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จากใจศิษยาภิบาล คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ
สวัสดีครับพี่นอ งที่รักในพระคริสต
ผมไดเทศนาจบซีรีสเรื่อง 7 ลักษณะบาปที่นําไปสูความมรณาแลว พี่นองรูจักความบาปแลวหรือยังวามันสําแดงลักษณะ
บาปออกมาอยางไรบาง? มีพิษสงอยางไร? แลวเราจะจัดการกับความบาปแตละแบบไดอยางไร?
เปนเรื่องที่นาเศราที่มีคริสเตียนบางคนขาดความรูความเขาใจเรื่องความบาป บางคนคิดวาเปนเรื่องที่ไมสําคัญ บางก็วาไม
จําเปนที่จะตองเรียนรูจักความบาปเพราะพระเยซูคริสตไดทรงไถเราแลว คริสเตียนจําเปนจะตองรูจักความบาปที่เปนตัวกัดกรอน
ชีวิตคริสเตียนและเปน ตัวทําลายความสัมพันธระหวางเรากับพระเจาและเพื่อนมนุษย ความไมรูเกี่ยวกับเรื่องความบาปจะทําให
เราดําเนินชีวิตคริสเตียนดวยการเสี่ยงกับอันตรายโดยไมรูตัว ถาหากเราไมรูจักความบาป เราก็จะไมตระหนักถึงความบาปที่แอบ
ซุมโจมตีเราอยู เมื่อเราไมรู เราก็จะจัดการกับความบาปไมได คริสเตียนทุกคนจําเปนตองเรียนรูจักการจัดการกับความบาป ซึ่ง
เปนเรื่องที่สําคัญที่เปนพื้นฐานทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนใหหางไกลจากความบาป มีชีวิตที่ถวายเกียรติตอพระเจาอยาง
แทจริง พระเจาทรงบริสุทธิ์ อยาใหความบาปในชีวิตของคุณทําใหคุณอยูหางไกลจากพระเจาเลย ใหเราหันมาสํารวจชีวิตของเรา
ในแตละวัน และจัดการกับความบาปกันเถอะ อยาลืมวา ความบาปหนึ่งจะนํามาสูความบาปอื่นๆอีก ขอพระเจาทรงชวยชําระเรา
ทุกคนเพื่อที่ชีวิตของเราแตละคนจะเปนทอพระพรที่สะอาดไปสูคนรอบขาง เพื่อคนรอบขางจะไดเห็นพระคริสตในชีวิตของเรา
ดวยความรักในพระคริสต
ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต
ปล หากพี่นองทานใดที่ไดรบั คําเทศนาไมครบชุด (ทั้งหมด 8 กัณฑ) กรุณาติดตอขอรับไดจากสํานักงานคริสตจักรสืบฯ
ความบาปทีน่ ําไปสูความมรณา : 7) Pride (ความภาคภูมิใจ/ความหยิ่งผยอง)
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต
เราทุก คนตองการการยอมรับและตองการใหค นอื่นมีความภาคภูมิ ใจในตั วเรา พอแมมั กจะกระตุ น ใหลูก มีค วาม
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความหยิ่งในศักดิ์ศรี เราไขวควาหาความสําเร็จเพราะความสําเร็จนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีความ
มั่นคงปลอดภัยและความปติยินดี เราทุกคนตองการที่จะมองยอนกลับไปในอดีตและภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง ใน
ขณะเดียวกันเราจะเสียดาย บางครั้งถึงกับเศราโศกเสียใจในความลมเหลว ในโอกาสที่พลาดไป ที่เราไมไดประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร แตทําไมนักศาสนศาสตรคริสเตียนจึงจัดความภาคภูมิใจเปนความบาปตัวเอก ออกัสติน (Augustine) ชี้วา
ความภาคภูมิใจ/หยิ่งเปนสิ่งที่ดึงซาตานใหลมลง ซาตานจึงปลูกฝงทัศนคติเชนเดียวกันนี้ในสมอง ในความคิดของมนุษย ยั่วเยา
ใหมนุษยอยากเปนพระเจาเสียเอง ทอมัส อาควินัส (Thomas Aquinas) กลาววา “การรักตนเองมากเกินไปเปนจุดเริ่มตนของ
ความบาปทุกประเภท และรากเหงาของความภาคภูมิใจ/หยิ่ง คือการที่มนุษยไมยอมไมวาในเรื่องใดก็ตามที่จะจํานนตอพระเจา
ที่จะยอมใหพระเจาควบคุมปกครอง ที่จะอยูใตบังคับบัญชาของพระเจา” อะไรทําใหนักคิดคริสเตียนมองความภาคภูมิใจ/
หยิ่งเปนศัตรูตัวฉกรรจ? ความหยิ่งภาคภูมิใจเปนความผิดพลาดที่แทบจะสังเกตไมเห็น ตางจากความบาปอื่นๆเชน ความ
โกรธ ราคะตัณหา อิจฉา เกียจคราน ฯลฯ ในป 1684 Revd. William Master ซึ่งเปนศิษยาภิบาลที่ Gloucestershire ทาน
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คิดวาจะทําอยางไรดีที่จะมอบของที่ระลึกซึ่งจะเปนที่จดจําอันยาวนานแกมหาวิทยาลัยเกาแกอันเปนที่รักยิ่งของทานคือ
มหาวิทยาลัย Oxford ทานไดมอบมรดกของทานใหแกทางมหาวิทยาลัยโดยขอใหทางมหาวิทยาลัยจัดใหมีการเทศนาสอน
สองเรื่องในแตละปไดแกเรื่อง “ความภาคภูมิใจ/หยิ่งยโสโอหัง” และ “ความถอม” ซึ่งยังคงมีการเทศนาสองเรื่องนี้ทุกๆป
จนถึงทุกวันนี้ Alain de Botton เขียนวา “คุณงามความดีที่สําคัญ 4 ประการของคนในยุคนี้คือ 1) ความคิดสรางสรรค
(Creativity) 2) ความกลาหาญ (Courage) 3) สติปญญาอันชาญฉลาด (Intelligence) 4) ความแข็งแกรงทรหดอดทน
(Stamina) แตคุณงามความดีที่สําคัญยิ่งกวานั้นอีก 2 ประการ คือ 1) ความถอม (Humility) และ 2) การทําตามคําสอน
และน้ําพระทัยของพระเจา หรือ ความชอบธรรม (Godliness) กลับถูกมองขาม” สังคมทุกวันนี้มีทัศนะมุมมองแนวคิดใน
ทิศทางที่เนนความภาคภูมิใจ/หยิ่ง (Pride) ใหเปนคุณลักษณะสําคัญอยูในระดับแนวหนาๆของความคิดของคนยุคนี้ แต
สําหรับจริยธรรมคริสเตียนที่สําแดงออกมากลับกลายเปนแนวคิดการกระทําที่แปลกประหลาดของผูคนในสังคม ทัศนะแนวคิด
ของสังคมเรียกวากลับสวนทางกันกับแนวคิดของคริสตศาสนา Aristotle เปนตัวอยางหนึ่งของแนวคิดที่ “ใหคนเรา
ภาคภูมิใจ/หยิ่งในเมืองที่เราอยูอาศัย ในครอบครัวหรือแมแตในประเทศของเรา โดยสนับสนุนทาทายหนุนใจคนเรา ใหมี
ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง เพราะเปนหนึ่งในพลังที่จะผลักดันคนเราใหประพฤติปฏิบัติดี” สวนเรื่องความถอมนั้นกลับถูกมองวา
เปนทาทีที่มนุษยเราสมควรมี เพื่อประพฤติปฏิบัติตอเทพเจาของตน แตไมใชทาทีที่เราควรมีตอเพื่อนบาน ที่สําคัญคือ ความ
ถอมไมใชทาทีที่เราควรมีตอลูกๆ และตอทาสหรือคนรับใช
ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง (Pride) และความเคารพตนเอง (Self-Esteem)
คริสเตียนเผชิญสถานการณที่ยากลําบากเพราะวา ทาทีความถอมของคริสเตียนกลับถูกคนในสังคมมองวาเปน
มูลเหตุทําใหขาดความเคารพตนเอง (Low Self-Esteem) มีความไมมั่นใจในตนเองเกิดความไมมั่นคงในชีวิต และนําไปสู
การดูถู กตนเอง การตอกย้ํ า ความผิ ด ความบกพรองของตนเอง บทความในตําราของนักจิต วิทยามักจะใชเ รื่องความ
ภาคภูมิใจ/หยิ่ง (Pride) ในแงบวก ในทางสรางสรรค และเปนที่ยอมรับได เรามักจะถูกสอนเสมอวา ใหเรามีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง สรางคุณคาใหตนเอง ใหเสริมสรางความเคารพตนเอง ความมั่นใจในตนเอง เพื่อความมั่นคงในชีวิตของเรา การ
สอนแบบนั้นเปนทาทีที่ถูกตองไหม? แนนอนคําตอบคือ ไมใชทั้งหมด แตเพื่อความเขาใจที่ถูกตอง เราจําเปนตองเขา
ใจความแตกตาง ระหวาง ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง และความเคารพตนเอง การที่เราเคารพตนเองนั้นไมผิด แตคําถามที่
สําคัญมากที่สมควรจะถามคือ ความเคารพตนเองของเรานั้นถูกสรางใหเกิดขึ้นมาไดอยางไร? ถูกสรางโดยการคุยโมโอ
อวดตัวเอง หรือคุยถึงความสําคัญของตัวเองหรือเรื่องตางๆของตัวเองหรือ? ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง ดูเหมือนเปนแนวทางที่
ชัดเจนแนนอนในการเสริมสรางความรูสึกวาตัวเองนั้นมีคุณคา (Self-Worth) คุณคาของตนเองที่บมเพาะเลี้ยงใหเติบโตก็จะ
นําไปสูความเคารพตนเอง ถาเราอยากมีความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตัวเอง วิธีที่ดีที่สุดนาจะเปนการที่เราจะเตือนตัวเองเสมอวา ฉัน
เปนคนดีคนหนึ่ง เปนคนมีเหตุมีผล มีความคิดรอบคอบ ไมเคยฉอโกงหรือทําผิดกฎหมายทั้งสิ้น ไมเคยแมแตจะทําลายสัตว
ยุงก็ไมเคยตบ มดไมเคยกระทืบ! ฉันเปนคนดีอะไรปานฉะนั้น นี่คือวิธีและแนวคิดของคนทั้งปวงในสังคมที่จะบอกตัวเองและ
คนอื่นๆวา “สิ่งตางๆเหลานั้นเปนคุณคาความดีของตัวฉัน ฉันมีความภาคภูมิใจ/หยิ่งและเคารพตนเอง” สําหรับคริสเตียน
แนวทางสําหรับการสรางความเคารพตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเองอยางมั่นคงไมคลอนแคลนนั้นมีแนว
ประพฤติปฏิบัติที่แตกตางจากคนทั่วไปในสังคมอยางตรงกันขาม เพราะแนวทางของคริสเตียนคือการสํารวจดูชีวิตของ
ตนทุกวัน คริสเตียนเตือนตัวเองเสมอวา เราเปนคนบกพรอง เปนคนบาป มีธรรมชาติพรอมทําผิดพลาดเสมอ เราตองดําเนิน
ชีวิตโดย พึ่งพาพระคุณและความรักของพระเจา พระเจาตางหากที่ทําใหชีวิตของเรานั้นมีคุณคา คุณคาของเราไมไดตั้ง
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หรือขึ้นอยูที่เรา แตคุณคาของเรามีรากฐานตั้งมั่นอยูในพระเจา คนในสังคมมองดูคริสเตียนแปลก มองดูคริสเตียน
ดวยความ งง! เพราะตรงกันขามกับธรรมชาติความรูสึกนึกคิดของมนุษยทั่วไป
พระเยซูคริสตตรัสสอนในพระธรรม ลูกา 18:9-14 เรื่อง ชายฟาริสีที่เครงครัดศาสนา รูธรรมบัญญัติชัดเจน เปนคนดี
คนที่นาเคารพในสังคม สวนอีกคนคือคนเก็บภาษีใหกับโรม ซึ่งเปนอาชีพที่ไมมีใครอยากจะเกี่ยวของสุงสิงดวยในเวลานั้น
เพราะสังคมยิวจัดวาเปนอาชีพที่ไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวยในศตวรรษแรก เราสามารถเรียนรูเรื่องความภาคภูมิใจ/หยิ่ง
และการสรางความเคารพตนเองไดจากชีวิตของคนสองคนนี้ ชายฟาริสีคนนั้นไดใชวิธีการของสังคมในการสรางความรูสึกที่
ดีๆตอตัวเอง โดยการที่เขาไดเริ่มคิดใครครวญถึงตัวเอง (แนแหละถึงแมวาเขาจะยืนคิดใครครวญตอหนาพระเจาก็ตาม) เขา
คิดถึงจริยธรรมที่สูงและไดมาตรฐานของตนเอง คิดถึงการอุทิศถวายตัวและวินัยในชีวิตที่เขามีตลอดชีวิตเขา ถาเขายืนมองดู
ตัวเองในกระจกเงาเขาคงจะพูดไดอยางเต็มปากเต็มคําวา เขาเปนคนที่ดีพรอมคนหนึ่ง “11คนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจ
ของตนอธิษฐานวา 'ขาแตพระเจา ขาพระองคโมทนาขอบพระคุณของพระองค ที่ขาพระองคไม
เหมือนคนอื่น ซึ่งเปนคนโลภ คนอธรรม และคนลวงประเวณี และไมเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ 12ใน
สัปดาหหนึ่งขาพระองคถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งขาพระองคหาไดขาพระองคไดเอา
สิบชักหนึ่งมาถวาย'” ถาดูตามสายตามนุษยแลวชายฟาริสีคนนี้นาประทับใจ ถาเราพบคนแบบนี้เราคงสรุปไดทันทีวา

ผูชายคนนี้เปนคนดีทีเดียว เขาไมเคยขโมยของใคร ไมเคยนอกใจภรรยาแอบไปมีบานเล็กบานนอย (พูดแบบวัยรุน ‘แอบไป
มีกิ๊ก’ พูดแบบคนที่อายุ 50 ปขึ้นเขาวา ‘แอบไปมีอีหนู’) ดูทั่วไปแลวไมมีที่ติ ดูชีวิตเขาแลวจะสรุปไดวา “เขาเปนคนดี” แต
ถึงกระนั้นก็ตามความดีของชายฟาริสีคนนี้ติดอยูในกับดักที่อันตราย พระคัมภีรไมไดอธิบายวาเหตุใดชายฟาริสีคนนี้จึงได
สราง “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” บนรากฐานของ “ความดีตางๆของตนเอง” ดูเหมือนทาจะดี ไมนามีปญหา เมื่อเขา
อธิษฐานเสร็จแลวเขาก็เดินจากไป ดวยความรูสึกภาคภูมิใจ/หยิ่ง รูสึกดีๆ เกี่ยวกับตนเอง ทําใหตนเองมีความรูสึกวาคุณคา
ของตนเองนั้นมีความมั่นคง ซึ่งแตกตางจากคนอื่นๆที่สรางคุณคาของตนบนรากฐานของ เงินทองทรัพยสิน สถานภาพใน
สังคม สิทธิอํานาจ หรือรูปรางหนาตา ซึ่งแนนอนรากฐานเหลานั้นเปนรากฐานที่ตื้นๆ และคลอนแคลน ความรูสึกดีๆ ความ
มั่นคงและมีคุณคาในชีวิตของชายฟาริสีคนนี้ ตั้งอยูบนรากฐานที่มีคุณคาอยางแทจริง เชน วินัยในการดําเนินชีวิต ความใจ
กวาง ความสัตยซื่อ สถานภาพอันเปนที่รูจักยอมรับในสังคม-หรือ-ความมีหนาตาชื่อเสียงในสังคม อันมาจากคุณงามความดีที่
เขากระทําและการมีครอบครัวที่มีความสุข แตในคําสอนเรื่องนี้ พระเยซูทรงตรัสเตือนวาในขณะที่ชายฟาริสีเดินกลับบาน
ถึงแมวาเขาจะรูสึกดี รูสึกตนเองมีคุณคา แตพระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นเขาในลักษณะที่ตรงกันขาม ฟาริสีคนนี้ไมได
เดินกลับบาน “ดวยความชอบธรรมตอพระพักตรพระเจา” เหมือนกับที่เขาคิดหรือรูสึก เขาตกอยูในความบาปของความ
หยิ่งฝายวิญญาณ การที่ชายฟาริสีคนนี้พยายามสรางคุณคาและความเคารพตนเองแบบนั้นไมสามารถยืนหยัดอยูไดในระยะ
ยาวแตจะลมเหลวอยางแนนอนดวยเหตุผลที่สําคัญสองประการ
เหตุผลที่ 1 ลมเหลว เพราะวาสรางบนพื้นฐานที่ไมมั่นคง ตราบใดที่ชายฟาริสีคนนี้ไมมีปญหาหรือวิกฤตใดๆ
เกิดขึ้นกับชีวิตเขา เขาจะสามารถรักษาระดับมาตรฐานจริยธรรมอันสูงในชีวิตเขาได เขาจะสามารถผยุงรักษาความดีตางๆไว
ไดชั่วระยะเวลาหนึ่งตราบเทาที่สิ่งดีๆรอบตัวของชายฟาริสีนี้ไมมีสิ่งใดๆมากระทบ มองดูขางนอกจะดี แตถาวันดีคืนดี โดยที่
ชายฟาริสีผูนี้ไมคาดฝน ภรรยาของเขาขอหยาแลวยายขาวของหนีไปแตงงานกับชายอื่น ลูกชายวัย 18 ปของเขาถูกจับ
เพราะเกี่ยวของกับการคายาเสพติด ตัวของเขาเองนั้นตองขึ้นศาลเพราะเมาแลวขับ ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอยางที่ดีรอบตัวของ
เขาไดถลมทะลายลงมา แนนอนความรูสึกมีคุณคาในตัวเองก็จะถลมทะลายลงมาดวย จบลงดวยสิ่งที่เหลืออยูในชีวิตของเขา
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คือ ความผิดหวัง หมดหวัง รูสึกถึงความลมเหลว เขามีชีวิตอยูทามกลางซากปรักหักพังของความภาคภูมิใจ/หยิ่งยโส
โอหังที่พังทลายลงมา
เปนเรื่องที่เปราะบางมาก สามารถพังสูญหายอยางรวดเร็ว
ความมีชื่อเสียงโดงดัง มีหนามีตา (Reputation)
เหมือนกับสายหมอกในยามเชา แมวาบุคคลที่มีความเชื่อมั่นคงยังหวั่นไหวเมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่ยากลําบาก เราจะ
รูไดอยางไรวา เราจะตอบสนองอยางไร เมื่อความทุกขยากมาเยือน เราจะไมพูดปดหรือ เมื่อมันเปนทางออกทางเดียวของเรา
ที่จะปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของเราไวได โดยไมไดทําใหใครตองเดือนรอน? แลวการกระทําที่สีเทาทั้งหลายของเราละ ดูผิว
เผินแลวบริสุทธิ์แตลึกๆแลวมีแรงจูงใจที่ชั่วราย ไมควรหรือที่เราจะพินิจพิเคราะหเงามืดในชีวิตของเรา ตอหนาความสวางที่
บริสุทธิ์ของพระเจา การสรางคุณคาของตนเองอยูบนรากฐานของคุณงามความดีของตนเอง เพื่อความภาคภูมิใจ/หยิ่งใน
ตนเอง อาจทําไดชั่วขณะ แตมันเปนระเบิดเวลาที่จะพังครืนลงมาเมื่อใดก็ได
เหตุผลที่ 2 ลมเหลวเพราะความภาคภูมิใจ/หยิ่งอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบซึ่งทําลายความสัมพันธ
ของเขากับพระเจาและกับผูอื่น การที่ชายฟาริสีสรางความรูสึกมีคุณคาของตนบนรากฐานของความดีของตนนําไปสูความ
ภาคภูมิใจ/หยิ่ง ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น ฉันอาจไมดีที่สุด ไมดีอยางครบถวนสมบูรณแบบ แตอยาง
นอยฉันก็ดีกวาชายเก็บภาษีคนนั้น รากเหงาของความภูมิใจ/หยิ่ง คือ ความปรารถนาที่จะอยูเหนือคนอื่น ปฏิเสธที่จะยอมรับ
ผูอื่นวาดี มีความสําคัญเสมอเหมือนตนเอง หรือเหนือกวาตนเอง ผูที่ปรารถนาจะอยูเหนือผูอื่นจะเปนคนที่ไมมีความสุข
อยาลืมวา เหนือฟายังมีฟา ซาตาน เปนตนแบบของความภาคภูมิใจ/หยิ่ง สิ่งสุดทายที่ซาตานจะทําคือกมหัวใหกับพระ
เจา หรือผูใดก็ตาม นรกอาจจะเลวรายแยเพียงใดก็ตาม แตอยางนอยที่สุดฉันก็จะเปนกษัตริย เปนเจาเหนือนรก ไมตองยอม
ออนขอใหอะไร หรือใครก็ตาม และนี่คือเหตุผลที่ทําไมความภาคภูมิใจ/หยิ่ง จึงเปนความบาปตัวเอกที่นําไปสูความ
มรณา
ความบาปแหงความภาคภูมิใจ/หยิ่ง เปนความบาปที่แยกเรา ทําใหเราโดดเดี่ยวอางวาง ไมมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
แมแตกับพระเจา เพราะความภาคภูมิใจ/หยิ่ง ทําใหเราทนไมไดที่จะเปนที่สองรองจากใคร เราจะชิงดีชิงเดน แขงขันเอาชนะ
อยูตลอดเวลา ถาความโลภคือความตองการ ความร่ํารวย ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง คือความตองการที่จะร่ํารวยกวาคนอื่นทุก
คน บอยครั้งความภาคภูมิใจ/หยิ่ง มาจากการขาดความมั่นคงปลอดภัย จึงตองกระเสือกกระสนพยายามที่สรางคุณคาและ
ความเคารพตนเอง เพียงแตเสนทางที่เลือกเดินโดยใชเสนทางแหงความภาคภูมิใจ/หยิ่ง เปนเสนทางเดินที่ผิด
เมื่อความภาคภูมิใจไมใชทางออกที่ถูกตองแลวความถอมจะเปนทางเดินที่ดีกวาหรือไม? ความถอมดูเหมือน
จะไมเปนคําตอบในโลกของธุรกิจ การเมืองและสังคมทั่วไป แนนอน เราสามารถจะภาคภูมิใจในความถอมของตัวเอง จึงมีคําคม
วา “ความออนนอมถอมตนเปรียบเหมือนชุดชั้นใน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน แตเปนการที่ไมสมควรหรือเหมาะสม ถึงกับ
หยาบคายได ถาเผยใหเห็น” ทําไมความถอมจึงสําคัญตอชีวิต? คําตอบอาจทําใหคุณตกใจ เราจะตองเรียนรูจักถอมไมใช
เพียงเพราะเราจะตองรูจักที่ต่ําที่สูง หรือตําแหนงอันควรของเรา แตเพราะเราตกอยูในสภาพของคนบาปที่ไรคา เราจึงตองเรียนรู
จักความถอมเพื่อเราจะไดสําแดงพระลักษณะของพระเจาอยางที่เราไดถูกสรางมาตามพระลักษณะของพระองค พระ
เจาทรงเปนพระเจาที่ถอมพระองค ลองใครครวญดูซิวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่ยิ่งใหญที่สุด ทรงสัพพัญูรอบรูที่สุด ทรงฤทธิ์
เดชและอํานาจที่สุด ทรงประกอบไปดวยคุณงามความดีที่สุด พระเจาทรงเปนที่สุดของที่สุดในทุกกรณีโดยไมมีสิ่งใดเทียบ
ได ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่สมควรอยางยิ่งยวดที่พระองคจะทรงมีความภาคภูมิใจและหยิ่งในศักดิ์ศรีสูงสุด แตเมื่อเราใครครวญดูเรา
จะพบวาองคพระเยซูคริสตพระบุตรของพระเจาทรงเปนมนุษยที่ถอมที่สุด “3พระเยซูทรงทราบวาพระบิดาได
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ประทานสิ่งทั้งปวงใหอยูในพระหัตถของพระองค และทรงทราบวาพระองคมาจากพระเจา และ
จะไปหาพระเจ า ดั ง นั้ น 4 พระองคท รงลุ ก ขึ้ น จากการรั บ ประทานอาหาร ทรงถอดฉลองพระองค
ออกวางไว และทรงเอาผาเช็ดตัวคาดเอวของพระองค 5แลวก็ทรงเทน้ําลงในอาง และทรงเอาน้ํา
ลางเทาของพวกสาวก และเช็ดดวยผาที่ทรงคาดเอวไวนั้น ยอหน 13:3-5” สังเกตวาทั้งๆที่พระองคทรง

ทราบฐานะของพระองควาทรงเปนใคร แตพระองคทรงสําแดงความถอมอยางถึงที่สุด (การลางเทาในสมัยนั้นเปนหนาที่ของ
คนรับใชหรือทาส) พระเจาทรงมีพระลักษณะแหงความถอมทั้งๆที่พระองคไมมีอะไรที่จะใหถอม พระองคไมดึงดูดความสนใจ
มาที่ตัวพระองคเองหรือรองปาวประกาศคุณลักษณะที่ดีหรือความยิ่งใหญของพระองค
พระเจาทรงไมไดทําเหมือนคุณและผม เพื่อที่จะแสดงใหคนรอบขางตระหนักวา นี่คือผลงานหรือคุณความดีที่ฉันทํา
บอยครั้งที่มนุษยดําเนินชีวิตโดยไมตระหนักหรือสํานึกในพระคุณของพระเจาวาชีวิตเราและโลกเราเกิดขึ้นดําเนินอยู
ตอไปไดโดยมีความสวยงามและดีงามตางๆนั้นเพราะพระเจาและมาจากพระเจา เหมือนที่ผูเผยพระวจนะ อิสยาห
(45:15) กลาวอุทรวา “แทจริงพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงซอนพระองค” พระเจาทรงซอนพระองค

แตพระองคจะทรงเปดเผยพระองคเองตอผูที่ถอมใจและแสวงหาพระองคอยางสุดจิตสุดใจ ผูที่เกียจครานจะไมเห็น
พระองค เพราะพระเจาทรงบริสุทธิ์ผูที่ไดรับการชําระแลวจึงจะคนพบพระองค เมื่อพระเจาทรงเปดเผยพระองคเองผานทาง
องคพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตไมไดรองปาวประกาศวาพระองคเปนพระเจาใหคนรอบขางมาสนใจยกยองเทิดทูน แต
พระองคทรงถอมพระองค ลางเทาใหสาวก รักษาคนปวย ไมมีบานของตนเองและยิ่งไปกวานั้นทรงยอมสิ้นพระชนมบนไม
กางเขน (ไมกางเขนเปนสัญลักษณของการทรมานนักโทษ)
ความถอมในสายตาของคนทั่วไปไมไดเปนคุณลักษณะของเทพเจาหรือผูยิ่งใหญ แตพระเจาของคริสเตียนเปนพระ
เจาที่ถอม คริสเตียนจึงสามารถเรียนรูวาความถอมที่ถูกตองคืออะไร และทําใหคริสเตียนเขาใจดวยวาทําไมความภาคภูมิใจ/
หยิ่งจึงเปนความบาปที่นําไปสูความมรณา คริสเตียนจะตองถอมเพราะพระเจาพระผูสรางทรงถอม ถาพระเจาทรงไมหยิ่ง/
ภาคภูมิใจแลวคริสเตียนจะตองการแสวงหาความภาคภูมิใจ/หยิ่งไปทําไม? พระเจาทรงสรางเรามาใหสําแดงพระลักษณะของ
พระองค ไมใชใหเราเปนพระเจาที่ประกอบดวยฤทธิ์อํานาจ (ขอบคุณพระเจาที่เราไมไดมีฤทธิ์อํานาจอันไมจํากัด) เราจะเปน
มนุษยที่สมบูรณแบบ อยางที่เราควรจะเปน เมื่อเราสําแดงพระลักษณะของพระเจาอยางสมบูรณแบบ นี่คือเหตุผล
ที่คริสเตียนในยุคแรกๆจึงสรุปวาพระเยซูคริสตผูทรงสําแดงพระลักษณะของพระเจาอยางสมบูรณแบบ ทรงเปนมนุษย
แทและพระเจาแท เพราะความภาคภูมิใจ/หยิ่ง เราจึงสําคัญตนผิด ยกตัวเองขึ้น แตแทที่จริงแลวความถอมตางหากที่จะทํา
ใหเราสําแดงพระเจาในชีวิตของเรา ออกัสตีนกลาววา “ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง ไดเปลี่ยนทูตสวรรคมาเปนซาตาน ความถอม
เปลี่ยนมนุษยใหเปนทูตสวรรค” ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง คือ ความตองการใหผูอื่นสังเกตสนใจ เคารพนับถือเรา ความถอม
คือการที่เรามีความมั่นคงพอที่จะไมตองการดึงความสนใจของผูอื่นมาสูตนเอง เราสามารถใหคนอื่นเปนตัวของตัวเอง เรา
ปฏิเสธที่จะเขาไปกําหนดชีวิตคนอื่น เราใหคนอื่นมีโอกาสที่จะสามารถเติบโตพัฒนาสูความไพบูลยในพระคริสตโดยที่มี
หรือไมมีเรารวมดวยก็ได เปนความเต็มใจยินดีที่จะรับใชคนอื่น สนใจคนอื่น สนใจความสําเร็จของเขา ดังตัวอยางพระ
ลักษณะของพระเจาที่สําแดงใหเราเห็น
การนมัสการพระเจาจะขัดแยงตอพระลักษณะความถอมของพระเจาหรือเปลา?
คริสเตียนเราตองกมกราบนมัสการพระเจา และยอมจํานนตอน้ําพระทัยของพระเจา แสดงวาพระเจาตองการใหเรานมัสการ
พระองคเพราะพระเจาทรงมีความภาคภูมิใจ/หยิ่งอยูลึกๆเหมือนกับมนุษยเราหรือเปลา? ในสดุดี 50:9-13 บอกวา
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“9เราจะไมรับวัวผูจากเรือนของเจา หรือแพะผูจากคอกของเจา 10เพราะสัตวทุกตัวในปาเปน
ของเรา ทั้งสัตวเลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด 11เรารูจักบรรดานกแหงภูเขาทั้งหลาย และบรรดาสัตวใน
นาเปนของเรา 12ถาเราหิว เราจะไมบอกเจา เพราะพิภพและสารพัดที่อยูในนั้นเปนของเรา 13เรากิน
เนื้อ วัว ผูหรือ หรือ ดื่มเลื อ ดแพะหรือ ” พระเจา ไมจํา เปนตอ งใหมนุ ษ ยบู ช าสรรเสริญ พระองค เพื่อ สง เสริมหรื อ

เกื้อหนุนความสําคัญของพระองคเอง พระเจาทรงมีความสมบูรณในพระองคเอง พระองคไมอางวางเปลาเปลี่ยว พระ
ลักษณะตรีเอกานุภาพของพระองค บงบอกวาพระเจาไมไดมีลักษณะของความวาเหวอางวางเดียวดาย ดังที่คนบางคนกลาว
อางวาเพราะพระเจาทรงเหงาไมมีเพื่อนจึงทรงสรางมนุษยขึ้น ความคิดเชนนี้หางไกลจากพระลักษณะความเปนจริงของพระ
เจาของคริสเตียน พระเจาไมไดพึ่งมนุษยหรือมีความจําเปนตองใหมนุษยมานมัสการบูชาสรรเสริญพระองค แตมนุษย
ต า งหากที่ จ ะพบว า การที่ ม นุ ษ ย เ รานมั ส การพระเจ า นั้ น แท ที่ จ ริ ง แล ว ก็ เ พื่ อ ประโยชน ข องมนุ ษ ย เ อง ไม ใ ช เ พื่ อ
ประโยชนของพระเจา
การที่มนุษยเรานมัสการอะไรบางอยางที่ไมใชตัวเราเองนั้น เปนประโยชนตอตัวของเราเอง การที่เรานมัสการอะไร
บางอยางจะเปนการดึงดูดความสนใจของเราออกไปจากตัวเรา ไปใหความสนใจในสิ่งที่เรากําลังนมัสการอยูนั้น การนมัสการ
เปนกาวแรกที่สําคัญอยางยิ่งยวด เพราะเปนการชวยเราที่จะหยุดหลงใหลหมกมุนอยูในตัวเอง แตถาสิ่งที่เรานมัสการนั้นดาง
พรอยมีมลทิน การนมัสการนั้นก็ไมไดชวยอะไรเรามากนัก เพราะเราจะเปนเหมือนสิ่งที่เรานมัสการยกยองบูชาอยูนั้น
“15รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเปนเงินและทองคํา เปนหัตถกรรมของมนุษย 16รูปเหลานั้นมี
ปาก แตพูดไมได มีตา แตดูไมได 17มีหู แตฟงไมได ทั้งไมมีลมหายใจในปากของรูปนั้น 18ผูที่ทํารูป
นั้นจะเหมือนรูปเหลานั้น เออ บรรดาผูที่วางใจในรูปนั้น ก็เชนกัน” สดุดี 135:15-18

ดังนั้นเราจะตองเลือกสิ่งที่เราจะนมัสการใหเปนสิ่งที่ดีที่สุด สมบูรณที่สุด ซึ่งแนนอนเมื่อเราใครครวญดูแลว เรา
จะตระหนักวาไมมีอะไรดีไปกวาการนมัสการพระเจาองคเที่ยงแท องคบริสุทธิ์ พระเจาผูทรงเปยมดวยพระเมตตากรุณา
ความเที่ยงธรรมถูกตองและผูทรงถอมพระองค เมื่อเรานมัสการพระองค เราเพงความสนใจจดจออยูที่พระเจาองคนี้ เราจะ
พบวาเราจะคอยๆไดรับการเปลี่ยนแปลง และจะสําแดงพระลักษณะของพระองคในชีวิตของเรา อยาใหสิ่งที่เรานมัสการเปน
อะไรที่ไมคูควรตอการนมัสการจากเราเลยครับ คุณใหความสนใจอะไรอยู? คุณใชเวลาสวนใหญของคุณไปกับอะไร? คุณ
พยายามเลียนแบบใครอยู? สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่คุณกําลังนมัสการอยู
ความภาคภูมิใจ ความถอม และ ชุมชน/สังคม
มีอุทาหรโบราณเลาวาชายผูหนึ่งไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมนรก เขาพบวาในนรกนั้นมีโตะอาหารใหญซึ่งมีอาหารอันโอชาอยาง
อุดมสมบูรณมากมาย แตผูคนที่นั่งรอบโตะอาหารนั้นกลับหิวโหย หงุดหงิด บึ้งตึง บรรยากาศเต็มไปดวยความทุกขยาก และ
ความโกรธเคียดแคน เมื่อเขาพิเคราะหดูเขาพบวาทุกคนที่นั่งรอบโตะนั้นตางมีชอนซึ่งมีดามที่ยาวมาก ยาวเกินกวาที่จะปอน
อาหารเขาปากตนเองได ถึงแมแตละคนจะเพียรพยายามอดทนปอนอาหารใหตนเองอยางไรก็ไมประสบความสําเร็จ ทุกคนจึง
ตกอยูในสภาพที่ทุกขยาก อดอยากหิวโหย ชายคนนี้อยากทราบวาแลวสวรรคจะเปนอยางไร? เขาตกใจวาสวรรคนั้นก็มี
สภาพเหมือนกับนรกทุกประการ คือ มีโตะอาหารใหญ มีอาหารอันโอชาวางไวอยางอุดมสมบูรณมากมาย ผูคนที่นั่งรอบโตะ
ตางก็มีชอนดามที่ยาวมาก ยาวเกินกวาที่จะปอนอาหารเขาปากตนเองได แตบรรยากาศในหองนั้นกลับมีความสุข มีเสียง
หัวเราะพูดคุยกันอยางสนุกสนาน ทุกคนหนาตาเบิกบานชื่นชมยินดี ไมมีใครอดอยากหิวโหยสักคนเดียว เขาพบวาที่สวรรค
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ตางจากนรก เพราะแตละคนไดเรียนรูที่จะปอนคนอื่น แทนที่แตละคนจะพยายามปอนตนเอง เรื่องนี้ชี้ใหเราเห็นวามนุษย
เราถูกสรางมาเพื่อที่จะรับใชซึ่งกันและกัน ไมใชเพื่อใหอยูโดดเดี่ยวเพื่อตนเองโดยมีจุดศูนยกลางอยูที่ตนเอง
มันเปนการยากนักหนาที่เราจะรับใชซึ่งกันและกัน เพราะมนุษยที่ตกในความบาปมักจะยกตนเองเปนจุดศูนยกลาง
เอาตนเองเปนใหญ เพราะความภาคภูมิใจ/หยิ่งในตนเอง เราตองการเปนเจาของ เปนกษัตริยเหนือชีวิตของเราเองและของ
คนอื่น เราไมยอมใคร ไมยอมจํานนแมแตกับพระเจา ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง แยกเราออกจากผูอื่นทําใหเราหมางเมินกับคน
รอบขางรวมทั้งกับพระเจา แตความถอมทําใหเรามีความผูกพันกับคนอื่นและกับพระเจา ความถอมจะเปนเสนทางในการ
สรางความเคารพตนเอง (self – esteem) ใหกับเราไดดีกวาความภาคภูมิใจ/หยิ่ง ความถอมมีตนกําเนิดมาจากพระเจา
คริสเตียนมีความมั่นคง มีความเคารพในตัวเอง เพราะคริสเตียนตระหนักวาเราแตละคนถูกสรางขึ้นมาโดยไดรับความรักและ
การไถจากพระเจาผูทรงฤทธิ์ ผูทรงมั่นคงไมเปลี่ยนแปลง เชนเดียวกับเด็กที่เติบโตมาโดยมีพอแมที่เลี้ยงดูเขาดวยความรัก
เด็กจะรูวาไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ไมวาลูกจะทําอะไรก็ตาม พอแมก็จะยังคงรักลูก ไมทอดทิ้งลูก ลูกสามารถพึ่งพิงพอแมได
เสมอในทุกกรณีตลอดไป เด็กคนนี้จะเติบโตมีความมั่นคงและความเคารพตนเอง ไมโหยหาไขวควาหรือพยายามพิสูจน
ตนเอง โดยการแสวงหาความสําเร็จ แสวงหาการยอมรับจากคนรอบขาง นี่คือเคล็ดลับของการสรางความเคารพใน
ตัวเองของคริสเตียน คุณคาและความเคารพตนเองของคริสเตียนไมไดมาจากความภาคภูมิใจ/หยิ่งในความสําเร็จหรือความ
ดีของตน แตมาจากการที่เราแตละคนยอมรับความรักที่มาจากพระเจา ซึ่งการที่เราจะทําดังนี้ได เราจําเปนที่จะตองถอมและ
ยอมจํานน ยอมใหพระเจาครอบครองบัลลังกชีวิตของเรา ความถอมดูผิวเผินเหมือนความออนแอไรอํานาจ แตแทที่จริงแลว
ความถอมมีพลังอํานาจมหาศาล ความถอมสามารถสมานรอยแตกราว ทําใหใจที่แข็งกราวออนโยนลงไดและสามารถ
เอาชนะศัตรูไดทุกประเภท

การมีชัยชนะเหนือ ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง
แลวเราจะเอาชนะความบาปที่เปนความภาคภูมิใจ/หยิ่ง และเรียนรูจักการพัฒนาศิลปะอันละเอียดออนแหงความถอมใจ
ไดอยางไร? คําตอบของการมีชัยชนะเหนือความภาคภูมิใจ/หยิ่ง คือหนทางสูความถอมใจซึ่งเริ่มตนดวยการบมสรางวินัย
ในชีวิตคริสเตียนที่สําคัญสองประการ
1) การสารภาพบาป (confession) คุณจะไมพบวา “การสารภาพบาป”ปรากฏอยูในตําราเคล็ดลับสูความสําเร็จ
ในชีวิตเลมใดๆ ถาเราไมฝกวินัยในการสํารวจตนเองและสารภาพความบาปของเรา เราจะคิดวาทุกอยางปกติดี เราจะไม
ตระหนักวาเราไดทําอะไรผิด เราคิดวาไมไดบกพรองอะไร แลวในที่สุดเราก็จะเชื่อวาเราเปนอยางนั้นจริงๆ ทั้งๆที่เรามี
ความผิด ความบกพรองมากมาย เราก็จะหลงเขาใจผิด ตกลงไปในความบาปโดยคิดวาเราดีแลว เรามีความภาคภูมิใจ/
หยิ่งในตนเอง การสารภาพบาปไมใชเวลาที่เราหลงเกลือกกลิ้งมัวเมาอยูกับการดูถูกตัวเอง หรือโกรธเกลียดตัวเอง หรือ
การฉีกตนเองเปนชิ้นๆเพราะการโทษตนเองเมื่อตนพลาดพลั้งไปไมวาจะเปนเรื่องจริงหรือเรื่องที่ตัวเราเองคิดเหมาไปเอง
การทําเชนนั้นไมใชความหมายที่ถูกตองของการสารภาพบาป เราจะตองสํารวจตัวเองอยางถูกตอง เรียนรูจากสิ่งที่เราได
กระทําผิดพลาดไป ขอพระเจาทรงอภัยใหเรา ชวยเปลี่ยนแปลงเรา แลวเราก็ตองอภัยใหตัวเราเองดวย แลวกาวตอไป เรา
ตองตระหนักและรูจักคุณคาของตัวเราเองวาคุณคาความสําคัญของตัวเราไมไดอยูที่ตัวเราเอง แตมาจากพระเจา รู
วาพระเจาทรงรักเราและเรามีคุณคาในสายพระเนตรของพระองค การสารภาพบาปโดยสม่ําเสมอเปนนิสัยจะชวยเราให
หลุดพนจากหลุมพรางของความบาปแหงความภาคภูมิใจ/หยิ่ง ปองกันเราที่จะไมขึ้นครองบัลลังกชีวิตของเราโดย
แทนที่พระเจาดวยความหลงผิด
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2) การรับใช (service) เมื่อเราพัฒนาชีวิตใหมีวินัยในการรับใช เราจะพบวานิสัยของการรับใชจะกลายเปน
ลักษณะธรรมชาติในชีวิตของเรา เมื่อเรารับใชคนอื่นซึ่งบอยครั้งเราจําเปนจะตองถอม เราจะพบวาเราจะเริ่มลืมตัวเองและ
ความถอมจะกลายเปนลักษณะธรรมชาติของเรา การถอมไมไดหมายความวา เราทําอะไรโดยปราศจากความคิด CS
Lewis ไดสรุปวา “ความถอมคือ การคิดเกี่ยวกับตัวเองนอยลง ไมใชคิดวาตัวเองมีคานอยลง (Humility is thinking less
about yourself, not thinking less of yourself).” การถอมไมใชการดูถูกตนเอง หรือการมองวาตนเองไรคา ดอยกวาคน
อื่น หรือตายไปซะยังจะดีกวา ความคิดประเภทนี้เปนความสงสารตนเอง (Self – pity) ไมใชความถอม ความถอมที่
ถูกตองไมใชการโกหกตัวเอง หรือปกปดตะลันตความสามารถ ความสําเร็จ คุณลักษณะ คุณสมบัติพิเศษของตนเอง หรือการ
กลบเกลื่อนคุณคาของตนเอง หรือทําใหตนเองมีคุณคาต่ําลง ผูที่ถอมอยางแทจริงจะไมพูดวาตัวเองถอมอยางนั้นอยางนี้ หรือ
พูดเกี่ยวกับตัวเองวาตัวเองต่ําตอยอยางนั้นอยางนี้ ความจริงแลวผูที่พูดเรื่องความถอมของตัวเองตลอดเวลานั้นไมไดถอม
จริง ผูที่ถอมไมใชผูที่เกลียดตนเอง แตเปนผูที่คิดถึงผูอื่น ผูที่ไมเอาแตตนเองเปนหลัก เอาตนเปนจุดศูนยกลาง
ผูที่ถอมหมายถึงผูที่ยอมกาวลงจากบัลลังกชีวิตของตน และยอมรับวาตนตองการพระเจา และตนมีคุณคา
ในสายพระเนตรของพระเจาทัดเทียมกับคนอื่นๆ ไมเหนือคนอื่น และไมดอยกวาคนอื่น แนนอนเมื่อบัลลังกชีวิตวาง
ลง เราจําเปนจะตองใหผูที่คูควรขึ้นครองบัลลังกนั้นแทนเรา ผูที่ขึ้นครองบัลลังกจะตองไมใชมนุษยอีกคนหนึ่ง หรือสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเชน ความสําเร็จ แตจะตองเปนพระเจาพระผูสรางผูทรงสมควรครอบครองบัลลังกชีวิตของเรา เมื่อเราใหพระ
เจาขึ้นครองบั ลลังกชีวิ ตของเรา เราจะพบการเปลี่ยนแปลง เราจะดําเนินชีวิตในมิติใหม มีชีวิตใหมที่ครบบริบูรณใน
แผนดินของพระเจา ที่นี่เดี๋ยวนี้ และที่กําลังมาถึงอยางบริบูรณ
คําถามชวนคิดใครครวญ
1)
ทําไมความภาคภูมิใจ/หยิ่ง จึงจัดเปนความบาปตัวเอกที่นําไปสูความมรณา?
2)
ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง แตกตางจาก ความเคารพตนเอง อยางไร?
3)
เหตุใด การสรางคุณคาและความเคารพตนเอง โดยความถอม จึงดีกวา โดยความภาคภูมิใจ/หยิ่ง?
4)
เหตุใดในพระคัมภีรจึงกลาววา “พระเจาทรงซอนพระองค” ?
5)
เหตุใดคริสเตียนจึงนมัสการพระเจา ?
6)
อะไรคือเคล็ดลับของการสรางความเคารพในตัวเองของคริสเตียน?
7)
เราจะเอาชนะความบาปของความภาคภูมิใจ/หยิ่งไดอยางไร?
8)
ลองใครครวญดูวา
3.1 คุณกําลังดําเนินชีวติ แบบชาวฟาริสีที่มีความหยิ่งฝายวิญญาณหรือเปลา?
ชีวิตของคุณมีความบาปของความภาคภูมิใจ/หยิ่ง แอบแฝงอยูหรือไม?
3.2 คุณกําลังสรางความเคารพในตนเองและสรางคุณคาของตน โดยผานเสนทางใด?
ความภาคภูมิใจ/หยิ่ง หรือ ความถอม
3.3 คุณกําลังนมัสการอะไรอยู? ใครกําลังครองบัลลังกชวี ติ ของคุณ? ถาหากวาคุณยังขึ้นครองบัลลังกชีวิตของ
คุณอยู จงสารภาพบาปของคุณหันกลับมาหาพระเจา ขอพระเจาทรงชวยคุณที่จะยอมจํานนตอพระองคใน
ทุกเรื่องอยางสิ้นเชิง และใหพระองคทรงครอบครองบัลลังกชวี ิตของคุณ
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