อาภรณของคริสเตียน
(โคโลสี 3: 12-17)
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
เมื่อเปาโลเขียนจดหมายฝากมาถึงตอนนี้ทานสอนใหคริสเตียนสวมสิ่งใหม คือสวมอาภรณที่
เหมาะแกคนทีเ่ ปนของพระเจาแลว เหมาะแกคนที่บริสุทธิ์แลวและเหมาะแกคนทีม่ ีชีวิตใหมแลวภาษา
ภาพที่เปาโลใชเกี่ยวกับการปลดโลกียวิสยั (3:1-11) และการสวมสิ่งใหมนี้ (3:12-17) เปนภาพที่ทาน
เห็นจากการบัพติสมาดวยน้าํ ในสมัยแรก
กลาวคือในสมัยกอน เวลาคริสเตียนใหมจะเขาพิธีบัพติศมาดวยน้ํา พวกเขาจะตองถอดเสื้อคลุม
เกาออกกอนรับบัพติศมา และเมื่อพิธีเสร็จแลวจึงใสเสื้อผาชุดใหม เปาโลเขียนพระธรรมตอนนีจ้ ากภาพ
การถอดเสื้อคลุมทิ้งและสวมเสื้อผาใหมของคนที่รับศีลฯ แลว เมือ่ คริสเตียนใหมไดทําอยางนัน้ แลว
ทานจึงขอรองใหคริสเตียนพวกนี้ทําแบบเดียวกันแตเปนทางดานคุณธรรม
และจิตวิญญาณใน
ชีวิตประจําวัน ทานจึงเขียนโคโลสี 3: 12-17 แตขอใหเราดู โคโลสี 3:12-13 กอน
“เหตุฉะนัน้ ในฐานะที่เปนพวกที่พระเจาทรงเลือกไว เปนพวกที่บริสุทธิ์และเปนพวกที่ทรงรัก
จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถอม ใจออนสุภาพ ใจอดทนไวนาน จงผอนหนักผอนเบาซึ่งกันและกัน
และถาแมวาผูใดมีเรื่องราวตอกันก็จงยกโทษใหกันและกัน องคพระผูเปนเจาไดทรงโปรดยกโทษให
ทานฉันใด ทานจงกระทําอยางนั้นเหมือนกัน” โคโลสี 3:12-13
เมื่อใครอานมาถึงตรงนี้แลวทําใหตองคิดวา คนเราเมื่อไดดํารงตําแหนงอะไรใหม ก็จําตองแตง
ตัวอยางใหมใหถูกตอง เหมาะสมแกตําแหนงและแกกาละเทศะ เราคงเคยถูกเชิญไปในงานแลวพบวา
เราแตงตัวไมเหมือนใครเลย เชนคนในงานแตงสูทหมด แตเราแตงธรรมดา หรือทุกคนแตงธรรมดา
หมดแตเรากลับแตงสูทอยูคนเดียว เมื่อผมเดินทางไป USA ป 1970 เปนครั้งแรกในชีวิต ผมและเพื่อนก็
ไปเชา Boarding House พักอาศัย พอถึงเวลารับประทานอาหารเย็น ผมก็ประแปงใสกางเกงแพรลงมา
หองอาหาร แตเราพบวา ทุกคนใสสูทหมด เมื่อเรามาอยูในวัฒนธรรมใหม เราตองแตงตัวใหเหมาะสม
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราเปนคริสเตียน เราก็ตองสวมอาภรณทางคุณธรรมใหมดว ย อาภรณเหลานี้คือ
ชีวิตของพระเยซูนั่นเอง
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ในชีวิตคริสเตียนนัน้
เราตองแตงกายใหเหมาะสมแกลักษณะชีวติ ใหมของเรา
เพราะ
สถานะภาพของเราถูกเปลี่ยนไป คือเปนพวกที่บริสุทธิ์ เปนพวกที่พระเจาทรงรัก คือเปนชีวิตที่
คลายคลึงกับชีวิตของพระเยซูที่ฟนจากความตาย เราจึงตองแตงกายฝายวิญญาณดวยอาภรณที่เหมาะสม
แกสถานภาพใหมของเรา อาภรณในขอ 12 และ 13 คือ อาภรณที่เราตองสวมใหมแมเราจะทราบวา
เสื้อผาที่เราสวมนั้นไมไดทําใหเราดีหรือเลวลงก็ตาม แตกระนัน้ มันก็ชวยสะทอนลักษณะของคนที่ได
สวมบางไมมากก็นอย ถาเราไดสวมอาภรณฝายคุณธรรมเหลานี้แลวมันจะบอกไดวา เราเปนพวกที่มี
ชีวิตใหมและพวกที่บริสุทธิ์
อาภรณที่เหมาะแกคริสเตียนคืออะไร เทาที่ผมไดสังเกตคุณธรรมแตละขอที่ปรากฏในโคโลสี
3:12-17 มักเล็งถึงความออนนอม ถอมสุภาพหมดทุกขอ แตกย็ ังมีพระคัมภีรอีกตอนหนึ่งที่สอนคริส
เตียนใหสวมอาภรณที่ตองตอสู คือสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา (เอเฟซัส 6) อาภรณพวกนี้ไดแก
ทับทรวงและหมวกเหล็กและอื่น ๆ อีกมากซึ่งเปนของหนัก ๆ และแข็ง ๆ ทั้งนั้น เพราะตองสูกบั ศัตรู
ฝายวิญญาณ แต โคโลสี 3:12-17 สอนใหเราสวมอาภรณที่จะปฏิบัตติ ัวตอพี่นองคริสเตียน สิ่งเหลานี้
เปนคุณสมบัตขิ องพระเยซู และคนที่จะเดินไปกับพระองคอาภรณทั้ง 2 ชนิดจึงตางกัน อันหนึ่งใชกับ
ศัตรู อีกอันหนึ่งใชกับคริสเตียนดวยกัน
ประการแรก จงสวมใจเมตตา (Compassion) หรือสวมความเมตตา หรือใจสงสาร อาภรณนี้
หมายถึงใจที่เขาใจความทุกขของผูอื่น คือใจที่ชักนําใหเรารูสึกถึงความรูสึกของคนอื่นได ใจเมตตาใจ
สงสารจะมีลักษณะเปนแบบนี้ใจที่สงสารคนที่สูทนชีวิต เวลาเราเดินสวนกับคนใกลชิดทุกวัน แตเรา
อาจไมมีทางรูวาพี่นองของเราสูทนชีวิตทุก ๆ วันในเรือ่ งหนัก ๆ แคไหนเพียงไร ถาเราขาดใจเมตตา
สงสารเสียแลวเราจะขาดความสามารถในการเขาไปในใจคน หรือซับความรูสึกในใจพี่นอง อาภรณนี้
ทําใหเรานําใจของเราไปวางใกล ๆ ใจคนที่หนักและมีใจชอกช้ําไดสําเร็จเพื่อวาเราจะรับรูและซึมซับ
ความทุกขของคนอื่นได คุณธรรมขอนี้ไมคอยเปนทีน่ ิยมนักในสมัยกรีกโบราณ คนกรีกมักคิดวา
คุณธรรมขอนี้เปนคุณสมบัตขิ องคนออนแอ
นักรบกรีกโบราณสมัยกอนพระเยซูจะมาจะมีลักษณะ
โหดราย กักขฬะ หรือภาษาชาวบานเรียกวา “อยางหนา” กลาวคือเปนคนที่ไมแสดงความรูสึกใด ๆ และ
ไมสนใจใยดีคน สีหนาจะมีอาการนิ่งเฉย คนประเภทนีค้ นกรีกเขาถือวาเปนวีรบุรุษ ในสมัยนั้นทุกคน
นิยมชมชอบคนที่มีลักษณะชีวิตแบบนี้ แตเปาโลสอนวาคนที่จะเดินไปกับพระเยซูตองไมเปนอยางนั้น
เขาตองสวมคุณธรรมใหมคอื อาภรณอันใหมเขาตองเปนคนที่มีเมตตาไมตรี ครูของผมสอนวา “คนที่
ขาดใจเมตตา เปนคนไมเต็มคน และหากเปนคริสเตียนก็อาจเปนคริสเตียนไมเต็มตัว” เมื่อเราเห็นคนที่มี
ความทุกขเราตองมีใจแบบนี้ คือเปนใจทีม่ ีอาภรณเปนความเมตตาสงสาร วาไปแลว ใจเชนนีเ้ ปนใจของ
พระเยซูนนั่ เอง
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ประการที่สอง คริสเตียนตองสวมอาภรณ ที่เรียกวาใจปรานี (Kindness) คํานี้มาจากรากศัพทวา
Kin เปนภาษา Anglo – Saxon คือจิตใจทีร่ ูสึกเหมือนกับรูสึกกับคนในครอบครัวเดียวกัน มันเปนเรื่องที่
มากกวาความรูสึกที่เกิดจากหนาที่ที่ตองทําเพราะเปนคนในครอบครัวเดียวกัน คนที่ทําเพราะสํานึกใน
หนาที่กด็ ีอยู แตอาจจะไมเกีย่ วกับความรูสึกเชน ใจปรานีเลยก็เปนได คนที่เห็นเราทํางานจริงจัง อาจไม
เห็นเราเปนคนปรานีก็ได เราอาจเปนคนทํางานเกง ทํางานดี ทํางานจริง แตเราอาจไมมีใจปรานีกไ็ ด
อาภรณใหประกายทางคุณธรรมมากกวา มันเปนตัวขับดันใหเกิดผลงานที่ปรานีทั้งปวง ความปรานีที่
แสดงออกโดยการงานตาง ๆ นี้สะทอนใหเห็นจิตใจที่คอยคิดที่จะชวยเหลือ ปดเปาความทุกขใหคนอื่น
และทําใหคนที่มีความทุกขกลายเปนคนทีม่ ีความสุข และการปดเปานั้นทําอยางถูกตองเหมาะสมเสมอ
ไป แตขอใหเราดูอีกมุมหนึง่ กลาวคือ คนปรานี ไมใชคนที่จะใหทุกอยางแกคนที่อยากไดเสมอไป คน
ปรานีอาจจะตองใหอะไรบางอยางแกคนทีไ่ มอยากรับสิ่งนั้นก็ได บางทีคนปรานีอาจถูกมองวาเปนคน
โหดก็ได เพราะเราไปใหสิ่งที่คนรับเขาไมอยากได เราบังคับใหคนตองรับเพื่อประโยชนของเขาเอง
ตัวอยาง เชน ศัลยแพทยอาจจะทําใหคนปวยเจ็บแผล ไมใชเพราะแพทยชอบทําใหคนปวยเจ็บ แตแพทย
มีความสุขที่จะเห็นผูปวยหายสบายดี หลังความเจ็บปวดตางหาก แตศัลยแพทยอาจตองทําใหคนปวย
เจ็บปวดบางกอนที่จะหายโรค คริสเตียนไมควรเปนคนโหด แตไมควรสงสารคนที่สงสารตัวเองอยูเ รื่อย
ๆ คนที่มีความปรานีอาจจะตองแสดงความปรานีแกคนที่สงสารตัวเอง โดยวิธีที่ทําใหเจ็บปวดก็ได คือ
เราจะไมใหตามที่เขาอยากได แตคนปรานีจะใหตามทีค่ นนั้นตองการจริง ๆ คนปรานีตองเปนคนมี
ปญญา และความรอบรูดวยเหมือนกัน จะปรานีเรื่อยไปก็คงไมถูก
ประการที่สาม คริสเตียนตองสวมอาภรณที่เรียกวา “ใจถอม” ซึ่งตรงขามกับ “อวดตัว” ถอมใจ
เปนคุณธรรมของมนุษยมาชานาน ปรากฏในพระคัมภีรเดิม เชน พระธรรมมีคาหสอนวา “ใหเราเดิน
ดวยความถอมใจ ตอพระพักตรพระเจา” ในภาษากรีกปจจุบัน คือ ภาษากรีกที่ใชงานในชีวิตประจําวัน
ไมใชกรีกในพระคัมภีรเราจะไมพบคําวา “ใจถอม” คนกรีกโบราณก็ไมนิยมคนที่มใี จถอม เขาถือวาเปน
คนไมสูคน ถือวาเปนคนออนแอไปเลยตอนผมเปนเด็ก ๆ เวลาผมมีขันติ เวลาเพื่อนแกลง ผมหรือเพื่อน
ทาชกในสมัยเด็ก ๆ ผมจะมาฟองพอ แตพอ ผมไมชอบความขันติ หรือ “ใจถอม” ของผม พอผมเห็นผม
เปน “คนหนาตัวเมีย” พอมักไลใหผมไปสูกับเขา มีคนจํานวนมากคิดแบบนี้ มีคนเขาใจผิดมาก
ความหมายของคําวา ใจถอม หมายถึงใจทีไ่ มคิดหยิ่งผยอง ใจถอม ไมใชใจต่ํา หรือรูสึกต่ํา แตพระเยซู
ยกยองคนใจถอม พระเยซูจะยกคนใจถอมใหสูง มีบางคนที่ภูมิใจทีต่ ัวเองเปนคนใจถอม อันนี้กไ็ มใชอีก
“ใจถอม” ไมใชการดูถูกตัวเองไมใชการประเมินตัวใหตา่ํ ๆ หรือผิด ๆ แตเปนการประเมินที่ถูกตองแลว
คนบางคนรูตัววาเกงและทําได แตเขาเงียบ ๆ ไมอวดตัว เขามีพลังที่จะยึดไมใหตัวเองอวดตัวเอง
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ประการที่สี่ เปนอาภรณที่สาํ คัญมากคือ “ใจออนสุภาพ” เชน เศฟนยาห 2:3 กลาววา “ทุกคนที่
ใจถอมในแผนดินนี้ คือผูที่กระทําตามพระบัญชาของพระองค จงแสวงหาพระเจา จงแสวงหาความชอบ
ธรรม แสวงหาความถอมใจ ชะรอยเจาจะไดรับการกําบังในวันแหงพระพิโรธของพระเจา”
คุณสมบัติอันนี้มีความหมายวา “ออนสุภาพ” ที่ภาษาอังกฤษใชคําวา “Meekness” กลาวคือมี
พลังอึดในความออนนั้น เชน เราพบวา โมเสสเปนคนออนสุภาพมาก เขาเปนคนนําพระบัญญัติมาจาก
พระเจาก็จริง แตเปนคนออนสุภาพดวย Franklin Delano Roosevelt กลาววา “ผมไมชอบคนออนสุภาพ
ไปเรื่อย ๆ” ทานสับสนระหวาง “ใจออนสุภาพ” (Meekness) กับ “ใจออนแอ” (weakness) ใจออนสุภาพ
ไมใชใจออนแอ คนที่แกรงทีส่ ุดในโลกเปนคนที่มีใจออนสุภาพ เชน พระเยซูตรัสวา
“เราสุภาพออนนอม” ใจออนสุภาพบางทีไมใชเรื่องกลาหรือไมกลา แตเปนการแสดงความ
แกรงออกมาดวยความออนสุภาพ
ประการที่หา คือ ใจอดทนไวนาน หรือ “อดทน” นั่นเอง การมีความอดทนตอคนอืน่ หมายถึง
การมีพลังที่จะอดทนกับคนตาง ๆไดอยางดี เชน คนทีย่ ั่วเราเสมอคนที่กวนเราเสมอ คนที่ไมรูเรื่องอยู
เสมอ คนที่ขาดสามัญสํานึก คนที่เฉิ่มเสมอ คนที่เชยเสมอ คนที่ตรงขามกับเราเสมอคนที่ทําอะไรชา
เสมอ ในขณะที่เราเปนคนทีท่ ําอะไรเร็ว เชน คนที่จะเลือกซื้อถานไฟฉายกอนเดียว ผาเมตรเดียว เข็มขัด
เสนเดียว ใชเวลาเลือกอยางละ 1 ชั่วโมง เปนตน
คนบางมีนิสัยสวนเสี้ยนเราเรื่อย ๆ ทําใหเราตองอดทนมากกับคนบางคน มีเรื่องปรําปราเลาวา
วันหนึ่งมีคนสองคนมาหาอับราฮัมในเตนท อับราฮัมก็ชวนนมัสการพระเจาแตพอสองคนนั้นลังเลและ
อิดเอื้อน ในที่สุดอับราฮัมก็มาคนพบวา ชาย 2 คนนั้นนมัสการพระเจาแหงเพลิงอับราฮัมจึงไลคนทั้ง
สองออกไปจากเต็นทดว ยความโมโห พระเจาก็มาหาอับราฮัม ตรัสวา “เราเองอดทนกับคนสองคนนี้ที่
ไมไดนมัสการเราถึง 70 ป แลว เจาจะอดทนสักคืนเดียวไมไดหรือ” อันนี้สอนเราเรื่องความอดทนกับ
คนที่ไมเหมือนเรา
อีกเรื่องหนึ่ง มีสามีภริยารักกันมากคูห นึ่ง แตสามีทนนิสัยภริยาไมไดอยูขอหนึ่งคือ เมื่อเขาเปด
ตูเย็นจะหยิบถาดน้ําแข็ง สามีจะพบวามีแตถาดเปลา ๆ ภริยาแกะเอาไปใชแตไมไดเติมน้ําไวเหมือนเดิม
แตตอมาสามีกม็ าคิดวา ภริยาทําดีมากมายในชีวิตของเรา ทําไมเราจะทนกับแคเรื่องนี้ไมได เปนการ
อัศจรรยมากเพียงใดที่พระเจาก็ยังอดทนกับเราในเรื่องตาง ๆ เสมอ และถาเราจะเปนเหมือนพระองค
แลวเราตองสวมอาภรณแหงการอดทนตอคนอื่น ในขอ 13 พระคําสอนใหเราอดทนซึ่งกันและกัน
(Tolerant และ/ or Forebear)
ประการที่หก คือ จงยกโทษเหมือนพระเยซูยกโทษ การอธิษฐานตามอยางพระเยซูนนั้ เปนเรื่อง
งายเชน “ขอทรงโปรดยกโทษขาพระองค เหมือนดังที่ขาพระองคยกโทษคนที่ทําผิดตอขาพระองค” ครู
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ผมเคยสอนวา “ถาใครอธิษฐานคํานี้ แลวไมยอมยกโทษคนอื่นเหมือนดังคําอธิษฐาน เขาจะขาดพร และ
พระเจาไมทรงโปรดแน” ทุกครั้งที่เราอธิษฐาน เราขอใหพระเจายกโทษใหเรา แตเราไมมสี ิทธิ์ที่จะ
ไดรับการยกโทษ ถาเรายังไมยกโทษแกคนอื่น ยอรจ เฮอรเบิรต พูดไววา “คนที่ไมยอมยกโทษแกคนอื่น
คือคนที่ทําลายสะพานทีต่ นจะตองขามไป” แตเราไมเพียงแตยกโทษเฉย ๆ แตตองเรียนรูที่จะยกโทษ
เหมือนพระเยซูดวย
เราคงจําคําถามของเปโตรได มีอยูครั้งหนึง่ เขาถามพระเยซูวา เขาจะตองยกโทษใหแกคนที่ทํา
ผิดกับเขากี่ครัง้ 7 ครั้งพอหรือไม ทานทราบไหมครับวา ทําไมเขาถามคําถามดังกลาว เพราะตอนที่เป
โตรพูด เขาคิดวาใจของเขากวางขวางมากพอตามวัฒนธรรมยิวแลว เพราะรับบี (อาจารย) ของคนยิว
สอนวา ยกโทษคน 3 ครั้งก็เพียงพอแลว ถายกโทษ 7 ครั้ง นี้ถือวามากเกินพอ แตพระเยซูไมสนใจตัวเลข
หรือคณิตศาสตรของเปโตร พระองคสอนวา เราตองเต็มใจที่จะยกโทษใหแกคนทีท่ ําผิดตอเราโดยไมมี
ขีดจํากัดนั้นคือ 7 x 70 ครั้ง
ประการที่เจ็ด คือ จงสวมความรักทับสิ่งเหลานี้ทั้งหมด เพราะวาความรักยอมผูกพันทุกสิ่งไว
ใหถึงซึ่งความสมบูรณ (v14) คนเอเชียนัน้ มักจะรัดเอว หรือคาดเสื้อผาของตัวดวยผา หรือดวยเข็มขัด
หรือดวยสายรัดบางอยาง เพื่อใหเสื้อผาทั้งหมดยึดโยงกับตัวอยางมั่นคงซึ่งคงจะสะดวกในการทํางาน
เปาโลเวลาเขียนเรื่องนี้ก็มภี าพนี้ในความคิดอยูดว ย อาภรณทุกชนิดที่เราสวมใสทางจิตวิญญาณก็เชนกัน
จะถูกโยงใยและสัมพันธกันหมดทุกชิน้ ดวยอาภรณความรัก ฟลิปแปลตรงนี้วา ความรักคือโซทองของ
ความดีและคุณธรรมของคริสเตียนทั้งปวง ถาเรามีอาภรณเหลานี้ทั้งหมด แตไมมคี วามรักเราก็เปนคน
ไมสมบูรณ และบางทีอาจบกพรองเสียดวยซ้ําไป
ถาเราขาดอาภรณที่เปนความรัก อาภรณทุกชิ้นที่สวมไปแลวจะไมกระชับ เชน ถาเรามีความ
ปรานีเฉย ๆ โดยไมมีความรัก ความปรานีนั้นอาจเปนความปรานีที่เกิดจากความสงสารเฉย ๆ คือเปน
เรื่องทางอารมณก็ได แตความรักจะแปรอารมณเปนพฤติกรรมแหงความดีและความเมตตาสงสาร แตถา
ไรความรักอาจเปนแตน้ําตาไหลซึมเพราะสงสาร แตความรักทําใหมือของคนที่รองไหเปนมือที่หยิบยื่น
ให ความเมตตาอาจเปนแคความรูสึกแตความรักจะแปลความรูสึกใหกลาแสดงออก เราอาจมีความ
กรุณาตอคนบางกลุม แตความรักทําใหเรากรุณาคนทัว่ ไปหมด และไมใชถูกจํากัดอยูในกลุมของเรา
พวกของเรา ความรักจะทําใหอาภรณทุกชนิดกระชับกับชีวิตของคริสเตียนและทําใหชีวติ คริสเตียนถึง
ซึ่งความสมบูรณเพราะ 1 โครินธ 13 สอนวาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “ความรัก”
ประการที่แปด ใหสังเกตดูขอ 15 ตอไป “จงใหสันติสุขของพระคริสตครองจิตใจของทาน พระ
เจาทรงเรียกทานไวใหเปนกายเดียวดวย เพื่อสันติสุขนั้น และทานจงมีใจกตัญู” คําที่นาสนใจคือ
“ครอง” หมายความวา จงใหสันติสุขทําหนาที่เปนผูตัดสินชีวติ เราเปาโลใชภาพการแขงขันกีฬาใน
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สนามที่มีผูตัดสินเปนผูประกาศ ผลการตัดสินซึ่งถือวาเปนการชี้ขาดครั้งสุดทาย การแขงขันเทนนิสวิม
เบอรดัน ซึ่งกําลังชิงชัยก็เชนกันเราจะเห็นกรรมการขานตอนที่ลูกเทนนิสออกนอกเสนวา “OUT” นั่น
คือการชี้ขาด สันติสุขของพระเจา เปนตัวตัดสินชี้ขาดได กลาวคือ ถาชีวิตเรามีปญหา มีการขัดแยงเรา
ตองใชสันติสุขเปนตัวชี้ขาดในจิตใจของเราวาถูกหรือผิดประการใด ในการตัดสินใจทําอะไร มีใครใน
ที่นี้ปรารถนาจะตัดสินทําอะไรสักอยางหนึง่ ไหม ถาเราเกิดไมมีสันติสุขในจิตใจแลวเราคงพอจะรูวาผู
ตัดสินกําลังบอกอะไรแกเราในเรื่องนั้น ๆ
คําอีกคําหนึ่งที่นาสนใจคือ “สันติสุข” มีคนพื้นเมืองเผาหนึ่งในไลบีเรีย แปลคํานีว้ า “จิตใจที่ได
นั่งพัก”และอีกเผาหนึ่งในแม็กซิโกแปลคําสันติสุขวา “จิตใจที่ถูกประดับและตกแตงไวอยางสวยงาม”
บางทีในเชานี้ อาจมีเรื่องบางเรื่องในชีวิตของพวกเรา ที่เราอาจตองตัดสินใจทําอะไรบางอยาง เชนเรา
อาจมีปญหาที่เราไมรูวาจะทําประการใด บางคนมีเรื่องเดือดรอนใจเกิดขึน้
ผมอยากจะถามวา จิตใจของเราถูกประดับและตกแตงไวอยางสวยงามหรือไม ผมอยากถามวา
จิตใจของเรานัง่ ลงพักหรือไม หรือวาจิตใจของเราเดือดรอนอยูภายใน เรื่องอะไรก็ตามถาทําลายสันติสุข
ในใจคริสเตียนแลว อาจถือวาไมถูกตอง โคโลสี 3:15 “จงใหสันติสุขของพระคริสตครองจิตใจของทาน
พระเจาทรงเรียกทานไวใหเปนกายเดียวดวย เพื่อสันติสุขนั้น และทานจงมีใจกตัญู”
จงใหสันติสุขเปนตัวตัดสิน บางคนตีความตอนนี้เปนเรื่องชีวิตของคริสเตียนแตละคน แตตาม
บริบทแลวเปนเรื่องของกลุมผูเชื่อในคริสตจักรทั้งหมด
ทานเปาโลพูดถึงเอกภาพของผูเชื่อทั้งหมด
เพราะทานพูดวาขอใหสันติสุขของพระเจาเปนผูตรวจใจของพวกเราทั้งหมดในคริสตจักร ทีพ่ ระองค
ทรงเรียกเราใหเปนกายเดียวกันเปาโลคิดถึงสันติสุขของคริสตจักรทั้งหมด
คริสเตียนไมควรทําให
เอกภาพของคริสตจักรทั้งหมดเสียไป อาภรณของคริสเตียนในสิ่งนี้จะทําใหพระกายมีสันติสุข และถา
สังคมของคริสเตียนมีสันติสุขนั้นก็หมายความวาพระเจาถือวาเปนสังคมที่อยูในน้ําพระทัยพระเจาและ
จงมีใจกตัญู (Be Thankful) หรืออาจแปลตามไวยกรณกรีกตรงนี้วา จงเปนคนที่มีใจกตัญูอยู
ตลอดเวลา ถาเราเปนบุตรของพระเจา เปนคนบริสุทธิ์ เปนคนใหม เราตองมีใจกตัญูตลอดเวลา (ขอ
16) “จงใหพระวาทะของพระคริสตดํารงอยูในตัวทานอยางบริบูรณ จงสั่งสอนและเตือนสติกนั ดวย
ปญญาทั้งสิ้น จงรองเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญดวยใจโมทนา ขอบพระคุณพระเจา”
คําวา “บริบูรณ” นี่ใชตรงขามกับคนที่ชอบเรียนพระคําของพระเจาแบบ “จิบพระคํา” คือเรียน
เอาพอรูรสไมศึกษาอะไรกันมาก อานแตพลังประจําวันขอเดียวบรรทัดเดียวก็พอ พระคําไมเคยลงราก
ฝงลึกในชีวิต พระคําตอนนี้บอกวา ถาพระคําลงรากฝงลึกแลว เราจะเกิดสติปญญาซึ่งจะทําใหเราเปน
พระพรในการสอน พระคําฝงลึกไมใชจะนําพรมาสูเราเทานั้นแตจะนําชีวิตเราในดานการสั่งสอนคนอื่น
ดวย
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ประการที่เกา เมื่อจิตใจของเราถูกพระคํา และสติปญญาของพระเจาเขาครอบครองแลว มันจะ
หาทางสําแดงออกโดยเปนเพลง ขอ 16 “จงรองเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญดวยใจ
โมทนาขอบพระคุณพระเจา” คริสตจักรในยุคแรก ๆ จึงเปนคริสตจักรที่มีเสียงเพลงตลอดเวลา พวกค
ริสเตียนรุนแรกจะนมัสการพระเจาไดทันที คําวาเพลงนมัสการ เพลงสดุดี และเพลงสรรเสริญ เปนการ
แสดงออกในการสรรเสริญพระเจา พวกนิโกรเขาจะทําแบบนี้อยางเปนธรรมชาติทีเดียว พูดถึงการรอง
เพลงในคริสตจักร ไมวาจะออกมาในรูปแบบรองหมู รองเดี่ยว รองประสานเสียง หรืออะไรก็ตามแต
ผมเขาใจวาพระคัมภีรใหม สอนเราชัดเจนตรงนี้วาถาเราจะเขาตามบริบททีอาจารยเปาโลสอนเราจะ
พบวามีกฏเกณฑบางประการที่จะควบคุมการรองเพลงของคริสตจักรใหถูกตอง คือ :
(1) พระคําของพระเจาตองเปนตัวกระตุนใหเรารองเพลง “จงใหพระวาทะของพระคริสตดํารง
อยูในตัวทานอยางบริบูรณ จงสั่งสอนและเตือนสติกนั ดวยปญญาทั้งสิ้น
(2) พระคําตองสงความหมายไปที่จิตใจของผูรองคือขอ 16 กลาววา “จงรองเพลงสดุดี เพลง
นมัสการ และเพลงสรรเสริญดวยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจา” จงรองดวยใจโมทนาพระคุณ คนที่ไม
เปนคริสเตียนจะรองแบบนีไ้ ดยาก จิตใจของคนที่รองเพลงตองเต็มลนดวยพระคุณของพระเจา จึงจะทํา
ใหเกิดการถวายเกียรติแดพระเจาได คือการรองเพลงดวยใจโมทนา
ดนตรีในคริสตจักรจึงตางจากดนตรีคนนอกคริสตจักร ดวยเหตุผลเชนที่อธิบายมานี้เองคนยิว
บางคนรองเพลงนมัสการ พระเจาไมออกในแผนดินของคนตางชาติ และจิตใจทีห่ างจากพระเจา จะรอง
เพลงถวายเกียรติพระเจาไดยาก
การรองเพลงของเราตองมีความหมายกับตัวเราเสียกอน กอนที่จะไปมีผลตอพระเจาและคนอื่น
จงรองเพลงสดุดีดว ยใจ เราอาจเคลื่อนไหวรางกายไปตามจังหวะเสียงของเพลง แตถาไมไดเคลื่อนไป
ตามพระคุณก็จะไรประโยชน พระคําตองมีความหมายในใจคนรองกอนและ
(3) การรองเพลงตองเปนการนมัสการพระเจา มิฉะนั้นมันจะเปนแตการแสดง การนมัสการ
ตองเปนไปเพือ่ พระเจา ตองไมใชการเราใจสนุก หรือเพือ่ วัตถุประสงคอื่น ๆ
ในขอ 17 เปนขอสรุปสุดทายของตอนนี้ “และเมื่อทานจะกระทําสิ่งใดดวยวาจาหรือดวยกายก็
ตาม จงกระทําทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจา และขอบพระคุณพระบิดาเจา โดยพระองคนั้น” หลัก
ขอนี้ควรควบคุมชีวิตของเราทุกคนทุกคริสตจักร คือใหเราทําสิ่งเหลานี้ในพระนามของพระเยซูเจา ผม
ขอจบคําเทศนานี้ดวยวลี 3 ตอนคือ....
ขอใหสันติสุขของพระคริสต
ครองในใจเรา
ขอใหพระคําของพระเจา
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ดํารงในตัวเรา
ขอใหพระนามของพระคริสต
ควบคุมชีวิตเรา นับตั้งแตนไี้ ป

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 51 ฉบับที่ 276 กันยายน – ตุลาคม
2000, หนา 50-55.
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