ต่ อสู้ กบั ความอับอายจากจุดตา่ สุ ดของชีวติ สู่
สภาพเดิม
เขียนโดย ดอน ครอสแลนด์
แปลโดย ปฏิมา คงสื บชาติ
ศิษยาภิบาลที่นงั่ อยูต่ ่อหน้าผมรู ้สึกผิด หน้าของเขาซี ดเป็ นไก่ตม้ เพราะความกลัว เขาถูกเปิ ดโปง
เรื่ องที่เขาเป็ นชูแ้ ละเขาเดินทางมาไกลเพื่อมาขอคาแนะนาจากผม
เขาเริ่ มพูดว่า “ชีวติ ของผมตอนนี้เหมือนอยูใ่ นนรกทั้งเป็ น ผมรู ้วา่ คุณต้องคิดว่าผมแย่มาก”
ผมฟังเขาเล่าเรื่ องราวของเขาความรู ้สึกผิดและความรู ้สึกเจ็บปวดหลัง่ ไหลออกมา เขาพูดแล้ว
พูดอีกว่า “ผมรู ้วา่ คุณต้องคิดว่าผมแย่มาก”
แต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย ผมรู ้วา่ การล่วงประเวณี การหลอกลวง และความหยิง่ เป็ นบาป
ร้ายแรง แต่ผมก็รู้ดว้ ยว่าศิษยาภิบาลคนนี้เป็ นคนมีคุณธรรมพอสมควร ผมคิดว่าบางทีถา้ ผมอธิ ษฐานเผื่อ
เขาด้วยถ้อยคาแห่งสติปัญญา ผูช้ ายคนนี้อาจจะฟื้ นตัวและมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับครอบครัวได้อีก
ครั้ง บางทีเขาอาจจะค่อย ๆ กลับเข้าสู่ พนั ธกิจได้อีก
ช่วยไม่ได้ที่ผมกลับไปคิดถึงเมื่อห้าปี ที่แล้วตอนที่ผมถูกเปิ ดโปงเรื่ องความบาปของผมเอง ผม
จาได้วา่ ผมรู ้สึกอับอายและกลัว ครอบครัวและคริ สตจักรของผมต้องเจ็บปวดเพราะความผิดของผมเอง
กระนั้นผูน้ าคริ สเตียนหลายคนก็ใช้เวลาหลายปี เพื่อฟูมฟักผมและให้โอกาสผมตั้งตัวใหม่อีก
ครั้ง ดังนั้น ผมจึงเล้าโลมจิตใจของคนอื่นเหมือนที่ผมได้รับการเล้าโลมใจมาแล้ว เป็ นการตอบแทน (2
โคริ นธ์ 1:4)
ศิษยาภิบาลนี้เล่าเรื่ องของเขาต่อไปอย่างลังเล บางครั้งเขามองมาที่ผมเหมือนกับขอความมัน่ ใจ
และขอความหวัง ผมรู ้สึกได้ทนั ทีวา่ เขาเล่าแบบออม ๆ คือเล่าความจริ งเพียงบางส่ วนเท่านั้นผมเข้าใจดี
เขากลัวและไม่กล้าเสี่ ยงเพราะอาจจะต้องอับอายมากขึ้นอีก
บางคนอาจจะบอกว่าผมควรหยุดการช่วยเหลือคนที่ไม่เล่าความจริ งทั้งหมดทันที เพราะเราควร
จะช่วยผูน้ าที่ทาผิดแล้วรู ้สึกผิดและตั้งอกตั้งใจจะกลับใจ 100 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น แต่ผมไม่เชื่อว่านัน่ เป็ น
วิธีที่พระคัมภีร์สอนให้เราทาในคาอุปมาเรื่ องบุตรน้อยหลงหาย บิดาวิง่ มาหาลูกทั้ง ๆ ที่ท่าทีในใจของ
บุตรน้อยที่กลับมาบ้านคือมาหาอาหารรับประทานเราเองต้องดูวา่ คนที่หลงทาผิดไปกลับใจจริ งหรื อไม่
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ถึงแม้วา่ เขาจะไม่ได้กลับใจแบบเต็มร้อย เราควรวิง่ ไปหาพี่นอ้ งในพระคริ สต์ที่หลงไป โดยหวังว่าจะ
ช่วยเขาให้กลับใจแบบเต็มร้อยจริ ง ๆ และโดยของประทานในการสังเกตวิญญาณเราจะสามารถเห็น
ความแตกต่างระหว่างจิตใจที่ไม่กลับใจของกษัตริ ยซ์ าอูลกับจิตใจที่ต้ งั ใจกระทาตามน้ าพระทัยพระ
เจ้าของกษัตริ ยด์ าวิดและเห็นความแตกต่างของการกลับใจอย่างไม่เต็มร้อย ซึ่ งเป็ นความเห็นแก่ตวั และ
จะไม่นาคนนั้นกลับไปสู่ สภาพเดิมกับการกลับใจอย่างแท้จริ งจากวิญญาณที่แตกสลายซึ่ งสามารถกลับ
ไปสู่ สภาพดีดงั เดิมได้
หลายครั้งผูน้ าที่หลงทาผิดไปสารภาพความผิดของเขาเพียงบางส่ วนเมื่อข้อมูลบางส่ วนเกี่ยวกับ
ความผิดบาปของเขาปรากฏขึ้น แต่เขาถูกบังคับให้ยอมรับความผิดทั้งหมด จะทาให้เขากลับสู่ สภาพเดิม
ได้ยากขึ้น และทาให้ครอบครัวและคริ สตจักรของเขาไม่ไว้วางใจเขา และรู ้สึกเจ็บปวด ทาไมเขาถึงไม่
เล่าความจริ งทั้งหมด เราจะช่วยเขาได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่เรารู ้วา่ เขาไม่ได้เล่าความจริ งทั้งหมด
พระคัมภีร์พดู ชัดเจนเรื่ องการสารภาพอย่างเหมาะสม (1 ยอห์น 1:5-10) และเรื่ องการนาเอาจุดที่
มืดมนของเราเข้าสู่ ความสว่าง (เอเฟซัส 5:1-13) ขั้นตอนที่เจ็บปวดที่สุดของกระบวนการกลับสู่ สภาพ
เดิมคือ การก้าวออกจากสภาวะปฏิเสธและแบ่งปั นเรื่ องความบาปของเรากับผูน้ าฝ่ ายวิญญาณที่ตอ้ งการ
จะช่วยเรา ระบบในร่ างกายของเรามักสัง่ ให้เราปกป้ องความผิดของเราไว้ เราอาจจะสารภาพบางส่ วน
ในตอนแรก กระบวนการปลดเปลื้องความหลอกลวงมักจะใช้เวลาเสมอ
ทาไม เหตุผลของคาถามนี้เป็ นเหตุผลเดียวกับที่อาดัมและเอวาซ่อนตัวจากพระเจ้า นัน่ ก็คือ
ความอับอายและความกลัว (ปฐมกาล 3:10)
เปาโลกล่าวถึงเรื่ องนี้ต่อไปว่า “เราได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ ที่น่าอับอายไปหมดสิ้ นแล้ว เราไม่
ทากลอุบายและไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจ้า
แต่โดยสาแดงสัจจะเราเสนอตัวเราให้กบั
จิตสานึกผิดชอบของคนทั้งปวงจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า” (2 โคริ นธ์ 4:2)

ชนิดของความอับอาย
ถ้าเราต้องการจะช่วยผูน้ าที่หลงทาผิดไปหรื อคนหนึ่งคนใดก็ตาม เราต้องช่วยเขาให้ปลดปล่อย
ความอับอายของเขาออกมาก่อน ยิง่ ผมได้ช่วยเหลือคนที่รู้สึกเจ็บปวดเหล่านี้มากขึ้น ผมก็ยงิ่ ตระหนักดี
ว่าการปลดปล่อยความอับอายมีความสาคัญมากในกระบวนการกลับสู่ สภาพดี
แท้จริ ง เมื่อตอนที่ผมเริ่ มตระเวนเปิ ดการประชุมเพื่อการฟื้ นฟูสู่ สภาพเดิมซึ่ งมีบทเรี ยนเกี่ยวกับ
รู ปแบบการก่อตัวของความบาปที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 1 ผมรู ้สึกราคาญที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
ลดลงทุกครั้ง
แต่ต่อมาผมก็เข้าใจว่าบางคนรู ้สึกกลัวมากที่จะต้องถูกเปิ ดโปงความผิดของตัวเอง
เหมือนกับอาดัมที่รู้สึกอับอายเมื่อไม่ได้ใส่ เสื้ อผ้า แต่เมื่อผมรวมบทเรี ยนเรื่ องการปลดปล่อยความอับ
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อายเข้าในหลักสู ตรการอบรม
ปรากฏว่าคนเข้าร่ วมประชุมมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
และมีการ
ตอบสนองเมื่อเรี ยกให้กลับใจและกลับสู่ สภาพเดิมมากขึ้นด้วย
มีความอับอายอย่างน้อยสองประการที่เราต้องช่วยเหลือ ประการแรกเรี ยกว่า ความอับอายที่
“สมควร” หรื อความรู ้สึกผิด เป็ นผลที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนเราทาความผิดบาป หรื อมีท่าทีที่ไม่
ถูกต้องซึ่ งเราต้องรับผิดชอบความอับอายนี้พูดกับเราว่า “ฉันทาพลาดไป” และเราต่อสู ้กบั ความอับอายนี้
โดยการสารภาพและกลับใจ
ความอับอายแบบที่สองเป็ นความอับอายที่ “ไม่สมควร” มันพูดว่า “ฉันเป็ นสิ่ งที่ผิดพลาด”
ความอับอายนี้ เกิดขึ้นจากบางสิ่ งที่ทาต่อเรา ไม่ใช่สิ่งที่เรากระทาเองหรื อเป็ นสิ่ งที่เราต้องรับผิดชอบ ผล
ของความอับอายนี้ก็คือ ความรู ้สึกกลัวและความรู ้สึกไม่มีค่า
ความอับอายประเภทหลังเป็ นความอับอายที่คนเรามักเก็บกดไว้และสังเกตเห็นได้ยาก กระนั้น
ผมก็เชื่อว่าความอับอายนี้ อยูเ่ บื้องหลังของปั ญหาหลายอย่างที่ผรู ้ ับใช้
และคริ สเตียนหลายคนต้อง
ประสบ และเป็ นรากเหง้าของปัญหาของความล้มเหลวทางจริ ยธรรมของเรา

ต้ นเหตุของความอับอาย
ความต้ องการทีไ่ ม่ ได้ รับการตอบสนอง ต้นเหตุของความอับอายที่ “ไม่ถูกต้อง” ที่พบเห็นได้
มากที่สุดคือความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องพัฒนาการในเด็ก ค้นพบว่าคนเรา
ในช่วงอายุหนึ่งจะเกิดภาวะแปลกแยกทางสังคมและอารมณ์ ในขณะเดียวกันก็เกิดภาวะแปลกแยกทาง
จิตใจและร่ างกายด้วย และเมื่อเกิดภาวะเช่นนั้นก็แสดงว่าเราเจริ ญเติบโตแล้ว แต่เมื่อความต้องการทาง
สังคมและอารมณ์ของเราไม่ได้รับการตอบสนอง เราก็จะ “หยุดชะงัก” และบางครั้งเราก็ใช้ช วิตที่
เหลืออยูไ่ ขว่คว้าหาสิ่ งที่เราขาดไปในช่วงวัยเด็ก ไม่วา่ จะเป็ น ความรัก ความเป็ นตัวตน ความเป็ น
เจ้าของ ความสาคัญ ฯลฯ วัฏจักรแห่งความล้มเหลวแบบเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกใน
ความสัมพันธ์และพฤติกรรมในชีวติ
วัฏจักรอันชัว่ ร้ายนี้ จะขาดสะบั้นลงได้ดว้ ยพระคุณของพระเจ้า แต่บ่อยครั้งที่เราถูก “จับได้”
เหมือนในพระธรรมกาลาเทีย 6:1 เราไม่สามารถเข้าใจว่าทาไมความต้องการและความปรารถนาทาง
อารมณ์ของเราถึงตรงกันข้ามกับปรารถนาฝ่ ายวิญญาณของเราเหลือเกิน (โรม 7:15)
เมื่อความต้องการในวัยเด็กไม่ได้รับการตอบสนอง ไม่วา่ จะด้วยความจงใจหรื อไม่ก็ตาม เด็ก
คนนั้นจะรู ้สึกอับอายที่มีความรู ้สึกต้องการนั้น ๆ เด็กคิดว่าความปรารถนาของตนคงจะแตกต่างจากคน
อื่น ๆ ความต้องการของเขากลายเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งหลบ ๆ ซ่อน ๆ และเมื่อเขาเติบโตขึ้น เขาก็จะมีความคิด
ความฝันไปว่าเขาได้รับการตอบสนองความต้องการเหล่านั้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์, การใช้ยาเสพย์ติด
หรื อเหล้า หรื อวิธีการแสดงออกอื่น ๆ แท้จริ งถ้าวันเวลายิ่งผ่านไปมากเท่าไร เรื่ องนี้ก็จะทวีความรุ นแรง
3

ขึ้นเท่านั้น วันหนึ่งเขาเองก็จะตระหนักว่าเรื่ องความฝันลม ๆ แล้ง ๆ นี้จะไม่ใช่แค่ความฝัน แต่มนั จะ
กลายเป็ นเรื่ องใหญ่ ซึ่ งในที่สุดเขาอาจจะใช้ชีวติ หมกมุ่นอยูก่ บั สิ่ งเหล่านั้นเพียงอย่างเดียว (ยากอบ 1:15)
เหมือนที่ ดร.เจอรัลด์ เมย์ อธิบายในหนังสื อของเขาชื่อ “การเสพย์ติดกับพระคุณ” ว่า ความ
ต้องการใด ๆ ที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะติดกับคน ๆ นั้นและในที่สุดมันจะทาให้คนนั้นกลายเป็ นคน
เสพย์ติด หรื อใช้คาที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ กราบไหว้รูปเคารพ เพราะสิ่ งที่เราเสพย์ติดกลายเป็ นแหล่งที่ให้
ชีวติ และเป้ าหมายในการดารงชีวติ ของเรา นัน่ ก็คือการที่เรายกสิ่ งเหล่านั้นให้เป็ นพระเจ้าของเรานัน่ เอง
พระเจ้าของเรากลายเป็ นกระเพาะ หรื ออาจจะเป็ นอย่างอื่นที่เราปรารถนาอย่างแรงกล้า ซึ่ งไม่ใช่พระเจ้า
ทางพระเยซูคริ สต์ (ฟี ลิปปี 3:18-19)
นอกจากนั้น
เรามักจะวิพากษ์วจิ ารณ์พอ่ แม่หรื อผูป้ กครองของเราอย่างขมขื่นที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรื อความคาดหวังของเรา การวิพากษ์วจิ ารณ์น้ ีมกั จะพาดกพิงไปถึงพระเจ้า ผล
ก็จะเป็ นเหมือนกระบวนการในโรม 1:21 “เพราะถึงแม้วา่ เขาทั้งหลายได้รู้จกั พระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็ นพระเจ้าหรื อหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่ งที่ไม่
เป็ นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป”
ถูกเอาเปรี ยบ ความอับอายที่เกิดจากการถูกเอาเปรี ยบทางร่ างกาย, อารมณ์ หรื อทางเพศเป็ น
ความอับอายที่ทาลายคนได้มากที่สุด เพราะเรามักสรุ ปเอาอย่างผิด ๆ ว่าเราต้องรับผิดชอบต่อการที่เรา
ถูกเอาเปรี ยบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเราถูกเอาเปรี ยบทางเพศ
ความอับอายมักทาให้เราตอบโต้กลับไปอย่างที่เราถูกกระทา
เหยือ่ ที่เคยถูกเอาเปรี ยบมัก
กลายเป็ นคนที่เอาเปรี ยบคนอื่นต่อไป เด็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีพ่อแม่ติดเหล้ามักจะแต่งงาน
กับคนที่ติดเหล้าอีก กฎแห่งความบาปและความตายมักดาเนินต่อไปเรื่ อย ๆ เป็ นวัฏจักรอันเลวร้าย (โรม
7:23) นัน่ เป็ นเหตุผลที่เราจาเป็ นต้องต่อสู ้กบั ความอับอาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความอับอายที่เกิดขึ้นจาก
การถูกเอาเปรี ยบ เพราะเป็ นความอับอายที่ทาร้ายชีวติ เราได้
ความอับอายมักทาให้เรากลัวและหาทางซ่อนตัวเองจากคนอื่น เหมือนที่อาดัมกับเอวาซ่อนตัว
โดยเอาใบมะกอกมาห่อหุ ม้ ร่ างกาย (ปฐมกาล 3:7) ดังนั้นเราผูท้ ี่ได้รับความอับอายมักจะหาทางซ่อน
ตัวเองอยูห่ ลังสิ่ งที่เราอ้างว่าเป็ นพันธกิจหรื อการแสดงออกอื่น ๆ ความอับอายที่ไม่ถูกต้องนี้มีลกั ษณะ
เด่นคือจะทาให้เราเกลียดตัวเอง เราคิดว่าไม่มีใครรักเราถ้าเขารู ้จกั เราจริ ง ๆ ดังนั้นเราจึงต้องปกปิ ดพวก
เขาไม่ให้พวกเขารู ้จกั เรา เราอาจจะกลายเป็ นคนกลัวผูท้ ี่มีอานาจ หรื อกลัวความสัมพันธ์ส่วนตัว หรื อ
กลัวที่จะเจ็บปวดอีกครั้ง และกลัวอยูเ่ ช่นนั้นหลายปี โดยไม่รู้ตวั ว่าปั ญหาในปั จจุบนั ของเรา และ
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเรา มีรากเหง้ามาจากความอับอายที่เราประสบในอดีต
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คาพูดในแง่ ลบ ยากอบช่างกล่าวได้ถูกต้องอะไรเช่นนั้น เมื่อเขากล่าวถึงคาพูดที่เป็ นไฟ สามารถ
เผาผลาญชีวิตเรา (ยากอบ 3:6) ผมได้ยนิ เรื่ องราวอันเป็ นโศกนาฏกรรมของบุคคลเรื่ องแล้วเรื่ องเล่า ซึ่ ง
เกิดจากคาพูดในแง่ลบที่พวกเขาได้ยนิ ในวัยเด็ก วลีเช่น “แกไม่มีวนั จะประสพความสาเร็ จในชีวิต
หรอก” หรื อ “แกมันโง่” หรื อ “แกคงเป็ นคนที่ทาให้ครอบครัวต้องลาบากเดือดร้อน” คาพูดเหล่านี้
กลายเป็ นจริ งในชีวิตของเด็กคนนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้น คาพูดไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ทาให้เราอับอายเสี ยทีเดียวแต่
เมื่อเรารับคาพูดเหล่านี้ เข้าในชีวติ ของเรา ทบทวนมันครั้งแล้วครั้งเล่าในความคิดจิตใจของเราเหมือน
เป็ นเครื่ องเล่นเทปที่กรอกลับไปกลับมาในหัว เมื่อนั้นเราก็จะเกิดความรู ้สึกอับอาย และในที่สุดเราก็จะ
เชื่อคาพูดเหล่านั้นและแสดงออกมาให้มนั กลายเป็ นความจริ ง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ประการหนึ่งที่ผมเคยได้ยนิ เรื่ องของชายคนหนึ่งซึ่ งมีพี่ชาย พ่อแม่ของเขา
มักจะพูดกับเขาว่า “ลูกรู ้ม้ ยั พ่อกับแม่คิดว่าลูกจะเป็ นลูกสาวคนเล็กของเรานะ” พวกเขาไม่เคยคิดไม่เคย
ฝันว่าคาพูดของพวกเขาจะก่อให้เกิดผลที่เลวร้ายได้ จนกระทัง่ ชายหนุ่มคนนี้ ต่อสู ้กบั ความอับอายของ
เขาโดยการแปลงเพศของตัวเอง เขามีชีวิตอยูด่ ว้ ยความสับสนและเคยคิดฆ่าตัวตาย

การปลดปล่อยความอับอาย
ขั้นตอนของการปลดปล่อยความอับอายมี 4 ขั้นตอนด้ วยกัน
1. กลับใจจากความไม่ เชื่ อของคุณ ความอับอายเกิดขึ้นจากการหลงเชื่อคาโกหกเกี่ยวกับตัวคุณ
เองแทนที่จะเชื่ อความจริ งของพระเจ้า บาปพื้นฐานแห่ งความไม่เชื่อนี้ อยูเ่ บื้องหลังความบาปทุกอย่าง
เราไม่เชื่ อ เราเอาคาโกหกที่เราได้ยนิ เข้ามาแทนที่ความจริ ง เราไม่ได้ฟ้ื นจิตใจจิตวิญญาณของเราขึ้นใหม่
(เอเฟซัส 4:23-24) หรื อเป็ นเพราะเรายังคงรับเอาคาโกหกของศัตรู และรับเข้ามาในจิตใจ เราไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อความอับอาย แต่เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่ งที่เราทาเมื่อเราอับอาย เรายอมรับความอับอาย
หรื อปลดปล่อยมันออกไป
การทางานอย่างต่อเนื่องของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือ การทาให้เราตระหนักว่าเราเป็ นผูช้ อบ
ธรรมเนื่องจากพระเยซูคริ สต์สามารถเข้าหาพระเจ้า พระบิดาได้ (ยอห์น 16:10) พระเยซูคริ สต์ได้
กลายเป็ นความชอบธรรมสาหรับเราแล้ว (2 โคริ นธ์ 1:30) เราต้องตระหนักเหมือนที่เปาโลตระหนักว่า
พฤติกรรมเนื้อหนังของเราไม่ได้เป็ นของตัวจริ งของเราในพระคริ สต์ (โรม 6:11) เราต้องกลับใจจากการ
ที่เราไม่เชื่ อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมและเปลี่ยนแปลงสถานะของเราเรี ยบร้อยแล้วโดยทางพระเยซูคริ สต์
2. คืนความอับอาย ความอับอายที่ไม่สมควรเป็ นผลของสิ่ งที่เกิดขึ้นกับเราซึ่ งไม่ได้กระทาเอง
เราไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสิ่ งนั้น ดังนั้น เราต้องคืนความอับอายสู่ ตน้ ตอของมัน ถ้าเราไม่ได้คืนความอับ
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อายสู่ ตน้ ตอของมันความอับอายนั้นมักจะย้อนกลับมาหาคนในครอบครัวของเราเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ลูก ๆ ของเรา
ความอับอายที่ไม่ถูกต้องทุกอย่าง รวมทั้งความอับอายที่ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่ น
หนึ่งเป็ นความอับอายที่มาจากซาตาน ผูก้ ล่าวโทษพี่นอ้ งในพระคริ สต์ (วิวรณ์ 12:10) อย่างไรก็ตาม เจ้าผู ้
ครองโลกนี้จะต้องถูกพิพากษา (ยอห์น 16:8-11) เรามีสิทธิ อานาจในองค์พระเยซูคริ สต์ที่จะโต้แย้งกับ
การกล่าวหาและคาโกหกนี้
ผมหนุนใจให้คนที่มีความอับอายคืนความอับอายนี้ให้กบั ซาตานโดยการพูดตัดสัมพันธ์เสี ยงดัง
ผมบอกให้พวกเขาพูดคาสัญญากับผูเ้ ชื่อคนอื่นเช่น “ซาตาน ในนามของพระเยซูคริ สต์เจ้า ข้าขอคืน
ความอับอายที่เจ้านามาให้ขา้ ด้วยคาพูด ด้วยการใส่ ความคิด และด้วยการกระทา หรื อด้วยหนทางอื่น ๆ
ข้าปฏิเสธที่จะเชื่อคาโกหกหลอกลวงของเจ้า ที่เกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ และสิ่ งที่
พระองค์ตรัสเกี่ยวกับข้าในฐานะที่เป็ นบุตรของพระองค์ ข้าขอรับความรักแห่งความจริ งทางพระเยซู
คริ สต์โดยทางฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ข้าขอทาลายงานของมารที่ต่อต้านข้า และตัด
สัมพันธ์วญ
ิ ญาณแห่งการโกหกออกจากจิตใจและความคิดของข้าโดยพระนาม และพระโลหิตของพระ
เยซูคริ สต์”
3. ปลดปล่ อยผู้อนื่ จากการวิพากษ์ วจิ ารณ์ เราต้องให้อภัยและปลดปล่อยการวิพากษ์วจิ ารณ์คน
อื่นอย่างขมขื่น คือคนที่เกี่ยวข้องกับความอับอายของเรา (มัทธิ ว 6:14, ฮีบรู 12:15) ถึงแม้วา่ ความอับอาย
จะผ่านมาทางคน
ไม่วา่ เขาจะตั้งใจหรื อไม่ก็ตามเราสามารถให้อภัยคนจากใจของเราโดยการมอง
สถานการณ์ผา่ นทางวิญญาณของพระเจ้า เมื่อเราขอให้พระเจ้าช่วยในการปลดปล่อยนี้ เราอาจจะ
ประสบกับความรู ้สึกโศกเศร้าของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในจิตใจของเราด้วย คือความโศกเศร้าแห่งการ
สู ญเสี ยพระสิ ริของพระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์ ความสู ญเสี ยพระสิ ริของพระเจ้าในคนที่นาความอับ
อายมาให้ และการสู ญเสี ยพระสิ ริของพระเจ้าในชีวิตของเรา แต่โดยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงช่วยเรา
เราจะรู ้จกั การให้อภัยอย่างแท้จริ ง ความรัก และสันติสุข แล้วเราจะรู ้วา่ พระบิดาในสวรรค์จะทรงกระทา
ให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จ เพื่อพระสิ ริของพระองค์ รวมทั้งเพื่อความเป็ นผูใ้ หญ่ของเรา และ
ผลประโยชน์ของเราด้วย (โรม 8:28)
4. เรียนรู้ ความจริงอีกครั้ง ความคิดและความทรงจาเก่า ๆ อาจจะกลับมาหลอกลวง เราต้อง
เรี ยนรู ้การต่อสู ้ในสนามรบ ต่อสู ้กบั ลูกศรจากศัตรู ที่ชวั่ ร้าย และในขณะเดียวกัน เราก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะ
“จงเอาใจใส่ สิ่งที่อยูเ่ บื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่ งอยูท่ ี่แผ่นดินโลก” (โคโลสี 3:2) การเรี ยนรู ้ความจริ งอีกครั้ง
อาจจะใช้เวลามาก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาผมให้จดจาข้อพระธรรมส่ วนที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพื่อต่อสู ้กบั
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การโกหกของมารการจดจาพระวจนะนี้ เป็ นการสวมอาวุธยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:11)
และการยืนต่อสู ้ดว้ ยฤทธิ์ อานาจของพระกิตติคุณ
ปัจจัยอืน่ ๆ ในการปลดปล่อยความอับอายก็ยงั มี ซึ่งก็อยู่ในกระบวนการกลับสู่ สภาพเดิม เมื่อ
เราปลดปล่อยความอับอายของเราไปแล้ว เรากาลังอยู่ในฐานะทีต่ ้ องโปร่ งใสต่ อพระพักตร์ พระเจ้ าเพือ่
รับพระคุณของพระองค์ เหมือนที่เปโตรหนุนใจในพระธรรมของเขาว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจง
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจของท่านไว้ให้ดี และจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ ยมในพระคุณ คือพระคุณซึ่ งจะ
ทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริ สต์จะทรงสาแดงพระองค์” (1 เปโตร 1:13)

เกีย่ วกับผู้เขียน
ดอน ครอสแลนด์ เป็ นนักเขียนให้กบั บิล กอทธาร์ ด ก่อนจะมาเป็ นศิษยาภิบาลที่คริ สตจักร
แบ๊บติสต์ไฮด์แลนด์วาโก รัฐเท็กซัส การรับใช้ของท่านทาให้คริ สตจักรเจริ ญเติบโตเป็ นคริ สตจักรเซา
เทิร์น แบ๊บติสต์ แบบคาริ สเมติก ซึ่ งเป็ นคริ สตจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ดอนและเฮเลน (ภรรยา) ปั จจุบนั กาลังศึกษาอยูใ่ นอินเดียแลนติก รัฐฟลอริ ดา ทั้งสองทาพันธกิจ
รับใช้ทางด้านช่วยเหลือผูน้ าที่บาดเจ็บ (ล้มเหลวทางด้านจิตใจ)
“Dealing With Shame” by Don Crossland
จากวารสาร Ministries Today ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม 1990
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