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คริสเตยีนใช้ชีวติอกีแบบ 
 
 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว (เอเฟซสั 4.17-32; 1 เปโตร 4.3) 

 
ในส่วนแรกของพระธรรมเอเฟซสับทท่ีส่ี (ขอ้1-16) อคัรทูตเปาโลไดว้าดภาพการด าเนินชีวติใหส้ม
กบัการทรงเรียกใหผู้อ่้านจดหมายของท่านซ่ึงเป็นคริสตจกัรของพระเยซูท่ีมีพื้นเพเป็นชาวยวิและ
ชาวต่างชาติ ท่านไดเ้นน้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของคริสตจกัรและความสมบูรณ์ในของประทาน 
และเป็นเร่ืองน่าอศัจรรยท่ี์ของประทานแตกต่างหลากหลายเหล่าน้ีไม่เพียงแต่ไม่สร้างผลกระทบต่อ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว แต่ยงัท าใหค้ริสเตียนท่ีแมจ้ะมีพื้นเพต่างกนัแต่“มีสันติภาพเป็นเคร่ือง
ผกูพนั”สามารถส าแดงร่วมกนัได ้ “จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกัน ซ่ึงพระ
วิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนมี
ความหวงัใจอันเดียวท่ีเน่ืองในการท่ีทรงเรียกท่าน มีองค์พระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียว ความเช่ือเดียว บัพ
ติศมาเดียว พระเจ้าองค์เดียวผู้ เป็นพระบิดาของคนท้ังปวง ผู้ทรงอยู่ เหนือคนท้ังปวง และท่ัวคนท้ัง
ปวง และในคนท้ังปวง” (เอเฟซัส 4.3-6)  “ดูก่อนพ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนาม
ของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ขอให้ท่านปรองดองกัน อย่าถือพวกถือคณะ แต่ขอให้ท่านเป็นน า้หน่ึง
ใจเดียวกัน” (1              “ขอแต่เพียงให้ท่านด าเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 
เพ่ือว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่กต็าม ข้าพเจ้ากจ็ะได้รู้ข่าวของท่านว่า ท่านเช่ือมัน่คง เป็นน า้
หน่ึงใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพ่ือความเช่ืออันเกิดจากข่าวประเสริฐน้ัน” (ฟิลิปปี 
1.27) เปาโลหนุนใจใหค้ริสเตียนแต่ละคนใหเ้ป็นผูร่้วมงานท่ีมีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค ์
ทุกคนใหส้ามารถมีส่วนร่วมท าประโยชน์ในคริสตจกัร 
 
ในส่วนท่ีสองของบทท่ีส่ีจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั 

 ความแตกต่างระหวา่งคริสเตียนและคนต่างชาติ   
 มาตรฐานการเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนินชีวติของผูเ้ช่ือ 
 ความจ าเป็นในการรับการเปล่ียนแปลงฟ้ืนฟูโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ 

 
เปาโลดึงความสนใจของคริสเตียนไปท่ี 3 ทิศทาง นัน่คือ 

1. ยอ้นกลบัไปดูศาสนาต่างชาติท่ีพวกเขาไดล้ะทิ้งมา 
2. มองไปขา้งหนา้ท่ีพระเยซู ผูไ้ดท้รงไถ่พวกเขา 
3. มองเขา้ไปในจิตใจของตนเอง ใจท่ีบ่งบอกใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ตอ้งการช าระใหท้ั้งชีวติบริสุทธ์ิ 
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คริสเตียนท่ีคอยระลึกถึงสามทิศทางน้ีอยูต่ลอดเวลา จะเป็นพรแก่คริสตจกัรและการพฒันาท่ีแขง็แรง
ของคริสตจกัรนั้น  และพวกเขาจะเป็นคนน่าเช่ือถือท่ามกลางโลกท่ีเขายนือยู ่  ในขอ้17ไดน้ าเอา
ความคิดของการมีชีวติท่ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้1  เปาโลไม่ปล่อยใหมี้
ความลงัเลสงสัยวา่ใครคือผูม้อบค าสั่งใหท้่านถ่ายทอดค าเตือนต่อผูอ่้านจดหมายฉบบัน้ี – พระเยซู
คริสตผ์ูท้รงยนืหนุนหลงัผูรั้บใชข้องพระองคแ์ละผูท้รงให้อ านาจสิทธิเด็ดขาดแก่เขา  ดงันั้นโดย
ความจริงแลว้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นัน่เองคือผูท้รงตรัสเตือนในท่ีน้ี พระองคต์รัสโดยตรงกบัคนของ
พระองค ์ คือกบัท่านและกบัขา้พเจา้ “พระเยซูตรัสกับนางว่า เราท่ีพูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้น”(ยอห์น 
4.26)  พระองคต์อ้งการบอกพวกเราวา่ – วถีิทางชีวติของท่านตอ้งต่างจากชีวิตของผูท่ี้ยงัไม่ไดก้ลบั
ใจ (อ่านโคโลสี 3.1-13) 
 

เราให้ส่ิงใดมาก าหนดการด าเนินชีวติของเรา  
 
“เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้ เป็นเจ้าว่า ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปท่านอย่า
ประพฤติอย่างคนต่างชาติท่ีเขาประพฤติกันนั้น คือมีใจจดจ่ออยู่กับส่ิงท่ีไร้สาระ โดยท่ีความคิดของ
เขามืดมนไป และเขาอยู่ห่างจากชีวิตซ่ึงมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความไม่รู้เท่าถึงการซ่ึงอยู่ในตัวเขา 
อันเน่ืองจากใจท่ีแขง็กระด้างของเขา เขามีใจปราศจากโอตตัปปะปล่อยตัวท าการลามกและละโมบ
ในกาม ท าการโสโครกทุกอย่าง” (เอเฟซัส4.17-19) ในประโยคท่ีแสดงความเป็นห่วงต่อจิตวิญญาณ
น้ี เปาโลไดเ้นน้ความแตกต่างระหวา่งผูเ้ช่ือและผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจา้  บุคคลท่ีไม่พึ่งพาพระเจา้มกัจะ
พดูวา่ “ทั้งอยา่งน้ีและอยา่งนั้น” ในขณะท่ีพระคมัภีร์จะพดูถึง “เช่นน้ีหรือเช่นนั้น”  ตรงน้ีเป็นเร่ือง
ของสองเจตคติท่ีมีความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง – มนุษยย์อมรับการหล่อหลอมจากพระเจา้หรือจาก
ทศันคติของชีวติตนเองและของโลก  ตรงน้ีเปาโลไม่ตอ้งการใชค้  าช้ีแนะของท่านมาสร้างความ
กดดนัต่อพวกเรา แต่ท่ีมากกวา่นั้นท่านตอ้งการบอกวา่มนุษยทุ์กคนแบกความรับผดิชอบต่อชีวติ
ของเขาเอง  เราตอ้งตดัสินใจวา่เราจะใหชี้วติแบบเก่าหรือใหเ้จตคติใหม่เป็นผูก้  าหนดชีวติเรา และ
เรายงัตอ้งตดัสินใจอยูเ่สมอวา่ส่ิงใดเราควรท าและส่ิงใดเราควรละทิ้ง “และถ้าท่านไม่เตม็ใจท่ีจะ
ปรนนิบัติพระเจ้า ท่านท้ังหลายจงเลือกเสียในวนันีว่้าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติพระซ่ึง
บรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถ่ินฟากตะวันออกของแม่น า้ยเูฟรติส หรือของคนอาโมไรต์
ในแผ่นดินซ่ึงท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า”   (โย
ชูวา 24.15 )  “เพราะฉะนั้น พ่ีน้องท้ังหลาย จงย่ิงอุตส่าห์กระท าตนให้เป็นไปตามท่ีพระเจ้าทรงเรียก 
และทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้น เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้น ท่านจะไม่พลาดจากทางท่ีน าไปสู่
ความรอด”(2 เปโตร 1.10 ) 
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ก่อนท่ีเปาโลจะพดูถึงวถีิการด าเนินชีวติใหม่ ท่านไดเ้ตือนความจ าของคริสเตียนท่ีมาจากต่างชาติอีก
คร้ังถึงชีวติเก่าของพวกเขาท่ีผา่นมาท่ีปราศจากความสัมพนัธ์โดยส่วนตวักบัพระเจา้องคเ์ท่ียงแท ้ 
ลทัธิต่างชาติไดน้ ามาซ่ึงชีวติท่ีปล่อยปละและการมัว่โลกีย ์ ไม่มีมาตรฐานถูกตอ้งดีงามตามหลกั
จริยธรรม “ลทัธิคนต่างดา้วเปิดเผยตวัตนใหพ้บเห็นในความเป็นไปไดต่้างๆ และในทุกรูปแบบของ
ความไม่เหมาะ และความรุนแรงในโลกของชีวติประจ าวนั” (F. Rienecker) เปาโลถามหาเบ้ืองหลงั
ของวถีิชีวติท่ีห่างจากพระเจา้ - มนัเป็นเร่ืองของความคิดท่ีผดิทางซ่ึงสุดทา้ยน าไปพบกบัความวา่ง
เปล่า สติท่ีไม่กระจ่างชดั จิตใจท่ีแขง็กระดา้งและเฉยเมย ความท่ือดา้นของจิตส านึก สุดทา้ยความคิด
ท่ีเลวร้ายทั้งหลาย และการเจรจาต่อรองอยา่งชาญฉลาดแกมโกงไดเ้ทไหลจากบ่อความฉอ้ฉลของ
ความบาปแต่ดั้งเดิม ดงัท่ีอ่านพบไดใ้นพระธรรมปฐมกาล 3.1-5  “เพราะถึงแม้ว่าเขาท้ังหลายได้รู้จัก
พระเจ้าแล้ว เขากมิ็ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับท่ีทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้
ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในส่ิงท่ีไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขากมื็ดมัวไป” (โรม
1.21 ) ”แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็น
ว่าเป็นส่ิงโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจส่ิงเหล่านั้นได้กต้็องสังเกตด้วย
วิญญาณ” (1โครินธ์  2.14 )  (อ่านเพ่ิมสดุดี 115.5-8) 
 
การจะคิดและใชชี้วติตามความคิดของพระเจา้นั้นเป็นไปไม่ไดส้ าหรับผูไ้ม่มีพระเจา้ในจิตใจ เพราะ
ความรู้ของพระเจา้จะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือมีการพบปะกบัพระองคโ์ดยส่วนตวัเท่านั้น 
 

วางใจในพระคริสต์และรับการเปลีย่นแปลง  (เอเฟซสั 4.20-24; 1 เปโตร 2.9) 
 
ในทางตรงขา้มกบัคนท่ีไม่ใช่คริสเตียน เม่ือคริสตชนยดึเอาพระคริสตเ์ป็นหลกันั้น ในเบ้ืองแรก
ไม่ใช่มีสาเหตุจากตวับุคคล หากเป็นผลจากการมีความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงกบัพระเยซู  เราไดรู้้จกัองค์
พระคริสตใ์นฐานะพระผูช่้วยใหร้อดและพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เราติดตามพระองคใ์นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั โดยพระองค ์ ความรักอนัเท่ียงแทข้องพระองค ์ และการประกอบกิจของพระองคใ์น
จิตใจเราท าใหเ้ราสามารถมีวิถีชีวติท่ีถวายเกียรติต่อพระองคไ์ด ้ “ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้
ทรงฤทธ์ิ กระท าสารพัดมากย่ิงกว่าท่ีเราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธ์ิเดชท่ีประกอบกิจอยู่ภายในตัว
เรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกช่ัวอายคุนเป็น
นิตย์ อาเมน” (เอเฟซัส 3.20-21) “โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้น ทรงกระท าให้ท่าน
ท้ังหลายมีทุกส่ิงท่ีดี เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์ และทรงท างานในท่านท้ังหลายให้เกิดผล
เป็นท่ีชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแต่พระองค์สืบๆไปเป็น
นิตย์ อาเมน” (ฮีบรู 13.21)  สัจธรรมน้ีจะเป็นไปไดก้็ต่อเม่ือความไวว้างใจไดเ้กิดข้ึนใหม่อยูเ่สมอ 
การด าเนินชีวติของเราเป็นไปตามความสัมพนัธ์ร่วมกนักบัความเช่ือในองคพ์ระคริสต ์  ท่ีใดท่ีเราใช้
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ชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความเช่ือ เราก็จะพบท่าทีท่ีถูกตอ้ง  และหากความเช่ือของเราอ่อนแอลง เราจะเห็น
ผลทนัทีในท่าทีของเรา  การมีสามคัคีธรรมกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราจะชนะความเช่ือท่ีไม่เขง็แรง 
และยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนและเป็นแหล่งก าลงัของเราเพื่อชีวติท่ีบริสุทธ์ิ เป็นชีวติท่ีคลา้ยพระลกัษณะ
พระคริสตม์ากข้ึนทุกวนั ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงกบัพระเยซูช่วยใหเ้รารู้จกัการเดินบนเส้นทางท่ีแยก
เราให้ออกจากความบาปและชีวติเก่าอยา่งแทจ้ริง  แต่ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร? เปาโลไดช้ี้เส้นทาง
ให ้ - ทางท่ีหนุนน ้าใจคริสเตียนใหม้องไปในส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนจริงกบัความศรัทธาของพวกเขาในพระ
คริสต ์ เปาโลใหเ้รานึกถึงพื้นฐานความจริงสามขอ้  

 พวกท่านไดก้ าจดัคนเก่าไปแลว้ “เราท้ังหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถกูตรึงไว้กับ
พระองค์แล้ว เพ่ือตัวท่ีบาปนั้นจะถกูท าลายให้ส้ินไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีก
ต่อไป” (โรม 6.6)   

 พวกท่านจะไดรั้บการเปล่ียนเจตคติใหม่ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยคุนี ้ แต่จงรับการ
เปล่ียนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพ่ือท่านจะได้ทราบน า้พระทัย
ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทัยและอะไรดียอดเย่ียม” (โรม 12.2 ) 

 พวกท่านไดส้วมสภาพใหม่แลว้ 
ในท่ีน้ีเปาโลใชภ้าพของการสวมและถอดเส้ือผา้ เปรียบไดก้บัความเป็นจริงของชีวิตคริสเตียนท่ีมี
การขยบัเขยื้อนเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา  - ถอด สวม ถอด สวม ......  การถูกเปล่ียนใหม่หมายถึง
การมีความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา พากเพียรหมัน่ท าซ ้ าในส่ิงท่ีเราถูกสร้างมาใหเ้ป็น (อ่านเพิ่ม 
โคโลสี 3.8-14)   

 
ตายต่อบาปแล้ว (เอเฟซสั 4.22-23;  2โครินธ์  5.17)  
 
การแยกออกอยา่งเด็ดขาดระหวา่งชีวติเก่า(คร้ังหน่ึงท่ีเคยเป็น)และชีวติใหม่(ปัจจุบนั) ไดน้ ามาพร้อม
กบั การถอด และ การสวม “เน่ืองจากการแยกออกน้ีไดส้ าเร็จแลว้โดยความเช่ือและการบพัติศมา 
ชีวติเก่าของผูรั้บจดหมายฉบบัน้ีไดส้ิ้นสุดไปแลว้ “อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย พวกเราท่ีตายต่อความ
บาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้” (โรม 6.2)  พวกเขาไดป้ลดวสิัยมนุษยเ์ก่าออกแลว้ ต่อ
จากน้ีไปเป็นเร่ืองของการถือว่าได้ตายต่อบาปแล้ว “เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านท้ังหลายจงถือว่า
ท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” (โรม 6.11)   ท่าทีความเช่ือเช่นน้ี
จะแสดงใหเ้ห็นเด่นชดัเม่ือการด าเนินชีวิตไดผ้า่นไปช่วงเวลาหน่ึง ดว้ยเหตุน้ีควบคู่ไปกบัส่ิงท่ีแสดง
ใหเ้ห็น คือส่ิงท่ีจะตอ้งท า - พวกท่านจงถอดวสิัยมนุษยเ์ก่าออก”(F. Rienecker)  
 
เพราะมนุษยเ์ก่าไดถู้กถอดออกและไดส้วมสภาพใหม่โดยการเกิดใหม่แลว้ – “...ฉะนั้นจงกล่าวแต่
ความจริง ฉะนั้นอยา่ท าบาปเม่ือโกรธ ฉะนั้นอยา่เปิดโอกาสใหก้บัมาร ฉะนั้นอยา่ลกัขโมย....!”  
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เปาโลช้ีใหเ้ห็นชดัวา่ “คนใหม่ทีถู่กสร้างขึน้ตามพระฉายาพระเจ้า” คือเง่ือนไขส าคญัท่ีท าใหเ้รา
สามารถใชชี้วติตามมาตรฐานจริยธรรมของพระคมัภีร์  และ “เราเป็นและยงัคงความเป็นผูเ้รียนรู้” 
อยูเ่สมอ เอเฟซสั4.23“และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปล่ียนใหม่”ช้ีใหเ้ราเห็นวา่ความเป็นคริสเตียน
ไม่ใช่เป็นอะไรท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ หรือราวกบัวา่เราไดก้ลายเป็นคนสมบูรณ์ไม่มีท่ีติไปแลว้   มนั
เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงใหม่อยูต่ลอดเวลา  ตราบใดท่ีเรายงัอยูบ่นโลกน้ี คริสเตียนยงัอยูใ่น
สภาพการ “กลายเป็น” ตลอดเวลา “ท่านท่ีรักท้ังหลาย บัดนีเ้ราท้ังหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยงั
ไม่ปรากฏว่าต่อไปเบือ้งหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเม่ือพระองค์จะเสดจ็มาปรากฏนั้น เรา
ท้ังหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” (1 
ยอห์น 3.2)  ความหวงัน้ีท่ีช้ีใหเ้ราเห็นถึงความสมบูรณ์ของพวกเราในอนาคต ควรหนุนใจพวกเรา
ในวนัน้ีไม่ใหเ้ราหลีกเล่ียงกระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นตามพระฉายของพระเยซูคริสตเ์จา้ 
“เพราะว่าผู้หน่ึงผู้ใดท่ีพระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นลักษณะพระ
ฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพ่ือพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพ่ีน้องเป็นอัน
มาก” (โรม 8.29 )  “แต่เราท้ังหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และ
ตัวเรากเ็ปล่ียนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักด์ิศรีเป็นล าดับขึน้ไป เช่นอย่าง
ศักด์ิศรีท่ีมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเป็นพระวิญญาณ” ( 2โครินธ์ 3.18 )  (อ่านเพ่ิม ฟิลิปปี 3. 7-14 ) 
 

ฉะน้ันจงกล่าวแต่ความจริง (สดุดี 116.11;  เอเฟซสั  4.25) 
 
“เหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพดูมุสาเสีย......” เปาโลเร่ิมรายการความผดิบาปท่ีไม่เหมาะกบั“ผูไ้ดเ้ป็นคน
ใหม่”   ผูใ้ดท่ีกล่าวความจริงแสดงใหเ้ห็นถึงการเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรมในการด าเนิน
ชีวติหลงัจากยอมใหชี้วิตอยูภ่ายใตก้ารปกครองท่ีดีของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  พระเจา้ทรงจริงจงักบั
ความสัตยซ่ื์อของพวกเรามากแค่ไหน เปิดเผยใหเ้ห็นในขอ้เรียกร้องใหมี้ความจริงใจในการปฏิบติั
ต่อกนัและกนัซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นพระบญัญติัสิบประการ“อย่าเป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพ่ือนบ้าน” (อพยพ 
20.16)  “ขอทรงให้ทางเทียมเทจ็ไกลจากข้าพระองค์และขอโปรดประทานพระธรรมของพระองค์
แก่ข้าพระองค์” (สดุดี 119.29)  
 
การมุสาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต“คนเก่า” การโกหกมิใช่เป็นแค่เร่ืองของการปกปิดความเป็นจริงหรือ
การตั้งใจพดูความเทจ็เท่านั้น  การโกหกมี “เงา” หลายดา้น ซ่ึงรวมถึง – พดูเกินหรือนอ้ยกวา่ความ
เป็นจริง การบิดเบือนเร่ืองเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง พดูความจริงแค่คร่ึงเดียว  การแพร่กระจาย
ข่าวลือ  ความหนา้ซ่ือใจคด ขอ้แกต่้างท่ีเน่าเป่ือย -  เราจะพบตวัเองตกอยูใ่นวงจรของการโกหกอีก
คร้ังอยา่งรวดเร็ว และง่ายต่อการปล่อยใหต้นเองติดพวัพนักบัความเทจ็ ไม่วา่จะเป็นเพราะถูกผูอ่ื้น
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ล่อใหห้ลง หรือเราไม่จริงใจเอง  เราสามารถหนัไปหาพระองค ์ผูท่ี้ไดช้ยัชนะต่อวสิัยเก่าของเรา และ
ไดใ้หโ้อกาสใหม่แก่เราในการเอาชนะความบาป  
 
ท่ีน่าสังเกตคือขอ้เรียกร้องของเปาโล “จงเลิกมุสา” มีเหตุมาจาก “พระกายของพระคริสต”์   ในฐานะ
ท่ีเราเป็นอวยัวะแห่งพระกายโดยประมาณพดูไดว้า่การหมุนเวยีนของโลหิตทางฝ่ายจิตวิญญาณของ
เราและพระเยซูถูกเช่ือมติดกนั ฉะนั้นเราไม่ตอ้งโกหก แต่สามารถพดูความจริง    “ต่อไปนีเ้ป็นส่ิงท่ี
เจ้าท้ังหลายพึงกระท า จงพูดความจริงแก่กันและกัน จงให้การพิพากษาท่ีประตูเมืองของเจ้าเท่ียงตรง
และกระท าเพ่ือศานติ  อย่าคิดอุบายช่ัวในใจต่อกันและกัน อย่ารักค าสาบานเทจ็ ส่ิงเหล่านีเ้ราเกลียด
ชัง พระเจ้าตรัสดังนีแ้หละ” (เศคาริยาห์  8.16-17) 
 

ฉะน้ันเลกิหน้าซ่ือใจคด (เอเฟซสั 4.25; กิจการ 5.1-11) 
 
จากคริสตจกัรยคุแรกไดเ้ล่าถ่ายทอดตวัอยา่งท่ีส าคญัของเร่ืองความหนา้ซ่ือใจคด  ในเร่ืองน้ีแสดงให้
เห็นชดัวา่พระเจา้ผูท้รงบริสุทธ์ิ และผูท้รงเป็นความจริงรังเกียจความบาปมากเพียงใด  อานาเนียกบั
ภรรยาสัปฟีราเป็นสมาชิกของคริสตจกัรรุ่นแรกในกรุงเยรูซาเลม  ทั้งสองไดส้ร้างภาระปัญหาใหก้บั
คริสตจกัรโดยการเสแสร้งแสดงความรักท่ีไม่เห็นแก่ตวั  พวกเขาเป็นตวัอยา่งของความหนา้ซ่ือใจ
คดในหมู่คริสเตียนท่ีเห็นกนัทัว่ไป การเสแสร้งแสดงท่าทีฝ่ายจิตวญิญาณเพื่อสร้างความประทบัใจ 
และใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ต่อตนเอง  “จงระวงั อย่ากระท าศาสนกิจเพ่ืออวดคนอ่ืน ถ้าท าอย่างนั้น
ท่านจะไม่ได้รับบ าเหนจ็จากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เหตุฉะนั้น เม่ือท่านท าทานอย่า
เป่าแตรข้างหน้าท่าน เหมือนคนหน้าซ่ือใจคด กระท าในธรรมศาลาและตามถนน เพ่ือให้คน
สรรเสริญ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบ าเหนจ็ของเขาแล้ว ฝ่ายท่านท้ังหลายเม่ือท าทาน 
อย่าให้มือซ้ายรู้การซ่ึงมือขวากระท านั้น ทานของท่านจะต้องเป็นทานลับ และพระบิดาของท่านผู้
ทรงเห็นในท่ีลีล้ับ จะทรงโปรดประทานบ าเหนจ็แก่ท่าน เม่ือท่านท้ังหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือน
คนหน้าซ่ือใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนน เพ่ือจะให้คนท้ังปวงได้เห็น 
เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบ าเหนจ็ของเขาแล้ว  ฝ่ายท่านเม่ืออธิษฐานจงเข้าในห้องช้ันใน 
และเม่ือปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในท่ีลีล้ับ และพระบิดาของท่านผู้
ทรงเห็นในท่ีลีล้ับจะทรงโปรดประทานบ าเหนจ็แก่ท่าน” (มทัธิว 6.1-6 )  (อ่านเพ่ิมมัทธิว 15.7-8 
และ 23.23-28 ) 
 
ความผดิของอานาเนียและสัปฟีราไม่ไดอ้ยูท่ี่การให้เงินเพียงส่วนหน่ึงของจ านวนเตม็ท่ีไดจ้ากการ
ขายท่ีดิน แต่อยูท่ี่การกระท าท่ีไดคิ้ดตรึกตรองและตกลงไวอ้ยา่งดีซ่ึงคา้นกบัเสียงภายในของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ  ทั้งสองคงไม่ไดค้าดคิดวา่พระเจา้สามารถเปิดเผยความในใจท่ีปิดบงัไว ้ “ฝ่ายพระ
เยซูทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสว่า เหตุไฉนท่านท้ังหลายคิดช่ัวอยู่ในใจเล่า” (มทัธิว 9.4)  
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“เพราะว่าไม่มีส่ิงใดท่ีซ่อนไว้ ซ่ึงจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีส่ิงใดท่ีปิดบังไว้ ซ่ึงจะไม่ต้องแพร่ง
พราย” (มาระโก 4.22 )  “แต่พระเจ้าตรัสกับซามเูอลว่า อย่ามองดูท่ีรูปร่างภายนอกหรือท่ีความสูง
แห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับท่ีมนุษย์ด ู
มนุษย์ดูท่ีรูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” ( 1ซามเูอล  16.7 )   
 
หากเราดูท่ีประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าติ เราจะสังเกตเห็นไดว้า่ “การประเมินค่าพระเจา้ผดินั้นได้
เป็นเหตุของความลม้เหลวของมนุษยค์ร้ังแลว้คร้ังเล่า”(H.-W.Neudorfer) ในกรณีของอานาเนีย
และสัปฟีรา พระเจา้ไดแ้สดงความศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์ โดยการลงโทษการกระท าของคนทั้งสอง
ใหเ้กิดข้ึนทนัตาเห็น  - เป็นสัญญาณท่ีน่าเกรงขามส าหรับคนท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ผูเ้ช่ือของคริสตจกัรในเวลานั้น ความผดิบาปของความเทจ็มีความรุนแรงมากเกินกวา่ท่ีเราจะแบก
รับได ้   คริสเตียนคือผูค้นท่ีจะขาดความกระจ่างชดัในการด าเนินชีวติและการปฏิบติัต่อกนัและกนั
ไม่ได ้  พระเจา้และเพื่อนมนุษยม์องหาความสอดคลอ้งกลมกลืนของความคิด การพดู และการ
ปฏิบติัในตวัเรา  “จงระวงัท่ีจะเช่ือฟังถ้อยค าเหล่านีซ่ึ้งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ เพ่ือท่านและ
ลูกหลานของท่านจะจ าเริญเป็นนิตย์เม่ือท่านกระท าส่ิงท่ีดีและถกูต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 12.28)  “เราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจ เพ่ือ
ให้แก่ทุกคนตามพฤติการณ์ของเขา ตามผลแห่งการกระท าของเขา” (เยเรมีย์ 17.10)      

 
ฉะน้ันอย่าท าบาปเมือ่โกรธ (เอเฟซสั 4.26-27;  สดุดี  4.4)  
 
“เม่ือท่านโกรธ จงอยา่ท าบาป” - หมายถึงอะไร?  ในค าอธิบายพระคมัภีร์ฉบบัหน่ึงตีความวา่ “มี
ความเป็นไปไดท่ี้เราจะมีอารมณ์โกรธผูอ่ื้น เช่นเม่ือพระบญัญติัของพระเจา้ถูกละเลย  เม่ือความบาป
ถูกลดความส าคญัลง  เม่ือความสงสัยในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระวจนะของพระองคถู์กหวา่นใน
จิตใจ  เม่ือเราไดป้ระสบกบัศิลปะการล่อลวงของมารท่ีใชก้บัมนุษยแ์ละน าพวกเขาไปสู่ความหายนะ  
แน่นอนเราไม่สามารถและไม่ควรจะเฝ้ามองโดยไม่แยแสหรือไม่ใส่ใจ  แต่ไม่วา่จะโกรธอยา่งไรเรา
จะตอ้งไม่อยูห่่างไกลจากความรัก” 
 
ความโกรธท่ีเป็นบาปไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของชีวติของคริสเตียน  ในทนัทีท่ีมีการโตแ้ยง้ท่ีเดือดดาล 
ควรจะมีการให้อภยัต่อกนั และใหใ้ชว้ถีิชีวติตามท่ีไดถู้กหล่อหลอมดว้ยความรักขององคพ์ระเยซู
คริสต ์ จะเป็นประโยชน์ไม่นอ้ยหากเราจะตรวจสอบแรงกระตุน้ท่ีน าพาเราให้เกิดโทสะ  เราไม่ควร
จะโกรธขา้มวนั แต่ควรจะรีบก าจดัความขุ่นเคืองทนัที  ผูใ้ดเก็บสะสมความขุ่นเคืองและโทสะไวใ้น
ใจ  เขาไม่เพียงสร้างความเสียหายใหแ้ก่ตนเองและสังคมท่ีอยูร่่วมกนั  หากยงัเปิดช่องทางใหก้บัมาร
สร้างความยุง่เหยงิอีกดว้ย 
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ค าเตือนท่ีใหรี้บก าจดัความขุ่นเคืองมีเพื่อไวป้้องกนัผลร้ายท่ีจะเกิดจากการทะเลาะววิาทท่ียาวนาน  
“หากมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการเจรจาเพื่อการฟ้ืนฟูสามคัคีธรรมกบัพี่นอ้ง ก็ควรจะกระท าโดยทนัที  
หากเราสามารถจดัการปัญหาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการเจรจา ก็ใหรี้บอภยัทนัที  ความขุ่นเคืองจะอนัตราย
เพิ่มข้ึนเม่ือมนัถูกยกขา้มไปอีกวนั” (A. Schlatter)  ในสมยักรีกโบราณเคยมีธรรมเนียมท่ีดีวา่ – หาก
ผูใ้ดถูกความโกรธย ัว่ยจุนปล่อยใหเ้กิดการด่าทอกนั  ก่อนตะวนัตกดินพวกเขาจะยืน่มือขวาและลา
จากกนัดว้ยค าทกัทาย “เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพ่ือนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพ่ือนมนุษย์พระบิดาของ
ท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน” (มทัธิว 6.14-15)  “เม่ือท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้า
ท่านมีเหตุกับผู้หน่ึงผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสีย เพ่ือพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรด
ยกความผิดของท่านด้วย” (มาระโก 11.25)   “ขอให้พวกพ่ีน้องได้รับสันติสุขและความรักโดยความ
เช่ือ มาจากพระบิดาเจ้า และจากพระเยซูคริสตเจ้า” (เอเฟซัส 6.23)   “จงทักทายกันด้วยธรรมเนียม
จูบ อันแสดงความรักต่อกัน  ขอสันติสุขด ารงอยู่กับท่านท้ังหลายท่ีเช่ือในพระคริสต์เถิด” (1เปโตร 
5.14)  
 

ฉะน้ันอย่าลกัขโมย (เอเฟซสั 4.28;  อพยพ 20.15; 1 เธสะโลนิกา 4.9-12 ) 
 
“คนท่ีเคยขโมยก็อยา่ขโมยอีก”  พดูใหช้ดัหมายถึง “คนท่ีขโมยจนถึงทุกวนัน้ี หรือมีนิสัยขโมย”  ใน
ท่ีน้ีเปาโลโยงความคิดไปท่ีช่วงเวลาของชีวิตท่ีปราศจากพระคริสต ์  แต่บดัน้ีแนวความคิดเก่าในวถีิ
ชีวติเดิมควรจะตอ้งถูกละทิ้ง  ส าหรับเปาโลไม่ใช่เป็นแค่เร่ืองของการลกัขโมยเท่านั้น  แต่รวมถึง
การตดัขาดจากวฏัจกัรท่ีไม่ดีงามของการลกัขโมยและการหลีกเล่ียงการงาน เปาโลไดต้กัเตือนใหมี้
ความส านึกในหนา้ท่ี  ความสัตยซ่ื์อและความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังาน   ปัญหาคลา้ยคลึงกนั
ไดเ้กิดข้ึนท่ีคริสตจกัรในเธสะโลนิกา ท่านอคัรทูตไดก้ระตุน้ใหมี้การแกไ้ข เปาโลและเพื่อน
ร่วมงานไดเ้ล้ียงชีพดว้ยตนเอง และเขาก็คาดหวงัใหพ้ี่นอ้งในคริสตจกัรมีทศันคติเช่นเดียวกนั (อ่าน 
2เธสะโลนิกา 3.7-13)  “ส่ิงท่ีเปาโลไดก้ระท าเพื่อมีอิสระในการประกาศพระกิตติคุณและไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งรับการสนบัสนุนในเร่ืองเงินทองนั้นผูรั้บจดหมายของเขาควรจะใชปั้จจยัน้ีเพือ่สนบัสนุน
ผูอ่ื้น” (F. Rienecker)  เพราะคริสตจกัรคือพระกายของพระเยซูคริสต์ซ่ึงมีการใหแ้ละการรับ ”การ
ชดเชย” จึงเป็นขอ้หลกัของการอยูร่่วมกนั รวมถึงการร่วมในความยนิดีและความเจ็บปวด “ถ้า
อวยัวะอันหน่ึงเจบ็ อวยัวะท้ังหมดกพ็ลอยเจบ็ด้วย  ถ้าอวยัวะอันหน่ึงได้รับเกียรติ อวยัวะท้ังหมดก็
พลอยช่ืนชมยินดีด้วย” ( 1โครินธ์ 12.26)   และยงัรวมถึงการชดเชยการขาดเหลือโดยส่วนเกินของ
ผูอ่ื้น  ในอนัดบัแรกเราควรจะใหค้วามสนใจพี่นอ้งคริสเตียนก่อน แลว้ก็ค  านึงถึงคนทัว่ไปท่ีขดัสน  
“เหตุฉะนั้นเม่ือเรามีโอกาส ให้เราท าดีต่อคนท้ังปวง และเฉพาะอย่างย่ิงต่อครอบครัวท่ีมีความเช่ือ” 
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(กาลาเทีย 6.10)  “ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยท างานเช่นนีค้วรจะ
ช่วยคนท่ีมีก าลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซ่ึงพระองค์ตรัสว่า การให้เป็นเหตุให้มี
ความสุขย่ิงกว่าการรับ” (กิจการ 20.35)  (อ่านเพ่ิม ทิตัส 3.14; ยากอบ 4.17)  “แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์
สมบัติในโลกนี ้ และเห็นพ่ีน้องของตนขัดสนแล้วยงัใจจืดใจด าไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระ
เจ้าจะด ารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้” (1ยอห์น 3.17)   
 
เป้าหมายของการท างานโดยความเขา้ใจตามหลกัพระคมัภีร์ไม่ใช่เพื่อการสะสมความมัง่คัง่ แต่เพื่อ
สะสมความรักต่อเพื่อนบา้น  ดงันั้นการท างานจึงนบัไดว้า่เป็นธุรกิจทางจิตวญิญาณ 
 

ฉะน้ันเลกิพูดส่ิงทีไ่ม่สร้างสรรค์ ( เอเฟซสั 4.29;  สดุดี  34.13-15) 
 
คงไม่มีใครตอ้งการมีอาหารท่ีเหมน็เน่าบูดในบา้นของตนเอง  ส่ิงเน่าเป่ือยส่งกล่ินเหม็น เช่นเดียวกบั
การพดูไม่ดี  เราก าลงักล่าวถึงการสร้างความวุน่วาย  เปาโลพดูอยา่งชดัเจนวา่ “ไม่ควรมีค าพดูท่ี
เหมน็อบั  เน่าเป่ือย  ชัว่ร้าย ออกจากปากพวกท่าน”  เราจะรู้สึกอยา่งไรหากค าพดูท่ีไม่ดีทุกค าส่ง
กล่ินเหมน็อบั  แน่นอนแมส่ิ้งน้ีเป็นไปไม่ไดเ้พราะค าพดู “ไม่มีกล่ิน” แต่ค าพดูท่ีไม่ดีสามารถก่อพิษ
ร้ายในบรรยากาศในครอบครัวและคริสตจกัร  ตน้ก าเนิดของค าพดูเลวร้ายมาจากไหน?  พระเยซู
ทรงตรัสวา่ “แต่ส่ิงท่ีออกจากปากกอ็อกมาจากใจ ส่ิงนั้นแหละท าให้มนุษย์เป็นมลทิน” (อ่านมทัธิว 
15.17-20  และ 12.34)  พวกเราป่วยสาหสัท่ีใจ  ดงันั้นเราจึงตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นหวัใจท่ีมี
ฝีมือยอดเยีย่มท่ีสุด – องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้  ยาของพระองคเ์ป็นยาบ าบดัจิตวญิญาณธรรมชาติ  มีผล
ในขั้นตอนการช าระลา้ง และเสริมสร้างความระมดัระวงัต่ืนตวั ความสุขมุรอบคอบ และการรู้จกั
การควบคุมตนเอง 
   
โดยอาศยัก าลงัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเราสามารถฝึกการควบคุมล้ินของเรา และไม่เพียงคร้ังเดียว
แต่ทุกๆวนั  “ข้าพเจ้าจะระแวงระวงัทางของข้าพเจ้า เพ่ือข้าพเจ้าจะไม่ท าบาปด้วยลิน้ของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้า” (สดุดี 39.1)  “จงระวงัลิน้ของเจ้าจากความช่ัว และอย่าให้ริม
ฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวง” (สดุดี 34.13)  เราสามารถท าใหเ้ป็นนิสัยติดตวัในการไม่พดูใหร้้ายคน
อ่ืนกบับุคคลท่ีสาม  ไมเ่ขา้ร่วมในการสนทนาท่ีไร้ความเมตตาและการกระจายข่าวลือ  “ฝ่ายเราบอก
เจ้าท้ังหลายว่า ค าท่ีไม่เป็นสาระทุกค าซ่ึงมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยค าเหล่านั้นในวนั
พิพากษา” (มทัธิว 12.36)  “จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส 
เพ่ือท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน” (โคโลสี 4.6) 
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ในฐานะท่ีเราเป็นผูติ้ดตามพระเยซู แทนการแสดงอาการท่ีน่ารังเกียจและท่ีไม่จ  าเป็นเราสามารถ
กล่าวค าพดูท่ีดีได ้ - ค  าพดูท่ีไม่ท าลายแต่เสริมสร้างและสร้างความยนิดี นอกเหนือก าลงัความ
ช่วยเหลือในดา้นวตัถุ (คนท่ีขดัสนในเอเฟซสั 4.28)  ยงัตอ้งการค าพูดท่ีดีท่ีจะช่วยพี่นอ้งคริสเตียน
ในเวลาท่ีเหมาะสมและในวธีิท่ีถูกตอ้ง “ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญา และลิน้ของเขาพูด
ความยติุธรรม” (สดุดี 37.30)  “ลิน้ของคนชอบธรรมคือเงินเนือ้บริสุทธ์ิ ความคิดของคนช่ัวร้ายมีค่า
แต่น้อย” (สุภาษิต 10.20)  “พระเจ้าได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิน้ของบรรดาผู้ ท่ีพระองค์ทรงสอน เพ่ือ
ข้าพเจ้าจะได้รู้ท่ีจะค า้ชูผู้ ท่ีเหนด็เหน่ือยไว้ด้วยถ้อยค า ทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุก ทรงปลุกหูของ
ข้าพเจ้า เพ่ือให้ฟังอย่างผู้ ท่ีพระองค์ทรงสอน” (อิสยาห์ 50.4)  “คนท้ังปวงกก็ล่าวชมเชยพระองค์ 
และประหลาดใจด้วยถ้อยค าอันประกอบด้วยคุณ ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และว่า คน
นีเ้ป็นบุตรของโยเซฟมิใช่หรือ” (ลูกา 4.22) 
 
 

ฉะน้ันเลกิท าให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั  (เอเฟซสั 4.30; อิสยาห์ 63.10) 
 
เร่ิมตน้จดหมายเปาโลไดเ้ตือนพวกเราวา่มนุษยท่ี์ไดฝ้ากชีวติไวก้บัพระเยซูคริสตคื์อผูท่ี้ไดรั้บการ
ประทบัตราดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ “ในพระองค์นั้น ท่านท้ังหลายกเ็ช่นเดียวกัน เม่ือท่านได้
ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเร่ืองความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิแห่งพระสัญญา”(เอเฟซัส 1.13) ส่ิงน้ีเป็นตราประทบัของผูเ้ช่ือ (สัญญ- 
ลกัษณ์แสดงความเป็นเจา้ของและการคุม้ครอง)วา่เป็นคนของพระเจา้  พวกเขาไดก้ลายเป็นสมบติั
ของพระองค ์ และโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิพระคริสตไ์ดเ้ขา้สถิตในพวกเขา  หากเวลาน้ีเราท าให้
พระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีสถิตอยูใ่นตวัเราเสียพระทยั ก็ไม่ไดห้มายความวา่เราจะสูญเสียพระองคห์รือ
ถูกพระเจา้ขบัออก  พระเยซูไดท้รงสัญญากบัคนของพระองคว์า่ “ท่านท้ังหลายรู้จักพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่าน” (ยอห์น 14.17) 
 
แต่เปาโลหมายถึงอะไรเม่ือท่านกล่าววา่ เราสามารถท าให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั?  ในโรม
1.4                                        งท าใหม้นุษยบ์ริสุทธ์ิ และเม่ือไดเ้ป็นสมบติัของ
พระเจา้  พระองคท์รงช่วยเราใหเ้ป็นเหมือนพระเยซู  - กรุณาเหมือนพระเยซู  เมตตาเหมือนพระเยซู  
สัตยจ์ริงเหมือนพระเยซู  ซ่ือสัตยแ์ละวางใจไดเ้หมือนพระเยซู   ถ่อมใจและเช่ือฟังเหมือนพระเยซู 
 
ความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแสดงออกให้เห็นโดยการเตือนเราวา่ 

 พระลกัษณะของพระเยซูเป็นอยา่งไรและพระองคไ์ดท้รงสอนอะไรเรา 
 พระองคท์รงเปิดเผยความผดิบาป ตกัเตือน ต าหนิ แกไ้ข และปลอบโยนเรา 
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 ทรงอธิษฐานเผือ่เราและทรงอธิบายพระวจนะของพระเจา้ใหเ้ราเขา้ใจ 
 
หากเราต่อตา้นการท างานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ หากเราเพิกเฉยต่อพระสุรเสียงของพระองค ์หาก
เราปล่อยปละละเลยต่อการศึกษาพระคมัภีร์และการอธิษฐาน หากเราไม่เช่ือฟังพระค าของพระเจา้ น่ี
แหละเราก าลงัท าใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั 
 
พวกเราสามารถใชพ้ระธรรมเอเฟซสับทท่ี4 ขอ้25-32 ช่วยในการท าบททดสอบ  ในขณะท่ีอ่านให้
เราใหค้วามสนใจกบัการกระท าท่ีเป็นดา้นบวกและดา้นลบ  เราจะเห็นชดัวา่ส่ิงใดท าใหพ้ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเสียพระทยั – อะไรคือส่ิงท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิตอ้งการบอกฉนัเป็นการส่วนตวั? 
 

ฉะน้ันอย่าเปิดโอกาสให้กบัมาร (เอเฟซสั 4.31; โคโลสี 3.8) 
 
เปาโลไดแ้จกแจงนิสัยต่างๆท่ีไม่ดีในดา้นความกา้วร้าวซ่ึงสมควรจะถูกขจดัออกจากคริสตจกัร – 
ความขมข่ืนใจ ความขดัเคือง ความโกรธ การทุ่มเถียง การพดูจาดูหม่ิน รวมทั้งการร้ายทุกอยา่ง  
“อารมณ์หา้ประเภทน้ีท่ีมีความโกรธอยูศู่นยก์ลาง เป็นล าดบัการเพิ่มความรุนแรงท่ีเกิดจากเตาไฟท่ี
ระอุอยูก่ลางใจแลว้ระเบิดออกมาภายนอก จากใจท่ีขมข่ืน เป็นความขดัเคือง ปะทุเป็นโทสะ ตะโกน 
จนถึงขั้นด่าทอและพดูใหร้้ายผูอ่ื้น การแสดงออกอารมณ์เหล่าน้ีรวมทั้งการกระท าท่ีเลวร้ายต่างๆ
สมควรจะตอ้งถูกก าจดัใหห้มดไปจากคริสตจกัร” (R. Schnackenburg)  
 
ความบาปเกิดข้ึนในใจแบบ”ไม่มีตวัตน”ก่อนท่ีจะแสดงออกเป็นค าพดูและการกระท า เหตุฉะนั้นส่ิง
ส าคญัคือตอ้งจดัการกบัเตาไฟท่ีอยูภ่ายใน เพื่อท่ีจะไม่เป็นเหตุให้ระเบิดออกมาภายนอกได ้
 
ความขมข่ืนใจ – ในหลายกรณีเป็นการเร่ิมตน้ของการพฒันาการท่ีเลวร้าย  “เป็นท่าทีของความรู้สึก
ท่ีกลืนกินเก็บกดทุกส่ิง และไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตามก่อใหเ้กิดความขมข่ืนใจท่ีสร้างความรู้สึกอยู่
เสมอวา่สิทธิความชอบธรรมของตนเองถูกแทรกแซง (อ่านฮีบรู 12.14-15)  จากจุดน้ีเขาเร่ิมสร้าง
บรรยากาศอารมณ์ร้อนอา้วในจิตใจดว้ยตวัเขาเอง เป็นการแบกติดตวัไปทุกแห่ง นัน่คือความนึกคิด
ท่ีขมข่ืนอนัเดิมคอยเกิดใหม่ซ ้ าซากในจิตใจ และคอยเจาะไชอารมณ์ความรู้สึก” (F. Rienecker)  ใจ
ขมข่ืนมีความเก่ียวขอ้งกบัการถือสาเอาความ  เราแบกภาระหนกัซ่ึงเราไม่จ  าเป็นตอ้งแบกเลย   เรา
รู้สึกเหน่ือยและหมดก าลงั  ราวกบัวา่มีวตัถุแปลกปลอมท่ีคอยขดัเสียดจิตใจเราไม่หยุดหยอ่น และ
เหมือนเมด็กรวดท่ีติดอยูใ่นรองเทา้ท่ีคอยท่ิมแทงและสร้างความเจบ็ปวด  ตรงน้ีส่ิงเดียวท่ีช่วยไดคื้อ
การก าจดัส่ิงแปลกปลอมน้ี เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้ลวร้ายไปกวา่น้ี  “จงระวงัให้ดี เกรงว่าจะมีชายหรือ
หญิงคนใด  หรือครอบครัวใด  หรือเผ่าใด  ซ่ึงจิตใจของเขาหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 
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ไปปรนนิบัติพระของประชาชาติเหล่านั้น เกรงว่าท่ามกลางท่านจะมีรากซ่ึงเกิดเป็นดีหมี และ
บอระเพด็” (เฉลยธรรมบัญญติั 29.18)  “ด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมข่ืน และติดพันธนะ
แห่งความอธรรม” (กิจการ 8.23)  (อ่านเพ่ิมโคโลสี 3.1;  ยากอบ 3.11,14)   
 
แทนการเปิดช่องใหค้วามขมข่ืนใจรวมทั้งผลเลวร้ายท่ีจะตามมาใหมี้โอกาสในใจเรา  เราควรจะมอง
ไปท่ีพระเยซู และปฏิบติัต่อกนัและกนัดว้ยมิตรภาพ  เมตตา และพร้อมท่ีจะใหอ้ภยั 

 
สวมใส่สันติไมตรี (เอเฟซสั 4.31-32) 
 
เรารู้แก่ใจดีจากประสบการณ์ของตวัเองวา่ “ชีวตินั้นเตม็ไปดว้ยสถานการณ์ท่ีย ัว่ยจุนสามารถท าให้
คนสูญเสียความอดทน  ไม่มีหนทางใดท่ีจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีน่าเคืองใจได ้   แต่นัน่ก็ข้ึนอยู่
กบัคริสเตียนซ่ึงไดก้ลบัใจใหม่วา่จะมีกิริยาโตต้อบอยา่งไร โดยธรรมชาติและลกัษณะมนุษยท์ัว่ไป
จะโกรธ เดือดดาด และด่าทอใส่ผูส้บประมาทเขา แต่เม่ือใดท่ีธรรมิกชนคนหน่ึงสูญเสียความอดทน 
เขาก็ไดสู้ญเสียการเป็นพยานในฐานะคริสเตียนไปดว้ย  คริสเตียนท่ีโมโหโทสะเป็นช้ินโฆษณาท่ีแย่
ส าหรับความเช่ือ” (W. MacDonald) 
 
เปาโลช้ีเส้นทางท่ีดีกวา่ – เส้นทางแห่งความมีมิตรไมตรี ความรัก และความพร้อมในการใหอ้ภยั   
โยเซฟลูกชายยากอบบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลไดใ้ส่ใจระวงัไม่ใหเ้ดินออกนอกเส้นทางน้ี  แมว้า่
พี่ชายของโยเซฟเคยเยย้หยนั โกรธ เกลียด ดูหม่ิน และข่มเหงเขามาก่อน โยเซฟกลบัเผชิญพบพวก
เขาดว้ยมิตรไมตรี และไดอ้ภยับาปอนัเลวร้ายท่ีพวกเขาเคยกระท าต่อเขาไว ้ ท่ีโยเซฟท าเช่นน้ีได้
เพราะท่ามกลางความยากล าบากในการด าเนินชีวติเขาไดย้ดึมัน่ในพระเจา้ มนุษยไ์ดเ้อาหลายส่ิง
หลายอยา่งไปจากเขา แต่พวกเขาไม่สามารถเอาพระเจา้ไปจากโยเซฟได ้ (อ่านปฐมกาล 45.1-9 และ 
50.15-21)  โยเซฟไม่ปล่อยใหค้วามทุกขย์ากแสนเขญ็กลายเป็นความขมข่ืนเกาะติดจิตใจเขา เขาได้
ฝากความไวว้างใจไวก้บัผูห้น่ึง เขารู้วา่ – พระองคท์รงกระท าใหเ้กิดผลดี   เช่นกนัพระเจา้ทรง
ตอ้งการท าใหพ้วกเราสามารถเดินบนเส้นทางน้ีได ้  
 
พระเจา้เองทรงเป็นพระเจา้แห่งการใหอ้ภยั  พระองคไ์ดส้ าแดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัใน “พระคริสต”์  
ท่ีกางเขนพระองคท์รงยกโทษบาปทุกอยา่งของเรา  เรามีชีวติและเป็นอยู ่– ทุกวนิาที ก็โดยพระราช
กิจท่ียิง่ใหญ่น้ี ใครท่ีมีชีวิตจากการไดรั้บการอภยั (เพราะเขาไดถู้กปลดปล่อยจากชีวติท่ีอยูใ่ตค้วาม
บาปและไดรั้บการช าระและไดถู้กท าใหมี้ชีวติอีกคร้ังพร้อมกบัพระเยซู)จะไม่สามารถเป็นอ่ืนได้
นอกจากจะยอมอภยัเพื่อนบา้นของเขา “และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้า
พระองค์ยกโทษผู้ท่ีท าผิดต่อข้าพระองค์นั้น”(มทัธิว 6.12) 
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สวมใส่การให้อภัย (เอเฟซสั4.31-32;  มทัธิว 18.21-35) 
   
ในเร่ืองของการใหอ้ภยัเปโตรมีความเห็นวา่“ถึงเจด็คร้ัง”กเ็ป็นการยอมท่ีควรถือไดว้า่ใจกวา้งและ
เป็นปริมาณท่ีมากทีเดียว  เขาทูลถามพระเยซูเก่ียวกบัเร่ืองน้ี แต่พระองคก์ลบัใหค้  าตอบท่ีสร้างความ
ตะลึง จนท าใหผู้ฟั้งน่ิงพูดไม่ออก “ไม่ใช่เจด็คร้ัง แต่เจด็สิบคร้ังคูณเจด็”  หมายความวา่ “ซ ้ าแลว้ซ ้ า
อีก”  น่ีคือการอภยัท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นการยกโทษท่ีไม่ติดใจกบักาท าผดิบาปของพี่นอ้ง  และไม่คอย
ร้ือฟ้ืนต่อวา่ แต่จะจดัการในวถีิทางพระกรุณาของพระเจา้  น่ีคือมาตรฐานท่ีสมควรจะน ามาใชแ้มแ้ต่
กบัความผดิท่ีเล็กนอ้ยนิด เพราะต่อหนา้พระพกัตร์พระเจา้พวกเราทุกคนเป็นลูกหน้ีท่ีไม่สามารถ
ชดใชห้น้ีได ้ และตอ้งพึ่งพาพระคุณของพระองคท่ี์เราไม่สมควรจะไดรั้บ 
 
ในทางปฏิบติัมนัเป็นการยากท่ีจะคอยใหอ้ภยัอยูเ่สมอ – จ  าเป็นดว้ยหรือท่ีเราตอ้งยอมต่อการสบ
ประมาทคร้ังใหม่  การท่ิมแทงจิตใจคร้ังใหม่  การคิดปองร้ายคร้ังใหม่ การพดูให้ร้ายคร้ังใหม่?  ไม่
เท่าไรเราก็จะสะดุดขอบเขตความอดทนของเรา ดว้ยก าลงัของตวัเราเองเราไม่สามารถปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของพระผูเ้ป็นเจา้ได ้ เราตอ้งพึ่งพาพระองคโ์ดยส้ินเชิง และทุก
สถานการณ์ใหม่   และเราตอ้งคอยเตือนตวัเองอยูเ่สมอวา่เราก็เช่นกนัมีชีวติโดยอาศยัการอภยับาปท่ี
ไร้ขอบเขตของพระเจา้ “จงระวงัตัวให้ดี ถ้าพ่ีน้องผิดต่อท่าน จงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จง
ยกโทษให้เขา แม้เขาจะผิดต่อท่านวนัหน่ึงเจด็หน และจะกลับมาหาท่านท้ังเจด็หนนั้น แล้วว่า ฉัน
กลับใจแล้ว จงยกโทษให้เขาเถิด” (ลูกา 17.3-4)  “ถ้าท่านจะยกโทษให้ผู้ใด ข้าพเจ้ากจ็ะยกโทษของ
ผู้นั้นด้วย ถ้าข้าพเจ้าได้ยกโทษของคนนั้น เพราะเห็นแก่ท่านท้ังหลายต่อพระพักตร์พระคริสต์” 
(2โครินธ์ 2.10)  (อ่านเพ่ิมโคโลสี 3.13) 
 
ส่ิงใดคือความเป็นไปไดท่ี้ท าใหเ้ราตอ้งยกโทษต่อกนั -  การดูหม่ินท่ีไร้ความปราณี? การกล่าวหาท่ี
รุนแรง?  การตดัสินท่ีไม่เป็นธรรม? การเพิกเฉยและไม่ใส่ใจสถานการณ์และความตอ้งการของฉนั? 
และอาจเป็นไปไดท่ี้ผูอ่ื้นพยายามผลกัดนัตวัเองใหอ้ยูห่นา้แถวและฉนัตอ้งยนือยูข่า้งหลงั  การท่ีมี
คนใชค้วามไวว้างใจของฉนัในทางท่ีผดิ  การท่ีคนใชค้  าพูดใหฉ้นัสับสน  ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงเล็กนอ้ย
เลย แต่อยา่งไรก็ตามเราควรจะใหอ้ภยัอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั   
 
พระเยซูไม่ทรงปล่อยใหเ้ราอยูก่บัปัญหาโดยล าพงั  พระองคแ์สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ พระเมตตา
ของพระเจา้อยูฝ่่ายเดียวกบัคนท่ีใหอ้ภยั “อย่าพูดว่า ข้าจะแก้แค้นความช่ัว จงรอคอยพระเจ้า 
พระองค์จะทรงช่วยเจ้า” (สุภาษิต 20.22)   (อ่านเพ่ิมฟิลิปปี 2.5-8) 
 


