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คาํนํา 
 

 เป็นการดีท่ีได้อ่านหนังสือท่ีเขียนอย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้เรา

ค้นหาตนเองและเ ป็นไปตามพระคัมภี ร์ในหัว ข้อ  คริสเตียนควรจะใส่
เคร่ืองประดับและใช้เคร่ืองสาํอางหรือไม่ 
 มีผู้ เทศนาน้อยคนนกัท่ีกล้าเขียน "หวัข้อท่ีต้องระมดัระวงัอยา่งมาก" นี ้

 หนงัสือเล่มนีเ้ขียนขึน้เป็นอย่างดีตามเหตกุารณ์ต่างๆ ในพระคมัภีร์และ

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ โดยมีลกัษณะท่ีแสดงถึงความจริงใจ ความรักและ

ความอ่อนโยน คริสเตียนคนใดๆ ก็ตามท่ีอ่านหนังสือเล่มนีด้้วยใจเปิดกว้างและ

ด้วยความรักในความจริงของพระเจ้า จะมีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของ

อาจารย์เพนซ์ได้ 

 ผู้ เขียนเจมส์ อาร์ เพนซ์นําเราในการศึกษาพระวจนะเพ่ือค้นหาคําตอบ

ของพระเจ้าสําหรับคําถามว่า "บุตรของพระเจ้าควรจะใส่แหวนแต่งงาน แหวนรุ่น

และแหวนอ่ืนๆ หรือไม่" แน่นอนว่า คําตอบนัน้ไม่ใช่สองอย่าง พระเจ้าทรงแน่นอน

ในเร่ืองนี ้

 พระเจ้าทรงเปิดเผยความรู้สึกและนํา้พระทยัของพระองค์ในเรื่อ

เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอาง แตเ่ราจะต้องเลือกวา่จะเช่ือและเช่ือฟังหรือไม ่

 ศิษยาภิบาลและธรรมิกชนทกุคนจะต้องอ่านเนือ้หาในหนงัสือเล่มนีเ้พ่ือ

เป็นหรือกลายเป็นผู้ ท่ีเหมือนกบัธรรมิกชนในศตวรรษแรก ผู้ซึ่งเป็นท่ีพอพระทยัต่อ

องค์พระผู้ เป็นเจ้า หนงัสือเลม่นีค้วรจะเป็นวิถีชีวิตสําหรับเราทกุคน 

อาจารย์ฮาวเวิร์ด เดวิส 

ปริญญาเอกสาขาศาสนศาสตร์ 

ซาน เบอร์นาร์ดิโน รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐฯ 
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บทที่ 1 
เคร่ืองสาํอางและเคร่ืองประดบั 

 

 สมาชิกในคริสตจักรหลายคนได้เลิกใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดับ

เพียงเพราะคริสตจักรหรือศิษยาภิบาลของตนได้ขอให้เขาทําเช่นนัน้ เพ่ือให้เกิด

ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัและความสามคัคีกนัในคริสตจกัร แม้ว่าการเลิกใช้สิ่ง

เหลา่นีเ้พ่ือความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัเป็นเหตผุลท่ีน่ายกย่อง แต่หากเราจะเป็นค

ริสเตียนท่ีเป็นผู้ ใหญ่ เราจะต้องมีความเช่ือถือตามพระคัมภีร์เพ่ือตัวของเราเอง 

หวัง เ ป็นอย่าง ย่ิงว่าหลังจากอ่านบทความนีแ้ ล้ว  ความคิดในการเลิกใ ช้

เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบัเพียงเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกนัจะนําไปสู่

ความเช่ือถือส่วนบุคคลอนัเน่ืองจากความรักและการทําให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าพอ

พระทยั 

 ศิษยาภิบาลต้องพบกับคําถามเช่นนีห้ลายครัง้หลายครา "แค่แหวน

แต่งงานเล็กๆ ของผม/ดิฉันจะเป็นอะไรไป คุณคิดว่าพระเจ้าจะไม่ให้ผม/ดิฉันไป

สวรรค์เพียงเพราะผม/ดิฉันใส่เคร่ืองประดบัเล็กๆ นีห้รือ" ข้าพเจ้ารู้สึกท้อใจและ

กังวลใจหลายครัง้เม่ือได้ยินคําถามเช่นนี ้ โปรดสงัเกตความหมายโดยนัยของ

คําถามนี  ้ผู้ ถามอยากรู้ว่าเขา/เธอจะไม่เช่ือฟังได้แค่ไหนและยังคงไปสวรรค์ได้ 

ทศันคติของพวกเขาแสดงให้เห็นความต้องการท่ีจะเช่ือฟังกฎท่ีเขียนไว้เท่านัน้ เขา

จะทําสิง่ท่ีกําหนดไว้วา่เป็นกฎ "ต้องทํา" เทา่นัน้ 

 การคิดเช่นนีไ้ม่ถกูต้อง คริสเตียนท่ีแท้จริงจะไม่เคยถามว่า "ผม/ดิฉันจะ

ไม่เช่ือฟังได้มากแค่ไหน" แต่จะถามว่า "ผม/ดิฉนัจะทําอะไรเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า

ได้บ้าง" วิธีคิดท่ีถกูต้องจะเกิดขึน้เม่ือแสวงหานํา้พระทยัของพระเจ้าเก่ียวกบัคําถา

นัน้ และรักพระองค์มากพอท่ีจะเช่ือฟังนํา้พระทยัของพระองค์ เมื ่อยอมรับ 

ความคิดนีด้้วยเต็มใจแล้ว ก็เหลือแต่ต้องศึกษาพระคมัภีร์เพ่ือแสวงหานํา้พระทั
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ของพระเจ้าในเร่ืองเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบั ซึง่เป็นสิ่งท่ีเราจะ

กระทํากนัต่อไป แม้ว่าเป็นเวลาหลายปี ข้าพเจ้าสามารถเห็นจากพระคมัภีร์ว่าพระ

เจ้าทรงไม่พอพระทัยในการใช้เคร่ืองสําอางและใส่เคร่ืองประดับ แต่ข้าพเจ้าไม่

เข้าใจว่าทําไม ข้าพเจ้าเพิ่งจะเข้าใจเหตผุลลกึๆ ไม่นานมานีเ้องว่าทําไมพระเจ้าจึง

ทรงเกลียดชงัการใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบัมากจนทรงห้ามพระกายของ

พระองค์ไมใ่ห้ใช้สิง่เหลา่นี ้

 ในเอเสเคียล บทท่ีย่ีสิบแปด ตัง้แต่ข้อสิบเอ็ด เราจะเห็นว่าทําไมพระเจ้า

จึงไม่พอพระทัยให้มีสิ่งเหล่านีใ้นคริสตจักรของพระองค์ "พระวจนะของพระเจ้า

มายงัข้าพเจ้าว่า บุตรแห่งมนษุย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทคร่ําครวญเพือ่กษัตริย์เมืองไ

ระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดงันีว่้า 'เจ้าเป็นตราแห่งความสมบรณ์แบบู

เต็มดว้ยสติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อมสรรพ เจ้าอย่ในเอเดน พระอทุยานู

ของพระเจ้า เพชรพลอยทกุอย่างเป็นเสือ้ของเจ้า คือทบัทิม บุษราคมัน้ําอ่อน เพชร

เพทาย โกเมน และมณีโชติ ไพฑรย์ มรกต และเบริล เพชรพลอยเหล่านี้ฝังในู

ทองคํา และลวดลายแกะสลกัก็เป็นทองคํา (ก็การเคร่ืองกลองและป่ีทัง้ปวงของ

ท่านก็อย่ดว้ยท่านู ) ส่ิงเหล่านัน้จดัเตรียมไว ้ในวนัทีส่ร้างเจ้าข้ึนมา เราตัง้เจ้าใหอ้ยู่

กบัเครบ ผพิ้ทกัษ์ที่ไดเ้จิมตัง้ไว้ เจ้าอย่บนภเขาบริสทุธิแห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอยู่ ู ู ู ู์

ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้าก็ปราศจากตําหนิในวิธีการทัง้หลายของเจ้า ตัง้แต่วนัทีเ่จ้า

ได้ถกสร้างข้ึน มาจนพบความบาปชัว่ในตวัเจ้า ในความอุดมสมบรณ์แห่งการค้าู ู

ของเจ้านัน้ เจ้าก็เต็มดว้ยการทารุณ เจ้ากระทําบาป เราจะกําจดัเจ้าเสียจากภเขาู

แห่งพระเจ้า และเครบผ้พิทกัษ์นัน้ก็ขบัเจ้าออกไปจากท่ามกลางศิลาเพลิง จิตใจู ู

ของเจ้าผยองข้ึนเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทําให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อม

ทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า เราเหวี่ยงเจ้าลงทีดิ่นแลว้ เราตีแผ่เจ้าต่อ

หนา้กษัตริย์ทัง้หลาย เพือ่ตาของท่านทัง้หลายเหล่านัน้จะเพลินอย่ที่เจ้าู  (เราจะท้ิง

ท่านลงถึงดิน และวางท่านลงต่อหน้ากษัตริย์ทัง้หลายเพื่อกษัตริย์เหล่านัน้จะได้

เห็นท่าน) เจ้ากระทําใหส้ถานนมสัการของเจ้าสาธารณ์ โดยความบาปชัว่มากมาย
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ของเจ้า ในการคา้อนัไม่ชอบธรรมของเจ้า เหตฉุะนัน้เราจึงนําไฟลงมาจากหม่พวกู

เจ้า ไฟก็เผาผลาญเจ้า เรากระทําให้เจ้ากลบัเป็นเถ้าไปบนพืน้โลก ในสายตาของ

คนทัง้ปวงทีเ่ห็นเจ้า" 

 เอเสเคียล 28:11-18 เป็นบทคร่ําครวญเก่ียวกบัซาตาน ขอให้ท่านสงัเกต

ว่าพระคมัภีร์กล่าวไว้ว่า "พระวจนะของพระเจ้ามายงัข้าพเจ้าว่า บุตรแห่งมนุษย์

เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทคร่ําครวญ" คําว่า คร่ําครวญ มาจากรากศพัท์ว่า ความ

โศกเศร้า ซึ่งหมายถึงการร้องหรือโอดครวญในงานศพ ในข้อความนี ้พระเจ้าตรัส

แก่เอเสเคียลให้เปล่งเสียงบทคร่ําครวญเพื่อซาตาน เอเสเคียลจะต้องกล่าวว่า

ซาตานเคยดีเพียงใดและกลายเป็นผู้ ท่ีชัว่ร้ายเพียงใด "บตุรแห่งมนษุย์เอ๋ย จงเปล่ง

เสียงบทคร่ําครวญเพือ่กษัตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรสัดงันีว่้

 'เจ้าเป็นตราแห่งความสมบรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่างู

พร้อมสรรพ" 

 คําว่า ความสมบรณ์แบบู  หมายถึง ซาตานมีความสมบูรณ์แบบใน

ความงามและสติปัญญาในสายพระเนตรของพระเจ้า เม่ือพระองค์ทรงสร้าง

ซาตาน เขาไมใ่ช่สิง่มีชีวิตท่ีชัว่ร้าย เลวทรามและน่าเกลียด แต่เป็นสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้

โดยมีความสมบรูณ์แบบและเป็นตวัอย่างของความงามและสติปัญญาท่ีดีท่ีสดุใน

บรรดาสิง่ท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างขึน้มา (เจ้าเป็นตราแห่งความสมบรณ์แบบ เต็มดว้ยู

สติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อมสรรพ เจ้าอย่ในเอเดน พระอทุยานของพระู

เจ้า) ตอนนี ้ขอให้สงัเกตสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัซาตาน "...เพชรพลอยทกุอย่าง

เป็นเสื้อของเจ้า คือทบัทิม บุษราคมัน้ําอ่อน เพชร เพทาย โกเมน และมณีโชติ

ไพฑรย์ มรกต และเบริล เพชรพลอยเหล่านี้ฝังในทองคํา และู ลวดลายแกะสลกัก็

เป็นทองคํา (ก็การเคร่ืองกลองและป่ีทัง้ปวงของท่านก็อย่ด้วยท่านู ) ส่ิงเหล่านัน้

จดัเตรียมไวใ้นวนัทีส่ร้างเจ้าข้ึนมา" 
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 คําว่า เคร่ืองกลอง มาจากคําว่า กลองแทมบูริน พระเจ้าทรงให้เอเส

เคียลอธิบายว่า  พระองค์ได้เตรียมซาตานนัน้ให้เป็นสิ่ง ท่ีทรงสร้างขึน้ให้มี

ความสามารถและความสวยงามเป็นอย่างมาก จากนัน้ พระองค์ตรัสว่าป่ีของ

ซาตานได้เตรียมไว้ให้กับเขาในวันท่ีพระองค์ได้ทรงสร้างเขาไว้นัน้ ป่ีในท่ีนีไ้ม่ใช่

เคร่ืองดนตรี คํานีม้าจากรากศพัท์ของการเจียระไนและวางฐานเพชรหรือพลอยท่ีมี

ค่าอ่ืนๆ เพ่ือโอ้อวดความงาม พระเจ้าตรัสว่า "เราสร้างเจ้าขึน้ ซาตาน เพ่ือเป็นผู้ มี

ความสามารถ ความงามและสมบรูณ์แบบในสติปัญญา อนัเป็นความสมบรูณ์แบบ

แหง่ฤทธิเดชในการสร้างของพระเจ้า์ " 

 จากนัน้ พระองค์ตรัสว่า "เราตัง้เจ้าให้อย่กบัเครบ ผพิ้ทกัษ์ทีู่ ู ู ไดเ้จิมตัง้ไว้" 

คําวา่ ได้เจมิตัง้ไว้ มาจากคําท่ีมีความหมายถึง การถดู้วยนํา้มนัหรือทา ซาตานได้

ทากายและสวยงามเป็นอย่างย่ิงต่อผู้ อ่ืนเพราะเคร่ืองประดับและการแต้มสีบน

ร่างกายของเขา ในการท่ีจะเข้าใจว่าการประดบัและการแต่งหน้าตวัเองเส่ือมทราม

ลงเพียงใดหลงัจากท่ีซาตานทําให้สิง่เหลา่นีเ้ส่ือมทราม ให้เราเปิดไปในหนงัสือเอเส

เคียล 23:40-44 

 "ย่ิงกว่านัน้ เธอยงัไดใ้หไ้ปหาผช้ายมาจากเมืองไกล คือเธอใชผ้สื้อ่สารไปู ู

หา และดเถิด เขาก็มา เจ้าก็ชําระตวัของเจ้า เจ้าทาตาของเจ้า และแต่งกายของู

เจ้าดว้ยเคร่ืองประดบั เพือ่คนเหล่านัน้ 

 เจ้านัง่อย่บนตัง่อนัสงศกัดิมีโต๊ะวางอย่ข้างหน้า ซ่ึงเป็นโต๊ะที่เจ้าได้วางู ู ู์

เคร่ืองหอมและน้ํามนัของเรา 

 เสียงของประชาชนที่ปล่อยตวัก็ดงัอย่กบัเธอ พร้อมกบัคนสามญัเขานําู

คนเมามาจากถ่ินทรุกนัดารดว้ย และเขาเอากําไลมือสวมทีแ่ขนของผห้ญิงและสวมู

มงกฎุงามๆ บนศีรษะของเธอทัง้สอง 

 เราจึงกล่าวเร่ืองเธอ ผ้ที่ร่วงโรยโดยการล่วงประเวณีว่า เขายงัเล่นช้กบัู ู

เธอหรือ 
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 เพราะชายเหล่านัน้ยงัเข้าหาเธอ อย่างเดียวกบัผช้ายเข้าหาโสเภณี ดงันันู้

เขาก็เข้าหาโอโฮลาห์กบัโอโฮลีบาห์ซ่ึงเป็นหญิงมีราคะ" 

 ขอให้สงัเกตว่า หญิงมีราคะเหล่านีท้าตาของพวกเธอ คํานีม้าจากราก

ศพัท์เดียวกนักบัคําในศพัทสมัพนัธ์ของสตรองค์ (หมายเลข 4473) ซึง่หมายถึงการ

ทาหรือเจิมร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับท่ีซาตานกระทําในเวลาก่อนท่ีพระเจ้าทรง

สร้างมนษุย์ และด้วยการนัน้เอง เขากลายเป็นผู้ ท่ีผยองและเลวทรามเพราะความ

สวยงามท่ีไม่จริง นอกจากนี ้ยงัได้กล่าวอีกว่า หญิงมีราคะเหล่านีแ้ต่งกายด้วย

เคร่ืองประดบั ซึ่งฟังดเูหมือนกบัเอเสเคียล 28 เป็นอย่างมาก ซาตานใช้สิ่งปกปิด

ประเภทเดียวกันเพ่ือซ่อนใจท่ีชั่วร้าย เลวทรามและหลงไปของตน ดงันัน้ จึงเป็น

เร่ืองง่ายท่ีจะเห็นว่าส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์กล่าวถึงซาตานว่าใช้เคร่ืองประดับ

เหล่านีแ้ละทําให้สิ่งเหล่านีเ้ส่ือมทราม และในเอเสเคียล 23 กล่าวถึงหญิงล่วง

ประเวณีท่ีทําสิ่งเดียวกนันัน้ เพียงเท่านีค้วรจะพอแล้วท่ีแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรง

คิดอยา่งไรเก่ียวกบัการทาและประดบัร่างกายด้วยเคร่ืองประดบัตา่งๆ 

 ซาตานเลือกความสวยงามท่ีไม่จริงเพ่ือหลอกลวง สิ่งท่ีเลวทรามเพ่ือล่อ

ไปสู่ความบาปชั่ว แต่พระเจ้าทรงเลือกเคร่ืองประดับแห่งมนุษย์ภายในและ

เคร่ืองสําอางแหง่จิตใจ 

 พระเจ้าทรงหมายความว่า  ไม่ มีใครต้องใส่เค ร่ืองประดับหรือใช้

เคร่ืองสําอางเพ่ือพิสจูน์สิ่งใดๆ เก่ียวกับลกัษณะนิสยัหรือความเช่ือของตนเอง พ่ี

น้องทัง้หลาย หากท่านต้องใช้เคร่ืองประดบัเพ่ือพิสจูน์ว่าท่านแต่งงานแล้ว หรือใช้

เคร่ืองสําอางเพ่ือแสดงว่าท่านสวย แสดงว่ามีบางสิ่งขาดหายไปในชีวิตคริสเตียน

ของทา่น มิฉะนัน้แล้ว ลกัษณะนิสยัหรือความเช่ือของท่านจะสะท้อนออกมาในราศี

ของพระวิญญาณ 

 ข้อแก้ตวัเดิมๆ ท่ีว่าผู้หญิงจะถูกมองไม่ดีหากว่าไม่ใส่เคร่ืองประดบัเพ่ือ

แสดงว่าเธอแต่งงานแล้วนัน้เป็นสิ่งท่ีเหลวไหล ข้าพเจ้าเคยไปในคริสตจกัรหลายๆ 
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แห่งท่ีไม่ใส่เคร่ืองประดับเลย ไม่แม้แต่แหวนแต่งงานแบบคาทอลิก และข้าพเจ้า

ไม่ได้ยินว่ามีผู้ คิดไม่ดีเก่ียวกบัผู้หญิงท่ีเช่ือดีซึ่งไม่ได้ใส่แหวนแต่งงานเหล่านัน้ ใน

หลายๆ ครัง้ เม่ือมีผู้ชายถามพวกเธอว่า แต่งงานหรือยงั พวกเธอมีโอกาสดีย่ิงท่ีจะ

เป็นพยานเก่ียวกบัความไมมี่มลทินและความบริสทุธิของพระเจ้า์  

 ผู้ชายชาวโลกเพียงแต่ต้องรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้บริสทุธิและ์ ชอบธรรม

ก็พอแล้ว สิ่งนีเ้ป็นป้ายหยดุพวกเขาไม่ให้ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไป ไม่ใช่แหวน ในทาง

ตรงกันข้าม ผู้ ชายส่วนใหญ่ได้คําบอกเล่ากันมาว่าให้มองหาแหวนเม่ือต้องการ

พยายามไล่ตามหญิงอย่างไร้ศีลธรรม เพราะถ้าผู้หญิงตัง้ครรภ์ขึน้มา ก็สามารถ

บอกวา่ลกูเป็นของสามี และไมมี่ใครรู้ความจริง 

 พระเจ้าทรงเลือกให้ผู้ชายหรือผู้หญิงแสดงลกัษณะนิสยัของตนด้วยผล

ของพระวิญญาณและด้วยการกระทําของพวกเขา การประดบัด้วยเคร่ืองสําอาง

ภายนอกนัน้อาจเป็นการพลางลกัษณะท่ีแท้จริงของมนษุย์ภายใน 

 เอเสเคียล 28:14 กลา่ววา่ "เราตัง้เจ้าใหอ้ย่กบัเครบ ผพิ้ทกัษ์ทีไ่ดเ้จิมตัง้ไว ู้ ู ู

เจ้าอย่บนภเขาบริสทุธิแห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอย่ท่ามกลางศิลาเพลิงู ู ู์ " เขาเป็นผู้ ท่ี

ได้เจิมหรือทาไว้ 

 ข้อ 15 "เจ้าก็ปราศจากตําหนิในวิธีการทัง้หลายของเจ้า ตัง้แต่วนัทีเ่จ้าได้

ถกสร้างข้ึนู " ขอให้สงัเกตว่า ข้อพระคมัภีร์เขียนไว้ว่า "มาจนพบความบาปชัว่ในตวั

เจ้า" 

 คําว่า ความบาปช่ัว มาจากคําอ้างอิง 5766 ในศพัท์สมัพนัธ์ของสต

รองค์ ซึ่งเป็นคําท่ีเราใช้ในทุกวันนีห้มายถึง ความชั่วร้าย มาจากคําเดิมท่ีมี

ความหมายว่า การบิดเบือนของศีลธรรม การตกลงกับมนุษย์คนอ่ืนๆ อย่างไม่

ยติุธรรมหรือไมถ่กูต้อง 

 ลูซิเฟอร์ได้ทําสิ่งนัน้เองเม่ือเขาหลงไปจากความบริสุทธ์ิ เขาเร่ิมใช้

เคร่ืองสําอางท่ีมีสีสนัมากมายเหล่านีแ้ละประดบักายด้วยเคร่ืองประดบัเพ่ือท่ีจะ
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บิดเบือนศีลธรรม เพ่ือตกลงกบัมนษุย์คนอ่ืนๆ อย่างไม่ยติุธรรมและไม่ถกูต้อง และ

พยายามท่ีจะปกปิดลกัษณะท่ีแท้จริงของใจท่ีชัว่ร้ายของคนทัง้หลายท่ีต้องบงัเกิด

ใหมแ่ละมีการเปล่ียนแปลง 

 ดงันัน้ คริสเตียนทุกคนจะต้องไม่ประดบักายด้วยเคร่ืองประดบัหรือใช้

เคร่ืองสําอาง ตามจริงแล้ว สิ่งเหลา่นีเ้ป็นมาจากผีมาร ด้วยเหตนีุ ้พระเจ้าจึงไม่ทรง

พอพระทยัสิ่งเหล่านีเ้ม่ือผีมารหลงไป เพราะเขาใช้สิ่งท่ีไม่จริงเพ่ือปกปิดลกัษณะท่ี

แท้จริงซึง่อยู่ใต้สิ่งท่ีอยู่ภายนอกนัน้ การปกปิดของลซูิเฟอร์ไม่ได้หมายความว่าเขา

บริสทุธิภายใน แต่หมายความว่าเขาซ่อนและปกปิดใจท่ีไม่บริสทุธิของตนท่ีทําให้์ ์

เขาหลงไปในเวลาแรกนัน้ 

 หลังจากลูซิ เฟอร์หลงไป  พระเจ้าไม่ทรงเลือกเคร่ืองประดับหรือ

เคร่ืองสําอางเพ่ือทําให้คนหนึง่คนใดสวยงามอีก 

 ในปฐมกาล 35:1-4 พระเจ้าตรัสให้ยาโคบนําครอบครัวของตนไปยงัเบธ

เอล ไปยังแท่นบูชาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ยาโคบถือว่าท่ีนั่นเป็นสถานท่ีถวาย

เฉพาะแดพ่ระเจ้า เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเขาได้หนัมาหาพระเจ้าในเวลาก่อนหน้านัน้ 

 หลงัจากยาโคบเห็นบนัไดท่ีขึน้ไปถึงสวรรค์ในความฝันของเขา แต่ก่อน

ครอบครัวของเขาจะถวายตวัในสถานท่ีบริสทุธินัน้ได้ เขาได้บอกกบัครอบครัวของ์

เขาวา่ "จงท้ิงพระต่างดา้วทีอ่ย่ท่ามกลางเจ้าเสียใหห้มดู " 

 ครอบครัวของเขาได้นําธรรมเนียมของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้ามาใช้เม่ือเขาพกั

อาศยัอยู่ในแผ่นดินนัน้ มีของบางอย่างท่ีเขาต้องทิง้ไปก่อนท่ีจะไปยงัแท่นบชูาได้ 

เพราะสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งของของคนต่างชาติ โปรดสงัเกตในข้อ 4 ว่าสิ่งเหล่านีคื้อ

อะไร 

 "คนทัง้หลายเอาพระต่างด้าวทัง้หมดที่มีอย่ กบัตุม้หที่หของเขามาให้ยาู ู ู

โคบ ยาโคบก็ฝังไวใ้ตต้น้ก่อทีอ่ย่ใกลเ้มืองเชเคมู " 
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 ในผู้วินิจฉยั 8:24 เราแน่ใจว่า ชนยิชมาเอลใส่ตุ้มห ูข้อนีห้มายความว่า 

พวกเขาใส่เคร่ืองประดบัเหล่านีด้งัเป็นสิ่งแสดงให้เห็นการหนัไปจากพระเจ้าเท่ียง

แท้ 

 ปฐมกาลบทท่ี 34 เผยว่าบุตรชายของยาโคบได้กระทําความบาปท่ี

ร้ายแรงบางอย่าง และยาโคบมาต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพ่ือถวายเคร่ืองบูชา

สําหรับการไถ่บาปเพ่ือพวกเขาและเพ่ือครอบครัวของยาโคบ เวลานัน้เป็นเวลาท่ี

ต้องตรวจสอบจิตใจและกลบัใจใหม่ ทําทกุอย่างเพ่ือแก้ไขสิ่งผิดให้ถกู และเปิดทาง

ให้พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่พวกเขาได้  เขายกเลิกธรรมเนียมในการใส่

เคร่ืองประดบัของผู้ ท่ีไม่เช่ือนีไ้ปพร้อมกบัพระต่างด้าว ตุ้มหขูองพวกเขาก็ถกูทิง้ไป

ด้วย 

 ผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้านมสัการผีมาร ในการนมสัการผีมารทัง้หลายนัน้ พวก

เขานมสัการซาตานโดยการใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบัท่ีซาตานได้สวมใส่

ก่อนท่ีจะหลงไป หลงัจากนัน้เม่ือได้พบความบาปชัว่ในเขา เขาถกูไลไ่ปจากสวรรค์ 

ตอนนี ้สาวกของผีมารยงัใช้เคร่ืองสําอางและใสเ่คร่ืองประดบัเพ่ือช่วยปิดบงัความ

เลวทรามและการหนัไปจากพระเจ้าเท่ียงแท้ 

 ในทํานองเดียวกนั มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในอพยพ 33:1-6 ในบทก่อน

หน้านัน้ คนทัง้หลายหันไปจากพระเจ้า ในขณะท่ีโมเสสอยู่บนภูเขาเพ่ือรับธรรม

บญัญติัสบิประการ ชาวอิสราเอลจํานวนมากได้นมสัการววัทองคํา ซึง่ทําให้เกิดภยั

พิบติัและการทําลายตอ่ชาติอิสราเอล 

 โมเสสได้เรียกให้พวกเขากลบัใจใหม่ โดยกล่าวว่า "ในวนันีท่้านทัง้หลาย

จงสถาปนาตวัเองรับใชพ้ระเจ้า (จงถวายตวัอย่ฝ่ายพระยะโฮวาในกาลวนันีู้ ) จงให้

ทกุคนสร้บกบับตุรและพีน่อู้ งของตน เพือ่วนันี ้พระองค์จะไดอํ้านวยพระพรแก่ท่าน

ทัง้หลาย" อพยพ 32:29 
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 ในบทตอ่มา โมเสสขึน้ไปท่ีพลบัพลาเพ่ือร้องต่อพระเจ้าเพ่ือคนทัง้หลายท่ี

ยงัใสเ่คร่ืองประดบัของผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ จากวนัท่ีเขาได้ทําตามใจตวัและทําความบาป 

 คําสั่งท่ีพระเจ้าทรงให้เพ่ือท่ีชาวอิสราเอลจะกลับเหมือนเดิมนัน้ ได้แก่ 

การเปล่ียนแปลงเคร่ืองแตง่กาย เหมือนเช่นเดียวกบัยาโคบและครอบครัวของเขา 

 พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าทัง้หลายเป็นชนชาติที่หวัแข็ง ถ้าเราจะข้ึนไปกบัเจ้า

เพียงคร่เดียว เราก็จะทําลายล้างเจ้าเสีย เหตฉุะนัน้ จงถอดเคร่ืองประดบัออกเสีย ู

เพือ่เราจะรู้ว่าควรจะกระทําอย่างไรกบัเจ้า'  

 ฝ่ายชนชาติอิสราเอล ก็ถอดเคร่ืองประดบัออก ตัง้แต่ตอนที่เขาอย่แถบู

ภเขาโฮเรบเป็นตน้มาู " อพยพ 33:5-6 

 เราจึงไม่ ต้องสงสัยเลยว่าพระเ จ้าทรงคิดเ ช่นไรเ ก่ียวกับการใส่

เคร่ืองประดบัเหลา่นัน้ พระเจ้าผู้ทรงไมเ่ปล่ียนแปลงตรัสให้พวกเขาถอดสิ่งเหลา่นัน้

ออกและแสดงตนเองเพ่ือการตดัสนิ เพ่ือตอบคําถามเก่ียวกบัการหนัไปจากพระเจ้า

ในเร่ืองนี ้

 น่าสนใจเป็นอย่างมากว่า การห้ามนีเ้ก่ียวข้องกับการเดินทางไปยัง

แผน่ดินแหง่พนัธสญัญา 

 พระเจ้าตรัสว่า "เราจะใช้ทตผ้หน่ึงนําหน้าเจ้าไปและจะไล่คนคานาอนั ู ู

คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส...แต่เราจะไม่ข้ึนไปกบัพวก

เจ้า เกรงว่าเราจะทําลายล้างพวกเจ้าเสียกลางทาง เพราะว่าเจ้าเป็นชนชาติที่

หวัแข็ง" อพยพ 33:2-3 

 เป็นสิ่งสําคญัท่ีพวกเขาต้องถอดเคร่ืองประดบัออกก่อนท่ีจะเข้าสู่แผ่นดิน

แหง่พนัธสญัญา การเข้าสูดิ่นแดนแหง่พนัธสญัญาเป็นแบบของบตุรของพระเจ้าใน

การเข้าสู่การอวยพรและพระสัญญาของพระองค์ ดังนัน้  เราจะต้องละทิ ง้

เคร่ืองประดบัของเราเช่นกนั 
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 ท่านอาจจะกล่าวว่า "แล้วมันเก่ียวอะไรกับเราด้วย" อาจารย์เปาโลได้

บนัทกึไว้ใน1โครินธ์ 10:11 ในข้อท่ี 2 ว่า "เหตกุารณ์เหล่านีไ้ดบ้งัเกิดแก่เขาเพือ่เป็น

ตวัอย่าง และได้บนัทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทัง้หลาย" เขาได้เปรียบประสบการณ์ท่ี

ทะเลแดงเหมือนการบพัติศมา และในข้อ 7 และ 8 เขากลา่วถึงการหนัไปจากพระ

เจ้าของอิสราเอลในอพยพ 32 เม่ือพวกเขาได้สร้างววัทองคําขึน้ จากนัน้ อาจารย์

เปาโลอธิบายในข้อ 11 ว่าสิ่งเหล่านีท่ี้เกิดขึน้กับพวกเขาเป็นการเตือนสติเรา

ทัง้หลาย ทัง้นี ้หมายความว่าการท่ีพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขาเพราะเขาหนัไปจาก

พระองค์นัน้เพ่ือท่ีจะสอนบางสิ่งแก่เรา คําสัง่ของพระองค์ต่อพวกเขาให้ถอด

เคร่ืองประดบัก่อนท่ีจะเข้าสูแ่ผน่ดินคานาอนันัน้มีประโยชน์แก่เราก่อนท่ีเราจะเข้าสู่

แผน่ดินสวรรค์ ข้อความนีมี้ความคล้ายคลงึกนัอยา่งเหน็ได้ชดั 

 จากบันทึกต่างๆ ก่อนหน้านัน้ แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองประดับไม่มีความ

เก่ียวข้องกบัความชอบธรรม แตเ่ก่ียวข้องกบัความชัว่ร้ายและการติดตามผีมาร 

 หลายคนได้ถามคําถามเก่ียวกบัท่ีมาของคํากล่าวว่า "แต่งหน้าเหมือนเย

เซเบล" ทา่นอาจเคยได้ยินคํากลา่วนีด้้วยตนเอง คําตอบมีอยู่ใน 2พงศ์กษัตริย์ 9:30 

"เมื่อเยฮมาถึงเมืองยิสเรเอล เยเซเบลทรงทราบเร่ือง พระนางก็ทรงเขียนตาและู

แต่งพระเศียรและทรงมองออกไปทางพระแกล" 

 นกัเรียนท่ีศึกษาพระคมัภีร์ทราบถึงเร่ืองของราชินีต่างชาติท่ีชั่วร้ายผู้สัง่

ประหารผู้ เผยพระวจนะจํานวนมากของพระเจ้าเป็นอย่างดี ในการศึกษาท่ีมาของ

คํากล่าวนัน้จากพระคมัภีร์ แสดงให้เห็นเงาท่ีไม่บริสทุธิของ์ แต่งหน้า เราจะเห็น

ต่อไปว่าการใช้เคร่ืองสําอางท่ีมีสีสนัต่างๆ นัน้เป็นเคร่ืองหมายของหญิงท่ีไม่เช่ือ

พระเจ้าและหญิงท่ีไมส่ตัย์ซ่ือตลอดทัง้พระคมัภีร์ 

 โดยผ่านทางผู้ เผยพระวจนะอิสยาห์ พระเจ้าทรงให้คําติเตียนท่ีร้ายแรง

ท่ีสุดประการหนึ่งในพระคัมภีร์เก่ียวกับเคร่ืองประดับ เราไม่พบการเปิดเผยถึง
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ความรู้สกึของพระเจ้าเก่ียวกบัการใสเ่คร่ืองประดบัท่ีตรงและแน่ชดัมากไปกว่านีใ้น

ท่ีอ่ืนๆ  

 ในอิสยาห์ 3:16 พระเจ้าไม่ตรัสถึงเคร่ืองประดบัอย่างทัว่ไป แต่ทรงตรัส

ถึงสิ่งเฉพาะต่างๆ ท่ีบุตรีของศิโยนได้สวมใส่ ขอให้สังเกตว่า พระเจ้าผู้ ทรง

เหมือนเดิมในเวลาวานนี ้เวลาวนันีแ้ละต่อๆ ไปเป็นนิจกาล ทรงพอพระทยักบัการ

ใสส่ิง่เหลา่นีห้รือไม ่

 "พระเจ้าตรัสว่า เพราะธิดาทัง้หลายของศิโยนนัน้ก็ผยอง และเดินคอยืด

คอยาว ตาของเขาชมอ้ยชมา้ย เดินกระตุง้กระต้ิง ขยบัเทา้ใหมี้เสียงกรุ๋งกร๋ิง 

 พระเจ้าจะทรงให้เป็นชันนะตุ ที่ศีรษะของบรรดาธิดาของศิโยน และ

พระองค์จะทรงกระทําใหห้นา้ผากของเขาทัง้หลายโลน้ไป 

 ในวนันัน้พระเจ้าจะทรงนําเอาเคร่ืองวิจิตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อมือ 

ปันจุเหร็จ ตุม้วงเดือน 

 จ้ี กําไลมือ ผ้าแถบ ผ้ามาลา กําไลต้นแขน ผ้าคาดเอว หีบเคร่ืองน้ําอบ

ตะกรุดพิสมร 

 แหวนตราและแหวนจมกู " อิสยาห์ 3:16-21 

 ขอให้เราหยดุตรงกลางของการบรรยายนี ้และถามคําถามว่า "พระเจ้าจะ

ทรงนําสิง่เหลา่นีอ้อกไปอยา่งไร" 

 ในข้อ 4 ของบทตอ่มา เขียนวา่ "ในเมือ่องค์พระผเ้ป็นเจ้าจะทรงลา้งความู

โสโครกของธิดาทั้งหลายของศิโยน...ด้วยอานุภาพแห่งการพิพากษาและด้วย

อานภุาพของการเผา" อย่ามองข้ามข้อเท็จจริงท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั

เหล่านี ้นัน่คือ ความโสโครก ความโสโครก! ท่านเข้าใจสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสหรือไม ่
เคร่ืองประดับเป็นความโสโครก! 
 ต่อจากนัน้ พระองค์ทรงบรรยายไว้อย่างชดัเจนเก่ียวกบัผู้ ท่ีรอดจากการ

ชําระล้างเคร่ืองประดบัเหล่านี ้"ในวนันัน้บรรดาส่ิงที่งอกเพราะพระเจ้าจะงดงาม
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และรุ่งโรจน์ และพืชผลของแผ่นดินนัน้จะเป็นความภมิใจ และู เป็นเกียรติของ

อิสราเอลผร้อดตายมาู  

 และคนทีเ่หลืออย่ในศิโยนและคา้งอย่ในเยรซาเล็ม เขาจะเรียกว่าบริสทุธิ ู ู ู ์

คือทกุคนผมี้ชือ่ในทะเบียนชีวิตในเยรซาเล็มู ู " อิสยาห์ 4:2-3  

 ดงันัน้ เม่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัและห้ามไม่ให้ใช้

เคร่ืองประดบั พระองค์ตรัสถึงในทางท่ีไม่พอพระทยั เพราะเป็นสิ่งท่ีเส่ือมทราม 

เป็นหมายสําคญัถงึการหนัไปจากพระเจ้า 

 ใน เอเสเคียล 28:17 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงไม่พอพระทยัเช่นเดียวกนัเม่ือ

ตรัสถึงผีมารและสติปัญญาท่ีน่าอศัจรรย์ของเขา และการปกปิดด้วยเคร่ืองประดบั

ตา่งๆ ท่ีทําให้เขาสวยงามภายนอก 

 เอเสเคียล 28:17 กล่าวว่า "จิตใจของเจ้าผยองข้ึนเพราะความงามของ

เจ้า" ทําไมเขาจึงสวยงาม เพราะพลอยทุกชิน้ท่ีเขาใช้เป็นเคร่ืองปกปิด รวมทัง้

ทองคําด้วย นอกจากนี ้เขายงัเป็นผู้ ท่ีมีสติปัญญามาก สิ่งมีชีวิตท่ีฉลาดมากและ

ความงามของเขามาจากการใสเ่คร่ืองประดบัด้วยพลอยและโลหะท่ีมีค่าต่างๆ และ

รัศมีและความเปล่งปลัง่จากโลหะและเคร่ืองประดบัเหล่านัน้บนตวัเขา พระคมัภีร์

กลา่ววา่ "จิตใจของเจ้าผยองข้ึนเพราะความงามของเจ้า" 

 "เจ้ากระทําใหส้ติปัญญาของเจ้าเสือ่มทรามลง" สติปัญญาของเขาเส่ือม

ทรามลงเพราะความงามอนัเกิดจากสิ่งท่ีสวยไม่จริง ได้แก่เคร่ืองประดบัและทองท่ี

ประดบักายเขานัน้ "เจ้ากระทําให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก่

ความงามของเจ้า" คําว่า ความงาม หมายถึงความเปลง่ปลัง่และการยัว่ยวน และ

การสะท้อนตอ่คนทัง้หลายด้วยสิง่ภายนอกท่ีเขาใสน่ัน้ 

 "เราจะท้ิงท่านลงถึงดิน และวางท่านลงต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลายเพื่อ

กษัตริย์เหล่านัน้จะไดเ้ห็นท่าน" ทา่นได้เหน็แล้วถงึสติปัญญาท่ีพระเจ้าทรงให้แก่เขา 

และพระคมัภีร์กล่าวว่าเขาสมบรูณ์แบบมาจนพบความบาปชัว่ในตวัเขา เขาเส่ือม
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ทรามลงเพราะความบาปชัว่นัน้ ความบาปชัว่เกิดขึน้เพราะเขาผยองขึน้ด้วยความ

งามของลกัษณะภายนอก เขาควรจะมีความงามภายในไม่ใช่ภายนอก แต่เขากลบั

มีแต่ความงามภายนอกเท่านัน้ ดงันัน้ พระเจ้าจึงทรงสาปแช่งการใช้เคร่ืองสําอาง

เพ่ือแต่งแต้มบคุคลหรือร่างกาย รวมถึงการใส่พลอย ทองและเงินอนัมีค่าทัง้หลาย 

ผู้นบัถือศาสนาอ่ืนและผู้ ท่ีหนัไปจากพระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี ้แต่คริสตจกัรของพระเจ้า

ผู้ทรงพระชนม์อยูจ่ะต้องไม่ใช้สิง่เหลา่นีเ้ลย 

 หากท่านต้องการให้สติปัญญาของท่านเส่ือมทรามเพราะความงาม

ภายนอก ก็สวมใสพ่ลอยและทองอนัมีคา่นัน้ แตค่ริสเตียนไมค่วรจะทําเช่นนัน้ 

 หากว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกการใส่เคร่ืองประดับเหล่านี  ้หรือการทา

ร่างกายเพ่ือแสดงความสวยงามแล้ว พระเจ้าทรงเลือกอะไร ขอให้เปิดไปท่ี 1โครินธ์ 

1:26-29 

 "ดก่อนพีน่อ้งทัง้หลาย จงพิจารณาดว่า พวกท่านทีพ่ระเจ้าไดท้รงเรียกมาู ู

นัน้เป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอํานาจ มีน้อย

คนทีมี่ตระกูลสงู 

 แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพือ่ทําให้คนมีปัญญาอบั

อาย เพือ่ทําใหค้นทีแ่ข็งแรงอบัอาย 

 พระเจ้าได้ทรงเลือกส่ิงที่โลกถือว่าต่ําตอ้ยและดหม่ิน และเห็นว่าไร้สาระู

เพือ่ทําลายส่ิงซ่ึงโลกเห็นว่าสําคญั 

 เพือ่มิใหม้นษุย์สกัคนหน่ึงอวดต่อพระเจ้าได"้ 

 สิ่งสําคญัประการหนึ่งเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์นีอ้ยู่ในข้อ 27 ท่ีเขียนไว้ว่า 

"พระเจ้าไดท้รงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา" สิ่งท่ีโง่เขลาเพ่ือทําให้คนมีปัญญาอบั

อาย คําว่า โง่เขลา นีม้าจากคําอ้างอิง 3474 และ 3466 ในศพัท์สมัพนัธ์ของสต

รองค์ ความหมายของคําท่ีใช้ในท่ีนีคื้อ คนโง่ เราคิดว่าคนโง่คือคนท่ีเซ่อ โง่เขลา ไม่

มีการศกึษาและอ่ืนๆ โลกนีม้องดคูริสตจกัรและกลา่วว่าเป็นวิถีชีวิตท่ีโง่มาก เป็นวิถี
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ชีวิตท่ีถกูชงั ทําไมพระเจ้าจึงทรงเลือกท่ีจะให้ทิง้เคร่ืองประดบักายต่างๆ ในสายตา

ของมนษุย์เป็นสิ่งท่ีโง่เขลา แต่พระเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงเลือกวิธีท่ีโง่เขลาเพ่ือทํา

ให้คนมีปัญญาอบัอาย 

 ลซูิเฟอร์เลือกการประดบักายภายนอก แต่พระเจ้าทรงเลือกสิ่งท่ีซ่อนอยู่

ภายใน สิ่งต่างๆ ท่ีดูเหมือนเหลวไหลในสายตาทางธรรมชาติ แต่เม่ือมองดูอย่าง

ใกล้ชิด จะเหน็วา่วิธีท่ีพระเจ้าทรงใช้เป็นทางท่ีดีกว่า เพราะเป็นทางแห่งจิตใจ ไม่ใช่

การประดบักายภายนอก 

 คนโง่ ยงัหมายถึงวิธีท่ีลกึลบัหรือลีล้บั วิธีท่ีเม่ือมองครัง้แรกไม่ได้เป็นวิธีท่ี

ดีท่ีสดุอยา่งเหน็ได้ชดัตอ่สายตาของผู้พบเหน็ ด้วยเหตนีุ ้หลายคนไม่สามารถเข้าใจ

ได้ว่าทําไมเราจะต้องเลิกใช้เคร่ืองประดบัและเคร่ืองสําอางอนัมีสีสนัเพ่ือท่ีจะใช้

ชีวิตอยูเ่พ่ือพระเจ้า 

 ลซูิเฟอร์เลือกการประดบักายภายนอก การแสดงออกภายนอกเพ่ือปกปิด

ใจท่ีเลวทรามของเขา ในขณะท่ีพระเจ้าทรงเลือกการประดบัภายใน มนษุย์ท่ีซ่อน

อยูแ่หง่ใจนัน้ เราจะกลา่วถงึเร่ืองนีต้อ่ไป 

 ดงันัน้ ตลอดทัง้พระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเผยให้เห็นอย่างชัดเจนเก่ียวกับ

ความเกลียดชงัตอ่การแสดงความหย่ิงยโสในการใสเ่คร่ืองประดบั 

 หลังจากทิง้สิ่งประดับท่ีสวยไม่จริงเหล่านีอ้อกไปหมด พระเจ้าทรง

กลา่วถึงผู้หญิงทัง้หลายว่าเป็นผู้ ท่ีสวย บริสทุธิและงาม เห็นได้ชดัว่า พระองค์ไม่ได้์

ยกย่องความงามในวิธีแบบเดียวกบัท่ีเรายกย่อง ผู้หญิงใส่เคร่ืองประดบัทัง้หลาย

เพ่ือทําให้ตนเองสวยงาม แต่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความโสโครก เม่ือชําระสิ่งเหล่านี ้

ออกไป พระองค์ตรัสว่าพวกเขาสวยและงาม อย่าเข้าใจความสําคญัของความจริง

นีผิ้ดไป พระเจ้าทรงใช้คําว่า สวย เพ่ือบรรยายถึงเจ้าสาวของพระองค์ ซึ่งคือ 

คริสตจกัร "เราจะทําลายสาวสวยและแบบบาง คือบตุรีของศิโยนเสีย" เยเรมีย์ 6:2 
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 นอกจากนี ้พระองค์ยังได้ตรัสอีกเก่ียวกับการประเมินความหย่ิงยโสท่ี

แสดงออกในผู้หญิงว่า "ความลําเอียงของเขาเป็นพยานปรักปรําเขาทัง้หลาย เขา

ป่าวร้องความผิดของเขาอย่างโสโดม เขามิไดปิ้ดบงัไว้ วิบติัแก่เขา เพราะว่าเขาได้

นําความชัว่ร้ายมาเหนือตวัเขาเอง" อิสยาห์ 3:9 

 ท่านเห็นหรือไม่ว่าการประดบักายภายนอกเป็นความบาปอย่างไม่ต้อง

สงสยั หน้าตาท่ีแตง่แต้มของเขามีความเก่ียวข้องกบัความหย่ิงทะนงจนพระเจ้าทรง

ใช้เคร่ืองสําอางของผู้หญิงเพ่ือเป็นตวัอยา่งของความไร้ยางอาย 

 ขอให้ระลกึวา่ พระเจ้าทรงถือว่าแหวนเป็นสว่นหนึ่งของความโสโครกของ

บตุรีแหง่ศิโยน 

 พระองค์ทรงหมายถึงแหวนประเภทไหน บางคนอาจถามว่าแหวนรุ่นด้วย

ไหม แหวนนัน้ไม่ใช่การประดบัด้วยเคร่ืองประดบัหรือ ท่านเห็นแล้วว่าพระเจ้าตรัส

เช่นไรเก่ียวกบัแหวนประเภทอ่ืนๆ ด้วย สิง่เหลา่นีมี้ความหมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ แต่

ไมจํ่าเป็นในชีวิตคริสเตียนเพ่ือแสดงถงึสิง่ใดๆ  

 พระเจ้าทรงเป็นผู้ เร่ิมต้นการสมรสและเม่ือพระองค์ทรงกระทําเช่นนัน้ 

พระองค์ไมไ่ด้จดัพิธีและตรัสให้พวกเขาใสแ่หวนเพ่ือพิสจูน์ว่าได้แต่งงานกนัแล้ว สิ่ง

ท่ีจะพิสจูน์ตวัเขานัน้คือใจภายในและการกระทําภายนอก ไม่ใช่การประดบักาย

ตามอยา่งผู้ ท่ีไมเ่ช่ือในการใสแ่หวน ตุ้มห ูเคร่ืองประดบัและอ่ืนๆ 

 ทําไมเราจึงศึกษาพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ไม่ใช่ว่าเรากําลงัพยายามหา

สิ่งท่ีทําให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าพอพระทยัมากท่ีสดุหรอกหรือ เราไม่ได้แสวงหาทางท่ี

จะหลีกเล่ียงสิ่งท่ีทําให้พระองค์ทรงพอพระทัย วตัถุประสงค์เดียวของเราคือเพ่ือ

แสวงหานํา้พระทยัของพระองค์ เพ่ือท่ีจะปฏิบตัิตาม เรารักพระองค์มากเกินกวา่ที่จ

เส่ียงในการทําให้พระองค์ไม่พอพระทยั ด้วยเหตนีุ ้คริสเตียนท่ีแท้จริงจึงไม่โต้เถียง

เก่ียวกับประเภทของแหวน หรือพยายามหาเหตุผล หรือพยายามโต้เถียงกับนํ ้
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พระทัยของพระเจ้า เพ่ือท่ีจะใส่แหวนท่ีมีความหมายประเภทใดๆ หรือแม้แต่

พยายามแก้ตา่งเก่ียวกบัการใสแ่หวนไมว่า่ในวิธีใดๆ 

 ไม่มีตวัอย่างใดในพระคมัภีร์แสดงให้เห็นว่ามีการใส่สิ่งใดๆ บนร่างกาย

เพ่ือแสดงถึงการแต่งงาน ประวติัศาสตร์ของแหวนแต่งงานด่างพร้อยไปด้วยการ

นมัสการดวงอาทิตย์ของผู้ ท่ี ไม่ เ ช่ือพระเ จ้าและการถือโชคลางของชาว

โรมนัคาทอลิก ท่านไม่สามารถโต้เถียงเพ่ือต่อสู้ความเป็นจริงท่ีว่าสิ่งนีไ้ม่เป็นท่ีพอ

พระทยัต่อพระเจ้า คริสเตียนท่ีอยู่ในทางเนือ้หนงัอาจโต้เถียงว่าไม่ชดัเจนว่าคนๆ 

หนึ่งจะหลงไปเพราะการใส่แหวน แต่คริสเตียนท่ีรักพระเจ้าเป็นท่ีสุดจะตอบว่า

เพียงพอแล้วท่ีรู้ว่าการใส่แหวนเป็นสิ่งท่ีทําให้องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราไม่พอ

พระทยั และด้วยเหตนุัน้ จงึไมค่วรมีข้อสงสยัในเร่ืองนีอี้ก 

 เหมือนเช่นผู้ เขียนพระคมัภีร์เก่าอ่ืนๆ หลายคน ผู้ เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้

กลา่วถงึประเภทของผู้ ท่ีใสเ่คร่ืองประดบัท่ีสวยไม่จริงนี ้ พระเจ้าทรงสมัผสัผู้บริสทุธ์ิ

เหลา่นีเ้พ่ือกลา่วถึงประชากรของพระเจ้าเม่ือพวกเขาหนัหลงัไปจากพระองค์ ผู้ เผย

พระวจนะกลา่วถงึพวกเขาวา่เป็นหญิงโสเภณีหรือภรรยาท่ีไมส่ตัย์ซ่ือ 

 ขอให้สงัเกตพระวจนะของพระเจ้าเขียนไว้ว่า "เจ้าผที้่ถกท้ิงร้างเอ๋ย ที่เจ้าู ู

แต่งตวัสีแดงนัน้ เจ้าทําอะไรกนั และทีเ่จ้าประดบัตวัดว้ยอาภรณ์ทองคําทีเ่จ้าขยาย

ดวงตาใหก้วา้งดว้ยแตม้สี เออ เจ้าแต่งตวัใหง้ามเสียเปล่า คนรักของเจ้าดหม่ินเจ้า ู

เขาทัง้หลายแสวงชีวิตของเจ้า" เยเรมีย์ 4:30 

 ก่อนหน้านี ้เราได้อ่านว่าเอเสเคียลบรรยายถึงยดูาห์ท่ีหนัไปจากพระเจ้า

ว่าเป็นหญิงโสเภณีสองคนในเอเสเคียล 23:40 โฮเชยายังได้แสดงความคิด

เช่นเดียวกนันีเ้ม่ือบรรยายถงึความหน้าซ่ือใจคดของอิสราเอล 

 "เราจะทําโทษนางเนื่องในวนัเทศกาลเลี้ยงพระบาอลั เมื่อนางเผาเคร่ือง

หอมบชาพระนัน้ แลว้ก็แต่งกายของนางดว้ยแหวน และทองรปพรรณ และติดตามู ู

บรรดาคนรกัของนางไป และลืมเราเสีย พระเจ้าตรสัดงันีแ้หละ" โฮเชยา 2:13 
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 ข้อพระคมัภีร์นีแ้สดงถึงความจริงอย่างชดัเจนและไม่มีข้อสงสยั พระเจ้า

แห่งฟ้าสวรรค์ผู้ ย่ิงใหญ่ไม่ทรงพอพระทยักบัสิ่งเหล่านัน้และใช้สิ่งเหล่านัน้เพ่ือเป็น

หมายสําคญัถงึการหนัไปจากนํา้พระทยัของพระองค์ 

 ขอให้เปิดไปยงัพระคมัภีร์ใหม่เพ่ือดภูาพท่ีชดัเจน ท่านจะเห็นว่ายอห์นใน

หนังสือวิวรณ์บรรยายถึงหญิงแพศยาซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของคริสตจักรปลอมนัน้ 

ประดบัด้วยเคร่ืองทองคํา เพชรพลอยต่างๆ และไข่มกุ และถือถ้วยทองไว้ในมือของ

เธอ ถ้วยนัน้เต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียน และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณี 

วิวรณ์ 17:4 

 สว่นคริสตจกัรท่ีแท้จริงมีบรรยายไว้ในวิวรณ์ 12:1 ว่าเป็นหญิงท่ีมีความ

งาม มีราศีของดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ ผู้หญิงนีคื้อ เจ้าสาวของพระคริสต์ แบบของ

ระบบศาสนาท่ีแท้จริงและปลอมเหลา่นีย้งัแสดงให้เห็นความเกลียดชงัของพระเจ้า

ตอ่การใช้เคร่ืองประดบัท่ีสวยไมจ่ริงอีกด้วย 

 งานเขียนเปโตรและเปาโลจะแสดงความคิดเห็นท่ีแน่นอนและมัน่คงของ

คริสตจกัรยคุแรกเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองประดบั 

 เปาโลเขียนว่า "ฝ่ายพวกผ้หญิงก็เหมือนกนั ให้แต่งตวัสุภาพเรียบร้อย ู

ไม่ใช่ถกัผมหรือประดบักายดว้ยเคร่ืองทองและไข่มกุ หรือเสือ้ผา้ราคาแพง 

 แต่ใหป้ระดบัดว้ยการกระทําดี ซ่ึงสมกบัหญิงทีป่ระกาศตวัว่าถือพระเจ้า" 

1ทิโมธี 2:9-10 

 เปโตรเขียนไว้คล้ายคลึงกัน แต่เน้นถึงหญิงคริสเตียนผู้ มีสามีท่ีไม่ได้เช่ือ 

เขากลา่ววา่ "ฝ่ายท่านทัง้หลายทีเ่ป็นภรรยาก็เช่นกนั จงเชือ่ฟังสามีของท่าน เพือ่ว่า

แม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า แต่ความประพฤติของภรรยาก็

อาจจะจงใจเขาไดู้  โดยไม่ตอ้งพดเลยสกัคําเดียวู  

 คือเมื่อเขาไดเ้ห็นการประพฤติที่นอบน้อมและดีงามของท่านทัง้หลาย ผู้

เป็นภรรยา 
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 การประดบักายของท่านนัน้ อย่าใหเ้ป็นการประดบัภายนอกดว้ยการถกั

ผม ประดบัดว้ยเคร่ืองทองคําและนุ่งห่มเสือ้ผา้สวยงาม 

 แต่จงให้เป็นการประดบัภายในจิตใจ แต่งดว้ยเคร่ืองประดบัซ่ึงไม่ร้เสือ่มู

สลาย คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซ่ึงเป็นส่ิงที่ประเสริฐย่ิงในสายพระเนตรพระ

เจ้า" 1เปโตร 3:1-4 

 ท่านจะเห็นว่าพระเจ้าได้ตรัสแก่ซาตานว่า "เจ้าจะทําการหลอกลวงได้

ตามท่ีต้องการ เจ้ามีความสง่าทัง้ปวง ราศีทัง้ปวง ความงามทัง้ปวง สิ่งหลอกลวงท่ี

ดึงดูดใจทัง้ปวง แต่เราจะเลือกสิ่งท่ีต่ําต้อย สิง่ที่ดเูหมือนไมด่ีนกั สิง่ที่ไมด่งึดดูต

ทางเนือ้หนงั เราจะเลือกสิง่ตา่งๆ ของมนษุย์ท่ีซอ่นอยูแ่หง่จิตใจ" 

 สิ่งเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองประดบัท่ีแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งปกคลมุท่ีแท้จริงท่ีซาตาน

ควรจะมีอยูภ่ายใน แตส่ิง่ท่ีเขามีนัน้กลบัเป็นการแสดงออกแต่เพียงภายนอกของสิ่ง

ท่ีอยูใ่นใจของเขา 

 เม่ือพระเจ้าทรงเลือกสิ่งท่ีต่ําต้อยเหลา่นี ้ซึง่จะไมด่งึดดูเนือ้หนงั พระองค

ทรงสามารถท่ีจะนําสิ่งท่ีควรจะอยู่ในใจของลูซิเฟอร์ออกมา การประดับกายท่ี

บริสทุธิกว่า ทองคําท่ีบริสทุธิกว่า ด้วยเห์ ์ ตนีุ ้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเอาชนะผีมาร

เท่านัน้ แต่พระองค์ยงัทําให้คริสตจกัรดีรอบคอบด้วยคณุสมบติัท่ีแท้จริงท่ีพระองค์

ได้ประสงค์ให้มีอยูใ่นลซูิเฟอร์นัน้ 

 พระเจ้าทรงให้ผีมารได้รู้ว่าพระองค์จะเอาชนะเขา ในท่ีนี ้ซาตานมีราศีทัง้

ปวง ความงามทัง้ปวง ความงดงามทัง้ปวง และการแสดงออกภายนอกทัง้ปวง แต่

พระเจ้าจะทรงเอาชนะผีมารอย่างถึงท่ีสุด พระองค์จะไม่ทรงกระทําด้วยการ

แสดงออกภายนอกด้วยการประดบัเนือ้หนงั ด้วยทองคําและเงิน และเพชรพลอยท่ี

มีค่าและด้วยความงาม แต่ด้วยมนุษย์ท่ีซ่อนอยู่แห่งใจ พระองค์จะทรงแสดงให้

ซาตานเห็นว่าเขาควรจะมีอะไรและสิ่งท่ีเขาสญูเสียไปโดยเลือกการประดับกาย

ภายนอก แทนท่ีจะประดบัแหง่ใจภายในนัน้คืออะไร 
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 ซาตานเอ๋ย เจ้าสามารถหลอกหลวงได้ด้วยสิ่งของมากมายของเจ้า เจ้า

สามารถทําให้คนทัง้หลายคิดถงึสิง่อ่ืนๆ นอกจากพระเจ้า แต่พระเจ้าตรัสว่า "เราจะ

รับเอาสิ่งท่ีมีประโยชน์อย่างแท้จริงและย่ิงใหญ่กว่า และมีอํานาจมากกว่าการ

ประดบัภายนอกท่ีหลอกลวง" 

 ตอนนีท้่านอาจจะถามว่า "พระเจ้าจะทรงทําอะไร" พระเจ้าตรัสว่าโลกนี ้

จะถกูเผาไหม้ ซึ่งหมายความว่าการประดบักายภายนอกทัง้หมดจะอยู่ในเปลวไฟ 

จะไม่มีแหวนทอง ตุ้มหู เพชร เคร่ืองประดับ พลอยต่างๆ การแต่งหน้า ไม่มีการ

ประดบักายใดๆ เลย ทกุสิ่งทกุอย่างจะถกูเผาไหม้ไป สิ่งเหล่านีเ้ป็นเพียงชั่วคราว 

แต่เราจะอธิบายเพิ่มเติมต่อไปเก่ียวกับเคร่ืองประดับท่ีมีอยู่ตลอดไป และการ

ประดบัและการแตง่วิญญาณ 

 เราอยากจะให้ทา่นเข้าใจวา่ สิง่ท่ีมีความสําคญัย่ิงกว่าไม่ใช่เคร่ืองประดบั

ภายนอกและการแต่งแต้มท่ีเป็นของซาตาน แต่เคร่ืองประดบัภายในแห่งจิตใจท่ี

พระเจ้าทรงใส่พระทยั และพระองค์ทรงสนพระทยัมากในสิ่งเหล่านีซ้ึ่งเป็นใจและ

ชีวิตของคริสตจกัร 

 ตอนนี ้เราเห็นแล้วว่าผีมารและพระเจ้าเลือกสิ่งท่ีไม่เหมือนกนั ผีมารได้

เลือกการประดบัภายนอกท่ีระยิบระยบั เคร่ืองประดบั เพชรพลอย ทองคํา เงินและ

การแต่งหน้า แต่พระเจ้าทรงเลือกสิ่งท่ีโลกถือว่าต่ํา สิ่งท่ีซอ่นไว้ สิ่งท่ีคนทัว่ไปจะไม่

คิดว่าสําคญัมาก พระเจ้าทรงเลือกสิ่งเหลา่นี ้และด้วยสิ่งเหลา่นี ้พระองค์จะพิสจูน์

แก่ลซูิเฟอร์ถึงความสําคญัของสิ่งต่างๆ ท่ีเขาได้เสียไปเพราะได้เลือกการประดบั

กาย แทนท่ีจะมีใจท่ีบริสทุธิภายในและเคร่ืองประดบัท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้ใช้์

เพ่ือการประดบักายภายนอกจะสะท้อนให้เห็น ความบริสทุธิภายในและการหาค่า์

ไมไ่ด้ของเคร่ืองประดบัแหง่วิญญาณ 

 ชาติต่างๆ ท่ีติดตามซาตานด้วยวิธีทางเนือ้หนังของตนเป็นชาติท่ีใช้

เคร่ืองประดบัเพ่ือปกปิดเนือ้หนงัและการหนัไปจากพระเจ้าเท่ียงแท้ 
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 ตวัอย่างท่ีดีมีอยู่ใน 2พงศาวดาร 20:25 "เมื่อเยโฮซาฟัทและประชาชน

ของพระองค์มาเก็บของเสียจากเขาทัง้หลาย เขาพบสตัว์เป็นจํานวนมาก ข้าวของ 

เสือ้ผา้ และของมีค่าต่างๆ ซ่ึงเขาเก็บมามากสําหรับตวัจนขนไปไม่ไหว เขาเก็บของ

ทีริ่บไดเ้หล่านัน้สามวนั เพราะมากเหลือเกิน" 

 ในพระวจนะของพระเจ้านัน้ เกือบจะทกุชนชาติท่ีอยูท่างเนือ้หนงัเป็นชาติ

ท่ีมีเคร่ืองประดบัประเภทตา่งๆ พวกเขาใสเ่คร่ืองประดบัให้กบัสตัว์ของตนด้วย ในท่ี

หนึ่งในหนังสือผู้ วินิจฉัย บทท่ี 8 ข้อ 21 และ 24-27 ได้กล่าวถึงการถอด

เคร่ืองประดบัออกจากอฐูหลงัจากเอาชนะคนบางกลุม่ได้ 

 คนจํานวนมากเข้าใจผิดเก่ียวกับเร่ืองความบริสทุธิ เม่ือเราพูดถึงความ์

บริสทุธิ พวกเขาคิดว่าเราไม่มีเคร่ืองประดบัและไม่ประดบักาย์ ตามโลกนี ้เราไม่ใช้

เค ร่ืองสําอางของโลก  เราจึง เ ป็นผู้ บ ริสุท ธ์ิ  ซึ่ง ไม่ เ ป็นความจริง  การถอด

เคร่ืองประดบัออกเพียงแต่ทําให้เราไม่อยู่ในทางโลก แต่การสวมใส่ลกัษณะของ

พระเยซคูริสต์หลงัจากนําสิง่ทางโลกออกแล้วนัน้เป็นสิง่ท่ีทําให้เราบริสทุธ์ิ 

 ดงัท่ีข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้ว ทุกตวัอย่างท่ีแสดงถึงการลงโทษเน่ืองจาก

เคร่ืองประดบัและการใส่เคร่ืองประดบัเป็นหมายสําคญัแสดงถึงการอยู่ในทางเนือ้

หนงัและการหนัไปจากพระเจ้า 

 ในหนังสือวิวรณ์ มีตวัอย่างท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองนี ้เม่ือพระเจ้าเสด็จมาและ

ตดัสินบาบิโลนในวิวรณ์ 18:16-17 ขอให้สงัเกตว่าพระคมัภีร์เขียนไว้ "ว่า 'วิบติัแลว้ 

วิบติัแลว้มหานครนัน้ทีไ่ดนุ้่งห่มผา้ป่านเนือ้ละเอียด ผา้สีม่วง และผา้สีแดงเข้มทีไ่ด้

ประดบัดว้ยทองคํา เพชรพลอยต่างๆ และไข่มกุนัน้ 

 เพียงในชัว่โมงเดียว ทรัพย์สมบติัเหล่านัน้ ก็พินาศสญไปส้ินู ' และนาย

เรือทกุคน คนทีโ่ดยสารเรือ พวกลกเรือ และคนทัง้หลายทีมี่อาชีพทางทะเลก็ไดยื้นู

อย่แต่หู่ างๆ" 
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 ตลอดทัง้พระคมัภีร์ เม่ือพระเจ้าตรัสถึงเคร่ืองประดบั พระองค์ตรัสถึงการ

อยูฝ่่ายเนือ้หนงัและการหนัไปจากพระองค์ 

 พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ประชากรของพระองค์มีส่วนในการแสดงออก

ภายนอกท่ีลซูิเฟอร์ได้สร้างขึน้ก่อนท่ีจะทรงสร้างโลกนีข้ึน้ สิ่งท่ีเขาทําได้ก็เป็นแต่

เพียงการประดบัภายนอก แตพ่ระเจ้าทรงเลือกท่ีจะเอาชนะผีมารโดยใช้การประดบั

ภายในแหง่จิตใจ 

 อย่างไรก็ตาม ท่านจะเห็นว่าไม่เพียงพอท่ีจะถอดสิ่งภายนอกท่ีเป็นของ

เนือ้หนังในการประดบัด้วยเคร่ืองประดบัหรือการแต่งหน้าด้วยเคร่ืองสําอางออก 

เราจะต้องสวมใสเ่คร่ืองประดบัท่ีพระเจ้าตรัสถงึด้วย 

 ในหนงัสืออิสยาห์ 61:10 กล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิอย่างย่ิงในพระ์

เจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ไดท้รงสวม

ข้าพเจ้าดว้ยเสือ้ผา้แห่งความรอด พระองค์ทรงคลมุข้าพเจ้าดว้ยเสือ้แห่งความชอบ

ธรรม อย่างเจ้าบ่าวประดบัตวัดว้ยพวงมาลยั และอย่างเจ้าสาวตกแต่งตวัดว้ยเพชร

นิลจินดา" 

 การถอดเคร่ืองประดับทางเนือ้หนังภายนอกของลูซิเฟอร์และการ

แสดงออกภายนอกของเขานัน้ไม่เพียงพอ เราจะต้องสวมใส่เคร่ืองประดับของ

คริสตจักร เคร่ืองประดับของเจ้าสาวของพระคริสต์ อิสยาห์ได้กล่าวถึงสิ่งนีใ้น

ข้อความนี ้

 ขอให้เราดูในข้อพระคัมภีร์อ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงเคร่ืองประดับชนิดพิเศษ ซึ่ง

ไม่ใช่ทางเนือ้หนัง แต่เป็นเคร่ืองประดับขององค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีซ่อนไว้และ

ก่อให้เกิดสขุ 

 สภุาษิต 3:13-15 กลา่ววา่ 

 "มนษุย์ผป้ระสบปัญญา และผไ้ดค้วามเข้าใจ เป็นสขุจริงหนอู ู  
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 เพราะผลที่ไดจ้ากปัญญา ย่อมดีกว่าผลที่ไดจ้ากเงิน และกําไรนัน้ดีกว่า

ทองคํา 

 ปัญญาประเสริฐกว่าทบัทิม และบรรดาส่ิงที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกบั

ปัญญาไม่ได"้ 

 และสภุาษิต 20:15 "มีทองคําและทบัทิมมีค่าเป็นอนัมาก แต่ริมฝีปากทีมี่

ความร้ก็เป็นเพชรนิลจินดาประเสริฐู " 

 และในโยบ 28:12-20 และ 28 "แต่จะพบพระปัญญาทีไ่หน และที่ของ

ความเข้าใจอย่ทีไ่หนู  

 มนษุย์ไม่ร้จกัค่าของพระปัญญา และในแผ่นดินของคนเป็นก็หาไม่พบู  

 บาดาลพดว่า ู 'ทีข่้าไม่มี' และทะเลกล่าวว่า 'ไม่อย่กบัข้าู " 

 จะเอาทองคําซ้ือก็ไม่ได ้และจะชัง่เงินใหต้ามราคาก็ไม่ได ้

 จะตีราคาเป็นทองคําโอฟีร์ก็ไม่ได้ หรือเป็นโกเมนหรือแก้วไพฑรย์ู

ประเสริฐก็ไม่ได ้

 จะเทียบเท่าทองคําและแก้วก็ไม่ได ้หรือจะแลกกบัเคร่ืองทองคํานพคณุก็

ไม่ได ้

 อย่าเอ่ยถึงปะการงัและแกว้ผลึกเลย ค่าของพระปัญญาสงกว่ามกุดาู  

 บษุราคมัน้ําอ่อนแห่งเมืองเอธิโอเปีย ก็เปรียบกบัพระปัญญาไม่ได ้หรือจ

ตีราคาเป็นทองคําบริสทุธิก็ไม่ได้์  

 ดงันัน้พระปัญญามาจากไหนเล่า และทีข่องความเข้าใจอยทีไ่หนู " 

 "และพระองค์ตรัสกบัมนษุย์ว่า 'ดเถิด ความยําเกรงพระเจ้า นัน่แหละคือู

พระปัญญา และทีจ่ะหนัจากความชัว่คือความเข้าใจ' " 

 ท่านเห็นแล้วว่า การถอดแหวนออกไม่ใช่ความบริสทุธิ แ์ ต่การกระทํานี ้

นําเอาลกัษณะทางธรรมชาติออกไป และเปิดหนทางให้แก่เขาเพ่ือสวมใส่ความ

บริสทุธิท่ีแท้จริงของพระเจ้า์  
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 ขอให้เราดใูนอิสยาห์ 13:12 "เราจะกระทําให้หาคนยากเสียย่ิงกว่าหา

ทองคํานพคณุ และหามนษุย์ไดย้ากย่ิงกว่าหาทองคําแห่งโอฟีร์" 

 และกลบัไปดสูภุาษิต 1:7 "ความยําเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของความร้ ู

คนโง่ย่อมดหม่ินปัญญาและคําสัง่สอนู " 

 สภุาษิต 4:7-9 ได้กลา่วถงึปัญญาวา่เป็นเคร่ืองตกแต่งและประดบัของผู้ ท่ี

เช่ือ "ที่เร่ิมต้นของปัญญาเป็นอย่างนีคื้อจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จง

เอาความรอบร้ไวู้  

 จงตีราคาปัญญาให้สง และปัู ญญาจะยกย่องเจ้า ถ้าเจ้ากอดปัญญาไว ้

ปัญญาจะใหเ้กียรติเจ้า 

 เธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้า จะใหม้งกฎุงามแก่เจ้า" 

 พระวจนะของพระเจ้าแสดงไว้ชดัเจนว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสนบัสนนุ

การสวมใส่เคร่ืองประดับทางฝ่ายวิญญาณ และพระองค์ไม่ทรงยอมรับการใส่

เคร่ืองประดบัทางเนือ้หนังท่ีโลกนีส้วมใส่เป็นสิ่งปกปิดความชั่วร้าย คริสตจกัรไม่

ต้องมีเคร่ืองประดบัทางเนือ้หนังตามธรรมชาติเพ่ือจะพิสจูน์สิ่งใดๆ ตามจริงแล้ว 

สิ่งเหล่านีเ้ป็นผลเสียต่อสิ่งท่ีพระเจ้าทรงพยายามท่ีจะทําเพ่ือเราในทางฝ่าย

วิญญาณ 

 ในสดดีุ 19:8-10 กล่าวว่า "ข้อบงัคบัของพระเจ้านัน้ถกต้องู  กระทําให้

จิตใจเปรมปรีด์ พระบญัญติัของพระเจ้านัน้บริสทุธิ กระทําใหด้วงตากระจ่างแจ้ง์  

 ความยําเกรงพระเจ้านัน้สะอาดหมดจดถาวรเป็นนิตย์ กฎหมายของพระ

เจ้าก็สตัย์จริง และชอบธรรมทัง้ส้ิน 

 น่าปรารถนามากกว่าทองคํา ย่ิงกว่าทองนพคุณมากนกั หวานย่ิงกว่า

น้ําผ้ึง ทีห่ยดลงจากรวง" 
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 ผู้ เขียนพยายามท่ีจะอธิบายให้ผู้ เช่ือเข้าใจว่าวิธีทางของพระเจ้าและ

แผนการของพระเจ้าดีย่ิงกว่าทองคําหรือเคร่ืองประดบัใดๆ ท่ีเราจะสวมใสใ่นโลกนี ้

มากนกั 

 พระคมัภีร์ห้ามไมใ่ห้ผู้ ท่ีเช่ือใสเ่คร่ืองประดบัประเภทใดๆ ก็ตาม 

 สดดีุ 119:127 กลา่ววา่ "เพราะฉะนัน้ข้าพระองค์ใชข้้อบงัคบัของพระองค์

ทัง้ส้ินนําย่างเทา้ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เกลียดมรรคาทจุริตทกุทาง" 

 พระวจนะของพระเจ้าอธิบายแก่ผู้ เช่ืออีกว่า กฎเกณฑ์ต่างๆ ของเจ้าเป็น

สิ่งท่ีควรจะเป็นเหมือนทองคําในชีวิตของเรา ไม่ใช่การสวมใสเ่คร่ืองประดบัทองคํา

เพ่ือพยายามพิสจูน์ว่าตนเองสวยงามหรือมีความยิ่งใหญ่ หรืออะไรก็ตามท่ีเราคิด

ว่าจําเป็นต้องพิสจูน์ต่อโลกนี ้พระเจ้าทรงให้เราทราบว่า การใส่เคร่ืองประดบัทาง

เนือ้หนงัไมใ่ช่แผนการของพระองค์ 

 ในสภุาษิต25:11 เขียนไว้ว่า "ถอ้ยคําทีพ่ดเหมาะ จะเหมือนลู ูกทอ้ทองคํา

ลอ้มเงิน" 

 พระเจ้ายงัได้ทรงสญัญาแก่อิสราเอลในมาลาคี 3:17 "พระเจ้าจอมโยธา

ตรัสว่า 'เขาทัง้หลายจะเป็นคนของเรา เป็นกรรมสิทธิพิเศษของเรา ในวนัที่เราจะ์

ประกอบกิจ และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ ดงัชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขา ผ้ปรนนิบติัู

เขา" 

 พระเจ้าตรัสเ ก่ียวกับผู้ ท่ี เ ช่ือของพระองค์  ผู้ เ ช่ือ ท่ี มีลักษณะและ

หลกัเกณฑ์อันถูกต้องเป็นเคร่ืองประดับ สิ่งเหล่านีเ้ป็นของพระเจ้าและคงอยู่ชั่ว

นิตย์นิรันดร์ เราจะเพียงแต่ประดบักายด้วยเคร่ืองประดบัทัง้หลาย แต่พระองค์ตรัส

ว่า เราจะกลายเป็นเคร่ืองประดบัเหลา่นัน้ ทําไมเราจะต้องมีเคร่ืองประดบัท่ีสวยไม่

จริงเพ่ือพิสูจน์สิ่งใดๆ ในเม่ือเรามีความสวยงามท่ีพระเจ้าตรัสแล้วว่า เราเป็น

เคร่ืองประดบั 
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 อย่างไรก็ตาม สิ่งนีไ้ม่ใช่คําสอนในพระคมัภีร์เก่าเท่านัน้ แต่เป็นคําสอนท่ี

มีอยู่ทัว่ทัง้พระคมัภีร์ ในพระคมัภีร์ใหม่ 1เปโตร 2:9 กลา่วว่า "แต่ท่านทัง้หลายเป็น

ชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปโุรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสทุธิ เป็น์

ชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพือ่ใหท่้านทัง้หลายประกาศพระบารมีของพระองค์ 

ผ้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปส่ความสว่างอันู ู

มหศัจรรย์ของพระองค์"  

 ทกุครัง้ท่ีกล่าวถึงเคร่ืองประดบัและพลอยต่างๆ เป็นการกลา่วถึงสมบติัท่ี

มีลกัษณะพเิศษ 

 หนงัสือวิวรณ์บทท่ี 3 ข้อ 18 และ19 องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า "เรา

เตือนสติเจ้าให้ซ้ือทองคําที่หลอมให้บริสทุธิแล้วจากเรา เพือ่เจ้าจะได้เป็นคนมัง่มี ์

และให้เจ้าซ้ือเสือ้ผา้สีขาว เพือ่นุ่งห่มใหพ้น้จากความอบัอายที่เจ้าตอ้งเปลือยกาย

อย่ และซ้ือยาทาตาของเจ้า เพือ่เจ้าจะไดแ้ลเห็นู  

 เรารักผใ้ดเราก็ตกัเตือนและตีสอนผน้ัน้ เหตฉุะนัน้จงมีความกระตือรือร้น ู ู

และกลบัใจเสียใหม่" 

 ทองคําเดียวท่ีพระเจ้าทรงสนพระทยัให้ประชากรของพระองค์มีนัน้เป็น

ทองคําท่ีจะมาจากบัลลงัก์ของพระองค์และได้มาเพราะพระองค์ ในการใช้ชีวิต

อย่างชอบธรรมและบริสทุธิต่อพระพกัตร์พระเจ้า ไม่ใช่การใส่เคร่ืองประดบัท่ี์ สวย

ไมจ่ริงเพ่ือพยายามพิสจูน์สิง่หนึง่สิง่ใด 

 ใน 1เปโตร 1:7 กล่าวว่า "เพือ่การลองดความเชือ่ของท่าน อนัประเสริฐู

ย่ิงกว่าทองคํา ซ่ึงแม้เสียไปได้ก็ยังถกลองด้วยไฟ จะไดู้ เป็นเหตุให้เกิดความ

สรรเสริญ เกิดศกัดิศรีและเกียรติ ในเวลาทีพ่ระเยซคริสต์จ์ ู ะเสด็จมาปรากฏ" 

 ในสายพระเนตรของพระเจ้า การทดลองทุกอย่างของเรามีค่ามากกว่า

เงินหรือทองคํา หรือเคร่ืองประดบัใดๆ ท่ีมนษุย์สวมใส่ การถอดเคร่ืองประดบัเนือ้
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หนังท่ีสวยไม่จริงด้วยทองคํา เงินและเคร่ืองสําอางนัน้ไม่เพียงพอ เราจะต้องใส่

เคร่ืองประดบัของคริสตจกัรซึง่เป็นเคร่ืองประดบัทางฝ่ายวิญญาณอีกด้วย 

 องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเลือกแผนการของพระองค์นานมาแล้ว เม่ือซาตาน

หลงไปจากความบริสทุธ์ิเพราะการประดบัภายนอกท่ีปิดบงัใจท่ีเลวทรามของเขา 

พระเจ้าทรงตดัสินใจในเวลานัน้ท่ีจะพิสจูน์ว่าเคร่ืองประดบัท่ีแท้จริงคืออะไร และ

เอาชนะผีมารโดยให้คริสตจกัรของพระองค์ไม่ข้องเก่ียวกบักบัการประดบัเนือ้หนงั

ภายนอก 

 พระเจ้าทรงคาดหวังให้คริสตจักรของพระองค์แสดงเคร่ืองประดบัท่ีจะ

เกิดขึน้ได้ด้วยใจท่ีถกูต้องตอ่พระเยซคูริสต์เทา่นัน้ 
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บทที่ 2 
หลักฐานทางประวัตศิาสตร์ 

 

 ข้าพเจ้าเช่ือมัน่ว่า พระคมัภีร์เป็นหลกัฐานท่ีเราจําเป็นต้องมีเพ่ือตัง้คําสัง่

สอน หรือสร้างรากฐานสําหรับความเช่ือและหลกัความเช่ือของเรา แต่สําหรับผู้ ท่ี

อาจจําเป็นต้องมีหรือต้องการหลักฐานเพ่ิมเติม  ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึง

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัศาสตร์การใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบัไว้

ในบทสัน้ๆ นี ้

 ตามพจนานกุรม Westminister Dictionary of the Bible หญิงเลวชาว

ตะวนัออกทาเปลือกตาของตนด้วยแป้งสีทําท่ีทําจากพลวงผงผสมกบันํา้มนั และท

ด้วยแปรง ชาวฮีบรูถือวา่การกระทํานีไ้มค่วรคา่แก่หญิงสงูตระกลู 

 ในประเทศจีน หญิงโสเภณีเป็นหญิงประเภทเดียวท่ีทาหน้าตา ใส่ตุ้มห ู

และมีเล็บยาวท่ีทาสีไว้ สิ่งนีเ้ป็นวิธีบอกให้ชายทัง้หลายทราบว่าเธอเป็นหญิง

โสเภณี 

 หญิงอเมริกนัได้นําเอาธรรมเนียมของหญิงแพศยาท่ีไม่เช่ือพระเจ้ามาใช้ 

ซึ่งยังเป็นการกระทําให้ท่ียอมรับกันในหลายๆ ประเทศทุกวันนี  ้ต่อไปนีเ้ป็น

บทความซึง่นํามาจากหนงัสือพิมพ์ 

 ในเวลานี ้การใช้ลิปสติกเร่ิมเป็นท่ีนิยมอย่างช้าๆ ในเยอรมนีตะวันตก 

หญิงสาวสวยและหญิงท่ีมีอายุจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ ท่ีไม่แต่งหน้าเป็นท่ีน่าทึ่ง 

ส่วนผู้ ท่ีใช้ลิปสติก ก็ไม่ได้ทามากนัก โดยสัดส่วนแล้ว มีหญิงท่ีใช้ลิปสติกใน

เบอร์ลินมากกว่าเมืองอ่ืนๆ และมีการใช้ลิปสติกในโรงแรมและร้านอาหาร และ

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในร้านอาหารค่ํา มากกวา่บนท้องถนน 

 ในต่างประเทศบางประเทศ นักเรียนแลกเปล่ียนจากสหรัฐฯ ได้รับ

คําแนะนําไมใ่ห้ใช้ลปิสติก เพราะในประเทศเหลา่นัน้ จะถือวา่เป็นหญิงโสเภณี 
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 การแต่งหน้าในอเมริกาเร่ิมต้นท่ีฮอลลิวดู สถานท่ีของหญิงผู้ซึง่ใช้ชีวิตไม่

ถกูต้องและลว่งประเวณี หน้าท่ีแต่งแต้มไม่เคยเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงการมีธรรม

และความบริสทุธิเลย แตม่กัจะเป็นเคร่ืองหมายของโลกนี ้์  

 เม่ือเรามองดูรอบๆ ตัวเรา เราเห็นอะไรในบาร์และคาเฟ่ เด็กสาวท่ี

แต่งหน้าและสบูบหุร่ี โฆษณาเหล้า โฆษณาภาพยนตร์ และโฆษณาบหุร่ีท่ีมีผู้หญิง

แตง่หน้า 

 คริสเตียนคณะต่างๆ ตกต่ําลงมากและหนัไปจากพระเจ้ามากจนเมื่อเร็วๆ

นี ้สมาชิกคนหนึง่ในคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิ สอนเด็กหญิงในโรงเรียนผู้ นําเก่ียวกบั 

"วิธีการแต่งหน้าแบบคริสเตียน" ข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าบคุคลนัน้ไปได้อํานาจในการ

สอนเดก็หญิงให้แตง่หน้านัน้มาจากไหน 

 การตกัเตือนในโรม 12:1-2 คือว่า เราควรจะถวายตวัเราเป็นเคร่ืองบชูาท่ี

มีชีวิตอยู ่

 ใน 1ทิโมธี 2:9 คําว่า ร้จักละอายู /สุภาพ ในภาษากรีกคือ ไอโดส 

(aidos) ซึ่งหมายถึง "ความกระดากต่อมนษุย์ หรือตรงข้ามกบัความไม่เกรงขาม

และความทะลึง่" ส่วนคําว่า หงมิเสงี่ยม/เรียบร้อย ในภาษากรีกคือ โซฟรอซูเน 

(sophrosune) ซึง่หมายถงึ "พรหมจารี หรือตรงข้ามกบัแพศยาหรือโสเภณี" 

 ในหนงัสือ Christ the Educator (พระคริสต์ผู้สัง่สอน) เขียนโดยเคล

เมนท์ (Clement) ชาวอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นบรรพบุรุษคนหนึ่งในศาสนาคริสต์ 

หน้า 180 ข้อ 104 เขากลา่วถึงพระคริสต์ทรงห้ามไม่ให้ใสเ่สือ้ผ้าประเภทต่างๆ เขา

กล่าวว่า "เราต้องถามพระองค์เก่ียวกบัเคร่ืองประดบัและงานทองคํา เก่ียวกบัวิก 

และลอนผมและผมปลอม เก่ียวกับการทาตา การถอนขน (คิว้) การทาแก้มและ

ปาก การทาแป้ง การย้อมผม และสิง่ตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดการหลอกลวงเหลา่นีห้รือ" 

 ดงัท่ีท่านได้เห็นแล้ว เคลเมนท์ ชาวอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นผู้ ติดตามอคัร

ทตูสบิสองคนนัน้และเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็นบรรพบรุุษผู้ ติดตามอคัรทตู ประณามการ
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ใช้เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดับ รวมทัง้การทาร่างกายและการย้อมผมอย่าง

ชดัเจน 

 เคลเมนท์ยงัได้กลา่วอีกในหน้า 202 บทท่ี 2 ข้อ 5 ในหนงัสือเลม่เดียวกนั

ว่า "สําหรับข้าพเจ้าแล้ว ผู้หญิงท่ีใส่ทองคําดเูหมือนวิหารนัน้" ก่อนหน้านัน้ เขาได้

บรรยายถงึวิหารของชาวตา่งชาติ เขาได้กลา่วเก่ียวกบัการประดบัวิหาร แต่ก็ยงัเป็น

วิหารท่ีว่างเปล่า ไม่มีพระเจ้าอยู่ท่ีนั่น ตอนนี ้เขาพูดเก่ียวกับความว่างเปล่าของ

หญิงท่ีกระทําสิ่งเหล่านี ้"พวกเธอม้วนผมของเธออย่างระมดัระวงั ทาแก้มของเธอ 

ทาใต้ตา ย้อมผมของเธออย่างร้อนใจและกระทําสิ่งท่ีไร้ประโยชน์อ่ืนๆ พวกเขาเป็น

ผู้ ท่ีเลียนแบบชาวอียิปต์อยา่งแท้จริง พวกเขาประดบัเนือ้หนงัเพ่ือลอ่ลวงคนรักท่ีนบั

ถือเทพเจ้าของวิหารนัน้ๆ" 

 ข้าพเจ้ามีเวลาพอท่ีจะอ้างถึงงานเขียนของบรรพบรุุษในศาสนาคริสต์ได้

ไม่มากนกั เคลเมนท์และผู้ เทศนาข่าวประเสริฐในศตวรรษแรกและศตวรรษท่ีสอง

คนอ่ืนๆ เป็นผู้ เทศนาเร่ืองความบริสุทธิ เราจะอ้างถึง์ เคลเมนท์อีกครัง้เม่ือเรา

กลา่วถงึประวติัศาสตร์เคร่ืองประดบัและคริสตจกัรยคุแรกประณามการประดบัเนือ้

หนงัภายนอกนีอ้ยา่งไร 

 ตอนนี ้ลองมาดปูระวติัศาสตร์เก่ียวกบัการใสเ่คร่ืองประดบั 

 จาก Dictionary of Jewelry (พจนานกุรมเคร่ืองประดบั) หน้า 79 กลา่ว

ว่า "คริสเตียนนําเอาธรรมเนียมของโรมในการให้แหวนเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายการ

หมัน้ในศตวรรษท่ีสอง ซึง่อยูใ่นช่วงต้นยคุกลาง แหวนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของการ

แตง่งาน" 

 ขอให้สงัเกตช่วงเวลาท่ีนําเคร่ืองประดบัมาใช้ ช่วงหลงัของศตวรรษท่ีสอง 

และช่วงต้นของศตวรรษท่ีสามเป็นเวลาเดียวกบัท่ีคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิเกิดขึน้ 

 เราเทศนาไม่เห็นด้วยกบัการเช่ือพระเจ้าในสามพระภาค และการปฏิบติั

ตามนัน้เพราะเป็นการผสมการนมสัการของผู้ ท่ีไม่เช่ือเข้ากบัการนมสัการท่ีแท้จริง 
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เราควรหรือไม่ท่ีจะไม่ใส่ใจกับแหวนแต่งงานท่ีเกิดขึน้ในเวลาเดียวกับคริสตจักร

โรมนัคาทอลกิ 

 ในการแสดงความชัดเจนในจุดยืนของเราในเร่ืองการใส่แหวนในพิธี

แต่งงาน และการประดับกายภายนอกด้วยเคร่ืองแก้วแหวนหรือเคร่ืองประดับ

ประเภทอ่ืนๆ ข้าพเจ้าจะยกข้อความจากหนงัสือเลม่เดียวกนัเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั

มาอีกครัง้ ในหวัข้อ แหวนหมัน้ "ธรรมเนียมในการให้แหวนเป็นของหมัน้เกิดขึน้ใน

ช่วงเวลาของโรม" 

 ท่านเห็นแล้วว่า การให้แหวนหมัน้เป็นธรรมเนียมของโรม ในพิธีหมัน้ 

บิดาหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงได้ให้สญัญาแทนหญิงนัน้ว่าจะแต่งงานกบัชายท่ี

ให้แหวนกบัเธอเพ่ือเป็นของหมัน้ 

 เน่ืองจากการใส่แหวนทองไม่ได้รับอนญุาตให้ทํากนั นอกจากได้รับสิทธิ

พิเศษจากรัฐบาลเท่านัน้ แหวนหมัน้เรียกว่า อานาลีส เพอร์นูบิส (analis 

pernubis) เดิมทํามาจากเหลก็ และไม่มีเพชรพลอยใดๆ ในศตวรรษท่ีสาม (ขอให้

สงัเกตอีกครัง้ว่ากล่าวถึงศตวรรษท่ีสาม) ธรรมเนียมการไม่ใช่ของฟุ่ มเฟือยหมดไป 

ผู้คนใช้แหวนทองแทน แหวนอาจมีคําจารึกหรือสญัลกัษณ์สลกัไว้ เช่น ปมของคน

รักและรูปมือสองมือปรบกัน ทัง้สองอย่างนีเ้กิดขึน้ในช่วงโรม และมีการใช้กันใน

ศตวรรษตอ่ๆ มาไปทัว่ทัง้ยโุรป 

 แม้ว่าพิธีหมัน้ในยคุโรมจะเป็นพิธีท่ีสําคญั แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งท่ีทําลาย

ไมไ่ด้ 

 ท่านจะเห็นว่าการให้แหวนเหล่านีย้้อนกลบัไปในยคุโรม และมีต้นตอมา

จากผู้ ท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้า ไมมี่ใครปฏิเสธได้วา่รัฐบาลโรมและกรุงโรมไมไ่ด้เช่ือพระเจ้า 

 ข้าพเจ้าจะขออ้างจาก Christ the Educator โดยเคลเมนท์ชาวอเลก็ซาน

เดรีย บรรพบุรุษในศาสนาคริสต์ในศตวรรษท่ีสองอีกครัง้ ในเร่ืองเก่ียวกับการใส่

เคร่ืองประดับ เขาได้เขียนว่า "อะไรอีก จีหู้ แหวนท่ีมีเพชรพลอยเรียงราย ตุ้มห ู
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เสือ้ผ้าย้อมสีดอกมาโลว์ แหวนรูปร่างองุ่น สร้อย แหวน ยาพอก เคร่ืองประดับ

ศีรษะ สายคาดศีรษะ พลอย สร้อยคอ ตุ้มหเูกลียว" 

 ท่านได้เห็นแล้วจากงานเขียนของเขาจากหลายๆ งานเขียน ไม่ให้สวมใส่

เคร่ืองประดบัประเภทใดๆ 

 ในหน้า 196 ข้อ 126 เขากล่าวว่า "ในสิ่งท่ีคล้ายคลงึกนั พระวิญญาณ

ตรัสผ่านโซฟนีอสั 'เงินและทองของเขาไม่สามารถช่วยเขาให้รอดพ้นในวนัแห่งพระ

พิโรธของพระเจ้าได้' " เขาได้กลา่วอีกว่า ชาวฮีบรูในสมยัเก่าก่อนจะดีเพียงใดหาก

เขานําเคร่ืองประดบักายของหญิงไปทิง้หรือใสล่งไปในหม้อต้ม 

 และในหน้า 197 เคลเมนท์กล่าวในข้อ 128 ว่า "ผู้ ท่ีนมสัการพระคริสต์

ต้องยอมรับความเรียบง่าย" ความเรียบง่ายช่วยให้ความบริสทุธิเติบโต เพราะ์ ลด

ความโลภและตอบสนองต่อความจําเป็นด้วยสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว ความเรียบง่ายไม่ใช่

การทําเกินไปหรือพองตวัในวิธีใดๆ หรือวางภูมิ แต่เป็นหนึ่งเดียว สม่ําเสมอ และ

เทา่เทียม ไมเ่คยเกินไป 

 และในตอนท้ายของเลม่ 2 หน้า 198 ข้อ 129 เขากลา่วว่า "ใสส่ิ่งเหลา่นี ้

เป็นเคร่ืองประดบัอนับริสทุธิของผลท่ีดีบนแขนของท่าน การให้ทรัพย์สินของท่าน์

อย่างใจกว้าง และการทําหน้าท่ีภายในบ้านอย่างสตัย์ซ่ือ ผู้ซึ่งให้แก่คนขอทานได้

ให้แก่พระเจ้า" 

 ในท้ายท่ีสดุ เขาได้สรุปหนงัสือเลม่ท่ีสองไว้ในหน้าสดุท้ายของบทสดุท้าย

วา่ "ผู้หญิงไมค่วรจะเจาะห"ู 

 เน่ืองจากเวลาและไม่มีท่ีพอ ข้าพเจ้าจะสรุปด้วยเหตุการณ์นีเ้ก่ียวกับ

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของผู้ เทศนาข่าวประเสริฐยคุต้น และคริสตจกัรยืนหยดั

ตอ่ต้านการสวมใสเ่คร่ืองประดบัทกุชนิด 

 แหวนเดียวท่ีอนุญาตให้มีได้ในคริสตจักรยุคต้น ก่อนท่ีจะมีคริสตจักร

โรมนัคาทอลกิ คือแหวนประทบัตรา แหวนนีไ้มไ่ด้ใสเ่ป็นเคร่ืองประดบั แต่อยู่บนมือ
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เพ่ือประทับตราเอกสารและใส่ในเวลาท่ีจะประทับตราเอกสารเท่านัน้ สิ่งนีเ้ป็น

กฎหมายของโรม คนจํานวนมากของอาณาจกัรโรมไม่สามารถเขียนหนงัสือได้ เขา

ต้องมีวิธีในการประทับตราเอกสร และทําธุรกรรม ดังนัน้ จึงอนุญาตให้มีแหวน

ประทบัตราได้ แหวนนีไ้ม่ได้ใส่เป็นเคร่ืองประดบั แต่จะนําไปด้วยและใส่ไว้ในมือ

เม่ือเวลาประทบัตราเอกสาร 

 ทัง้นี ้เป็นสิ่งท่ีคล้ายคลึงกบัเร่ืองราวของบุตรชายท่ีหลงหายท่ีเราเห็นใน

พระคมัภีร์ใหม ่และบางคนใช้เพ่ือพิสจูน์วา่สามารถใช้เคร่ืองประดบัได้ 

 แหวนประทบัตรานีใ้ส่ไว้บนมือในเวลาท่ีประทบัตราเอกสารเท่านัน้ เพ่ือ

แสดงอํานาจ ไมใ่ช่เพ่ือเป็นเคร่ืองประดบั 

 หนงัสือทัง้เล่มนีไ้ม่ได้เขียนขึน้เพ่ือโต้เถียงหรือเพ่ือให้เกิดความแตกแยก

ในพระกายของพระคริสต์ แต่เม่ือเราแจงเหตุผลตามพระคัมภีร์ (และพระคัมภีร์

บอกให้เราสู้ความกนั) เราจะกลบัไปยงัทางของอคัรทตูในการนมสัการพระเจ้า 

กลบัไปเป็นเหมือนคริสตจกัรศตวรรษแรก คริสตจกัรท่ีไม่ได้ปนเปือ้นจากผู้ ท่ีไม่เช่ือ

พระเจ้าและการนมัสการผีมาร และการหันไปจากพระเจ้า คริสตจักรท่ีบริสทุธิท่ี์

พระเยซูคริสต์ได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์ คริสตจักรของพระองค์จะต้อง

แสดงออกจากใจของตนว่าเป็นผู้ เช่ือท่ีแท้จริงและไม่ประดับกายภายนอกด้วย

เคร่ืองสําอางและเคร่ืองประดบั 

 ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า หนังสือเล่มนีจ้ะช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจและ

ช่วยเหลือท่านมีความพยายามท่ีจะเข้าใกล้พระเจ้าย่ิงขึน้ และเป็นบตุรของพระเจ้า

ตามอยา่งท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้ทา่นเป็นมากย่ิงขึน้ 

 ขอให้พระเจ้าอวยพร 

 ด้วยความจริงใจในการรับใช้พระคริสต์ 

 เจมส์ อาร์ เพนซ์ 


