระทํา

ท่ีพระวจนะของพระเจ้ากลา่วโทษ 

 เม่ือพิจารณาถงึประเดน็ท่ีไมไ่ด้ผิดศีลธรรมเหลา่นีแ้ล้ว เปาโลได้ให้แนวทางท่ีสําคญัไว้หลายประการ ได้แก่ (1) เราต้องไม่

ตดัสนิผู้ อ่ืน และหลีกเล่ียงการโต้เถียงกนัในประเด็นเหลา่นี ้ผู้ ท่ีปฏิบติัไม่ควรจะเกลียดชงัหรือเยาะเย้ยผู้ ท่ีหลีกเล่ียง ผู้ ท่ีหลีกเล่ียงไม่

ควรจะกลา่วโทษผู้ ท่ีปฏิบติั (2) ทกุคนควรจะมีความเช่ือถือของตนเองและควรจะปฏิบติัตามนัน้ ถ้าผู้ ท่ีปฏิบติัมีความเช่ือในเสรีภาพ

ของเขา เขาควรจะเก็บสิ่งนัน้ไว้กบัตวัเอง ถ้าเขาสงสยั เขาไม่ควรจะทําต่อไป ผู้ ท่ีหลีกเล่ียงควรจะหลีกเล่ียงต่อไปถ้าเขามีข้อสงสยั 

(3) ไม่ว่าเราจะกระทําสิ่งใด สิ่งนัน้ควรจะกระทําเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า นัน่คือ ด้วยความเช่ือถือว่าเรากําลงัเช่ือฟังและให้เกียรติแด่

องค์พระผู้ เป็นเจ้าในทกุสิ่ง เขาจะต้องระลกึว่าพระคริสต์เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าในทกุสิ่ง (4) คริสเตียนไม่ควรจะปลอ่ยให้การปฏิบติั

ตามเสรีภาพคริสเตียนของตนเป็นอปุสรรคในทางของผู้ อ่ืน แทนท่ีจะตดัสินผู้ อ่ืน เราควรจะตดัสินตนเองเพ่ือท่ีการกระทําของเราจะ

ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุ เราไม่ควรจะปล่อยให้เสรีภาพของเราทําลายผู้ อ่ืนหรืองานของพระเจ้า แต่ในทกุสิ่ง เราควรจะแสวงหาความ

สงบสขุและการจําเริญขึน้ 

 เปาโลยงัได้อธิบายเก่ียวกบัการใช้เสรีภาพของคริสเตียนอย่างเหมาะสมในการกล่าวถึงอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ (1โค

รินธ์ 8:1-13; 10:23-33) เพราะรูปเคารพไม่มีความหมายใดๆ ไม่มีสิ่งใดผิดศีลธรรมหรืออนัตรายในตวัของมนัในการกินอาหารท่ี

บางคนได้ให้แก่รูปเคารพ อย่างไรก็ตาม ถ้าคนอ่ืนเห็นคริสเตียนกินอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ พวกเขาอาจจะถือว่าการกระทํา

เช่นนัน้เป็นการเห็นด้วยหรือยอมรับการนมสัการรูปเคารพนัน้ ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์ของคนเหล่านัน้ เปาโลจึงบอกกบัชาวโครินธ์

ไมใ่ห้กินอาหารท่ีพวกเขารู้วา่ได้ถวายแก่รูปเคารพแล้ว 

 แล้วถ้าคริสเตียนซือ้อาหารจากตลาดหรือกินอาหารท่ีบ้านของผู้ อ่ืนล่ะ ไม่จําเป็นต้องห่วงว่าสิ่งนัน้ได้ให้แก่รูปคารพมา

ก่อนหรือไม่ เพ่ือเห็นแก่จิตสํานึกของผู้ ท่ีมองเห็น เขาควรจะกินอาหารนัน้โดยไม่ต้องถามคําถามใดๆ อย่างไรก็ตาม คริสเตียนไม่

สามารถยืนยนัจะใช้เสรีภาพของตนได้ถ้าการกระทําของเขาจะทําร้ายผู้ อ่ืน 

 

เราต้องเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าเสมอ 
 บางคนใช้แนวความคิดเก่ียวกับเสรีภาพของคริสเตียนอย่างไม่ถูกต้องเพ่ือยอมรับการละเมิดหลกัความบริสทุธ์ิ ในยุค

สดุท้าย คนอธรรม “ถือเอาพระคณุของพระเจ้าของเราเป็นเหตใุห้กระทําความชัว่ช้าลามก” (ยดูา 4, NIV) ผู้สอนผิดๆ จะก่อให้เกิด

ความปรารถณาท่ีเต็มไปด้วยตณัหา [เพ่ือให้เนือ้หนงัของผู้ ฟังพอใจและปฏิบติัตามเขา] และสญัญาว่าจะให้เสรีภาพ แต่จริงๆ แล้ว

เป็นการอยู่ใต้ความบาป (2เปโตร 2:18-19) บางคนคิดว่าตนเองสามารถทําบาปต่อไปได้ เพราะเขาไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบญัญัติแต่อยู่

ใต้พระคณุ เขาคิดเช่นนีว้า่ “เราทําบาปได้เพราะเรารู้วา่พระเจ้าจะทรงให้อภยัเรา” เปาโลไม่ยอมรับการคิดเช่นนีโ้ดยเน้นว่า “อย่าให้

เป็นอยา่งนัน้เลย” (โรม 6:15) 

 ดังท่ีกล่าวไปแล้วในบทท่ี 3 ธรรมบัญญัติทางศีลธรรมของพระเจ้ายังคงมีผลอยู่ และเสรีภาพของคริสเตียนหมายถึง

เสรีภาพในการยอมจํานนต่อความจริง ไม่ใช่เสรีภาพจากความจริง แม้ว่าเรามีเสรีภาพ เราจะต้องไม่ใช้เสรีภาพนัน้เพ่ือทําให้ความ

ปรารถนาทางเนือ้หนงัพอใจ เสรีภาพของคริสเตียนไมไ่ด้อนญุาตให้เราไมเ่ช่ือฟังธรรมบญัญัติทางศีลธรรมของพระเจ้าหรือหลกัการ

ของพระวจนะของพระเจ้า เปาโลอธิบายว่า “ดกู่อนพ่ีน้องทัง้หลาย ท่ีทรงเรียกท่านก็เพ่ือให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็น

ช่องทางท่ีจะปล่อยตวัไปตามเนือ้หนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด...การงานของเนือ้หนังนัน้เห็นได้ชัด คือการล่วง
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ประเวณี การโสโครก การลามก การนบัถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศตัรูกนั การวิวาทกนั การริษยากนั การโกรธกนั การ

ใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอ่ืนๆ ในทํานองนีอี้กเหมือนท่ี

ข้าพเจ้าได้เตือนทา่นมาก่อน บดันี ้ข้าพเจ้าขอเตือนทา่นเหมือนกบัท่ีเคยเตือนมาแล้ววา่ คนท่ีประพฤติเช่นนัน้จะไมมี่สว่นในแผ่นดิน

ของพระเจ้า” (กาลาเทีย 5:13, 19-20, NIV) 

 พระวจนะของพระเจ้ายงัสอนให้ยอมจํานนต่อผู้ มีอํานาจของพระเจ้า เสรีภาพของคริสเตียนไม่ได้ตดัความรับผิดชอบของ

เราในการปฏิบติัตามคริสตจกัรของพระองค์และผู้ นําของพระองค์เม่ือผู้ นําใช้หลกัความบริสทุธิตามพระคมัภี์ ร์กบัประเด็นต่างๆ ใน

ปัจจบุนั “ท่านทัง้หลายจงเช่ือฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหวัหน้าของท่าน จงให้เขาทํางานนีด้้วยความช่ืนใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้า

ใจ ซึง่จะไมเ่ป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทัง้หลายเลย เพราะว่าท่านเหลา่นัน้ดแูลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่เสมือนหนึ่งผู้ ท่ีจะต้อง

เสนอรายงาน” (ฮีบรู 13:17) อคัรทตูและผู้อาวโุสในเยรูซาเล็มเขียนจดหมายไปยงัคริสเตียนชาวต่างชาติ โดยระบสุิ่งท่ีเขาจะต้อง

กระทําว่า “เพราะว่าพระวิญญาณบริสทุธิและข้าพเจ้า์ ทัง้หลายก็เห็นชอบ ท่ีจะไม่วางภาระบนท่านทัง้หลาย เว้นไว้แต่สิ่งเหลา่นัน้ท่ี

จําเป็น” (กิจการ 15:28) 

 บางคนอ้างอิงข้อความนอกไปจากบริบทเพ่ือแก้ตัวในการทิง้ข้อบังคับทางศีลธรรมทุกประการ เช่น เปาโลเขียนว่า 

“ข้าพเจ้ารู้และปลงใจเช่ือเป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่า ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเป็นมลทินในตวัเองเลย แต่ถ้าผู้ ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมลทิน

สิ่งนัน้ก็เป็นมลทินสําหรับคนนัน้” ข้อความในข้อนีแ้สดงให้เห็นชดัเจนว่าเปาโลไม่ได้หมายถึงกิจกรรมทกุอย่าง แต่หมายถึงสิ่งท่ีไม่

เก่ียวข้องกับศีลธรรม ข้อความถัดมาแสดงให้เห็นว่าเปาโลอ้างถึงการกินอาหารบางประเภทท่ีบางครัง้ถือว่าเป็นสิ่งมลทิน (โรม 

14:6, 15, 20) ตามจริงแล้ว พระคมัภีร์ฉบบั NIV แปลข้อความนีว้่า “ข้าพเจ้าเช่ือเป็นอย่างย่ิงว่าไม่มีอาหารใดเป็นมลทินในตวัของ

มนัเอง” ข้อพระคมัภีร์นีไ้ม่ได้หมายความว่าไม่มีกิจกรรมใดเป็นสิ่งผิดศีลธรรมในตวัของมนัเอง เพราะจะเป็นการขดักบัคําสอนทกุ

อยา่งของเปาโลในบทท่ี 12 และ 13 และไมอ่าจหมายความวา่สิง่ทัง้ปวงเป็นสิง่ท่ีทรงประสงค์ให้มนษุย์กินและเหมาะสมสําหรับการ

บริโภคของมนษุย์ เปาโลไมไ่ด้แนะนําให้เราด่ืมแฮมลอค๖ อาบพืชมีพิษ สบูฝ่ิน หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 

 ในข้อพระคมัภีร์อ่ืนอีกสองข้อ เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าทําสิ่งสารพดัได้ แต่ไม่ใช่ทกุสิ่งท่ีจะทําได้นัน้เป็นประโยชน์” (1โค

รินธ์ 6:12; 10:23) เนือ้หาของข้อพระคมัภีร์แตล่ะข้อแสดงวา่เปาโลกลา่วถงึเร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัศีลธรรมและยงัหมายถึงอาหารทกุ

ชนิดสามารถกินได้ 1โครินธ์ 6:13 กล่าวว่า “อาหารมีไว้สําหรับท้อง และท้องก็สําหรับอาหาร แต่พระเจ้าจะทรงให้ทัง้ท้องและ

อาหารสิน้สญูไป” ข้อความใน 1โครินธ์ 10 ตอบคําถามเก่ียวกบัการกินอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ ข้อความทัง้สองแห่งไม่อาจแปล

เพ่ือหมายความว่ากิจกรรมทกุประการสามารถทําได้ เพราะ 1โครินธ์ 6:9-10 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่มีส่วนใน

แผ่นดินของพระเจ้า อย่าหลงเลย คนลว่งประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผวัเมียเขา โสเภณีชาย ชายรักร่วมเพศ คนขโมย คนโลภ 

คนขีเ้มา คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไมไ่ด้รับสว่นในแผน่ดินของพระเจ้า” 

 

แนวทางสาํหรับการใช้เสรีภาพของคริสเตยีนอย่างถกต้องู  
 เสรีภาพของเราไม่ได้อนญุาตให้เราปล่อยตวัตามความปรารถนาทางเนือ้หนงั ทําความบาป หรือละเมิดพระวจนะของ

พระเจ้าได้ เราพบแนวทางท่ีสําคญัอ่ืนๆ เพ่ือการใช้เสรีภาพของคริสเตียนอยา่งเหมาะสม แม้ในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องกบัศีลธรรมก็ตาม
3 

(1) การใช้เสรีภาพทกุประการควรจะเพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้า “เหตฉุะนัน้ เม่ือท่านจะรับประทาน จะด่ืม หรือจะทํา

อะไรก็ตาม จงกระทําเพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (1โครินธ์ 10:31) “และเม่ือท่านจะกระทําสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วย

กายก็ตาม จงกระทําทกุสิง่ในพระนามของพระเยซเูจ้า และขอบพระคณุพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นัน้” (โคโลสี 3:17) 

                                                           
๖ (hemlock) พืชมีพิษชนิดหนึ่ง 
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(2) เราควรจะหลีกเล่ียงสิง่ท่ีเป็นอนัตรายตอ่เรา ไม่ว่าทางร่างกาย จิตใจหรือจิตวิญญาณ แม้ว่าจะไม่เป็นสิ่งท่ีผิดบาปใน

ตวัของมนัเองก็ตาม “ข้าพเจ้าทําสิ่งสารพดัได้ แต่ไม่ใช่ทกุสิ่งท่ีจะทําได้นัน้เป็นประโยชน์” (1โครินธ์ 6:12) ผู้อธิบายพระคมัภีร์หลาย

คนเช่ือว่าเปาโลอ้างอิงถึงคํากลา่วท่ีชาวโครินธ์ใช้เพ่ือเป็นข้อแก้ตวัในการประพฤติท่ีน่าสงสยั [ว่าอาจจะเป็นความผิดบาป] แล้วจึง

ให้ความคิดเหน็ในเร่ืองนัน้ ดงันัน้ ฉบบั NIV จงึแปล “ ‘ข้าพเจ้าเจ้าได้รับอนญุาตให้ทําสิง่สารพดัได้’ แต่ไม่ใช่ทกุสิ่งท่ีจะทําได้นัน้เป็น

ประโยชน์” 1โครินธ์ 10:23 ใช้คําวา่ ทําใหจํ้าเริญข้ึน “ข้าพเจ้าทําสิง่สารพดัได้ แตไ่มใ่ช่ทกุสิง่ท่ีจะทําได้นัน้ทําให้จําเริญขึน้” 

(3) เราต้องกําหนดระเบียบกิจกรรมทัง้หลายของเราเพ่ือกิจกรรมเหล่านีจ้ะไม่ควบคุมเรา เราต้องไม่ปล่อยให้สิ่งใด

ควบคมุความตัง้ใจของเราหรือปล้นเอาพลงังาน เวลาและเงินของเราไปมากนกั เราต้องไม่ปล่อยให้สิ่งใดๆ ขดัขวางความสมัพนัธ์

ของเรากบัพระเจ้า “ข้าพเจ้าทําสิง่สารพดัได้ แตข้่าพเจ้าไมย่อมอยูใ่ต้อํานาจของสิง่ใดเลย” (1โครินธ์ 6:12) 

(4) คริสเตียนจะต้องไม่ใช้เสรีภาพในวิถีทางท่ีจะทําร้ายผู้ อ่ืน “แต่จงระวงัอย่าให้เสรีภาพของท่านนัน้ ทําให้คนท่ีมีความ

เช่ือน้อยหลงผิดไป...เหตฉุะนัน้ถ้าอาหารเป็นเหตท่ีุทําให้พ่ีน้องของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนือ้สตัว์อีกต่อไป เพราะว่า

เกรงว่าข้าพเจ้าจะทําให้พ่ีน้องต้องหลงผิดไป” (1โครินธ์ 8:9, 13) “อย่าเป็นต้นเหตท่ีุทําให้พวกยิว หรือพวกกรีก หรือคริสตจกัรของ

พระเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทกุสิ่งเพ่ือให้เป็นท่ีพอใจของคนทัง้ปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั แต่เห็นแก่

ประโยชน์ของคนทัง้หลาย เพ่ือให้เขารอดได้” (1โครินธ์ 10:32-33) “ถ้าพ่ีน้องของทา่นไมส่บายใจเพราะอาหารท่ีท่านกิน ท่านก็ไม่ได้

ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้ว พระคริสต์ทรงสิน้พระชนม์เพ่ือผู้ ใด ก็อย่าให้ผู้นัน้พินาศ เพราะอาหารท่ีท่านกินเลย ฉะนัน้

อยา่ให้สิง่ท่ีดีสําหรับท่าน เป็นข้อตําหนิติเตียนของผู้ อ่ืนได้เลย...อย่าทําลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลย” (โรม 14: 15-

16, 20, NIV) 

 เป็นไปได้ท่ีสิง่หนึง่จะไมผิ่ดทางศีลธรรมในตวัของมนัเอง แตก็่ละเมิดหลกัการเหลา่นีอ้ยา่งหนึ่งอย่างใด บางสิ่งอาจเป็นภยั

ตอ่คนๆ หนึง่ แตไ่มเ่ป็นสําหรับอีกคนหนึง่ เพราะบคุลิกลกัษณะ ภมิูหลงั หรือประสบการณ์ก่อนท่ีจะมาเช่ือพระเจ้าท่ีแตกต่างกนัไป 

สถานการณ์บางอยา่งอาจเป็นการทดลองท่ีย่ิงใหญ่สําหรับคนหนึง่ แตไ่มเ่ป็นเช่นนัน้สําหรับอีกคนหนึง่ 

 เจอร์ร่ี บริดเจ็จส์ให้ตวัอย่างเก่ียวกบัผู้ เช่ือใหม่ท่ีตดัสินใจไม่เข้าร่วมงานเลีย้งสเกตของคริสเตียน ก่อนท่ีเขาจะมาเช่ือพระ

เจ้า เขามกัจะใช้ลานสเกตเป็นท่ีหาหญิงสาว ในช่วงเวลานัน้ในชีวิตของเขา การสเกตทกุประเภทมีแนวโน้มท่ีจะจดุไฟให้กบัตณัหา

เก่าๆ ดงันัน้ เขาจงึตดัสนิใจหลีกหนีจากตณัหาเหลา่นีโ้ดยหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีดเูหมือนไมมี่พิษภยัอะไร 

 บริดเจ็จส์ให้อีกตัวอย่างหนึ่งเก่ียวกับแชมป์เทนนิสซึ่งตระหนักว่าเทนนิสควบคุมเธอจนเป็นอันตรายต่อชีวิตทางฝ่าย

วิญญาณ ด้วยเหตนีุ ้เธอจึงเลิกเล่นเทนนิสอย่างเด็ดขาด หลายปีต่อมา หลงัจากภยันัน้หายไปแล้ว เธอเร่ิมเลน่อีกครัง้เพ่ือเป็นการ

พกัผอ่น (สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสรีภาพของคริสเตียนในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัความสนกุสนานทางโลก ดบูทท่ี 14) 

 ตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นความสําคญัของการปฏิบติัตามคําสอนในโรม 14 แต่ละคนจะต้องปฏิบติัตามความเช่ือถือ

ของตนเองแม้ว่าคนอ่ืนจะไม่เข้าใจก็ตาม บางสิ่งอาจผิดสําหรับคนๆ หนึ่ง แม้ว่าจะไม่ผิดสําหรับอีกคนก็ตาม ถ้าคนๆ หนึ่ง ละเมิด

ความเช่ือถือเพียงเพราะความกดดนัจากคนอ่ืน เขาก็ละเมิดหลกัการแห่งความเช่ือในชีวิตของเขา และอาจทําให้ตวัเองตกอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายท่ีพระเจ้าทรงพยายามปกป้องเขาจากสถานการณ์นัน้ คนอ่ืนๆ ไม่ควรจะเยาะเย้ยความเช่ือถือของ

เขาเพราะพวกเขาอาจทําลายกลไกป้องกนัตนเองท่ีพระเจ้าได้ทรงตัง้ขึน้เพ่ือเขาได้ ในเวลาเดียวกนั คนๆ นัน้ไม่ควรจะพยายามใช้

ความเช่ือถือของตนเองกบัคนอ่ืนท่ีอาจไม่จําเป็นต้องมีความเช่ือถือนัน้มากเท่ากบัเขาก็ได้ ทัง้นี ้ใช้ได้กบัสถานการณ์ท่ีไม่เก่ียวกบั

คําสอนตามพระคมัภีร์โดยเฉพาะเทา่นัน้ 

 

การใจกว้างแต่ไม่ประนีประนอม 
 แนวความคิดเร่ืองเสรีภาพของคริสเตียนสอนเราให้เป็นผู้ ท่ีใจกว้างต่อความเช่ือถือส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนัและสิ่งท่ีคริส

เตียนคนอ่ืนๆ เลือกท่ีจะทํา เราไมส่ามารถประนีประนอมกบัความบาปได้อย่างแน่นอน เราต้องหลีกเล่ียงการยดึถือกฎระเบียบมาก

เกินไป และหลีกเล่ียงการยอมต่อความประพฤติท่ีไม่ชอบพระทยัพระเจ้าและผิดศีลธรรม เม่ือเข้าใจเสรีภาพของคริสเตียนอย่าง
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แท้จริงแล้ว เราจะเห็นว่าบางสิ่งไม่ได้เป็นความบาป แต่เป็นภยัต่อเราในทางฝ่ายวิญญาณ ดงันัน้ เราสามารถหลีกเล่ียงสิ่งเหลา่นัน้

ได้ด้วยตวัของเราเอง และอาจจะชีอ้นัตรายให้ผู้ ท่ีไมเ่ข้าใจอนัตรายนัน้ได้เหน็โดยไมจํ่าเป็นต้องประณามพวกเขา 

 ผู้ ท่ียึดถือกฎระเบียบมากเกินไปไม่เข้าใจเสรีภาพของคริสเตียน จึงระบุสิ่งต่างๆ ออกเป็นสองประเภทเสมอ นัน่คือ การ

ปฏิบติันัน้เป็นความบาปและจะทําให้เราไปนรก หรือการปฏิบติันัน้ไม่ใช่ความบาป จึงสามารถกระทําได้ อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์

กลา่ววา่บางสิง่อาจไมใ่ช่สิง่ท่ีเป็นบาปในตวัของมนัเอง แตก็่ไมเ่กิดประโยชน์ตอ่ชีวิตคริสเตียน 

 บางสิ่งอาจ “ถ่วง” หรือเป็นอุปสรรค แต่ไม่ใช่ความบาปก็ได้ (ฮีบรู 12:1) ในกรณีเช่นนัน้ การใช้เสรีภาพของคริสเตียน

อยา่งถกูต้องจะทําให้เราหลีกเล่ียงสิง่เหลา่นีไ้ด้ แตถ้่าบางคนไมเ่หน็ด้วยกบัเร่ืองนีอ้ยา่งเตม็ท่ี เรายงัคงยอมรับเขาในฐานะคริสเตียน 

ด้วยวิธีนี ้เราจึงสามารถเตือนเก่ียวกบัอนัตรายของการปฏิบติับางอย่างโดยไม่เป็นผู้ ท่ียดึถือกฎระเบียบมากเกินไปได้ อนัจะช่วยให้

เราคบหากบัผู้ ท่ีเช่ือคนอ่ืนๆ ได้โดยไมต้่องเหน็ด้วยกบัความเช่ือถือสว่นบคุคลทกุอยา่ง 100% 

 

การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป เสรีภาพ  
และมาตรฐานของคริสตจกัร 

 สิ่งท่ีเรากล่าวถึงไปในสองบทท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อการกําหนดมาตรฐานความประพฤติบางอย่างของคริสตจักร

อยา่งไร แน่นอนวา่ คริสตจกัรต้องสอนไมใ่ห้ทําสิง่ท่ีพระคมัภีร์ห้ามไม่ให้กระทํา ในการท่ีจะสอนได้อย่างเกิดผลดี ผู้ รับใช้ไม่อาจเป็น

เหมือนนกแก้วท่ีพูดข้อความบางอย่างออกมาเท่านัน้ แต่ต้องอธิบายคําสอนของพระคัมภีร์ และประยุกต์คําสอนเหล่านัน้กับ

สถานการณ์ในปัจจุบนั คริสตจักรจะต้องระบุให้ชดัเจนว่าการโกหก การโกง การแต่งกายไม่สภุาพและอ่ืนๆ เป็นอย่างไร ผู้ เขียน

จดหมายฉบบัต่างๆ ให้คําชีแ้นะท่ีเฉพาะเจาะจงมากในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ในสมยัของพวกเขา และคริสตจักรจะต้องทํา

เช่นนัน้ในปัจจบุนั 

 ในบางกรณี พระคมัภีร์แสดงหลกัการทัว่ไป แตไ่มไ่ด้ให้รายละเอียดคําสัง่สําหรับวฒันธรรมของเรา เช่น พระคมัภีร์สอนว่า

ผู้ชายจะต้องไว้ผมสัน้ แตไ่มไ่ด้ระบคุวามยาวท่ีเฉพาะเจาะจง พระคมัภีร์สอนวา่ผู้หญิงจะต้องแตง่กายสภุาพ แตไ่มไ่ด้ระบคุวามยาว

ของกระโปรง ในกรณีดงักลา่ว คริสตจกัรควรจะลงความเหน็เป็นเอกฉนัท์วา่จะใช้หลกัการเหลา่นีอ้ย่างไร คริสตจกัรจะต้องประกาศ

แนวทางท่ีชดัเจนแก่ผู้ เช่ือและเป็นพยานท่ีเดน่ชดัแก่ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ 

 คริสตจักรไม่ควรจะสบัสนวุ่นวาย แต่มีระเบียบ และสมาชิกควรจะดําเนินชีวิตอย่างเป็นระเบียบและเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกนั (2เธสะโลนิกา 3:6-7) (ด ู1โครินธ์ 14:8, 10 สําหรับสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั) ถ้าทกุคนทําสิ่งท่ีถกูต้องในสายตาของ

ตวัเองโดยไม่ยอมจํานนต่อผู้ นํา ผลคือความสบัสนและความวุ่นวาย (ผู้วินิจฉยั 21:25) เราอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั แต่

เพราะพระวิญญาณเดียวได้บพัติศมาเราเข้าสู่กายเดียว เราควรจะสามารถกําหนดสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีทกุคนสามารถปฏิบติัตามต่อ

หน้าโลกนีไ้ด้ 

 ทัง้นี ้ไมค่วรจะเป็นสิง่ท่ีเราถือว่าเป็นข้อบงัคบัท่ีน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แต่ควรจะมีความเหมาะสม ควรจะระมดัระวงั

ในเร่ืองความบริสทุธิเพราะเราต้องใช้ชีวิตภายในข้อจํากดัอนัเหมาะส์ มตามพระคมัภีร์ (มีเพียงผู้ยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปเท่านัน้

ท่ีจะยืนกรานใช้ข้อบงัคบัท่ีน้อยท่ีสดุ คนอ่ืนๆ จะให้เป็น “พิเศษ” เพ่ือเข้าใกล้กบัพระเจ้า แทนท่ีจะเส่ียงเข้าใกล้กบัโลกนีม้ากเกินไป) 

 ผู้ เช่ือท่ีมีใจสตัย์ซ่ือมีความปรารถนาอยา่งแท้จริงท่ีจะรู้วา่จะใช้หลกัการตามพระคมัภีร์อยา่งไร พวกเขาต้องการทิศทางท่ีมี

ประโยชน์จากผู้ นําท่ีมีประสบการณ์ เป็นผู้ ใหญ่และอยู่ฝ่ายวิญญาณ ผู้ ท่ีฉลาดจะเห็นคณุค่าของการให้คําปรึกษา คําสัง่สอน การ

แก้ไขและคําตกัเตือน (สภุาษิต 11:14; 13:1; 17:10) บตุรท่ีแท้จริงของพระเจ้าจะต้องการผู้ นําท่ีเช่ือดีซึง่จะเตือนเร่ืองอนัตรายและ

ปกป้องวิญญาณของเขา (ฮีบรู 13:17) เขาจะไม่เกลียดชงัหรือปฏิเสธผู้ มีอํานาจ (2เปโตร 2:10; ยดูา 8) เพราะพระเจ้าทรงแต่งตัง้ผู้

มีอํานาจและผู้ปกครองในคริสตจกัรเพ่ือให้แนวทางเฉพาะ (1โครินธ์ 12:28; 1เธสะโลนิกา 5:12-13; 1ทิโมธี 5:17; 2ทิโมธี 4:2) 

 แม้ในเร่ืองท่ีเรามีเสรีภาพของคริสเตียน ถ้าหลกัการส่ีประการท่ีเราได้กลา่วถึงไปนําไปสูข้่อสรุปเดียว คริสตจกัรก็ควรสอน

ข้อสรุปนัน้ด้วย แม้ว่าการกินเนือ้ท่ีถวายแก่รูปเคารพจะอยู่ในเร่ืองเสรีภาพของคริสเตียน เปาโลสอนไม่ให้กระทําการดงักล่าวใน
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สถานการณ์ใดๆ ท่ีการกระทํานัน้จะทําให้ผู้ อ่ืนสะดุด ในทํานองเดียวกัน สภาท่ีเยรูซาเล็มไม่ได้ลงัเลท่ีจะห้ามการกระทํานี ้และ

ประกาศการตดัสนิใจของตนเพ่ือกลา่วห้ามคริสตจกัรทัง้หมด (กิจการ 15:28-29) 

 คริสตจกัรสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานความบริสทุธิตามพระคมัภีร์ได้และไม่เป็นผู้ ท่ียึดถือ์ กฎระเบียบมากเกินไปหรือ

ละเมิดเสรีภาพของคริสเตียน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานอาจกลายเป็นการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปถ้าเราแสดงสิ่งเหลา่นีอ้อกมา

ในลกัษณะท่ีกลา่วถงึในบทท่ี 3 

 

การยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป เสรีภาพ และคาํสอน 
 เม่ือเราพยายามใช้หลกัการตามพระคมัภีร์กบัสถานการณ์สมยัใหม่ เราต้องระวงัไม่อ้างอํานาจบงัคบัใช้เหมือนกบัว่าเป็น

อํานาจของหลกัการ ถ้าเรากล่าวว่าการไม่ปฏิบติัตามการใช้ทกุกระเบียดนิว้เป็นความบาป เราก็อาจเป็นผู้ ท่ียึดถือกฎระเบียบมาก

เกินไปได้ 

 ยกตวัอยา่ง เราเช่ืออยา่งมากวา่การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ไมใ่ช่นํา้พระทยัของพระเจ้า แตเ่ราจะพดูได้ไหมวา่รสชาต

ของแอลกอฮอล์เป็นความบาป ถ้าเป็นเช่นนัน้ ก็คงจะเป็นความบาปท่ีจะไปร้านอาหารแล้วสัง่เชอร์ล่ีส์ จบีูล่ี๗ หรือเนือ้ท่ีปรุงในซอส

ไวน์ ก็คงจะเป็นความบาปท่ีจะใช้สารสกดัจากวานิลา ผู้ ท่ีใช้นํา้องุ่นหมกัในพิธีศีลระลกึก็คงจะกระทําความบาป 

 เรายงัเช่ือวา่การมีโทรทศัน์ไมใ่ช่นํา้พระทยัของพระเจ้า และการชมรายการตา่งๆ อาจเป็นความบาปได้ แตเ่ราจะพดูได้ไห

ว่าตวัเคร่ืองโทรทัศน์เป็นสิ่งชั่วหรือการดูข่าวเป็นเวลาหนึ่งนาทีจําเป็นต้องเป็นความบาป ถ้าเป็นเช่นนัน้ การชําเลืองมองทีวีใน

ร้านค้า ก็คงจะเป็นความบาป การชมคําปราศรัยของประธานาธิบดีหรือการไปดวงจนัทร์ในทีวีก็คงจะเป็นความบาป 

 ตวัอย่างเหล่านีไ้ม่ได้ยกมากลา่วเพ่ือทําลายคําสอนเร่ืองความบริสทุธิอนัหนกัแน่น์  แต่ยกมาเพ่ือแสดงให้เห็นวิธีการสอน

เร่ืองความบริสทุธิท่ีเหมาะสม เราไม่ต้อง์ ยืนกรานอย่างไม่มีเหตุผลเพ่ือใช้ชีวิตบริสทุธิ ถ้าเร์ ายึดถือกฎระเบียบมากเกินไปในการ

สอนไม่ให้ปฏิบติับางอย่าง กฎระเบียบของเราจะไม่เสมอต้นเสมอปลายหรือเป็นเร่ืองรุนแรงอย่างไร้สาระ เราจะบาดหมางกบัผู้ ท่ี

จริงใจ มีเหตผุลเพราะวิธีการท่ีรุนแรง ในทางตรงกนัข้าม เราสามารถใช้ความเข้าใจเก่ียวกับเสรีภาพของคริสเตียนท่ีถกูต้องเพ่ือ

สอนเร่ืองความบริสทุธิในทางบวก์ ได้ วิธีนีจ้ะเหมาะสม ถกูกาลเทศะและมีเหตผุลโดยไม่ละทิง้คําสอนเชิงปฏิบติัท่ีสําคญั ตามจริง

แล้ว วิธีนีจ้ะเพิ่มประสทิธิภาพของคําสอนและทําให้คําสอนเป็นท่ียอมรับด้วย 

 ตัวอย่างเช่น เม่ือใช้เสรีภาพของคริสเตียนอย่างถูกต้อง เราสามารถสอนว่าคริสเตียนจะต้องไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์หรือดโูทรทศัน์ การปฏิบติัทัง้สองอย่างละเมิดแนวทางตามพระคมัภีร์สําหรับการใช้เสรีภาพของคริสเตียนอย่างถกูต้อง 

ได้แก่ (1) สิ่งเหล่านัน้ไม่สามารถถวายเกียรติแก่พระเจ้าได้ในทางใดๆ แต่จริงๆ แล้ว อาจนํามาซึ่งการตําหนิ (2) สิ่งเหล่านัน้ทําให้

เกิดความเสียหายทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ (3) สิ่งเหล่านัน้มีศักยภาพอย่างมากในการเป็นเจ้านายเหนือเรา (4) สิ่ง

เหลา่นัน้เป็นสิง่ท่ีจะทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง สมาชิกในครอบครัวของเราเอง 

 

ส่ิงที่ไม่เก่ียวข้องกับศีลธรรมในปัจจุบัน 
 ในตวัอย่างข้างต้น การใช้แนวทางสําหรับเสรีภาพของคริสเตียนจะขีดเส้นชดัเจนระหว่างความประพฤติท่ีเหมาะสมและ

ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี แนวทางเหล่านีไ้ม่จําเป็นต้องมีการตดัสินใจท่ีชัดเจนลงไป มีบางอย่างไม่เก่ียวข้องกับ

ศีลธรรมเป็นสําคญัซึง่คริสเตียนอาจจะมีความเหน็แตกตา่งกนัไปและควรจะถือปฏิบติัตามโรม 14 เช่น 

 บางคนไม่เห็นด้วยกับการฉลองวันคริสต์มาส เพราะมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า วันท่ี 25 ธันวาคมเคยเป็น

วนัหยดุของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าอย่างไม่ต้องสงสยัเลย อย่างไรก็ตาม การเลือกวนัท่ี 25 ธันวาคมเพ่ือเฉลิมฉลองการประสติูของพระ

เยซูและใช้อปุกรณ์ประดบัตกแต่งนัน้ไม่ใช่ความบาป สําหรับเราแล้ว การกระทําดงักล่าวไม่ใช่การนมสัการของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า 

                                                           
๗ ไอศกรีมวานิลาใสผ่ลเชอร่ีดําชนิดหนึ่ง 
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แต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมประเพณีทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา ช่ือวนัต่างๆ ในสปัดาห์ ช่ือดวงดาวต่างๆ และสิ่งอ่ืนๆ อีก

มากมายมีต้นกําเนิดมาจากศาสนาของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า แต่เราใช้ช่ือเหล่านีเ้ป็นประจําจนไม่มีข้อสงสยั เพราะเราได้ลบล้าง

ความหมายของผู้ ท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้าออกไป และจดจําความหมายในทางวฒันธรรมเทา่นัน้ 

 เราสามารถแยกการเฉลิมฉลองวนัคริสต์มาสของเราจากการนมสัการของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าได้ ซึ่งไม่เป็นอนัตรายต่อเรา 

เหมือนเช่นท่ีไม่เป็นอนัตรายท่ีผู้ เช่ือท่ีเป็นผู้ ใหญ่ในสมยัของเปาโลกินอาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ เน่ืองจากไม่มีใครในสงัคมของเรา

เช่ือว่าเรานมสัการเทพเจ้าต่างๆ ของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าโดยการฉลองวนัคริสต์มาส เราสามารถใช้เสรีภาพของคริสเตียนในเร่ืองนีไ้ด้

โดยไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุ อย่างไรก็ตาม ถ้าคนๆ หนึ่งรู้สกึไม่สบายใจเก่ียวกบัความเก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าในอดีต เขาควรจะ

ปฏิบติัตามจิตสํานกึของตนเองและหลีกเล่ียงการเฉลมิฉลองเสีย ทัง้ผู้ เฉลมิฉลองและผู้ ท่ีไมเ่ฉลิมฉลองสามารถปฏิบติัตามจิตสํานึก

ของตนได้เพ่ือพระเจ้า (โรม 14:6) ไมค่วรจะมีการประณาม ตดัสนิหรือเยาะเย้ยผู้ อ่ืน 

 ตวัอย่างท่ีคล้ายคลึงกนั เช่น วนัสะบาโต บางคนเช่ือว่าเราควรจะถือวนัเสาร์เป็นวนัสะบาโต บางคนเช่ือว่าวนัสะบาโต

เปล่ียนเป็นวนัอาทิตย์ และดงันัน้เราต้องไม่ทํางาน ซือ้หรือขายในวนัอาทิตย์ เห็นได้ชดัเจนว่าพระกิตติคณุได้ลบล้างการถือวนัสะ

บาโตตามตวัอกัษร (กิจการ 15:19-29; โรม 14:5-6; กาลาเทีย 4:9-11; โคโลสี 2:16-17) วนัสะบาโตมีความเก่ียวข้องกบัชาติ

อิสราเอลเป็นพิเศษ (เฉลยธรรมบญัญัติ 5:15; เอเสเคียล 20:12) พระเยซูเปรียบวนัสะบาโตว่าคล้ายกบัระบบพิธีการซึง่อาจไม่ต้อง

ปฏิบติัตามถ้ามีสิ่งอ่ืนสําคญักว่า (มทัธิว 12:1-13) วนัสะบาโตเป็นแบบของการพกัผ่อน ความสดช่ืนและการชําระให้บริสทุธ์ิท่ีเรา

ได้รับทกุวนัในพระวิญญาณบริสทุธิ และในการหยดุพกัสะบาโตชัว่นิรันดร์ท่ี์ เราจะได้รับในชีวิตหน้า (อิสยาห์ 28:11-12; กิจการ 

3:19; ฮีบรู 4:1-11) 

 เราควรจะเข้าร่วมการประชมุในคริสตจกัรเม่ือใดก็ตามท่ีประชมุท้องถ่ินได้กําหนดให้มี (ฮีบรู 10:25) และคริสเตียนยคุแรก

เลือกวนัอาทิตย์เพ่ือระลกึถึงการฟืน้คืนพระชนม์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า (กิจการ 20:7; 1โครินธ์ 16:2) อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อกําหนด

ตามระเบียบว่าต้องเป็นวนัเฉพาะวนัหนึ่งวนัใด ผู้ ท่ีถือวนัเฉพาะวนัหนึ่งวนัใดเพ่ือเป็นวนับริสทุธิจะต้องไม่ตดัสินผู้ ท่ีไม่์ ถือเช่นนัน้ 

และผู้ ท่ีไมถื่อก็จะต้องไมต่ดัสนิผู้ ท่ีถือด้วย (โรม 14:5-6) 

 ตวัอย่างท่ีสามคือการใช้นํา้องุ่นหมกัในพิธีศีลระลกึ เราไมพ่บวา่มีตวัอยา่งสนบัสนนุตามพระคมัภีร์ในการใช้นํา้องุ่นหมกั

พิธีศีลระลกึ ตามจริงแล้ว เราเห็นอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ว่าการใช้เหล้าองุ่นอาจเป็นสิ่งท่ีทําให้สะดดุ เพราะทําให้เกิดการทดลอง

แก่ผู้ ติดเหล้าท่ีกลบัเนือ้กลบัตวัแล้วอย่างไม่จําเป็น และบางคนอาจเห็นว่าเป็นการไม่เสมอต้นเสมอปลายกบัการยืนหยดัของเราใน

การไมด่ื่มแอลกอฮอล์โดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม เราไม่พบข้อความตามพระคมัภีร์ท่ีเขียนว่าการใช้เหล้าองุ่นในพิธีศีลระลกึเป็นความ

บาป ตามจิตสํานึกของตนเอง เราอาจไม่ใช้เหล้าองุ่นในพิธีศีลระลกึ แต่เราไม่สามารถกล่าวโทษผู้ ท่ีใช้เหล้าองุ่นว่าเป็นบาปได้ ใน

ทํานองเดียวกนั ผู้ ท่ีใช้เหล้าองุ่นไม่มีหลกัฐานตามพระคมัภีร์ท่ีจะกลา่วโทษผู้ ท่ีไม่ได้ใช้ ถ้าเขาทําให้เร่ืองนีก้ลายเป็นพืน้ฐานสําหรับ

ความรอด เขาได้ทําให้มือ้อาหารขององค์พระผู้ เป็นเจ้ากลายเป็นพิธีทางศาสนาท่ีมีอํานาจในการช่วยให้รอด และทําให้แอลกอฮอล์

กลายเป็นวิถีทางแหง่ความรอด ไมมี่สิง่สนบัสนนุตามพระคมัภีร์สําหรับการอ้างนี ้

 อีกตวัอย่างหนึ่งคือการใช้แหวนแต่งงาน ผู้ ท่ีไม่สวมแหวนแต่งงานประเภทใดๆ ถือเอาตามจิตสํานึกตามคําเตือนในพระ

คัมภีร์ไม่ให้ใส่เคร่ืองประดับ และความปรารถนาท่ีจะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายต่อทุกคนท่ีพบเห็น อย่างไรก็ตาม ในบาง

วฒันธรรม การไม่ใส่แหวนแต่งงานอาจหมายความว่าคนๆ นัน้ล่วงประเวณี และอาจทําเป็นสิ่งสะดดุสําหรับผู้พบเห็นได้ ในกรณี

เช่นนัน้ เราไม่สามารถตราหน้าได้ว่าการใสแ่หวนแต่งงานเป็นบาป เราอาจเคารพความเช่ือถือของผู้ ท่ีใสแ่หวนแต่งงานเรียบๆ (โดย

ถือวา่สิง่นัน้ไมใ่ช่เพ่ือประดบักาย) เหมือนเช่นท่ีเราขอให้เขาเคารพผู้ ท่ีมีความเช่ือถือในการไมใ่สแ่หวนแตง่งาน 

 ประการสดุท้าย เราสามารถใช้ตวัอย่างเก่ียวกบัเคราและหนวด ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 [ปีค.ศ. 1960-1969] ผู้ชายไว้

หนวดเคราเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของการกบฏตอ่ผู้ มีอํานาจและการยอมรับวิถีชีวิตท่ีไม่ถกูต้องตามศีลธรรม บ่อยครัง้ ชายคนเดียวกนั

นัน้จะไว้ผมยาว ซึง่ละเมิดคําสอนตามพระคมัภีร์ ในสงัคมบางสว่นและในคริสตจกัรท่ีระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธ์ิ จะถือว่าการไว้
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หนวดเครายงัมีความหมายในทางลบอยู ่ถ้าสิง่เหลา่นีทํ้าให้เกิดลกัษณะของความชัว่หรือเป็นสิง่ท่ีทําให้สะดดุในสงัคม คริสเตียนไม่

ควรจะไว้หนวดเครา 

 อย่างไรก็ตาม เราจะต้องยอมรับว่าพระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวโทษสิ่งเหล่านัน้ว่าเป็นสิ่งชัว่ในตวัของมนัเอง ผู้ ท่ีเช่ือดีในสมยั

พระคมัภีร์หลายคนไว้เครา (1ซามเูอล 21:13; สดดีุ 133:2; เอเสเคียล 5:1) คําพยากรณ์หนึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูอาจจะไว้เครา 

(อิสยาห์ 50:6) ในสงัคมอเมริกาช่วงศตวรรษท่ี 19 [ปีค.ศ. 1800-1899] เคราไม่ใช่สิ่งท่ีไม่ชอบธรรม ชาวเพ็นเทคอสต์ยคุแรกหลาย

คนในช่วงตอนต้นศตวรรษท่ี 20 [1900-1999] ไว้เครา ในวฒันธรรมต่างชาติหลายแห่งและชนกลุม่น้อยมากมาย การไว้หนวดเครา

ไม่เคยและไม่มีความเก่ียวข้องในทางลบ บางทีสงัคมของเราทัง้หมดจะกลบัคืนไปสู่การไว้หนวดเครา เม่ือพิจารณาถึงข้อเท็จจริง

เหล่านีแ้ล้ว เราไม่สามารถกล่าวโทษอย่างถือกฎระเบียบว่าเป็นความบาป เราสามารถเตือนเก่ียวกบัทศันคติท่ีเก่ียวข้องกบัการไว้

หนวดเคราในวฒันธรรมของเรา แต่เราจะต้องยืดหยุ่นมากพอท่ีจะยอมรับในเร่ืองนีใ้นเวลา สถานท่ี และวฒันธรรมท่ีไม่มีปัญหา

เหลา่นี ้

 

บทสรุป 
 จอห์น คาลวิน ระบวุา่เสรีภาพของคริสเตียนประกอบไปด้วยสามสิ่งด้วยกนั4 ประการแรก เราไม่ยอมรับความชอบธรรมท่ี

เกิดจากการปฏิบติัตามธรรมบญัญติัและพึง่พระคริสต์เทา่นัน้เพ่ือให้ได้มาซึง่ความชอบธรรม ประการท่ีสอง จิตสํานึกเป็นอิสระจาก

แอกแห่งธรรมบญัญัติและเช่ือฟังนํา้พระทยัของพระเจ้าอยา่งเตม็ใจ ประการที่สาม เราใช้สิง่ที่ไมเ่กี่ยวข้องกบัศีลธรรมได้อยา่งเป็

อิสระ คาลวิน สงัเกตว่าเสรีภาพของคริสเตียน “ถกูอธิบายอย่างไม่ถกูต้องโดยผู้ ท่ีใช้เสรีภาพเป็นเคร่ืองปิดบงัตณัหาของตน และ

พวกเขาอาจใช้ของประทานท่ีดีของพระเจ้าอยา่งไมถ่กูต้องและผิดศีลธรรม” 5 

 โดยสรุป ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตท่ีมีเสรีภาพ ด้วยพระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์ เราได้รับเสรีภาพจากความบาป เสรีภาพ

จากธรรมบญัญัติ เสรีภาพท่ีจะกระทําตามท่ีเราต้องการในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัศีลธรรม เราปฏิบติัตาม “พระบญัญัติแห่งเสรีภาพ” ซึง่

หมายถงึเสรีภาพในการทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าและเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์ (ยากอบ 1:25; 2:12) 

 เสรีภาพของคริสเตียนไม่อนญุาตให้เราทําความบาป ละเมิดพระวจนะของพระเจ้า หรือทําให้ตณัหาของเนือ้หนงัพอใจ 

นอกจากนี ้การใช้เสรีภาพของคริสเตียนของเราต้องกําหนดจากคําถามส่ีคําถามต่อไปนี ้(1) เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย

กิจกรรมนีห้รือไม่ (2) กิจกรรมนีเ้ป็นภยัทางร่างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณหรือไม่ (3) กิจกรรมนีอ้าจมาเป็นเจ้านายและควบคมุ

เราหรือไม ่(4) กิจกรรมนีจ้ะทําให้ผู้ เช่ืออีกคนหรือผู้ ท่ีไมเ่ช่ือสะดดุหรือไม ่แนวทางเหลา่นีข้ยายรวมไปถงึสิง่ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัศีลธรรม

หรือไร้มลทินในตวัของมนัเองด้วย 

 ถ้าพระคัมภีร์กล่าวโทษการปฏิบัติไม่ว่าเป็นการเฉพาะหรือในหลกัการ เราต้องเช่ือฟัง ถ้าแนวทางพืน้ฐานส่ีประการ

สําหรับการใช้เสรีภาพของคริสเตียนนําไปสูก่ารกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด เราจะต้องเช่ือฟัง ถ้าเร่ืองนัน้ไม่เก่ียวข้องกบัศีลธรรมและ

แนวทางส่ีประการไม่ได้ระบุคําตอบไว้เฉพาะ ให้เราใช้คําสอนในโรม 14 เราต้องให้เสรีภาพแก่ผู้ อ่ืนและไม่ทําเหมือนกบัว่าความ

เช่ือถือส่วนบคุคลของเราเป็นพระกิตติคณุ เราต้องไม่ใช้ธรรมเนียม ความชอบ หรือนิสยัของเรากบัผู้ อ่ืน และกล่าวโทษพวกเขาว่า

เป็นคนบาปถ้าเขาไม่ปฏิบติัตาม ผู้ ท่ีปฏิบติัไม่ควรจะเกลียดชงัผู้ ท่ีหลีกเล่ียง และผู้ ท่ีหลีกเล่ียงไม่ควรจะกลา่วโทษผู้ ท่ีปฏิบติั แต่ทกุ

คนควรจะหลีกเล่ียงการโต้เถียงกนั แสวงหาสนัติสขุ และพยายามเพ่ือให้จําเริญขึน้ เราไม่ควรจะตดัสินผู้ อ่ืนในเร่ืองนัน้ แต่จะต้อง

ปฏิบติัตามความเช่ือถือของตนเอง 

 เม่ือเราใช้แนวทางเก่ียวกบัเสรีภาพของคริสเตียน เราจะพบว่าแนวทางนัน้ไม่ได้ทําลาย แต่เสริมคําสอนเร่ืองความบริสทุธ์ิ 

เป็นทางเลือกตามพระคมัภีร์แทนท่ีจะเป็นการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไป เม่ือเรามีความเข้าใจเสรีภาพในพระคริสต์อย่างถกูต้อง

แล้ว เราจะดําเนินชีวิตบริสทุธิควรค่าแก่เสรีภาพท่ีเราได้รับนัน้ เสรีภาพของ์ คริสเตียนจะนําไปสูชี่วิตท่ีบริสทุธ์ิมากย่ิงขึน้ เพราะช่วย

เราให้สามารถยอมจํานนตอ่นํา้พระทยัของพระเจ้าได้อยา่งเตม็ใจเป็นครัง้แรก เม่ือเราเป็นอิสระจากความบาปและธรรมบญัญตัิ เร

เลือกท่ีจะเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าอยา่งเป็นอิสระ 



 51 

เชิงอรรถ 
 1Lewis Smedes, Union with Christ, rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), p. 72. 

 2Ibid., pp. 80-81. 

 3See Bridges, p. 91. 

 4◌๋John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Henry Beveridge, trans. (Grand Rapids: Eerdmans, rpt. 

1981), II, 130-42. 

 5Ibid., II, 135-36. 



 52 

5 การดาํเนินชีวติบริสุทธ์ิ 
ในประวัตศิาสตร์คริสตจักร 

 

 “เหตฉุะนัน้เมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอย่รอบข้างเช่นนีแ้ลว้ ก็ขอใหเ้ราละท้ิงทกุอย่างทีถ่่วงอย่ และบาปที่เกาะแน่น ขอใหู้ ู

เราว่ิงแข่งดว้ยความเพียรพยายาม ตามทีไ่ดกํ้าหนดไวสํ้าหรบัเรา” (ฮีบร ู 12:1) 

 คนจํานวนมากในปัจจบุนัเห็นว่าการใช้หลกัความบริสทุธ์ิของเราเป็นสิ่งท่ีแคบมากและแม้แต่บ้าคลัง่ พระเยซูคริสต์ทรง

สอนว่าการดําเนินชีวิตคริสเตียนเป็นทางแคบเม่ือเทียบกบัทางท่ีคนในโลกส่วนใหญ่เลือก “จงเข้าไปทางประตแูคบ เพราะว่าประตู

ใหญ่ และทางกว้างซึง่นําไปถงึความพินาศ และคนท่ีเข้าไปทางนัน้มีมาก เพราะว่าประตซูึง่นําไปถึงชีวิตนัน้ก็คบัและทางก็แคบ ผู้ ท่ี

หาพบก็มีน้อย...มิใช่ทกุคนท่ีเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ ท่ีปฏิบติัตามนํา้พระทยัพร

บิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มทัธิว 7:13, 14, 21) “ท่านทัง้หลายจงเพียรเข้าไปทางประตคูบัแคบ เพราะเราบอก

ทา่นทัง้หลายวา่ คนเป็นอนัมากจะพยายามเข้าไป แตจ่ะเข้าไมไ่ด้” (ลกูา 13:24) 

 แม้ว่าเราคาดว่าโลกนีจ้ะคิดว่าชีวิตบริสทุธิเป็นสิ่งท่ีแคบและจํากดัอย่างไม่จําเป็น์  แต่น่าประหลาดใจท่ีได้ยินคนท่ีอ้างตวั

ว่าเป็นคริสเตียนบางคนแสดงความคิดเห็นเช่นนี ้แต่เหตผุลของเรามีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า เพราะเราได้สรุปทกุสิ่งอย่างตาม

คําสอนในพระคมัภีร์อย่างหนกัแน่น อย่างไรก็ตาม เรายงัพบว่าจุดยืนของเราได้รับการพิสจูน์แล้วโดยผู้ นําและกลุ่มท่ีได้รับความ

เคารพในประวติัศาสตร์โลกคริสตจักร บทนีแ้สดงว่าหลายคนในประวติัศาสตร์คริสตจักรได้สนับสนุนคําสอนเร่ืองความบริสทุธ์ิ

เหมือนท่ีเราสนบัสนนุ แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกบัคําสัง่สอนของพวกเขาทกุประการ ในหลายทาง โลกคริสเตียนในศตวรรษท่ี 20 

แตกตา่งไปจากวิถีชีวิตคริสเตียนท่ีผู้ นําคริสตจกัรในประวติัศาสตร์ได้สอน 

 

ผ้นําู คริสตจกัรยุคแรก 
 ความบริสทุธิเป็น์ หวัข้อสําคญัในงานเขียนของผู้ นํายุคแรกๆ หลงัจากสมยัอคัรทูต อิกเนเชียส (30?-107?) บรรยาย

คริสตจกัรวา่ “ประดบัด้วยความบริสทุธ์ิ” 1 

 เคลเมนท์ ชาวเมืองโรม (30?-100?) เขียนไปยงัคริสตจักรเมืองโครินธ์ว่า “ดงันัน้ ขอให้เราเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ด้วย

ความบริสทุธ์ิ โดยยกมืออนับริสทุธิและสะอาด์ ต่อพระองค์..ดงันัน้ เม่ือเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์บริสทุธ์ิ ขอให้เราทําทกุสิ่ง

เหล่านัน้ท่ีเป็นความบริสทุธิ โดยหลีกเล่ียงการพดูชัว่ทกุอย่าง ์ สิ่งท่ีน่าเกลียดชงัและไม่บริสทุธิทกุประการ์  รวมทัง้การด่ืมเหล้าทกุ

อยา่ง การแสวงหาการเปล่ียนแปลง ตณัหาท่ีน่าเกลียดชงัทกุอย่าง การลว่งประเวณีท่ีน่าเกลียดชงั และความหย่ิงยโสท่ีน่าชงั...ของ

ประทานจากพระเจ้าเป็นสิง่ท่ีดีเย่ียม และน่ารักเพียงใด ชีวิตในความอมตะ ความงามในความชอบธรรม ความจริงในความเช่ือมัน่

ท่ีสมบรูณ์แบบ ความเช่ือในความเช่ือถือ การควบคมุตนเองในความบริสทุธ์ิ...ขอให้พระเจ้า...ผู้ทรงเลือกองค์พระผู้ เป็นเจ้าและเรา

ทางพระองค์ให้เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ ทรงประทานความเช่ือ ความเกรงกลวั สนัติสขุ ความอดทน การอดกลัน้ใจ การ

ควบคมุตนเอง ความไร้มลทินและความสงบเสง่ียมแก่วิญญาณทกุดวงท่ีพระองค์ทรงเรียกมาสูพ่ระนามท่ีมีสง่าราศีและบริสทุธิของ์

พระองค์ เพ่ือเป็นสิง่ท่ีน่าพอพระทยัตอ่พระนามของพระองค์”2 

 ผู้ นําคริสตจกัรทกุคนก่อนช่วงเวลาของจกัรพรรดิคอนสแตนตินสนบัสนนุเร่ืองชีวิตท่ีแยกออกจากโลกนี ้พวกเขาใช้คําสอน

เก่ียวกับความบริสุทธิกั์ บเร่ืองเฉพาะในสมัยของพวกเขา เคนเน็ธ สกอต ลาโทเร็ตซึ่งเป็นผู้ มีอํานาจสําคัญในประวัติศาสตร์

คริสตจกัร กลา่ววา่คริสเตียนในยคุแรกตอ่ต้านการนบัถือพระเจ้าหลายองค์ การผิดศีลธรรมทางเพศ กีฬาการต่อสู้ ความหยาบคาย

ของโรงละคร การฆา่ทารก การทําแท้ง งานฉลองของผู้ ท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้า ความสนกุสนานของคนทัง้หลาย กีฬาท่ีโรงมหรสพและการ

สงคราม3 พวกเขาสอนไม่ให้มีความหรูหราในทกุรูปแบบ และเทศนาให้แต่งกาย กินและด่ืมอย่างเรียบง่าย4 ดงัท่ีจะอธิบายในบท

ต่อๆ ไป พวกเขาต่อต้านโหราศาสตร์ เวทมนตร์คาถา การทําแท้ง การผิดผวัเมีย การลว่งประเวณี การรักร่วมเพศ การแต่งกายผิด
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เพศ การแตง่กายไมส่ภุาพ การใช้เคร่ืองประดบั การแต่งหน้า การฟังดนตรีทางฝ่ายโลก การเต้นรํา การพนนั ความตะกละ การเมา

เหล้าและการสาบาน 

 ช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 2 คริสเตียนคนหนึ่งช่ือ มอนทานสั ประกาศตนว่าเป็นผู้ เผยพระวจนะและเร่ิมท่ีจะดึงคนกลุ่ม

ใหญ่ให้ติดตามเขา เขาเน้นความบริสทุธ์ิในชีวิต การดําเนินการของของประทานแห่งพระวิญญาณ และการเป็นปโุรหิตของผู้ เช่ือ

ทกุคน เขารู้สกึว่าคริสตจกัรกําลงัเสียสิ่งเหล่านีไ้ป ลาโทเร็ต อธิบายว่า มอนทานิซมึ (Montanism) เป็น “การเรียกคริสเตียนให้ใช้

ชีวิตท่ีเคร่งครัดขึน้...เน้นมาตรฐานการใช้ชีวิตคริสเตียนสงูในกลุม่คริสเตียนท่ีเร่ิมปลอ่ยปละละเลย” 5 ผู้ ท่ีคดัค้านมอนทานสั กลา่ว

ว่าเขาอ้างตวัเป็นผู้ เผยพระวจนะคนสดุท้ายก่อนจะสิน้โลก พวกเขายงักล่าวหาว่าเขาอ้างตวัเป็นพระวิญญาณบริสทุธิเพราะเข์ า

มกัจะเผยพระวจนะโดยใช้สรรพนามบรุุษท่ีหนึง่ บนัทกึตามประวติัศาสตร์แสดงให้เห็นว่า มอนทานิซมึมีความสดุขัว้ในการเร่ืองการ

เผยพระวจนะและการถือสนัโดษ ในท่ีสุด ก็ถูกประณามว่าเป็นผู้ ถือศาสนานอกรีต อย่างไรก็ตาม มอนทานิซึมแสดงถึงความ

พยายามในการรักษาความไร้มลทินของชีวิตอนัเป็นลกัษณะของคริสเตียนในยคุแรกสดุ และมีผู้ ติดตามท่ีได้รับความเคารพเป็น

อยา่งสงูจํานวนหนึง่ 

 แม้ว่าความปล่อยปละละเลยบางอย่างเร่ิมคืบคลานเข้ามาในคริสตจกัรในเวลาเร่ิมต้นนี ้ผู้ เขียนคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงได้

ยืนหยดัอยา่งหนกัแน่นในเร่ืองวิถีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ ทัง้นี ้รวมถึง เฮอร์มสั (ประมาณปี 100) ผู้ เขียน Didache (ศตวรรษท่ี 2) จสัติน มาร์

เทอร์ (100-165) เทเชียน (110-172) ธีโอฟีลสั (115-188) อเธ็นเนกอรัส (177) เคลเมนท์ ชาวเมืองอเลก็ซานเดรีย (150-220) เทอร์

ทเูลียน (160-230) ฮิปโปไลทสั (170-236) ออไรจนั (180-254) ไมนซูิอสั ฟิลิกซ์ (210) คอมโมดิอานสั (240) ไซเปรียน (200-258) 

และแลค็ทานทิอสั (260-330) (เวลาก่อน 300 ไมแ่น่ชดั) บทตอ่ๆ ไปจะอ้างถงึคําสอนบางอยา่งของคนเหลา่นี ้

 เม่ือคอนสแตนติน จักรพรรดิของโรมมาเช่ือพระเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งหลงัจาก ค.ศ. 312 ประวัติศาสตร์โลกคริสเตียน

เปล่ียนแปลงไป คอนสแตนตินทําให้การข่มเหงชาวคริสเตียนยุติลง และใช้อํานาจของอาณาจักรโรมเพ่ือสนบัสนนุคริสตศาสนา

อยา่งแข็งขนั ผู้ปกครองตอ่จากเขาถือวา่ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของรัฐอย่างเป็นทางการ พวกเขาข่มเหงพวกนอกรีตและถือว่าคน

เหลา่นัน้เป็นคนนอกกฎหมายในท่ีสดุ พวกนอกรีตท่ีหนัมาเช่ือศาสนาคริสต์โดยไมไ่ด้บงัเกิดใหมท่างฝ่ายวิญญาณ นําเอาคําสัง่สอน

และการปฏิบติัของตนมายงัคริสตจักรด้วย คําสัง่สอนคริสเตียนท่ีแท้จริงเก่ียวกับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ การนมสัการ และความ

บริสทุธ์ิจึงถกูครอบงํา วอลเตอร์ นิกก์ นกัประวติัศาสตร์บนัทกึไว้ว่า “ทนัทีท่ีจกัรพรรดิคอนสแตนตินเปิดประตนํูา้และคนจํานวนมา

ไหลเข้ามาในคริสตจกัรโดยฉวยโอกาสอยา่งไมเ่หมาะสม ความสงูสง่ของมาตรฐานคริสเตียนก็พินาศไป” 6 

 เราเห็นว่ามีการสอนเก่ียวกบัความบริสทุธ์ิในช่วงเวลานี ้เช่น ในงานเขียนของ จอห์น คริสโอสตมั (345-407) และใน 

Constitutions of the Holy Apostles (ธรรมนญของอคัรทตบริสทุธิู ู ์) งานสว่นใหญ่เป็นงานหลงัจากศตวรรษท่ี 4 แต่นกัวิชาการ

สว่นใหญ่เช่ือวา่คําสอนนัน้รักษาธรรมเนียมของคริสตจกัรตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 2 และ 3 

 

ยุคกลาง 
 การเปล่ียนแปลงในคําสัง่สอนท่ีเพิ่มขึน้ในศตวรรษต่างๆ นําไปสู่สิ่งท่ีเรารู้จกักนัในนาม คริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ซึ่งเป็น

ศาสนาหนึ่งเดียวของยุโรปตะวนัออกจนกระทัง่เกิดการปฏิรูปของโปรเตสเเตนต์ในปี 1517 ในช่วงยุคกลาง คริสตจักรคาทอลิก

ปราบปราม “ผู้ ท่ีไม่เช่ือ” (ผู้ ท่ีต่อต้านคําสอนของคริสตจกัรคาทอลิก) เป็นอย่างมาก บนัทกึตามประวติัศาสตร์เก่ียวกบัคนเหลา่นีจ้ึง

มีเหลืออยู่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม เราเห็นหลกัฐานของกลุ่ม “ท่ีไม่เช่ือ” ขนาดใหญ่ซึ่งยึดมัน่ในวิถีชีวิตบริสทุธ์ิ กลุ่มวอลเดนเชียน 

(Waldensian) ก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 12 ในประเทศฝร่ังเศสโดย ปีเตอร์ วอลโด ไมย่อมรับอํานาจของสนัตะปาปาและพยายามวาง

พืน้ฐานความเช่ือของตนตามพระคัมภีร์เท่านัน้ พวกเขาไม่ยอมโกหก สาบานหรือฆ่าคน พวกเขามีความประพฤติดี มีความ

พอประมาณในการกินและด่ืม ตอ่ต้านโรงเหล้า ไมเ่ต้นรํา หลีกเล่ียงการสะสมเงินทองมากมาย และหลีกเล่ียงความโกรธ7 กลุม่ฮิวมิ

ลิอาทิ (Humiliati) ในลอมเบอดี [บริเวณทางตอนเหนือของอิตาลี] มีความเก่ียวข้องกบัวอลเดนเชียนเป็นอย่างมาก “ผู้ เช่ือแต่งกาย

เรียบง่าย และหลีกเล่ียงจากการสาบานและความไมถ่กูต้อง และการฟ้องร้อง” 8 
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 กลุ่มอลัเบเกนเชียน (Albigensian) ก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษท่ี 12 ในฝร่ังเศส รู้จกักนัในนาม คาทาริ (Cathari) ซึ่งเป็นช่ือท่ี

เกิดจากคําท่ีมีความหมายว่าไร้มลทินเพราะพวกเขาเน้นเร่ืองวิถีชีวิตท่ีไร้มลทิน พวกเขายึดถือคําสัง่สอนท่ีน่าสงสยัจากกลุ่มดอูลัลิ

ซมึ (dualism) ของชาวเปอร์เซีย แตต่อบสนองอยา่งถกูต้องตอ่ความไร้ศีลธรรมในสมยันัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเส่ือมทรามของ

ผู้สอนศาสนา การสอบสวน [ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก] ข่มเหงทัง้วอลเดลเซียนและอลัเบเกนเชียนอย่างร้ายแรง และกองทพั

คาทอลกิประหารคนเหลา่นีห้ลายพนัคน 

 จอห์น ฮสั (1369-1415) ชาวเมืองโบฮีเมีย ท้าทายตําแหน่งของสนัตะปาปา และเน้นอํานาจสงูสดุของพระคมัภีร์ เขาถกู

เผาเพราะความเห็นชอบของสนัตะปาปาจอห์นท่ี 23 กลุ่มฮัสไซต์ (Hussite) ห้ามการเต้นรํา การพนันและการประพฤติตัวเช่น 

“หญิงท่ีปลอ่ยตวั” บนถนน และสมาชิกกลุม่หนึง่ห้ามการสาบานและการทําสงคราม9 

 กิโรลาโม ซาโวนาโรลา (1452-1498) เป็นบาทหลวงชาวอิตาลีซึ่งเทศนาเก่ียวกบัความไร้ศีลธรรมท่ีมีอยู่ในการปกครอง

ของสนัตะปาปา การเมืองของอิตาลี และชีวิตของคนในสมยันัน้ ชาวเมืองฟลอเรนซ์ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากการเทศนาของเขาเผา

เคร่ืองเพชรพลอย หน้ากาก เคร่ืองสําอาง หนงัสือลามก ลกูเต๋า เกมอาศยัโชคต่างๆ และส่ิงของแสดงความหรูหราต่างๆ10 ซาโวนา

โรลาถกูคริสตจกัรคาทอลกิแขวนคอในท่ีสดุ 

 

ลเธอร์และการปู ฏิรปู ของโปรเตสแตนต์ 
 ในปี 1517 มาร์ติน ลเูธอร์แสดงข้อคิดเห็นขดัแย้งกบัการท่ีคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกขายสิทธิยกโทษความบาป์  อนันําไปสู่

การปฏิรูปคริสตศาสนาของโปรเตสแตนต์ ซึ่งเน้นการมีความชอบธรรมเพราะความเช่ือ ไม่ใช่การกระทํา ลเูธอร์สอนว่าเราเป็นผู้

ชอบธรรมด้วยความเช่ือในพระคริสต์แม้ว่าจริงๆ แล้ว เราจะไม่เป็นผู้ชอบธรรมก็ตาม และสอนว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความเช่ือไม่ใช่

ธรรมบญัญติั อยา่งไรก็ตาม เขาไมไ่ด้ปฏิเสธธรรมบญัญัติทางศีลธรรม แต่สอนว่าธรรมบญัญัติทางศีลธรรมของพนัธสญัญาทัง้สอง

ภาคแสดงให้เหน็วา่บคุคลท่ีเป็นผู้ชอบธรรมควรจะใช้ชีวิตอยา่งไรเพ่ือให้พระเจ้าพอพระทยั ลเูธอร์คดัค้านการผิดศีลธรรมและความ

เส่ือมทรามของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกในสมยัของเขา และสนบัสนนุชีวิตท่ีชอบธรรม อย่างไรก็ตาม เพราะเขาเน้นเร่ืองความชอบ

ธรรมด้วยความเช่ือ ตอ่ต้านเร่ืองความรอดด้วยการกระทําและการยดึถือกฎระเบียบมากเกินไปของคริสตจกัรคาทอลิก เขาจึงไม่ได้

เน้นคําสอนเร่ืองการชําระให้บริสทุธ์ิ ด้วยมมุมองเดียวนัน้ ทําให้เขาสงสยัความถกูต้องของหนงัสือยากอบ เพราะหนงัสือยากอบ

สอนความจําเป็นเก่ียวกบัการกระทําดงัเป็นหลกัฐานพิสจูน์ความเช่ือท่ีแท้จริง 

 โปรเตสแตนต์ในตอนต้นศตวรรษท่ี 16 แตกออกเป็นส่ีสาขาด้วยกนั ได้แก่ ลเูธอร์แรน (Lutheran) รีฟอร์ม (Reformed) 

อนาแบ๊บติสต์ (Anabaptists) และ แองลิกนั ((Anglicans) หรือคริสตจกัรแห่งองักฤษ (Church of England)) กลุ่มลเูธอร์แรน

ปฏิบติัตามอย่างลเูธอร์ จึงไม่สอนเน้นเร่ืองความบริสทุธิ ์ ในขณะท่ีคณะโปรเตสแตนต์คณะอ่ืนเน้นเร่ืองความบริสทุธ์ิ เน่ืองจาก

โปรเตสแตนต์ยืนยนัอํานาจของพระคมัภีร์เท่านัน้ หลายคนจึงเร่ิมศึกษาพระคมัภีร์ แปลความหมายตามตวัอกัษร และใช้คําสอน

เหลา่นัน้ในชีวิตของตนเอง โดยรวม การปฏิรูปโปรเตสแตนต์จงึนํามาซึง่ความสนใจในเร่ืองความบริสทุธิตามพระคมัภีร์์  

 

อนาแบ๊บตสิต์ 
 กลุม่อนาแบ๊บติสต์ (Anabaptist) เช่ือในการนมสัการและมีวิถีชีวิตอย่างอคัรทตู การกลบัใจใหม่อย่างแท้จริง การบพัติศ

มาผู้ ท่ีเช่ือเทา่นัน้ การบพัติศมาโดยการจุ่ม และการแยกคริสตจกัรออกจากรัฐ พวกเขาสอนว่าอํานาจเหนือความบาปเกิดขึน้เม่ือรับ

เช่ือ และสอนว่าคริสเตียนจะต้องดําเนินชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ พวกเขาไม่เห็นว่าความบริสทุธิในชีวิตเป็นวิถีทางในการได้มาซึ่งความรอด ์

แต่เป็นการแสดงออกถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต์ซึ่งเป็นผลมาจากความรอด พวกเขาแปลคําเทศนาบนภูเขาตามตวัอกัษร พวกเขา

ยดึถือความบริสทุธิท่ีเรียบง่าย์ และศีลธรรมท่ีเคร่งครัด โดยติเตียนความหรูหรา การด่ืมและการไม่บงัคบัตนเองในการกิน11 “กลุม่อ

นาแบ๊บติสต์ส่วนใหญ่รับเอาความเคร่งครัดของกลุ่มเพียวริทนั (Puritan) ในเร่ืองศีลธรรม รวมทัง้มารยาทและการแต่งกายท่ีเรียบ
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ง่ายมา...พวกเขาไมย่อมรับการรับใช้ในกองทพัเพราะการฆา่มนษุย์เป็นความบาปอย่างแน่นอน พวกเขาไม่ยอมรับเร่ืองการสาบาน 

เหมือนเช่นคริสเตียนในยคุต้นๆ” 12 

 กลุ่มอนาแบ๊บติสต์จํานวนมากในปัจจุบันยังคงเน้นเร่ืองการดําเนินชีวิตบริสุทธ์ิ เช่น กลุ่มฮัตเทอร์ไรต์ (Hutterite) ใส่

เสือ้ผ้าท่ีเรียบง่าย ไมมี่โทรทศัน์ ไมเ่ต้นรํา ไม่สบูบหุร่ี และรักความสงบ13 กลุม่เมนโนไนต์ (Mennonite) สนบัสนนุการแต่งกายอย่าง

พอประมาณและเรียบง่าย การรักความสงบ และการท่ีผู้หญิงต้องคลมุศีรษะ ในขณะท่ีโอลด์ เจอร์มนั แบ๊บติสต์ เบเธอรัน (Old 

German Baptist Brethren) ไม่เห็นด้วยกบัความสนกุสนานทางโลกทกุอย่าง14 ส่วน กลุ่มเมนโนไนต์ สมยัใหม่มี “คําสัง่สอน

เก่ียวกบัการไมป่ฏิบติัตามโลก การไม่สาบาน การช่วยเหลือรัฐบาลแทนท่ีจะรับใช้ในกองทพั และระเบียบของคริสตจกัร [ซึง่] ได้รับ

การยอมรับโดยทัว่ไป แตไ่มไ่ด้ปฏิบติักนัอยา่งกว้างขวาง” 15 กลุม่อามิช (Amish) ซึง่เกิดขึน้จาก เมนโนไนต์ เคร่งครัดในการแต่งกาย

เรียบร้อยและมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ผู้หญิงอนาแบ๊บติสต์ ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่ตดัผมหรือแต่งหน้า ใส่เคร่ืองประดบั กระโปรงสัน้

หรือกางเกง 

 

จอห์น คาลวนิและคณะรีฟอร์ม 
 สาขาหนึง่ของโปรเตสเตนต์ในศตวรรษท่ี 16 ท่ีรู้จกักนัในนาม รีฟอร์ม (Reformed) คือคริสตจกัรปฏิรูปและเพรสไบทีเรียน

หลายแห่งในปัจจบุนั ผู้ นําท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุคือจอห์น คาลวิน ซึ่งใสใ่จหลกัจริยธรรมมากกว่าลเูธอร์มาก ในขณะท่ีลเูธอร์เน้นวา่พระ

กิตติคณุล้มเลกิธรรมบญัญติั คาลวินเน้นวา่พระกิตติคณุเป็นการตอ่เน่ืองของธรรมบญัญัติทางศีลธรรม และเน้นว่าพระกิตติคณุลบ

ล้างระบบพิธีการเท่านัน้ คาลวินดําเนินชีวิตตามศีลธรรมอย่างเคร่งครัดและสอนว่ากฎพืน้ฐานของชีวิตคริสเตียนคือการไม่ตามใจ

ตนเอง เม่ือเขาและผู้ เช่ือสามารถควบคมุการปกครองของเมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ได้ พวกเขาพยายามบงัคบัใช้วิถีชีวิตของตน

กบัชาวเมืองทุกคน “การเต้นรํา การพนัน การด่ืมสรุา การไปโรงเหล้าบ่อยๆ ความหยาบคาย ความหรูหรา ความบนัเทิงของคน

ทัง้หลายท่ีเกิดพอดี การแตง่กายอยา่งหรูหราและไมส่ภุาพเรียบร้อย เพลงท่ีผิดศีลธรรมหรือดหูม่ินศาสนาเป็นสิ่งต้องห้าม” 16 การใส่

เคร่ืองประดบัและการเลน่ไพเ่ป็นสิง่ผิดกฎหมาย คาลวินนิสต์ (ผู้ ท่ีเช่ือแบบคาลวิน) ในยคุแรกๆ มีข้อห้ามไม่ให้ไปโรงละครและห้าม

ความเพลดิเพลนิทางโลกอ่ืนๆ17 

 คาลวินเขียนว่า “ผู้ ท่ีตัง้ใจใช้ของในโลกนีอ้ย่างน้อยท่ีสุด ไม่เพียงแต่ละทิง้ความตะกละในการกินและด่ืม และการมี

ลกัษณะทา่ทางเหมือนผู้หญิง ความทะเยอทะยาน ความหย่ิงยโส การแสดงออกมากเกินไป และความเคร่งครัดในวินยัทกุประการ

ท่ีโต๊ะ ท่ีบ้านและในการแตง่กายองเขาเทา่นัน้ แตย่งัทิง้ความกงัวลและความรักทกุประการท่ีอาจเป็นอปุสรรคต่อความต้องการชีวิต

ท่ียอดเย่ียมได้ และประดบัวิญญาณด้วยเคร่ืองประดบัท่ีแท้จริง” 18 เขาตกัเตือนผู้อ่านให้ใช้พระพรบนโลกราวกบัว่าพวกเขาได้ยิน

พระเจ้าตรัสวา่ “จงรายงานการใช้ [สิง่ตา่งๆ ] ของเจ้า“ อยูเ่สมอ เขายงัคงกลา่วตอ่ไปอีกวา่ “พระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ีต้องการรายงานนัน้ 

พระองค์ทรงยกย่องความพอประมาณ ความสงบเสง่ียม ความประหยดัและความพอประมาณ เกลียดชงัความหรูหรา ความหย่ิง 

การโอ้อวดและความทะนงตวั ผู้ ท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัการท่ีเราใช้สิง่ของตา่งๆ นอกจากวา่เราใช้สิง่เหลา่นีด้้วยความรัก ผู้ ท่ีกลา่วโทษด้วย

ริมฝีปากของพระองค์เก่ียวกบัความเพลดิเพลนิเหลา่นัน้ทัง้หมดท่ีนําใจออกจากความรักและความบริสทุธ์ิ หรือนําความบาปเข้ามา

สูใ่จของเรา” 

 

เพียวริทนั 
 คณะท่ีเช่ือแบบเพียวริทนัเร่ิมต้นในคริสตจกัรแห่งองักฤษ ศตวรรษท่ี 16 โดยพืน้ฐานแล้ว กลุม่เพียวริทนั (Puritan) ปฏิบติั

ตามหลกัความเช่ือของคาลวิน และตามความหมายของช่ือคณะ (Puritan ในภาษาองักฤษมาจากคําว่า purity ซึ่งหมายถึงการ

ชําระให้สะอาด) พวกเขาพยายามทําให้คริสตจักรบริสุทธ์ิ กลุ่มเพียวริทันปกครองประเทศอังกฤษตัง้แต่ปี 1649 จนถึง 1660 

เหมือนเช่นผู้ ท่ีเช่ือเหมือนคาลวินในเจนีวา พวกเขาเน้นชีวิตบริสทุธ์ิ และพยายามกําหนดให้สงัคมโดยรวมดําเนินตามวิถีชีวิตของ

ตน “พวกเขาใส่เสือ้ผ้าท่ีสภุาพเรียบร้อย สีทึมและไม่ใส่เคร่ืองประดบั พดูจาขึงขงัและช้า พวกเขาต้องหลีกเล่ียงความสนกุสนาน
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ทางโลกและความเพลิดเพลินทางกายทุกอย่าง โรงละครซึ่งถกูปิดลงในปี 1642 เพราะมีสงคราม ยงัคงถูกปิดต่อไปจนกระทัง่ปี 

1656 เพราะพวกเพียวริทนักล่าวโทษในเร่ืองนี ้การแข่งม้า การชนไก่ กีฬามวยปลํา้ การลอ่หมีหรือกระทิงเป็นสิง่ต้องห้าม”20 พวก

เขาห้ามเล่นการพนนั เต้นรํา และแต่งกายมีสีสนัด้วยแม้ว่าชาวเพียวริทนัจํานวนมากไม่เห็นด้วยกบัการกําหนดข้อบงัคบัเหล่านี ้

ทัง้หมดสําหรับคนโดยทัว่ไป21 ชาวอาณานิคมนิวอิงแลนด์ช่วงแรกสว่นใหญ่เป็นพวกเพียวริทนัและนําวิถีชีวิตท่ีบริสทุธิของตนไปยงั์

อเมริกา 

 

แองลิกัน 
 ตามประวติัศาสตร์แล้ว กลุม่แองลิกนั (Anglican) (หรืออิพิสคาพอลเลียน (Episcopalian) ตามท่ีรู้จกักนัในอเมริกา) มี

รากฐานความบริสทุธิท่ีแข็งแกร่ง์  ดงัท่ีเราได้เห็นไปแล้ว กลุม่เพียวริทนัมาจากภายในคริสตจกัรแห่งองักฤษ และในช่วงเวลาหนึ่ง มี

อํานาจควบคมุทัง้คริสตจกัรและรัฐ กลุม่อ่ืนๆ ท่ีเน้นชีวิตบริสทุธ์ิเป็นกลุม่ท่ีมาจาก แองลิกนัรวมทัง้พวกเควกเกอร์ (Quaker) และแม

โธดิสต์ (Methodist) 

 พยานท่ีน่าสนใจคนหนึ่งจากศตววรษท่ี 19 คือ เจ ซี ไรล์ ผู้ปกครองของ คริสตจกัรแองลิกนั ซึ่งเราได้อ้างคําพดูของเขา

หลายแหง่ในบทท่ี 2 ได้เขียนไว้วา่ “เวลานี ้เราต้องมีมาตรฐานความบริสทุธิสว่น์ บคุคลท่ีสงูขึน้ และมีความสนใจมากขึน้ท่ีจะดําเนิน

ชีวิตประจําวนัตามหลกัธรรม...ตัง้แต่เวลาแห่งการปฏิรูปเป็นต้นมา ไม่เคยมีการอ้างศาสนาโดยไม่มีการปฏิบติั...ความคิดของ

มนษุย์เก่ียวกบัสิง่ท่ีทําให้เกิดชีวิตคริสเตียนดเูหมือนจะต่ําลง มาตรฐานความประพฤติคริสเตียนที่เก่าแก่ดเูหมือนจะเป็นสิง่ไร้คา่แล

เส่ือมทรามลง ทา่นอาจเหน็คนท่ี (เรียกตนเองวา่) เคร่งครัดจํานวนมากทําสิง่จะถือวา่เป็นสิ่งไม่เหมาะสมกบัศาสนาท่ีแท้จริงในอดีต 

พวกเขาไม่เห็นอนัตรายในสิ่งต่างๆ เช่น การเล่นไพ่ การไปโรงละคร การเต้นรํา การอ่านนิยายอย่างไม่หยดุยัง้ และการเดินทางใน

วนัอาทิตย์ พวกเขาไมส่ามารถเข้าใจได้วา่ทําไมทา่นจงึคดัค้านในสิง่เหลา่นี”้22 ไรล์สนใจงานเขียนของชาวแองลิกนัในศตววรษท่ี 17 

ท่ีสนบัสนนุความจําเป็นในเร่ืองความบริสทุธิเป็นอยา่งมาก์  

 งานเขียนของไรล์เน้นสองประเด็นด้วยกัน ได้แก่ (1) กลุ่มแองลิกันยุคศตวรรษท่ี 19 บางคนเป็นผู้ ท่ีมีใจอยู่ทางความ

บริสทุธิเป็นอย่างมาก ์ (2) เขาเช่ือว่าคําสอนเร่ืองความบริสทุธิของเขา์ สะท้อนให้เห็นมมุมองโดยทัว่ไปของชาว แองลิกนัในยคุก่อน

หน้านัน้ 

 

เควกเกอร์ 
 กลุม่เควกเกอร์ (Quaker) เป็นกลุม่ท่ีกําเนิดขึน้ในองักฤษศตวรรษท่ี 17 เน้นชีวิตบริสทุธิและเรียบง่าย พวกเขาเป็น ์ “เพียว

ริทนัแห่งเพียวริทนั” ซึ่งไม่ยอมรับการแสดงทางโลกทุกอย่าง เคร่ืองประดบัทุกอย่างบนเสือ้ผ้า การสาบานทุกประเภท และการ

สงครามทุกอย่าง23 จอร์จ ฟอกซ์ ผู้ ก่อตัง้คณะสอนเร่ืองการแต่งกายอย่างเรียบง่าย โดยไม่ให้ใส่วิก ทองหรือเคร่ืองประดบัท่ีไร้

ประโยชน์24 

 

ไพเออทสิต์ 
 กลุ่มไพเออทิสต์เป็นคณะในศตวรรษท่ี 17 ท่ีเร่ิมต้นในลูเธอร์แรน ประเทศเยอรมนี ในปัจจุบัน คือพวกโมเรเวียน 

(Moravian) และเบเธอรัน (Brethren) โดยพืน้ฐานแล้ว พวกไพเออทิสต์ถือหลกัความเช่ือของลเูธอร์แรน ดัง้เดิม อย่างไรก็ตาม ไพ

เออทิสต์เน้นประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณ การใช้ชีวิตคริสเตียนในทางปฏิบติั และชีวิตการอทุิศตนท่ีไม่เหมือนกบัผู้ ถือระเบียบ

แบบแผนและธรรมเนียมท่ีเย็นชาในสมยันัน้ ผู้ ก่อตัง้คณะไพเออทิตส์ คือจอห์น ฟิลิป สเปนเนอร์ เตือนถึงความชัว่ร้ายของโรงละคร 

การเลน่ไพ่ เคร่ืองประดบั เสือ้ผ้าอาภรณ์หรูหราและการด่ืมเหล้า เขาสอนให้แต่งกาย กินและด่ืมอย่างพอประมาณ ไพเออทิสต์ยคุ

แรกๆ คนอ่ืนๆ เขียนถึงการไม่เห็นด้วยกบัการเต้นรํา สเปนเนอร์ กลา่วว่า เป้าหมายของไพเออทิตส์คือการเต็มใจ “ทิง้เสรีภาพในสิ่ง

เลก็น้อยท่ีน่าสงสยั” 25 กลุม่เบเธอรันสนบัสนนุการแต่งกายอย่างเรียบง่าย การท่ีผู้หญิงคลมุศีรษะ การละเว้นจากความเพลิดเพลิน
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ทางโลก การไม่สาบาน การไม่ทําสงครามและการไม่ฟ้องร้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง Church of the Brethren ในปัจจบุนัเช่ือในสนัติ

สุข การไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกประเภท และวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย หลีกเล่ียงความเพลิดเพลินและความหรูหราท่ีไม่มี

ประโยชน์26 

 

แบ๊บตสิต์ 
 เดิมชาวแบ๊บติสต์ยคุแรกอยู่ในกลุ่มเดียวกบัพวกเพียวริทนั แต่เร่ิมแยกตวัในประเทศองักฤษในศตวรรษท่ี 17 กลุ่มแบ๊บ

ติสต์ยึดมัน่กับคําสอนเร่ืองความบริสทุธิด้วยเช่นกัน กลุ่ม์ แบ๊บติสต์บางกลุ่มยงัคงเป็นผู้ เช่ือในเร่ืองความบริสทุธ์ิอยู่ เช่น Baptist 

Bible Fellowship ต่อต้านการเต้นรํา การด่ืมเหล้า การสบูบุหร่ี การพนัน และภาพยนตร์27 ในปี 1984 Southern Baptist 

Convention ห้ามสมาชิกทกุคนสบูยาสบูหรือด่ืมเหล้า คณะแบ๊บติสต์อิสระจํานวนมากสอนต่อต้านความเพลิดเพลินทางโลก การ

แต่งกายไม่สภุาพ การท่ีผู้หญิงสวมกางเกง และการท่ีผู้หญิงตดัผม สํานกัพิมพ์ Sword of the Lord Publishers  พิมพ์หนงัสือ

จํานวนมากซึง่เก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นี ้เช่น Amusements of Christians (ความเพลิดเพลินของคริสเตียน) ของจอห์น อาร์ ไรซ์ และ 

Your Clothes Say it For You (เคร่ืองแต่งกายบ่งบอกตวัคณุ) ของ เอลิซาเบธ ไรซ์ แฮนด์ฟอร์ด วิทยาลยั Liberty Baptist 

College ซึง่เจอร์ร่ี ฟอลเวลก่อตัง้ขึน้ กําหนดระเบียบการแตง่กายและความประพฤตินกัศกึษากว่า 4,000 คนว่า “ห้ามผู้ชายไว้เครา

หรือหนวด หรือผมยาวลงมาถงึปกเสือ้หรือยาวปิดหดู้านบน...ผู้หญิงจะต้องแต่งกายสภุาพ ห้ามนกัเรียนเต้นรําหรือไปดภูาพยนตร์” 

28 

 

จอห์น เวสลีย์ และแมโธดสิต์ 
 คณะแมโธดิสต์ (Methodist) เร่ิมต้นในองักฤษศตวรรษท่ี 18 จากชมรมท่ีก่อตัง้ขึน้โดยนกัศึกษามหาวิทยาลยั Oxford 

University ได้แก่ ชาร์ลสและจอห์น เวสลีย์ ชมรมนีเ้น้นการดําเนินชีวิตและการศกึษาอย่างอทุิศตน ผู้ต่อต้านเรียกชมรมนีว้่าชมรม

บริสทุธิ ์ (Holy Club) เพราะชมรมเน้นชีวิตบริสทุธิ และเรียกสมาชิกของชมรมว่า ์ แมโธดิสต์เพราะระบบการอทุิศตวัท่ีเป็นระเบียบ 

(คําว่าแมโธดิสต์มาจากคําว่า method ซึ่งหมายถึงระบบแบบแผน) จอห์น เวสลีย์ทํางานในคณะแองลิกนั เป็นเวลาหลายปี แต่ใน

ท่ีสุดคําสอนของเขาเก่ียวกับศีลธรรมของบุคคลและสงัคม บวกกับความสามารถในการจัดระบบนําไปสู่การตัง้คริสตจักรแยก

ออกมา เขาไม่ได้ตัง้ใจท่ีจะต่อต้านโครงสร้างหรือคําสอนของคริสตจกัรแองลิกนัแต่เห็นว่าตวัเองทํางานเพ่ือเสริมสร้างและให้ความ

แข็งแกร่งแก่คริสเตียนทัง้หลาย 

 เวสลีย์สอนวา่การชําระให้บริสทุธ์ิเป็นขัน้ตอน ซึง่เร่ิมจากการถือวา่เป็นผู้ชอบธรรม เขากลา่ววา่ เป้าหมายของการชําระให้

บริสทุธ์ิคือความดีรอบคอบของคริสเตียน ซึ่งเป็นการชําระจากความบาปภายใน การได้มาซึ่งสถานะนีไ้ม่ได้หมายความว่าบคุคล

หนึง่ไมส่ามารถทําบาปหรือไม่จําเป็นต้องมีพระคณุอีกต่อไป แต่หมายความว่าบคุคลหนึ่งไม่จําเป็นต้องละเมิดบญัญัติของพระเจ้า

อย่างตัง้ใจอีกต่อไป ไม่ใช่ความดีรอบคอบท่ีปราศจากบาป แต่เป็นความดีรอบคอบในด้านเหตผุล ความปรารถนาและความคิด 

คริสเตียนยงัคงมีความโง่เขลา ข้อผิดพลาด การทดลองจากภายนอกและความอ่อนแอทางเนือ้หนงั เวสลีย์เช่ือว่าความดีรอบคอบ

ของคริสเตียนสามารถเกิดขึน้ได้ในชีวิตนี ้แต่คริสเตียนสว่นใหญ่ในสมยัของเขาไม่ได้มาซึง่ความดีรอบคอบนัน้ เขามีวตัถปุระสงค์ท่ี

จะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเทศนาว่าคริสเตียนสามารถและควรจะเป็นผู้บริสทุธ์ิ และความดีรอบคอยจึงกลายเป็นคําสอน

ของกลุม่แมโธดิสต์ ซึง่ไม่เหมือนใคร โดยพืน้ฐานแล้ว กลุม่แมโธดิสต์ของเวสลีย์กลา่วว่าบคุคลท่ีได้รับการชําระสามารถใช้ชีวิตแห่ง

ชยัชนะเหนือความบาปได้ด้วยการสํารวจตนเอง การสร้างวินยัตามอย่างชอบพระทยัพระเจ้า การอทุิศอย่างเป็นระบบ และการ

หลีกเล่ียงความเพลดิเพลนิทางโลก 
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 เพ่ือใช้หลกัการเหลา่นีใ้นชีวิตจอห์น เวสลีย์ “ห้ามไมใ่ห้ผู้หญิงในท่ีประชมุของเขาใสเ่สือ้ผ้าหรูหราหรือเคร่ืองประดบัทอง...

[เขา] คิดว่าเป็นความบาปท่ีจะไปงานแฟร์๘ สวมใสเ่คร่ืองประดบัหรือเสือ้ผ้าราคาแพง ไปโรงภาพยนตร์หรือเต้นรํา” 29 เขายงัเขียน

หนงัสือต่อต้านความหรูหรา สถานท่ีขายเหล้า และสิ่งท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย สมาชิกของ United Society ของเขาปฏิญาณตน

ไม่ด่ืมเหล้า ฟ้องคริสเตียนด้วยกันในศาล ใส่ทองและเสือ้ผ้าราคาแพง พักผ่อนหย่อนใจในทางโลก ฟังดนตรีทางโลก อ่าน

วรรณกรรมทางโลก และยืมโดยท่ีไม่มีโอกาสจ่ายคืน (รวมทัง้สิ่งอ่ืนๆ ด้วย) 30 ก่อนหน้านี ้กลุ่มแมโธดิสต์ยึดมัน่ในมาตรฐานของ

ตนเอง แม้ในปี 1952 คริสตจกัรแมโธดิสต์ลงมติวา่กลา่วการด่ืมเหล้า การสบูบหุร่ีและการพนนัอยา่งรุนแรง 

 

กลุ่มโฮลิเนส 
 กลุม่โฮลิเนสเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 19 ในกลุม่แมโธดิสต์ชาวอเมริกนัและองักฤษ ท่ีรู้สกึว่า คณะแมโธดิสต์กําลงัเสียความ

กระตือรือร้นเก่ียวกับความบริสทุธ์ิ ในปี 1867 มีการจัดประชุมค่ายท่ีนิวเจอร์ซีย์ เพ่ือเรียกสู่ความบริสทุธิ และนําไปสู่์ การก่อตัง้ 

National Holiness Association (สมาคมกลุม่คนบริสทุธิแห่งชาติ์ ) ชาวแมโธดิสต์โดยรวมไม่ยอมรับคําสอนเร่ืองความบริสทุธ์ิใหม่

นี ้ดงันัน้ กลุม่องค์การท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิจํานวนมากจึงเกิดขึน้ เช่น The Church of the Nazarene, The Christians 

and Missionary Alliance, The Salvation Army, The Wesleyan Church, The Church of God (Anderson, Indiana), The 

Church of God (Cleveland, Tennessee) 

 ทัง้นี ้ในเวลานัน้ มีการสนบัสนนุคําสอนเก่ียวกบัความบริสทุธิท่ีแตกต่างกนัสองประการ์  ได้แก่ ความเช่ือโดย โอเบอร์ลิน 

คอลเลจและชาร์ลส ฟินนีย์ เรียกวา่ ความดีรอบคอบแบบโอเบอร์ลนิ ซึง่เน้นคําสัง่สอนของเวสลีย์ ในความดีรอบคอบของคริสเตียน

และสอนว่าความดีรอบคอบนัน้จะเกิดขึน้ได้ด้วยประสบการณ์อนัฉับพลนัอนัเป็นผลจากความรอด ใน “งานท่ีสองของพระคณุ” 

หรือ “การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” (โดยไม่มีการพดูภาษาต่างๆ) คริสเตียนจะได้รับการชําระทัง้หมด ซึ่งเป็นการชําระ

จากความบาปภายในหรือกําจดัธรรมชาติแหง่ความบาปอยา่งถอนรากถอนโคน 

 มมุมองท่ีสองรู้จกักนัว่าความบริสทุธิแบบเคสวิกก์์  ก่อตัง้ขึน้โดย เคสวิกก์ แพริช ในองักฤษและ ดไวท์ แอล มดีูย์ ความ

เช่ือท่ีสองนี ้ถือว่าธรรมชาติความบาปไม่เคยถกูกําจดัออกไปในชีวิตนี ้แต่เม่ือได้รับความชอบธรรม คริสเตียนได้รับอํานาจในการ

เอาชนะความบาป ธรรมชาติเดิมของมนษุย์ยงัคงเป็นเหมือนเดิม แต่ธรรมชาติท่ีบงัเกิดใหม่มีอํานาจในการเอาชนะธรรมชาติแห่ง

ความบาปเดิมอยู่เป็นประจําทกุวนั ผู้สนบัสนนุความดีรอบคอบแบบโอเบอร์ลิน และความบริสทุธิของ์ เคสลิกก์ เห็นพ้องกนัว่าคริส

เตียนสามารถและควรจะใช้ชีวิตบริสทุธิ โดยการเช่ือฟังธรรมบญัญติัทางศีลธร์ รมของพระเจ้าและมีชยัชนะเหนือความบาป 

 คริสตจกัรท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิมีลกัษณะตาม “คําสอนเร่ืองการแยกท่ีสนบัสนนุการหลีกเล่ียงการปฏิบติั ‘ทาง

โลก’ เช่น การชมภาพยนตร์ การเต้นรํา การสบูยาหรือด่ืมเหล้า หรือการเป็นสมาชิก ‘สมาคมลบั’ ต่างๆ “31 พวกเขาเช่ือเหมือนเช่น 

จอห์น เวสลีย์ในเร่ืองการไม่เห็นด้วยกบัการเสือ้ผ้าหรูหรา เคร่ืองแต่งกายราคาแพง และเคร่ืองประดบัราคาแพง และในศตวรรษท่ี 

20 คริสตจกัร ท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิจํานวนมากต่อต้านการท่ีผู้หญิงสวมกางเกง โทรทศัน์ เคร่ืองสําอาง การว่ายนํา้รวมกนั

การท่ีผู้หญิงตดัผมและการใส่เสือ้ผ้าท่ีไม่สภุาพเรียบร้อย32 ส่วนกลุ่มผู้ ท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิอ่ืนๆ ได้ละทิง้จุดยืนเก่ียวกับ

เร่ืองเหลา่นี ้เหมือนเช่นกลุม่แมโธดิสต์ได้ละทิง้ไปก่อนหน้านัน้ 

 

เพน็เทคอสต์ 
 ในตอนต้นของศตวรรษท่ี 20 คนจํานวนมากเร่ิมรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิโดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษา์

ต่างๆ ชาวเพ็นเทคอสต์เหล่านีห้ลายคนมาจากคณะท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิเน้นความจําเป็นในการใช้ชีวิตบริสทุธิ องค์การ์

เพ็นเทคอสต์ยคุแรกสดุองค์การหนึ่งคือ อพอสตอลิก เฟธ (Apostolic Faith) ก่อตัง้ขึน้ในปี 1907 ยืนหยดัต่อต้านความเพลิดเพลิน

                                                           
๘ งานแฟร์ท่ีกลา่วถึงในหนงัสอืเลม่นี ้มีการแสดงและการร่ืนเริงเหมือนในงานวดัของประเทศไทย  
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ทางโลก การเต้นรํา โรงละคร การเล่นไพ่ การด่ืมเหล้า การสบูบุหร่ี การแต่งหน้าและการท่ีผู้หญิงตดัผม33 คริสตจกัรของพระเจ้า 

(เมืองคลีฟแลนด์ รัฐเทนเนสซี) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิ ท่ียอมรับประสบการณ์ในการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ก็

ตอ่ต้านเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ยาสบู เคร่ืองประดบั และสมาคมลบั34องค์การเพน็เทคอสต์อ่ืนๆ ก่อตัง้ขึน้ด้วยความเช่ือท่ีมัน่คงใน

เร่ืองความบริสทุธิสว่น์ บคุคลเช่นกนั แตจ่ดุยืนของหลายกลุม่ได้หยอ่นไปในช่วงไมก่ี่ปีมานี ้

 วอลเทอร์ โฮเลนเวเกอร์ นกัวิชาการท่ีไม่ใช่ชาวเพ็นเทคอสต์ อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงนีว้่า “บางคนสงัเกตว่า ความ

เข้มงวดทางศีลธรรมของคริสตจักรของพระเจ้า (การห้ามอาบนํา้รวมกนั ดดัผมถาวร ไปโรงภาพยนตร์หรือโรงละคร และกา

แต่งหน้า) ดเูหมือนจะไม่ได้ปฏิบติักนัอย่างเคร่งครัดอีกต่อไป” 35 “คณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อด (Assembly of God) ซึ่งเป็น

คริสตจกัรท่ีถือเป็นคณะท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิหนึ่งก่อตัง้ขึน้โดยออกคําสัง่ท่ีไม่เข้มงวดกบัสมาชิก” สอนไม่ให้แต่งหน้า ไป

โรงภาพยนตร์และแต่งกายตามอย่างโลก36 อย่างไรก็ตาม โฮเลนเวเกอร์ เขียนว่า ทัง้คนภายในและภายนอกสังเกตเห็นการ

เปล่ียนแปลงของจุดยืนดัง้เดิมค่อนข้างมาก เขากล่าวว่า ผู้ นําอาวุโสยังคงไม่ชอบสิ่งต่างๆ “ทางโลก” เช่น โรงภาพยนตร์ 

เคร่ืองสําอางและดนตรีร็อก แตผู่้ นําในปัจจบุนัดเูหมือนจะถอยไปจากจดุยืนนัน้เพ่ือท่ีจะยงัมีอิทธิพลตอ่คนรุ่นเดก็กวา่ได้  

 กลุ่มเพ็นเทคอสต์ท่ีเช่ือในพระเจ้าองค์เดียวระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธิใ์ นเร่ืองเหล่านีม้ากกว่า แม้ในปี 1963 มีการ

บนัทกึไว้ว่า The Pentecostal Assemblies of the World ต่อต้าน “[การใส]่ เคร่ืองประดบัท่ีไม่จําเป็นทกุอย่าง เช่น แหวน (ไม่รวม

แหวนแต่งงาน) สร้อยคอ ตุ้มห ูเข็มกลดัและเข็มกลดัหน้าอก...เสือ้ผ้าสีแวววาว ถงุเท้าท่ีดึดดดูความสนใจ กระโปรงสัน้ เสือ้คอลกึ 

แขนสัน้ (สัน้กวา่ข้อศอก) และเนคไทสีสด” 37 

 หลกัความเช่ือ (Articles of Faith) ของ United Pentecostal Church International (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ระหว่าง

ประเทศ - UPCI) กลา่วไว้ว่า “บตุรทกุคนขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะต้องดําเนินชีวิตตามชอบพระทยัของพระองค์ และดําเนินชีวิต

ตามแบบและตวัอยา่งในพระวจนะของพระเจ้า... เราไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิงท่ีสมาชิกจะกระทํากิจกรรมตา่งๆ ท่ีไม่เกิดประโยชน์ต่อการ

เป็นคริสเตียนท่ีดีและการดําเนินชีวิตอนัเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจ้า เช่น การไปโรงภาพยนตร์ การเต้นรํา การว่ายนํา้ร่วมกนั การที

ผู้หญิงตัดผม การแต่งหน้าและการใส่เสือ้ผ้าท่ีเผยร่างกายอย่างไม่สุภาพ กีฬาและความเพลิดเพลินทางโลกทุกอย่าง รวมทัง้

รายการวิทยแุละดนตรีท่ีเส่ือมเสียศีลธรรม นอกจากนี ้เน่ืองจากโทรทศัน์แสดงสิ่งชัว่ร้ายเหลา่นีท้ัง้หมด เราจึงไม่เห็นด้วยกบัการท่ี

สมาชิกมีเคร่ืองรับโทรทศัน์ในบ้านของตน เราเตือนให้สมาชิกทกุคนละเว้นจากการปฏิบติัเหล่านีเ้พ่ือประโยชน์ในความก้าวหน้า

ทางฝ่ายวิญญาณและการเสด็จมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือคริสตจกัรของพระองค์ในเวลาเร็ววนันี”้ 38 ในธรรมนญูขององค์การ 

UPCI ไม่เห็นด้วยกบัการพกอาวธุ การฆ่าคน สมาคมลบั องค์การท่ีให้ผู้ เช่ือและผู้ ท่ีไม่เช่ือสาบานร่วมกนั และกิจกรรมในโรงเรียน

รัฐบาลท่ีละเมิดศีลธรรมอนัดี 

 

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 20 
 ในตอนต้นของศตวรรษท่ี 20 โลกคริสเตียนทัง้หมดและแม้แต่สงัคมโดยรวมถือปฏิบติัเร่ืองความบริสทุธิหลายอย่าง์  เม่ือ

เทียบกบัมาตรฐานสมยัใหมแ่ล้ว คริสตจกัรโปรเตสแตนต์สว่นใหญ่ระมดัระวงัเร่ืองวิถีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ และแม้แตค่นโดยทัว่ไปตระหนกั

ถึงความจริงในคําสอนเร่ืองความบริสทุธิหลายประการ์  อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษท่ี 20 มีการเปล่ียนแปลงในสงัคมเป็นอย่างมาก 

และโลกคริสเตียนโดยรวมเปล่ียนแปลงไปพร้อมกบัสงัคม ปัจจบุนั มีคริสตจกัรสว่นน้อยเท่านัน้ท่ีสนบัสนนุเร่ืองชีวิตบริสทุธ์ิ ซึง่เป็น

ท่ียอมรับโดยทัว่ไปในเวลาน้อยกวา่ศตวรรษท่ีผา่นมา 

 เป็นท่ีน่าสงัเกตเป็นอย่างย่ิงในเร่ืองลกัษณะภายนอก สารานกุรม Encyclopedia Britannica กลา่วถึงการเปล่ียนแปลง

ในลกัษณะภายนอกเอาไว้39 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 (1914-1918) การปฏิบติัต่อไปนีเ้กิดขึน้ในสงัคมอเมริกา ได้แก่ ผู้หญิงตดัผม

สัน้ เร่ิมมีการใสก่ระโปรงท่ีสัน้มาก (เช่น กระโปรงท่ีเผยให้เหน็หวัเข่า) เสือ้ผ้ากีฬาและชดุว่ายนํา้ของผู้หญิงมีเนือ้ผ้าน้อย และผู้หญิง

เร่ิมใสก่างเกงเพ่ือเลน่กีฬา ในระหวา่งและหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (1939-1945) ผู้หญิงเร่ิมใสก่างเกงไปทํางานในโรงงานและ
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จากนัน้ใสท่ี่บ้าน ในช่วงทศวรรษ 1960 [1960-1969] กระโปรงสัน้ กางเกงขาสัน้และเสือ้ผ้าแบบไม่แบ่งแยกเพศกลายเป็นสิ่งนิยม 

รวมทัง้การท่ีผู้ชายไว้ผมยาวด้วย 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมส่งผลกระทบต่อผู้หญิงเป็นพิเศษ คาร์ล เดกเลอร์ นักประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่า “ช่วงต้น

ศตวรรษท่ี 20 หญิงชัน้กลางระดบัสงู...เรียนรู้ท่ีจะ...สบูบหุร่ี และสวมกอดผู้ชายในการเต้นรําสมยัใหม่...ผู้ ท่ีหวัสมยัใหม่กว่านัน้ยืน

กรานท่ีจะไปสถานท่ีต่างๆ ตามลําพงั ด่ืมเหล้า สบูบุหร่ีและสบถในท่ีสาธารณะ และประพฤติตวัเหมือนเช่นผู้ชายโดยทั่วไป” 40 

ความชัว่ร้ายท่ีสงัคมได้จํากดัให้อยูก่บัผู้ชายได้ขยายออกไปสูผู่้หญิงแล้วตอนนี ้และสงัคมไม่จํากดัลกัษณะภายนอกของศีลธรรมใน

ด้านเหลา่นีอี้กตอ่ไป 

 ในปี 1933 รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกข้อห้ามผลิตและขายเคร่ืองด่ืมมึนเมา ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 สงัคมอเมริกาถือว่าการ

หยา่ร้างและทําแท้งเป็นสิง่ไมผิ่ดกฎหมายและไมผิ่ดศีลธรรม 

 ในปัจจบุนั เป็นการยากท่ีจะระลกึถึงความรู้สกึของสงัคมก่อนและระหว่างการเปล่ียนแปลงเหลา่นี ้มารดาของข้าพเจ้ายงั

จําได้ถึงครัง้ท่ีผู้หญิงถกูจบัในช่วงทศวรรษท่ี 1940 [1940-1949] ข้อหาแต่งกายไม่สภุาพ เพราะใสก่างเกงขาสัน้ในถนนสาธารณะ

ในรัฐลุยเซียนา ลุงของข้าพเจ้าจําได้เม่ือมารดาชาวแบ๊บติสต์ของท่านนั่งอยู่ในรถ ร้องไห้เพราะครอบครัวดูภาพยนตร์ในโรง

ภาพยนตร์ ผู้ มีอายบุางคนจําได้ถึงเวลาท่ีผู้หญิงท่ีมีช่ือเสียงไม่ดีเท่านัน้ท่ีจะตดัผม แต่งหน้า ใส่กระโปรงสัน้หรือสวมกางเกงในท่ี

สาธารณะ ข้าพเจ้ายงัจําได้ถึงเวลาท่ีการหย่าร้างทําให้นกัการเมืองหมดโอกาสในการรับเลือกตัง้ และเวลาท่ีผู้ มีช่ือเสียงไม่กล้า

ประกาศตนวา่เป็นพวกรักร่วมเพศ 

 เม่ือเราเห็นการเปล่ียนแปลงสมัยใหม่นีซ้ึ่งต่างไปจากมาตรฐานความบริสุทธิตาม์ พระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ เรา

ตระหนกัว่าการเปล่ียนแปลงเหลา่นีเ้ป็นสิ่งแปลกประหลาด และไม่ใช่คําสอนเร่ืองลกัษณะภายนอกท่ีบริสทุธ์ิ ประสบการณ์ในอดีต

ทําให้เราเข้าใจวา่เราควรจะกลบัไปปฏิบติัตามพระคมัภีร์ ซึง่เป็นสิง่ท่ีสงัคมและคริสตจกัรของเราได้เบ่ียงเบนจากมา 

 การเปล่ียนแปลงสมยัใหม่จะสิน้สดุลงท่ีไหน ในวนัหนึ่ง คริสตจกัรคริสเตียนจะยอมรับผู้ชายใส่กระโปรงเหมือนท่ียอมรับ

ผู้หญิงใส่กางเกงหรือไม่ จะยอมรับผู้ชายแต่งหน้าและใส่เคร่ืองประดบัอย่างท่ีผู้หญิงทําหรือไม่ จะอนญุาตให้ใช้กญัชาและโคเคน 

“พอประมาณ” เหมือนท่ีด่ืมเหล้าและสบูยาหรือไม่ จะยอมรับการเปลือยทัง้ตวับนชายหาดเหมือนท่ียอมรับการเปลือยบางส่วน

หรือไม่ จะฆ่าทารกหรือฆ่าให้ตายอย่างสงบสขุเหมือนเช่นทําแท้งหรือไม่ จะดกูารแสดงเพศสมัพนัธ์สดเหมือนท่ีดใูนทีวีและในหนงั

หรือไม่ จะมองข้ามการมีเพศสมัพนัธ์ของคนรักร่วมเพศและการมีชู้ เหมือนเช่นมองข้ามการหย่าร้างและแต่งงานใหม่หรือไม่ จะไม่

อายท่ีผู้หญิงจะโกนผมเหมือนเช่นท่ีผู้หญิงตดัผมหรือไม ่

 แล้วผู้ ท่ีพยายามดําเนินชีวิตให้บริสทุธ์ิในทกุวนันีเ้ล่า เราจะหลงไปกบัคริสตจกัรอ่ืนๆ และสงัคมจนเราไม่ต่างจากโลกนี ้

หรือ สําหรับคนส่วนใหญ่ในปัจจบุนั ความบริสทุธิเป็นคําท่ีโบราณและแปลกประหลาด์  อย่างไรก็ตาม ถ้าเราทิง้แนวคิดเร่ืองความ

บริสทุธิไป โดย์ ถือเป็นข้อจํากดัท่ีล้าสมยั ยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปและไม่จําเป็น ในท่ีสดุ ทกุอย่างก็จะกลายเป็นสิ่งท่ีล้าสมยั

อย่างไม่มีวนัสิน้สดุ หากไม่มีพืน้ฐานเป็นความบริสทุธิตามพระคมัภีร์แล้ว เราจะ์ ซึมซบัเอาความชัว่ร้ายของสงัคมท่ีไม่พอพระทยั

พระเจ้านีใ้นขณะท่ีมนักําลงัแยล่งเร่ือยๆ 

 

ศาสนาอ่ืนๆ  
 ก่อนท่ีจะสรุปการศกึษาเก่ียวกบัคําสอนเร่ืองความบริสทุธ์ิ น่าสนใจท่ีจะกล่าวถึงคําสอนของศาสนาท่ีไม่ใช่คริสเตียนบาง

ศาสนา41 แน่นอนว่าเราไม่ถือว่าคําสอนเหล่านัน้เป็นมาตรฐาน แต่ระบบศาสนาท่ีไม่ใช่ศาสนาคริสต์ก็ตระหนกัถึงอนัตรายของการ

ปฏิบติับางอยา่งด้วย ดงัท่ีโรม 1 และ 2 ได้ชีใ้ห้เหน็วา่ แม้ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้าก็รู้ได้จากธรรมชาติและจิตสํานกึวา่หลายสิง่เป็นสิง่ชัว่ 

 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีเช่ือพระเจ้าองค์เดียว ก่อตัง้โดยมฮุมัมดั ในอาราเบียศตวรรษท่ี 7 ชาวมสุลิมนมสัการพระเจ้า

แห่งพระคมัภีร์แต่เช่ือว่าหนงัสือของมฮุมัมดั หรือโกหร่าน (Koran) เป็นพระวจนะของพระเจ้าสําหรับทกุวนันี ้ชาวมสุลิมมีข้อห้าม

ไม่ให้ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ กินเลือดหรือเล่นพนนั หญิงชาวมสุลิมท่ีระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธ์ิใส่เสือ้ผ้าท่ีสภุาพเรียบร้อย
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มากและไม่ใส่เสือ้ผ้าของผู้ชาย ประเทศซาอดิุอาระเบีย ซึ่งเป็นกลุ่มมสุลิมท่ีเคร่งครัด ประกาศห้ามโทรทศัน์เพราะมีอิทธิพลท่ีผิด

ศีลธรรม ในขณะท่ีอิหร่านสัง่ห้ามดนตรีร็อกเพราะเหตผุลเดียวกนั 

 ศาสนาฮินดเูป็นศาสนาของอินเดียท่ีเช่ือพระเจ้าหลายองค์ ผู้ นําคริสเตียนชาวอินเดียคนหนึ่งกล่าวว่า คนอินเดียจํานวน

มากไม่ยอมรับศาสนาคริสต์เพราะคริสเตียนจํานวนมากใสเ่สือ้ผ้าท่ีถือว่าไม่สภุาพตามมาตรฐานของชาวอินเดีย42 ศาสนาเซนหรือ

ซิน (Jainism) เป็นศาสนาท่ีเกิดจากศาสนาฮินด ูห้ามสมาชิกทกุคนโกหก ขโมย ผิดผวัผิดเมีย เล่นพนนั ด่ืมเหล้าองุ่น หรือฆ่าคน 

ศาสนาซิกซ์เป็นอีกศาสนาท่ีเกิดจากศาสนาฮินด ูกําหนดให้ผู้ เช่ือหลีกเล่ียงจากการสบูยาสบูและด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 

 ศาสนาพทุธเถรวาทเป็นสาขาหนึ่งของศาสนาพทุธ ปฏิบติัตามคําสัง่สอนเดิมของพระพทุธเจ้าเป็นอย่างมาก มีศีลห้าข้อ

สําหรับคนทัว่ไปทกุคนต้องเช่ือฟัง ได้แก่ ห้ามฆ่า ขโมย ผิดผวัผิดเมียหรือมกัมากในกาม โกหกหรือหลอกลวง และด่ืมเคร่ืองด่ืมมึน

เมา นอกจากนี ้พระยงัต้องปฏิบติัตามศีลเพิ่มเติม เช่น ละเว้นจากการประดบักาย เต้นรําและโรงภาพยนตร์ 

 ประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศในภมิูภาคตะวนัตกหลายประเทศต่อต้านการเปล่ียนแปลงในศีลธรรมท่ีมาจากตะวนัตก ต่อไปนี ้

เป็นตวัอย่างจากปัจจบุนัหรือเม่ือไม่นานมานี ้การตรวจสอบทีวีในแอฟริกาใต้ การห้ามรายการทีวีของสหรัฐฯ ในเม็กซิโกเพราะมี

ความรุนแรงมากเกินไป การห้ามผู้หญิงแต่งกายไม่สภุาพเรียบร้อยและผู้ชายไว้ผมยาวในเกาหลี และการห้ามผู้ชายไว้ผมยาวใน

สิงคโปร์ แม้ในประเทศคอมมิวนิสต์ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าได้ประณาม “ความเส่ือมโทรมของตะวนัตก” และกองทพัคอมมิวนิสต์จํานวน

มากมายได้ดําเนินการเพ่ือระงบัหรือกําจดัดนตรีร็อก หนงัสือ/ภาพโป๊ ผู้ชายไว้ผมยาว และเสือ้ผ้าท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย 

 เราไม่ได้แนะนําว่าคริสตจกัรควรจะพยายามกําหนดกฎความบริสทุธิสําหรับสงัคมทกุสงัคม์  หรือยอมรับการปฏิบติัและ

การสอนของศาสนาท่ีเราได้กล่าวถึงไป อย่างไรก็ตาม เราได้แสดงถึงหลกัฐานนีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่า (1) คนท่ีจริงใจจํานวนมากทัว่

โลกได้ตระหนกัถงึความเส่ือมเสียทางศีลธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่ท่ีสงัคมตะวนัตกสมยัใหม่ยอมรับ (2) ผู้ ท่ีไม่ใช่คริสเตียนจํานวนมาก

จํากดัความประพฤติของตนเองอยา่งเตม็ใจในบางอยา่งเพราะจิตสํานกึหรือธรรมเนียมตามศาสนา แม้จะไมต่ระหนกัถึงอํานาจของ

พระคมัภีร์และพระวิญญาณเหมือนเช่นเราตระหนกัถงึก็ตาม บางคนมีศีลธรรมท่ีสงูกว่าคริสเตียนท่ีอวดอ้างตนเสียอีก ทัง้นีไ้ม่ได้ทํา

ให้คนเหลา่นัน้ [ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า] ชอบธรรม แต่เป็นการกลา่วโทษคริสเตียนท่ีอวดอ้างตน ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้ารักพระของตนมากกว่า

ท่ีคริสเตียนบางคนรักพระเจ้าเท่ียงแท้หรือ ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าเต็มใจท่ีจะสละชีวิตเพ่ือศาสนาของตนมากกว่าคริสเตียนบางคนจะละ

ทิง้ความปรารถนาทางโลกท่ีทําลายจิตวิญญาณท่ีแท้จริงหรือ 

 

บทสรุป 
 โดยสรุป ผู้ นําและกลุ่มคริสเตียนท่ีสําคญัตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัรได้สนบัสนนุวิถีชีวิตท่ีหลีกเล่ียงการอยู่ทางฝ่าย

โลก หลายคนใช้หลกัการตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัความบริสทุธิเพ่ือใช้์ ชีวิตในวิธีเดียวกบัท่ีเราได้ใช้ในหนงัสือเลม่นี ้นอกจากนี ้สงัคม

ตะวนัตกก่อนศตวรรษท่ี 20 และสงัคมท่ีไม่ใช่คริสเตียนหลายๆ สงัคมในเวลาเร็วๆ นีเ้ป็นพยานว่ามนษุยชาติได้ตระหนกั (ถ้าไม่

ปฏิบติัตามอยูเ่สมอแล้ว) ถงึหลกัการตามศีลธรรมบางอยา่งท่ีถกูละทิง้ไปอยา่งรวดเร็วในทกุปัจจบุนันี ้

 คําสอนเร่ืองความบริสทุธ์ิถกูต้องและแสดงถึงความเช่ือของผู้ นําในเวลาก่อนหลกัความเช่ือไนซีน (ante-Nicene) คาลวิน 

เวสลีย์และผู้ นําทางศาสนาซึ่งเป็นท่ีเคารพอ่ืนๆ อีกหลายคน ผู้ ท่ีอ้างตนว่าเป็นคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นคาทอลิก ออร์ธอดอกซ์หรือ

โปรเตสแตนต์ จะเห็นว่าผู้ นําท่ีได้รับความเคารพอย่างสงูของพวกเขาเป็นผู้ เทศนาเร่ืองความบริสทุธิอย่างเคร่งครัด์  ผู้ ท่ีไม่ยอมรับ

การดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิเป็นผู้ ท่ีหนัไปจากมาตรฐานตามพระคมัภีร์และประวติัศาสตร์ 

 เม่ือพิจารณาถึงหลกัฐานนีแ้ล้ว ผู้ ท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธิในปัจจบุนัควรจะ์ ยืนหยดัต่อต้านการอยู่ทางฝ่ายโลกและ

การประนีประนอม เราสามารถยืนหยดัอยา่งมัน่ใจตามพระคมัภีร์และตามประวติัศาสตร์ได้ 
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6 โทรทศัน์และภาพยนตร์ 
 

 “ข้าพระองค์จะไม่ตัง้ส่ิงใดๆ ทีช่ัว่ชา้ ไวต่้อหนา้ต่อตาของข้าพระองค์” (สดดีุ 101:3) 

 

หลักสาํคัญตามพระคัมภร์ี 
 นอกจากสดดีุ 101:3 แล้ว ข้อพระคมัภีร์อีกหลายข้อเตือนเราให้ป้องกนัตาของเราจากการมองดสูิ่งชัว่และใจของเราจาก

การทําให้ความคิดชัว่เพลิดเพลิน (โยบ 31:1; สดดีุ 19:14; 119:37; อิสยาห์ 33:15-16; โรม 1:32; 1เธสะโลนิกา 5:22) ฟีลิปปี 4:8 

สอนให้เราใคร่ครวญถงึสิง่ท่ีจริง สิง่ท่ีน่านบัถือ สิง่ท่ียติุธรรม สิง่ท่ีบริสทุธิ สิง่ท่ีน่ารัก สิ่งท่ีทรงคณุ ์ (น่าฟัง) สิ่งท่ีลํา้เลศิ (มีความดี) สิ่ง

ท่ีควรคา่แก่การสรรเสริญ ความคิดชัว่ทําให้เราเป็นมลทิน (มทัธิว 15:18-20; มาระโก 7:21-23) ความคิดของเราสง่ผลอย่างมากต่อ

สิง่ท่ีเราเป็นหรือจะเป็น (สภุาษิต 23:7) ตาเป็นทางแรกท่ีข้อมลูภายนอกจะเข้าสูจิ่ตใจ ดงันัน้จึงเป็นสิ่งกระตุ้นความคิดของเรา ด้วย

เหตนีุ ้ตาจงึเป็นแสงสวา่งของร่างกาย และตณัหาของตาจึงเป็นแหลง่ท่ีก่อให้เกิดการทดลองท่ีสําคญั (มทัธิว 6:22-23; ลกูา 11:34; 

1ยอห์น 2:16) ดงันัน้ สิง่ท่ีเราปลอ่ยให้ตาของเราเหน็ก่อให้เกิดและเปิดเผยให้เหน็ลกัษณะทางวิญญาณภายในของเรา 

 หลกัฐานทางโลกและตามศาสนาดงัท่ีกลา่วถงึใน คน้หาความบริสทุธ์ิ แสดงให้เหน็ว่า โทรทศัน์และภาพยนตร์แสดงความ

ชัว่มากจนการดสูิ่งเหล่านีล้ะเมิดหลกัการตามพระคมัภีร์ ความรุนแรงและเร่ืองเพศท่ีผิดศีลธรรมเป็นหวัข้อสําคญัในโทรทศัน์และ

ภาพยนตร์ นอกจากนี ้ยงัแสดงความชัว่ร้ายอ่ืนๆ อีกมากมาย (โดยปกติ ไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งชัว่) เช่น การแต่งกายท่ีไม่สภุาพ

เรียบร้อย การผิดศีลธรรม การสูบบุหร่ี การด่ืมเหล้า การโกหก ความเกลียดชัง การทําร้าย การสบถและการใช้ถ้อยคําท่ีไม่

เหมาะสม สิ่งเหล่านีทํ้าให้มนุษย์เป็นมลทิน (มัทธิว 15:18-20) นอกจากนี ้รายการทีวีและภาพยนตร์ยังมีคุณค่าน้อยหรือไม่มี

คณุคา่อะไรเลย เป็นการเสียเวลาท่ีมีคา่ของคริสเตียนไปอยา่งไมเ่หมาะสม (เอเฟซสั 5:16; โคโลสี 4:5) 

 นอกจากคําสอนเหล่านีแ้ล้ว เราสามารถใช้หลกัการเก่ียวกับเสรีภาพคริสเตียนท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 4 ได้ด้วย เม่ือเราใช้

หลกัการดงักลา่ว ก็เหน็ได้ชดัวา่เราควรจะหลีกเล่ียงโทรทศัน์และภาพยนตร์ (1) สิ่งเหลา่นีไ้ม่ได้ให้เกียรติแก่พระเจ้า แต่ให้เกียรติแก่

สิ่งชัว่ (2) สิ่งเหล่านีทํ้าลายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (3) สิ่งเหล่านีมี้อํานาจอย่างมากในการเป็นเจ้านายเหนือเรา (4) สิ่ง

เหลา่นีก้ลายเป็นสิง่ท่ีให้ผู้ อ่ืนสะดดุ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงลกูหลานของเราเอง  

 หลกัฐานใหม่ๆ ท่ีแสดงถึงผลเสียของโทรทศัน์และภาพยนตร์ปรากฏมากขึน้เร่ือยๆ และคริสเตียนท่ีระมดัระวงัเร่ืองความ

บริสทุธ์ิกลุม่อ่ืนๆ ได้เร่ิมท่ีจะแสดงความใสใ่จเก่ียวกบัสิง่ชัว่บนหน้าจอนี ้บทนีจ้ะกลา่วถงึสภาพการณ์บางอยา่งในช่วงปีหลงัๆ มานี ้

 

การค้นพบเพิ่มเตมิ 
∗ “Why Johnny can’t listen to the sermon” (ทําไมจอห์นน่ีไม่สามารถฟังการเทศนาได้) จากนิตยสาร Ministry ฉบบั

เดือนพฤษภาคม 1981 โทรทศัน์ทําให้ช่วงความสนใจของเด็กสัน้ลง โฆษณาสอนว่าปัญหาทกุอย่างสามารถแก้ไขได้และแก้ไขได้

อยา่งรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่ชีวิตบนทีวีเป็นภาพล้อเลียนชีวิตจริง 

∗ “Gays to the Fore, Cautiously” (ชาวรักร่วมเพศเผยตวัอย่างระมดัระวงั) จากนิตยสาร Time ฉบบัวนัท่ี 17 พฤษภาคม 

1982 ภาพยนตร์ใหม่ๆ  หลายเร่ืองนําเสนอเร่ืองการรักร่วมเพศเป็นวิถีชีวิตทางเลือกใหม ่และเป็นทางเลือกท่ีไมผิ่ด 

∗ “Warning from Washington” (คําเตือนจากวอชิงตนั) จากนิตยสาร Time ฉบบัวนัท่ี 17 พฤษภาคม 1982 National 

Institute of Mental Health (สถาบนัสขุภาพจิตแห่งชาติ) เขียนรายงานเก่ียวกบัการศกึษาเป็นเวลา 2 ปี ว่าพบหลกัฐานมากมาย

เก่ียวกบัความรุนแรงในทีวีทําให้เดก็มีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว 

∗ “What is TV Doing to America?” (ทีวีสง่ผลอย่างไรต่ออเมริกา) จาก U.S. News & World Report ฉบบัวนัท่ี 2 

สิงหาคม 1982 ครอบครัวชาวอเมริกาโดยเฉล่ียดทีูวี 6¾ ชัว่โมงต่อวนัในปี 1981 เทียบกบั 4½ ชัว่โมงในปี 1951 คนทัว่ไปจะดทีูวี
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ตัง้แต ่23 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (วยัรุ่น) จนถงึ 36½ ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (หญิงมีอาย)ุ เคเบิลทีวีมีภาพตัง้แต่การเปลือยกายเพียงบางสว่น

จนถงึการแสดงการมีเพศสมัพนัธ์ เกือบ 100,000 ครัวเรือนมีระบบส่ือสารสองทางท่ีจะสง่ภาพบ้านไปยงัคอมพิวเตอร์ทกุๆ 6 วินาที 

∗ “TV Violence: The Shocking New Evidence” (ความรุนแรงของทีวี:หลกัฐานใหม่ท่ีน่าตกใจ) จากนิตยสาร Reader’s 

Digest เดือนมกราคม 1983 การศึกษาแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของทีวีทําให้เกิดอนัตรายร้ายแรงและมีผลยาวนาน การ์ตนูท่ี

รุนแรงสง่ผลเสียอยา่งแน่นอน ทีวีทําให้ความอดกลัน้ลดลง ทีวีทําให้มีพฤติกรรมตอ่ต้านสงัคม และทีวีทําให้ผลการเรียนแย ่

∗ “As TV Violence Grows, the Campaign Against It Alters Course” (เม่ือความรุนแรงในทีวีเพิ่มขึน้ โครงการต่อต้าน

ความรุนแรงเปล่ียนทิศทาง) จาก นิตยสาร Christianity Today ฉบบัวนัท่ี 25 พฤศจิกายน ปี 1983 National Coalition on 

Television Violence (กลุม่ตอ่ต้านความรุนแรงในโทรทศัน์แหง่ชาติ) สนบัสนนุกฎหมายกําหนดให้เครือข่ายทีวีออกอากาศคําเตือน

เก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากความรุนแรงในทีวี The American Medical Association (สมาคมแพทย์อเมริกา) ยืนยนัว่า

ความรุนแรงในทีวีเป็นอนัตรายต่อวยัรุ่นอเมริกาและต่ออนาคตของสงัคมเรา ซี เอเวอร์เร็ต คปู ผู้ อํานวยการสํานกังานสาธารณสขุ 

วิจารณ์เก่ียวกบัความรุนแรงในทีวีอย่างเปิดเผย เหมือนเช่นผู้ ดํารงตําแหน่งก่อนๆ หน้านัน้ สถาบนัสขุภาพจิตแห่งชาติกล่าวว่า ทีวี

เป็นสถาบนัทางสงัคมสําคญัอย่างหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัครอบครัว คริสตจกัร และโรงเรียน The Coalition for Better Television 

(กลุม่ความร่วมมือเพ่ือโทรทศัน์ท่ีดีกวา่) ตอ่ต้านความไร้ศีลธรรมท่ีมีอยูม่ากมายบนโทรทศัน์ 

∗ “Children Spend More Time Before TV Than in Classroom” (เด็กใช้เวลาอยู่หน้าโทรทศัน์มากกว่าห้องเรียน) จาก 

องค์การข่าว UPI ของ Korea Times ฉบบัวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 1983 เดวิด เพิร์ล หวัหน้าสาขาวิจยัพฤติกรรมวิทยาของสถาบนั

สขุภาพจิตแห่งชาติกลา่วว่า พ่อแม่ประเมินเวลาท่ีลกูของตนดทีูวีและประเภทของรายการทีวีต่ําเกินไป เดก็อเมริกาโดยเฉลี่ย อาย ุ

9-12 ปี ใช้เวลา 1,000 ชัว่โมงตอ่ปีในชัน้เรียน แตใ่ช้เวลาดทีูวี 1,340 ชัว่โมงตอ่ปี เม่ืออายไุด้ 18 ปี เด็กจะใช้เวลา 11,000 ชัว่โมงใน

ห้องเรียน แต ่22,000 ชัว่โมงหน้าทีวี 

∗ ศีลธรรมในโทรทศัน์เส่ือมทรามลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ในช่วงสองสามปีท่ีผ่านมา นิตยสาร Times กล่าวถึง “ครัง้

แรก” บนหน้าจอ ได้แก่ การแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจการรักร่วมเพศ การร่วมประเวณีในครอบครัว การล่วงประเวณีและการ

แปลงเพศเป็นครัง้แรก และโฆษณาโทรทศัน์แสดงผู้หญิงท่ีเปลือยกายลอ่นจ้อนเป็นครัง้แรก 

 

“ทาํให้นิสัยการดทวีีเช่ืองู ” 
 เควิน เปรอตต้า บรรณาธิการผู้จดัการของ Pastoral Renewal นิตยสารท่ีออกเป็นประจําทกุเดือนสําหรับผู้ รับใช้ท่ีเป็นผู้

ประกาศ1 เขียนหนงัสือซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง ปกหลงัของหนังสือกล่าวว่า “การแสดงความไร้ประโยชน์ เพศและความรุนแรง

อย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งท่ีน่าเศร้าสําหรับคริสเตียน และมีการกลา่วถึงความเส่ือมโทรมของเนือ้หาในโทรทศัน์ ใน Taming the TV 

Habit (ทําให้นิสยัการดทีวีเชื่องู ) เควิน เปรอตต้า กล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่งเช่นกนั นัน่คือ บทบาทสําคญัของโทรทศัน์ในบ้าน เขา

ชีใ้ห้เหน็วา่ ‘ไมใ่ช่ส่ิงท่ีคณุด ูแตเ่ป็นการทีค่ณุด’ู เขาอ้างเหตผุลอยา่งน่าฟังวา่การดโูทรทศัน์อย่างมากทําให้เกิดผลท่ีร้ายแรงและเป็น

ภยัต่อครอบครัวคริสเตียน เพราะโทรทศัน์กดัเซาะพฒันาการทางปัญญาและสงัคมของเด็ก ทําลายอํานาจของพ่อแม่ และทําให้

ความสมัพนัธ์ในครอบครัวแตกแยกออก” เปรอตต้าศกึษาบทความและการศกึษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิน้ และได้ข้อสรุปดงันี ้

(1) โทรทศัน์เป็นขโมยปลน้เวลาไป ชาวอเมริกาโดยทัว่ไปดทีูวี 50,000 ถึง 75,000 ชัว่โมงในช่วงชีวิตหนึ่ง ซึง่เท่ากบั 5-8 

ปีของชีวิต ครอบครัวชาวอเมริกาโดยทัว่ไปเปิดทีวีไว้มากกวา่ 7 ชัว่โมงตอ่วนั 

(2) การดูโทรทศัน์แทนทีกิ่จกรรมทีสํ่าคญักว่าอืน่ๆ มากมาย การดโูทรทศัน์เปล่ียนแปลงการจดัการเวลาในศตวรรษท่ี 20 

เข้ามาแทนท่ีการพูดคุย การจัดการแก้ไขปัญหา การอ่าน การคิด การอธิษฐานและการพิจารณาไตร่ตรอง การดูทีวีทําลาย

ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า ครอบครัว คริสตจกัรและเพ่ือนบ้านเป็นอย่างมาก เป็นการหนีจากปัญหา เช่น ความตึงเครียดและความ

เหงา โดยไม่ให้ทางแก้ปัญหาท่ีแท้จริง การดทีูวีมีฤทธิเหมือนยาเสพติด์  ดงัท่ีมารี วินน์ อธิบายไว้ในหนงัสือ The Plug-In Drug 

(ยาเสพติดแบบเสียบปลัก๊) เด็กๆ เป็นผู้ชมตวัยงและการดทีูวีมากๆ นีส้่งผลกระทบในทางลบต่อทกัษะการอ่าน การเรียนรู้ทาง
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ปัญญา ผลการศึกษาโดยรวม และการอบรมจากพ่อแม่ เปรอตต้าสรุปว่า “การลงทนุอย่างมากของเราในการชมโทรทศัน์เป็นการ

สิน้เปลืองเวลาเป็นอยา่งมาก เป็นการทําธุรกิจท่ีแย.่...เราจําเป็นต้องใช้เวลาของเรากบัสิง่ท่ีมีความสําคญัในชีวิตของเรามากขึน้”2 

(3) โทรทศัน์เป็นประสบการณ์ที่ว่างเปล่า โทรทศัน์ไม่ใช่การผ่อนคลายท่ีแท้จริง เพราะรูปแบบการผ่อนคลายท่ีดีท่ีสดุ

ไม่ใช่การไม่เคล่ือนไหวเลย แต่เป็นการมีส่วนร่วมกิจกรรมท่ีต่างออกไป โทรทัศน์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีได้จากการผ่อนคลาย

รูปแบบอ่ืนๆ เช่น การออกกําลงักาย การอ่านหนงัสือหรือการไตร่ตรอง การเปล่ียนฉากอยู่เสมอทําให้ผู้ชมไม่สามารถใช้ความคิด

สร้างสรรค์ได้ แต่ตามความเร็วของรายการไป ผู้ชมกล่าวว่ารู้สึกอ่อนแอ เฉ่ือยชา ซึมเซา เหงา ไม่มีสมาธิ และไม่รู้สึกท้าทาย แต่

ยงัคงดูต่อไปแม้ว่าความเพลิดเพลินจะหมดไปแล้วก็ตาม การดูทีวีก่อให้เกิดสภาพเฉ่ือยชา เหมือนเช่นการฝันกลางวนั ผู้ชมถูก

ชกัชวนได้ง่าย แต่ความสามารถในการประมวลผลข้อมลูและความสามารถในการคิดน้อยลง (หมายเหต:ุ เม่ือพิจารณาถึงเนือ้หา

ของรายการทีวี ข้อเทจ็จริงนีแ้สดงให้เหน็วา่ทีวีเป็นสิง่ท่ีทําลายทางฝ่ายวิญญาณเป็นอยา่งมาก) 

(4) โทรทศัน์เป็นอนัตรายต่อการคิด ด้วยลกัษณะของทีวีแล้ว ทีวีเน้นบุคลิกลกัษณะแต่เพียงผิวเผิน ต่ืนเต้น มีชีวิตชีวา

และอยูเ่พียงลําพงั ไมก่่อให้เกิดความคิดท่ีมีเหตผุล ลดระยะเวลาความสนใจ เพิ่มระดบัของการกระตุ้นท่ีจําเป็นต่อการดงึดดูความ

สนใจและรักษาความสนใจนัน้ไว้ มีอิทธิพลต่ออารมณ์ต่างๆ มากกว่าสติปัญญา ทีวีเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบไม่มีความ

กระตือรือร้น 

(5) โทรทศัน์เข้าส่จิตใจอย่างมีพลงัแู ละอนัตราย ผู้ชมดรูายการโทรทศัน์แล้วถือว่าเป็นจริง หลายคนเช่ือว่าตวัละครทีวี

เป็นคนท่ีมีชีวิตจริง ทีวีได้รับอํานาจอนัย่ิงใหญ่จากความรู้สกึตามสญัชาตญาณของเราท่ีว่า “การมองเห็นคือการเช่ือ” เป็นครัง้แรก

ในประวติัศาสตร์ท่ีคนกลุ่มใหญ่ใช้เวลา 5-8 ปีของชีวิตกบักลุ่มผู้จดัทํารายการ ตลอดทัง้ชีวิตของคนเหล่านี ้พวกเขาเห็นโลกผ่าน

สายตาของผู้ อ่ืน โดยให้ภาพความจริงของทีวีเข้าสูจิ่ตใจของตน ไม่ต้องสงสยัเลยว่า การกระทํานีส้ง่ผลกระทบอย่างมากต่อบคุคล

และสงัคมโดยรวม 

(6) โทรทศัน์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางลบ วัตถุประสงค์หลกัของทีวีไม่ใช่เพ่ือความบันเทิงแต่เพ่ือกระตุ้นความ

ต้องการ ทีวีกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าว นกัวิจยัทกุคน ไมว่า่จะมีความเช่ือทางศีลธรรมเช่นไร เหน็พ้องกนัวา่ทีวีเป็นสิ่งกระตุ้นทางเพศ 

การศึกษาเม่ือเร็วๆ นี ้แสดงให้เห็นว่าอตัราของกิจกรรมทางเพศนอกเหนือการแต่งงานกบักิจกรรมทางเพศภายในการแต่งงานใน

ช่วงเวลาท่ีมีผู้ ชมมากสุดคือ 11 ต่อ 1 ละครโทรทัศน์ทําลายครอบครัวและแสดงให้เห็นว่าความบาปเป็นพฤติกรรมปกติ ทีวี

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและให้ตวัแบบบทบาทใหม่ ทีวียกย่องแนวความคิดในกลุม่คนชัน้สงูบางกลุม่และเปล่ียนแนวความคิดนี ้

ไปยงัสงัคมโดยรวม กลุม่ยอ่ยๆ มีแนวโน้มท่ีจะเสียมมุมองของตนไป 

 “ในหลายทาง รายการโทรทศัน์พยายามทําให้ความคิดของเรากว้างขึน้ เพ่ือท่ีเราจะยอมรับมมุมองและพฤติกรรมท่ีเรา

เคยถือว่าไม่เป็นท่ียอมรับ ทําให้เราไม่รู้สึกอะไรกับรูปแบบทางสงัคมท่ีเราเคยเห็นว่าผิดและไม่ยอมรับ โทรทัศน์ทําให้เกิดการ

ตอบสนองเช่น ‘เออ สิ่งท่ีเราเคยคิดมาตลอดเวลาว่าถกูต้องไม่ใช่สิ่งท่ีถกูต้องสําหรับทกุคน อย่างน้อยก็ในวนันีแ้หละ และสิ่งท่ีเรา

เคยคิดว่าผิดอาจจะถกูสําหรับบางคนก็ได้ สิ่งท่ีเราเคยเหน็ว่าแย่มากอาจจะไม่แย่นกั เราคงจะต้องยอมรับและพยายามท่ีจะอยู่กบั

สิง่นีใ้ห้ได้’ และในท่ีสดุโทรทศัน์ก็ทําให้เราทําสิง่ท่ีเราควรจะยบัยัง้ตนเองไมใ่ห้ทํา” 3 

(7) การมองโลกที่โทรทศัน์นําเสนอเป็นส่ิงที่อนัตรายมาก เช่น ทีวีสอนอย่างฉลาดว่าเร่ืองเพศเป็นรากของทุกสิ่งและ

รูปแบบของพฤติกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งท่ียอมรับได้ คนทัง้หลายเช่ือว่าทีวีแสดงสิ่งท่ีโลกเป็นอยู่ ด้วยวิธีนี ้ทีวีจึงสนบัสนนุการปฏิบติั

ตาม “ทางหลกั” เช่น ทีวีทําให้คนหนุ่มสาวไมพ่อใจกบัการไมมี่ประสบการณ์ทางเพศ โดยทําเหมือนกบัวา่ทกุคนมีประสบการณ์นัน้ 

(8) ทีวีไม่เหมาะสมสําหรับคริสเตียน ทีวีละเลยพระเจ้าอย่างสิน้เชิง โดยให้ความสนใจอย่างมากกบัสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้ 

ไมใ่ช่พระผู้สร้าง ทีวีทําให้เกิดความสบัสนในเร่ืองทางศีลธรรมอยูเ่สมอ แสดงถึงการโต้เถียงกนัเก่ียวกบัสถานการณ์ทางศีลธรรม ไม่

แสดงถึงแนวความคิดเก่ียวกบัความบาป “การใช้เวลาหลายชัว่โมงดโูทรทศัน์เป็นการไม่รักพระเจ้า...เราเข้าเป็นหนึ่งกบัรูปลกัษณ์

และข้อความของวฒันธรรมหนึง่อยา่งเตม็ใจ เราเร่ิมด้วยการผอ่นคลาย แตจ่บลงด้วยการรักโลก ปัญหาสว่นหนึง่คือว่าเราเสียความ

เข้าใจวา่จิตใจของเราเปราะบางเพียงใดตอ่อิทธิพลต่างๆ ของโลกนี ้คริสเตียนจํานวนมากในอดีตจะตกตะลงึกบัการท่ีเราเปิดใจเรา
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ต่อโลกโทรทศัน์อย่างไม่ใสใ่จอย่างแน่นอน”4 มลัคอม มจัเจอร์ริดจ์ นกัเขียนคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงได้วิจารณ์การดทีูวีไว้อย่างจริงจงั 

โดยกลา่ววา่ทีวีก่อให้เกิดการสร้างและการนมสัการรูปเคารพ ซึง่เป็นการละเมิดธรรมบญัญติัข้อท่ีสอง 

(9) ในอนาคต โทรทศัน์จะมีผลกระทบต่อสงัคมของเรามากย่ิงข้ึน เนือ่งจากความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี เช่น วิดีโอเทป

และเคเบิลทีวี ภาพลามกจะเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก ตอนนีว้ิดีโอเทปท่ีวางขายทัว่ไปประมาณ 25-50% เป็นเรตเอก็ซ์๙ 

(10) การใชที้วีใหเ้กิดประโยชน์หรือควบคมุอิทธิพลของทีวีในชีวิตของเราเป็นส่ิงทีย่ากมาก ต่อไปนีเ้ป็นเหตผุลห้าประการ

ว่าทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ ทีวีดึงดดูใจ การดทีูวีง่ายกว่าทําสิ่งอ่ืนๆ ทีวีนําไปสูจิ่ตใจท่ีเฉ่ือยชา เราประเมินความสามารถของเราในการ

เอาชนะอิทธิพลชัว่ของทีวีสงูเกินไป และการตอบโต้อิทธิพลของทีวีโดยการพดูคยุกนัในครอบครัวเป็นสิง่ท่ีจํากดัมาก 

 เปรอตต้า เสนอวิธีแก้ไขดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่ กลบัใจใหม ่ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือในการเอาชนะ และติดต่อกบัคริสเตียนท่ี

ให้ความช่วยเหลือได้ เขาเห็นชอบกบับางคนท่ีจํากดัการดทีูวีหนึ่งชัว่โมงต่อวนัหรือสองถึงสามชัว่โมงต่อวนั แต่กลา่วว่าบางคนควร

จะหยุดดูเลย “การเลิกดูทีวีไปเลยนัน้ดีกว่าท่ีจะใช้เวลาจํานวนมาก มากจนเกือบจะเกินความต้องการของเรา ตะลึงงันอยู่หน้า

หน้าจอ ให้เพ่ือนคิดวา่เราประหลาดยงัมีกวา่ให้ชีวิตของเราอยูใ่ต้อํานาจของเจ้านายท่ีเป็นเคร่ืองไฟฟ้า” 5 

 

“การเผาหนังสือ” 
 คาล โธมสั นกัหนงัสือพิมพ์และรองประธานของบริษัท Moral Majority, Inc, เขียนหนงัสือ Book Burning (การเผา

หนงัสือ) ซึ่งกล่าวถึงวิธีต่างๆ ท่ีสงัคมของเราใช้เพ่ือตรวจสอบคณุค่าคริสเตียน บทหนึ่งกล่าวถึงโทรทศัน์และมีข้อเตือนใจท่ีสําคญั

ดงัตอ่ไปนี ้6 

∗ ผู้ผลิตรายการน้อยกว่า 200 รายในฮอลลีวดูและนิวยอร์กตดัสินว่าสหรัฐฯ ทัง้ประเทศจะได้ชมอะไรบนเครือข่ายโทรทศัน์ 

เบน สไตน์ นกัเขียนของฮอลลีวดูและนกัเขียนคอลมัน์หนงัสือพิมพ์ บรรยายถงึกลุม่คนบนัเทิงนีว้า่เป็นพวกเห็นตวัเองเป็นใหญ่ นิยม

วตัถสุิง่ของและสําสอ่นทางเพศ 

∗ ตามท่ีสเตนได้กล่าวไว้เพิ่มเติม กลุ่มคนบนัเทิงนีส้่วนใหญ่เห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งท่ีไม่เป็นภยั นํามาปฏิบติัไม่ได้หรือแปลก

ประหลาด เม่ือมีเร่ืองเก่ียวกบัผู้สอนศาสนา ก็จะแสดงออกมาเป็นคนท่ีไม่สมจริง อ่อนแอ หรือสดุโต่ง ไม่มีตวัละครใดท่ีได้รับการ

กระตุ้นด้วยความรู้สกึทางศีลธรรมให้ทําสิง่ท่ีสําคญั 

∗ นิตยสาร TV Guide ปี 1981 ฉบบัหนึ่งมีชดุบทความเร่ือง “The Gay Lobby in Hollywood” (อิทธิพลชาวรักร่วมเพศใน

ฮอลลีวูด) กล่าวว่า ผู้บริหารเครือข่ายได้ส่งบทละครท่ีเก่ียวกับการรักร่วมเพศไปให้ตวัแทนท่ีเป็นพวกรักร่วมเพศตรวจสอบ คน

เหล่านีมี้อํานาจยบัยัง้บทละครได้ถ้าบทละครนัน้ไม่ได้แสดงการรักร่วมเพศออกมาในทางท่ีดี หากว่าคริสเตียนท่ีระมดัระวงัเร่ือง

ความบริสทุธิจะ์ พยายามทําอยา่งนัน้บ้างจะเป็นอยา่งไร 

∗ “โทรทศัน์ช่วงเวลาท่ีมีคนดมูากท่ีสดุเป็นการแข่งขนัว่าเครือข่ายใดจะอดัเร่ืองเพศและความรุนแรงลงไปในเวลาสามสิบ

นาทีได้มากท่ีสดุ...ยากท่ีจะพบว่ามีภาพครอบครัวทัว่ไป (ในศตวรรษท่ีย่ีสิบ) การกลา่วถึงความดีหรือคณุค่าท่ี ‘ถกูต้อง’ ในทีวี ทัง้นี ้

ยงัไมต้่องพดูถงึการไมอ้่างถงึพระเจ้าอยา่งหม่ินประมาท 

∗ การศกึษาหนึ่งของโรงเรียนนกัข่าวแสดงให้เห็นว่ามีการลว่งประเวณีเฉล่ียประมาณ 2 ครัง้ต่อชัว่โมงในละครโทรทศัน์ช่วง

กลางวนั 

∗ คนอย่างน้อย 29 คนยิงตนเองเพราะพยายามเลียนแบบฉากรัสเชียน รูเร็ท๑๐ ในภาพยนตร์เร่ือง The Deer Hunter 

หลงัจากชมภาพยนตร์ดงักลา่วจากทีวี 

                                                           
๙ ภาพยนตร์เรตเอกซ์เป็นภาพยนตร์ท่ีห้ามเด็กอายต่ํุากว่า 18 ชม เพราะมีเร่ืองเพศหรือความรุนแรง 
๑๐ เกมท่ีผู้ เลน่แตล่ะคนผลดักนัใช้ปืนพกใสล่กูกระสนุหนึ่งลกู ป่ันลกูโม ่แล้วจ่อปากกระบอกปืนท่ีขมบัแล้วยิง 
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∗ “โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ เม่ือเปิดแล้ว ก็ปิดได้ยาก หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกบัเนือ้หาของรายการบาง

รายการ แตก็่เปิดทิง้ไว้เพราะเหน่ือยเกินกวา่จะท่ีจะทําอยา่งอ่ืน หรือเพราะเหน็วา่เป็นสิง่น่าสนใจ” 

∗ โธมสัสรุปวา่ คริสเตียนสามารถหยดุดทีูวีไปได้เลย แตเ่ขาอยากท่ีจะเปล่ียนแปลงเนือ้หามากกวา่ 

 น่าเศร้าท่ีเป็นไปได้ยากมากท่ีเราจะสามารถชกัจงูโลกให้ขจดัสิง่สกปรกออกไปจากทีวีมากพอท่ีจนเป็นประโยชน์ท่ีจะด ูไม่

วา่เหตใุดก็ตาม ถ้าเราคอยให้ทีวีเปล่ียนมาเป็นสิง่ท่ีเหมาะสําหรับคริสเตียน ทางเลือกของเราในตอนนีคื้อการหยดุดทีูวีไปเลย 

 

ภาพยนตร์ 
 ในปี 1938 จอห์น อาร์ ไรซ์ ผู้ ใช้ชีวิตตามพระคมัภีร์อย่างเคร่งครัดและไม่มีสงักดัอยู่คณะหนึ่งคณะใด เขียนหนงัสือช่ือ 

What is Wrong with the Movies? (ภาพยนตร์ผิดตรงไหน) ซึง่มีเนือ้หาตามคําเทศนาของเขาเร่ือง “The Sins of the Movies” 

(ความบาปของภาพยนตร์) ในบทนําของฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 19 ไรซ์กล่าวว่าเขาได้ตรวจสอบภาพยนตร์ด้วยตนเองอีกครัง้เพ่ือดวู่าคํา

คดัค้านเดิมนัน้ยงัมีผลหรือไม่ เขาสรุปว่า “ภาพยนตร์ท่ีดีท่ีสดุยงัคงแย่ อิทธิพลของภาพยนตร์เป็นสิ่งท่ีไร้ศีลธรรมและไม่เหมาะ

สําหรับคริสเตียน และคริสเตียนไมค่วรไปยุง่กบัภาพยนตร์เลย” 7 

 ไรซ์ ไม่เห็นด้วยกบัสิ่งชัว่ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ อนัได้แก่ วิถีชีวิตท่ีผิดศีลธรรมของดารา (ผู้กลายเป็นตวัอย่างบทบาท

และวีรบรุุษในสงัคมของเรา) ยาสบู การพนนั เพศ อาชญากรรม และเร่ืองความรักท่ีผิดศีลธรรม เขากลา่วว่าผู้ผลิตสร้างภาพยนตร์

เพราะความโลภและช่ือเสียงในทางท่ีไม่ดี โดยไม่มีรู้สกึรับผิดชอบต่อสงัคมและศีลธรรม ไรซ์ กลา่วว่าภาพยนตร์สอนและสนบัสนนุ

อาชญากรรม เหน็ด้วยกบัความบาป สอนและกระตุ้นตณัหา ทําลายความดีและสง่ผลให้เกิดการกระทําผิดกฎหมาย 

 ในการตอบโต้กบัผู้ ท่ีไมเ่หน็ด้วย เขาชีใ้ห้เหน็วา่ (1) ภาพยนตร์บางเร่ืองไม่เลวร้าย เช่น ภาพยนตร์สําหรับเด็ก แต่ถ้าเรานํา

เดก็ไปชมภาพยนตร์ เราจะทําให้เดก็ไมมี่ความยบัยัง้ในการชมภาพยนตร์ท่ีไมดี่ (2) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีไปชมภาพยนตร์ทกุคนจะทําความชัว่ท่ี

ภาพยนตร์นัน้ส่งเสริม แต่ผู้ชมจํานวนมากไดร้ับอิทธิพลให้ทําสิ่งชัว่จนเราควรจะหลีกเล่ียงภาพยนตร์ทกุประเภท (3) จะเป็นการดี

ถ้าเราสามารถเปล่ียนแปลงภาพยนตร์ทัง้หมดได้ แตเ่ราจะไมมี่วนัทําได้ 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักรยุคแรก 
 เน่ืองจากโทรทศัน์และภาพยนตร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ในศตวรรษท่ี 20 เราไม่พบข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองเหล่านีใ้นประวติัศาสตร์

คริสตจกัรสมยัก่อน อยา่งไรก็ตาม น่าสนใจวา่คริสเตียนสมยัแรกนัน้หลีกเล่ียงการไปโรงละครของชาวโรมด้วยเหตผุลเช่นเดียวกบัท่ี

เราไม่ดทีูวีและภาพยนตร์ ในเวลาก่อนหน้าสมยัคอนสแตนติน คริสเตียนถกูห้ามไม่ให้ “ไปโรงละครท่ีซึง่มีการแสดงลามกและเยาะ

เย้ยความเช่ือ” 8 “ผู้ นําคริสเตียนกลา่วโทษโรงละครอย่างไม่ลงัเลใจเพราะความลามกและการหน้าซ่ือใจคดท่ีเก่ียวข้องกบัโรงละคร

นัน้” 9 

 เทเชียน กล่าวไว้ในหนงัสือ Address to the Greeks (เขียนถึงชาวกรีก) ว่านกัแสดง [ชาย] “มีความอ่อนช้อยมาก

จนเกินไปและประพฤติตวัเหมือนผู้หญิงเป็นอย่างมาก...เป็นพวกถือโชคลาง กล่าวร้ายการกระทําดี แสดงการฆาตกรรม เล่าเร่ือง

การล่วงประเวณี เก็บกกัความบ้าคลัง่...แต่คนเหล่านีก้ลบัได้รับการสรรเสริญจากทกุคน แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมรับการหลอกลวง การ

ขาดความเคารพ การปฏิบติัของเขาทกุประการ...แต่ท่านกลบัถกูครอบงําโดยคนเหล่านี.้...พวกเขากล่าวคําหยาบคายในนํา้เสีย

สะเทือนอารมณ์ และกระทําการท่ีไม่เหมาะสม บตุรสาวของท่านและบตุรชายของท่านดคูนเหล่านีใ้ห้บทเรียนในการลว่งประเวณี

บนเวที”10 

 ธีโอฟีลสั เตือนไมใ่ห้มีสว่นในการละคร “โดยเกรงวา่ตาและหขูองเราจะเป็นมลทินไป เพราะมีสว่นในการแสดงเหลา่นี”้ 11 

 ใน Exhortation to the Heathen (คําตกัเตือนแก่คนไม่เชือ่) เคลเมนท์ ชาวเมืองอเลก็ซานเดรีย สอนหลกัการบางอย่าง

เม่ืออธิบายถงึภาพเขียนและรูปปัน้ท่ีสกปรกในสงัคมของเขา “ท่านไม่ละอายในสายตาของทกุคนท่ีมองดกูารแสดงออกถึงความมกั

มากในกามทุกรูปแบบในท่ีสาธารณะ...หูของท่านเส่ือมทราม ตาของท่านทําการล่วงประเวณี ท่าทางของท่านทําการชู้ ” 12 ใน
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หนงัสือ The Instructor (ผู้สอน) ซึง่เขียนขึน้เพ่ือผู้ ท่ีเช่ือใหม่ เคลเมนท์เตือนว่า “เราจะต้องหลีกเล่ียงจากสิ่งท่ีน่าอบัอายต่อห ูทัง้

คําพดูและสายตา...อย่า...ดลูะครท่ีเต็มไปด้วยคําหยาบคายและการนินทามากมาย มีการกระทําชัว่ใดบ้างท่ีไม่แสดงออกในโรง

ละคร และถ้อยคําท่ีไมน่่าละอายใดบ้างท่ีไมไ่ด้แสดงออกมาโดยตวัตลกท่ีหยาบ” 13 

 เทอร์ทเูลียน แสดงการคดัค้านโรงละครในบทความของเขา The Shows (การแสดง) ว่า “เราได้รับคําสัง่ให้หลีกเล่ียงสิ่งท่ี

ไมส่ภุาพเรียบร้อย...มิใช่หรือ ด้วยเหตนีุ ้เราจงึแยกจากโรงละคร สถานท่ีอนัเป็นท่ีเฉพาะของความไม่สภุาพเรียบร้อย ท่ีซึง่ไม่มีสิ่งใด

มีช่ือเสียงดี แต่มีช่ือเสียงไม่ดี...ถ้าเราต้องเกลียดชงัสิ่งท่ีไม่สภุาพเรียบร้อยทัง้หมดไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ถกูต้องหรือท่ีจะได้ยินสิ่งท่ีเรา

จะต้องไม่พดู...ในทํานองเดียวกนั ถกูต้องหรือท่ีจะมองดสูิ่งท่ีน่าอบัอายท่ีจะทํา สิ่งท่ีทําให้มนษุย์เป็นมลทินท่ีออกมาจากปากของ

เขาจะไม่ถือว่าเป็นว่ามลทินหรือเม่ือสิ่งเหล่านัน้เข้าไปในตาและหขูองเขา เพราะตาและหเูป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัวิญญาณโดยตรง 

และจะบริสทุธิได้อย่างไรเม่ือ์ ผู้ รับใช้ [ตาและหเูป็นผู้ รับใช้วิญญาณ] นัน้ไม่บริสทุธ์ิ...ถ้าโศกนาฏกรรมและสขุนาฏกรรมมีการหลัง่

เลือดและมัว่โลกีย์ ผู้ ก่ออาชญากรรมและตณัหาท่ีหยาบคายและผิดศีลธรรม ก็ทําให้เราจดจําในสิ่งท่ีโหดร้ายหรือเลวทรามเหล่านี ้

ด้วย สิ่งท่ีท่านไม่ยอมรับในการกระทํา ท่านจะต้องไม่ยอมรับในคําพดู” 14 ในบทความนี ้เทอร์ทเูลียนเช่ือมโยงสภาพจริงของหญิงค

ริสเตียนท่ีไปโรงละครและถูกวิญญาณสกปรกสิง ในเวลานัน้เม่ือวิญญาณถูกว่ากล่าวและไล่ออกมา วิญญาณได้กล่าวว่า “เรา

กระทําอยา่งถกูต้องท่ีสดุ เพราะเราพบหญิงนัน้ในอาณาเขตของเรา” 15 

 ไซเปรียน กล่าวโทษอาชญากรรม การเป็นชู้  การมีเพศสมัพนัธ์ในครอบครัว การ [ท่ีผู้ชาย] มีท่าทางเหมือนผู้หญิง และ

การรักร่วมเพศท่ีแสดงออกในบทละครและละครใบ้ เขากล่าวว่า “คนทัง้หลายเรียนรู้เก่ียวกับการเป็นชู้ เม่ือได้เห็น และเม่ือคนท่ี

ต้องการทําชัว่ได้รับอนญุาตจากคนทัง้หลายให้ทําชัว่ เม่ือหญิงท่ีมีสามีแล้วซึง่สภุาพเรียบร้อย กลบักลายเป็นผู้ ท่ีไม่สภุาพเรียบร้อย

... ช่างน่าละอายเสียจริงท่ีมีผู้ชม [นกัแสดงชายท่ีแต่งกายเป็นหญิง] และชมด้วยความพอใจ” ไซเปรียน สอนว่านกัแสดงท่ีหนัมา

เช่ือพระคริสต์ไมส่ามารถทําการแสดงหรือสอนการแสดงได้อีกตอ่ไป 

 บทความหนึง่ท่ีคาดว่าไซเปรียนเป็นผู้ เขียนมีคําสอนต่อไปนี ้“ข้อพระคมัภีร์สัง่ห้ามว่าอย่างไร แน่นอนว่าสัง่ห้ามไม่ให้มอง

ในสิ่งท่ีห้ามไม่ให้กระทํา...ผู้ ท่ีอยู่ในคริสตจักรท่ีขบัไล่ผีมารแต่มีความยินดีในการแสดงในท่ีสาธารณะช่างน่าละอายใจจริงๆ ...

ข้าพเจ้ากระดากใจท่ีจะกลา่วสิ่งท่ีได้พดูไป ข้าพเจ้ารู้สกึกระดากใจย่ิงกว่านัน้ท่ีจะกล่าวโทษสิ่งท่ีมีผู้กระทํา กลอบุายในการโต้เถียง 

การนอกใจของผู้ ท่ีเป็นชู้  ความไม่สภุาพเรียบร้อยของผู้หญิง ตลกหยาบคาย ผู้ เกาะคนอ่ืนกินท่ีสกปรก แม้แต่หวัหน้าครอบครัวเอง 

บางครัง้โง่เขลา บางครัง้หยาบคาย แต่ในทุกครัง้ ไม่ฉลาด ในทุกครัง้ ไม่สุภาพเรียบร้อย...แม้ว่าจะไม่ใช่อาชญากรรม แต่เป็น

ลกัษณะท่ีไม่ไร้ค่าท่ีสดุและไม่เหมาะสมกบัผู้ เช่ือ...คริสเตียนท่ีมีความสตัย์ซ่ือควรจะหลีกเล่ียงสิ่งเหล่านี ้ดงัท่ีข้าพเจ้ากล่าวไปแล้ว

อยู่บ่อยครัง้ การแสดงนัน้ไร้ประโยชน์ ชัว่ร้าย ดหูม่ิน ตาของเราและหขูองเราควรจะได้รับการปกป้องจากสิ่งเหล่านี ้เราคุ้นเคยกบั

สิง่ท่ีเราได้ยินและสิง่ท่ีเราเหน็อยา่งรวดเร็ว”18 

 แลค็ทานทิอสัเขียนเก่ียวกบั “อิทธิพลท่ีเป็นอนัตราย [และ] เลวร้ายของเวที...เน่ืองจากเนือ้หาของสขุนาฏกรรมทําให้หญิง

พรหมจารีอบัอาย หรือเป็นเร่ืองความรักของหญิงโสเภณี...ในทํานองเดียวกนั เร่ืองราวโศกนาฏกรรมแสดงถึงการฆ่าพ่อแม่และการ

มีเพศสมัพนัธ์ในครอบครัวของกษัตริย์ และแสดงถึงอาชญากรรมท่ีโศกเศร้า และอาการท่ีไม่สภุาพเรียบร้อยของผู้แสดงยงัส่งผล

อ่ืนๆ อีก ทัง้สอนและกระตุ้นตณัหา...ทําไมข้าพเจ้าถึงต้องกล่าวถึงนกัแสดงละครใบ้ ผู้ส่งผลลบ โดยสอนเร่ืองการมีชู้ เม่ือแสดง...

ชายหนุ่มและหญิงพรหมจารีจะทําอย่างไร เม่ือเห็นสิ่งเหล่านีโ้ดยปราศจากความอบัอาย และเป็นสิ่งท่ีทกุคนมองดูอย่างเต็มใจ 

พวกเขาถกูห้ามไม่ให้ทําสิ่งท่ีสามารถทําได้และได้รับการยัว่ยดุ้วยตณัหาซึง่ได้รับการกระตุ้นเป็นพิเศษด้วยการมองเห็น...และพวก

เขาเห็นด้วยกบัสิ่งเหล่านี ้เม่ือพวกเขาหวัเราะและด้วยความชัว่ท่ีติดกบัสิ่งเหล่านี ้เม่ือกลบัถึงบ้าน พวกเขาเส่ือมทรามลงกว่าเดิม 

และไม่เพียงแต่เด็กชายเท่านัน้ท่ีไม่จําเป็นต้องทําสิ่งชัว่ก่อนถึงวยัอนัควร แต่ชายท่ีมีอายดุ้วย ไม่ควรจะทําบาปเหล่านัน้เลยเพราะ

อายขุองตน” 19 
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 จอห์น คริสโอสตมัเทศนาไม่เห็นด้วยกับละครตลกและละครใบ้ซึ่งเป็นท่ีนิยม แม้หลงัจากอาณาจกัรโรมเป็นคริสเตียน 

(เพียงในนาม) ก็ตาม21 

 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักรในเวลาต่อมา 
 คาลวินนิสต์ยคุแรกๆ ห้ามการไปโรงละคร กลุ่มเพียวริทนัในองักฤษศตวรรษท่ี 17 ปิดโรงละครเม่ือมีอํานาจขึน้มา เพราะ

เห็นว่าโรงละครหยาบคายและกระตุ้นเนือ้หนงั พวกเขายงักล่าวอีกว่านกัแสดงหญิงส่วนใหญ่เป็นหญิงโสเภณี จอห์น ฟิลิป สเปน

เนอร์ ผู้ ก่อตัง้คณะไพเออทิสต์เตือนไมใ่ห้ไปโรงละคร 

 จอห์น เวสลีย์ ผู้ ก่อตัง้คณะแมโธดิสต์คิดว่าเป็นความบาปท่ีจะไปโรงละคร เวสลีย์เขียนจดหมายไปหานายกเทศมนตรี

และชาวเมืองบริสทอล โดยพยายามท่ีจะเกลีย้กลอ่มไม่ให้สร้างโรงละคร “แหลง่บนัเทิงบนเวทีในปัจจบุนัสว่นใหญ่กดัเซาะรากฐาน

ของธรรม (ศาสนา) ทัง้ปวง เพราะมีแนวโน้มท่ีจะทําลายเป้าหมายความเคร่งครัดและความจริงจงัทัง้หลายไปจากใจของมนษุย์...

ให้ทางท่ีผิดแก่คนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสนกุสนาน การพดูไร้สาระและสิ่งท่ีตรงข้ามกบัวิญญาณแห่งความอตุสาหะ

และประโยชน์ต่อธุรกิจ และเน่ืองจากการด่ืมและการลุ่มหลงทกุประเภทเป็นการมีส่วนในการบนัเทิงเหล่านี ้ด้วยความเกียจคร้าน 

การ [ท่ีผู้ชาย] มีลกัษณะเหมือนผู้หญิงและการไร้สาระ” 22 

 ในศตวรรษท่ี 19 บรรณาธิการของ The Ante-Nicene Fathers (ผนํ้าก่อนหลกัความเชือ่ไนซีนู ) เห็นด้วยกบัการกลา่วโทษ

โรงละครในอดีต พวกเขากล่าวเน้น “การต่อต้านความบนัเทิงในโรงละคร ในวนัเวลาของเราเป็นอ้างสิทธิอิทธิพลท่ีเป็นศตัรูเหนือค

ริสเตียนท่ี ไซเปรียนและเทอร์ทเูลียน และผู้ นําคนอ่ืนๆ กลา่วโทษอยา่งจริงจงั” 23 

 ในต้นศตวรรษท่ี 20 ผู้ นําท่ีได้รับความเคารพจํานวนมากในโลกคริสเตียนต่อต้านภาพยนตร์ รวมทัง้เอช เอ ไอรอนไซด์, 
อาร์ เอ ทอร์ร่ี ผู้ นําของคริสตจกัรมดีูย์ และจอร์จ มดัเดอร์ไลน์ หวัหน้าบาปหลวงของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกในชิคาโก24 ลกัษณะ
ประการหนึ่งของคณะท่ีพยายามดําเนินชีวิตบริสทุธิส่วนใหญ่์ คือการคดัค้านการชมภาพยนตร์อย่างแข็งขนั คณะเพ็นเทคอสต์ยคุ
แรกไมช่มภาพยนตร์ และคณะเพน็เทคอสต์ตา่งๆ เช่น อพอสตอลกิเฟธ คริสตจกัรของพระเจ้า (เมืองคลีฟแลนด์ รัฐเทนเนสซี) คณะ
แอสเซมบลีส์ออฟก๊อด และสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ ยืนหยดัต่อต้านการไปโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ กลุ่มแบ๊บติสต์ท่ี
ระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธิจํานวนมากกระทําเช่นเดียวกนั์  เช่น Baptist Bible Fellowship ผู้ เช่ือแบบ จอห์น อาร์ ไรซ์ และ 
Liberty Baptist College ของเจอร์ร่ี ฟอลเวล ในปัจจบุนั บางคนในกลุม่เหลา่นีไ้ด้ผอ่นจดุยืนของตน 
 กลุ่มศาสนาหลายกลุ่มต่อต้านโทรทศัน์เม่ือมีโทรทศัน์ขึน้มา ด้วยเหตผุลว่าโทรทศัน์นําเอาภาพยนตร์ทางโลกเข้ามาใน

บ้าน เช่น กลุ่มท่ีพยายามใช้ชีวิตบริสทุธ์ิจํานวนมากไม่ยอมรับการใช้โทรทศัน์ กลุ่มอนาแบ๊บติสต์บางกลุ่มเช่น ฮตัเทอร์ไรต์ไม่เป็น

เจ้าของทีวี เหมือนเช่น สหคริสตจกรัเพ็นเทคอสต์ กลุม่แบ๊บติสต์ท่ีไม่สงักดัคณะอีกจํานวนมาก และผู้ ท่ีใช้ชีวิตตามพระคมัภีร์อย่าง

เคร่งครัดอ่ืนๆ 

 ในปี 1955 (หลังจากทีวีเกิดขึน้ในสังคมไม่นานนัก) จอห์น อาร์ ไรซ์ เขียนว่า “ถ้าใช้โทรทัศน์อย่างไม่ระมัดรวังแล้ว 

โทรทัศน์อาจจะเป็นสิ่งคุกคามต่อศีลธรรมและลักษณะของบ้านคริสเตียนได้อย่างแท้จริง ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง” เขาเรียก

โทรทศัน์วา่เป็น “ปัญหาท่ีร้ายแรงอยา่งแท้จริง” 25 อยา่งไรก็ตาม เขาไมไ่ด้คดัค้านการเป็นเจ้าของทีวีเพราะเขาถือว่าเป็นเหมือนวิทยุ

ท่ีมองเห็นได้เพิ่มจากการได้ยิน เราไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของเขาด้วยเหตุผลหลายข้อดังนี ้(1) ตามพระคัมภีร์ การศึกษาทาง

จิตวิทยาและประสบการณ์ทัว่ไปแสดงให้เห็นว่า การมองเห็นมีอิทธิพลกบัจิตใจมากกว่าการได้ยินเพียงอย่างเดียว (2) ทีวีแสดงถึง

ความบาปมากมายท่ีไม่สามารถแสดงออกมาได้ดีเท่าในวิทย ุเช่น การแต่งกายไม่สภุาพ การเปลือยกาย การสบูบหุร่ี การด่ืมเหล้า 

การฆ่ากัน และการล่วงประเวณี (3) รายการทีวีส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นสิ่งน่ารังเกียจ โดยใช้หลกัการท่ีไรซ์ เองกําหนดขึน้ใน

หนงัสือของเขาในเร่ืองการตอ่ต้านภาพยนตร์ 

 เจอร์ร่ี บริดเจ็จส์ เลขานุการและเหรัญญิกของคณะนาวิเกเตอร์ เขียนไว้ในปี 1978 ว่า “แทนท่ีจะต่อต้าน คริสเตียน
จํานวนมากกลบัยอมตอ่แรงกดดนัของโลก 
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ท่ีมากย่ิงขึน้ๆ สองสามปีก่อน คริสเตียนท่ีสตัย์ซ่ือค่อนข้างเลือกภาพยนตร์ท่ีไปดู ถ้าไปดูภาพยนตร์ แต่ทุกวนันีภ้าพยนตร์ท่ีเคย
หลีกเล่ียงนัน้กลบัมีฉายอยู่ในโทรทศัน์ในห้องนัง่เลน่ของคริสเตียนทัว่ประเทศ เพ่ือนคนหนึ่งบอกกบัข้าพเจ้าเก่ียวกบัชายหญิงอายุ
น้อยคูห่นึง่ซึง่ทํางานคริสเตียนเตม็เวลา มาหาเขาและอยากจะรู้วา่จะเป็นอะไรหรือไมถ้่าไปดภูาพยนตร์เรตเอก็ซ์” 26 
 ผู้ นําคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงจํานวนมากเตือนเก่ียวกับความชั่วร้ายของทีวี เช่น เจมส์ ดอบสนั (ผู้ เช่ียวชาญด้านชีวิต

ครอบครัว) และโดนลัด์ ไวลด์มอน (ผู้ รับใช้ของแมโธดิสต์ ผู้ ก่อตัง้ National Federation for Decency (สหพนัธ์เพ่ือธรรมเนียม

ปฏิบติัอนัดีแห่งชาติ) หนงัสือของ ไวลด์มอน ช่ือ The Home Invaders (ผบ้กุรุกบ้านู ) กล่าวถึงรายละเอียดหลกัฐานเก่ียวกบั

รายการท่ีต่อต้านคริสเตียน เน้นความเป็นมนษุย์และเต็มไปด้วยความบาป นิตยสาร Christian Today กลา่วถึงอนัตรายของทีวีใน

บทความหลกับทความหนึ่ง(4 ตลุาคม 1985) ผู้ นําท่ีสนบัสนนุการไม่ดทีูวีเลยได้แก่ มลัคอม มจัเจอร์ริดจ์ (นกัเขียนคริสเตียนท่ีเคย

เป็นผู้ มีช่ือเสียงทางทีวี) บิล กอตฮาร์ด (นกัพดูในการสมัมนา) และเดวิด วิลเกอร์สนั (ผู้ ก่อตัง้กลุม่ Teen Challenge) วิลเกอร์สนั

เขียน The Cross and the Switchblade (กางเขนและมีดพบั) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้เขามีความเช่ือถือเก่ียวกบัการ

เสียเวลาเพราะการดทีูวีแทนท่ีจะอธิษฐานอย่างไร ในหนงัสือ Set the Trumpet to Thy Mouth (วางแตรไวที้ป่ากของท่าน) เขา

เรียกทีวีว่าเป็นรูปเคารพ สิ่งท่ีน่าเกลียดชงัและสิ่งท่ีถกูแช่งสาป โดยให้เหตผุลตามข้อพระคมัภีร์สามสิบเอ็ดข้อว่าทําไมคริสเตียนท่ี

ใช้ชีวิตแหง่ชยัชนะควรจะนําเอารูปเคารพทีวีนีอ้อกไปจากบ้านของตน” 

 สมาชิกทกุคนของแบ๊บติสต์ นาซารีน คาริสเมติก และกลุ่มอ่ืนๆ ได้ขายหรือทําลายเคร่ืองรับโทรทศัน์ของตน เม่ือเร็วๆ นี ้

สมาชิกท่ีประชมุเพ็นเทคอสต์อิสระสองแห่งขายโทรทศัน์ของตนหลงัจากศกึษา คน้หาความบริสทุธ์ิ หนงัสือเล่มดงักลา่วกลา่วว่า 

แม้แตโ่ลกยงัเข้าใจถงึความชัว่ร้ายของโทรทศัน์ ผู้บริหารบริษัทโฆษณาท่ีมีประสบการณ์ได้เขียนหนงัสือท่ีไม่เก่ียวกบัศาสนาขึน้มีช่ือ

วา่ Four Arguments for the Elimination of Television (เหตผุล 4 ประการในการกําจดัโทรทศัน์) ซึง่สนบัสนนุการกําจดัโทรทศัน์

เหมือนช่ือหนงัสือได้กลา่วไว้ 

 

โฮมวิดโีอ 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบภาพยนตร์ฉายในบ้านและวิดีโอเทปทําให้เราประสบกบัสถานการณ์ใหม่ๆ 

เน่ืองจากเจ้าของสามารถตัง้ระบบได้ด้วยตนเอง เราจึงเห็นความเป็นได้ถึงการใช้ท่ีไม่มีพิษภยัและเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม สิ่ง

ใดก็ตามท่ีน่าท้วงติงเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ก็นา่ท้วงติงเก่ียวกบัระบบเช่นนีด้้วย ดงันัน้ เราจะต้องไม่ฉายภาพยนตร์ฮอล

ลีวดูในอปุกรณ์โฮมวิดีโอนี ้

 ในบางกรณี ครอบครัวท่ีไม่ดูภาพยนตร์หรือทีวีได้ปล่อยให้วิญญาณทางโลกเข้าสู่บ้านของตนผ่านทางวิดีโอ ซึ่งอาจ

กลายเป็นอนัตรายร้ายแรงในคริสตจกัรได้ เราไมค่วรจะเป็นเจ้าของอปุกรณ์วิดีโอนอกจากวา่เราจะเป็นผู้ใหญ่พอท่ีจะควบคมุการใช้

ตามหลกัการความบริสทุธิ เราควรจะ์ ชมเฉพาะส่ิงท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิตคริสเตียนเท่านัน้ เช่น เทปบนัทึกกิจกรรมครอบครัวและ

คริสตจกัร และวิดีโอสําหรับการสอนและการทํางาน 

 

บทสรุป 
 เป็นการยากท่ีจะจินตนาการว่าโทรทศัน์ ภาพยนตร์และวีดีโอจะอยู่ในทางโลกและแย่ไปกว่านีไ้ด้อย่างไร สิ่งเหลา่นีแ้สดง

สงัคมของเราด้วยความไร้ศีลธรรม การแสดงออกในสิ่งน่าอายท่ีแม้แต่จะกล่าวถึง (เอเฟซสั 5:12) ด้วยภาพท่ีมีสีสนั สิ่งเหลา่นีป้้อน

ความอธรรมเข้าไปในใจของเราโดยตรงผา่นทางตา บอ่ยครัง้เกิดขึน้ในบ้านของเราเอง 

 ผู้ ท่ีถือเอาคําตกัเตือนจากพระคมัภีร์อย่างจริงจงัจะแยกออกจากการอยู่ทางฝ่ายโลก รักษาดวงตาของเขา ยกความคิด

ของเขาให้สงูขึน้ ปกป้องครองครัวของเขา และนําเอาเวลากลบัคืนมาโดยไม่ดรูายการทีวีและภาพยนตร์ เม่ือทําเช่นนัน้ พวกเขาจะ

ปฏิบติัตามพระคมัภีร์ และนกัสู้แหง่ศีลธรรมท่ีแข็งแกร่งตัง้แตป่ระวติัศาสตร์คริสตจกัรยคุแรกจนถงึปัจจบุนั 
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7 คาํสอนตามพระคัมภร์ี 
เก่ียวกับการประดบักายและการแต่งกาย 

 

 “ฝ่ายพวกผห้ญิงก็เหมือนกนั ู ให้แต่งตวัดว้ยผา้นุ่งห่มอย่างสภุาพ ให้ร้จกัละอายและหงิมเสงีย่มู  ไม่ใช่ถกัผมหรือประดบั

กายดว้ยเคร่ืองทองและมกุดา หรือมีผา้นุ่งห่มอย่างแพง” (1ทิโมธี 2:9, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเดิม) 

 “การประดบักายของท่านนัน้ อย่าใหเ้ป็นการประดบัภายนอก ดว้ยการถกัผม ประดบัดว้ยเคร่ืองทองคําและนุ่งห่มเสือ้ผา้

สวยงาม” (1เปโตร 3:3) 

 “อย่าใหผ้ห้ญิงใชเ้คร่ืองแต่งกายของผช้าย และอย่าใหผ้ช้ายแต่งกายดว้ยเคร่ืองของผหู้ ู ู ู ญิง เพราะผใ้ดู กระทําส่ิงเหล่านีก็้

เป็นทีพึ่งรงัเกียจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” (เฉลยธรรมบญัญติั 22:5) 

 

หลักสาํคัญตามพระคัมภร์ี 
 พระเจ้าทรงประสงค์ให้ประชากรของพระองค์แสดงลกัษณะท่ีบริสทุธิออกมาภายนอก เปาโล์ ตกัเตือนชายและหญิงให้เข้า

หาพระเจ้าด้วยความบริสทุธ์ิโดยกล่าวถึงปัญหาเฉพาะของคนแต่ละเพศในสมยัของเขา “เหตุฉะนัน้ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชาย

ทัง้หลายอธิษฐานในท่ีทกุแห่ง ด้วยใจบริสทุธ์ิ (ด้วยยกมืออนับริสทุธ์ิ) ปราศจากโทโสและการเถียงกนั ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกนั 

ให้แตง่ตวัสภุาพเรียบร้อย ไมใ่ช่ถกัผมหรือประดบักายด้วยเคร่ืองทองและไข่มกุ หรือเสือ้ผ้าราคาแพง แตใ่ห้ประดบัด้วยการกระทําดี 

ซึ่งสมกบัหญิงท่ีประกาศตวัว่าถือพระเจ้า (ประกาศตวัว่าเป็นคน [มี] ธรรม)” (1ทิโมธี 2:8-10, NKJVI) ดงัท่ีได้กล่าวไว้ใน The 

Tyndale New Testament Commentaries “ เปาโลรู้ว่าเคร่ืองแต่งกายของผู้หญิงเป็นกระจกแห่งจิตใจของเธอ การโอ้อวด

ภายนอกไมส่อดคล้องกบัทศันคติในการอธิษฐานและการมีธรรม...เปาโลไมไ่ด้ปลอ่ยให้มีข้อสงสยัว่าเขาหมายความว่าอย่างไร โดย

เพิ่มรายการห้ามท่ีเก่ียวกบัการประดบักายภายนอก...การถกัผมเป็นลกัษณะทรงผมทัว่ไปของหญิงชาวยิว แต่ในรูปแบบท่ีหรูหรา

มากขึน้ จะถกัด้วยริบบิน้และโบว์...หญิงคริสเตียนจะต้องไม่ประดบักายโอ้อวดเช่นกนั เช่นเดียวกบัการใช้เคร่ืองประดบัและเสือ้ผ้า

ราคาแพง ความคิดท่ีสําคัญในคําตักเตือนเหล่านี ้คือการหลีกเล่ียงสิ่งท่ีมีไว้เพียงเพ่ือโอ้อวด เพราะก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ 

มากมาย”1 

 การเป็นคนท่ีสภุาพเรียบร้อยหมายถึงการเป็นผู้ ท่ีมีสมบติัผู้ ดี เรียบง่าย ถกูกาลเทศะ ไม่แสแสร้งและบริสทุธ์ิ ในการแต่ง

กาย พดูจา การประพฤติและการวางตวั คําว่า ความร้จกัละอายู  (shamefacedness ในฉบบั KJV หรือ propriety ในฉบบั  

NKJV) มาจากภาษากรีก ว่า ไอโดส (aidos) ฉบบั KJV ในปี 1611 ใช้คําว่า ความรู้จกัละอาย ซึ่งหมายถึง ความยึดมัน่ในความ

สภุาพเรียบร้อย Greek-English Lexicon of the New Testament ของเธตเชอร์ กลา่วว่า ไอโดส หมายถึง ความรู้สกึอาย ความ

สภุาพเรียบร้อยและความเคารพ คําว่า ความหงิมเสงีย่ม  (sobriety ในฉบบั KJVI หรือ moderation ในฉบบั NKJV) มาจากภาษา

กรีกคําว่า โซโฟรซเนู่  (sophrosune) ซึง่ Expository Dictionary of New Testament Words ของไวน์ ให้ความหมายว่า จิตใจ

สมบูรณ์ การตดัสินท่ีดี การปกครองตวัตนภายในอย่างเป็นนิสยัโดยควบคมุอารมณ์และความต้องการทัง้หมดอย่างต่อเน่ือง เธต

เชอร์นิยามรูปคณุศพัท์หมายถงึ การควบคมุความต้องการหรือแรงกระตุ้นของบคุคล การควบคมุตนเอง การเหน่ียวรัง้ตน 

 เปโตรเขียนว่า “ฝ่ายท่านทัง้หลายท่ีเป็นภรรยาก็เช่นกัน จงเช่ือฟังสามีของท่าน เพ่ือว่าแม้สามีบางคนจะไม่เช่ือฟังพระ

วจนะของพระเจ้า แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจงูใจเขาได้ โดยไม่ต้องพดูเลยสกัคําเดียว คือเม่ือเขาได้เห็นการประพฤติท่ี

นอบน้อมและดีงามของท่านทัง้หลาย ผู้ เป็นภรรยา การประดบักายของท่านนัน้ อย่าให้เป็นการประดบัภายนอก ด้วยการถกัผม 

ประดบัด้วยเคร่ืองทองคําและนุ่งห่มเสือ้ผ้าสวยงาม แต่จงให้เป็นการประดบัภายในจิตใจ แต่งด้วยเคร่ืองประดบัซึง่ไม่รู้เส่ือมสลาย 

คือด้วยจิตใจท่ีสงบและสภุาพ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีประเสริฐย่ิงในสายพระเนตรพระเจ้า บรรดาสตรีผู้ทรงศีล (ผู้หญิงบริสทุธ์ิ) ในครัง้โบราณ

นัน้ ผู้ซึง่เช่ือในพระเจ้า ก็ได้ประดบักายเช่นนัน้และเช่ือฟังสามีของตน” (1เปโตร 3:1-5, NKJV) The Wycliffe Bible Commentary 

กลา่วถงึภรรยาใน 1เปโตร 3:1-6 ไว้วา่ “เธอต้องไมแ่สวงหาความสนใจด้วยการแตง่ผมอยา่งไมเ่ป็นธรรมชาติ เคร่ืองประดบัหรือการ
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แต่งกายอย่างโอ้อวด แต่ต้องแตกต่างเพราะวิญญาณท่ีถ่อมใจและเงียบสงบ อนัเป็นสิ่งท่ีหายากในโลก แต่พระเจ้าถือเป็นสิ่งมีค่า

ย่ิง ภรรยาของบรรพบรุุษเป็นตวัอย่างของการประพฤติตวัเช่นนี ้(ข้อ 5) การประดบักายอย่างหรูหราและโอ้อวดถือเป็นสิ่งตรงข้าม

กับการประพฤติตวัเรียบง่ายและสภุาพเรียบร้อยต่อสามี ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันปรากฏอยู่ใน 1ทิโมธี 2:9-12 ความสภุาพ

เรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกายของหญิงและการวางตวัมีความเก่ียวข้องกนั ความเช่ือคริสเตียนแสดงถึงมาตรฐานการแต่งกายและ

ประดบักายท่ีตา่งไปจากโลกนี”้2 

 เปาโลและเปโตรไมไ่ด้คดัค้านการถกัผมหรือจดัแตง่ผมอยา่งเรียบง่าย ผู้หญิงจํานวนมากในสมยันัน้จดัแต่งผมมากเกินไป

และสิน้เปลืองเกินไป พวกเขามักจะถักเปียด้วยไข่มุกและเส้นไหมท่ีมีเหรียญทองติดอยู่ด้วย หลายคนสวมมงกุฎประดับและ

เคร่ืองประดบัศีรษะ ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีจ้ึงคดัค้านการจดัแต่งผมอย่างหรูหรามากรวมทัง้การใช้เคร่ืองประดบัในผมด้วย ดงัท่ีเฟรด 

ไวท กล่าวว่า “เปโตรและเปาโลว่ากล่าวการท่ีผู้หญิงถกัเปียอย่างหรูหรา...และการใช้เคร่ืองประดบัอาจเก่ียวข้องกบัธรรมเนียมใน

การถกัเปียอยา่งหรูหรา” 3 

 เม่ือเราฟังคําแนะนําของเปโตรและมองดหูญิงท่ีบริสทุธิในพระคมัภีร์เก่า เราจะเห็นว่าผู้หญิง์ ต้องไม่ใส่เสือ้ผ้าท่ีเป็นของ

ผู้ชาย และผู้ชายต้องไม่ใส่เสือ้ผ้าท่ีเป็นของผู้หญิง (เฉลยธรรมบญัญัติ 22:5) นกัศาสนศาสตร์โปรเตสแตนต์ รูซสั รัชดนีูย์ กล่าวว่า 

“เร่ืองท่ีห้าเก่ียวกบัความบริสทุธ์ิคือเร่ืองเคร่ืองแตง่กาย การแต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกายของเพศตรงข้ามเป็น “ท่ีพงึรังเกียจ” ต่อองค์

พระผู้ เป็นเจ้า (เฉลยธรรมบญัญัติ 22:5) เป็นการต่อสู้อย่างไร้ผลและผิดไปจากคําสัง่ท่ีพระเจ้าทรงกําหนดขึน้” 4 เขาเห็นด้วยกับ 

ไคล์และดิลซิ วา่ “วตัถปุระสงค์สําคญัของการห้ามนีไ้มใ่ช่เพ่ือป้องกนัการผิดศีลธรรมหรือต่อต้านการปฏิบติัท่ีเป็นการบชูารูปเคารพ

...แต่เพ่ือรักษาการชําระในการแยกเพศซึ่งกําหนดขึน้ด้วยการทรงสร้างชายและหญิง...สิ่งท่ีนําเอาความเป็นผู้หญิงออกไปจาก

ผู้หญิง...เป็นสิ่งผิดปกติและจึงเป็นท่ีพึงรังเกียจต่อสายพระเนตรของพระเจ้า” The Wycliffe Bible Commentary เชียนไว้ว่า 

“ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องมีความแตกต่างท่ีชดัเจน ไม่ใช้เคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะกบัอีกเพศหนึ่ง (เฉลยธรรมบญัญัติ 22:5) พระเจ้า

ทรงสร้างชายและหญิงให้มีธรรมชาติและหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั” 6 ข้อความอ่ืนๆ สนบัสนนุคําสอนนี ้พระคมัภีร์ใหม่ยืนยนัว่าโสเภณี

ชาย [ชายท่ีแตง่กายด้วยเคร่ืองแตง่กายของหญิง] จะไมไ่ด้แผน่ดินของพระเจ้าเป็นมรดก (1โครินธ์ 6:9-10) ธรรมชาติเองสอนเราให้

รักษาความแตกตา่งท่ีเหน็ได้ชดัระหวา่งชายและหญิง (1โครินธ์ 11:13-15) 

 

ความสาํคัญทางฝ่ายวิญญาณของการแต่งกาย 
 พระคมัภีร์กลา่วถงึการประดบักายและการแตง่กาย ถ้าเราจะใช้คําสอนจากพระคมัภีร์อย่างเหมาะสมกบัสมยัของเรา เรา

ต้องเข้าใจเหตผุลท่ีสําคญับางประการ ทําไมพระเจ้าจึงสนพระทยัในการแต่งกายของเรา ทําไมจึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีคริสเตียนจะต้อง

รักษาลกัษณะภายนอกให้บริสทุธ์ิ 

∗ การแต่งกายของเราแสดงถึงสิ่งท่ีเราเป็นอยู่ภายใน The Zondervan Pictorial Bible Dictionary กลา่วว่า “เสือ้ผ้าท่ีชาย

ฮีบรูในช่วงเวลาของพระคมัภีร์สวมใสมี่ความสง่างาม สภุาพเรียบร้อยและมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เสือ้ผ้าถือเป็นสว่นหนึ่งของ

ผู้ ท่ีสวมใส่ท่ีไม่เพียงแต่บอกว่าผู้ ใส่เป็นใครและเป็นอะไรเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสญัลกัษณ์ภายนอกอนัแสดงถึงความรู้สกึภายในความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าของบคุคล และแสดงถึงแรงกระตุ้นทางศีลธรรมของเขาในการเป็นตวัแทนของพระเจ้าอย่างถกูต้อง” 7 เรา

เห็นได้จากการใช้เคร่ืองแต่งกายพิเศษสําหรับพิธีการทางศาสนา งานเลีย้งฉลอง การคร่ําครวญและการกลบัใจใหม ่ในเร่ืองนี ้เอล

ซาเบธ ไรซ์ แฮนด์ฟอร์ด ภรรยาของศิษยาภิบาลแบ๊บติสต์อิสระคนหนึ่งถามคําถามว่า “ทําไมผู้หญิงจึงยืนกรานท่ีจะใสก่ระโปรงสัน้ 

เสือ้ถกัรัดรูป เสือ้คอลกึ และดเูหมือนจะไม่ทราบถึงแรงกดดนัท่ีทําให้ผู้ อ่ืนรู้สึก เป็นได้หรือไม่ว่าเธอกําลงัชกัจงูให้ทําบาปอย่างไม่

ตัง้ใจ เธอชอบความต้องการท่ีอยูใ่นสายตาของผู้ชายหรือ”8 

∗ ดงัท่ีกล่าวไปก่อนหน้านี ้เคร่ืองแต่งกายของเราเป็นถ้อยคําท่ีสําคญัต่อพระเจ้า เคร่ืองแต่งกายของเราแสดงถึงทศันคคติ 

วิถีชีวิตและทางเลือกในการแสดงตนของเราต่อพระเจ้า บางคนกล่าวว่าลักษณะภายนอกไม่สําคัญเพราะ “มนุษย์ดูท่ีรูปร่าง

ภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ“ (1ซามเูอล 16:7) อย่างไรก็ตาม ข้อพระคมัภีร์นีไ้ม่ได้กลา่วว่าพระเจ้าทรงยอมรับลกัษณะ
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ท่ีเป็นความบาปหรือไม่ชอบธรรม แต่กล่าวว่าพระองค์ไม่ได้ตดัสินคนด้วยความสวยงามภายนอกหรือการไม่มีความสวยงาม ข้อ

พระคมัภีร์นีไ้ม่ได้เป็นการอนญุาตให้คริสเตียนประดบัร่างกายของตนในวิธีท่ีไม่พอพระทยัพระเจ้า แต่กลบัแสดงว่าพระเจ้าไม่ทรง

สนพระทยัในการประดบักาย การให้ความสนใจในการประดบัร่างกายเป็นสิง่ไร้คา่และไมมี่ประโยชน์ เราไมค่วรใช้เวลามากมายกบั

สิ่งภายนอก แต่ควรจะเน้นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเน้น ถ้าเราต้องการทําให้พระเจ้าและผู้ ท่ีชอบธรรมพอใจ เราจะไม่ให้ความสนใจกบัการ

ประดบัร่างกาย แตส่นใจการประดบัวิญญาณ 

∗ เคร่ืองแตง่กายของเราแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นความมุ่งมัน่และความเช่ือของเรา เป็นสิ่งสําคญัท่ีคริสเตียนจะมีลกัษณะท่ีบริสทุธ์ิ

และชอบธรรมต่อหน้าผู้ อ่ืน เน่ืองจากมนุษย์ดูลกัษณะภายนอก จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีคริสเตียนจะแสดงออกซึ่งความชอบธรรมใน

ลกัษณะภายนอก คนอ่ืนๆ รู้จกัเราด้วยผลของเรา (มทัธิว 7:16-20) ซึ่งหมายถึงวิถีชีวิตของเราทกุประการ รวมทัง้การกระทําและ

ลกัษณะท่าทางด้วย เราต้องปฏิบติัถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนษุย์ทัง้ปวงด้วย (โรม 12:17; 2โครินธ์ 

8:21) เราต้องหลีกเล่ียงจากสิ่งชัว่ร้ายทัง้ปวง (1เธสะโลนิกา 5:22) นกัเขียนคนหนึ่งพยายามให้ข้อแก้ตวัเก่ียวกบัผู้หญิงคริสเตียนท่ี

แต่งหน้าและใส่เคร่ืองประดบัว่า “ถ้าเหตใุนใจถกูต้อง การกระทําก็ไม่ผิด” 9 อย่างไรก็ตาม เหตท่ีุจริงใจไม่เพียงพอ เพราะอาจเป็น

การผิดอยา่งจริงใจก็ได้ แม้จะมีเหตท่ีุบริสทุธิ ถ้าการกระทําของคนๆ หนึ่งละเมิดนํา้พระทยัของพระเจ้าและก่อให้เกิดปัญหาทางฝ่า์

วิญญาณสําหรับตวัเองหรือคนอ่ืนๆ การกระทําเหลา่นัน้ไมถ่กูต้อง 

 

เคร่ืองแต่งกายและคุณค่าของคริสเตยีน 
∗ คริสเตียนจะต้องแสดงออกซึ่งการควบคมุตนเองและความพอประมาณในทกุด้านของชีวิต (1โครินธ์ 9:25; กาลาเทีย 

5:23) การเหน่ียวรัง้ตนหรือการควบคมุตนเองเป็นส่วนหนึ่งของผลของพระวิญญาณ คริสเตียนต้องสร้างวินยัให้เนือ้หนงั เอาชนะ

ความต้องการของเนือ้หนงั และไมส่นใจเนือ้หนงั การประดบักายมากเกินไป การเปล่ียนแปลงลกัษณะร่างกายตามธรรมชาติอย่าง

มากมาย และการใช้เงินจํานวนมากเพ่ือประดบัร่างกายเป็นการละเมิดหลกัการนี ้

∗ คริสเตียนต้องไม่รักสิ่งสารพดัของโลก (ยากอบ 4:4; 1ยอห์น 2:15) “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยคุนี”้ (โรม 12:2) การ

แปลฉบบัอ่ืนๆ เขียนไว้ดงันี“้อย่าดําเนินชีวิตตามอย่างคนในยคุนี”้ (Norlie) “ท่านต้องไม่ใช้ธรรมเนียมของโลกนี”้ (Goodspeed) 

“อยา่ปลอ่ยให้โลกรอบตวัของทา่นบีบทา่นเข้าไปในแบบพิมพ์ของโลก” (Phillips) “อย่าประพฤติตามอย่างโลกนี ้– ยคุนี ้ปฏิบติัตาม

อยา่งและใช้ธรรมเนียมภายนอกท่ีผิวเผิน” (Amplified) 

 ผู้คนในทุกท่ีใช้เคร่ืองแต่งกายเพ่ือแสดงถึงความเช่ือและวิถีชีวิตของตนเอง เช่น เสือ้ผ้าและทรงผมของฮิปปี้ในช่วง

ทศวรรษท่ี 1960 ชดุของเหมาคอมมิวนิสต์จีน การใช้เคร่ืองแบบในองค์การมากมาย เสือ้ผ้าทํางาน เสือ้ผ้าของชนกลุม่น้อย เสือ้ผ้าท่ี

มีความคล้ายคลงึกนัในกลุ่มวยัรุ่น เคร่ืองแต่งกายของดาราและแฟนดนตรีร็อก รูปแบบการแต่งกายของพวกรักร่วมเพศ การแต่ง

กายของโสเภณี และแฟชัน่โดยทัว่ไป 

 ถ้าคริสเตียนแต่งกายตามแฟชั่นของโลกนี ้ก็จะแสดงตนว่าเป็นผู้ ท่ีไม่ชอบธรรม เพราะสวมใส่เคร่ืองแบบของทีมผีมาร 

คริสเตียนเหล่านัน้นําตวัเข้าไปเก่ียวข้องกบัการเน้นของโลกในเร่ืองเพศ การเน้นอตัตาของตวั และความไม่ชดัเจนในบทบาททาง

เพศ พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้คริสเตียนดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของโลกนี ้และมีลกัษณะเหมือนเช่นโลกนี ้แต่พระองค์ทรง

ประสงค์ให้คริสเตียนมีลกัษณะท่ีชดัเจนแม้ในลกัษณะภายนอกก็ตาม 

∗ คริสเตียนจะต้องเป็นผู้อารักขาการอวยพรท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ เช่น การอวยพรทางการเงิน (ลกูา 16:10-13) เอาไว้

ให้ดี เราจะต้องเก็บรักษาสมบติัไว้ในสวรรค์ ไม่เก็บสะสมไว้บนโลกนี ้(ลกูา 12:33-34) เคร่ืองประดบั เคร่ืองสําอางและเสือ้ผ้าราคา

แพงเป็นการลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง ถงึไมมี่สิง่เหลา่นี ้มนษุย์ยงัคงสะอาด เรียบร้อย น่าดแูละสวยงามได้ เงินท่ีประหยดัไว้สามารถเอาไป

ใช้ในวิธีท่ีมีประโยชน์มากกวา่ สําหรับสิ่งท่ีจําเป็น สําหรับคนท่ีมีโอกาสน้อยกว่า และสําหรับคริสตจกัร การประดบักายนอกใช้เวลา

และพลงังานในสิง่ท่ีไมเ่กิดประโยชน์อะไรเลย 
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∗ คริสเตียนจะต้องพอใจกบัลกัษณะท่ีพระเจ้าทรงสร้างเขาขึน้มาและฐานะท่ีเป็นอยู่ “เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็

ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้ท่ีจะพอใจอยู่อย่างนัน้” (ฟีลิปปี 4:11) ทุกสิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้เป็นสิ่งท่ีดี และเราไม่ควรจะพยายาม

เปล่ียนแปลงลกัษณะธรรมชาติท่ีพระเจ้าทรงให้โดยใช้สีทาหน้า ย้อมผม ขนตาปลอมหรือผมปลอม พระเจ้าทรงสร้างเราไม่ดี

ตรงไหนกัน สีผิวและผมท่ีเราได้มาไม่ดีตรงไหน ทําไมเราจึงอายกับสิ่งท่ีเราเป็น ทําไมจะต้องยึดลักษณะของเราตามมนุษย์

ภายนอก ทําไมจงึประเมินคา่ของตนเองด้วยลกัษณะภายนอก 

 แทนท่ีจะยอมรับตนเองอย่างท่ีเป็นอยู่ และยอมรับสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เขาเป็น หลายคนพยายามท่ีจะต่อสู้ กับ

ธรรมชาติอย่างผิดๆ พระคมัภีร์สอนว่าผมหงอกเป็นมงกฎุแห่งศกัดิศรี์ และความงาม (สภุาษิต 16:31; 20:29) แต่คนจํานวนมากมี

ความเข้าใจเก่ียวกบัคณุคา่ท่ีผิดๆ จงึพยายามเปล่ียนสีผม พระเยซสูอนวา่มนษุย์ไมส่ามารถเปล่ียนสีของผมตนได้ (มทัธิว 5:36) แต่

หลายคนในทุกวันนีพ้ยายามพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ถูกต้อง ธรรมชาติเองสอนความแตกต่างระหว่างชายและหญิงในเร่ืองการ

ประพฤติและลกัษณะทา่ทาง (โรม 1:26-27; 1โครินธ์ 11:13-15) แตส่งัคมทกุวนันีพ้ยายามทําลายการแยกท่ีพระเจ้าทรงกําหนดขึน้ 

∗ เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอางสะท้อนให้เหน็คณุคา่ท่ีไมถ่กูต้อง เน้นสิ่งท่ีไม่ยัง่ยืน ไม่สําคญั เก่ียวกบัเนือ้หนงัและไม่ชอบ

ธรรม นักเขียนคนหนึ่งพยายามแก้ตัวในเร่ืองการใช้เคร่ืองประดับและเคร่ืองสําอางโดยกล่าวว่า “พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้มี

ลกัษณะท่ีไม่สดใสและจืดชืด ผู้หญิงควรจะพยายามทําตวัให้ดดีู...มมุมองเกินขอบเขตท่ีว่าพระเจ้าทรงประสงค์ลกัษณะท่ีจืดชืด 

(บอ่ยครัง้มกัจะมีทา่ทางจืดชืดด้วย) ไมส่อดคล้องกบัคําสอนโดยรวมของพระคมัภีร์อยา่งแน่นอน” 10 

 จริงๆ แล้ว คํากล่าวนีดู้ถูกทัง้พระเจ้าและผู้หญิง ใครกันบอกว่าผู้หญิงจืดชืดและไม่สดใสนอกจากจะแต่งหน้าและใส่

เคร่ืองประดบั ใครกนับอกว่าบคุลิกของผู้หญิงจืดชืดถ้าไม่พยายามทําตวัยัว่ยวนหรือโอ้อวด หญิงคริสเตียนควรจะพยายามทําตวั

สวยงามทัง้ลักษณะท่าทางและบุคลิก อย่างไรก็ตาม เราไม่ยอมรับความคิดท่ีว่าจะต้องใช้เคร่ืองสําอางเพ่ือทําให้ผู้ หญิงดูดี 

ความสามารถในการสร้างของพระเจ้าไมดี่ตรงไหนหรือ ความสวยงามตามธรรมชาติมีอะไรไม่ถกูต้องหรือ ความสวยงามท่ีเกิดจาก

ภายในไมดี่ตรงไหนกนั ผู้ผลติภาพยนตร์ในฮอลลีวดู นกัออกแบบเสือ้ผ้าในปารีสและเอเจนซ่ีโฆษณาท่ีเมดิสนั อเวนิวในนิวยอร์กจะ

บอกเราว่าความสวยงามมาจากเสน่ห์ท่ีดึงดดูเพศตรงข้าม เคร่ืองสําอาง ยาย้อมผม แฟชัน่ล่าสดุ แต่ทําไมคริสเตียนจะต้องไปเช่ือ

การหลอกลวงของซาตานเช่นนีด้้วย ตามเปาโลและเปโตรกลา่วไว้ ผู้หญิงมีความสวยงามจากการใสใ่จคณุคา่ทางฝ่ายวิญญาณ 

 

ผลร้ายของการแต่งกายไม่บริสุทธ์ิ 
∗ เสือ้ผ้าท่ีไม่สภุาพเรียบร้อย เคร่ืองประดบั และเคร่ืองสําอางป้อนอาหารแก่ตณัหาของเนือ้หนงั ซึ่งเป็นการอยู่ในทางฝ่าย

โลกหนึ่งในสามอย่างท่ีสําคญั (1ยอห์น 2: 16) ผู้หญิงท่ีสวมใส่สิ่งเหลา่นีใ้ห้ความสําคญัการดงึดดูเพศตรงข้ามด้วยร่างกาย ดงึดดู

ชายท่ีเธอไมไ่ด้แตง่งานด้วย ในความเหน็ของเธอเองหรือคนอ่ืนๆ เธอมีลกัษณะท่ีทําให้ตณัหาท่ีเตม็ไปด้วยบาปเกิดความพอใจ 

∗ การแตง่กายท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอางดงึดดูตณัหาของตา ซึง่เป็นการอยู่ในทางฝ่ายโลกอย่างท่ี

สอง ทัง้จิตวิทยาและประสบการณ์ทัว่ไปทําให้เรารู้ว่าแรงกระตุ้นทางเพศของผู้ชายมกัจะมาจากทางสายตาเท่านัน้ ผู้หญิงจํานวน

มากไม่ตระหนกัอย่างแท้จริงว่าการมองเห็นมีความสําคญัต่อผู้ชายเพียงใด พระเยซูทรงตระหนกัถึงปัญหานี ้พระองค์กล่าวว่าเรา

อาจลว่งประเวณีได้ด้วยตาของเราเพียงเทา่นัน้ (มทัธิว 5:28) 

 ผู้หญิงท่ีใส่เสือ้ผ้าไม่สภุาพเรียบร้อยและแต่งกายอย่างยัว่ยวนกําลงัทําให้เกิดการทดลองต่อผู้ชาย ถ้าผู้หญิงทําให้คนๆ 

หนึ่งทําบาป พระเจ้าจะทรงเอาผิดจากผู้หญิงนัน้ด้วย หลกัการพืน้ฐานของเสรีภาพคริสเตียนคือว่าเราจะต้องไม่ทําสิ่งท่ีจะทําให้

ผู้ อ่ืนสะดดุ แตก่ารแตง่กายเช่นนีใ้ช้รูปแบบการทดลองท่ีอนัตรายท่ีสดุอยา่งหนึง่เพ่ือทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุ 

∗ เคร่ืองแต่งกายท่ีไม่สภุาพเรียบร้อย เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอางให้อาหารแก่ความทะนงในลาภยศ ซึ่งเป็นการอยู่ทาง

ฝ่ายโลกอย่างท่ีสาม สิ่งเหล่านีก่้อให้เกิดความหย่ิงยโสและการโอ้อวด สร้างอตัตาของมนษุย์ สิ่งเหล่านีทํ้าให้ผู้หญิงรู้สึกมีอํานาจ

เพราะสามารถดงึดดูความสนใจท่ีเป็นตณัหาได้ สิ่งเหลา่นีทํ้าให้ผู้หญิงภมิูใจในลกัษณะท่าทางของตนเอง ให้เกียรติแก่เนือ้หนงั ซึง่

ไม่ใช่สิ่งท่ีดีเลย (โรม 7:18) แทนท่ีจะให้เกียรติสิ่งต่างๆ ท่ีมีคณุค่าอย่างแท้จริง เช่น การกระทําดีและความงามของวิญญาณ ซึง่จะ
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เกิดจากพระคณุของพระเจ้าเท่านัน้ ในบริบทนี ้เราสงัเกตว่าพระเจ้าทรงเกลียดชงัตายโสด้วย ไม่ใช่เพียงแต่วิญญาณท่ีหย่ิงเท่านัน้ 

(สภุาษิต 6:6-17) 

∗ ลกัษณะภายนอกส่งผลต่อตวัตนภายในเป็นอย่างมาก สิ่งท่ีเราสวมใส่สามารถเปล่ียนแปลงอารมณ์ของเราในระยะสัน้

และทศันคติของเราในระยะยาวได้เป็นอย่างมาก เรากลายเป็นสิ่งท่ีเราคิดคํานึงถึงและใช้เวลากบัสิ่งนัน้ ถ้าเราประพฤติตวัอย่าง

หนึ่งอย่างใดนานพอ การประพฤตินัน้ก็จะส่งผลกระทบต่อวิธีท่ีเราคิดเก่ียวกบัตวัเอง การรับรู้ท่ีคนอ่ืนๆ มีเก่ียวกบัตวัเรายงัส่งผล

กระทบต่อวิธีท่ีเราคิดเก่ียวกบัตวัเองด้วย ถ้าเราอยู่กบัผู้ ท่ีคิดว่าเรากล้าหาญ มีอารมณ์ขนั ฉลาดหลกัแหลม หรือยัว่ยวนใจ เรามี

แนวโน้มท่ีจะประพฤติตวัตามการคาดหวงัเหลา่นัน้ 

 หลายครัง้สิ่งท่ีเราสวมใส่ช่วยกําหนดความคาดหวงัของคนเหล่านัน้และของเราเองด้วย เม่ือผู้หญิงใส่เสือ้ผ้าท่ีไม่สภุาพ

เรียบร้อย เธอเร่ิมคิดว่าตนเองยัว่ยวนใจและประพฤติตวัเช่นนัน้ คนอ่ืนๆ เข้าใจว่าเธอยัว่และปฏิบติัต่อเธอเช่นนัน้ ซึ่งสนับสนุน

พฤติกรรมของเธอ โดยสรุป ลกัษณะทา่ทางทัง้สะท้อนและกําหนดสิง่ท่ีเราเป็นในสายตาของเราเองและสายตาของผู้ อ่ืน 

 เอลซิาเบธ แฮนด์ฟอร์ด บรรยายเร่ืองนีไ้ว้อยา่งละเอียดว่า “เสือ้ผ้าท่ีผู้หญิงสวมใสส่ามารถสง่ผลกระทบต่อสิ่งท่ีเธอรู้สกึได้

...สิง่ท่ีเราสวมใสส่ง่ผลกระทบตอ่พฤติกรรมของเรา...การแต่งกายของเราสง่ผลกระทบต่อความรู้สกึของเรา...ดิฉนัเช่ือว่า เหตนีุเ้ป็น

เหตุผลสําคัญท่ีผู้ หญิงควรจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของผู้ ท่ีอาจจะถูกทดลองให้ทําบาปเท่านัน้ แต่เพ่ือ

ประโยชน์ของเธอเองด้วย เธออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งท่ีเธอสวมใส่...เธอใส่กระโปรงสัน้เพราะรู้สกึยัว่ยวน หรือกระโปรงนัน้นํา

ความรู้สกึยัว่ยวนออกมา บางทีอาจจะทัง้สองอย่าง...ผู้หญิงจะทําให้ตนเองตกสูค่วามบาปเม่ือเลือกทรงผมและเสือ้ผ้าท่ียัว่ยวน สิ่ง

เหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึของเธอ และเธอจะไมต้่องการตอ่ต้านการทดลอง” 11 

 ตวัอยา่งเช่น เดก็หญิงท่ีใสก่างเกงตลอดเวลาจะเร่ิมมีพฤติกรรมแบบผู้ชายทีละเลก็ทีละน้อย พวกเธอจะนัง่ เอนตวัและยก

ขาขึน้ในแบบของผู้ชาย พอสวมกระโปรง ก็มกัจะไม่รู้ว่าจะทําตวัให้สภุาพ น่ิมนวลและเป็นผู้หญิงได้อย่างไร ผู้ชายจํานวนมาก

อยากจะให้ภรรยาหรือแฟนใสก่ระโปรงมากกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโอกาสพิเศษเพราะจะดเูป็นผู้หญิงและแสดงความประพฤติ

เป็นผู้หญิงมากกวา่ 

 เม่ือผู้หญิงเร่ิมใสเ่คร่ืองประดบั เช่น แหวน ความประพฤติและทศันคติของเธอมกัจะเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั ด้วย

การกระทําและทา่ทางของเธอ เธอแสดงออกซึง่ความหย่ิงยโส การโอ้อวด และความต้องการท่ีจะให้ผู้ อ่ืนเหน็และสงัเกตเหน็ 

 เม่ือเด็กหญิงเร่ิมแต่งหน้าและแต่งกายไม่สภุาพเรียบร้อย วิญญาณของเธอจะเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั เธอจะเร่ิม

ตระหนักถึงอํานาจทางเพศและมักจะพอใจท่ีจะชักจูงผู้ ชายด้วยอํานาจนัน้ เป็นการนําเอากระแสของราคะและความยั่วยวน

ออกมา 

 ครัง้หนึ่ง ข้าพเจ้าสงัเกตเห็นกลุ่มหญิงเพ็นเทคอสต์กลุ่มหนึ่งแต่งหน้าเพ่ือถ่ายวิดีโอ ข้าพเจ้าตกใจเป็นอย่างมากท่ีเห็น

พฤติกรรมของพวกผู้หญิงและพฤติกรรมของผู้ชายท่ีปฏิบติัต่อพวกเธอเปล่ียนแปลงไป ในตอนแรกมีความประหม่าและความอาย

อยู่ แต่ก็พูดเร่ืองขําขันกันเพ่ือปิดบังความอายนัน้ อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลงัจากนัน้ อารมณ์ขัน พฤติกรรมของผู้หญิงและคํา

วิจารณ์ของผู้ชายกลายเป็นสิง่ท่ีอาจหาญและมีความหมายแฝง บรรยากาศกลายเป็นบรรยากาศทางเนือ้หนงั 

∗ รูปแบบการแต่งกายไม่เหมาะสมมีผลกระทบอย่างมากต่อสงัคมโดยรวม การแต่งกายไม่สภุาพเรียบร้อย เคร่ืองประดบั

และเคร่ืองสําอางสอนคณุคา่ท่ีผิดๆ แก่สงัคมโดยรวม ในสมยัของเรา คนรุ่นใหมเ่ติบโตขึน้โดยไมรู้่สิง่อ่ืนใด และเหตนีุบ้ิดเบือนระบบ

คณุคา่ของพวกเขาไป เพียงเพราะผู้หญิงใสก่างเกงไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงได้แย่งชิงเอาบทบาทของสามีมาหรือเห็นด้วยกบัการ

รักร่วมเพศระหวา่งผู้หญิงด้วยกนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือผู้หญิงทกุคนในสงัคมใสก่างเกง ความแตกต่างระหว่างชายและหญิงไม่ชดัเจน 

การแตง่กายและพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะเพศชายท่ีมากขึน้นัน้ทําให้เกิดความสบัสนในบทบาททางสงัคม ครอบครัว และเพศ 

 ขบวนการสิทธิสตรีตระหนักถึงเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี พวกเขาสนับสนุนการสวมใส่กางเกงเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ “การ

ปลดปลอ่ย” ซูซาน บราวน์มิลเลอร์ นกัสิทธิสตรี เขียนหนงัสือขึน้เม่ือเร็วๆ นีช่ื้อ Femininity (ความเป็นเพศหญิง) ซึง่กลา่วว่า ความ
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เป็นเพศหญิงคือ “ประเพณีเดิมของการจํากดัท่ีถกูเอาเปรียบ” และกล่าวว่าผู้หญิงท่ีมีลกัษณะของผู้หญิง “ถกูกกัขงั” 12 เพราะเธอ

ตอ่ต้านกบัการแยกระหวา่งชายและหญิงท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ เธอเลกิใสช่ดุกระโปรงและกระโปรงโดยสิน้เชิง 

 สภาพเช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีพระเจ้าพยายามป้องกนัไม่ให้เกิดขึน้เม่ือพระองค์ทรงกําหนดให้มีเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 หญิงคน

หนึง่อาจไมเ่หน็วา่การท่ีเธอละเมิดหลกัการนีจ้ะเป็นการทําลายทางศีลธรรมท่ีย่ิงใหญ่ต่อเธอได้อย่างไร แต่เราจะต้องเช่ือพระเจ้าไม่

ว่าเราจะเข้าใจเหตผุลหรือไม่ เม่ือสงัคมของเราละทิง้ธรรมบญัญัติของพระเจ้าอย่างสิน้เชิง เราจะเข้าใจมากย่ิงขึน้ว่าทําไมพระเจ้า

จงึทรงกําหนดบญัญตินัน้ 

 เม่ือพิจารณาถึงปัญหาเหล่านีท้ัง้หมดแล้ว ทําไมหญิงคริสเตียนจึงต้องการใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบั เธอประดบั

กายของเธอเพ่ือใคร ถ้าเพ่ือพระเจ้าแล้ว ก็ไม่ได้ทําให้พระองค์ประทบัใจเลย หากเพ่ือตวัเธอเอง ก็เป็นการแสดงออกถึงความหย่ิงท่ี

อนัตรายและไมส่มควร ถ้าสําหรับสามีของเธอ เขาควรจะสนใจความงามภายในของเธอ และการแสดงออกทางกายควรจะเป็นการ

ส่วนตวัสําหรับเขาเท่านัน้ หากสําหรับผู้ อ่ืน ก็เป็นการแสดงออกถึงโอ้อวดและยัว่ยวนอย่างไม่สมควร ถ้ายงัไม่แต่งงาน เธอควรจะ

พยายามดงึดดูผู้ ท่ีสนใจความงามท่ีแท้จริง แทนท่ีจะใสใ่จเคร่ืองประดบัท่ีจอมปลอมและไมย่ัง่ยืน 

 

ตวัอย่างจากพระคัมภร์ี : ความไม่สุภาพเรียบร้อย 
 พระคมัภีร์มีตวัอยา่งแสดงให้เหน็ปัญหาท่ีเราเพิ่งจะกลา่วถงึไปหลายตวัอยา่งด้วยกนั 

 เม่ืออาดมัและเอวาทําความบาป พวกเขาตระหนักถึงความเปลือยเปล่าของตนเองและพยายามปกปิดตนเองด้วยใบ

มะเด่ือ (ปฐมกาล 3:7) เดิมนัน้ พระเจ้าทรงสร้างร่างกายพวกเขาขึน้ด้วยสง่าราศีและความงาม ไม่จําเป็นต้องมีความสุภาพ

เรียบร้อยท่ีไม่แท้จริงระหว่างสามีและภรรยา เพราะพวกเขาเป็นกายเดียวกนั อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีทําบาป พวกเขาตระหนกัว่า

ลกัษณะทางเพศท่ีพระเจ้าทรงประทานให้เป็นอย่างดีนัน้สามารถทําสิ่งชัว่ได้ พระเจ้าทรงให้เขาได้มีความรู้สกึอายเพ่ือท่ีพวกเขาจะ

ปกปิดร่างกายของตนเพ่ือลดการทดลองในการทําบาปทางเพศในอนาคต เสือ้ผ้าท่ีเขาทําขึน้ไม่เพียงพอ พระเจ้าต้องปกปิดพวกเขา

ด้วยเสือ้ผ้าท่ีทําจากหนงัสตัว์ (ปฐมกาล 3:21) 

 ตัง้แต่เวลานัน้เป็นต้นมา การเปิดเผยร่างกายอย่างไม่สภุาพมกัจะเป็นผลจากความบาป ตามจริงแล้ว “เปิดของลบั” เป็น

สํานวนของพระคมัภีร์เก่าหมายถงึการกระทําทางเพศ (เลวีนิติ 18:6-9) การกระทําของฮามเม่ือเห็นโนอาห์ผู้ เป็นบิดาเปลือยกายอยู่

นัน้เป็นความบาป (ปฐมกาล 9:20-25) เม่ือดาวิดเห็นบทัเชบาอาบนํา้อยู ่เขายอมตอ่การทดลองในการลว่งประเวณี (2ซามเูอล 

11:1-5)  

 ซาตานพอใจท่ีจะทําให้เกิดการเปิดเผยร่างกายอย่างไม่สุภาพเรียบร้อย ผีมารในชายบ้าในเมืองเกราซาทําให้เขาฉีก

เสือ้ผ้าของตนเองออก แต่เม่ือพระเยซูทรงไล่ผีออกไปจากชายนัน้ เขาเร่ิมใส่เสือ้ผ้า (ลกูา 8:26-36) ชายท่ีถูกผีสิงฉีกเสือ้ผ้าของ

ชาวยิวเจ็ดคนท่ีพยายามไลผี่ออกจากเขา (กิจการ 19:13-17) 

 พระเจ้าทรงเปรียบเทียบความหายนะของบาบิโลนเหมือนกบัความอบัอายของผู้หญิงท่ีถกูเปลือยกาย เม่ือเผยให้เห็นขา

และโคนขาของเธอ (อิสยาห์ 47:1-3) 

 พระคมัภีร์ยงัแสดงให้เหน็การแตง่กายบางประเภทท่ีอาจเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมท่ีเป็นการลว่งประเวณี เม่ือลกูสะใภ้ของยู

ดาห์ยัว่ยวนเขา เธอได้ถอดเสือ้ผ้าของหญิงม่ายและใส่เสือ้ผ้าของหญิงโสเภณีแทน (ปฐมกาล 38:14-19) หญิงชัว่ในสภุาษิต 7:10 

ใสเ่สือ้ผ้าของหญิงโสเภณี 

 

ตวัอย่างจากพระคัมภร์ี : การแต่งหน้า 
 พระคมัภีร์เช่ือมโยงการแต่งหน้ากบัผู้หญิงชัว่โดยไม่มีข้อยกเว้นอยู่เสมอ เม่ือเยเซเบลราชินีชาวต่างชาติพยายามล่อลวง

เยฮเูพ่ือท่ีเขาจะไม่ประหารเธอ เธอแต่งหน้าและเคร่ืองประดบั “เม่ือเยฮมูาถึงเมืองยิสราเอล เยเซเบลทรงทราบเร่ือง พระนางก็ทรง

เขียนตาและแต่งพระเศียร และทรงมองออกไปทางพระแกล” (2พงศ์กษัตริย์ 9:30, NKJV) ซาโลมอนเตือนชายหนุ่มให้หลีกเล่ียง
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หญิงชัว่ท่ีทาขนตาเพ่ือเป็นเทคนิคในการล่อลวงอย่างหนึ่ง “อย่าครุ่นปรารถนาความงามของนาง อยู่ในใจของเจ้า อย่าให้นางจบั

เจ้าด้วยขนตาของนาง” (สภุาษิต 6:25, NKJV)  

 พระเจ้าทรงเปรียบเทียบประชากรท่ีไมส่ตัย์ซ่ือของพระองค์กบัหญิงชู้ ท่ีประดบักายเพ่ือคนรักของเธอ “เจ้าผู้ ท่ีถกูทิง้ร้างเอ๋ย 

ท่ีเจ้าแตง่ตวัสีแดงนัน้ เจ้าทําอะไรกนั และท่ีเจ้าประดบัตวัด้วยอาภรณ์ทองคํา ท่ีเจ้าขยายดวงตาให้กว้างด้วยแต้มสี เออ เจ้าแต่งตวั

ให้งามเสียเปลา่ คนรักของเจ้าดหูม่ินเจ้า เขาทัง้หลายแสวงชีวิตของเจ้า” (เยเรมีย์ 4:30, NKJV) “ย่ิงกว่านัน้อีก เธอยงัได้ให้ไปหา

ผู้ชายมาจากเมืองไกล คือเธอใช้ผู้ ส่ือสารไปหา และดเูถิด เขาก็มา เจ้าก็ชําระตวัของเจ้า เจ้าทาตาของเจ้า และแต่งกายของเจ้าด้วย

เคร่ืองประดบั เพ่ือคนเหลา่นัน้” (เอเสเคียล 23:40, NKJV) (ช่ือของลกูสาวคนหนึ่งของโยบในโยบ 42:14 หมายถึง “เขาสตัว์ใสสี่ทา

ตา” ทัง้นี ้ไม่ได้เป็นการยอมรับการแต่งหน้า เหมือนเช่นช่ือ ทบัทิมและเพชร ยอมรับการใสเ่คร่ืองประดบั หรือช่ือ หยก ยอมรับสิ่งท่ี

อยูใ่นกลอ่งหยก) 

 

ตวัอย่างจากพระคัมภร์ี : เคร่ืองประดบั 
 พระคมัภีร์มกัจะเช่ือมโยงเคร่ืองประดบักบัทศันคติท่ีหย่ิงยโส วิถีชีวิตท่ีผิดศีลธรรม หรือการนมสัการของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า 

เม่ือยาโคบกลบัไปยงัเบธเอลเพ่ือปรับความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าใหม ่เขาทิง้รูปเคารพและตุ้มหทูัง้หมดของคนในครอบครัว (ปฐมกาล 

35:1-7) 

 ชาวอิสราเอลหลอมตุ้มหแูละทําเป็นววัทองคําเพ่ือนมสัการ (อพยพ 32:2-4) หลงัจากโมเสสเข้าแทรกเพ่ือพวกเขา พระเจ้า

ทรงไว้ชีวิตของพวกเขา แต่ตรัสว่าพระองค์จะไม่เสด็จไปกบัพวกเขาไปยงัคานาอนั “เม่ือประชาชนได้ยินข่าวร้ายนัน้ เขามีความ

โศกเศร้า และไม่มีผู้ ใดใส่เคร่ืองประดบัเลย เพราะพระเจ้าตรัสกบัโมเสสว่า ‘จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “เจ้าทัง้หลายเป็นชน

ชาติท่ีหวัแข็ง ถ้าเราจะขึน้ไปกบัเจ้าเพียงครู่เดียว เราก็จะทําลายล้างเจ้าเสีย เหตฉุะนี ้จงถอดเคร่ืองประดบัออกเสีย เพ่ือเราจะรู้ว่า

ควรจะกระทําอย่างไรกับเจ้า” ‘ ฝ่ายชนชาติอิสราเอลก็ถอดเคร่ืองประดับออก ตัง้แต่ตอนท่ีเขาอยู่แถบภูเขาโฮเรบเป็นต้นมา” 

(อพยพ 33:4-6) เพ่ือแสดงถึงความถ่อมใจ การกลับใจใหม่และการอุทิศตนของพวกเขา พระเจ้าทรงบัญชาพวกเขาให้นํา

สญัลกัษณ์ของการโอ้อวด ความหย่ิงยโสและตณัหาเหล่านีอ้อกไป พวกเขาให้เคร่ืองประดบัทัง้หมดแก่พระเจ้า เพ่ือหลอมละลาย

และใช้เพ่ือสร้างพลบัพลา (อพยพ 35:22) 

 พวกเขาได้เคร่ืองประดบัมาจากไหนเป็นครัง้แรก พวกเขาได้รับ “เคร่ืองประดบั” เงินและทองจากชาวอียิปต์ (อพยพ 11:2) 

คําแปลท่ีตรงกว่าอาจจะเป็น “เคร่ือง” เงินและทอง (ด ูNKJV, NIV) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขานําเอาทองและ

เงินของชาวอียิปต์มาใช้เพ่ือการรับใช้พระองค์ ไมใ่ช้เพ่ือประดบัตนเอง อีกครัง้หนึง่ ชาวอิสราเอลนําเอาเคร่ืองประดบัจํานวนมากมา

จากชาวมีเดียนและพวกเขาให้เคร่ืองประดบัทัง้หมดแก่พระเจ้า (กนัดารวิถี 31:50-54) 

 ในสมยัของกิเดโอน ชาวยิชมาเอลและมีเดียนแตกต่างจากชาวอิสราเอลเพราะคนเหลา่นัน้ใช้ตุ้มหแูละเคร่ืองประดบัอ่ืนๆ 

(ผู้วินิจฉัย 8:24-27) เคร่ืองประดบันีเ้ป็นสิ่งล่อลวงกิเดโอนและคนของเขา เม่ือได้สิ่งเหล่านีม้าในการสงคราม พวกเขาก็นํามาใส่

เอโฟดทองคํา (เคร่ืองแตง่กายศกัด์ิสทิธ์ิ) เพ่ือนมสัการ 

 เม่ือเยเซเบลพยายามล่อลวงเยฮู เธอ “แต่งพระเศียร” (2พงศ์กษัตริย์ 9:30) หรือ “ประดับพระเศียร” (NKJV) เม่ือ

พิจารณาถึงบริบทนีแ้ล้ว จะเห็นว่าเธอไม่เพียงแต่จัดแต่งผมอย่างเรียบๆ แต่หมายความว่าเธอจัดแต่งผมอย่างหรูหราและติด

เคร่ืองประดบับนศีรษะหรือในผมของเธออยา่งแน่นอน 

 ผู้หญิงมีชู้ ในเยเรมีย์ 4:30 ใส่เสือ้ผ้าท่ีหรูหราและเคร่ืองประดบัทองเพ่ือดึงดดูคนรักของเธอ หญิงมีชู้ ในเอเสเคียล 23:40 

ลอ่ลวงคนรักของเธอด้วยเคร่ืองประดบั คนรักจํานวนมากมายของเธอให้กําไลมือและมงกฎุ แต่พระเจ้าเตือนว่าเคร่ืองประดบัของ

เธอทัง้หมดจะถกูถอดออกในการพิพากษา (เอเสเคียล 23:26, 42) และในโฮเชยา 2:13 พระเจ้าทรงเปรียบเทียบประชากรท่ีไม่สตัย์

ซ่ือของพระองค์กบัผู้หญิงมีชู้ ท่ีใสเ่คร่ืองประดบั “แล้วก็แต่งกายของนางด้วยแหวนและทองรูปพรรณ และติดตามบรรดาคนรักของ

นางไป และลืมเราเสีย พระเจ้าตรัสดงันีแ้หละ” 
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 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงประกาศการพิพากษาแก่หญิงท่ีหย่ิง จองหอง ทะนงตวัแห่งเยรูซาเล็มผู้ ให้เกียรติแก่เคร่ืองประดบั

ของตนเอง “พระเจ้าตรัสว่า เพราะธิดาทัง้หลายของศิโยนนัน้ก็ผยอง และเดินคอยืดคอยาว ตาของเขาชม้อยชม้าย เดิน

กระตุ้งกระติง้ ขยบัเท้าให้มีเสียงกรุ๋งกร๋ิง พระเจ้าจะทรงให้เป็นชนันะต ุท่ีศีรษะของบรรดาธิดาของศิโยน และพระองค์จะทรงกระทํา

ให้หน้าผากของเขาทัง้หลายโล้นไป ในวนันัน้พระเจ้าจะทรงนําเอาเคร่ืองวิจิตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อมือ ปันจเุหร็จ ตุ้มวงเดือน จี ้

กําไลมือ ผ้าแถบ ผ้ามาลา กําไลต้นแขน ผ้าคาดเอว หีบเคร่ืองนํา้อบ ตะกรุดพิสมร แหวนตราและแหวนจมูก เสือ้งานและเสือ้คลมุ

ผ้าคลมุและกระเป๋าถือ [กระจก] เสือ้ผ้าโปร่ง เสือ้ผ้าลนิิน ผ้าโพกศีรษะและผ้าคลมุตวั” (อิสยาห์ 3:16-23, NKJV) 

 หีบเคร่ืองนํา้อบ กระเป๋าถือ กระจกมกัจะใช้เพื่อประดบัร่างกาย รายการท่ีกล่าวไปนัน้สามารถใช้เพียงเพ่ือประดบักาย 

และมกัจะเก่ียวข้องกบัความหย่ิงยโสและการโอ้อวด บางอย่าง เช่น สิ่งของท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายสามารถใช้อย่างไม่เป็นภยัใดๆ แต่

ในกรณีนี ้สิ่งเหล่านีใ้ส่เพ่ือการโอ้อวดและความหยิ่งยโส สิ่งเหล่านีถ้กูกล่าวโทษเช่นในข้อความนี ้เม่ือใสด้่วยวิญญาณท่ีไม่ถกูต้อง

หรือด้วยความสิน้เปลือง การใช้จ่ายอยา่งมากและการโอ้อวด 

 เอสเธอร์มีใจตรงข้ามกบัลกัษณะเช่นนี ้เม่ือหญิงคนหนึ่งจะต้องไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์เปอร์เซีย เธอได้รับอนญุาตให้ใช้สิ่ง

ใดก็ตามท่ีต้องการเพ่ือทําให้ตนเองสวยงาม (เอสเธอร์ 2:13) ทัง้นี ้รวมถึงเคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอางท่ีราชวงัโบราณใช้ อย่างไร

ก็ตาม เอสเธอร์ไม่ได้ปรารถนาและเรียกร้องสิ่งใด แต่ใช้เพียงสิ่งท่ีขนัทีของกษัตริย์ (ผู้ดแูลเธอ) เลือกเท่านัน้ (เอสเธอร์ 2:15) พระ

คมัภีร์บนัทกึวา่เธอใช้นํา้มนักํายาน นํา้หอมและสิง่อ่ืนๆ ท่ีเตรียมไว้เพ่ือช ําระล้าง (ทําให้...สวยงาม) ผิวเทา่นัน้ (เอสเธอร์ 2:12) 

 

การประยุกต์ใช้: ความแตกต่างระหว่างเพศในการแต่งกาย 
 เม่ือใช้แนวความคิดตามพระคัมภีร์ท่ีกล่าวไปก่อนหน้านี ้เราสามารถสรุปหลักการตามพระคัมภีร์ท่ีสําคัญได้หลาย

ประการและสามารถใช้ได้กบัยคุของเรา 

 อยา่งน้อย เสือ้ผ้าประจําวนัของเราจะต้องเป็นเสือ้ผ้าสําหรับเพศของเรา โดยแสดงให้เห็นเช่นนัน้อย่างชดัเจนเม่ือมองเห็น

ในครัง้แรก ผู้ชายต้องไม่ใส่เสือ้ผ้าท่ีเป็นของผู้หญิงโดยเฉพาะ สําหรับเสือ้ผ้าชาวตะวนัตกแล้ว หมายถึงชดุกระโปรงและกระโปรง 

ผู้หญิงต้องไมส่วมเสือ้ผ้าท่ีเป็นของผู้ชายโดยเฉพาะ สําหรับเสือ้ผ้าชาวตะวนัตกแล้ว หมายถงึ กางเกงประเภทตา่งๆ 

 วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมีเสือ้ผ้าประเภทต่างกัน ถ้าเป็นเสือ้ผ้าท่ีสภุาพเรียบร้อยและมีความแตกต่างระหว่างชายและ

หญิงอย่างเห็นได้ชดั รูปแบบเฉพาะของเสือ้ผ้าในวฒันธรรมเฉพาะหนึ่งนัน้ก็ไม่สําคญั ควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกบัวฒันธรรม

และโอกาส เช่น อาจเป็นการเหมาะสมท่ีชาวสก๊อตจะใส่คิลท์๑๑ ในโอกาสท่ีเป็นพิธีการต่างๆ แต่ชายชาวอเมริกาไม่ควรใส่สิ่ง

เดียวกนันัน้ไปทํางาน น่าสนใจว่า ปโุรหิตในพระคมัภีร์เก่าใส่กางเกงขาสัน้หรือกางเกง (เลวีนิติ 6:10; 16:4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

กางเกงนีเ้ป็นเสือ้ผ้าผู้ชายเฉพาะในวฒันธรรมยิว-คริสเตียนตัง้แตเ่วลาเร่ิมต้น 

 

การประยุกต์ใช้: ความสุภาพเรียบร้อยของการแต่งกาย 
 เราพยายามท่ีจะแต่งกายเรียบร้อย เรียบง่ายและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลีกเล่ียงการเผยร่างกายอย่างไม่สภุาพ

ตอ่หน้าเพศตรงข้าม (นอกเหนือไปจากคู่สมรสของตน) อะไรถือเป็นสิ่งไม่สภุาพเรียบร้อย ในการตอบคําถามนี ้เราต้องดบูริบทตาม

พระคมัภีร์ วตัถปุระสงค์ของการแตง่กายสภุาพเรียบร้อย วฒันธรรมของเราและเหตจุงูใจของเรา 

 ถ้าเราถือ 1ทิโมธี 2:9 อยา่งจริงจงั เราจะเหน็ด้วยวา่เสือ้ผ้าบางอย่างไม่สภุาพเรียบร้อย เสือ้ผ้าท่ีเกือบจะเปลือย เช่น บิกินี 

กระโปรงสัน้มาก กางเกงขาสัน้ และเสือ้แบบแขวนคอ จะต้องถือเป็นสิง่ท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย  

 เราจะต้องถามว่าสิ่งใดในเวลานัน้ทําให้พระเจ้าทรงสนพระทยัท่ีจะบนัดาลใจข้อความนี ้เปาโลคิดถึงเสือ้ผ้าแบบใดในใจ

ของเขาเม่ือเตือนไมใ่ห้ใสเ่สือ้ผ้าท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย ในเวลาท่ีผู้หญิงใสเ่สือ้คลมุยาวถงึข้อเท้า เสือ้ผ้าประเภทใดเป็นเสือ้ผ้าไม่สภุาพ

                                                           
๑๑ กระโปรงสัน้พบัจีบสําหรับผู้ชายชาวสก๊อต 
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เรียบร้อย ถ้าเปาโลพบเสือ้ผ้าท่ีไม่สภุาพในยคุของเขาท่ีเสือ้ผ้ามีความสภุาพเรียบร้อยมากกว่ายคุของเรามากนกั แน่นอนว่าเขาจะ

ถือว่าเสือ้ผ้าหลายรูปแบบในทกุวนันีไ้ม่เรียบร้อย ดงัท่ีบทท่ี 8 จะกล่าวถึงต่อไป ผู้หญิงจํานวนมากในเวลานัน้พบัเสือ้คลมุขึน้ไป

เหนือเข่าเพ่ือให้ทํากิจกรรมบางอย่างได้สะดวกขึน้ และผู้ นําคริสตจักรยุคแรกถือว่าเป็นสิ่งไม่เรียบร้อย พระเจ้าทรงสนพระทัย

เก่ียวกบัการแต่งกายเรียบร้อยในสมยัท่ีแม้แต่การเผยให้เห็นขาสว่นบนถือเป็นสิ่งไม่สภุาพเรียบร้อย ในอิสยาห์ 47:2-3 พระเจ้าทรง

ถือว่าการเผยให้เห็นขาและโคนขาเป็นการเผยให้เห็นความเปลือยท่ีน่าอาย เหตุนีเ้อง จึงทําให้เราทราบว่าพระเจ้าทรงถือว่า

มาตรฐานท่ีต่ําสดุของความสภุาพเรียบร้อยเป็นอยา่งไร ไมว่า่จะอยูใ่นวฒันธรรมใดก็ตาม 

 เหตผุลพืน้ฐานในการแต่งกายสภุาพเรียบร้อยคือการเอาชนะตณัหาของเนือ้หนงั ตณัหาของตา และความทะนงในลาภ

ยศ ร่างกายท่ีเปิดออกจะกระตุ้นความคิดท่ีไม่เหมาะสมของทัง้ผู้ ท่ีสวมใส่และผู้ ท่ีมองเห็น ในการปฏิบติัตามวตัถปุระสงค์เก่ียวกบั

การแต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย ควรจะปกคลมุร่างกายโดยพืน้ฐาน ยกเว้นส่วนท่ีเราจะต้องใช้อย่างเปิดเผยเพ่ือใช้ชีวิตปกติ ทัง้นี ้

หมายความว่าเสือ้ผ้าควรจะคลมุลําตวัและแขนขาสว่นบน แนวทางท่ีเหมาะสมได้แก่ กระโปรงของผู้หญิงควรจะคลมุเข่าและแขน

เสือ้ยาวถึงข้อศอก นอกจากนี ้เราควรจะหลีกเล่ียงเสือ้ท่ีคอต่ํา ชดุกระโปรงหรือเสือ้ที่ไมม่ีแขน เสือ้ผ้าที่รัดรูปมาก เสือ้ผ้าที่บางมาก

และกางเกงสําหรับผู้หญิงเพราะสิ่งเหล่านีเ้ปิดเผยให้เห็นรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่สุภาพ เช่น ขาส่วนบน โคนขาและสะโพก 

นอกจากนี ้การว่ายนํา้ร่วมกนัก็เป็นการไมส่ภุาพ เนื่องจากผลสําคญัของการแตง่หน้าคือการเน้นการดงึดดูทางเพศ เราถือวา่กา

แตง่หน้าเป็นสิง่ไมส่ภุาพเรียบร้อย 

 ความสภุาพเรียบร้อยมีความเก่ียวเน่ืองกับวฒันธรรมบ้าง เราจะต้องแต่งกายตามวิธีท่ีถือว่าสภุาพสําหรับโอกาสและ

วฒันธรรม เช่น สงัคมในศตวรรษท่ี 19 ถือว่าไม่เหมาะสมท่ีผู้หญิงจะเผยให้เห็นขาของตนในท่ีสาธารณะ การใช้หลกัการเก่ียวกบั

เสรีภาพของคริสเตียน ผู้หญิงคริสเตียนในเวลานัน้ไม่ควรจะใส่ชุดกระโปรงท่ีความยาวเท่าเข่า เพราะจะทําให้เธอและองค์พระผู้

เป็นเจ้าของเธอถกูตําหนิ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีความสภุาพเรียบร้อยอย่างน้อยท่ีแน่ชดั มิฉะนัน้ ถ้าสงัคมยอมรับการเปลือยกาย

ล่อนจ้อน คริสเตียนก็คงจะสามารถเดินไปมาโดยท่ีเปลือยกายได้ ถ้าเป็นอย่างนัน้ เราคงสามารถลบ 1ทิโมธี 2:9 ออกไปจาพระ

คมัภีร์ได้ 

 ท้ายท่ีสดุ ใจจะต้องสภุาพและเหตจุูงใจบริสทุธ์ิ การประพฤติ ท่าทาง การย่างก้าว ภาษากายและคําพูดจะต้องสภุาพ

เรียบร้อย ถ้าผู้หญิงต้องการ เธอสามารถแสดงตวัอย่างไม่สภุาพเรียบร้อยและประพฤติตวัยัว่ยวนแม้ว่าจะใสเ่สือ้ผ้าท่ีเรียบร้อยท่ีสดุ

ก็ได้ เราจะต้องไม่ใช้เคร่ืองแต่งกายเพ่ือสนบัสนนุความประพฤติท่ีไม่สภุาพเรียบร้อย ไม่มีความสภุาพเรียบร้อยภายนอกอนัใดท่ีจะ

ปกปิดวิญญาณท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อยและเตม็ไปด้วยตณัหาได้ 

 ในเขตชาวยิวท่ียึดหลกัปฏิบติัของศาสนายิวดัง้เดิมในเยรูซาเล็มมีป้ายติดไว้ โดยให้ความหมายท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการ

แตง่กายท่ีเรียบร้อยสําหรับผู้หญิง 

 “ให้เข้าได้เฉพาะผู้หญิงท่ีแตง่กายสภุาพ ‘เทา่นัน้’  

 ชดุกระโปรงยาว ยาวกวา่ระดบัหวัเข่า (ห้ามใสก่างเกง) 

 เสือ้แขนยาว ยาวกวา่ข้อศอก 

 เสือ้คอปิด” 

 (National Geographic, July 1985, p. 30.) 

 

การประยุกต์ใช้ : เคร่ืองประดบั 
 คริสเตียนควรหลีกเล่ียงการประดบักายภายนอก (เคร่ืองตกแต่งหรือเคร่ืองประดบั) การประดบักายท่ีแท้จริงในสายพระ

เนตรของพระเจ้าและผู้ ท่ีเช่ือดีคือการมีวิญญาณท่ีบริสทุธ์ิ ไม่ใช่ความสวยงามทางร่างกาย ในการอารักขาร่างกายของคริสเตียน 

เราเช่ือในการเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง เรียบร้อย สะอาดและสวยงาม เราไม่ควรจะให้ความสําคญักบัความสวยงามทางกายมาก

เกินไป แต่ควรจะยอมรับสิ่งใดก็ตามท่ีพระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา เราควรจะพยายามแสดงตวัของเราอย่างดีท่ีสดุท่ีเราสามารถ



 82 

ทําได้ โดยใช้วิธีการตามธรรมชาติไม่ใช่วิธีปลอมแปลง เราควรหลีกเล่ียงการแต่งหน้า การสกัและเคร่ืองประดบัตกแต่งต่างๆ เพราะ

สิ่งเหล่านีมี้วตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือประดบัร่างกาย เราได้เห็นข้อความในพระคมัภีร์เก่ามากมายแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองประดบัและ

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การแต่งหน้าเก่ียวข้องกบัสิ่งชัว่ 1ทิโมธี 2:9 และ 1เปโตร 3:3 ยืนหยดัต่อต้านการใช้ทอง เงินและเพชรพลอยมี

คา่อ่ืนๆ เพ่ือประดบัร่างกาย สิง่เหลา่นีม้กัจะมีลกัษณะและมีราคาท่ีมากเกินไปเสมอ 

 สิ่งประดบับางอย่างอาจอนญุาตให้ใช้ได้เพราะไม่ได้เน้นทางเพศ (เหมือนเช่น การแต่งหน้า) หรือฟุ่ มเฟือย (เหมือนเช่น 

เพชรพลอย) ไมไ่ด้ถกูกลา่วโทษตามพระคมัภีร์ (เหมือนเช่นการแต่งหน้าและเพชรพลอย) และถือเป็นเสือ้ผ้าโดยทัว่ไป เช่น เสือ้ผ้าท่ี

มีสี ริบบิน้ เนกไท และผ้าพนัคอ 

 เราเน้นความเรียบง่ายและการใช้อย่างเกิดประโยชน์ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ท่ีเหมาะสมนอกเหนือไปจากการประดบัตกแต่ง 

เช่น ทรงผมและเสือ้ผ้า เราสามารถจดัแตง่ผมหรือใสเ่สือ้ผ้าให้สวยงามน่าดไูด้ แต่เราจะต้องระวงัไม่จดัแต่งอย่างหรูหราและโอ้อวด

มากเกินไป เพราะทัง้เปาโลและเปโตรเตือนเร่ืองการจดัแตง่ผมและการใช้เสือ้ผ้าท่ีหรูหราฟุ่ มเฟือย 

 บางสิ่งท่ีถือเป็นเคร่ืองประดบัจริงๆ แล้วมีวตัถปุระสงค์ท่ีดีกว่าการประดบัตกแต่ง เช่น นาฬกาิ  ถ้าวตัถปุระสงค์หลกัคือ

การใช้ประโยชน์ ไมใ่ช่การประดบัตกแตง่ ก็ไมมี่สิง่ใดผิดท่ีจะใช้นาฬกาอย่างเหมาะสม บางสิ่ิ งเป็นทัง้ของใช้และของประดบัตกแต่ง 

เช่น กระดุมข้อมือเสือ้ ท่ีหนีบเนกไท สายนาฬกาิ พก และเข็มกลดั ถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี ้เราจะต้องประเมินการใช้สิ่งเหล่านีอ้ย่าง

ระมดัระวงั 

 ราคาพอประมาณเป็นแนวความคิดตามพระคมัภีร์ท่ีสําคญั เราไม่ยอมรับความหรูหราและการประดบัตกแต่งมากเกินไป

ในทุกด้านในชีวิต ตามคําสอนท่ีชัดเจนใน 1ทิโมธี 2:9 และ 1เปโตร 3:3 เราไม่ใส่เสือ้ผ้าท่ีมีราคาแพงมากหรือมีความหรูหรา

ฟุ่ มเฟือยมาก ซึง่เป็นอีกเหตผุลหนึง่วา่ทําไมเราจงึไมใ่สเ่คร่ืองประดบั 

 เม่ือใดการใสเ่สือ้ผ้า การจดัแต่งผม และเคร่ืองประดบัท่ีมีประโยชน์กลายเป็นสิ่งหรูหรา ประดบัตกแต่งมากเกินไปหรือมี

ราคาแพงจนเกินไป คําตอบอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวฒันธรรม สงัคม สถานะในชีวิตและโอกาส ควรพิจารณาถงึคําถามเหลา่นี ้

∗ ทําไมเราจงึใสส่ิง่นี ้เราใสเ่พราะความหย่ิง โอ้อวด ต้องการท่ีจะให้คนอ่ืนเหน็ ต้องการท่ีจะทําให้เกิดความอิจฉาหรือไม ่

∗ เราทําหน้าท่ีอารักขาท่ีดีหรือไม ่เม่ือเปรียบเทียบกบัเวลาและเงินท่ีเราใช้เพ่ือสิ่งจําเป็น เพ่ือคนอ่ืนๆ เพ่ือคริสตจกัรของพระ

เจ้า เป็นอยา่งไร 

∗ คนอ่ืนๆ จะมองดวูา่เป็นอยา่งไร พวกเขาจะเหน็วา่เป็นการแสดงความร่ํารวย โอ้อวด แสดงออกถงึความหยิ่ง หรือเป็นสิง่ที

ทําให้อิจฉาหรือไม่ พวกเขาเห็นว่าไม่สอดคล้องกับจุดยืนของพระคมัภีร์ และจุดยืนของเราเองในเร่ืองการประดบักายโดยทัว่ไป

หรือไม ่

∗ พระเยซจูะทรงทําอยา่งไร พระองค์จะใสส่ิง่นีห้รือไม ่พระองค์จะทรงใช้เวลาและเงินของพระองค์ในวิธีนีห้รือไม ่

 

แหวน 
 แล้วแหวนล่ะ แหวนเป็นเคร่ืองประดบัรูปแบบหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสยั ดเูหมือนจะไม่มีวิธีท่ีชดัเจนท่ีจะแยกแหวนท่ีใส่บน

นิว้มือกับตุ้มห ูแหวนจมกูหรือสร้อยข้อมือ แหวนเป็นเหมือนเช่นเคร่ืองประดบัอ่ืนๆ คือเหตผุลหลกัในการใส่ดูเหมือนจะเป็นการ

ประดบักาย โอ้อวด และเพ่ือทําให้ผู้ อ่ืนประทบัใจ ข้อยกเว้นหนึง่ท่ีอาจมีได้อาจเป็นแหวนแตง่งาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแหวนแต่งงาน

ท่ีเรียบง่าย ทัง้นี ้อาจเป็นเพ่ือการใช้ประโยชน์มากกว่าการใช้ประดบั อย่างไรก็ตาม หลายคนใช้แม้แต่แหวนแต่งงานเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตนเพ่ือการประดบักายท่ีแพงและโอ้อวด เราจะต้องมีความใจกว้างและระมดัระวงัในเร่ืองนี ้

 โดยส่วนตวัแล้ว เราไม่ใส่แหวนแต่งงานเพราะ (1) แหวนแต่งงานเหมือนกับเคร่ืองประดบัประเภทอ่ืนๆ ท่ีเราพยายาม

หลีกเล่ียงตามข้อห้ามในพระคมัภีร์ใหม่เก่ียวกบัการใส่ทอง ไข่มกุและเสือ้ผ้าราคาแพง (2) เราไม่ต้องการทําตวัไม่สอดคล้องกับ

จดุยืนของเราเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั (3) เราไม่ต้องการให้ข้อแก้ตวัแก่ผู้ อ่ืนในการใส่แหวนโอ้อวดเพ่ือประโยชน์ในการประดบักาย

เป็นสําคญั (4) ไม่มีหลกัฐานว่ามีการใส่แหวนแต่งงานในพระคมัภีร์ใหม่ ตามจริงแล้ว บางคนเช่ือว่าการสวมแหวนแต่งงานมีท่ีมา
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จากผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า (5) ในทางปฏิบติัแล้ว ในสงัคมของเรา แหวนแต่งงานไม่ได้ป้องกนัเพศตรงข้ามได้มากนกั ความประพฤติ

และการวางตวัของคริสเตียนมีประสิทธิภาพในการเข้าหาของเพศตรงข้ามได้มากกว่ามาก (6) เราต้องการอทุิศตนเพ่ือพระเจ้าใน

เร่ืองนี ้ตามตวัอยา่งในพระคมัภีร์เก่า 

 

ข้อโต้แย้งเฉลยธรรมบัญญัต ิ22:5 
 ในจดุนี ้ขอให้เราพิจารณาถึงข้อโต้แย้งจํานวนมากเก่ียวกบัคําสอนเร่ืองการประดบักายและการแต่งกาย ต่อไปนีเ้ป็นข้อ

โต้แย้งท่ีเกิดขึน้13 

∗ “เฉลยธรรมบญัญติั 22:5 ไม่มีประโยชน์กบัเราทกุวนันี”้ ข้อโต้แย้งนีชี้ถ้ึงคําสอนอ่ืนๆ ในบทเดียวกนั เช่น การห้ามเอาววั

และลาเข้าเทียมไถด้วยกนั (ข้อ 10) การห้ามสวมเสือ้ผ้าหนึ่งตวัท่ีมีขนแกะและป่านปนกนั (ข้อ 11) และคําสัง่ให้ใสพู่่บนเคร่ืองแต่ง

กาย (ข้อ 12) ถ้าสิ่งเหล่านีไ้ม่มีประโยชน์แล้ว ทําไมข้อห้ามในข้อ 5 จะยงัใช้ได้ การอ้างเหตผุลไม่ถกูต้องเพราะบทท่ี  22 มีธรรม

บญัญัติห้ามไม่ให้ล่วงประเวณี (ข้อ 22) ข่มขืน (ข้อ 23-27) และมีเพศสมัพนัธ์ในครอบครัว (ข้อ 30) ธรรมบญัญัติเหล่านีไ้ม่มีผล

อยา่งนัน้หรือ ไมใ่ช่อยา่งแน่นอน 

 หวัใจสําคญัในการแปลบทนีคื้อการตระหนกัวา่การวายพระชนม์ของพระคริสต์ลบล้างระบบพิธีการ แต่ไม่ใช่ธรรมบญัญัติ

ทางศีลธรรม (โคโลสี 2:16-17) ธรรมบญัญติัทางศีลธรรมของพระเจ้ายืนหยดัอยู่ตลอดไป ข้อ 10-12 สอนหลกัการเก่ียวกบัการแยก 

ชาวอิสราเอลทําให้ระบบพิธีการนีส้มบรูณ์ทางร่างกาย แต่ทกุวนันีเ้ราทําให้หลกัการสมบรูณ์ทางจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม ข้อ 5 

เป็นสว่นหนึง่ของธรรมบญัญติัทางศีลธรรมอยา่งเหน็ได้ชดั (1) พระเจ้าทรงมีพระประสงค์เพ่ือป้องกนัสิ่งชัว่ทางศีลธรรม เช่น การทํา

ให้บทบาททางเพศไม่ชัดเจนและการรักร่วมเพศ (2) ข้อ 5 กล่าวถึงหลกัการการแยกระหว่างชายและหญิงอย่างเด่นชัด ตามท่ี

ธรรมชาติและข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ สอน (3) ข้อนีก้ลา่วว่าผู้ ท่ีทําการอนัเป็นสิ่งต้องห้ามเป็น “ท่ีน่าเกลียดชงัต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าพระ

เจ้าของเจ้า” ซึง่หมายถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเกลียดหรือรังเกียจ ลกัษณะของพระเจ้าไม่เคยเปล่ียนแปลง และความรักของพระองค์ต่อ

ความชอบธรรมหรือความเกลียดชงัต่อความบาปก็ไม่เปล่ียนแปลง ถ้าพระองค์ทรงเกลียดชงัการปฏิบติับางอย่างในพระคมัภีร์เก่า 

ตอนนีพ้ระองค์ก็ทรงเกลียดชงัเช่นกนั 

∗ “เฉลยธรรมบญัญติั 22:5 เป็นการต่อตา้นการแต่งกายผิดเพศของลทัธิเท่านัน้ (พฤติกรรมการแต่งกายผิดเพศทีเ่กี่ยวข้อง

กบัการนมสัการของผ้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าู )” หากเป็นเช่นนัน้จริง ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถแต่งกายผิดเพศได้ ตามจริงแล้ว 

ซาตานรวมการแต่งกายด้วยเคร่ืองแต่งกายของเพศตรงข้ามเข้าเป็นสว่นหนึ่งของการนมสัการของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าเพราะซาตานรู้

วา่การกระทําเช่นนัน้จะละเมิดธรรมบญัญติัของพระเจ้า ขดักบัธรรมชาติ และก่อให้เกิดปัญหาสําหรับสงัคม 

 การรักร่วมเพศและการเป็นโสเภณีมีความเก่ียวข้องกบัศาสนาของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าในเวลานัน้ แต่สิ่งนัน้เป็นเหตผุลเดียว

ท่ีทําให้พระเจ้าทรงกลา่วโทษการปฏิบติัเหลา่นีห้รือ ถ้าเป็นเช่นนัน้จริง [นัน่คือ ถ้าพระเจ้าทรงกลา่วโทษการรักร่วมเพศและการเป็น

โสเภณีเพียงเพราะสิง่เหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัศาสนานอกรีต] เช่นนัน้แล้ว การรักร่วมเพศและการเป็นโสเภณีก็สามารถทําได้ในปัจจบุนั 

[ซึง่จริงๆ ไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้] ข้อโต้แย้งนีย้งัละเลยการสนบัสนนุข้อพระคมัภีร์ใหมเ่พ่ือการแยกลกัษณะของเพศชายและหญิงด้วย 

∗ “เสือ้ผา้ของผช้ายและผห้ญิงในสมยัพระคมัภีร์เก่ามีความแตู ู กต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย จริงๆ แลว้ ผช้ายใส่กระโปู รง” เฉลย

ธรรมบัญญัติ 22:5 เป็นหลกัฐานว่ามีความแตกต่างท่ีสําคญั ผู้ชายและผู้หญิงใส่เสือ้คลมุและสิ่งคลมุศีรษะท่ีแตกต่างกัน และ

ผู้หญิงมีผ้าคลมุหน้า “ในกลุ่มชาวฮีบรู ธรรมบญัญัติของโมเสสไม่อนญุาตให้เพศใดก็ตามใส่เสือ้ผ้าท่ีเหมือนกบัเสือ้ผ้าของอีกเพศ

หนึ่ง (เฉลยธรรมบญัญัติ 22:5) เสือ้ผ้าผู้หญิงบางชิน้มีช่ือและรูปแบบพืน้ฐานท่ีเหมือนกนั แต่ก็แตกต่างกนัในลายนนู การปักและ

งานเย็บปักถกัร้อยเพ่ือท่ีลกัษณะของเส้นแบ่งระหว่างชายและหญิงจะเห็นได้ชดัเจน”14 แม้ในสมยัใหม่ ไวท กลา่วว่า “ในกลุ่ม ชาว

อาหรับในปาเลสไตน์ท่ีเร่ร่อนระวงัเป็นอยา่งมากท่ีจะไมใ่สเ่สือ้ผ้าเหมือนกบัอีกเพศหนึง่” 15 
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 ความแตกตา่งเหลา่นีเ้ป็นสิง่สําคญัมากเพ่ือท่ีคนๆ หนึง่จะเหน็วา่เพศของบคุคลได้แต่ไกล เหมือนในเร่ืองราวของเรเบคาห์

และอิสอคั (ปฐมกาล 24:64-65) คําวา่ “skirts” [แปลวา่ กระโปรง] ในฉบบั KJV จริงๆ หมายถงึ “เสือ้คลุม” เหมือนท่ีแปลไว้ในฉบบั 

NKJV และ NIV 

∗ “จริงๆ แล้ว เฉลยธรรมบญัญติั 22:5 หมายความว่าผ้หญิงู ต้องไม่ใส่เสื้อผ้าของทหารและทหารต้องไม่ใส่เสื้อผ้าของ

ผห้ญิงู ” ข้อโต้แย้งนีอ้้างวา่ คําวา่ “ผู้ชาย” ในภาษาฮีบรูในข้อนีค้วรจะหมายถึง “ทหาร” คํานีคื้อ เกเบอร์ (geber)แทนท่ีจะใช้คําท่ีใช้

กนัทัว่ไปวา่ อิช (ish) อยา่งไรก็ตาม ฉบบัแปลท่ีสําคญัๆ ไมไ่ด้ใช้ความหมายนี ้

 Hebrew Lexicon ของเจนเซนิอสั เขียนไว้ว่า คําว่า เกเบอร์ หมายถึง “ผู้ชาย...โดยเฉพาะอย่างย่ิง (ก) ตรงกนัข้ามกบั

ผู้หญิง, ผู้ชาย เฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 เยเรมีย์ 30:6; 31:22 และใช้เก่ียวกบับตุรชายท่ีเกิดใหม่ โยบ 3:3... (ข) ตรงข้ามกบัภรรยา, 

สามี, สภุาษิต 6:34... (ง) ทหาร...ผู้วินิจฉยั 5:30”16 Expository Dictionary of the Old Testament ของเนลสนั กลา่วว่า “ราก

ศพัท์ของ ‘การเป็นผู้แข็งแรง” ไม่ใช่การใช้ เกเบอร์ เพราะเป็นคําท่ีมีความหมายคล้ายคลงึกบั อิช ... เกเบอร์ หมายถึง ‘เพศชาย’ 

เหมือนเช่นคําท่ีมีความหมายตรงข้ามกบั ‘ผู้หญิง’ “17 นอกจากนี ้ยงักล่าวว่าคําดงักล่าวมีอยู่หกสิบครัง้ในพระคมัภีร์เก่าภาษาฮีบรู 

ตาม  Exhaustive Concordance ของสตรองค์ ไม่มีท่ีใดเลยท่ีแปลว่า “ทหาร” ในภาษาองักฤษ หากว่าข้อโต้แย้งนีมี้ผล แล้วทําไม

จงึเป็นสิง่ท่ีพงึรังเกียจท่ีสําหรับทหารท่ีจะใสเ่สือ้ผ้าของผู้หญิง ทัง้นี ้ก็คงเป็นหลกัการของการแยกเพศในเคร่ืองแตง่กาย 

∗ “งานและกิจกรรมการกีฬาสมยัใหม่ทําใหผ้หู้ ญิงตอ้งใส่กางเกง” คํากลา่วนีไ้ม่ถกูต้องตามประวติัศาสตร์ แม้แต่ผู้หญิงใน

อดีตก็สามารถทํางานได้โดยใสช่ดุกระโปรง ถ้าผู้หญิงพบวา่ตนเองทํากิจกรรมท่ีต้องใช้ความเป็นชายมากจนต้องสวมกางเกง ก็ควร

จะประเมินบทบาททางเพศของตนในชีวิต อย่างไรก็ตาม ความสะดวกเป็นข้อแก้ตวัท่ีไม่เหมาะสมในการละเมิดพระวจนะของพระ

เจ้า 

 กางเกงไม่สุภาพเรียบร้อยอย่างแน่นอน เพราะกางเกงเผยให้เห็นโครงร่างของผู้หญิง ได้แก่ ขา โคนขาและสะโพก 

เด็กหญิงท่ีใสก่ระโปรงอยู่เสมอสามารถเรียนรู้วิธีปฏิบติัตนอย่างสภุาพในกิจกรรมสว่นใหญ่ แม้ในกิจกรรมท่ีต้องใช้กําลงัมาก จะมี

วิธีการในการป้องกนัทัง้ความสภุาพเรียบร้อยและความเป็นผู้หญิง ตวัอยา่งเช่น ผู้หญิงสามารถใสเ่สือ้ชชีูพหรือชดุสกีไว้ใต้กระโปรง 

เม่ืออากาศหนาว ผู้ หญิงสามารถแต่งกายให้อบอุ่นเหมือนกับผู้ ชาย โดยใส่ถุงเท้ายาว ถุงน่อง กางเกงรัดรูป [เหมือนชุดนัก

กายกรรม] ซึง่ใสไ่ว้ใต้กระโปรง กระโปรงยาว หรือถงุเท้าไหมพรม 

∗ “ปัจจุบนั มีการผลิตกางเกงรปแบบของผห้ญิงข้ึนมา จึงไม่เป็นการละเมิดเฉลยธรรมบญัญติั ู ู 22:5” แม้ว่าเราจะยอมรับ

ข้อโต้แย้งนี ้ก็ไม่เป็นการอนญุาตให้ผู้หญิงใส่เสือ้ผ้าทัง้หลายท่ีใสก่นั เช่น กางเกงยีนส์ของผู้ชายและชดุทหาร ในวฒันธรรมของเรา 

กางเกงมกัจะเก่ียวข้องกบัผู้ชายเสมอ ดงันัน้กางเกงทกุรูปแบบจงึเป็น “เคร่ืองแตง่กายของผู้ชาย” การยอมรับผู้หญิงให้ใสก่างเกงได้

จะทําให้ผู้ชายไม่มีรูปแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นของผู้ชายเองเลย นอกจากนี ้กางเกงของผู้หญิงแตกต่างจากกางเกงของผู้ชายน้อย

มาก เม่ือมองครัง้แรก เค้าโครง ภาพท่ีเห็นจากระยะไกล ภาพโดยรวมยงัคงเหมือนกนั (ไม่มีประโยชน์ในการท่ีจะบอกว่าแนวโค้ง

ของผู้หญิงทําให้แตกตา่ง เพราะข้อโต้แย้งเช่นนีจ้ะยอมรับวา่กางเกงของผู้หญิงนัน้ไมส่ภุาพเรียบร้อย) 

 The Pulpuit Commentary กล่าวไว้อย่างชดัเจนเก่ียวกบัคําสอนในเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 และลบล้างข้อโต้แย้ง

ทัง้หลายข้างต้น “เสือ้ผา้ที่เป็นของผช้ายู  มีความหมายตามตวัอกัษรว่า อปุกรณ์เคร่ืองใช้ของผช้ายู  (ไม่ใช่แต่เพียงเคร่ืองแต่งกาย

เทา่นัน้ แตร่วมถงึอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ อาวธุ และเคร่ืองมือต่างๆ) สิ่งนีเ้ป็นข้อบงัคบัด้านศีลธรรมในความหมายตามศีลธรรม ไม่มีการ

อ้างอิง...วา่ปโุรหิตใสห่น้ากากของพระคนนอกรีตในงานเทศกาลของคนเหลา่นัน้ สิง่ใดก็ตามท่ีจะทําลายการแยกระหว่างเพศมกัจะ

เป็นสิง่ท่ีไมมี่ศีลธรรม และเพศหนึง่ควรจะถือวา่เคร่ืองแตง่กายของอีกเพศหนึง่เป็นสิง่ท่ีผิดธรรมชาติและไมเ่หมาะสมเสมอ”18 

 

ข้อโต้แย้งเก่ียวกับการแต่งหน้า 
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 “พระคมัภีร์กล่าวถึงน้ําหอมในหนงัสือบทเพลงซาโลมอนในทางทีดี่ การใชก้ล่ินพึงใจเป็นเหมือนกบัการใชสี้ทีพึ่งใจในกา

แต่งหนา้” ข้อโต้แย้งนีไ้มไ่ด้คํานงึถงึหลกัฐานจากพระคมัภีร์ พระคมัภีร์กลา่วถงึนํา้หอมในทางท่ีดี แตก่ลา่วถงึการแตง่หน้าในทางไม

ดีเสมอ 

 นอกจากนี ้มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการดมกลิ่นและการมองเห็น พระคมัภีร์มีคําเตือนท่ีสําคญัเก่ียวกบัตณัหา

ของตา แต่ไม่มีท่ีใดกลา่วถึงตณัหาของจมกู พระคมัภีร์อธิบายว่าสายตาเป็นแสงสว่างของร่างกาย แต่จมกูไม่ได้มีบทบาทท่ีสําคญั 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการมองเห็น การดมกลิ่นมีบทบาทท่ีสําคญัน้อยกว่ามากในการรับรู้ทางประสาทสมัผสั และในการกระตุ้นการ

คิด นํา้หอมอาจมีบทบาทท่ีน้อยมากในการยัว่ยวนใจ (และไม่ควรจะใช้เพ่ือการนัน้)อํานาจดงึดดูความสนใจ เน้นการอยู่ในทางโลก

และสนบัสนนุตณัหาของนํา้หอมเป็นเพียงเศษเสีย้วของอํานาจการแตง่กายอยา่งไมส่ภุาพเรียบร้อย การแตง่หน้าและการประดั

กาย 

 นํา้หอมถือวา่เป็นสว่นที่ดีของการแตง่ตวัของผู้หญิงที่สภุาพเรียบร้อย เคร่ืองสําอางไมถื่อวา่เป็นเช่นนัน้ นํา้หอมช่วยปกปิ

ขจดัและแทนท่ีกลิน่ตวัท่ีไมพ่งึประสงค์อนัเกิดจากกิจกรรมและเหง่ือท่ีก่อให้เกิดแบคทีเรีย สิ่งท่ีคล้ายคลงึกนัทางสายตาไม่ใช่การใช้

เคร่ืองสําอางท่ีเป็นสี แตเ่พ่ือล้างและชําระผิว โดยใช้นํา้ สบู ่นํา้มนัและวิธีเตรียมการทาให้ความสะอาดอ่ืนๆํ  

∗ “วฒันธรรมของเรายอมรบัการใชเ้คร่ืองสําอางในปัจจุบนั เคร่ืองสําอางจึงไม่มีความหมายทางลบอีกต่อไป” สงัคมอาจจะ

ไม่เช่ือมโยงการแต่งหน้าเข้ากับการเป็นหญิงโสเภณีเหมือนในอดีต แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงคิดถึงการเช่ือมโยง

เหล่านัน้อีกต่อไป ตวัอย่างอธิบายของผู้ เผยพระวจนะไม่เหมาะสมอีกต่อไปอย่างนัน้หรือ ไม่สําคญัว่าสงัคมเปล่ียนแปลงไปมาก

เพียงใด เราจะต้องพยายามเพ่ือทําให้พระเจ้าทรงพอพระทยั ไม่ใช่ทําให้มนษุย์พอใจ นอกจากนี ้การท่ีสงัคมยอมรับไม่ได้เปล่ียน

การคิดทางฝ่ายวิญญาณตามท่ีเราได้กล่าวถึงเลย การแต่งหน้ายงัคงเน้นตณัหา กาม การโอ้อวด และความหย่ิงยโสเหมือนเช่นใน

อดีต ผลกระทบตอ่ผู้ใช้และผู้พบเหน็ยงัคงเหมือนกบัในอดีต ยงัคงสอนระบบคณุคา่ท่ีบิดเบือนเหมือนท่ีเคยเป็นมาอยูเ่สมอ 

∗ “คําบรรยายในพระคมัภีร์เก่าเกี่ยวกบัหญิงชัว่ทีแ่ต่งหนา้ยงัคงอธิบายถึงผห้ญิงเหล่านัน้ทีู่ ทําส่ิงอนัเป็นทีย่อมรับ เช่น การ

ล้างด้วยน้ํา และการใส่เสือ้ผา้ทีมี่สีสนั” คนชัว่สามารถทําหลายสิ่งอนัเป็นท่ียอมรับได้ หรือสามารถกลายเป็นผู้ ท่ีชัว่ได้เพียงเพรา

เหตท่ีุชัว่ อย่างไรก็ตาม การแต่งหน้าไม่ได้อยู่ในประเภทนี ้สิ่งอ่ืนๆ ท่ีกลา่วถึงมีวตัถปุระสงค์ท่ีเหมาะสมมากกว่าการประดบัตกแต่ง

หรือการยัว่ยวน แต่เคร่ืองสําอางไม่ได้เป็นเช่นนัน้ มีการกล่าวสิ่งอ่ืนๆ ในทางท่ีดีในข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ แต่เคร่ืองสําอางไม่ได้เป็น

เช่นนัน้ 

 

ข้อโต้แย้งเก่ียวกับเคร่ืองประดบั 
∗ “ผทีู้่ เป็นทีพ่อพระทยัเจ้าในพระคมัภีร์เก่าใชเ้คร่ืองประดบั” ข้อความนีจ้ริงในระดบัหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เราจะต้องระลกึถึง

ประเด็นเหล่านีใ้ห้ดี (1) จากพระคัมภีร์เก่าถึงพระคัมภีร์ใหม่ พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงนํา้พระทยัที่ดีรอบคอบของพระองค์สําหรั

ประชากรของพระองค์มากขึน้ทีละเลก็ทีละน้อย ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เราจึงมีอํานาจในการมีชีวิตท่ีบริสทุธิในวิถีทางท่ีธรรมิก์ ์

ชนในพระคมัภีร์เก่าไม่มี ข้อความท่ีได้รับการดลใจของเปาโลและเปโตรแทนท่ีตวัอย่างท่ีตรงกนัข้ามจากพระคมัภีร์เก่า (2) แม้ใน

พระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงชีใ้ห้เห็นมาตรฐานท่ีสงูกว่าในเร่ืองนี ้(ปฐมกาล 35:4; อพยพ 33:4-6) และกลา่วเป็นนยัถึงอนัตรายของ

เคร่ืองประดบั (อิสยาห์ 3:16-23; เยเรมีย์ 4;30; เอเสเคียล 23:40) (3) พระเจ้าทรงสมัผัสประชากรของพระองค์เพ่ืออุทิศ

เคร่ืองประดับท่ีเขามีเพ่ือการรับใช้พระองค์ (อพยพ 35:22; กันดารวิถี 31:50-54) (4) การใช้เคร่ืองประดบัอย่างมากมีความ

เก่ียวข้องกบัคนท่ีไม่ได้เช่ือพระเจ้าเป็นอย่างแรก (กนัดารวิถี 31:50-54; ผู้วินิจฉยั 8:24-27) (5) ข้อความบางข้อความท่ีกล่าวถึง

เคร่ืองประดับในทางท่ีดีเป็นสัญลักษณ์ของสมบัติในการอวยพรหรือสมบัติทางฝ่ายวิญญาณ และไม่เป็นการอนุญาตให้ใช้

เคร่ืองประดบัเป็นการสว่นบคุคล (สภุาษิต 1:9; 25:12; บทเพลงซาโลมอน 5:14-15; เอเสเคียล 16:11-13; มาลาคี 3:17) (6) เม่ือผู้

ท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้าใช้เคร่ืองประดบั สิง่เหลา่นีมี้คา่ในการใช้งานท่ีสําคญัมากกวา่การประดบัตกแตง่ 
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 ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างจากพระคมัภีร์เก่าเก่ียวกับการใช้งาน (1) คนในสมยัโบราณใช้แหวนตราหรือตราประทบัเพ่ือทํา

ธุรกรรมต่างๆ อย่างถกูต้อง (ปฐมกาล 41:42; เอสเธอร์ 8:2, 8; ฮกักยั 2:23; ลกูา 15:22) “แหวนตรากบัเชือก” ของยดูาห์เป็นตรา

ประทบัพร้อมสาย (ปฐมกาล 38:18, NKJV และ  NIV) (2) มงกฎุ โซ ่และสายคาด (KJV “เชือก”) ใช้เพ่ือแสดงถึงความเป็นราชวงศ์

หรือตําแหน่งหน้าท่ีในระดบัสงู (ปฐมกาล 41:42; 2ซามเูอล 1:10; ดาเนียล 5:29) เหมือนเช่นแหวนประทบัตรา สิ่งเหลา่นีโ้อนย้าย

หน้าท่ีตามกฎหมาย การใช้หินท่ีมีค่าของมหาปโุรหิตมีหน้าท่ีคล้ายคลึงกนั โดยมีความสําคญัในการนมสัการ (อพยพ 28:17-38) 

(3) เคร่ืองประดบัใช้เพ่ือเป็นหลกัฐานการแตง่งาน โดยเจ้าสาวและเจ้าบา่วแตง่กายตนเองเพ่ือกนัและกนั (ปฐมกาล 24:22, 47; บท

เพลงซาโลมอน 1:10-17; อิสยาห์ 61:10; เยเรมีย์ 2:32) (4) ในสมยัโบราณเม่ือยงัไม่ค่อยมีเหรียญกษาปณ์ หินท่ีมีค่าและโลหะเป็น

วิธีการสําคญัในการเก็บหรือให้คุณค่าทางการเงิน (โยบ 42:11) เราเห็นข้อยกเว้นท่ีชดัเจนอย่างหนึ่ง (สิ่งท่ีไม่มีประโยชน์อะไร

นอกเหนือจากการประดบั) คือ เคร่ืองประดบับนเสือ้ผ้าเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของความหรูหราในการปกครองของซาอลู (2ซามเูอล 

1:24-27) 

 ไวท กล่าวว่า “มีกฎว่า ชายชาวยิวต้องไม่ปล่อยตวัในการแต่งกายอย่างฟุ่ มเฟือย และมีเคร่ืองประดบักายเล็กๆ น้อย

เท่านัน้...ชายบางคนใส่แหวนท่ีมือขวา หรือแขวนไว้ด้วยสายหรือโซ่รอบคอ ตามจริงแล้ว แหวนนีเ้ป็นแหวนตราหรือตราประทบั 

และใช้เพ่ือเป็นลายมือช่ือของบคุคลท่ีเป็นเจ้าของ และไม่ได้ใสเ่พ่ือเป็นเคร่ืองประดบั”19 ตาม The Interpreter’s Dictionary of the 

Bible แหวนนิว้มือใช้เพ่ือแสดงถงึตําแหน่งและแหวนตราใสไ่ว้ในเชือกหรืออีกมือหนึ่งเพ่ือประทบัตราเอกสาร มีคํากลา่วว่าแหวนซึง่

บตุรท่ีหลงหายไปใสมี่ความหมายโดยทัว่ไปเช่นนี ้

∗ “1ทิโมธี 2:9 ใชค้วามหมายสํานวน ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าใหห้ลีกเลีย่งการประดบักายภายนอกทัง้หมด แต่เพียงเนน้การ

ประดบัภายในมากย่ิงข้ึน” ผู้ ท่ีโต้แย้งเช่นนี ้ถือว่าเปาโลหมายความว่า “อย่าประดบักายเพียงแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่ประดบั

ตนเองภายในด้วย” อยา่งไรก็ตาม ไมมี่คําแปลฉบบัใดแปลข้อความนีใ้นลกัษณะนี ้

 การแปลเช่นนีเ้ป็นการแปลท่ีไมถ่กูต้อง เพราะเพิ่มคําเข้าไปในพระคมัภีร์ โดยบิดเบือนถ้อยคําเพ่ือหมายความตรงกนัข้าม

กับสิ่งท่ีพระคมัภีร์กล่าวไว้อย่างแท้จริง ถ้าแปลเช่นนี ้โรม 13:13-14 จะหมายความว่า “เราจงประพฤติตวัให้เหมาะสมกับเวลา

กลางวนั มิใช่เลีย้งเสพสรุาเมามายเท่านัน้ มิใช่หยาบโลนลามกเท่านัน้ มิใช่วิวาทริษยากนัเท่านัน้ แต่ท่านจงประดบักายด้วยพระ

เยซคูริสตเจ้า และอยา่จดัเตรียมอะไรไว้บํารุงบําเรอตณัหาของเนือ้หนงั” 1ยอห์น 2:15 คงจะหมายความว่า “อย่ารักโลกหรือสิ่งของ

ในโลกเท่านัน้” 1ทิโมธี 3:8 คงจะหมายความว่าผู้ปกครองสามารถเป็นคนสองลิน้ ด่ืมสรุามึนเมา เป็นคนโลภมกัได้ได้ตราบเท่าท่ี

เอาจริงเอาจงั 

 ตามจริงแล้ว 1ทิโมธี 2:9-10 เปรียบเทียบวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัสองอย่าง การเป็นผู้สภุาพเรียบร้อย ถ่อมตวัและสขุมุตรง

ข้ามกบัการใส่ทอง ไข่มกุ ตกแต่งผมอย่างหรูหราและการใส่เสือ้ผ้าราคาแพง ข้อ 8 สอนให้ผู้ชายยกมืออนับริสทุธิในการอธิษฐาน ์

โดยปราศจากโทโสและการเถียง ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายอาจมีความโกรธและเถียงกนัได้ถ้ามีมืออนับริสทุธิด้วย์  ข้อ 9 คล้ายคลงึ

กบัข้อ 8 โดยกล่าวว่า "ก็เหมือนกนั” ข้อ 8 สอนให้ผู้ชายละทิง้สิ่งท่ีไม่บริสทุธิและ์ เรียกให้มีสิ่งท่ีบริสทุธิอนัตรงกนัข้ามนัน้ ในขณะท่ี์

ข้อ 9 กลา่วเช่นเดียวกนัสําหรับผู้หญิง 

∗ “1เปโตร 3:3 ไม่ใช่ข้อห้ามไม่ให้ใส่เคร่ืองประดบัโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นการหา้มไม่ให้ใช้ทองและการใส่เสือ้ผ้าเลย” 

ข้อนีบ้อกกบัผู้หญิงว่า “การประดบักายของท่านนัน้ อย่าให้เป็นการประดบัภายนอก ด้วยการถกัผม ประดบัด้วยเคร่ืองทองคําและ

นุ่งหม่เสือ้ผ้าสวยงาม” (NIV) และฉบบั KJV กลา่วว่า “การใสเ่สือ้ผ้า” แต่ NKJV ยืนยนั NIV โดยกลา่วว่า “การใสเ่สือ้ผ้าท่ีสวยงาม” 

เม่ือแปลเช่นนีแ้ล้ว ข้อพระคมัภีร์นีเ้หมือนกบั 1ทิโมธี 2:9 ทกุประการ ข้อพระคมัภีร์นีเ้หมือนกบัข้อพระคมัภีร์ดงักล่าว คือ ห้ามจดั

แตง่ผมอยา่งหรูหรา ใสเ่คร่ืองประดบัทองและเสือ้ผ้าท่ีหรูหราฟุ่ มเฟือยอยา่งแท้จริง 

 ถ้าเราแปล 1เปโตร 3:3 เพ่ืออ้างถึงการจดัแต่งผมทกุประการ การใสท่องทกุอย่าง และการใสเ่สือ้ผ้าทกุอย่าง ก็จะเห็นชดั

ว่าไม่ใช่ข้อห้ามท่ีเด็ดขาด แม้จะเป็นเช่นนัน้ ก็จะเป็นการห้ามไม่ให้ใช้สิ่งดงักล่าวเพ่ือตกแต่งและโอ้อวด การใส่เสือ้ผ้ามีประโยชน์

อ่ืนๆ อีกมากมายนอกจากการประดบัตกแต่ง เช่น ความสภุาพเรียบร้อย ความอบอุ่นและการปกป้อง การจดัแต่งผมเช่นเดียวกนัมี
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ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ความเรียบร้อยและความสะดวก แม้แต่ทองเองหรือโลหะท่ีมีสีทองสามารถมีประโยชน์การใช้งานอ่ืนๆ ท่ีอาจ

เป็นได้ เช่น นาฬกา แว่นตาและฟันิ  อย่างไรก็ตาม ตุ้มหูทอง ต่างหูจมูก สร้อยคอและอ่ืนๆ ไม่มีประโยชน์ใดๆ นอกไปจากการ

ตกแต่งร่างกาย ถ้าหากว่า 1เปโตร 3:3 เป็นเพียงข้อห้ามไม่ให้ใช้สิ่งเหล่านีเ้พ่ือประดบักาย ก็จะเป็นการอนญุาตให้ใช้ประโยชน์

เสือ้ผ้าและโลหะทองได้ แตย่งัคงห้ามไมใ่ห้ใช้เคร่ืองประดบัทอง 

∗ “ถ้าคริสเตียนไม่ควรใส่ทองและเคร่ืองประดบัแล้ว ทําไมพระเจ้าจึงทรงสร้างส่ิงเหล่านี้ ทําไมส่ิงเหล่านี้จะอย่ในกรุงู

เยรซาเล็มใหมู่ ” ผู้กลา่วข้อโต้แย้งนีไ้ม่เข้าใจประเด็นทัง้หมดเก่ียวกบัการปฏิเสธไม่ใสท่องและเคร่ืองประดบัของเรา เราตระหนกัว่า

เพชรพลอยและโลหะต่างๆ เป็นสิ่งสวยงามท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้เพ่ือความเพลิดเพลินในการมองของเรา และเพ่ือใช้ประโยชน์

หลายประการ ตวัอย่างเช่น การท่ีทองไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองและเพชรมีความแข็งแกร่งทําให้สิ่งเหล่านีมี้ค่าอย่างมากในการใช้

ทางอตุสาหกรรม แต่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราใช้สิ่งเหลา่นีเ้พ่ือการประดบัตนเองเพราะเป็นอนัตรายทางฝ่ายวิญญาณมากมายแก่

ตนเองและผู้ อ่ืนในโลกท่ีชัว่ร้ายในปัจจบุนันี ้สิ่งเหล่านีอ้าจใช้ในการรับใช้ของพระเจ้าและเพ่ือความเพลิดเพลินของเรา โดยเฉพาะ

อยา่งในชีวิตหน้า 

 บทท่ี 8 จะกล่าวถึงคําสอนตามประวัติศาสตร์เก่ียวกับการประดับกายและการแต่งกาย และจะสรุปบทเรียนของเรา

เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
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8 คาํสอนตามประวัตศิาสตร์ 
เก่ียวกับการประดบักายและการแต่งกาย 

 

 “ด้วยว่าพวกผู้หญิงบริสทุธิครัง้โบราณนัน้ท่ีได้ไว้ใจในพระเจ้าก็ย่อม์ ได้แต่งกายและน้อมฟังสามีของตนเองอย่างนีแ้หละ” 

(1เปโตร 3:5, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเดิม)  

 

 บทท่ี 7 กลา่วถึงคําสอนตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการประดบักายและการแต่งกาย บทนีจ้ะแสดงให้เห็นว่าผู้ นําจํานวนมาก

ในประวติัศาสตร์คริสตจกัรสนบัสนนุมาตรฐานตามพระคมัภีร์ในเร่ืองนีอ้ยา่งแน่วแน่ 

 

เคลเมนท์ ชาวเมืองอเล็กซานเดรีย 
 ผู้ นําคริสตจักรในเวลาก่อนหลักความเช่ือไนซีนสอนเร่ืองการประดับกายและการแต่งกายอย่างตรงไปตรงมา น่า

ประหลาดใจท่ีงานเขียนของเคลเมนท์ ชาวเมืองอเล็กซานเดรียเหมาะสมกับสมยัของเรา บทคดัลอกต่อไปนีส้่วนใหญ่นํามาจาก 

The Instructor  ซึง่เป็นงานเขียนสําหรับผู้ ท่ีเช่ือใหมข่องเคลเมนท์  

 เคลเมนท์สอนให้แต่งกายสภุาพเรียบร้อย1 “เรา [ต้อง] รักษาตนให้บริสทุธิจากการกระทําอนัน่าอาย ์ ประการหนึ่ง จาก

การแสดงและเผยให้เห็นร่างกายส่วนท่ีเราไม่ควรจะเผย และอีกประการหนึ่ง จากการมองดสูิ่งท่ีต้องห้าม ... ให้ [ผู้หญิง] แต่งกาย

ให้ดี ภายนอกด้วยเสือ้ผ้า ภายในด้วยความสภุาพเรียบร้อย” เขาเตือนไม่ให้ใส่เสือ้ผ้าท่ีบางหรือรัดรูปเกินไป “วสัดท่ีุฟุ่ มเฟือยและ

บางมากเป็นหลักฐานของใจท่ีอ่อนแอ ปกปิดความอับอายของร่างกายด้วยผ้าชิน้เล็ก สําหรับเสือ้ผ้าท่ีหรูหราฟุ่ มเฟือย ซึ่งไม่

สามารถปกปิดโครงร่างของร่างกายได้ ก็ไม่ใช่การปกปิด สําหรับเสือ้ผ้าท่ีแนบเนือ้ เปล่ียนรูปทรงได้ง่ายและติดกับเนือ้หนงั เป็น

รูปร่างและทําให้เห็นร่างกายของผู้ หญิง ทําให้ผู้พบเห็นเห็นร่างกายทัง้หมด” เขาคิดว่าผู้ หญิงท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยใน

วฒันธรรมของเขาคือ ผู้ ท่ีใสเ่สือ้คลมุถงึข้อเท้าและมีผ้าคลมุหน้า 

 ตามเชิงอรรถของบรรณาธิการ ในสมยัของเคลเมนท์ ผู้หญิงถกเสือ้คลมุขึน้บ่อยครัง้เพ่ือให้เข่าว่าง และเขาเตือนไม่ให้

กระทําเช่นนัน้ “เพราะไม่เหมาะสมท่ีเสือ้ผ้าจะสงูกว่าหวัเข่า เหมือนเช่นหญิงสาวชาวเมืองสปาตา หรือแสดงให้เห็นส่วนใดๆ ของ

ผู้หญิง ทา่นอาจใช้คํากลา่วท่ีเหมาะสมเหมือนเช่นผู้ ท่ีกลา่วา่ ‘แขนเธอช่างสวยงามจริง แต่ไม่ใช่เพ่ือให้คนทัง้หลายได้ชม โคนขาเธอ

ช่างงามนกั แตคํ่าตอบจะเป็นวา่เพ่ือสามีของฉนัเทา่นัน้’” 

 เขาตําหนิผู้หญิงท่ีไปอาบนํา้ในที่สาธารณะ “เพราะพวกเธอไม่มีความละอายท่ีจะแก้ผ้าให้ผู้ อ่ืนเห็น...ท่ีอาบนํา้เปิดให้ทั ้

ผู้ชายและผู้หญิงใช้ปะปนกนั และพวกเขาแก้ผ้าตามใจตวัอย่างไร้ศีลธรรม...ผู้ ท่ีมีความสภุาพเลก็น้อยไม่ปลอ่ยให้คนอ่ืนเห็นตวัเอง 

แต่ให้คนรับใช้ของตนเห็นได้ แก้ผ้าต่อหน้าทาสของตน...นักกีฬาสมยัก่อน...กระดากใจท่ีจะเผยชายท่ีเปลือยเปล่า รักษาความ

สภุาพเรียบร้อยของตนโดยการแข่งขนัโดยใส่กางเกงขาสัน้ แต่หญิงเหล่านีเ้ปลือ้งความสภุาพเรียบร้อยออกจากตนเองพร้อมด้วย

เสือ้คลมุนัน้ หวงัท่ีจะสวยงาม แตต่รงกนัข้ามกบัความต้องการของตวั เป็นคนชัว่แท้ๆ “ บรรณาธิการกลา่วว่า การอ้างอิงถึงนกักีฬา

มาจาก ธูซีไดดีส์ นกัประวติัศาสตร์ชาวกรีกทางโลก (i, 6) และแสดงถึง “การเปิดเผยให้เห็นความไม่สภุาพเรียบร้อยเม่ือเร็วๆ นี ้แม้

ในกลุม่นกักีฬา” 

 ความสภุาพเรียบร้อยต้องรวมถึงความประพฤติด้วย ผู้หญิง “ต้องแก้ไขท่าทาง ลกัษณะ การก้าวเดิน และถ้อยคําของตน

ให้มากท่ีสดุ เพราะพวกเขาจะต้องไม่ทําเหมือนเช่นบางคน ผู้ ...ประพฤติตนในสงัคมราวกบัว่าอยู่บนเวที ด้วยการเคล่ือนไหวท่ีมวั

เมาในกาม และการเดินเลือ้ยไป และเสียงท่ีแสแสร้ง สง่สายตาออ่นกําลงัไปรอบๆ ใช้กลอบุายด้วยเหย่ือแหง่ความเพลดิเพลนิ” 

 เคลเมนท์ สนบัสนุนคําสอนในเฉลยธรรมบญัญัติ 22: 5 ในสมยันัน้ มีปัญหาคือผู้ชายใส่เสือ้ท่ีมีลกัษณะของผู้หญิง2 

“ทําไมจึงมีบญัญัติห้ามผู้ชาย ‘ใสเ่สือ้ผ้าของผู้หญิง’ บญัญัตินัน้จะทําให้เราเป็นผู้ชาย และไม่ใช่ผู้ ท่ีเหมือนผู้หญิงทัง้ในการกระทํา 

ความคิดและการพดูจาหรอกหรือ...เราจะต้องไม่เรียกคนเหลา่นีว้่าเป็นผู้ชาย แต่เป็นคนชัว่ลามกและท่าทางเหมือนผู้หญิง มีเสียง
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อ่อน และใส่เสือ้ผ้าเหมือนผู้หญิงทัง้เนือ้ผ้าและสี และสิ่งมีชีวิตเหล่านัน้เผยให้เห็นสิ่งท่ีพวกเขาเป็นจากลกัษณะภายนอก เสือ้ผ้า 

รองเท้า รูปร่าง การเดิน ทรงผม ท่าทาง...เพราะคนเหลา่นีโ้ดยส่วนใหญ่ ดึงขนบนร่างกายนอกจากบนศีรษะออกไป ผกูผมของตน

ด้วยสายรัดผมเหมือนผู้หญิง...สภุาพบรุุษท่ีแท้จริงจะต้องไมมี่ลกัษณะเหมือนผู้หญิง” 

 เคลเมนท์อ้าง 1ทิโมธี 2:9 และ 1เปโตร 3:3 เพ่ือสอนไม่ให้ใสเ่สือ้ผ้าราคาแพงมาก ใช้เคร่ืองประดบั แต่งหน้า ถอนขนคิว้ 

(เพ่ือเขียนคิว้ใหม่) จดัแต่งผมอย่างประณีต ใช้ผมปลอมและย้อมผม3 ในสมยันัน้ การย้อมเสือ้ผ้าเป็นสิ่งท่ีมีราคาแพงและหรูหรา

มาก เขาจึงแนะนําให้คริสเตียนใส่เสือ้ผ้าสีขาวเรียบง่าย ส่วนการประดบักาย เขาไม่ยอมรับการใช้มงกฎุสวมศีรษะ ผ้าโพกศีรษะ 

เคร่ืองประดบัสําหรับมือ ตุ้มหแูละแหวนสวมนิว้ เขาอนญุาตให้สวมแหวนท่ีนิว้ได้ด้วยเหตผุลสองประการคือ (1) เพ่ือหญิงผู้ มีสามีท่ี

ไมไ่ด้รับความรอด และ (2) เพ่ือเป็นตราหรือตราประทบัเพ่ือดําเนินธุรกิจ แตไ่มใ่ช่เพ่ือประดบักาย 

 เขาเขียนว่า “หากเป็นเช่นนัน้ เขาก็ละเลยเสือ้ผ้าและอาหาร และใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยเกินความจําเป็น สิ่งท่ีเรากล่าวถึงคือ

ความรักในการประดบัและการย้อมขนแกะ และสีสนัตา่งๆ และจกุจิกจู้ จีเ้ก่ียวกบัเพชรพลอย และทองชิน้งานท่ีละเอียดประณีต อีก

ทัง้ ความรักในผมปลอม และผมม้วนประดบัดอกไม้ ความรักในการทาตาและถอนขน [คิว้] และเขียนสีแดงและขาว และย้อมผม 

รวมถงึศิลปะท่ีใช้กนัอย่างลอ่ลวง...เราจะต้องปลกุตวัเองและรีบเร่งเพ่ือสิ่งท่ีสวยงามและเหมาะสมอย่างแท้จริง และปรารถนาท่ีจะ

ยึดสิ่งนีไ้ว้ โดยทิง้เคร่ืองประดบัของโลกให้กบัโลก และกล่าวคําอําลาก่อนท่ีเราจะหลบัใหลไป...ใช้เงินกับมนุษย์ดีกว่าใช้เงินกับ

เคร่ืองประดบัและเคร่ืองทองมากนกั มีเพ่ือนท่ีช่วยเหลือได้ดีกว่าเคร่ืองประดบัท่ีไม่มีชีวิต แต่ความรักในเคร่ืองประดบั ซึ่งไม่ใช่การ

ต้องการความดีเลย แตอ่วดอ้างร่างกาย เม่ือความรักในสิ่งสวยงามได้เปล่ียนเป็นการโอ้อวดท่ีว่างเปลา่ ก็จะต้องถกูไลอ่อกไปอย่าง

แน่นอน...แต่ผู้หญิงเหล่านีซ้่อนความงามท่ีแท้จริง ด้วยเงาของเคร่ืองทอง...ข้าพเจ้าเหน็ดเหน่ือยและเป็นทุกข์กับการกล่าวถึง

เคร่ืองประดบัมากมาย และทําให้ข้าพเจ้าต้องสงสยัวา่ผู้ ท่ีมีภาระเช่นนัน้ไมก่ลุ้มใจจนตายได้อยา่งไร... 

 “แต่สําหรับผู้หญิงเหล่านีท่ี้ได้รับการฝึกภายใต้พระคริสต์ เหมาะสมท่ีจะประดบัตนเองไม่ใช่ด้วยเคร่ืองทอง แต่ด้วยพระ

วจนะ ด้วยเธอเหล่านี ้เคร่ืองทองจึงสว่างขึน้...ดงันัน้ จึงเป็นการเหมาะสมท่ีผู้หญิงซึ่งรับใช้พระคริสต์ใช้ความเรียบง่ายนี.้..ความ

สภุาพเรียบร้อยและความบริสทุธิเป็นปลอกคอและสร้อยคอ์  เช่น โซ่ท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้...และอย่าเจาะห ูขดักบัธรรมชาติเพ่ือ

นําเอาตุ้มหแูละต่างหมูาติด ไม่ถกูต้องท่ีจะบงัคบัธรรมชาติ ไม่มีเคร่ืองประดบัหใูดท่ีจะดีไปกว่าคําแนะนํา ซึง่เข้าสูช่่องทางแห่งการ

ได้ยินอยา่งเป็นธรรมชาติ... 

 “เช่นนัน้ จงึไมใ่ช่ลกัษณะภายนอกของมนษุย์ แตเ่ป็นจิตวิญญาณท่ีจะต้องได้รับการตกแต่งด้วยเคร่ืองประดบัแห่งความดี 

เราอาจจะกลา่วอีกว่าเนือ้หนงัท่ีประดบัสิ่งชัว่คราว...ผู้หญิงเหลา่นัน้ท่ีใสเ่คร่ืองทอง ทําให้ตวัเองยุ่งอยู่กบัการม้วนผมและยุ่งกบัการ

เทาแก้ม ทาตาและย้อมผม และปฏิบติัการอนัเป็นศิลปะแห่งความหรูหราท่ีเป็นอนัตรายอย่างอ่ืนๆ ประดบัตกแต่งสิ่งปกคลุมเนือ้

หนงั ซึง่จริงๆ แล้ว พวกเธอเลียนแบบชาวอียิปต์ เพ่ือดงึดดูคนรักท่ีหลงในเธอ...เพราะความรักในการโอ้อวดไม่ใช่สิ่งเหมาะสําหรับ

สภุาพสตรี แต่สําหรับโสเภณี ผู้หญิงเหล่านัน้แทบจะไม่สนใจช่วยสามีดแูลบ้าน แต่ใช้เงินของสามีอย่างมาก พวกเธอใช้เงินเพ่ือ

ตณัหาของตนเอง เพ่ือท่ีคนทัง้หลายจะได้เหน็สิง่ท่ีดเูหมือนวา่เป็นลกัษณะท่ีสวยงามของเธอ... 

 “The Instructor กล่าวยอมให้เราใช้เสือ้ผ้าเรียบง่าย...ขอให้ผู้หญิงใส่เสือ้ผ้าท่ีเรียบและเหมาะสม แต่นุ่มย่ิงกว่าสิ่งท่ี

เหมาะสําหรับผู้ชาย แต่ไม่ใช่ไม่สภุาพเรียบร้อยหรือกลายเป็นความหรูหราไป ให้เคร่ืองแต่งกายเหมาะสมกับวยั บุคคล รูปร่าง 

ธรรมชาติ อาชีพการงาน” 

 

เทอร์ทเลียนู  
 งานเขียนสมยัก่อนหลกัความเช่ือไนซีนท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีอี้กชิน้หนึ่งคือ On the Apparel of Women โดยเทอร์ทเูลียน 

เทอร์ทเูลียนสอนไม่ให้แต่งหน้า ย้อมผม จดัแต่งผมอย่างหรูหรา ใช้ผมปลอม ใส่เสือ้ผ้าหรูหรา และใช้เคร่ืองประดบั4 เขายงัเตือน

ไมใ่ห้ผู้ชายประดบัตนเองอีกด้วย 
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 “ความสภุาพเรียบร้อยท่ีสมบรูณ์แบบท่ีสดุจะหลีกเล่ียงจากสิ่งท่ีโน้มเอียงไปทางความบาป จากสิ่งท่ีเป็นความบาปด้วย...

ถ้าดแูลรักตนเอง เราจะต้องไมทํ่าให้เกิดการทดลองในผู้ อ่ืน” เขาชีใ้ห้เหน็วา่ถ้าผู้ชายท่ีมองดผูู้หญิงด้วยตณัหาก็มีความผิดในการทํา

บาป ผู้หญิงท่ีประดบัตนเองด้วยกระตุ้นตณัหาก็มีความผิดเช่นกนั 

 เทอร์ทเูลียนตอบคําถามแก่ผู้หญิงท่ีต้องการประดบัตนเองเพ่ือทําให้สามีพอใจ “เธอจะทําให้เขาพอใจโดยท่ีไม่สนใจท่ีจะ

ทําให้คนอ่ืนพอใจ...ไมมี่ภรรยาคนใด ‘น่าเกลียด’ ในสายตาของสามี เธอ ‘ทําให้ [สามี] พอใจ’ เพียงพอแล้วเม่ือ (เขา) เลือกเธอ (มา

เป็นภรรยาของเขา) ไม่ว่าด้วยรูปร่างหรือด้วยบคุลิกลกัษณะ...สามีทกุคนเป็นผู้ ท่ีต้องการความดี แต่ความงาม (สามี) ผู้ ท่ีเช่ือไม่

ต้องการ เพราะเราไม่ได้ประทบัใจเพราะความงดงามเดียวกบัท่ีชาวต่างชาติคิดว่าเป็นสิ่งสวยงาม ส่วนผู้ ท่ีไม่เช่ือมองดดู้วยความ

สงสยั...เธอรักความงามของเธอเพ่ือใครกนั ถ้าเพ่ือผู้ ท่ีเช่ือแล้ว เขาไม่ได้ต้องการสิ่งนัน้ ถ้าเพ่ือผู้ ท่ีไม่เช่ือแล้ว เขาไม่เช่ือในสิ่งนัน้

นอกจากวา่จะเป็นสิง่ท่ีแท้จริง ‘ทําไมเธอจงึต้องการท่ีจะทําให้ผู้ ท่ีสงสยั หรือผู้ ท่ีไมต้่องการ พอใจเลา่... 

 “คําแนะนําเหล่านีไ้ม่ใช่เพ่ือเธอจะเป็นมีลกัษณะท่าทางท่ีหยาบและดรุ้ายไปเลย หรือไม่ใช่เพราะเราพยายามทําให้เธอ

สกปรกและไม่มีระเบียบ แต่ด้วยข้อจํากดัและมาตรฐานแล้ว และมาตรการการสัง่สอนท่ีเหมาะสมของบคุคล จะต้องไม่มีการก้าว

ข้ามเส้นท่ีความสภุาพเรียบร้อยท่ีเรียบง่ายและพอเพียงจํากดัความปรารถนา เส้นท่ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้า เพราะพวกเขาท่ี

ทาผิวหนงัด้วยยา ทาแก้มด้วยสีแดง ทาตาด้วยพลวง ทําความบาปต่อพระองค์ ข้าพเจ้าคิดว่า สําหรับพวกเขา ความสามารถของ

พระเจ้าในการสร้างใบหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นสิ่งท่ีไม่น่าพอใจ ข้าพเจ้าคิดว่า พวกเขาเองเช่ือมัน่ วิจารณ์ องค์ผู้

ประดิษฐ์ทุกสิ่ง เพราะพวกเขาแก้ไข เม่ือพวกเขาเติม (งานของพระองค์) โดยนําเอาสิ่งเพิ่มเติมเหล่านีเ้ข้ามาจากศัตรู พวกเขา

วิจารณ์ ศตัรูนัน้คือผีมาร...สิ่งใดท่ีเกิดมาเป็นงานของพระเจ้า ดงันัน้สิ่งใดท่ีประดบัตกแต่ง(บนสิ่งนัน้) เป็นงานของผีมาร...ผู้ ท่ีเป็นค

ริสเตียนไมส่มควรจะแต่งหน้า (ท่าน) ผู้ ท่ีความเรียบง่ายในทกุรูปแบบได้รับการกําหนดมา ไม่สมควรจะโกหกด้วยลกัษณะของท่าน 

(การท่ีทา่น) (โกหก) ด้วยลิน้นัน้ ไมส่มควรจะแสวงหาสิง่ท่ีเป็นของผู้ อ่ืน (ทา่น) ผู้ได้รับคําสัง่สอนให้บงัคบัตนจากสิ่งของของผู้ อ่ืน ไม่

สมควรจะล่วงประเวณีในลกัษณะท่าทางของท่าน (ท่าน) ผู้ศึกษาความสภุาพเรียบร้อย...(จงระวงั) อย่ายอมใช้เคร่ืองแต่งตวัและ

เคร่ืองแตง่กายท่ีฉดูฉาดและเป็นของหญิงโสเภณี... 

 “จะเป็นการดหูม่ินพระเจ้าเพียงใดท่ีท่าน ผู้ เป็นปโุรหิตหญิงแห่งความสภุาพเรียบร้อย ปรากฏตวัในท่ีสาธารณะประดบั

และทากายตามอยา่งผู้ ท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย (หากทา่นทําเช่นนัน้) แล้วคนธรรมดาทัว่ไป (ต่ํากวา่ทา่น) อย่างไร [นัน่คือ คนธรรมดาก็

ไม่ได้ต่ําไปกวา่ทา่นเลย เพราะทา่นก็ประดบักายและทากายเหมือนกบัพวกเขา] แม้ว่าจะมีกฎ (ท่ีเป็นทางการ) บ้าง แต่คุ้นเคยกบั

การจํากดัจาก (การใช้) การประดบัในการสมรสและหญิงท่ีมีอายแุล้วประดบักาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนันี ้ความชัว่เพิ่มมากขึน้

เร่ือยๆ จนผู้หญิงท่ีประพฤติดีสว่นใหญ่ก็ไมไ่ด้แตกตา่งจากผู้ ท่ีประพฤติไมดี่ ความลําบากคือการแยกแยะสิ่งเหลา่นัน้ แต่กระนัน้ แม้

พระคมัภีร์ได้กล่าว (แก่เราถึงภาพสะท้อน) ว่าความน่ามองท่ีไม่จริงเก่ียวข้องกนั หลีกเล่ียงไม่ได้และเหมาะสมกบัการเป็นหญิง

โสเภณีด้วยร่างกาย... 

 “ไม่เพียงพอท่ีพระเจ้าทรงทราบว่าเรามีความบริสทุธิเท่านัน้ แต่เราจะต้องมีลกั์ ษณะเช่นนัน้ต่อหน้าผู้ อ่ืนด้วย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในเวลาแห่งการข่มเหงนี ้เราจะต้องทําให้ร่างกายของเราอดทนกบัความยากลําบากท่ีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการทนทกุข์...

สําหรับคริสเตียนแล้ว ความสภุาพเรียบร้อยไม่เพียงพอท่ีจะเป็นเช่นนัน้ แต่จะต้องดเูหมือนเป็นเช่นนัน้ด้วย...ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า

ข้อมือท่ีคุ้นเคยกบัสร้อยข้อมือท่ีเหมือนเช่นใบปาล์มจะทนได้หรือไมจ่นกวา่จะเติบโตด้วยความแข็งชาของโซ่นัน้ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า

ขาท่ีได้ปลืม้ยินดีในกําไลเท้าจะทําให้ตนเองทนทกุข์ท่ีจะถกูบีบเข้ากบัโซต่รวนหรือไม ่ข้าพเจ้าเกรงวา่คอท่ีล้อมรอบไปด้วยไข่มกุและ

ห่วงมรกต จะไม่มีท่ีสําหรับดาบสองคม...ให้เราทิง้ความหรูหราและเราจะไม่เสียดายสิ่งเหล่านัน้...ให้เราทิง้เคร่ืองประดบักายของ

โลกถ้าเราต้องการเคร่ืองประดบักายของสวรรค์... 

 “เรากําลังรอคอยทูตสวรรค์ท่ีจะต้องรับเรา (อยู่ตอนนี )้ ท่านออกไป (เพ่ือพบพวกเขา) โดยท่ีใช้เคร่ืองสําอางและ

เคร่ืองประดบักายของผู้ เผยพระวจนะและอคัรทตูอยู่หรือเปลา่ เขียนสีขาวของท่านจากความเรียบง่าย สีแดงเลือดจากความสภุาพ

เรียบร้อย การทาตาด้วยความขวยเขิน และปากด้วยความเงียบ ใสห่ดู้วยพระวจนะของพระเจ้า ใส่แอกของพระคริสต์ไว้ท่ีคอ ยอม
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จํานนศีรษะของตนให้แก่สามี และท่านจะประดบักายอย่างเพียงพอ ให้มือของท่านได้หมนุ เท้าของท่านอยู่ท่ีบ้าน และท่านจะ ‘ทํา

ให้พอใจ’ ได้ดีกวา่ (ด้วยการประดบัตวัเอง) ด้วยเคร่ืองทอง ใสเ่สือ้ผ้าของท่านด้วยไหมแห่งความเท่ียงธรรม ลินินประณีตด้วยความ

บริสทุธ์ิ สีมว่งแหง่ความสภุาพเรียบร้อย เม่ือแตง่เรียบร้อยแล้ว เราจะมีพระเจ้าเป็นคนรักของทา่น” 

 

คาํสอนอ่ืนๆ ในประวัตศิาสตร์คริสตจกัรยุคแรก 
 เทเชียนเขียนไมใ่ห้ใช้เคร่ืองประดบัเพราะนําไปสูก่ารลว่งประเวณี5 

 คอมโมดิอานัส เขียนว่า “หญิงคริสเตียนเอ๋ย ท่านหวังว่าหญิงท่ีมีสามีแล้วควรจะเป็นดังหญิงของโลกนี ้ท่านประดับ

ประดาตนด้วยเคร่ืองทอง...ท่านโอ้อวดด้วยการโอ้อวดต่างๆ ของผีมาร...และนอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัใช้เคร่ืองยาอย่างไม่ถกูต้อง

ด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีชัว่กบัตาท่ีบริสทุธิของท่าน์ ด้วยพลวง ด้วยความสวยงามท่ีทาเอา หรือท่านย้อมผมของท่านเพ่ือท่ีจะได้ผมดําอยู่

ตลอดเวลา...แต่สิ่งเหล่านีไ้ม่จําเป็นสําหรับผู้หญิงท่ีสภุาพเรียบร้อย...หญิงท่ีมีสามีแล้วเอ๋ย ท่านหนีจากการประดบัด้วยความโอ้

อวด เคร่ืองแตง่กายท่ีเหมาะสมสําหรับหญิงท่ีอยูใ่นโรงโสเภณีหรือ... 

 “ไม่ถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าท่ีหญิงคริสเตียนท่ีสตัย์ซ่ือควรจะประดบักาย ท่านพยายามดําเนินตามแนวทาง

ของชาวต่างชาติ ท่านผู้อุทิศตนแก่พระเจ้าเอ๋ย ผู้ประกาศของพระเจ้าร้องประกาศบญัญัติ กล่าวโทษคนเหล่านัน้ท่ีประดบักาย

ตนเองเป็นหญิงท่ีไม่ชอบธรรม ท่านย้อมสีผมของท่าน ท่านทาเปลือกตาของท่านด้วยสีดํา ท่านปัดคิว้ขึน้เม่ือเขียนคิว้ ท่านทาแก้ม

ด้วยสีแดงฉาด และนอกจากนี ้ใสตุ่้มหท่ีูมีนํา้หนกันัน้ลงมา ทา่นฝังคอตนเองด้วยสร้อยคอ เพชรพลอยและเคร่ืองทอง ทา่นมดัมือที

ควรค่าแก่พระเจ้าด้วยเคร่ืองหมายชัว่ ทําไมข้าพเจ้าจึงกล่าวถึงชดุกระโปรงของท่าน หรือการโอ้อวดทัง้หลายของผีมาร ท่านกําลงั

ปฏิเสธพระบญัญติัเม่ือทา่นต้องการทําให้โลกนีพ้อใจ”6 

 ไซเปรียน อ้างถึงเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 ในการสอนไม่ให้ผู้ชายมีลกัษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง “ตัง้แต่ในธรรมบญัญัติ

มาแล้ว ห้ามผู้ชายใสเ่สือ้ผ้าของผู้หญิง และผู้ ท่ีกระทําผิดจะถกูแช่งสาป จะเป็นความผิดร้ายแรงย่ิงกว่านัน้เพียงใด ท่ีไม่เพียงแต่นํา

เสือ้ผ้าของผู้หญิงมา แตย่งัแสดงทา่ทางของผู้หญิงและอรชรอ้อนแอ้น และแสดงความหรูหรา” 7 

 ไซเปรียน ยงัอ้างถึง 1ทิโมธี 2:9 และ 1เปโตร 3:3 ในการคดัค้านการแต่งกายอย่างไม่สภุาพเรียบร้อย การแต่งหน้าและ

เคร่ืองประดบั8 “พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้มีแผลท่ีห ูเด็กทารกไร้มลทินและไม่ทราบถึงสิ่งชัว่ของโลกนีต้้องเจ็บตวั เพ่ือท่ีจะมีแผล

และรูบนหใูห้ลกูปัดอนัมีค่าได้ห้อยลงมาอย่างหนกัหรือ ถ้านํา้หนกัไมห่นกัแล้ว แล้วราคาของสิง่นัน้เลา่...ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ใช่เพียง

หญิงพรหมจารีและหญิงม่ายเท่านัน้ แต่หญิงท่ีแต่งงานแล้วด้วย และทุกเพศด้วย ควรจะได้รับการตกัเตือนว่า งานของพระเจ้า 

รวมทัง้รูปแบบและการสร้างของพระองค์จะต้องไมเ่ป็นมลทิน ด้วยการใช้สีเหลือง หรือสีฝุ่ นดําหรือสีแดง หรือด้วยยาใดๆ ท่ีจะทําให้

รูปร่างเดิมเน่าเป่ือยไป...มีใครกล้าท่ีจะปรับเปล่ียนและเปล่ียนสิ่งท่ีพระเจ้าได้สร้างขึน้หรือ พวกเขาวางมือบนพระเจ้าเม่ือพยายาม

เปล่ียนสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างขึน้ และพยายามเปล่ียนรูปร่างนัน้ โดยไม่รู้ว่าทุกสิ่งท่ีมีขึน้เป็นงานของพระเจ้า ทุกสิ่งท่ีถูก

เปล่ียนแปลงไปเป็นงานของผีมาร... 

 “เธอผู้ ท่ีมีเวลาใส่เสือ้ผ้าท่ีมีค่า และไม่คํานึงถึงเสือ้คลุมของพระคริสต์ท่ีเธอได้เสียไป ครวญครางและเสียใจ เพ่ือรับ

เคร่ืองประดบักายท่ีมีค่าและประดบัสร้อยคออย่างมากมาย และไม่เสียใจต่อการเสียเคร่ืองประดบัของพระเจ้าและสวรรค์ แม้ว่า

ท่านจะแต่งกายตนเองด้วยเสือ้ผ้าของชาวต่างประเทศและด้วยเสือ้คลมุผ้าไหม ท่านก็เปลือยเปล่า แม้ว่าท่านจะประดบักายตน

ด้วยไข่มกุและเพชรพลอย และเคร่ืองทองอย่างมาก แต่ก็ปราศจากเคร่ืองประดบัของพระคริสต์ ท่านก็ไม่น่าด ูและท่านท่ีย้อมผม

ของท่าน อย่างน้อยตอนนีห้ยุดโศกเศร้า และท่านทาขอบตาด้วยเส้นท่ีเขียนจากผงสีดํา ตอนนีอ้ย่างน้อย ล้างตาของท่านด้วย

นํา้ตา” 

 งานสองชิน้ของนกัเขียนท่ียงัสรุปไม่ได้ว่าเป็นของใคร แต่คิดว่าเป็นของ ไซเปรียนเราพบคําสอนไม่ให้เผยร่างกายอย่างไม่

สภุาพเรียบร้อยในการแข่งขนัทางการกีฬา แตง่กายไมส่ภุาพเรียบร้อย ใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบั9 
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 Constitutions of the Holy Apostle กลา่วถงึการประดบักายของทัง้ผู้ชายและผู้หญิง10 ตกัเตือนสามีไม่ให้ประดบัตนเอง 

“ด้วยวิธีท่ีจะล่อลวงหญิงอ่ืนมาหาท่าน...หรืออย่าใส่เคร่ืองแต่งกายท่ีดีเกินไปเพ่ือล่อลวงใครๆ อย่าใส่ถงุเท้ายาวหรือรองเท้าท่ีดี

เกินไป ด้วยความละเอียดอย่างชั่ว แต่เพียงเสือ้ผ้าท่ีดีและมีประโยชน์ อย่าใส่แหวนทองบนมือ เพราะเคร่ืองประดบัเหล่านีเ้ป็น

สญัลกัษณ์ของการลามก” สําหรับภรรยาทัง้หลาย ได้กลา่วว่า “อย่าใสเ่คร่ืองประดบัความงามมากเกินไปเพ่ือทําให้ผู้ชายอ่ืนพอใจ 

อย่าใส่เสือ้ผ้าท่ีเย็บปักถกัร้อยเป็นอย่างดีหรือรองเท้าเพ่ือล่อลวงผู้ ท่ีหลงกบัสิ่งเหล่านี ้เพราะแม้ว่าท่านไม่ได้ทําสิ่งชัว่เหล่านีด้้วย

ความตัง้ใจในการทําบาปเอง แตเ่พราะเหตผุลในการประดบักายและความสวยงาม ท่านจะไม่อาจหนีจากการลงโทษในอนาคตได้ 

เหมือนเช่นได้ส่งผลต่อคนอ่ืนเพ่ือมองดทู่านอย่างมากเพ่ือให้เกิดตณัหา...อย่าทาหน้าของท่าน ซึ่งเป็นงานของพระเจ้า เพราะไม่มี

สว่นใดท่ีต้องการการประดบั เพราะทกุสิ่งท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างเป็นสิ่งท่ีดีมาก แต่การเพิ่มอย่างลามกโดยตกแต่งสิ่งท่ีดีอยู่แล้วเป็น

การดถูกูของประทานจากพระผู้สร้าง” 

 จอห์น คริสโอสตมัอธิบายว่า 1ทิโมธี 2:9 สอนไม่ให้ผู้หญิงใช้เคร่ืองประดบักายภายนอกแต่ประดบักายภายใน เขาเขียน

วา่ “ดงันัน้ อยา่เลียนแบบหญิงโสเภณี” 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักรในเวลาต่อมา 
 ดงัท่ีบทท่ี 5 ได้กล่าวไปแล้ว กลุ่มคนหลายกลุ่มในประวติัศาสตร์คริสตจกัรในเวลาต่อมาได้เน้นการแต่งกายอย่างเรียบ

ง่ายและสุภาพเรียบร้อย โดยหลีกเล่ียงเคร่ืองประดับและความหรูหรา กลุ่มเหล่านีไ้ด้แก่ (เรียงตามเวลาท่ีเกิดขึน้ตามคณะท่ี

สําคญัๆ) 

• ยคุมืด: วอลเดนเชียน ฮิวมิลอิาทิ ฮสัไซต์ สาวกของซาโวนาโรลา 

• ยคุปฏิรูป (ศตวรรษท่ี 16): อนาแบ๊บติสต์ คาลวินนิสต์ รีฟอร์ม 

• ศตวรรษท่ี 17: เพียวริทนั แบ๊บติสต์ เควกเกอร์ ไพเออทิตส์ 

• ศตวรรษท่ี 18: แมโธดิสต์ 

• ศตวรรษท่ี 19: กลุม่โฮลเินส 

• ศตวรรษท่ี 20: เพน็เทคอสต์ กลุม่คนท่ีปฏิบติัตามพระคมัภีร์อยา่งเคร่งครัดอีกหลายกลุม่ 

 

จอห์น เวสลีย์ 
 คําสอนของจอห์น เวสลีย์ ผู้ ก่อตัง้คณะแมโธดิสต์ เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจมาก ใน “Advice to the People Called Methodist 

with Regard to Dress” (คําแนะนําแก่ผู้ ท่ีเรียกตนว่าแมโธดิสต์ในเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งกาย) เขาสอนว่าคริสเตียนควรจะแต่งกาย

เนีย้บแต่เรียบง่าย12 เขาตกัเตือนว่า “(1) เสือ้ผ้าของท่านควรจะถกู ไม่ใช่แพง ถกูกว่าคนอ่ืนๆ ในสถานะเดียวกนัจะสวมใส่ หรือถกู

กว่าท่ีท่านจะสวมใส่ถ้าท่านไม่รู้จกัพระเจ้า (2) สีเข้ม ไม่ฉดูฉาด มีสนัสนัหรือโอ้อวด ไม่ตามแนวนิยม” เขาอ้างถึง 1ทิโมธี 2:9-10 

และ 1เปโตร 3:3-4 จากนัน้ กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดจะแสดงออกเป็นคําพดูได้มากกว่านี ้การใส่เคร่ืองทอง หินท่ีมีค่าและเสือ้ผ้าราคา

แพง รวมทัง้การม้วนผม เป็นสิ่งท่ีต้องห้าม...ดงันัน้ ใครก็ตามท่ีกล่าวว่า ‘สิ่งเหล่านีไ้ม่มีพิษมีภยั’ อาจกล่าวว่า ‘การขโมยและการ

ล่วงประเวณีไม่มีพิษมีภยั’ “ เวสลีย์ยงัเห็นด้วยกบับทความท่ีกล่าวว่า “ขอให้ทกุคน เม่ือปรากฏตวัในท่ีสาธารณะ แต่งกายดี ตาม

อายแุละธรรมเนียมของสถานท่ีท่ีเขาอาศยัอยู”่ 13 

 เวสลีย์ให้คําแนะนําเฉพาะเพ่ือให้แน่ใจว่าสงัคมแมโธดิสต์ยุคแรก ยึดติดกบัคําสอนเหล่านีเ้ก่ียวกบัเคร่ืองแต่งกาย เขา

กล่าวว่า จะไม่มีการให้บตัรสมาชิกแก่คนทัง้หลาย “จนกว่าเขาจะทิง้เคร่ืองประดบัท่ีฟุ่ มเฟือย...ขอให้ผู้ช่วยทกุคนอ่าน ‘Thoughts 

on Dress’ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้...จงออ่นโยนแตเ่คร่งครัด...ห้ามไมใ่ห้บตัรแก่ใครก็ตามท่ีใสห่มวกสงูหรือหมวกท่ีมีขนาดใหญ่” 14 
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 ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อความสว่นหนึ่งจาก “On Dress” คําเทศนาของเวสลีย์ซึง่มีเนือ้หาจาก 1เปโตร 3:3-4 และยงัอ้างถึง 1ทิโมธี 

2:9-10 “ความไม่เป็นระเบียบไม่มีสว่นในธรรม...สิ่งเหลา่นี ้[ข้อความ] ห้ามคริสเตียนทัว่ไป...ไม่ให้ประดบักายด้วยเคร่ืองทอง หรือ

ไข่มกุ หรือเสือ้ผ้าราคาแพง แต่ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้...อนัตรายอย่างแรกคือ ทําให้เกิดความหยิ่งยโส และเม่ือพร้อมแล้ว เพิ่มความ

หย่ิงยโส...การใส่เสือ้ผ้าฉดูฉาดหรือมีราคาแพงมีแนวโน้มท่ีจะแพร่ออกไปและเพิ่มความโอ้อวด ข้าพเจ้าหมายความว่า ความรัก

และความปรารถนาในการได้รับการช่ืนชมและการสรรเสริญ...การใส่เสือ้ผ้าท่ีฉดูฉาดและมีราคามีแนวโน้มท่ีจะทําให้เกิดความ

โกรธ และเกิดความสบัสนวุ่นวายและความรักท่ีเป็นทุกข์ทุกประการ...เสือ้ผ้าท่ีฉูดฉาดและมีราคาแพงมีแนวโน้มท่ีจะสร้างและ

ก่อให้เกิดตณัหา...มีผลกระทบต่อทัง้ผู้สวมใส่และผู้พบเห็น...การใส่เสือ้ผ้าท่ีมีราคาแพงตรงกันข้ามกับการประดบักายด้วยการ

กระทําท่ีดี...เงินทกุชิลลิ่ง๑๒ท่ีท่านใช้ไปกบัเคร่ืองแต่งกายของท่านอย่างไม่จําเป็นถกูขโมยไปจากพระเจ้าและคนยากจน...การใส่

เสือ้ผ้าราคาแพงเป็นสิง่ท่ีตรงข้ามกบัสิง่ท่ีอคัรทตูเรียกวา่ ‘ [สิง่] ท่ีซอ่นไว้ในใจ’ “15 

 ในคําเทศนาอีกครัง้หนึ่ง เวสลีย์ให้คําแนะนําบิดามารดาเก่ียวกบับุตรหลาน “ปลกูฟังความรักในการใส่เสือ้ผ้าเรียบง่าย

และความเกลียดชงัเสือ้ผ้าอาภรณ์ท่ีหรูหราไว้ในพวกเขาเป็นอย่างดี แสดงให้เพวกเขาเห็นเหตผุลในการใส่เสือ้ผ้าท่ีเรียบง่ายของ

ทา่นและแสดงให้เหน็วา่เป็นเหตผุลสมควรสําหรับพวกเขาด้วย” 16 

 

ศตวรรษที่ 20 
 ก่อนหน้าศตวรรษท่ี 20 สังคมตะวันตกสนับสนุนการแต่งกายอย่างเหมาะสมในบางด้าน ศตวรรษนีเ้กิดการปฏิบัติ

มากมายท่ีในอดีตจะไม่มีวนันึกถึงเช่น กระโปรงสัน้มาก (กระโปรงท่ีสัน้กว่าเข่า) ผู้หญิงใสก่างเกง กางเกงขาสัน้ ชดุว่ายนํา้ที่แทบจ

ปิดไมมิ่ด เสือ้ผ้ากีฬาชิน้เลก็ และเสือ้ผ้าท่ีไมแ่ยกเพศ Encyclopedia Britannica กลา่วถงึการพฒันานี ้17 

 ความเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่เร่ิมต้นขึน้หลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 กระโปรงท่ีสัน้มากมีขึน้ครัง้แรกในปี 1925 ในปี 1927 

กระโปรงสัน้มากจนเม่ือผู้หญิงนัง่ลง จะเห็นเข่า ในปี 1930 กระโปรงกลบัยาวลงไปกลางน่องหรือต่ํากวา่ แตก่ารเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

เกิดขึน้ “เสือ้ผ้ากีฬาของผู้หญิงน้อยชิน้ลงเร่ือยๆ และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเล่นเทนนิสโดยใส่กางเกงขาสัน้หรือกระโปรงท่ีสัน้มาก 

โดยไมใ่สถ่งุเท้ายาว ชดุวา่ยนํา้ปิดแทบจะไมมิ่ด...กางเกงหลวมๆ ซึง่สวมใสก่นัมากขึน้เร่ือยๆ เพ่ือเลน่กีฬา แตย่งัไมใ่ช่เพ่ือซือ้ของ” 

 ในปี 1939 ปีท่ีสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เร่ิมต้นขึน้ กระโปรงสัน้เร่ิมปรากฏขึน้อีกครัง้ ในระหว่างสงคราม “แม่บ้านรวมทัง้ผู้ ทํา

งานโรงงานเร่ิมใสก่างเกงหลวมๆ ” 

 ในปี 1960 เร่ิมมีกระโปรงมินิสเกิร์ต๑๓ ชดุกางเกง กางเกงรัดรูป และกางเกงขาสัน้มากขึน้ “การนําเอาแนวการแต่งตวัของ

เพศตรงข้าม การแต่งตวัท่ีไม่แยกเพศกลายเป็นเร่ืองทนัสมยัในปลายปี 1960 ผู้หญิงมกัจะใช้เคร่ืองแต่งกายของผู้ชายเช่นเสือ้ผ้า

ทหารและเสือ้ผ้าทํางาน ผู้ชายท่ีทนัสมยัไว้ผมยาว ถือกระเป๋าหนงัหนีบ ใสเ่คร่ืองประดบั และใช้เคร่ืองสําอางหลากหลายประเภท” 

 เรายงัสงัเกตอีกว่าชดุว่ายนํา้บิกินี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ตามด้วยบิกินีท่ีไม่มีท่อนบน 

ในปัจจบุนั สถานท่ีตา่งๆ มากมายทัว่โลกอนญุาตให้วา่ยนํา้เปลือยกายโดยมีคนอีกเพศหนึง่อยูด้่วย 

 บทความใน Reader’s Digest ฉบบัเม่ือเร็วๆ นีก้ล่าวถึงความจําเป็นทางจิตวิทยาและทางสงัคมเก่ียวกบัการจําแนก

ระหว่างชายและหญิงท่ีชัดเจน “มีหลกัฐานท่ีบงัคบัว่ามนุษย์จําเป็นต้องมี...ความแตกต่างระหว่างเพศท่ีชัดเจน วฒันธรรมของ

มนุษย์ทุกวฒันธรรมก่อนหน้าศตวรรษท่ี 20 มีความแตกต่างดงักล่าว โดยสร้างความแตกต่างท่ีซบัซ้อนและแน่นอนในกิจกรรม 

เคร่ืองแต่งกายและพฤติกรรมของของผู้ชายและผู้หญิง” เหมือนเช่นสงัคมยอมรับผู้หญิงใส่เสือ้ผ้าของผู้ชาย ตอนนีด้เูหมือนว่าจะ

เร่ิมยอมรับผู้ชายใสเ่สือ้ผ้าของผู้หญิง เช่น ผู้ให้ความบนัเทิงชายท่ีมีช่ือเสียงบางคนใสเ่สือ้ผ้าของผู้หญิงและแตง่หน้าเป็นประจํา 

                                                           
๑๒ เหรียญชิลลงิขององักฤษมีค่าเทา่กบั 1/20 ปอนด์ 
๑๓ กระโปรงท่ีสัน้เหนือเขา่ตัง้แต่ 3 นิว้ขึน้ไป 
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 เม่ือเร็วๆ นี ้หญิงเพ็นเทคอสต์คนหนึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทํางานท่ีสถาบนัทางอาหารแห่งหนึ่งและบอกว่าต้องไปรายตวั

โดยใสก่างเกง เม่ือเธอไมใ่สก่างเกง เธอไมไ่ด้ทํางาน เม่ือติดต่อกบัผู้จดัการเก่ียวกบัความไม่ยติุธรรมเน่ืองจากความเช่ือทางศาสนา 

ผู้จดัการแก้ตวัโดยกลา่ววา่ “ไมเ่หน็เขียนไว้ในใบสมคัรไว้เป็นพิเศษวา่เขาจะไมใ่สก่างเกง” 

 สงัคมของเราแยเ่พียงใดแล้ว หญิงคริสเตียนต้องแจ้งให้ผู้ ท่ีจะเป็นนายจ้างทกุคนทราบวา่เธอจะไมใ่สเ่สือ้ผ้าของผู้ชายหรือ 

การใส่เสือ้ผ้าของผู้ชายจะต้องเป็นสิ่งท่ีผู้หญิงจะต้องทําเพ่ือให้ได้งานทําหรือ ผู้ว่าจ้างจะยงัยืนยนัให้ผู้หญิงตดัผมและแต่งหน้า

หรือไม ่วนัหนึง่ ชายคริสเตียนจะต้องบอกกบัผู้สมัภาษณ์งานหรือวา่พวกเขาจะไมใ่สช่ดุกระโปรง 

 กลุ่มคริสเตียนบางกลุ่มยงัคงรักษาความบริสทุธิในการแต่งกาย์ ตามพระคมัภีร์ ตวัอย่างท่ีเห็นชดัในปลายศตวรรษท่ี 20 

เช่น กลุม่ตอ่ไปนี ้

∗ อนาแบ๊บติสต์ (เมนโนไนต์ อามิช ฮตัเทอร์ไรต์) 

∗ กลุม่โฮลเินส (เวสลีย์อนั คริสตจกัรของพระเจ้า ฯลฯ) 

∗ แบ๊บติสต์อิสระและกลุม่ผู้ ท่ีปฏิบติัตามพระคมัภีร์อยา่งเคร่งครัดกลุม่อ่ืนๆ  

∗ เพน็เทคอสต์ (โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสหเพน็เทคอสต์) 

 เอลิซาเบธ แฮนด์ฟอร์ด ชาวแบ๊บติสต์อิสระ สอนว่า (1) ผู้หญิงไม่ควรใส่กางเกงประเภทใดๆ (2) ควรจะใสใ่จในการแต่ง

กายอยา่งสภุาพเรียบร้อย (3) ไมค่วรจะวา่ยนํา้ร่วมกนัเพราะไมส่ภุาพเรียบร้อย 

 

บทสรุป 
 โลกคริสเตียนทิง้มาตรฐานอนัชอบธรรมในการแต่งกายหลายประการอนัเป็นสิ่งท่ีคริสตจกัรและสงัคมโดยรวมเคยยึดถือ 

โลกคริสเตียนละการแต่งกายอย่างบริสุทธิตามท่ีพระคัมภีร์และคณะคริสเตียน์ คณะต่างๆ ในประวัติศาสตร์ได้สัง่สอน คณะท่ี

พยายามใช้ชีวิตบริสทุธ์ิละทิง้จดุยืนของตนเก่ียวกบัลกัษณะภายนอกไปกนัทีละคณะ ผู้ นําคริสเตียนในประวติัศาสตร์จะยืนตะลึง

กบัลกัษณะการแต่งกายท่ีไม่สภุาพเรียบร้อย การแต่งหน้าอย่างฟุ่ มเฟือย การใส่เคร่ืองประดบัอย่างมากมายและการท่ีผู้หญิงใส่

เสือ้ผ้ารูปแบบของผู้ ชายของสงัคมเรา สิ่งเหล่านีไ้ม่เพียงแต่เป็นท่ียอมรับเท่านัน้ แต่ยังถือเป็นสิ่งจําเป็นในการแต่งกายอย่าง

เหมาะสมอีกด้วย 

 สถานการณ์นีท้้าทายผู้ ท่ีพยายามใช้ชีวิตบริสทุธ์ิให้ใช้ชีวิตตามข้อพระคมัภีร์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน “พระเจ้าตรัสว่า ‘เหตุ

ฉะนัน้ เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านัน้ และจงแยกตวัออกจากเขาทัง้หลาย” “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยคุนี”้ (โรม 12:2) 

“อยา่ปลอ่ยให้โลกนีบี้บทา่นเข้าสูแ่บบพิมพ์ของโลก” (Phillip) “แต่ท่านทัง้หลายเป็นชาติท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปโุรหิต

หลวง เป็นประชาชาติบริสทุธ์ิ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพ่ือให้ท่านทัง้หลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ ได้ทรงเรียก

ทา่นทัง้หลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสูค่วามสวา่งอนัมหศัจรรย์ของพระองค์” (1เปโตร 2:9) ดงัท่ี NKJV กลา่วว่า ‘เราเป็นชน

ชาติเฉพาะหรือพิเศษอย่างแท้จริง’ “ชนชาติท่ีพิเศษของพระองค์” ในทางฝ่ายวิญญาณเป็นจริงเสมอ แตต่อนนีใ้นทางภายนอกเร่ิม

เหน็ชดัขึน้ด้วย เราจะต้องรักษาการมีลกัษณะท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ โดยไมย่อมจํานนตอ่ความกดดนัของโลกนี ้
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9 ผม 
 

 “ธรรมชาติไม่ไดส้อนท่านหรือว่า ถา้ผช้ายไู วผ้มยาวก็เป็นทีน่่าอาย แต่ถา้ผห้ญิงไวผ้มยาวก็เป็นสง่า เพราะว่าผมเป็นส่ิงทีู่

ประทานใหแ้ก่เขาเพือ่คลมุศีรษะ” (1โครินธ์ 11:14-15) 

 

หลักสาํคัญตามพระคัมภร์ี 
 1โครินธ์ 11:1-6 พิสจูน์ว่าผู้ชายต้องไว้ผมสัน้ แต่ผู้หญิงต้องไว้ผมยาวท่ีไม่ได้ตดั เราเช่ือฟังคําสอนนีเ้พราะเหตผุลท่ีเกิด

จากข้อพระคมัภีร์ดงักล่าว ดงันี ้(1) เป็นการแสดงถึงการยอมจํานนของภรรยาต่อสามี (2) เป็นการแสดงถึงการยอมจํานนของ

คริสตจกัรต่อพระคริสต์ (3) เป็นสญัลกัษณ์แก่ทตูสวรรค์ถึงการเช่ือฟังของหญิงคริสเตียนต่อพระเจ้า (4) เป็นท่ีน่าอายท่ีผู้ชายจะ

อธิษฐานด้วยผมยาว และผู้หญิงจะอธิษฐานด้วยผมสัน้ (5) ธรรมชาติเองสอนหลกัการเหล่านี ้(6) ผมยาวเป็นท่ีน่าอายสําหรับ

ผู้ชาย แตเ่ป็นสง่าสําหรับผู้หญิง (7) เป็นวิธีหนึง่ของพระเจ้าเพ่ือรักษาความแตกตา่งท่ีชดัเจนระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 

 ในพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงใช้การมีผมมากเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของความดีเลิศ ความแข็งแรง สง่าราศีและการแยกออก

เพ่ือวตัถปุระสงค์บริสทุธ์ิ การตดัผมเป็นสญัลกัษณ์ของความอบัยศ การไว้ทกุข์และการเสียสง่าราศีไป ดงันัน้ จึงเป็นการง่ายท่ีจะ

เหน็วา่การท่ีผู้หญิงไว้ผมยาวจะทําให้วตัถปุระสงค์ข้างต้นทัง้หมดสมบรูณ์ได้อยา่งไร 

 ในบทนี ้เราจะกลา่วถงึคําถามสําคญัท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองผม 

 

1โครินธ์ 11: ผมยาวเป็นส่ิงที่ใช้คลุมศีรษะ 
 นกัศาสนศาสตร์หลายคนแปล 1โครินธ์ 11:1-16 ในความหมายหนึ่งความหมายใดจากสองความหมายนี ้ความหมาย

แรก บางคนเข้าใจว่าข้อความทัง้หมดกลา่วถึงผม เรากล่าวถึงประเด็นนีใ้น คน้หาความบริสทุธ์ิ และเอลิซาเบธ ไรซ์ แฮนด์ฟอร์ด ก็

กลา่วเช่นเดียวกนัใน Your Clothes Say It For Your Clothes Say It For You โดยสอนว่าผู้หญิงควรไว้ผมยาวท่ีไม่ได้ตดั ในขณะ

ท่ีผู้ชายควรไว้ผมสัน้ ความคิดเหน็เช่นนีเ้หมาะสม ตามท่ีเชิงอรรถในพระคมัภีร์ฉบบั New International Version ได้แปลข้อ 4-7 ไว้

อีกแบบหนึง่วา่ 

 

 “ผู้ ชายทุกคนท่ีอธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยมีผมยาว ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะของตน และผู้ หญิงทุกคนท่ี

อธิษฐานหรือเผยพระวจนะ โดยไม่มีผมคลมุบนศีรษะ ก็ทําความอปัยศแก่ศีรษะของตน เพราะเธอก็เป็นเหมือนกบั ‘หญิง

ท่ีตดัผม’ คนหนึง่ ถ้าผู้หญิงไมมี่ผมคลมุศีรษะ ก็ควรจะไว้ผมสัน้ แตก่ารท่ีผู้หญิงจะตดัผมหรือโกนผมเป็นสิ่งน่าอปัยศ ก็ให้

ไว้ผมยาวอีก ผู้ชายต้องไมไ่ว้ผมยาว... 

 

1โครินธ์ 11: ผ้าคลุมศีรษะจริงๆ หรือ 
 นกัวิชาการจํานวนมากถือว่าข้อ 4-7 หมายถึงการใช้ผ้าคลมุศีรษะจริงๆ ในส่วนนี ้ลองสมมติว่าคนเหล่านีคิ้ดถกู ถ้าเป็น

เช่นนัน้ เปาโลก็สอนให้หญิงชาวโครินธ์คลมุศีรษะในท่ีประชมุเพราะเป็นการแต่งกายท่ีเหมาะสมสําหรับผู้หญิงท่ีดีในวฒันธรรมนัน้ 

คําอ้างอิงหนึง่กลา่ววา่ “ผ้าคลมุเป็นเคร่ืองแตง่กายเฉพาะของเพศหญิง...โสเภณีจะไม่คลมุศีรษะ” 1 ดงันัน้ หญิงคริสเตียนในโครินธ์

จงึไมค่วรใช้เสรีภาพคริสเตียนของตนเพ่ือเหยียดหยามธรรมเนียมท้องถ่ิน และแต่งกายเหมือนเช่นโสเภณี หญิงเลน่ชู้  หรือหญิงท่ีไม่

ยอมเช่ือฟัง 

 

 การใช้ผ้าคลมุศีรษะไม่มีประโยชน์กบัผู้หญิงในปัจจบุนั นอกจากว่าวฒันธรรมของหญิงนัน้ถือเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม อย่างไร

ก็ตาม เปาโลใช้ข้อ 13-16 เพ่ือพิสูจน์เร่ืองหลักการของพระเจ้าเก่ียวกับการท่ีผู้ หญิงไว้ผมยาวแก่คนทุกหนทุกแห่งยังคงมี
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ความหมายอยู่ แม้แต่ธรรมชาติก็สอนว่าผู้หญิงควรคลมุศีรษะด้วยผมยาว ดงันัน้จึงมีเหตผุลสมควรท่ีเปาโลยืนกรานให้ใช้ผ้าคลมุ

ด้วยเช่นกนั ในขณะท่ีกําหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการคลมุศีรษะซึ่งเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม เปาโลเรียกร้องความจริงท่ีเป็นสากลว่า 

ผู้หญิงต้องไว้ผมยาว (ท่ีไมไ่ด้ตดั) 

 ดาเนียล ซีเกรฟส์ กลา่วถึงมมุมองดงักลา่วใน Woman’s Hair-The Long and Short of It (ผมของผู้หญิง-ยาวและสัน้) 

นอกจากนี ้ในพระคมัภีร์ฉบบั Good News for Modern Man (Today’s English Version) ยงักลา่วถงึข้อ 5-6 และ 13-16 ไว้ดงันี ้

 

“และผู้หญิงคนใดท่ีอธิษฐานหรือกลา่วข้อความของพระเจ้าในสถานท่ีนมสัการโดยไม่มีอะไรบนศีรษะ ก็ทําการอปัยศแก่

สามีของเธอ เธอก็ไม่ต่างอะไรจากหญิงท่ีโกนศีรษะ ถ้าหญิงนัน้ไม่คลมุศีรษะ เธอก็ควรจะตดัผมเสีย แต่เป็นการน่าอายท่ี

ผู้หญิงจะโกนศีรษะหรือตดัผม เธอควรจะคลมุศีรษะ...จงตดัสินเอาเองเถิดว่า เป็นการสมควรหรือไม่ท่ีผู้หญิงจะไม่มีอะไร

บนศีรษะ เม่ืออธิษฐานต่อพระเจ้าในสถานท่ีนมสัการ ธรรมชาติไม่ได้สอนท่านหรือว่า ถ้าผู้ชายไว้ผมยาว ก็เป็นท่ีน่าอาย 

แตเ่ป็นสิง่น่าภมิูใจสําหรับหญิง เพราะวา่ผมเป็นสิง่ท่ีประทานให้แก่เธอเพ่ือคลมุศีรษะ แต่ถ้าผู้ ใดจะโต้แย้ง เราขอกลา่วว่า 

เราและคริสตจกัรของพระเจ้าไมรั่บธรรมเนียมอ่ืนใดในการนมสัการ” 

 

 

 บางคนยืนกรานว่าผู้หญิงทกุวฒันธรรมในปัจจบุนัต้องใช้ผ้าคลมุศีรษะ อย่างไรก็ตาม การแปลภาษากรีกตามตวัอกัษร

แสดงให้เห็นว่าผมยาวเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งคลมุศีรษะท่ีเพียงพอแล้ว เพราะธรรมชาติสอนเช่นนัน้ The Interlinear Greek-

English New Testament กลา่ววา่ “ผมยาว ไมใ่ช่ผ้าคลมุ เป็นสิง่ท่ีประทานให้แก่เธอ” (ข้อ 15) 

 

คาํสอนสาํหรับทุกคน 
 บางคนสอนว่า 1โครินธ์ 11:1-16 เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของชาวโครินธ์เท่านัน้ และไม่เหมาะสมสําหรับปัจจุบันนี ้

อยา่งไรก็ตาม เปาโลสอนโดยยดึหลกัตามธรรมชาติ (1โครินธ์ 11:4) คริสตจกัรทกุแห่งในสมยัของเปาโลยดึถือคําสอนเก่ียวกบัผมนี ้

ไม่ว่าจะมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมเป็นเช่นไรก็ตาม คริสเตียนท่ีเป็นชาวยิว กรีกและโรมเห็นพ้องกันในเร่ืองนี ้คําสอนนีไ้ม่ใช่ธรรม

เนียมท้องถ่ินเทา่นัน้ แตเ่ป็นการปฏิบติัสําหรับทกุคนในคริสตจกัรทกุแห่ง “แต่ถ้าผู้ ใดจะโต้แย้ง เราไม่มีการปฏิบติัเป็นอย่างอ่ืน และ

คริสตจกัรของพระเจ้าก็เช่นกนั” (1โครินธ์ 11:16, NIV) แม้ว่าเราจะแปลข้อ 4-7 ตามความเห็นว่าเป็นผ้าคลมุศีรษะในวฒันธรรมโค

รินธ์ เราก็ไมส่ามารถกลา่วถงึคําสอนเก่ียวกบัผมในข้อ 13-16 วา่เป็นเพียงวฒันธรรมของชาวโครินธ์เทา่นัน้ 

 The Wycliffe Bible Commentary กลา่วว่า “บางคนกลา่วว่าธรรมเนียมนัน้เป็นของเมืองโครินธ์โดยเฉพาะ แต่ถ้อยคํา

ของเปาโลท่ีว่า และคริสตจกัรของพระเจ้า โต้แย้งความคิดเห็นเช่นนี ้กระนัน้ บางคนยงัยืนกรานว่าธรรมเนียมนัน้ไม่เหมาะสมกบั

ปัจจุบนันี.้..อย่างไรก็ตาม ควรสงัเกตว่าเหตผุลแต่ละข้อเก่ียวกบัการใช้ผ้าคลมุศีรษะมาจากข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ยาวนาน [ซึ่งคือ 

ธรรมชาติสอนว่า ผู้หญิงต้องมีผมยาว] ซึง่มีมานานพอๆ กบัโลกนี.้..สรุปว่า แท้จริงแล้ว...ผ้าคลมุไม่ใช่สิ่งสําคญั แต่การยอมจํานน

อนัเป็นมีผ้าคลมุเป็นสญัลกัษณ์นัน้เป็นสิ่งสําคญั การมีทัง้สองสิ่งนัน้เป็นการดีมาก ”2 ในการศึกษานี ้เราเพิ่มเติมว่าผมยาวของ

ผู้หญิงเป็นสิ่งคลมุหรือผ้าคลมุท่ีธรรมชาติให้มา ดงันัน้ ข้อความนีจ้ึงสอนว่าผู้หญิงต้องยอมจํานนต่อสามีและต่อพระเจ้า และสอน

วา่เธอต้องไว้ผมยาวเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของการยอมจํานนนัน้ 

 เราควรจะเน้นหลกัการทางฝ่ายวิญญาณท่ีเก่ียวข้อง เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าผู้หญิงจะไม่ตดัผม แต่ไม่เช่ือฟัง ชอบ

โต้เถียงหรือไร้ความอาย ผมยาวเพียงอยา่งเดียวไมไ่ด้ทําให้หญิงนัน้บริสทุธิในสายพระเนตรของพระเจ้า ์ เขาต้องมีทศันคติท่ีถกูต้อง 

ซึ่งมีผมยาวเป็นสญัลกัษณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงต้องไม่เลือกระหว่างทศันคติและลกัษณะท่าทาง พระเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้หญิง

เป็นผู้บริสทุธิทั ้์ งภายในและภายนอก เขาจะต้องยอมจํานน มีวิญญาณภายในท่ีสภุาพเรียบร้อย แต่แสดงออกมาภายนอกด้วยการ

กระทํา และด้วยสญัลกัษณ์ท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้ คือการไว้ผมยาว 
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คาํสอนของธรรมชาต ิ
 แม้ว่าเปาโลวิงวอนให้ชาวโครินธ์ตดัสิน และด้วยความเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมของชาวโครินธ์ เปาโลขอร้องให้ธรรมชาติ

พิสจูน์ (และดงันัน้ จึงเป็นการขอร้องต่อพระเจ้าผู้ กําหนดลกัษณะธรรมชาติให้พิสจูน์) เพ่ือสอนให้ผู้หญิงไว้ผมยาว ธรรมชาติสอน

ในเร่ืองนีอ้ยา่งไรกนัแน่ 

 เปาโลอ้างถงึความรู้ท่ีเป็นสญัชาตญาณและสากลเก่ียวกบัลําดบัของสิ่งต่างๆ ท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้ตามธรรมชาติ รูซสั 

รัชดูนีย์เห็นด้วยกับคําพูดของชาร์ลส ฮอดจ์ ท่ีว่า “อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ หญิงทุกวัยและในทุกประเทศ ผมยาวถือเป็น

เคร่ืองประดบั เปาโลกล่าวว่า ผมยาวนัน้ทรงประทานให้ไว้แก่เธอเพ่ือคลมุศีรษะหรือเป็นผ้าคลมุศีรษะตามธรรมชาติ และเป็นสง่า

ราศีสําหรับเธอ เพราะเป็นผ้าคลมุ” 3  สงัคมในสมยัของเปาโลเข้าใจหลกัการของธรรมชาตินี ้มิฉะนัน้แล้ว เปาโลคงจะไม่ได้เขียน

เหมือนท่ีได้เขียนไป The Illustrated Bible Dictionary เขียนว่าผู้หญิงตลอดทัง้พระคมัภีร์ไว้ผมยาว โดยพืน้ฐานแล้ว หมายถึงผมท่ี

ไม่ได้ตดั4 The Zondervan Pictorial Bible Dictionary เขียนว่า “ในสมยัพระคมัภีร์ใหม่ ความยาวของผมเป็นสิ่งจําแนกเพศอย่าง

หนึง่” 5  

 น่าเศร้าท่ีสงัคมของเราได้ละทิง้หลกัการอนัชอบธรรมมากจนคําสอนตามธรรมชาติและสญัชาตญาณนีไ้ม่ได้เป็นสว่นหนึ่ง

ของวฒันธรรมของเราอีกต่อไป ในทํานองเดียวกนั เปาโลใช้ธรรมชาติเพ่ือสอนการไม่เห็นด้วยกบัการรักร่วมเพศระหว่างเพศชาย

ด้วยกนั และการรักร่วมเพศระหวา่งเพศหญิงด้วยกนั (โรม 1:26-31) แตคํ่าสอนของธรรมชาตินีก็้ยงัสญูสิน้ไปจากจิตสํานึกสมยัใหม่

อยา่งรวดเร็ว 

 อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในทกุวนันี ้ก็มีวิธีการอย่างน้อยหนึ่งวิธีท่ีธรรมชาติสอนเราเก่ียวกบัผม “หวัล้าน...เป็นลกัษณะทาง

กรรมพนัธุ์และในอีกแง่หนึ่งท่ีไม่เด่นชดันกั เป็นลกัษณะของเพศชาย เพราะแม้จะมีกรรมพนัธุ์หวัล้าน ก็ไม่มีแนวโน้มว่าหวัจะล้าน 

นอกจากความเข้มข้นของฮอร์โมนเพศชายในเลือดจะมีสงูมาก ดงันัน้ ผู้หญิงจึงแทบจะไม่หวัล้าน และผู้ชายท่ีถูกตดัลกูอณัฑะ

ออกไปก่อนท่ีจะเป็นวยัรุ่นแทบจะไม่หวัล้านเช่นกนั” 6 ดงันัน้ การหวัล้านเป็นเร่ืองธรรมดาของผู้ชาย ในขณะท่ีโดยทัว่ไป ผู้หญิงจะ

ไม่หวัล้าน ยกเว้นเป็นผลจากความไม่สมดลุของฮอร์โมน ความเจ็บป่วย หรือเชือ้โรค ด้วยเหตนีุ ้ธรรมชาติสอนเราว่าการท่ีผู้ชายมี

ผมน้อยหรือไมมี่ผมเป็นสิง่ธรรมดาและปกติ แตก่ารท่ีผู้หญิงมีผมน้อยหรือไมมี่ผมเป็นสิง่ผิดธรรมชาติและน่าอบัอาย 

 

คาํสอนในข้อพระคัมภร์ีอ่ืนๆ 
 เน่ืองจากคําสอนของธรรมชาตินีเ้ป็นสิ่งท่ีชดัเจนมากสําหรับประชากรของพระเจ้าทัง้ในช่วงเวลาพระคมัภีร์เก่าและพระ

คมัภีร์ใหม่ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะพบว่ามีคําสอนในเร่ืองนีโ้ดยตรงจากพระคมัภีร์ไม่มากนกั แม้แต่ใน 1โครินธ์ 11 เปาโลสนันิษฐาน

เอาวา่ทกุคนตระหนกัถงึคําสอนพืน้ฐานนีดี้ แม้เป็นเช่นนัน้ ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ อ้างถงึความจริงนี ้

 ในพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงพิพากษาหญิงชาวยดูาห์ท่ีหย่ิงจองหองและใสเ่คร่ืองประดบั “พระเจ้าจะทรงให้เป็นชนันะต ุ

ท่ีศีรษะของบรรดาธิดาของศิโยน และพระองค์จะทรงกระทําให้หน้าผากของเขาทัง้หลายโล้นไป” (อิสยาห์ 3:17, NIV) แทน “ผม

ดดั” พระเจ้าจะทรงให้พวกเขามี “ศีรษะล้าน” (อิสยาห์ 3:24) เม่ือนําผมยาวไปจากพวกเขา พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะนําเอาสง่าราศี

ของผู้หญิงไปและนําความอบัอายมาให้พวกเขา 

 ในเยเรมีย์ 7:29 พระเจ้าตรัสว่า “จงตดัผมของเจ้าออกเหว่ียงทิง้ไป จงคร่ําครวญบนที่สงูอนัโล้น เพราะวา่พระเจ้าทร

ปฏิเสธและละทิง้ชาติพนัธุ์แห่งพระพิโรธของพระองค์แล้ว” ข้อความนีท้ัง้หมดบรรยายถึงเยรูซาเล็มท่ีหนัไปจากพระเจ้า (เยเรมีย์ 

8:5) ดงันัน้ พระเจ้าจึงทรงบญัชาเป็นอปุมาให้เยรูซาเลม็ตดัผมออกเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของความอบัอาย ความอปัยศ การคร่ําครว

และการไว้ทกุข์ ในท่ีนี ้การตดัผมไม่ใช่การกระทําท่ีปกติและชอบธรรม แต่เป็นการกระทําท่ีน่าอายของผู้ ท่ีหนัไปจากพระเจ้า ผู้ซึ่ง

พระเจ้าทรงปฏิเสธและทอดทิง้ 
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 พระคัมภีร์ใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในสมัยนัน้ไว้ผมยาว ผู้หญิงท่ีไม่ปรากฏช่ือล้างเท้าของพระเยซูและเช็ดเท้าของ

พระองค์ด้วยผมของเขา (ลกูา 7:37-38) อีกครัง้หนึ่ง มารีย์ พ่ีสาวของลาซารัส ชโลมเท้าของพระองค์ด้วยนํา้มนัหอมราคาแพงแล

เช็ดเท้าด้วยผมของตน (ยอห์น 11: 2; 12:3) หญิงเหลา่นีต้้องมีผมยาวอยา่งแน่นอนจงึจะสามารถใช้ผมเช็ดเท้าของพระเยซูได้ ทัง้เป

โตรและเปาโลสอนให้ไมจ่ดัแตง่ผมอยา่งประณีตโดยถกัเคร่ืองประดบักบัผม (1ทิโมธี 2:9; 2เปโตร 3:3) ทัง้นี ้จะมีปัญหาการจดัแต่ง

ผมเช่นนัน้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้หญิงไว้ผมยาวเทา่นัน้ วิวรณ์ 9:8 กลา่วถึงกองทพัของผีมารท่ีจะมี “ผม...เหมือนผมผู้หญิง” คําอธิบายนีจ้ะมี

ความหมายก็ตอ่เม่ือเราเข้าใจวา่พระคมัภีร์ใหมค่าดให้ผู้หญิงไว้ผมยาว และผู้ชายไว้ผมสัน้ 

 นอกจากข้ออ้างอิงเหลา่นีแ้ล้ว ข้อความอ่ืนๆ ยงัเก่ียวข้องกบัหลกัการในการแยกระหว่างเพศด้วย เป็นท่ีพงึรังเกียจแก่พระ

เจ้าท่ีผู้ชายจะใสเ่สือ้ผ้าท่ีเป็นของผู้หญิง หรือผู้หญิงใส่เสือ้ผ้าท่ีเป็นของผู้ชาย (เฉลยธรรมบญัญัติ 22:5) ชายโสเภณี [ผู้ มีลกัษณะ

ท่าทางเหมือนผู้หญิง] จะไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นมรดก (1โครินธ์ 6:9-10) เม่ือ 1โครินธ์ 11 สอนว่าควรจะมีการแยกท่ี

ชดัเจนระหว่างเพศชายและเพศหญิงในเร่ืองผม ไม่ได้เป็นการกําหนดคําสัง่สอนขึน้ใหม่ แต่เป็นการใช้หลกัการสําคญัท่ีสอนไว้ในท่ี

อ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ 

 เราควรจะสงัเกตว่าพระเจ้าไม่ได้บญัชาในเร่ืองทรงผมเฉพาะแบบหนึ่งแบบใด เช่น การเกล้าผมขึน้ แม้ว่าหญิงหลายคน

ในประวติัศาสตร์จะเกล้าผมขึน้เพ่ือความเรียบร้อยและความสะดวก 

 

ผมของผ้ชายและปฏิญาณของู ผ้เป็นู นาศีร์ 
 ผู้ เป็นนาศีร์ปฏิญาณไม่ตัดผม ทําไมพระเจ้าจึงทรงกําหนดปฏิญาณนีสํ้าหรับผู้ ชายในเม่ือการไว้ผมยาวเป็นท่ีน่าอาย

สําหรับผู้ชาย กนัดารวิถี 6:18 แสดงให้เห็นว่าการปฏิญาณของเพศชายนัน้เป็นเพียงชัว่คราว หลงัจากครบกําหนดเวลาปฏิญาณ 

เขาก็โกนผมและถวายผมนัน้เพ่ือเป็นเคร่ืองศานติบชูา 

 พระคมัภีร์มีบนัทึกเก่ียวกบัผู้ชายเพียงสองคนเท่านัน้ท่ีรักษาปฏิญาณในการไม่ตดัผมนีต้ลอดทัง้ชีวิต ได้แก่ แซมสนัและ

ซามเูอล (ผู้วินิจฉยั 13:5; 1ซามเูอล 1:11) นอกจากนี ้ยอห์น ผู้ ให้บพัติศมาอาจเป็นนาศีร์ (ลกูา 1:15) ในกรณีเช่นนี ้ผู้ เป็นนาศีร์

ไม่ได้เลือกสถานะเช่นนัน้เพ่ือตนเอง แต่พระเจ้าและบิดามารดาของเขาได้ตดัสินให้เป็นเช่นนัน้ตัง้แต่เขาเกิดมา ผมยาวเป็นหมาย

สําคัญท่ีแยกเขาออกจากชายทั่วไปในสงัคมของเขา และอาจถือเป็นตราแห่งความอับอายท่ีเขาแบกรับเพ่ือพระเจ้า ทุกคนใน

อิสราเอลรู้เก่ียวกบัปฏิญาณนาศีร์ ดงันัน้ ผมยาวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผู้ ท่ีเป็นนาศีร์จึงไม่ใช่สญัลกัษณ์ของการมีลกัษณะท่าทาง

เหมือนผู้หญิงเหมือนเช่นการไว้ผมยาวทัว่ไป 

 เม่ือพิจารณาถงึข้อยกเว้นในกรณีเหลา่นีแ้ล้ว เราไม่สามารถใช้กรณีเหลา่นีเ้พ่ือเป็นข้อแก้ตวัในการละเมิด 1โครินธ์ 11:14 

เหมือนเช่นเราไม่สามารถใช้การกายเปลือยชัว่คราวของอิสยาห์ (ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือทัง้หมด) หรือความอบัอายของพระ

คริสต์บนไม้กางเขนเพ่ือเป็นข้อแก้ตวัในการแตง่กายไมส่ภุาพเรียบร้อย (อิสยาห์ 20; ฮีบรู 12:2) 

 

ข้อโต้แย้งต่างๆ 
 ในความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงคําสอนของพระคมัภีร์เก่ียวกบัผม มีผู้ ให้ข้อโต้แย้งมากมาย ดงัท่ีเราจะกลา่วถึงและตอบ

ตอ่ไปนี ้7  

∗ “อบัซาโลมไวผ้มยาว” อบัซาโลมเป็นตวัอยา่งท่ีไมดี่ในการปฏิบติัตามอยา่งแน่นอน เพราะเขาเป็นคนอธรรมเป็นอย่างมาก

และเสียชีวิตเพราะการกบฏต่อกษัตริย์ท่ีพระเจ้าทรงเจิม กษัตริย์ดาวิดผู้ เป็นบิดาของตน ตามจริงแล้ว ผมของอบัซาโลมเป็นเหตใุห้

เขาติดกบัก่ิงไม้ ถกูจบัไว้และถกูฆ่าในท่ีสดุ (2ซามเูอล 18:9) นอกจากนี ้เรายงัเห็นว่าเขาตดัผมบ้างเป็นครัง้คราว อย่างน้อยปีละ

ครัง้ (2ซามเูอล 14:26) 

∗ “ถา้ผู้หญิงไวผ้มยาวหมายถึงผมทีไ่ม่ตดั อย่างนัน้ ผมผช้ายก็ถือว่าสัน้ถา้ตดัผมบา้งนานๆ ครั้งู ” 1โครินธ์ 11:5-6 ชีใ้ห้เห็น

วา่ถ้าผู้หญิงตดัผม ก็เป็นสิง่น่าอบัอายเหมือนกบัวา่ได้โกนศีรษะ เพราะธรรมชาติสอนวา่ผู้หญิงควรจะไว้ผมยาว เราควรจะปลอ่ยให้
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ธรรมชาติตดัสินความยาว โดยปล่อยให้ผมยาวอย่างเป็นอิสระ (ปฏิญาณของนาศีร์ก็เป็นเช่นนัน้) ความหมายของผมยาวสําหรับ

ผู้หญิงความหมายอ่ืนใดจะไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้ได้เป็นสากล และจะไม่แน่นอนและถกูใช้อย่างไม่ถกูต้อง ความหมายอ่ืนใด

จะเปล่ียนไปทีละนิว้จนกระทัง่ไมมี่ความหมายเลย ดงันัน้ ผมยาวสําหรับผู้หญิงจงึหมายถงึผมท่ีไมต่ดั 

 อย่างไรก็ตาม 1โครินธ์ 11:14-15 ชีใ้ห้เห็นว่าผู้ ชายควรไว้ผมสัน้พอท่ีจะแยกจากผู้หญิงได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงไม่

เพียงพอท่ีผู้ชายจะตดัผมเพียงไม่ก่ีครัง้ในชีวิต ผมของเขาจะต้องสัน้อย่างเห็นได้ชดั ความยาวท่ีแน่นอนอาจเปล่ียนแปลงจากยคุ

หนึ่งไปยังยุคหนึ่ง และวฒันธรรมหนึ่งไปยงัวฒันธรรมหนึ่ง ในอดีต เม่ือผู้หญิงทุกคนไม่ตดัผมและไม่มีอุปกรณ์ตัดผมสมยัใหม ่

ผู้ชายอาจไว้ผมยาวกว่านีแ้ละไม่ก่อให้เกิดความสบัสนว่าเป็นเพศอะไร อยา่งไรก็ตาม ในสมยัของเรา ผู้หญิงสว่นใหญ่ไว้ผมสัน้ขึน้ 

นอกจากนี ้ในวฒันธรรมของเรา การท่ีผู้ชายไว้ผมยาวเป็นสญัลกัษณ์ของการกบฏต่อสงัคมและศีลธรรมดัง้เดิม ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้

ผู้ชายคริสเตียนในปัจจบุนัจะต้องไว้ผมสัน้จนสงัเกตได้และไมน่่าสงสยั แนวผมเป็นแนวทางตามธรรมชาติท่ีดีเพ่ือตดัสินว่าผมผู้ชาย

ควรจะตดัสัน้แคไ่หน 

∗ “ผห้ญิู งบางคนไม่สามารถไว้ผมยาวได้” 1โครินธ์ 11 ไม่ได้ระบุขนาดความยาวของผมไว้เฉพาะ ผู้หญิงควรจะปล่อยให้

ธรรมชาติตดัสินความยาวของผม ถ้าผู้หญิงปล่อยให้ผมยาวอย่างเป็นอิสระ เหมือนเช่นผู้ ท่ีเป็นนาศีร์ พระเจ้าจะทรงถือว่าเขามีผม

ยาว 

∗ “ผมของผห้ญิงู ไม่ใช่ส่ิงคลมุศีรษะอย่างแทจ้ริง” คํากลา่วนีข้ดักบัคํากลา่วของเปาโลท่ีว่าผมของผู้หญิงเป็นสิ่งคลมุหรือผ้า

คลมุสําหรับเธอ เปาโลไม่ได้ต้องการให้เรานบัเนือ้ท่ีของผิวหนงัท่ีได้รับการคลมุ แต่หมายความว่าผมท่ียาวของผู้หญิงเป็นผ้าคลมุ

ในทางสญัลกัษณ์ซึ่งหมายถึงการยอมจํานนของหญิงนัน้ต่อพระเจ้าและต่อสามีของเธอ ผมยาวไม่ใช่สิ่งคลมุเหมือนเช่นผ้า และ

ไมไ่ด้แทนท่ีการใช้ผ้า แตเ่ป็นผ้าหรือสิง่คลมุในทางสญัลกัษณ์ 

∗ “ชาวอิสราเอลโกนผมของหญิงเชลยตามเฉลยธรรมบญัญติั 21:10-14” เยเรมีย์ 7:29 แสดงให้เห็นว่าการกระทํานีไ้ม่ใช่

ลกัษณะของผู้หญิงปกติและชอบธรรม แตเ่ป็นลกัษณะของหญิงอธรรม การโกนศีรษะนําเอาสง่าราศีของหญิงท่ีไม่ได้เช่ือพระเจ้าไป 

ทําให้หญิงนัน้ถ่อมใจและอบัอาย และเตรียมให้เธอไว้ทกุข์เป็นเวลาหนึ่งเดือน การโกนศีรษะเป็นสญัลกัษณ์ของการทิง้ลกัษณะใน

อดีตของเธออยา่งแท้จริง เพ่ือท่ีเธอจะกลายเป็นคนอิสราเอลและมีสทิธิแต่งงานกบั์ คนอิสราเอลได้ สิ่งสําคญัคือว่า หลงัจากเธอเป็น

คนอิสราเอลแล้ว เธอจะไมโ่ดนโกนศีรษะอีก 

∗ “การตดั [shear ในภาษาองักฤษ] หมายถึงการตดัออกทัง้หมด” ในทางตรงกนัข้าม เม่ือศกึษาพจนานกุรมและปทานกุรม

มาตรฐานแล้ว จะเห็นว่าคํากริยาในภาษาองักฤษว่า “ตดั” (to shear) ซึง่คือคํากริยา เค่โร (keiro) ในภาษากรีกมีความหมายว่า 

“ตดัหรือตดัออก” 1โครินธ์ 11:5-6 แสดงถงึความหมายท่ีตา่งไปจากคําวา่ “โกน” (to shave) (ภาษากรีก คะซราโอ ู (xurao)) 

∗ “ใน 1โครินธ์ 11:1-16 เปาโลเพียงแต่อ้างจดหมายจากชาวโครินธ์และไม่ได้สอนคําสัง่สอนนี้ด้วยตนเอง” ข้อโต้แย้งนี ้

บิดเบือนข้อพระคมัภีร์เพ่ือให้มีความหมายตรงข้ามกบัสิ่งท่ีข้อพระคมัภีร์ได้เขียนไว้อย่างชดัเจน ไม่มีคําแปลข้อพระคมัภีร์ฉบบัใดท่ี

เช่ือถือท่ีมีวิธีการแปลท่ีแปลกและอนัตรายนี ้ถ้ามมุมองเช่นนีถ้กูต้อง เปาโลก็มีความผิดเพราะเขียนข้อความท่ีน่าสบัสนมาก และไม่

สามารถเข้าใจได้ และไม่ได้ตอบคําถามชาวโครินธ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้เราจะอธิบายหลกัฐานอ่ืนๆ ทัง้หมดจากพระคมัภีร์ 

ธรรมชาติ และวฒันธรรมท่ีว่าผู้หญิงจะต้องมีผมยาวและผู้ชายมีผมสัน้ได้อย่างไร เราจะอธิบายคํากล่าวของเปาโลในข้อ 16 ท่ีว่า

คริสตจกัรของพระเจ้าไมมี่ธรรมเนียมอ่ืนนอกไปจากธรรมเนียมท่ีเขาเพิ่งจะกลา่วถงึไปได้อยา่งไร 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักร 
 ในเร่ืองผมของผู้ชายในประวติัศาสตร์คริสตจักรยุคแรก รูซสั รัชดูนีย์ได้กล่าวว่า “ตัง้แต่ต้น สภาคริสตจักรตําหนิการท่ี

ผู้ชายไว้ผมยาวเพราะเป็นเคร่ืองหมายของการมีลกัษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง เหมือนเช่นชาวโรมไว้ผมยาวก่อนหน้านัน้ ไม่มี

หลกัฐานสนบัสนนุรูปภาพของพระคริสต์และอคัรทตูท่ีเห็นกนัทัว่ไปว่าไว้ผมยาว แต่ยคุนัน้มีการไว้ผมท่ีสัน้มาก”8 เราเพียงแค่ดรููป

ปัน้และเหรียญกษาปณ์ของยคุนัน้เพ่ือพิสจูน์คํากลา่วนี ้
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 เคลเมนท์ ชาวเมืองอเล็กซานเดรีย กล่าวถึงเร่ืองผมไว้อย่างมากใน The Instructor9 เขาสอนไม่ให้ถกัผมอย่างหรูหรา 

ม้วนผม และตกแต่งผม ใช้ผ้าโพกหวัท่ีประณีต ย้อมผมและใสผ่มปลอม เขาตกัเตือนให้ผู้หญิงผกูผมอย่างง่ายๆ และไม่ตดัผม โดย

กล่าว่า “พระเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้หญิง...มีความยินดีในเส้นผมของตน โดยให้ผมยาวอย่างเป็นธรรมชาติ” เขาบอกให้ผู้ชายไม่

ประดบัผมเหมือนผู้หญิง หรือไม่ปล่อยให้มีลอนผมท่ียาวเหมือนผู้หญิง เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการมีลกัษณะเหมือนผู้หญิง เขา

แนะนําให้ผู้ชายโกนผมหรืออย่างน้อยไว้ผมสัน้มาก เพราะวฒันธรรมของเขาถือว่าผู้ชายท่ีไม่ไว้หนวดเครามีลกัษณะเหมือนผู้หญิง 

เขาจงึแนะนําให้ผู้ชายไว้หนวดเคราด้วยหรือโกนออกเป็นเพียงบางสว่นเทา่นัน้ 

 เทอร์ทเูลียนเขียนไว้ในบทความ On the Apparel of Women ว่าผู้หญิงไม่ควรย้อมผม ใช้วิกหรือจดัแต่งผมอย่างหรูหรา
10 เทอร์ทเูลียนเหน็พ้องกบัข้อพระคมัภีร์วา่เป็นสิง่น่าอายท่ีผู้หญิงจะโกนหรือตดัผม เขากลา่ววา่ “ปลอ่ยให้โลก ซึง่เป็นคู่แข่งของพระ

เจ้า พยายามดวูา่จะบอกได้ไหมวา่การตดัผมเป็นสิง่ดีงามสําหรับหญิงสาว และการปลอ่ยให้ผมยาวดีสําหรับเดก็หนุ่ม”11 

 Constitutions of the Holy Apostles ตกัเตือนผู้ชายวา่ “ทา่นจงอยา่ปลอ่ยให้ผมบนศีรษะยาวเกินไป แต่ตดัให้สัน้ไว้...ไม่

สมควรท่ีทา่นซึง่เป็นผู้ ท่ีเช่ือและคนของพระเจ้าจะปลอ่ยให้ผมบนศีรษะยาว และหวีผมไว้รวมกนั หรือปลอ่ยให้กระจาย หรือยีผมให้

ฟ ูหรือหวีอยา่งเรียบร้อยและถกัเปียทําให้หยิกงอกและเป็นเงา”12 

 จอห์น คริสโอสตมัแปลคําสอนของเปาโลใน 1โครินธ์ 11 เพ่ืออ้างถึงผมยาว ในคําเทศนาเก่ียวกบับทนัน้ คริสโอสตมัเขียน

ว่า เปาโล “ยืนยนัว่าสิ่งคลมุศีรษะและผมคือสิ่งเดียวกนั และยืนยนัว่าผู้หญิงท่ีโกนศีรษะเป็นเหมือนกบัหญิงท่ีศีรษะเปลือยเปล่า...

เขาแสดงความหมายว่าไม่ใช่ในเวลาอธิษฐานเท่านัน้ แต่ผู้หญิงจะต้องคลมุศีรษะไว้ตลอด...แต่สําหรับผู้ชาย....เขาไม่เห็นด้วยกบั

การไว้ผมยาวไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม” 13 ในคําเทศนาเดียวกนั คริสโอสตมัเปรียบเทียบคําสอนนีก้ับเฉลยธรรมบญัญัติ 22:5 โดย

กลา่ววา่ข้อความทัง้สองสอนการแยกลกัษณะระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 

 ตลอดทัง้ศตวรรษ คําถามเก่ียวกับการตดัผมของผู้หญิงเป็นประเด็นสําคญั เพราะโดยปกติแล้ว ผู้หญิงมีผมยาวเสมอ 

ตามท่ีงานเขียนข้างต้นระบไุว้ ปัญหาในประวติัศาสตร์ท่ีสําคญักว่านัน้คือการท่ีผู้ชายไว้ผมและแต่งผมเหมือนผู้หญิง ในศตวรรษท่ี 

20 เทา่นัน้ท่ีสงัคมยอมรับการท่ีผู้หญิงตดัผม แม้จะเป็นเช่นนัน้ สงัคมของเรายงัไม่พอใจอยู่บ้างสําหรับผู้หญิงท่ีตดัหรือโกนผม หลงั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ชมุชนยโุรปหลายแห่งนําผู้หญิงท่ีร่วมมือและเป็นมิตรกบัพวกนาซีมาโกนศีรษะเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของความ

อบัอาย 

 สารานกุรมมาตรฐานบนัทกึตวัอย่างเก่ียวกบัการท่ีผู้หญิงตดัผมในอดีตไว้บ้าง ข้อยกเว้นหนึ่งคือ ในอียิปต์โบราณ ผู้หญิง

จํานวนมากโกนศีรษะและใช้ผ้าคลุม ในแผ่นดินท่ีมีวัฒนธรรมชาวยิว-คริสเตียน ผู้ หญิงไว้ผมยาวจนกระทั่งศตวรรษท่ี 20 

Encyclopedia Britannica กลา่ววา่ หลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 “ผมถกูตดัสัน้” 14 

 เม่ือผู้หญิงเร่ิมตดัผมของตน กลุม่คริสเตียนท่ีระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธ์ิบางกลุม่เร่ิมยืนหยดัต่อสู้ ในเร่ืองนี ้กลุ่มโฮลิเน

สส่วนใหญ่ต่อต้านเร่ืองนี ้แม้ว่าจะหย่อนไปในมาตรฐานส่วนใหญ่ของตน ชาวเพ็นเทคอสต์ยคุแรกๆ ต่อต้านเร่ืองนีเ้ป็นส่วนใหญ่ 

ดงัท่ีกล่าวถึงไว้ในถ้อยแถลงของคริสตจกัรอพอสตอลิก เฟธ และสหเพ็นเทคอสต์ ผู้หญิงจํานวนมากในคณะท่ีพยายามใช้ชีวิต

บริสทุธ์ิหรือเพ็นเทคอสต์ในปัจจบุนันีย้งัคงไม่ยอมตดัผม เช่น คริสตจกัรของพระเจ้า (เมืองคลีฟแลนด์ รัฐเทนเนสซี) ชาวแบ๊บติสต์

อิสระจํานวนมากและผู้ ท่ีเช่ือในพระคมัภีร์กลุม่อ่ืนๆ ยงัตอ่ต้านการตดัผมในปัจจบุนันี ้เช่น เอลซิาเบธ ไรซ์ แฮนด์ฟอร์ด 

 เราสรุปว่า ไม่ว่าทศันคติของสงัคมสมยัใหม่จะเปล่ียนไปอย่างไร พระเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้ชายไว้ผมสัน้และผู้หญิงไว้ผม

ยาวท่ีไมไ่ด้ตดั 
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10 การดแลร่างกายู  
 

 “ถ้าผ้ใดทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผ้นัน้ เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสทุธิศกัดิสิทธิ และท่านู ู ์ ์ ์

ทัง้หลายเป็นวิหารนัน้” (1โครินธ์ 3:17) 

 

หลักสาํคัญตามพระคัมภร์ี 
 พระคัมภีร์ให้ความสําคัญกับการดูแลร่างกายของเราเป็นอย่างมาก 1โครินธ์ 3:17 สอนไม่ให้เราทําบาปด้วยอวัยวะ

ร่างกายของเรา และยงัสอนอีกว่าให้ดแูลรักษาร่างกายของเรา อนัเป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงออกแบบ สร้าง ให้และในเวลานีท้รงประทบั

อยู ่เราต้องไมใ่ช้สิง่ใดท่ีจะทําให้ร่างกายของเราเป็นมลทินหรือเป็นอนัตรายตอ่ร่างกาย ข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ กลา่วซํา้อีกวา่เรามีหน้าที

รับผิดชอบในการทําให้ร่างกายบริสทุธ์ิและปกป้องดแูลร่างกาย เหมือนเช่นวิญญาณ 

 “ถวายตวัของทา่นแดพ่ระองค์ เป็นเคร่ืองบชูาอนัมีชีวิตอยู ่อนับริสทุธิ และเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจ้า ซึง่เป็นการปฏิบติัสม์

กบัฝ่ายวิญญาณจิตต์ของทา่นทัง้หลาย” (โรม 12:1, พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัเดิม) “ทา่นไมรู้่หรือวา่ ร่างกายของทา่นเป็นวิหารของ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตวัท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซือ้ท่านไว้แล้ว ด้วย

ราคาสงู เหตฉุะนัน้ ทา่นจงถวายพระเกียรติแดพ่ระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” (1โครินธ์ 6:19-20) “ดกู่อนท่านท่ีรัก เม่ือเรามีพระ

สญัญาเช่นนีแ้ล้ว ให้เราชําระตวัเราให้ปราศจากมลทินทกุอยา่งของเนือ้หนงั และวิญญาณจิต และจงทําให้มีความบริสทุธิครบถ้วน์

โดยความเกรงกลวัพระเจ้า” (2โครินธ์ 7:1) “ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสนัติสขุทรงให้ท่านเป็นคนบริสทุธิหมดจด และทรงรักษาทัง้์

วิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวนัท่ีพระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมา” (1เธสะโลนิกา 5:23) 

เปาโลกลา่วว่า “แต่ข้าพเจ้าก็ทบุตีร่างกายให้มนัแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเม่ือข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอ่ืนแล้ว ตวั

ข้าพเจ้าเองจะเป็นคนท่ีใช้การไมไ่ด้” (1โครินธ์ 9:27, NKJV) 

 ทําไมจึงเน้นการสร้างวินยัแก่ร่างกาย เหตผุลดงัต่อไปนี ้(1) ความเหน่ียวรัง้ตนจะต้องเป็นลกัษณะมนุษย์ทัง้บุคคล ทัง้

ร่างกายและจิตวิญญาณ (2) การปลอ่ยตวัโดยไมบ่งัคบัตนแม้แตใ่นความอยากทางร่างกายอาจเป็นความบาปได้ (3) การปลอ่ยตวั

ในทางร่างกายมากเกินไปทําให้เรากลายเป็นคนอ่อนน่ิม ขีเ้กียจ และเส่ือมโทรม อันทําให้เราไม่สามารถหรือไม่ต้องการท่ีจะ

เสียสละ อดทนความยากลําบากและอดทนกบัการถกูข่มเหงเพ่ือพระคริสต์ (5) ความรอดมีผลกบัมนษุย์ทัง้บคุคล ทัง้การรักษาทาง

ร่างกายและจิตวิญญาณ ดงันัน้พระเจ้าจงึมีพระประสงค์ให้เราปกป้องร่างกายของเรา รวมทัง้จิตวิญญาณของเราด้วย 

 ในการท่ีจะเป็นผู้ ดูแลร่างกายท่ีดีนัน้ เราจะต้องควบคุมนิสยัการกินของเราและหลีกเล่ียงความตะกละ (เฉลยธรรม

บญัญติั 21:20; สภุาษิต 23:21; 25:16; ลกูา 21:34) ความตะกละเป็นความบาป (กนัดารวิถี 11:32-34) 

 พระคมัภีร์ใหม่กลา่วว่า การเมาเหล้าเป็นความบาป (1โครินธ์ 6:10; กาลาเทีย 5:19-21) ข้อความอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ใหม่

เตือนไม่ให้เมาเหล้า (ลกูา 21:34; โรม 13:13; เอเฟซสั 5:18; 1เปโตร 4:3; 1ทิโมธี 3:3-8; ทิตสั 1:7; 2:3) แม้แต่การด่ืมอย่าง

พอประมาณก็ส่งผลกระทบต่อสมองและร่างกาย ท่ีสําคญัย่ิงกว่านัน้ การด่ืมเหล้าส่งผลกระทบต่อฝ่ายวิญญาณเน่ืองจากทําลาย

การยบัยัง้ท่ีพระวิญญาณและจิตสํานึกกําหนดขึน้เพ่ือไม่ให้กระทําบาป เม่ือใดก็ตามท่ีเราทําลายการควบคุมของพระวิญญาณ

บริสทุธิด้วยวิ์ ธีนี ้ธรรมชาติความบาปของเราจะนําเราไปสูค่วามบาป การท่ีพระคมัภีร์ไม่ยอมรับการเมาเหล้าเป็นการแสดงความไม่

ยอมรับสิง่มนึเมาทกุประเภท ไมว่า่จะเป็นแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ เช่น กญัชา โคเคน แอลเอสดี๑๔ และเฮโรอีน 

                                                           
๑๔ แอสเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide) เป็นสารสกดัจากกรดไลเซอจิกท่ีมีในเชือ้ราชนิดหนึ่ง ชอบขึน้ในข้าวไรย์ มีลกัษณะเป็นผง ละลายนํา้ได้ อาจพบแอลเอสดีเป็นเมด็ยา

แคปซูล หรือผสมในทอฟฟ่ี ท่ีพบว่าแพร่ระบาดมาก มีลกัษณะเป็นแผ่นกระดาษชบุ หรือเคลือบสารแอลเอสดี และปรุแบง่เป็นชิน้เลก็ๆ ลกัษณะเดียวกบัแสตมป์ โดยบนแผน่กระดาษท่ี

เคลอืบสารแอลเอสดีนัน้ จะมีสญัลกัษณ์หรือรูปภาพต่างๆ แอลเอสดีมีความรุนแรงในการออกฤทธิตอ่สมองสงูคือ ใช้ในปริมาณแค่ ์ 25 ไมโครกรัม (25/1 ล้านสว่นของกรัม) แอลเอสดี มี

ช่ือเรียกอีกหลายช่ือ เชน่ เมจิคเปเปอร์ แอสซสิ – ข้อมลูนํามาจาก เวบ็ไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด www.oncb.go.th/document/p1-

bykind11.htm  
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 พระคมัภีร์ใหมส่อนไมใ่ห้เราปลอ่ยตวัเองให้อยูภ่ายใต้อิทธิพลของอํานาจอ่ืนนอกไปจากพระเจ้า นัน่คือ เราจะต้องไม่ใช้สิ่ง

เสพติด และสิง่ท่ีทําให้มนึเมาชัว่คราวด้วย “ทา่นทัง้หลายไม่รู้หรือว่า ถ้าท่านยอมตวัรับใช้ฟังคําของผู้ ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ ท่ีท่าน

เช่ือฟังนัน้ คือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเช่ือฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม” (โรม 6:16) 

“ข้าพเจ้าทําสิง่สารพดัได้ แต่ไม่ใช่ทกุสิ่งท่ีจะทําได้นัน้เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิ่งสารพดัได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อํานาจของสิ่ง

ใดเลย” (1โครินธ์ 6:12) เน่ืองจากธรรมบญัญัติเก่ียวกบัการกินของโมเสสในเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่สะอาดไม่มีผลใช้กบัคริส

เตียน คริสเตียนจงึสามารถกินอาหารทกุอยา่งได้ แตค่ริสเตียนจะไมใ่ช้สารใดๆ ท่ีทําให้มนึเมาหรือเสพติด 

 สดุท้าย คริสเตียนจะต้องหลีกเล่ียงสิง่ [ท่ีมีลกัษณะ] ชัว่ทกุอย่าง (1เธสะโลนิกา 5:22) เราต้องหลีกเล่ียงการกินและด่ืมสิ่ง

ท่ีอาจทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุหรือเป็นตวัอยา่งท่ีไมดี่แก่พวกเขา (โรม 14:21) 

 เม่ือใช้หลักการตามพระคัมภีร์ทัง้หมดนี ้เราหลีกเล่ียงการใช้ยาสูบทุกประเภทเพราะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทําให้

ร่างกายสกปรกและทําให้ติด เราละเว้นจากเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และยาเสพติดมนึเมาอ่ืนๆ เพราะทําอนัตรายแก่ร่างกาย สง่ผล

มนึเมา เป็นสิ่งเสพติด เป็นสิ่งทําให้ผู้ อ่ืนสะดดุและทําลายสงัคมโดยรวม การวิเคราะห์หลกัการส่ีประการเก่ียวกบัเสรีภาพของคริส

เตียนท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 4 แสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ยาสบูและยาเสพติดเพราะ (1) เราไม่ได้

ให้เกียรติแก่พระเจ้าเม่ือใช้สิ่งเหล่านี ้(2) สิ่งเหล่านีทํ้าให้เกิดความเสียหายทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ (3) สิ่งเหล่านีมี้

อํานาจอยา่งมากท่ีจะเป็นเจ้านายเหนือเรา (4) การใช้สิง่เหลา่นีจ้ะทําให้ผู้ อ่ืนอีกมากมายท่ีเคยใช้และจะใช้สิง่เหลา่นีส้ะดดุ 

 บทนีจ้ะแสดงหลกัฐานในปัจจบุนัเก่ียวกบัสารเหลา่นี ้

 

แอลกอฮอล์ 
 “Churches are Slow to Respond in the Fight Against Alcoholism“ (คริสตจกัรทัง้หลายตอบสนองต่อการต่อสู้กบั

แอลกอฮอล์อย่างเช่ืองช้า) Christian Today, 11 พฤศจิกายน 1983 แอลกอฮอล์เป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตสว่นใหญ่ท่ีเกิดจาก

การหกล้ม จมนํา้ อบุตัิเหตไุฟไหม้ และการทบุตีสามี/ภรรยา นอกจากนี ้ยงัเป็นสาเหตุคร่ึงหนึ่งของการเสียชีวิตทางการจราจร

ทัง้หมด แอลกอฮอล์ทําให้เสียค่ารักษาพยาบาลมาก ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเสียเวลาการทํางานประมาณ 1 ล้านล้าน

เหรียญตอ่ปีในสหรัฐฯ แอลกอฮอล์เป็นสาเหตขุองการเสียชีวิต 50,000 - 200,000 คนตอ่ปีในสหรัฐฯ 

 สถิติการเสียชีวิตจากยานยนต์เป็นการเสียชีวิตเน่ืองจากผู้ขบัมีอาการมนึเมาตามกฎหมาย ถ้าสถิติรวมเหย่ือจากอบุติัเหตุ

ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ขบัท่ีด่ืมเหล้า นกัวิจยัหลายคนเช่ือวา่เราจะพบว่าการเสียชีวิตทางการจราจร 90 % มีความเก่ียวข้องกบัการ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 เจ้าหน้าท่ีทหารสหรัฐฯ ประมาณ 50,000 คนเสียชีวิตในระหวา่งสงครามเวียดนาม ซึง่ก่อให้เกิดความไม่สงบ การประท้วง

และการกบฏทางสงัคมอย่างมาก แต่คนในสงัคมเราจํานวนน้อยเหลือเกินท่ีดเูหมือนจะใส่ใจกบัความชัว่ของแอลกอฮอล์ คนพวก

เดียวกนันีห้ลายคนท่ีต่อต้านสงครามและความไม่ยติุธรรมทางสงัคมกลบัสนบัสนนุการเข่นฆ่าเพราะแอลกอฮอล์ท่ีแพร่หลายอยู่ใน

สงัคมของเรา 

 บทความในหนงัสือพิมพ์ Clarion-Leger เมืองแจ็กสนั รัฐมิสซิสซิปปี ฉบบัวนัท่ี 15 มกราคม 1984 หน้า 13E เขียนไว้ว่า 

“แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดอ่ืนๆ เป็นสาเหตอุาชญากรรมโดยทัว่ไป 80%” 

 

ยาสบู  
 “Report from the Surgeon General” (รายงานจากผู้ อํานวยการสํานกังานสาธาณสขุ) นิตยสาร Time ฉบบัวนัท่ี 8 

มีนาคม 1982 ผู้ อํานวยการสํานกังานสาธารณสขุสหรัฐฯกลา่ววา่การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตสํุาคญัของการเสียชีวิตท่ีป้องกนัได้ การสบู

บหุร่ีทําให้มีผู้ เสียชีวิต 340,000 คนตอ่ปีนีใ้นสหรัฐฯ ทําให้เสียเงิน 13,000 ล้านเหรียญตอ่ปีเพ่ือดแูลรักษาสขุภาพและ 25,000 ล้าน

เหรียญเพราะผลผลติและคา่จ้างเสียหาย 
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 “Can Nicotine Help Smokers Quit?” (นิโคตินช่วยให้ผู้สบูบหุร่ีเลิกบหุร่ีได้หรือไม่” Reader’s Digest ฉบบัเดือน

กมุภาพนัธ์ 1981 National Institute on Drug Abuse (สถาบนัวิจยัยาเสพติดแห่งชาติ) กล่าวว่า “การสบูบหุร่ีเป็นการเสพติด 

[และ]...ควรจะถือว่าเป็นเชือ้โรค” แพทย์ผู้ มีช่ือเสียงคนหนึ่งกลา่วว่าการสบูบหุร่ี “อาจเป็นรูปแบบพฤติกรรมท่ีทําให้ติดและต้องพึง

มากท่ีสดุเทา่ท่ีมนษุย์รู้จกัมา” 

 

กัญชา 
 “Marijuana Alert II: More of the Grim Story” (เตือนภยักญัชา 2: เร่ืองร้ายแรง) จาก Reader’s Digest ฉบบัเดือน

พฤศจิกายน 1980 แสดงให้เห็นว่ากญัชาทําความเสียหายแก่อวยัวะและระบบร่างกายมนษุย์เกือบจะทกุระบบท่ีทดสอบ บทความ

นีก้ลา่วถงึความเสียหายตอ่ปอด หวัใจและระบบภมิูคุ้มกนั 

 “Another Sort of Smoke” (ควนัอีกประเภท) นิตยสาร Time ฉบบัวนัท่ี 8 มีนาคม 1982 สถาบนั The Institute of 

Medicine of the National Academy of Sciences ตีพิมพ์เอกสารรายงานวา่การใช้กญัชามีผลดงัต่อไปนี ้ผลทางลบต่อพฤติกรรม 

ความเสียหายตอ่หวัใจและปอด ความเสียหายตอ่ระบบสืบพนัธุ์และภมิูคุ้มกนั 

 

ยาขายตามใบส่ังแพทย์ 
 “Danger! Prescription Drug Abuse” (อนัตราย! การใช้ยาขายตามใบสัง่แพทย์อย่างผิดๆ) จาก Reader’s Digest 

ฉบับเดือนมีนาคม 1980 ชาวอเมริกานับล้านๆ คนติดยาขายตามใบสั่งแพทย์ เช่น ยากล่อมประสาท โดยปกติ เป็นผลอัน

เน่ืองมาจากการใช้ยามากเกินไปหรือไมป่ฏิบติัตามคําแนะนําในการใช้ 

 ยาต่างๆ เช่น แวลเลียม [ยากล่อมประสาท] เป็นปัญหาสําคญัในทกุวนันี ้แม้แต่ในกลุ่มชาวคริสเตียนท่ีระมดัระวงัเร่ือง

ความบริสทุธ์ิ เราไม่ได้ต่อต้านการใช้ยาขายตามใบสัง่แพทย์เป็นการชั่วคราวและพอประมาณเพ่ือการรักษาโรค อย่างไรก็ตาม 

จดุยืนของเราในการต่อต้านการใช้สิ่งมนึเมาทําให้เราต่อต้านการใช้ในปริมาณมากจนบิดเบือนความคิดและสติของผู้ ใช้เม่ือใช้เป็น

เวลานาน ในทํานองเดียวกนั จดุยืนของเราในการต่อสู้กบัสิ่งเสพติดทําให้เราต่อต้านการใช้เป็นเวลานานซึง่ทําให้ต้องพงึยานัน้ ไม่

วา่ทางร่างกายหรือจิตใจ 

 

คาเฟอีน 
 “All about Caffeine” (ทกุอย่างเก่ียวกบัคาเฟอีน) จาก Reader’s Digest เดือนมกราคม 1983 การศกึษาเม่ือเร็วๆ นี ้

แสดงให้เหน็วา่โดยพืน้ฐาน คาเฟอีนไม่มีอนัตรายต่อร่างกาย ยกเว้นในหญิงมีครรภ์และผู้ ท่ีมีปัญหาสขุภาพเป็นพิเศษ ผู้ ด่ืมกาแฟมี

ความเส่ียงด้านสขุภาพเน่ืองจากคาเฟอีนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ดงันัน้ การหลีกเล่ียงสารท่ีมีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ช็อกโกแลต 

ชาและโคลา่จงึไมจํ่าเป็นในกรณีสว่นใหญ่ 

 อย่างไรก็ตาม คาเฟอีนเป็นเคร่ืองด่ืมกระตุ้น และอาจทําให้ต้องพึ่งหรือติดคาเฟอีนได้มาก บางคนจะปวดหวัถ้าไม่ได้ด่ืม

กาแฟในตอนเช้าหรือด่ืมโคล่าช่วงสายๆ บางคนดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเร่ิมต้นทํางานได้ถ้าไม่มีกาแฟ ในขณะท่ีบางคนไม่

สามารถอดอาหารได้ถ้าไม่มีกาแฟ เหล่านีเ้ป็นอาการของการติดคาเฟอีน ถ้าเราปฏิบติัตามหลกัการตามพระคมัภีร์ เราจะเลิกการ

ติดประเภทนี ้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราควรใช้สารท่ีมีคาเฟอีนเพียงชัว่คราวหรือแต่พอประมาณเท่านัน้ สําหรับบางคน วิธีเดียวท่ีจะ

หลีกเล่ียงปัญหานีไ้ด้คือการไมด่ื่มเลย 

 

ข้อโต้แย้งการละเว้นการดื่มเหล้า 
 ผู้คนจํานวนมากในปัจจบุนัโต้แย้งคําสรุปของเราว่าคริสเตียนควรจะหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทกุประเภท ต่อไป

เราจะวิเคราะห์ข้อโต้แย้งบ้างข้อท่ีเป็นท่ียอมรับกนัมากท่ีสดุ 
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∗ “คนในสมยัพระคมัภีร์เก่าดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์” ซึ่งเป็นความจริง แต่เราต้องระลึกว่าพระเจ้าทรงเรียกผู้ ท่ีเช่ือซึ่ง

ประกอบด้วยพระวิญญาณในปัจจุบนัให้มีมาตรฐานความดีรอบคอบท่ีสงูกว่า พระคมัภีร์บนัทึกถึงการเปิดเผยนํา้พระทยัอนัดีเลิ

ของพระเจ้าสําหรับมนษุยชาติและคําสัง่แก่ประชากรของพระองค์ทีละเล็กทีละน้อย พระคมัภีร์ใหม่สอนชีวิตบริสทุธิท่ีลึกกว่า์ ใน

ด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น สอนไมใ่ห้มีสามี/ภรรยาหลายคน หยา่ร้าง และทําสงคราม 

 แม้แตพ่ระคมัภีร์เก่าก็ระบวุา่พระเจ้าทรงประสงค์จะนํามนษุยชาติไปสูม่าตรฐานท่ีสงูกว่า มีตวัอย่างความบาปมากมายท่ี

เกิดจากแอลกอฮอล์ (ปฐมกาล 9:20-25; 19:32-38) และข้อความหลายข้อความเตือนเก่ียวกับความชั่วร้ายของแอลกอฮอล์ 

(สภุาษิต 20:1; 21:17; 23:29-65; อิสยาห์ 5:11; 28:7; โฮเชยา 4:11; ฮาบากกุ 2:15) ภายใต้พนัธสญัญาเก่า เคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ไมใ่ช่สิง่เหมาะสมสําหรับชาวนาศีร์ กษัติรย์ เจ้านาย ปโุรหิตรับใช้และคนท่ีได้รับการเรียกเป็นพิเศษอ่ืนๆ (เลวีนิติ 10:8-

10; กนัดารวิถี 6:3; ผู้วินิจฉยั 13:7; สภุาษิต 31:4-5; เอเสเคียล 44:21; ลกูา 1:15) เน่ืองจากคริสเตียนทกุคนเป็นบคุคล กษัตริย์ 

ปโุรหิต หลกัการนีจ้งึมีผลกบัพวกเราทกุคน 

∗ “พระคมัภีร์เก่ากล่าวว่าเหล้าองุ่นเป็นการอวยพร” คําตอบต่อข้อโต้แย้งข้างต้นมีความเก่ียวข้องกับข้อโต้แย้งนีเ้ช่นกัน 

นอกจากนี ้เราต้องจําว่าคําว่า เหล้าองุ่น ในภาษาฮีบรูอาจหมายถึงนํา้องุ่นที่ไมไ่ด้หมกัหรือหมกั สามารถหมายถึงนํา้องุ่นในระดั

การหมกัขัน้ตอนใดๆ ก็ได้ รวมทัง้เคร่ืองด่ืมท่ีมีระดบัแอลกอฮอล์ต่ํา อนัถือวา่เป็นเคร่ืองด่ืมไมมี่แอลกอฮอล์ตามการจําแนกกฎหมา

ในปัจจบุนั คําว่า เหล้าองุ่นในพระคมัภีร์เก่าสว่นใหญ่แปลมาจากคําภาษาฮีบรูหนึ่งในสองคํานี ้ได้แก่ ยายิน (yayin) และ ทีรอส 

(tiyrosh) คําว่า ยายิน โดยปกติหมายถึงนํา้องุ่นหมกั แม้วา่ในบางบริบท มีความหมายวา่นํา้องุ่นที่ไมห่มกัอยา่งชดัเจน (อิสยาห์ 

16:10; เยเรมีย์ 48:33) คําว่า ทีรอส โดยปกติหมายถึงนํา้องุ่นสด ที่ไมไ่ด้หมกั (อิสยาห์ 65:8) เป็นคําท่ีใช้ในวลีว่า “พืช [ข้าวโพด] 

และเหล้าองุ่น“ ซึง่หมายถึงการอวยพรและความมัง่คัง่ (ปฐมกาล 27:28; เฉลยธรรมบญัญัติ 7:13) เป็นคําท่ีใช้หมายถึงนํา้องุ่นที

ถวายเป็นสิบลด (เฉลยธรรมบญัญัติ 12:17; 14:23) การใช้คําว่า เหล้าองุ่น ในลกัษณะนีเ้ป็นสิ่งท่ีรู้จักกันแม้ในภาษาองักฤษ

สมยัใหม่ บริษัทในอเมริกาแห่งหนึ่งโฆษณาเก่ียวกบั “เหล้าองุ่นท่ีไม่มีแอลกอฮอล์” ซึง่เป็นเหล้าท่ีปริมาณแอลกอฮอล์ถกูนําออกไป 

99.5% 

∗ “พระคมัภีร์ใหม่บันทึกเกี่ยวกับการใช้เหล้าองุ่น พระเยซเป็นผ้ดื่มเหล้าองุ่นู ู  พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ําใหเ้ป็นเหลา้องุ่น

พระองค์ทรงใชเ้หลา้องุ่นในอาหารมือ้สดุทา้ย และเปาโลแนะนําใหทิ้โมธีดืม่เหลา้องุ่น” แม้วา่พระคมัภีร์ใหม่จะบนัทกึถึงการใช้เหล้า

องุ่นบ้าง เราต้องไม่สรุปว่าการบนัทึกนัน้เป็นการยอมรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รุนแรง คําว่า เหล้าองุ่น ในภาษากรีกคือ ออยนอส 

(oinos) ซึ่งโดยปกติหมายถึงนํา้องุ่นที่หมกั แตบ่างครัง้หมายถงึนํา้องุ่นที่ไมไ่ด้หมกั (มทัธิว 9:17; มาระโก 2:22; ลกูา 5:37) พระ

คมัภีร์ฉบบัเซพ็ทวัจินส์ (Septuagint)๑๕ ใช้คําวา่ ออยนอส เพ่ือแปลคําวา่ ทีรอส ซึง่หมายถงึนํา้องุ่นสด ท่ีไมไ่ด้หมกั1  

 ในสมยัพระคมัภีร์ใหม ่นํา้องุ่นท่ีไมไ่ด้หมกัเป็นเคร่ืองด่ืมทัว่ไป และนํา้องุ่นที่หมกัมกัจะเจือนํา้อยา่งมากเพื่อที่จะไม่เป็นสิง่

เมา “ก่อนหน้าสมยัพระคมัภีร์ใหม ่การผสมเหล้าองุ่นกบันํา้ตามอยา่งชาวกรีกเป็นสิง่ท่ีทํากนัทัว่ไปในปาเลสไตน์ เหล้าองุ่นเป็นยาฆ่

เชือ้โรค (ลกูา 10:34) และยา (1ทิโมธี 5:23) ... วิธีในการเก็บรักษานํา้องุ่นเป็นที่รู้จกักนั” รวมทัง้วิธีเก่าแก่อย่างหนึ่งในการเก็บ

รักษานํา้องุ่นในสภาพท่ีไมไ่ด้หมกัเป็นเวลาหนึง่ปี2  

 “เหล้าองุ่นในสมยัโบราณเป็นเหมือนกบันํา้เช่ือม หลายประเภทจะไม่ทําให้มึนเมา หลายประเภททําให้มึนเมามากกว่า 

และทุกประเภทจะด่ืมเม่ือเจือปนกับนํา้เป็นอยา่งมากแล้วเทา่นัน้ แม้ว่าจะไม่ได้เจือปนนํา้ เหล้าองุ่นจะมีแอลกอฮอล์ 4 หรือ 5 

เปอร์เซน็ต์เทา่นัน้3 

 เม่ือคํานึงถึงข้อเท็จจริงเหล่านี ้เราเช่ือว่าพระเยซูไม่ได้ด่ืมหรือสร้างเคร่ืองด่ืมท่ีมนึเมาอย่างรุนแรง พระเจ้าผู้ทรงเตือนถึง

ความชัว่ร้ายของแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีแก่เรา พระเจ้าผู้ทรงประณามการด่ืมเหล้าเป็นความบาป และผู้ ไม่ทดลอง

มนษุย์ให้ทําบาปไม่ได้ทรงให้โอกาสแก่มนษุย์ในการเมาเหล้าท่ีงานฉลองแต่งงานในคานา เราสนันิษฐานเอาว่า พระผู้สร้างทรง

                                                           
๑๕ พระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมฉบบัภาษากรีกก่อนหน้าสมยัของพระคริสต์ 
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สร้างสารใหม่ (ไม่หมกั) ไม่ใช่สารท่ีเน่าเป่ือยบางส่วน (หมกั) สารท่ีเป็นเหล้าองุ่นท่ีดีท่ีสดุท่ีงานเลีย้ง ไม่ใช่เพราะทําให้มึนเมามาก

ท่ีสดุ แตเ่พราะมีรสชาติดีท่ีสดุ 

 เปาโลไม่ได้แนะนําให้ทิโมธีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รุนแรงเพ่ือกระเพาะท่ีไม่แข็งแรง แต่แนะนําให้ทิโมธีใช้เหล้าองุ่นเพ่ือ

วตัถปุระสงค์ทางการแพทย์ หรือใช้นํา้ผลไม้ท่ีทําให้มีกําลงัมากขึน้ แทนท่ีจะใช้นํา้ในท้องถ่ินท่ีไมส่ะอาด 

 ท่ีสําคัญ พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าพระเยซูใช้เหล้าองุ่นในอาหารมือ้สุดท้าย แต่เป็น “นํา้ผลแหง่เถาองุ่น” ตามท่ี The 

Zondervan Pictorial Bible Dictionary เขียนว่า “อาจเป็นการหลีกเล่ียงการใช้คําว่าเหล้าองุ่น ซึง่แสดงให้เห็นว่าเป็นเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่ได้หมกั เหมือนเช่น ขนมปังไร้เชือ้ ไม่ว่าพระเยซูหรือคนอ่ืนๆ ใช้เหล้าองุ่นอย่างไรไม่ได้เป็นหลกัฐานว่าการใช้เหล้าองุ่นในสมยั

ของเรานีเ้ป็นสิง่ฉลาด พระคมัภีร์กลา่วถงึอนัตรายมากกวา่ประโยชน์ของเหล้าองุ่น” 4  

 น่าสนใจท่ีคนเยาะเย้ยในวนัเพ็นเทคอสต์กล่าวถึงสาวกท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิว่าเมา ์ กลือคอส (gleukos) 

ซึ่งหมายถึงเหล้าองุ่นใหม่หรือเหล้าองุ่นหวาน (กิจการ 2:13) คํานีโ้ดยทัว่ไปหมายถึงนํา้องุ่นที่ไมไ่ด้หมกั บางทีผู้พบเหน็ได้ถากถา

ช่ือเสียงของสาวกในการละเว้นการด่ืม ซึง่ดเูหมือนจะละเมิดการละเว้นนัน้ การใช้คําดงักลา่ว “อาจบอกเป็นนยัว่าสาวก ผู้ซึง่เป็นท่ีรู้

กนัวา่ด่ืมแตนํ่า้องุ่นท่ีไมห่มกันัน้ ดเูหมือนจะมนึเมาในอาการท่ีเริงร่านัน้” 5 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักรยุคแรก 
 ผู้ นําคริสตจักรยุคแรกๆ ต่อต้านการกินอย่างตะกละ เฮอร์มัสเตือนคริสเตียนให้หลีกเล่ียง “อาหารอันโอชะ และการ

สํามะเลเทเมา และความหรูหราต่างๆ“ และยบัยัง้ตนเองจาก “ความสนกุสนานท่ีไม่ถกูต้อง จากความหรูหราท่ีไร้เหตผุล จากการ

ตามใจตวัในการกินอาหารประเภทตา่งๆ มากมายและการใช้อยา่งหรูหราสิน้เปลือง” 6  

 เคลเมนท์ ชาวเมืองอเล็กซานเดรียสอนคริสเตียนให้กินอาหารอย่างเรียบง่ายเพ่ือสขุภาพและความแข็งแรง ไม่ใช่เพ่ือ

ความเพลดิเพลนิทางความรู้สกึและความหรูหรา “The Instructor สอนเราให้กินเพ่ือเราจะมีชีวิตอยู่...เราไม่ต้อง...หลีกเล่ียงการกิน

อาหารหลายประเภท แต่จะต้องไม่หมกมุ่นกบัอาหาร ในฐานะคริสเตียน เราต้องทานสิ่งท่ีอยู่ต่อหน้าเราด้วยความเคารพต่อผู้ ท่ีได้

เชิญเรามา ด้วยมีส่วนร่วมในการพบปะทางสงัคมอย่างไม่มีอนัตรายและพอประมาณ ส่วนในเร่ืองความอร่อยของสิ่งท่ีวางไว้บน

โต๊ะ ไมต้่องสนใจมากนกัถงึความอร่อยหรือความแพง เพราะในท่ีสดุแล้ว อาหารก็ยอ่ยสลายไป... 

 “ไร้สาระเพียงใดท่ีจะชโลมมือของพวกเขาด้วยเคร่ืองปรุงรส และย่ืนมือออกไปหยิบนํา้ปรุงรสอยูเ่สมอ กินมากจนเกินไป

ไม่พอดีและอย่างน่าไม่อาย ไม่เหมือนผู้ ท่ีชิมรส แต่กินอย่างตะกละเป็นท่ีสดุ ท่านอาจจะเห็นคนเหล่านี ้เป็นเหมือนหมหูรือหมา

เพราะความตะกละมากกว่าเหมือนมนษุย์ ให้ตวัเองกินอาหารอยา่งรวดเร็ว และกรามทัง้สองข้างก็เต็มไปด้วยอาหาร เส้นเลือดบน

ใบหน้าแสดงชดัขึน้มา และนอกจากนี ้ยงัมีเหง่ือไหลออกมา ในขณะท่ีตะกละอย่างไม่รู้จกัพอ และปรารถนาอย่างเกินพอดี...ความ

เกินพอดีในสิ่งทัง้หลายเป็นความชัว่ ความเกินพอดีในเร่ืองอาหารเป็นสิ่งน่าตําหนิอย่างมาก...เราจะต้องละเว้นนิสยัเหมือนทาส

และความเกินพอดีทกุอยา่ง” 7  

 วฒันธรรมกรีกและละตินของผู้ นําคริสตจกัรยุคแรกถือว่าเหล้าองุ่นเป็นเคร่ืองด่ืมในเวลารับประทานอาหารทกุวนัและ

ไมไ่ด้แยกนํา้องุ่นท่ีไมไ่ด้หมกักบันํา้องุ่นท่ีหมกัอยา่งชดัเจน นอกจากเหล้าองุ่น เคร่ืองด่ืมอีกประเภทหนึ่งคือ นม ซึง่ชาวกรีกถือวา่ถือ

ว่าหยาบคาย และนํา้ ซึง่มกัจะไมส่ะอาด ภายใต้สถานการณ์เช่นนี ้ผู้ นําคริสตจักรยุคแรกจึงสนับสนุนการละเว้นทัง้หมด แต่

อนญุาตให้ด่ืมเหล้าองุ่นได้ภายใต้สภาพท่ีควบคมุได้เป็นอย่างดี พวกเขาห้ามผู้ขายเหล้าองุ่น (พ่อค้าเหล้าองุ่น) ไม่ให้รับบพัติศมา

จนกวา่จะเปล่ียนอาชีพ8 

 เทเชียนสอนวา่จะต้องไมด่ื่มเหล้าองุ่นเลย9 

 เคลเมนท์ ชาวเมืองอเล็กซานเดรียแนะนําให้หลีกเล่ียงเหล้าองุ่นทกุประเภท เขาอนญุาตให้ด่ืมเหล้าองุ่นบ้างในปริมาณ

น้อยเพ่ือวตัถปุระสงค์บางอย่าง แต่แม้จะเป็นเช่นนัน้ ก็แนะนําให้เจือปนกบันํา้จํานวนมาก และเตือนไมใ่ห้ดื่มจนมนึเมา “ดงันัน้

ข้าพเจ้าจึงชมเชยผู้ ท่ีใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัด และรักนํา้ อันเป็นยาแห่งการเหน่ียวรัง้ตน และหลีกหนีจากเหล้าองุ่นให้มากท่ีสุด 
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หลีกเล่ียงเหล้าองุ่นเหมือนเช่นหลีกเล่ียงไฟ...เพราะแรงกระตุ้นท่ีรุนแรงและตณัหาท่ีเผาไหม้ และนิสยัรุนแรงจะลกุเป็นไฟ...และเรา

ต้องพยายามดบัแรงกระตุ้นแห่งความหนุ่มนีใ้ห้มากท่ีสดุโดยนําเชือ้เพลิงแห่งสรุาท่ีมีอนัตรายคกุคามออกไป...และในกรณีของผู้ ท่ี

เป็นผู้ ใหญ่แล้ว ขอให้ผู้ ท่ีจะด่ืมเป็นครัง้คราวในเวลาอาหารเย็น ชิมขนมปังเท่านัน้ และให้หลีกเล่ียงจากการด่ืมทกุประเภท....และ

ถ้ากระหาย ก็ให้ด่ืมนํา้เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้...ในเวลาเยน็ ประมาณเวลาอาหารเย็น อาจใช้เหล้าองุ่นได้...แม้กระนัน้ จะต้องใช้เหล้า

องุน่เลก็น้อยเทา่นัน้...และดีท่ีสดุท่ีจะผสมเหล้าองุ่นกบันํา้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้...เพราะถ้าพระองค์ทรงทําให้นํา้กลายเป็นเหล้

องุ่นในงานแต่งงาน พระองค์ไม่ได้อนญุาตให้เมาเหล้าได้...ดงันัน้ จึงเป็นท่ีเห็นพ้องกนัในการด่ืมนํา้เยน็ จนกระทัง่ความชาหมดไ

จากผู้ ท่ีรู้สึก และในโอกาสอ่ืนๆ เป็นยาเพ่ือลําไส้ เพราะเม่ือเราใช้อาหารเพ่ือตอบสนองความหิว เราจึงต้องใช้เคร่ืองด่ืมเพ่ือ

ตอบสนองความกระหาย โดยใช้ความระมดัระวงัอยา่งมากท่ีสดุไมใ่ห้ผิดพลาด” 10 

 เทอร์ทเูลียนถือว่าการละเว้นการด่ืมเหล้าองุ่นเป็นสิ่งท่ีน่านบัถือย่ิง เขาแปลคําแนะนําของเปาโลแก่ทิโมธี ดงันี ้ด้วยการ

อทุิศตนตอ่พระเจ้า (ไม่ใช่กฎระเบียบ) ทิโมธีไม่ด่ืมเหล้าองุ่น และเปาโลแนะนําว่าการหลีกเล่ียงเช่นนัน้น่ายกย่อง อย่างไรก็ตาม ใน

กรณีนี ้เปาโลแนะนําให้ทิโมธีด่ืม เพราะความจําเป็น ด่ืมเหล้าองุ่นเลก็น้อยเพ่ือการรักษาท้องและความออ่นแอท่ีมีอยูเ่สมอ11 

 ไซเปรียนกล่าวถึงบางคนท่ีใช้นํา้เพียงอยา่งเดียว แม้แตห่ลีกเลี่ยงจากนํา้องุ่นที่ไมห่มกั และแม้แตใ่ช้นํา้ในพิธีศีลระลกึ 

ชีใ้ห้เหน็วา่การกระทําดงักลา่วเป็นการปฏิบติัทัว่ไป ในเวลาเร่ิมแรกและกลา่วถึงอย่างเห็นด้วย แต่สอนว่าควรจะใช้เหล้าองุ่นผสมนํ ้

ในพิธีศีลระลกึ12 

 Constitutions of the Holy Apostles กลา่วว่า “ให้ผู้ปกครอง หรือเพรสไบเตรี หรือมคันายกท่ีปลอ่ยตวัเองในการพนนั

หรือการด่ืม ละทิง้การปฏิบติัเช่นนัน้ หรือมิฉะนัน้ก็ถกูถอดถอนเสีย” 13 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักรในเวลาต่อมา 
 ผู้ นําและกลุ่มคริสเตียนสมัยต่อมาหลายคนกล่าวต่อต้านความตะกละและการไม่เหน่ียวรัง้ตนในการกิน เช่น กลุ่มอ

นาแบ๊บติสต์ จอห์น คาลวิน กลุม่เพียวริทนั จอห์น เวสลีย์ และชาวแมโธดิสต์ 

 ผู้ นําคริสเตียนท่ีระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธิหลายคน์ แนะนําให้หลีกเล่ียงจากแอลกอฮอล์อย่างสิน้เชิงหรืออย่างน้อย

ระมดัระวงัในการใช้เป็นอย่างมาก กลุ่มคริสเตียนหลายกลุ่มสนบัสนนุการหลีกเล่ียงจากแอลกอฮอล์อย่างสิน้เชิง เช่น อนาแบ๊บ

ติสต์ เพียวริทนั จอห์น เวสลีย์ และแมโธดิสต์ ชาวแบ๊บติสต์สว่นใหญ่ กลุม่โฮลเินส และเพน็เทคอสต์ 

 กลุ่มคริสเตียนในอเมริกาเป็นผู้ นําการเคล่ือนไหวในศตวรรษท่ี 19 ในการประกาศห้ามเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุก

ประเภท การเคล่ือนไหวในการเหน่ียวรัง้ตนมีความรุนแรงมากจนในปี 1919 สหรัฐฯ แก้ไขรัฐธรรมนญูเพ่ือห้ามการผลิต ขาย ขนสง่ 

นําเข้าหรือส่งออกเคร่ืองด่ืมมึนเมา ความพยายามของสงัคมนีเ้ป็นความล้มเหลว เพราะผู้ ท่ีไม่ได้บงัเกิดใหม่ไม่สามารถบริสทุธิได้ ์

และกฎหมายห้ามถกูยกเลกิไปในปี 1933 

 โลกนีรู้้จกัการใช้ยาสบูจากผู้ตัง้ถ่ินฐานในอเมริกาในยคุแรก ซึง่เรียนรู้เก่ียวกบัยาสบูจากชาวอเมริกนัอินเดียน ตัง้แต่ต้นมา 

กลุม่คริสเตียนจํานวนมากตอ่ต้านการใช้ยาสบู เช่น กลุม่อนาแบ๊บติสต์หลายกลุม่ เวสลีย์และคณะแมโธดิสต์ ชาวแบ๊บติสต์จํานวน

มาก คณะโฮลเินส และเพน็เทคอสต์ 

 จอห์น เวสลีย์ตอ่ต้านการใช้สิง่ท่ีเป็นอนัตรายตอ่ร่างกายทกุรูปแบบ นอกจากจะได้รับคําสัง่จากแพทย์เพ่ือวตัถปุระสงค์ใน

การรักษาโรคเทา่นัน้ เขาสอนไมใ่ห้สบูยา รวมทัง้ด่ืม ซือ้หรือขายเคร่ืองด่ืมมนึเมา เขาแนะนําวา่ “อยา่ใช้ยาสบู...เป็นการตามใจตวัท่ี

ไม่สะอาดและไม่ดีต่อสขุภาพ และย่ิงเคยชินกบัยาสบูมากเท่าไร ก็จะละทิง้ความเคยชินท่ีชัว่ร้ายนัน้ได้ยากเท่านัน้...อย่าใช้ยานตัถุ์

...อยา่จิบ [เหล้าปริมาณเลก็น้อย]” 14 

 มิชชนันารีเพรสไบทีเรียนและแมโธดิสต์ท่ีระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธ์ิในช่วงปลายศตวรรษท่ี 1800 [1700-1799] และ

ต้นศตวรรษท่ี 1900 [1800-1899] สอนไม่ให้สบูบหุร่ีและด่ืมเหล้า ดงันัน้ แม้แต่ชาวเกาหลีท่ีไม่ใช่คริสเตียนถือว่าวิถีชีวิตคริสเตียน

ไมเ่หมาะสมกบัการประพฤตินี ้น่าเศร้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในตอนนี ้เพราะมิชชนันารีท่ีสบูบหุร่ีและด่ืมเหล้าในช่วงปีหลงัๆ มา 
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 แม้ในปี 1952 การประชมุใหญ่ของคริสตจกัรแมโธดิสต์ (ซึง่มีสมาชิกชาวอเมริกา 9,000,000 คนในเวลานัน้) ลงมติดงันี ้

 “ทา่มกลางการวินิจฉยัทางศีลธรรมท่ีสบัสนแหง่ยคุของเรา ในเร่ืองการด่ืมและการขายเหล้า คริสตจกัรแมโธดิสต์ประกาศ

เสียงจิตสํานกึของคริสเตียนอยา่งชดัเจน...การใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทําให้ร่างกายและจิตใจทํางานแย่ลง ทําให้รับรู้และตดัสินได้

ช้า ทําให้การตอบสนองช้า ไม่เพียงแต่ทําให้สขุภาพทางร่างกายแย่ลงเท่านัน้ แต่ท่ีสําคญักว่านัน้ ทําให้ความไวของสติปัญญาแย่

ลง ทําให้ลกัษณะบคุลิกแย่ลง เราเป็นผู้ดแูลร่างกายของเรา เราเป็นผู้ดแูลความสามารถในการคิดอย่างถกูต้อง สิ่งใดท่ีทําให้เส่ือม

โทรมและทําลายลกัษณะบคุลกิของมนษุย์เป็นสิง่ท่ีขดักบัพระกิตติคณุของพระคริสต์อยา่งแท้จริง ดงันัน้ เราจึงยืนหยดัเพ่ือหลกัการ

ของคริสเตียนในการหลีกเล่ียงจากการใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภท สมาชิกของเราควรจะถือว่าการหลีกเล่ียงเป็นส่วน

สําคญัในการเป็นพยานตอ่ความเช่ือท่ีเราประกาศและเป็นหลกัฐานของความสตัย์ซ่ือตอ่อดุมการณ์ท่ีสงูท่ีคริสตจกัรยืนหยดัอยู่ การ

ใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ละเมิดหลกัการของคริสเตียนท่ีวา่เราเป็นผู้ดแูลพ่ีน้องของเรา เราต้องใสใ่จอิทธิพลท่ีเรามีตอ่ผู้ อ่ืน... 

 “ขอแนะนําไม่ให้เสนอช่ือหรือแต่งตัง้ผู้ ท่ีไม่บังคับตนทางศีลธรรมดํารงตําแหน่งใดๆ ในคริสตจักรหรือในโรงเรียนของ

คริสตจกัร โดยเฉพาะผู้ ท่ีไมห่ลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งแท้จริง... 

 “เราให้คําเตือนแก่อนชุนอยา่งเอาจริงเอาจงั...และกระตุ้นให้อนชุนหลีกเล่ียงไมใ่ช้ยาสบูทกุประเภท” 15 

 ผู้ ท่ีต้องการมีใบอนญุาตเป็นผู้ เทศนาท้องถ่ินและเป็นผู้ เทศนาท่ีเดินทางได้จะต้องหลีกเล่ียงจากยาสบูอย่างแท้จริง16 ถ้าไม่

หลีกเล่ียงจากแอลกอฮอล์อยา่งแท้จริงแล้ว ก็ไมส่ามารถดํารงตําแหน่งแม้แตค่ณะกรรมการคริสตจกัรได้17 

 กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดกลุ่มหนึ่งในปัจจุบันท่ีหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างแท้จริงคือคณะกองทัพแห่งความรอด 

(Salvation Army) 

 ในปี 1984 ตวัแทน 17,000 คนท่ีเข้าร่วมประชมุประจําปีของคณะเซาเธอร์น แบ๊บติสต์ (Southern Baptist Convention) 

ออกความเห็นต่อต้านการใช้ยาสบูทกุประเภท สนบัสนนุให้ผู้ปลกูยาสบูเปล่ียนไปปลกูอย่างอ่ืน และสนบัสนนุการหลีกเล่ียงการใช้

แอลกอฮอล์18 

 

บทสรุป 
 โดยสรุป เรามีข้อสนบัสนนุจากทัง้พระคมัภีร์และคณะคริสเตียนตามประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการหลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์และใช้ยาสบูทกุประเภท เม่ือพิจารณาถึงความชัว่ร้ายของแอลกอฮอล์ ยาเสพติดและยาสบู รวมถึงผลกระทบในการ

ทําลายตอ่สงัคมสมยัใหม ่จงึเป็นการฉลาดท่ีสดุ ปลอดภยัท่ีสดุและบริสทุธิท่ีสดุท่ีคริสเตียนจะ์ หลีกเล่ียงสิง่เหลา่นีอ้ยา่งแท้จริง 
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11 ความศักดสิิทธิ์ ์ของการสมรส 
 

 “การสมรสเป็นทีน่บัถือแก่คนทัง้ปวง และทีน่อนก็ปราศจากมลทิน แต่คนทีล่่วงประเวณี และคนเล่นชน้ัน้ พระเจ้าจะทรงู

พิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4 – พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 “ถา้ผใ้ดหย่าภรรยาของตนู  แลว้ไปมีภรรยาใหม่ ผน้ัน้ก็ไดผิ้ดประเวณีต่อภรรยาเดิมู ” (มาระโก 10:11) 

 

หลักสาํคัญตามพระคัมภร์ี 
 การสมรสเป็นสญัญาระหว่างผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่ง การสมรสท่ีมีผลบงัคบัอย่างแท้จริงจะต้องมีองค์ประกอบ

เหลา่นี ้ได้แก่ ความยินยอมของทัง้สองฝ่าย การให้คํามัน่สญัญาต่อความสมัพนัธ์ชัว่ชีวิต พยานและการรับรู้ของสาธารณชน (ตาม

กฎหมาย) และการร่วมประเวณี (เป็นหนึง่เดียวกนัทางเพศ) 

 จะต้องมีพิธีต่อหน้าผู้ อ่ืนเพ่ือแสดงถึงการละ [บิดามารดา] การรวมกนั และการรวมเป็นหนึ่งทางกาย (ปฐมกาล 2:24) 

เน่ืองจากพระเจ้าทรงให้อํานาจในการปกครองพลเมืองเพ่ือกฎระเบียบและประโยชน์ของสงัคม (โรม 13:1-7) จึงควรปฏิบติัตามกฎ

ข้อบงัคบัตามกฎหมายบ้านเมือง 

 การรวมกนัเป็นหนึง่ทางเพศทําให้การสมรสสมบรูณ์ (ปฐมกาล 2:24) แต่การร่วมประเวณีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ก่อให้เกิด

การสมรส (อพยพ 22:16-17) พระคมัภีร์สอนเร่ืองการสมรสชัว่ชีวิต และมีสามีภรรยาเดียวระหว่างชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่ง 

พระคมัภีร์ประณามการมีเพศสมัพนัธ์นอกการสมรส เช่น การลว่งประเวณี การมีชู้  การรักร่วมเพศ การร่วมประเวณีกบับคุคลร่วม

สายโลหิตและการร่วมประเวณีกบัสตัว์ (อพยพ 20:14; เลวีนิติ 18; 20:10-21; เฉลยธรรมบญัญัติ 22:20-30; โรม 1:24-27; 1โค

รินธ์ 6:9-18; กาลาเทีย 5:19-21) 

 พระคมัภีร์กลา่วโทษความคิดและการกระทําท่ีเต็มไปด้วยตณัหาทกุประการ (มทัธิว 5:28; มาระโก 7:21-23; โคโลสี 3:5; 

1เธสะโลนิกา 4:3-7) ด้วยเหตนีุ ้ผู้ ท่ีไม่แต่งงานควรจะหลีกเล่ียง “การกอดจบูลบูคลํา” ซึง่หมายถึงสิ่งท่ีเกินเลยไปกว่าการจบู แม้แต่

การจบูควรจะมีไว้สําหรับความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายเท่านัน้ อนัเป็นความสมัพนัธ์บนพืน้ฐานของมิตรภาพและความเคารพ ไม่

เหมาะสมสําหรับความสมัพนัธ์ทัว่ไป หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีเหตสํุาคญัในการทําให้เนือ้หนงัพอใจ (หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม ด ู

Dating Tips โดยนาธาเนียล พิวจ์) 

 บทนีจ้ะกล่าวถึงการสมรสของคริสเตียน ความบริสุทธ์ิของการร่วมประเวณีในการสมรส และคําสอนตามพระคัมภีร์

เก่ียวกบัการหยา่ร้าง 

 

ปัญหาในปัจจุบัน 
 คณะกรรมการคัดเลือกโดยสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐฯ เพ่ือเด็ก เยาวชนและครอบครัว (The U.S. House of 

Representative Select Committee on Children, Youth and Families) รายงานสถติท่ีเก่ียวกบัประเทศสหรัฐฯ ดงันี ้1 

∗ เดก็ประมาณ 12 ล้าน 5 แสนคนอาศยัอยูก่บัแมเ่ทา่นัน้ เน่ืองจากมีการหยา่ร้างและการให้กําเนิดนอกสมรสเพิ่มขึน้ 

∗ ในปี 1980 มีการให้กําเนิดเดก็นอกสมรส 666,000 คนหรือทกุหนึง่ในห้า เม่ือเทียบกบั 142,000 คนในปี 1950 

∗ มีครอบครัว 5,870,000 ครอบครัวท่ีมีผู้ นําเป็นผู้หญิง 

∗ เดก็ทัง้หมดกวา่ 20 % ไมไ่ด้อยูใ่นครอบครัวท่ีมีทัง้พอ่และแม ่

 ไม่น่าสงสยัเลยท่ีเรามีปัญหาร้ายแรงเก่ียวกบัความยากจน การทําผิดกฎหมายของเยาวชน ความไร้ศีลธรรม การรักร่วม

เพศ อาชญากรรม และปัญหาทางจิตใจ เด็กหลายล้านคนไม่ได้เติบโตขึน้ในครอบครัวท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ เราต้องสนับสนุน

ครอบครัวคริสเตียนและการสมรสของคริสเตียน 
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สามีที่เป็นคริสเตยีน 
 การสมรสของคริสเตียนเป็นความสมัพนัธ์ท่ีสมคัรใจและร่วมมือกนั โดยมีความรัก ความเคารพและความเอาใจใสท่ัง้สอง

ฝ่าย สามีเป็นหวัหน้าครอบครัว ตวัแทนสําคญัของครอบครัว เหมือนอาดมัเป็นหวัหน้าของมนษุยชาติ เอวาทําความบาปก่อน แต่

ความบาปของอาดมัเป็นตวัแทนของครอบครัวมนษุย์ทัง้หมด (โรม 5:12-19) 

 ในหน่วยใดๆ ก็ตาม บคุคลหนึง่จะต้องมีความรับผิดชอบและอํานาจสงูสดุ และพระเจ้าทรงเลือกผู้ชายให้ทําหน้าท่ีนี ้ทัง้นี ้

เห็นได้ชดัเจนเพราะพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายก่อน และจึงทรงสร้างผู้หญิงจากซ่ีโครงของผู้ชายเพ่ือเป็นคู่อปุถมัภ์ของเขา (ปฐมกาล 

2:15-24) “ชายเป็นศีรษะของหญิง...เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายจากผู้หญิง แต่ได้ทรงสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย และไม่ได้ทรงสร้าง

ผู้ชายไว้สําหรับผู้หญิง แตท่รงสร้างผู้หญิงไว้สําหรับผู้ชาย” (1โครินธ์ 11:3, 8-9) 

 สามีไมมี่สทิธิเผดจ็การ์ หรือไมใ่สใ่จความต้องการของภรรยาตน สามีไมมี่สิทธ์ิทําร้ายภรรยา ทางจิตใจ ทางคําพดูหรือทาง

ร่างกาย อย่างน้อยท่ีสดุ ทัง้สามีและภรรยามีความรับผิดชอบต่อกนั เหมือนเช่นท่ีมีความรับผิดชอบต่ออ่ืนๆ พวกเขาจะต้องมีผล

ของพระวิญญาณด้วย “ใจถ่อมลงทกุอยา่งและใจออ่นสภุาพอดทนนาน และอดกลัน้ตอ่กนัและกนัด้วยความรัก” และ “ให้เกียรติแก่

กนัและกนั” (เอเฟซสั 4:2; โรม 12:10) ในฐานะคริสเตียน สามีและภรรยามีหน้าท่ี “ยอมฟังกนัและกนัด้วยความเคารพ” (เอเฟซสั 

5:21, NIV) ไมต่อ่ต้าน วิพากษ์วิจารณ์ ตอ่สู้ ทําร้าย ละเลยและแสดงอิทธิพลเหนืออีกฝ่ายหนึง่ 

 การตดัสินใจท่ีสําคญัในการสมรสจะต้องเป็นเร่ืองท่ีร่วมมือกนัและเห็นพ้องกนัทัง้สองฝ่าย แต่ในสถานการณ์ท่ีคนหนึ่ง

จะต้องมีอํานาจและความรับผิดชอบเด็ดขาด สามีควรจะเป็นผู้ มีอํานาจและความรับผิดชอบนัน้ สามีควรเป็นผู้ นําทางฝ่าย

วิญญาณ ควรแบกภาระสําคญัในการจดัหาสิง่จําเป็นสําหรับครอบครัว เขามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปกป้องและคุ้มครองครอบครัว

จากความยากจนและความกงัวล “ถ้าแม้ผู้ ใดไม่เลีย้งดวูงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคนในบ้านเรือนของตน ผู้นัน้ก็ได้

ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และชัว่ย่ิงกว่าคนท่ีไม่ได้เช่ือเสียอีก” (1ทิโมธี 5:8) พระเจ้าทรงให้สามีมีหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างมากและ

ให้เขามีอํานาจในการท่ีจะทําหน้าท่ีของตน 

 ทัง้สามีและภรรยามีความสําคญัอยา่งเทา่เทียมกนัในความสมัพนัธ์และตอ่กนัและกนั ความเห็นและการสนบัสนนุของทัง้

สองฝ่ายมีค่าเท่ากัน หลงัจากกําหนดแล้วว่าสามีเป็นหวัหน้า เปาโลระมัดระวังในการยืนยันความเท่าเทียมกันของบุคคล “ถึง

กระนัน้ก็ดีในองค์พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิง และผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชาย เพราะว่าผู้หญิงนัน้ทรงสร้างมาจากผู้ชายฉันใด 

ตอ่มาผู้ชายก็เกิดมาจากผู้หญิงฉนันัน้ แตส่ิง่สารพดัก็มีมาจากพระเจ้า” (1โครินธ์ 11:11-12) 

 ดงันัน้ สามีต้องเคารพ ให้เกียรติ ทะนถุนอมและปกป้องภรรยาของตน ถือว่าภรรยาเป็นคู่และทายาทร่วม ไม่ใช่คนใช้ ลกู 

หรือผู้ ท่ีด้อยกว่า เขาต้องตระหนกัว่าภรรยาอ่อนแอกว่าทางร่างกาย (ไม่ใช่จิตใจหรือจิตวิญญาณ) และจะต้องเข้าใจข้อจํากดันัน้ 

สามีจะต้องเข้าใจความจําเป็น ความต้องการและความรู้สึกของภรรยา ถ้าเขาไม่ปฏิบติัต่อภรรยาของตนด้วยความเอาใจใส่ การ

ดแูลและความเคารพอย่างเหมาะสม ความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเจ้าจะทนทกุข์ “ท่านทัง้หลายท่ีเป็นสามีก็เช่นกนั จงอยู่กินกบั

ภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศท่ีอ่อนแอกว่า และเพราะท่านทัง้สองได้รับชีวิตอนัเป็นพระคณุ

เป็นมรดก เพ่ือวา่คําอธิษฐานของทา่นจะไมมี่อปุสรรคขดัขวาง” (1เปโตร 3:7) 

 สามีต้องรักภรรยาของตนอย่างจริงใจและให้ตวัเองกบัภรรยาอย่างเสียสละ “ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่าง

ท่ีพระคริสต์ทรงรักคริสตจกัร และทรงประทานพระองค์เองเพ่ือคริสตจกัร...เช่นนัน้แหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกบั

รักกายของตนเอง ผู้ ท่ีรักภรรยาของตนก็รักตนเอง...ท่านทกุคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงยําเกรง

สามีของตน” (เอเฟซสั 5:25, 28, 33) “ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน และอย่ามีใจขมข่ืนต่อนาง” (โคโลสี 3:19) ด้วยเหตนีุ ้สามีจึง

ไม่อาจออกคําสัง่อย่างเห็นแก่ตวักบัภรรยา และตดัสินใจเอาแต่อารมณ์ของตนฝ่ายเดียว เขาต้องพยายามทําให้ภรรยาพอใจและ

ได้รับประโยชน์เหมือนกบัท่ีจะทําให้แก่ตนเอง 

 

ภรรยาที่เป็นคริสเตยีน 
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 ดงันัน้ ภรรยาควรรักสามีของตนและยอมจํานนต่อการนําของสามี ทัง้นี ้ไม่ได้หมายถึงการเป็นทาสรับใช้หรือเสียเสรีภาพ

ในการมีส่วนในการตดัสินใจ แต่หมายถึงการเช่ือตามอํานาจสดุท้ายของสามี “ฝ่ายภรรยา จงยอมฟังสามีของตน เหมือนยอมฟัง

องค์พระผู้ เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจกัร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ 

และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ ช่วยให้รอดของคริสตจักร ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ ช่วยให้รอดของ

คริสตจกัร คริสตจกัรยอมฟังพระคริสต์ฉนัใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทกุประการฉนันัน้” (เอเฟซสั 5:22-24) ฝ่ายภรรยาจงยอมฟัง

สามีของตน ซึง่เป็นการสมควรในองค์พระผู้ เป็นเจ้า (โคโลสี 3:18) 

 ภรรยาควรรักสามีและลกูๆ ของตน เธอมีหน้าท่ีรับผิดชอบสําคญัในการดแูลการทํางานในครัวเรือน “เหตฉุะนัน้ข้าพเจ้า

ปรารถนาในพวกแม่ม่ายสาวๆ นัน้มีสามี มีบตุร และดแูลบ้านเรือน เพ่ือมิให้ศตัรูมีช่องทางนินทาได้” (1ทิโมธี 5:14) “เพ่ือเป็นการ

ฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบตุรของตน ให้มีสติสมัปชญัญะ เป็นคนบริสทุธ์ิ เอาใจใสบ้่านเรือน มีความเมตตาและเช่ือฟังสามี

ของตน เช่นนีจ้ะไม่มีผู้ ใดลบหลูพ่ระวจนะของพระเจ้าได้” (ทิตสั 2:4-5) โดยเฉพาะอย่างย่ิง เปาโลเขียนว่าผู้หญิงคริสเตียนจะต้อง

ไม่ใช้สถานะใหม่ในพระคริสต์ของตนเพ่ือละเลยหน้าท่ีในครอบครัว ทําให้ครอบครัวแตกแยก ไม่เช่ือฟังการเป็นผู้ นําของสามี และ

เป็นพยานท่ีไมดี่ตอ่ผู้ ท่ียงัไมไ่ด้รับความรอด 

 ภรรยามีหน้าท่ีรับผิดชอบและอํานาจท่ีสําคญัรองจากสามีเท่านัน้ เธอจะต้องชีแ้นะและดูแลบ้าน คําบรรยายเก่ียวกับ

หญิงท่ีชอบธรรมในสุภาษิต 31:10-31 แสดงถึงสถานะของภรรยาท่ีเช่ือดีว่าสูงส่งเพียงใดสามีเช่ือมั่นในตัวเธอ เธอมีหน้าท่ี

รับผิดชอบทางการบ้านการเรือนหลายอย่าง เช่น อาหาร และเสือ้ผ้า ถ้อยคําของเธอเต็มไปด้วยถ้อยคําแห่งสติปัญญาและความ

ปราณี และเธอได้รับคําชมจากลูกๆ สามีและคนในสังคม เธอมีความรอบคอบอย่างมากในการทําธุรกิจและการลงทุนของ

ครอบครัว ในข้อความนี ้เธอซือ้ท่ีดินด้วยตนเอง ปลกูสวนองุ่น ทําของหลายสิง่เพ่ือขาย และจดัการดแูลบ้านเรือนอยา่งแท้จริง 

 แม้ว่าสามีจะเป็นหวัหน้าครอบครัวสงูสดุ ภรรยาก็สามารถและควรมีอํานาจและความรอบคอบในหลายๆ ด้านภายใต้

การนําโดยรวมของสามี งานและ 

ความพยายามของภรรยาอาจมีความสําคญัมากต่อครอบครัวเท่ากบังานและความพยายามของสามี คําแนะนําของเธออาจเป็น

สิง่ท่ีฉลาดและมมุมองของเธออาจมีคา่มากเทา่กบัสามี 

 เราควรสงัเกตว่าภรรยาต้องไม่ยอมจํานนต่ออํานาจของสามีในการละเมิดจรรยา ศีลธรรม ความเช่ือถือและความรอด

ของเธอ หลกัการทัว่ไปยงัคงมีผลอยู่คือ “ข้าพเจ้าจําต้องเช่ือฟังพระเจ้าย่ิงกว่าเช่ือฟังมนษุย์” (กิจการ 5:29) ภรรยาจะต้องไม่ยอม

จํานนตอ่การทําร้ายทางคําพดูหรือร่างกายอยา่งตอ่เน่ือง เพราะเราได้เห็นแล้วว่าสามีไม่มีสิทธิท่ีจะทําเช่นนัน้ได้์  ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมี

สามีท่ีไม่ได้รับความรอด เธอจะต้องยอมจํานนต่อการเป็นผู้ นําในครอบครัวของเขา แต่วิธีนําเขามาหาพระเจ้าได้คือการใช้ชีวิต

บริสทุธ์ิให้สามีได้เห็น โดยไม่ประนีประนอมความบริสทุธิของเธอ์  “ฝ่ายท่านทัง้หลายท่ีเป็นภรรยาก็เช่นกนั จงเช่ือฟังสามีของท่าน

เพ่ือวา่แม้สามีบางคนจะไมเ่ช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจงูใจเขาได้ โดยไม่ต้องพดูเลยสกัคํา

เดียว คือเม่ือเขาได้เหน็การประพฤติท่ีนอบน้อมและดีงามของทา่นทัง้หลาย ผู้ เป็นภรรยา” (1เปโตร 3:1-2, NIV) 

 สําหรับสถานะ สิทธิและสิทธิพิเศษของ์ มนุษย์คนหนึ่งและคริสเตียนคนหนึ่ง จะไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ ชายและ

ผู้หญิง “จะไมเ่ป็นชายหรือหญิง เพราะวา่ทา่นเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัโดยพระเยซคูริสต์” (กาลาเทีย 3:28) 

 โดยแท้จริง คริสตจกัรยคุแรกให้ความสําคญัอย่างมากต่อความช่วยเหลือของผู้หญิงต่องานประกาศพระกิตติคณุ พระ

คมัภีร์ใหม่กล่าวถึงผู้หญิงท่ีเผยพระวจนะอยู่บ่อยครัง้ (กิจการ 21:9) เป็นผู้ ทําการร่วมกบัเปาโลในพระกิตติคณุ (ฟีลิปปี 4:3) และ

อาจเป็นอคัรสาวก [ไม่ใช่หนึ่งในสิบสองคน] (โรม 16:7) ผู้หญิงอธิษฐานและเผยพระวจนะ (การปราศรัยทกุประเภทท่ีได้รับการ

เจิม) ในการประชมุคริสตจกัร (กิจการ 2:17-18; 1โครินธ์ 11:5; 14:31) เปาโลกลา่วถงึผู้หญิงช่ือเฟบีว่าเป็น “ผู้ รับใช้” ของคริสตจกัร

เมืองเคนเครีย (โรม 16:1) เห็นได้ชดัว่าเธอเป็นผู้ นําในท่ีนัน้ คงจะเป็นมคันายก เพราะคําภาษากรีกว่า เดียคอนอส (diakonos) ใน

ท่ีอ่ืนๆ แปลว่า “มคันายก” (ฟีลิปปี 1:1; 1ทิโมธี 3:8) ปริสสิลลาเป็นคู่เท่าเทียมกบัอาควิลลาสามีของเธอ ในการสอนพระวจนะของ

พระเจ้าแก่อปอลโล ผู้ เทศนาและทําการร่วมกบัอคัรทตูเปาโล (กิจการ 18:1-3, 18, 26) อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไม่สามารถขดัการ
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ประชมุโดยถามคําถามออกมา (เหมือนเช่นผู้ชายมีสทิธิพิเศษท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ในอดีต) แตต้่องถามสามีเป็นการสว่นตวัท่ีบ้าน (1โค

รินธ์ 14:33-35) ในทํานองเดียวกนั ผู้หญิงไม่สามารถมีตําแหน่งสงูสดุในการสอนคําสัง่สอนหรือใช้อํานาจเหนือผู้ชาย แต่ใช้สิทธ์ิ

ของตนการเผยพระวจนะ สอน หรืออธิษฐานภายใต้อํานาจของผู้ชาย (1ทิโมธี 2:11-12) 

 การเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสามีและภรรยาตามพระคัมภีร์เป็นกุญแจนําไปสู่การสมรสท่ีประสบความสําเร็จและมี

ความสขุ เม่ือสามีทําหน้าท่ีเหมือนเช่นพระคริสต์ นัน่คือ รักภรรยาของตน เสียสละตนเพ่ือภรรยา และนําเธอสู่ความสขุในอนาคต

อย่างอ่อนโยน และเม่ือภรรยาปฏิบติัตนเหมือนเช่นคริสตจกัร นั่นคือ การดําเนินชีวิตเพ่ือให้สามีพอใจ ยอมจํานนต่อการนําของ

สามี และช่วยเหลือสามีในการทําหน้าท่ีของเขา เม่ือนัน้การสมรสจะประสบความสําเร็จ 

 

ความสัมพันธ์ทางเพศภายในการสมรส 
 ความสมัพนัธ์ทางเพศเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัมากในการสมรส เพราะไม่เพียงแต่เป็นการสืบพนัธุ์มนษุย์เท่านัน้ แต่ยงั

เป็นส่วนสําคญัของการเป็นหนึ่งเดียวกนัทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของสามีและภรรยา “เพราะเหตฉุะนัน้ผู้ชายจึงจาก

บิดามารดาของตนไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั” (ปฐมกาล 2:24) ตามจริงแล้ว พระเจ้าทรงประสงค์

ให้มีการเป็นหนึ่งเดียวกนัท่ีใกล้ชิดนีใ้นการแต่งงานเท่านัน้ “ท่านไม่รู้หรือว่า คนท่ีผกูพนักบัหญิงแพศยาก็เป็นกายอนัเดียวกบัหญิง

นัน้ เพราะพระเจ้าได้ตรัสวา่ เขาทัง้สองจะเป็นเนือ้อนัเดียวกนั...จงหลีกเล่ียงเสียจากการลว่งประเวณี” (1โครินธ์ 6:16-18) 

 การสมรสท่ีมั่นคงและยืนหยัดอยู่ได้ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีเลิศในการเลีย้งดูลูกท่ีประสบความสําเร็จ และเป็น

พืน้ฐานการสร้างครอบครัว คริสตจกัรและสงัคม ดงันัน้ พระเจ้าจึงทรงให้การมีเพศสมัพนัธ์ไม่ใช่เพ่ือการสืบพนัธุ์เท่านัน้ แต่เพ่ือเป็น

วิธีการให้สามีและภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกนั และรักษาสามีและภรรยาให้อยู่ในความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดและถาวรเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเองและของลกูๆ 

 บางคนคิดว่าการมีเพศสมัพันธ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบพันธุ์ เท่านัน้ และสามีและภรรยาไม่ควรจะมีเพศสมัพันธ์เพราะ

เหตผุลอ่ืนๆ โดยปกติ คนเหล่านีเ้ห็นว่าการมีเพศสมัพนัธ์เป็นความบาปหรือสกปรก และเห็นว่าแรงขบัทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติความบาป อย่างไรก็ตาม ฮีบรู 13:4 ขดักบัมมุมองเช่นนี ้โดยกล่าวว่า “การสมรสเป็นท่ีนบัถือแก่คนทัง้ปวง และท่ีนอนก็

ปราศจากมลทิน“ (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบัคิงเจมส์) 

 ข้อพระคมัภีร์เก่าหลายข้อแสดงความเห็นด้วยกบัการมีความสมัพนัธ์ทางเพศภายในการสมรส (สภุาษิต 5:15-19; เพลง

ซาโลมอน 1:13-17; 2:3-6) และการดงึดดูทางร่างกายระหว่างคู่รักท่ีแต่งงานแล้ว (เพลงซาโลมอน 4:1-7; 5:10-16; 7:1-13) แม้ว่า

มีการใช้เพลงซาโลมอนเพ่ือการสอนทางสญัลกัษณ์ เราต้องเข้าใจความหมายตามตวัอกัษรของหนงัสือดงักล่าวด้วย นัน่คือ การ

ยืนยนัความรัก การมีเพศสมัพนัธ์และความซ่ือสตัย์ภายในการสมรส ก่อนท่ีเราจะตีความหมายทางสญัลกัษณ์ได้ หนงัสือเพลงซา

โลมอนยกยอ่งการมีเพศสมัพนัธ์ภายในการสมรสเทา่นัน้ (เพลงซาโลมอน 4:10-12; 8:8-10) 

 เปาโลแนะนําให้ใช้ชีวิตโสด เพราะคนโสดมีสิ่งทําให้วอกแวกจากการรับใช้พระเจ้าน้อยกว่า (1โครินธ์ 7:1, 7-8, 32-35) 

อยา่งไรก็ตาม เปาโลให้คําแนะนํานีโ้ดยเฉพาะเม่ือพิจารณาถึงสภาพท่ีไม่แน่นอนในสมยัของเขา (“ความยากลําบาก”) เช่น การข่ม

เหง (1โครินธ์ 7:26) เน่ืองจากไม่ใช่ทกุคนมี “ของประทาน” พิเศษท่ีจําเป็นต่อการครองตวัเป็นโสดได้ เขาแนะนําให้แต่งงานเพ่ือ

หลีกเล่ียงการลว่งประเวณี (1โครินธ์ 7:2, 7-9) 

 เปาโลตระหนกัถงึความสําคญัของเพศสมัพนัธ์ในการสมรส เขาสอนวา่คูท่ี่แตง่งานจะต้องตอบสนองความจําเป็นทางเพศ

ซึง่กนัและกนั และไม่ควรกีดกนัสิทธิพิเศษนีจ้ากกนัและกนั ยกเว้นแต่จะเห็นยอมร่วมกนัเป็นเวลาหนึ่งเพ่ืออธิษฐานและอดอาหาร 

(1โครินธ์ 7:3-5) (สําหรับการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการร่วมประเวณีในการสมรส ด ูThe Act of Marriage โดยทิมและเบเวอร่ี ลา

เฮย์ และ Sexual Happiness in Marriage โดย เฮอร์เบิร์ท ไมลส์) 

 เราควรจะสงัเกตว่า แม้ว่าพระคมัภีร์จะไม่ได้กล่าวถึงเร่ืองการสําเร็จความใคร่โดยเฉพาะ แต่การสําเร็จความใคร่เป็น

ความบาปอย่างแน่นอนถ้าเก่ียวกบัการจินตนาการท่ีเต็มไปด้วยตณัหา ในการสมรส การสําเร็จความใคร่ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์ของ
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การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีถกูต้อง (การสืบพนัธุ์และการเป็นหนึ่งเดียวกนั) และอาจโกงหรือกีดกนัสิทธิความสมัพนัธ์์ ของสามี/ภรรยาอีก

ด้วย โดยพืน้ฐาน ความสมัพนัธ์ทางเพศเป็นเร่ืองการตกลงกนัระหว่างสามีและภรรยาเท่านัน้ พระคมัภีร์เก่ากําหนดกฎทางพิธีกรรม

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ [ระหว่างสามีและภรรยา] (เลวีนิติ 18:19) แม้ว่ามีข้อพระคมัภีร์อ่ืนๆ บ้างท่ีกล่าวถึงวิธีการประพฤติอย่าง

เหมาะสมในชีวิตสมรส (เลวีนิติ 20:18; เอเสเคียล 18:6; 22:10) สามี/ภรรยาไม่ควรมีสว่นในสิ่งท่ีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นว่าเส่ือมเสีย 

ไม่สะอาดหรือผิดธรรมชาติ ไม่ควรจะละเมิด หรือขอให้สามี/ภรรยาละเมิดจิตสํานึกในเร่ืองเหล่านี ้ดังท่ีเราได้เห็นแล้ว ความ

เพลดิเพลนิทัง้สองฝ่ายเป็นสว่นท่ีปกติและเป็นธรรมชาติในความสมัพนัธ์ 

 

การคุมกาํเนิด 
 เน่ืองจากการสืบพันธุ์ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องเพียงอย่างเดียวสําหรับการมีเพศสัมพันธ์ภายในการสมรส การ

คมุกําเนิดจึงเป็นใช่สิ่งผิดเสมอไป เราไม่พบข้อห้ามในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวหรือการคมุกําเนิด อย่างไรก็ตาม 

เราควรหลีกเล่ียงวิธีใดๆ ท่ีตัง้ใจทําแท้งหลงัจากท่ีมีการปฏิสนธิ (ดบูทท่ี 12) 

 เพ่ือคดัค้านการคมุกําเนิด บางคนกล่าวอ้างถึงคําสัง่ของพระเจ้าในการให้มีลกูดกทวีมากขึน้ พระเจ้าทรงให้คําสัง่นีแ้ก่

พงศ์พนัธุ์มนษุย์ทัง้หมดหลงัจากการสร้างและหลงัจากนํา้ทว่ม ไมใ่ช่คําสัง่เฉพาะแก่บคุคลทกุคน ถ้าเช่นนัน้แล้วทกุคนก็คงได้รับ

คําสัง่ให้แต่งงาน ซึ่งขดักับมทัธิว 19:10-12 และ 1โครินธ์ 7 มนุษยชาติไม่เพียงแค่ทําตามคําสัง่นีเ้ท่านัน้ ในเวลานี ้ในฐานะผู้

อารักขาแผ่นดินโลกของพระเจ้า เราต้องแก้ไขปัญหาท่ีสําคญัอนัเกิดจากการมีประชากรมากเกินไป ในเวลาท่ีอตัราการมาเช่ือพระ

เจ้าตามอัตราการเกิดไม่ทัน เรามีเหตุทางฝ่ายวิญญาณในการสนับสนุนการคุมกําเนิดทั่วโลก เด็กๆ เป็นการอวยพรและของ

ประทานจากพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้ทกุครอบครัวมีลกูทางร่างกายมากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้า

จะจํากดัการรับใช้พระองค์อยา่งมีประสทิธิภาพในหลายทาง 

 เร่ืองราวของโอนนัในปฐมกาล 38:7-10 ไมไ่ด้สอนเก่ียวกบัการคมุกําเนิดหรือการปฏิบติัทางเพศเช่นนัน้ โอนนัแต่งงานกบั

ภรรยาม่ายของพ่ีชายท่ีเสียชีวิตไป แต่ปฏิเสธท่ีจะมีลกูอย่างเห็นแก่ตวัเพ่ือท่ีจะไม่ให้ช่ือของผู้ ท่ีเสียชีวิตดํารงอยู่ต่อไป (ดเูฉลยธรรม

บญัญติั 25:5-9) ความบาปของโอนนัไมใ่ช่รูปแบบเฉพาะของการคมุกําเนิด แตเ่ป็นการไมเ่ช่ือฟังนํา้พระทยัของพระเจ้า 

 

การหย่า: คาํสอนจากพระคัมภร์ีเก่า 
 เม่ือพระเจ้าทรงจดัให้มีการสมรส พระองค์ทรงประสงค์ให้สามีและภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกนัโดยไม่แยกออกจากกนัตราบ

เทา่ท่ีทัง้คูมี่ชีวิตอยู ่(ปฐมกาล 2:23-24) พระองค์ทรงถือวา่การหยา่เป็นการทรยศไมรั่กษาสญัญาในการแตง่งาน “และเจ้าได้กระทํา

อย่างนีอี้กด้วย คือเจ้าเอานํา้ตารดทัว่แทน่บชูาของพระเจ้า ด้วยเหตเุจ้าได้ร้องไห้คร่ําครวญเพราะพระเจ้าไม ่สนพระทยัหรือรับเคร่ื

บูชาด้วยชอบพระทยัจากมือของเจ้าอีกแล้ว เจ้าถามว่า ‘เหตใุดพระองค์จึงไม่รับ’ เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับ

ภรรยา คนท่ีเจ้าได้เม่ือหนุ่มนัน้ แม้ว่านางเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพนัธสญัญา เจ้าก็ทรยศต่อนาง แต่ไม่มีสกั

คนหนึ่งท่ีมีสติจะกระทําอย่างนี ้ผู้ มีสตินัน้ย่อมประสงค์สิ่งใด ย่อมประสงค์ลกูหลานท่ีเช่ือฟังพระเจ้า ดงันัน้จงระวงัตวัให้ดี อย่าให้

ผู้ ใดทรยศต่อภรรยาคนท่ีได้เม่ือหนุ่มนัน้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า ‘เพราะว่าเราเกลียดชงัการหย่าร้าง...จงระวงัตวั

ให้ดี อยา่เป็นคนทรยศ’ “ (มาลาคี 2:13-16, NIV) 

 พระเจ้าทรงยอมให้มีการหย่าร้างในพระคมัภีร์เก่าได้ (เฉลยธรรมบญัญัติ 24:1-4) แต่เพียงเพราะใจท่ีแข็งกระด้างของคน

ทัง้หลาย (มทัธิว 19:8; มาระโก 10:5) ตามจริงแล้ว เฉลยธรรมบญัญัติ 24:1-4 ไม่ได้ให้สิทธ์ิในการหย่าร้างอย่างชดัเจน แต่เพียง

กําหนดกฎระเบียบสําหรับการกระทําของมนษุย์ท่ีมีอยูแ่ล้ว ฉบบั NKJV และ NIV สอนอย่างชดัเจนว่า ถ้าผู้ชายหย่าจากภรรยาของ

ตน และถ้าเธอแต่งงานกบัผู้ชายอีกคนหนึ่งและถ้าเขาหย่าจากเธอ เป็นท่ีพงึรังเกียจในการท่ีเธอจะแต่งงานกบัสามีคนแรกอีก พระ

เจ้าไม่ทรงประสงค์ให้มีธรรมบญัญัติในการหย่าร้างเพ่ืออนุญาตให้มีชู้ ได้อย่างถูกต้อง เม่ือการหย่าและการแต่งงานใหม่เกิดขึน้ 

พระองค์ยงัทรงประสงค์ให้รักษาวตัถปุระสงค์เดิมของการแตง่งานไว้ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
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 พระเจ้าทรงพยายามควบคมุและกําหนดการยบัยัง้สิ่งท่ีคนทัง้หลายจะทํา แม้เม่ือในเวลาท่ีคนเหล่านัน้ละเมิดแผนการ

ของพระองค์ก็ตาม พระองค์ทรงอนุญาตให้มีสิ่งชั่วท่ีน้อยกว่าสําหรับสงัคมท่ีไม่สามารถและจะไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทาง

ศีลธรรมของพระองค์ เน่ืองจากบางคนจะทิง้สามี/ภรรยาของตนโดยไม่สนใจว่าพระเจ้าทรงประสงค์เช่นไร เป็นการดีท่ีจะ

กําหนดการป้องกันอย่างถูกต้องสําหรับสามี/ภรรยาท่ีถูกทิง้ เน่ืองจากบางคนจะยืนกรานท่ีจะมีชู้  จึงเป็นการดีกว่าท่ีสังคมจะ

อนุญาตให้มีการหย่าและแต่งงานใหม่แทนท่ีจะเห็นด้วยกับการมีชู้นัน้ พระเจ้าไม่ทรงวางแผนให้มีปัญหาเหล่านีเ้กิดขึน้ภายใน

คริสตจกัรท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณในปัจจบุนัอยา่งแน่นอน ดงัท่ีเราเหน็ในคําสอนของพระคมัภีร์ใหม ่

 

การหย่า: คาํสอนของพระเยซู 
 พวกฟาริสีทดสอบพระเยซโูดยถามพระองค์วา่การหยา่เป็นสิง่ถกูต้องหรือไม่ (มาระโก 10:2) พระเยซูทรงอธิบายว่าโมเสส

อนญุาตให้มีการหยา่ได้เพียงเพราะใจท่ีแข็งกระด้างของคนทัง้หลาย แตเ่ม่ือเดิมนัน้ การหยา่ร้างไมใ่ช่แผนการของพระเจ้า (มาระโก 

10:3-8) พระองค์ทรงสรุปวา่ “เหตฉุะนัน้ซึง่พระเจ้าได้ทรงผกูพนักนัแล้ว อยา่ให้มนษุย์ทําให้พรากจากกนัเลย” (มาระโก 10:9) 

 พระเจ้าทรงกําหนดการสมรสและแต่งตัง้อํานาจบ้านเมืองเพ่ือให้การสมรสท่ีมีผลบงัคบัทัง้หมดเป็นการรวมเข้าด้วยกนั

โดยพระเจ้า (นอกจากว่ากฎหมายบ้านเมืองอนุญาตการสมรสท่ีไม่ตรงตามความหมายของการสมรสตามพระคมัภีร์ เช่น การ

แต่งงานของพวกรักร่วมเพศหรือการแต่งงานกบับคุคลร่วมสายโลหิต) บางคนอ้างสิทธิในการหย่าถ้าเห็นว่า์ การแต่งงานนัน้ไม่ใช่นํ ้

พระทยัของพระเจ้า แต่เนือ้หาของมาระโก 10:9 ไม่ได้แปลเช่นนัน้ วิธีการของพระเจ้าในการรวมสามีและภรรยาเข้าไว้ด้วยกนัเป็น

การรวมเข้าเป็นหนึง่ทางกฎหมายและทางเพศ 

 พระเยซูทรงบรรยายเก่ียวกับลกัษณะการสมรสท่ีถาวรอย่างละเอียด โดยสอนว่า “ถ้าผู้ ใดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมี

ภรรยาใหม่ ผู้นัน้ก็ได้ผิดประเวณีต่อภรรยาเดิม และถ้าหญิงเองจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนัน้ก็ผิดประเวณี

เหมือนกนั” (มาระโก 10:11-12) “ผู้ ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี และผู้ ใดรับหญิงท่ีสามีได้หย่าแล้วมา

เป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วย” (ลกูา 16:18) คําสอนท่ีเคร่งครัดนีทํ้าให้เหล่าสาวกประหลาดใจ และในตอนแรกพวกเขาไม่

สามารถเหน็วา่มนษุย์จะปฏิบติัตามความคิดของพระเจ้าได้ (มทัธิว 19:10) 

 เราควรจะเข้าใจว่าคําสอนของพระคริสต์เป็นหลกัการเก่ียวกบัการหย่า ในบางสถานการณ์ วิถีชีวิตและพฤติกรรมท่ีเป็น

บาปของสามี/ภรรยาท่ีไม่เช่ือจะทําให้ไม่สามารถปฏิบติัตามความคิดอนัดีเลิศของพระเจ้าได้ การแยกกนัอยู่หรือแม้แต่การหย่าร้าง

กนัตามกฎหมายอาจเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือปกป้องคริสเตียนจากวิถีชีวิตท่ีเส่ือมทางศีลธรรม การทําร้ายร่างกาย หรือภาระหน้าท่ีทาง

กฎหมาย พระคมัภีร์ใหมต่ระหนกัวา่การแยกกนัจะเกิดขึน้ในบางกรณี แม้วา่จะไมไ่ด้ให้สทิธ์ิในการแตง่งานใหม่ในกรณีดงักลา่วโดย

อตัโนมติั (1โครินธ์ 7:11) 

 หลกัการสําคญัสําหรับประชากรของพระเจ้าในปัจจบุนัคือ การสมรสเป็นการผกูพนัจนกระทัง่ถึงความตาย (โรม 7:1-3) 

ถ้ามีการแยกกนัอยูห่รือการหยา่ร้างเกิดขึน้ คริสเตียนมีทางเลือกสองทางคือ คงความโสดไว้หรือกลบัไปคืนดี (1โครินธ์ 7:10-11) 

 

ประโยค “กรณียกเว้น” 
 ในปัจจุบนั หลายคนสนใจในกรณียกเว้นของการที่พระเจ้าห้ามไม่ให้หย่ามากกว่าจะสนใจการห้ามนัน้ พวกเขาสนใจ

ประโยค “กรณียกเว้น” ท่ีมีเพียงมทัธิวได้บนัทึกไว้ “ถ้าผู้ ใดจะหย่าภรรยา เพราะเหตอ่ืุนนอกจากการเล่นชู้  ก็เท่ากบัว่าผู้นัน้ทําให้

หญิงนัน้ผิดศีลล่วงประเวณี และถ้าผู้ ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนัน้มาเป็นภรรยา ผู้นัน้ก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วย” (มทัธิว 5:32) 

“ผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตตุ่างๆ เว้นแต่เป็นชู้กบัชายอ่ืน แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี [และผู้ใดรับหญิงท่ีหย่าแล้วนัน้

มาเป็นภรรยา ก็ผิดประเวณีด้วย]” (มทัธิว 19:9) 

 ด้านลา่งเป็นคําอธิบายท่ีเดน่ๆ เก่ียวกบัประโยค “กรณียกเว้น” 
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∗ ความคิดเห็นแรก เห็นว่า พระเจ้าทรงอนญุาตใหมี้การหย่าเพราะการไม่ซ่ือสตัย์ในการหมัน้ (ก่อนแต่งงาน) เท่านัน้ ตาม

ธรรมเนียมชาวยิวในสมยันัน้ ทัง้สองฝ่ายผกูพนักนัอย่างถกูต้องตามกฎหมายในพิธีหมัน้ แต่สญัญาการหมัน้ระบชุ่วงเวลาก่อนท่ีจะ

สมรสอย่างเสร็จสมบรูณ์จริงๆ (เฉลยธรรมบญัญัติ 20:7) การหย่าอย่างถกูต้องตามกฎหมายเท่านัน้จึงทําลายสญัญาหมัน้นัน้ได้ 

การสมรสในภายหลงัจงึไมใ่ช่การมีชู้  เพราะการสมรสแรกไม่ได้เสร็จสมบรูณ์ เช่น โยเชฟวางแผนท่ีจะหย่ามารีย์ในระหว่างการหมัน้ 

เพราะนางมารีย์ตัง้ครรภ์ (มทัธิว 1:18-19) 

∗ ความคิดเห็นที่สอง เห็นว่า การล่วงประเวณีในที่นี้หมายความถึงการสมรสกบับุคคลร่วมสายโลหิตถือเป็นมลทินและ

ต้องห้ามจากเลวีนิติ 18 หนงัสือ 1โครินธ์ 5:1 มีความหมายนีอ้ย่างแน่นอน กระนัน้ ไม่แน่ว่าหมายความเช่นนีใ้นกิจการ 15 ท่ีซึ่ง

คริสตจักรไม่ได้นิยามหรือเปล่ียนธรรมบญัญัติทางศีลธรรม แต่กล่าวถึงข้อกําหนดท่ีถูกต้องส่ีอย่างซึ่งคงมีผลกบัคริสเตียนท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ ดเูหมือนว่าพวกเขานําข้อห้ามเหล่านีม้าจากเลวีนิติ 17:1-18 และ 18 ข้อความนัน้ห้าม (ตามลําดบัเช่นนี)้ (1) ถวาย

เคร่ืองบูชาแก่พระปลอมและผีมาร (2) กินเลือด (3) กินสตัว์ท่ีไม่ได้ถูกฆ่าในวิธีท่ีเลือดจะไหลออก และ (4) การร่วมประเวณีกับ

บคุคลร่วมสายโลหิตย่ีสบิประเภท กิจการ 15:29 สัง่ให้คริสเตียนหลีกเล่ียงจาก (ตามลําดบัดงันี)้ (1) อาหารท่ีถวายแก่รูปเคารพ (2) 

เลือด (3) สิ่งท่ีถกูรัดคอตาย และ (4) การล่วงประเวณี ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงถือว่าการสมรสกบับคุคลร่วมสายโลหิตเป็นสิ่งถกูต้อง 

สญัญานัน้ก็ไม่อาจมีผลผกูพนัได้ ดงันัน้ ยอห์นจึงเทศนาว่าการแต่งงานของเฮโรดกบัภรรยาของพ่ีชายเป็นความผิดท่ีต่อเน่ืองและ

ไมถ่กูต้อง ไมใ่ช่เพียงแคก่ารลว่งประเวณีเพียงหนึง่ครัง้ (มาระโก 6:17-18) 

 ความคิดเห็นสองประการแรกนีเ้น้นประเด็นต่างๆ หลายประเด็นได้แก่ (1) คําว่า ล่วงประเวณี ดูเหมือนจะใช้ใน

ความหมายท่ีแน่นอนและต่างจากคําว่ามีชู้ ในข้อเดียวกนั (2) มทัธิวเท่านัน้ ซึ่งเป็นพระกิตติคณุท่ีเขียนเพ่ือชาวยิว บนัทึกประโยค

กรณียกเว้นเอาไว้ จึงอาจเป็นได้ว่าเก่ียวข้องกบัธรรมเนียมและธรรมบญัญัติของชาวยิว ผู้อ่านชาวโรมท่ีอ่านมาระโกหรือผู้อ่านชาว

กรีกท่ีอา่นลกูาจะไมต่ระหนกัถงึกรณียกเว้นนัน้ (3) เราควรจะแปลประโยคดงักลา่วเม่ือพิจารณาถึงคําสอนท่ีแน่นอนของพระคริสต์

ในมาระโก 10:11-12, ลกูา 16:18, และแม้แต ่มทัธิว 19:6 

∗ ความคิดเห็นทีส่าม เห็นว่า ฝ่ายที ่“ไร้ความผิด” สามารถหย่าและแต่งงานใหม่ไดใ้นกรณีทีมี่การนอกใจ  ถ้าพระเยซูทรง

ใช้คําวา่ ล่วงประเวณี ในความหมายโดยทัว่ไป ไมใ่ช่ความหมายเฉพาะในท่ีนี ้คํานีก็้จะหมายถึงความบาปทางเพศทกุประการ การ

กระทําทางเพศท่ีไมรั่กษาปฏิญาณในการแตง่งาน ไมว่า่จะเป็นการรักร่วมเพศ การร่วมประเวณีกบับคุคลร่วมสายโลหิต หรือการมีชู้  

อาจเป็นเหตขุองกรณียกเว้นตอ่คําสอนทัว่ไปของพระคริสต์ในเร่ืองการหยา่และการแตง่งานใหมไ่ด้ 

∗ ความคิดเห็นทีสี่ ่เห็นว่า พระเจ้าทรงอนญุาตใหห้ย่าเพราะความไม่ซ่ือสตัย์ในการแต่งงาน แต่ไม่อนญุาตใหแ้ต่งงานใหม่ 

มมุมองนีย้งัเข้าใจว่าการล่วงประเวณีคือความบาปทางเพศทุกประการ แต่พยายามประนีประนอมประโยคกรณียกเว้นกบัพระ

คมัภีร์ท่ีเหลือโดยอนญุาตให้หย่าได้ แต่ไม่ให้แต่งงานใหม่ ผู้สนบัสนนุความคิดเห็นนีเ้น้นว่าประโยคกรณียกเว้นเพียงขยายกริยา 

หย่า และไม่ใช่กริยา รับมาเป็นภรรยา นอกจากนี ้มทัธิว 5:32 อาจหมายความว่าถ้าผู้ชายหย่าภรรยาของตน เขาทําให้เธอล่วง

ประเวณีเม่ือแต่งงานใหม่ นอกจากว่าเขาหย่าเธอเพราะเธอนอกใจ ในกรณีนี ้เขาไม่ได้ทําให้เธอต้องล่วงประเวณี เพราะเธอได้ลว่ง

ประเวณีไปแล้ว 

 

ลักษณะจาํกัดของประโยค “กรณียกเว้น” 
 ไมสํ่าคญัวา่จะยอมรับคําแปลเช่นใด เราต้องตระหนกัถึงลกัษณะจํากดัของประโยคยกเว้น ทัง้นี ้เพ่ือการแสดงถึงประเด็น

นีใ้นการศกึษาต่อไป เราจะถือเอาคําแปลท่ีไม่เคร่งครัดท่ีสดุ ได้แก่ บคุคลคนหนึ่งสามารถหย่าและแต่งงานใหม่ได้เม่ือมีการนอกใจ

เกิดขึน้ 

 ประการแรก บคุคลหนึง่ไมมี่สทิธิท่ีจะแตง่งานครัง้ท่ีสองเพี์ ยงเพราะครัง้แรก ไมน่่าพอใจ ไม่มีความสขุ เป็นความผิดพลาด 

หรือแม้แต่เป็นความหายนะ ความทกุข์ยากหรือความบาปของคนๆ หนึ่งอาจทําให้เกิดความยากลําบากท่ีดเูหมือนไม่ยติุธรรมกบั

อีกฝ่ายหนึ่ง แต่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้อ่ืนๆ มากมาย เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลกูก็เป็นเช่นนีเ้หมือนกัน 
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ประโยคกรณียกเว้นไม่ได้อนญุาตให้หย่าได้เม่ือสามี/ภรรยาคนหนึ่งกลายเป็นคนพิการร้ายแรง ติดโรคร้ายแรง หรือเสียสติไป และ

ไมไ่ด้อนญุาตให้หยา่และแตง่งานใหมไ่ด้เพราะความทารุณ การติดสรุา หรือการทําอาชญากรรม แม้ว่าการแยกกนัอยู่หรือหย่าอาจ

จําเป็นในกรณีดงักลา่ว “การไมส่ามารถเข้ากนัได้” “การหมดรัก” และ “การเป็นชู้ทางฝ่ายวิญญาณ” ไมใ่ช่เหตผุลสําหรับการหยา่ 

 การสมรสเป็นการผกูพนัชัว่ชีวิตท่ีทัง้คู่จะต้องพิจารณาอย่างระมดัระวงัเป็นการล่วงหน้า เม่ือพวกเขาทําข้อตกลงนีแ้ล้ว 

จะต้องพยายามรักษาการสมรสไว้แม้ว่าการหลงรักหรือความรักใคร่แรกเร่ิมหายไป ถ้าพวกเขาหมดรักกนั เขาจะต้องเรียนรู้ท่ีจะตก

หลมุรักกนัใหมเ่หมือนเช่นครัง้แรก และพวกเขาสามารถทําเช่นนัน้ได้ 

 ประการท่ีสอง พระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนให้ดําเนินชีวิตแห่งการให้อภยั (มทัธิว 18:21-22; ลกูา 17:3-4) การเน้นของเรา

จะต้องเก่ียวกบัการกลบัใจใหม่ การให้อภยัและการกลบัมาคืนดี แม้ในพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นแผนการท่ีย่ิงใหญ่

กว่าของพระองค์ นัน่คือ การเปิดประตเูพ่ือกลบัคืนดีทิง้ไว้ (โฮเชยา 1-3) โฮเชยามีความซ่ือสตัย์ต่อภรรยาตนตลอดเวลาภรรยาทิง้

เขาไปและไม่สตัย์ซ่ือ เม่ือคนรักของเธอทิง้เธอในท้ายท่ีสุด เขายอมรับเธอกลบัคืนมา เช่นนี ้พระเจ้าทรงแสดงอิสราเอลเห็นว่า 

พระองค์เช่นกนัจะทรงสตัย์ซ่ือตอ่สญัญาของพระองค์แม้วา่อิสราเอลจะเป็นชู้ทางฝ่ายวิญญาณก็ตาม 

 ในตวัอยา่งสมยัใหม่อย่างหนึ่ง สามีคนหนึ่งหนัหลงัไปจากพระเจ้า หย่าภรรยาของตน และใช้ชีวิตในความบาปอย่างมาก 

แตภ่รรยาครองตวัเป็นโสด หลายปีตอ่มา สามีกลบัใจใหม ่และแตง่งานใหมก่บัภรรยาของเขา และพวกเขาทํางานร่วมกนัอย่างสตัย์

ซ่ือเพ่ือพระเจ้า 

 ประการท่ีสาม แม้ว่าการลว่งประเวณีหมายถึงการไม่ซ่ือสตัย์ในการสมรส เม่ือพิจารณาถึงคําสอนของพระคริสต์เก่ียวกบั

การให้อภยั อาจไม่ได้หมายถึงการกระทําท่ีไม่ซ่ือสตัย์เพียงหนึ่งครัง้ แต่หมายถึงวิถีชีวิตการไม่ซ่ือสตัย์ท่ียาวนาน ไม่กลบัใจใหม ่

โดยไมมี่โอกาสตามความเป็นจริงในการกลบัคืนดีกนัไมว่า่ในเวลาใดๆ 

 ประการท่ีส่ี เราไม่สามารถตดัสินได้ว่าฝ่ายใด “ไร้ความผิด” ด้วยกฎเกณฑ์ ในกรณีหนึ่ง สามีคนหนึ่งตัง้ใจจดัการทดลอง

เพ่ือท่ีภรรยาของเขาจะมีชู้  เขา “ไร้ความผิด” และสามารถแต่งงานใหม่ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างนัน้หรือ จริงๆ แล้วใคร

กนัท่ีไม่ปฏิบติัตามปฏิญาณในการสมรสก่อน ในอีกกรณีหนึ่ง สามีเหินห่าง ทําร้ายและละเลยภรรยาของเขาเป็นอย่างมากจนเธอ

หนีไปกบัผู้ชายอีกคนหนึ่งในท่ีสดุ สามีสามารถแต่งงานใหม่ได้หรือ นานๆ ครัง้จึงจะมีกรณีท่ีฝ่ายหนึ่งไร้ความผิดในการก่อให้เกิด

การทําลายการสมรสอยา่งแท้จริง 

 ฝ่ายท่ี “ผิด”มีทางเลือกอะไรหลังจากหย่าแล้ว ถ้าเขากลับใจใหม่ พระเจ้าจะทรงให้อภัยท่ีเขานอกใจและหย่าอย่าง

แน่นอน แต่พระเจ้าจะไม่ทรงให้อภยัเขาลว่งหน้าในการแต่งงานใหม่ท่ีไม่เป็นไปตามพระคมัภีร์ การให้อภยัความบาปไม่ได้ลบล้าง

การแตง่งานท่ีถกูต้องหรือสญัญาอ่ืนใด หรือใช้โอกาสในการปลอ่ยตวัตามความบาปในอนาคต 

 ถ้าภรรยาเดิมยงัครองตวัเป็นโสด ทางเลือกเดียวของสามีคือคงความโสดไว้หรือกลบัไปคืนดี ถ้าภรรยาเดิมแต่งงานใหม่

ไปแล้ว อาจมีแนวความคิดสองประการท่ีเป็นไปได้ ถ้าเป็นยติุการสมรสตามพระคมัภีร์สําหรับคนทัง้สองฝ่าย ฝ่ายท่ี “ผิด” สามารถ

แต่งงานใหม่ได้หลังจากกลับใจใหม่อย่างแท้จริง หรืออาจเป็นได้ว่าพระเจ้าทรงปล่อยฝ่าย “ไร้ผิด” แต่ไม่ใช่ฝ่ายท่ี “ผิด” จาก

ปฏิญาณการสมรส หากเป็นเช่นนัน้ ฝ่ายท่ี “ผิด” จะไมมี่อิสระในการแตง่งานใหมเ่ลย 

 คริสเตียนท่ีเป็นโสดเน่ืองจากหย่าก่อนท่ีจะมาเช่ือพระเจ้าจะถือว่าต่างจากผู้ ท่ีหย่าหลงัจากมาเช่ือพระเจ้าหรือไม่ ในด้าน

หนึ่ง ผู้ ท่ีมาเช่ือซึ่งหย่ามาแล้วได้รับการให้อภยัต่อความบาปในอดีต เป็นคนใหม่ในพระคริสต์ และเร่ิมต้นชีวิตใหม่ ในอีกด้านหนึ่ง 

การมาเช่ือพระเจ้าไมไ่ด้ลบล้างสญัญาและหน้าท่ีของเขาก่อนหน้านัน้ทัง้หมดไปโดยทนัที 

 “การพิพากษาจะต้องเร่ิมต้นท่ีครอบครัวของพระเจ้า” แต่เม่ืออ่านอย่างถูกต้อง ถ้อยคําดงักล่าวหมายถึงว่าพระเจ้าจะ

พิพากษาผู้ ท่ีชอบธรรมก่อน เช่น ในชีวิตนี ้อีกนยัหนึง่ ถ้าพระเจ้าเกลียดสิ่งชัว่มากจนพระเจ้าจะพิพากษาแม้แต่ผู้ ท่ีชอบธรรมในชีวิต

นีเ้ม่ือพวกเขาทําบาป แล้วพระองค์จะลงโทษคนบาปในตอนท้ายมากเพียงใด “ด้วยวา่ถึงเวลาแล้ว ท่ีการพิพากษาจะต้องเร่ิมต้นท่ี

ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าการพิพากษานัน้เร่ิมต้นท่ีพวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านัน้ ท่ีไม่เช่ือฟังข่าวประเสริฐของพระ

เจ้าจะเป็นอยา่งไร และ ถา้คนชอบธรรมจะรอดพน้ไปไดอ้ย่างยากเย็นแลว้ คนทีไ่ม่เคารพพระเจ้า และคนบาปจะไปอยู่ท่ีไหน” (1เป
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โตร 4:17-18, NKJV) 1โครินธ์ 7:20 กล่าวว่า “ให้ทุกคนอยู่ในฐานะท่ีเขาอยู่ เม่ือพระเจ้าทรงเรียกนัน้” (NIV) ข้อพระคมัภีร์นี ้

เหมาะสมในท่ีนีห้รือไม่ ถ้าเป็นเช่นนัน้ เราควรจะมองว่าผู้ ท่ีมาเช่ือพระเจ้าเป็นโสด (เป็นอิสระท่ีจะแต่งงานได้) หรือหย่าอย่างไม่

ถกูต้อง (ไมเ่ป็นอิสระ) 

 

การหย่า: คาํสอนของเปาโล 
 ชาวโครินธ์เขียนไปหาเปาโลเพ่ือถามความเห็นเก่ียวกบัว่าจะแต่งงานดีหรือไม่ (1โครินธ์ 7:1) เปาโลตอบว่าเป็นการดีท่ีจะ

ไมแ่ตง่งาน แตก็่เป็นการดีท่ีจะแตง่งาน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเพราะการแตง่งานจะช่วยให้เราหลีกเล่ียงการทําบาปในการลว่งประเวณี

ได้ (1โครินธ์ 7:1-2) 

 สําหรับคนท่ีแต่งงานแล้ว เปาโลเน้นคําสอนของพระคริสต์เก่ียวกับการหย่าและแต่งงานใหม่ “ส่วนคนท่ีแต่งงานแล้ว 

ข้าพเจ้าขอสัง่ มิใช่ข้าพเจ้าสัง่เอง แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงบญัชาว่า อย่าให้ภรรยาทิง้สามี แต่ถ้านางทิง้สามีไป อย่าให้นางไปมี

สามีใหม่ หรือไม่ก็ให้นางกลบัมาคืนดีกบัสามีเก่า และขออย่าให้สามีหย่าร้างภรรยาเลย ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอ่ืนๆ นอกจากคน

พวกนี ้(องค์พระผู้ เป็นเจ้ามิได้ตรัส) วา่ถ้าพ่ีน้องคนใดมีภรรยาท่ีไม่เช่ือในพระคริสต์ และนางพอใจท่ีจะอยู่กบัสามี สามีก็ไม่ควรหย่า

นาง ถ้าหญิงคนใดมีสามีท่ีไม่เช่ือในพระคริสต์ และสามีพอใจท่ีจะอยู่กบันาง นางก็ไม่ควรหย่าสามีนัน้เลย...แต่ถ้าคนท่ีไม่เช่ือใน

พระคริสต์จะแยกไป ก็จงให้เขาไปเถิด เร่ืองเช่นนีไ้ม่จําเป็นท่ีพ่ีน้องชายหญิงจะผกูมดัให้จําใจอยู่ด้วยกนั เพราะว่าพระเจ้าได้ทรง

เรียกเราให้อยูอ่ยา่งสงบ ดกู่อนทา่นผู้ เป็นภรรยา ไฉนทา่นจะได้รู้ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ ดกู่อนท่านผู้ เป็นสามี ไฉนท่าน

จะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่...ตราบใดท่ีสามียงัมีชีวิตอยู่ ภรรยาก็ต้องอยู่กบัสามี ถ้าสามีตาย นางก็เป็นอิสระจะ

แตง่งานกบัชายใดก็ได้ตามใจ แตต้่องแตง่งานกบัผู้ ท่ีเช่ือในองค์พระผู้ เป็นเจ้า” (1โครินธ์ 7:10-13; 15-16, 39) 

 เปาโลสนบัสนนุวา่ การสมรสระหวา่งผู้ ท่ีเช่ือและผู้ ท่ีไม่เช่ือเป็นการสมรสท่ีมีผลจริง แต่สอนว่าคริสเตียนไม่ได้ผกูมดัอยู่กบั

สามี/ภรรยาท่ีไมเ่ช่ือถ้าผู้ ท่ีไมเ่ช่ือยืนกรานท่ีจะจากไป บางคนสอนว่าคริสเตียนสามารถหย่าสามี/ภรรยาท่ี “ตาย” ทางฝ่ายวิญญาณ

ได้ เช่นตายในความบาป แต่เปาโลไม่ยอมรับความคิดเช่นนัน้ นอกจากนี ้อะไรจะเกิดขึน้ถ้าสามี/ภรรยากลบั “มีชีวิต” ขึน้มากอีก

เพราะการกลบัใจใหม่ในภายหลงั บางคนสอนว่าเปาโลให้เหตผุลใหม่เพ่ือการหย่าและแต่งงานใหม่ เช่น การทิง้ไป อย่างไรก็ตาม 

เปาโลสอนถึงเสรีภาพในการแยก (โดยไม่มีภาระหน้าท่ีในการติดตามสามี/ภรรยาท่ีถูกทิง้) ไม่ใช่เสรีภาพในการแต่งงานใหม่

นอกเหนือไปจากท่ีพระคริสต์ทรงอนญุาต ข้อความระบุว่าทางเลือกในการแยกทางกนัคือครองตวัเป็นโสดหรือกลบัไปคืนดี (1โค

รินธ์ 7:11, 39) เปาโลใช้คําสอนของพระคริสต์เก่ียวกบัการหย่าในกรณีท่ีสามี/ภรรยาฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความรอด ซึง่พระคริสต์ไม่ได้

กลา่วถงึเป็นพิเศษ แตเ่ปาโลไมไ่ด้เปล่ียนคําสอนของพระคริสต์ 

 1โครินธ์ 7:27-28 กล่าวว่า “ท่านมีภรรยาแล้วหรือ อย่าหาช่องทางท่ีจะทิง้ภรรยาเลย ท่านเป็นคนตวัเปล่าหรือ อย่าหา

ภรรยาเลย ถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด และถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด” ถ้อยคําสดุท้ายนีใ้ช้กบัผู้ ท่ียงั

ไม่ได้แต่งงานหรือเป็นอิสระจากการแต่งงานเพราะสามี/ภรรยาเสียชีวิต (ดงัในข้อ 39) ไม่ได้ใช้กบัผู้ ท่ีหย่า เพราะมิเช่นนัน้แล้วจะ

ใช้ได้กบัฝ่ายท่ี “ผิด” เหมือนเช่นฝ่ายท่ี “ไร้ผิด” ถ้อยคํานีไ้ม่ได้เก่ียวข้องกบัผู้ ท่ีหย่า แต่เก่ียวข้องกบัคําถามในข้อพระคมัภีร์บทนีคื้อ 

เป็นสิง่ท่ีดีและถกูต้องหรือไม่ท่ีคริสเตียนจะแต่งงาน “เพราะเหตคุวามยากลําบากท่ีจะมาถึงอยู่ในเวลานี ้ข้าพเจ้าเห็นว่า ทกุคนควร

จะอยูอ่ยา่งท่ีเขาเป็นอยูเ่ด๋ียวนี ้ทา่นมีภรรยาแล้วหรือ อยา่หาช่องทางท่ีจะทิง้ภรรยาเลย ทา่นเป็นคนตวัเปลา่หรือ อย่าหาภรรยาเลย 

ถ้าทา่นจะแตง่งานก็ไมมี่ความผิด” (1โครินธ์ 7:26-28, NIV) 

 

การแต่งงานใหม่ 
 แมม่า่ยหรือพอ่มา่ยคริสเตียนอาจแตง่งานใหมไ่ด้ ตราบเทา่ท่ีสามี/ภรรยาใหมเ่ป็นคริสเตียนด้วย (1โครินธ์ 7:39) 
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 ถ้าการสมรสไม่มีปัจจยัสําคญัทกุประการ อนัได้แก่ ความยินยอมของทัง้สองฝ่าย พยานและการรับรู้ตามกฎหมาย และ

การเป็นหนึ่งเดียวกนัทางเพศ ก็ไม่ใช่การแต่งงานท่ีแท้จริง อาจจะถกูยกเลิก ประกาศไม่มีผลและเป็นโมฆะ และแต่ละฝ่ายจึงเป็น

อิสระท่ีจะสมรสกบัคนอ่ืนได้ 

 แม้ว่าพระเจ้าทรงต่อต้านการหย่าและแต่งงานใหม่ พระองค์ทรงยอมรับว่าการแต่งงานครัง้ท่ีสองเป็นไปตามกฎหมาย 

และถือว่าเป็นการผกูพนั (เฉลยธรรมบญัญัติ 24:1-4) พระเยซูตระหนกั (แต่ไม่ยอมรับ) ถึงสถานการณ์ของหญิงชาวสะมาเรียท่ีบ่อ

นํา้ หญิงนัน้มีสามีตามกฎหมายห้าคน แตใ่นเวลานัน้ ไมมี่สามี มีเพียงคูที่่ไมไ่ด้แตง่งานเทา่นัน้ (ยอห์น 4:17-18) พระองค์ไม่ได้ตรัส

ว่าเธอยงัมีสามีคนเดียวและมีคู่ท่ีไม่ได้แต่งงานห้าคน พระเยซูยอมรับอํานาจของมนษุย์ (แต่ไม่ใช่สิทธ์ิ) ในการแยกสิ่งท่ีพระเจ้าได้

ทรงรวมไว้ในการแตง่งาน (มาระโก 10:9) 

 แม้ว่าเป็นความบาปท่ีจะหย่าและแต่งงานใหม่ เม่ือมีการแต่งงานใหม่เกิดขึน้ พระเจ้าทรงสัง่ให้คู่ท่ีแต่งงานใหม่นีป้ฏิบติั

ตามปฏิญาณใหม ่ถ้าพวกเขากลบัใจใหมจ่ากความบาปในการไม่รักษาปฏิญาณเดิมของตน ก็ไม่ถือเป็นการผิดศีลธรรมอีกต่อไปท่ี

พวกเขาจะอยู่ร่วมกนั ตามจริงแล้ว เป็นสิ่งผิดศีลธรรมท่ีพวกเขาจะไม่ปฏิบติัตามปฏิญาณใหม่ มิฉะนัน้แล้ว คนท่ีแต่งงานใหม่ก็

สามารถมีชู้กบัสามี/ภรรยาเดิมของตนได้ และไม่มีความผิด เป็นท่ีพงึรังเกียจต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีสามี/ภรรยาท่ีหยา่และแต่งงาน

ใหมจ่ะกลบัไปยงัสามี/ภรรยาเดิมของตน (เฉลยธรรมบญัญติั 24:3-4) 

 บุคคลคนหนึ่งควรจะทําอย่างไรถ้าเขาหย่าและแต่งงานใหม่ซึ่งขดักบันํา้พระทยัของพระเจ้า เขามีปฏิญาณชัว่ชีวิตสอง

ครัง้ และเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะกระทําตามทัง้สองครัง้ นอกจากนีแ้ล้ว เขายงัได้ไม่ปฏิบติัตามสญัญาแรกเกินกว่าท่ีจะแก้ไขได้ ดงันัน้ เขา

จะต้องกลบัใจจากความบาปในการทําลายสญัญาแรก จากนัน้ เขาต้องรักษาสญัญาท่ีสองท่ีพระเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นไปตาม

กฎหมาย 

 

บทสรุปเก่ียวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่ 
 คําอธิบายมาระโก 10:11-12 ใน The Tyndale New Testament Commentaries มีบทสรุปท่ีกระตุ้นความคิดเก่ียวกบั

คําสอนตามพระคมัภีร์ “ควรสงัเกตว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงถือว่าฝ่ายท่ีหย่าจะแต่งงานใหม่อย่างแน่นอน และการแต่งงานใหม่

ดงักลา่วถือเป็นการเป็นชู้อย่างแท้จริง บางที...สิ่งนีเ้ป็นสิ่งเช่ือมโยงระหว่างถ้อยคําของเปาโล (1โครินธ์ 5. 15) และข้อพระกิตติคณุ

นี ้การแยกกนัอยู่ถือเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีจะทํา แต่ไม่ได้อนญุาตให้แต่งงานใหม่ได้ เป็นความจริงท่ีผู้อธิบายข้อพระคมัภีร์บางคนเห็น

ความหมายท่ีลกึลงไปของความ “ไม่จําเป็น...จะผกูมดัให้จําใจอยู่ด้วยกนั” ในข้อความของเปาโล และจึงคิดว่าเป็นการอนญุาตให้

แต่งงานใหม่ แต่จะเป็นการขดัแย้งโดยตรงกบั 1โครินธ์ 5.11 และเป็นหลกัการสําคญัของการอธิบายข้อพระคมัภีร์ว่าไม่มีข้อพระ

คมัภีร์ใดเพียงข้อเดียวท่ีจะอธิบายออกมาในวิธีทางดงักล่าวท่ีขัดแย้งกับอีกข้อหนึ่ง สิ่งท่ีเรียกว่า “กรณียกเว้นของมทัธิว” ไม่ว่า

ความหมายท่ีแท้จริงจะมีสว่นเก่ียวข้องกบัการแตง่งานใหมห่รือไมก็่ตาม แม้วา่ชาวโปรเตสแตนต์บางคณะใช้ความหมายเช่นนัน้”2 

 ในฐานะผู้ รับใช้คนหนึง่ ข้าพเจ้าตดัสนิใจเป็นการสว่นตวัท่ีจะไม่ทําพิธีแต่งงานหากฝ่ายหนึ่งมีสามี/ภรรยาท่ีหย่าไปซึง่ยงัมี

ชีวิตอยู ่ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

∗ การหยา่ไมใ่ช่นํา้พระทยัอนัดีเลศิของพระเจ้า แตโ่ดยสว่นใหญ่แล้ว ทรงอนญุาตเพราะความบาปของมนษุย์เทา่นัน้ 

∗ ข้าพเจ้าไม่ต้องการดงึดดูใจให้มีการแต่งงานใหม่และกําหนดเป็นรูปแบบเพ่ือให้คนอ่ืนปฏิบติัตาม ถ้าคริสตจกัรไม่แจ้งให้

ชดัเจนในเร่ืองนี ้การหยา่ท่ีแพร่หลายในสงัคมของเราจะปกคลมุคริสตจกัรด้วย 

∗ ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถพอท่ีจะตดัสิน “ความไร้ผิด” ของคนๆ หนึ่งในสถานการณ์เช่นนี ้เพราะเป็นเร่ืองระหว่างบคุคล

นัน้กบัพระเจ้า 

∗ ไม่มี “สิทธ์ิ” สากลในชีวิตการแต่งงานเหมือนเช่นท่ีหลายคนคิดในปัจจุบนันี ้เม่ือมีผู้ถามเก่ียวกบัความเคร่งครัดของคํา

สอนของพระองค์เก่ียวกบัการหยา่ พระเยซตูรัสวา่บางคนครองตวัเป็นโสดเพ่ือแผน่ดินของพระเจ้า (มทัธิว 19:10-12) เปาโลสอนว่า
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ชีวิตโสดเป็นสิง่ท่ีดีกวา่ในหลายสถานการณ์ และเป็นของประทาน (1โครินธ์ 7:7, 26) คนท่ีเป็นโสดสามารถใช้ชีวิตท่ีมีความสขุ และ

สมบรูณ์ได้ในนํา้พระทยัอนัสมบรูณ์ของพระเจ้า 

∗ พระเจ้าทรงประสงค์ให้มีการกลบัคืนดีกนั และข้าพเจ้าไมต้่องการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะขดัขวางความเป็นไปได้นี ้

∗ ข้าพเจ้าไมแ่น่ใจท่ีจะกําหนดพืน้ฐานการตดัสนิใจท่ีสําคญัตามการแปลท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบัประโยคหนึ่ง ในเม่ือข้อความ

อ่ืนๆ ไมเ่หน็ด้วยกบัการหยา่อยา่งชดัเจน 

∗ ถ้าข้าพเจ้ารับรองการแต่งงานใหม่ครัง้หนึ่งอย่างเป็นทางการ ข้าพเจ้าอาจเปิดโอกาสให้เกิดกรณียกเว้นท่ีน่าสงสัย

มากมาย จะเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะอธิบายให้ทกุคนพอใจเก่ียวกบัการรับรองของข้าพเจ้าในกรณีหนึ่งแต่ไม่รับรองในอีกกรณีหนึ่ง ในท่ีสดุ 

ความมัน่คงของคําสอนตามพระคมัภีร์ท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัการหยา่ร้างจะเกิดปัญหา 

 หลงัจากพิจารณาถึงคําสอนตามพระคมัภีร์ทัง้หมดแล้ว ถ้าบคุคลหนึ่งเห็นว่าเขาหรือเธอมีสิทธ์ิท่ีจะแต่งงานใหม่ ข้าพเจ้า

ขอแนะนําให้จดัพิธีท่ีเป็นสว่นตวัทางกฎหมายเท่านัน้ ด้วยวิธีนี ้ทกุคนจะเห็นว่าคริสตจกัรสนบัสนนุพระประสงค์เดิมของพระเจ้าใน

การให้มีการสมรส [โดยไมใ่ห้บคุคลดงักลา่วแตง่งานในคริสตจกัร] 

 ข้าพเจ้าขอแนะนําให้ผู้ นําคริสตจกัรหลีกเล่ียงการแต่งงานใหม่หลงัจากหย่า นอกจากเหตผุลทัง้หมดข้างต้น พระคมัภีร์

กําหนดมาตรฐานท่ีสงูกว่าสําหรับผู้ นํา (1) ไม่มีปโุรหิตคนใดในพระคมัภีร์เก่าสามารถแต่งงานกบัหญิงท่ีหย่ามาแล้วได้ “หรือจะ

แตง่งานกบัหญิงท่ีหยา่จากสามีก็ไมไ่ด้ เพราะปโุรหิตจะต้องบริสทุธิแดพ่ระเจ้าของเขา์ ” (เลวีนิติ 21:7) (2) ผู้ปกครอง มคันายก และ

ผู้อาวโุสจะต้องเป็นสามีของภรรยาคนเดียว ไม่มีท่ีติ และมีช่ือเสียงดี (1ทิโมธี 3:1-2; ทิตสั 1:6) คริสตจกัรยคุแรกไม่ได้ให้อภยัผู้ ท่ีมี

สามี/ภรรยาหลายคน ดงันัน้ข้อกําหนดให้มีภรรยาหนึ่งคนอาจจะทําให้ผู้ ท่ีแต่งงานหลายครัง้ไม่ได้เป็นผู้ นํา (3) ผู้ รับใช้จะต้องเป็น

รูปแบบบทบาทและตวัอย่างสําหรับธรรมิกชน (1เปโตร 5:3) ถ้าผู้ รับใช้คนหนึ่งแต่งงานใหม่ภายใต้สถานการณ์ท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

ธรรมิกชนจะถือเป็นข้อแก้ตวัสําหรับการแตง่งานใหมภ่ายใต้สถานการณ์ท่ีน่าสงสยัย่ิงกวา่ 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักร 
 ชาวคริสเตียนตามประวติัศาสตร์ตอ่ต้านการลว่งประเวณี การมีชู้และการรักร่วมเพศเป็นอย่างมาก ผู้ นําคริสตจกัรยคุแรก

ยืนหยดัในเร่ืองเหลา่นี ้แม้วา่สงัคมสมยัโบราณยอมรับการปฏิบติัเช่น การเป็นโสเภณีและการรักร่วมเพศทางศาสนาโดยทัว่ไป เทอร์

ทูเลียนเขียนว่า “คริสเตียนชายจะยุ่งกับเพศหญิง...สามีท่ีเป็นคริสเตียนต้องไม่ยุ่งกับคนอ่ืนนอกจากภรรยาของตนเอง”3 อเธ็น

เนกอรัส เขียนต่อต้านความไร้ศีลธรรมของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า โดยบรรยายว่าพวกเขาเป็น “ผู้ ท่ีตัง้ตลาดเพ่ือการลว่งประเวณี และให้

ท่ีพกัอนัน่าเกลียดชังสําหรับคนหนุ่มสาวเพ่ือความเพลิดเพลินท่ีชั่วช้าทกุประเภท ผู้ ไม่ได้ละเว้นแม้แต่จากผู้ชาย ผู้ชายกบัผู้ชาย

กระทําสิ่งท่ีพงึรังเกียจอนัเลวทราม ทําร้ายร่างกายท่ีสงูสง่และสวยงามท่ีสดุทัง้หมดในทกุวิธีทาง สร้างความเสื่อมทรามแก่ฝีมือท่ีดี

ของพระเจ้า...ผู้ ท่ีมีชู้ และการเล่นเพ่ือน (ผู้ชายกบัผู้ชาย) ทางทวารหนกั” 4 เราพบการกล่าวโทษการรักร่วมเพศในยคุแรกใน [งาน

เขียนของ] จสัติน ธีโอฟีลสั เคลเมนท์ ชาวเมืองอเลก็ซานเดรีย ไซเปรียน และ Constitutions of the Holy Apostles5 นอกจากนี ้เท

เชียน เคลเมนท์ ชาวเมืองอเลก็ซานเดรีย ไซเปรียน แลค็ทานทิอสัและหนงัสือ Constitutions ยงักลา่วโทษการท่ีผู้ชายมีพฤติกรรม

และการแตง่กายท่ีมีลกัษณะของผู้หญิงเป็นพิเศษ6 

 ก่อนหน้าศตวรรษท่ี 20 ไม่มีกลุ่มคริสเตียนท่ีสําคญักลุ่มใดท้าทายคําสอนทางศีลธรรมเหล่านี ้[แต่ในปัจจุบนั] ผู้ ท่ี

สนบัสนนุธรรมตามสถานการณ์สอนว่าการเป็นชู้  การล่วงประเวณี และแม้แต่โสเภณีชอบธรรมทางศีลธรรมภายใต้สถานการณ์

บางอย่าง คณะโปรเตสแตนต์บางคณะแต่งตัง้คนรักร่วมเพศท่ีได้รับการรับรองเป็นผู้ รับใช้ ผู้ปกครองของคณะแมโธดิสต์แต่งตัง้คน

รักร่วมเพศให้ดํารงตําแหน่งศิษยาภิบาลเม่ือเร็วๆ นี ้เม่ือบางคนคดัค้าน คณะได้ออกกฎว่าไม่มีธรรมบญัญัติทางวินยัห้ามไม่ให้

กระทําเช่นนัน้ ในขณะท่ีเขียนหนงัสือเลม่นี ้National Council of Churches (สภาคริสตจกัรแห่งชาติ) กําลงัพิจารณาอย่างจริงจงัท่ี

จะยอมรับ Metropolitan Community Church คณะท่ีมีคนสว่นมากเป็นพวกรักร่วมเพศ 
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 ผู้ นําคริสตจกัรยคุแรกประณามการคมุกําเนิด แต่ประณามคู่ท่ีปฏิเสธไม่ยอมมีบตุรเลย7 คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกต่อต้าน

วิธีการคมุกําเนิดท่ีไม่เป็นธรรมชาติวิธีใดๆ ด้วยเหตผุลว่าการมีเพศสมัพนัธ์มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้กําเนิด ชาวโปรเตสแตนต์อนญุาต

ให้มีการคมุกําเนิดได้ และมกัจะแนะนําอยา่งมากเม่ือพิจารณาถงึปัญหาท่ีเกิดจากการมีประชากรมากเกินไปในปัจจบุนันี ้

 ผู้ นําคริสตจักรช่วงศตวรรษแรกๆ คดัค้านการหย่าและการแต่งงานใหม่ ในเร่ืองนี ้พวกเขาใช้วฒันธรรมโรมนัดัง้เดิมใน

ช่วงแรกๆ “ในโรมโบราณ การหยา่ถือเป็นสิ่งท่ีไร้เกียรติ ดงันัน้จึงเป็นสิ่งท่ีไม่พงึปรารถนา มีคํากลา่วว่าในโรม ไม่มีการหย่าเป็นเวลา

ห้าร้อยย่ีสิบปี” 8 ผู้ นําคริสตจักรอนุญาตให้มีการหย่าได้โดยพืน้ฐาน แต่ไม่อนุญาตให้แต่งงานใหม่สําหรับฝ่ายท่ี “ไร้ผิด” “ใน

ตะวนัออกและตะวนัตกเหมือนกนั ช่วงแรกๆ...ผู้ นําประณามการแตง่งานใหมเ่ป็นอยา่งมาก แม้แตฝ่่ายท่ีไร้ผิดก็ตาม“9  

 หนงัสือ The Shepherd of Hermas ซึง่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุม่ชาวคริสเตียนศตวรรษท่ีสอง ให้คําชีนํ้าใน

กรณีท่ีภรรยายงัคงเป็นชู้และไมก่ลบัใจใหม ่“สามีควรจะหยา่ภรรยาและครองตวัเป็นโสด แตถ้่าเขาหยา่ภรรยาและแต่งงานใหม่ เขา

ก็เป็นชู้ ด้วย...ดงันัน้ ในกรณีนี ้ภรรยาท่ีหยา่แล้วอาจกลบัใจใหม ่สามีจะต้องไมแ่ตง่งานกบัคนอ่ืน เม่ือหยา่จากภรรยา” 10 

 อเธ็นเนกอรัส เขียนวา่ “การแตง่งานครัง้ท่ีสองเป็นเพียงการมีชู้ ท่ีพอทนเทา่นัน้เอง” 11 

 เทอร์ทูเลียนยงัสอนอีกว่าการแต่งงานครัง้ท่ีสองเป็นการมีชู้  เขากล่าวว่า “คนนอกรีตกับการแต่งงาน จิตใจ [เนือ้หนัง] 

สะสมสิง่เหลา่นี ้คนแรกไมไ่ด้แตง่งานแม้แตค่รัง้เดียว คนหลงัไมไ่ด้แตง่เพียงครัง้เดียว...เรายอมรับการแต่งงานครัง้เดียว เหมือนเช่น

ท่ีเรายอมรับพระเจ้าเดียว” 12 เทอร์ทเูลียนกลา่วว่า “ท่านเป็นคนตวัเปลา่หรือ อย่าหาภรรยาเลย” (1โครินธ์ 7:27) หมายถึงคนท่ีเป็น

คนตวัเปลา่เน่ืองจากสามี/ภรรยาเสียชีวิต (ดงั 1โครินธ์ :39) ดงันัน้ เม่ือเปาโลกลา่ววา่ “ถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด” (1โครินธ์ 

7:28) เขาไม่ได้หมายถึงผู้ ท่ีหย่าแล้วจะแต่งงานใหม่ได้ “เม่ือเป็นเช่นนัน้ ในเร่ืองผู้ ท่ีหย่าแล้ว เขาจะไม่อนญุาตให้แต่งงาน” 13 กลุ่ม

มอนทานิสต์ ซึง่เป็นพวกท่ีเทอร์ทเูลียนเข้าร่วมด้วย ในท่ีสดุห้ามการแตง่งานครัง้ท่ีสอง แม้แตก่ารแตง่งานใหมข่องผู้ ท่ีเป็นมา่ย14 

 Constitutions of the Holy Apostles สอนว่าผู้ รับใช้ไม่อาจแต่งงานกบัผู้ ท่ีหย่ามาแล้วได้15 ความเช่ือประการหนึ่งซึ่ง

นกัวิชาการสว่นใหญ่คิดวา่มีอายมุาก่อนหน้านัน้ กลา่วว่า “ถ้าสมาชิกหย่าภรรยาของตนเอง และแต่งงานกบัหญิงอีกคนหนึ่ง หรือผู้

ท่ีหยา่แล้วจากอีกคนหนึง่ อยา่ให้เขาทําเช่นนัน้” 16  

 คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกมีข้อห้ามไม่ให้หย่าและแต่งงานใหม่ อย่างไรก็ตาม คริสตจกัรโรมนัคาทลิกอนญุาตให้มีช่องโหว่

ขนาดใหญ่โดยให้มีการยกเลกิการแตง่งานได้ แม้วา่การแตง่งานนัน้สมบรูณ์และเป็นเวลานานมาแล้ว 

 โดยทัว่ไป ชาวโปรเตสแตนต์ยดึติดกบัความคิดเห็นท่ีสามของประโยคกรณียกเว้นดงัท่ีอธิบายข้างต้น “ชาวโปรเตสแตนต์

และคณะรีฟอร์มถือว่าการหย่าโดยมีการอนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้เป็นสิ่งท่ีกระทําได้ในกรณีท่ีเป็นชู้” 17 อย่างไรก็ตาม คณะท่ี

เคร่งครัดในพระคมัภีร์จํานวนมากคดัค้านการแต่งงานใหม่ของทัง้สองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ท่ีเป็นผู้ รับใช้ของ Evangelical 

Free Church ยืนยนัจดุยืนนีเ้ม่ือเร็วๆ นี ้เหมือนเช่น The Divorce Myth โดย เจ คาร์ล ลานีย์ ของศนูย์ศกึษาพระคริสตธรรมแบ๊บ

ติสต์ Western Conservative Baptist Seminary ลานีย์และชาร์ลส ซี ไรรีย์ แปลประโยคกรณียกเว้นเพ่ืออ้างถึงการมีเพศสมัพนัธ์

กบับคุคลร่วมสายโลหิต (ความคิดเหน็ท่ีสองข้างต้น) และ เอฟ เอฟ บรูซ เช่ือว่าความคิดเห็นนีมี้ความเป็นไปได้ บิล ก็อตฮาร์ด และ

เจ ดไวท์ เพน็เทคอสต์ สอนวา่ประโยคนัน้หมายถงึการไมส่ตัย์ซ่ือในการหมัน้ (ความคิดเหน็ท่ีหนึง่ข้างต้น) 

 นกัวิจยัท่ีไม่ใช่ชาวเพ็นเทอคสต์คนหนึ่งได้อธิบายจดุยืนทัว่ไปของชาวเพ็นเทคอสต์ว่า “ในเร่ืองการหย่า มีการปฏิบติัตาม

จดหมายของพระคมัภีร์อย่างเคร่งครัด แต่ก่อนนัน้ การหย่าและการแต่งงานใหม่ไม่ได้รับการยอมรับ แต่ในปัจจุบนั การปฏิบติันี ้

หย่อนไป การหย่าในกรณีท่ีมีการนอกใจและการแต่งงานใหม่ของฝ่ายท่ีไร้ผิดอาจเป็นได้ในคณะท่ีเก่าแก่กว่า ...สว่นในกลุม่ท่ีผู้ ท่ีมี

ตําแหน่งสงูรับผู้ ท่ีหยา่มาและแตง่งานใหม ่ข้อกําหนดเหลา่นีถ้กูยกเลกิไปหมด” 18  

 คณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อด ยืนหยดัว่าเหตผุลตามพระคมัภีร์ในการหย่าคือการไม่ซ่ือสตัย์ในการแต่งงานอย่างเป็นนิสยั 

แตไ่มเ่หน็ด้วยกบัการท่ีผู้ รับใช้แตง่งานใหม่ (คล้ายกบัความคิดเห็นท่ีส่ีข้างต้น) คณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อด ไม่ให้ใบอนญุาตผู้ รับใช้

ถ้าเขาแตง่งานใหมโ่ดยคูเ่ก่ายงัคงมีชีวิตอยู ่แม้วา่การหยา่และแตง่งานใหมจ่ะเกิดขึน้ก่อนจะมาเช่ือพระเจ้าก็ตาม 



 124 

 หลกัความเช่ือ (The Articles of Faith) ของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ อ้างถึงมทัธิว 19:9 และ 5:32 โดยอธิบายไว้ดงันี ้

“เม่ือมีการกระทําความบาปนี ้ฝ่ายท่ีไร้ผิดอาจเป็นอิสระท่ีจะแตง่งานใหมไ่ด้กบัผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้าเทา่นัน้ ความปรารถนาของเราในการ

ยกมาตรฐานท่ีสงูขึน้สําหรับผู้ รับใช้ เราขอแนะนําให้ผู้ รับใช้ไม่แต่งงานอีก” 19  ธรรมนญูของ UPC ถือว่า “การลว่งประเวณี” ในข้อ

พระคมัภีร์ท่ีอ้างถงึหมายถงึ “การลว่งประเวณีหรือการเป็นชู้” 20  

 

การหย่าร้างในปัจจุบัน 
 ในศตวรรษท่ี 20 กฎหมายสหรัฐฯ ไม่ยอมรับการหย่า โดยทั่วไปอนุญาตได้เม่ือมีหลกัฐานการเป็นชู้  ความโหดร้ายท่ี

ร้ายแรงหรือการทิง้ไปเท่านัน้ ในปี 1966 นิวยอร์กและแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกท่ีอนุญาตให้หย่าได้ เม่ือมี “ความแตกต่างอนัไม่

สามารถไกลเ่กล่ียได้” 21 ในปัจจบุนั ด้วยเหตผุลท่ีเหมาะสมทกุประการ ก็ให้มีการหยา่ได้ตามคําขอ 

 ตามจริงแล้ว การหย่าเกือบจะเป็นสิ่งท่ีธรรมดาเท่าๆ กบัการแต่งงาน และคนส่วนใหญ่แต่งงานโดยคิดว่าการหย่าเป็น

ทางออกท่ีเหมาะสมเม่ือมีปัญหาในการแตง่งาน ในปี 1920 อตัราการหยา่ตอ่การแตง่งานของสหรัฐฯ คือ 1 ตอ่ 7 ในปี 1960 1 ต่อ4 

และในปี 1970 1 ต่อ 3 ภายในปี 1977 จะมีการหย่าหนึ่งในสองของการแต่งงาน ในปี 1978 เพียงปีเดียว มีการหย่า 1,130,000 

ครัง้22  

 ชาวโปรเตสแตน์จํานวนมากเลิกพยายามท่ีจะยดึติดกบัคําแปลตามตวัอกัษรของประโยคกรณียกเว้น และจะยอมรับการ

หยา่และแตง่งานใหมเ่พราะความขดัแย้งและความลําบากในการแต่งงานสว่นใหญ่ คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกคดัค้านการหย่าอย่าง

เป็นทางการ แต่ในทางปฏิบติั ชาวคาทอลิกจํานวนมากยอมรับการหย่า คริสตจกัรคาทอลิกมีแรงกดดนัอย่างมากในการหย่อนกฎ

ตอ่ต้านการหยา่ และได้ให้การลบล้างแก่เกือบจะทกุคนท่ีสามารถผา่นขัน้ตอนตามกฎหมายของคริสตจกัรท่ียุง่ยากได้ 

 ในเร่ืองนี ้คริสตเตียนจะต้องยืนหยดัอย่างมัน่คงต่อความกดดนัของสงัคมท่ีไม่ชอบธรรม ไม่สําคญัว่าการแปลประโยค

กรณียกเว้นของเราจะเป็นอย่างไร เราต้องตระหนักถึงลักษณะจํากัดท่ีสําคัญ แรงผลักดันสําคัญของข้อความตามพระคัมภีร์

เก่ียวกบัการหย่าคือ การหย่าไม่ใช่นํา้พระทยัของพระเจ้า แทนที่จะแสวงหาทางที่จะแก้ตวัการหยา่ เราควรจะหาทางที่จะเอาชน

ความยากลําบากและให้มีการคืนดีกนั 

 ผู้ รับใช้สามารถทําอะไรได้เพ่ือต่อสู้กบัอตัราการหย่าท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นยาป้องกนั ผู้ รับใช้จะต้องสอนความคิดตามพระ

คมัภีร์เก่ียวกบัการสมรส และเน้นการผกูมดัชัว่ชีวิตตอ่การสร้างและรักษาการสมรส พวกเขาควรจะสอนเก่ียวกบัการเคารพชีวิตโสด

อย่างเหมาะสม โดยพิสจูน์ว่าคนท่ีเป็นโสดสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสขุ ประสบความสําเร็จและสมบรูณ์ได้ และสามารถรับใช้

พระเจ้าได้ในวิธีทางท่ีจะยากกว่าสําหรับคนท่ีแต่งงานแล้ว การใช้ชีวิตโสดดีกว่าท่ีจะทําผิดโดยการเลือกคู่หรือแต่งงานโดยไม่เป็น

ตามนํา้พระทยัของพระเจ้า ดงัที่กลา่วถงึในพระคมัภีร์ นอกจากนี ้ผู้ รับใช้ไม่ควรทําพิธีแต่งงานถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเช่ือว่าการหย่า

เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการตดัสินความขดัแย้ง ผู้ รับใช้จะต้องเน้นความคิดของพระเจ้าเก่ียวกบัการสมรส และความบริสทุธ์ิและการ

ไมส่ามารถฝ่าฝืนปฏิญาณการสมรสด้วยคําพดูและการกระทํา 
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12 ความศักดสิิทธิ์ ์ของชีวติมนุษย์ 
 

 “อย่าฆ่าคน” (อพยพ 20:13; เฉลยธรรมบญัญติั 5:17) 

 “งด...การรบัประทานเลือด” (กิจการ 15:29) 

 

หลักสาํคัญตามพระคัมภร์ี 
 พระคมัภีร์ยืนยนัความศกัดิสทิธิของชีวิตมนษุย์์ ์ เป็นอย่างมาก เม่ือคนๆ หนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่ง เขาละเมิดบญัญัติของพระเจ้า

และทําลายสิ่งท่ีทรงสร้างในพระฉายของพระองค์ (ปฐมกาล 9:5-6) นอกจากนี ้ผู้ฆ่ายงัทําลายอนาคตของเหย่ือ เช่น ความเป็นไป

ได้ในการรับความรอดในอนาคตในกรณีท่ีบคุคลนัน้ยงัไมไ่ด้รับความรอดอีกด้วย 

 ธรรมบญัญัติห้ามการฆ่าทุกประการ (อพยพ 20:13) และพระคมัภีร์ใหม่ยืนยนัคําสอนนี ้(มทัธิว 15:18-20; กาลาเทีย 

5:19-21; ยากอบ 2:11; 1เปโตร 4:15) ในความหมายกว้าง บญัญัตินีห้้ามความรุนแรงและความก้าวร้าว ยอห์นผู้ให้บพัติศมาบอก

กบัทหารท่ีกลบัใจใหมว่า่ “อยา่กรรโชก” (ลกูา 3:14) ผู้ ท่ีเกลียดชงัก็เป็นผู้ฆา่คนและไมมี่ชีวิตนิรันดร์ (1ยอห์น 3:14-15) 

 พระเยซไูมไ่ด้ทรงจํากดัอยูก่บัธรรมบญัญัติ เพ่ือสอนไม่ให้ใช้ความรุนแรงและการแก้แค้น “ท่านทัง้หลายได้ยินคําซึง่กลา่ว

ไว้ว่า ตาแทนตา และฟันแทนฟัน ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชัว่ ถ้าผู้ ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหนัแก้มซ้ายให้เขาด้วย...

ทา่นทัง้หลายได้ยินคําซึง่กลา่วไว้ว่า จงรักคนสนิท และเกลียดชงัศตัรู ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศตัรูของท่าน และจงอธิษฐานเพ่ือผู้

ท่ีข่มเหงทา่น” (มทัธิว 5:38-39, 43-44) (ดโูรม 12:19; 1เปโตร 3:9) 

 สภาท่ีเยรูซาเล็มตกัเตือนคริสเตียนชาวต่างชาติให้งดรับประทานเลือด (กิจการ 15:29) ถ้ากิจการ 15 สอนเราไม่ให้กิน

เลือดเพราะเป็นสญัลกัษณ์ของชีวิตแล้ว (เลวีนิติ 17:10-11) ก็สอนเราให้งดจากการนองเลือดจริงๆ (การฆา่ชีวิตมนษุย์) 

 ดงันัน้ พระคมัภีร์ใหม่จึงสอนเราไม่ให้ฆ่ามนษุย์ในทกุสถานการณ์ แม้ในการสงคราม การป้องกนัตวัและการฆ่าตวัตาย 

นอกจากนี ้พระคมัภีร์ยงัระบวุ่าพระเจ้าทรงถือว่าเด็กในครรภ์เป็นชีวิตมนษุย์ ดงันัน้ เราจึงไม่ยอมรับการทําแท้งเพราะเป็นการฆ่า

คนรูปแบบหนึง่ 

 

การฆ่าในการสงครามและการป้องกันตนเอง 
 ตวัอย่างตามพระคมัภีร์หลายตวัอย่างระบุไว้เป็นพิเศษว่า พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้คริสเตียนฆ่าชีวิตผู้ อ่ืน แม้ในการ

สงครามหรือการป้องกนัตนเอง เม่ือเปโตรเร่ิมใช้ดาบเพ่ือปกป้ององค์พระผู้ เป็นเจ้าจากการถกูจบั พระเยซูจึงตรัสกบัเขาว่า “จงเอา

ดาบของท่านใส่ฝักเสีย ด้วยว่าบรรดาผู้ ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ” (มทัธิว 26:52) (ด ูวิวรณ์ 13:10) ในการเรียกคนรวยให้

กลบัใจใหม ่ยากอบเขียนวา่ “ทา่นได้ตดัสนิลงโทษ และได้ฆา่คนชอบธรรม เขาก็ไมไ่ด้ตอ่ต้านทา่น” (ยากอบ 5:6) 

 พระคมัภีร์ใหมต่กัเตือนเราให้จ่ายภาษี เช่ือฟังผู้ มีอํานาจทางรัฐบาล และอธิษฐานเพ่ือผู้ นําทางการเมือง (โรม 13:1-7; 1ทิ

โมธี 2:1-3; ทิตสั 3:1; 1เปโตร 2:13-17) แต่ไม่ได้บอกเราให้ใช้อาวธุเพ่ือสนบัสนนุรัฐบาล แม้ว่าอาณาจกัรโรมเป็นรัฐบาลของผู้ ท่ีไม่

เช่ือพระเจ้า และมีผู้ เผด็จการต่างชาติ พระเยซูไม่ทรงเห็นยอมให้ชาวยิวไม่เช่ือฟังอาณาจกัรโรม แต่สอนให้เช่ือฟังรัฐบาลปกครอง 

(มทัธิว 5:40-41; 17:24-27; 22:17-21) เม่ือทาสหนัมาเช่ือพระเจ้า เปาโลและเปโตรไม่ได้เห็นชอบให้พวกเขาไม่เช่ือฟังเจ้านายของ

ตน แต่สอนให้พวกเขารับใช้เจ้านายของตนเหมือนจะรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า แม้เจ้านายจะโหดร้ายก็ตาม (เอเฟซสั 6:5; 1เปโตร 

2:18-21) 

 เม่ือคริสเตียนถกูข่มเหง พวกเขาไม่ได้โต้ตอบอย่างรุนแรง สเทเฟนไม่ได้ขว้างหินกลบัไปหาผู้ ท่ีฆ่าเขา แต่อธิษฐานว่า “ข้า

แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี”้ (กิจการ 7:60) คริสเตียนไม่ได้บกุคกุท่ีเปโตรอยู่ แต่อธิษฐานเพ่ือท่ี

พระเจ้าจะทรงช่วยเปโตรให้หลดุพ้นได้ เปาโลต้องจําคกุหลายครัง้ ถกูเฆ่ียนห้าครัง้ ถกูตีสามครัง้ และถูกขว้างหินโดยไม่โต้ตอบ

อยา่งรุนแรงหนึง่ครัง้ 
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 พระคมัภีร์ใหม่สอนว่าแต่ละบคุคลมีค่าอย่างมาก สอนว่าพระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ ใด และสอนว่าสงัคมควรจะปฏิบติัตาม

นํา้พระทยัของพระเจ้า หลกัการเหลา่นีไ้ม่รวมถึงการเป็นเผด็จการ การปกครองแบบกดข่ี การข่มเหงหรือการเป็นทาสอย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม เม่ือคริสเตียนประสบกบัปัญหาดงักล่าวจริงๆ พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้คริสเตียนตอบสนองด้วยความรุนแรงทาง

ร่างกาย การกบฏหรือการนองเลือด 

 เป็นการยากท่ีจะอ้างเหตุผลสําหรับการฆ่าใดๆ เม่ือพิจารณาถึงคําตักเตือนของพระคริสต์ไม่ให้ใช้ความรุนแรง ไม่ให้

โต้ตอบ ไม่พยายามแก้แค้น ให้รักศตัรู และอธิษฐานเพ่ือผู้ ท่ีข่มเหง บางคนกล่าวว่าคําสอนของพระองค์เก่ียวข้องกบัสถานการณ์

สว่นตวัเทา่นัน้ ไมใ่ช่สถานการณ์ทางสงัคม แต่บคุคลหนึ่งจะสามารถแยกศีลธรรมสว่นตวัจากความรับผิดชอบทางสงัคมได้อย่างไร 

อย่างน้อยท่ีสดุ บคุคลหนึ่งไม่สามารถแก้ตวัทางศีลธรรมให้กบัการสงครามทกุอย่างได้ เพียงเพราะรัฐบาลให้พวกเขาทํา คริสเตียน

จะมีสว่นในการฆา่คนไร้ผิด มีสว่นในสงครามสู้รบ มีสว่นในการโจมตีนิวเคลียร์ท่ีไม่มีการโจมตีมาก่อน การสงครามเพ่ือการแก้แค้น 

หรือสงครามเพ่ือคงการเผดจ็การท่ีกดข่ีได้อยา่งไร 

 ถ้าเรายืนยนัว่าสงครามบางอย่างเป็นสงครามท่ีเหมาะสม คริสเตียนจะรู้ได้อย่างไรว่าเม่ือไรสงครามจึงมีเหตเุหมาะสม 

โดยเฉพาะอย่งย่ิงเม่ือคํานึงถึงการหลอกลวงของรัฐบาลและข้อมลูท่ีจํากดัของบคุคล ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทหารนาซีส่วนใหญ่

คิดว่าตนเองปกป้องแผ่นดิน เชือ้ชาติ และวฒันธรรมของตนจากศตัรูท่ีจะทําลายพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ลงมือทําลายก่อน โดยปกติ

แล้ว พวกเขาไมท่ราบถงึความโหดร้ายท่ีรัฐบาลของตนเองกระทํา ถ้าเราจะอ้างเหตผุลท่ีบคุคลหนึ่งเข้าร่วมในการฆ่าคนเพียงเพราะ

ดูเหมือนมีเหตุผลตามความรู้ท่ีจํากัดของตน เช่นนัน้ ทหารเกือบจะทุกคนในสงครามทุกสงครามก็ไร้ผิด แม้แต่ทหารนาซีและ

คอมมิวนิสต์สว่นใหญ่ก็เช่ืออยา่งจริงใจวา่เหตขุองตนสมควร วิธีเดียวท่ีบคุคลจะรู้ด้วยความแน่ใจว่าสงครามเหมาะสมคือว่า ถ้าเขา

ต่อสู้ เพ่ือการปกครองของพระเจ้า อันเป็นรัฐบาลท่ีพระเจ้าทรงเป็นแม่ทัพ แต่รัฐบาลดังกล่าวไม่มีอยู่ในทุกวันนีห้รือจะไม่มีอยู่

จนกวา่พระคริสต์จะเสดจ็กลบัมาบนโลก และในเวลานัน้ พระเจ้าพระองค์เองจะทรงทําการตอ่สู้ ท่ีจําเป็นทัง้หมด 

 ถ้าเป็นการถูกต้องท่ีคริสเตียนจะฆ่าเพ่ือประเทศแล้ว เช่นนัน้แล้วถูกต้องหรือท่ีคริสตเตียนจะโกหก ขโมย เป็นโสเภณี 

นมสัการรูปเคารพหรือกระทําสิง่ท่ีละเมิดบญัญติัทางศีลธรรมของพระเจ้าเพ่ือประเทศของตน เราหลงทางไมรู้่วา่สิง่ใดถกูสิ่งใดผิด ท่ี

ซึง่เราทําการตดัสินใจทางศีลธรรมตามการวิเคราะห์ถือผลประโยชน์ของบคุคล หรือการประกาศของรัฐบาลท่ีไม่ใช่คริสเตียนอย่าง

นัน้หรือ 

 เม่ือเราตัดสินใจท่ีจะเอาชีวิตมนุษย์ เรากําลังคัดค้านพระวจนะของพระเจ้าเพราะเราไม่คิดว่าพระวจนะจะมีผลใน

สถานการณ์เฉพาะของเรา อยา่งไรก็ตาม ธรรมบญัญติัทางศีลธรรมของพระเจ้านํามาซึง่ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุเสมอเม่ือมองในมมุมองชัว่

นิรันดร์ 

 เรามีความเสียใจเป็นอย่างมากท่ีวิญญาณท่ีสนับสนุนการทหารมักจะเก่ียวข้องกับคณะทางศาสนาท่ีระมดัระวงัเร่ือง

ความบริสทุธิใน์ ปัจจุบัน เราต้องไม่ทําให้คริสตศาสนาเท่าเทียมกับการสงครามทางเนือ้หนัง หรือการรักชาติด้วยการนองเลือด 

แม้ว่าเราจะคิดว่าสงครามบางสงครามมีเหตุผลท่ีดี หรือแม้ว่าเราจะเห็นด้วยกับผลท่ีดีของสงครามบางสงคราม เราต้องเน้นว่า

สงครามเป็นสิ่งท่ีชั่วร้ายอย่างแท้จริง เป็นการทําลายมวลมนุษย์ เราต้องไม่ยกย่องการสงคราม และถ้าประเทศของเราเป็นคริส

เตียน พระเจ้าจะทรงปกป้องเราโดยไมต้่องทําสงคราม 

 

สงครามของอสิราเอล 
 ทําไมพระเจ้าจงึทรงอนญุาตและแม้แตบ่ญัชาให้อิสราเอลทําลายศตัรูของตนในพระคมัภีร์เก่า ประการแรก ชาวอิสราเอล

ในพระคมัภีร์เก่าไม่ได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิและไม่มีอํานาจของพระวิญญาณในการมีชยั และพวกเขาไม่มีความ

เข้าใจถงึนํา้พระทยัอนัดีเลศิของพระเจ้าในเร่ืองนีอ้ยา่งแท้จริง พระเจ้าทรงกระทําการร่วมกบัเขาในระดบัท่ีพวกเขาได้รับ 

 แม้ในพระคมัภีร์เก่า ดเูหมือนว่าพระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะทําการต่อสู้ทัง้หมด เม่ือชาวอียิปต์ไล่ตามชาวอิสราเอล โมเสส

ประกาศวา่ “อยา่กลวัเลย มัน่คงไว้ คอยดคูวามรอดท่ีจะมาจากพระเจ้า...พระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจงสงบ
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อยู่เถิด” (อพยพ 14:13-14) พระเจ้าทรงช่วยเอลีชาให้รอดพ้นจากกองทพัซีเรียอย่างน่าอศัจรรย์ (2พงศ์กษัตริย์ 6:13-23) และช่วย

ให้สะมาเรียรอดพ้นจากกองทัพซีเรียอย่างน่าอัศจรรย์ (2พงศ์กษัตริย์ 7:6-7) ในทํานองเดียวกัน พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์เพ่ือ

เอาชนะกองทพัอสัซีเรียอย่างเด็ดเด่ียว (2พงศ์กษัตริย์ 19:35) เม่ือเยโฮชาฟัทแต่งตัง้นักร้องเพ่ือสรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้าและ

ความสวยงามแห่งความบริสทุธิต่อ์ หน้ากองทพั พระเจ้าทรงโจมตีศตัรูอย่างน่าอศัจรรย์ โดยใช้กองทพัทูตสวรรค์ (2พงศาวดาร 

20:20-25) พระเจ้าอาจจะทรงกระทํามากย่ิงกว่านัน้ถ้าอิสราเอลไว้วางใจในพระองค์อย่างเต็มท่ีและเข้าใจนํา้พระทยัอนัดีเลศิขอ

พระองค์ พระเจ้าไมท่รงอนญุาตให้ดาวิดสร้างพระวิหารเพราะเขาเป็นนกัรบและได้ทําโลหิตให้ตก (1พงศาวดาร 28:3) 

 ในพระคัมภีร์ใหม่ พระคริสต์ทรงใช้มากกว่าการสําแดงในพระคัมภีร์เก่าโดยเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองนี ้โดยเรียกเราให้มี

ศีลธรรมส่วนบุคคลท่ีสงูกว่า เพียงหลงัจากสอนคําสอนท่ีสงูกว่านี ้พระเยซูตรัสว่า “เหตฉุะนีท้่านทัง้หลาย จงเป็นคนดีรอบคอบ” 

(มทัธิว 5:48) ทัง้นี ้คล้ายคลงึกบัความสมัพนัธ์ท่ีเคร่งครัดขึน้ทีละเลก็ทีละน้อยจากพระคมัภีร์เก่าถึงพระคมัภีร์ใหม่ในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น 

[การห้าม] มีเพศสมัพนัธ์กบับคุคลร่วมสายโลหิต มีสามี/ภรรยาหลายคน และหยา่ 

 ประการท่ีสอง พระเจ้าทรงใช้อิสราเอลเป็นเคร่ืองมือทางการปกครองท่ีเป็นเอกลกัษณ์เพ่ือเหตผุหลายประการซึ่งไม่อาจ

ใช้ได้กบัปัจจบุนันี ้ได้แก่ การนําการพิพากษามายงัชาติท่ีไม่ชอบธรรม การสอนว่าการลงโทษเพ่ือความบาปคือความตาย และการ

ปกป้องชาติท่ีพระองค์ทรงเลือกเพ่ือท่ีแผนการแห่งความรอดของพระองค์จะอยู่ต่อไปได้ “ชาวคานาอนัท่ีชาวอิสราเอลต่อสู้ ด้วยถกู

พระเจ้าตดัสินถึงความตาย พวกเขาเส่ือมทรามทางฝ่ายวิญญาณและทางศีลธรรม...ดงันัน้ พระเจ้าจึงทรงบญัชาให้ฆ่าชาวคานา

อนัทกุคน...ทัง้เพราะพวกเขาอยูภ่ายใต้การตดัสนิถงึความตายของพระเจ้าและเพ่ือหลีกเล่ียงการทําให้ชาติอิสราเอลเส่ือมเสีย”1  

 ในปัจจบุนั พระเจ้าไมไ่ด้ทรงถือเอาชาติเป็นสําคญั แตถื่อเอาบคุคล พระองค์ทรงเก็บการพิพากษาไว้และตรัสให้ประชากร

ของพระองค์ไม่กล่าวโทษผู้ อ่ืน เราเรียกยคุนีว้่ายคุพระคณุ เพราะพระเจ้าทรงเผยพระคณุ พระเมตตาและความอดทนนานอย่าง

มากกวา่เม่ือก่อน และเพราะพระองค์ไมไ่ด้ทรงพิพากษาอยา่งรวดเร็วเหมือนเช่นภายใต้ธรรมบญัญติั 

 ประชากรท่ีพระเจ้าทรงเลือกไม่ใช่ชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางกาย ซึง่พระองค์ต้องปกป้องชาติศตัรู แผนการแห่งความรอด

ของพระเจ้าไม่ได้ขึน้อยู่กบัชนชาติหนึ่งอีกต่อไป อาวธุของเราไม่ใช่อาวธุท่ีมีรูปร่าง แต่เป็นอาวธุทางฝ่ายวิญญาณ ชาวอิสราเอล

แยกออกจากโลกนีท้างร่างกาย ด้วยการกินอาหาร การเพาะปลูก และการรักษาวันสะบาโต แต่เราจะต้องแยกออกจากโลกนี ้

ในทางฝ่ายวิญญาณ “เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริง แต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสยั เพราะว่าศาสตราวธุของเราไม่เป็นฝ่าย

โลกียวิสยั แต่มีฤทธ์ิเดชจากพระเจ้า อาจทําลายป้อมได้” (2โครินธ์ 10:3-4) “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กบัเนือ้หนงัและเลือด แต่ต่อสู้

กับเทพผู้ครอง ศกัดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี ้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณท่ีชั่วในสถานฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 

6:12) 

 

การป้องกันประเทศ 
 ถ้าทกุคนเช่ือว่าสงครามทกุสงครามเป็นสิ่งผิด แล้วประเทศของเขาจะป้องกนัตนเองจากการโจมตีได้อย่างไร ข้อโต้แย้งนี ้

ละเลยคําสอนของพระคริสต์ท่ีวา่คริสตจกัรท่ีแท้จริงจะมีขนาดเลก็และถกูข่มเหงในโลกนี ้คนจํานวนน้อยท่ีจะเดินตามทางแคบไม่ใช่

คนจํานวนมากท่ีเดินตามทางกว้าง พระเยซตูรัสวา่คริสตจกัรของพระองค์จะไม่เป็นสว่นหนึ่งของระบบโลก “เพราะเขาไม่ใช่ของโลก 

เหมือนดงัท่ีข้าพระองค์ไมใ่ช่ของโลก” (ยอห์น 17:14, 16) “ราชอํานาจของเรามิได้เป็นของโลกนี ้ถ้าราชอํานาจของเรามาจากโลกนี ้

คนของเราก็คงจะได้ต่อสู้” (ยอห์น 18:36) เราเป็นคนต่างถ่ินและแปลกหน้าในโลกนี ้เพราะเราเป็นมิตรกบัประเทศแห่งสวรรค์ก่อน 

(ฮีบรู 11:13-16) 

 ถ้าความรักชาติเป็นข้อแก้ตวัในการฆ่า เช่นนัน้สมาชิกสองคนแห่ง “ประชาชาติบริสทุธ์ิ“ (1เปโตร 2:9) ผู้ซึ่งประกอบด้วย

พระวิญญาณ ก็สามารถฆา่กนัและกนัได้อยา่งเหมาะสมในการสงครามระหวา่งชาติบนโลกนีข้องตน 

 ถ้าโลกเปล่ียนมาเป็นคริสเตียนแบบอคัรสาวก จะไมมี่สงคราม ในเหตกุารณ์ท่ีไม่น่าจะเกิดขึน้ท่ีชาติหนึ่งมาเช่ือพระเจ้าแต่

ศตัรูไม่ได้เช่ือ ชาตินัน้จะมีการปกป้องมากกว่าด้วยการอธิษฐานและความเช่ือในพระเจ้ามากกว่าความเช่ือในอาวธุทางเนือ้หนงั
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ของตนเอง ถ้าพระเจ้าอนญุาตผู้ รุกรานให้โจมตีชาติคริสเตียนท่ีแท้จริงแล้ว ก็ดีกว่าท่ีจะยอมจํานนต่ออํานาจเผด็จการหรือต่อต้าน

ด้วยความไม่รุนแรง แทนท่ีจะทําลายคนนบัพนัๆ คน สิ่งนีมี้ผลในสิ่งท่ีพระเยซูและเปาโลสอนโดยกลา่วว่าดีกว่าท่ีจะใช้ชีวิตภายใต้

สภาพเผดจ็การหรือการเป็นทาส แทนท่ีจะไมเ่ช่ือฟัง แม้วา่ผู้สนบัสนนุการสงครามเห็นว่าเป็นความจริงในบางกรณี “การปลอ่ยให้มี

ความรุนแรงท่ีชัว่ร้ายจะเป็นการดีกวา่การทําลายล้างทัง้หมด”2  

 พระเจ้าทรงสามารถใช้สงัคมท่ีไม่ใช่คริสเตียนเพ่ือผลกัดนันํา้พระทยัของพระองค์และปกป้องประชากรของพระองค์ได้

ดงันัน้ พระเจ้าจึงทรงอนญุาตให้ชาติหนึ่งทําสงครามและมีชยัชนะเพ่ือท่ีวตัถปุระสงค์ของพระองค์จะสําเร็จสมบรูณ์ อย่างไรก็ตาม 

ไมไ่ด้หมายความวา่พระองค์ทรงประสงค์ให้คริสตจกัรของพระองค์มีสว่นในการฆ่า ในพระคมัภีร์เก่า พระเจ้าทรงอนญุาตให้ชาวอสั

ซีเรียลงโทษอิสราเอล แต่จากนัน้ ทรงลงโทษพวกเขาเพราะความก้าวร้าวของพวกเขา (อิสยาห์ 8:1-7; 10:12-27) พระเจ้าทรง

สามารถให้มีช่องทางในการกระทําอันไม่ชอบธรรมเพ่ือให้แผนการของพระองค์ขยายออกไป แต่ถ้าชาตินัน้หันไปหาพระองค์ 

พระองค์สามารถให้เกิดผลท่ีเหมือนกนัในทางท่ีดีกวา่ได้ 

 มีหลายวิธีท่ีจะรับใช้ประเทศของเราได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีสว่นในการฆ่า พระคมัภีร์สอนเราให้จ่ายภาษีและอธิษฐานเผ่ือ

ผู้ นําในรัฐบาลของเรา การอธิษฐานของเราสามารถเป็นอาวธุท่ีมีปะสิทธิภาพย่ิงสําหรับความยติุธรรมและความชอบธรรม เรายงั

สามารถเสริมความแข็งแกร่งของประเทศของเราโดยการทํางานอย่างแข็งขนัและโดยการช่วยเหลือผู้ ท่ีลําบากกว่าเรา ตามจริงแล้ว 

พระคมัภีร์สัง่ให้ทําทัง้สองอยา่ง (เอเฟซสั 6:5-7; 1เธสะโลนิกา 4:11; ยากอบ 1:27; 2:15-17) ท้ายท่ีสดุ แม้ในกองทพั มีงานถกูต้อง

สมควรและไม่ต้องต่อสู้  เช่น ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ดแูลเร่ืองเสือ้ผ้า ผู้ช่วยผู้ รับใช้พระเจ้าในกองทพั และเสมียน แม้ในการต่อสู้  เจ้าหน้าท่ี

แพทย์สามารถมีความกล้าในการช่วยชีวิตคนได้มากเทา่ๆ กบัคนอ่ืนในการทําลายชีวิต 

 

 
การป้องกันตนเองและครอบครัว 

 เราจะปกป้องตนเองหรือครอบครัวของเราจากการทําร้ายถึงชีวิตได้อย่างไร หนงัสือของยอห์น โยเดอร์ What Would You 

Do? กล่าวถึงทางเลือกสําหรับคริสเตียนท่ีมุ่งมัน่สร้างสนัติสขุ ได้แก่ การตายเพ่ือความเช่ือ การเข้าแทรกแซงของพระเจ้า การใช้

อบุาย ความรุนแรงท่ีไม่ถึงตาย หรือการปลดอาวธุด้วยศีลธรรม ประเภทสดุท้ายนี ้เช่น การแสดงความเคารพ การแสดงความรัก 

หรือการแสดงอํานาจทางศีลธรรม ซึ่งมักจะส่งผลกระทบให้ผู้ โจมตีเปล่ียนใจ โยเดอร์ให้กรณีศึกษาหกกรณีด้วยกัน ตัง้แต่เวลา

สงครามจนถงึจลาจลในเรือนจําจนถงึการปล้นชิงทรัพย์ ซึง่วิธีท่ีไมรุ่นแรงหยดุผู้ โจมตีท่ีมีอาวธุได้ 

 เราไม่ได้แปลคําสอนของพระคริสต์ให้หมายความว่าเราต้องดอูย่างเฉยๆ และไม่ทําอะไรเลยในขณะท่ีผู้ โจมตีทําร้ายบาง

คนอยา่งรุนแรงหรือฆ่าบางคน ภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์ จะเหมาะสมท่ีจะใช้กําลงัเลก็น้อยตามจําเป็นเพ่ือหยดุ ไล ่หรือ

ทําให้ผู้ โจมตีหมดอํานาจไป เหตจุูงใจในกรณีดงักล่าวจะต้องไม่ใช่ความเกลียดชงั การแก้เผ็ด การแก้แค้น ความต้องการท่ีจะทํา

ร้าย หรือความต้องการท่ีจะต่อสู้ แต่เป็นเพียงการปกป้องจากอนัตราย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ เราจะต้องไม่

พยายามฆ่าผู้ โจมตีอย่างตัง้ใจ เราสามารถพยายามป้องกันสิ่งร้ายได้ แต่ไม่ใช่ด้วยการแสดงความชั่วร้ายท่ีเท่าเทียมกันหรือ

มากกว่า เป็นสิ่งผิดอย่างแท้จริงท่ีจะใช้กําลงัทางกายยกเว้นในกรณีท่ีจําเป็นอย่างแท้จริง และเป็นการใช้กําลงัท่ีไม่นําไปสู่การเอา

ชีวิต 

 จากมมุมองทางฝ่ายวิญญาณ คริสเตียนไม่ควรจะกลวัความตาย การท่ีคริสเตียนจะตายและอยู่กับองค์พระผู้ เป็นเจ้า

ดีกวา่ให้ผู้ โจมตีตายและหลงไปชัว่นิรันดร์ พระเยซูและสเทเฟนเป็นตวัอย่างด้วยการอธิษฐานเพ่ือผู้ ท่ีฆ่าพวกเขา ด้วยการตายอย่าง

กล้าหาญ ผู้ เหน็ เช่น ทหารโรม และ (นกัวิชาการเสนอวา่) เซาโล ชาวเมืองทาร์ซสัได้ทราบเก่ียวกบัความจริง 

 ในสถานการณ์ป้องกันตัวเองส่วนใหญ่ เราจะไม่ต้องเลือกระหว่างการฆ่าหรือถูกฆ่า เราต้องเช่ือมัน่ว่าพระเจ้าจะทรง

รักษาเราจากกรณีท่ีแทบจะไม่เกิดขึน้ในลกัษณะนีห้รือปกป้องเราในกรณีดงักล่าว นอกจากนี ้เราต้องใช้ความอดทนและไม่ทําให้

ตวัเราต้องอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเราอาจต้องถกูบงัคบัให้ตดัสนิใจเช่นนี ้
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การพกอาวุธ 
 ถ้าเราไม่ยอมรับทางเลือกในการใช้กําลงัถึงตาย การพกอาวธุจึงกลายเป็นปัญหาน่าสงสยั เพราะอาจสะท้อนถึงการขาด

ความเช่ือในอํานาจการปกป้องของพระเจ้าอย่างแท้จริง (โยบ 1:9-12; 2:6) และการปกป้องของทตูสวรรค์ (สดดีุ 34:7; 91:11) ถ้า

พระเจ้าทรงห้ามการฆ่า แล้วทําไมจึงต้องพกอาวธุท่ีใช้สําหรับฆ่าด้วย ในเวลาวิกฤต เราจะไว้ใจว่าตวัเองจะไม่ใช้อาวธุนัน้ฆ่าคนได้

ไหม ถ้าผู้ ท่ีอาจเป็นเหย่ือนําอาวุธออกมา เขาบังคับให้ผู้ โจมตีกระทําการอันรุนแรงและมักจะทําให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายท่ี

ร้ายแรงขึน้ นอกจากนี ้อาวธุเหลา่นีย้งัฆา่คนอ่ืนๆ ในอบุติัเหตแุละการโต้แย้งกนัมากกวา่ในสถานการณ์ป้องกนัตนเอง 

 ทําไมพระเยซูจึงตรัสสัง่สาวกของพระองค์ในครัง้หนึ่งให้นําดาบไปด้วย (ลกูา 22:35-38) หลงัจากอาหารมือ้สดุท้าย พระ

เยซูทรงให้คําแนะนําใหม่แก่สาวกของพระองค์ในเร่ืองเก่ียวกับการเทศนาพระกิตติคุณ ในช่วงแรกของการรับใช้ของพระองค์ 

พระองค์ทรงส่งพวกเขาออกไปโดยไม่มีถงุเงิน (เงิน) หรือย่าม (อาหาร) โดยบอกพวกเขาว่าให้พึ่งพาความเผ่ือแผ่ของคนทัง้หลาย 

อยา่งไรก็ตาม ในเวลานี ้พระองค์ตรัสให้พวกเขานําถงุเงิน ยา่มและดาบไป อาจเป็นได้ว่าพระองค์ทรงต้องการให้พวกเขานําดาบไป

เพ่ือป้องกนัตนเองจากสตัว์ป่าและโจรปล้น (เพ่ือทําให้กลวัหนีไปหรือไลไ่ป ไมใ่ช่เพ่ือฆา่) 

 อาจเป็นได้ย่ิงกว่านัน้ว่า การอ้างถึงดาบของพระองค์เป็นการเปรียบเทียบ อีกนยัหนึ่งคือ พระองค์ทรงเตือนว่าพวกเขาจะ

ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในทกุท่ี แต่จะต้องพบกบัการต่อต้านอย่างขมข่ืน ดงันัน้ พวกเขาควรเรียนรู้ท่ีจะจดัหาให้แก่ตนเอง

และคํา้จนุตนเองทางฝ่ายวิญญาณเม่ือเกิดการโจมตีและการข่มเหง 

 เม่ือได้ยินเช่นนี ้สาวกพบดาบสองเล่มและนําดาบนีไ้ปให้พระคริสต์ พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “พอแล้ว” ดาบสองเล่มไม่

เพียงพอสําหรับชายสิบสองคน เหล่าสาวกไม่เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของพระองค์ในเวลานัน้ เม่ือพระองค์ทอดพระเนตรเห็น

พวกเขานําดาบจริงๆ มาสองเล่ม พระองค์ตดัสินใจท่ีจะไม่ตรัสถึงเร่ืองนัน้อีก ความคิดเห็นนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากการตกัเตือน

ของพระคริสต์ต่อเปโตรในเวลาไม่นานหลงัจากนัน้ เม่ือเปโตรพยายามจะใช้ดาบเล่มหนึ่งเพ่ือป้องกนัพระคริสต์ พระองค์ทรงห้าม

ไม่ให้ใช้ดาบซึ่งเป็นการกล่าวโทษการฆ่าทัง้ปวง นอกจากนี ้เราไม่เคยได้ยินว่าเหล่าสาวกต่อต้านความรุนแรงด้วยความรุนแรง 

แม้วา่พวกเขาประสบกบัความรุนแรงหลายครัง้ 

 

การลงโทษถงึตาย 
 พระคมัภีร์ไม่ได้สอนเร่ืองการลงโทษถึงตายหรือ พระคมัภีร์เก่ากําหนดให้มีโทษถึงตายสําหรับความบาปหลายประการ 

ข้อสําคญัข้อหนึง่กลา่ววา่ “ชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟันแทนฟัน” (อพยพ 21:23-24) 

 อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงแทนท่ีข้อความนัน้เป็นการเฉพาะ ถ้าเราใช้ตวัอย่างจากพระคมัภีร์เก่าเพ่ืออ้างเหตผุลในการมี

สว่นร่วมในการลงโทษถงึตายของเรา เราต้องสนบัสนนุโทษถงึตายสําหรับความผิด เช่น การเป็นชู้  การไม่รักษาวนัสะบาโต การเผย

พระวจนะปลอม การไมเ่ช่ือฟังพ่อแม่ ความตะกละ การด่ืมเหล้า และการฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองมาก่อน (อพยพ 21:28-29; กนัดาร

วิถี 15:32-36; เฉลยธรรมบญัญัติ 13:1-5; 21:18-21; 22:22) ในทํานองเดียวกนั คริสตจกัรจะต้องทําการตดัสิน และสมาชิกแต่ละ

คนจะต้องขว้างหินผู้ ท่ีกระทําผิด อยา่งไรก็ตาม พระเยซทูรงแทนท่ีการปฏิบติันีโ้ดยเฉพาะ โดยไม่ยอมรับการกลา่วโทษหญิงท่ีถกูจบั

ได้วา่เป็นชู้  (ยอห์น 8:1-11) 

 เหมือนเช่นสงครามท่ียติุธรรม การลงโทษถงึตายจะเหมาะสมในการปกครองของพระเจ้าเทา่นัน้ วตัถปุระสงค์ของพระเจ้า

ภายใต้ธรรมบญัญัติคือเพ่ือแสดงว่าการลงโทษสําหรับความบาปคือความตาย เม่ือพระองค์ทรงกําหนดหลกัการนีแ้ล้ว พระองค์

ทรงประทานพระเมตตาและเวลาในการกลบัใจใหม่มากย่ิงขึน้ คริสเตียนไม่สามารถมีส่วนในการลงโทษถึงตายในปัจจบุนั เพราะ

พวกเขาจะทําการพิพากษาก่อนท่ีพระเจ้าจะทรงกระทําและตดัพระเมตตาก่อนหน้าท่ีพระเจ้าทรงประสงค์จะทําเช่นนัน้ จะเป็นการ

น่าขนัเพียงใดท่ีจะสนบัสนนุการลงโทษถงึตายและสนบัสนนุการรับใช้ในเรือนจําในเวลาเดียวกนั 
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 รัฐบาลบ้านเมืองถือดาบเหมือนเช่นผู้ รับใช้ของพระเจ้าในการรักษาคําสัง่ การแก้แค้นท่ีแน่นอน และการทําให้ผู้ ทําชัว่ได้

กลวั (โรม 13:4) ซึ่งหมายถึงการลงโทษถึงตาย แม้ว่าอาจหมายถึงการใช้กําลงัทางกายหรือการยับยัง้เพ่ือรักษาคําสัง่ รัฐบาล

บ้านเมืองสามารถกําหนดการลงโทษถึงตายสําหรับการทําผิดบางอย่างได้ พระเจ้าทรงใช้สงัคมท่ีไม่ชอบธรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน

การพิพากษาผู้ ท่ีทําผิดกฎท่ีไม่ชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ลงมือ

กระทํา เพราะคริสเตียนได้รับการเตือนไมใ่ห้แก้แค้น (โรม 12:19) 

 คริสเตียนควรจะปฏิเสธท่ีจะกลา่วโทษบคุคลหนึ่งถึงตายในฐานะลกูขนุ ผู้พิพากษา หรือเพชฌฆาต เพ่ือให้เสมอต้นเสมอ

ปลายอย่างมีเหตผุล ถ้าคนหนึ่งจะมีส่วนร่วมในขัน้ตอนการตดัสิน เขาควรจะเต็มใจท่ีจะทําการฆ่า อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึง

คําสอนของพระคริสต์ การกระทําดงักลา่วไมใ่ช่บทบาท่ีเหมาะสมสําหรับคริสเตียน 

 

การทาํแท้งและพระคัมภร์ี 
 เราสามารถมองการทําแท้งได้หนึ่งในสามทาง ได้แก่ (1) เด็กท่ียงัไม่ได้เกิดเป็นมนษุย์คนหนึ่งท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะมีชีวิตอยู่ (2) 

เดก็ท่ียงัไมไ่ด้เกิดมีโอกาสเป็นชีวิตขึน้มา เราต้องปกป้องเด็กนัน้ มิฉะนัน้อนัตรายท่ีร้ายแรงกว่าจะเกิดขึน้กบัชีวิตมนษุย์ท่ีแท้จริง (3) 

เดก็ท่ียงัไมไ่ด้เกิดไมใ่ช่ชีวิตมนษุย์ ดงันัน้ การทําแท้งอยา่งตัง้ใจจงึเป็นสิง่ยอมรับได้ทางศีลธรรม 

 จะเหน็วา่พระเจ้าพระองค์เองทรงเห็นว่าเด็กท่ียงัไม่ได้เกิดเป็นมนษุย์คนหนึ่ง สดดีุ 139:13-16 สอนไว้อย่างชดัเจนว่าพระ

เจ้าทรงสร้าง ทรงใส่ใจและทรงวางแผนการให้แก่เด็กในครรภ์ “เพราะพระองค์ทรงปัน้ส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอ

ข้าพระองค์เข้าด้วยกัน ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์โมทนาพระคุณ พระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทํา ให้ข้า

พระองค์แปลกประหลาดอยา่งน่ากลวั พระราชกิจของพระองค์อศัจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี เม่ือข้าพระองค์ถกูสร้างอยู่

ในท่ีลบัลีป้ระดิษฐ์ขึน้มา ณ ภายในท่ีลึกแห่งโลก โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบงัไว้จากพระองค์ พระเนตรของพระองค์ทรงเห็น

สว่นประกอบของข้าพระองค์ วนัทัง้หลายทกุๆ วนัท่ีกําหนดให้ข้าพระองค์นัน้ ก็ทรงจารึกไว้ในพระตํารับของพระองค์ เม่ือครัง้ยงัไม่

เกิดวนันัน้เลย” (NKJV) 

 พระเจ้าทรงทําให้เดก็ท่ียงัไม่เกิดเป็นรูปร่างขึน้ (โยบ 10:8-12; 31:15) พระเจ้าทรงวางแผนการสําหรับทัง้อิสยาห์และเยเร

มีย์ ในขณะท่ีพวกเขายงัอยู่ในครรภ์ (อิสยาห์ 49:1-5; เยเรมีย์ 1:5) พระวิญญาณบริสทุธิทรง์ เคล่ือนไหวในยอห์นผู้ ให้บพัติศมาใน

ขณะท่ีเขาอยูใ่นครรภ์ (ลกูา 1:41, 44) 

 ธรรมบญัญัติกําหนดโทษแก่ผู้ ท่ีทําร้ายเด็กท่ียงัไม่ได้เกิด “ถ้ามีผู้ชายตีกนั แล้วบงัเอิญไปถกูผู้หญิงมีครรภ์ทําให้แท้งลกู 

แต่หญิงนัน้ไม่เป็นอนัตราย ต้องปรับผู้นัน้ตามแต่สามีของหญิงนัน้จะเรียกร้องเอาจากเขา และเขาจะต้องเสียตามท่ีผู้พิพากษาจะ

ตดัสนิ ถ้าหากวา่เป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายประการใด ก็ให้วินิจฉยัดงันี ้คือชีวิตแทนชีวิต” (อพยพ 21:22-23, NKJV) 

 ในปฐมกาล 9:6 พระเจ้าทรงห้ามการฆ่าคน เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ หมอสามารถ

แยกแยะเด็กท่ียงัไม่เกิดว่าเป็นมนษุย์ได้ เด็กท่ียงัไม่เกิดมีพระฉายของพระเจ้าเหมือนเช่นมวลมนษุย์ท่ีเหลือ ดงันัน้ การฆ่าเด็กนีจ้ึง

เป็นการละเมิดธรรมบญัญติัของพระเจ้า 

 เดก็กลายเป็นมนษุย์เม่ือไร เม่ือไรจงึมีวิญญาณ มีคําตอบหลายอยา่งได้แก่ เม่ือปฏิสนธิ เม่ือฝังตวัในมดลกู (เม่ือไข่ท่ีได้รับ

การผสมฝังติดกบัผนงัมดลกู) ส่ีสบิวนั เม่ือเคล่ือนไหว (เม่ือแมรู้่สกึถงึการเคล่ือนไหวเป็นครัง้แรก) เม่ือสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ (เม่ือ

สามารถมีชีวิตอยูไ่ด้ภายนอกมดลกู) เม่ือเกิด หรือสบิวนัหลงัจากเกิด 

 เน่ืองจากพระเจ้าทรงถือวา่มนษุย์ท่ียงัไมเ่กิดเป็นมนษุย์ เราจงึสามารถขจดัความคิดท่ีว่าการเกิดเป็นเวลาท่ีชีวิตเร่ิมต้นขึน้

ออกไปได้ อาดมัเร่ิมเป็นวิญญาณท่ีมีชีวิตเม่ือเขาหายใจเอาลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไป แต่พระเจ้าทรงสร้างอาดมัและเอวาให้เป็น

ผู้ใหญ่โดยมีลกัษณะเฉพาะ แตท่รงสร้างคนอ่ืนๆ ในครรภ์ นอกจากนี ้เดก็ท่ียงัไมเ่กิด “หายใจ” ของเหลวในถงุนํา้คร่ําเข้าไป 

 การปฏิสนธิเป็นจดุท่ีชดัเจนท่ีสดุสําหรับเดก็ท่ียงัไมเ่กิดท่ีได้รับลกัษณะทางวิญญาณ พระคมัภีร์ระบวุ่าเด็กได้รับธรรมชาติ

ความบาปมาเม่ือปฏิสนธิ “ดูเถิด ข้าพระองค์ถือกําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตัง้ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” (สดดีุ 51:5) 
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วิญญาณของพระเจ้าก่อให้เกิดการปฏิสนธิพระเยซใูนครรภ์ของหญิงพรหมจารี (มทัธิว 1:18, 20) โดยเฉพาะอย่างย่ิง เน่ืองจากการ

ปฏิสนธิท่ีน่าอศัจรรย์นี ้กมุารนัน้คือพระเจ้าทรงสถิตกบัเราทัง้หลาย พระบตุรของพระเจ้า และพระบตุรองค์เดียวของพระบิดา (อิส

ยาห์ 7:14; ลกูา 1:35; ยอห์น 1:14) บตุรของนางมารีย์ได้รับธรรมชาติของพระเจ้าเม่ือปฏิสนธิ การบงัเกิดเป็นมนษุย์เกิดขึน้ในเวลา

นัน้ 

 ความคิดอ่ืนๆ นอกไปจากว่าชีวิตเร่ิมต้นขึน้เม่ือปฏิสนธิเป็นสิ่งท่ีไร้เหตผุลอย่างมาก และไม่เป็นการตดัสินใจอย่างชดัเจน 

และไม่มีข้อสนบัสนนุตามพระคมัภีร์ เทคโนโลยีสมยัใหม่แสดงจดุตรวจพบการเคล่ือนไหวและการดํารงชีวิตอยู่เป็นเวลาก่อนหน้า

กวา่ท่ีเคยตรวจพบมา เม่ือพิจารณาถงึความไมแ่น่นอนอยา่งมาก และการขาดหลกักฐานตามพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดเห็น

อ่ืนๆ เราไม่สามารถเช่ือตามนัน้ได้ ทัง้นี ้หมายความว่าเราควรจะหลีกเล่ียงการทําแท้งในทกุขัน้ตอน เช่น วิธีการการคมุกําเนิดท่ีไม่

ป้องกนัการปฏิสนธิ แตป้่องกนัการฝังตวัของไข่ท่ีได้รับการผสมแล้ว ทัง้นี ้จะรวมถึงยาคมุกําเนิดบางประเภท (mini-pill) และการใส่

หว่งคมุกําเนิด (IUD) 

 เราสรุปจากพระคมัภีร์วา่เดก็ท่ียงัไมเ่กิดเป็นมนษุย์ท่ีมีสทิธิจะมีชีวิตอยู่์ เหมือนเช่นเรา 

 

หลักฐานทางการแพทย์เก่ียวกับเดก็ที่ยงัไม่เกิด 
 หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์สนบัสนนุข้อสรุปของเรา (ด ูRites of Life: The Scientific Evidence for Life before Birth3) 

ต่อไปนีเ้ป็นปัจจยัสําคญับางประการท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาของทารกท่ียงัไม่เกิด ซึง่นํามาจาก When You Were Formed in 

Secret โดยแกร่ี เบอร์เกิล พร้อมข้อคิดเห็นจากหมอ ซี เอเวอร์เร็ต คปู4  (คปูดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสาธารณสขุตัง้แต่นัน้มา) 

ควรสงัเกตวา่มีการพฒันามากเพียงใดในช่วงสองสามสปัดาห์แรก ก่อนท่ีมารดาจะรู้วา่ตนเองตัง้ครรภ์ด้วยซํา้ 

 สปัดาห์ที ่1: ไข่ท่ีได้รับการผสมฝังติดกบัผนงัของมดลกู 

 สปัดาห์ที ่2: ร่างสิง่มีชีวิตขนาดเลก็เร่ิมสง่สญัญาณทางฮอร์โมนไปยงัมารดา 

 สปัดาห์ที ่3: ใจเร่ิมเต้น สมองเร่ิมก่อตวัและเร่ิมสง่กระแสประสาทไปยงัร่างกาย หากทารกนีไ้ด้อยู่นอกครรภ์แล้ว ก็จะถือ

เป็นผู้ มีชีวิตตามกฎหมายเพราะมีหวัใจและสมอง 

 สปัดาห์ที ่4: ขาและแขนก่อตวัขึน้ 

 เดือนที่ 2: หภูายในเร่ิมก่อตวั สามารถจบัการเคล่ือนไหวร่างกายอนัเบาบางได้ ตวัอ่อนว่ายไปมาและตอบสนองต่อการ

สมัผสั ทกุสิง่นีแ้สดงให้เหน็วา่ระบบประสาทเจริญขึน้ถงึจดุท่ีทารกสามารถรู้ถงึความเจ็บปวดได้ 

 เดือนที่ 3: ทารกนอนและต่ืน ทารก “หายใจ” ด่ืมและขบัถ่ายของเหลวในถงุนํา้คร่ํา ทารกสามารถแยกรสชาติได้ เส้นเสี

สมบรูณ์ ทารกสามารถร้องได้ถ้ามีอากาศ ลายนิว้มือสมบรูณ์ ถือเป็นบคุคลตามกฎหมายได้ 

 เดือนที ่4: ลกัษณะใบหน้าชดัเจน ทารกเร่ิมดดูนิว้มือของตนเองเป็นปกติ 

 เดือนที ่5-6: ทารกสะอกึ แตะ ชกและจําเสียงของมารดาได้ ทารกมีตําแหน่งท่ีชอบ 

 เดือนที่ 7-9: ในเวลานี ้ทารกมองเห็น ได้ยิน ชิมรสและสมัผสัได้อย่างสมบูรณ์ ทารกรู้การเคล่ือนไหวของตนเอง การต่ืน

และการนอนหลบั และการถ่ายของเหลว ทารกทราบถึงความรู้สึกและอารมณ์ของมารดา ก่อนท่ีจะออกจากครรภ์ ทารกจะมี

ประสบการณ์มนษุย์มากมาย และเก็บสิง่เหลา่นีไ้ว้ในสมองเพ่ือช่วยเหลือในอนาคต 

 

วิธีการทาํแท้ง 
 ในอเมริกา มีวิธีการทําแท้งท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนัอยู ่5 วิธี5 มีการใช้สองวิธีแรกมากกวา่ 95% จากการทําแท้งทัง้หมด 

(1) การขดมดลกู ู  (D&C) ผู้ ทําแท้งจะใช้เคร่ืองมือขูดเหมือนจอบขนาดเล็กเพ่ือขูดผนังมดลกู การกระทําเช่นนีจ้ะตัด

ร่างกายของทารกออกเป็นชิน้ๆ พยาบาลจะเอาชิน้สว่นร่างกายมาประกอบกนัเพ่ือให้แน่ใจวา่ไมมี่สว่นใดเหลืออยูใ่นมดลกู 
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(2) การดดู  ผู้ ทําแท้งจะใช้ท่อดดูเพ่ือดดูทารกมาใส่โหล เพ่ือท่ีจะฉีกร่างออกเป็นชิน้ๆ ในการประชมุของกลุ่ม Right to 

Life เม่ือเร็วๆ นี ้หมอเบอร์นาร์ด นาธานสนั ซึง่เคยเป็นผู้ ทําแท้งมาก่อนแสดงภาพยนตร์วิธีนี ้ภาพยนตร์ใช้เทคนิคโซโนกราฟิกและ

แสดง “โครงร่างของเดก็ในครรภ์เซไปมาเพ่ือตอ่ต้านกบัเคร่ืองมือดดูก่อนท่ีเคร่ืองจะทําให้หวัขาดออก” 6  

(3) การฉีดน้ําเกลือ ผู้ ทําแท้งใช้เข็มยาวเพ่ือฉีดสารละลายเกลือท่ีมีความแรงเข้าไปในของเหลวในถงุนํา้คร่ําโดยตรง เดก็

กลืนและ “หายใจ” เกลือซึ่งเป็นพิษและทําให้แสบ ประมาณหนึ่งวนัหลงัจากนัน้ เด็กท่ีเห่ียวย่นจะถูกขับออกจากครรภ์ บางครัง้

ทารกจะยงัมีชีวิตอยูใ่นขัน้ตอนนีแ้ละเกิดมาโดยยงัมีชีวิตแตมี่ลกัษณะทางกายท่ีผิดปกติ 

(4) การผ่าเข้าไปในมดลกหรือการผ่าผนงัช่องทู้ องและมดลกเพือ่เอาทารกในครรภ์ออกู  วิธีนีใ้ช้กนัเป็นส่วนใหญ่ในช่วง

สามเดือนสดุท้าย ผู้ ทําแท้งจะเอาทารกออกโดยการผา่ตดั เหมือนเช่นในการคลอดแบบผา่ช่องท้อง ยกเว้นวา่ทารกจะเสียชีวิต 

(5) การใช้ยาพวกพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ผู้ ทําแท้งใช้สารท่ีเหมือนกบัฮอร์โมนเพ่ือบงัคบัครรภ์ซึ่งก่อให้เกิด

การหดตวัอยา่งแรงซึง่ผลกัทารกออกมาก่อนถงึเวลา 

 เม่ือใช้สองวิธีหลงันี ้บางครัง้ ทารกจะเกิดมาโดยยงัมีชีวิตอยู ่ทําให้เป็นท่ีน่าตกใจแก่ทกุคนท่ีมีสว่นร่วมในเร่ืองนี ้ทารกจึง

มีสิทธิอย่างถกูต้องใ์ นการมีชีวิตอยู่ แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพียงเล็กน้อย และเสียชีวิตลงไม่นานหลงัจากนัน้ 

ในบางกรณี ผู้ ทําแท้งฆ่าทารกโดยไม่ใสใ่จหรือโดยการกระทําโดยตรง แม้ว่าจะเป็นการฆ่าอย่างไม่ตัง้ใจหรือการฆ่าตามกฎหมาย 

หมอสามารถฆา่ทารกได้อยา่งถกูต้องในขณะท่ียงัอยูใ่นครรภ์ แตเ่ป็นการผิดกฎหมายท่ีจะฆา่เม่ือทารกออกมานอกครรภ์แล้ว 

 

การทาํแท้งบางอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 เหตผุลท่ีอ้างกนัเพ่ือทําแท้ง เช่น เพ่ือช่วยชีวิตของมารดา เพราะเด็กอาจพิการ เพราะการถกูข่มขืน และการมีเพศสมัพนัธ์

กบับุคคลร่วมสายโลหิต อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านีถื้อเป็นเพียง 3 % ของการทําแท้งทัง้หมด อีก 97% ท่ีเหลือมีสาเหตุจากความ

สะดวกและปัญหาการเงิน7 ผู้ ท่ีสนับสนุนการทําแท้งแก้ตัวสําหรับ 97% นัน้ โดยโต้แย้งว่า (1) ผู้หญิงควรจะสามารถควบคุม

ร่างกายของตนได้อย่างแท้จริง และ (2) ทกุคนจะทนทกุข์ถ้าเด็กเกิดมาในครอบครัวท่ีไม่มีการเตรียมพร้อมทางอารมณ์และการเงิน 

อยา่งไรก็ตาม เวลาในการตดัสนิใจสิง่เหลา่นีคื้อเม่ือตดัสินใจแต่งงานและเม่ือมีเพศสมัพนัธ์ ทางออกคือการคมุกําเนิด ไม่ใช่การทํา

แท้ง มารดาเต็มใจให้สิทธิของตน์ เป็นรองสิทธิของลกูเธอเม่ือเธออนุญาตให้ตวัเองตัง้ครรภ์์  การยกเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมเป็น

ทางเลือกสําหรับผู้ ท่ีไม่ต้องการลกู ประเด็นท่ีแท้จริงคือความสะดวก มารดาไม่ต้องการท่ีจะตัง้ครรภ์ต่อไปในเดือนท่ีเหลือ เหตผุล

เร่ืองความสะดวกไม่อาจสําคญักว่าชีวิตมนษุย์ได้ ถ้าเหตผุลนีเ้ป็นข้ออ้างสําหรับการทําแท้ง แล้วจะไม่เป็นข้ออ้างสําหรับการฆ่า

ทารกหรือ 

 แล้วถ้าเด็กอาจพิการทางร่างกายหรือสมองจะเป็นอย่าง เราต้องยืนยนัว่าชีวิตมนษุย์ทกุคนมีค่า บุคคลท่ีพิการสามารถ

เพลิดเพลินกับชีวิตได้มากเท่าๆ กับคนอ่ืนๆ มิฉะนัน้แล้ว เหตุผลนีจ้ะเป็นข้ออ้างในการฆ่าผู้ ใหญ่ท่ีพิการ เม่ือมีการปฏิสนธิ การ

ตดัสินใจไม่ได้เป็นการตดัสินใจของเรา แต่เป็นของพระเจ้า หลายครัง้ หมอประเมินค่าปัญหาสขุภาพของเด็กท่ียงัไม่เกิดสงูเกินไป

อยา่งมาก เราจะทําแท้งชีวิตท่ีมีประโยชน์ต่อไปในอนาคตซึง่เป็นสิ่งท่ีเรายงัไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนัน้หรือในเม่ือธรรมชาติไม่ได้เลือก

เช่นนัน้โดยการแท้งตามธรรมชาติ 

 แล้วในกรณีการถกูข่มขืนและการมีเพศสมัพนัธ์กบับคุคลร่วมสายโลหิตเป็นอยา่งไร สถานการณ์เช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีลําบาก แต่

ถ้าเด็กท่ียงัไม่เกิดเป็นมนษุย์จริงๆ แล้ว เราจะสามารถฆ่าเด็กนัน้เพราะความบาปของพ่อเด็กได้หรือ ถ้าเหย่ือของการข่มขืนแจ้งต่อ

แพทย์ในทนัที เธอก็จะสามารถป้องกนัการตัง้ครรภ์ได้เกือบจะแน่นอน เราสามารถฆา่ทารกท่ียงัไมเ่กิดเพราะมารดาของทารกนัน้ไม่

รู้เร่ืองและไม่ดําเนินการอย่างเหมาะสมอย่างนัน้หรือ เด็กนัน้เป็นผลของความบาป แต่เราสามารถฆ่าเด็กท่ีปฏิสนธิจากการท่ีไม่

แตง่งานด้วยเหตผุลด้วยกนัหรือ เหย่ือข่มขืนไม่สมควรได้รับสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัเธอ แต่เราสามารถทําให้สถานการณ์ของเธอง่ายขึน้โดย

ฆ่าบคุคลท่ีสามซึ่งไร้ผิดได้หรือ สมมติว่าผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วถกูผู้ชายอีกเชือ้ชาติหนึ่งข่มขืน และเกิดตัง้ครรภ์ขึน้ สมมติว่าเธอคิด

ว่าเด็กนัน้เป็นผลจากการแต่งงานนของเธอ แต่เม่ือเด็กเกิดมาทําให้ทราบว่าไม่ใช่ ถ้าเราสามารถอ้างเหตผุลในการทําแท้งเพราะ
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การถกูข่มขืน เราสามารถอ้างเหตผุลในการฆ่าเด็กได้ในสถานการณ์นีห้รือ เม่ือพิจารณาถึงปัญหาทางศีลธรรมเหล่านีท้ัง้หมด ดู

เหมือนวา่สมควรท่ีเหย่ือข่มขืนหรือการมีเพศสมัพนัธ์ในครอบครัวให้เดก็เกิดมา และยกให้เป็นบตุรบญุธรรม แทนท่ีจะทําแท้ง 

 ท้ายท่ีสดุ เราสามารถอนญุาตให้มีการทําแท้งเพ่ือช่วยชีวิตของมารดาหรือ ประการแรก เราควรพึง่นํา้พระทยัของพระเจ้าใ

การรักษาและช่วยเหลือหญิงท่ีบริสทุธิใน์ การให้กําเนิดบตุร (1ทิโมธี 2:15) อย่างไรก็ตาม ถ้าชีวิตของมารดาอยู่ในความเสี่ยงจริงๆ 

หมอควรจะให้คลอดเร็วขึน้ ในกรณีนี ้ความตัง้ใจไม่ใช่เพ่ือฆ่ามารดาหรือเด็ก แต่ช่วยชีวิตของทัง้สองถ้าเป็นไปได้ ในกรณีท่ีเด็ก

เสียชีวิต ก็จะไมเ่กิดความเส่ียงตอ่ชีวิตของมารดา ทางเลือกไมใ่ช่จะฆา่หรือไมฆ่า่ แตก่ารอนญุาตให้คนหนึง่ตายหรือสองคนตาย 

 สถานการณ์นีเ้ป็นลกัษณะเฉพาะในการตัง้ครรภ์ เพราะไม่มีกรณีอ่ืนใดท่ีชีวิตทางกายของคนสองคนประสานกันใน

ลกัษณะเช่นนี ้ในสมยัของเรา หมอท่ีมีช่ือเสียงมากมายยืนยนัว่าด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์มากมาย ไม่จําเป็นท่ีจะต้องทํา

แท้งเพราะโรคแทรกซ้อนในการตัง้ครรภ์8  

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักร: สงคราม 
 โรแลนด์ เบนทนั กล่าวว่า “ไม่มีนกัเขียนคริสเตียนคนใดก่อนหน้าเวลาของคอนสแตนตินท่ียอมรับการท่ีคริสเตียนมีส่วน

ร่วมในการสงคราม...เหตผุลสําคญัสําหรับการคดัค้านการเข้าร่วมในการสงครามคือความรังเกียจการนองเลือด...คริสตจกัรรังเกียจ

การนองเลือด ดงันัน้ กีฬาการต่อสู้ เป็นสิ่งน่าตําหนิ และคริสเตียนไม่ควรจะชมกีฬานัน้ คริสเตียนไม่สามารถดํารงตําแหน่งท่ีมี

อํานาจในการตดัสนิโทษถงึตายได้” 9 เคนเน็ธ ลาโทเร็ต ยืนยนัว่าไม่มีงานเขียนของคริสเตียนคนใดในช่วงสามศตวรรษแรกเห็นด้วย

การมีสว่นร่วมในการสงคราม10  

 เทอร์ทูเลียนกล่าวว่าพระเจ้า “ทรงออกคําสั่งห้ามการฆ่ามนุษย์ทุกประเภทด้วยบัญชาสําคัญหนึ่งว่า ‘อย่าฆ่าคน’11 

โดยเฉพาะ เขาสรุปวา่การสงครามไมเ่หมาะสมกบัคริสเตียนเลย เขาถามวา่ “ควรท่ีจะถกูต้องหรือท่ีจะใช้ดาบ เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า

ทรงประกาศว่าผู้ ท่ีใช้ดาบก็พินาศด้วยดาบ และบตุรแห่งสนัติสขุควรมีส่วนในสงครามหรือในเม่ือไม่ถกูต้องท่ีจะแม้แต่ดําเนินการ

ฟ้องร้อง” 12  

 The Canons of Hippolytus เขียนไว้ว่า “ไม่สมควรท่ีคริสเตียนจะพกอาวธุ” 13 ฮิปโปไลทสั อ้างนิสยัของอคัรทตูในการ

ต่อต้านการฆ่าทุกประเภท สําหรับผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้า เขากล่าวว่า “ทหารในบ้านเมืองต้องได้รับการสอนไม่ให้ฆ่ามนุษย์ และไม่ทํา

เช่นนัน้เม่ือเขาได้รับคําสัง่ และไมส่าบานตน ถ้าเขาไมเ่ตม็ใจท่ีจะทําตาม เขาต้องถกูปฏิเสธ ผู้บญัชาการในกองทพัหรือเจ้าหน้าท่ีใน

เมืองท่ีมีตําแหน่งต้องลาออกหรือถกูปฏิเสธ” 14  

 เซลซสัซึ่งไม่ได้เช่ือพระเจ้ากล่าวหาคริสเตียนว่าทําลายรัฐ เพราะไม่ยอมไปสงคราม ออไรจนัไม่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาใน

การสร้างสนัติสขุนี ้แต่โต้แย้งว่าถ้าทกุคนกลายเป็นคริสเตียนแล้ว สงครามก็ไม่จําเป็นต้องมี “ถ้าชาวโรมทกุคน...มีความเช่ือคริส

เตียน พวกเขาจะเอาชนะศตัรูของตนได้เม่ืออธิษฐาน หรือเขาไมต้่องทําสงครามเลย เพราะได้รับการปกป้องด้วยอํานาจของพระเจ้า

ซึง่สญัญาว่าจะรักษาเมืองห้าเมืองเพราะคนท่ีชอบธรรมห้าสิบคน...เม่ือพระเจ้าทรงอนญุาตให้ผู้ทดสอบเราข่มเหงเรา เราก็ต้องถกู

ข่มเหง และเม่ือพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็นอิสระจากความทนทกุข์ แม้ในทา่มกลางโลกท่ีเกลียดชงัเรา เราเพลิดเพลินกบัสนัติสขุ

ท่ีอศัจรรย์ โดยไว้วางใจในการปกป้องของพระองค์ผู้ซึง่กลา่ววา่ ‘จงช่ืนใจเถิด เพราะวา่เราได้ชนะโลกแล้ว’ “15 

 เซลซสักระตุ้นให้คริสเตียนช่วยกษัตริย์โดยไปสงคราม ออไรจนัตอบว่าคริสเตียนต่อสู้ทางฝ่ายวิญญาณเพ่ือกษัตริย์ด้วย

การอธิษฐาน “และด้วยคําอธิษฐานของเรา เม่ือเราเอาชนะผีมารทัง้หลายท่ีก่อให้เกิดสงครามและนําไปสูก่ารละเมิดคําสาบาน และ

รบกวนความสงบสุข เรามีประโยชน์แก่กษัตริย์ทัง้หลายในวิธีนีม้ากกว่าผู้ ท่ีไปยังสนามรบเพ่ือต่อสู้ เพ่ือกษัตริย์...เราไม่ได้ต่อสู้

ภายใต้เขาแม้ว่าเขาจะต้องการเช่นนัน้ แต่เราต่อสู้ เพ่ือเขา โดยก่อให้เกิดกองทพัพิเศษ อนัเป็นกองทพัท่ีมีศรัทธาอนัแรงกล้า โดย

การให้คําอธิษฐานของเราแก่พระเจ้า” 16  

 แล็คทานทิอสัเขียนว่า “เพราะเม่ือพระเจ้าทรงห้ามเราไม่ให้ฆ่า พระองค์ไม่เพียงแต่ห้ามเราจากการทําการรุนแรงทาง

ร่างกายต่อผู้ อ่ืนเท่านัน้ อนัเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายด้วย แต่พระองค์ทรงเตือนเราไม่ให้ทําสิ่งเหล่านัน้ซึ่งมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งถูกต้อง 
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ดงันัน้ [สิ่งนี]้ จึงไม่ถกูต้องท่ีมนษุย์ผู้ชอบธรรมจะมีส่วนร่วมในการสงคราม...ดงันัน้ด้วยบญัชาของพระเจ้านี ้จะต้องไม่มีข้อยกเว้น

เลย แตเ่ป็นการไมถ่กูต้องเสมอท่ีจะฆา่มนษุย์” 17  

 ในยคุกลาง กลุ่มวอลเดนเชียนคดัค้านการฆ่ามนษุย์ทกุประเภท ในระหว่างการปฏิรูป กลุ่มอนาแบ๊บติสต์ไม่ยอมทํางาน

ในกองทพัด้วยเหตุผลว่าการฆ่าชีวิตมนษุย์เป็นความบาป กลุ่มเมนโนไนต์และฮัตเทอร์ไรต์ในปัจจุบนัจึงเป็นผู้ รักสงบ ในทํานอง

เดียวกัน เควกเกอร์เป็นผู้ รักสงบ ชาวเพ็นเทคอสต์ยคุแรกเป็นผู้ รักสงบ โดยหลายคนไม่ยอมรับการทํางานในกองทพัทกุประเภท 

คณะแอสเซมบลีส์ออฟก๊อดไม่เห็นด้วยกบัการทํางานในกองทพัในตอนต้น แต่ตอนนีป้ล่อยให้เป็นการตดัสินใจของตวับคุคล สห

คริสตจกัรเพน็เทคอสต์ไมต่อ่ต้านการทํางานในกองทพัท่ีไมต้่องตอ่สู้ แตค่ดัค้านการฆา่ทกุประเภท 

 หลกัความเช่ือของ UPC กล่าวว่า “เราเช่ือและแปล [พระคมัภีร์] เพ่ือหมายความว่า คริสเตียนจะต้องไม่ทําให้โลหิตตก 

หรือฆ่าชีวิตมนษุย์ ดงันัน้ เราแนะนําให้ปฏิบติัหน้าท่ีทกุประการของพลเมืองท่ีดี แต่ขอประกาศไม่เห็นด้วยกบัการทําหน้าท่ีในการ

ต่อสู้ ในสงคราม การต่อต้านโดยใช้อาวธุ การทําลายทรัพย์สิน การช่วยหรือสนบัสนนุหรือลงมือทําลายชีวิตมนษุย์...เราเช่ือว่าเรา

สามารถรรับใช้รัฐบาลของเราได้ในงานท่ีไมต้่องตอ่สู้บางอยา่ง แตไ่มใ่ช่การพกอาวธุ” 18  

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักร: การทาํแท้ง 
 ลาโทเร็ตกลา่ววา่ผู้ นําคริสตจกัรยคุแรกกลา่วโทษการทําแท้งโดยทัว่ไป19  

 อเธ็นเนกอรัส เขียนว่า “ผู้หญิงเหลา่นีท่ี้ใช้ยาเพ่ือทําแท้งทําการฆาตกรรม และจะต้องรับผิดชอบในการทําแท้งนัน้ต่อพระ

เจ้า... [เรา] ถือวา่ตวัออ่นในครรภ์เป็นสิง่ท่ีมีชีวิตท่ีถกูสร้างขึน้ ดงันัน้จงึเป็นสิง่ท่ีอยูใ่นการดแูลของพระเจ้า” 20  

 ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้ากล่าวหาว่าคริสเตียนฆ่าและกินเด็กในพิธีกรรมลบั เทอร์ทูเลียนโต้กลบัว่า “การฆ่าเป็นสิ่งท่ีถูกห้าม

ตลอดไป เราจะไม่ทําลายแม้แต่ตวัอ่อนในครรภ์...ในการขดัขวางการเกิดเป็นการฆ่ามนษุย์โดยเร็วขึน้เท่านัน้ ไม่สําคญัว่าท่านเอา

ชีวิตท่ีเกิดมา หรือทําลายผู้ ท่ีกําลงัจะเกิด...จงละอายใจในวิถีทางท่ีชัว่ของทา่นตอ่หน้าคริสเตียนผู้ซึง่ไมแ่ม้แตจ่ะกินเลือดของสตัว์ใน

มือ้อาหารท่ีง่ายและเป็นธรรมชาติ ผู้ หลีกเล่ียงจากสิ่งท่ีถูกรัดคอ...ท่านทดลองคริสเตียนด้วยไส้กรอกเลือด เพียงเพราะท่าน

ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่สิง่ท่ีทา่นพยายามให้พวกเขากระทําเป็นสิง่ท่ีพวกเขาถือวา่ไม่ถกูต้อง และไม่สมเหตสุมผลท่ีจะเช่ือว่าผู้ ท่ีท่าน

พยายามชกัจงูซึง่ขยะแขยงความคิดในการชิมเลือดของววัจะกระหายเลือดของมนษุย์” 21  

 ไมนซูิอสั ฟิลิกซ์ เขียนว่า มีผู้หญิงบางคนท่ีดบัชีวิตมนษุย์ในอนาคตในท้องของตนเองด้วยการด่ืมยา เป็นผู้ฆ่าญาติสนิท

ของตน ก่อนท่ีจะเกิดออกมา...สําหรับเรา เป็นสิ่งไม่ถกูต้องท่ีจะดหูรือได้ยินเก่ียวกับการฆ่าคน และเราไม่เพียงแต่ไม่ทําให้เลือด

มนษุย์ไหลเทา่นัน้ แตเ่รายงัไมใ่ช้แม้แตเ่ลือดสตัว์ในอาหารของเรา”22 

 Constitutions of the Holy Apostles เขียนไว้วา่ “อยา่ฆา่ลกูของทา่นโดยการทําแท้ง หรือฆา่ลกูท่ีเกิดมา” 23  

 คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกในปัจจุบนัคดัค้านการทําแท้งอย่างมาก แม้ในกรณีการถูกข่มขืน อนัตรายต่อชีวิตของมารดา 

และการก่อตัวของเด็กท่ียังไม่เกิดอย่างผิดปกติ คริสตจักรโปรเตสแตนต์เสรีนิยมส่วนใหญ่อนุญาตให้ทําแท้งได้ ในขณะท่ี

โปรเตสแตนต์ท่ีระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธิยงัคง์ ตอ่ต้านการทําแท้งอยู ่

 การทําแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมายเกือบจะตลอดทัง้ประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ ในปี 1967 รัฐโคโลราโดเป็นรัฐแรกท่ีอนญุาต

ให้มีการทําแท้งตามคําขอเน่ืองจากอนัตรายร้ายแรงต่อสขุภาพกายหรือจิตของมารดา การข่มขืน การมีเพศสมัพนัธ์กบับคุคลร่วม

สายโลหิต หรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความพิการร้ายแรง24 ในปี 1973 ศาลฎีกายกเลิกกฎหมายทัง้หมดท่ีห้ามการทําแท้งโดย

เด็ดขาด ในปี 1974 ปีแรกท่ีให้มีการทําแท้งได้ตามกฎหมาย มีการทําแท้งเกือบ 900,000 ครัง้ในสหรัฐฯ25 U.S. News & World 

Report รายงานว่ามีการทําแท้งตามกฎหมายมากกว่า 1,500,000 ครัง้ในปี 1980 ตามจริงแล้ว มีเด็กท่ียงัไม่ได้เกิดนบัล้านๆ คน

เสียชีวิตจากการทําแท้ง ตามสถิติแล้ว สถานท่ีซึง่อนัตรายท่ีสดุสําหรับเดก็คือในครรภ์ของมารดา 
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บทสรุป 
 ในหลายทาง สังคมของเรากําลังเสียความเข้าใจเก่ียวกับความศักดิสิทธิของชีวิตมนุษย์์ ์  การทําแท้งกลายเป็นเร่ือง
ธรรมดา คนทัง้หลายทําให้เด็กท่ีถกูทําแท้งซึง่ยงัมีชีวิตอยู่นอกครรภ์หายใจไม่ออกหรืออดอาหารตาย การสงครามเป็นลกัษณะของ
โลกเรา ความรุนแรงเป็นหวัข้อท่ีนิยมสําหรับโทรทศัน์และภาพยนตร์ และผู้ชมชอบ ส่ือมวลชนแสดงภาพโหดร้ายของสงคราม การ
ก่อการร้าย อาชญากรรมและอบุติัเหตอุยู่เสมอ นกัศาสนศาสตร์หลายคนสนบัสนนุการกบฏรุนแรงและการก่อการร้ายเพ่ือเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมในการได้รับความยติุธรรมและความเสมอภาคของสงัคมท่ีมากขึน้ ประเทศส่วนใหญ่ใช้การฆาตกรรมเพ่ือทําให้ความ
แตกต่างทางการเมืองหยุดลงและยอมรับสงครามท่ีก้าวร้าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระหว่างประเทศ โดยทั่วไป โลกของเรา
ยอมรับความรุนแรงและการนองเลือดเป็นวิธีท่ีถกูต้องตามกฎหมายเพ่ือโฆษณาประเด็นต่างๆ แก้ไขความแตกต่างทางความคิด 
และยืนยนัสทิธิ 
 เม่ือเร็วๆ นี ้มีสิ่งแสดงถึงคณุค่าท่ีสงัคมให้กบัชีวิตของมนษุย์ลดลงหลายอย่าง ในเมืองบลมูม่ิงตนั รัฐอินเดียนา “เด็กท่ี
เป็นโรคดาวน์ซินโดรม๑๖อดตายในโรงพยาบาลหลังจากหมอ พ่อแม่ และศาลรัฐเห็นพ้องว่าไม่ควรให้การรักษาใดๆ” 26 ผู้ เป็น
อมัพาตทางสมองฟ้องร้องเพ่ือบงัคบัเจ้าหน้าท่ีดแูลสขุภาพให้ปลอ่ยให้เธอฆา่ตวัตายโดยการอดอาหาร ดีท่ีศาลไม่อนญุาต ผู้ว่าการ
รัฐของสหรัฐฯ คนหนึง่กลา่วว่าผู้อาวโุสมีหน้าท่ีฆ่าตวัตายเพ่ือท่ีคนรุ่นต่อมาจะไม่มีปัญหาภาระทางการเงิน The World Council of 
Churches (สภาคริสตจกัรโลก) ให้การช่วยเหลือทางการเงินให้แก่กองทพั “อิสรภาพ” ท่ีมุ่งมัน่ต่อความรุนแรง ผู้ชนะรางวลัโนเบล
คนหนึง่สนบัสนนุไมใ่ห้ถือวา่ทารกเป็นมนษุย์จนกว่าจะผ่านไปหลายวนัหลงัจากเกิด เพ่ือท่ีเด็กท่ีพิการจะถกูฆ่าได้อย่างถกูต้องตาม
กฎหมาย ถ้อยแถลง Humanist Manifesto ยอมรับสทิธิในการ์ ฆา่ตวัตาย 
 เราสงสยัวา่พวกนาซีสามารถฆ่าชาวยิวหกล้านคนได้อย่างไร และชาติท่ีมีประชากร “คริสเตียน” ท่ีเจริญแล้วอนญุาตให้มี

อาชญากรรมเช่นนัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร แต่เม่ือเราเฉ่ือยชาต่อความรุนแรงและการฆ่ากนั เรากําลงักําหนดให้ตนเองอยู่ในตําแหน่งท่ี

สงัคมของเราสามารถยอมรับอาชญากรรมดงักลา่วในทํานองเดียวกนั เราได้ยอมรับการฆ่าทารกท่ียงัไม่ได้เกิดมากกว่าหนึ่งล้านคน

ตอ่ปี ความคิดเช่นนีจ้ะขยายออกไปเพ่ือเป็นการแก้ตวัสําหรับการฆา่ทารก การทําให้ตายอยา่งสงบ (“การุณฆาต”) การฆ่าคนพิการ 

การฆา่ผู้สงูอาย ุหรือการช่วยคนอ่ืนท่ีต้องการฆา่ตวัตายหรือ แล้วจดุสิน้สดุจะอยูท่ี่ไหน 

 พระเยซคูริสต์จะทรงทําอยา่งไร พระคริสต์จะทําแท้งหรือไม ่พระคริสต์จะผ่าเอาเด็กท่ียงัไม่เกิดออกมาและโยนลงไปในถงั

ขยะหรือ พระคริสต์จะยิงคนปล้นชิงทรัพย์หรือ พระคริสต์จะเป็นมือปืนดกัยิงในกองทพัหรือไม ่พระคริสต์จะฝังระเบิดหรือเปลา่ พระ

คริสต์จะเปิดสวิตซ์เก้าอีไ้ฟฟ้าหรือไม่ พระคริสต์จะอยู่ในทีมมือปืนหรือเปล่า ถ้าพระองค์จะไม่ทรงกระทําเช่นนัน้แล้ว เราก็ไม่

สามารถทําเช่นนัน้ได้เหมือนกนั ทางออกของคริสเตียนคือยืนยนัความศกัดิสิทธิของ์ ์ ชีวิตมนษุย์คนหนึ่งมากจนเราจะไม่ตัง้ใจเอา

ชีวิตมนษุย์ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม 

                                                           
๑๖ โรคปัญญาอ่อน เน่ืองจากความผิดปกติของโครโมโซม 
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13 โหราศาสตร์ 
 

 “อย่าเอาอย่างบรรดาประชาชาติ หรืออย่าคร้ามกลวัเพราะหมายสําคญัของท้องฟ้า ตามที่บรรดาประชาชาติคร้ามกลวั

นัน้ เพราะธรรมเนียมของชนชาติทัง้หลายก็เท็จ” (เยเรมีย์ 10:2-3) 

 

ความหมาย 
 โหราศาสตร์คือ “การทํานายซึ่งถือว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อการกระทําของมนุษย์ และทํานายปรากฏการณ์บนโลกโดย

อาศยัการโคจรและตําแหน่งของดวงดาว” 1 การทํานายคือ “เลห์่เหล่ียมหรือการปฏิบติัท่ีพยายามคาดการณ์หรือมองเหตกุารณ์ใน

อนาคตหรือค้นพบความรู้ท่ีซอ่นไว้ โดยปกติด้วยการสงัหรณ์หรือด้วย...พลงัเหนือธรรมชาติ” เวทมนตร์คือ “การใช้อํานาจอนัมาจาก

การช่วยเหลือหรือการควบคมุของวิญญาณชัว่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือการทํานาย” ในขณะท่ีการถือวิทยาคมคือ “การกระทําหรือ

ตวัอยา่งของการใช้เวทมนตร์” 

 

คาํสอนตามพระคัมภร์ีเก่ียวกับโหราศาสตร์ 
 พระคมัภีร์ต่อต้านการใช้วิทยาคม เวทมนตร์และคาถาอาคมทกุรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการบอกอนาคตและการทํานายด้วย 

(คาถาอาคม [ในภาษาองักฤษใช้คําว่า magic ซึง่มีความหมายเหมือนกบัการเลน่กล] ในท่ีนี ้เราหมายถึงการปฏิบติัของผู้ ท่ีไม่เช่ือ

พระเจ้าและเป็นของผีมาร ไม่ใช่ความคล่องแคล่วในการใช้มือ การลวงตา หรือกลอ่ืนๆ ท่ีแสดงเพ่ือความบนัเทิงเท่านัน้) การห้าม

ตามพระคมัภีร์นีร้วมถงึโหราศาสตร์ เน่ืองจากโหราศาสตร์เป็นการทํานายประเภทหนึง่ 

 การถือวิทยาคมเป็นงานของเนือ้หนงัซึ่งนําไปสู่การแช่งสาป (กาลาเทีย 5:19-21) คนใช้เวทมนตร์ทกุคนจะได้รับมรดกใน

บึงไฟ (วิวรณ์ 21:8) เปาโลไล่วิญญาณชั่วแห่งการทํานายท่ีสิงอยู่ในผู้หญิงคนหนึ่งในฟิลิปปีออกไป และคําเทศนาพระกิตติคุณ

บนัดาลใจให้มีการเผาตําราเวทมนตร์คาถาจํานวนมากในเอเฟซสั (กิจการ 16:16-18; 19:18-20) 

 เฉลยธรรมบญัญัติ 18:9-12 กล่าวว่า “เม่ือท่านทัง้หลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่

ท่าน ท่านอย่าเรียนรู้ท่ีจะกระทําสิ่งพึงรังเกียจตามประชาชาติเหล่านัน้ อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชาย หรือ

บตุรหญิงของเขาลยุไฟ อยา่ให้ผู้ใดเป็นคนทํานาย เป็นหมอด ูเป็นหมอจบัยามดเูหตกุารณ์ หรือเป็นนกัวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคน

ทรง เป็นพอ่มด แมม่ด หรือเป็นหมอพราย ผู้ใดท่ีกระทําอยา่งนีย้อ่มเป็นท่ีรังเกียจแตพ่ระเจ้า เพราะกระทําสิ่งพงึรังเกียจเหลา่นี ้พระ

เยโฮวาห์พระเจ้าของทา่นทัง้หลาย จงึทรงขบัไลเ่ขาเสียจากทา่น” (NIV) 

 ในเยเรมีย์ 10 องค์พระผู้ เป็นเจ้าบอกกับประชากรของพระองค์ไม่ให้เอาอย่างคนต่างชาติ พระองค์ทรงออกคําสัง่แก่

อิสราเอลโดยเฉพาะไมใ่ห้สนใจหมายสําคญัของท้องฟ้าหรือนมสัการรูปเคารพ 

 ในอิสยาห์ 47 พระเจ้าทรงกลา่วโทษการถือวิทยาคมทกุรูปแบบ โดยรวมถึงการทํานายด้วยโหราศาสตร์อย่างแน่นอน บท

นีบ้รรยายถึงการล่มสลายของบาบิโลน เมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัโหราศาสตร์ นกัวิทยาคม และผู้ ทํานาย “เจ้ารู้สึกมัน่อยู่ในความ

อธรรมของเจ้า เจ้าว่า ‘ไม่มีผู้ ใดเห็นข้า’ สติปัญญาของเจ้าและความรู้ของเจ้า ทําให้เจ้าเจ่ินไป และเจ้าจึงว่าในใจของเจ้าว่า ‘ข้าน่ี

แหละ และไมมี่ผู้ใดอ่ืนอีก’ แตค่วามชัว่ร้ายจะมาเหนือเจ้า ซึง่เจ้าจะปัดเป่าไม่ได้ ภยัพิบติัจะตกเหนือเจ้า ซึง่เจ้าจะไม่สามารถคลาด

แคล้ว และความพินาศจะมาถงึเจ้าทนัทีทนัใด ซึง่เจ้าไมรู้่เร่ืองเลย จงตัง้มัน่อยู่ในเวทมนตร์ของเจ้าและวิทยาคมเป็นอนัมากของเจ้า 

ซึง่เจ้าทํามาหนกันกัหนาตัง้แตส่าวๆ ชะรอยเจ้าจะสําเร็จได้ ชะรอยเจ้าจะดลใจให้สยดสยองได้ เจ้าเหน็ดเหน่ือยกบัท่ีปรึกษาเป็นอนั

มากของเจ้า ให้เขาลกุขึน้ออกมาและช่วยเจ้าให้รอด คือบรรดาผู้ ท่ีแบง่ฟ้าสวรรค์ และเพง่ดดูวงดาว ผู้ซึง่ทํานายให้เจ้าในวนัขึน้ค่ํา ว่

จะเกิดอะไรขึน้แก่เจ้า ดเูถิด เขาจะเป็นเหมือนตอข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะช่วยกู้ตวัเขาเอง จากกําลงัของเปลวเพลิงไม่ได้ น่ี

ไม่ใช่ถ่านท่ีจะให้ใครอุ่น ไม่ใช่ไฟท่ีจะให้ใครผิง บรรดาท่ีเจ้าทํางานด้วยกนันัน้จะเป็นเช่นนีแ้ก่เจ้า ผู้ซึ่งค้ามากบัเจ้าตัง้แต่สาวๆ เขา

ตา่งจะพเนจรไปมาในทางของเขาเอง ไมมี่ผู้ใดจะช่วยเจ้าให้รอดได้” (อิสยาห์ 47:10-15, NIV)  
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 หนงัสือดาเนียลยงัแสดงถึงความล้มเหลวของการใช้เวทมตร์ของบาบิโลนด้วย นกัโหราศาสตร์ คนใช้เวทมนตร์อาคมและ

ผู้ ทํานายไมอ่าจเข้าใจหรือเปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้แก่กษัตริย์บาบิโลนได้ (ดาเนียล 2:27; 5:15) 

 โยบประกาศความบริสทุธ์ิของเขาในการไม่นมสัการดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ (โยบ 31:26) กษัตริย์โยสิยาห์กําจดัการ

นมสัการดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาว ดาวเคาระห์และดาวฤกษ์ต่างๆ (2พงศ์กษัตริย์ 23:5) ความบาปอย่างหนึ่งของอิสราเอล

คือการนมสัการดวงดาว (อาโมส 5:26; กิจการ 7:43) 

 

วิทยาศาสตร์ที่ไม่ถกต้องู  
 โหราศาสตร์มีพืน้ฐานจากความเข้าใจท่ีไม่ถกูต้องเก่ียวกบัจกัรวาลจากมมุมองของวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริง ดงัท่ีแสดงให้

เหน็ดงัตอ่ไปนี ้

∗ ระบบโหราศาสตร์เช่ือว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก คําทํานายขึน้อยู่กบักลุ่มดาวท่ีปรากฏบนทางโคจรของดวงอาทิตย์ท่ี

คาดว่าโคจรไปรอบโลก อย่างไรก็ตาม ตอนนีเ้รารู้แล้วว่าโลกหมนุรอบดวงอาทิตย์ และรู้ว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เดินทางจากกลุ่มดาว

หนึง่ไปยงัอีกกลุม่ดาวหนึง่ 

∗ โลกโอนเอนไปมาไม่เท่ากนัเพราะหมนุรอบแกน ดงันัน้ ในสมยัของเรา ดวงอาทิตย์ดเูหมือนจะเข้าสู่กลุ่มดาวแต่ละกลุ่ม 

หนึ่งเดือนก่อนท่ีเคยเป็นตามตารางโหราศาสตร์ท่ีสร้างขึน้หลายศตวรรษมาแล้ว แม้ว่าโหราศาสตร์จะใช้ประโยชน์ได้จริง ดวงของ

บคุคลคนหนึง่จะต้องเป็นหนึง่เดือนก่อนหน้าท่ีนกัโหราศาสตร์กลา่วไว้ แตค่นทัง้หลายกลบัอ้างวา่ สิง่ตา่งๆ เป็นจริงตามดวงของตน 

∗ มีการค้นพบดวงดาวนับพนัๆ ดวงเพิ่มเติมจากเม่ือมีการคิดค้นโหราศาสตร์ แต่โหราศาสตร์ไม่ได้คํานึงถึงอิทธิพลของ

ดวงดาวเหลา่นี ้

∗ เป็นเวลาหลายสปัดาห์ในปีหนึ่ง ท่ีไม่มีกลุ่มดาวปรากฏบริเวณขัว้โลกเหนือ ชาวสแกนดิเนเวีย ชาวเอสกิโมและชาวไซ

บีเรียเกิดมาโดยท่ีไมมี่กลุม่ดาวบริเวณขัว้โลกเหนือ แสดงวา่คนเหลา่นีไ้มมี่ดวงอยา่งนัน้หรือ 

∗ ศาสนาต่างๆ มีระบบโหราศาสตร์ท่ีขดัแย้งกนั ระบบไหนถกูต้อง ระบบท่ีใช้ในตะวนัตก ระบบท่ีใช้ในตะวนัออก หรือยงัมี

อีก 

∗ พลงัสําคญัของสิ่งหนึ่งในอากาศสง่ผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งคือแรงโน้มถ่วง แต่แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์

ท่ีดงึโลกไว้มีอิทธิพลมากกวา่ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ทัง้หมดรวมกนั 

∗ โหราศาสตร์ขึน้อยู่กบัเวลาเกิด ทัง้นี ้หมายความว่ามารดาสามารถเปล่ียนบุคลิกลกัษณะของลกูได้โดยการเลือกให้ผ่า

ท้องคลอดหรือ ทําไมเวลาในการปฏิสนธิไมมี่ความสําคญัมากกวา่เวลาเกิด (แน่นอนว่า ถ้าเป็นเช่นนี ้จะทําให้โหรทัง้หลายไม่มีงาน 

เพราะไมมี่ใครสามารถระบเุวลาปฏิสนธิได้) 

∗ โหราศาสตร์ไม่รู้ว่าโลกมีทรงกลม ไม่ใช่พืน้ผิวแบนราบ คนสองคนอาจเกิดในเวลาเดียวกนั แต่คนละซีกโลกภายใต้สภาพ

ดาราศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 

 เม่ือพิจารณาถึงพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีไม่ถูกต้องของโหราศาสตร์แล้ว เราจะเห็นคุณค่าในการทํานายท่ีย่ิงใหญ่

โหราศาสตร์ได้อย่างไร คนสว่นใหญ่ถกูโกงและหลอกลวง การบรรยายของโหราศาสตร์มีอยู่ทัว่ไปจนคนท่ีต้องการเช่ือในสิ่งเหลา่นี ้

สามารถหาสิง่ท่ีคล้ายคลงึกบัชีวิตจริงได้ นอกจากนี ้โหราศาสตร์ยงัเป็นการทํานายท่ีทําให้สําเร็จด้วยตนเอง ถ้าบางคนเช่ือดวงของ

ตน เขาจะกระทําตามนัน้ ทศันคติของเขาเก่ียวกบัตวัเองและโลกรอบตวัเขาจะมีสง่ผลอยา่งมากต่อกระทําของเขาและปฏิกิริยาของ

คนอ่ืนตอ่เขา 

 เม่ือนกัโหราศาสตร์ได้ทํานายเหตกุารณ์เฉพาะ พวกเขามกัจะผิด แม้ผู้ ทํานายท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในปัจจบุนัได้ทําการทํานาย

ซึ่งมีการบนัทึกเอาไว้หลายอย่างท่ีไม่สําเร็จตามนัน้ โดยทัว่ไป การทํานายของพวกเขาไม่ถูกต้องไปมากกว่าการเดาท่ีมีหลกัการ 
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พระคมัภีร์กล่าวว่า ถ้าการพยากรณ์ไม่สําเร็จ ผู้พยากรณ์ก็เป็นผู้พยากรณ์เท็จ (เฉลยธรรมบญัญัติ 18:20-22) เรายงัต้องตระหนกั

วา่นกัโหราศาสตร์และคนทํานายอนาคตบางคนกระทําการด้วยอํานาจของซาตาน (กิจการ 16:16-19) 

 

ไม่มีโหราศาสตร์ “จากพระเจ้า” 
 บางคนอ้างว่ามีโหราศาสตร์ท่ีถกูต้องหรือมาจากพระเจ้า และโหราศาสตร์ท่ีไม่ถกูต้องหรือมาจากซาตาน อย่างไรก็ตาม 

ข้ออ้างอิงตามพระคมัภีร์ท่ีเราได้ให้ไว้เช่ือมโยงโหราศาสตร์ทกุอย่างกบัผีมาร และห้ามการเดาหรือทํานายตามโหราศาสตร์ทกุอย่าง 

พระคมัภีร์ไม่ได้เช่ือมโยงโหราศาสตร์กบัพระเจ้าเลย เราไม่สามารถหาท่ีมาของระบบโหราศาสตร์จากพระเจ้าได้ แต่หาท่ีมาจาก

ศาสนาของผู้ ท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้าเทา่นัน้ 

 พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวเพ่ือเป็นแสงสว่าง เป็นสิ่งควบคมุกลางคืนและกลางวนั และเพ่ือเป็น

หมายสําคญั ฤด ูวนัและปี (ปฐมกาล 1:14-18) สิง่เหลา่นีเ้ป็นตวัควบคมุกลางคืนและกลางวนัเพราะนําแสงสว่างเข้ามายงัโลกท่ีมืด 

สิ่งเหล่านีเ้ป็นหมายสําคญัเพราะเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือในการนําทางและหาตําแหน่ง สิ่งเหล่านีก่้อให้เกิดฤด ูวนัและปี เพราะ

กําหนดและแสดงความก้าวหน้าของวนั เดือน ฤด ูและปี ไมมี่ความสําคญัทางโหราศาสตร์ตอ่หน้าท่ีเหลา่นี ้

 สดดีุ 19:1 กล่าวว่า “ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพืน้ฟ้าสําแดงพระหตัถกิจของพระองค์” สดดีุข้อนี ้

กล่าวถึงอํานาจในการสร้างของพระเจ้าดงัท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ด้วยคําพยานของสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้ เราสามารถรู้ได้ว่าพระเจ้า

ทรงมีอยู่และเราสามารถเรียนรู้ได้มากมายเก่ียวกบัลกัษณะและฤทธิอํานาจของพระองค์ ์ “ตัง้แต่เร่ิมสร้างโลกมาแล้ว สภาพท่ีไม่

ปรากฏของพระเจ้านัน้ คือฤทธานภุาพอนัถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชดัในสรรพสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนัน้

เขาทัง้หลายจงึไมมี่ข้อแก้ตวัเลย” (โรม 1:20, NKJV) สดดีุ 19:1 และโรม 1:20 แสดงถงึความจริงท่ีสําคญัเหมือนกนั และจะเป็นการ

บิดเบือนข้อพระคมัภีร์หากพดูวา่ข้อพระคมัภีร์แรกสนบัสนนุโหราศาสตร์ 

 บทเพลงแห่งชัยชนะของเดโบราห์กล่าวว่าดวงดาวในสวรรค์สู้ รบกับศัตรูสิเสรา (ผู้ วินิจฉัย 5:20) เราเช่ือว่าในท่ีนีเ้ป็น

ตวัอย่างการอปุมาท่ีเป็นบทกลอน ถ้าเดโบราห์เช่ือตามนัน้จริงๆ พระคมัภีร์ก็เพียงบนัทึกถึงความเช่ือของเธอ ไม่ใช่ความจริงของ

พระเจ้า บางคนคิดวา่ข้อความนีจ้ริงๆ แล้ว หมายถงึสงครามของทตูสวรรค์ 

 กลุ่มดวงดาวของเบธเลเฮมไม่ได้เก่ียวข้องกับโหราศาสตร์วิเศษ พวกโหราจารย์จากตะวันออกอาจจะคุ้ นเคยกับ

โหราศาสตร์ แต่กลุ่มดาวเบธเลเฮมมีความโดดเด่นจากระบบโหราศาสตร์ท่ีมนุษย์รู้ ถ้าพวกเขามองดูท้องฟ้าด้วยเหตุผลทาง

โหราศาสตร์ พวกเขาตระหนกัในทนัทีว่าดาวดวงนีเ้ป็นข้อยกเว้นและตามดวงดาวนีม้า เพราะไม่ตรงกบัระบบของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า

เลย พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้หมายสําคญัทางโหราศาสตร์ แต่ใช้เหตกุารณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีพิเศษเพ่ือดึงความสนใจของคนเหล่านี ้

เหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงใช้พลงัทางธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น แผ่นดินไหว ลมและไฟ เหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงใช้ไฟท่ีภเูขาซีนายไม่ได้

เหน็ด้วยกบัการนมสัการไฟ ดงันัน้การท่ีพระองค์ใช้ดวงดาวก็ไมไ่ด้ยอมรับโหราศาสตร์เช่นกนั 

 เป็นการอนัตรายท่ีจะใช้โหราศาสตร์เพ่ือเสริมการประกาศของคริสตศาสนา หรือเพ่ือทํานายอนาคต เราต้องมีพืน้ฐาน

คําสัง่สอนและคําพยากรณ์ทัง้หมดตามพระวจนะของพระเจ้าท่ีเขียนไว้ การใช้การประกาศโหราศาสตร์อย่างไม่ถกูต้องมีประโยชน์

ก็เพ่ือทําให้คริสต์ศาสนาเส่ือมเสียเทา่นัน้ 

 ตัวอย่างเช่น สองสามปีก่อน บางคนเช่ือโหราศาสตร์ท่ีว่าเราจะเข้าสู่ยุคใหม่เม่ือดาวเคราะห์ทุกดวงเรียงตัวกัน คน

เหลา่นัน้ทํานายว่าจะเกิดเหตกุารณ์วุ่นวายมากมายตามแรงดึงดดูของดวงดาวท่ีเรียงตวักนั แต่นกัวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริงทํานายไว้

อยา่งถกูต้องวา่จะไมมี่เหตกุารณ์เช่นกนัเกิดขึน้เพียงเพราะแรงของดาวเคราะห์ทกุดวงรวมกนัไม่มีความสําคญัเม่ือเทียบกบัแรงของ

ดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์บนโลก เวลาท่ีดาวเคราะห์เรียงตวักนัมาถงึและผา่นไป และโหราศาสตร์ “คริสเตียน” ก็พลาดอีกครัง้ 

 ในบางกรณี คริสเตียนใช้โหราศาสตร์เพ่ือช่วยให้เข้าใจบคุลกิลกัษณะ และเพ่ือให้คําปรึกษาจริงๆ ความพยายามเหลา่นัน้

ทัง้หมดไม่มีประโยชน์ เพราะทัง้วิทยาศาสตร์และพระคมัภีร์ยืนยนัว่าโหราศาสตร์ไม่มีความจริง นอกจากนี ้เม่ือใช้เคร่ืองมือของ
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ซาตานเช่นโหราศาสตร์ คนเหลา่นีไ้ด้อนญุาตให้ตวัเองอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน เราสามารถอ้างตวัอย่างคริสเตียนท่ีถกูนําเข้า

สูค่วามลีล้บัและผู้ ท่ีเปล่ียนตวัเองเป็นผู้นบัถือลทัธิเพราะความสนใจในความเช่ืองมงายและการเก่ียวข้องกบัโหราศาสตร์ได้ 

 

คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักร 
 ผู้ นําในเวลาก่อนหลกัความเช่ือไนซีน ประณามโหราศาสตร์และเวทมนตร์คาถารูปแบบอ่ืนๆ ทกุรูปแบบเป็นอย่างมาก 

Didache กลา่ววา่ “ลกูเอย๋ อยา่ถือลางบอกเหต ุเพราะนําไปสูก่ารบชูารูปเคารพ อยา่เช่ือผู้ ทําเสน่ห์หรือโหร”2  

 ฮิปโปไลทสัอทุิศหนงัสือเลม่ท่ี 4 ในงานเขียน The Refutation of All Heresies เพ่ือพิสจูน์ถึงการอ้างอย่างไม่ถกูต้องของ

โหราศาสตร์ เราเรียกโหราศาสตร์ว่า “เล่ห์เหล่ียมในการทํานาย” และ “ระบบ...ไร้กําลงั” 3 เขากล่าวว่าตามธรรมเนียมของอคัรทตู

แล้ว ไม่มีคนใดท่ีเป็นคนใช้เวทมนตร์คาถา คนทําเสน่ห์ โหร คนทํานาย หรือคนทํานายพยากรณ์ท่ีสามารถคงอาชีพของตนและ

เป็นคริสเตียนได้4  

 เทอร์ทเูลียนเขียนตอ่ต้านโหราศาสตร์ด้วย5 

 แลค็ทานทิอสั กลา่ววา่โหราศาสตร์ การพยากรณ์ การทํานาย เวทมนตร์และคาถาเป็นสิง่ประดิษฐ์ของผีมารทัง้หมด6  

 Constitutions of the Holy Apostles ตกัเตือนให้คริสเตียนหลีกเล่ียง “การทําเสน่ห์ การถือลาง การพยากรณ์ การ

ทํานายโดยดจูากสิ่งท่ีขบัออกจากร่างกาย การทํานาย การสงัเกตนก เวทมนตร์คาถาและการเรียกผี” ของชาวต่างชาติทัง้หมด7 

นอกจากนี ้คริสเตียนไม่สามารถเป็น “คนใช้เวทมนตร์ คนทําเสน่ห์ โหร คนทํานาย คนใช้คาถา นกัเล่นกล คนแสดงกลต่างๆ เพ่ือ

ขายยา ผู้ ทําเคร่ืองราง คนทําเสน่ห์ คนทํานาย คนทํานายอนาคต คนดลูายมือ” 8  

 

บทสรุป 
 โดยสรุป พระคมัภีร์สอนวา่เราควรหลีกเล่ียงเวทมนตร์คาถาและการทํานายทัง้ปวง รวมถึงโหราศาสตร์ทกุรูปแบบ เราต้อง

ไม่พยายามหาความจริงของพระเจ้าโดยใช้การปฏิบติัของคนต่างชาติ ถ้าเราต้องการรู้ความจริงของพระเจ้า ให้เราหาจากพระ

วจนะของพระองค์ ถ้าเราต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือวางแผนชีวิตของเรา หรือปรึกษาคนอ่ืนๆ ให้เราขอสติปัญญาของ

พระเจ้า ผู้ซึง่จะให้อย่างมากแก่ทกุคนท่ีขอด้วยความเช่ือ (ยากอบ 1:5-6) ถ้าเราสงสยัเก่ียวกบัอนาคต จงให้ความเช่ือของเราอยู่ใน

พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ 
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 1The definitions in this paragraph com from Webster’s Third New International Dictionary of the English 

Language, pp. 135. 663, 2174, 2625. 
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 4Bainton, p. 152. 
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 6Lactantius, The Divine Institutes, 2.17, ANF, VII, 65. 

 7Constitutions of the Holy Apostles, 2.7.62, ANF, VII, 424. 

 8Ibid., 8.4.32, ANF, VII, 495. 
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14 ความสนุกสนานทางโลก 
 

 “อย่ารกัโลกหรือส่ิงของในโลก ถา้ผใ้ดรกัโลก ความรกัต่อพระบิดาไม่ไดอ้ย่ในผน้ันู้ ู ู ” (1ยอห์น 2:15) 

 “เพราะว่าเมือ่ก่อนนัน้เราเองก็โง่ ไม่เชือ่ฟังหลงผิด เป็นทาสของกิเลสตณัหาและการเริงสําราญต่างๆ” (ทิตสั 3:3) 

 

แนวความคดิตามพระคัมภร์ี 
 ความเพลิดเพลินไม่ใช่สิ่งผิด พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความเพลิดเพลินในชีวิต และไม่ได้ไม่พอพระทยักับกิจกรรม

อย่างหนึ่ง เพียงเพราะสิ่งนัน้นํามาซึ่งความเพลิดเพลินทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ พระองค์ทรงประสงค์ให้เรามีความสามารถ

ในการมีความเพลิดเพลิน และพระองค์เองทรงมีความเพลิดเพลินในสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้ พระคริสต์เสด็จมาเพ่ือเราจะได้รับชีวิตอย่าง

ครบบริบรูณ์ ในปัจจบุนัและตลอดชัว่นิตย์นิรันดร์ (ยอห์น 10:10) 

 อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ต่อต้านความเพลิดเพลินและความสนุกสนานท่ีเก่ียวข้องกับตัณหาและทัศนคติทางโลก ใน

อุปมาเร่ืองคนหว่านพืชของพระคริสต์ ชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของหลายๆ คนท่ีรับพระวจนะในตอนแรกถูกหนาม ซึ่งคือ “ความ

ปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบติั ความสนกุสนานแห่งชีวิตนี”้ ปกคลมุในท่ีสดุ พระคมัภีร์เตือนไม่ให้อยู่ในทางฝ่ายโลกทกุรูปแบบ (โรม 

12:2; ยากอบ 4:4; 1ยอห์น 2:15-16) โมเสสเลือกท่ีจะไม่ “เริงสําราญในความชัว่” แต่ร่วมทกุข์กบัชนชาติของพระเจ้า และรับเอา

ทรัพย์สมบติันิรันดร์ (ฮีบรู 11:24-26) เปาโลกล่าวว่า ก่อนท่ีเราจะมาเช่ือพระเจ้า เราเป็นคนโง่ ไม่เช่ือฟัง และหลงผิด เป็นทาสของ

ตณัหาและความเพลิดเพลินทางโลก (ทิตสั 3:3) เขาเปรียบชีวิตคริสเตียนเหมือนกบัทหารท่ีมีระเบียบวินยัซึง่ไม่ยอมยุ่งกบังานฝ่าย

พลเรือน (ทางโลก) “จงทนการยากลําบากด้วยกนักบัทหารท่ีดีของพระเยซูคริสต์ ไม่มีทหารคนใดท่ีเข้าประจําการแล้วจะยุ่งกบังาน

ฝ่ายพลเรือน” (2ทิโมธี 2:3-4) จากข้อพระคมัภีร์นี ้แสดงให้เห็นว่าความเพลิดเพลินบางอย่างไม่เหมาะกบัชีวิตคริสเตียนและอาจ

เป็นความบาปได้ 

 ดงัท่ีทิตสั 3:3 กลา่วไว้ ความสนกุสนานใดๆ ท่ีอาจกลายเป็นเจ้านาย หรือขดัขวางความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าได้เป็น

สิ่งท่ีผิด โดยทัว่ไป เราต้องไม่ยอมจํานนจิตใจหรือร่างกายของเราต่อสิ่งท่ีจะทําให้เราติดหรือนําเราไปอยู่ใต้อํานาจของมนั (โรม 

6:16; 1โครินธ์ 6:12) บอ่ยครัง้ วิญญาณของความเพลิดเพลินจบักมุคนทัง้หลายจนพวกเขาละเลยความสมัพนัธ์ของตนกบัพระเจ้า 

การอธิษฐาน การเข้าประชมุ การอ่านพระคมัภีร์ การเป็นพยาน และการทํางานเพ่ือพระเจ้า เราต้องไม่ปลอ่ยให้ความเพลิดเพลินท่ี

ลอ่ลวงนีบ้ิดเบือนลําดบัความสําคญัทางฝ่ายวิญญาณและปล้นเวลาของเราทัง้หมดไปจากเรา เราต้องให้พระเจ้าเป็นท่ีหนึ่งในชีวิต

ของเรา ตามด้วยครอบครัวและคริสตจกัรเสมอ เราควรไถ่เวลากลบัคืนมา นัน่คือ ใช้โอกาสทกุโอกาสท่ีมี เพราะทกุวนันีเ้ป็นกาลท่ี

ชัว่ (เอเฟซสั 5:16; โคโลสี 4:5) 

 เปาโลเตือนวา่ในสมยัจะสิน้ยคุ มนษุย์จะ “เห็นแก่ตวั” และ “รักความสนกุย่ิงกว่ารักพระเจ้า” (2ทิโมธี 3:2, 4) ในสมยัของ

โนอาห์ คนทัง้หลายยุ่งอยู่กบัการกิน ด่ืม ทําการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากนัจนไม่สนใจข้อความแห่งการพิพากษา และใน

เวลาก่อนหน้าพระคริสต์จะเสด็จมาเป็นครัง้ท่ีสอง ก็จะเป็นเช่นนัน้ (มทัธิว 24:37-39) ในบางครัง้ แม้การมีส่วนในกิจกรรมท่ีทําได้

อาจมากเกินไปและเป็นสิง่ท่ีไมพ่อพระทยัพระเจ้าได้ 

 

ลักษณะทางโลก 
 เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ เราจะกล่าวถึงการอยู่ทางฝ่ายโลกในสามประเภทด้วยกัน ประการแรก เราควร

หลีกเล่ียงบางสิง่เพราะมีลกัษณะหรือเก่ียวข้องกบัทางโลก “จงเว้นเสียจากสิง่ท่ี [มีลกัษณะ] ชัว่ทกุอย่าง” (1เธสะโลนิกา 5:22) อาจ

ไมมี่สิง่ใดผิดเก่ียวกบักิจกรรมบางอยา่ง แตเ่พราะสิง่เหลา่นีมี้ลกัษณะ ความหมายหรือความรู้สกึทางโลก จึงควรจะหลีกเล่ียง โลกนี ้

กลา่ววา่ “เราจะทําสิง่ท่ีเราต้องการ ไมว่า่คนอ่ืนจะคิดอยา่งไรก็ตาม” แม้แตค่ริสเตียนก็มีแนวโน้มท่ีจะคิดว่า “ตราบเท่าท่ีเราไม่ได้ทํา

บาป เราไม่ต้องใส่ใจสิ่งท่ีคนอ่ืนๆ คิด” อย่างไรก็ตาม เราไม่เพียงแต่ต้องเป็นผู้ถกูต้องเท่านัน้ แต่ต้องมีลกัษณะท่ีถกูต้องในสายตา
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ของทกุคนอีกด้วย “จงมุ่งกระทําสิ่งท่ีใครๆ ก็เห็นว่าดี” (โรม 12:17, NIV) “เพราะเรามุ่งท่ีจะเป็นคนสตัย์ซ่ือ มิใช่เฉพาะแต่ในสาย

พระเนตรองค์พระผู้ เป็นเจ้าเทา่นัน้ แตใ่นสายตาของคนทัง้ปวงด้วย” (2โครินธ์ 8:21, NIV) เราเป็นผู้ดแูลเพ่ือนคริสเตียนของเรา และ

เพ่ือนมนษุย์ของเรา เราต้องไมทํ่าสิง่ท่ีจะทําให้พวกเขาขุ่นเคืองอยา่งไมจํ่าเป็น หรือทําให้พวกเขาสะดดุ (ดบูทท่ี 4) 

 

บรรยากาศทางโลก 
 ประการท่ีสอง บางสิ่งเป็นอนัตรายต่อชีวิตคริสเตียนเพราะมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมทางโลกท่ีมากเกินไป แม้ว่า

กิจกรรมเหลา่นีจ้ะเป็นสิง่ท่ีไมผิ่ด หลกัการพืน้ฐานของเสรีภาพคริสเตียนคือหลีกเล่ียงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นเจ้านาย

เหนือเรา แม้ว่าสิ่งเหล่านีจ้ะไม่ใช่สิ่งผิดทางศีลธรรมในตัวของมันเองก็ตาม (1โครินธ์ 6:12; 10:23) กิจกรรมท่ีไม่มีอันตราย

กลายเป็นสิ่งอนัตราย เม่ือกระทําในบรรยากาศท่ีเปิดต่อความบาป คําสัง่ตามพระคมัภีร์ท่ีให้หลีกเล่ียงการอยู่ทางฝ่ายโลกเป็นการ

สัง่เราไม่ให้อยู่กบัสภาพแวดล้อมเช่นนัน้จนเป็นนิสยั บางทีสดดีุ 1:1 อาจมีความหมายตามตวัอกัษรเช่นนัน้เลย “ความสขุเป็นของ

บุคคลผู้ ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในท่ีนัง่ของคนท่ีชอบเยาะเย้ย” (ด ูสดุดี 

26:4-5) 

 บรรยากาศทางโลก เข่น การพนนั การสบถ การสบูบหุร่ี การด่ืมเหล้า การการต่อสู้กนัอย่างมาก ความรุนแรง การนินทา 

การแต่งกายไม่สภุาพ “การกอดจบู ลบูคลํา” ภาษาลามก กิจกรรมลามก และดนตรีท่ีผิดศีลธรรม คริสเตียนจะพบกบัสิ่งเหลา่นีใ้น

ระดบัหนึง่ในการมีชีวิตอยูใ่นโลกนี ้เป็นไปไม่ได้ท่ีจะหลีกเล่ียงอิทธิพลทางโลกทัง้หมด อย่างไรก็ตาม เม่ือสถานท่ีหนึ่งมีสิ่งชัว่เหลา่นี ้

บางอยา่งหรือทัง้หมด คริสเตียนจะต้องหลีกเล่ียงสถานท่ีนัน้อย่างสิน้เชิง ในการตดัสินใจ คริสเตียนต้องประเมินกิจกรรมอย่างหนึ่ง

อยา่งใดโดยพิจารณาสถานท่ีเป็นการเฉพาะ 

 

ความสนุกสนานทางโลก 
 ท้ายสดุ กิจกรรมบางอย่างเป็นกิจกรรมทางโลกในตวัของมนัเองมากจนเกินไป และเราต้องหลีกเล่ียงจากสิ่งเหล่านีเ้สมอ 

“และอย่าเข้าสว่นกบักิจการของความมืดอนัไร้ผล แต่จงเผยกิจการนัน้ให้ปรากฏดีกว่า” (เอเฟซสั 5:11) เช่น เราต้องหลีกเล่ียงการ

เท่ียวสํามะเลเทเมา (หรือความอกึทกึครึกโครม) และงานเลีย้ง (โรม 13:13; กาลาเทีย 5:21; 1เปโตร 4:3) NKJV เรียกสิ่งเหลา่นีว้่า

การเท่ียวสํามะเลเทเมาและงานเลีย้งด่ืมเหล้าในขณะท่ี NIV เรียกว่าการสนกุสนานอย่างเป็นบ้าเป็นหลงัและการด่ืมฉลองกนัอย่าง

อึกทึกและเมาเหล้า ในหลายกรณี แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามท่ีชดัเจนในพระคมัภีร์ไม่ให้ทํากิจกรรมเหล่านี ้แต่การใช้หลกัการตามพระ

คมัภีร์แสดงให้เหน็วา่สิง่เหลา่นีไ้มเ่หมาะกบัคริสเตียน 

 

การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
 บทบาทท่ีเหมาะสมของคริสตจกัรไม่ใช่เพียงห้ามกิจกรรมผ่อนคลายอย่างไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงัเท่านัน้ แต่ต้องให้ทางเลือก

ท่ีเหมาะสมสําหรับคริสเตียนด้วย เราไม่ได้ถูกผูกมดัไว้ด้วยกฎข้อบงัคบัท่ีใช้ภายนอก แต่เราเลือกท่ีจะใช้เสรีภาพคริสเตียนเพ่ือ

เพลิดเพลินกบักิจกรรมท่ีทําให้มนษุย์ทัง้ตวัเจริญขึน้มากกว่าสิ่งท่ีเป็นอนัตรายต่อมนษุย์ทางฝ่ายวิญญาณ เราเช่ือในการเป็นคริส

เตียนท่ีเพลิดเพลิน และชีวิตท่ีเพลิดเพลิน และเรามีความเพลิดเพลินนัน้ เราทําให้ตณัหาและความปรารถนาของธรรมชาติความ

บาปอดตาย แตเ่ราสามารถเพลดิเพลนิกบัชีวิตในฐานะมนษุย์ทัง้บคุคลได้ มนษุย์ท่ีถกูผกูมดัด้วยความบาปทําสิ่งท่ีตวัตนภายในท่ีมี

ศีลธรรมของเขาเกลียดชงั (โรม 7:15) แตเ่ม่ือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงควบคมุ เราสามารถทําทกุสิ่งท่ีเราต้องการทําและมีชีวิต

ท่ีมีความสขุ สมบรูณ์และประสบความสําเร็จได้ 

 สถานท่ีและเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีอยูท่างฝ่ายโลกมากเกินไปอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัเวลา วฒันธรรม และสถานท่ี เราไม่

สามารถวิเคราะห์ประเด็นเหล่านีไ้ด้ด้วยรายการสิ่งท่ีควรทําและไม่ควรทําอนัเป็นระเบียบท่ีจะใช้ได้กบัทกุท่ี แต่เราจะต้องตดัสินว่า

กิจกรรมบางอย่างท่ีโลกสนบัสนนุเป็นสิ่งท่ีเส่ือมเสียเพราะวิญญาณของโลก เราต้องอนญุาตให้พระวิญญาณ พระวจนะ สติสํานึก
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ผิดชอบ และผู้ นําของพระเจ้าเตือนเราเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัวิถีชีวิตท่ีแยกออกและบริสทุธิ เพราะสิ่งเหลา่นีอ้ยู่ทาง์

ฝ่ายโลก 

 กิจกรรมท่ีไร้ผิดกลายเป็นอนัตรายเม่ือทํามากเกินไป สิ่งเหล่านีก้ลายเป็นสิ่งผิดสําหรับเราเม่ือเราอนญุาตให้สิ่งเหล่านีมี้

อิทธิพลต่อความคิดและเวลาของเรา โดยนําเราไปจากสิ่งต่างๆ ทางฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง เม่ือเร็วๆ นี ้วิดีโอเกมมีศกัยภาพท่ี

ทําให้ติดได้ บางคนยุ่งอยู่กับกีฬา และติดตามการกีฬาอย่างมากจนติดอยู่กับวิญญาณของการกีฬา อาจเป็นได้ท่ีจะเข้าร่วม

กิจกรรมผอ่นคลาย เช่น การลา่สตัว์ การตกปลา การกีฬา และงานอดิเรกอย่างมากจนไม่มีเวลาสําหรับพระเจ้า อีกครัง้ ขอกลา่วว่า 

ไมมี่อะไรผิดเก่ียวกบัสิง่เหลา่นีใ้นตวัของมนัเองเม่ืออยูใ่นฐานะท่ีเหมาะสม 

 ในเร่ืองลกัษณะทางโลกสมยัใหม ่เราไมใ่ช้ไพท่ัว่ๆ ไป ไมใ่ช่เพราะไพเ่ป็นสิง่ผิดในตวัของมนัเอง แต่เพราะมีความเก่ียวข้อง

อยา่งมากกบัการพนนั อีกตวัอยา่งหนึง่ บางครัง้ พนกังานออฟฟิศคนหนึ่งจะอาสาสมคัรไปซือ้ของว่างให้ทกุคน บางครัง้ จะมีคนให้

เงินเขาเพ่ือซือ้บหุร่ีซองหนึง่ ถ้าคริสเตียนยอมรับเงินและซือ้บหุร่ี เขาจะทําให้คนท่ีพบเหน็ทัว่ไปเข้าใจผิด ด้วยเหตนีุ ้เขาจึงลดค่าการ

เป็นพยานของตนเองในสํานกังานของเขา 

 ในเร่ืองบรรยากาศทางโลก เราหลีกเล่ียงสถานการณ์และสถานท่ีตอ่ไปนีบ้างอยา่ง เช่น คอนเสิร์ต งานเลีย้งของสํานกังาน 

กิจกรรมการกีฬาขนาดใหญ่ท่ีโลกจัดขึน้ งานแฟร์ ห้องแทงบิลเลียด สถานท่ีเล่นโบว์ลิ่งและลานสเก็ต เราหลีกเล่ียงแม้กระทั่ง

ร้านอาหารบางแห่งท่ีมีดนตรี การแต่งกาย ภาษา ลกูค้า และบรรยากาศโดยรวมทัง้หมดท่ีอยู่ในทางโลกมากเกินไป ทัง้นีไ้ม่ได้

หมายความว่า ไม่ว่าสถานการณ์เช่นไร เราจะหลีกเล่ียงกิจกรรมหรือสถานท่ีข้างต้นทัง้หมดท่ีมีกิจกรรมเหล่านี ้เราตระหนักว่า

กิจกรรมเหลา่นีอ้าจเป็นสิง่ท่ีเหมาะสมถ้าทําให้บรรยากาศและสถานท่ีเหมาะสม 

 สว่นความสนกุสนานสมยัใหม่ท่ีอยู่ในทางโลกในตวัของมนัเอง เช่น การพนนั การเต้นรําสมยัใหม่ การฟังดนตรีฮาร์ดร็อก 

การเข้าชมภาพยนตร์ และการมีสว่นในเร่ืองเล้นลบั 

 บทท่ี 14 และ 15 ในค้นหาความบริสทุธ์ิ กล่าวถึงปัญเก่ียวกบัดนตรีทางโลก การเต้นรํา กีฬาทางโลก เกมทางโลก และ

กิจกรรมท่ีใช้เวทมนตร์ทัง้หลาย 

 

การพนัน 
 คริสเตียนต่อต้านการพนันตัง้แต่อดีตมา เพราะเป็นการละเมิดหลกัการตามพระคมัภีร์หลายข้อ ประการแรก การพนัน

แสดงถึงความอยากได้หรือความโลภ ได้รับการกระตุ้นจากความปรารถนาท่ีจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย ความ

อยากได้หรือความโลภเป็นการบชูารูปเคารพรูปแบบหนึ่ง โดยมีวตัถนิุยมเป็นพระเจ้า (โคโลสี 3:5) คริสเตียนไม่ควรพยายามหรือ

คาดหวงัสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่เสียอะไรเลย แต่ควรจะหาสิ่งท่ีได้มา (ถ้าเขาสามารถทํางานได้) “แม้เม่ือเราอยู่กบัพวกท่าน เราก็ได้

กําชบัอย่างนีว้่า ถ้าผู้ ใดไม่ยอมทํางาน ก็อย่าให้เขากิน เพราะเราได้ยินว่า มีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้าน ไม่ทํางานอะไร

เลย แตช่อบยุง่กบัธุระของคนอ่ืน เรากําชบัและเตือนสติคนเช่นนัน้ในพระนามพระเยซูคริสตเจ้าว่า ให้เขาทํางานด้วยใจสงบและหา

กินเอง” (2เธสะโลนิกา 3:10-12) (ด ูเอเฟซสั 4:28) 

 การพนันละเมิดหลกัการแห่งความรักต่อผู้ อ่ืน เพราะผู้พนันพยายามให้ได้มาด้วยคนอ่ืนเสียไปโดยไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใด

กลบัคืน การพนนัมกัจะทําร้ายผู้ ท่ีได้น้อยท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม ความรักของคริสเตียนไม่ได้แสวงหาตนเอง (1โครินธ์ 13:5) “อย่าให้

ผู้ใดเหน็แก่ประโยชน์สว่นตวั แตจ่งเหน็แก่ประโยชน์ของคนอ่ืน” (1โครินธ์ 10:24, NKJV) 

 การพนนัเป็นการอารักขาท่ีไม่ดี พระเจ้าทรงประทานทกุสิ่งท่ีเรามี เราเป็นเพียงผู้อารักขาความมัง่คัง่ของพระองค์เท่านัน้ 

(ลกูา 16:10-12; 1เปโตร 4:10) พระองค์จะทรงเรียกเอารายงานการใช้สิ่งท่ีพระองค์ทรงให้ไว้ในการดแูลของเราจากเรา การพนนั

นําเอาทรัพย์สินเหล่านีม้าเผชิญกับความเส่ียงท่ีไม่จําเป็นและเป็นความเส่ียงท่ีเราก่อขึน้เอง เพ่ือความพลิดเพลินทางการเงิน 

นอกจากนี ้ในธุรกิจการพนนั โอกาสชนะของตวันกัพนนัมีน้อยเสมอ จงึเป็นการลงทนุท่ีไมดี่อยา่งมาก 
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 การพนนัเป็นการละเมิดหลกัการตามพระคมัภีร์อ่ืนๆ อีกหลายประการ เช่น การอยู่ใต้อํานาจท่ีทําให้ติดได้ (โรม 6:16; 1

โครินธ์ 6:12) การไม่สามารถจ่ายหนีไ้ด้ (โรม 13:8) และการไม่สามารถเลีย้งดูครอบครัวของตนได้อย่างเพียงพอ (1ทิโมธี 5:8) 

นอกจากนี ้การพนนัยงัเก่ียวข้องกบัการโกง ความรุนแรง และอาชญากรรมอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ การเก่ียวข้องกบัการพนนัเป็นสิง่ชัว่ 

 ด้วยเหตนีุ ้เราจงึหลีกเล่ียงการพนนัทกุรูปแบบ เช่น การขนัตอ่ ลอตเตอร่ี และการจบัฉลาก 

 ในปี 1952 คริสตจกัรแมโธดิสต์ลงมติเก่ียวกบัการพนนัว่า “การพนนัเป็นอนัตรายต่อหลกัธรรมในการทําธุรกิจ ก่อให้เกิด

อาชญกากรรม เป็นสิ่งอนัตรายต่อผลประโยชน์ของการบริหารท่ีดี...เราผลกัดนัให้คริสตจกัรของเราทกุแห่งหลีกเล่ียงจากการจบั

ฉลาก ลอตเตอร่ี และเกมเส่ียงรูปแบบอ่ืนๆ ในการจัดหาเงินทุนเพ่ือวตัถุประสงค์ต่างๆ ของคริสตจักร”1 เราเห็นด้วยเช่นนัน้ ถ้า

คริสตจกัรต้องการหาเงินทนุ จงขอหรือจดัการหาเงินทนุโดยการขายของและให้บริการต่างๆ เราไม่ควรทําให้ความโลภเกิดความ

พอใจในการหาเงินเพ่ือพระเจ้า เราไมค่วรใช้การพนนัรูปแบบหนึง่ใด เพ่ือเหน็ชอบกบัการกระทําท่ีชัว่ 

 นิตยสารChristian Today ลงบทความไม่เห็นด้วยกบัการใช้การพนนัเพ่ือเป็นวิธีหาเงินของรัฐบาล โดยกล่าวว่า “การ

คดัค้านการพนนัของคริสเตียนโดยพืน้ฐานคือว่า การพนนัเป็นการปฏิเสธการจดัหาของพระเจ้า การพนนัเป็นการแทนท่ีพระองค์

ด้วยโอกาส และการขึน้อยู่กบัโชคท่ีมองไม่เห็น คริสเตียนต้องเส่ียง นกัธุรกิจทกุคนต้องเส่ียงเป็นประจําทกุวนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

ในธุรกิจของตน การประกนัภยัเป็นการเส่ียง แต่ไม่ใช่การพนนั เพราะโดยหลกัการแล้ว เป็นการแบ่งเบาภาระ การพนนัเป็นความ

เส่ียงท่ีมีการวางแผนขึน้อย่างจอมปลอม เป็นการได้มาอย่างเห็นแก่ตวัโดยการเสียของผู้ อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดผลท่ีมีประโยชน์หรือเป็น

ประโยชน์ทางสงัคม”2  

 

“ความสนุกสนานสาํหรับคริสเตยีน” ของไรซ์ 
 จอห์น อาร์ ไรซ์ซึ่งเป็นผู้ ท่ีใช้ชีวิตตามพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดกล่าวถึงความสนุกสนานสมัยใหม่ในวิธีท่ีเหมาะสม 

ด้านลา่งเป็นบทสรุปจาก Amusements for Christians (ความสนกุสนานสําหรับคริสเตียน) หนงัสือของเขาปี 1955 

∗ คริสเตียนไม่ควรเต้นรําเพราะการเต้นรํากระตุ้นกิเลสและตณัหา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงโฟกแดนซ์๑๗ หรือการเต้นโดยธรรมชาติ

ของบคุคลเพราะความปีติยินดีดงัท่ีอธิบายไว้ในพระคมัภีร์ 

∗ ภาพยนตร์ฮอลลีวดูเป็นสิง่ไมถ่กูต้องเพราะเนือ้หาของภาพยนตร์ ตวัอปุกรณ์เทคโนโลยีเองไมใ่ช่สิง่ท่ีผิด 

∗ ควรจะหลีกเล่ียงเกมใดๆ ท่ีใช้เพ่ือการพนนัโดยทัว่ไป เช่น ไพ่บริดจ์ หรือไพ่ทัว่ไป เพราะลกัษณะของความชัว่และอาจทํา

ให้ผู้ อ่ืนขุ่นเคือง 

∗ กีฬาอาจจะดีหรือไม่ดี ขึน้อยู่กบับรรยากาศและประเภทกลุ่มคนท่ีด ูบางสิ่งจะทําให้กิจกรรมกีฬากลายเป็นสิ่งท่ีอยู่ทาง

โลกมากเกินไป เช่น การด่ืมเหล้า ภาษาท่ีสกปรก การแตง่กายท่ีไมส่ภุาพ การพนนั และทศันคติท่ีไมเ่หมาะกบัคริสเตียน 

∗ ดนตรีท่ีไมใ่ช่ดนตรีของคริสเตียนอาจเหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเนือ้หาของเพลง 

∗ เกมในร่ม เช่น หมากรุกเป็นสิง่ท่ีดี 

∗ เทนนิสเป็นสิง่ท่ีดีถ้าผู้ เลน่ใสเ่สือ้ผ้าท่ีสภุาพเรียบร้อย และถ้าผู้หญิงไมใ่สก่างเกงหรือกางเกงขาสัน้ 

∗ การสเกตและโบว์ลิ่งเป็นสิ่งท่ีดีในตวัของมนัเอง แต่สภาพแวดล้อมอาจเป็นอนัตรายได้ ต่อไปนีเ้ป็นปัญหาบางประการท่ี

เก่ียวข้องกับสถานท่ีสเกตและสถานท่ีโลว์ลิ่ง ได้แก่ เคร่ืองแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม ภาษาท่ีไม่ดี การด่ืมเหล้า “การกอดจูบ” และ

ช่ือเสียงท่ีไมดี่ในชมุชน 

∗ การวา่ยนํา้เป็นสิง่ท่ีมีประโยชน์ แตไ่มค่วรเป็นการวา่ยนํา้รวมกนั เพราะการเผยให้เหน็ร่างกายท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย 

∗ โดยปกติ ละครสตัว์และโอเปราในปัจจบุนัไมใ่ช่สิง่ท่ีน่ารังเกียจ แตค่ริสเตียนควรจะไวตอ่จิตสํานกึ 

                                                           
๑๗ การเต้นแบบชาวบ้านท่ีไมมี่การถกูเนือ้ต้องตวักนั 
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∗ บทละครและนิยายจะต้องประเมินตามแตบ่คุคล ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเนือ้หา 

 

 
คาํสอนในประวัตศิาสตร์คริสตจักร 

 คนจํานวนมากในปัจจบุนัจะถือวา่การสร้างวินยัตนเองในเร่ืองความสนกุสนานเป็นสิง่ท่ีแคบและจํากดั ในเร่ืองนี ้สมควรท่ี

จะดวูา่กลุม่คริสเตียนในอดีตทําอยา่งไรเก่ียวกบัความสนกุสนานเหลา่นีแ้ละความสนกุสนานท่ีคล้ายคลงึกนั 

 คริสเตียนยคุแรกหลีกเล่ียงงานเทศกาลของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า และความสนกุสนานท่ีแสดงให้คนด ูเพราะความเช่ือของผู้

ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า การกระทําของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า และความไร้ศีลธรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานเทศกาลและความสนกุสนานเหล่านัน้3 

บรรณาธิการของ The Ante-Nicene Fathers กลา่วว่า “ขอให้เราสงัเกตว่าคน [ท่ีพอพระทยัพระเจ้า] สมยัก่อนนัน้ต่อต้านการอยู่

ทางฝ่ายโลก เพราะสะท้อนถึงคําสอนว่า “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยคุนี”้ และไม่มีสิ่งใดท่ีจะเด่นชดัไปมากกว่าการต่อต้าน

ความเพลดิเพลนิในการชมละคร” 4  

 โดยเฉพาะ เทอร์ทเูลียนเขียนไว้ใน The Shows ว่าคริสเตียนไม่ควรเข้าชมละครสตัว์ ละคร การต่อสู้ สนามม้า หรือโรง

มหรสพ (เกมตา่งๆ)5 สิง่เหลา่นี ้รวมถงึ การตอ่สู้ของนกัรบเพ่ือชิงรางวลั การต่อสู้กบัสตัว์ป่า การแข่งรถม้า การชกมวย การเลน่มวย

ปลํา้ และยิมนาสติก เขาให้เหตผุลดงันีว้า่ เหตกุารณ์เหลา่นีเ้ตม็ไปด้วยการบชูารูปเคารพ การดหูม่ินพระนามของพระเจ้า ตณัหาแห่

ความเพลิดเพลิน การชิงดีชิงเด่น ความเดือดดาล ความขมข่ืน ความโกรธ ความระทมทุกข์ ความรักใคร่ ความต่ืนเต้น ความ

ปรารถนาท่ีเร่าร้อน การพนนั การสบถ การเปิดเผยร่างกายอยา่งไมส่ภุาพเรียบร้อย ความรุนแรงและการนองเลือด เขากลา่วว่าอาจ

มีตณัหาแห่งความเพลิดเพลินได้เหมือนกบัตณัหาแห่งเงิน อาหาร อํานาจหรือความมีช่ือเสียง แทนท่ีจะมีสว่นในความเพลิดเพลิน

ทางโลกเหล่านี ้เทอร์ทเูลียนแนะนําว่าคริสเตียนควรมองไปยงักรุงเยรูซาเล็มใหม่ ท่ีซึ่งจะเป็นการฉลองชั่วนิรันดร์และมีความปีติ

ยินดีอนัควรคา่แคก่ารเข้าร่วม 

 เคลเมนท์ ชาวเมืองอเลก็ซานเดรียตอ่ต้านการการแสดงให้ผู้ อ่ืนชม สนามม้า และละคร6 เขาไม่เห็นด้วยกบัความบนัเทิงท่ี

แสดงให้ผู้ อ่ืนขม เพราะความสบัสนวุน่วาย ตณัหา การนินทา การกระทําท่ีเลวทราม ความอลหมา่น และความโหดร้าย 

 ฮิปโปไลทสั กลา่ววา่ ตามธรรมเนียมของอคัรทตู อาชีพต่อไปนีไ้ม่เหมาะสมกบัคริสเตียน นกัแสดง ผู้แสดงละครใบ้ ผู้แข่ง

รถม้า ผู้ ท่ีแข่งขนัตา่งๆ นกัสู้ ผู้ ฝึกนกัสู้ นายพราน (ในการแสดงกบัสตัว์ป่า) ใครก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงเหลา่นี ้และเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบการแสดงตอ่สู้ 

 Constitutions of the Holy Apostles ประณามอาชีพเหลา่นี ้ใครก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบัโรงละคร ผู้แข่งรถม้า ผู้ ท่ีดวลกนั ผู้

วิ่งแข่ง ผู้ เลน่เพ่ือเอารางวลั ผู้ เลน่การพนนัโอลมิปิก นกัดนตรีในเกมตา่งๆ ผู้ขายตัว๋สําหรับโรงละคร และครูสอนเต้นรํา8  

 ไมนซูิอสั ฟิลิกซ์ เขียนว่า “ดงันัน้ เราผู้ ท่ีถกูตีค่าจากลกัษณะของเรา และความสภุาพเรียบร้อยของเรา หลีกเล่ียงความ

เพลดิเพลนิท่ีเป็นความชัว่อยา่งมีเหตผุล และจาก...พิธีฉลองท่ีเอิกเกริกและการแสดงตา่งๆ” 9  

 ในหวัข้อ “สิ่งท่ีอยู่ทางฝ่ายโลกนัน้จะต้องหลีกเล่ียงอย่างแท้จริง” คอมโมดิอานสัให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “ถ้าครูบางคนต้องการ

ให้ทา่นชอบเขาหรือเกรงใจทา่น ทา่นปลอ่ยให้เขาไมก่ระทําตามกฎได้ ข้าพเจ้าไมเ่พียง...โศกเศร้าเท่านัน้ แต่ยงัต้องพดูความจริงอีก

ด้วย ท่านจะไปชมการแสดงท่ีไร้ประโยชน์พร้อมกับกลุ่มคนท่ีชั่วร้าย ท่ีซึ่งซาตานกําลงัทํางานในละครสตัว์ด้วยเสียงอนัดงั ท่าน

ชกัชวนตวัเองวา่ทกุสิง่ท่ีทําให้ทา่นพอใจเป็นสิง่ท่ีถกูต้อง...ทา่นหวงัท่ีจะดสูิง่ท่ีทา่นเคยละทิง้หรือ...อยา่รักโลก หรือสิง่ของในโลก” 10  

 แลค็ทานทิอสั เขียนว่า “การแสดงทกุอย่างจะต้องหลีกเล่ียง เพ่ือเราจะสามารถรักษาสภาพท่ีสงบของจิตใจไว้ได้ เราต้อง

ละทิง้ความเพลดิเพลนิท่ีเป็นอนัตราย มิฉะนัน้ เม่ือเราหลงเสน่ห์ความหวานท่ีทําลายแล้ว เราจะตกลงในกบัดกัของความตาย” 11  

 งานเขียนของคริสเตียนยคุแรกคนอ่ืนๆ ท่ีต่อต้านเกมท่ีแสดงให้ผู้ อ่ืนขม เช่น Address to the Greeks ของเทเชียน 

(ต่อต้านการต่อสู้ของนกัรบและการชกมวยเป็นพิเศษ) On the Public Shows โดยไซเปรียน และงานเขียนของคริสโอสตมั 

(โดยเฉพาะการแข่งม้า) 12  
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 กลุม่เพียวริทนัปิดโรงละคร ยกเลกิการแข่งม้า การชนไก่ การเลน่มวยปลํา้ และการลอ่หมีหรือกระทิง เม่ือขึน้มามีอํานาจใ

ประเทศองักฤษ เราควรสงัเกตว่า แม้ว่าเราจะมีคําสอนเร่ืองความบริสทุธิบางประการท่ีเหมือนกบั์ ชาวเพียวริทนั แต่เราไม่เห็นด้วย

กบัความคิดเห็นสองประการท่ีมกัจะเก่ียวข้องกบัพวกเพียวริทนั ประการแรก เราไม่ถือว่าความเพลิดเพลินทกุประการเป็นสิ่งผิด

เพียงเพราะเป็นสิ่งให้ความบนัเทิง เป็นสิ่งเพลิดเพลิน หรือไม่เคร่งเครียด ประการท่ีสอง เราไม่พยายามกําหนดกฎระเบียบความ

บริสทุธิหรือบงัคบั์ วิถีชีวิตของเราให้กบัสงัคมโดยรวม (ยกเว้นกําหนดหรือห้ามการปฏิบติัท่ีทําให้คนอ่ืนเป็นเหย่ือ) 

 จอห์น เวสลีย์ คิดวา่งานแฟร์เป็นความบาป 

 จสัติน มาร์เทอร์ เขียนต่อต้านดนตรีท่ีกระตุ้นการเคล่ือนไหวท่ีเต็มไปด้วยตณัหา13 เคลเมนท์ ชาวเมืองอเล็กซานเดรียก

ลา่วว่า “จงทิง้เพลงรักใคร่ไปเสีย...สําหรับการประสานเสียงอย่างพอควรนัน้อนญุาตให้มีได้ แต่เราต้องละไปจากการประสานเสียง

อยา่งงดงามนัน้ไปให้ไกล ซึง่ ด้วยศิลปะท่ีเป็นภยัในการปรับเสียง การฝึกเพ่ือมีลกัษณะเหมือนผู้หญิงและลกัษณะหยาบคาย...การ

ประสานเสียงผนัแปรจึงต้องละทิง้ไปให้กบัความสนกุสนานท่ีไม่สภุาพเรียบร้อย และดนตรีท่ีหรูหราแต่ไม่จริง” 14 เรายงัเห็นการอ้าง

ถงึดนตรีทางโลกในงานเขียนของคอมโมดิอานสัและในงานท่ีคาดวา่เป็นของฮิปโปไลทสั15  

 ในเร่ืองการพนนั เคลเมนท์ ชาวเมืองอเลก็ซานเดรียเขียนว่า “เกมท่ีใช้ลกูเต๋าและการได้มาด้วยการใช้ลกูเต๋า อนัเป็นสิ่งท่ี

หลายคนปฏิบติักันอย่างมากนัน้ เป็นสิ่งต้องห้าม” 16 ในการศึกษาของเรา เราพบคําสอนห้ามเล่นการพนันโดย เทอร์ทูเลียน 

Constitutions of the Holy Apostles, ซาโวนาโรลา ฮสัไซต์ คาลวิน เพียวริทนั ไพเออทิสต์ เควกเกอร์ แมโธดิสต์ กลุม่โฮลิเนส  

แบ๊บติสต์ กลุม่อิแวนเจอลิคอลท่ีระมดัระวงัเร่ืองความบริสทุธิอ่ืนๆ และคณะเพ็นเทคอสต์์  17 ตอนต้นศตวรรษท่ี 20 การพนนัเป็นสิ่ง

ผิดกฎหมายในรัฐสว่นใหญ่ในสหรัฐฯ 

 เราพบคําสอนห้ามการเต้นรําโดย เคลเมนท์ ชาวเมืองอเล็กซานเดรีย คอมโมดิอานสั งานท่ีคาดว่าเป็นของฮิปโปไลทสั 

Constitutions of the Holy Apostles วอลเดนเชียน ฮสัไซต์ อนาแบ๊บติสต์ คาลวิน เพียวริทนั เวสลีย์ และแมโธดิสต์ กลุม่โฮลิเนส 

กลุม่แบ๊บติสต์จํานวนมาก และกลุม่เพน็เทคอสต์18 

 

บทสรุป 
 โดยสรุป คนจํานวนมากในอดีตท่ีสนใจเร่ืองความบริสทุธ์ิไม่ยอมรับความสนกุสนานทางโลกหลายรูปแบบ เช่น กีฬาท่ีมี

ผู้ชมทางโลก ความบนัเทิงในท่ีสาธารณะอ่ืนๆ บางอย่าง ดนตรีท่ีผิดศีลธรรม การพนนั และการเต้นรํา สิ่งนีค้วรจะหนนุใจเราทกุ

วนันีใ้ห้แยกแยะความเพลดิเพลนิตา่งๆ ท่ีเหมาะสม และสิง่ท่ีเป็นภยัตอ่ชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเราอยา่งระมดัระวงั 

 Pulpit Helps (ฉบบัเดือนมีนาคม 1984 หน้า 1) ซึ่งไม่ทราบช่ือผู้แต่ง ให้ข้อสรุปไว้ดงันี ้“ข้าพเจ้าละเว้นจากความ

เพลิดเพลิน (1) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้ละเมิดจิตสํานึกของคนอ่ืน (2) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้เป็นอนัตรายต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของ

ตวัข้าพเจ้าเอง (3) ถ้าความเพลดิเพลนินัน้มีลกัษณะความชัว่ (4) ถ้าความเพลดิเพลนินัน้ทําให้ผู้ ท่ีความคิดของเขามีค่าขุ่นเคือง (5) 

ถ้าความเพลิดเพลินนัน้นําไปสู่ทิศทางของความบาป (6) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้สะท้อนถึงการเป็นคริสเตียนของข้าพเจ้าอย่างไม่

เหมาะสม (7) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้ทําให้ความเคารพบิดามารดา โรงเรียนหรือคริสตจกัรลดน้อยลง (8) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้

เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของข้าพเจ้า (9) ถ้าความเพลดิเพลนินัน้สนบัสนนุนิสยัท่ีมีแนวโน้มท่ีจะขดัขวางความสามารถของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าอาจมีความเพลิดเพลินได้ (1) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้เสริมกําลงัให้แก่จิตใจ ให้การพกัผ่อนและให้การฟืน้ฟูแก่

ร่างกาย (2) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้ให้ความพอใจ และประโยชน์ ไม่ใช่การเสียใจ (3) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้เป็นท่ียอมรับของผู้ มี

มาตรฐานทางศีลธรรมสงู (4) ถ้าความเพลิดเพลินทําให้อารมณ์ดีขึน้ (5) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้นําข้าพเจ้าไปสู่การติดต่อท่ีน่า

พอใจกับคนท่ีดี (6) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้กระตุ้นทศันคติท่ีเหมาะสม (7) ถ้าความเพลิดเพลินนัน้มีแนวโน้มท่ีจะทําให้คนอ่ืนมี

ความสขุย่ิงขึน้ 
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 เราสามารถสรุปบทนี ้และหนงัสือเลม่นีอ้อกมาเป็นความคิดเดียวคือ แก่นของความบริสทุธิท่ีแท้ริง์ คือการเป็นเหมือนพระ

คริสต์ การมีชีวิตเหมือนกบัท่ีพระองค์ทรงมีชีวิต และกระทําสิ่งท่ีพระองค์จะทรงกระทํา ตามจริงแล้ว ความบริสทุธิหมายถึง์ การ

อนญุาตให้พระวิญญาณของพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยูใ่นเราและปกครองชีวิตของเรา 
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