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บทที่ 1 กฎภายใน
“ฉันอยากมีกฎเกณฑ์ ภายใน ซึ่งเป็ นสิ่ งทีค่ อยเฝ้ าระวังยาเกรงพระเจ้ า ”
เมื่อชำลส์ เวสเลย์เขียนถ้อยคำเหล่ำนี้ ท่ำนกล่ำวถึงควำมจริ งเกี่ยวกับจิตสำนึกผิดชอบ อิมมำนู
เอล คำนท์ นักปรำชญ์ชำวเยอรมันเขียนไว้วำ่ “มีสองสิ่ งที่สร้ำงควำมอัศจรรย์ใจและควำมพิศวงอย่ำงไม่
รู ้จกั จบสิ้ นคือ ท้องฟ้ ำที่เต็มไปด้วยดำวเบื้องบนฟำกฟ้ ำและกฎแห่งจริ ยธรรมภำยในตัวฉัน”
มีบำงสิ่ งที่อยูภ่ ำยในดวงใจของมนุษย์ทุกผูท้ ุกคนที่คอยชมเชยเรำเมื่อทำในสิ่ งที่ถูกต้องและ
ตำหนิเรำเมื่อเรำทำสิ่ งที่ไม่ถูก สิ่ งดังกล่ำวเรำเรี ยกกันว่ำ “มโนธรรม” หรื อ “จิตสานึกผิดชอบ”
คำว่ำ “จิตสานึกผิดชอบ” หรื อ “มโนธรรม” นี้พบ 32 ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ภำษำอังกฤษ
ฉบับคิงเจมส์ และใช้โดยอัครทูตเปำโลถึง 21 ครั้ง ถ้ำเรำต้องกำรประสบควำมสำเร็ จในกำรดำเนินชีวิต
คริ สเตียน เรำจำเป็ นที่จะต้องทำควำมเข้ำใจกับเรื่ องจิตสำนึกผิดชอบและบทบำทของมัน
ข้ำพเจ้ำต้องกำรอภิปรำยสองหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ คือเรื่ องคำจำกัดควำมของจิตสำนึกผิด
ชอบ และเรื่ องลักษณะของจิตสำนึกผิดชอบตำมที่มีบรรยำยไว้ในพระคัมภีร์ ถ้ำเรำเข้ำใจควำมหมำยและ
กำรทำงำนของจิตสำนึกผิดชอบควำมเข้ำใจนี้ก็จะสำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเรำได้

คาจากัดความของจิตสานึกผิดชอบ
ท่ำนไม่สำมำรถหลีกหนีจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนได้ท่ำนจะต้องอยูก่ บั มัน ท่ำนอำจโต้แย้งกับ
มัน ท่ำนอำจทำให้จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนมัวหมอง หรื อทำให้จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนแข็งกระด้ำง
ได้ แต่ท่ำนไม่สำมำรถขจัดมันออกไปจำกตัวท่ำนได้เลย มันอำจทำงำนผิดปกติแต่มนั จะยังอยูก่ บั ท่ำน
เสมอ
เป็ นเรื่ องที่น่ำเศร้ำใจที่จิตสำนึกผิดชอบในชีวิตบำงคนไม่ได้ทำงำนอย่ำงที่พระเจ้ำทรงมีพระ
ประสงค์
จิตสำนึกผิดชอบคืออะไร? คำว่ำ “จิตสานึกผิดชอบ” (Conscience ในภำษำอังกฤษ) มำจำก
ภำษำลำตินสองคำคือคำว่ำ คา (Com) ที่มีควำมหมำยว่ำ “ด้วย” หรื อ “ด้วยกัน” กับคำว่ำ ซิโอ (Scio)
หมำยควำมว่ำ “ฉันรู้ ” ดังนั้นควำมหมำยจำกภำษำลำตินมำถึงภำษำอังกฤษจึงหมำยถึง “รู้ ด้วย” หรื อ “รู้
ด้ วยกัน” รู ้ดว้ ยกันกับอะไร? รู ้ดว้ ยกันกับตัวเองและรู ้ภำยในใจตัวเอง จิตสำนึกผิดชอบเป็ นควำมรู้
ภำยในที่ช่วยให้ฉนั รู ้จกั ตัวของฉันเอง
ภำษำกรี กในพระคัมภีร์ใหม่ใช้คำว่ำ ซุ นีเดซิส (Suneidesis) มีควำมหมำยเช่นเดียวกัน มำจำก
สองคำคือคำว่ำ ซุ น (Sun) และคำว่ำ ออยดา (Oida) ที่มีควำมหมำยว่ำ “รู ้ดว้ ยกัน”
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ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ คำว่ำ “จิตสานึกผิดชอบ” ไม่ใช่คำที่แปลกพิศดำรอะไรเลย แต่เป็ นคำที่
ใช้กนั ในภำษำสนทนำธรรมดำในชีวติ ประจำวันของชำวกรี ก มีควำมหมำยว่ำ “ความเจ็บปวดทีค่ ุณรู้ สึก
เมื่อคุณทาผิด” ซึ่ งก็เป็ นกำรให้คำจำกัดควำมที่ดีมำกมิใช่หรื อ?
ชำวอินเดียนแดงคนหนึ่งในอเมริ กำที่มำเป็ นคริ สเตียนกล่ำวว่ำ “ในหัวใจของฉันเหมือนกับมี
ลูกธนูหวั สำมแฉก เมื่อฉันทำผิดหัวของลูกธนูน้ นั ก็บิดและบำดลึกลงไปในหัวใจ แต่เมื่อฉันทำผิดมำก
เกินไปหัวธนูน้ นั ก็ค่อย ๆ ลึกลงจนฉันไม่ค่อยรู ้สึกเจ็บอีกต่อไป” แต่เมื่อควำมรู ้สึกเจ็บนั้นหมดไป จง
ระวังให้ดี!
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นส่ วนประกอบที่อยูใ่ นส่ วนลึกภำยในเรำที่บอกให้เรำทรำบว่ำกำรกระทำ
ของเรำนั้นผิดหรื อถูกเป็ นไปตำมมำตรฐำนแห่งจิตใจของเรำหรื อไม่ ออสวอล์ด แชมเบอร์ ให้คำจำกัด
ควำมเกี่ยวกับจิตสำนึกผิดชอบไว้ได้ดีวำ่ “จิตสำนึกผิดชอบเป็ นส่ วนประกอบภำยในวิญญำณของมนุษย์
ที่ฝังตัวเองอยูใ่ นส่ วนที่สูงที่สุดเท่ำที่มนุษย์รู้จกั ” จิตสำนึกผิดชอบไม่ใช่กฎบัญญัติ แต่จิตสำนึกผิดชอบ
เป็ นพยำนให้กบั กฎบัญญัติ และจิตสำนึกผิดชอบไม่ใช่มำตรฐำนแต่เป็ นพยำนให้กบั มำตรฐำนแต่ละ
ภูมิภำคของโลกมีมำตรฐำนที่แตกต่ำงกันออกไป
ข้ำพเจ้ำขอยกตัวอย่ำงให้เห็นชัดยิง่ ขึ้น
เมื่ออังกฤษยึดประเทศอินเดียให้เป็ นส่ วนหนึ่งของส
หรำชอำณำจักรอังกฤษพวกเขำพบว่ำมีประเพณี กำรปฏิบตั ิบำงอย่ำงที่ตอ้ งขจัดออกไปประเพณี อย่ำง
หนึ่งนั้นคือกำรเผำหญิงหม้ำยที่สำมี เพิ่งตำยไปพร้อมกับกำรเผำศพของสำมี ประเทศอังกฤษจึงออก
กฎหมำยห้ำมกำรบูชำยัญดังกล่ำว
มีผนู้ ำศำสนำชำวอินเดียคนหนึ่งมำหำผูน้ ำชำวอังกฤษและกล่ำวว่ำ “จิตสำนึกผิดชอบของเรำ
บอกกับเรำว่ำหญิงนั้นจะต้องถูกเผำพร้อมกับสำมีของนำง” ชำวอังกฤษก็ได้ตอบเขำไปว่ำ “และ
จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็บอกกับเรำเช่นเดียวกันว่ำถ้ำท่ำนทำอย่ำงนั้นเรำจะแขวนคอท่ำน”
เรำเห็น
ควำมแตกต่ำงกันนี้ใช่ไหม?
จิตสำนึกผิดชอบชักนำเรำไปในทำงที่ถูกต้องเมื่อเรำมีมำตรฐำนที่ถูกต้อง
คนทุกคนต่ำงก็มี
ประสบกำรณ์เช่นนี้ เช่น ถ้ำท่ำนทุจริ ตในกำรสอบ โกหก หรื อทำบำงสิ่ งที่ไม่ควรทำท่ำนก็จะถูก
จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนรบกวน บำงสิ่ งภำยในท่ำนจะบอกกับท่ำนเสมอว่ำท่ำนไม่ควรทำในสิ่ งที่ได้ทำ
ลงไปนั้นเลยเสี ยงดังกล่ำวคือจิตสำนึกผิดชอบนัน่ แหละ แน่นอนที่มีผคู ้ นไม่นอ้ ยที่ขืนจิตสำนึกผิดชอบ
ของตนเองจนไม่รู้สึกถูกรบกวนอีกต่อไป เรำก็ได้แต่สงสำรคนประเภทนี้ เท่ำนั้น
เมื่ออำดัมกันเอวำทำผิดต่อพระเจ้ำทั้งสองก็พำกันไปหลบซ่อนตัวเสี ย ทำไมนะหรื อ? ทั้งสองถูก
จิตสำนึกผิดชอบของตนรบกวนนะซี จึงเกิดควำมหวำดกลัวขึ้น
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เมื่อดำวิดลอบตัดชำยเสื้ อคลุมส่ วนหนึ่งของกษัตริ ยซ์ ำอูลไปขณะที่พระองค์บรรทมอยู่ จิตใจ
ของดำวิดก็รบกวนท่ำน (ดู 1 ซำมูเอล 24:1-6) นัน่ คือกำรทำงำนของจิตสำนึกผิดชอบเขำรู ้วำ่ ไม่บงั ควรที่
จะกระทำสิ่ งดังกล่ำวต่อกษัตริ ยข์ องอิสรำเอลถึงแม้วำ่ ซำอูลไม่ใช่คนดีก็ตำมแต่พระองค์ก็เป็ นถึงกษัตริ ย ์
ถึงแม้ดำวิดไม่มีควำมนับถือในซำอูลแต่ก็มีควำมนับถือในตำแหน่งกษัตริ ยข์ องพระองค์ ดังนั้นจิตสำนึก
ผิดชอบจึงรบกวนเขำเมื่อกระทำต่อกษัตริ ยอ์ ย่ำงนั้น
สุ ภำษิต 28:1 กล่ำวว่ำ “คนชัว่ ร้ำยก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตำม...” นัน่ เกิดจำกจิตสำนึกผิดชอบ เรำ
อ่ำนพบว่ำเมื่อเฮโรดได้ยินกำรอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ เขำคิดว่ำเป็ นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมำกลับเป็ น
ขึ้นมำจำกตำย จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนฟ้ องร้องตัวท่ำน “คือยอห์นนัน่ เอง ที่เรำได้ตดั ศีรษะเสี ย ท่ำนได้
เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย” (มำระโก 6:16) นัน่ แหละ จิตสำนึกผิดชอบ

ลักษณะของจิตสานึกผิดชอบ
ให้เรำดูคำบรรยำยสองประกำรเกี่ยวกับจิตสำนึกผิดชอบจำกในพระคัมภีร์ อัครทูตเปำโลให้ไว้
ใน โรม 2:14-15 และที่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำทรงให้ไว้ในมัทธิว 6:22-23 อัครทูตเปำโลเปรี ยบเทียบ
จิตสำนึกผิดชอบว่ำเป็ นพยำน และผูพ้ ิพำกษำภำยใน
คาบรรยายของเปาโล
เมื่อชนต่ำงชำติซ่ ึ งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตำมธรรมบัญญัติโดยปกติวสิ ัย คนเหล่ำนั้นแม้
ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็ นธรรมบัญญัติให้ตวั เอง แม้วำ่ เขำจะไม่มีธรรมบัญญัติก็ตำมเขำแสดงให้เห็นว่ำ
หลักควำมประพฤติที่เป็ นตำมธรรมบัญญัติน้ นั มีจำรึ กอยูใ่ นจิตใจของเขำ และใจสำนึกผิดชอบก็เป็ น
พยำนของเขำด้วย ควำมคิดขัดแย้งต่ำง ๆ ของเขำนั้นแหละจะกล่ำวโทษตัวเขำ หรื ออำจจะแก้ตวั ให้เขำ
(โรม 2:14,15)
ชำวต่ำงชำติไม่เคยได้รับพระบัญญัติเลย พระบัญญัติน้ นั ได้ทรงประทำนให้กบั พวกยิว แต่พวก
คนต่ำงชำติก็มี งำนของพระบัญญัติจำรึ กไว้ในดวงใจของพวกเขำ สังเกตว่ำท่ำนเปำโลไม่ได้กล่ำวว่ำมี
กฎบัญญัติจำรึ กไว้ในดวงใจของพวกเขำสิ่ งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจนกว่ำท่ำนได้รับควำมรอดเสี ยก่อน เมื่อท่ำน
รับควำมรอดแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ทรงเริ่ มจำรึ กธรรมบัญญัติของพระเจ้ำลงบนหัวใจของท่ำนและ
ท่ำนก็จะเริ่ มรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดี แต่แม้แต่คนที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอดก็ยงั มีควำมรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีนนั่ เป็ น
เพรำะว่ำจิตสำนึกผิดชอบของเขำเป็ นพยำนให้เขำ
ณ ห้องชั้นในภำยในมนุษย์เป็ นเหมือนกับศำล มีผพู ้ ิพำกษำนัง่ บัลลังก์ ผูน้ ้ ีเป็ นทั้งผูพ้ ิพำกษำ
พยำนและลูกขุนในตัว ผูค้ นทั้งกลุ่มในห้องพิจำรณำคดีน้ ี เรำเรี ยกว่ำจิตสำนึกผิดชอบ ผูพ้ ิพำกษำไม่ใช่ผู ้
ตรำกฎหมำย แต่เป็ นผูใ้ ช้กฎหมำยเมื่อท่ำนทำสิ่ งที่ถูกต้อง เมื่อนั้นจิตสำนึกผิดชอบก็ตดั สิ นลงไปว่ำ “ดี
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แล้ ว ถูกต้ องแล้ ว” แต่เมื่อท่ำนทำผิด ผูพ้ ิพำกษำและพยำนนั้นที่อยูภ่ ำยในท่ำนจะลงควำมเห็นว่ำ “คุณทำ
ผิด คุณทำผิด” และนัน่ เป็ นสิ่ งที่ทำให้เรำรู้สึกเจ็บปวด
ท่ำนเห็นแล้วว่ำจิตสำนึกผิดชอบเป็ นลูกขุนด้วย จิตสำนึกผิดชอบไม่ได้รับรองกฎ หรื อตรำกฎ
แต่จิตสำนึกผิดชอบเป็ นพยำนถึงกฎ
ทั้งท่ำนและข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ เมื่อเป็ นเด็ก เมื่อครั้งที่เรำยังไม่รู้ประสี ประสำอะไรกับจริ ยธรรม
หรื อศีลธรรม แต่เมื่อเรำทำบำงสิ่ งบำงอย่ำงที่เป็ นควำมผิด เรำก็รู้สึกว่ำมีสิ่งที่รบกวนเรำอยูภ่ ำยในเรำ นัน่
แหละคือจิตสำนึกผิดชอบละ
เปำโลกล่ำวว่ำจิตสำนึกผิดชอบเป็ นพยำนที่อยูภ่ ำยในเรำที่ระบุวำ่ เรำทำถูกหรื อผิด ควำมคิด
ขัดแย้งต่ำง ๆ ของเขำนั้นแหละจะกล่ำวโทษตัวเอง หรื ออำจจะแก้ตวั ให้เขำ (ข้อ 15) เปำโลกล่ำวว่ำ ทุก
คนมีองค์ประกอบนี้ อยูใ่ นตัว ไม่ใช่สิ่งที่เรำพัฒนำขึ้นมำเอง แต่มีติดอยูใ่ นตัวเรำ พระเจ้ำทรงประทำน
จิตสำนึกผิดชอบให้กบั ทุกคน
ข้ำพเจ้ำขอย้ำกับท่ำนอีกครั้งหนึ่งว่ำจิตสำนึกผิดชอบนี้ไม่ใช่กฎ
แต่จิตสำนึกผิดชอบทำงำน
ร่ วมกับกฎที่เรำมีอยู่ ถ้ำมีกฎเกณฑ์บำงอย่ำงที่ส่งต่อมำถึงเรำ และกฎเกณฑ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง
จิตสำนึกผิดชอบของเรำยังดำเนินร่ วมกับกฎเกณฑ์น้ นั
จึงเป็ นสิ่ งที่สำคัญมำกที่เรำจะมีกฎกณฑ์ที่เป็ น
มำตรฐำนที่ถูกต้อง เพื่อจิตสำนึกผิดชอบของเรำจะทำงำนในวิถีทำงที่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้ให้ทำ
คาบรรยายของพระเยซู คริสต์
สิ่ งที่กล่ำวจบไปในตอนต้นนำเรำมำถึงสิ่ งที่พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสไว้ในมัทธิ ว 6:22,23 ที่วำ่
“ตำเป็ นประทีปของร่ ำงกำย เหตุฉะนั้นถ้ ำตำของท่ ำนปกติ ทั้งตัวก็พลอยสว่ ำงไปด้ วย แต่ ถ้ำตำของท่ ำน
ผิดปกติ ทั้งตัวของท่ ำนก็พลอยมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ”
เปำโลเปรี ยบจิตสำนึกผิดชอบกับพยำน แต่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเปรี ยบเทียบจิตสำนึกผิดชอบ
กับหน้ำต่ำง หน้ำต่ำงไม่ได้ผลิตควำมสว่ำง แต่เป็ นช่องทำงให้ควำมสว่ำงลอดผ่ำนเข้ำมำ ทั้งตัวท่ำนและ
ข้ำพเจ้ำมีหน้ำต่ำงภำยในนี้ซ่ ึ งพระเจ้ำทรงปรำรถนำให้ควำมสว่ำงของพระองค์ส่องเข้ำมำ ถ้ำหน้ำต่ำงนั้น
สกปรก ควำมสว่ำงก็ผำ่ นเข้ำมำได้นอ้ ย ลองจินตนำกำรต่อถึงผูพ้ ิพำกษำที่นงั่ บัลลังก์ในห้องพิจำรณำคดี
บนบัลลังก์น้ มั มีกฎหมำยคือพระบัญญัติของพระเจ้ำ มีแสงสว่ำงลอดผ่ำนมำทำงหน้ำต่ำงส่ องเข้ำมำยัง
กฎหมำยนั้น ต่อมำขณะที่กระจกหน้ำต่ำงนั้นสกปรกมำกขึ้น แสงที่ลอดเข้ำมำถึงกฎหมำยนั้นก็ลด
น้อยลงและเห็นกฎหมำยนั้นได้ยำกขึ้นทุกที และถ้ำหน้ำต่ำงนั้นสกปรกเต็มที่ก็จะไม่เห็นกฎหมำยนั้นอีก
ต่อไป เปรี ยบเหมือนกำรทำงำนของจิตสำนึกผิดชอบของคนเรำ จิตสำนึกผิดชอบของเรำเป็ นพยำนต่อ
มำตรฐำนสู งสุ ดเท่ำที่เรำมี และมำตรฐำนสู งสุ ดนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้ำ
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พระเยซูคริ สต์เจ้ำตรัสว่ำจิตสำนึกผิดชอบนั้นเปรี ยบเหมือนดวงตำของท่ำน ดวงตำไม่ได้เป็ นต้น
กำเนิดของควำมสว่ำง แต่เป็ นช่องทำงที่ควำมสว่ำงนั้นเข้ำมำถึงชีวติ ของเรำ เมื่อมีควำมสว่ำงลอดเข้ำมำ
ก็สำมำรถบ่งบอกทิศทำงได้ แต่สมมุติวำ่ ทุกครั้งที่เรำทำผิด หน้ำต่ำงนี้ก็สกปรกมำกขึ้นทุกที จนในที่สุด
เมื่อเรำทำบำปมำกจนควำมสกปรกนี้ปกคลุมหน้ำต่ำงนี้ อย่ำงสิ้ นเชิง ควำมสว่ำงก็ไม่สำมำรถลอดเข้ำมำ
ได้อีกดังนั้นเรำจึงอยูท่ ่ำมกลำงควำมมืด
เป็ นสิ่ งที่น่ำสะพรึ งกลัวเหลือเกินเมื่อควำมสว่ำงกลับกลำยเป็ นควำมมืด องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
เรำไม่ได้ตรัสควำมสว่ำงนั้นหำยไป แต่ทรงตรัสว่ำ ควำมสว่ำงนั้นกลับกลำยเป็ นควำมมืด สิ่ งซึ่ งควรนำ
เรำไปในทิศทำงที่ถูกต้องกลับนำไปในหนทำงที่ผดิ พระคัมภีร์กล่ำวถึงสิ่ งนี้วำ่ เป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่
ชัว่ ร้ำย
มีบำงคนรู ้สึกไม่สบำยใจเมื่อทำดี แต่กลับมีควำมสุ ขเมื่อได้ทำชัว่ สิ่ งนี้แหละเป็ นจิตสำนึกผิด
ชอบที่ชวั่ ร้ำย คนเหล่ำนี้แหละที่เรี ยกสิ่ งดีวำ่ “เลว” และเรี ยกสิ่ งเลวว่ำ “ดี” จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยเป็ น
เช่นนี้แหละ จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนเปรี ยบเหมือนหน้ำต่ำงกระจก และหน้ำต่ำงนี้เป็ นทำงซึ่งแสง
สว่ำงส่ องเข้ำมำถึงชีวติ อย่ำงปล่อยให้ควำมสว่ำงกลำยเป็ นควำมมืด
เมื่อคนหนึ่งคนใดหันมำเป็ นคริ สเตียน พระเจ้ำทรงชำระจิตสำนึกผิดชอบของเขำ ไม่วำ่ เรำจะ
เคยทำอะไรลงไป หรื อจะเคยเป็ นคนบำปหนำเพียงใดก็ตำม พระเจ้ำทรงทำควำมสะอำดให้กบั จิตสำนึก
ผิดชอบของเรำ และเมื่อจิตสำนึกผิดชอบของเรำสะอำดแล้ว แสงสว่ำงจำกพระเจ้ำก็สำมำรถส่ องทะลุเข้ำ
มำถึงส่ วนลึกภำยในเรำ และขณะเมื่อเรำอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ เรำก็พบว่ำพระเจ้ำทรงมีมำตรฐำน
ของพระองค์ มีบำงสิ่ งบำงอย่ำงที่ถูกต้องและมีบำงสิ่ งบำงอย่ำงที่ผดิ เรำจะต้องไม่ทำไม่พดู หรื อยุง่
เกี่ยวกับบำงสิ่ ง และขณะเมื่อเรำเชื่อฟังพระคำของพระองค์ เมื่อนั้นหน้ำต่ำงนั้นก็สะอำดยิง่ ๆ ขึ้นและ
ควำมสว่ำงก็ส่องเข้ำมำมำกขึ้น
ท่ำนเคยแปลกใจไหมว่ำมีคริ สเตียนบำงคนที่สำมำรถแยกแยะอะไรได้ไวมำกกว่ำคนอื่น คือเป็ น
คนที่มกั รู ้วำ่ ควรทำอะไร และควรที่จะไปไหน เมื่อไร อย่ำงไร รำวกับว่ำมีเข็มทิศภำยในชี้นำทำงอยู่
ตลอดเวลำเลยทีเดียว สิ่ งนี้แหละเป็ นจิตสำนึกผิดชอบของเขำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงต้องกำรทำงำน
ร่ วมกับจิตสำนึกผิดชอบของท่ำน ที่จะนำท่ำนและช่วยท่ำนให้เจริ ญเติบโตขึ้นในชีวติ คริ สเตียนของท่ำน
นี่แหละเป็ นคำตอบว่ำทำไมจิตสำนึกผิดชอบจึงเป็ นสิ่ งวิเศษสำหรับเรำเหลือเกิน เพรำะว่ำจิตสำนึกผิด
ชอบนี้เป็ นเครื่ องมือช่วยท่ำนในกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียนที่ดี
เรำจะสำรวจดูถึงจิตสำนึกผิดชอบชนิดต่ำง ๆ กล่ำวคือ บำงคนมีจิตสำนึกที่อ่อนแอ บำงคนมี
จิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็ง บำงคนมีจิตสำนึกผิดชอบที่ถูกทำลำยแล้ว บำงคนมีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย
เมื่อมำถึงตอนนี้ท่ำนอำจนึกในใจว่ำ “จิตสำนึกผิดชอบของฉันคงจะเสี ยไปแล้ ว เพรำะไม่ ได้ รบกวนฉัน
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อีกต่ อไป วันนีฉ้ ั นได้ ทำบำงอย่ ำงลงไปที่หำกฉันได้ ทำในสิ่ งที่เดียวกันนีเ้ มื่อปี ที่แล้ ว ฉันคงถูกรบกวน
ตลอดทั้งคืนแต่ ตอนนีไ้ ม่ ร้ ู สึกอะไรเลย” จริ งอยูส่ ิ่ งนี้แสดงว่ำท่ำนอยูใ่ นสภำพที่ไม่ดีนกั แต่พระเจ้ำทรง
สำมำรถชำระจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนได้
สมมุติวำ่ ทุกครั้งที่ท่ำนทำผิด ท่ำนจะสู ญเสี ยกำรมองเห็นของท่ำนลงไปครั้งละเล็กน้อย ท่ำนจะ
ทำผิดมำกน้อยเพียงใด? ท่ำนอำจกล่ำวว่ำ “ฉันคงจะไม่ ทำบำปมำกนักหรอก เพรำะฉันไม่ อยำกจะตำ
บอด” นี่เป็ นควำมจริ ง แต่เรำทำอย่ำงนี้ต่อจิตสำนึกผิดชอบของเรำตลอดเวลำ
จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนเป็ นทำสที่อศั จรรย์คนหนึ่งพระเจ้ำทรงออกแบบมำเพื่อทำงำนให้ท่ำน
และทำงำนร่ วมกับท่ำน เมื่อคนเรำพยำยำมตั้งใจที่จะมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี เขำก็จะเป็ นคริ สเตียนที่ดี
และเป็ นพยำนที่ดีให้แก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเขำ และมีชีวติ ที่มีพระพรและควำมสุ ขที่พระเจ้ำเตรี ยมไว้
สำหรับเขำ เขำจะไม่เป็ นไม้หลักปั กเลนที่รวนเรว่ำ “ฉันจะไปที่นนั่ ดีไหม ฉันจะไปที่โน่นดีไหม? พระ
เจ้ำทรงมีพระประสงค์สิ่งใดสำหรับฉัน?” กำรมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีนบั ว่ำเป็ นประสบกำรณ์ที่ดีเลิศ
แต่ ถ้าตอนนีม้ ีบางสิ่ งที่ผดิ ปกติเกีย่ วกับจิตสานึกผิดชอบของท่ าน จงสารภาพกับองค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าเสี ยจัดการกับมันให้ เรียบร้ อย และมีความสั มพันธ์ กบั พระองค์ อย่ างถูกต้ อง อย่ าเริ่มต้ นวันใหม่ หรือ
กิจกรรมสิ่ งใดด้ วยจิตสานึกผิดชอบทีเ่ สี ยไปแล้ ว องค์ พระเยซู คริสต์ เจ้ าทรงอภัยให้ ท่านและสามารถ
ชาระท่านและให้ ท่านมีจิตสานึกผิดชอบทีด่ ี ท่านสามารถทีจ่ ะฝึ กฝนจิตสานึกผิดชอบนั้นและใช้ ชีวติ ที่
ถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ าได้
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บทที่ 2 ของประทานจากพระเจ้ าสาหรับท่ าน
จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนมีควำมสำคัญมำก ท่ำนจึงควรระวังในกำรดูแลเอำใจใส่ ข้ำพเจ้ำขอ
หยิบยกเหตุผลมำแปดประกำรที่แสดงให้เห็นว่ำจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนมีควำมสำคัญ

จิตสานึกผิดชอบเป็ นของประทานจากพระเจ้ า
จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนมีควำมสำคัญเพรำะว่ำ เป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำสำหรับท่ำน ท่ำน
ถูกสร้ำงขึ้น “ตำมพระฉำยำของพระเจ้ำ” (ปฐมกำล 1:27) กำรถูกสร้ำงตำมพระฉำยำของพระเจ้ำมี
ควำมหมำยว่ำเรำมีสมองที่จะคิด มีใจที่จะรู ้สึกและมีเจตจำนงที่จะตัดสิ นใจ ธรรมชำติพ้นื ฐำนของเรำ
เป็ นฝ่ ำยวิญญำณ บุคคลไม่ใช่มีเพียงร่ ำงกำยเท่ำนั้น แต่รำกฐำนของบุคคลจริ ง ๆ นั้นเป็ นวิญญำณ ออกัส
ตินกล่ำวว่ำ “พระองค์ทรงสร้ำงพวกเรำเพื่อพระองค์เอง และดวงใจของมนุษย์น้ นั ก็ไม่มีควำมสงบสุ ข
จนกว่ำจะพบที่พกั พิงในพระองค์”
มิติหนึ่งของกำรเป็ นพระฉำยำของพระเจ้ำนั้นคือกำรที่บุคคลมีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ
ควำมถูกต้องจำกควำมผิด โรม 2: 14, 15 กล่ำวกับเรำว่ำ มนุษย์มีจิตสำนึกผิดชอบ จิตสำนึกผิดชอบนี้ เป็ น
ของประทำนจำกพระเจ้ำ
นักวิทยำศำสตร์พยำยำมคิดค้นและเสำะหำว่ำจิตสำนึกผิดชอบนี้มำจำกไหน และก็ได้มีฤทษฎี
ผิด ๆ ขึ้นหลำยทฤษฎีที่อธิ บำยว่ำต้นกำเนิ ดของจิตสำนึ กผิดชอบพัฒนำขึ้นมำอย่ำงไร บำงคนกล่ำวว่ำ
จิตสำนึกผิดชอบนั้นเกิดจำกสิ่ งที่เป็ นภูมิหลังของเรำ เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรวิวฒั นำกำร มนุษย์มีกำร
วิวฒั นำกำรมำนับหลำยศตวรรษ และจิตสำนึกผิดชอบก็ววิ ฒั นำกำรตำมมำด้วยกัน วิวฒั นำกำรทำง
กำยภำพนั้น ชำล์ส ดำวิน เจ้ำของหนังสื อ The Descent of Man ยังกล่ำวว่ำ “สิ่ งที่ทำให้มนุษย์แตกต่ำง
จำกสิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ มำกที่สุด ก็คือสำนึกด้ำนจริ ยธรรม หรื อจิตสำนึกผิดชอบ” ดำวินเองไม่สำมำรถ
อธิ บำยได้วำ่ จิตสำนึกผิดชอบนี้มำจำกไหน
จิตสำนึกผิดชอบไม่ใช่ผลพวงของกำรวิวฒั นำกำร และไม่ใช่สิ่งที่มำจำกภูมิหลังของเรำ ไม่
ได้มำจำกสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรำ ข้ำพเจ้ำได้ยนิ กำรกล่ำวอ้ำงว่ำจิตสำนึกผิดชอบนั้นเป็ นเพียงกำรสรุ ป
รวบยอดมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่อยูร่ อบตัวเรำนัน่ เอง
นักปรัชญำที่ชื่อ โชเป็ นเฮำวร์ กล่ำวว่ำจิตสำนึกผิดชอบนั้นประกอบด้วย “ควำมกลัวหนึ่งในห้ำ
ควำมงมงำยหนึ่งในห้ำ ควำมลำเอียงหนึ่งในห้ำ อีกหนึ่งในห้ำเป็ นควำมเพ้อพก และที่เหลืออีกหนึ่งใน
ห้ำมำจำกจำรี ตประเพณี ” กล่ำวอีกนัยหนึ่งจิตสำนึกผิดชอบตำมควำมคิดของผูน้ ้ ี เป็ นเหมือนกับ “ยำรวม
มิตร” ซึ่ งคน ๆ นั้นนำเอำสิ่ งต่ำง ๆ รอบ ๆ ตัวในสังคมของตนมำประกอบเข้ำด้วยกัน
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จริ งอยู่ สังคมมีส่วนวำงมำตรฐำนให้แก่เรำ แต่สังคมไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้จิตสำนึกผิดชอบแก่เรำ เรำ
ทรำบว่ำจิตสำนึกผิดชอบเป็ นองค์ประกอบที่ตอบสนองต่อมำตรฐำนที่เรำมีอยู่
แต่จิตสำนึกผิดชอบ
ไม่ได้เป็ นผูส้ ร้ำงมำตรฐำนนั้น
เช่นเดียวกันกับที่มำตรฐำนนั้นไม่ได้เป็ นผูส้ ร้ำงจิตสำนึกผิดชอบ
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นหน้ำต่ำงที่ให้ควำมสว่ำงส่ องเข้ำมำ แต่ก็ไม่ได้เป็ นแหล่งสร้ำงควำมสว่ำง เมื่อคนเรำ
มีธรรมเนียมที่ต่ำงกัน และมำตรฐำนที่ต่ำงกันในที่ต่ำง ๆ ทัว่ โลก จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็ยงั ทำงำน
เหมือนกันไม่วำ่ เรำจะอยูใ่ นที่แห่งใดก็ตำม
จิตสำนึกผิดชอบไม่ได้เกิดจำกภูมิหลังของเรำ หรื อมำจำกรอบ ๆ ตัวของเรำ หรื อแม้แต่มำจำก
ในตัวของเรำ มีจิตแพทย์จำนวนมำกต้องกำรให้เรำเชื่ อว่ำเรำเป็ นผูส้ ร้ำงจิตสำนึกผิดชอบ ซึ่ งเป็ นเพียงผล
พลอยได้จำกกำรเลี้ยงดูและอบรมสัง่ สอนของพ่อแม่เรำ ข้ำพเจ้ำไม่เห็นด้วยทั้งหมดกับคำอธิ บำยเหล่ำนี้
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำ ตำมพระวจนะของพระเจ้ำ จิตสำนึกผิดชอบมำจำกเบื้อง
บน จิตสำนึกผิดชอบเป็ นปรำกฏกำรณ์ที่เป็ นสำกล ปรำกฏในทุกที่ทุกแห่งทัว่ โลก จึงต้องมีแหล่งกำเนิด
แหล่งเดียวกัน และที่มำแหล่งเดียวกันนี้คือพระเจ้ำ พระเจ้ำได้ทรงประทำนจิตสำนึ กไว้ในดวงใจของ
มนุษย์ทุกคน ดังนั้นท่ำนจึงต้องระมัดระวังว่ำ ท่ำนทำอย่ำงไรกับจิตสำนึกผิดชอบของท่ำน เพรำะว่ำเป็ น
ของประทำนจำกพระเจ้ำให้แก่ท่ำน

จิตสานึกผิดชอบเป็ นเครื่องชี้นาพฤติกรรมของเรา
นี่เป็ นเหตุผลประกำรที่สองที่วำ่ จิตสำนึกผิดชอบมีควำมสำคัญอย่ำงไร จิตสำนึกผิดชอบเป็ น
เครื่ องชี้นำกำรกระทำของเรำ ข้ำพเจ้ำได้ยนิ คนกล่ำวว่ำ “ขอให้จิตสำนึกผิดชอบของคุณเป็ นเครื่ องชี้นำ
คุณก็แล้วกัน” นี่ เป็ นข้อแนะนำที่ดีในระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือจิตสำนึกผิดชอบของเรำนั้นจะต้องมี
แนวทำงและมำตรฐำนที่ถูกต้องเป็ นเครื่ องนำทำง
ในกิจกำร 24:16 เรำอ่ำนพบคำของเปำโลที่กล่ำว “...ข้ำพเจ้ำอุตส่ ำห์ประพฤติตำมที่จิตสำนึก
เห็นว่ำดีเสมอ มิให้ผดิ ต่อพระเจ้ำและต่อมนุษย์” เปำโลยอมรับว่ำท่ำนต้องฝึ กฝนใช้จิตสำนึกผิดชอบของ
ท่ำน ถ้ำเรำไม่ใช้ จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็จะทำงำนผิดปกติ จะไม่หลีกเลี่ยงต่อกำร “ผิดต่ อพระเจ้ าและ
ต่ อมนุษย์” แต่เมื่อทำงำนอย่ำงถูกต้องมันสำมำรถเป็ นเครื่ องนำทำงของเรำได้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีพระประสงค์ที่จะใช้จิตสำนึกผิดชอบของเรำ ในโรม 9:1 เปำโล
เขียนไว้วำ่ จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนเป็ นพยำนให้กบั ท่ำนโดยองค์พระวิญญำณของพระเจ้ำ พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงใช้พระวจนะของพระเจ้ำสำแดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้ำแก่เรำ ซึ่ งในขบวนกำร
นี้จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ถ้ำจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนทำงำนอย่ำงที่ควรจะเป็ น
มันก็จะเป็ นดุจดังเข็มทิศให้แก่ท่ำน เป็ นควำมสว่ำงนำทำงท่ำน และเป็ นกฎเกณฑ์ที่จะให้สติปัญญำ
สำหรับท่ำนในกำรดำเนิ นชีวิตคริ สเตียน
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จิตสานึกผิดชอบเสริมกาลังในการรับใช้
จิตสำนึกผิดชอบมีควำมสำคัญเพรำะว่ำเป็ นสิ่ งที่พระเจ้ำประทำนสำหรับท่ำน และสำมำรถนำ
ทำงท่ำน ประกำรที่สำมจิตสำนึกผิดชอบมีควำมสำคัญเพรำะสำมำรถเสริ มกำลังท่ำนในกำรปรนนิบตั ิรับ
ใช้พระเจ้ำได้
เรำอ่ำนพบจำก 1 ทิโมธี 1:5 ว่ำ “แต่จุดประสงค์แห่งคำกำชับนั้นคือ ให้มีควำมรักซึ่ งเกิดจำกใจ
อันบริ สุทธิ์ และจำกจิตสำนึ กว่ำตนชอบ และจำกควำมเชื่ออันจริ งใจ (ควำมเชื่ อที่ไม่หน้ำซื่ อใจคด)”
จุดประสงค์ในรำชกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้ำนั้นคือกำรที่ขำ้ พเจ้ำจะมีควำมรักจำกใจที่บริ สุทธิ์ และ
เพื่อข้ำพเจ้ำจะมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี และมีควำมเชื่ออย่ำงจริ งใจ ไม่ใช่หลอกลวง
1 ทิโมธี 1:19 กล่ำวว่ำ “จงยึดควำมเชื่ อไว้ และมีจิตสำนึกว่ำตนชอบ ซึ่ งข้อนี้มีบำงคนได้ละทิ้ง
เสี ย ควำมเชื่อของเขำจึงอับปำงลง” เมื่อท่ำนเริ่ มเล่นกับจิตสำนึกผิดชอบของท่ำน ท่ำนก็กำลังมุ่งหน้ำสู่
ควำมหำยนะ (เรื ออับปำง) จิตสำนึกผิดชอบนั้นเป็ นเข็มทิศนำทำงเรำ เมื่อท่ำนไม่เดินตำมทิศทำงที่ควร
ไปหรื อพยำยำมเปลี่ยนทิศทำงของเข็มทิศ ท่ำนก็จะมุ่งไปสู่ จุดหมำยปลำยทำงแห่งควำมหำยนะ
ใน 1 ทิโมธี 3:9 เปำโลเขียนเกี่ยวกับมัคนำยกว่ำ “และเป็ นคนที่ยดึ มัน่ ในข้อล้ ำลึกแห่งควำมเชื่อ
ด้วยจิตสำนึกว่ำตนชอบ” ดังนั้นจิตสำนึกผิดชอบจึงมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงใกล้ชิดกับรำชกิจของพระ
เจ้ำและกำรปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ในชีวิตคริ สเตียนของเรำ
ใน 2 โคริ นธ์ 4:2 เปำโลระบุวำ่ “เรำได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่ำง ๆ ที่น่ำอับอำยไปหมดสิ้ นแล้ว เรำ
ไม่ทำกลอุบำยและไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจ้ำ แต่โดยสำแดงสัจจะเรำเสนอตัวเรำให้กบั
จิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ”
2 โคริ นธ์ 5:11 กล่ำวว่ำ “เพรำะเหตุที่เรำเกรงกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำอย่ำงจับใจ เรำจึงชักชวนคน
ทั้งหลำย เรำเป็ นอย่ำงไรก็เป็ นที่ประจักษ์แก่พระเจ้ำ และข้ำพเจ้ำหวังว่ำเรำได้ปรำกฏประจักษ์แก่
จิตสำนึกผิดและชอบของท่ำนด้วย”
ในกำรรับใช้พระเจ้ำของเปำโล ท่ำนระวังเสมอที่จะมีจิตสำนึกที่สะอำด และรับใช้จิตสำนึกของ
คนอื่นด้วย จิตสำนึกผิดชอบสำคัญเพรำะว่ำสำมำรถเสริ มกำลังเรำในกำรรับใช้พระเจ้ำ เมื่อจิตสำนึกของ
ท่ำนสะอำด ท่ำนก็สำมำรถผจญกับศัตรู ได้ทุกรู ปแบบ

จิตสานึกผิดชอบเสริมสามัคคีธรรม
จิตสำนึกผิดชอบยังสำมำรถเสริ มสำมัคคีธรรมท่ำมกลำงคริ สเตียนอีกด้วย
เรำจะพบได้จำก
หนังสื อโรมบทที่ 14 และ 15, 1 โคริ นธ์ 8,9 และ 10 ว่ำมีบำงคนมีจิตสำนึกเข้มแข็ง บำงคนมีจิตสำนึก
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อ่อนแอ คนที่มีจิตสำนึกอ่อนแอมักก่อปั ญหำในด้ำนสำมัคคีธรรม บำงครั้งคนที่มีจิตสำนึกเข้มแข็งก็
ก่อให้เกิดปั ญหำด้วย แต่ส่วนมำกมักจะเป็ นปั ญหำของคนที่มีจิตสำนึกอ่อนแอมำกกว่ำ
มีสมำชิกบำงคนในคริ สตจักรที่กรุ งโรมที่มีจิตสำนึกอ่อนแอ พวกเขำจะไม่รับประทำนเนื้ อ บำง
คนในคริ สตจักรที่เมืองโคริ นธ์มีจิตสำนึกที่แข็งแรงไม่เพียงแต่จะรับประทำนเนื้อเท่ำนั้น
แต่ยงั ไป
รับประทำนที่วิหำรของรู ปเคำรพอีกด้วย และร่ วมฉลองในงำนเลี้ยงแห่งกำรกรำบไหว้รูปเคำรพ เปำโล
เขียนไปยังคนเหล่ำนั้นและอธิ บำยให้พวกเขำเข้ำใจว่ำกำรที่มีจิตสำนึกอ่อนแอและจิตสำนึกเข้มแข็งมี
ควำมหมำยอะไร
ท่ำนคงต้องกำรเป็ นคริ สเตียนชนิดที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็ง แต่กำรมีจิตสำนึกผิดชอบที่
เข้มแข็งนั้นไม่ได้เป็ นหนทำงที่จะทำให้ท่ำนทำบำปได้ แต่ผทู ้ ี่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งมีสิทธิ์ ที่จะ
กล่ำวอ้ำงเสรี ภำพที่เรำมีอยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้ำ เรำใช้เสรี ภำพนั้นอย่ำงมีควำมสุ ขโดยไม่ทำร้ำย
ผูอ้ ื่น เรำคงจะแก้ปัญหำมำกมำยในคริ สตจักรได้ถำ้ เรำเรี ยนรู้ที่จะมีจิตสำนึกผิดชอบเข้มแข็ง ผูค้ นต่ำง
ขัดแย้งและแบ่งกันเป็ นฝักเป็ นฝ่ ำยเนื่องด้วยเรื่ องต่ำง ๆ ทัว่ ใต้ฟ้ำ เรำที่เป็ นคริ สเตียนก็ไม่มีควำมเชื่อ
พอที่จะรับควำมจริ งจำกพระคำของพระเจ้ำและใช้ชีวติ ตำมพระคำนั้น บำงครั้งคริ สเตียนที่เข้มแข็งไม่รู้
ว่ำจะรับคริ สเตียนที่อ่อนแอกว่ำและช่วยเขำให้เติบโตขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำได้อย่ำงไร ดังนั้นจิตสำนึก
ผิดชอบจึงเป็ นเครื่ องช่วยเสริ มควำมสำมัคคีธรรมของเรำ

จิตสานึกผิดชอบสนับสนุนให้ ประกาศเป็ นพยาน
นี่เป็ นเหตุผลประกำรที่หำ้ ที่กล่ำวถึงควำมสำคัญของจิตสำนึกผิดชอบของเรำ จิตสำนึ กผิดชอบ
ของเรำหนุ นใจเรำให้เป็ นพยำน ถ้ำท่ำนมีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งและเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ดี ท่ำนก็
จะไม่กลัวปั ญหำและควำมยำกลำบำกของชีวติ ท่ำนจะเห็นว่ำมันเป็ นโอกำสในกำรเป็ นพยำนของท่ำน
1 เปโตร 2: 19 กล่ำวว่ำ “เพรำะว่ำผูท้ ี่ได้รับควำมเห็นชอบว่ำดีน้ นั ก็ต่อเมื่อเขำเห็นแก่พระเจ้ำ
และยอมอดทนต่อควำมทุกข์ที่ไร้ควำมเป็ นธรรม” ใคร ๆ ก็สำมำรถทนทุกข์ต่อผลของควำมผิดที่ตน
กระทำได้ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ไม่น่ำแปลกใจอะไรเลย แต่ถำ้ ท่ำนทำในสิ่ งที่ถูกต้องและต้องรับผลร้ำยเพรำะ
กำรกระทำนั้นก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง มีอะไรที่ช่วยให้ผำ่ นพ้นควำมทุกข์ยำกเหล่ำนั้นหรื อ ก็จิตสำนึกผิด
ชอบของท่ำนไงล่ะ เมื่อจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนถูกต้องทั้งต่อตัวท่ำนและต่อพระเจ้ำกำรทำร้ำยหรื อ
กล่ำวร้ำยของคนอื่นจึงเป็ นเรื่ องเล็กน้อยเหลือเกิน
1 เปโตร 3: 15, 16 กล่ำวว่ำ “แต่ในใจของท่ำน จงเคำรพนับถือพระคริ สต์วำ่ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ จงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบทุกคนที่ถำมท่ำนว่ำ ท่ำนมีควำมหวังใจเช่นนี้
ด้วยเหตุผลประกำรใด แต่จงตอบด้วยใจสุ ภำพและด้วยควำมนับถือ และให้ควำมสำนึกผิดชอบของท่ำน
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ไม่เป็ นเหตุติท่ำน เพื่อว่ำเมื่อท่ำนถูกใส่ ร้ำย คนที่กล่ำวร้ำยควำมประพฤติดีของท่ำนในพระคริ สต์ จะต้อง
ได้รับควำมอับอำย”
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีน้ นั ช่วยหนุนให้ท่ำนเป็ นพยำน ไม่มีอะไรจะปิ ดปำกของท่ำนได้ดีไปกว่ำ
จิตสำนึกผิดชอบที่ฟ้องร้องอยูภ่ ำยใจตัวท่ำน เมื่อเรำรู ้ตวั ว่ำเรำทำสิ่ งที่ผดิ ลงไป หรื อมีสิ่งที่ขวำงระหว่ำง
เรำกับพระเจ้ำ เรำก็เป็ นพยำนที่ไม่ค่อยดีของพระองค์มิใช่หรื อ?

จิตสานึกผิดชอบช่ วยในการอธิษฐาน
นี่เป็ นเหตุผลประกำรที่หกที่วำ่ ทำไมเรำจึงควรมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี เพรำะว่ำมันช่วยเรำในกำร
อธิษฐำน 1 ยอห์น 3: 19-22 กล่ำวว่ำ “ถ้ำใจของเรำกล่ำวโทษตัวเรำเมื่อไร เรำก็จะรู ้วำ่ เรำอยูฝ่ ่ ำยสัจจะ
และใจเรำจะหมดกังวลจำเพำะพระองค์เพรำะพระเจ้ำทรงเป็ นใหญ่กว่ำใจของเรำ
และพระองค์ทรง
ทรำบทุกสิ่ ง ท่ำนที่รักทั้งหลำย ถ้ำใจของเรำไม่ได้กล่ำวโทษเรำ เรำก็มีควำมมัน่ ใจที่จะเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ
และเรำขอสิ่ งใด ๆ เรำก็ได้สิ่งนั้น ๆ จำกพระองค์ เพรำะเรำประพฤติตำมพระบัญญัติของพระองค์ และ
ปฏิบตั ิตำมชอบพระทัยของพระองค์”
เมื่อข้ำพเจ้ำจะคุกเข่ำลงอธิ ษฐำน จิตสำนึกผิดชอบของข้ำพเจ้ำก็ฟ้องร้องข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำก็ตอ้ ง
จัดกำรแก้ไขเสี ยก่อนที่ขำ้ พเจ้ำจะสำมำรถสนทนำกับพระเจ้ำได้ เมื่อข้ำพเจ้ำมำถึงพระองค์จะอธิษฐำนถ้ำ
มีสิ่งใดที่ผดิ ปกติในชีวติ ของข้ำพเจ้ำจิตสำนึกผิดชอบของข้ำพเจ้ำจะบอกกับข้ำพเจ้ำ เป็ นสิ่ งดีประเสริ ฐ
เหลือเกินที่จะมำถึงพระพักตร์ ของพระเจ้ำ อธิ ษฐำนตำมน้ ำพระทัยของพระองค์ โดยที่ไม่มีเสี ยงฟ้ องร้อง
จำกจิตสำนึกผิดชอบของเรำ
ผูเ้ ขียนเพลงสดุดีกล่ำวว่ำ “ถ้ำข้ำพเจ้ำได้บ่มควำมชัว่ ไว้ในใจข้ำพเจ้ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำคงไม่ทรง
สดับ” (สดุดี 66:18) จิตสำนึ กผิดชอบช่วยเรำในกำรอธิ ษฐำนของเรำ ขณะที่เรำเฝ้ ำเฉพำะพระพักตร์พระ
เจ้ำ ถ้ำเรำมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี ซึ่ งเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ไม่ตำหนิเรำถึงควำมผิดต่อพระเจ้ำหรื อต่อคน
อื่น เรำก็สำมำรถอธิ ษฐำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
พระเยซูคริ สต์เจ้ำทรงตรัสถึงสิ่ งนี้ในคำเทศนำบนภูเขำว่ำ “เหตุฉะนั้น ถ้ำท่ำนนำเครื่ องบูชำ
มำถึงแท่นบูชำแล้ว และระลึกขึ้นได้วำ่ พี่นอ้ งมีเหตุขดั เคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่ำน จงวำงเครื่ องบูชำไว้ที่
หน้ำแท่นบูชำกลับไปคืนดีกบั พี่นอ้ งผูน้ ้ นั เสี ยก่อนแล้วจึงค่อยมำถวำยเครื่ องบูชำของท่ำน”
(มัทธิว
5:23,24)

จิตสานึกผิดชอบส่ งผลต่ อการเป็ นพลเมืองของเรา
นี่เป็ นเหตุผลประกำรที่เจ็ดที่แสดงให้เรำเห็นว่ำเรำควรเอำใจใส่ ต่อจิตสำนึกผิดชอบของเรำ
กล่ำวคือจิตสำนึกผิดชอบของเรำมีผลกระทบต่อกำรเป็ นพลเมืองของเรำ
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มีเวลำที่คริ สเตียนเรำควรจะไม่เชื่อฟังกฎหมำยของบ้ำนเมืองหรื อไม่? ในโรมบทที่ 13 มี
ข้อควำมที่กล่ำวกับเรำว่ำทุกคนควรอยูใ่ ต้อำนำจที่ปกครองตน เพรำะว่ำอำนำจเหล่ำนั้นเป็ นมำจำกพระ
เจ้ำ ดังนั้นเรำจึงควรเชื่ อฟังกฎหมำยของบ้ำนเมืองเพรำะว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นผูก้ ่อตั้งรัฐบำลต่ำง ๆ ขึ้น เรำ
ควรเชื่อฟังกฎหมำยเพรำะรัฐบำลกำหนดบทลงโทษ และถ้ำเรำไม่เชื่ อฟังก็จะถูกลงโทษตำมกฎหมำย
แต่ในโรม 13:5 เปำโลกล่ำวว่ำ “เหตุฉะนั้นท่ำนจะต้องอยูใ่ นบังคับบัญชำ มิใช่เพรำะเกรงพระ
อำชญำสิ่ งเดียว แต่เพรำะจิตที่สำนึกผิดชอบด้วย” แต่ถำ้ มีผทู ้ ี่คดั ค้ำนด้วยหลักควำมรู ้สึกผิดชอบในใจ
เล่ำ? มีสิ่งที่ปรำกฏในพระคำของพระเจ้ำที่สอนให้เรำไม่เชื่อฟังกฎหมำยบ้ำนเมืองหรื อ? ถ้ำจิตสำนึกผิด
ชอบของท่ำนทำงำนอย่ำงถูกต้อง มันจะเป็ นตัวบอกท่ำนเองว่ำเมื่อไรจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ำ และเมื่อไร
ต้องทำตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง
สมมุติวำ่ ท่ำนถูกสั่งห้ำมไม่ให้เป็ นพยำน เช่นเดียวกันกับดำเนียลที่ถูกสั่งห้ำมไม่ให้อธิ ษฐำน
หรื อเช่นเดียวกับนำงผดุงครรภ์ที่ถูกสั่งให้ปล่อยทำรกให้ตำย ท่ำนจะทำอย่ำงไร? จิตสำนึกผิดชอบซึ่งจะ
ช่วยเรำให้เป็ นพลเมืองดี และจะใช้ควำมเป็ นพลเมืองดีเพื่อถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำ

จิตสานึกผิดชอบช่ วยสร้ างบุคลิก
เหตุผลประกำรที่แปดที่เรำควรเอำใจใส่ ดูแลจิตสำนึกผิดชอบของเรำคือ จิตสำนึกช่วยในกำร
สร้ำงบุคลิกของเรำ พระธรรมฮีบรู 5: 13, 14 กล่ำวว่ำ “เพรำะว่ำทุกคนที่ยงั กินน้ ำนมนั้น ยังไม่เข้ำใจใน
เรื่ องควำมชอบธรรม เพรำะเขำยังเป็ นผูเ้ ยำว์ อำหำรแข็งเป็ นอำหำรสำหรับผูใ้ หญ่ สำหรับผูท้ ี่ได้รับกำร
ฝึ กหัดอบรมให้สำมำรถรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดีแล้ว”
ในที่น้ ีผเู ้ ขียนกำลัง กล่ำวถึงกำรเจริ ญเติบโตขึ้นใน
ชีวติ คริ สเตียน ถ้ำท่ำนไม่ใช้อวัยวะในร่ ำงกำยของท่ำนนำน ๆ อวัยวะนั้นก็จะใช้กำรต่อไปไม่ได้ เช่นถ้ำ
ท่ำนผูกแขนของท่ำนไว้ให้ติดกับตัวเป็ นเวลำนำนโดยไม่ใช้ในที่สุดก็จะลีบไป และใช้กำรไม่ได้
กำรรับรู ้ฝ่ำยวิญญำณของเรำก็อยูใ่ นทำนองเดียวกัน ถ้ำเรำไม่ใช้ เรำก็ไม่ได้เรี ยนรู ้ที่จะแยกแยะ
สิ่ งนั้น ๆ ว่ำผิดหรื อถูก ชีวติ คริ สเตียนเรำก็ไม่เจริ ญเติบโต ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสำคัญที่เรำจะสร้ำงสำนึกที่ดี
เป็ นใจที่มีหิริโอตตัปปะ จิตสำนึกผิดชอบที่ดี ที่ปรำศจำกควำมมัวหมองจะช่วยสร้ำงอุปนิสัยหรื อ
บุคลิกคริ สเตียนให้กบั เรำ
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำเหตุผลที่ขำ้ พเจ้ำนำมำโน้มน้ำวท่ำนทั้งแปดประกำรนี้คงจะช่วยให้ท่ำนเห็นถึง
ควำมสำคัญของจิตสำนึกผิดชอบของท่ำน เรำไม่ควรที่จะถือเป็ นเรื่ องเล็กน้อยหรื อเล่นกับจิตสำนึกผิด
ชอบของเรำ จิตสำนึกผิดชอบของเรำนี้ เป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำสำหรับท่ำน สำมำรถนำทำงชีวติ
เสริ มกำลังในกำรรับใช้พระเจ้ำ เสริ มกำลังให้กบั สัมพันธภำพของคริ สเตียน หนุนให้เป็ นพยำน ช่วยใน
กำรอธิ ษฐำน ให้ทิศทำงในกำรเป็ นพลเมืองดี และสุ ดท้ำยช่วยท่ำนในกำรสร้ำงบุคคลิกของท่ำน สิ่ งนี้
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เป็ นเหตุให้ ชำลส์ เวสเลย์ประพันธ์ลงในบทเพลงของท่ำนว่ำ “ฉันต้องกำรหลักกำรภำยใน เป็ นสิ่ งที่
ระวังระไว และมีควำมยำเกรงพระเจ้ำภำยใน” หลักกำรภำยในนี้แหละคือจิตสำนึกผิดชอบ
ถ้ าท่ านไม่ ได้ ร้ ู จักกับพระเยซู คริสต์ เป็ นส่ วนตัวแล้ วละก็ จงวางใจในพระองค์ ให้ พระองค์ เป็ น
พระผู้ช่วยให้ รอดของท่ าน พระองค์ จะทรงชาระจิตสานึกผิดชอบของท่ าน หลังจากนั้น จิตสานึกผิด
ชอบจะช่ วยสร้ างชีวติ ของท่านขึน้ ใหม่ ให้ เป็ นทีถ่ วายพระเกียรติแด่ พระเจ้ า
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บทที่ 3 จิตสานึกผิดชอบทีด่ ี
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นทำสรับใช้ที่พระเจ้ำทรงประทำนให้เรำเพื่อช่วยในกำรดำเนินชีวิตคริ ส
เตียนของเรำ พระคัมภีร์ใหม่กล่ำวถึงจิตสำนึกผิดชอบชนิ ดต่ำง ๆ คือมีท้ งั จิตสำนึกผิดชอบที่บริ สุทธิ์
และจิตสำนึกผิดชอบที่เป็ นมลทิน จิตสำนึกผิดชอบที่ดีและจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย จิตสำนึกผิดชอบที่
เข้มแข็ง และจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ
บทนี้เรำต้องกำรเน้นให้เห็นถึงจิตสำนึกผิดชอบที่ดี ซึ่ งเปำโลได้กล่ำวไว้ในกิจกำร 24:16 ว่ำ
“ในข้ อนีข้ ้ ำพเจ้ ำอุตส่ ำห์ ประพฤติตำมที่จิตสำนึกเห็นว่ ำดีเสมอ มิให้ ผิดต่ อพระเจ้ ำและต่ อมนุษย์ ”
ลักษณะของจิตสำนึกผิดชอบที่ดีเป็ นอย่ำงไรบ้ำง เรำจะพิจำรณำถึงลักษณะของจิตสำนึกผิด
ชอบที่ดีสำมลักษณะด้วยกันคือ

จิตสานึกผิดชอบทีด่ ีมปี ระสิ ทธิภาพ
ลักษณะประกำรแรก จิตสำนึกผิดชอบที่ดีเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่มีประสิ ทธิภำพ เป็ นจิ ตสำนึก
ผิดชอบที่ใช้กำรได้ ถ้ำท่ำนมีรถยนต์คนั หนึ่งแต่มนั แล่นไม่ได้ ท่ำนคงไม่เรี ยกว่ำรถยนต์ที่ดีใช่ไหม? เรำ
อำจเรี ยกมันว่ำรถยนต์ที่แล่นไม่ได้ ถ้ำท่ำนมีจิตสำนึกผิดชอบที่ไม่สำมำรถใช้กำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ท่ำนก็คงไม่สำมำรถเรี ยกมันว่ำเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ดี จิตสำนึกผิดชอบที่ดีจึงเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่
ทำงำนตำมปกติในชีวิตประจำวันของเรำ

ช่ วยให้ เราอยู่บนหนทางทีถ่ ูกต้ อง
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีเป็ นตัวช่วยให้เรำดำเนินชี วติ บนหนทำงที่ถูกต้องอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ “เมื่อ
ข้ำพเจ้ำได้ไปยังแคว้นมำซิ โดเนีย ข้ำพเจ้ำได้ขอร้องให้ท่ำนคอยอยูใ่ นเมืองเอเฟซัส เพื่อท่ำนจะได้กำชับ
บำงคนไม่ให้เขำสอนแปลกออกไป ทั้งไม่ให้เขำใส่ ใจในเรื่ องนิยำยต่ำง ๆ และเรื่ องลำดับวงศ์ตระกูลอัน
ไม่รู้จบ ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดปั ญหำมำกกว่ำให้เกิดควำมเข้ำใจ ในแผนกำรของพระเจ้ำ อันดำเนินไปด้วย
ควำมเชื่อ แต่จุดประสงค์แห่ งคำกำชับนั้นก็คือ ให้มีควำมรักซึ่ งเกิดจำกใจอันบริ สุทธิ์ และจำกจิตสำนึก
ว่ำตนชอบ และจำกควำมเชื่ ออันจริ งใจบำงคนก็ได้ผดิ จุดประสงค์เลี่ยงไปจำกสิ่ งเหล่ำนี้ หลงไปในทำง
พูดเหลวไหล” (1 ทิโมธี 1:3-6)
เปำโลเตือนให้ทิโมธี ยดึ มัน่ อยูใ่ นหลักคำสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สำมำรถ
พัฒนำให้มีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีได้ และจิตสำนึกผิดชอบที่ดีก็จะเป็ นเครื่ องนำทำงให้เรำอยูใ่ นหนทำงที่
ถูกต้อง
20

ในข้อ 6 ใช้คำว่ำ “ผิดจุดประสงค์ ” และ “หลงไป” ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำเขำใช้ชีวติ ที่ไม่เป็ นไปตำม
เป้ ำหมำย หรื อออกนอกทิศทำง ท่ำนจะเห็นได้วำ่ พระเจ้ำทรงมีทิศทำงสำหรับชีวิตของเรำแต่ละคน เรำ
จึงควรที่จะดำเนิ นอยูใ่ นทิศทำงที่พระเจ้ำทรงจัดไว้ให้ และถ้ำเรำออกนอกลู่นอกทำงเรำก็ไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ ำหมำยที่พระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมไว้สำหรับเรำ กำรมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีจะช่วยเรำไม่ให้หนั ออก
นอกลู่นอกทำงในกำรโต้แย้งกันในเรื่ องไร้สำระที่แสนจะโง่เขลำ
ในประสบกำรณ์แห่งกำรรับใช้พระเจ้ำกว่ำสำมสิ บปี ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้พบเห็นคนจำนวน
มำกที่ออกนอกทิศทำงไปกล่ำวคือเขำไม่ได้อยูใ่ นหนทำงที่มุ่งตรงยังเป้ ำหมำย มีบำงคนใช้ชีวติ ที่วกวน
เฉไฉไป สู่ สิ่งที่ไม่เป็ นแก่นสำร มีบำงคนตกลงสู่ ควำมบำป และบำงคนหลุดลอยออกจำกควำมเชื่อของ
เขำไปเสี ย กำรที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีสำมำรถช่วยให้พน้ จำกสิ่ งดังกล่ำวนี้

ช่ วยเราให้ มชี ัยชนะ
ประกำรที่สอง จิตสำนึกผิดชอบที่ดีจะช่วยท่ำนให้มีชีวิตที่ประสบชัยชนะ 1 ทิโมธี 1:18,19
กล่ำวว่ำ “ดูก่อนทิโมธี บุตรของข้ำพเจ้ำ คำกำชับนี้ ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้กบั ท่ำนตำมคำพยำกรณ์ซ่ ึ งเล็งถึงท่ำน
เพื่อข้อควำมเหล่ำนั้นจะเป็ นแรงใจให้ท่ำนสู ้รบได้ดี จงยึดควำมเชื่ อไว้ และมีจิตสำนึ กว่ำตนชอบ ซึ่ งข้อ
นี้บำงคนได้ละทิ้งเสี ย ควำมเชื่อของเขำจึงอับปำงลง”
ขั้นแรกท่ำนออกนอกลู่นอกทำง ขั้นต่อมำควำมเชื่ อของท่ำนก็อบั ปำงลง เรำมีชีวติ อยูใ่ น
สงครำม เรำต้องต่อสู ้ให้ดีกำรสู ้รบบำงครั้งเลวร้ำย แต่นี่เป็ นกำรสู ้รบที่ดี คือกำรสู ้รบกับโลก เนื้อหนัง
และมำรร้ำย ผูซ้ ่ ึ งมีควำมเชื่ อและจิตสำนึกผิดชอบที่ดีก็จะต่อสู ้ได้ดีและประสบชัยชนะ ไม่มีอะไรให้
กำลังใจในกำรต่อสู ้ในชีวิตของเรำได้ดีไปกว่ำจิตสำนึกผิดชอบที่ดี คือจิตสำนึกผิดชอบที่ทำงำนอย่ำง
เป็ นปกติในชีวิตของท่ำน
ทิโมธี กำรสู ้รบกับบำงอย่ำงในคริ สตจักรที่เมืองเอเฟซัสที่ท่ำนเป็ นศิษยำภิบำลอยู่ กำรทำงำน
เป็ นศิษยำภิบำลที่นนั่ ไม่ใช่เรื่ องง่ำย มีศิษยำภิบำลหลำยคนทั้งเขียนจดหมำยและโทรศัพท์ถึงข้ำพเจ้ำว่ำ
“อำจำรย์ เวียร์ สบีครับ ผมกำลังอยูใ่ นที่ ๆ เผชิญกับมรสุ มหนัก” ที่ ๆ สะดวกสบำยนัน่ ไม่มีดอก ที่ใดก็
ตำมที่ท่ำนชูธงของพระเยซูคริ สต์ข้ ึน เมื่อนั้นแหละซำตำนจะเริ่ มทำงำนต่อสู ้กบั ท่ำน และถ้ำประสบ
ช่องทำง ซำตำนก็จะใช้สมำชิกในคริ สตจักรของท่ำนนัน่ แหละเป็ นเครื่ องมือ ดังนั้นถ้ำท่ำนยึดมัน่ ใน
ควำมเชื่อและมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีท่ำนก็จะทำสงครำมได้ดี

ช่ วยเราให้ มคี วามซื่อสั ตย์
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีไม่เพียงรักษำเรำให้อยูใ่ นทิศทำงที่ถูกต้องและช่วยเรำให้มีชยั ชนะเท่ำนั้น
แต่จิตสำนึกผิดชอบที่ดียงั ช่วยเรำให้เป็ นคนที่มีควำมสัตย์ซื่ออีกด้วย ฮีบรู 13:18 กล่ำวว่ำ “จงอธิษฐำน
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เพื่อเรำ เพรำะเรำแน่ใจว่ำ ใจของเรำบริ สุทธิ์ อยูแ่ ล้ว และปรำรถนำที่จะปฏิบตั ิสิ่งที่ดีงำมทุกอย่ำง” คำที่
แปลว่ำ “สิ่ งทีด่ ีงาม” (Honestly = อย่ำงซื่ อตรง) หมำยถึงควำมสวยงำมควำมเหมำะสม ชีวติ คริ สเตียน
ควรเป็ นชีวติ ที่มีควำมสวยสดงดงำม ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่สร้ำงปั ญหำแต่เป็ นผูท้ ี่แก้ปัญหำมำกกว่ำตำมปกติ
แล้วคริ สเตียนมักไม่ใช่เป็ นผูส้ ร้ำงปั ญหำแต่เป็ นผูเ้ ผยให้เห็นถึงปั ญหำซึ่ งมีอยูแ่ ล้ว และถ้ำเรำมีจิตสำนึก
ผิดชอบที่ดีเรำก็จะสำมำรถมีชีวติ ที่ซื่อสัตย์และจริ งใจเป็ นชีวติ ที่สวยงำมซึ่ งเมื่อผูค้ นเห็นชีวติ ของท่ำนก็
จะกล่ำวขำนกันว่ำ “มีบำงสิ่ งในชี วิตของเขำที่น่ำสนใจจริ ง ๆ”
เป็ นเรื่ องที่น่ำเสี ยใจที่มีคริ สเตียนที่ไม่ยอมชำระหนี้สินคริ สเตียนที่มีชื่อเสี ยงในทำงที่เลวใน
วงกำรธุ รกิจ ถ้ำคนเรำมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีเขำก็จะเป็ นคนที่มีควำมซื่ อสัตย์ในกำรรักษำคำมัน่ สัญญำ
และชำระหนี้สินของตน เขำจะมีควำมสัตย์ซื่อต่อสัญญำที่ตนให้ไว้ เพรำะว่ำจิตสำนึกผิดชอบของตนจะ
ช่วยให้เขำเป็ นคนสัตย์ซื่อ

ช่ วยเราให้ เป็ นพยาน
ใน 1 เปโตร 3:14-17 เรำอ่ำนพบว่ำจิตสำนึกผิดชอบที่ดีช่วยให้เป็ นพยำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
“แต่ถึงแม้วำ่ ท่ำนทั้งหลำยต้องทนทุกข์ เพรำะเหตุประพฤติกำรชอบธรรม ท่ำนก็เป็ นสุ ข อย่ำกลัวเขำ
และอย่ำคิดวิตกไปเลย แต่ในใจของท่ำนจงเคำรพนับถือพระคริ สต์วำ่ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ จงเตรี ยมตัว
ไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบทุกคนที่ถำมท่ำนว่ำ ท่ำนมีควำมหวังใจเช่นนี้ดว้ ยเหตุผล
ประกำรใด แต่จงตอบด้วยใจสุ ภำพและด้วยควำมนับถือ และให้ควำมสำนึกผิดชอบของท่ำนไม่เป็ นเหตุ
ติท่ำน เพื่อว่ำเมื่อท่ำนถูกใส่ ร้ำยคนที่กล่ำวร้ำยควำมประพฤติดีของท่ำนในพระคริ สต์ จะต้องได้รับควำม
อับอำย เพรำะว่ำ กำรได้รับควำมทุกข์เพรำะทำควำมดี ถ้ำเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ำ ก็ดีกว่ำจะต้องทนอยู่
เพรำะกำรประพฤติชวั่ ”
เปโตรเขียนจดหมำยของท่ำนไปยังผูท้ ี่ถูกกล่ำวร้ำยอย่ำงผิด ๆ ผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุกำรณ์เช่นนั้นคงจะมี
ควำมลำบำกใจมิใช่นอ้ ย พวกเขำถูกใส่ ร้ำยในสิ่ งที่พวกเขำไม่ได้พดู หรื อทำเลย พวกเขำจะพิสูจน์อย่ำงไร
ว่ำตนไม่ได้พดู หรื อทำตำมที่ถูกกล่ำวหำนั้น? จะจัดกำรประชุมขึ้นเพื่อประท้วงหรื อ? ไม่เลย เปโตร
เพียงแต่เสนอว่ำ “จงเตรียมตัวไว้ให้ พร้ อมเสมอ” พร้อมที่จะเป็ นพยำน
อุปสรรคจะกลำยเป็ นอุปกรณ์ได้ เมื่อมีคนมำหำเรื่ องใส่ ท่ำน ก็เป็ นโอกำสที่ท่ำนจะเป็ นพยำนถ้ำ
ท่ำนมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี ถ้ำท่ำนทำผิด จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนจะตำหนิและเตือนท่ำน แต่ถำ้ ท่ำนทำ
ดีจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนก็จะเสริ มกำลังให้ท่ำน ไม่มีอะไรที่จะเสริ มกำลังท่ำนได้ดีไปกว่ำจิตสำนึกผิด
ชอบที่ดีเมื่อมีคนกล่ำวร้ำยท่ำน
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีเป็ นจิตสำนึกที่มีประสิ ทธิ ภำพ เป็ นสิ่ งที่ทำให้เรำอยูใ่ นลู่ในทำง ทำให้เรำมี
ชัยชนะ ทำให้เรำเป็ นคนสัตย์ซื่อและช่วยเรำในกำรเป็ นพยำนเมื่อเหตุกำรณ์อยูใ่ นภำวะคับขัน ผูซ้ ่ ึ งละทิง้
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จิตสำนึกผิดชอบที่ดีก็หลุดออกนอกทิศทำงเสี ยแล้ว และชีวติ ก็มุ่งหน้ำสู่ หินโสโครกซึ่ งไม่นำนชีวติ ก็จะ
อับปำงลง
สิ่ งที่กล่ำวมำนี้เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับกษัตริ ยซ์ ำอูล กษัตริ ยซ์ ำอูลเริ่ มเล่นกับจิตสำนึกผิดชอบของ
พระองค์ และไม่นำนพระองค์ก็ออกนอกทำง ต่อมำพระองค์ก็พำ่ ยแพ้โดยเริ่ มพูดปดและแก้ตวั ต่ำง ๆ นำ
ๆ ไม่นำนพระองค์ก็ถึงแก่ควำมหำยนะดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่สำคัญมำกในกำรที่เรำจะรักษำจิตสำนึกผิด
ชอบที่ดีไว้ จิตสำนึกผิดชอบที่ดีน้ ีมีประสิ ทธิ ภำพ

จิตสานึกผิดชอบทีด่ ีเป็ นจิตสานึกผิดชอบทีไ่ ด้ รับความสว่ าง
ลักษณะประกำรที่สองของจิตสำนึกผิดชอบที่ดีน้ นั คือเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ได้รับควำมสว่ำง
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ได้รับคำสอนจำกพระวจนะของพระเจ้ำและรับกำรทรงนำ
จำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระเยซูคริ สต์เจ้ำทรงเปรี ยบเรื่ องจิตสำนึกผิดชอบที่ดีเหมือนกับหน้ำต่ำงที่ให้ควำมสว่ำงส่ อง
เข้ำมำ มัทธิว 6:22,23 กล่ำวว่ำ “ตำเป็ นประทีปของร่ ำงกำย เหตุฉะนั้นถ้ ำตำของท่ ำนปกติ ทั้งตัวก็พลอย
สว่ ำงไปด้ วย แต่ ถ้ำตำของท่ ำนผิดปกติทั้งตัวของท่ ำนก็พลอยมืดไปด้ วย เหตุฉะนั้นถ้ ำควำมสว่ ำงซึ่ งอยู่
ในตัวท่ ำนมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ”
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นหน้ำต่ำงที่เป็ นช่องทำงให้ควำมสว่ำงส่ องเข้ำมำถึงตัวเรำ และถ้ำยิง่ มีควำม
สว่ำงจำกพระคำของพระเจ้ำส่ องเข้ำมำมำกเท่ำใด
จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็จะทำงำนได้ดีมำกขึ้น
เท่ำนั้น จิตสำนึกผิดชอบจะยึดมัน่ ในมำตรฐำนสู งสุ ดที่เจ้ำของจิตสำนึกผิดชอบผูน้ ้ นั รู ้ และเมื่อเรำเติบโต
ขึ้นในชีวติ คริ สเตียนของเรำ มำตรฐำนของเรำก็สูงขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อเรำเริ่ มรู ้จกั กับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ มีสิ่ง
ใหม่ ๆ มำกมำยเหลือเกินที่เรำต้องเรี ยนรู ้ เมื่อควำมสว่ำงได้ส่องเข้ำมำในใจของเรำ เรำก็เริ่ มเห็นหยำกใย่
และฝุ่ นละอองต่ำง ๆ ในชี วติ ของเรำ เรำก็เริ่ มทำควำมสะอำด เรำยิง่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระ
เจ้ำของเรำและพระคุณของพระองค์มำกยิง่ ขึ้นเท่ำใด จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็ยงิ่ สำมำรถทำงำนอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้นเท่ำนั้น นี่เป็ นสำเหตุที่เรำต้องอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ หนุนใจกันและกัน และ
เสำะแสวงหำกำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสมอ
ใน 1 โคริ นธ์ บทที่ 8 เปำโลกล่ำวว่ำ ควำมรู ้และจิตสำนึกผิดชอบดำเนินไปด้วยกัน จิตสำนึกผิด
ชอบของคนบำงคนไม่ได้รบกวนเขำเพรำะเขำไม่มีควำมรู ้ที่จะมำจุดควำมสว่ำงให้เกิดขึ้นกับจิตสำนึกผิด
ชอบของเขำ มีคนไม่นอ้ ยที่ไม่มีควำมสว่ำงเขำมีแต่ควำมมืด เป็ นควำมมืดแห่งควำมงมงำยและควำม
เขลำ
เมื่อ จอห์น น็อกซ์ เทศนำประกำศพระกิตติคุณที่สก๊อตแลนด์ และหำทำงที่จะทำกำรปฏิรูป
คริ สตจักร พระนำงเจ้ำแมรี่ ผมู ้ ีควำมเชื่ อถือที่แตกต่ำงกันกับท่ำนก็ทำกำรต่อต้ำนท่ำนวันหนึ่งพระนำง
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ตรัสกับท่ำนว่ำ “จิตสำนึกผิดชอบของฉันไม่ ได้ เป็ นอย่ ำงนั้นนะ” จอห์น น็อกซ์กล่ำวตอบพระนำงว่ำ
“จิตสำนึกผิดชอบของฝ่ ำบำทจำเป็ นต้ องมีควำมรู้ และข้ ำพระบำทเกรงว่ ำควำมรู้ ที่ถกู ต้ องนั้นไม่ มีอยู่ใน
ฝ่ ำพระบำทเลย”

จิตสานึกผิดชอบทีด่ ีน้ันเป็ นจิตสานึกผิดชอบทีไ่ ด้ รับการฝึ กฝน
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีมีประสิ ทธิ ภำพ จิตสำนึกผิดชอบที่ดีได้รับควำมสว่ำง และประกำรที่สำม
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีน้ นั เป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่รับกำรฝึ กฝน
เปำโลกล่ำวกันกับเฟลิกซ์วำ่ “ในข้ อนีข้ ้ ำพเจ้ ำอุตส่ ำห์ ประพฤติตำมที่จิตสำนึกเห็นว่ ำดีเสมอ มิ
ให้ ผิดต่ อพระเจ้ ำและต่ อมนุษย์ ” (กิจกำร 24:16) จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็เป็ นเหมือนกับกล้ำมเนื้อของ
เรำที่จำเป็ นต้องมีกำรออกกำลังฝึ กฝนอยูเ่ สมอ ถ้ำจิตสำนึ กผิดชอบของเรำอยูเ่ ฉย ๆ โดยไม่ได้ใช้ก็จะ
กลำยเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่เลว
ฮีบรู 5: 13, 14 บรรยำยไว้วำ่ “เพรำะว่ ำทุกคนที่ยงั กินนำ้ นมนั้น ยังไม่ เข้ ำใจในเรื่ องควำมชอบ
ธรรม เพรำะเขำยังเป็ นผู้เยำว์ อำหำรแข็งเป็ นอำหำรสำหรั บผู้ใหญ่ สำหรั บผู้ที่ได้ รับกำรฝึ กหัดอบรมให้
สำมำรถรู้ จักผิดชอบชั่วดีแล้ ว”
ส่ วนต่ำง ๆ ในร่ ำงกำยของเรำสำมำรถรับกำรฝึ กฝนจนมีประสิ ทธิ ภำพอย่ำงเหลือเชื่ อ ประสำท
ในกำรรับฟังและกำรมองเห็นสำมำรถรับกำรฝึ กฝนให้ดีข้ ึนได้ คนบำงคนมีประสำทสัมผัสที่ดีอย่ำง
เหลือเชื่ อ แม้แต่ประสำทในกำรรู ้รสของอำหำรก็สำมำรถรับกำรฝึ กให้มีประสิ ทธิ ภำพอย่ำงดีได้ สัมผัส
ฝ่ ำยวิญญำณของเรำก็อยูใ่ นทำนองเดียวกัน คือตำฝ่ ำยวิญญำณ หู ฝ่ำยวิญญำณ และประสำทสัมผัสฝ่ ำย
วิญญำณของเรำ จำเป็ นที่จะต้องได้รับกำรฝึ กฝนถ้ำเรำจะเป็ นผูท้ ี่มีวจิ ำรณญำณที่ดี กำรฝึ กฝนนี้ รวมถึง
จิตสำนึกผิดชอบของเรำด้วย
จิตสำนึกผิดชอบของเรำจำเป็ นที่จะต้องได้รับกำรฝึ กฝน มิฉะนั้นแล้วก็จะเป็ นจิตสำนึ กผิดชอบ
ที่ดีไม่ได้ และท่ำนจะฝึ กฝนจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนก็โดยกำรเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำ โดยกำรทำ
ในสิ่ งที่พระเจ้ำทรงสั่งให้ท่ำนกระทำเช่นเดียวกันกับนักดนตรี ที่ตอ้ งฝึ กฝนกับเครื่ องดนตรี ของตน หรื อ
แม่ครัวที่จะมีฝีมือดีก็โดยหมัน่ เอำใจใส่ ในกำรปรุ งอำหำรของตน หรื อจิตรกรที่ตอ้ งวำดภำพศิลปะของ
ตนอยูเ่ สมอ คริ สเตียนเรำก็จำเป็ นต้องพัฒนำควำมรู ้สึกไวต่อสิ่ งที่ผดิ หรื อสิ่ งที่ถูกต้องเมื่อเชื่อฟังพระ
วจนะของพระเจ้ำ นัน่ แหละ จิตสำนึกผิดชอบที่ดีจะต้องได้รับกำรฝึ กฝนอยูเ่ สมอ
ภำษำกรี กคำว่ำ อะพีรอส (apeiros) ที่แปลว่ำ “ผู้เยำว์ ” ในฮีบรู 5:13 นั้นมีควำมหมำยว่ำ “ขำด
ทักษะ ปรำศจำกประสบกำรณ์ ” ภำษำกรี กคำว่ำ กุมนาดโซ (Gummazo) แปลว่ำ “กำรฝึ กฝน” ในข้อ 14
นั้นเป็ นที่มำของคำว่ำ “ยิมเนเซี่ยม” ชำวกรี กเป็ นพวกที่มีควำมนิยมในกำรบริ หำรร่ ำงกำยมำก ผูเ้ ขียน
พระธรรมฮีบรู กล่ำวกับเรำในทำนองว่ำ “เช่นเดียวกันกับที่ท่ำนฝึ กฝนกล้ำมเนื้อส่ วนต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย
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ท่ำนจะต้องฝึ กฝนส่ วนที่เป็ นฝ่ ำยวิญญำณและจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนด้วย เพรำะว่ำจิตสำนึกผิดชอบที่
ดีน้ นั เป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ได้รับกำรฝึ กฝนมำเป็ นอย่ำงดี”
ท่ำนมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีหรื อไม่? จิตสำนึกผิดชอบที่ท่ำนมีอยูน่ ้ นั มีประสิ ทธิ ภำพดีหรื อเปล่ำ?
ทำงำนไหม? เมื่อท่ำนทำสิ่ งที่ผดิ จิตสำนึกของท่ำนรบกวนท่ำนหรื อไม่? เมื่อท่ำนทำสิ่ งที่ถูกต้อง
จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนสนับสนุนท่ำนหรื อไม่?
ข้ำพเจ้ำหวังว่ำจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ได้รับควำมสว่ำงมำแล้ว และ
ท่ำนก็กำลังเจริ ญเติบโตขึ้นในควำมรู ้จำกพระวจนะของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำหวังว่ำท่ำนคงไม่ใช้ชีวติ ตำม
ระบบและประเพณี รอบ ๆ ท่ำน แต่ตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
สิ่ งที่น่ำชื่นใจก็คือไม่เพียงแต่เมื่อท่ำนดำเนินชีวิตในควำมสว่ำงของพระเจ้ำเท่ำนั้น หำกแต่วำ่
พระวจนะของพระเจ้ำยังนำควำมสว่ำงไปยังทุกที่ทุกแห่งที่ท่ำนไปอีกด้วย
ท่ำนได้ฝึกฝนจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนหรื อไม่? หรื อท่ำนอำจกล่ำวว่ำ “แล้ วมันจะมีควำม
แตกต่ ำงกันอย่ ำงไรเล่ ำ?” หนทำงเดียวที่จะเติบโตขึ้นในฐำนะคริ สเตียนและมีชีวติ คริ สเตียนที่ยนื หยัด
มัน่ คง หนทำงเดียวที่จะเป็ นคริ สเตียนที่มีประสิ ทธิ ภำพ คือกำรฝึ กฝนจิตสำนึกผิดชอบของท่ำน และ
จำเริ ญขึ้นสู่ ควำมไพบูลย์ในพระคริ สต์ กำรมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีน้ นั เป็ นชีวิตที่มีควำมสุ ขอย่ำงยิง่ จงทำ
ทุกสิ่ งที่ท่ำนสำมำรถทำได้ที่จะรักษำจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนไว้ให้ดี เมื่อจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนเริ่ ม
เสี ยไป เมื่อนั้นท่ำนก็กำลังมุ่งหน้ำสู่ ควำมหำยนะ
ขอองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงช่ วยพวกเราให้ มีจิตสานึกผิดชอบทีด่ ีด้วยเถิด
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บทที่ 4 จิตสานึกผิดชอบทีอ่ ่ อนแอ
อัครทูตเปำโลใช้เนื้อที่เกือบห้ำบทในจดหมำยสองฉบับของท่ำนให้กบั ปั ญหำที่เกิดจำก
จิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอคือ 1 โคริ นธ์ 8,9,10 และ โรม 14,15 พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ให้เรำพัฒนำ
ให้จิตสำนึกผิดชอบของเรำแข็งแรงเพรำะว่ำคริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอสำมำรถสร้ำงปั ญหำ
นำ ๆ ประกำรให้กบั ตนเอง และคนอื่นด้วย ที่จริ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำกำรแตกแยกในหลำยที่หลำยแห่ง
ท่ำมกลำงคริ สเตียนทั้งหลำยที่มีควำมเชื่อที่ถูกต้องตำมพระคัมภีร์น้ นั เกิดจำกกำรที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่
อ่อนแอ
ให้เรำพิจำรณำถึงเรื่ องจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอนี้ในสำมหัวข้อด้วยกันคือ

ลักษณะของจิตสานึกผิดชอบทีอ่ ่ อนแอ
ประกำรแรกให้เรำพิจำรณำถึงลักษณะของจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ ข้ำพเจ้ำจะบอกได้อย่ำงไร
ว่ำข้ำพเจ้ำเป็ นคริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอหรื อไม่? มีลกั ษณะในตัวของบุคคลอย่ำงน้อยแปด
ประกำรด้วยกันที่แสดงให้เห็นว่ำมีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ
รอดแล้ วและอยู่ในคริสตจักร
ก่อนอื่น เขำเป็ นคนที่รอดแล้ว ขอให้เข้ำใจให้ชดั เจนในที่น้ ีเป็ นประกำรแรกว่ำ เขำเป็ นคนที่
ได้รับควำมรอดแล้ว ประกำรที่สอง เขำอยูใ่ นคริ สตจักร ในโรม 14:1 กล่ำวว่ำ “ส่ วนคนที่ยงั มีควำมเชื่ อ
น้ อยอยู่นั้น จงรั บเขำไว้ แต่ มิใช่ เพื่อให้ โต้ เถียงกันในเรื่ องควำมเชื่ อที่แตกต่ ำงกันนั้น ” กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
คนที่เปำโลกล่ำวถึงนี้เป็ นคริ สเตียน และอยูใ่ นคริ สตจักรเขำไม่ควรที่จะถูกกีดกันให้อยูน่ อกคริ สตจักร
เพรำะเหตุที่เขำมีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ
ขาดความรู้
ประกำรที่สำม เขำขำดควำมรู ้ เรำอ่ำนพบจำก 1 โคริ นธ์ 8:7 ที่วำ่ “มิใช่วำ่ ทุกคนมีควำมรู ้อย่ำงนี้
เพรำะมีบำงคนที่เคยนับถือรู ปเคำรพมำก่อน เมื่อได้กินอำหำรนั้นก็ถือว่ำเป็ นของบูชำแก่รูปเคำรพจริ ง ๆ
และจิตสำนึกผิดชอบของเขำยังอ่อนอยูจ่ ึงเป็ นมลทิน”
ปัญหำหนึ่งของคริ สตจักรชำวเมืองโคริ นธ์คือ “คริ สเตียนควรรั บประทำนอำหำรที่ ได้ ถวำย
ให้ กับรู ปเคำรพแล้ วหรื อไม่ ?” เนื้อสัตว์ที่มีรำคำถูกที่สุดในตลำดที่เมืองโคริ นธ์คือเนื้ อที่ถูกนำไปถวำย
ให้กบั รู ปเคำรพแล้วจึงนำมำขำยในตลำด คริ สเตียนที่มีควำมเชื่อเข้มแข็งก็กล่ำวว่ำ “รู ปเคำรพนั้นไร้
สำระ และเนือ้ ที่ถวำยรู ปเคำรพไปแล้ วนั้นก็ไม่ เป็ นมลทินแต่ ประกำรใด ดังนั้นฉั นจะไปซื ้อเนือ้ นั้นมำ
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รั บประทำน” ส่ วนคริ สเตียนที่ออ่ นแอก็กล่ำวว่ำ “โอ ไม่ ได้ หรอก! พวกเรำรอดพ้ นแล้ วจำกรู ปเคำรพ
เหล่ ำนี ้ และเนือ้ นั้นก็เป็ นมลทินแล้ วด้ วย!” ดังนั้นคริ สเตียนที่อ่อนแอก็ไม่มีควำมรู ้เพียงพอที่จะเข้ำใจใน
เรื่ องรำวฝ่ ำยวิญญำณเขำก็ยงั ใช้ชีวติ อยูท่ ี่เป็ นเหมือนกับทำรก โดยไม่ได้ตระหนักว่ำอำหำรนั้นไม่ใช่สิ่งดี
หรื อสิ่ งเลวร้ำยในตัวของมันเองที่จะส่ งผลต่อชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณ
เจ็บง่ ายและกระทบกระเทือนง่ าย
ลักษณะประกำรที่สี่ของบุคคลที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอคือคนที่เจ็บง่ำยและถูกระทบได้
ง่ำย 1 โคริ นธ์ 8:12 กล่ำวว่ำ “ฉะนั้นเมื่อท่ ำนทำผิดต่ อพวกพี่น้อง และทำร้ ำยจิตสำนึกผิดชอบที่ อ่อนแอ
ของเขำ ท่ ำนก็ได้ ทำผิดต่ อพระคริ สต์ ด้วย” โรม 14:15 กล่ำวว่ำ “ถ้ ำพี่น้องของท่ ำนไม่ สบำยใจเพรำะ
อำหำรที่ท่ำนกิน ท่ ำนก็ไม่ ได้ ประพฤติตำมทำงแห่ งควำมรั กเสี ยแล้ ว พระคริ สต์ ทรงสิ ้นพระชนม์ เพื่อ
ผู้ใด ก็อย่ ำให้ ผ้ นู ั้นพินำศเพรำะอำหำรที่ท่ำนกินเลย”
ไม่ มั่นคง
คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอเป็ นคนที่เจ็บง่ำย ถูกกระทบง่ำย และเป็ นคนที่ถูกรบกวนด้วย
เสรี ภำพและกำรกระทำของคนที่แข็งแรงกว่ำได้ง่ำยด้วย ทั้งหมดนี้นำมำถึงลักษณะประกำรที่หำ้ ของคน
ที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอคือเขำเป็ นคนที่ไม่มนั่ คงและสะดุดกับเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ง่ำย หนังสื อ
โรม 14:13 กล่ำวว่ำ “ดังนั้นเรำอย่ ำกล่ ำวโทษกันและกันอี กเลย แต่ จงตัดสิ นใจเสี ยดีกว่ ำ ว่ ำจะไม่ วำงสิ่ ง
ซึ่ งทำให้ สะดุดหรื อสิ่ งขีดขวำงทำงของพี่ น้อง”
เด็ก ๆ ที่ยงั ไม่โตมักจะสะดุดหกล้มได้ง่ำยจำกสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ผใู ้ หญ่ที่เดินได้คล่องและมี
กำรทรงตัวที่ดีแล้วก็ไม่มีปัญหำอะไรกับสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็ นปั ญหำของเด็ก
ช่ างตาหนิ
ลักษณะประกำรที่หกของคนที่จิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอคือเป็ นคนที่ช่ำงตำหนิคนอื่นเสมอ
โรม 14:3,4 กล่ำวว่ำ “อย่ำให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่ได้กิน และอย่ำให้คนที่มิได้กินกล่ำวโทษคนที่
ได้กิน เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงโปรดรับเขำไว้แล้ว ท่ำนเป็ นใครเล่ำ จึงกล่ำวโทษบ่ำวของคนอื่น บ่ำวคน
นั้นจะได้ดีหรื อจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นำยของเขำ และเขำก็จะได้ดีแน่นอน เพรำะว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ทรงฤทธิ์ อำจให้เขำได้ดีได้”
ปั ญหำของคริ สตจักรในกรุ งโรมคือเป็ นเรื่ องของกำรกินอะไรดี หรื อกำรถือวันอะไรดีจึงจะ
ถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำ คริ สเตียนที่อ่อนแอกว่ำก็กล่ำวว่ำ “โอ พวกเรำรั บประทำนเนือ้ ไม่ ได้ หรอก! เรำ
รั บประทำนสิ่ งเหล่ ำนีไ้ ม่ ได้ !” ส่ วนคริ สเตียนที่เข้มแข็งกว่ำก็กล่ำวว่ำ “คุณทำนอะไรก็ได้ ไม่ เป็ นไร
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หรอก” คริ สเตียนที่อ่อนแอกล่ำวว่ำ “วันนีเ้ ป็ นวันพิเศษ วันนั้นเป็ นวันพิเศษที่เรำจะระลึกถึงองค์ พระผู้
เป็ นเจ้ ำของเรำ” คริ สเตียนที่เข้มแข็งกว่ำก็กล่ำวว่ำ “วันไหน ๆ ก็เหมือนกันนั่นแหละ ถ้ ำเรำเดินไปกับ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำ” ผลก็คือ มีกำรแบ่งแยกในคริ สตจักร คริ สเตียนที่อ่อนแอกว่ำก็ตำหนิคริ สเตียนที่
เข้มแข็งกว่ำ
เคร่ งครัด
คริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอเป็ นพวกที่เคร่ งครัดในกฎระเบียบจุก ๆ จิก ๆ รวมทั้ง
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ มำกเกินไปทั้งนี้เนื่ องมำจำกเขำมีควำมหวำดกลัวต่อเสรี ภำพ เขำเป็ นเหมือนเด็ก ๆ ซึ่ ง
ชอบที่จะถูกแม่ตีเพื่อจะแน่ใจว่ำแม่ยงั รักตนอยูแ่ ละชอบที่จะได้รับกำรปกป้ องรักษำ ต่อมำวันหนึ่งเมื่อ
แม่บอกว่ำ “เอำละ หนูโตพอที่จะไปโรงเรี ยนได้ แล้ วนะ” ก็เกิดเสี ยงประท้วงขึ้นมำว่ำ “หนูไม่ อยำกไป
โรงเรี ยน” จำกนั้นก็จะมีกำรรบกันถึงเรื่ องไปโรงเรี ยน ต้องร้องไห้ก่อนไปโรงเรี ยนบ้ำงละ ต้องหนีไป
ซ่อนตัวบ้ำงละ สำเหตุนะหรื อ? เขำกลัวเสรี ภำพนะซี ไม่มีควำมปลอดภัยที่ถนน และไม่มีควำมปลอดภัย
เมื่อถูกโยนเข้ำไปในกลุ่มคนที่ไม่รู้จกั มำก่อน ผูใ้ หญ่ที่มีวุฒิภำวะแล้วไม่มีควำมหวำดกลัวต่อสิ่ งดังกล่ำว
เลย ที่จริ ง เรำเติบโตขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เรำก็มีควำมยินดีที่มีประสบกำรณ์ใหม่ ๆ พบปะกับผูค้ น
ใหม่ ๆ และได้รับกำรท้ำทำยใหม่ ๆ ด้วย
คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอก็เคร่ งครัดในกฎระเบียบต่ำง ๆ เกินไป เขำจะต้องคอยระวังที่
จะทำตำมกฎและข้อบังคับต่ำง ๆ โปรดอย่ำเข้ำใจผิด ข้ำพเจ้ำไม่ได้ต่อต้ำนกฎระเบียบและมำตรฐำนต่ำง
ๆ ผูท้ ี่เป็ นผูใ้ หญ่แล้วต่ำงก็ตอ้ งมีมำตรฐำนในชีวิต มีบำงสิ่ งที่เรำไม่ทำเพรำะเรำรู ้ดีข้ ึน แต่เรำไม่ได้สร้ำง
ชีวติ ของเรำขึ้นบนสิ่ งดังกล่ำว เรำมีมำตรฐำนเพรำะเรำรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ เพรำะเรำรักซึ่ งกัน
และกัน และเพรำะเรำเรี ยนรู ้ที่จะชื่นชมกับสิ่ งที่ดี สิ่ งที่บริ สุทธิ์ และสิ่ งที่ถูกต้อง เหมำะสม แต่ผทู ้ ี่มี
จิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอไม่ได้เป็ นเช่นนั้น เขำเคร่ งครัดเกินสัดส่ วน เขำวัดคนอื่น ๆ ทั้งหมดด้วย
มำตรฐำนของตนเอง และจะรู ้สึกสะดุดเมื่อท่ำนทำในสิ่ งที่แตกต่ำงไปจำกเขำ
ลาดับความสาคัญก่อนหลังสั บสน
สุ ดท้ำย คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอมีควำมสับสนในเรื่ องลำดับควำมสำคัญก่อนหลังใน
ชีวติ ของเขำ เขำเน้นในสิ่ งภำยนอกมำกกว่ำภำยใน ในสิ่ งอนิจจังมำกกว่ำสิ่ งที่นิรันดร์ โรม 14:17 กล่ำว
ว่ำ “เพรำะว่ ำแผ่ นดินของพระเจ้ ำนั้นไม่ ใช่ กำรกินและกำรดื่ม แต่ เป็ นควำมชอบธรรมและสันติสุข และ
ควำมชื่ นชมยินดีในพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” คริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอมีรำยกำรยืดยำวว่ำ
อะไรรับประทำนได้ อะไรรับประทำนไม่ได้ ที่ไหนไปได้และที่ไหนไปไม่ได้ แต่เปำโลกล่ำวว่ำ สิ่ ง
ดังกล่ำวเป็ นเพียงสิ่ งภำยนอก ซึ่ งไม่สลักสำคัญอันใดเลย หำกแต่เป็ นผลพลอยได้จำกกำรที่พระเจ้ำได้
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ทรงกระทำบำงสิ่ งบำงอย่ำงในชีวติ ของเรำเท่ำนั้น ดังนั้นขออย่ำให้ท่ำนมีลำดับควำมสำคัญก่อนหลังของ
ชีวติ ที่สับสนอีกต่อไป
มีบำงคนคิดว่ำคนที่มีกฎระเบียบที่เคร่ งครัดเป็ นคนที่มีควำมเข้มแข็งในควำมเชื่อ ส่ วนคนที่ชอบ
ใช้เสรี ภำพของตนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเป็ นคนที่มีจิตสำนึ กผิดชอบที่อ่อนแอ แต่ควำมจริ งเป็ นเรื่ องที่
ตรงกันข้ำมกันเลยทีเดียว คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งมักใจกว้ำงยอมรับคนซึ่ งทำอะไรแตกต่ำง
จำกตนมำกกว่ำ เขำไม่ค่อยสะดุดง่ำย หรื อน้อยใจ เสี ยใจง่ำยต่อกำรกระทำของคนอื่น คนที่มีจิตสำนึก
ผิดชอบที่อ่อนแอเป็ นคนที่เมื่อเห็นบำงสิ่ งบำงอย่ำงในนิตยสำรที่ไม่เป็ นที่พอใจของตนก็บอกเลิกกำร
เป็ นสมำชิกของนิ ตยสำรนั้นทันที เป็ นคนที่ถำ้ ได้ฟังเพลงที่ตนไม่ชอบก็จะไม่ไปโบสถ์ หรื อเลิก
สนับสนุนสถำนีวทิ ยุที่ออกอำกำศเพลงนั้นเสี ยเลย เป็ นคนที่มกั จะย้ำยโบสถ์เมื่อไม่ชอบสิ่ งที่นกั เทศน์
พูด เป็ นคนที่ไม่อยูฝ่ ่ ำยวิญญำณเอำเสี ยเลย และเขำยังจำเป็ นต้องเจริ ญเติบโตขึ้นฝ่ ำยจิตวิญญำณอีกมำก

สาเหตุของจิตสานึกผิดชอบทีอ่ ่ อนแอ
อะไรเป็ นเหตุของกำรมีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ? เป็ นหัวข้อประกำรที่สองที่เรำจะพิจำรณำ
กัน ทำไมคนในโบสถ์ของเรำจึงสะดุดกันง่ำยนัก ชอบวิพำกษ์วจิ ำรณ์ ไม่มนั่ คง เคร่ งครัดในข้อ
หยุมหยิม? มีสำเหตุอะไรหรื อ? ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเหตุผลหลักคือไม่มีกำรเจริ ญเติบโตฝ่ ำยวิญญำณ เขำอำจ
หวำดกลัวต่อเสรี ภำพ หรื ออำจถูกเลี้ยงดูมำในสภำพนี้ก็ได้ เป็ นควำมจริ งที่บำงคนโตขึ้นมำในบ้ำนที่เจ้ำ
ระเบียบ เขำก็เลยขำดควำมไว้วำงใจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในชีวติ ของเขำ บำงคนจะต้องให้คนอื่นประ
คับประคอบอยูต่ ลอดเวลำ มีอคติหรื ออุปทำนอยูเ่ สมอกล่ำวอีกนัยหนึ่ง เขำเป็ นเหมือนกับเด็กทำรก
ให้เรำสังเกตว่ำมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกำรมีควำมไร้เดียงสำเหมือนเด็ก กับกำรทำตัวเป็ น
เด็ก เป็ นสิ่ งที่น่ำรักน่ำเอ็นดูที่จะเห็นเด็กเล็ก ๆ เกำะติดกระโปรงของคุณแม่ แต่เป็ นสิ่ งที่น่ำเกลียดที่จะ
เห็นคนอำยุ 40 ปี แล้วเกำะติดกับเรื่ องหยุม ๆ หยิม ๆ กล่ำวกันถึงแก่นจริ ง ๆ แล้วสำเหตุก็คือขำดควำมรู ้
ควำมเข้ำใจฝ่ ำยวิญญำณนัน่ เอง
ใน 1 โคริ นธ์ 8 เปำโลกล่ำวอย่ำงชัดเจนว่ำ ควำมรู ้ ควำมรัก และจิตสำนึกผิดชอบเป็ นของที่ไป
ด้วยกัน ขณะเมื่อเรำเติบโตขึ้นในควำมรู ้ เรำก็แสดงควำมรัก เรำก็เจริ ญเติบโตขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำของเรำ และจิตสำนึกผิดชอบของเรำก็เข้มแข็งขึ้นด้วย
ฮีบรู 5:12-14 กล่ำวสรุ ปได้ดีถึงสิ่ งนี้วำ่ “ถึงแม้วำ่ ขณะนี้ท่ำนทั้งหลำยควรจะเป็ นครู ได้แล้ว แต่
ท่ำนก็ตอ้ งให้คนอื่นสอนท่ำนอีก ในเรื่ องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ ท่ำนทั้งหลำย
ต้องกินน้ ำนมไม่ใช่อำหำรแข็ง เพรำะว่ำทุกคนที่ยงั กินน้ ำนมนั้น ยังไม่เข้ำใจในเรื่ องควำมชอบธรรม
เพรำะเขำยังเป็ นผูเ้ ยำว์ อำหำรแข็งเป็ นอำหำรสำหรับผูใ้ หญ่ สำหรับผูท้ ี่ได้รับกำรฝึ กหัดอบรมให้
สำมำรถรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดีแล้ว” กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อลูกเล็ก ๆ ของพระเจ้ำรับประทำนพระวจนะของ
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พระเจ้ำ (อำหำร) และเชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของตน (ออกกำลังฝึ กฝนฝ่ ำยวิญญำณ) เขำก็จะโตขึ้น
จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็จะโตขึ้นด้วยเมื่อเรำบริ หำร
ท่ำนขัดขวำงกำรเติบโตของจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนได้อย่ำงไร? ก็โดยกำรต้องพึ่งพำคนอื่น
ให้บอกท่ำนว่ำต้องทำสิ่ งใดต้องพูดสิ่ งใด มีรำยกำรที่ตอ้ งทำ ต้องไม่ทำเสี ยยืดยำว มีมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่
เน้นแต่สิ่งภำยนอกเป็ นเครื่ องมือในกำรนำทำงชีวติ และในกำรตัดสิ นใจ (แทนที่จะเป็ นมำตรฐำนจำก
พระคัมภีร์)
ข้ำพเจ้ำและภรรยำมีควำมยินดีที่มีโอกำสเลี้ยงดูลูก ๆ ถึงสี่ คนด้วยกัน เมื่อพวกลูก ๆ ยังเล็กอยู่
นั้นเรำก็ต้ งั กฎระเบียบต่ำง ๆ ให้พวกเขำทำกัน เรำต้องเตือนพวกเขำว่ำ “อย่ ำไปเล่ นที่ ถนนนะ อย่ ำเปิ ด
ประตูหลังบ้ ำนทิง้ ไว้ โดยไม่ ใส่ กลอนนะ ระวังอย่ ำเล่ นที่บันไดนะ เดี๋ยวจะตกลงมำ อย่ ำเล่ นมีดนะ เดี๋ยว
บำดมือ” หรื ออะไรต่อมิอะไรอีกในทำนองนั้น แต่เมื่อพวกเขำโตขึ้น ก็มีควำมยืดหยุน่ มำกขึ้น เรำเปลี่ยน
กฎของเรำไม่จุกจิกในเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกต่อไป แต่ใช้มำตรฐำนใหม่ คือหลักกำร ควำมรักและควำม
เข้ำใจ
เรำมีชีวิตอยูบ่ นหลักกำรบำงอย่ำง เรำต้องกำรให้ลูก ๆ ของเรำเติบโตขึ้น ต้องกำรให้พวกเขำฝึ ก
ชีวติ ที่จะเป็ นคนช่ำงสังเกต มีวจิ ำรณญำณ เรำไม่สำมำรถตัดสิ นใจสิ่ งต่ำง ๆ แทนพวกเขำตลอดเวลำ จะ
เป็ นเรื่ องแย่เพียงใดถ้ำพระเจ้ำทรงยืน่ หนังสื อกฎเกณฑ์เล็ก ๆ ให้เรำเล่มหนึ่งและบอกเรำว่ำจะดูเรื่ อง
อะไรในโทรทัศน์ได้ หรื อเรื่ องอะไรดูไม่ได้ หนังสื อพิมพ์แบบไหนอ่ำนได้แบบไหนไม่ได้ เพลงไหนฟัง
ได้ หรื อฟังไม่ได้เรำคงไม่รู้จกั โต และไม่ได้ฝึกฝนชีวิตของเรำเลย
จิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ (กล่ำวคือ ไม่มีควำม
สว่ำงลอดเข้ำมำที่หน้ำต่ำงบำนนั้น) ขำดกำรฝึ กฝนและหวำดกลัวต่อเสรี ภำพ มีองค์กำรคริ สเตียนบำง
แห่งต้องกำรให้คนอ่อนแออยูเ่ สมอ เพื่อจะหลอกใช้และทำให้ทำในสิ่ งที่องค์กำรต้องกำร หน้ำที่ของ
ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูร้ ับใช้พระเจ้ำต้องช่วยท่ำนให้เติบโตขึ้น ซึ่ งก็นำมำถึงซึ่ งหัวข้อบรรยำยข้อต่อไป

การบาบัดรักษาจิตสานึกผิดชอบทีอ่ ่ อนแอ
มีอะไรที่สำมำรถบำบัดรักษำควำมอ่อนแอของจิตสำนึกผิดชอบได้? ข้ำพเจ้ำต้องกำรบอกท่ำน
ก่อนว่ำวิธีอะไรที่รักษำไม่ได้คือไม่ใช่โดยกำรดุด่ำว่ำกล่ำว หรื อเอำอะไรไปทุบศีรษะของธรรมิกชนที่
อ่อนแอกว่ำ
ถ้ำลูกเล็ก ๆ ของท่ำนนอนบนที่นอนและกล่ำวว่ำ “พ่ อจ๋ ำ มีหมีตัวหนึ่งอยู่ใต้ เตียงหนู” คุณรู ้อยู่
เต็มอกว่ำ ไม่จริ งหรอก ไม่มีหมีอยูใ่ ต้เตียง แต่กำรดุลูกว่ำ เหลวไหล ไม่ได้แก้ปัญหำ ท่ำนจะทำอย่ำงไร
ดี? เดินเข้ำไปในห้องนอนลูก เปิ ดไฟให้สว่ำง กอดลูกไว้ และปลอบว่ำ พ่อแม่อยูน่ ี่ ไม่นำนลูกจะยิม้ ออก
และกล่ำวว่ำ “หนูคิดว่ ำคงไม่ มีหมีอยู่ใต้ เตียงของหนูแล้ วละ”
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ผูท้ ี่เป็ นเหมือนเด็ก ๆ ฝ่ ำยวิญญำณในคริ สตจักรของเรำต้องกำรควำมรัก ควำมจริ ง (จำกพระคำ
ของพระเจ้ำ) และกำรฝึ กฝนฝ่ ำยวิญญำณ
เอเฟซัส 4:15 ให้สูตรแก่เรำว่ำ “แต่ ให้ เรำยึดควำมจริ งด้ วยใจรั ก (จงพูดควำมจริ งด้ วยใจรั ก) เพื่อ
จะจำเริ ญขึน้ ทุกอย่ ำงสู่พระองค์ ผ้ เู ป็ นศีรษะ คือพระคริ สต์ ” ควำมรักที่ไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นควำมจริ ง เป็ น
ควำมหน้ำซื่ อใจคด แต่ควำมจริ งที่ไม่มีควำมรักเป็ นควำมทำรุ ณ เรำต้องไม่ตกขอบด้ำนหนึ่งด้ำนใด
ควำมรู ้ที่ไม่มีควำมรักเป็ นกำรกดขี่เหยียดหยำม ถ้ำฉันรู ้ในสิ่ งที่เธอไม่รู้ฉนั ก็อยูเ่ หนื อกว่ำเธอ แต่ควำมรัก
ที่ปรำศจำกควำมรู ้จะกลำยเป็ นอนำธิ ปไตย คือทำอะไรก็ได้ที่ใจอยำกทำ ควำมรู ้ ควำมจริ ง และควำมรัก
จะต้องสมดุลย์กนั
เปำโลกล่ำวอย่ำงชัดเจนใน 1 โคริ นธ์ 8 ว่ำ เรำจะต้องตั้งใจไม่ทำร้ำยจิตสำนึกผิดชอบของคนอื่น
จิตสำนึกผิดชอบเกำะติดอยูก่ บั มำตรฐำนสู งสุ ดที่เจ้ำของรู ้ เรำจึงไม่ตำหนิคนที่ไม่มีควำมรู ้มำก แต่เรำ
สำมำรถช่วยเขำ ให้รู้มำกขึ้นได้ โดยกำรเปิ ดพระวจนะของพระเจ้ำและสอนเขำ
โรมบทที่ 14 และ 15 กล่ำวสอนไว้สำมประกำรที่จะช่วยคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอคือ
ประกำรแรก ให้รับเขำไว้ “ส่ วนหนึ่งที่ยงั มีควำมเชื่ อน้ อยอยู่นั้น จงรั บเขำไว้ แต่ มิใช่ เพื่อให้ โต้ เถียงกัน
ในเรื่ องควำมเชื่ อที่แตกต่ ำงกันนั้น” (โรม 14:1) ไม่ตอ้ งโต้แย้งกับเขำ แต่จงยอมรับเขำ ไม่ตอ้ งโต้แย้งกัน
ในเรื่ องเพลง เรื่ องพระคัมภีร์ฉบับไหน เรื่ องฝ่ ำยโลกหรื อไม่ฝ่ำยโลกกับเขำ แต่ให้รับเขำไว้ ต้อนรับเขำ
ไว้ดว้ ยควำมรัก! อย่ำพิพำกษำตัดสิ นกันและกัน เรี ยนรู ้ที่จะมีควำมอดทนต่อกัน คนที่เป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
เรี ยนรู ้วำ่ เป็ นไปได้ที่คนอื่นจะมีควำมแตกต่ำงไปจำกตน กำรมีควำมแตกต่ำงกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่ำ
หรื อเลวกว่ำ เพียงแต่ไม่ตรงกันเท่ำนั้นเอง ฉะนั้น จงยอมรับพวกเขำ
ประกำรที่สองคือ กำรเสริ มสร้ำงเขำ เปำโลกล่ำวกับเรำอย่ำงชัดเจนในโรม 14:13-23 ว่ำให้เรำ
เสริ มสร้ำงเขำขึ้น คือช่วยเหลือให้เขำเติบโตขึ้น
ประกำรที่สำม โรมบทที่ 15 กล่ำวว่ำเรำควรที่จะทำให้เขำพอใจ “พวกเรำซึ่ งมีควำมเชื่ อเข้ มแข็ง
ควรจะอดทนต่ อควำมเชื่ อของคนที่เคร่ งในข้ อหยุม ๆ หยิม ๆ และไม่ ควรกระทำสิ่ งใดตำมควำมพอใจ
ของตัวเอง” เรำจะต้องคอยเอำใจใส่ เด็กเล็ก ๆ มิใช่หรื อ เขำควรได้รับควำมใส่ ใจจำกเรำ (ไม่ใช่กำรโอ๋
หรื อกำรตำมใจจนเสี ยนิสัย) บำงครั้งพ่อแม่มกั ยอมเด็ก เพรำะอะไร? เพรำะเด็กขำดควำมเข้ำใจ และ
ต้องกำรเวลำที่จะเปลี่ยนแปลงและโอกำสที่จะเติบโตขึ้น
ทำไม่เรำจึงต้องยอมรับคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ? ก็เพื่อเรำจะมีโอกำสเสริ มสร้ำงเขำ
ทำไมเรำจึงต้องทำให้เขำพอใจ? ก็เพื่อที่เรำจะมีโอกำสช่วยเขำให้โตขึ้น ให้จิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ
เข้มแข็งขึ้น
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ข้ำพเจ้ำคิดว่ำควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นตำมคริ สตจักรต่ำง ๆ ทุกวันนี้กเ็ พรำะว่ำ เรำ
ยอมรับคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอและปล่อยเขำไว้อย่ำงนั้น! กำรกระทำเช่นนี้เป็ นกำรไม่ถูกต้อง
ตำมพระคัมภีร์ เรำมีหน้ำที่ช่วยเขำให้เจริ ญเติบโตขึ้น โรมบทที่ 14 กล่ำวกับเรำอย่ำงชัดเจนว่ำ หน้ำที่ของ
เรำคือต้องรักเขำ รับเขำ และทำให้เขำพอใจ ไม่ใช่เพื่อที่เรำจะมีโอกำสโต้แย้งกับเขำและตัดสิ นเขำ แต่
เพื่อช่วยเขำให้โตขึ้นเพื่อที่เขำจะได้ช่วยเหลือคริ สเตียนคนอื่นให้โตขึ้นด้วย
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำปั ญหำหลำยอย่ำงที่เกิดขึ้นในคริ สตจักรทุกวันนี้เกิดจำกคริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิด
ชอบที่อ่อนแอ พวกเขำช่ำงตำหนิ และสะดุดง่ำย ไม่มนั่ คง และขำดควำมรู ้ เป็ นเรื่ องที่น่ำเศร้ำใจที่มีบำง
คนเมื่อก้ำวขึ้นสู่ ตำแหน่งของผูน้ ำแล้วก็ทำให้คนที่อยูร่ อบตนเป็ นเด็กไปหมด
ในครอบครัว เด็กโตจะช่วยเด็กเล็กให้โตขึ้น เมื่อคริ สตจักรเรำมีคริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่
อ่อนแอ เป็ นหน้ำที่ของเรำในกำรช่วยเหลือให้ผนู ้ ้ นั เติบโตขึ้น เป็ นเรื่ องที่น่ำอัศจรรย์ใจที่เรำมีท้ งั คริ ส
เตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอและคริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่แข็งแรงอยูด่ ว้ ยกัน เพรำะผูท้ ี่มี
จิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอคอยเป็ นเครื่ องเตือนใจผูท้ ี่เข้มแข็งไม่ให้อวดตัว แต่ให้มีควำมนิ่มนวล มีควำม
รักและควำมอดทน ผูท้ ี่มีควำมเข้มแข็งกว่ำมีหน้ำที่ในกำรช่วยผูท้ ี่อ่อนแอกว่ำให้เจริ ญเติบโตขึ้น
ขอองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงช่ วยพวกเราไม่ ให้ เป็ นผู้ทมี่ ีจิตสานึกผิดชอบทีอ่ ่ อนแอ
แต่ ให้
เจริญเติบโตขึน้ ในพระองค์
ให้ มีจิตสานึกผิดชอบทีเ่ ข้ มแข็ง
และช่ วยเหลือคนทีอ่ ่อนแอกว่าให้
เจริญเติบโตขึน้ ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
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บทที่ 5 จิตสานึกผิดชอบทีเ่ ข้ มแข็ง
เรำได้พิจำรณำถึงจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอในบทที่ผำ่ นมำ ในบทนี้เรำจะพิจำรณำถึงจิตสำนึก
ผิดชอบที่เข้มแข็ง โรมบทที่ 14 และ 15 เปำโลกล่ำวถึงปั ญหำระหว่ำงคนในคริ สตจักรที่มีจิตสำนึกผิด
ชอบอ่อนแอและมีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็ง
เปำโลเริ่ มต้นโดยกล่ำวว่ำ “ส่ วนคนที่มีควำมเชื่ อน้ อยอยู่นั้นจงรั บเขำไว้ แต่ มิใช่ เพื่อให้ โต้ เถียง
กันในเรื่ องควำมเชื่ อที่แตกต่ ำงกัน” (โรม 14:1) นี่หมำยควำมว่ำ “อย่ ำโต้ แย้ งกันในเรื่ องที่เป็ นข้ อสงสัย”
ชีวติ คริ สเตียนประกอบด้วยสิ่ งที่เป็ นข้อสงสัยซึ่ งคนรักพระเจ้ำมีควำมเข้ำใจไม่ตรงกันตลอดมำ
ทุกยุคทุกสมัย รำยละเอียดอำจมีควำมแตกต่ำงกันจำกยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่งแต่รำกฐำนของปั ญหำนั้น
ก็เหมือนเดิม อะไรที่คริ สเตียนทำได้? และทำได้มำกน้อยเพียงใด?
ในคริ สตจักรที่กรุ งโรมก็มีปัญหำในเรื่ องอำหำรและกำรถือวัน คริ สเตียนที่มีควำมเชื่ออ่อนก็
รับประทำนแต่ผกั ในขณะที่คริ สเตียนที่เข้มแข็งก็รับประทำนอย่ำงไม่เลือก คริ สเตียนที่อ่อนแอก็เลือกถือ
วันพิเศษ แต่คริ สเตียนที่เข้มแข็งก็ถือว่ำทุกวันก็พิเศษอยูแ่ ล้วในกำรดำเนินไปกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่น่ำ
เสี ยใจก็คือคริ สเตียนที่อ่อนแอกว่ำก็ตำหนิคริ สเตียนที่แข็งแรงกว่ำและคริ สเตียนที่แข็งแรงก็ดูถูกดู
หมิ่นคริ สเตียนที่อ่อนแอ
ในโรม 15:1 เปำโลจึงกล่ำวว่ำ “พวกเรำซึ่ งมีควำมเชื่ อเข้ มแข็งควรจะอดทนต่ อควำมเชื่ อของคน
ที่เคร่ งในข้ อหยุม ๆ หยิม ๆ และไม่ ควรกระทำสิ่ งใดตำมควำมพอใจของตัวเอง” ท่ำนกำลังสอนถึงกำร
เป็ นคริ สเตียนที่มีควำมเข้มแข็ง ท่ำนไม่ได้กล่ำวถึงควำมเข้มแข็งทำงร่ ำงกำย แต่เป็ นควำมเข้มแข็งทำงจิต
วิญญำณ ที่มีมำเมื่อมีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็ง
ดังนั้นคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งจึงตรงกันข้ำมกับคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนแอ เปำ
โลกล่ำวว่ำ “พวกเรา” แทนที่จะกล่ำวว่ำ “พวกเขา” คือ “พวกเรำซึ่ งมีควำมเชื่ อเข้ มแข็ง” ถ้ำท่ำนจะถำม
เปำโลว่ำ “ท่ำนอำจำรย์เปำโลครับ อำจำรย์เป็ นคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งใช่ไหมครับ?” ท่ำนคง
จะตอบว่ำ “ใช่ ครั บ” อำจมีบำงคนท้วงว่ำ “ถ้ ำอย่ ำงนั้นก็เป็ นกำรอวดตัวนะซี ครั บ?” เปล่ำเลย นี่ไม่ใช่
กำรอวดตัวเลย ถ้ำท่ำนรู ้วำ่ ท่ำนเป็ นคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งก็ไม่น่ำจะมีเหตุผลอะไรในกำร
ปิ ดบังไว้เลย ถ้ำท่ำนมีจิตสำนึ กผิดชอบที่เข้มแข็งท่ำนก็เป็ นคนที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่สำคัญมำกคน
หนึ่ง

ลักษณะของจิตสานึกผิดชอบทีเ่ ข้ มแข็ง
จิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งมีลกั ษณะอย่ำงไร และใครบ้ำงที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็ง
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ความรู้ ฝ่ายวิญญาณ
คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งเป็ นคนที่มีควำมรู้ฝ่ำยวิญญำณ เขำรู้จกั พระวจนะของพระเจ้ำ
และสิ่ งที่พระวจนะนั้นสอนเกี่ยวกับเรื่ องต่ำง ๆ ในกำรดำเนินชีวติ คริ สเตียน
ตัวอย่ำงเช่นมีอำหำรหลำยชนิ ดที่เป็ นปั ญหำในคริ สตจักรในกรุ งโรม คริ สเตียนที่เข้มแข็งรู ้วำ่
พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสสอนว่ำอำหำรทุกชนิดไม่มีมลทิน เปำโลรู ้วำ่ พระเจ้ำทรงสร้ำงทุกสิ่ งดี เปโตรเอง
ก็คน้ พบควำมจริ งเช่นเดียวกันนี้เมื่อท่ำนรออำหำรกลำงวันอยูบ่ นดำดฟ้ ำในตอนเที่ยงวันวันหนึ่งที่เมือง
ยัฟฟำ (ดู กิจกำร 10:9-16) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงสอนท่ำนว่ำอำหำรทุกอย่ำงไม่เป็ นมลทิน ดังนั้นคริ ส
เตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งเป็ นคริ สเตียนที่มีควำมรู้ในเรื่ องรำวฝ่ ำยวิญญำณเขำไม่ได้ใช้ชีวติ อยู่
ในควำมเชื่อแบบงมงำยตำมจำรี ตประเพณี หรื อกฎบัญญัติของพระคัมภีร์เดิม แต่ดำเนิ นชีวติ ตำมควำม
จริ งของพระคัมภีร์ใหม่ เขำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจถึงควำมจริ งในพระวจนะของพระเจ้ำ
วิจารณญาณ
ประกำรที่สอง บุคคลที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งเป็ นคนที่มีวจิ ำรณญำณ เขำฝึ กฝนจิตสำนึก
ผิดชอบของเขำและกำรรับรู ้ฝ่ำยวิญญำณของเขำอยูเ่ สมอ เขำรู ้วำ่ อะไรผิดอะไรถูกและใช้จิตสำนึกผิด
ชอบของเขำ เขำไม่มีควำมหวำดกลัวในกำรที่จะเชื่ อฟังพระวจนะของพระเจ้ำ
พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสไว้ใน ยอห์น 7:17 ว่ำ “ถ้ ำผู้ใดตั้งใจประพฤติตำมพระประสงค์ ของ
พระองค์ ผู้นั้นก็จะรู้ ว่ำคำสอนนั้นมำจำกพระบิดำ หรื อว่ ำเรำพูดตำมใจชอบของเรำเอง” กำรเชื่อฟัง
ส่ งผลให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจฝ่ ำยวิญญำณ คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งเป็ นคนที่ใช้วจิ ำรณญำณ
ของตนซึ่ งเป็ นกำรใช้กำรรับรู ้ฝ่ำยวิญญำณ เขำก้ำวออกไปด้วยควมเชื่อ มีควำมไว้วำงใจและเชื่อฟังพระ
วจนะของพระเจ้ำ
ชื่นชอบในเสรีภาพในพระคริสต์
นี่เป็ นลักษณะประกำรที่สำมของผูท้ ี่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็ง กล่ำวคือ เขำเป็ นคนที่ชื่นชอบ
ในเสรี ภำพในพระเยซูคริ สต์เจ้ำของเขำ เขำรู ้วำ่ ในพระเยซูคริ สต์เขำมีเสรี ภำพ และทุกสิ่ งเป็ นของเขำ
และพระเจ้ำทรงประทำนให้แก่เรำเพื่อให้เรำมีควำมสุ ขกับมัน ดังที่ปรำกฏใน 1 ทิโมธี 6:17 ที่วำ่
“สำหรับคนเหล่ำนั้นที่มงั่ มีฝ่ำยโลก จงกำชับเขำอย่ำให้มีมำนะทิฐิหรื อให้เขำมุ่งหวังในทรัยพ์ที่ไม่เที่ยง
แต่จงหวังในพระเจ้ำผูท้ รงประทำนทุกสิ่ ง เพื่อควำมสะดวกสบำยของเรำ” เขำตระหนักว่ำพระเจ้ำทรงมี
พระทัยเมตตำกรุ ณำประทำนสิ่ งทั้งปวงให้แก่เรำ สิ่ งดีท้ งั ปวงนั้นย่อมมำจำกเบื้องบน (ดู ยำกอบ 1:17)
ดังนั้นคริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งยึดควำมจริ งเหล่ำนี้ดว้ ยควำมเชื่อ และชื่นชมในเสรี ภำพ
ของตน
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ถ้ำท่ำนมีโอกำสเยีย่ มสมำชิกบำงคนของคริ สตจักรในกรุ งโรม ท่ำนจะเห็นควำมแตกต่ำงกันของ
คนที่มีเสรี ภำพกับคนที่เป็ นทำส คริ สเตียนที่อ่อนแอกว่ำเป็ นพวกที่ตกเป็ นทำสพวกเขำใช้ชีวติ ภำยใต้
กฎเกณฑ์ของพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งส่ งผลให้เขำไม่มีควำมสุ ขควำมยินดีในเสรี ภำพในพระคริ สต์ ส่ วนคริ ส
เตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งก็มีควำมสุ ขกับกำรใช้เสรี ภำพของตนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เพรำะเขำ
เชื่อและยึดมัน่ อยูใ่ นควำมจริ งจำกพระคำของพระเจ้ำ
ทนต่ อผู้ทแี่ ตกต่ างจากตน
คริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งไม่เพียงแต่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและวิจำรณญำณฝ่ ำย
วิญญำณ และมีควำมสุ ขกับเสรี ภำพของตนในพระคริ สต์เท่ำนั้น คริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็ง
ยังมีควำมอดทนต่อผูท้ ี่แตกต่ำงออกไปจำกตนอีกด้วย ข้อนี้มีควำมสำคัญมำก บุคคลที่มีจิตสำนึกผิดชอบ
ที่เข้มแข็งเป็ นคนที่ไม่ค่อยกระทบกระเทือน
เรำสังเกตว่ำคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบอ่อนเป็ นคนที่มกั ถูกกระทบกระเทือนได้ง่ำย เมื่อมีคนที่ทำ
ในสิ่ งที่เขำไม่ชอบเขำก็เสี ยใจอย่ำงสุ ดซึ้ งและรู ้สึกว่ำถูกกระทำ นี่เป็ นสัญญำณอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ว่ำเขำเป็ นคนมีจิตสำนึกผิดชอบอ่อน เมื่อคนมีจิตสำนึกเข้มแข็ง เขำก็จะตระหนักว่ำคนที่รักพระเจัำ
มำกมำยมีควำมคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้ และเขำก็ไม่เป็ นทุกข์กบั ควำมแตกต่ำงเหล่ำนั้น
หลำยปี มำแล้ว เพื่อนของข้ำพเจ้ำคนหนึ่งที่ทำงำนอยูใ่ นประเทศแกนดิเนเวีย ทั้งเขำและล่ำมของ
เขำเดินไปตำมถนนแห่งหนึ่งและเพื่อนของข้ำพเจ้ำก็เดินพลำงผิวปำกไปพลำงอย่ำงมีควำมเพลิดเพลิน
ล่ำมของเขำกล่ำวกับเขำว่ำ “คุณกำลังจะต้ องไปเทศนำคื นนีไ้ ม่ ใช่ หรื อครั บ” เขำตอบว่ำ “ใช่ ผมจะต้ อง
เทศนำคืนนี ”้ ล่ำมกล่ำวต่อไปว่ำ “ไม่ ได้ หรอกนะครั บ คุณจะเทศนำคืนนีไ้ ม่ ได้ เพรำะคุณกำลังทำให้
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำเสี ยพระทัยจำกกำรผิวปำกของคุณ” คริ สเตียนที่นนั่ จำนวนมำกเชื่อว่ำคนเรำไม่ควรจะ
ผิวปำก โดยเฉพำะคริ สเตียนไม่ควรผิวปำกในที่สำธำรณะเลย
ในที่ประชุมแห่งหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งของข้ำพเจ้ำกำลังพูดกับศิษยำภิบำลคนหนึ่งซึ่ งมำจำก
ประเทศอื่นซึ่ งไม่ค่อยถือสำเรื่ องกำรสู บบุหรี่ มำกนัก ศิษยำภิบำลคนนี้ปรำรภกับเพื่อนของข้ำพเจ้ำเมื่อ
เห็นหนุ่มสำวอนุชนของคริ สตจักรลงเล่นที่ชำยหำดด้วยกันว่ำ
“ผมคิดว่ ำคุณไม่ ควรให้ พวกเขำอยู่
ด้ วยกันแบบนีน้ ะ” เพื่อนของข้ำพเจ้ำหันไปหำเขำ ยืน่ มือเข้ำไปในกระเป๋ ำเสื้ อของเขำล้วงเอำซองบุหรี่
ของเขำออกมำและกล่ำวว่ำ “คุณจัดกำรกับเรื่ องนีแ้ ล้ วผมจะจัดกำรกับเรื่ องนั้นก็แล้ วกัน”
เพื่อนของข้ำพเจ้ำสื่ ออะไรกับศิษยำภิบำลคนนี้หรื อ?
สิ่ งที่เขำกล่ำวเป็ นไปในทำนองนี้คือ
“เพื่อนเอ๋ ย มีบำงสิ่ งที่เรำเรี ยกกันว่ ำ ศำสนำคริ สต์ ส่วนภูมิภำค กล่ ำวคือในภูมิภำคต่ ำง ๆ ทั่วโลก มีบำง
สิ่ งที่ในท้ องถิ่นหนึ่งถือว่ ำเป็ นสิ่ งที่ต้องห้ ำมในขณะที่อีกแห่ งหนึ่งถือว่ ำเป็ นเรื่ องธรรมดำ”
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ท่ำนอำจกล่ำวว่ำ “มันไม่ เป็ นกำรไม่ สอดคล้ องกันหรื อ?” เปล่ำเลย คริ สเตียนที่มีจิตสำนึกผิด
ชอบที่เข้มแข็งตระหนักว่ำ มีคริ สเตียนที่ดีที่รักพระเจ้ำทัว่ โลกถือปฏิบตั ิไม่เหมือนกัน เรำไม่ได้กล่ำวถึง
เรื่ องควำมเชื่ อถือหลักที่เป็ นรำกฐำนของควำมเชื่อที่ไหนทัว่ โลกก็น่ำจะเหมือนกันไม่วำ่ จะเป็ นในทวีป
เอเซี ย ยุโรปอัฟริ กำ หรื อทวีปเอริ กำ แต่กำรถือปฏิบตั ิน้ นั มีวฒั นธรรมมำเป็ นตัวแปรที่ทำให้กำร
แสดงออกที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะเรื่ องที่พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชดั ลงไปว่ำเป็ นขำวหรื อดำ คริ สเตียนที่มี
จิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรกับควำมแตกต่ำงเหล่ำนี้ เขำตระหนักว่ำ ควำมแตกต่ำงกัน
เหล่ำนี้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำฝ่ ำยหนึ่งดีกว่ำหรื อเลวกว่ำอีกฝ่ ำยหนึ่ง ท่ำนจะสังเกตเห็นควำมแตกต่ำง
เหล่ำนี้มำกขึ้นเมื่อท่ำนไปยังที่ต่ำง ๆ มำกขึ้น โดยเฉพำะในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันออกไป ก็จะยิง่ เห็น
ควำมแตกต่ำงมำกขึ้น ผูท้ ี่มีจิตสำนึกผิดชอบที่เข้มแข็งก็ไม่สะดุดง่ำยไม่รู้สึกว่ำตนเองถูกและคนอื่นผิด
อยูร่ ่ ำไป แต่เขำก็มีควำมสุ ขกับกำรใช้เสรี ภำพของตน และยินดีให้คนอื่นใช้เสรี ภำพของเขำด้วย

ความรับผิดชอบของคริสเตียนทีเ่ ข้ มแข็ง
คริ สเตียนที่เข้มแข็งต้องมีควำมรับผิดชอบด้วย โรมบทที่ 14 และ 15 เขียนขึ้นเพื่อคริ สเตียนที่
เข้มแข็งเป็ นหลัก ทั้งสองบทนี้กล่ำวถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคนที่ถือว่ำตนมีควำมเชื่อที่มนั่ คง
แข็งแรง
ยอมรับพวกที่อ่อนแอ
ควำมรับผิดชอบประกำรแรกคือเขำต้องยอมรับคนที่อ่อนแอ “ส่ วนคนที่ยงั มีควำมเชื่อน้อยอยู่
นั้น จงรับเขำไว้ แต่มิใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่ องควำมเชื่ อที่แตกต่ำงกันนั้น (สิ่ งที่พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุ
ชัด)” (โรม 14:1) เรำไม่ควรกีดกันคนไม่ให้เข้ำในคริ สตจักรเพียงเพรำะว่ำเขำยังไม่โตพอเท่ำนั้น
คริ สตจักรของพระคริ สต์เป็ นสถำนอนุบำลสำหรับช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ฝ่ ำยวิญญำณได้มีโอกำส
เจริ ญเติบโต หน้ำที่ของเรำคือต้องยอมรับคริ สเตียนที่อ่อนแอกว่ำ
ไม่ โต้ แย้งกัน
ประกำรที่สอง เรำมีหน้ำที่ที่จะไม่โต้แย้งกันกับคนที่มีควำมเชื่ออ่อนแอ ข้ำพเจ้ำขอแนะนำอย่ำง
หนักแน่นว่ำไม่ตอ้ งไปโต้แย้งกันกับเรื่ องรำวต่ำง ๆ ท่ำนไม่เห็นด้วยเหล่ำนี้ เรำอำจอภิปรำยกันใน
หลักกำร ในเรื่ องหลักคำสอนในพระคัมภีร์ แต่ไม่ใช่ในเรื่ องรสนิยม หรื อประเพณี เพรำะว่ำไม่วำ่ จะ
โต้แย้งกันอย่ำงไรเรำก็ไม่มีขอ้ สรุ ปที่ตรงกันอยูด่ ี
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อย่ าดูหมิ่นคนทีอ่ ่ อนแอ
ประกำรที่สำม ผูท้ ี่มีจิตสำนึ กผิดชอบที่เข้มแข็งไม่ควรดูหมิ่นคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ออ่ นแอ
โรม 14:13 กล่ำวว่ำ “ดังนั้นเรำอย่ ำกล่ ำวโทษกันและกันอี กเลย แต่ จงตัดสิ นใจเสี ยดีกว่ ำ ว่ ำจะไม่ วำงสิ่ ง
ซึ่ งทำให้ สะดุด หรื อสิ่ งกีดขวำงทำงของพี่น้อง” หมำยควำมว่ำ คริ สเตียนที่เข้มแข็งจะไม่ดูถูกดูหมิ่น
คริ สเตียนที่อ่อนแอ ส่ วนคริ สเตียนที่อ่อนแอก็จะไม่ตำหนิ ติเตียนกำรใช้เสรี ภำพของคริ สเตียนที่เข้มแข็ง
อย่าทาให้ คริสเตียนทีอ่ ่อนแอสะดุด
ประกำรที่สี่น้ ีมีควำมสำคัญมำก กล่ำวคือ คริ สเตียนที่เข้มแข็งไม่ควรเป็ นเหตุให้คริ สเตียนที่
อ่อนแอกว่ำสะดุด โรม 14:13 กล่ำวว่ำ “ดังนั้นเรำอย่ ำกล่ ำวโทษกันและกันอีกเลย แต่ จงตัดสิ นใจเสี ย
ดีกว่ ำ ว่ ำจะไม่ วำงสิ่ งซึ่ งทำให้ สะดุด หรื อสิ่ งกีดขวำงทำงของพี่น้อง”
ข้อนี้นำเรำกลับมำถึงสิ่ งที่เปำโลเขียนไว้ใน 1 โคริ นธ์ 8,9,10 ปั ญหำของคริ สเตียนที่นนั่ คือ ถ้ำ
ถูกเชิญให้ไปในงำนเลี้ยงฉลองที่วหิ ำรรู ปเคำรพ คุณควรไปหรื อไม่? ที่สำคัญคือนัน่ เป็ นวิหำรของรู ป
เคำรพ และเนื้ อที่เขำนำมำเลี้ยงกันก็เป็ นเนื้ อที่ผำ่ นกำรถวำยบูชำแก่รูปเคำรพแล้ว เปำโลกล่ำวว่ำกำรไป
นั้นคงไม่เป็ นอันตรำยต่อตัวคุณหรอก แต่อำจเป็ นอันตรำยต่อพี่นอ้ งที่มีควำมเชื่ ออ่อนแอได้ คือถ้ำเขำ
บังเอิญไปเห็นท่ำนในวิหำรรู ปเคำรพ อำจจะทำให้เขำตัดสิ นใจทำในสิ่ งที่ตรงกันข้ำมกับควำมเชื่อของ
เขำ และทำให้เขำสะดุดได้ ฉันอำจทำหลำยสิ่ งที่ตวั ฉันเองไม่รู้สึกอะไร แต่สิ่งที่ฉนั ทำนี้ อำจทำร้ำยพี่นอ้ ง
ที่อ่อนแอกว่ำได้
เรำจึงไม่ควรใช้เสรี ภำพของเรำทำให้พี่นอ้ งของเรำสะดุด
เรำไม่ควรทำให้พี่นอ้ งของเรำที่
อ่อนแอกว่ำเสี ยใจ โรม 14:15 กล่ำวว่ำ “ถ้ ำพี่น้องของท่ ำนไม่ สบำยใจเพรำะอำหำรที่ท่ำนกิ น ท่ ำนก็
ไม่ ได้ ประพฤติตำมทำงแห่ งควำมรั กเสี ยแล้ ว พระคริ สต์ ทรงสิ ้นพระชนม์ เพื่อผู้ใด ก็อย่ ำให้ ผ้ นู ั้นพินำศ
เพรำะอำหำรที่ท่ำนกินเลย” เรำควรพยำยำมทำให้พี่นอ้ งที่อ่อนแอกว่ำของเรำสบำยใจ ไม่ใช่ทำแต่สิ่งที่
ตนสบำยใจเท่ำนั้น “เรำทุกคนจงกระทำให้ เพื่อนบ้ ำนพอใจ เพื่อนำประโยชน์ และกำรพัฒนำมำให้ เขำ”
(โรม 15:2)
ท่ำนอำจกล่ำวว่ำ “ฉันควรที่จะสละเสรี ภำพของฉันเพียงเพื่อทำให้พี่นอ้ งของฉันสบำยใจนะ
หรื อ?” แน่นอน นัน่ เป็ นกำรแสดงควำมรักของคริ สเตียน ทำไมท่ำนจึงควรจะใช้เสรี ภำพของท่ำนที่จะ
ทำให้คนอื่นสะดุดเล่ำ? เรำจึงควรระวังให้ดีในเรื่ องนี้ เรำควรดำเนินชีวิตในควำมรัก
สร้ างสั นติ
คริ สเตียนที่เข้มแข็งกว่ำ มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงสันติ “เหตุฉะนั้นให้ เรำมุ่งประพฤติ ในสิ่ งซึ่ งทำ
ให้ เกิดควำมสงบสุขแก่ กันและกัน และทำให้ เกิดควำมเจริ ญแก่ กันและกัน” (โรม 14:19) มีคริ สเตียน
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บำงคนมีชีวติ ที่คอยจะรบรำกับคนอื่นอยูร่ ่ ำไป! เขำมักจะดูถูกดูหมิ่นคนที่ดอ้ ยกว่ำตน เปำโลกล่ำวว่ำ
“อย่ ำกระนั้นเลย จงมุ่งหำสิ่ งที่จะก่ อให้ เกิดสันติสุขมำกกว่ ำเมื่อท่ ำนรั บประทำนเนือ้ หรื อไม่ รับประทำน
มีควำมแตกต่ ำงอะไรหนักหนำเชี ยวหรื อ? สิ่ งสำคัญก็คือท่ ำนควรปรองดองกับพี่น้องของท่ ำนต่ ำงหำก
คนที่ไม่ เชื่ อกำลังเฝ้ ำสังเกตดูชีวิตของท่ ำนอยู่ อย่ ำให้ เขำเห็นว่ ำท่ ำนดีแต่ ทะเลำะเบำะแว้ งกันเลย”
เรำไม่ควรเพียงแต่เป็ นผูส้ ร้ำงสันติเท่ำนั้น แต่เรำยังควรสร้ำงพี่นอ้ งที่อ่อนแอของเรำให้เข้มแข็ง
ขึ้นด้วย จงทำให้สิ่งที่สร้ำงเสริ มเขำ เหตุผลในกำรยอมรับพี่นอ้ งที่อ่อนแอกว่ำของเรำก็คือเพื่อที่เรำจะ
สำมำรถช่วยเขำให้เจริ ญเติบโตขึ้นได้
ท่ำนไม่สำมำรถยัดเยียดควำมเชื่อของท่ำนให้กบั คนอื่นได้ “ควำมเชื่อที่ท่ำนมีต่อพระเจ้ำนั้น จง
ยึดไว้ให้มนั่ ผูใ้ ดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่ งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้น ก็เป็ นสุ ข” (โรม 14:22) และ
ท่ำนก็ไม่สำมำรถยัดเยียดควำมจริ งให้แก่คนอื่นได้เช่นกัน แต่เรำสำมำรถพูดควำมจริ งด้วยใจรักได้ (เอเฟ
ซัส 4:15) เรำจะต้องสำแดงควำมอดทน ควำมรัก และควำมกรุ ณำต่อคนอื่น ถ้ำเรำจะช่วยเขำให้เติบโต
ขึ้น
สิ่ งสำคัญสำหรับคริ สเตียนที่เข้มแข็งกว่ำก็คืออย่ำใช้เสรี ภำพของตนในทำงที่ผดิ ๆ ในโรมบทที่
15 เปำโลยกตัวอย่ำงขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำมำเป็ นเครื่ องเตือนใจเรำ “เพรำะว่ ำพระคริ สต์ กม็ ิได้ ทรง
กระทำสิ่ งที่พอพระทัยพระองค์ ” (โรม 15:3) คิดถึงพระเยซูคริ สต์เจ้ำซิ วำ่ พระองค์ทรงจำกัดเสรี ภำพของ
พระองค์เพียงใดเพื่อช่วยคนอื่น พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำที่สมบูรณ์ในทุกด้ำน ผูท้ รงรู้แจ้ง
ในทุกสิ่ งแต่พระองค์ก็ยงั ทรงยอมถ่อมพระองค์ จำกัดพระองค์เองเพื่อจะปรนนิบตั ิเรำ ผลบั้นปลำยก็คือ
กำรนำพระเกียรติมำสู่ พระเจ้ำ
“เหตุฉะนั้นจงต้ อนรั บกันและกัน เช่ นเดียวกับที่พระคริ สต์ ได้ ทรงต้ อนรั บท่ ำน เพื่อพระเกียรติ
ของพระเจ้ ำ” (โรม 15:7) ขอให้เรื่ องของท่ำนจบอยูท่ ี่นี่เถิด คริ สเตียนที่อ่อนแอก็ไม่ควรแยกตัวออก
จำกคริ สเตียนที่แข็งแรงอันเนื่องมำจำกอำหำร กำรถือวัน กำรฟังเพลง หรื อพระคัมภีร์ฉบับแปลที่
แตกต่ำงกัน เขำไม่สำมำรถแก้ตวั ได้วำ่ “พวกคริ สเตียนเหล่ ำนีท้ ำผิดหลำยอย่ ำงจนฉันไม่ สำมำรถอยู่
ร่ วมกับเขำได้ อีกต่ อไปแล้ ว” เขำจะไม่รู้จกั ที่จะโตขึ้นเลย ถ้ำยังขืนมีท่ำทีดงั กล่ำวอยูอ่ ีกต่อไป อย่ำงไรก็
ตำมคริ สเตียนที่เข้มแข็งกว่ำไม่ควรคิดว่ำตนเหนื อกว่ำซึ่ งถ้ำเป็ นเช่นนั้นปั ญหำในคริ สตจักรก็ไม่มีวนั จบ
สิ้ น
ใน 1 โคริ นธ์ 8:9 เปำโลเตือนว่ำ “แต่ จงระวังอย่ ำให้ เสรี ภำพของท่ ำนนั้น ทำให้ คนที่มีควำมเชื่ อ
น้ อยหลงผิดไป” ฉันมีเสรี ภำพในกำรตักตวงควำมสุ ขจำกเสรี ภำพของฉัน แต่ฉนั ก็มีเสรี ภำพที่จะไม่ใช้
มันเหมือนกัน นี่แหละ เป็ นเสรี ภำพอย่ำงแท้จริ งในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำ เรำมีเสรี ภำพในกำรเพลิดเพลิน
กับควำมสุ ขในทุกสิ่ งที่พระเจ้ำทรงสร้ำง แต่ถำ้ กำรใช้เสรี ภำพนั้นเป็ นกำรไปจำกัดเสรี ภำพของคนอื่น
หรื อทำให้เขำบำดเจ็บ นัน่ ก็ไม่ใช่เสรี ภำพที่แท้จริ งเลย แต่เป็ นกำรตกเป็ นทำสต่ำงหำก ผูซ้ ่ ึงมีควำม
38

เข้มแข็งในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจึงควรระวังไม่ดูถูกเหยียดหยำมผูท้ ี่ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ และผูท้ ี่ยงั ไม่โตก็ควร
หำโอกำสพัฒนำชีวติ ให้โตขึ้นเสี ยที ในคริ สตจักรจึงควรจะมีบรรยำกำศแห่งควำมรัก กำรยอมรับ และ
พัฒนำขึ้นในควำมรู ้ควำมเข้ำใจ เพื่อที่คนอ่อนแอจะสำมำรถเติบโตขึ้นได้ในบรรยำกำศเหล่ำนี้
เมื่อมำถึงตอนนี้ หวังว่ำท่ำนจะสรุ ปได้วำ่ เรำควรที่จะมีควำมรู ้สึกว่ำเป็ นของกันและกัน เรำต้อง
รักซึ่ งกันและกัน และเรำต้องพึ่งพำกันและกัน คนที่เข้มแข็งต้องกำรคนอ่อนแอ และคนที่อ่อนแอก็
ต้องกำรคนที่เข้มแข็ง และเรำทุกคนก็ตอ้ งกำรองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ถ้ำเรำมีชีวิตอยูเ่ พื่อทำตำมใจตัวเอง
ภำคภูมิในควำมรู ้ และเสรี ภำพของเรำ เรำก็เป็ นต้นเหตุของกำรแตกแยกกำรทะเลำะเบำะแว้ง และควำม
พินำศในคริ สตจักร แต่ถำ้ เรำมีชีวติ อยูเ่ พื่อให้เป็ นที่พอพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและเพื่อทำให้คนอื่น
พอใจ ถ้ำเรำยอมอ่อนข้อให้กบั คนที่อ่อนแอกว่ำเมื่อนั้นแหละเรำก็กำลังช่วยเขำให้เจริ ญเติบโต เมื่อนั้น
คริ สตจักรก็จะมีบรรยำกำศที่อบอุ่น เต็มไปด้วยควำมรักควำมเข้ำใจ เด็ก ๆ ฝ่ ำยวิญญำณก็จะมีโอกำส
พัฒนำขึ้น และช่วยผูท้ ี่เด็กกว่ำให้โตขึ้นด้วย พระรำชกิจของพระเจ้ำก็จะรุ ดหน้ำไปและพระเยซูคริ สต์
เจ้ำของเรำก็จะได้รับกำรสรรเสริ ญ
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บทที่ 6 จิตสานึกผิดชอบทีช่ ั่วร้ าย
ท่ำนเคยรู ้สึกแปลกใจบ้ำงไหมว่ำเป็ นไปได้อย่ำงไรที่คนทำในสิ่ งเลวร้ำยโดยไม่มีควำมรู ้สึก
อะไรเลย? มีคนที่โกหกและยังนอนหลับสบำย ขโมย หรื อทำสิ่ งที่ชวั่ ร้ำยอื่น ๆ โดยที่ไม่มีสำนึกอะไร
รบกวนจิตใจของเขำเลย ส่ วนตัวของท่ำนและข้ำพเจ้ำเรำจะถูกรบกวนแม้ในเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ จนกว่ำ
เรำจะมำถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำและจัดกำรเรื่ องรำวเหล่ำนั้นให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน ทำไม่จึงมีคนทำ
ชัว่ และไม่มีควำมรู ้สึกใด ๆ รบกวนเขำเลย? คำตอบก็คือว่ำ เขำมีจิตสำนึกผิดชอบที่เลวร้ำย
“ให้เรำเข้ำไปใกล้ดว้ ยควำมบริ สุทธิ์ ใจ ด้วยไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับกำรทรงชำระให้สะอำดแล้ว
และมีกำยที่ลำ้ งชำระด้วยน้ ำบริ สุทธิ์ ” (ฮีบรู 10:22) ผูเ้ ขียนใช้ภำษำและสัญญลักษณ์ของพระคัมภีร์เดิม
สื่ อถึงควำมจริ งของพระคัมภีร์ใหม่ เมื่อปุโรหิ ตจะปรนนิบตั ิในพลับพลำ เขำจะต้องทำพิธีลำ้ งมือและเท้ำ
ของตนที่อ่ำงชำระเพื่อมิให้พลับพลำนั้นเป็ นมลทิน
ทั้งท่ำนและข้ำพเจ้ำเมื่อมำถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
จะต้องแน่ใจเสี ยก่อนว่ำได้รับกำรชำระล้ำงให้สะอำดแล้ว “ข้ำแต่พระเจ้ำ ขอทรงสร้ำงใจสะอำดภำยใน
ข้ำพระองค์ และฟื้ นน้ ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภำยในข้ำพระองค์” (สดุดี 51:10) “ดูเถิด พระองค์มีพระ
ประสงค์ควำมจริ งภำยใน เพรำะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญำแก่ขำ้ พระองค์ภำยในจิตใจลึกลับของข้ำ
พระองค์” (สดุดี 51:6)

จิตสานึกผิดชอบทีช่ ั่วร้ ายเป็ นอย่ างไร?
ขอให้เรำพยำยำมทำควำมเข้ำใจกับเรื่ องจิตสำนึกผิดชอบชัว่ ร้ำยนี้โดยตอบคำถำมต่ำง
ๆ
ดังต่อไปนี้ ประกำรแรกคือ จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยคืออะไร คำอธิ บำยที่ง่ำยที่สุดคือเป็ นจิตสำนึกผิด
ชอบที่ตรงกันข้ำมกับจิตสำนึ กผิดชอบที่ดี จิตสำนึกผิดชอบที่ดีเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่ใช้กำรได้ มันจะ
ทำหน้ำที่เตือนเรำเมื่อเรำทำผิด ชมเชยเรำเมื่อเรำทำในสิ่ งที่ดีที่ถูกต้อง แต่จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยกลับ
ชมเชยเจ้ำของเมื่อเขำทำชัว่ และรบกวนเขำเมื่อเขำทำดี!
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำอิสยำห์ 5:20 บรรยำยถึงคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยไว้ได้ดีวำ่ “วิบัติแก่ คน
เหล่ ำนั้นที่เรี ยกควำมชั่วร้ ำยว่ ำควำมดี และควำมดีว่ำควำมชั่วร้ ำย ผู้ถือเอำว่ ำควำมมืดเป็ นควำมสว่ ำง และ
ควำมสว่ ำงเป็ นควำมมืด ผู้ถือเอำว่ ำควำมขมเป็ นควำมหวำน และควำมหวำนเป็ นควำมขม”
กล่ำวอีกนัยหนึ่ง เขำโอ้อวดในสิ่ งที่น่ำละอำย เปำโลกล่ำวถึงคนที่ประเภทนี้ใน ฟิ ลิปปี 3:19 ว่ำ
“ปลำยทำงของคนเหล่ำนั้นคือควำมพินำศ พระของเขำคือกระเพำะ เขำยกควำมที่น่ำอับอำยของเขำ
ขึ้นมำโอ้อวด เขำสนใจในวัตถุทำงโลก” สิ่ งที่เขำควรที่จะอับอำย แเต่เขำกลับโอ้อวด เมื่อเขำทำบำงสิ่ ง
บำงอย่ำงที่ดี กลับมีเสี ยงรบกวนในใจ ทำไมนะหรื อ? ก็เพรำะว่ำเขำไม่ตอ้ งกำรทำดี แต่ตอ้ งกำรทำแต่
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ควำมชัว่ นะซิ เมื่อเขำทำร้ำยคนอื่นเขำไม่รู้สึกอะไรเลยเพรำะว่ำควำมสว่ำงภำยในได้กลับกลำยเป็ นควำม
มืดเสี ยแล้ว
นี่เป็ นสิ่ งที่พระเยซูคริ สต์เจ้ำทรงตรัสไว้ในมัทธิ วบทที่ 6 ที่พระองค์ตรัสเปรี ยบเทียบจิตสำนึก
ผิดชอบของเรำเหมือนกับหน้ำต่ำงที่ให้ควำมสว่ำงส่ องเข้ำมำ “ตำเป็ นประทีปของร่ ำงกำย เหตุฉะนั้นถ้ำ
ตำของท่ำนปกติ ทั้งตัวก็พลอยสว่ำงไปด้วย แต่ถำ้ ตำของท่ำนผิดปกติ ทั้งตัวของท่ำนก็พลอยมืดไปด้วย
เหตุฉะนั้นถ้ำควำมสว่ำงซึ่ งอยูใ่ นตัวท่ำนมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ” (มัทธิว
6:22,23) สังเกตในตอนท้ำยของพระดำรัสนี้ให้ดี ที่ทรงตรัสว่ำ “เหตุฉะนั้นถ้ำควำมสว่ำงซึ่ งอยูใ่ นตัว
ท่ำนมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ”
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นเหมือนหน้ำต่ำงที่ให้แสงสว่ำงลอดเข้ำมำ เมื่อเรำทำบำป หน้ำต่ำงนั้นก็
สกปรกมำกขึ้นเรื่ อย ๆ จนในที่สุด ควำมสว่ำงไม่ได้หำยไปไหน แต่ควำมสว่ำงนั้นกลับกลำยเป็ นควำม
มืดไป สิ่ งซึ่ งควรนำเรำไปสู่ ควำมจริ งกลับกลำยเป็ นสิ่ งที่นำเรำไปสู่ ควำมผิดพลำด เหตุกำรณ์เช่นนี้ เป็ น
สิ่ งที่น่ำสยดสยองมำก พระเยซูคริ สต์เจ้ำมิได้ตรัสว่ำเมื่อเรำทำผิดบำปไปเรื่ อย ๆ ควำมสว่ำงจะหำยไป
แต่พระองค์ตรัสว่ำสิ่ งเลวร้ำยกว่ำจะบังเกิดขึ้นกับเรำ ควำมสว่ำงจะกลับกลำยเป็ นควำมมืดสิ่ งที่น่ำจะเป็ น
พรแก่เรำกลับกลำยเป็ นคำสำปแช่งแก่เรำ สิ่ งที่ควรจะช่วยเรำกลับกลำยเป็ นสิ่ งที่ทำร้ำยเรำ
ดังนั้น จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยจึงเป็ นจิตสำนึกผิดชอบที่เรี ยกควำมชัว่ ว่ำควำมดี และเรี ยก
ควำมดีวำ่ ชัว่ ร้ำย ใส่ ควำมมืดลงในควำมสว่ำง และทำให้ควำมสว่ำงเป็ นควำมมืด จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่
ร้ำยไม่ได้ตำหนิ เรำเมื่อเรำทำผิด เรำมีควำมชิ นชำกับควำมบำป แต่ทว่ำจิตสำนึกผิดชอบนี้ไม่รบกวนเรำ
อีกต่อไป

สาเหตุของการมีจิตสานึกผิดชอบทีช่ ั่วร้ าย
อะไรทำให้เกิดจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย? ข้ำพเจ้ำคิดว่ำคำตอบง่ำย ๆ ก็คือ กำรเพิกเฉยละเลย
และไม่ถือว่ำบำปเป็ นเรื่ องร้ำยแรง สิ่ งที่เป็ นอันตรำยก็คือเมื่อเรำถือว่ำควำมบำปเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ถ้ำฉัน
ทำอะไรที่ผดิ ลงไปในวันนี้โดยไม่มีควำมรู ้สึกสำนึกผิด ในขณะที่หกเดือนที่แล้วเหตุกำรณ์แบบเดียวกัน
ฉันรู ้สึกไม่ดีแทบแย่เลย ก็แสดงว่ำ ฉันเริ่ มมีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยแล้ว เมื่อท่ำนถือว่ำบำปเป็ นเรื่ อง
เล็กน้อย ท่ำนก็เริ่ มเดินผิดทิศทำง เป็ นกำรหันจำกควำมสว่ำงสู่ ควำมมืด
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเหตุผลอย่ำงหนึ่ งที่ผคู ้ นต่ำงถือว่ำบำปเป็ นเรื่ องเล็กน้อยในทุกวันนี้ น้ นั ก็คือพวกเขำ
ไม่ค่อยใส่ ใจเกี่ยวกับพระเจ้ำเลย ถ้ำคนเรำขำดควำมยำเกรงพระเจ้ำเสี ยแล้ว เรำก็ไม่มีควำมยำเกรงในกำร
พิพำกษำอันบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรมของพระองค์ที่มีต่อเรื่ องควำมบำป
1 ยอห์น 1 ผูเ้ ขียนกล่ำวถึงผูท้ ี่พยำยำมจะปกปิ ดควำมบำปของตนโดยกล่ำวแก้ตวั ว่ำ “ถ้ ำเรำจะ
ว่ ำ เรำร่ วมสำมัคคีธรรมกับพระองค์ และยังดำเนินอยู่ในควำมมืด เรำก็พูดมุสำและไม่ ได้ ดำเนินชี วิตตำม
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ควำมจริ ง” (ข้อ 6) คือเขำโกหกคนอื่นโดยกล่ำวว่ำ “อ๋ อ แน่นอน ฉันมีควำมสำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำแน่”
เขำร้องเพลงในโบสถ์ เข้ำส่ วนในกิจกรรมต่ำง ๆ แต่เขำก็ยงั ดำเนินอยูใ่ นควำมมืด
ใน 1 ยอห์น 1:8 เรำเห็นว่ำเขำเริ่ มโกหกตัวเอง “ถ้ำเรำทั้งหลำยจะว่ำเรำไม่มีบำป เรำก็ลวงตนเอง
และสัจจะไม่ได้อยูใ่ นเรำเลย” เขำโกหกคนอื่นมำกขึ้น ๆ จนตัวเองเริ่ มเชื่อคำโกหกของตนเอง 1 ยอห์น
1:10 กล่ำวว่ำ “ถ้ ำเรำกล่ ำวว่ ำเรำไม่ ได้ ทำบำป ก็เท่ ำกับเรำทำให้ พระองค์ เป็ นผู้ตรั สมุสำ และพระดำรั ส
ของพระองค์ กม็ ิได้ อยู่ในเรำทั้งหลำยเลย” ต่อมำเขำก็โกหกพระเจ้ำ เขำอำจไปในที่ประชุมอธิ ษฐำน แต่
ไม่ได้อธิ ษฐำนจริ ง ๆ เป็ นเพียงแต่หน้ำกำกบังหน้ำเท่ำนั้น
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีทำงำนตำมปกติ แต่ถำ้ เรำทำผิดต่อจิตสำนึกผิดชอบที่ดีน้ นั จิตสำนึกผิด
ชอบที่ดีน้ นั ก็จะค่อย ๆ เสี ยไป “สำหรับคนบริ สุทธิ์ น้ นั ทุกสิ่ งก็บริ สุทธิ์ แต่สำหรับคนชัว่ ช้ำ และคนที่ไร้
ควำมเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริ สุทธิ์ เลย แต่จิตใจและจิตสำนึกผิดชอบของเขำก็เสื่ อมทรำมไป” (ทิตสั 1:15)
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีเริ่ มเสี ยไปสำเหตุเพรำะว่ำหน้ำต่ำงเริ่ มสกปรก เมื่อเรำยิง่ ทำผิดบำปต่อพระเจ้ำมำก
ขึ้น หน้ำต่ำงแห่งจิตสำนึกผิดชอบของเรำก็จะสกปรกมำกขึ้นด้วย
กำรกระทำเช่นนี้เป็ นเหตุให้จิตสำนึกผิดชอบของเรำเสี ยไปได้ “ซึ่ งมำจำกกำรหน้ ำซื่ อใจคดของ
คนที่โกหก คือคนที่จิตสำนึกเป็ นทำสของมำร” (1 ทิโมธี 4:2) แปลจำกภำษำอังกฤษได้วำ่ “เขำพูดปด
ด้ วยควำมหน้ ำซื่ อใจคด มีจิตสำนึกผิดชอบที่ ถกู นำบด้ วยเหล็กร้ อน” นี่เป็ นภำพเปรี ยบเทียบที่เข้ำใจได้
ไม่ยำกเลย เมื่อผิวหนังของท่ำนถูกไฟนำบมันก็จะเป็ นแผลพุพองหรื อไหม้ ต่อมำก็ตกสะเก็ด และ
กลำยเป็ นแผลเป็ น บริ เวณนั้นประสำทสัมผัสก็จะเสี ยไป จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็อยูใ่ นทำนองเดียวกัน
มันสำมำรถหมดควำมรู้สึกได้
ขั้นแรกจิตสำนึกผิดชอบที่ดีของเรำถูกทำให้เสี ยไป และต่อมำ จิตสำนึกผิดชอบที่เสี ยไปนั้นจะ
หมดควำมรู ้สึก ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ที่เรำจะตกอยูใ่ นบำปโดยที่ระบบของจิตสำนึกผิดชอบจะไม่
รบกวนเรำอีกต่อไป เรำโกหกหน้ำตำเฉยโดยไม่รู้สึกอะไรซึ่ งแน่นอนมันจะนำเรำไปสู่ จิตสำนึกผิดชอบ
ที่ชวั่ ร้ำย

สิ่ งทีแ่ สดงให้ เห็นว่ ามีจิตสานึกผิดชอบที่ชั่วร้ าย
อำจมีคนถำมว่ำ “ฉันจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำฉันมีจิตสำนึ กผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยหรื อไม่?” ต่อไปนี้
ข้ำพเจ้ำขอชี้ แจงว่ำคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยมีขอ้ บ่งชี้อะไรบ้ำง
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เล่นกับบาป
สิ่ งที่เห็นได้ชดั ประกำรแรกคือ กำรเป็ นคนที่เล่นกับบำปเมื่อใดก็ตำมที่คนเรำเล่นกับบำปเขำก็
ไม่รู้สึกว่ำมันเป็ นเรื่ องร้ำยแรง คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยเป็ นคนที่เล่นกับบำปโดยไม่มีควำมวิตก
กังวลแต่ประกำรใด
สารภาพบาปและกลับใจเพียงผิวเผิน
สิ่ งที่เห็นได้อีกประกำรหนึ่งก็คือ เป็ นคนที่สำรภำพบำปหรื อกลับใจจำกบำปเพียงผิวเผิน เมื่อใด
ก็ตำมที่เรำหำข้อแก้ตวั เมื่อทำบำป แทนที่จะสำรภำพกับพระเจ้ำ เรำก็รู้วำ่ มีบำงสิ่ งที่ไม่ปกติซ่อนอยู่
ภำยใน คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยจะสำรภำพและกลับใจอย่ำงผิวเผินง่ำย ๆ ซึ่ งไม่ใช่กำรกลับใจที่
แท้จริ งเลย นัน่ เป็ นทำงออก หรื อข้อแก้ตวั ของเขำต่ำงหำก
ชั่งนา้ หนักของบาป
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำสิ่ งที่ปรำกฏให้เห็นอีกอย่ำงหนึ่งของกำรที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยก็คือเมื่อเรำ
เริ่ มชัง่ น้ ำหนักของบำปเรำพยำยำมทำให้ตวั เองเชื่อว่ำมีบำปหนักบำปเบำ บำปมำกบำปน้อย แต่ในสำย
พระเนตรของพระเจ้ำบำปทุกอย่ำงก็คือบำปและยิง่ เรำมีควำมเข้ำใจมำกขึ้นเท่ำใดเรำก็จะยิง่ ตระหนักมำก
ยิง่ ขึ้นว่ำไม่วำ่ บำปเล็กบำปใหญ่เป็ นสิ่ งเลวพอ ๆ กันเมื่อมันอยูใ่ นชีวติ ของเรำ
บำงคนอำจแย้งว่ำ “ก็ฉันไม่ ได้ ไปฆ่ ำใครที่ไหนมำนี่ นั่นเป็ นบำปหนักมิใช่ หรื อ?” หรื อ “ฉันก็
ไม่ ได้ ไปล่ วงประเวณี ที่ไหนมำ เรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่ฉันทำลงไปคงไม่ เป็ นอะไรมำกนักหรอกน่ ำ”
ดร.จี.แคมป์ เบลล์ มอร์แกน นักเทศน์ชำวอังกฤษ เคยสอนเรื่ อง “บาปทีย่ อมรับได้ ” ข้ำพเจ้ำเกรง
ว่ำในคริ สตจักรของพระเจ้ำทุกวันนี้มีบำปประเภทดังกล่ำวเต็มไปหมด เรำคงลงวินยั ให้คนล่วงประเวณี
คนเมำเหล้ำ หรื อมำตรกรออกจำกคริ สตจักร แต่คนส่ อเสี ยดนินทำเล่ำ? คนโกหก หรื อคนยะโสใน
คริ สตจักรเล่ำ? คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยชัง่ น้ ำหนักบำป และจัดประเภทของบำปว่ำบำปไหน
บำปใหญ่ บำปไหนบำปน้อย
สนใจในเรื่องชื่อเสี ยง
คนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย สนใจแต่ในเรื่ องของชื่อเสี ยงมำกกว่ำตัวจริ งภำยในตน ถ้ำท่ำน
เป็ นคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยท่ำนก็จะสนใจเพียงแต่วำ่ บำปที่ท่ำนทำไปนั้น จะถูกจับได้หรื อไม่
เท่ำนั้น และถ้ำท่ำนถูกจับจริ ง ๆ ก็จะพยำยำมหำข้อแก้ตวั หรื อหำทำงหลุดรอดออกมำ

43

บุคคลที่สนใจแต่ในเรื่ องเกียรติยศชื่อเสี ยงมำกกว่ำตัวจริ งภำยในตนเขำจะทำทุกสิ่ งลับหลังถ้ำ
จับไม่ได้ไล่ไม่ทนั
นับว่ำเป็ นท่ำทีที่เป็ นอันตรำยเพรำะว่ำจิตสำนึกผิดชอบเริ่ มเน่ำเปื่ อยและกลำยเป็ น
จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย
โต้ แย้งกับความจริง
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำสิ่ งที่ปรำกฏให้เห็นชัดอีกอย่ำงหนึ่งสำหรับคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยคือ เมื่อ
เรำเริ่ มโต้แย้งกับควำมจริ ง เมื่อท่ำนพบกับคริ สเตียนที่ไวต่อเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดเป็ นพิเศษก็ขอให้สังเกตเขำ
ให้ดี เขำอำจกลำยเป็ นคนที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยได้ ท่ำนจะพูดถึงเรื่ องที่เขำเป็ นอย่ำงนั้นกับเขำ
ไม่ได้เลยเพรำะเขำมีแนวควำมคิดที่ฝังไว้แล้ว เขำมีเหตุผลสำรพัดที่จะสนับสนุนกำรที่เขำเป็ นอย่ำงที่เขำ
เป็ นอยูข่ ำ้ พเจ้ำเคยพบบำงคนที่อำ้ งแม้แต่พระคัมภีร์มำสนับสนุนควำมบำปของเขำ

ใครทีม่ จี ิตสานึกผิดชอบที่ชั่วร้ าย?
เรำได้กล่ำวถึงเรื่ องจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยมีลกั ษณะอย่ำงไร มีสำเหตุจำกอะไร และ
แสดงออกอย่ำงไรแล้ว คำถำมต่อมำก็คือ จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยนี้เกิดขึ้นกับทุกคนได้หรื อไม่?
แน่นอน เป็ นไปได้ สำมำรถเกิดขึ้นได้ท้ งั กับตัวท่ำนและตัวข้ำพเจ้ำด้วย
มันเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับกษัตริ ยซ์ ำอูล ข้ำพเจ้ำคิดว่ำประวัติชีวติ ของคนในพระคัมภีร์คนหนึ่งที่น่ำ
สลดใจมำกที่สุดคือประวัติชีวติ ของกษัตริ ยซำอูล พระองค์ทรงเริ่ มต้นด้วยพระพรอันยิง่ ใหญ่ ได้รับกำร
เจิมด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีผคู ้ นกลุ่มใหญ่อำสำสมัครเข้ำร่ วมงำนกับพระองค์ พระองค์มีโอกำสอัน
ยิง่ ใหญ่ในกำรนำประเทศ มีเพื่อนที่ดียงิ่ ที่อธิ ษฐำนเผื่อเสมอคือซำมูเอล แต่ครั้นแล้วพระองค์เริ่ มขำด
ควำมอดทน ทรงเริ่ มโกหก และเริ่ มสนใจแต่สิ่งที่จะทำให้คนประทับใจ พระองค์ตรัสกับซำมูเอลว่ำ
“ข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำบำปแล้ ว แต่ บัดนีข้ อท่ ำนให้ เกียรติยศแก่ ข้ำพเจ้ ำ ต่ อหน้ ำพวกผู้ใหญ่ ของประชำชน
ของข้ ำพเจ้ ำและต่ อหน้ ำคนอิ สรำเอล ขอกลับไปกับข้ ำพเจ้ ำเพื่อข้ ำพเจ้ ำจะได้ นมัสกำรพระเยโฮวำห์ พระ
เจ้ ำของท่ ำน” (1 ซำมูเอล 15:30) พระองค์ทรงเริ่ มอิจฉำดำวิด และจบสิ้ นลงด้วยควำมมืดแห่งกำรไปหำ
แม่มดหมอผี เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงละทิ้งพระองค์ (ดู 1 ซำมูเอล 28:7-25) หลังจำกนั้นพระองค์ก็ออก
สนำมรบครั้งสุ ดท้ำยและจบชีวติ ด้วยกำรฆ่ำตัวตำย (ดู บท 31:1-6)
ทั้งหมดเริ่ มต้นด้วยกำรที่ซำอูลมุสำต่อจิตสำนึกผิดชอบของพระองค์เอง และเล่นกับควำมบำป
กษัตริ ยซ์ ำอูลถลำลงสู่ ควำมมืดเพรำะว่ำพระองค์ทรงมีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย ผูซ้ ่ ึงเคยเป็ นพระสหำยที่
สนิทของพระองค์ พระองค์ก็ทรงกระทำต่อพวกเขำอย่ำงกับเป็ นรำชศัตรู แต่ผซู ้ ่ ึ งเป็ นศัตรู ของพระองค์
จริ ง ๆ พระองค์กลับปฏิบตั ิต่อพวกเขำรำวกับพระสหำย
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แต่ขำ้ พเจ้ำขอเตือนท่ำนด้วยว่ำมันเกิดขึ้นกับดำวิดเช่นเดียวกัน ใน 1 ซำมูเอล 24 เรำอ่ำนพบว่ำ
ท่ำนตัดเอำชำยฉลองพระองค์ของซำอูลไปในขณะที่บรรทมอยู่ กำรกระทำดังกล่ำวรบกวนจิตใจของ
ท่ำนมำก พระคัมภีร์กล่ำวว่ำ “อยู่มำภำยหลังดำวิดก็เสี ยใจ เพรำะท่ ำนได้ ตัดชำยฉลองพระองค์ ของซำ
อูล” (ข้อ 5) ขณะนั้นจิตสำนึกผิดชอบของดำวิดมีควำมไวมำก แม้แต่เรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สำมำรถ
รบกวนจิตสำนึกผิดชอบของเขำได้ ใน 1 ซำมูเอล 26 เรำอ่ำนพบว่ำเขำได้ขโมยเหยือกน้ ำและหอกของ
ซำอูลไป แต่เรำไม่พบว่ำจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนรบกวนท่ำนแต่ประกำรใด หลำยปี ต่อมำท่ำนได้เป็ นชู ้
กับนำงบัทเชบำและฆ่ำสำมีของนำงด้วยมือของศัตรู ดำวิดปกปิ ดเรื่ องดังกล่ำวไว้แรมปี โดยไม่มีใคร
ล่วงรู ้ เป็ นไปได้หรื อที่ผซู้ ่ ึ งมีจิตใจอ่อนโยนและรักเสี ยงดนตรี สนิทกับธรรมชำติและมีควำมเชื่อในพระ
เจ้ำจะมีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย?
แน่นอน ไม่ตอ้ งสงสัยเลย มันได้เกิดขึ้นกับซำอูลและดำวิดแล้ว มันสำมำรถเกิดขึ้นกับท่ำนและ
ข้ำพเจ้ำด้วย

จิตสานึกผิดชอบทีช่ ั่วร้ ายจะรักษาให้ หายได้ ไหม?
นี่เป็ นปั ญหำประเด็นสุ ดท้ำยที่เรำจะกล่ำวถึงในบทนี้ จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยจะรักษำให้หำย
ได้ไหม? คำตอบก็คือ “ได้” เรำสำมำรถมำถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและรับกำรชำระจิตใจของเรำเสี ยใหม่จำก
จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย
ประกำรแรก เรำต้องสำรภำพบำปของเรำอย่ำงตรงไปตรงมำกับพระเจ้ำและแสดงให้เห็นถึง
ท่ำทีที่กลับใจใหม่จริ ง ๆ ในสดุดีบทที่ 51 เรำพบว่ำดำวิดได้ให้บทเพลงที่สวยงำมเกี่ยวกับจิตใจที่แตก
สลำยเฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ เรำจำเป็ นที่จะต้องรับกำรชำระและสร้ำงขึ้นใหม่จำกพระโลหิ ตของพระ
เยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ
“พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ผไู ้ ด้ทรงถวำยพระองค์เอง แด่พระเจ้ำโดยพระวิญญำณนิรันดร์
ให้เป็ นเครื่ องบูชำอันปรำศจำกตำหนิ ก็จะทรงชำระได้มำกยิง่ กว่ำนั้นสักเพียงใด เพื่อให้จิตใจของคนที่
หมกมุ่นในกำรประพฤติที่นำไปสู่ ควำมตำย หันไปรับใช้พระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู”่ (ฮีบรู 9:14) เรำ
จะต้องกลับใจจำกบำปของเรำอย่ำงแท้จริ งและสำรภำพกับพระเจ้ำ เรำจะต้องซ่ อมแซมส่ วนที่เสี ยหำย
จำกควำมบำปของเรำโดยกำรขอโทษ กำรชดใช้ หรื อกำรคืนดีแล้วแต่กรณี เรำจำเป็ นต้องรับกำรชำระ
จำกมลทินของเรำและควำมรู ้สึกผิดภำยในเรำยังต้องเข้ำใกล้พระเจ้ำมำกขึ้นอีก “ก็ให้ เรำเข้ ำไปใกล้ ด้วย
ควำมบริ สุทธิ์ ใจ ด้ วยไว้ ใจเต็มที่ มีใจที่ ได้ รับกำรทรงชำระให้ สะอำดแล้ ว” (ฮีบรู 10:22) ผูเ้ ขียนพระ
ธรรมฮีบรู กล่ำวถึงกำรชำระด้วยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์
ถ้ำเรำจะมีควำมจริ งใจแล้ว เมื่อมีคนกล่ำวกับเรำว่ำ “ฉันมีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย” ข้ำพเจ้ำจะ
เตือนเขำว่ำ ไม่เพียงแต่ควำมสว่ำงของคุณจะกลำยเป็ นควำมมืดเท่ำนั้น แต่จะเป็ นเหตุให้คนอื่น ๆ มีชีวติ
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อยูใ่ นควำมมืดด้วย โศกนำฎกรรมของกำรที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยนั้นก็คือผลพวงแห่งควำมบำป
ผิดที่เรำกระทำไว้ในชีวติ ของคนอื่น สำมีที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยจะส่ งผลร้ำยต่อภรรยำและลูกใน
ครอบครัวของตน วัยรุ่ นที่จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยส่ งผลร้ำยต่อพ่อแม่และเพื่อนฝูงของตน นึกดูวำ่
ผลร้ำยแห่งควำมบำปของดำวิดมีมำกน้อยเพียงใด
มีบำงสิ่ งในชีวติ ของเรำที่เรำกลัวว่ำจะต้องถูกเปิ ดเผยหรื อไม่? เรำกำลังพัฒนำและหล่อเลี้ยง
จิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำยโดยสนใจแต่เรื่ องชื่ อเสี ยงเกียรติยศมำกกว่ำตัวจริ งของเรำหรื อเปล่ำ? เรำสนใจ
ในสิ่ งที่คนคิดว่ำเป็ นคนอย่ำงไรมำกกว่ำกำรที่พระเจ้ำทรงทรำบว่ำเรำเป็ นคนอย่ำงไรจริ ง ๆ หรื อเปล่ำ?
ข้ำพเจ้ำขอเตือนดังนี้วำ่ เวลำนี้ท่ำนมีชีวติ อยูโ่ ดยที่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ชวั่ ร้ำย จงตระหนักว่ำ
มันจะทำลำยตัวท่ำนในที่สุด มันอำจไม่ทำลำยท่ำนเช่นเดียวกับที่ได้ทำลำยกษัตริ ยซ์ ำอูล แต่มนั สำมำรถ
ทำลำยควำมยินดี และอำนำจของท่ำน สำมัคคีธรรมของท่ำนกับคนที่รักท่ำน สันติสุขของท่ำนรวมทั้ง
ควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับพระเจ้ำด้วย แต่ขำ้ พเจ้ำขอบอกท่ำนด้วยสิ ทธิ อำนำจแห่งพระวจนะของพระ
เจ้ำว่ำ ไม่วำ่ จิตสำนึกผิดชอบของท่ำนจะชัว่ ร้ำยสักเพียงใด ถ้ำท่ำนจะมำถึงพระเยซูคริ สต์เจ้ำ และ
สำรภำพบำปของท่ำนต่อพระองค์ดว้ ยกำรกลับใจอย่ำงแท้จริ ง พระองค์ก็จะทรงรื้ อฟื้ นท่ำนขึ้นใหม่จะ
ทรงชำระใจท่ำนและล้ำงหน้ำต่ำงแห่งจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนให้สะอำด และควำมสว่ำงก็สำมำรถ
ลอดเข้ำมำได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจำกนั้นท่ำนก็ตอ้ งคอยระมัดระวังที่จะรักษำควำมไวของจิตสำนึกผิดชอบ
ของท่ำนไว้ให้ดีโดยกำรเชื่อฟังพระองค์และทำตำมพระประสงค์ของพระองค์
ขอองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงนาพวกเราแต่ ละคนให้ ดารงรักษาไว้ ซึ่งจิตสานึกผิดชอบทีด่ ีงาม
มิฉะนั้นเราจะกลายเป็ นคนที่มีจิตสานึกผิดชอบทีเ่ สี ยไปและกลายเป็ นคนทีม่ ีจิตสานึกผิดชอบทีช่ ั่วร้ าย
ในทีส่ ุ ด
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บทที่ 7 จิตสานึกผิดชอบและพันธกิจ
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นสิ่ งสำคัญสำหรับกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียน และยังเป็ นสิ่ งสำคัญในกำร
ปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้ำอีกด้วย เรำจำเป็ นที่จะสังวรสิ่ งที่เปำโลกล่ำวใน 1 ทิโมธี 1:19 ไว้ในใจของเรำ
เสมอ ข้อควำมดังกล่ำวคือ “จงยึดควำมเชื่ อไว้ และมีจิตสำนึกว่ ำตนชอบ” กำรที่จะยึดควำมเชื่อที่ถูกต้อง
ตำมพระคัมภีร์ และเป็ นพวกอนุรักษ์นิยม เป็ นสิ่ งง่ำยกว่ำกำรพยำยำมรักษำจิตสำนึกผิดชอบให้ดีอยูเ่ สมอ
น่ำเสี ยดำยที่บำงครั้งมีกำรหยิบยืน่ สิ่ งพิมพ์ที่ไม่ดีให้กบั ผูน้ ำคริ สเตียนที่จริ งใจต่อควำมเชื่อของเขำแต่มี
จิตสำนึกผิดชอบที่ไม่ดี ผลก็คือเขำตกเข้ำสู่ ปัญหำ
กำรที่เรำจะมีประสิ ทธิภำพในกำรรับใช้พระเจ้ำของเรำ จิตสำนึกผิดชอบเป็ นเรื่ องสำคัญมำก ให้
เรำพิจำรณำถึงมิติต่ำง ๆ ของจิตสำนึกผิดชอบต่อกำรรับใช้พระเจ้ำห้ำด้ำนด้วยกัน

นาคนถึงพระเจ้ า
ประกำรแรกสุ ด
จิตสำนึ กผิดชอบของเรำมีควำมสำคัญในด้ำนของกำรนำคนที่ยงั ไม่เชื่อให้
มำถึงพระเจ้ำ นี่เป็ นสำเหตุที่เรำยังอยูใ่ นโลกมิใช่หรื อ? คือกำรนำคนที่หลงหำยมำถึงองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำของเรำ
โรม 9:1-3 กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำพูดควำมจริ งในพระคริ สต์ ข้ำพเจ้ำไม่ได้มุสำ ใจสำนึกผิดชอบของ
ข้ำพเจ้ำเป็ นพยำนฝ่ ำยข้ำพเจ้ำ โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ วำ่ ข้ำพเจ้ำมีควำมทุกข์หนักและควำมเจ็บร้อนใน
ใจเสมอมิได้ขำด เพรำะถ้ำเป็ นประโยชน์ขำ้ พเจ้ำปรำรถนำจะให้ขำ้ พเจ้ำเองถูกสำป และถูกตัดขำดจำก
พระคริ สต์เพรำะเห็นแก่พี่นอ้ งของข้ำพเจ้ำ คือญำติของข้ำพเจ้ำตำมเชื้ อชำติ”
อัครทูตเปำโลมีภำระที่หนักมำกในกำรเข้ำถึงชนชำติของท่ำนเอง คือชำวอิสรำเอล ถึงแม้วำ่ ท่ำน
ถูกเรี ยกให้เป็ นผูน้ ำพระกิตติคุณไปยังคนต่ำงชำติก็ตำม ท่ำนมีภำระสำหรับชำวยิวและประเทศอิสรำเอล
เสมอ ภำระของท่ำนเป็ นภำระที่แท้จริ ง ไม่ใช่เป็ นเพียงสิ่ งฉำบฉวยเท่ำนั้น
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำท่ำนจะไม่เข้ำใจข้ำพเจ้ำผิดเมื่อข้ำพเจ้ำกล่ำวถึงสิ่ งนี้ ข้ำพเจ้ำเกรงว่ำบำงครั้งกำรนำ
วิญญำณ หรื อกำรเป็ นพยำนนั้นกลำยเป็ นควำมคลัง่ ไคล้แบบหนึ่ง นักเทศน์บำงคนเห็นเรื่ องกำรนำ
วิญญำณเป็ น “งานอดิเรก” เล่นกับจำนวนและปริ มำณของคนที่ตนนำมำถึงควำมรอดไป ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ
เรื่ องทำนองนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้องแม้วำ่ เป็ นกำรดีที่จะมีรำยงำนเป็ นตัวเลขหรื อสถิติ สเปอร์ เจียน กล่ำวว่ำ
ผูท้ ี่ชอบตำหนิเรื่ องสถิติน้ นั มักเป็ นคนที่ไม่มีสถิติที่จะรำยงำน ข้ำพเจ้ำไม่เห็นว่ำมีควำมผิดประกำรใดใน
กำรสรรเสริ ญพระเจ้ำเมื่อเห็นว่ำมีคนกลับใจรับเชื่ อและเข้ำสู่ ควำมรอด แต่มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรง
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ทรำบว่ำใครรอดแล้วจริ ง ๆ สิ่ งที่สำคัญนั้นไม่ใช่รำยงำนหรื อตัวเลขของท่ำน แต่สิ่งสำคัญคือท่ำทีและ
แรงกระตุน้ ของท่ำนต่ำงหำก
ภำระของเปำโลเป็ นเรื่ องจริ ง ไม่ใช่สิ่งที่พยำยำมแสดงออกให้คนอื่นเห็น ท่ำนกล่ำวว่ำจิตสำนึก
ผิดชอบของท่ำนก็เป็ นพยำนให้แก่ท่ำนด้วย (ข้อ 1) พระวิญญำณทรงเป็ นพยำนให้กบั เปำโลด้วยในแง่
ที่วำ่ เปำโลมีภำระอย่ำงแท้จริ งต่อผูห้ ลงหำยเรำจำเป็ นที่จะต้องมีควำมรู ้สึกเช่นนี้ในทุกวันนี้ดว้ ยเช่นกัน
เป็ นกำรง่ำยสำหรับข้ำพเจ้ำซึ่ งเป็ นนักเทศน์ที่จะเทศน์บำงสิ่ งจำกพระคัมภีร์ที่จิตใจของข้ำพเจ้ำ
เองไม่ได้มีควำมรู ้สึกด้วย แต่กำรกระทำเช่นนั้นเป็ นอันตรำย เป็ นไปได้ที่ครู รวีจะสอนชั้นเรี ยนรวีวำร
ศึกษำโดยที่เรื่ องนั้น ๆ ไม่มีควำมหมำยใด ๆ กับชีวติ ของเขำเลย และเป็ นไปได้เช่นเดียวกันสำหรับเรำที่
จะออกไปเป็ นพยำนเพียงเพรำะเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งทำโดยไม่มีควำมรักควำมห่วงใยอย่ำงแท้จริ งเลย
เปโตรกล่ำวถึงสิ่ งเหล่ำนี้วำ่ “แต่ในใจของท่ำน จงเคำรพนับถือพระคริ สต์วำ่ เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ จงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบทุกคนที่ถำมท่ำนว่ำ ท่ำนมีควำมหวังใจเช่นนี้
ด้วยเหตุผลประกำรใด แต่จงตอบด้วยใจสุ ภำพและด้วยควำมนับถือ และให้ควำมสำนึกผิดชอบของท่ำน
ไม่เป็ นเหตุติท่ำน เพื่อว่ำเมื่อท่ำนถูกใส่ ร้ำย คนที่กล่ำวร้ำยควำมประพฤติดีของท่ำนในพระคริ สต์ จะต้อง
ได้รับควำมอับอำย” (1 เปโตร 3:15-16)
เรำจะต้องมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีในขณะที่เรำเป็ นพยำน ถ้ำเรำไม่มีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีแล้ว เรำก็
จะไม่มีฤทธิ์ เดชในกำรเป็ นพยำนของเรำ ถ้ำในขณะที่ขำ้ พเจ้ำกล่ำวถึงพระกิตติคุณกับคนอื่น และรู ้ตวั ว่ำ
ภำยในจิตใจของตนเองนั้นมีบำงสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง พระเจ้ำก็จะทรงอวยพระพรไม่ได้

วางแผนงานสาหรับการรับใช้
ด้ำนที่สองที่เรำจะต้องมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดีในกำรรับใช้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพคือ เรำจะต้องวำง
แผนกำรในกำรรับใช้พระเจ้ำของเรำ เรำอ่ำนพบใน 2 โคริ นธ์ 1:12 ว่ำ “นี่เป็ นสิ่ งที่เรำอวดได้ คือใจ
สำนึกผิดชอบของเรำเป็ นพยำนว่ำ เรำได้ประพฤติตนเป็ นที่ประจักษ์แก่โลก และยิง่ กว่ำนั้นก็คือกำร
ประพฤติต่อท่ำนทั้งหลำยด้วยน้ ำใจบริ สุทธิ์ และด้วยควำมจริ งใจซึ่ งมำจำกพระเจ้ำ และมิใช่ตำมปั ญญำ
ของโลก แต่ตำมพระคุณซึ่ งพระเจ้ำได้ทรงโปรดประทำน”
ข้ำพเจ้ำขอบรรยำยถึงเบื้องหลังเพิ่มเติมคือว่ำ เปำโลได้ให้สัญญำว่ำจะไปที่เมืองโคริ นธ์ และ
อำจใช้เวลำที่นนั่ ตลอดฤดูหนำวด้วย ท่ำนจะไปเยีย่ มพร้อมทั้งรวบรวมเงินบริ จำคไปช่วยเหลือคนขัดสน
ในเยรู ซำเล็ม ท่ำนได้วำงแผนกำรไว้และแบ่งปั นให้คริ สเตียนชำวโคริ นธ์ได้รับทรำบ แต่แล้วท่ำนก็
เปลี่ยนแผนกำรของท่ำนเสี ย คริ สตจักรก็ตำหนิท่ำนว่ำเป็ นคนที่ไม่แน่ไม่นอน พวกเขำกล่ำวว่ำ “เมื่อเปำ
โลกล่ ำวว่ ำใช่ ก็หมำยควำมว่ ำไม่ ใช่ เมื่อท่ ำนกล่ ำวไม่ ใช่ กห็ มำยควำมว่ ำใช่ ” เปำโลใช้เนื้อที่หลำยบทใน
หนังสื อโคริ นธ์ฉบับสองแก้ไขเรื่ องควำมไม่สอดคล้องกันและควำมเข้ำใจผิดนี้
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ตัวข้ำพเจ้ำเองเคยต้องยกเลิกกำรประชุม
เคยรับจดหมำยที่ผคู ้ นแสดงควำมไม่สบำยใจเมื่อ
สถำนกำรณ์บีบบังคับให้ตอ้ งเปลี่ยนแผนกำร
ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ เมื่อคุณแม่เกิดเส้นเลือดในสมองแตก
ข้ำพเจ้ำต้องยกเลิกนัดและะเปลี่ยนแผนกำรในเวลำนั้นทุกอย่ำง มีสัมมนำครั้งหนึ่งในเวลำนั้นที่ขำ้ พเจ้ำ
ต้องไปพูดแต่ไปไม่ได้และต้องเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ยังจำได้วำ่ ได้สร้ำงควำมไม่พอใจให้กบั บำงคน
บำงครั้งข้ำพเจ้ำได้ตกลงกับผูค้ นว่ำ “ผมยินดีที่จะมำรั บใช้ เป็ นอย่ ำงมำกทีเดียว” แต่ต่อมำพระ
เจ้ำทรงเปลี่ยนแผนกำรนั้นเสี ย สิ่ งสำคัญก็คือท่ำนต้องมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี
เมื่อเรำวำงแผนกำรเรำกล่ำวว่ำ “ถ้ำพระเจ้ำทรงพอพระทัยเรำจะทำสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ ” เรำไม่สำมำรถ
รับรองได้ในเวลำนั้นว่ำ พระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำทำสิ่ งดังกล่ำว เรำมักไม่ค่อยรู ้รำยละเอียดในน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำเกี่ยวกับกำรรับใช้พระองค์ของเรำ สิ่ งสำคัญก็คือเรำต้องไม่ต้ งั ใจวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ
เพื่อโกหก แต่เรำต้องมีควำมจริ งใจและสัตย์ซื่อ เปำโลกล่ำวว่ำ “จิตสำนึกผิดชอบของข้ำพเจ้ำเป็ นพยำน
ให้กบั ข้ำพเจ้ำว่ำ ข้ำพเข้ำมีควำมจริ งใจ บริ สุทธิ์ ใจ และไม่ใช้ปัญญำตำมเนื้ อหนัง ต้องขอโทษทีที่
เหตุกำรณ์ไม่ได้เป็ นไปอย่ำงที่เรำได้ต้ งั ใจไว้ แต่จิตสำนึกผิดชอบของข้ำพเจ้ำยืนยันกับข้ำพเจ้ำว่ำ ข้ำพเจ้ำ
ไม่มีควำมผิด”
มีบำงคนกล่ำวว่ำควำมเชื่อคือกำรดำเนิ นชีวติ โดยไม่ตอ้ งมีแผนกำร เขำบอกว่ำ ถ้ำคุณวำง
แผนกำรในกำรรับใช้ของคุณระวังให้ดี คุณกำลังไม่ได้ใช้ชีวติ โดยควำมเชื่ อ

รับใช้ สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ า
ด้ำนที่สำมที่งำนสำคัญที่จิตสำนึกผิดชอบมีก็คือกำรรับใช้สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ำ 2 โค
ริ นธ์ 4:2 กล่ำวว่ำ “เรำได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่ำง ๆ ที่น่ำอับอำยไปหมดสิ้ นแล้ว เรำไม่ทำกลอุบำยและ
ไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจ้ำ แต่โดยสำแดงสัจจะ เรำเสนอตัวเรำให้กบั จิตสำนึกผิดชอบ
ของคนทั้งปวงจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ”
2 โคริ นธ์ 5:11 กล่ำวว่ำ “เพรำะเหตุที่เรำเกรงกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำอย่ำงจับใจ เรำจึงชักชวนคน
ทั้งหลำย เรำเป็ นอย่ำงไรก็เป็ นที่ประจักษ์แก่พระเจ้ำ และข้ำพเจ้ำหวังว่ำเรำได้ปรำกฏประจักษ์แก่
จิตสำนึกผิดและชอบของท่ำนด้วย”
เปำโลกล่ำวถึงสองสิ่ งในที่น้ ีคือ เมื่อเรำรับใช้สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ำ จิตสำนึกผิดชอบ
ของเรำก็เปิ ดออกจำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำของเรำ บำงครั้งเมื่อข้ำพเจ้ำฟังบำงคนแบ่งปั นจำกพระวจนะ
ของพระเจ้ำ จิตสำนึกผิดชอบของข้ำพเจ้ำก็เริ่ มรบกวนข้ำพเจ้ำ เพรำะว่ำคนที่แบ่งปั นอยูน่ ้ นั ไม่ได้ใช้พระ
คำของพระเจ้ำอย่ำงถูกต้อง เปำโลกล่ำวกับเรำว่ำ ขณะที่เรำแบ่งปั นพระวจนะของพระเจ้ำ เรำจะต้องมี
จิตสำนึกผิดชอบที่ปรำศจำกข้อตำหนิต่อพระเจ้ำและต่อมนุษย์
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มีคนบำงคนตั้งใจบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้ำด้วยควำมเจ้ำเล่ห์เพทุบำย มีบำงคนขุดค้นที่จะ
พิสูจน์จุดยืนของตนโดยยกเอำพระคัมภีร์มำเป็ นเครื่ องสนับสนุน แต่เมื่อเรำใช้พระคำของพระเจ้ำอย่ำง
สัตย์ซื่อตรงไปตรงมำ เมื่อจิตสำนึกผิดชอบของเรำไม่มีขอ้ ฟ้ องร้องในเรำ พระเจ้ำก็สำมำรถอวยพระพร
เรำได้
ถ้ำข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับใช้ที่มีจิตสำนึกผิดชอบเปิ ดออกต่อพระเจ้ำและต่อท่ำน พระวิญญำณบริ สุทธิ์
ก็สำมำรถใช้พระวจนะของพระเจ้ำและอวยพระพรแก่ชีวิตของท่ำนได้ แต่ถำ้ มีควำมหลอกลวงและมี
เล่ห์เหลี่ยม ใช้พระวจนะของพระเจ้ำในทำงที่ไม่ถูกต้องนักก็เป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงอวยพระพร
น่ำเสี ยดำยที่ผคู ้ นมำกมำยไม่เห็นควำมแตกต่ำง
เขำฟั งคนเทศน์สอนแต่ก็แยกไม่ออกว่ำเขำสอนพระ
วจนะของพระเจ้ำอย่ำงถูกต้องหรื อไม่ ถ้ำจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนทำงำนอย่ำงที่ควรจะทำ พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ก็จะทรงประทำนใจที่สำมำรถจำแนกให้แก่ท่ำน
ไม่เพียงแต่ที่เรำต้องมีควำมจริ งใจในกำรรับใช้สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้น เรำยังต้อง
ดำเนินชี วติ ที่สอดคล้องกับคำเทศนำของเรำด้วย เป็ นกำรง่ำยที่จะเทศน์อย่ำงหนึ่งและมีชีวติ อีกอย่ำงหนึ่ง
1 ทิโมธี 3:9,10 เปำโลเขียนเกี่ยวกับพวกมัคนำยกว่ำ “และเป็ นคนยึดมัน่ ในข้ อลำ้ ลึกแห่ งควำมเชื่ อด้ วย
จิตสำนึกว่ ำตนชอบ จงลองดูคนเหล่ ำนีเ้ สี ยก่ อนด้ วย และเมื่อเห็นว่ ำไม่ มีข้อตำหนิแล้ ว จึงตั้งเขำไว้ ใน
ตำแหน่ งมัคนำยก” ลองดูในด้ำนใด? ก็คือลองดูวำ่ เขำดำเนินชีวติ ตำมควำมเชื่ อของเขำหรื อไม่ กล่ำวอีก
นัยหนึ่งวลีที่วำ่ “ยึดมัน่ ในข้ อลำ้ ลึกแห่ งควำมเชื่ อ ด้ วยจิ ตสำนึกว่ ำตนชอบ” หมำยควำมว่ำ ไม่เพียงแต่
เชื่ออย่ำงถูกต้องเท่ำนั้น แต่จะต้องมีชีวติ ที่สอดคล้องกับควำมเชื่อนั้นด้วย ดังนั้นสิ่ งที่สำคัญคือเรำต้องมี
จิตสำนึกผิดชอบที่ดีถำ้ เรำจะเป็ นผูร้ ับใช้แห่งพระวจนะของพระเจ้ำ ไม่บิดเบือนพระคำของพระองค์ให้มี
ควำมหมำยเป็ นอย่ำงอื่นไปคือสอนในสิ่ งที่พระเจ้ำไม่ได้กล่ำวถึง ไม่มีนกั เทศน์หรื อครู รวีคนใดควร
เตรี ยมเรื่ องที่จะพูดไว้ล่วงหน้ำ แล้วหำข้อพระคัมภีร์มำสนับสนุนเรื่ องนั้น ๆ แต่จงเข้ำให้ถึงพระวจนะ
ของพระเจ้ำเสี ยก่อนว่ำพระเจ้ำจะทรงให้พดู เรื่ องอะไร ต่อมำจึงเตรี ยมคำสอนหรื อคำเทศนำจำกพระ
วจนะนั้น

เผชิญการวิพากษ์ วจิ ารณ์
จิตสำนึกผิดชอบมีควำมสำคัญในกำรรับใช้ของเรำ ไม่เพียงแต่ในด้ำนกำรนำคนมำถึงพระเจ้ำ
หรื อวำงแผนงำน หรื อ รับใช้สงั่ สอนพระวจนะเท่ำนั้น แต่วำ่ ยังมีควำมสำคัญในกำรเผชิ ญกับกำรถูก
วิพำกษ์วจิ ำรณ์อีกด้วย
1 โคริ นธ์ 4:1-5 กล่ำวว่ำ “ให้ทุกคนถือว่ำเรำเป็ นคนรับใช้ของพระคริ สต์ และเป็ นผูอ้ ำรักขำสิ่ ง
ล้ ำลึกของพระเจ้ำ ฝ่ ำยผูอ้ ำรักขำเหล่ำนั้นต้องเป็ นคนที่ไว้วำงใจได้ทุกคน สำหรับข้ำพเจ้ำ กำรที่ท่ำน
ทั้งหลำยหรื อมนุษย์ผใู ้ ดจะวินิจฉัยตัวข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำถือว่ำเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ถึงแม้ขำ้ พเจ้ำเองก็มิได้
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วินิจฉัยตัวข้ำพเจ้ำ เพรำะข้ำพเจ้ำไม่รู้วำ่ ข้ำพเจ้ำมีควำมผิดสถำนใด ถึงกระนั้นข้ำพเจ้ำก็ไม่พน้ กำร
พิพำกษำท่ำนผูท้ รงพิพำกษำตัวข้ำพเจ้ำคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เหตุฉะนั้นท่ำนอย่ำตัดสิ นสิ่ งใดก่อนที่จะถึง
เวลำ จงคอยจนกว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จมำ พระองค์จะทรงเปิ ดเผยควำมลับที่ซ่อนอยูใ่ นควำมมืด
ให้แจ่มกระจ่ำง และจะทรงเผยควำมในใจของคนทั้งปวงด้วย เมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจำกพระ
เจ้ำตำมสมควร”
เปำโลถูกวิพำกษ์วจิ ำรณ์จำกคริ สตจักรเมืองโคริ นธ์มำกพวกสมำชิกที่นนั่ เปรี ยบเทียบท่ำนกับเป
โตร หรื อ อปอลโล พวกเขำกล่ำวว่ำ เปำโลเขียนจดหมำยเก่งแต่เทศนำน่ำเบื่อ มีกำรตำหนิติเตียนเปำโล
และกำรงำนของท่ำนต่ำง ๆ นำ ๆ เปำโลจึงกล่ำวตอบว่ำ “คำวิพำกษ์วจิ ำรณ์ของพวกคุณไม่
กระทบกระเทือนผมหรอก ใคร ๆ ก็วจิ ำรณ์ผมได้ ผมเองก็ยงั ไม่เคยวิพำกษ์วจิ ำรณ์ตวั เองเลย” คำว่ำ “รู้ ”
ที่อยูใ่ นประโยคที่วำ่ “เพรำะข้ำพเจ้ำไม่รู้วำ่ ข้ำพเจ้ำมีควำมผิดสถำนใด” มีรำกศัพท์เดียวกันกับคำว่ำ
“จิตสานึกผิดชอบ” สิ่ งที่ท่ำนกล่ำวคือ “จิตสำนึกผิดชอบของผมไม่ได้ตำหนิผม กระนั้นก็ไม่ได้แสดงว่ำ
ผมชอบธรรม” กล่ำวคือเป็ นไปได้ที่เรำไม่มีจิตสำนึกผิดชอบที่กล่ำวโทษเรำ แต่เรำยังเป็ นคนผิดอยู่ แต่
สิ่ งที่เปำโลกล่ำวคือ “เมื่อคุณเผชิญกับคำติฉินนิ นทำ และคุณรู ้วำ่ คุณไม่ผดิ จิตสำนึ กผิดชอบของคุณก็
เสริ มกำลังให้แก่คุณ และคุณก็ยนื หยัดอยูไ่ ด้”
หลำยปี มำแล้ว ดร.เอ.ดับบลิว.โทเซอร์ สอนบทเรี ยนที่ดีบทหนึ่งให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ท่ำนกล่ำวว่ำ
“อย่ำกลัวคำวิพำกษ์วจิ ำรณ์ที่มีควำมจริ งใจเลยเพรำะว่ำมันสำมำรถช่วยเหลือบำงคนได้ ถ้ำคนวิจำรณ์เป็ น
ฝ่ ำยผิด ท่ำนจะช่วยเขำได้ แต่ถำ้ เขำเป็ นฝ่ ำยถูก เขำก็ช่วยท่ำนได้” ดังนั้น คำวิพำกษ์วจิ ำรณ์ที่มีควำม
จริ งใจเป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ แต่บ่อยครั้งในกำรทำงำนมีคำวิพำกษ์วจิ ำรณ์ที่ไม่จริ งใจและลอบกัดซึ่ งสิ่ ง
นี้เปำโลกล่ำวว่ำ “ถ้ ำจิตสำนึกผิดชอบของคุณไม่ ตำหนิคุณ คุณก็สำมำรถรั บมันได้ เพรำะว่ ำองค์ พระผู้
เป็ นเจ้ ำทรงสถิตอยู่ด้วยกับคุณ”

ต่ อสู้ คาสอนเท็จ
ด้ำนสุ ดท้ำยที่เรำจะต้องมีปัญญำในกำรใช้จิตสำนึกผิดชอบของเรำขณะที่เรำรับใช้พระเจ้ำของ
เรำก็คือ เรำสำมำรถใช้ในกำรต่อสู ้กบั คำสอนผิด
1 ทิโมธี 1:18,19 กล่ำวว่ำ “ดูก่อนทิโมธี บุตรของข้ำพเจ้ำ คำกำชับนี้ ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้กบั ท่ำน
ตำมคำพยำกรณ์ซ่ ึ งเล็งถึงท่ำน เพื่อข้อควำมเหล่ำนั้นจะเป็ นแรงใจให้ท่ำนสู ้รบได้ดี จงยึดควำมเชื่อไว้
และมีจิตสำนึกว่ำตนชอบ ซึ่ งข้อนี้บำงคนได้ละทิ้งเสี ย ควำมเชื่อของเขำจึงอับปำงลง”
ท่ำนจะต่อสู ้กบั คำสอนผิดได้อย่ำงไร? ก็โดยควำมเชื่อและจิตสำนึกผิดชอบที่ดี ด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้ำและจิตสำนึกผิดชอบที่ดี ศำสนศำสตร์ของเรำจะต้องมีควำมถูกต้อง และกำรดำเนินชีวิตของ
เรำก็ตอ้ งมีควำมถูกต้องด้วย มีบำงคนคิดว่ำเขำสำมำรถทำสงครำมกับมำรร้ำยได้ท้ งั ๆ ที่เขำมีจิตสำนึก
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ผิดชอบที่เลว ข้ำพเจ้ำขอบอกกับท่ำนว่ำเมื่อมำรร้ำยพบกับจิตสำนึกผิดชอบที่เลว มันก็จดั กำรกับผูน้ ้ นั
และยึดเป็ นหัวหำดของมัน มำรซำตำนไม่ชอบอะไรมำกกว่ำกำรที่มนั จะพบกับผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำที่
ไม่ได้ใช้ชีวติ ตรงกับคำเทศนำของเขำ
มันจะให้เขำเทศนำตรำบเท่ำที่เขำไม่ได้ใช้ชีวติ ตำมคำเทศนำ
เท่ำนั้น นี่คือสิ่ งที่เกิดขึ้นกับกษัตริ ยซ์ ำอูล พระองค์เริ่ มค่อย ๆ เคลื่อนห่ำงออกจำกพระคำของพระเจ้ำ
และในที่สุดจบสิ้ นลงด้วยควำมหำยนะอย่ำงน่ำอเน็จอนำจ
มำรร้ำยสำมำรถใช้นกั เทศน์ที่เชื่อถือพระคัมภีร์อย่ำงถูกต้องให้เป็ นเครื่ องมือของมันด้วยกำร
ทำลำยคำพยำนของเขำ
ไม่มีอะไรที่จะบ่อนทำลำยได้มำกกว่ำผูร้ ับใช้ที่ดีของพระเจ้ำร่ วงหล่นจำก
มำตรฐำนที่ดีของชีวติ
จิตสำนึกผิดชอบเป็ นอำวุธที่ทรงพลังในกำรต่อสู ้กบั คำสอนผิด และต่อสู ้ในสงครำมขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
เมื่อไม่นำนมำนี้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนชีวประวัติของมำติน ลูเธอร์ ซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง ท่ำนเป็ นนักปฏิรูปผู ้
ยิง่ ใหญ่ ครั้งหนึ่งเมื่อท่ำนถูกนำขึ้นศำล ท่ำนกล่ำวว่ำ “ดังนั้นนอกเสี ยจำก...ที่ท่ำนจะพิสูจน์จำกพระ
คัมภีร์...หรื อด้วยเหตุผลที่จะแจ้งที่สุด...หรื อจำกข้อพระคัมภีร์ที่ขำ้ พเจ้ำใช้กล่ำวอ้ำง...หรื อชักจูง
จิตสำนึกผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่ผกู มัดอยูก่ บั พระวจนะของพระเจ้ำนี้ ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถและจะไม่ยอม
ถอยหลัง เพรำะไม่เป็ นกำรปลอดภัยเลยที่คริ สเตียนจะกล่ำวสวนทำงกับจิตสำนึกผิดชอบของตน นี่คือ
จุดยืนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะทำเป็ นอย่ำงอื่นไม่ได้ โอ้พระเจ้ำของข้ำพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้ำ
พระองค์ดว้ ยเถิดอำเมน”
ชำยผูน้ ้ ีสำมำรถยืนหยัดต่อสู ้ประชำชำติและผูน้ ำศำสนำทั้งหลำยด้วยควำมอำจหำญได้อย่ำงไร?
เพรำะว่ำท่ำนมีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี เมื่อจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนผูกพันอยูก่ บั พระวจนะของพระเจ้ำ
ท่ำนก็จะสำมำรถต่อสู ้กบั คำสอนผิดอย่ำงอำจหำญ
เรำได้พิจำรณำถึงด้ำนต่ำง ๆ ที่จิตสำนึกผิดชอบของเรำมีควำมสำคัญอย่ำงไร ถ้ำเรำจะนำคน
มำถึงพระเจ้ำ จิตสำนึกผิดชอบของเรำจะยืนยันกับเรำว่ำเรำมีภำระและสนใจในชีวติ ของผูค้ น เรำไม่
เพียงแต่ออกไปนำวิญญำณและนับจำนวนเท่ำนั้น ถ้ำเรำจะวำงแผนในกำรทำงำน จิตสำนึกผิดชอบของ
เรำจะต้องเป็ นพยำนกับเรำว่ำ เรำไม่ได้ทำเพื่อยกตัวเอง และหำผลประโยชน์ใส่ ตวั ถ้ำเรำจะรับใช้สั่ง
สอนพระวจนะของพระเจ้ำ จิตสำนึกผิดชอบของเรำจะต้องเป็ นพยำนกับเรำว่ำ เรำไม่ได้บิดเบือนพระ
วจนะของพระเจ้ำ หรื อใช้อย่ำงผิด ๆ ในทำงหลอกลวง ขณะที่เรำถูกวิพำกษ์วจิ ำรณ์ (ซึ่ งก็เป็ นเรื่ อง
ธรรมดำสำหรับเรำทุกคน) เรำก็ตอ้ งแน่ใจว่ำ จิตสำนึกผิดชอบของเรำสะอำด ไม่มีควำมมัวหมองใด ๆ
ถ้ำคำวิจำรณ์ถูกต้องมันก็เป็ นประโยชน์ต่อเรำและช่วยเรำ แต่ถำ้ มันเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง มันก็ไม่กระทบ
เรำ จิตสำนึกผิดชอบของเรำเป็ นพยำนกับเรำว่ำ เรำรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ สุ ดท้ำย เมื่อเรำทำ
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สงครำมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและต่อสู ้กบั คำสอนผิด จิตสำนึกผิดชอบของเรำก็จะเป็ นอำวุธที่มีพลังที่
จะให้ชยั ชนะแก่เรำ
จิตสานึกผิดชอบของท่านอยู่ในสภาพอย่ างไรทุกวันนี?้ จะไม่ เป็ นการดีสาหรับพวกเราทุกคน
ดอกหรือทีจ่ ะพบกับองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราและสารวจดูว่าเรามีจิตสานึกผิดชอบทีด่ ีอยู่ ปราศจากสิ่ ง
ผิด หรือมีจิตสานึกผิดชอบทีบ่ ริสุทธิ์หรือไม่ ? ถ้ าเรามีจิตสานึกผิดชอบทีด่ ี เราก็สามารถรับใช้ พระเจ้ า
อย่างมีประสิ ทธิภาพเพือ่ ถวายเกียรติแด่ พระองค์
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บทที่ 8 จิตสานึกผิดชอบและรัฐบาล
ในฐำนะคริ สเตียน เรำเป็ นพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์ แต่เรำก็ยงั เป็ นพลเมืองของประเทศของ
เรำในโลกนี้ดว้ ย เรำอำจเป็ นผูส้ ัญจรไปมำและเป็ นแขกแปลกหน้ำในโลกนี้ แต่เรำก็ยงั ต้องเกี่ยวข้องกับ
ผูค้ นรอบตัวเรำ และกับรัฐบำลที่ปกครองเรำอยู่
พระคัมภีร์บทที่เป็ นอมตะในเรื่ องนี้ คือโรม บทที่ 13 ที่กล่ำวกับเรำว่ำ “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้
บังคับของผู้ที่มีอำนำจปกครอง เพรำะว่ ำไม่ มีอำนำจใดเลยที่มิได้ มำจำกพระเจ้ ำ และผู้ที่ทรงอำนำจนั้น
พระเจ้ ำทรงแต่ งตั้งขึน้ ” (ข้อ 1) เปำโลระบุในที่น้ ี วำ่ พระเจ้ำเองทรงเป็ นผูส้ ถำปนำกำรปกครองเหล่ำนี้ข้ ึน
และยังกล่ำวถึงเหตุผลต่อไปอีกถึงสี่ ประกำรว่ำเหตุใดเรำจึงควรเชื่ อฟังกฎหมำยบ้ำนเมืองคือ
เพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษ (ข้อ 1-4) เพื่อเห็นแก่จิตสำนึกผิดชอบของเรำ (ข้อ 5-7) เพื่อเห็นแก่ควำมรัก
เพรำะควำมรักก็ทำให้กฎหมำย หรื อบัญญัติครบถ้วน (ข้อ 8-10) และเพรำะเห็นแก่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำ
เพรำะกำรเสด็จมำของพระองค์น้ นั ใกล้เข้ำมำแล้ว (ข้อ 11-14)
ข้ำพเจ้ำขอเน้นอยูใ่ นข้อ 5 นี้ ที่วำ่ เรำควรอยูใ่ ต้กฎหมำยบ้ำนเมืองเพรำะเห็นแก่จิตสำนึกผิดชอบ
ของเรำ เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องเสมอหรื อไม่สำหรับคริ สเตียนของเรำที่จะไม่เชื่อฟังกฎหมำยบ้ำนเมือง เพรำะ
เห็นแก่จิตสำนึกผิดชอบของเรำ? คำตอบก็คือ “ใช่” แต่เรำต้องควรระมัดระวังอย่ำงยิง่ กับกำรกระทำ
เช่นนี้ กำรไม่เชื่ อฟังกฎหมำยของคริ สเตียนนั้นมี แต่เรำในฐำนะคริ สเตียนต้องระวังว่ำจะปฏิบตั ิอย่ำงไร
ในด้ำนนี้

ตัวอย่ างในจากพระคัมภีร์
ให้เรำเริ่ มต้นด้วยตัวอย่ำงบำงตัวอย่ำงจำกพระคัมภีร์ที่กล่ำวถึงกำรละเมิดกฎหมำยแต่ก็ยงั เป็ นผู ้
ที่เคำรพกฎหมำยอยู่
หญิงผดุงครรภ์ ชาวฮีบรู และพ่ อแม่ ของโมเสส
ตำมพระคัมภีร์ อพยพ 1 มีหญิงผดุงครรภ์ชำวฮีบรู บำงคนได้รับบัญชำจำกฟำโรห์ให้ฆ่ำทำรก
เพศชำยทุกคนเมื่อไปทำคลอดให้กบั ชำวยิว พวกเขำไม่ยอมทำตำม และเมื่อผลปรำกฏออกมำพวกเขำ
ต้องมีคำตอบ พวกเขำฝ่ ำฝื นกฎหมำยบ้ำนเมือง ขณะเดียวกันกับที่พวกเขำเคำรพกฎหมำยบ้ำนเมืองพวก
เขำก็ขดั ขืนต่อสิ่ งที่พวกเขำคิดว่ำเป็ นกฎหมำยที่ผิดพ่อแม่ของโมเสสก็อยูใ่ นทำนองเดียวกัน (ดู ฮีบรู
11:23)
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ดาเนียลกับเพือ่ น
ตำมที่เรำอ่ำนพบใน ดำเนียล 1 ดำเนียลและเพื่อน ๆ ปฏิเสธอำหำรที่นำมำให้ ข้ำพเจ้ำชอบ
วิธีกำรที่นิ่มนวลของพวกเขำในกำรแก้ปัญหำ ดำเนียลไม่ได้ทำตัวเป็ นคนเจ้ำปั ญหำและก็ไม่ได้พยำยำม
ที่จะทำให้ผทู้ ี่รับผิดชอบต้องเสี ยหน้ำ ตรงกันข้ำม ดำเนียลพยำยำมอย่ำงมำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ในกำรอยู่
อย่ำงสงบสุ ขกับทุกคน ท่ำนปฏิเสธอำหำรที่ได้ถวำยแก่รูปเคำรพแล้ว อำหำรที่ไม่ผำ่ นพิธีกรรมพวกเขำ
รับประทำนได้ท่ำนขัดขืนคำสั่ง แต่ก็ยงั เคำรพกฎหมำยของรัฐบำล
ในดำเนียลบทที่ 6 เรำอ่ำนพบว่ำมีกำรตรำกฎหมำยห้ำมผูค้ นอธิ ษฐำนขอต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดยกเว้นขอ
ต่อกษัตริ ยเ์ ท่ำนั้นเป็ นเวลำ 30 วัน แน่นอน ดำเนียลทำผิดกฎหมำยนี้ ท่ำนยังอธิ ษฐำนตำมเวลำปกติของ
ท่ำน ท่ำนถูกจับและถูกโยนลงในถ้ ำสิ งโต แต่พระเจ้ำก็ได้ทรงช่วยกูท้ ่ำนออกจำกถ้ ำสิ งห์ และพระนำม
ของพระองค์ก็เลื่องลือไปเพรำะชีวติ ของท่ำน ดำเนียลเคำรพกฎหมำย แต่ก็ไม่ยอมทำตำมกฎหมำยที่ท่ำน
รู ้วำ่ เป็ นกฎกหมำยที่ผดิ
เยเรมีย์
เมื่อท่ำนอ่ำนหนังสื อเยเรมีย ์ ท่ำนจะพบว่ำผูเ้ ผยพระวจนะผูน้ ้ ีทำผิดกฎหมำยเป็ นประจำ เช่น
ท่ำนกล่ำวว่ำบ้ำนเมืองของท่ำนควรที่จะยอมจำนนต่อบำบิโลน
ผูค้ นพำกันกล่ำวว่ำท่ำนเป็ นกบฎต่อ
ประเทศของท่ำน ลองจินตนำกำรดูวำ่ กำรยอมจำนนต่อบำบิโลนจะเป็ นอย่ำงไร แต่สิ่งที่ท่ำนพูดไปนั้น
เป็ นถ้อยคำที่มำจำกพระเจ้ำ เยเรมียจ์ ึงต้องเดินสวนทำงกับนักกำรเมืองในสมัยของท่ำน ท่ำนปฏิเสธที่จะ
เห็นด้วยกับนักกำรเมืองในเวลำนั้นต่อกำรที่จะเป็ นพันธมิตรกับผูท้ ี่ไม่สำมำรถช่วยกษัตริ ยข์ องตนให้พน้
จำกปัญหำกำรเมืองในเวลำนั้นได้ ท่ำนจึงเป็ นเหมือนกับคนทรยศในเวลำนั้น ท่ำนจึงถูกจับขังไว้ในคุก
แต่ท่ำนก็ยงั เป็ นคนที่ยนื ยันถึงควำมจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
เปโตรและบรรดาอัครทูต
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำตัวอย่ำงที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่เห็นจะไม่มีตวั อย่ำงใดเกินเรื่ องของเปโตร
และอัครทูตคนอื่น ๆ ในกิจกำรบทที่ 4 พวกเขำถูกจับกุม และต้องยืนอยูแ่ ละให้กำรต่อหน้ำสภำแซน
เฮดรี น “ฝ่ ำยเปโตรกับยอห์นตอบเขำว่ำ จำเพำะพระพักตร์ พระเจ้ำข้ำพเจ้ำควรจะเชื่อฟังท่ำน หรื อควรจะ
เชื่อฟังพระเจ้ำของท่ำนทั้งหลำยพิจำรณำดูซ่ ึ งข้ำพเจ้ำจะไม่พดู ตำมที่เห็นและได้ยนิ นั้นก็ไม่ได้” (ข้อ 1920) “ฝ่ ำยเปโตรกับอัครทูตอื่น ๆ ตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ำยิง่ กว่ำเชื่อฟังมนุษย์” (กิจกำร
5:29) พวกเขำมีควำมเคำรพต่อกฎหมำยบ้ำนเมือง แต่ไม่เชื่ อฟังคำสั่งบำงอย่ำง
มีตวั อย่ำงต่ำง ๆ จำกพระคัมภีร์ที่ทำให้สิ่งที่เรำทรำบกันทุกวันนี้วำ่ เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่เชื่อฟัง
กฎหมำยบ้ำนเมือง ซึ่ งมีศพั ท์พิเศษที่เรี ยกว่ำ “Civil disobedience” ในบทควำมซึ่ งเขียนขึ้นโดยนักธรรม
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ชำตินิยมชำวอเมริ กำชื่อ เฮนรี่ เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau) ชำวอเมริ กำผูน้ ้ ีไม่ยอมเสี ยภำษี
เลือกตั้งเพรำะไม่สนับสนุนสงครำมเม็กซิ กนั ผลก็คือถูกจำคุกหนึ่งคืนที่เมืองคอนคอร์ ด รัฐแมนซำชู
เซ็ทส์ ท่ำนก็เลยเริ่ มต้นสิ่ งที่เรี ยกว่ำ Civil disobedience หรื อกำรไม่ยอมเชื่ อฟังกฎหมำยบ้ำนเมืองนี้ เมื่อ
คำนธี อ่ำนพบบทควำมของเขำก็นำวิธีกำรดังกล่ำวไปใช้ปลดออกประเทศอินเดียของตน นักสิ ทธิ
มนุษยชนหลำยคนในปั จจุบนั ก็ทำตำมหลักกำรของธอโรนี้เหมือนกัน

หลักการทีน่ ่ าติดตาม
จำกตัวอย่ำงต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำเรำจะรวบรวมหลักกำรต่ำง ๆ สำหรับกำรนำมำใช้ กำรรู้ถึง
หลักกำรเหล่ำนี้เป็ นสิ่ งที่สำคัญมำก
ครอบครองทั้งหมด
ถ้ำท่ำนจะติดตำมหลักกำรไม่ยอมเชื่อฟังกฎหมำยบ้ำนเมืองนี้ขอให้แน่ใจว่ำจิตสำนึกผิดชอบ
ของท่ำนครอบครองทุกส่ วนในชีวติ ของท่ำน ไม่ใช่เพียงในด้ำนหนึ่งด้ำนใดเท่ำนั้น
ข้ำพเจ้ำอ่ำนพบเรื่ องรำวของพวกนักศึกษำในมหำวิทยำลัยที่ปฏิเสธ ไม่ยอมเข้ำรับรำชกำรทหำร
เพรำะเหตุผลที่วำ่ ขัดต่อจิตสำนึกผิดชอบของตน แต่จิตสำนึกผิดชอบของพวกเขำไม่รู้สึกอะไรเมื่อพวก
เขำเมำเหล้ำ ขับรถเร็ วเกินพิกดั และเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเมื่อพวกเขำโกงข้อสอบ ข้ำพเจ้ำเคยได้ยนิ ว่ำมีบำง
ขณะที่จิตสำนึกผิดชอบของบำงคนจะไวต่อเรื่ องสงครำมเป็ นอย่ำงยิง่
แต่ไม่มีควำมไวในเรื่ องอื่นเลย
แม้แต่เรื่ องเดียว
ดังนั้น หลักประกำรที่หนึ่งก็คือ จิตสำนึกผิดชอบจะต้องครอบครองถึงทุก ๆ ด้ำน ถ้ำเรำจะไม่
ยอมเชื่อฟังกฎหมำยโดยอ้ำงจิตสำนึกผิดชอบ ถ้ำข้ำพเจ้ำเห็นบำงคนที่ใช้ชีวติ อย่ำงถูกต้อง ยำเกรงพระ
เจ้ำ และมีจิตสำนึกผิดชอบนำชีวติ ประจำวันของเขำ และเมื่อคนผูน้ ้ ีปฏิเสธไม่ยอมไปสงครำม ข้ำพเจ้ำจะ
ยอมรับกำรปฏิเสธของเขำ ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำกำรไปสงครำมนั้นเป็ นสิ่ งที่ขดั กับจิตสำนึกผิดชอบของเขำจริ ง
ๆ และเขำก็มีควำมจริ งใจในเรื่ องดังกล่ำว
ท่ำนอำจสนใจว่ำนักเทศน์ผยู ้ งิ่ ใหญ่อย่ำง ดี.แอล.มูด้ ี อำจเป็ นผูท้ ี่ฝ่ำฝื นกฎหมำยเพรำะจิตสำนึก
ผิดชอบของตนได้ ท่ำนได้กล่ำวว่ำ ท่ำนไม่สำมำรถถือปื นได้ มีผคู ้ นจำนวนมำกมำยที่ไม่ยอมเข้ำสงครำม
เพรำะจิตสำนึกผิดชอบของตน แต่เขำสำมำรถช่วยเหลือในทำงอื่นได้ เช่นช่วยในโรงพยำบำลได้ แต่
ไม่ใช่กำรถืออำวุธ
ถ้ำจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนครอบครองทุกส่ วนในชีวติ ของท่ำน และท่ำนเสำะหำหนทำงที่จะ
ถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำ นัน่ แหละ ท่ำนจึงจะเหมำะสมที่จะเป็ นผูฝ้ ่ ำฝื นกฎหมำยเพรำะเหตุจิตสำนึก
ผิดชอบของท่ำนได้
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ความเชื่อถือในพระคัมภีร์
ประกำรที่สอง กำรไม่เชื่อฟังของท่ำนจะต้องมีรำกฐำนที่มำจำกพระคัมภีร์ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง กำร
ไม่เชื่อฟังกฎหมำยบ้ำนเมืองของท่ำนจะต้องเกิดจำกกำรเลือกเชื่อฟังกฎหมำยของพระเจ้ำมำกกว่ำ พวก
ผดุงครรภ์รู้วำ่ กำรฆ่ำทำรกนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นพวกเขำจึงเลือกเชื่อฟังพระเจ้ำมำกกว่ำมนุษย์
ดำเนียลทรำบว่ำตนไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่เป็ นของต้องห้ำมสำหรับพวกยิว และท่ำนทรำบว่ำ
ท่ำนจะอธิ ษฐำนต่อมนุษย์แทนพระเจ้ำไม่ได้ พระคำของพระเจ้ำตรัสไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกำรกรำบไหว้รูป
เคำรพเป็ นสิ่ งที่ผดิ ชำยหนุ่มทั้งสำมที่ถูกโยนลงในเตำไฟทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำกำรกรำบไหว้รูปเคำรพ
เป็ นสิ่ งที่ผดิ
พวกอัครทูตได้รับพระบัญชำให้เทศนำ เริ่ มต้นตั้งแต่ในกรุ งเยรู ซำเล็ม พวกเขำมีสิทธิ อำนำจ
อย่ำงเฉพำะเจำะจงสำหรับสิ่ งที่เขำเชื่อถือ
มีบำงด้ำนในกฎหมำยบ้ำนเมืองและกำรเมืองที่คนที่รักพระเจ้ำไม่เห็นพ้องต้องกัน ขออย่ำให้
เรื่ องที่แตกต่ำงกันทำงควำมคิดเช่นนี้ เป็ นอุปสรรค์ต่อควำมสำมัคคีธรรมคริ สเตียนหรื อเรื่ องรำวฝ่ ำย
วิญญำณ ถ้ำท่ำนมีหลักในพระคัมภีร์ตำมจุดยืนที่ท่ำนเชื่ อถือก็จงยืดถือไว้ให้มนั่ เถิด แต่อย่ำยัดเยียด
ควำมคิดของท่ำนให้กบั คนอื่นเลย เพรำะคนที่รักพระเจ้ำคนอื่น ๆ อำจไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของท่ำนก็ได้
แต่ในเรื่ องทัว่ ๆ ไปหลำยอย่ำงในชีวติ ที่พระคำของพระเจ้ำกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนและเจำะจง เช่น อย่ำฆ่ำ
คน อย่ำลักขโมย หรื ออย่ำกรำบไหว้รูปเคำรพ เป็ นต้น
สุ ภาพ
กำรที่จะไม่ยอมทำตำมกฎหมำยเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกำรควำมกล้ำหำญอย่ำงมำกทีเดียว แต่ให้แน่ใจว่ำ
ให้ท่ำนใช้ควำมกล้ำของท่ำนด้วยควำมสุ ภำพ ข้ำพเจ้ำรู ้สึกประทับใจในแต่ละคนที่เรำพบในพระคัมภีร์
ว่ำเมื่อพวกเขำปฏิเสธที่จะเชื่อฟังกฎหมำยของบ้ำนเมืองพวกเขำแสดงควำมสุ ภำพ อ่อนน้อมและควำม
รัก พวกเขำไม่ได้ทำตนเป็ นคนขวำงโลก หรื อเหมือนกับทหำรที่มีแต่ควำมกระด้ำง แต่พวกเขำทำ
ตรงกันข้ำมกับที่กล่ำวมำ
พวกเขำยอมสละและให้ควำมร่ วมมือจนถึงที่สุดอย่ำงมีควำมนับถือผูท้ ี่มี
อำนำจ ดังนั้นจึงเป็ นไปได้ที่เรำจะเป็ นผูท้ ี่เคำรพผูม้ ีอำนำจแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ
ของกฎหมำย และเป็ นไปได้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำแต่ขณะเดียวกันต้องขัดขืนมนุษย์
ดำเนียลอำจทำให้ผคู ้ ุมตกอยูใ่ นปั ญหำก็ได้ แต่แทนที่จะทำอย่ำงนั้น ท่ำนกล่ำวกับเขำว่ำ “ขอ
ลองดูพวกผมสักสิ บวันก่อนและถ้ำไม่เกิดผลก็ค่อยหำวิธีใหม่ก็แล้วกัน” ดำเนียลไม่มีสิทธิ์ ที่จะก่อปั ญหำ
ให้กบั ผูค้ ุม และท่ำนก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะก่อปั ญหำให้กบั ใครเพรำะเหตุจิตสำนึกผิดชอบของท่ำนเหมือนกัน
เรำจะต้องเคำรพจิตสำนึกผิดชอบของคนอื่นด้วย
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ข้ำพเจ้ำคิดว่ำนี่เป็ นเหตุให้เปำโลเขียนสนับสนุนให้อธิ ษฐำนเผือ่ ผูค้ รอบครองที่วำ่ “เหตุฉะนั้น
ก่อนสิ่ งอื่นใด ข้ำพเจ้ำขอร้องท่ำนทั้งหลำยให้วงิ วอนอธิ ษฐำนทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง
เพื่อกษัตริ ยท์ ้ งั หลำยและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสู ง เพื่อเรำจะได้ดำเนิ นชีวติ อย่ำงเงียบ ๆ และสงบสุ ข
ในทำงธรรมและอย่ำงนอบน้อม” (1 ทิโมธี 2:1,2)
โอกาสในการเป็ นพยาน
ถ้ำท่ำนมีโอกำสที่จะฝ่ ำฝื นกฎหมำยเพรำะจิตสำนึกผิดชอบของท่ำน ขอให้แน่ใจว่ำจะมีโอกำส
เป็ นพยำนถึงควำมเชื่ อของท่ำนด้วย เรื่ องนี้สำคัญมำก คือไม่เพียงแต่วำ่ เรำจะคัดค้ำนกฎหมำยที่ไม่ดี
เท่ำนั้น แต่เรำเสำะหำหนทำงที่จะถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำของเรำ ทุกสิ่ งที่เรำทำในฐำนะคริ สเตียนมี
ผลกระทบต่อทัศนะของผูค้ นต่อพระคัมภีร์ และกระทบต่อทัศนะของผูค้ นต่อคริ สเตียนรวมทั้งกระทบ
ต่อพระกิตติคุณในภำพรวมด้วย ข้ำพเจ้ำจะต้องถำมตัวเองว่ำ “เมื่อข้ ำพเจ้ ำเสร็ จสิ ้นกำรต่ อสู้นีล้ ง มันจะ
เป็ นกำรง่ ำยขึน้ ที่ผ้ คู นจะเข้ ำถึงพระเยซูคริ สต์ เจ้ ำไหม? จะเป็ นพยำนต่อพวกเขำง่ำยขึ้นไหม? และพระเจ้ำ
จะได้รับพระเกียรติไหม?”
ทิตสั 3:1,2 กล่ำวว่ำ “จงเตือนเขำให้นอบน้อมต่อเจ้ำบ้ำนผ่ำนเมือง ให้เชื่ อฟังและพร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิงำนสัมมำอำชีพใด ๆ อย่ำให้เขำว่ำร้ำยผูใ้ ด อย่ำให้เป็ นคนมักทะเลำะวิวำทกันแต่ให้เป็ นคนสุ ภำพ
แสดงอัธยำศัยไมตรี อนั ดีงำม” ข้อควำมนี้ทำได้ไม่ง่ำยเลย แต่ไม่ยำกที่จะเข้ำใจเหมือนกัน เมื่อผูท้ ี่กล่ำว
อ้ำงว่ำฝ่ ำฝื นกฎหมำยเพรำะจิตสำนึกผิดชอบของตนเริ่ มต่อสู ้ดว้ ยควำมดุเดือดเผ็ดร้อน ลอบกัดและเห็น
แก่ตวั ข้ำพเจ้ำก็รู้สึกว่ำเชื่ อยำกว่ำเขำมีจิตสำนึกผิดชอบที่บริ สุทธิ์ หมดจด ดังนั้นเรำจึงควรหำโอกำสใน
กำรเป็ นพยำนในเหตุกำรณ์เหล่ำนี้
พวกผดุงครรภ์ของชำวยิวเหล่ำนั้นนำกำรถวำยพระเกียรติมำสู่ พระเจ้ำ ดำเนียลก็นำพระเกียรติ
มำสู่ พระเจ้ำ พวกอัครทูตก็ได้ถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำ ผูค้ นก็ได้รับควำมรอดเพรำะท่ำทีและกำร
แสดงออกของพวกเขำ ข้ำพเจ้ำเกรงว่ำ ผูท้ ี่ฝ่ำฝื นกฎหมำยเพรำะจิตสำนึกผิดชอบบำงรำยเป็ นเพียงกำร
แสดงออกของควำมเห็นแก่ตวั ของเขำให้ปรำกฏเท่ำนั้น เขำเพียงอำจไม่ชอบรัฐบำล และเขำก็เอำ
จิตสำนึกผิดชอบของเขำมำอ้ำงเพื่อปกปิ ดควำมหลอกลวงของตนเอำไว้เท่ำนั้น
ตัวอย่างของพระคริสต์
จงตำมแบบอย่ำงของพระคริ สต์ 1 เปโตร 2:13-15 เปโตรกล่ำวอย่ำงชัดเจนถึงควำมถ่อม
พระองค์และควำมสุ ภำพของพระเยซูคริ สต์ไว้ โดยที่พระองค์ทรงยอมให้ถูกกระทำอย่ำงป่ ำเถื่อน และ
พระองค์ก็ทรงทนเอำเพรำะเห็นแก่จิตสำนึกผิดชอบ เปโตรกล่ำวว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงยอมฟังกำรบังคับ
บัญชำที่มนุษย์ต้ งั ไว้ทุกอย่ำง เพรำะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำไม่วำ่ ผูน้ ้ นั จะเป็ นมหำจักรพรรดิผมู ้ ีอำนำจ
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ยิง่
หรื อจะเป็ นเจ้ำเมืองผูท้ ี่ได้รับคำสั่งจำกมหำจักรพรรดิ ให้ลงโทษผูก้ ระทำชัว่ และยกย่องคนที่
ประพฤติดี เพรำะเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ำที่จะให้ท่ำนทั้งหลำยระงับควำมโง่ของคนโฉดเขลำด้วย
กำรประพฤติดี” เรำไม่ควรที่จะเป็ นคนปำกมำก และชูกำปั้ นต่อสู ้แต่เรำควรตำมรอยพระบำทของพระ
เยซูคริ สต์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำสู ญเสี ยสิ ทธิทำงกฎหมำยทุกอย่ำง เฮโรดไม่ได้ช่วยพระองค์ ปี ลำติก็
ไม่ได้ช่วยพระองค์ ยิง่ พวกปุโรหิ ตยิวด้วยกันก็ไม่ได้ช่วยพระองค์เลย พระองค์ทำงต้องผ่ำนศำลสถิต
ยุติธรรมถึงสำมศำล ของเฮโรด ของปี ลำตและศำลแซนเฮดรี น พระองค์ทรงสู ญเสี ยสิ ทธิ ทุกอย่ำง
กระนั้นพระองค์ยงั ทรงยอมเชื่อฟังพระบิดำด้วยควำมถ่อมพระองค์เรำจึงควรตำมรอยพระบำทของ
พระองค์
พันธกรณีและการสร้ างสั นติ
ข้ำพเจ้ำขอสรุ ปในสองประกำรดังต่อไปนี้คือ ประกำรแรกเรำควรที่จะต้องคืนให้กบั ซี ซำร์ ใน
ของซึ่งเป็ นของซีซำร์ (มัทธิว 22:15-22) เรำมีพนั ธกรณี บำงอย่ำงที่ตอ้ งทำ ข้ำพเจ้ำชื่ นชอบในกำรป้ องกัน
ภัยของตำรวจและพนักงำนดับเพลิง ชื่นชอบกับถนนที่ขำ้ พเจ้ำใช้ กับเทศบำลท้องถิ่น ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึง
ควรมีส่วนในกำรแบ่งปั นควำมรับผิดชอบด้วย สิ่ งที่เรำควรให้แก่ซีซำร์ เรำจงให้แก่ซีซำร์ และสิ่ งที่ควร
ถวำยแด่พระเจ้ำจงถวำยแด่พระเจ้ำ และเมื่อทั้งสองมีควำมขัดแย้งกันเรำจะต้องเลือกเอำพระเจ้ำก่อน แต่
จงแน่ใจว่ำจะทำลงไปตำมวิธีของพระเจ้ำ และมีรำกฐำนอยูบ่ นพระวจนะของพระองค์
ประกำรที่สอง โรม 12:18 กล่ำวว่ำ “ถ้ ำเป็ นได้ คื อเรื่ องที่ ขึน้ อยู่กับท่ ำน จงอยู่อย่ ำงสงบสุขกับ
ทุกคน” บำงครั้งก็เป็ นไปไม่ได้ที่จะทำอย่ำงนั้น แต่ถำ้ เป็ นไปได้ เรำจะต้องสร้ำงสันติขำ้ พเจ้ำคิดว่ำ
เปำโลเสนอใน โรม 12:18 ว่ำ ก่อนที่จะประกำศสงครำม จงพยำยำมสร้ำงสันติเสี ยก่อน สิ่ งนี้ เป็ นสิ่ งที่
ดำเนียลทำ เป็ นสิ่ งที่เปำโลทำ แต่ถำ้ คนอื่นประกำศสงครำมเรำก็ช่วยอะไรไม่ได้
เราจะต้ องเชื่ อฟังพระเจ้ ามากกว่ ามนุษย์ แต่ ขอให้ ระวังให้ ดีว่าการเชื่ อฟังพระเจ้ านั้นจะต้ อง
ถวายพระเกียรติแด่ พระองค์ ด้วย เและเมื่อเราจะต้ องฝ่ าฝื นฎกหมายเพราะจิตสานึกผิดชอบของเรา พระ
เจ้ าจะได้ รับพระเกียรติ
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ท่านไม่ สามารถหลีกหนี
ท่ านจะต้ องอยู่กบั จิตสานึกผิดชอบของท่ าน
ท่านอาจจะโต้ แย้งกับมัน
ท่านอาจทาให้ จิตสานึกผิดชอบของท่านมัวหมอง
หรือทาให้ จิตสานึกผิดชอบของท่านแข็งกระด้ างได้
แต่ ท่านไม่ สามารถขจัดออกไปจากตัวท่านได้ เลย
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