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บทที ่1 กฎภายใน 

“ฉันอยากมีกฎเกณฑ์ภายใน ซ่ึงเป็นส่ิงทีค่อยเฝ้าระวงัย าเกรงพระเจ้า” 
เม่ือชำลส์ เวสเลยเ์ขียนถอ้ยค ำเหล่ำน้ี ท่ำนกล่ำวถึงควำมจริงเก่ียวกบัจิตส ำนึกผิดชอบ อิมมำนู

เอล คำนท ์นกัปรำชญช์ำวเยอรมนัเขียนไวว้ำ่ “มีสองส่ิงท่ีสร้ำงควำมอศัจรรยใ์จและควำมพิศวงอยำ่งไม่
รู้จกัจบส้ินคือ ทอ้งฟ้ำท่ีเตม็ไปดว้ยดำวเบ้ืองบนฟำกฟ้ำและกฎแห่งจริยธรรมภำยในตวัฉนั” 

มีบำงส่ิงท่ีอยูภ่ำยในดวงใจของมนุษยทุ์กผูทุ้กคนท่ีคอยชมเชยเรำเม่ือท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้งและ
ต ำหนิเรำเม่ือเรำท ำส่ิงท่ีไม่ถูก ส่ิงดงักล่ำวเรำเรียกกนัวำ่ “มโนธรรม” หรือ “จิตส านึกผดิชอบ” 

ค ำวำ่ “จิตส านึกผดิชอบ” หรือ “มโนธรรม” น้ีพบ 32 คร้ังในพระคมัภีร์ใหม่ภำษำองักฤษ
ฉบบัคิงเจมส์ และใชโ้ดยอคัรทูตเปำโลถึง 21 คร้ัง ถำ้เรำตอ้งกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินชีวิต 
คริสเตียน เรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกบัเร่ืองจิตส ำนึกผดิชอบและบทบำทของมนั 

ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรอภิปรำยสองหวัขอ้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี คือเร่ืองค ำจ ำกดัควำมของจิตส ำนึกผดิ
ชอบ และเร่ืองลกัษณะของจิตส ำนึกผดิชอบตำมท่ีมีบรรยำยไวใ้นพระคมัภีร์ ถำ้เรำเขำ้ใจควำมหมำยและ
กำรท ำงำนของจิตส ำนึกผดิชอบควำมเขำ้ใจน้ีก็จะสำมำรถเปล่ียนแปลงชีวติของเรำได ้

ค าจ ากดัความของจิตส านึกผดิชอบ 

ท่ำนไม่สำมำรถหลีกหนีจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนไดท้่ำนจะตอ้งอยูก่บัมนั ท่ำนอำจโตแ้ยง้กบั
มนั ท่ำนอำจท ำให้จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนมวัหมอง หรือท ำให้จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนแขง็กระดำ้ง
ได ้ แต่ท่ำนไม่สำมำรถขจดัมนัออกไปจำกตวัท่ำนไดเ้ลย มนัอำจท ำงำนผดิปกติแต่มนัจะยงัอยูก่บัท่ำน
เสมอ เป็นเร่ืองท่ีน่ำเศร้ำใจท่ีจิตส ำนึกผดิชอบในชีวิตบำงคนไม่ไดท้  ำงำนอยำ่งท่ีพระเจำ้ทรงมีพระ
ประสงค ์

จิตส ำนึกผดิชอบคืออะไร? ค ำวำ่ “จิตส านึกผดิชอบ” (Conscience ในภำษำองักฤษ) มำจำก
ภำษำลำตินสองค ำคือค ำวำ่ ค า (Com) ท่ีมีควำมหมำยวำ่ “ดว้ย” หรือ “ดว้ยกนั” กบัค ำวำ่ ซิโอ (Scio) 
หมำยควำมวำ่ “ฉันรู้” ดงันั้นควำมหมำยจำกภำษำลำตินมำถึงภำษำองักฤษจึงหมำยถึง “รู้ด้วย” หรือ “รู้
ด้วยกนั” รู้ดว้ยกนักบัอะไร? รู้ดว้ยกนักบัตวัเองและรู้ภำยในใจตวัเอง จิตส ำนึกผิดชอบเป็นควำมรู้
ภำยในท่ีช่วยใหฉ้นัรู้จกัตวัของฉนัเอง 

ภำษำกรีกในพระคมัภีร์ใหม่ใชค้  ำวำ่  ซุนีเดซิส (Suneidesis) มีควำมหมำยเช่นเดียวกนั มำจำก
สองค ำคือค ำวำ่ ซุน (Sun) และค ำวำ่ ออยดา (Oida) ท่ีมีควำมหมำยวำ่ “รู้ดว้ยกนั” 
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ในสมยัพระคมัภีร์ใหม่ ค  ำวำ่ “จิตส านึกผดิชอบ” ไม่ใช่ค ำท่ีแปลกพิศดำรอะไรเลย แต่เป็นค ำท่ี
ใชก้นัในภำษำสนทนำธรรมดำในชีวติประจ ำวนัของชำวกรีก มีควำมหมำยวำ่ “ความเจ็บปวดทีคุ่ณรู้สึก
เมื่อคุณท าผดิ” ซ่ึงก็เป็นกำรใหค้  ำจ  ำกดัควำมท่ีดีมำกมิใช่หรือ? 

ชำวอินเดียนแดงคนหน่ึงในอเมริกำท่ีมำเป็นคริสเตียนกล่ำววำ่ “ในหวัใจของฉนัเหมือนกบัมี
ลูกธนูหวัสำมแฉก เม่ือฉนัท ำผดิหวัของลูกธนูนั้นก็บิดและบำดลึกลงไปในหวัใจ แต่เม่ือฉนัท ำผดิมำก
เกินไปหวัธนูนั้นก็ค่อย ๆ ลึกลงจนฉนัไม่ค่อยรู้สึกเจบ็อีกต่อไป” แต่เม่ือควำมรู้สึกเจบ็นั้นหมดไป จง
ระวงัใหดี้! 

จิตส ำนึกผดิชอบเป็นส่วนประกอบท่ีอยูใ่นส่วนลึกภำยในเรำท่ีบอกใหเ้รำทรำบวำ่กำรกระท ำ
ของเรำนั้นผิดหรือถูกเป็นไปตำมมำตรฐำนแห่งจิตใจของเรำหรือไม่ ออสวอลด์ แชมเบอร์ใหค้  ำจ  ำกดั
ควำมเก่ียวกบัจิตส ำนึกผดิชอบไวไ้ดดี้วำ่ “จิตส ำนึกผดิชอบเป็นส่วนประกอบภำยในวิญญำณของมนุษย์
ท่ีฝังตวัเองอยูใ่นส่วนท่ีสูงท่ีสุดเท่ำท่ีมนุษยรู้์จกั” จิตส ำนึกผดิชอบไม่ใช่กฎบญัญติั แต่จิตส ำนึกผดิชอบ
เป็นพยำนใหก้บักฎบญัญติั และจิตส ำนึกผดิชอบไม่ใช่มำตรฐำนแต่เป็นพยำนให้กบัมำตรฐำนแต่ละ
ภูมิภำคของโลกมีมำตรฐำนท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 

ขำ้พเจำ้ขอยกตวัอยำ่งใหเ้ห็นชดัยิง่ข้ึน เม่ือองักฤษยดึประเทศอินเดียให้เป็นส่วนหน่ึงของส
หรำชอำณำจกัรองักฤษพวกเขำพบวำ่มีประเพณีกำรปฏิบติับำงอยำ่งท่ีตอ้งขจดัออกไปประเพณีอยำ่ง
หน่ึงนั้นคือกำรเผำหญิงหมำ้ยท่ีสำมี เพิ่งตำยไปพร้อมกบักำรเผำศพของสำมี ประเทศองักฤษจึงออก 
กฎหมำยหำ้มกำรบูชำยญัดงักล่ำว 

มีผูน้ ำศำสนำชำวอินเดียคนหน่ึงมำหำผูน้ ำชำวองักฤษและกล่ำววำ่ “จิตส ำนึกผดิชอบของเรำ
บอกกบัเรำวำ่หญิงนั้นจะตอ้งถูกเผำพร้อมกบัสำมีของนำง” ชำวองักฤษก็ไดต้อบเขำไปวำ่ “และ
จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็บอกกบัเรำเช่นเดียวกนัวำ่ถำ้ท่ำนท ำอยำ่งนั้นเรำจะแขวนคอท่ำน” เรำเห็น
ควำมแตกต่ำงกนัน้ีใช่ไหม? 

จิตส ำนึกผดิชอบชกัน ำเรำไปในทำงท่ีถูกตอ้งเม่ือเรำมีมำตรฐำนท่ีถูกตอ้ง คนทุกคนต่ำงก็มี
ประสบกำรณ์เช่นน้ี เช่น ถำ้ท่ำนทุจริตในกำรสอบ โกหก หรือท ำบำงส่ิงท่ีไม่ควรท ำท่ำนก็จะถูก
จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนรบกวน บำงส่ิงภำยในท่ำนจะบอกกบัท่ำนเสมอวำ่ท่ำนไม่ควรท ำในส่ิงท่ีไดท้  ำ
ลงไปนั้นเลยเสียงดงักล่ำวคือจิตส ำนึกผดิชอบนัน่แหละ แน่นอนท่ีมีผูค้นไม่นอ้ยท่ีขืนจิตส ำนึกผดิชอบ
ของตนเองจนไม่รู้สึกถูกรบกวนอีกต่อไป เรำก็ไดแ้ต่สงสำรคนประเภทน้ีเท่ำนั้น 

เม่ืออำดมักนัเอวำท ำผิดต่อพระเจำ้ทั้งสองก็พำกนัไปหลบซ่อนตวัเสีย ท ำไมนะหรือ? ทั้งสองถูก
จิตส ำนึกผดิชอบของตนรบกวนนะซี จึงเกิดควำมหวำดกลวัข้ึน 
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เม่ือดำวิดลอบตดัชำยเส้ือคลุมส่วนหน่ึงของกษตัริยซ์ำอูลไปขณะท่ีพระองคบ์รรทมอยู ่ จิตใจ
ของดำวดิก็รบกวนท่ำน (ดู 1 ซำมูเอล 24:1-6) นัน่คือกำรท ำงำนของจิตส ำนึกผดิชอบเขำรู้วำ่ไม่บงัควรท่ี
จะกระท ำส่ิงดงักล่ำวต่อกษตัริยข์องอิสรำเอลถึงแมว้ำ่ซำอูลไม่ใช่คนดีก็ตำมแต่พระองคก์็เป็นถึงกษตัริย ์
ถึงแมด้ำวดิไม่มีควำมนบัถือในซำอูลแต่ก็มีควำมนบัถือในต ำแหน่งกษตัริยข์องพระองค ์ ดงันั้นจิตส ำนึก
ผดิชอบจึงรบกวนเขำเม่ือกระท ำต่อกษตัริยอ์ยำ่งนั้น 

สุภำษิต 28:1 กล่ำววำ่ “คนชัว่ร้ำยก็หนีเม่ือไม่มีใครไล่ตำม...” นัน่เกิดจำกจิตส ำนึกผดิชอบ เรำ
อ่ำนพบวำ่เม่ือเฮโรดไดย้ินกำรอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงกระท ำ เขำคิดวำ่เป็นยอห์นผูใ้ห้บพัติศมำกลบัเป็น
ข้ึนมำจำกตำย จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนฟ้องร้องตวัท่ำน “คือยอห์นนัน่เอง ท่ีเรำไดต้ดัศีรษะเสีย ท่ำนได้
เป็นข้ึนมำจำกควำมตำย” (มำระโก 6:16) นัน่แหละ จิตส ำนึกผดิชอบ 

ลกัษณะของจิตส านึกผดิชอบ 

ใหเ้รำดูค ำบรรยำยสองประกำรเก่ียวกบัจิตส ำนึกผิดชอบจำกในพระคมัภีร์ อคัรทูตเปำโลใหไ้ว้
ใน โรม 2:14-15 และท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้ทรงใหไ้วใ้นมทัธิว 6:22-23 อคัรทูตเปำโลเปรียบเทียบ
จิตส ำนึกผดิชอบวำ่เป็นพยำน และผูพ้ิพำกษำภำยใน 

ค าบรรยายของเปาโล 

เม่ือชนต่ำงชำติซ่ึงไม่มีธรรมบญัญติัไดป้ระพฤติตำมธรรมบญัญติัโดยปกติวสิัย คนเหล่ำนั้นแม้
ไม่มีธรรมบญัญติัก็เป็นธรรมบญัญติัใหต้วัเอง แมว้ำ่เขำจะไม่มีธรรมบญัญติัก็ตำมเขำแสดงใหเ้ห็นวำ่
หลกัควำมประพฤติท่ีเป็นตำมธรรมบญัญติันั้นมีจำรึกอยูใ่นจิตใจของเขำ และใจส ำนึกผดิชอบก็เป็น
พยำนของเขำดว้ย ควำมคิดขดัแยง้ต่ำง ๆ ของเขำนั้นแหละจะกล่ำวโทษตวัเขำ หรืออำจจะแกต้วัให้เขำ 
(โรม 2:14,15) 

ชำวต่ำงชำติไม่เคยไดรั้บพระบญัญติัเลย พระบญัญติันั้นไดท้รงประทำนใหก้บัพวกยวิ แต่พวก
คนต่ำงชำติก็มี งำนของพระบญัญติัจำรึกไวใ้นดวงใจของพวกเขำ สังเกตวำ่ท่ำนเปำโลไม่ไดก้ล่ำววำ่มี
กฎบญัญติัจำรึกไวใ้นดวงใจของพวกเขำส่ิงน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจนกวำ่ท่ำนไดรั้บควำมรอดเสียก่อน เม่ือท่ำน
รับควำมรอดแลว้ พระวญิญำณบริสุทธ์ิก็ทรงเร่ิมจำรึกธรรมบญัญติัของพระเจำ้ลงบนหวัใจของท่ำนและ
ท่ำนก็จะเร่ิมรู้จกัผดิชอบชัว่ดี แต่แมแ้ต่คนท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอดก็ยงัมีควำมรู้สึกผดิชอบชัว่ดีนัน่เป็น
เพรำะวำ่จิตส ำนึกผดิชอบของเขำเป็นพยำนให้เขำ 

ณ หอ้งชั้นในภำยในมนุษยเ์ป็นเหมือนกบัศำล มีผูพ้ิพำกษำนัง่บลัลงัก ์ ผูน้ี้เป็นทั้งผูพ้ิพำกษำ 
พยำนและลูกขนุในตวั ผูค้นทั้งกลุ่มในหอ้งพิจำรณำคดีน้ีเรำเรียกวำ่จิตส ำนึกผดิชอบ ผูพ้ิพำกษำไม่ใช่ผู ้
ตรำกฎหมำย แต่เป็นผูใ้ชก้ฎหมำยเม่ือท่ำนท ำส่ิงท่ีถูกตอ้ง เม่ือนั้นจิตส ำนึกผิดชอบก็ตดัสินลงไปวำ่ “ดี



 10 

แล้ว ถกูต้องแล้ว” แต่เม่ือท่ำนท ำผดิ ผูพ้ิพำกษำและพยำนนั้นท่ีอยูภ่ำยในท่ำนจะลงควำมเห็นวำ่ “คุณท ำ
ผิด คุณท ำผิด” และนัน่เป็นส่ิงท่ีท ำใหเ้รำรู้สึกเจบ็ปวด 

ท่ำนเห็นแลว้วำ่จิตส ำนึกผิดชอบเป็นลูกขนุดว้ย จิตส ำนึกผดิชอบไม่ไดรั้บรองกฎ หรือตรำกฎ
แต่จิตส ำนึกผดิชอบเป็นพยำนถึงกฎ 

ทั้งท่ำนและขำ้พเจำ้จ ำไดว้ำ่เม่ือเป็นเด็ก เม่ือคร้ังท่ีเรำยงัไม่รู้ประสีประสำอะไรกบัจริยธรรม
หรือศีลธรรม แต่เม่ือเรำท ำบำงส่ิงบำงอยำ่งท่ีเป็นควำมผดิ เรำก็รู้สึกวำ่มีส่ิงท่ีรบกวนเรำอยูภ่ำยในเรำ นัน่
แหละคือจิตส ำนึกผิดชอบละ 

เปำโลกล่ำววำ่จิตส ำนึกผิดชอบเป็นพยำนท่ีอยูภ่ำยในเรำท่ีระบุวำ่เรำท ำถูกหรือผดิ ควำมคิด
ขดัแยง้ต่ำง ๆ ของเขำนั้นแหละจะกล่ำวโทษตวัเอง หรืออำจจะแกต้วัให้เขำ (ขอ้ 15) เปำโลกล่ำววำ่ ทุก
คนมีองคป์ระกอบน้ีอยูใ่นตวั ไม่ใช่ส่ิงท่ีเรำพฒันำข้ึนมำเอง แต่มีติดอยูใ่นตวัเรำ พระเจำ้ทรงประทำน
จิตส ำนึกผดิชอบใหก้บัทุกคน 

ขำ้พเจำ้ขอย  ้ำกบัท่ำนอีกคร้ังหน่ึงวำ่จิตส ำนึกผดิชอบน้ีไม่ใช่กฎ แต่จิตส ำนึกผิดชอบท ำงำน
ร่วมกบักฎท่ีเรำมีอยู ่ ถำ้มีกฎเกณฑบ์ำงอยำ่งท่ีส่งต่อมำถึงเรำ และกฎเกณฑน์ั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
จิตส ำนึกผดิชอบของเรำยงัด ำเนินร่วมกบักฎเกณฑน์ั้น จึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำกท่ีเรำจะมีกฎกณฑท่ี์เป็น
มำตรฐำนท่ีถูกตอ้ง เพื่อจิตส ำนึกผดิชอบของเรำจะท ำงำนในวถีิทำงท่ีพระเจำ้ทรงก ำหนดไวใ้หท้  ำ 

ค าบรรยายของพระเยซูคริสต์ 

ส่ิงท่ีกล่ำวจบไปในตอนตน้น ำเรำมำถึงส่ิงท่ีพระเยซูคริสตท์รงตรัสไวใ้นมทัธิว 6:22,23 ท่ีวำ่ 
“ตำเป็นประทีปของร่ำงกำย เหตุฉะนั้นถ้ำตำของท่ำนปกติ ท้ังตัวกพ็ลอยสว่ำงไปด้วย แต่ถ้ำตำของท่ำน
ผิดปกติ ท้ังตัวของท่ำนกพ็ลอยมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ” 

เปำโลเปรียบจิตส ำนึกผดิชอบกบัพยำน แต่พระเยซูคริสตท์รงเป็นเปรียบเทียบจิตส ำนึกผดิชอบ
กบัหนำ้ต่ำง หนำ้ต่ำงไม่ไดผ้ลิตควำมสวำ่ง แต่เป็นช่องทำงใหค้วำมสวำ่งลอดผำ่นเขำ้มำ  ทั้งตวัท่ำนและ
ขำ้พเจำ้มีหนำ้ต่ำงภำยในน้ีซ่ึงพระเจำ้ทรงปรำรถนำใหค้วำมสวำ่งของพระองคส่์องเขำ้มำ ถำ้หนำ้ต่ำงนั้น
สกปรก ควำมสวำ่งก็ผำ่นเขำ้มำไดน้อ้ย ลองจินตนำกำรต่อถึงผูพ้ิพำกษำท่ีนัง่บลัลงักใ์นหอ้งพิจำรณำคดี 
บนบลัลงักน์ั้มมีกฎหมำยคือพระบญัญติัของพระเจำ้ มีแสงสวำ่งลอดผำ่นมำทำงหนำ้ต่ำงส่องเขำ้มำยงั
กฎหมำยนั้น ต่อมำขณะท่ีกระจกหนำ้ต่ำงนั้นสกปรกมำกข้ึน แสงท่ีลอดเขำ้มำถึงกฎหมำยนั้นก็ลด
นอ้ยลงและเห็นกฎหมำยนั้นไดย้ำกข้ึนทุกที และถำ้หนำ้ต่ำงนั้นสกปรกเตม็ท่ีก็จะไม่เห็นกฎหมำยนั้นอีก
ต่อไป เปรียบเหมือนกำรท ำงำนของจิตส ำนึกผดิชอบของคนเรำ จิตส ำนึกผดิชอบของเรำเป็นพยำนต่อ
มำตรฐำนสูงสุดเท่ำท่ีเรำมี  และมำตรฐำนสูงสุดนั้นก็คือพระวจนะของพระเจำ้ 
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พระเยซูคริสตเ์จำ้ตรัสวำ่จิตส ำนึกผดิชอบนั้นเปรียบเหมือนดวงตำของท่ำน ดวงตำไม่ไดเ้ป็นตน้
ก ำเนิดของควำมสวำ่ง แต่เป็นช่องทำงท่ีควำมสวำ่งนั้นเขำ้มำถึงชีวติของเรำ เม่ือมีควำมสวำ่งลอดเขำ้มำ 
ก็สำมำรถบ่งบอกทิศทำงได ้ แต่สมมุติวำ่ทุกคร้ังท่ีเรำท ำผิด หนำ้ต่ำงน้ีก็สกปรกมำกข้ึนทุกที จนในท่ีสุด
เม่ือเรำท ำบำปมำกจนควำมสกปรกน้ีปกคลุมหนำ้ต่ำงน้ีอยำ่งส้ินเชิง ควำมสวำ่งก็ไม่สำมำรถลอดเขำ้มำ
ไดอี้กดงันั้นเรำจึงอยูท่่ำมกลำงควำมมืด 

เป็นส่ิงท่ีน่ำสะพรึงกลวัเหลือเกินเม่ือควำมสวำ่งกลบักลำยเป็นควำมมืด องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของ
เรำไมไ่ดต้รัสควำมสวำ่งนั้นหำยไป แต่ทรงตรัสวำ่ ควำมสวำ่งนั้นกลบักลำยเป็นควำมมืด ส่ิงซ่ึงควรน ำ
เรำไปในทิศทำงท่ีถูกตอ้งกลบัน ำไปในหนทำงท่ีผดิ พระคมัภีร์กล่ำวถึงส่ิงน้ีวำ่ เป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ี
ชัว่ร้ำย 

มีบำงคนรู้สึกไม่สบำยใจเม่ือท ำดี แต่กลบัมีควำมสุขเม่ือไดท้  ำชัว่ ส่ิงน้ีแหละเป็นจิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีชัว่ร้ำย คนเหล่ำน้ีแหละท่ีเรียกส่ิงดีวำ่ “เลว” และเรียกส่ิงเลววำ่ “ดี” จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยเป็น
เช่นน้ีแหละ จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนเปรียบเหมือนหนำ้ต่ำงกระจก และหนำ้ต่ำงน้ีเป็นทำงซ่ึงแสง
สวำ่งส่องเขำ้มำถึงชีวติ อยำ่งปล่อยใหค้วำมสวำ่งกลำยเป็นควำมมืด 

เม่ือคนหน่ึงคนใดหนัมำเป็นคริสเตียน พระเจำ้ทรงช ำระจิตส ำนึกผดิชอบของเขำ ไม่วำ่เรำจะ
เคยท ำอะไรลงไป หรือจะเคยเป็นคนบำปหนำเพียงใดก็ตำม พระเจำ้ทรงท ำควำมสะอำดใหก้บัจิตส ำนึก
ผดิชอบของเรำ และเม่ือจิตส ำนึกผดิชอบของเรำสะอำดแลว้ แสงสวำ่งจำกพระเจำ้ก็สำมำรถส่องทะลุเขำ้
มำถึงส่วนลึกภำยในเรำ และขณะเม่ือเรำอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้ เรำก็พบวำ่พระเจำ้ทรงมีมำตรฐำน
ของพระองค ์ มีบำงส่ิงบำงอยำ่งท่ีถูกตอ้งและมีบำงส่ิงบำงอยำ่งท่ีผดิ เรำจะตอ้งไม่ท ำไม่พดูหรือยุง่
เก่ียวกบับำงส่ิง และขณะเม่ือเรำเช่ือฟังพระค ำของพระองค ์ เม่ือนั้นหนำ้ต่ำงนั้นก็สะอำดยิง่ ๆ ข้ึนและ
ควำมสวำ่งก็ส่องเขำ้มำมำกข้ึน 

ท่ำนเคยแปลกใจไหมวำ่มีคริสเตียนบำงคนท่ีสำมำรถแยกแยะอะไรไดไ้วมำกกวำ่คนอ่ืน คือเป็น
คนท่ีมกัรู้วำ่ ควรท ำอะไร และควรท่ีจะไปไหน เม่ือไร อยำ่งไร รำวกบัวำ่มีเขม็ทิศภำยในช้ีน ำทำงอยู่
ตลอดเวลำเลยทีเดียว ส่ิงน้ีแหละเป็นจิตส ำนึกผดิชอบของเขำ พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงตอ้งกำรท ำงำน
ร่วมกบัจิตส ำนึกผิดชอบของท่ำน ท่ีจะน ำท่ำนและช่วยท่ำนใหเ้จริญเติบโตข้ึนในชีวติคริสเตียนของท่ำน 
น่ีแหละเป็นค ำตอบวำ่ท ำไมจิตส ำนึกผดิชอบจึงเป็นส่ิงวิเศษส ำหรับเรำเหลือเกิน เพรำะวำ่จิตส ำนึกผดิ
ชอบน้ีเป็นเคร่ืองมือช่วยท่ำนในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียนท่ีดี 

เรำจะส ำรวจดูถึงจิตส ำนึกผดิชอบชนิดต่ำง ๆ  กล่ำวคือ บำงคนมีจิตส ำนึกท่ีอ่อนแอ บำงคนมี
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ บำงคนมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีถูกท ำลำยแลว้ บำงคนมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย 
เม่ือมำถึงตอนน้ีท่ำนอำจนึกในใจวำ่ “จิตส ำนึกผิดชอบของฉันคงจะเสียไปแล้ว เพรำะไม่ได้รบกวนฉัน



 12 

อีกต่อไป วนันีฉั้นได้ท ำบำงอย่ำงลงไปท่ีหำกฉันได้ท ำในส่ิงท่ีเดียวกันนีเ้ม่ือปีท่ีแล้ว ฉันคงถกูรบกวน
ตลอดท้ังคืนแต่ตอนนีไ้ม่รู้สึกอะไรเลย” จริงอยูส่ิ่งน้ีแสดงวำ่ท่ำนอยูใ่นสภำพท่ีไม่ดีนกั แต่พระเจำ้ทรง
สำมำรถช ำระจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนได ้

สมมุติวำ่ทุกคร้ังท่ีท่ำนท ำผิด ท่ำนจะสูญเสียกำรมองเห็นของท่ำนลงไปคร้ังละเล็กนอ้ย ท่ำนจะ
ท ำผดิมำกนอ้ยเพียงใด? ท่ำนอำจกล่ำววำ่ “ฉันคงจะไม่ท ำบำปมำกนักหรอก เพรำะฉันไม่อยำกจะตำ
บอด” น่ีเป็นควำมจริง แต่เรำท ำอยำ่งน้ีต่อจิตส ำนึกผิดชอบของเรำตลอดเวลำ 

จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนเป็นทำสท่ีอศัจรรยค์นหน่ึงพระเจำ้ทรงออกแบบมำเพื่อท ำงำนใหท้่ำน
และท ำงำนร่วมกบัท่ำน เม่ือคนเรำพยำยำมตั้งใจท่ีจะมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี เขำก็จะเป็นคริสเตียนท่ีดี 
และเป็นพยำนท่ีดีใหแ้ก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเขำ และมีชีวติท่ีมีพระพรและควำมสุขท่ีพระเจำ้เตรียมไว้
ส ำหรับเขำ เขำจะไม่เป็นไมห้ลกัปักเลนท่ีรวนเรวำ่ “ฉนัจะไปท่ีนัน่ดีไหม ฉนัจะไปท่ีโน่นดีไหม? พระ
เจำ้ทรงมีพระประสงคส่ิ์งใดส ำหรับฉนั?” กำรมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีนบัวำ่เป็นประสบกำรณ์ท่ีดีเลิศ 

แต่ถ้าตอนนีม้ีบางส่ิงที่ผดิปกติเกีย่วกบัจิตส านึกผดิชอบของท่าน จงสารภาพกบัองค์พระผู้เป็น
เจ้าเสียจัดการกบัมันให้เรียบร้อย และมีความสัมพันธ์กบัพระองค์อย่างถูกต้อง อย่าเร่ิมต้นวนัใหม่ หรือ
กจิกรรมส่ิงใดด้วยจิตส านึกผิดชอบทีเ่สียไปแล้ว องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงอภัยให้ท่านและสามารถ
ช าระท่านและให้ท่านมีจิตส านึกผดิชอบทีด่ี ท่านสามารถทีจ่ะฝึกฝนจิตส านึกผดิชอบน้ันและใช้ชีวติที่
ถวายพระเกยีรติแด่พระเจ้าได้ 
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บทที ่2 ของประทานจากพระเจ้าส าหรับท่าน 

จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนมีควำมส ำคญัมำก ท่ำนจึงควรระวงัในกำรดูแลเอำใจใส่ ขำ้พเจำ้ขอ
หยบิยกเหตุผลมำแปดประกำรท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่จิตส ำนึกผิดชอบของท่ำนมีควำมส ำคญั 

จิตส านึกผดิชอบเป็นของประทานจากพระเจ้า 

จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนมีควำมส ำคญัเพรำะวำ่ เป็นของประทำนจำกพระเจำ้ส ำหรับท่ำน ท่ำน
ถูกสร้ำงข้ึน “ตำมพระฉำยำของพระเจำ้” (ปฐมกำล 1:27) กำรถูกสร้ำงตำมพระฉำยำของพระเจำ้มี
ควำมหมำยวำ่เรำมีสมองท่ีจะคิด มีใจท่ีจะรู้สึกและมีเจตจ ำนงท่ีจะตดัสินใจ ธรรมชำติพื้นฐำนของเรำ
เป็นฝ่ำยวญิญำณ บุคคลไม่ใช่มีเพียงร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่รำกฐำนของบุคคลจริง ๆ นั้นเป็นวญิญำณ ออกสั
ตินกล่ำววำ่ “พระองคท์รงสร้ำงพวกเรำเพื่อพระองค์เอง และดวงใจของมนุษยน์ั้นก็ไม่มีควำมสงบสุข
จนกวำ่จะพบท่ีพกัพิงในพระองค”์ 

มิติหน่ึงของกำรเป็นพระฉำยำของพระเจำ้นั้นคือกำรท่ีบุคคลมีควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ
ควำมถูกตอ้งจำกควำมผิด โรม 2: 14, 15 กล่ำวกบัเรำวำ่ มนุษยมี์จิตส ำนึกผดิชอบ จิตส ำนึกผดิชอบน้ีเป็น
ของประทำนจำกพระเจำ้ 

นกัวทิยำศำสตร์พยำยำมคิดคน้และเสำะหำวำ่จิตส ำนึกผดิชอบน้ีมำจำกไหน และก็ไดมี้ฤทษฎี
ผดิ ๆ ข้ึนหลำยทฤษฎีท่ีอธิบำยวำ่ตน้ก ำเนิดของจิตส ำนึกผดิชอบพฒันำข้ึนมำอยำ่งไร บำงคนกล่ำววำ่ 
จิตส ำนึกผดิชอบนั้นเกิดจำกส่ิงท่ีเป็นภูมิหลงัของเรำ เป็นส่วนหน่ึงของกำรวิวฒันำกำร มนุษยมี์กำร
ววิฒันำกำรมำนบัหลำยศตวรรษ และจิตส ำนึกผดิชอบก็ววิฒันำกำรตำมมำดว้ยกนั ววิฒันำกำรทำง
กำยภำพนั้น ชำลส์ ดำวนิ เจำ้ของหนงัสือ  The Descent of Man ยงักล่ำววำ่ “ส่ิงท่ีท ำใหม้นุษยแ์ตกต่ำง
จำกส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ มำกท่ีสุด ก็คือส ำนึกดำ้นจริยธรรม หรือจิตส ำนึกผดิชอบ” ดำวนิเองไม่สำมำรถ
อธิบำยไดว้ำ่จิตส ำนึกผดิชอบน้ีมำจำกไหน 

จิตส ำนึกผดิชอบไม่ใช่ผลพวงของกำรววิฒันำกำร และไม่ใช่ส่ิงท่ีมำจำกภูมิหลงัของเรำ ไม่
ไดม้ำจำกส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรำ ขำ้พเจำ้ไดย้นิกำรกล่ำวอำ้งวำ่จิตส ำนึกผดิชอบนั้นเป็นเพียงกำรสรุป
รวบยอดมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรำนัน่เอง 

นกัปรัชญำท่ีช่ือ โชเป็นเฮำวร์ กล่ำววำ่จิตส ำนึกผิดชอบนั้นประกอบดว้ย “ควำมกลวัหน่ึงในหำ้ 
ควำมงมงำยหน่ึงในหำ้ ควำมล ำเอียงหน่ึงในหำ้ อีกหน่ึงในหำ้เป็นควำมเพอ้พก และท่ีเหลืออีกหน่ึงใน
หำ้มำจำกจำรีตประเพณี” กล่ำวอีกนยัหน่ึงจิตส ำนึกผดิชอบตำมควำมคิดของผูน้ี้เป็นเหมือนกบั “ย  ำรวม
มิตร” ซ่ึงคน ๆ นั้นน ำเอำส่ิงต่ำง ๆ รอบ ๆ ตวัในสังคมของตนมำประกอบเขำ้ดว้ยกนั 
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จริงอยู ่ สังคมมีส่วนวำงมำตรฐำนให้แก่เรำ แต่สังคมไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้จิตส ำนึกผดิชอบแก่เรำ เรำ
ทรำบวำ่จิตส ำนึกผดิชอบเป็นองคป์ระกอบท่ีตอบสนองต่อมำตรฐำนท่ีเรำมีอยู ่ แต่จิตส ำนึกผดิชอบ
ไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้ำงมำตรฐำนนั้น เช่นเดียวกนักบัท่ีมำตรฐำนนั้นไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้ำงจิตส ำนึกผดิชอบ 
จิตส ำนึกผดิชอบเป็นหนำ้ต่ำงท่ีใหค้วำมสวำ่งส่องเขำ้มำ แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นแหล่งสร้ำงควำมสวำ่ง เม่ือคนเรำ
มีธรรมเนียมท่ีต่ำงกนั และมำตรฐำนท่ีต่ำงกนัในท่ีต่ำง ๆ ทัว่โลก จิตส ำนึกผิดชอบของเรำก็ยงัท ำงำน
เหมือนกนัไม่วำ่เรำจะอยูใ่นท่ีแห่งใดก็ตำม 

จิตส ำนึกผดิชอบไม่ไดเ้กิดจำกภูมิหลงัของเรำ หรือมำจำกรอบ ๆ ตวัของเรำ หรือแมแ้ต่มำจำก
ในตวัของเรำ มีจิตแพทยจ์  ำนวนมำกตอ้งกำรใหเ้รำเช่ือวำ่เรำเป็นผูส้ร้ำงจิตส ำนึกผดิชอบ ซ่ึงเป็นเพียงผล
พลอยไดจ้ำกกำรเล้ียงดูและอบรมสั่งสอนของพ่อแม่เรำ ขำ้พเจำ้ไม่เห็นดว้ยทั้งหมดกบัค ำอธิบำยเหล่ำน้ี 
จิตส ำนึกผดิชอบเป็นของประทำนจำกพระเจำ้ ตำมพระวจนะของพระเจำ้ จิตส ำนึกผิดชอบมำจำกเบ้ือง
บน จิตส ำนึกผิดชอบเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเป็นสำกล ปรำกฏในทุกท่ีทุกแห่งทัว่โลก จึงตอ้งมีแหล่งก ำเนิด
แหล่งเดียวกนั และท่ีมำแหล่งเดียวกนัน้ีคือพระเจำ้ พระเจำ้ไดท้รงประทำนจิตส ำนึกไวใ้นดวงใจของ
มนุษยทุ์กคน ดงันั้นท่ำนจึงตอ้งระมดัระวงัวำ่ ท่ำนท ำอยำ่งไรกบัจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำน เพรำะวำ่เป็น
ของประทำนจำกพระเจำ้ให้แก่ท่ำน 

จิตส านึกผดิชอบเป็นเคร่ืองช้ีน าพฤติกรรมของเรา 

น่ีเป็นเหตุผลประกำรท่ีสองท่ีวำ่จิตส ำนึกผดิชอบมีควำมส ำคญัอยำ่งไร จิตส ำนึกผดิชอบเป็น
เคร่ืองช้ีน ำกำรกระท ำของเรำ ขำ้พเจำ้ไดย้นิคนกล่ำววำ่ “ขอใหจิ้ตส ำนึกผิดชอบของคุณเป็นเคร่ืองช้ีน ำ
คุณก็แลว้กนั” น่ีเป็นขอ้แนะน ำท่ีดีในระดบัหน่ึงแต่ท่ีส ำคญัก็คือจิตส ำนึกผดิชอบของเรำนั้นจะตอ้งมี
แนวทำงและมำตรฐำนท่ีถูกตอ้งเป็นเคร่ืองน ำทำง 

ในกิจกำร 24:16 เรำอ่ำนพบค ำของเปำโลท่ีกล่ำว “...ขำ้พเจำ้อุตส่ำห์ประพฤติตำมท่ีจิตส ำนึก
เห็นวำ่ดีเสมอ มิใหผ้ดิต่อพระเจำ้และต่อมนุษย”์ เปำโลยอมรับวำ่ท่ำนตอ้งฝึกฝนใชจิ้ตส ำนึกผดิชอบของ
ท่ำน ถำ้เรำไม่ใช ้จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็จะท ำงำนผิดปกติ จะไม่หลีกเล่ียงต่อกำร “ผดิต่อพระเจ้าและ
ต่อมนุษย์” แต่เม่ือท ำงำนอยำ่งถูกตอ้งมนัสำมำรถเป็นเคร่ืองน ำทำงของเรำได ้

พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีพระประสงคท่ี์จะใชจิ้ตส ำนึกผิดชอบของเรำ ในโรม 9:1 เปำโล
เขียนไวว้ำ่ จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนเป็นพยำนใหก้บัท่ำนโดยองคพ์ระวิญญำณของพระเจำ้ พระ
วญิญำณบริสุทธ์ิทรงใชพ้ระวจนะของพระเจำ้ส ำแดงถึงพระประสงคข์องพระเจำ้แก่เรำ ซ่ึงในขบวนกำร
น้ีจิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย ถำ้จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนท ำงำนอยำ่งท่ีควรจะเป็น 
มนัก็จะเป็นดุจดงัเขม็ทิศให้แก่ท่ำน เป็นควำมสวำ่งน ำทำงท่ำน และเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใหส้ติปัญญำ
ส ำหรับท่ำนในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน  
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จิตส านึกผดิชอบเสริมก าลงัในการรับใช้ 

จิตส ำนึกผดิชอบมีควำมส ำคญัเพรำะวำ่เป็นส่ิงท่ีพระเจำ้ประทำนส ำหรับท่ำน และสำมำรถน ำ
ทำงท่ำน ประกำรท่ีสำมจิตส ำนึกผดิชอบมีควำมส ำคญัเพรำะสำมำรถเสริมก ำลงัท่ำนในกำรปรนนิบติัรับ
ใชพ้ระเจำ้ได ้

เรำอ่ำนพบจำก 1 ทิโมธี 1:5 วำ่ “แต่จุดประสงคแ์ห่งค ำก ำชบันั้นคือ ใหมี้ควำมรักซ่ึงเกิดจำกใจ
อนับริสุทธ์ิ และจำกจิตส ำนึกวำ่ตนชอบ และจำกควำมเช่ืออนัจริงใจ (ควำมเช่ือท่ีไม่หนำ้ซ่ือใจคด)” 
จุดประสงคใ์นรำชกิจแห่งพระวจนะของพระเจำ้นั้นคือกำรท่ีขำ้พเจำ้จะมีควำมรักจำกใจท่ีบริสุทธ์ิ และ
เพื่อขำ้พเจำ้จะมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีดี และมีควำมเช่ืออยำ่งจริงใจ ไม่ใช่หลอกลวง 

1 ทิโมธี 1:19 กล่ำววำ่ “จงยดึควำมเช่ือไว ้ และมีจิตส ำนึกวำ่ตนชอบ ซ่ึงขอ้น้ีมีบำงคนไดล้ะทิ้ง
เสีย ควำมเช่ือของเขำจึงอบัปำงลง” เม่ือท่ำนเร่ิมเล่นกบัจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำน ท่ำนก็ก ำลงัมุ่งหนำ้สู่
ควำมหำยนะ (เรืออบัปำง) จิตส ำนึกผดิชอบนั้นเป็นเขม็ทิศน ำทำงเรำ เม่ือท่ำนไม่เดินตำมทิศทำงท่ีควร
ไปหรือพยำยำมเปล่ียนทิศทำงของเขม็ทิศ ท่ำนก็จะมุ่งไปสู่จุดหมำยปลำยทำงแห่งควำมหำยนะ 

ใน 1 ทิโมธี 3:9 เปำโลเขียนเก่ียวกบัมคันำยกวำ่ “และเป็นคนท่ียดึมัน่ในขอ้ล ้ำลึกแห่งควำมเช่ือ
ดว้ยจิตส ำนึกวำ่ตนชอบ” ดงันั้นจิตส ำนึกผดิชอบจึงมีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งใกลชิ้ดกบัรำชกิจของพระ
เจำ้และกำรปรนนิบติัรับใชพ้ระองคใ์นชีวิตคริสเตียนของเรำ 

ใน 2 โครินธ์ 4:2 เปำโลระบุวำ่ “เรำไดล้ะทิ้งเล่ห์เหล่ียมต่ำง ๆ ท่ีน่ำอบัอำยไปหมดส้ินแลว้ เรำ
ไม่ท ำกลอุบำยและไม่ไดพ้ลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจำ้ แต่โดยส ำแดงสัจจะเรำเสนอตวัเรำใหก้บั
จิตส ำนึกผดิชอบของคนทั้งปวงจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้” 

2 โครินธ์ 5:11 กล่ำววำ่ “เพรำะเหตุท่ีเรำเกรงกลวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งจบัใจ เรำจึงชกัชวนคน
ทั้งหลำย เรำเป็นอยำ่งไรก็เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พระเจำ้ และขำ้พเจำ้หวงัวำ่เรำไดป้รำกฏประจกัษแ์ก่
จิตส ำนึกผดิและชอบของท่ำนดว้ย” 

ในกำรรับใชพ้ระเจำ้ของเปำโล ท่ำนระวงัเสมอท่ีจะมีจิตส ำนึกท่ีสะอำด และรับใชจิ้ตส ำนึกของ
คนอ่ืนดว้ย จิตส ำนึกผดิชอบส ำคญัเพรำะวำ่สำมำรถเสริมก ำลงัเรำในกำรรับใชพ้ระเจำ้ เม่ือจิตส ำนึกของ
ท่ำนสะอำด ท่ำนก็สำมำรถผจญกบัศตัรูไดทุ้กรูปแบบ 

จิตส านึกผดิชอบเสริมสามคัคธีรรม 

จิตส ำนึกผดิชอบยงัสำมำรถเสริมสำมคัคีธรรมท่ำมกลำงคริสเตียนอีกดว้ย เรำจะพบไดจ้ำก
หนงัสือโรมบทท่ี 14 และ 15, 1 โครินธ์ 8,9 และ 10 วำ่มีบำงคนมีจิตส ำนึกเขม้แขง็ บำงคนมีจิตส ำนึก
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อ่อนแอ คนท่ีมีจิตส ำนึกอ่อนแอมกัก่อปัญหำในดำ้นสำมคัคีธรรม บำงคร้ังคนท่ีมีจิตส ำนึกเขม้แขง็ก็
ก่อใหเ้กิดปัญหำดว้ย แต่ส่วนมำกมกัจะเป็นปัญหำของคนท่ีมีจิตส ำนึกอ่อนแอมำกกวำ่ 

มีสมำชิกบำงคนในคริสตจกัรท่ีกรุงโรมท่ีมีจิตส ำนึกอ่อนแอ พวกเขำจะไม่รับประทำนเน้ือ บำง
คนในคริสตจกัรท่ีเมืองโครินธ์มีจิตส ำนึกท่ีแขง็แรงไม่เพียงแต่จะรับประทำนเน้ือเท่ำนั้น แต่ยงัไป
รับประทำนท่ีวิหำรของรูปเคำรพอีกดว้ย และร่วมฉลองในงำนเล้ียงแห่งกำรกรำบไหวรู้ปเคำรพ เปำโล
เขียนไปยงัคนเหล่ำนั้นและอธิบำยใหพ้วกเขำเขำ้ใจวำ่กำรท่ีมีจิตส ำนึกอ่อนแอและจิตส ำนึกเขม้แขง็มี
ควำมหมำยอะไร 

ท่ำนคงตอ้งกำรเป็นคริสเตียนชนิดท่ีมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีเขม้แขง็ แต่กำรมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ี
เขม้แขง็นั้นไม่ไดเ้ป็นหนทำงท่ีจะท ำใหท้่ำนท ำบำปได ้ แต่ผูท่ี้มีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็มีสิทธ์ิท่ีจะ
กล่ำวอำ้งเสรีภำพท่ีเรำมีอยูใ่นพระวจนะของพระเจำ้ เรำใชเ้สรีภำพนั้นอยำ่งมีควำมสุขโดยไม่ท ำร้ำย
ผูอ่ื้น เรำคงจะแกปั้ญหำมำกมำยในคริสตจกัรไดถ้ำ้เรำเรียนรู้ท่ีจะมีจิตส ำนึกผดิชอบเขม้แขง็ ผูค้นต่ำง
ขดัแยง้และแบ่งกนัเป็นฝักเป็นฝ่ำยเน่ืองดว้ยเร่ืองต่ำง ๆ ทัว่ใตฟ้้ำ เรำท่ีเป็นคริสเตียนก็ไม่มีควำมเช่ือ
พอท่ีจะรับควำมจริงจำกพระค ำของพระเจำ้และใชชี้วติตำมพระค ำนั้น บำงคร้ังคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ไม่รู้
วำ่จะรับคริสเตียนท่ีอ่อนแอกวำ่และช่วยเขำใหเ้ติบโตข้ึนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไดอ้ยำ่งไร ดงันั้นจิตส ำนึก
ผดิชอบจึงเป็นเคร่ืองช่วยเสริมควำมสำมคัคีธรรมของเรำ 

จิตส านึกผดิชอบสนับสนุนให้ประกาศเป็นพยาน 

น่ีเป็นเหตุผลประกำรท่ีหำ้ท่ีกล่ำวถึงควำมส ำคญัของจิตส ำนึกผดิชอบของเรำ จิตส ำนึกผดิชอบ
ของเรำหนุนใจเรำใหเ้ป็นพยำน ถำ้ท่ำนมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็และเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี ท่ำนก็
จะไม่กลวัปัญหำและควำมยำกล ำบำกของชีวติ ท่ำนจะเห็นวำ่มนัเป็นโอกำสในกำรเป็นพยำนของท่ำน 

1 เปโตร 2: 19 กล่ำววำ่ “เพรำะวำ่ผูท่ี้ไดรั้บควำมเห็นชอบวำ่ดีนั้น ก็ต่อเม่ือเขำเห็นแก่พระเจำ้
และยอมอดทนต่อควำมทุกขท่ี์ไร้ควำมเป็นธรรม” ใคร ๆ ก็สำมำรถทนทุกขต่์อผลของควำมผดิท่ีตน
กระท ำได ้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่น่ำแปลกใจอะไรเลย แต่ถำ้ท่ำนท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งรับผลร้ำยเพรำะ
กำรกระท ำนั้นก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง มีอะไรท่ีช่วยใหผ้ำ่นพน้ควำมทุกขย์ำกเหล่ำนั้นหรือ ก็จิตส ำนึกผดิ
ชอบของท่ำนไงล่ะ เม่ือจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนถูกตอ้งทั้งต่อตวัท่ำนและต่อพระเจำ้กำรท ำร้ำยหรือ
กล่ำวร้ำยของคนอ่ืนจึงเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยเหลือเกิน 

1 เปโตร 3: 15, 16 กล่ำววำ่ “แต่ในใจของท่ำน จงเคำรพนบัถือพระคริสตว์ำ่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้ จงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบทุกคนท่ีถำมท่ำนวำ่ ท่ำนมีควำมหวงัใจเช่นน้ี
ดว้ยเหตุผลประกำรใด แต่จงตอบดว้ยใจสุภำพและดว้ยควำมนบัถือ และใหค้วำมส ำนึกผดิชอบของท่ำน
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ไม่เป็นเหตุติท่ำน เพื่อวำ่เม่ือท่ำนถูกใส่ร้ำย คนท่ีกล่ำวร้ำยควำมประพฤติดีของท่ำนในพระคริสต ์จะตอ้ง
ไดรั้บควำมอบัอำย” 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีนั้นช่วยหนุนใหท้่ำนเป็นพยำน ไม่มีอะไรจะปิดปำกของท่ำนไดดี้ไปกวำ่
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีฟ้องร้องอยูภ่ำยใจตวัท่ำน เม่ือเรำรู้ตวัวำ่เรำท ำส่ิงท่ีผดิลงไป หรือมีส่ิงท่ีขวำงระหวำ่ง
เรำกบัพระเจำ้ เรำก็เป็นพยำนท่ีไม่ค่อยดีของพระองคมิ์ใช่หรือ? 

จิตส านึกผดิชอบช่วยในการอธิษฐาน 

น่ีเป็นเหตุผลประกำรท่ีหกท่ีวำ่ท ำไมเรำจึงควรมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีดี เพรำะวำ่มนัช่วยเรำในกำร
อธิษฐำน 1 ยอห์น 3: 19-22 กล่ำววำ่ “ถำ้ใจของเรำกล่ำวโทษตวัเรำเม่ือไร เรำก็จะรู้วำ่ เรำอยูฝ่่ำยสัจจะ
และใจเรำจะหมดกงัวลจ ำเพำะพระองคเ์พรำะพระเจำ้ทรงเป็นใหญ่กวำ่ใจของเรำ และพระองคท์รง
ทรำบทุกส่ิง ท่ำนท่ีรักทั้งหลำย ถำ้ใจของเรำไม่ไดก้ล่ำวโทษเรำ เรำก็มีควำมมัน่ใจท่ีจะเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ 
และเรำขอส่ิงใด ๆ เรำก็ไดส่ิ้งนั้น ๆ จำกพระองค ์ เพรำะเรำประพฤติตำมพระบญัญติัของพระองค ์ และ
ปฏิบติัตำมชอบพระทยัของพระองค์” 

เม่ือขำ้พเจำ้จะคุกเข่ำลงอธิษฐำน จิตส ำนึกผิดชอบของขำ้พเจำ้ก็ฟ้องร้องขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ก็ตอ้ง
จดักำรแกไ้ขเสียก่อนท่ีขำ้พเจำ้จะสำมำรถสนทนำกบัพระเจำ้ได ้เม่ือขำ้พเจำ้มำถึงพระองคจ์ะอธิษฐำนถำ้
มีส่ิงใดท่ีผดิปกติในชีวติของขำ้พเจำ้จิตส ำนึกผิดชอบของขำ้พเจำ้จะบอกกบัขำ้พเจำ้ เป็นส่ิงดีประเสริฐ
เหลือเกินท่ีจะมำถึงพระพกัตร์ของพระเจำ้ อธิษฐำนตำมน ้ ำพระทยัของพระองค ์โดยท่ีไม่มีเสียงฟ้องร้อง
จำกจิตส ำนึกผดิชอบของเรำ 

ผูเ้ขียนเพลงสดุดีกล่ำววำ่ “ถำ้ขำ้พเจำ้ไดบ้่มควำมชัว่ไวใ้นใจขำ้พเจำ้องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้คงไม่ทรง
สดบั” (สดุดี 66:18) จิตส ำนึกผดิชอบช่วยเรำในกำรอธิษฐำนของเรำ ขณะท่ีเรำเฝ้ำเฉพำะพระพกัตร์พระ
เจำ้ ถำ้เรำมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี ซ่ึงเป็นจิตส ำนึกผิดชอบท่ีไม่ต ำหนิเรำถึงควำมผดิต่อพระเจำ้หรือต่อคน
อ่ืน เรำก็สำมำรถอธิษฐำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

พระเยซูคริสตเ์จำ้ทรงตรัสถึงส่ิงน้ีในค ำเทศนำบนภูเขำวำ่ “เหตุฉะนั้น ถำ้ท่ำนน ำเคร่ืองบูชำ
มำถึงแท่นบูชำแลว้ และระลึกข้ึนไดว้ำ่ พี่นอ้งมีเหตุขดัเคืองขอ้หน่ึงขอ้ใดกบัท่ำน จงวำงเคร่ืองบูชำไวท่ี้
หนำ้แท่นบูชำกลบัไปคืนดีกบัพี่นอ้งผูน้ั้นเสียก่อนแลว้จึงค่อยมำถวำยเคร่ืองบูชำของท่ำน” (มทัธิว 
5:23,24) 

จิตส านึกผดิชอบส่งผลต่อการเป็นพลเมืองของเรา 

น่ีเป็นเหตุผลประกำรท่ีเจ็ดท่ีแสดงใหเ้รำเห็นวำ่เรำควรเอำใจใส่ต่อจิตส ำนึกผิดชอบของเรำ 
กล่ำวคือจิตส ำนึกผดิชอบของเรำมีผลกระทบต่อกำรเป็นพลเมืองของเรำ 
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มีเวลำท่ีคริสเตียนเรำควรจะไม่เช่ือฟังกฎหมำยของบำ้นเมืองหรือไม่? ในโรมบทท่ี 13 มี
ขอ้ควำมท่ีกล่ำวกบัเรำวำ่ทุกคนควรอยูใ่ตอ้  ำนำจท่ีปกครองตน เพรำะวำ่อ ำนำจเหล่ำนั้นเป็นมำจำกพระ
เจำ้ ดงันั้นเรำจึงควรเช่ือฟังกฎหมำยของบำ้นเมืองเพรำะวำ่พระเจำ้ทรงเป็นผูก่้อตั้งรัฐบำลต่ำง ๆ ข้ึน เรำ
ควรเช่ือฟังกฎหมำยเพรำะรัฐบำลก ำหนดบทลงโทษ และถำ้เรำไม่เช่ือฟังก็จะถูกลงโทษตำมกฎหมำย  

แต่ในโรม 13:5 เปำโลกล่ำววำ่ “เหตุฉะนั้นท่ำนจะตอ้งอยูใ่นบงัคบับญัชำ มิใช่เพรำะเกรงพระ
อำชญำส่ิงเดียว แต่เพรำะจิตท่ีส ำนึกผดิชอบดว้ย” แต่ถำ้มีผูท่ี้คดัคำ้นดว้ยหลกัควำมรู้สึกผดิชอบในใจ
เล่ำ? มีส่ิงท่ีปรำกฏในพระค ำของพระเจำ้ท่ีสอนให้เรำไม่เช่ือฟังกฎหมำยบำ้นเมืองหรือ? ถำ้จิตส ำนึกผดิ
ชอบของท่ำนท ำงำนอยำ่งถูกตอ้ง มนัจะเป็นตวับอกท่ำนเองวำ่เม่ือไรจะตอ้งเช่ือฟังพระเจำ้ และเม่ือไร
ตอ้งท ำตำมกฎหมำยบำ้นเมือง 

สมมุติวำ่ท่ำนถูกสั่งหำ้มไม่ใหเ้ป็นพยำน เช่นเดียวกนักบัดำเนียลท่ีถูกสั่งหำ้มไม่ใหอ้ธิษฐำน 
หรือเช่นเดียวกบันำงผดุงครรภท่ี์ถูกสั่งใหป้ล่อยทำรกใหต้ำย ท่ำนจะท ำอยำ่งไร? จิตส ำนึกผดิชอบซ่ึงจะ
ช่วยเรำใหเ้ป็นพลเมืองดี และจะใชค้วำมเป็นพลเมืองดีเพื่อถวำยพระเกียรติแด่พระเจำ้ 

จิตส านึกผดิชอบช่วยสร้างบุคลกิ 

เหตุผลประกำรท่ีแปดท่ีเรำควรเอำใจใส่ดูแลจิตส ำนึกผดิชอบของเรำคือ จิตส ำนึกช่วยในกำร
สร้ำงบุคลิกของเรำ พระธรรมฮีบรู 5: 13, 14 กล่ำววำ่ “เพรำะวำ่ทุกคนท่ียงักินน ้ำนมนั้น ยงัไม่เขำ้ใจใน
เร่ืองควำมชอบธรรม เพรำะเขำยงัเป็นผูเ้ยำว ์ อำหำรแขง็เป็นอำหำรส ำหรับผูใ้หญ่ ส ำหรับผูท่ี้ไดรั้บกำร
ฝึกหดัอบรมใหส้ำมำรถรู้จกัผดิชอบชัว่ดีแลว้”    ในท่ีน้ีผูเ้ขียนก ำลงั กล่ำวถึงกำรเจริญเติบโตข้ึนใน
ชีวติคริสเตียน ถำ้ทำ่นไม่ใชอ้วยัวะในร่ำงกำยของท่ำนนำน ๆ อวยัวะนั้นก็จะใชก้ำรต่อไปไม่ได ้ เช่นถำ้
ท่ำนผกูแขนของท่ำนไวใ้หติ้ดกบัตวัเป็นเวลำนำนโดยไม่ใชใ้นท่ีสุดก็จะลีบไป และใชก้ำรไม่ได ้

กำรรับรู้ฝ่ำยวญิญำณของเรำก็อยูใ่นท ำนองเดียวกนั ถำ้เรำไม่ใช ้ เรำก็ไม่ไดเ้รียนรู้ท่ีจะแยกแยะ
ส่ิงนั้น ๆ วำ่ผดิหรือถูก ชีวติคริสเตียนเรำก็ไม่เจริญเติบโต ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีเรำจะสร้ำงส ำนึกท่ีดี 
เป็นใจท่ีมีหิริโอตตปัปะ จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี ท่ีปรำศจำกควำมมวัหมองจะช่วยสร้ำงอุปนิสัยหรือ
บุคลิกคริสเตียนใหก้บัเรำ 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่เหตุผลท่ีขำ้พเจำ้น ำมำโนม้นำ้วท่ำนทั้งแปดประกำรน้ีคงจะช่วยใหท้่ำนเห็นถึง
ควำมส ำคญัของจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำน เรำไม่ควรท่ีจะถือเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยหรือเล่นกบัจิตส ำนึกผดิ
ชอบของเรำ จิตส ำนึกผดิชอบของเรำน้ีเป็นของประทำนจำกพระเจำ้ส ำหรับท่ำน สำมำรถน ำทำงชีวติ 
เสริมก ำลงัในกำรรับใชพ้ระเจำ้ เสริมก ำลงัใหก้บัสัมพนัธภำพของคริสเตียน หนุนให้เป็นพยำน ช่วยใน
กำรอธิษฐำน ใหทิ้ศทำงในกำรเป็นพลเมืองดี และสุดทำ้ยช่วยท่ำนในกำรสร้ำงบุคคลิกของท่ำน ส่ิงน้ี
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เป็นเหตุให ้ ชำลส์ เวสเลยป์ระพนัธ์ลงในบทเพลงของท่ำนวำ่ “ฉนัตอ้งกำรหลกักำรภำยใน เป็นส่ิงท่ี
ระวงัระไว และมีควำมย  ำเกรงพระเจำ้ภำยใน” หลกักำรภำยในน้ีแหละคือจิตส ำนึกผดิชอบ 

ถ้าท่านไม่ได้รู้จักกบัพระเยซูคริสต์เป็นส่วนตัวแล้วละก ็ จงวางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของท่าน พระองค์จะทรงช าระจิตส านึกผดิชอบของท่าน หลงัจากน้ัน จิตส านึกผดิ
ชอบจะช่วยสร้างชีวติของท่านขึน้ใหม่ให้เป็นทีถ่วายพระเกยีรติแด่พระเจ้า 
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บทที ่3 จิตส านึกผดิชอบทีด่ี 

จิตส ำนึกผดิชอบเป็นทำสรับใชท่ี้พระเจำ้ทรงประทำนใหเ้รำเพื่อช่วยในกำรด ำเนินชีวิตคริส
เตียนของเรำ พระคมัภีร์ใหม่กล่ำวถึงจิตส ำนึกผดิชอบชนิดต่ำง ๆ  คือมีทั้งจิตส ำนึกผดิชอบท่ีบริสุทธ์ิ 
และจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเป็นมลทิน จิตส ำนึกผิดชอบท่ีดีและจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย จิตส ำนึกผดิชอบท่ี
เขม้แขง็ และจิตส ำนึกผิดชอบท่ีอ่อนแอ 

บทน้ีเรำตอ้งกำรเนน้ใหเ้ห็นถึงจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี ซ่ึงเปำโลไดก้ล่ำวไวใ้นกิจกำร 24:16 วำ่ 
“ในข้อนีข้้ำพเจ้ำอุตส่ำห์ประพฤติตำมท่ีจิตส ำนึกเห็นว่ำดีเสมอ มิให้ผิดต่อพระเจ้ำและต่อมนุษย์”  

ลกัษณะของจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเป็นอยำ่งไรบำ้ง เรำจะพิจำรณำถึงลกัษณะของจิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีดีสำมลกัษณะดว้ยกนัคือ 

จิตส านึกผดิชอบทีด่ีมปีระสิทธิภาพ 

ลกัษณะประกำรแรก จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเป็นจิตส ำนึกผิดชอบท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นจิตส ำนึก
ผดิชอบท่ีใชก้ำรได ้ ถำ้ท่ำนมีรถยนตค์นัหน่ึงแต่มนัแล่นไม่ได ้ ท่ำนคงไม่เรียกวำ่รถยนตท่ี์ดีใช่ไหม? เรำ
อำจเรียกมนัวำ่รถยนตท่ี์แล่นไม่ได ้ถำ้ท่ำนมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีไม่สำมำรถใชก้ำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ
ท่ำนก็คงไม่สำมำรถเรียกมนัวำ่เป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีจึงเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ี
ท ำงำนตำมปกติในชีวิตประจ ำวนัของเรำ 

ช่วยให้เราอยู่บนหนทางทีถู่กต้อง 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเป็นตวัช่วยใหเ้รำด ำเนินชีวติบนหนทำงท่ีถูกตอ้งอยำ่งมีประสิทธิภำพ “เม่ือ
ขำ้พเจำ้ไดไ้ปยงัแควน้มำซิโดเนีย ขำ้พเจำ้ไดข้อร้องใหท้่ำนคอยอยูใ่นเมืองเอเฟซสั เพื่อท่ำนจะไดก้ ำชบั
บำงคนไม่ใหเ้ขำสอนแปลกออกไป ทั้งไม่ใหเ้ขำใส่ใจในเร่ืองนิยำยต่ำง ๆ และเร่ืองล ำดบัวงศต์ระกลูอนั
ไม่รู้จบ ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหำมำกกวำ่ใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ ในแผนกำรของพระเจำ้ อนัด ำเนินไปดว้ย
ควำมเช่ือ แต่จุดประสงคแ์ห่งค ำก ำชบันั้นก็คือ ใหมี้ควำมรักซ่ึงเกิดจำกใจอนับริสุทธ์ิ และจำกจิตส ำนึก
วำ่ตนชอบ และจำกควำมเช่ืออนัจริงใจบำงคนก็ไดผ้ดิจุดประสงคเ์ล่ียงไปจำกส่ิงเหล่ำน้ี หลงไปในทำง
พดูเหลวไหล” (1 ทิโมธี 1:3-6) 

เปำโลเตือนใหทิ้โมธียดึมัน่อยูใ่นหลกัค ำสอนแห่งพระวจนะของพระเจำ้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสำมำรถ
พฒันำใหมี้จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีได ้ และจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีก็จะเป็นเคร่ืองน ำทำงให้เรำอยูใ่นหนทำงท่ี
ถูกตอ้ง 
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ในขอ้ 6 ใชค้  ำวำ่ “ผดิจุดประสงค์” และ “หลงไป” ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่เขำใชชี้วติท่ีไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือออกนอกทิศทำง ท่ำนจะเห็นไดว้ำ่พระเจำ้ทรงมีทิศทำงส ำหรับชีวิตของเรำแต่ละคน เรำ
จึงควรท่ีจะด ำเนินอยูใ่นทิศทำงท่ีพระเจำ้ทรงจดัไวใ้ห ้ และถำ้เรำออกนอกลู่นอกทำงเรำก็ไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยท่ีพระเจำ้ทรงจดัเตรียมไวส้ ำหรับเรำ กำรมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีจะช่วยเรำไม่ใหห้นัออก
นอกลู่นอกทำงในกำรโตแ้ยง้กนัในเร่ืองไร้สำระท่ีแสนจะโง่เขลำ 

ในประสบกำรณ์แห่งกำรรับใชพ้ระเจำ้กวำ่สำมสิบปีของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดพ้บเห็นคนจ ำนวน
มำกท่ีออกนอกทิศทำงไปกล่ำวคือเขำไม่ไดอ้ยูใ่นหนทำงท่ีมุ่งตรงยงัเป้ำหมำย มีบำงคนใชชี้วติท่ีวกวน
เฉไฉไป สู่ส่ิงท่ีไม่เป็นแก่นสำร มีบำงคนตกลงสู่ควำมบำป และบำงคนหลุดลอยออกจำกควำมเช่ือของ
เขำไปเสีย กำรท่ีมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีดีสำมำรถช่วยใหพ้น้จำกส่ิงดงักล่ำวน้ี 

ช่วยเราให้มชัียชนะ 

ประกำรท่ีสอง จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีจะช่วยท่ำนใหมี้ชีวิตท่ีประสบชยัชนะ 1 ทิโมธี 1:18,19 
กล่ำววำ่ “ดูก่อนทิโมธีบุตรของขำ้พเจำ้ ค  ำก ำชบัน้ี ขำ้พเจำ้ไดใ้หไ้วก้บัท่ำนตำมค ำพยำกรณ์ซ่ึงเล็งถึงท่ำน 
เพื่อขอ้ควำมเหล่ำนั้นจะเป็นแรงใจใหท้่ำนสู้รบไดดี้ จงยึดควำมเช่ือไว ้ และมีจิตส ำนึกวำ่ตนชอบ ซ่ึงขอ้
น้ีบำงคนไดล้ะทิ้งเสีย ควำมเช่ือของเขำจึงอบัปำงลง” 

ขั้นแรกท่ำนออกนอกลู่นอกทำง ขั้นต่อมำควำมเช่ือของท่ำนก็อบัปำงลง เรำมีชีวติอยูใ่น
สงครำม เรำตอ้งต่อสู้ใหดี้กำรสู้รบบำงคร้ังเลวร้ำย แต่น่ีเป็นกำรสู้รบท่ีดี คือกำรสู้รบกบัโลก เน้ือหนงั 
และมำรร้ำย ผูซ่ึ้งมีควำมเช่ือและจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีก็จะต่อสู้ไดดี้และประสบชยัชนะ ไม่มีอะไรให้
ก ำลงัใจในกำรต่อสู้ในชีวิตของเรำไดดี้ไปกวำ่จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี คือจิตส ำนึกผิดชอบท่ีท ำงำนอยำ่ง
เป็นปกติในชีวิตของท่ำน 

ทิโมธีกำรสู้รบกบับำงอยำ่งในคริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซสัท่ีท่ำนเป็นศิษยำภิบำลอยู ่ กำรท ำงำน
เป็นศิษยำภิบำลท่ีนัน่ไม่ใช่เร่ืองง่ำย มีศิษยำภิบำลหลำยคนทั้งเขียนจดหมำยและโทรศพัทถึ์งขำ้พเจำ้วำ่ 
“อำจำรย ์ เวยีร์สบีครับ ผมก ำลงัอยูใ่นท่ี ๆ เผชิญกบัมรสุมหนกั” ท่ี ๆ สะดวกสบำยนัน่ไม่มีดอก ท่ีใดก็
ตำมท่ีท่ำนชูธงของพระเยซูคริสตข้ึ์น เม่ือนั้นแหละซำตำนจะเร่ิมท ำงำนต่อสู้กบัท่ำน และถำ้ประสบ
ช่องทำง ซำตำนก็จะใชส้มำชิกในคริสตจกัรของท่ำนนัน่แหละเป็นเคร่ืองมือ ดงันั้นถำ้ท่ำนยดึมัน่ใน
ควำมเช่ือและมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีท่ำนก็จะท ำสงครำมไดดี้ 

ช่วยเราให้มคีวามซ่ือสัตย์ 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีไม่เพียงรักษำเรำใหอ้ยูใ่นทิศทำงท่ีถูกตอ้งและช่วยเรำใหมี้ชยัชนะเท่ำนั้น 
แต่จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดียงัช่วยเรำใหเ้ป็นคนท่ีมีควำมสัตยซ่ื์ออีกดว้ย ฮีบรู 13:18 กล่ำววำ่ “จงอธิษฐำน
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เพื่อเรำ เพรำะเรำแน่ใจวำ่ ใจของเรำบริสุทธ์ิอยูแ่ลว้ และปรำรถนำท่ีจะปฏิบติัส่ิงท่ีดีงำมทุกอยำ่ง” ค  ำท่ี
แปลวำ่ “ส่ิงทีด่ีงาม” (Honestly = อยำ่งซ่ือตรง) หมำยถึงควำมสวยงำมควำมเหมำะสม ชีวติคริสเตียน
ควรเป็นชีวติท่ีมีควำมสวยสดงดงำม ไม่ใช่เป็นผูท่ี้สร้ำงปัญหำแต่เป็นผูท่ี้แกปั้ญหำมำกกวำ่ตำมปกติ
แลว้คริสเตียนมกัไม่ใช่เป็นผูส้ร้ำงปัญหำแต่เป็นผูเ้ผยใหเ้ห็นถึงปัญหำซ่ึงมีอยูแ่ลว้ และถำ้เรำมีจิตส ำนึก
ผดิชอบท่ีดีเรำก็จะสำมำรถมีชีวติท่ีซ่ือสัตยแ์ละจริงใจเป็นชีวติท่ีสวยงำมซ่ึงเม่ือผูค้นเห็นชีวติของท่ำนก็
จะกล่ำวขำนกนัวำ่ “มีบำงส่ิงในชีวิตของเขำท่ีน่ำสนใจจริง ๆ” 

เป็นเร่ืองท่ีน่ำเสียใจท่ีมีคริสเตียนท่ีไม่ยอมช ำระหน้ีสินคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงในทำงท่ีเลวใน
วงกำรธุรกิจ ถำ้คนเรำมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเขำก็จะเป็นคนท่ีมีควำมซ่ือสัตยใ์นกำรรักษำค ำมัน่สัญญำ
และช ำระหน้ีสินของตน เขำจะมีควำมสัตยซ่ื์อต่อสัญญำท่ีตนใหไ้ว ้ เพรำะวำ่จิตส ำนึกผิดชอบของตนจะ
ช่วยใหเ้ขำเป็นคนสัตยซ่ื์อ 

ช่วยเราให้เป็นพยาน 

ใน 1 เปโตร 3:14-17 เรำอ่ำนพบวำ่จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีช่วยใหเ้ป็นพยำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
“แต่ถึงแมว้ำ่ท่ำนทั้งหลำยตอ้งทนทุกข ์ เพรำะเหตุประพฤติกำรชอบธรรม ท่ำนก็เป็นสุข อยำ่กลวัเขำ 
และอยำ่คิดวติกไปเลย แต่ในใจของท่ำนจงเคำรพนบัถือพระคริสตว์ำ่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ จงเตรียมตวั
ไวใ้หพ้ร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบทุกคนท่ีถำมท่ำนวำ่ ท่ำนมีควำมหวงัใจเช่นน้ีดว้ยเหตุผล
ประกำรใด แต่จงตอบดว้ยใจสุภำพและดว้ยควำมนบัถือ และใหค้วำมส ำนึกผดิชอบของท่ำนไม่เป็นเหตุ
ติท่ำน เพื่อวำ่เม่ือท่ำนถูกใส่ร้ำยคนท่ีกล่ำวร้ำยควำมประพฤติดีของท่ำนในพระคริสต ์จะตอ้งไดรั้บควำม
อบัอำย เพรำะวำ่ กำรไดรั้บควำมทุกขเ์พรำะท ำควำมดี ถำ้เป็นท่ีชอบพระทยัพระเจำ้ ก็ดีกวำ่จะตอ้งทนอยู่
เพรำะกำรประพฤติชัว่” 

เปโตรเขียนจดหมำยของท่ำนไปยงัผูท่ี้ถูกกล่ำวร้ำยอยำ่งผดิ ๆ ผูท่ี้อยูใ่นเหตุกำรณ์เช่นนั้นคงจะมี
ควำมล ำบำกใจมิใช่นอ้ย พวกเขำถูกใส่ร้ำยในส่ิงท่ีพวกเขำไม่ไดพ้ดูหรือท ำเลย พวกเขำจะพิสูจน์อยำ่งไร
วำ่ตนไม่ไดพ้ดูหรือท ำตำมท่ีถูกกล่ำวหำนั้น? จะจดักำรประชุมข้ึนเพื่อประทว้งหรือ? ไม่เลย เปโตร
เพียงแต่เสนอวำ่ “จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ” พร้อมท่ีจะเป็นพยำน 

อุปสรรคจะกลำยเป็นอุปกรณ์ได ้เม่ือมีคนมำหำเร่ืองใส่ท่ำน ก็เป็นโอกำสท่ีท่ำนจะเป็นพยำนถำ้
ท่ำนมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี ถำ้ท่ำนท ำผดิ จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนจะต ำหนิและเตือนท่ำน แต่ถำ้ท่ำนท ำ
ดีจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนก็จะเสริมก ำลงัใหท้่ำน ไม่มีอะไรท่ีจะเสริมก ำลงัท่ำนไดดี้ไปกวำ่จิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีดีเม่ือมีคนกล่ำวร้ำยท่ำน 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเป็นจิตส ำนึกท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นส่ิงท่ีท ำใหเ้รำอยูใ่นลู่ในทำง ท ำใหเ้รำมี
ชยัชนะ ท ำใหเ้รำเป็นคนสัตยซ่ื์อและช่วยเรำในกำรเป็นพยำนเม่ือเหตุกำรณ์อยูใ่นภำวะคบัขนั ผูซ่ึ้งละทิ้ง
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จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีก็หลุดออกนอกทิศทำงเสียแลว้ และชีวติก็มุ่งหนำ้สู่หินโสโครกซ่ึงไม่นำนชีวติก็จะ
อบัปำงลง 

ส่ิงท่ีกล่ำวมำน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบักษตัริยซ์ำอูล กษตัริยซ์ำอูลเร่ิมเล่นกบัจิตส ำนึกผดิชอบของ
พระองค ์และไม่นำนพระองคก์็ออกนอกทำง ต่อมำพระองคก์็พำ่ยแพโ้ดยเร่ิมพูดปดและแกต้วัต่ำง ๆ นำ 
ๆ ไม่นำนพระองคก์็ถึงแก่ควำมหำยนะดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำกในกำรท่ีเรำจะรักษำจิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีดีไว ้จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีน้ีมีประสิทธิภำพ 

จิตส านึกผดิชอบทีด่ีเป็นจิตส านึกผดิชอบทีไ่ด้รับความสว่าง 

ลกัษณะประกำรท่ีสองของจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีนั้นคือเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีไดรั้บควำมสวำ่ง 
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีไดรั้บค ำสอนจำกพระวจนะของพระเจำ้และรับกำรทรงน ำ
จำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

พระเยซูคริสตเ์จำ้ทรงเปรียบเร่ืองจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเหมือนกบัหนำ้ต่ำงท่ีใหค้วำมสวำ่งส่อง
เขำ้มำ มทัธิว 6:22,23 กล่ำววำ่ “ตำเป็นประทีปของร่ำงกำย เหตุฉะนั้นถ้ำตำของท่ำนปกติ ท้ังตัวกพ็ลอย
สว่ำงไปด้วย แต่ถ้ำตำของท่ำนผิดปกติท้ังตัวของท่ำนกพ็ลอยมืดไปด้วย เหตุฉะนั้นถ้ำควำมสว่ำงซ่ึงอยู่
ในตัวท่ำนมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ” 

จิตส ำนึกผดิชอบเป็นหนำ้ต่ำงท่ีเป็นช่องทำงใหค้วำมสวำ่งส่องเขำ้มำถึงตวัเรำ และถำ้ยิง่มีควำม
สวำ่งจำกพระค ำของพระเจำ้ส่องเขำ้มำมำกเท่ำใด จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็จะท ำงำนไดดี้มำกข้ึน
เท่ำนั้น จิตส ำนึกผดิชอบจะยึดมัน่ในมำตรฐำนสูงสุดท่ีเจำ้ของจิตส ำนึกผิดชอบผูน้ั้นรู้ และเม่ือเรำเติบโต
ข้ึนในชีวติคริสเตียนของเรำ มำตรฐำนของเรำก็สูงข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเรำเร่ิมรู้จกักบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ มีส่ิง
ใหม่ ๆ มำกมำยเหลือเกินท่ีเรำตอ้งเรียนรู้ เม่ือควำมสวำ่งไดส่้องเขำ้มำในใจของเรำ เรำก็เร่ิมเห็นหยำกใย่
และฝุ่ นละอองต่ำง ๆ ในชีวติของเรำ เรำก็เร่ิมท ำควำมสะอำด เรำยิง่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพระ
เจำ้ของเรำและพระคุณของพระองคม์ำกยิง่ข้ึนเท่ำใด จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็ยิง่สำมำรถท ำงำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนเท่ำนั้น น่ีเป็นสำเหตุท่ีเรำตอ้งอ่ำนพระวจนะของพระเจำ้ หนุนใจกนัและกนั และ
เสำะแสวงหำกำรทรงน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิเสมอ 

ใน 1 โครินธ์ บทท่ี 8 เปำโลกล่ำววำ่ ควำมรู้และจิตส ำนึกผดิชอบด ำเนินไปดว้ยกนั จิตส ำนึกผดิ
ชอบของคนบำงคนไม่ไดร้บกวนเขำเพรำะเขำไม่มีควำมรู้ท่ีจะมำจุดควำมสวำ่งใหเ้กิดข้ึนกบัจิตส ำนึกผดิ
ชอบของเขำ มีคนไม่นอ้ยท่ีไม่มีควำมสวำ่งเขำมีแต่ควำมมืด เป็นควำมมืดแห่งควำมงมงำยและควำม
เขลำ 

เม่ือ จอห์น น็อกซ์ เทศนำประกำศพระกิตติคุณท่ีสก๊อตแลนด ์ และหำทำงท่ีจะท ำกำรปฏิรูป
คริสตจกัร พระนำงเจำ้แมร่ีผูมี้ควำมเช่ือถือท่ีแตกต่ำงกนักบัท่ำนก็ท ำกำรต่อตำ้นท่ำนวนัหน่ึงพระนำง
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ตรัสกบัท่ำนวำ่ “จิตส ำนึกผิดชอบของฉันไม่ได้เป็นอย่ำงนั้นนะ” จอห์น น็อกซ์กล่ำวตอบพระนำงวำ่ 
“จิตส ำนึกผิดชอบของฝ่ำบำทจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ และข้ำพระบำทเกรงว่ำควำมรู้ท่ีถกูต้องนั้นไม่มีอยู่ใน
ฝ่ำพระบำทเลย” 

จิตส านึกผดิชอบทีด่ีน้ันเป็นจิตส านึกผดิชอบทีไ่ด้รับการฝึกฝน 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีมีประสิทธิภำพ จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีไดรั้บควำมสวำ่ง และประกำรท่ีสำม 
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีนั้นเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีรับกำรฝึกฝน 

เปำโลกล่ำวกนักบัเฟลิกซ์วำ่ “ในข้อนีข้้ำพเจ้ำอุตส่ำห์ประพฤติตำมท่ีจิตส ำนึกเห็นว่ำดีเสมอ มิ
ให้ผิดต่อพระเจ้ำและต่อมนุษย์” (กิจกำร 24:16) จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็เป็นเหมือนกบักลำ้มเน้ือของ
เรำท่ีจ  ำเป็นตอ้งมีกำรออกก ำลงัฝึกฝนอยูเ่สมอ ถำ้จิตส ำนึกผดิชอบของเรำอยูเ่ฉย ๆ โดยไม่ไดใ้ชก้็จะ
กลำยเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเลว 

ฮีบรู 5: 13, 14 บรรยำยไวว้ำ่ “เพรำะว่ำทุกคนท่ียงักินน ำ้นมนั้น ยงัไม่เข้ำใจในเร่ืองควำมชอบ
ธรรม เพรำะเขำยงัเป็นผู้ เยำว์อำหำรแขง็เป็นอำหำรส ำหรับผู้ใหญ่ ส ำหรับผู้ ท่ีได้รับกำรฝึกหัดอบรมให้
สำมำรถรู้จักผิดชอบช่ัวดีแล้ว” 

ส่วนต่ำง ๆ ในร่ำงกำยของเรำสำมำรถรับกำรฝึกฝนจนมีประสิทธิภำพอยำ่งเหลือเช่ือ ประสำท
ในกำรรับฟังและกำรมองเห็นสำมำรถรับกำรฝึกฝนใหดี้ข้ึนได ้ คนบำงคนมีประสำทสัมผสัท่ีดีอยำ่ง
เหลือเช่ือ แมแ้ต่ประสำทในกำรรู้รสของอำหำรก็สำมำรถรับกำรฝึกใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งดีได ้ สัมผสั
ฝ่ำยวญิญำณของเรำก็อยูใ่นท ำนองเดียวกนั คือตำฝ่ำยวิญญำณ หูฝ่ำยวญิญำณ และประสำทสัมผสัฝ่ำย
วญิญำณของเรำ จ ำเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝนถำ้เรำจะเป็นผูท่ี้มีวจิำรณญำณท่ีดี กำรฝึกฝนน้ีรวมถึง
จิตส ำนึกผดิชอบของเรำดว้ย 

จิตส ำนึกผดิชอบของเรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝน มิฉะนั้นแลว้ก็จะเป็นจิตส ำนึกผดิชอบ
ท่ีดีไม่ได ้และท่ำนจะฝึกฝนจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนก็โดยกำรเช่ือฟังพระวจนะของพระเจำ้ โดยกำรท ำ
ในส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงสั่งใหท้่ำนกระท ำเช่นเดียวกนักบันกัดนตรีท่ีตอ้งฝึกฝนกบัเคร่ืองดนตรีของตน หรือ
แม่ครัวท่ีจะมีฝีมือดีก็โดยหมัน่เอำใจใส่ในกำรปรุงอำหำรของตน หรือจิตรกรท่ีตอ้งวำดภำพศิลปะของ
ตนอยูเ่สมอ คริสเตียนเรำก็จ  ำเป็นตอ้งพฒันำควำมรู้สึกไวต่อส่ิงท่ีผดิหรือส่ิงท่ีถูกตอ้งเม่ือเช่ือฟังพระ
วจนะของพระเจำ้ นัน่แหละ จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีจะตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝนอยูเ่สมอ 

ภำษำกรีกค ำวำ่ อะพรีอส (apeiros) ท่ีแปลวำ่ “ผู้เยำว์” ในฮีบรู 5:13 นั้นมีควำมหมำยวำ่ “ขำด
ทักษะ ปรำศจำกประสบกำรณ์” ภำษำกรีกค ำวำ่ กุมนาดโซ (Gummazo) แปลวำ่ “กำรฝึกฝน” ในขอ้ 14 
นั้นเป็นท่ีมำของค ำวำ่ “ยมิเนเซ่ียม” ชำวกรีกเป็นพวกท่ีมีควำมนิยมในกำรบริหำรร่ำงกำยมำก ผูเ้ขียน
พระธรรมฮีบรูกล่ำวกบัเรำในท ำนองวำ่ “เช่นเดียวกนักบัท่ีท่ำนฝึกฝนกลำ้มเน้ือส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย 
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ท่ำนจะตอ้งฝึกฝนส่วนท่ีเป็นฝ่ำยวญิญำณและจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนดว้ย เพรำะวำ่จิตส ำนึกผดิชอบท่ี
ดีนั้นเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีไดรั้บกำรฝึกฝนมำเป็นอยำ่งดี” 

ท่ำนมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีหรือไม่? จิตส ำนึกผิดชอบท่ีท่ำนมีอยูน่ั้นมีประสิทธิภำพดีหรือเปล่ำ? 
ท ำงำนไหม? เม่ือท่ำนท ำส่ิงท่ีผดิ จิตส ำนึกของท่ำนรบกวนท่ำนหรือไม่? เม่ือท่ำนท ำส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนสนบัสนุนท่ำนหรือไม่? 

ขำ้พเจำ้หวงัวำ่จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนเป็นจิตส ำนึกผิดชอบท่ีไดรั้บควำมสวำ่งมำแลว้ และ
ท่ำนก็ก ำลงัเจริญเติบโตข้ึนในควำมรู้จำกพระวจนะของพระเจำ้ ขำ้พเจำ้หวงัวำ่ท่ำนคงไม่ใชชี้วติตำม
ระบบและประเพณีรอบ ๆ ท่ำน แต่ตำมพระวจนะของพระเจำ้ 

ส่ิงท่ีน่ำช่ืนใจก็คือไม่เพียงแต่เม่ือท่ำนด ำเนินชีวิตในควำมสวำ่งของพระเจำ้เท่ำนั้น หำกแต่วำ่
พระวจนะของพระเจำ้ยงัน ำควำมสวำ่งไปยงัทุกท่ีทุกแห่งท่ีท่ำนไปอีกดว้ย 

ท่ำนไดฝึ้กฝนจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนหรือไม่? หรือท่ำนอำจกล่ำววำ่ “แล้วมนัจะมีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงไรเล่ำ?” หนทำงเดียวท่ีจะเติบโตข้ึนในฐำนะคริสเตียนและมีชีวติคริสเตียนท่ียนืหยดั
มัน่คง หนทำงเดียวท่ีจะเป็นคริสเตียนท่ีมีประสิทธิภำพ คือกำรฝึกฝนจิตส ำนึกผิดชอบของท่ำน และ
จ ำเริญข้ึนสู่ควำมไพบูลยใ์นพระคริสต ์ กำรมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีดีนั้นเป็นชีวิตท่ีมีควำมสุขอยำ่งยิง่ จงท ำ
ทุกส่ิงท่ีท่ำนสำมำรถท ำไดท่ี้จะรักษำจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนไวใ้หดี้ เม่ือจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนเร่ิม
เสียไป เม่ือนั้นท่ำนก็ก ำลงัมุ่งหนำ้สู่ควำมหำยนะ 

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยพวกเราให้มีจิตส านึกผดิชอบทีด่ีด้วยเถิด 
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บทที ่4 จิตส านึกผดิชอบทีอ่่อนแอ 

อคัรทูตเปำโลใชเ้น้ือท่ีเกือบหำ้บทในจดหมำยสองฉบบัของท่ำนใหก้บัปัญหำท่ีเกิดจำก
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอคือ 1 โครินธ์ 8,9,10 และ โรม 14,15 พระเจำ้ทรงมีพระประสงคใ์หเ้รำพฒันำ
ใหจิ้ตส ำนึกผดิชอบของเรำแขง็แรงเพรำะวำ่คริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอสำมำรถสร้ำงปัญหำ
นำ ๆ ประกำรใหก้บัตนเอง และคนอ่ืนดว้ย ท่ีจริงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่กำรแตกแยกในหลำยท่ีหลำยแห่ง
ท่ำมกลำงคริสเตียนทั้งหลำยท่ีมีควำมเช่ือท่ีถูกตอ้งตำมพระคมัภีร์นั้นเกิดจำกกำรท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ี
อ่อนแอ 

ใหเ้รำพิจำรณำถึงเร่ืองจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอน้ีในสำมหวัขอ้ดว้ยกนัคือ 

ลกัษณะของจิตส านึกผดิชอบทีอ่่อนแอ 

ประกำรแรกใหเ้รำพิจำรณำถึงลกัษณะของจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ ขำ้พเจำ้จะบอกไดอ้ยำ่งไร
วำ่ขำ้พเจำ้เป็นคริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอหรือไม่? มีลกัษณะในตวัของบุคคลอยำ่งนอ้ยแปด
ประกำรดว้ยกนัท่ีแสดงให้เห็นวำ่มีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีอ่อนแอ 

รอดแล้วและอยู่ในคริสตจักร 

ก่อนอ่ืน เขำเป็นคนท่ีรอดแลว้ ขอใหเ้ขำ้ใจใหช้ดัเจนในท่ีน้ีเป็นประกำรแรกวำ่ เขำเป็นคนท่ี
ไดรั้บควำมรอดแลว้ ประกำรท่ีสอง เขำอยูใ่นคริสตจกัร ในโรม 14:1 กล่ำววำ่ “ส่วนคนท่ียงัมีควำมเช่ือ
น้อยอยู่นั้น จงรับเขำไว้ แต่มิใช่เพ่ือให้โต้เถียงกันในเร่ืองควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกันนั้น” กล่ำวอีกนยัหน่ึง 
คนท่ีเปำโลกล่ำวถึงน้ีเป็นคริสเตียน และอยูใ่นคริสตจกัรเขำไม่ควรท่ีจะถูกกีดกนัให้อยูน่อกคริสตจกัร
เพรำะเหตุท่ีเขำมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ 

ขาดความรู้ 

ประกำรท่ีสำม เขำขำดควำมรู้ เรำอ่ำนพบจำก 1 โครินธ์ 8:7 ท่ีวำ่ “มิใช่วำ่ ทุกคนมีควำมรู้อยำ่งน้ี
เพรำะมีบำงคนท่ีเคยนบัถือรูปเคำรพมำก่อน เม่ือไดกิ้นอำหำรนั้นก็ถือวำ่เป็นของบูชำแก่รูปเคำรพจริง ๆ 
และจิตส ำนึกผดิชอบของเขำยงัอ่อนอยูจึ่งเป็นมลทิน”  

ปัญหำหน่ึงของคริสตจกัรชำวเมืองโครินธ์คือ “คริสเตียนควรรับประทำนอำหำรท่ีได้ถวำย
ให้กับรูปเคำรพแล้วหรือไม่?” เน้ือสัตวท่ี์มีรำคำถูกท่ีสุดในตลำดท่ีเมืองโครินธ์คือเน้ือท่ีถูกน ำไปถวำย
ใหก้บัรูปเคำรพแลว้จึงน ำมำขำยในตลำด คริสเตียนท่ีมีควำมเช่ือเขม้แขง็ก็กล่ำววำ่ “รูปเคำรพนั้นไร้
สำระ และเนือ้ท่ีถวำยรูปเคำรพไปแล้วนั้นกไ็ม่เป็นมลทินแต่ประกำรใด ดังนั้นฉันจะไปซ้ือเนือ้นั้นมำ
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รับประทำน” ส่วนคริสเตียนท่ีอ่อนแอก็กล่ำววำ่ “โอ ไม่ได้หรอก! พวกเรำรอดพ้นแล้วจำกรูปเคำรพ
เหล่ำนี ้ และเนือ้นั้นกเ็ป็นมลทินแล้วด้วย!” ดงันั้นคริสเตียนท่ีอ่อนแอก็ไม่มีควำมรู้เพียงพอท่ีจะเขำ้ใจใน
เร่ืองรำวฝ่ำยวญิญำณเขำก็ยงัใชชี้วติอยูท่ี่เป็นเหมือนกบัทำรก โดยไม่ไดต้ระหนกัวำ่อำหำรนั้นไม่ใช่ส่ิงดี
หรือส่ิงเลวร้ำยในตวัของมนัเองท่ีจะส่งผลต่อชีวิตฝ่ำยจิตวิญญำณ 

เจ็บง่ายและกระทบกระเทอืนง่าย 

ลกัษณะประกำรท่ีส่ีของบุคคลท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอคือคนท่ีเจบ็ง่ำยและถูกระทบได้
ง่ำย 1 โครินธ์ 8:12 กล่ำววำ่ “ฉะนั้นเม่ือท่ำนท ำผิดต่อพวกพ่ีน้อง และท ำร้ำยจิตส ำนึกผิดชอบท่ีอ่อนแอ
ของเขำ ท่ำนกไ็ด้ท ำผิดต่อพระคริสต์ด้วย” โรม 14:15 กล่ำววำ่ “ถ้ำพ่ีน้องของท่ำนไม่สบำยใจเพรำะ
อำหำรท่ีท่ำนกิน ท่ำนกไ็ม่ได้ประพฤติตำมทำงแห่งควำมรักเสียแล้ว พระคริสต์ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือ
ผู้ใด กอ็ย่ำให้ผู้นั้นพินำศเพรำะอำหำรท่ีท่ำนกินเลย” 

ไม่มั่นคง 

คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอเป็นคนท่ีเจบ็ง่ำย ถูกกระทบง่ำย และเป็นคนท่ีถูกรบกวนดว้ย
เสรีภำพและกำรกระท ำของคนท่ีแขง็แรงกวำ่ไดง่้ำยดว้ย ทั้งหมดน้ีน ำมำถึงลกัษณะประกำรท่ีหำ้ของคน
ท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอคือเขำเป็นคนท่ีไม่มัน่คงและสะดุดกบัเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไดง่้ำย หนงัสือ
โรม 14:13 กล่ำววำ่ “ดังนั้นเรำอย่ำกล่ำวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่ำ ว่ำจะไม่วำงส่ิง
ซ่ึงท ำให้สะดุดหรือส่ิงขีดขวำงทำงของพ่ีน้อง” 

เด็ก ๆ ท่ียงัไม่โตมกัจะสะดุดหกลม้ไดง่้ำยจำกส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่ผูใ้หญ่ท่ีเดินไดค้ล่องและมี
กำรทรงตวัท่ีดีแลว้ก็ไม่มีปัญหำอะไรกบัส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเป็นปัญหำของเด็ก 

ช่างต าหนิ 

ลกัษณะประกำรท่ีหกของคนท่ีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอคือเป็นคนท่ีช่ำงต ำหนิคนอ่ืนเสมอ 
โรม 14:3,4 กล่ำววำ่ “อยำ่ใหค้นท่ีกินนั้นดูหม่ินคนท่ีไม่ไดกิ้น และอยำ่ใหค้นท่ีมิไดกิ้นกล่ำวโทษคนท่ี
ไดกิ้น เพรำะวำ่พระเจำ้ไดท้รงโปรดรับเขำไวแ้ลว้ ท่ำนเป็นใครเล่ำ จึงกล่ำวโทษบ่ำวของคนอ่ืน บ่ำวคน
นั้นจะไดดี้หรือจะล่มจมก็สุดแลว้แต่นำยของเขำ และเขำก็จะไดดี้แน่นอน เพรำะวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้
ทรงฤทธ์ิอำจใหเ้ขำไดดี้ได”้  

ปัญหำของคริสตจกัรในกรุงโรมคือเป็นเร่ืองของกำรกินอะไรดี หรือกำรถือวนัอะไรดีจึงจะ
ถวำยเกียรติแด่พระเจำ้ คริสเตียนท่ีอ่อนแอกวำ่ก็กล่ำววำ่ “โอ พวกเรำรับประทำนเนือ้ไม่ได้หรอก! เรำ
รับประทำนส่ิงเหล่ำนีไ้ม่ได้!” ส่วนคริสเตียนท่ีเขม้แขง็กวำ่ก็กล่ำววำ่ “คุณทำนอะไรกไ็ด้ ไม่เป็นไร
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หรอก” คริสเตียนท่ีอ่อนแอกล่ำววำ่ “วนันีเ้ป็นวนัพิเศษ วนันั้นเป็นวันพิเศษท่ีเรำจะระลึกถึงองค์พระผู้
เป็นเจ้ำของเรำ” คริสเตียนท่ีเขม้แขง็กวำ่ก็กล่ำววำ่ “วนัไหน ๆ กเ็หมือนกันนั่นแหละ ถ้ำเรำเดินไปกับ
องค์พระผู้เป็นเจ้ำ” ผลก็คือ มีกำรแบ่งแยกในคริสตจกัร คริสเตียนท่ีอ่อนแอกวำ่ก็ต  ำหนิคริสเตียนท่ี
เขม้แขง็กวำ่ 

เคร่งครัด 

คริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอเป็นพวกท่ีเคร่งครัดในกฎระเบียบจุก ๆ จิก ๆ รวมทั้ง
กฎเกณฑต่์ำง ๆ  มำกเกินไปทั้งน้ีเน่ืองมำจำกเขำมีควำมหวำดกลวัต่อเสรีภำพ เขำเป็นเหมือนเด็ก ๆ ซ่ึง
ชอบท่ีจะถูกแม่ตีเพื่อจะแน่ใจวำ่แม่ยงัรักตนอยูแ่ละชอบท่ีจะไดรั้บกำรปกป้องรักษำ ต่อมำวนัหน่ึงเม่ือ
แม่บอกวำ่ “เอำละ หนูโตพอท่ีจะไปโรงเรียนได้แล้วนะ” ก็เกิดเสียงประทว้งข้ึนมำวำ่ “หนูไม่อยำกไป
โรงเรียน” จำกนั้นก็จะมีกำรรบกนัถึงเร่ืองไปโรงเรียน ตอ้งร้องไหก่้อนไปโรงเรียนบำ้งละ ตอ้งหนีไป
ซ่อนตวับำ้งละ สำเหตุนะหรือ? เขำกลวัเสรีภำพนะซี ไม่มีควำมปลอดภยัท่ีถนน และไม่มีควำมปลอดภยั
เม่ือถูกโยนเขำ้ไปในกลุ่มคนท่ีไม่รู้จกัมำก่อน ผูใ้หญ่ท่ีมีวุฒิภำวะแลว้ไม่มีควำมหวำดกลวัต่อส่ิงดงักล่ำว
เลย ท่ีจริง เรำเติบโตข้ึนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เรำก็มีควำมยนิดีท่ีมีประสบกำรณ์ใหม่ ๆ พบปะกบัผูค้น
ใหม่ ๆ และไดรั้บกำรทำ้ทำยใหม่ ๆ ดว้ย 

คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอก็เคร่งครัดในกฎระเบียบต่ำง ๆ  เกินไป เขำจะตอ้งคอยระวงัท่ี
จะท ำตำมกฎและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ โปรดอยำ่เขำ้ใจผดิ ขำ้พเจำ้ไม่ไดต่้อตำ้นกฎระเบียบและมำตรฐำนต่ำง 
ๆ ผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่แลว้ต่ำงก็ตอ้งมีมำตรฐำนในชีวิต มีบำงส่ิงท่ีเรำไม่ท ำเพรำะเรำรู้ดีข้ึน แต่เรำไม่ไดส้ร้ำง
ชีวติของเรำข้ึนบนส่ิงดงักล่ำว เรำมีมำตรฐำนเพรำะเรำรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ เพรำะเรำรักซ่ึงกนั
และกนั และเพรำะเรำเรียนรู้ท่ีจะช่ืนชมกบัส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิและส่ิงท่ีถูกตอ้ง เหมำะสม แต่ผูท่ี้มี
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น เขำเคร่งครัดเกินสัดส่วน เขำวดัคนอ่ืน ๆ ทั้งหมดดว้ย
มำตรฐำนของตนเอง และจะรู้สึกสะดุดเม่ือท่ำนท ำในส่ิงท่ีแตกต่ำงไปจำกเขำ 

ล าดับความส าคัญก่อนหลงัสับสน 

สุดทำ้ย คนท่ีมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีอ่อนแอมีควำมสับสนในเร่ืองล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงัใน
ชีวติของเขำ เขำเนน้ในส่ิงภำยนอกมำกกวำ่ภำยใน ในส่ิงอนิจจงัมำกกวำ่ส่ิงท่ีนิรันดร์ โรม 14:17 กล่ำว
วำ่ “เพรำะว่ำแผ่นดินของพระเจ้ำนั้นไม่ใช่กำรกินและกำรด่ืม แต่เป็นควำมชอบธรรมและสันติสุข และ
ควำมช่ืนชมยินดีในพระวิญญำณบริสุทธ์ิ” คริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอมีรำยกำรยดืยำววำ่
อะไรรับประทำนได ้ อะไรรับประทำนไม่ได ้ ท่ีไหนไปไดแ้ละท่ีไหนไปไม่ได ้ แต่เปำโลกล่ำววำ่ ส่ิง
ดงักล่ำวเป็นเพียงส่ิงภำยนอก ซ่ึงไม่สลกัส ำคญัอนัใดเลย หำกแต่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกำรท่ีพระเจำ้ได้
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ทรงกระท ำบำงส่ิงบำงอยำ่งในชีวติของเรำเท่ำนั้น ดงันั้นขออยำ่ใหท้่ำนมีล ำดบัควำมส ำคญัก่อนหลงัของ
ชีวติท่ีสับสนอีกต่อไป 

มีบำงคนคิดวำ่คนท่ีมีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดเป็นคนท่ีมีควำมเขม้แขง็ในควำมเช่ือ ส่วนคนท่ีชอบ
ใชเ้สรีภำพของตนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เป็นคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ แต่ควำมจริงเป็นเร่ืองท่ี
ตรงกนัขำ้มกนัเลยทีเดียว คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็มกัใจกวำ้งยอมรับคนซ่ึงท ำอะไรแตกต่ำง
จำกตนมำกกวำ่ เขำไม่ค่อยสะดุดง่ำย หรือนอ้ยใจ เสียใจง่ำยต่อกำรกระท ำของคนอ่ืน  คนท่ีมีจิตส ำนึก
ผดิชอบท่ีอ่อนแอเป็นคนท่ีเม่ือเห็นบำงส่ิงบำงอยำ่งในนิตยสำรท่ีไม่เป็นท่ีพอใจของตนก็บอกเลิกกำร
เป็นสมำชิกของนิตยสำรนั้นทนัที เป็นคนท่ีถำ้ไดฟั้งเพลงท่ีตนไม่ชอบก็จะไม่ไปโบสถ ์ หรือเลิก
สนบัสนุนสถำนีวทิยท่ีุออกอำกำศเพลงนั้นเสียเลย เป็นคนท่ีมกัจะยำ้ยโบสถเ์ม่ือไม่ชอบส่ิงท่ีนกัเทศน์
พดู เป็นคนท่ีไม่อยูฝ่่ำยวญิญำณเอำเสียเลย และเขำยงัจ ำเป็นตอ้งเจริญเติบโตข้ึนฝ่ำยจิตวญิญำณอีกมำก 

สาเหตุของจิตส านึกผดิชอบทีอ่่อนแอ 

อะไรเป็นเหตุของกำรมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ? เป็นหวัขอ้ประกำรท่ีสองท่ีเรำจะพิจำรณำ
กนั ท ำไมคนในโบสถข์องเรำจึงสะดุดกนัง่ำยนกั ชอบวพิำกษว์จิำรณ์ ไม่มัน่คง เคร่งครัดในขอ้
หยมุหยมิ? มีสำเหตุอะไรหรือ? ขำ้พเจำ้คิดวำ่เหตุผลหลกัคือไม่มีกำรเจริญเติบโตฝ่ำยวิญญำณ เขำอำจ
หวำดกลวัต่อเสรีภำพ หรืออำจถูกเล้ียงดูมำในสภำพน้ีก็ได ้ เป็นควำมจริงท่ีบำงคนโตข้ึนมำในบำ้นท่ีเจำ้
ระเบียบ เขำก็เลยขำดควำมไวว้ำงใจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ในชีวติของเขำ บำงคนจะตอ้งใหค้นอ่ืนประ
คบัประคอบอยูต่ลอดเวลำ มีอคติหรืออุปทำนอยูเ่สมอกล่ำวอีกนยัหน่ึง เขำเป็นเหมือนกบัเด็กทำรก 

ใหเ้รำสังเกตวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัระหวำ่งกำรมีควำมไร้เดียงสำเหมือนเด็ก กบักำรท ำตวัเป็น
เด็ก เป็นส่ิงท่ีน่ำรักน่ำเอน็ดูท่ีจะเห็นเด็กเล็ก ๆ เกำะติดกระโปรงของคุณแม่ แต่เป็นส่ิงท่ีน่ำเกลียดท่ีจะ
เห็นคนอำย ุ40 ปีแลว้เกำะติดกบัเร่ืองหยมุ ๆ หยมิ ๆ กล่ำวกนัถึงแก่นจริง  ๆ แลว้สำเหตุก็คือขำดควำมรู้
ควำมเขำ้ใจฝ่ำยวิญญำณนัน่เอง 

ใน 1 โครินธ์ 8 เปำโลกล่ำวอยำ่งชดัเจนวำ่ ควำมรู้ ควำมรัก และจิตส ำนึกผดิชอบเป็นของท่ีไป
ดว้ยกนั ขณะเม่ือเรำเติบโตข้ึนในควำมรู้ เรำก็แสดงควำมรัก เรำก็เจริญเติบโตข้ึนในองคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้ของเรำ และจิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็เขม้แขง็ข้ึนดว้ย 

ฮีบรู 5:12-14 กล่ำวสรุปไดดี้ถึงส่ิงน้ีวำ่ “ถึงแมว้ำ่ขณะน้ีท่ำนทั้งหลำยควรจะเป็นครูไดแ้ลว้ แต่
ท่ำนก็ตอ้งใหค้นอ่ืนสอนท่ำนอีก ในเร่ืองหลกัธรรมเบ้ืองตน้แห่งพระวจนะของพระเจำ้  ท่ำนทั้งหลำย
ตอ้งกินน ้ำนมไม่ใช่อำหำรแข็ง เพรำะวำ่ทุกคนท่ียงักินน ้ ำนมนั้น ยงัไม่เขำ้ใจในเร่ืองควำมชอบธรรม 
เพรำะเขำยงัเป็นผูเ้ยำว ์ อำหำรแขง็เป็นอำหำรส ำหรับผูใ้หญ่ ส ำหรับผูท่ี้ไดรั้บกำรฝึกหดัอบรมให้
สำมำรถรู้จกัผดิชอบชัว่ดีแลว้” กล่ำวอีกนยัหน่ึงคือ เม่ือลูกเล็ก ๆ ของพระเจำ้รับประทำนพระวจนะของ
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พระเจำ้ (อำหำร) และเช่ือฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของตน (ออกก ำลงัฝึกฝนฝ่ำยวิญญำณ) เขำก็จะโตข้ึน 
จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็จะโตข้ึนดว้ยเม่ือเรำบริหำร 

ท่ำนขดัขวำงกำรเติบโตของจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนไดอ้ยำ่งไร? ก็โดยกำรตอ้งพึ่งพำคนอ่ืน
ใหบ้อกท่ำนวำ่ตอ้งท ำส่ิงใดตอ้งพดูส่ิงใด มีรำยกำรท่ีตอ้งท ำ ตอ้งไม่ท ำเสียยดืยำว มีมำตรฐำนต่ำง ๆ ท่ี
เนน้แต่ส่ิงภำยนอกเป็นเคร่ืองมือในกำรน ำทำงชีวติและในกำรตดัสินใจ (แทนท่ีจะเป็นมำตรฐำนจำก
พระคมัภีร์)  

ขำ้พเจำ้และภรรยำมีควำมยนิดีท่ีมีโอกำสเล้ียงดูลูก ๆ ถึงส่ีคนดว้ยกนั เม่ือพวกลูก ๆ ยงัเล็กอยู่
นั้นเรำก็ตั้งกฎระเบียบต่ำง ๆ ใหพ้วกเขำท ำกนั เรำตอ้งเตือนพวกเขำวำ่ “อย่ำไปเล่นท่ีถนนนะ อย่ำเปิด
ประตูหลังบ้ำนทิง้ไว้โดยไม่ใส่กลอนนะ ระวงัอย่ำเล่นท่ีบันไดนะ เด๋ียวจะตกลงมำ อย่ำเล่นมีดนะ เด๋ียว
บำดมือ” หรืออะไรต่อมิอะไรอีกในท ำนองนั้น แต่เม่ือพวกเขำโตข้ึน ก็มีควำมยดืหยุน่มำกข้ึน เรำเปล่ียน
กฎของเรำไม่จุกจิกในเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อีกต่อไป แต่ใชม้ำตรฐำนใหม่ คือหลกักำร ควำมรักและควำม
เขำ้ใจ 

เรำมีชีวิตอยูบ่นหลกักำรบำงอยำ่ง เรำตอ้งกำรใหลู้ก ๆ ของเรำเติบโตข้ึน ตอ้งกำรให้พวกเขำฝึก
ชีวติท่ีจะเป็นคนช่ำงสังเกต มีวจิำรณญำณ เรำไม่สำมำรถตดัสินใจส่ิงต่ำง ๆ  แทนพวกเขำตลอดเวลำ จะ
เป็นเร่ืองแยเ่พียงใดถำ้พระเจำ้ทรงยืน่หนงัสือกฎเกณฑเ์ล็ก ๆ ใหเ้รำเล่มหน่ึงและบอกเรำวำ่จะดูเร่ือง
อะไรในโทรทศัน์ได ้หรือเร่ืองอะไรดูไม่ได ้หนงัสือพิมพแ์บบไหนอ่ำนไดแ้บบไหนไม่ได ้เพลงไหนฟัง
ได ้หรือฟังไม่ไดเ้รำคงไม่รู้จกัโต และไม่ไดฝึ้กฝนชีวิตของเรำเลย 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอเป็นจิตส ำนึกผดิชอบท่ีขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ (กล่ำวคือ ไม่มีควำม
สวำ่งลอดเขำ้มำท่ีหนำ้ต่ำงบำนนั้น) ขำดกำรฝึกฝนและหวำดกลวัต่อเสรีภำพ มีองคก์ำรคริสเตียนบำง
แห่งตอ้งกำรใหค้นอ่อนแออยูเ่สมอ เพื่อจะหลอกใชแ้ละท ำใหท้  ำในส่ิงท่ีองคก์ำรตอ้งกำร หนำ้ท่ีของ
ขำ้พเจำ้ในฐำนะผูรั้บใชพ้ระเจำ้ตอ้งช่วยท่ำนใหเ้ติบโตข้ึน ซ่ึงก็น ำมำถึงซ่ึงหวัขอ้บรรยำยขอ้ต่อไป 

การบ าบัดรักษาจิตส านึกผิดชอบทีอ่่อนแอ 

มีอะไรท่ีสำมำรถบ ำบดัรักษำควำมอ่อนแอของจิตส ำนึกผิดชอบได?้ ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรบอกท่ำน
ก่อนวำ่วธีิอะไรท่ีรักษำไม่ไดคื้อไม่ใช่โดยกำรดุด่ำวำ่กล่ำว หรือเอำอะไรไปทุบศีรษะของธรรมิกชนท่ี
อ่อนแอกวำ่ 

ถำ้ลูกเล็ก ๆ ของท่ำนนอนบนท่ีนอนและกล่ำววำ่ “พ่อจ๋ำ มีหมีตัวหน่ึงอยู่ใต้เตียงหนู” คุณรู้อยู่
เตม็อกวำ่ ไม่จริงหรอก ไม่มีหมีอยูใ่ตเ้ตียง แต่กำรดุลูกวำ่ เหลวไหล ไม่ไดแ้กปั้ญหำ ท่ำนจะท ำอยำ่งไร
ดี? เดินเขำ้ไปในหอ้งนอนลูก เปิดไฟใหส้วำ่ง กอดลูกไว ้และปลอบวำ่ พอ่แม่อยูน่ี่ ไม่นำนลูกจะยิม้ออก
และกล่ำววำ่ “หนูคิดว่ำคงไม่มีหมีอยู่ใต้เตียงของหนูแล้วละ”  
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ผูท่ี้เป็นเหมือนเด็ก ๆ ฝ่ำยวิญญำณในคริสตจกัรของเรำตอ้งกำรควำมรัก ควำมจริง (จำกพระค ำ
ของพระเจำ้) และกำรฝึกฝนฝ่ำยวญิญำณ 

เอเฟซสั 4:15 ใหสู้ตรแก่เรำวำ่ “แต่ให้เรำยึดควำมจริงด้วยใจรัก (จงพูดควำมจริงด้วยใจรัก) เพ่ือ
จะจ ำเริญขึน้ทุกอย่ำงสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต์” ควำมรักท่ีไม่ไดต้ั้งอยูบ่นควำมจริง เป็น
ควำมหนำ้ซ่ือใจคด แต่ควำมจริงท่ีไม่มีควำมรักเป็นควำมทำรุณ เรำตอ้งไม่ตกขอบดำ้นหน่ึงดำ้นใด 
ควำมรู้ท่ีไม่มีควำมรักเป็นกำรกดข่ีเหยยีดหยำม ถำ้ฉนัรู้ในส่ิงท่ีเธอไม่รู้ฉนัก็อยูเ่หนือกวำ่เธอ แต่ควำมรัก
ท่ีปรำศจำกควำมรู้จะกลำยเป็นอนำธิปไตย คือท ำอะไรก็ไดท่ี้ใจอยำกท ำ ควำมรู้ ควำมจริง และควำมรัก
จะตอ้งสมดุลยก์นั 

เปำโลกล่ำวอยำ่งชดัเจนใน 1 โครินธ์ 8 วำ่ เรำจะตอ้งตั้งใจไม่ท ำร้ำยจิตส ำนึกผดิชอบของคนอ่ืน 
จิตส ำนึกผดิชอบเกำะติดอยูก่บัมำตรฐำนสูงสุดท่ีเจำ้ของรู้ เรำจึงไม่ต ำหนิคนท่ีไม่มีควำมรู้มำก แต่เรำ
สำมำรถช่วยเขำ ใหรู้้มำกข้ึนได ้โดยกำรเปิดพระวจนะของพระเจำ้และสอนเขำ 

โรมบทท่ี 14 และ 15 กล่ำวสอนไวส้ำมประกำรท่ีจะช่วยคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอคือ 
ประกำรแรก ให้รับเขำไว ้ “ส่วนหน่ึงท่ียงัมีควำมเช่ือน้อยอยู่นั้น จงรับเขำไว้ แต่มิใช่เพ่ือให้โต้เถียงกัน
ในเร่ืองควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกันนั้น” (โรม 14:1) ไม่ตอ้งโตแ้ยง้กบัเขำ แต่จงยอมรับเขำ ไม่ตอ้งโตแ้ยง้กนั
ในเร่ืองเพลง เร่ืองพระคมัภีร์ฉบบัไหน เร่ืองฝ่ำยโลกหรือไม่ฝ่ำยโลกกบัเขำ แต่ให้รับเขำไว ้ ตอ้นรับเขำ
ไวด้ว้ยควำมรัก! อยำ่พิพำกษำตดัสินกนัและกนั เรียนรู้ท่ีจะมีควำมอดทนต่อกนั คนท่ีเป็นผูใ้หญ่แลว้
เรียนรู้วำ่ เป็นไปไดท่ี้คนอ่ืนจะมีควำมแตกต่ำงไปจำกตน กำรมีควำมแตกต่ำงกนันั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีดีกวำ่
หรือเลวกวำ่ เพยีงแต่ไม่ตรงกนัเท่ำนั้นเอง ฉะนั้น จงยอมรับพวกเขำ 

ประกำรท่ีสองคือ กำรเสริมสร้ำงเขำ เปำโลกล่ำวกบัเรำอยำ่งชดัเจนในโรม 14:13-23 วำ่ใหเ้รำ
เสริมสร้ำงเขำข้ึน คือช่วยเหลือใหเ้ขำเติบโตข้ึน 

ประกำรท่ีสำม โรมบทท่ี 15 กล่ำววำ่เรำควรท่ีจะท ำใหเ้ขำพอใจ “พวกเรำซ่ึงมีควำมเช่ือเข้มแขง็ 
ควรจะอดทนต่อควำมเช่ือของคนท่ีเคร่งในข้อหยมุ ๆ หยิม ๆ  และไม่ควรกระท ำส่ิงใดตำมควำมพอใจ
ของตัวเอง” เรำจะตอ้งคอยเอำใจใส่เด็กเล็ก ๆ มิใช่หรือ เขำควรไดรั้บควำมใส่ใจจำกเรำ (ไม่ใช่กำรโอ๋ 
หรือกำรตำมใจจนเสียนิสัย) บำงคร้ังพอ่แม่มกัยอมเด็ก เพรำะอะไร? เพรำะเด็กขำดควำมเขำ้ใจ และ
ตอ้งกำรเวลำท่ีจะเปล่ียนแปลงและโอกำสท่ีจะเติบโตข้ึน 

ท ำไม่เรำจึงตอ้งยอมรับคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ? ก็เพื่อเรำจะมีโอกำสเสริมสร้ำงเขำ 
ท ำไมเรำจึงตอ้งท ำให้เขำพอใจ? ก็เพื่อท่ีเรำจะมีโอกำสช่วยเขำใหโ้ตข้ึน ใหจิ้ตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ
เขม้แขง็ข้ึน 
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ขำ้พเจำ้คิดวำ่ควำมผดิพลำดต่ำง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนตำมคริสตจกัรต่ำง ๆ  ทุกวนัน้ีก็เพรำะวำ่ เรำ
ยอมรับคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอและปล่อยเขำไวอ้ยำ่งนั้น! กำรกระท ำเช่นน้ีเป็นกำรไม่ถูกตอ้ง
ตำมพระคมัภีร์ เรำมีหนำ้ท่ีช่วยเขำใหเ้จริญเติบโตข้ึน โรมบทท่ี 14 กล่ำวกบัเรำอยำ่งชดัเจนวำ่ หนำ้ท่ีของ
เรำคือตอ้งรักเขำ รับเขำ และท ำใหเ้ขำพอใจ ไม่ใช่เพื่อท่ีเรำจะมีโอกำสโตแ้ยง้กบัเขำและตดัสินเขำ แต่
เพื่อช่วยเขำให้โตข้ึนเพื่อท่ีเขำจะไดช่้วยเหลือคริสเตียนคนอ่ืนให้โตข้ึนดว้ย 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่ปัญหำหลำยอยำ่งท่ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรทุกวนัน้ีเกิดจำกคริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีอ่อนแอ พวกเขำช่ำงต ำหนิ และสะดุดง่ำย ไม่มัน่คง และขำดควำมรู้ เป็นเร่ืองท่ีน่ำเศร้ำใจท่ีมีบำง
คนเม่ือกำ้วข้ึนสู่ต ำแหน่งของผูน้ ำแลว้ก็ท  ำใหค้นท่ีอยูร่อบตนเป็นเด็กไปหมด 

ในครอบครัว เด็กโตจะช่วยเด็กเล็กใหโ้ตข้ึน เม่ือคริสตจกัรเรำมีคริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ี
อ่อนแอ เป็นหนำ้ท่ีของเรำในกำรช่วยเหลือใหผู้น้ั้นเติบโตข้ึน เป็นเร่ืองท่ีน่ำอศัจรรยใ์จท่ีเรำมีทั้งคริส
เตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอและคริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีแขง็แรงอยูด่ว้ยกนั เพรำะผูท่ี้มี
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอคอยเป็นเคร่ืองเตือนใจผูท่ี้เขม้แขง็ไม่ใหอ้วดตวั แต่ใหมี้ควำมน่ิมนวล มีควำม
รักและควำมอดทน ผูท่ี้มีควำมเขม้แขง็กวำ่มีหนำ้ท่ีในกำรช่วยผูท่ี้อ่อนแอกวำ่ให้เจริญเติบโตข้ึน 

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยพวกเราไม่ให้เป็นผู้ทีม่ีจิตส านึกผดิชอบทีอ่่อนแอ แต่ให้
เจริญเติบโตขึน้ในพระองค์ ให้มีจิตส านึกผดิชอบทีเ่ข้มแข็ง และช่วยเหลอืคนทีอ่่อนแอกว่าให้
เจริญเติบโตขึน้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 
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บทที ่5 จิตส านึกผดิชอบทีเ่ข้มแขง็ 

เรำไดพ้ิจำรณำถึงจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอในบทท่ีผำ่นมำ ในบทน้ีเรำจะพิจำรณำถึงจิตส ำนึก
ผดิชอบท่ีเขม้แขง็ โรมบทท่ี 14 และ 15 เปำโลกล่ำวถึงปัญหำระหวำ่งคนในคริสตจกัรท่ีมีจิตส ำนึกผิด
ชอบอ่อนแอและมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีเขม้แขง็ 

เปำโลเร่ิมตน้โดยกล่ำววำ่ “ส่วนคนท่ีมีควำมเช่ือน้อยอยู่นั้นจงรับเขำไว้ แต่มิใช่เพ่ือให้โต้เถียง
กันในเร่ืองควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกัน” (โรม 14:1) น่ีหมำยควำมวำ่ “อย่ำโต้แย้งกันในเร่ืองท่ีเป็นข้อสงสัย” 

ชีวติคริสเตียนประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นขอ้สงสัยซ่ึงคนรักพระเจำ้มีควำมเขำ้ใจไม่ตรงกนัตลอดมำ
ทุกยคุทุกสมยั รำยละเอียดอำจมีควำมแตกต่ำงกนัจำกยคุหน่ึงไปยงัอีกยคุหน่ึงแต่รำกฐำนของปัญหำนั้น
ก็เหมือนเดิม อะไรท่ีคริสเตียนท ำได?้ และท ำไดม้ำกนอ้ยเพียงใด? 

ในคริสตจกัรท่ีกรุงโรมก็มีปัญหำในเร่ืองอำหำรและกำรถือวนั คริสเตียนท่ีมีควำมเช่ืออ่อนก็
รับประทำนแต่ผกัในขณะท่ีคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ก็รับประทำนอยำ่งไม่เลือก คริสเตียนท่ีอ่อนแอก็เลือกถือ
วนัพิเศษ แต่คริสเตียนท่ีเขม้แขง็ก็ถือวำ่ทุกวนัก็พิเศษอยูแ่ลว้ในกำรด ำเนินไปกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ท่ีน่ำ
เสียใจก็คือคริสเตียนท่ีอ่อนแอกวำ่ก็ต  ำหนิคริสเตียนท่ีแขง็แรงกวำ่และคริสเตียนท่ีแขง็แรงก็ดูถูกดู
หม่ินคริสเตียนท่ีอ่อนแอ 

ในโรม 15:1 เปำโลจึงกล่ำววำ่ “พวกเรำซ่ึงมีควำมเช่ือเข้มแขง็ควรจะอดทนต่อควำมเช่ือของคน
ท่ีเคร่งในข้อหยมุ ๆ หยิม ๆ และไม่ควรกระท ำส่ิงใดตำมควำมพอใจของตัวเอง” ท่ำนก ำลงัสอนถึงกำร
เป็นคริสเตียนท่ีมีควำมเขม้แขง็ ท่ำนไม่ไดก้ล่ำวถึงควำมเขม้แขง็ทำงร่ำงกำย แต่เป็นควำมเขม้แขง็ทำงจิต
วญิญำณ ท่ีมีมำเม่ือมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ 

ดงันั้นคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็จึงตรงกนัขำ้มกบัคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ เปำ
โลกล่ำววำ่ “พวกเรา” แทนท่ีจะกล่ำววำ่ “พวกเขา” คือ “พวกเรำซ่ึงมีควำมเช่ือเข้มแขง็” ถำ้ท่ำนจะถำม
เปำโลวำ่ “ท่ำนอำจำรยเ์ปำโลครับ อำจำรยเ์ป็นคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ใช่ไหมครับ?” ท่ำนคง
จะตอบวำ่ “ใช่ครับ” อำจมีบำงคนทว้งวำ่ “ถ้ำอย่ำงนั้นกเ็ป็นกำรอวดตัวนะซีครับ?” เปล่ำเลย น่ีไม่ใช่
กำรอวดตวัเลย ถำ้ท่ำนรู้วำ่ท่ำนเป็นคนท่ีมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีเขม้แขง็ก็ไม่น่ำจะมีเหตุผลอะไรในกำร
ปิดบงัไวเ้ลย ถำ้ท่ำนมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ท่ำนก็เป็นคนท่ีมีหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบท่ีส ำคญัมำกคน
หน่ึง 

ลกัษณะของจิตส านึกผดิชอบทีเ่ข้มแขง็ 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็มีลกัษณะอยำ่งไร และใครบำ้งท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แข็ง 
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ความรู้ฝ่ายวญิญาณ 

คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็เป็นคนท่ีมีควำมรู้ฝ่ำยวิญญำณ เขำรู้จกัพระวจนะของพระเจำ้
และส่ิงท่ีพระวจนะนั้นสอนเก่ียวกบัเร่ืองต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวติคริสเตียน 

ตวัอยำ่งเช่นมีอำหำรหลำยชนิดท่ีเป็นปัญหำในคริสตจกัรในกรุงโรม คริสเตียนท่ีเขม้แขง็รู้วำ่
พระเยซูคริสตท์รงตรัสสอนวำ่อำหำรทุกชนิดไม่มีมลทิน เปำโลรู้วำ่พระเจำ้ทรงสร้ำงทุกส่ิงดี เปโตรเอง
ก็คน้พบควำมจริงเช่นเดียวกนัน้ีเม่ือท่ำนรออำหำรกลำงวนัอยูบ่นดำดฟ้ำในตอนเท่ียงวนัวนัหน่ึงท่ีเมือง
ยฟัฟำ (ดู กิจกำร 10:9-16) องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ทรงสอนท่ำนวำ่อำหำรทุกอยำ่งไม่เป็นมลทิน ดงันั้นคริส
เตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็เป็นคริสเตียนท่ีมีควำมรู้ในเร่ืองรำวฝ่ำยวิญญำณเขำไม่ไดใ้ชชี้วติอยู่
ในควำมเช่ือแบบงมงำยตำมจำรีตประเพณีหรือกฎบญัญติัของพระคมัภีร์เดิม แต่ด ำเนินชีวติตำมควำม
จริงของพระคมัภีร์ใหม่ เขำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึงควำมจริงในพระวจนะของพระเจำ้ 

วจิารณญาณ 

ประกำรท่ีสอง บุคคลท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็เป็นคนท่ีมีวจิำรณญำณ เขำฝึกฝนจิตส ำนึก
ผดิชอบของเขำและกำรรับรู้ฝ่ำยวญิญำณของเขำอยูเ่สมอ เขำรู้วำ่อะไรผิดอะไรถูกและใชจิ้ตส ำนึกผดิ
ชอบของเขำ เขำไม่มีควำมหวำดกลวัในกำรท่ีจะเช่ือฟังพระวจนะของพระเจำ้ 

พระเยซูคริสตท์รงตรัสไวใ้น ยอห์น 7:17 วำ่ “ถ้ำผู้ใดตั้งใจประพฤติตำมพระประสงค์ของ
พระองค์ ผู้นั้นกจ็ะรู้ว่ำค ำสอนนั้นมำจำกพระบิดำ หรือว่ำเรำพูดตำมใจชอบของเรำเอง” กำรเช่ือฟัง
ส่งผลใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจฝ่ำยวญิญำณ คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็เป็นคนท่ีใชว้จิำรณญำณ
ของตนซ่ึงเป็นกำรใชก้ำรรับรู้ฝ่ำยวญิญำณ เขำกำ้วออกไปดว้ยควมเช่ือ มีควำมไวว้ำงใจและเช่ือฟังพระ
วจนะของพระเจำ้ 

ช่ืนชอบในเสรีภาพในพระคริสต์ 

น่ีเป็นลกัษณะประกำรท่ีสำมของผูท่ี้มีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ กล่ำวคือ เขำเป็นคนท่ีช่ืนชอบ
ในเสรีภำพในพระเยซูคริสตเ์จำ้ของเขำ เขำรู้วำ่ในพระเยซูคริสตเ์ขำมีเสรีภำพ และทุกส่ิงเป็นของเขำ
และพระเจำ้ทรงประทำนให้แก่เรำเพื่อใหเ้รำมีควำมสุขกบัมนั ดงัท่ีปรำกฏใน 1 ทิโมธี 6:17 ท่ีวำ่ 
“ส ำหรับคนเหล่ำนั้นท่ีมัง่มีฝ่ำยโลก จงก ำชบัเขำอยำ่ใหมี้มำนะทิฐิหรือใหเ้ขำมุ่งหวงัในทรัยพท่ี์ไม่เท่ียง 
แต่จงหวงัในพระเจำ้ผูท้รงประทำนทุกส่ิง เพื่อควำมสะดวกสบำยของเรำ” เขำตระหนกัวำ่พระเจำ้ทรงมี
พระทยัเมตตำกรุณำประทำนส่ิงทั้งปวงใหแ้ก่เรำ ส่ิงดีทั้งปวงนั้นยอ่มมำจำกเบ้ืองบน (ดู ยำกอบ 1:17) 
ดงันั้นคริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ยดึควำมจริงเหล่ำน้ีดว้ยควำมเช่ือ และช่ืนชมในเสรีภำพ
ของตน 
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ถำ้ท่ำนมีโอกำสเยีย่มสมำชิกบำงคนของคริสตจกัรในกรุงโรม ท่ำนจะเห็นควำมแตกต่ำงกนัของ
คนท่ีมีเสรีภำพกบัคนท่ีเป็นทำส คริสเตียนท่ีอ่อนแอกวำ่เป็นพวกท่ีตกเป็นทำสพวกเขำใชชี้วติภำยใต้
กฎเกณฑข์องพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงส่งผลใหเ้ขำไม่มีควำมสุขควำมยนิดีในเสรีภำพในพระคริสต ์ ส่วนคริส
เตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ก็มีควำมสุขกบักำรใชเ้สรีภำพของตนในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เพรำะเขำ
เช่ือและยดึมัน่อยูใ่นควำมจริงจำกพระค ำของพระเจำ้ 

ทนต่อผู้ทีแ่ตกต่างจากตน 

คริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ไม่เพียงแต่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและวจิำรณญำณฝ่ำย
วญิญำณ และมีควำมสุขกบัเสรีภำพของตนในพระคริสตเ์ท่ำนั้น คริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็
ยงัมีควำมอดทนต่อผูท่ี้แตกต่ำงออกไปจำกตนอีกดว้ย ขอ้น้ีมีควำมส ำคญัมำก บุคคลท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบ
ท่ีเขม้แขง็เป็นคนท่ีไม่ค่อยกระทบกระเทือน 

เรำสังเกตวำ่คนท่ีมีจิตส ำนึกผิดชอบอ่อนเป็นคนท่ีมกัถูกกระทบกระเทือนไดง่้ำย เม่ือมีคนท่ีท ำ
ในส่ิงท่ีเขำไม่ชอบเขำก็เสียใจอยำ่งสุดซ้ึงและรู้สึกวำ่ถูกกระท ำ น่ีเป็นสัญญำณอยำ่งหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็น
วำ่เขำเป็นคนมีจิตส ำนึกผดิชอบอ่อน เม่ือคนมีจิตส ำนึกเขม้แขง็ เขำก็จะตระหนกัวำ่คนท่ีรักพระเจำั
มำกมำยมีควำมคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนัได ้และเขำก็ไม่เป็นทุกขก์บัควำมแตกต่ำงเหล่ำนั้น 

หลำยปีมำแลว้ เพื่อนของขำ้พเจำ้คนหน่ึงท่ีท ำงำนอยูใ่นประเทศแกนดิเนเวยี ทั้งเขำและล่ำมของ
เขำเดินไปตำมถนนแห่งหน่ึงและเพื่อนของขำ้พเจำ้ก็เดินพลำงผวิปำกไปพลำงอยำ่งมีควำมเพลิดเพลิน 
ล่ำมของเขำกล่ำวกบัเขำวำ่ “คุณก ำลังจะต้องไปเทศนำคืนนีไ้ม่ใช่หรือครับ” เขำตอบวำ่ “ใช่ ผมจะต้อง
เทศนำคืนนี”้ ล่ำมกล่ำวต่อไปวำ่ “ไม่ได้หรอกนะครับ คุณจะเทศนำคืนนีไ้ม่ได้ เพรำะคุณก ำลังท ำให้
องค์พระผู้เป็นเจ้ำเสียพระทัยจำกกำรผิวปำกของคุณ” คริสเตียนท่ีนัน่จ  ำนวนมำกเช่ือวำ่คนเรำไม่ควรจะ
ผวิปำก โดยเฉพำะคริสเตียนไม่ควรผวิปำกในท่ีสำธำรณะเลย 

ในท่ีประชุมแห่งหน่ึงเพื่อนคนหน่ึงของขำ้พเจำ้ก ำลงัพดูกบัศิษยำภิบำลคนหน่ึงซ่ึงมำจำก
ประเทศอ่ืนซ่ึงไม่ค่อยถือสำเร่ืองกำรสูบบุหร่ีมำกนกั ศิษยำภิบำลคนน้ีปรำรภกบัเพื่อนของขำ้พเจำ้เม่ือ
เห็นหนุ่มสำวอนุชนของคริสตจกัรลงเล่นท่ีชำยหำดดว้ยกนัวำ่ “ผมคิดว่ำคุณไม่ควรให้พวกเขำอยู่
ด้วยกันแบบนีน้ะ” เพื่อนของขำ้พเจำ้หนัไปหำเขำ ยืน่มือเขำ้ไปในกระเป๋ำเส้ือของเขำลว้งเอำซองบุหร่ี
ของเขำออกมำและกล่ำววำ่ “คุณจัดกำรกับเร่ืองนีแ้ล้วผมจะจัดกำรกับเร่ืองนั้นกแ็ล้วกัน” 

เพื่อนของขำ้พเจำ้ส่ืออะไรกบัศิษยำภิบำลคนน้ีหรือ? ส่ิงท่ีเขำกล่ำวเป็นไปในท ำนองน้ีคือ 
“เพ่ือนเอ๋ย มีบำงส่ิงท่ีเรำเรียกกันว่ำ ศำสนำคริสต์ส่วนภูมิภำค กล่ำวคือในภูมิภำคต่ำง ๆ ท่ัวโลก มีบำง
ส่ิงท่ีในท้องถ่ินหน่ึงถือว่ำเป็นส่ิงท่ีต้องห้ำมในขณะท่ีอีกแห่งหน่ึงถือว่ำเป็นเร่ืองธรรมดำ” 
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ท่ำนอำจกล่ำววำ่ “มนัไม่เป็นกำรไม่สอดคล้องกันหรือ?” เปล่ำเลย คริสเตียนท่ีมีจิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีเขม้แขง็ตระหนกัวำ่ มีคริสเตียนท่ีดีท่ีรักพระเจำ้ทัว่โลกถือปฏิบติัไม่เหมือนกนั เรำไม่ไดก้ล่ำวถึง
เร่ืองควำมเช่ือถือหลกัท่ีเป็นรำกฐำนของควำมเช่ือท่ีไหนทัว่โลกก็น่ำจะเหมือนกนัไม่วำ่จะเป็นในทวปี
เอเซีย ยโุรปอฟัริกำ หรือทวปีเอริกำ แต่กำรถือปฏิบติันั้นมีวฒันธรรมมำเป็นตวัแปรท่ีท ำใหก้ำร
แสดงออกท่ีแตกต่ำงกนั โดยเฉพำะเร่ืองท่ีพระคมัภีร์ไม่ไดร้ะบุชดัลงไปวำ่เป็นขำวหรือด ำ คริสเตียนท่ีมี
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ก็ไม่รู้สึกอะไรกบัควำมแตกต่ำงเหล่ำน้ี เขำตระหนกัวำ่ ควำมแตกต่ำงกนั
เหล่ำน้ี ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ฝ่ำยหน่ึงดีกวำ่หรือเลวกวำ่อีกฝ่ำยหน่ึง ท่ำนจะสังเกตเห็นควำมแตกต่ำง
เหล่ำน้ีมำกข้ึนเม่ือท่ำนไปยงัท่ีต่ำง ๆ มำกข้ึน โดยเฉพำะในวฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ก็จะยิง่เห็น
ควำมแตกต่ำงมำกข้ึน ผูท่ี้มีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ก็ไม่สะดุดง่ำยไม่รู้สึกวำ่ตนเองถูกและคนอ่ืนผดิ
อยูร่ ่ ำไป แต่เขำก็มีควำมสุขกบักำรใชเ้สรีภำพของตน และยนิดีใหค้นอ่ืนใชเ้สรีภำพของเขำดว้ย 

ความรับผดิชอบของคริสเตียนทีเ่ข้มแขง็ 

คริสเตียนท่ีเขม้แขง็ตอ้งมีควำมรับผดิชอบดว้ย โรมบทท่ี 14 และ 15 เขียนข้ึนเพื่อคริสเตียนท่ี
เขม้แขง็เป็นหลกั ทั้งสองบทน้ีกล่ำวถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคนท่ีถือวำ่ตนมีควำมเช่ือท่ีมัน่คง
แขง็แรง 

ยอมรับพวกที่อ่อนแอ 

ควำมรับผดิชอบประกำรแรกคือเขำตอ้งยอมรับคนท่ีอ่อนแอ “ส่วนคนท่ียงัมีควำมเช่ือนอ้ยอยู่
นั้น จงรับเขำไว ้ แต่มิใช่เพื่อใหโ้ตเ้ถียงกนัในเร่ืองควำมเช่ือท่ีแตกต่ำงกนันั้น (ส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไม่ไดร้ะบุ
ชดั)” (โรม 14:1) เรำไม่ควรกีดกนัคนไม่ให้เขำ้ในคริสตจกัรเพียงเพรำะวำ่เขำยงัไม่โตพอเท่ำนั้น 
คริสตจกัรของพระคริสตเ์ป็นสถำนอนุบำลส ำหรับช่วยเหลือใหเ้ด็ก ๆ ฝ่ำยวญิญำณไดมี้โอกำส
เจริญเติบโต หนำ้ท่ีของเรำคือตอ้งยอมรับคริสเตียนท่ีอ่อนแอกวำ่ 

ไม่โต้แย้งกนั 

ประกำรท่ีสอง เรำมีหนำ้ท่ีท่ีจะไม่โตแ้ยง้กนักบัคนท่ีมีควำมเช่ืออ่อนแอ ขำ้พเจำ้ขอแนะน ำอยำ่ง
หนกัแน่นวำ่ไม่ตอ้งไปโตแ้ยง้กนักบัเร่ืองรำวต่ำง ๆ ท่ำนไม่เห็นดว้ยเหล่ำน้ี เรำอำจอภิปรำยกนัใน
หลกักำร ในเร่ืองหลกัค ำสอนในพระคมัภีร์ แต่ไม่ใช่ในเร่ืองรสนิยม หรือประเพณี เพรำะวำ่ไม่วำ่จะ
โตแ้ยง้กนัอยำ่งไรเรำก็ไม่มีขอ้สรุปท่ีตรงกนัอยูดี่ 
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อย่าดูหมิ่นคนทีอ่่อนแอ 

ประกำรท่ีสำม ผูท่ี้มีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเขม้แขง็ไม่ควรดูหม่ินคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีอ่อนแอ 
โรม 14:13 กล่ำววำ่ “ดังนั้นเรำอย่ำกล่ำวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่ำ ว่ำจะไม่วำงส่ิง
ซ่ึงท ำให้สะดุด หรือส่ิงกีดขวำงทำงของพ่ีน้อง” หมำยควำมวำ่ คริสเตียนท่ีเขม้แขง็จะไม่ดูถูกดูหม่ิน 
คริสเตียนท่ีอ่อนแอ ส่วนคริสเตียนท่ีอ่อนแอก็จะไม่ต ำหนิติเตียนกำรใชเ้สรีภำพของคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ 

อย่าท าให้คริสเตียนทีอ่่อนแอสะดุด 

ประกำรท่ีส่ีน้ีมีควำมส ำคญัมำก กล่ำวคือ คริสเตียนท่ีเขม้แขง็ไม่ควรเป็นเหตุใหค้ริสเตียนท่ี
อ่อนแอกวำ่สะดุด โรม 14:13 กล่ำววำ่ “ดังนั้นเรำอย่ำกล่ำวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสีย
ดีกว่ำ ว่ำจะไม่วำงส่ิงซ่ึงท ำให้สะดุด หรือส่ิงกีดขวำงทำงของพ่ีน้อง” 

ขอ้น้ีน ำเรำกลบัมำถึงส่ิงท่ีเปำโลเขียนไวใ้น 1 โครินธ์ 8,9,10 ปัญหำของคริสเตียนท่ีนัน่คือ ถำ้
ถูกเชิญใหไ้ปในงำนเล้ียงฉลองท่ีวหิำรรูปเคำรพ คุณควรไปหรือไม่? ท่ีส ำคญัคือนัน่เป็นวิหำรของรูป
เคำรพ และเน้ือท่ีเขำน ำมำเล้ียงกนัก็เป็นเน้ือท่ีผำ่นกำรถวำยบูชำแก่รูปเคำรพแลว้ เปำโลกล่ำววำ่กำรไป
นั้นคงไม่เป็นอนัตรำยต่อตวัคุณหรอก แต่อำจเป็นอนัตรำยต่อพี่นอ้งท่ีมีควำมเช่ืออ่อนแอได ้ คือถำ้เขำ
บงัเอิญไปเห็นท่ำนในวหิำรรูปเคำรพ อำจจะท ำใหเ้ขำตดัสินใจท ำในส่ิงท่ีตรงกนัขำ้มกบัควำมเช่ือของ
เขำ และท ำใหเ้ขำสะดุดได ้ฉนัอำจท ำหลำยส่ิงท่ีตวัฉนัเองไม่รู้สึกอะไร แต่ส่ิงท่ีฉนัท ำน้ีอำจท ำร้ำยพี่นอ้ง
ท่ีอ่อนแอกวำ่ได ้

เรำจึงไม่ควรใชเ้สรีภำพของเรำท ำใหพ้ี่นอ้งของเรำสะดุด เรำไม่ควรท ำใหพ้ี่นอ้งของเรำท่ี
อ่อนแอกวำ่เสียใจ โรม 14:15 กล่ำววำ่ “ถ้ำพ่ีน้องของท่ำนไม่สบำยใจเพรำะอำหำรท่ีท่ำนกิน ท่ำนก็
ไม่ได้ประพฤติตำมทำงแห่งควำมรักเสียแล้ว พระคริสต์ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือผู้ใด กอ็ย่ำให้ผู้นั้นพินำศ 
เพรำะอำหำรท่ีท่ำนกินเลย” เรำควรพยำยำมท ำใหพ้ี่นอ้งท่ีอ่อนแอกวำ่ของเรำสบำยใจ ไม่ใช่ท ำแต่ส่ิงท่ี
ตนสบำยใจเท่ำนั้น “เรำทุกคนจงกระท ำให้เพ่ือนบ้ำนพอใจ เพ่ือน ำประโยชน์และกำรพัฒนำมำให้เขำ” 
(โรม 15:2) 

ท่ำนอำจกล่ำววำ่ “ฉนัควรท่ีจะสละเสรีภำพของฉนัเพียงเพื่อท ำใหพ้ี่นอ้งของฉนัสบำยใจนะ
หรือ?” แน่นอน นัน่เป็นกำรแสดงควำมรักของคริสเตียน ท ำไมท่ำนจึงควรจะใชเ้สรีภำพของท่ำนท่ีจะ
ท ำใหค้นอ่ืนสะดุดเล่ำ? เรำจึงควรระวงัให้ดีในเร่ืองน้ี เรำควรด ำเนินชีวิตในควำมรัก 

สร้างสันติ 

คริสเตียนท่ีเขม้แขง็กวำ่ มีหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงสันติ “เหตุฉะนั้นให้เรำมุ่งประพฤติ ในส่ิงซ่ึงท ำ
ให้เกิดควำมสงบสุขแก่กันและกัน และท ำให้เกิดควำมเจริญแก่กันและกัน” (โรม 14:19) มีคริสเตียน
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บำงคนมีชีวติท่ีคอยจะรบรำกบัคนอ่ืนอยูร่ ่ ำไป! เขำมกัจะดูถูกดูหม่ินคนท่ีดอ้ยกวำ่ตน เปำโลกล่ำววำ่ 
“อย่ำกระนั้นเลย จงมุ่งหำส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดสันติสุขมำกกว่ำเม่ือท่ำนรับประทำนเนือ้หรือไม่รับประทำน
มีควำมแตกต่ำงอะไรหนักหนำเชียวหรือ? ส่ิงส ำคัญกคื็อท่ำนควรปรองดองกับพ่ีน้องของท่ำนต่ำงหำก 
คนท่ีไม่เช่ือก ำลังเฝ้ำสังเกตดูชีวิตของท่ำนอยู่ อย่ำให้เขำเห็นว่ำท่ำนดีแต่ทะเลำะเบำะแว้งกันเลย” 

เรำไม่ควรเพียงแต่เป็นผูส้ร้ำงสันติเท่ำนั้น แต่เรำยงัควรสร้ำงพี่นอ้งท่ีอ่อนแอของเรำใหเ้ขม้แขง็
ข้ึนดว้ย จงท ำใหส่ิ้งท่ีสร้ำงเสริมเขำ เหตุผลในกำรยอมรับพี่นอ้งท่ีอ่อนแอกวำ่ของเรำก็คือเพื่อท่ีเรำจะ
สำมำรถช่วยเขำใหเ้จริญเติบโตข้ึนได ้

ท่ำนไม่สำมำรถยดัเยยีดควำมเช่ือของท่ำนใหก้บัคนอ่ืนได ้ “ควำมเช่ือท่ีท่ำนมีต่อพระเจำ้นั้น จง
ยดึไวใ้หม้ัน่ ผูใ้ดไม่มีเหตุท่ีจะติเตียนตวัเองในส่ิงท่ีตนเห็นชอบแลว้นั้น ก็เป็นสุข” (โรม 14:22) และ
ท่ำนก็ไม่สำมำรถยดัเยยีดควำมจริงใหแ้ก่คนอ่ืนไดเ้ช่นกนั แต่เรำสำมำรถพดูควำมจริงดว้ยใจรักได ้(เอเฟ
ซสั 4:15) เรำจะตอ้งส ำแดงควำมอดทน ควำมรัก และควำมกรุณำต่อคนอ่ืน ถำ้เรำจะช่วยเขำใหเ้ติบโต
ข้ึน 

ส่ิงส ำคญัส ำหรับคริสเตียนท่ีเขม้แขง็กวำ่ก็คืออยำ่ใชเ้สรีภำพของตนในทำงท่ีผดิ ๆ ในโรมบทท่ี 
15 เปำโลยกตวัอยำ่งขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้มำเป็นเคร่ืองเตือนใจเรำ “เพรำะว่ำพระคริสต์กมิ็ได้ทรง
กระท ำส่ิงท่ีพอพระทัยพระองค์” (โรม 15:3) คิดถึงพระเยซูคริสตเ์จำ้ซิวำ่ พระองคท์รงจ ำกดัเสรีภำพของ
พระองคเ์พียงใดเพื่อช่วยคนอ่ืน พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจำ้ท่ีสมบูรณ์ในทุกดำ้น ผูท้รงรู้แจง้
ในทุกส่ิงแต่พระองคก์็ยงัทรงยอมถ่อมพระองค ์ จ ำกดัพระองคเ์องเพื่อจะปรนนิบติัเรำ ผลบั้นปลำยก็คือ 
กำรน ำพระเกียรติมำสู่พระเจำ้ 

“เหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกัน เช่นเดียวกับท่ีพระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่ำน เพ่ือพระเกียรติ
ของพระเจ้ำ” (โรม 15:7) ขอใหเ้ร่ืองของท่ำนจบอยูท่ี่น่ีเถิด คริสเตียนท่ีอ่อนแอก็ไม่ควรแยกตวัออก
จำกคริสเตียนท่ีแขง็แรงอนัเน่ืองมำจำกอำหำร กำรถือวนั กำรฟังเพลง หรือพระคมัภีร์ฉบบัแปลท่ี
แตกต่ำงกนั เขำไม่สำมำรถแกต้วัไดว้ำ่ “พวกคริสเตียนเหล่ำนีท้ ำผิดหลำยอย่ำงจนฉันไม่สำมำรถอยู่
ร่วมกับเขำได้อีกต่อไปแล้ว” เขำจะไม่รู้จกัท่ีจะโตข้ึนเลย ถำ้ยงัขืนมีท่ำทีดงักล่ำวอยูอี่กต่อไป อยำ่งไรก็
ตำมคริสเตียนท่ีเขม้แขง็กวำ่ไม่ควรคิดวำ่ตนเหนือกวำ่ซ่ึงถำ้เป็นเช่นนั้นปัญหำในคริสตจกัรก็ไม่มีวนัจบ
ส้ิน 

ใน 1 โครินธ์ 8:9 เปำโลเตือนวำ่ “แต่จงระวงัอย่ำให้เสรีภำพของท่ำนนั้น ท ำให้คนท่ีมีควำมเช่ือ
น้อยหลงผิดไป” ฉนัมีเสรีภำพในกำรตกัตวงควำมสุขจำกเสรีภำพของฉนั แต่ฉนัก็มีเสรีภำพท่ีจะไม่ใช้
มนัเหมือนกนั น่ีแหละ เป็นเสรีภำพอยำ่งแทจ้ริงในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้ เรำมีเสรีภำพในกำรเพลิดเพลิน
กบัควำมสุขในทุกส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำง แต่ถำ้กำรใชเ้สรีภำพนั้นเป็นกำรไปจ ำกดัเสรีภำพของคนอ่ืน 
หรือท ำให้เขำบำดเจบ็ นัน่ก็ไม่ใช่เสรีภำพท่ีแทจ้ริงเลย แต่เป็นกำรตกเป็นทำสต่ำงหำก ผูซ่ึ้งมีควำม
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เขม้แขง็ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จึงควรระวงัไม่ดูถูกเหยยีดหยำมผูท่ี้ยงัไม่เป็นผูใ้หญ่ และผูท่ี้ยงัไม่โตก็ควร
หำโอกำสพฒันำชีวติให้โตข้ึนเสียที ในคริสตจกัรจึงควรจะมีบรรยำกำศแห่งควำมรัก กำรยอมรับ และ
พฒันำข้ึนในควำมรู้ควำมเขำ้ใจ เพื่อท่ีคนอ่อนแอจะสำมำรถเติบโตข้ึนไดใ้นบรรยำกำศเหล่ำน้ี 

เม่ือมำถึงตอนน้ี หวงัวำ่ท่ำนจะสรุปไดว้ำ่เรำควรท่ีจะมีควำมรู้สึกวำ่เป็นของกนัและกนั เรำตอ้ง
รักซ่ึงกนัและกนั และเรำตอ้งพึ่งพำกนัและกนั คนท่ีเขม้แขง็ตอ้งกำรคนอ่อนแอ และคนท่ีอ่อนแอก็
ตอ้งกำรคนท่ีเขม้แขง็ และเรำทุกคนก็ตอ้งกำรองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ถำ้เรำมีชีวิตอยูเ่พื่อท ำตำมใจตวัเอง 
ภำคภูมิในควำมรู้ และเสรีภำพของเรำ เรำก็เป็นตน้เหตุของกำรแตกแยกกำรทะเลำะเบำะแวง้ และควำม
พินำศในคริสตจกัร แต่ถำ้เรำมีชีวติอยูเ่พื่อใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และเพื่อท ำใหค้นอ่ืน
พอใจ ถำ้เรำยอมอ่อนขอ้ให้กบัคนท่ีอ่อนแอกวำ่เม่ือนั้นแหละเรำก็ก ำลงัช่วยเขำใหเ้จริญเติบโต เม่ือนั้น
คริสตจกัรก็จะมีบรรยำกำศท่ีอบอุ่น เตม็ไปดว้ยควำมรักควำมเขำ้ใจ เด็ก ๆ ฝ่ำยวญิญำณก็จะมีโอกำส
พฒันำข้ึน และช่วยผูท่ี้เด็กกวำ่ใหโ้ตข้ึนดว้ย พระรำชกิจของพระเจำ้ก็จะรุดหนำ้ไปและพระเยซูคริสต์
เจำ้ของเรำก็จะไดรั้บกำรสรรเสริญ 
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บทที ่6 จิตส านึกผดิชอบทีช่ั่วร้าย 

ท่ำนเคยรู้สึกแปลกใจบำ้งไหมวำ่เป็นไปไดอ้ยำ่งไรท่ีคนท ำในส่ิงเลวร้ำยโดยไม่มีควำมรู้สึก
อะไรเลย? มีคนท่ีโกหกและยงันอนหลบัสบำย ขโมย หรือท ำส่ิงท่ีชัว่ร้ำยอ่ืน ๆ โดยท่ีไม่มีส ำนึกอะไร
รบกวนจิตใจของเขำเลย ส่วนตวัของท่ำนและขำ้พเจำ้เรำจะถูกรบกวนแมใ้นเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จนกวำ่
เรำจะมำถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำและจดักำรเร่ืองรำวเหล่ำนั้นใหเ้รียบร้อยเสียก่อน ท ำไม่จึงมีคนท ำ
ชัว่และไม่มีควำมรู้สึกใด ๆ รบกวนเขำเลย? ค ำตอบก็คือวำ่ เขำมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีเลวร้ำย 

“ใหเ้รำเขำ้ไปใกลด้ว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ ดว้ยไวใ้จเตม็ท่ี มีใจท่ีไดรั้บกำรทรงช ำระใหส้ะอำดแลว้ 
และมีกำยท่ีลำ้งช ำระดว้ยน ้ำบริสุทธ์ิ” (ฮีบรู 10:22) ผูเ้ขียนใชภ้ำษำและสัญญลกัษณ์ของพระคมัภีร์เดิม
ส่ือถึงควำมจริงของพระคมัภีร์ใหม่ เม่ือปุโรหิตจะปรนนิบติัในพลบัพลำ เขำจะตอ้งท ำพิธีลำ้งมือและเทำ้
ของตนท่ีอ่ำงช ำระเพื่อมิใหพ้ลบัพลำนั้นเป็นมลทิน ทั้งท่ำนและขำ้พเจำ้เม่ือมำถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
จะตอ้งแน่ใจเสียก่อนวำ่ไดรั้บกำรช ำระลำ้งใหส้ะอำดแลว้ “ขำ้แต่พระเจำ้ ขอทรงสร้ำงใจสะอำดภำยใน
ขำ้พระองค ์ และฟ้ืนน ้ำใจท่ีหนกัแน่นข้ึนใหม่ภำยในขำ้พระองค”์ (สดุดี 51:10) “ดูเถิด พระองคมี์พระ
ประสงคค์วำมจริงภำยใน เพรำะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญำแก่ขำ้พระองคภ์ำยในจิตใจลึกลบัของขำ้
พระองค”์ (สดุดี 51:6) 

จิตส านึกผดิชอบทีช่ั่วร้ายเป็นอย่างไร? 

ขอใหเ้รำพยำยำมท ำควำมเขำ้ใจกบัเร่ืองจิตส ำนึกผิดชอบชัว่ร้ำยน้ีโดยตอบค ำถำมต่ำง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี ประกำรแรกคือ จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยคืออะไร ค ำอธิบำยท่ีง่ำยท่ีสุดคือเป็นจิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีตรงกนัขำ้มกบัจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี จิตส ำนึกผิดชอบท่ีดีเป็นจิตส ำนึกผิดชอบท่ีใชก้ำรได ้ มนัจะ
ท ำหนำ้ท่ีเตือนเรำเม่ือเรำท ำผิด ชมเชยเรำเม่ือเรำท ำในส่ิงท่ีดีท่ีถูกตอ้ง แต่จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยกลบั
ชมเชยเจำ้ของเม่ือเขำท ำชัว่ และรบกวนเขำเม่ือเขำท ำดี! 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่อิสยำห์ 5:20 บรรยำยถึงคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยไวไ้ดดี้วำ่ “วิบัติแก่คน
เหล่ำนั้นท่ีเรียกควำมช่ัวร้ำยว่ำควำมดี และควำมดีว่ำควำมช่ัวร้ำย ผู้ ถือเอำว่ำควำมมืดเป็นควำมสว่ำง และ
ควำมสว่ำงเป็นควำมมืด ผู้ถือเอำว่ำควำมขมเป็นควำมหวำน และควำมหวำนเป็นควำมขม”  

กล่ำวอีกนยัหน่ึง เขำโออ้วดในส่ิงท่ีน่ำละอำย เปำโลกล่ำวถึงคนท่ีประเภทน้ีใน ฟิลิปปี 3:19 วำ่ 
“ปลำยทำงของคนเหล่ำนั้นคือควำมพินำศ พระของเขำคือกระเพำะ เขำยกควำมท่ีน่ำอบัอำยของเขำ
ข้ึนมำโออ้วด เขำสนใจในวตัถุทำงโลก” ส่ิงท่ีเขำควรท่ีจะอบัอำย แเต่เขำกลบัโออ้วด เม่ือเขำท ำบำงส่ิง
บำงอยำ่งท่ีดี กลบัมีเสียงรบกวนในใจ ท ำไมนะหรือ? ก็เพรำะวำ่เขำไม่ตอ้งกำรท ำดี แต่ตอ้งกำรท ำแต่
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ควำมชัว่นะซิ เม่ือเขำท ำร้ำยคนอ่ืนเขำไม่รู้สึกอะไรเลยเพรำะวำ่ควำมสวำ่งภำยในไดก้ลบักลำยเป็นควำม
มืดเสียแลว้ 

น่ีเป็นส่ิงท่ีพระเยซูคริสตเ์จำ้ทรงตรัสไวใ้นมทัธิวบทท่ี 6 ท่ีพระองคต์รัสเปรียบเทียบจิตส ำนึก
ผดิชอบของเรำเหมือนกบัหนำ้ต่ำงท่ีใหค้วำมสวำ่งส่องเขำ้มำ “ตำเป็นประทีปของร่ำงกำย เหตุฉะนั้นถำ้
ตำของท่ำนปกติ ทั้งตวัก็พลอยสวำ่งไปดว้ย แต่ถำ้ตำของท่ำนผดิปกติ ทั้งตวัของท่ำนก็พลอยมืดไปดว้ย 
เหตุฉะนั้นถำ้ควำมสวำ่งซ่ึงอยูใ่นตวัท่ำนมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ” (มทัธิว 
6:22,23) สังเกตในตอนทำ้ยของพระด ำรัสน้ีใหดี้ ท่ีทรงตรัสวำ่ “เหตุฉะนั้นถำ้ควำมสวำ่งซ่ึงอยูใ่นตวั
ท่ำนมืดไป ควำมมืดนั้นจะหนำทึบสักเพียงใดหนอ” 

จิตส ำนึกผดิชอบเป็นเหมือนหนำ้ต่ำงท่ีใหแ้สงสวำ่งลอดเขำ้มำ เม่ือเรำท ำบำป หนำ้ต่ำงนั้นก็
สกปรกมำกข้ึนเร่ือย ๆ จนในท่ีสุด ควำมสวำ่งไม่ไดห้ำยไปไหน แต่ควำมสวำ่งนั้นกลบักลำยเป็นควำม
มืดไป ส่ิงซ่ึงควรน ำเรำไปสู่ควำมจริงกลบักลำยเป็นส่ิงท่ีน ำเรำไปสู่ควำมผิดพลำด เหตุกำรณ์เช่นน้ีเป็น
ส่ิงท่ีน่ำสยดสยองมำก พระเยซูคริสตเ์จำ้มิไดต้รัสวำ่เม่ือเรำท ำผดิบำปไปเร่ือย ๆ ควำมสวำ่งจะหำยไป 
แต่พระองคต์รัสวำ่ส่ิงเลวร้ำยกวำ่จะบงัเกิดข้ึนกบัเรำ ควำมสวำ่งจะกลบักลำยเป็นควำมมืดส่ิงท่ีน่ำจะเป็น
พรแก่เรำกลบักลำยเป็นค ำสำปแช่งแก่เรำ ส่ิงท่ีควรจะช่วยเรำกลบักลำยเป็นส่ิงท่ีท ำร้ำยเรำ 

ดงันั้น จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยจึงเป็นจิตส ำนึกผิดชอบท่ีเรียกควำมชัว่วำ่ควำมดี และเรียก
ควำมดีวำ่ชัว่ร้ำย ใส่ควำมมืดลงในควำมสวำ่ง และท ำใหค้วำมสวำ่งเป็นควำมมืด จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่
ร้ำยไม่ไดต้  ำหนิเรำเม่ือเรำท ำผดิ เรำมีควำมชินชำกบัควำมบำป แต่ทวำ่จิตส ำนึกผิดชอบน้ีไม่รบกวนเรำ
อีกต่อไป 

สาเหตุของการมจีิตส านึกผดิชอบทีช่ั่วร้าย 

อะไรท ำใหเ้กิดจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย? ขำ้พเจำ้คิดวำ่ค ำตอบง่ำย ๆ ก็คือ กำรเพิกเฉยละเลย
และไม่ถือวำ่บำปเป็นเร่ืองร้ำยแรง ส่ิงท่ีเป็นอนัตรำยก็คือเม่ือเรำถือวำ่ควำมบำปเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย ถำ้ฉนั
ท ำอะไรท่ีผดิลงไปในวนัน้ีโดยไม่มีควำมรู้สึกส ำนึกผดิ ในขณะท่ีหกเดือนท่ีแลว้เหตุกำรณ์แบบเดียวกนั
ฉนัรู้สึกไม่ดีแทบแยเ่ลย ก็แสดงวำ่ ฉนัเร่ิมมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยแลว้ เม่ือท่ำนถือวำ่บำปเป็นเร่ือง
เล็กนอ้ย ท่ำนก็เร่ิมเดินผดิทิศทำง เป็นกำรหนัจำกควำมสวำ่งสู่ควำมมืด  

ขำ้พเจำ้คิดวำ่เหตุผลอยำ่งหน่ึงท่ีผูค้นต่ำงถือวำ่บำปเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยในทุกวนัน้ีนั้นก็คือพวกเขำ
ไม่ค่อยใส่ใจเก่ียวกบัพระเจำ้เลย ถำ้คนเรำขำดควำมย  ำเกรงพระเจำ้เสียแลว้ เรำก็ไม่มีควำมย  ำเกรงในกำร
พิพำกษำอนับริสุทธ์ิยติุธรรมของพระองคท่ี์มีต่อเร่ืองควำมบำป 

1 ยอห์น 1 ผูเ้ขียนกล่ำวถึงผูท่ี้พยำยำมจะปกปิดควำมบำปของตนโดยกล่ำวแกต้วัวำ่ “ถ้ำเรำจะ
ว่ำ เรำร่วมสำมคัคีธรรมกับพระองค์และยงัด ำเนินอยู่ในควำมมืด เรำกพ็ูดมสุำและไม่ได้ด ำเนินชีวิตตำม
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ควำมจริง” (ขอ้ 6) คือเขำโกหกคนอ่ืนโดยกล่ำววำ่ “อ๋อ แน่นอน ฉนัมีควำมสำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้แน่” 
เขำร้องเพลงในโบสถ ์เขำ้ส่วนในกิจกรรมต่ำง ๆ แต่เขำก็ยงัด ำเนินอยูใ่นควำมมืด 

ใน 1 ยอห์น 1:8 เรำเห็นวำ่เขำเร่ิมโกหกตวัเอง “ถำ้เรำทั้งหลำยจะวำ่เรำไม่มีบำป เรำก็ลวงตนเอง 
และสัจจะไม่ไดอ้ยูใ่นเรำเลย” เขำโกหกคนอ่ืนมำกข้ึน ๆ จนตวัเองเร่ิมเช่ือค ำโกหกของตนเอง 1 ยอห์น 
1:10 กล่ำววำ่ “ถ้ำเรำกล่ำวว่ำเรำไม่ได้ท ำบำป กเ็ท่ำกับเรำท ำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมสุำ และพระด ำรัส
ของพระองค์กมิ็ได้อยู่ในเรำท้ังหลำยเลย” ต่อมำเขำก็โกหกพระเจำ้ เขำอำจไปในท่ีประชุมอธิษฐำน แต่
ไม่ไดอ้ธิษฐำนจริง ๆ เป็นเพียงแต่หนำ้กำกบงัหนำ้เท่ำนั้น 

จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีท ำงำนตำมปกติ แต่ถำ้เรำท ำผดิต่อจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีนั้น จิตส ำนึกผดิ
ชอบท่ีดีนั้นก็จะค่อย ๆ เสียไป “ส ำหรับคนบริสุทธ์ินั้นทุกส่ิงก็บริสุทธ์ิ แต่ส ำหรับคนชัว่ชำ้ และคนท่ีไร้
ควำมเช่ือนั้นก็ไม่มีส่ิงใดบริสุทธ์ิเลย แต่จิตใจและจิตส ำนึกผดิชอบของเขำก็เส่ือมทรำมไป” (ทิตสั 1:15) 
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีเร่ิมเสียไปสำเหตุเพรำะวำ่หนำ้ต่ำงเร่ิมสกปรก เม่ือเรำยิง่ท  ำผดิบำปต่อพระเจำ้มำก
ข้ึน หนำ้ต่ำงแห่งจิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็จะสกปรกมำกข้ึนดว้ย 

กำรกระท ำเช่นน้ีเป็นเหตุใหจิ้ตส ำนึกผดิชอบของเรำเสียไปได ้“ซ่ึงมำจำกกำรหน้ำซ่ือใจคดของ
คนท่ีโกหก คือคนท่ีจิตส ำนึกเป็นทำสของมำร” (1 ทิโมธี 4:2) แปลจำกภำษำองักฤษไดว้ำ่ “เขำพูดปด
ด้วยควำมหน้ำซ่ือใจคด มีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีถกูนำบด้วยเหลก็ร้อน” น่ีเป็นภำพเปรียบเทียบท่ีเขำ้ใจได้
ไม่ยำกเลย เม่ือผวิหนงัของท่ำนถูกไฟนำบมนัก็จะเป็นแผลพุพองหรือไหม ้ ต่อมำก็ตกสะเก็ด และ
กลำยเป็นแผลเป็น บริเวณนั้นประสำทสัมผสัก็จะเสียไป จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็อยูใ่นท ำนองเดียวกนั 
มนัสำมำรถหมดควำมรู้สึกได ้

ขั้นแรกจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีของเรำถูกท ำใหเ้สียไป และต่อมำ จิตส ำนึกผดิชอบท่ีเสียไปนั้นจะ
หมดควำมรู้สึก ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดท่ี้เรำจะตกอยูใ่นบำปโดยท่ีระบบของจิตส ำนึกผดิชอบจะไม่
รบกวนเรำอีกต่อไป เรำโกหกหนำ้ตำเฉยโดยไม่รู้สึกอะไรซ่ึงแน่นอนมนัจะน ำเรำไปสู่จิตส ำนึกผดิชอบ
ท่ีชัว่ร้ำย 

ส่ิงทีแ่สดงให้เห็นว่ามจีิตส านึกผดิชอบที่ช่ัวร้าย 

อำจมีคนถำมวำ่ “ฉนัจะทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ฉนัมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยหรือไม่?” ต่อไปน้ี
ขำ้พเจำ้ขอช้ีแจงวำ่คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยมีขอ้บ่งช้ีอะไรบำ้ง 
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เล่นกบับาป 

ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัประกำรแรกคือ กำรเป็นคนท่ีเล่นกบับำปเม่ือใดก็ตำมท่ีคนเรำเล่นกบับำปเขำก็
ไม่รู้สึกวำ่มนัเป็นเร่ืองร้ำยแรง คนท่ีมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีชัว่ร้ำยเป็นคนท่ีเล่นกบับำปโดยไม่มีควำมวติก
กงัวลแต่ประกำรใด 

สารภาพบาปและกลบัใจเพยีงผวิเผนิ 

ส่ิงท่ีเห็นไดอี้กประกำรหน่ึงก็คือ เป็นคนท่ีสำรภำพบำปหรือกลบัใจจำกบำปเพียงผวิเผิน เม่ือใด
ก็ตำมท่ีเรำหำขอ้แกต้วัเม่ือท ำบำป แทนท่ีจะสำรภำพกบัพระเจำ้ เรำก็รู้วำ่มีบำงส่ิงท่ีไม่ปกติซ่อนอยู่
ภำยใน คนท่ีมีจิตส ำนึกผิดชอบท่ีชัว่ร้ำยจะสำรภำพและกลบัใจอยำ่งผวิเผนิง่ำย ๆ ซ่ึงไม่ใช่กำรกลบัใจท่ี
แทจ้ริงเลย นัน่เป็นทำงออก หรือขอ้แกต้วัของเขำต่ำงหำก 

ช่ังน า้หนักของบาป 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่ส่ิงท่ีปรำกฏใหเ้ห็นอีกอยำ่งหน่ึงของกำรท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยก็คือเม่ือเรำ
เร่ิมชัง่น ้ำหนกัของบำปเรำพยำยำมท ำใหต้วัเองเช่ือวำ่มีบำปหนกับำปเบำ บำปมำกบำปนอ้ย แต่ในสำย
พระเนตรของพระเจำ้บำปทุกอยำ่งก็คือบำปและยิง่เรำมีควำมเขำ้ใจมำกข้ึนเท่ำใดเรำก็จะยิง่ตระหนกัมำก
ยิง่ข้ึนวำ่ไม่วำ่บำปเล็กบำปใหญ่เป็นส่ิงเลวพอ ๆ กนัเม่ือมนัอยูใ่นชีวติของเรำ 

บำงคนอำจแยง้วำ่ “กฉั็นไม่ได้ไปฆ่ำใครท่ีไหนมำน่ี นั่นเป็นบำปหนักมิใช่หรือ?” หรือ “ฉันก็
ไม่ได้ไปล่วงประเวณีท่ีไหนมำ เร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ ท่ีฉันท ำลงไปคงไม่เป็นอะไรมำกนักหรอกน่ำ” 

ดร.จี.แคมป์เบลล ์มอร์แกน นกัเทศน์ชำวองักฤษ เคยสอนเร่ือง “บาปทีย่อมรับได้” ขำ้พเจำ้เกรง
วำ่ในคริสตจกัรของพระเจำ้ทุกวนัน้ีมีบำปประเภทดงักล่ำวเตม็ไปหมด เรำคงลงวนิยัให้คนล่วงประเวณี 
คนเมำเหลำ้ หรือมำตรกรออกจำกคริสตจกัร แต่คนส่อเสียดนินทำเล่ำ? คนโกหก หรือคนยะโสใน
คริสตจกัรเล่ำ? คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยชัง่น ้ำหนกับำป และจดัประเภทของบำปวำ่บำปไหน
บำปใหญ่ บำปไหนบำปนอ้ย  

สนใจในเร่ืองช่ือเสียง 

คนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย สนใจแต่ในเร่ืองของช่ือเสียงมำกกวำ่ตวัจริงภำยในตน ถำ้ท่ำน
เป็นคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยท่ำนก็จะสนใจเพียงแต่วำ่บำปท่ีท่ำนท ำไปนั้น จะถูกจบัไดห้รือไม่
เท่ำนั้น และถำ้ท่ำนถูกจบัจริง ๆ ก็จะพยำยำมหำขอ้แกต้วั หรือหำทำงหลุดรอดออกมำ 
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บุคคลท่ีสนใจแต่ในเร่ืองเกียรติยศช่ือเสียงมำกกวำ่ตวัจริงภำยในตนเขำจะท ำทุกส่ิงลบัหลงัถำ้
จบัไม่ไดไ้ล่ไม่ทนั นบัวำ่เป็นท่ำทีท่ีเป็นอนัตรำยเพรำะวำ่จิตส ำนึกผดิชอบเร่ิมเน่ำเป่ือยและกลำยเป็น
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย 

โต้แย้งกบัความจริง 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่ส่ิงท่ีปรำกฏใหเ้ห็นชดัอีกอยำ่งหน่ึงส ำหรับคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยคือ เม่ือ
เรำเร่ิมโตแ้ยง้กบัควำมจริง เม่ือท่ำนพบกบัคริสเตียนท่ีไวต่อเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเป็นพิเศษก็ขอใหส้ังเกตเขำ
ใหดี้ เขำอำจกลำยเป็นคนท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยได ้ ท่ำนจะพดูถึงเร่ืองท่ีเขำเป็นอยำ่งนั้นกบัเขำ
ไม่ไดเ้ลยเพรำะเขำมีแนวควำมคิดท่ีฝังไวแ้ลว้ เขำมีเหตุผลสำรพดัท่ีจะสนบัสนุนกำรท่ีเขำเป็นอยำ่งท่ีเขำ
เป็นอยูข่ำ้พเจำ้เคยพบบำงคนท่ีอำ้งแมแ้ต่พระคมัภีร์มำสนบัสนุนควำมบำปของเขำ 

ใครทีม่จีิตส านึกผดิชอบที่ช่ัวร้าย? 

เรำไดก้ล่ำวถึงเร่ืองจิตส ำนึกผิดชอบท่ีชัว่ร้ำยมีลกัษณะอยำ่งไร มีสำเหตุจำกอะไร และ
แสดงออกอยำ่งไรแลว้ ค ำถำมต่อมำก็คือ จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยน้ีเกิดข้ึนกบัทุกคนไดห้รือไม่? 
แน่นอน เป็นไปได ้สำมำรถเกิดข้ึนไดท้ั้งกบัตวัท่ำนและตวัขำ้พเจำ้ดว้ย 

มนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบักษตัริยซ์ำอูล ขำ้พเจำ้คิดวำ่ประวติัชีวติของคนในพระคมัภีร์คนหน่ึงท่ีน่ำ
สลดใจมำกท่ีสุดคือประวติัชีวติของกษตัริยซำอูล พระองคท์รงเร่ิมตน้ดว้ยพระพรอนัยิ่งใหญ่ ไดรั้บกำร
เจิมดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ มีผูค้นกลุ่มใหญ่อำสำสมคัรเขำ้ร่วมงำนกบัพระองค ์ พระองคมี์โอกำสอนั
ยิง่ใหญ่ในกำรน ำประเทศ มีเพื่อนท่ีดียิง่ท่ีอธิษฐำนเผื่อเสมอคือซำมูเอล แต่คร้ันแลว้พระองคเ์ร่ิมขำด
ควำมอดทน ทรงเร่ิมโกหก และเร่ิมสนใจแต่ส่ิงท่ีจะท ำใหค้นประทบัใจ พระองคต์รัสกบัซำมูเอลวำ่ 
“ข้ำพเจ้ำได้กระท ำบำปแล้ว แต่บัดนีข้อท่ำนให้เกียรติยศแก่ข้ำพเจ้ำ ต่อหน้ำพวกผู้ใหญ่ของประชำชน
ของข้ำพเจ้ำและต่อหน้ำคนอิสรำเอล ขอกลับไปกับข้ำพเจ้ำเพ่ือข้ำพเจ้ำจะได้นมสักำรพระเยโฮวำห์พระ
เจ้ำของท่ำน” (1 ซำมูเอล 15:30) พระองคท์รงเร่ิมอิจฉำดำวดิ และจบส้ินลงดว้ยควำมมืดแห่งกำรไปหำ
แม่มดหมอผ ี เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงละทิ้งพระองค ์ (ดู 1 ซำมูเอล 28:7-25) หลงัจำกนั้นพระองคก์็ออก
สนำมรบคร้ังสุดทำ้ยและจบชีวติดว้ยกำรฆ่ำตวัตำย (ดู บท 31:1-6) 

ทั้งหมดเร่ิมตน้ดว้ยกำรท่ีซำอูลมุสำต่อจิตส ำนึกผดิชอบของพระองคเ์อง และเล่นกบัควำมบำป 
กษตัริยซ์ำอูลถล ำลงสู่ควำมมืดเพรำะวำ่พระองคท์รงมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย ผูซ่ึ้งเคยเป็นพระสหำยท่ี
สนิทของพระองค ์ พระองคก์็ทรงกระท ำต่อพวกเขำอยำ่งกบัเป็นรำชศตัรู แต่ผูซ่ึ้งเป็นศตัรูของพระองค์
จริง ๆ พระองคก์ลบัปฏิบติัต่อพวกเขำรำวกบัพระสหำย 
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แต่ขำ้พเจำ้ขอเตือนท่ำนดว้ยวำ่มนัเกิดข้ึนกบัดำวดิเช่นเดียวกนั ใน 1 ซำมูเอล 24 เรำอ่ำนพบวำ่
ท่ำนตดัเอำชำยฉลองพระองคข์องซำอูลไปในขณะท่ีบรรทมอยู ่ กำรกระท ำดงักล่ำวรบกวนจิตใจของ
ท่ำนมำก พระคมัภีร์กล่ำววำ่ “อยู่มำภำยหลังดำวิดกเ็สียใจ เพรำะท่ำนได้ตัดชำยฉลองพระองค์ของซำ
อูล” (ขอ้ 5) ขณะนั้นจิตส ำนึกผดิชอบของดำวิดมีควำมไวมำก แมแ้ต่เร่ืองเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ ก็สำมำรถ
รบกวนจิตส ำนึกผดิชอบของเขำได ้ ใน 1 ซำมูเอล 26 เรำอ่ำนพบวำ่เขำไดข้โมยเหยอืกน ้ำและหอกของ
ซำอูลไป แต่เรำไม่พบวำ่จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนรบกวนท่ำนแต่ประกำรใด หลำยปีต่อมำท่ำนไดเ้ป็นชู้
กบันำงบทัเชบำและฆ่ำสำมีของนำงดว้ยมือของศตัรู ดำวดิปกปิดเร่ืองดงักล่ำวไวแ้รมปีโดยไม่มีใคร
ล่วงรู้ เป็นไปไดห้รือท่ีผูซ่ึ้งมีจิตใจอ่อนโยนและรักเสียงดนตรีสนิทกบัธรรมชำติและมีควำมเช่ือในพระ
เจำ้จะมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย? 

แน่นอน ไม่ตอ้งสงสัยเลย มนัไดเ้กิดข้ึนกบัซำอูลและดำวิดแลว้ มนัสำมำรถเกิดข้ึนกบัท่ำนและ
ขำ้พเจำ้ดว้ย 

จิตส านึกผดิชอบทีช่ั่วร้ายจะรักษาให้หายได้ไหม? 

น่ีเป็นปัญหำประเด็นสุดทำ้ยท่ีเรำจะกล่ำวถึงในบทน้ี จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยจะรักษำใหห้ำย
ไดไ้หม? ค ำตอบก็คือ “ได”้ เรำสำมำรถมำถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และรับกำรช ำระจิตใจของเรำเสียใหม่จำก
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย 

ประกำรแรก เรำตอ้งสำรภำพบำปของเรำอยำ่งตรงไปตรงมำกบัพระเจำ้และแสดงใหเ้ห็นถึง
ท่ำทีท่ีกลบัใจใหม่จริง ๆ ในสดุดีบทท่ี 51 เรำพบวำ่ดำวดิไดใ้หบ้ทเพลงท่ีสวยงำมเก่ียวกบัจิตใจท่ีแตก
สลำยเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้ เรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งรับกำรช ำระและสร้ำงข้ึนใหม่จำกพระโลหิตของพระ
เยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ 

“พระโลหิตของพระเยซูคริสตผ์ูไ้ดท้รงถวำยพระองคเ์อง แด่พระเจำ้โดยพระวญิญำณนิรันดร์ 
ใหเ้ป็นเคร่ืองบูชำอนัปรำศจำกต ำหนิ ก็จะทรงช ำระไดม้ำกยิง่กวำ่นั้นสักเพียงใด เพื่อใหจิ้ตใจของคนท่ี
หมกมุ่นในกำรประพฤติท่ีน ำไปสู่ควำมตำย หนัไปรับใชพ้ระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ (ฮีบรู 9:14) เรำ
จะตอ้งกลบัใจจำกบำปของเรำอยำ่งแทจ้ริงและสำรภำพกบัพระเจำ้ เรำจะตอ้งซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหำย
จำกควำมบำปของเรำโดยกำรขอโทษ กำรชดใช ้ หรือกำรคืนดีแลว้แต่กรณี เรำจ ำเป็นตอ้งรับกำรช ำระ
จำกมลทินของเรำและควำมรู้สึกผดิภำยในเรำยงัตอ้งเขำ้ใกลพ้ระเจำ้มำกข้ึนอีก “กใ็ห้เรำเข้ำไปใกล้ด้วย
ควำมบริสุทธ์ิใจ ด้วยไว้ใจเตม็ท่ี มีใจท่ีได้รับกำรทรงช ำระให้สะอำดแล้ว” (ฮีบรู 10:22) ผูเ้ขียนพระ
ธรรมฮีบรูกล่ำวถึงกำรช ำระดว้ยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์

ถำ้เรำจะมีควำมจริงใจแลว้ เม่ือมีคนกล่ำวกบัเรำวำ่ “ฉนัมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย” ขำ้พเจำ้จะ
เตือนเขำวำ่ ไม่เพียงแต่ควำมสวำ่งของคุณจะกลำยเป็นควำมมืดเท่ำนั้น แต่จะเป็นเหตุใหค้นอ่ืน ๆ มีชีวติ
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อยูใ่นควำมมืดดว้ย โศกนำฎกรรมของกำรท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยนั้นก็คือผลพวงแห่งควำมบำป
ผดิท่ีเรำกระท ำไวใ้นชีวติของคนอ่ืน สำมีท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยจะส่งผลร้ำยต่อภรรยำและลูกใน
ครอบครัวของตน วยัรุ่นท่ีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยส่งผลร้ำยต่อพ่อแม่และเพื่อนฝงูของตน นึกดูวำ่
ผลร้ำยแห่งควำมบำปของดำวดิมีมำกนอ้ยเพียงใด 

มีบำงส่ิงในชีวติของเรำท่ีเรำกลวัวำ่จะตอ้งถูกเปิดเผยหรือไม่? เรำก ำลงัพฒันำและหล่อเล้ียง
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำยโดยสนใจแต่เร่ืองช่ือเสียงเกียรติยศมำกกวำ่ตวัจริงของเรำหรือเปล่ำ? เรำสนใจ
ในส่ิงท่ีคนคิดวำ่เป็นคนอยำ่งไรมำกกวำ่กำรท่ีพระเจำ้ทรงทรำบวำ่เรำเป็นคนอยำ่งไรจริง ๆ หรือเปล่ำ? 

ขำ้พเจำ้ขอเตือนดงัน้ีวำ่ เวลำน้ีท่ำนมีชีวติอยูโ่ดยท่ีมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีชัว่ร้ำย จงตระหนกัวำ่ 
มนัจะท ำลำยตวัท่ำนในท่ีสุด มนัอำจไม่ท ำลำยท่ำนเช่นเดียวกบัท่ีไดท้  ำลำยกษตัริยซ์ำอูล แต่มนัสำมำรถ
ท ำลำยควำมยนิดี และอ ำนำจของท่ำน สำมคัคีธรรมของท่ำนกบัคนท่ีรักท่ำน สันติสุขของท่ำนรวมทั้ง
ควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกบัพระเจำ้ดว้ย แต่ขำ้พเจำ้ขอบอกท่ำนดว้ยสิทธิอ ำนำจแห่งพระวจนะของพระ
เจำ้วำ่ ไม่วำ่จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนจะชัว่ร้ำยสักเพียงใด ถำ้ท่ำนจะมำถึงพระเยซูคริสตเ์จำ้ และ
สำรภำพบำปของท่ำนต่อพระองคด์ว้ยกำรกลบัใจอยำ่งแทจ้ริง พระองคก์็จะทรงร้ือฟ้ืนท่ำนข้ึนใหม่จะ
ทรงช ำระใจทำ่นและลำ้งหนำ้ต่ำงแห่งจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนใหส้ะอำด และควำมสวำ่งก็สำมำรถ
ลอดเขำ้มำไดอี้กคร้ังหน่ึง หลงัจำกนั้นท่ำนก็ตอ้งคอยระมดัระวงัท่ีจะรักษำควำมไวของจิตส ำนึกผดิชอบ
ของท่ำนไวใ้หดี้โดยกำรเช่ือฟังพระองคแ์ละท ำตำมพระประสงคข์องพระองค ์

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงน าพวกเราแต่ละคนให้ด ารงรักษาไว้ซ่ึงจิตส านึกผดิชอบทีด่ีงาม 
มิฉะน้ันเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตส านึกผดิชอบทีเ่สียไปและกลายเป็นคนทีม่ีจิตส านึกผดิชอบทีช่ั่วร้าย
ในทีสุ่ด 
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บทที ่7 จิตส านึกผดิชอบและพนัธกจิ 

จิตส ำนึกผดิชอบเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน และยงัเป็นส่ิงส ำคญัในกำร
ปรนนิบติัรับใชพ้ระเจำ้อีกดว้ย เรำจ ำเป็นท่ีจะสังวรส่ิงท่ีเปำโลกล่ำวใน 1 ทิโมธี 1:19 ไวใ้นใจของเรำ
เสมอ ขอ้ควำมดงักล่ำวคือ “จงยึดควำมเช่ือไว้และมีจิตส ำนึกว่ำตนชอบ” กำรท่ีจะยดึควำมเช่ือท่ีถูกตอ้ง
ตำมพระคมัภีร์ และเป็นพวกอนุรักษนิ์ยม เป็นส่ิงง่ำยกวำ่กำรพยำยำมรักษำจิตส ำนึกผดิชอบใหดี้อยูเ่สมอ 
น่ำเสียดำยท่ีบำงคร้ังมีกำรหยบิยืน่ส่ิงพิมพท่ี์ไม่ดีใหก้บัผูน้ ำคริสเตียนท่ีจริงใจต่อควำมเช่ือของเขำแต่มี
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีไม่ดี ผลก็คือเขำตกเขำ้สู่ปัญหำ 

กำรท่ีเรำจะมีประสิทธิภำพในกำรรับใชพ้ระเจำ้ของเรำ จิตส ำนึกผดิชอบเป็นเร่ืองส ำคญัมำก ให้
เรำพิจำรณำถึงมิติต่ำง ๆ ของจิตส ำนึกผดิชอบต่อกำรรับใชพ้ระเจำ้หำ้ดำ้นดว้ยกนั 

น าคนถึงพระเจ้า 

ประกำรแรกสุด จิตส ำนึกผดิชอบของเรำมีควำมส ำคญัในดำ้นของกำรน ำคนท่ียงัไม่เช่ือให้
มำถึงพระเจำ้ น่ีเป็นสำเหตุท่ีเรำยงัอยูใ่นโลกมิใช่หรือ? คือกำรน ำคนท่ีหลงหำยมำถึงองคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้ของเรำ 

โรม 9:1-3 กล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้พดูควำมจริงในพระคริสต ์ขำ้พเจำ้ไม่ไดมุ้สำ ใจส ำนึกผดิชอบของ
ขำ้พเจำ้เป็นพยำนฝ่ำยขำ้พเจำ้ โดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิวำ่ ขำ้พเจำ้มีควำมทุกขห์นกัและควำมเจบ็ร้อนใน
ใจเสมอมิไดข้ำด เพรำะถำ้เป็นประโยชน์ขำ้พเจำ้ปรำรถนำจะใหข้ำ้พเจำ้เองถูกสำป และถูกตดัขำดจำก
พระคริสตเ์พรำะเห็นแก่พี่นอ้งของขำ้พเจำ้ คือญำติของขำ้พเจำ้ตำมเช้ือชำติ”  

อคัรทูตเปำโลมีภำระท่ีหนกัมำกในกำรเขำ้ถึงชนชำติของท่ำนเอง คือชำวอิสรำเอล ถึงแมว้ำ่ท่ำน
ถูกเรียกใหเ้ป็นผูน้ ำพระกิตติคุณไปยงัคนต่ำงชำติก็ตำม ท่ำนมีภำระส ำหรับชำวยวิและประเทศอิสรำเอล
เสมอ ภำระของท่ำนเป็นภำระท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงฉำบฉวยเท่ำนั้น 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ท่ำนจะไม่เขำ้ใจขำ้พเจำ้ผดิเม่ือขำ้พเจำ้กล่ำวถึงส่ิงน้ี ขำ้พเจำ้เกรงวำ่บำงคร้ังกำรน ำ
วญิญำณ หรือกำรเป็นพยำนนั้นกลำยเป็นควำมคลัง่ไคลแ้บบหน่ึง นกัเทศน์บำงคนเห็นเร่ืองกำรน ำ
วญิญำณเป็น “งานอดิเรก” เล่นกบัจ ำนวนและปริมำณของคนท่ีตนน ำมำถึงควำมรอดไป ขำ้พเจำ้คิดวำ่
เร่ืองท ำนองน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งแมว้ำ่เป็นกำรดีท่ีจะมีรำยงำนเป็นตวัเลขหรือสถิติ สเปอร์เจียน กล่ำววำ่
ผูท่ี้ชอบต ำหนิเร่ืองสถิตินั้นมกัเป็นคนท่ีไม่มีสถิติท่ีจะรำยงำน ขำ้พเจำ้ไม่เห็นวำ่มีควำมผดิประกำรใดใน
กำรสรรเสริญพระเจำ้เม่ือเห็นวำ่มีคนกลบัใจรับเช่ือและเขำ้สู่ควำมรอด แต่มีเพียงพระเจำ้เท่ำนั้นท่ีทรง
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ทรำบวำ่ใครรอดแลว้จริง ๆ ส่ิงท่ีส ำคญันั้นไม่ใช่รำยงำนหรือตวัเลขของท่ำน แต่ส่ิงส ำคญัคือท่ำทีและ
แรงกระตุน้ของท่ำนต่ำงหำก 

ภำระของเปำโลเป็นเร่ืองจริง ไม่ใช่ส่ิงท่ีพยำยำมแสดงออกใหค้นอ่ืนเห็น ท่ำนกล่ำววำ่จิตส ำนึก
ผดิชอบของท่ำนก็เป็นพยำนใหแ้ก่ท่ำนดว้ย (ขอ้ 1) พระวญิญำณทรงเป็นพยำนใหก้บัเปำโลดว้ยในแง่
ท่ีวำ่ เปำโลมีภำระอยำ่งแทจ้ริงต่อผูห้ลงหำยเรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีควำมรู้สึกเช่นน้ีในทุกวนัน้ีดว้ยเช่นกนั 

เป็นกำรง่ำยส ำหรับขำ้พเจำ้ซ่ึงเป็นนกัเทศน์ท่ีจะเทศน์บำงส่ิงจำกพระคมัภีร์ท่ีจิตใจของขำ้พเจำ้
เองไม่ไดมี้ควำมรู้สึกดว้ย แต่กำรกระท ำเช่นนั้นเป็นอนัตรำย เป็นไปไดท่ี้ครูรวีจะสอนชั้นเรียนรววีำร
ศึกษำโดยท่ีเร่ืองนั้น ๆ ไม่มีควำมหมำยใด ๆ กบัชีวติของเขำเลย และเป็นไปไดเ้ช่นเดียวกนัส ำหรับเรำท่ี
จะออกไปเป็นพยำนเพียงเพรำะเป็นหนำ้ท่ีท่ีตอ้งท ำโดยไม่มีควำมรักควำมห่วงใยอยำ่งแทจ้ริงเลย 

เปโตรกล่ำวถึงส่ิงเหล่ำน้ีวำ่ “แต่ในใจของท่ำน จงเคำรพนบัถือพระคริสตว์ำ่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้ จงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมเสมอ เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบทุกคนท่ีถำมท่ำนวำ่ ท่ำนมีควำมหวงัใจเช่นน้ี
ดว้ยเหตุผลประกำรใด แต่จงตอบดว้ยใจสุภำพและดว้ยควำมนบัถือ และใหค้วำมส ำนึกผดิชอบของท่ำน
ไม่เป็นเหตุติท่ำน เพื่อวำ่เม่ือท่ำนถูกใส่ร้ำย คนท่ีกล่ำวร้ำยควำมประพฤติดีของท่ำนในพระคริสต ์จะตอ้ง
ไดรั้บควำมอบัอำย” (1 เปโตร 3:15-16) 

เรำจะตอ้งมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีในขณะท่ีเรำเป็นพยำน ถำ้เรำไม่มีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีแลว้ เรำก็
จะไม่มีฤทธ์ิเดชในกำรเป็นพยำนของเรำ ถำ้ในขณะท่ีขำ้พเจำ้กล่ำวถึงพระกิตติคุณกบัคนอ่ืน และรู้ตวัวำ่
ภำยในจิตใจของตนเองนั้นมีบำงส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง พระเจำ้ก็จะทรงอวยพระพรไม่ได ้

วางแผนงานส าหรับการรับใช้ 

ดำ้นท่ีสองท่ีเรำจะตอ้งมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีในกำรรับใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพคือ เรำจะตอ้งวำง
แผนกำรในกำรรับใชพ้ระเจำ้ของเรำ เรำอ่ำนพบใน 2 โครินธ์ 1:12 วำ่ “น่ีเป็นส่ิงท่ีเรำอวดได ้ คือใจ
ส ำนึกผดิชอบของเรำเป็นพยำนวำ่ เรำไดป้ระพฤติตนเป็นท่ีประจกัษแ์ก่โลก  และยิง่กวำ่นั้นก็คือกำร
ประพฤติต่อท่ำนทั้งหลำยดว้ยน ้ำใจบริสุทธ์ิ และดว้ยควำมจริงใจซ่ึงมำจำกพระเจำ้ และมิใช่ตำมปัญญำ
ของโลก แต่ตำมพระคุณซ่ึงพระเจำ้ไดท้รงโปรดประทำน” 

ขำ้พเจำ้ขอบรรยำยถึงเบ้ืองหลงัเพิ่มเติมคือวำ่ เปำโลไดใ้หส้ัญญำวำ่จะไปท่ีเมืองโครินธ์ และ
อำจใชเ้วลำท่ีนัน่ตลอดฤดูหนำวดว้ย ท่ำนจะไปเยีย่มพร้อมทั้งรวบรวมเงินบริจำคไปช่วยเหลือคนขดัสน
ในเยรูซำเล็ม ท่ำนไดว้ำงแผนกำรไวแ้ละแบ่งปันใหค้ริสเตียนชำวโครินธ์ไดรั้บทรำบ แต่แลว้ท่ำนก็
เปล่ียนแผนกำรของท่ำนเสีย คริสตจกัรก็ต ำหนิท่ำนวำ่เป็นคนท่ีไม่แน่ไม่นอน พวกเขำกล่ำววำ่ “เม่ือเปำ
โลกล่ำวว่ำใช่ กห็มำยควำมว่ำไม่ใช่ เม่ือท่ำนกล่ำวไม่ใช่กห็มำยควำมว่ำใช่” เปำโลใชเ้น้ือท่ีหลำยบทใน
หนงัสือโครินธ์ฉบบัสองแกไ้ขเร่ืองควำมไม่สอดคลอ้งกนัและควำมเขำ้ใจผดิน้ี 
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ตวัขำ้พเจำ้เองเคยตอ้งยกเลิกกำรประชุม เคยรับจดหมำยท่ีผูค้นแสดงควำมไม่สบำยใจเม่ือ
สถำนกำรณ์บีบบงัคบัใหต้อ้งเปล่ียนแผนกำร ขำ้พเจำ้จ  ำไดว้ำ่เม่ือคุณแม่เกิดเส้นเลือดในสมองแตก 
ขำ้พเจำ้ตอ้งยกเลิกนดัและะเปล่ียนแผนกำรในเวลำนั้นทุกอยำ่ง มีสัมมนำคร้ังหน่ึงในเวลำนั้นท่ีขำ้พเจำ้
ตอ้งไปพดูแต่ไปไม่ไดแ้ละตอ้งเปล่ียนแปลงกระทนัหนั ยงัจ  ำไดว้ำ่ไดส้ร้ำงควำมไม่พอใจใหก้บับำงคน 

บำงคร้ังขำ้พเจำ้ไดต้กลงกบัผูค้นวำ่ “ผมยินดีท่ีจะมำรับใช้เป็นอย่ำงมำกทีเดียว” แต่ต่อมำพระ
เจำ้ทรงเปล่ียนแผนกำรนั้นเสีย ส่ิงส ำคญัก็คือท่ำนตอ้งมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี 

เม่ือเรำวำงแผนกำรเรำกล่ำววำ่ “ถำ้พระเจำ้ทรงพอพระทยัเรำจะท ำส่ิงนั้นส่ิงน้ี” เรำไม่สำมำรถ
รับรองไดใ้นเวลำนั้นวำ่ พระเจำ้ทรงตอ้งกำรให้เรำท ำส่ิงดงักล่ำว เรำมกัไม่ค่อยรู้รำยละเอียดในน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้เก่ียวกบักำรรับใชพ้ระองคข์องเรำ ส่ิงส ำคญัก็คือเรำตอ้งไม่ตั้งใจวำงแผนไวล่้วงหนำ้
เพื่อโกหก แต่เรำตอ้งมีควำมจริงใจและสัตยซ่ื์อ เปำโลกล่ำววำ่ “จิตส ำนึกผิดชอบของขำ้พเจำ้เป็นพยำน
ใหก้บัขำ้พเจำ้วำ่ ขำ้พเขำ้มีควำมจริงใจ บริสุทธ์ิใจ  และไม่ใชปั้ญญำตำมเน้ือหนงั ตอ้งขอโทษทีท่ี
เหตุกำรณ์ไม่ไดเ้ป็นไปอยำ่งท่ีเรำไดต้ั้งใจไว ้แต่จิตส ำนึกผดิชอบของขำ้พเจำ้ยนืยนักบัขำ้พเจำ้วำ่ ขำ้พเจำ้
ไม่มีควำมผดิ” 

มีบำงคนกล่ำววำ่ควำมเช่ือคือกำรด ำเนินชีวติโดยไม่ตอ้งมีแผนกำร เขำบอกวำ่ ถำ้คุณวำง
แผนกำรในกำรรับใชข้องคุณระวงัใหดี้ คุณก ำลงัไม่ไดใ้ชชี้วติโดยควำมเช่ือ 

รับใช้ส่ังสอนพระวจนะของพระเจ้า 

ดำ้นท่ีสำมท่ีงำนส ำคญัท่ีจิตส ำนึกผดิชอบมีก็คือกำรรับใชส้ั่งสอนพระวจนะของพระเจำ้ 2 โค
รินธ์ 4:2 กล่ำววำ่ “เรำไดล้ะทิ้งเล่ห์เหล่ียมต่ำง ๆ ท่ีน่ำอบัอำยไปหมดส้ินแลว้ เรำไม่ท ำกลอุบำยและ
ไม่ไดพ้ลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจำ้ แต่โดยส ำแดงสัจจะ เรำเสนอตวัเรำใหก้บัจิตส ำนึกผดิชอบ
ของคนทั้งปวงจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้” 

2 โครินธ์ 5:11 กล่ำววำ่ “เพรำะเหตุท่ีเรำเกรงกลวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งจบัใจ เรำจึงชกัชวนคน
ทั้งหลำย เรำเป็นอยำ่งไรก็เป็นท่ีประจกัษแ์ก่พระเจำ้ และขำ้พเจำ้หวงัวำ่เรำไดป้รำกฏประจกัษแ์ก่
จิตส ำนึกผดิและชอบของท่ำนดว้ย” 

เปำโลกล่ำวถึงสองส่ิงในท่ีน้ีคือ เม่ือเรำรับใชส้ั่งสอนพระวจนะของพระเจำ้ จิตส ำนึกผดิชอบ
ของเรำก็เปิดออกจ ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ของเรำ บำงคร้ังเม่ือขำ้พเจำ้ฟังบำงคนแบ่งปันจำกพระวจนะ
ของพระเจำ้ จิตส ำนึกผดิชอบของขำ้พเจำ้ก็เร่ิมรบกวนขำ้พเจำ้ เพรำะวำ่คนท่ีแบ่งปันอยูน่ั้นไม่ไดใ้ชพ้ระ
ค ำของพระเจำ้อยำ่งถูกตอ้ง เปำโลกล่ำวกบัเรำวำ่ ขณะท่ีเรำแบ่งปันพระวจนะของพระเจำ้ เรำจะตอ้งมี
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีปรำศจำกขอ้ต ำหนิต่อพระเจำ้และต่อมนุษย ์
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มีคนบำงคนตั้งใจบิดเบือนพระวจนะของพระเจำ้ดว้ยควำมเจำ้เล่ห์เพทุบำย มีบำงคนขุดคน้ท่ีจะ
พิสูจน์จุดยนืของตนโดยยกเอำพระคมัภีร์มำเป็นเคร่ืองสนบัสนุน แต่เม่ือเรำใชพ้ระค ำของพระเจำ้อยำ่ง
สัตยซ่ื์อตรงไปตรงมำ เม่ือจิตส ำนึกผดิชอบของเรำไม่มีขอ้ฟ้องร้องในเรำ พระเจำ้ก็สำมำรถอวยพระพร
เรำได ้

ถำ้ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บใชท่ี้มีจิตส ำนึกผดิชอบเปิดออกต่อพระเจำ้และต่อท่ำน พระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ก็สำมำรถใชพ้ระวจนะของพระเจำ้และอวยพระพรแก่ชีวิตของท่ำนได ้ แต่ถำ้มีควำมหลอกลวงและมี
เล่ห์เหล่ียม ใชพ้ระวจนะของพระเจำ้ในทำงท่ีไม่ถูกตอ้งนกัก็เป็นไปไม่ไดท่ี้พระเจำ้จะทรงอวยพระพร 
น่ำเสียดำยท่ีผูค้นมำกมำยไม่เห็นควำมแตกต่ำง เขำฟังคนเทศน์สอนแต่ก็แยกไม่ออกวำ่เขำสอนพระ
วจนะของพระเจำ้อยำ่งถูกตอ้งหรือไม่ ถำ้จิตส ำนึกผิดชอบของท่ำนท ำงำนอยำ่งท่ีควรจะท ำ พระ
วญิญำณบริสุทธ์ิก็จะทรงประทำนใจท่ีสำมำรถจ ำแนกใหแ้ก่ท่ำน 

ไม่เพียงแต่ท่ีเรำตอ้งมีควำมจริงใจในกำรรับใชส้ั่งสอนพระวจนะของพระเจำ้เท่ำนั้น เรำยงัตอ้ง
ด ำเนินชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัค ำเทศนำของเรำดว้ย เป็นกำรง่ำยท่ีจะเทศน์อยำ่งหน่ึงและมีชีวติอีกอยำ่งหน่ึง 
1 ทิโมธี 3:9,10 เปำโลเขียนเก่ียวกบัพวกมคันำยกวำ่ “และเป็นคนยึดมัน่ในข้อล ำ้ลึกแห่งควำมเช่ือด้วย
จิตส ำนึกว่ำตนชอบ จงลองดูคนเหล่ำนีเ้สียก่อนด้วย และเม่ือเห็นว่ำไม่มีข้อต ำหนิแล้ว จึงตั้งเขำไว้ใน
ต ำแหน่งมคันำยก” ลองดูในดำ้นใด? ก็คือลองดูวำ่เขำด ำเนินชีวติตำมควำมเช่ือของเขำหรือไม่ กล่ำวอีก
นยัหน่ึงวลีท่ีวำ่ “ยึดมัน่ในข้อล ำ้ลึกแห่งควำมเช่ือ ด้วยจิตส ำนึกว่ำตนชอบ” หมำยควำมวำ่ ไม่เพียงแต่
เช่ืออยำ่งถูกตอ้งเท่ำนั้น แต่จะตอ้งมีชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเช่ือนั้นดว้ย ดงันั้นส่ิงท่ีส ำคญัคือเรำตอ้งมี
จิตส ำนึกผดิชอบท่ีดีถำ้เรำจะเป็นผูรั้บใชแ้ห่งพระวจนะของพระเจำ้ ไม่บิดเบือนพระค ำของพระองคใ์หมี้
ควำมหมำยเป็นอยำ่งอ่ืนไปคือสอนในส่ิงท่ีพระเจำ้ไม่ไดก้ล่ำวถึง ไม่มีนกัเทศน์หรือครูรวคีนใดควร
เตรียมเร่ืองท่ีจะพดูไวล่้วงหนำ้ แลว้หำขอ้พระคมัภีร์มำสนบัสนุนเร่ืองนั้น ๆ แต่จงเขำ้ใหถึ้งพระวจนะ
ของพระเจำ้เสียก่อนวำ่พระเจำ้จะทรงใหพ้ดูเร่ืองอะไร ต่อมำจึงเตรียมค ำสอนหรือค ำเทศนำจำกพระ
วจนะนั้น 

เผชิญการวพิากษ์วจิารณ์ 

จิตส ำนึกผดิชอบมีควำมส ำคญัในกำรรับใชข้องเรำ ไม่เพียงแต่ในดำ้นกำรน ำคนมำถึงพระเจำ้
หรือวำงแผนงำน หรือ รับใชส้ั่งสอนพระวจนะเท่ำนั้น แต่วำ่ยงัมีควำมส ำคญัในกำรเผชิญกบักำรถูก
วพิำกษว์จิำรณ์อีกดว้ย 

 1 โครินธ์ 4:1-5 กล่ำววำ่ “ใหทุ้กคนถือวำ่เรำเป็นคนรับใชข้องพระคริสต ์และเป็นผูอ้ำรักขำส่ิง
ล ้ำลึกของพระเจำ้ ฝ่ำยผูอ้ำรักขำเหล่ำนั้นตอ้งเป็นคนท่ีไวว้ำงใจไดทุ้กคน ส ำหรับขำ้พเจำ้ กำรท่ีท่ำน
ทั้งหลำยหรือมนุษยผ์ูใ้ดจะวนิิจฉยัตวัขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ถือวำ่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย ถึงแมข้ำ้พเจำ้เองก็มิได้
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วนิิจฉยัตวัขำ้พเจำ้ เพรำะขำ้พเจำ้ไม่รู้วำ่ขำ้พเจำ้มีควำมผดิสถำนใด ถึงกระนั้นขำ้พเจำ้ก็ไม่พน้กำร
พิพำกษำท่ำนผูท้รงพิพำกษำตวัขำ้พเจำ้คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เหตุฉะนั้นท่ำนอยำ่ตดัสินส่ิงใดก่อนท่ีจะถึง
เวลำ จงคอยจนกวำ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จะเสด็จมำ พระองคจ์ะทรงเปิดเผยควำมลบัท่ีซ่อนอยูใ่นควำมมืด
ใหแ้จ่มกระจ่ำง และจะทรงเผยควำมในใจของคนทั้งปวงดว้ย เม่ือนั้นทุกคนจะไดรั้บค ำชมเชยจำกพระ
เจำ้ตำมสมควร” 

เปำโลถูกวพิำกษว์จิำรณ์จำกคริสตจกัรเมืองโครินธ์มำกพวกสมำชิกท่ีนัน่เปรียบเทียบท่ำนกบัเป
โตร หรือ อปอลโล พวกเขำกล่ำววำ่ เปำโลเขียนจดหมำยเก่งแต่เทศนำน่ำเบ่ือ มีกำรต ำหนิติเตียนเปำโล
และกำรงำนของท่ำนต่ำง ๆ นำ ๆ เปำโลจึงกล่ำวตอบวำ่ “ค ำวพิำกษว์จิำรณ์ของพวกคุณไม่
กระทบกระเทือนผมหรอก ใคร ๆ ก็วจิำรณ์ผมได ้ผมเองก็ยงัไม่เคยวพิำกษว์จิำรณ์ตวัเองเลย” ค  ำวำ่ “รู้” 
ท่ีอยูใ่นประโยคท่ีวำ่ “เพรำะขำ้พเจำ้ไม่รู้วำ่ขำ้พเจำ้มีควำมผดิสถำนใด” มีรำกศพัทเ์ดียวกนักบัค ำวำ่ 
“จิตส านึกผดิชอบ” ส่ิงท่ีท่ำนกล่ำวคือ “จิตส ำนึกผดิชอบของผมไม่ไดต้  ำหนิผม กระนั้นก็ไม่ไดแ้สดงวำ่
ผมชอบธรรม” กล่ำวคือเป็นไปไดท่ี้เรำไม่มีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีกล่ำวโทษเรำ แต่เรำยงัเป็นคนผดิอยู ่ แต่
ส่ิงท่ีเปำโลกล่ำวคือ “เม่ือคุณเผชิญกบัค ำติฉินนินทำ และคุณรู้วำ่คุณไม่ผดิ จิตส ำนึกผดิชอบของคุณก็
เสริมก ำลงัใหแ้ก่คุณ และคุณก็ยนืหยดัอยูไ่ด”้ 

หลำยปีมำแลว้ ดร.เอ.ดบับลิว.โทเซอร์ สอนบทเรียนท่ีดีบทหน่ึงใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ ท่ำนกล่ำววำ่ 
“อยำ่กลวัค ำวพิำกษว์จิำรณ์ท่ีมีควำมจริงใจเลยเพรำะวำ่มนัสำมำรถช่วยเหลือบำงคนได ้ถำ้คนวจิำรณ์เป็น
ฝ่ำยผดิ ท่ำนจะช่วยเขำได ้ แต่ถำ้เขำเป็นฝ่ำยถูก เขำก็ช่วยท่ำนได”้ ดงันั้น ค ำวพิำกษว์จิำรณ์ท่ีมีควำม
จริงใจเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ แต่บ่อยคร้ังในกำรท ำงำนมีค ำวพิำกษว์จิำรณ์ท่ีไม่จริงใจและลอบกดัซ่ึงส่ิง
น้ีเปำโลกล่ำววำ่ “ถ้ำจิตส ำนึกผิดชอบของคุณไม่ต ำหนิคุณ คุณกส็ำมำรถรับมนัได้เพรำะว่ำองค์พระผู้
เป็นเจ้ำทรงสถิตอยู่ด้วยกับคุณ” 

ต่อสู้ค าสอนเทจ็ 

ดำ้นสุดทำ้ยท่ีเรำจะตอ้งมีปัญญำในกำรใชจิ้ตส ำนึกผดิชอบของเรำขณะท่ีเรำรับใชพ้ระเจำ้ของ
เรำก็คือ เรำสำมำรถใชใ้นกำรต่อสู้กบัค ำสอนผิด 

1 ทิโมธี 1:18,19 กล่ำววำ่ “ดูก่อนทิโมธี บุตรของขำ้พเจำ้ ค  ำก ำชบัน้ี ขำ้พเจำ้ไดใ้หไ้วก้บัท่ำน
ตำมค ำพยำกรณ์ซ่ึงเล็งถึงท่ำน เพื่อขอ้ควำมเหล่ำนั้นจะเป็นแรงใจใหท้่ำนสู้รบไดดี้ จงยดึควำมเช่ือไว ้
และมีจิตส ำนึกวำ่ตนชอบ ซ่ึงขอ้น้ีบำงคนไดล้ะทิ้งเสีย ควำมเช่ือของเขำจึงอบัปำงลง” 

ท่ำนจะต่อสู้กบัค ำสอนผดิไดอ้ยำ่งไร? ก็โดยควำมเช่ือและจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี ดว้ยพระวจนะ
ของพระเจำ้และจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี ศำสนศำสตร์ของเรำจะตอ้งมีควำมถูกตอ้ง และกำรด ำเนินชีวิตของ
เรำก็ตอ้งมีควำมถูกตอ้งดว้ย มีบำงคนคิดวำ่เขำสำมำรถท ำสงครำมกบัมำรร้ำยไดท้ั้ง ๆ ท่ีเขำมีจิตส ำนึก
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ผดิชอบท่ีเลว ขำ้พเจำ้ขอบอกกบัท่ำนวำ่เม่ือมำรร้ำยพบกบัจิตส ำนึกผดิชอบท่ีเลว มนัก็จดักำรกบัผูน้ั้น 
และยดึเป็นหวัหำดของมนั มำรซำตำนไม่ชอบอะไรมำกกวำ่กำรท่ีมนัจะพบกบัผูรั้บใชข้องพระเจำ้ท่ี
ไม่ไดใ้ชชี้วติตรงกบัค ำเทศนำของเขำ มนัจะใหเ้ขำเทศนำตรำบเท่ำท่ีเขำไม่ไดใ้ชชี้วติตำมค ำเทศนำ
เท่ำนั้น น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบักษตัริยซ์ำอูล พระองคเ์ร่ิมค่อย ๆ เคล่ือนห่ำงออกจำกพระค ำของพระเจำ้ 
และในท่ีสุดจบส้ินลงดว้ยควำมหำยนะอยำ่งน่ำอเน็จอนำจ 

มำรร้ำยสำมำรถใชน้กัเทศน์ท่ีเช่ือถือพระคมัภีร์อยำ่งถูกตอ้งใหเ้ป็นเคร่ืองมือของมนัดว้ยกำร
ท ำลำยค ำพยำนของเขำ ไม่มีอะไรท่ีจะบ่อนท ำลำยไดม้ำกกวำ่ผูรั้บใชท่ี้ดีของพระเจำ้ร่วงหล่นจำก
มำตรฐำนท่ีดีของชีวติ 

จิตส ำนึกผดิชอบเป็นอำวธุท่ีทรงพลงัในกำรต่อสู้กบัค ำสอนผดิ และต่อสู้ในสงครำมขององค์
พระผูเ้ป็นเจำ้ 

เม่ือไม่นำนมำน้ี ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนชีวประวติัของมำติน ลูเธอร์ซ ้ ำอีกคร้ังหน่ึง ท่ำนเป็นนกัปฏิรูปผู ้
ยิง่ใหญ่ คร้ังหน่ึงเม่ือท่ำนถูกน ำข้ึนศำล ท่ำนกล่ำววำ่ “ดงันั้นนอกเสียจำก...ท่ีท่ำนจะพิสูจน์จำกพระ
คมัภีร์...หรือดว้ยเหตุผลท่ีจะแจง้ท่ีสุด...หรือจำกขอ้พระคมัภีร์ท่ีขำ้พเจำ้ใชก้ล่ำวอำ้ง...หรือชกัจูง
จิตส ำนึกผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีผกูมดัอยูก่บัพระวจนะของพระเจำ้น้ี ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถและจะไม่ยอม
ถอยหลงั เพรำะไม่เป็นกำรปลอดภยัเลยท่ีคริสเตียนจะกล่ำวสวนทำงกบัจิตส ำนึกผดิชอบของตน น่ีคือ
จุดยนืของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะท ำเป็นอยำ่งอ่ืนไม่ได ้ โอพ้ระเจำ้ของขำ้พระองค ์ ขอทรงโปรดช่วยขำ้
พระองคด์ว้ยเถิดอำเมน” 

ชำยผูน้ี้สำมำรถยนืหยดัต่อสู้ประชำชำติและผูน้ ำศำสนำทั้งหลำยดว้ยควำมอำจหำญไดอ้ยำ่งไร? 
เพรำะวำ่ท่ำนมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีดี เม่ือจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนผกูพนัอยูก่บัพระวจนะของพระเจำ้ 
ท่ำนก็จะสำมำรถต่อสู้กบัค ำสอนผดิอยำ่งอำจหำญ 

เรำไดพ้ิจำรณำถึงดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจิตส ำนึกผดิชอบของเรำมีควำมส ำคญัอยำ่งไร ถำ้เรำจะน ำคน
มำถึงพระเจำ้ จิตส ำนึกผิดชอบของเรำจะยนืยนักบัเรำวำ่เรำมีภำระและสนใจในชีวติของผูค้น เรำไม่
เพียงแต่ออกไปน ำวิญญำณและนบัจ ำนวนเท่ำนั้น ถำ้เรำจะวำงแผนในกำรท ำงำน จิตส ำนึกผดิชอบของ
เรำจะตอ้งเป็นพยำนกบัเรำวำ่ เรำไม่ไดท้  ำเพื่อยกตวัเอง และหำผลประโยชน์ใส่ตวั ถำ้เรำจะรับใชส้ั่ง
สอนพระวจนะของพระเจำ้ จิตส ำนึกผดิชอบของเรำจะตอ้งเป็นพยำนกบัเรำวำ่ เรำไม่ไดบิ้ดเบือนพระ
วจนะของพระเจำ้ หรือใชอ้ยำ่งผดิ ๆ ในทำงหลอกลวง ขณะท่ีเรำถูกวพิำกษว์จิำรณ์ (ซ่ึงก็เป็นเร่ือง
ธรรมดำส ำหรับเรำทุกคน) เรำก็ตอ้งแน่ใจวำ่ จิตส ำนึกผิดชอบของเรำสะอำด ไม่มีควำมมวัหมองใด ๆ 
ถำ้ค ำวจิำรณ์ถูกตอ้งมนัก็เป็นประโยชน์ต่อเรำและช่วยเรำ แต่ถำ้มนัเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง มนัก็ไม่กระทบ
เรำ จิตส ำนึกผดิชอบของเรำเป็นพยำนกบัเรำวำ่ เรำรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ สุดทำ้ย เม่ือเรำท ำ
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สงครำมขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และต่อสู้กบัค ำสอนผดิ จิตส ำนึกผดิชอบของเรำก็จะเป็นอำวธุท่ีมีพลงัท่ี
จะใหช้ยัชนะแก่เรำ 

จิตส านึกผดิชอบของท่านอยู่ในสภาพอย่างไรทุกวันนี?้ จะไม่เป็นการดีส าหรับพวกเราทุกคน
ดอกหรือทีจ่ะพบกบัองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและส ารวจดูว่าเรามีจิตส านึกผดิชอบทีด่ีอยู่ ปราศจากส่ิง
ผดิ หรือมีจิตส านึกผดิชอบทีบ่ริสุทธ์ิหรือไม่? ถ้าเรามีจิตส านึกผดิชอบทีด่ี เรากส็ามารถรับใช้พระเจ้า
อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ถวายเกยีรติแด่พระองค์ 
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บทที ่8 จิตส านึกผดิชอบและรัฐบาล 

ในฐำนะคริสเตียน เรำเป็นพลเมืองแห่งแผน่ดินสวรรค ์ แต่เรำก็ยงัเป็นพลเมืองของประเทศของ
เรำในโลกน้ีดว้ย เรำอำจเป็นผูส้ัญจรไปมำและเป็นแขกแปลกหนำ้ในโลกน้ี แต่เรำก็ยงัตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
ผูค้นรอบตวัเรำ และกบัรัฐบำลท่ีปกครองเรำอยู ่

พระคมัภีร์บทท่ีเป็นอมตะในเร่ืองน้ีคือโรม บทท่ี 13 ท่ีกล่ำวกบัเรำวำ่ “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้
บังคับของผู้ ท่ีมีอ ำนำจปกครอง เพรำะว่ำไม่มีอ ำนำจใดเลยท่ีมิได้มำจำกพระเจ้ำ และผู้ ท่ีทรงอ ำนำจนั้น 
พระเจ้ำทรงแต่งตั้งขึน้” (ขอ้ 1) เปำโลระบุในท่ีน้ีวำ่พระเจำ้เองทรงเป็นผูส้ถำปนำกำรปกครองเหล่ำน้ีข้ึน
และยงักล่ำวถึงเหตุผลต่อไปอีกถึงส่ีประกำรวำ่เหตุใดเรำจึงควรเช่ือฟังกฎหมำยบำ้นเมืองคือ เพื่อ
หลีกเล่ียงกำรถูกลงโทษ (ขอ้ 1-4) เพื่อเห็นแก่จิตส ำนึกผิดชอบของเรำ (ขอ้ 5-7) เพื่อเห็นแก่ควำมรัก 
เพรำะควำมรักก็ท ำใหก้ฎหมำย หรือบญัญติัครบถว้น (ขอ้ 8-10) และเพรำะเห็นแก่องคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้
เพรำะกำรเสด็จมำของพระองคน์ั้นใกลเ้ขำ้มำแลว้ (ขอ้ 11-14) 

ขำ้พเจำ้ขอเนน้อยูใ่นขอ้ 5 น้ีท่ีวำ่เรำควรอยูใ่ตก้ฎหมำยบำ้นเมืองเพรำะเห็นแก่จิตส ำนึกผดิชอบ
ของเรำ เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอหรือไม่ส ำหรับคริสเตียนของเรำท่ีจะไม่เช่ือฟังกฎหมำยบำ้นเมือง เพรำะ
เห็นแก่จิตส ำนึกผดิชอบของเรำ? ค ำตอบก็คือ “ใช่” แต่เรำตอ้งควรระมดัระวงัอยำ่งยิง่กบักำรกระท ำ
เช่นน้ี กำรไม่เช่ือฟังกฎหมำยของคริสเตียนนั้นมี แต่เรำในฐำนะคริสเตียนตอ้งระวงัวำ่จะปฏิบติัอยำ่งไร
ในดำ้นน้ี 

ตัวอย่างในจากพระคมัภีร์ 

ใหเ้รำเร่ิมตน้ดว้ยตวัอยำ่งบำงตวัอยำ่งจำกพระคมัภีร์ท่ีกล่ำวถึงกำรละเมิดกฎหมำยแต่ก็ยงัเป็นผู ้
ท่ีเคำรพกฎหมำยอยู ่

หญงิผดุงครรภ์ชาวฮีบรู และพ่อแม่ของโมเสส 

ตำมพระคมัภีร์ อพยพ 1 มีหญิงผดุงครรภช์ำวฮีบรูบำงคนไดรั้บบญัชำจำกฟำโรห์ให้ฆ่ำทำรก
เพศชำยทุกคนเม่ือไปท ำคลอดใหก้บัชำวยวิ พวกเขำไม่ยอมท ำตำม และเม่ือผลปรำกฏออกมำพวกเขำ
ตอ้งมีค ำตอบ พวกเขำฝ่ำฝืนกฎหมำยบำ้นเมือง ขณะเดียวกนักบัท่ีพวกเขำเคำรพกฎหมำยบำ้นเมืองพวก
เขำก็ขดัขืนต่อส่ิงท่ีพวกเขำคิดวำ่เป็นกฎหมำยท่ีผิดพอ่แม่ของโมเสสก็อยูใ่นท ำนองเดียวกนั (ดู ฮีบรู 
11:23) 
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ดาเนียลกบัเพือ่น 

ตำมท่ีเรำอ่ำนพบใน ดำเนียล 1 ดำเนียลและเพื่อน ๆ ปฏิเสธอำหำรท่ีน ำมำให ้ ขำ้พเจำ้ชอบ
วธีิกำรท่ีน่ิมนวลของพวกเขำในกำรแกปั้ญหำ ดำเนียลไม่ไดท้  ำตวัเป็นคนเจำ้ปัญหำและก็ไม่ไดพ้ยำยำม
ท่ีจะท ำใหผู้ท่ี้รับผดิชอบตอ้งเสียหนำ้ ตรงกนัขำ้ม ดำเนียลพยำยำมอยำ่งมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำไดใ้นกำรอยู่
อยำ่งสงบสุขกบัทุกคน ท่ำนปฏิเสธอำหำรท่ีไดถ้วำยแก่รูปเคำรพแลว้ อำหำรท่ีไม่ผำ่นพิธีกรรมพวกเขำ
รับประทำนไดท้่ำนขดัขืนค ำสั่ง แต่ก็ยงัเคำรพกฎหมำยของรัฐบำล 

ในดำเนียลบทท่ี 6 เรำอ่ำนพบวำ่มีกำรตรำกฎหมำยหำ้มผูค้นอธิษฐำนขอต่อผูห้น่ึงผูใ้ดยกเวน้ขอ
ต่อกษตัริยเ์ท่ำนั้นเป็นเวลำ 30 วนั แน่นอน ดำเนียลท ำผดิกฎหมำยน้ี ท่ำนยงัอธิษฐำนตำมเวลำปกติของ
ท่ำน ท่ำนถูกจบัและถูกโยนลงในถ ้ำสิงโต แต่พระเจำ้ก็ไดท้รงช่วยกูท้่ำนออกจำกถ ้ำสิงห์ และพระนำม
ของพระองคก์็เล่ืองลือไปเพรำะชีวติของท่ำน ดำเนียลเคำรพกฎหมำย แต่ก็ไม่ยอมท ำตำมกฎหมำยท่ีท่ำน
รู้วำ่เป็นกฎกหมำยท่ีผดิ 

เยเรมีย์ 

เม่ือท่ำนอ่ำนหนงัสือเยเรมีย ์ ท่ำนจะพบวำ่ผูเ้ผยพระวจนะผูน้ี้ท  ำผดิกฎหมำยเป็นประจ ำ เช่น
ท่ำนกล่ำววำ่บำ้นเมืองของท่ำนควรท่ีจะยอมจ ำนนต่อบำบิโลน ผูค้นพำกนักล่ำววำ่ท่ำนเป็นกบฎต่อ
ประเทศของท่ำน ลองจินตนำกำรดูวำ่กำรยอมจ ำนนต่อบำบิโลนจะเป็นอยำ่งไร แต่ส่ิงท่ีท่ำนพดูไปนั้น
เป็นถอ้ยค ำท่ีมำจำกพระเจำ้ เยเรมียจึ์งตอ้งเดินสวนทำงกบันกักำรเมืองในสมยัของท่ำน ท่ำนปฏิเสธท่ีจะ
เห็นดว้ยกบันกักำรเมืองในเวลำนั้นต่อกำรท่ีจะเป็นพนัธมิตรกบัผูท่ี้ไม่สำมำรถช่วยกษตัริยข์องตนใหพ้น้
จำกปัญหำกำรเมืองในเวลำนั้นได ้ ท่ำนจึงเป็นเหมือนกบัคนทรยศในเวลำนั้น ท่ำนจึงถูกจบัขงัไวใ้นคุก 
แต่ท่ำนก็ยงัเป็นคนท่ียนืยนัถึงควำมจริงแห่งพระวจนะของพระเจำ้ 

เปโตรและบรรดาอคัรทูต 

ขำ้พเจำ้คิดวำ่ตวัอยำ่งท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในพระคมัภีร์ใหม่เห็นจะไม่มีตวัอยำ่งใดเกินเร่ืองของเปโตร
และอคัรทูตคนอ่ืน ๆ  ในกิจกำรบทท่ี 4 พวกเขำถูกจบักุม และตอ้งยนือยูแ่ละใหก้ำรต่อหนำ้สภำแซน
เฮดรีน “ฝ่ำยเปโตรกบัยอห์นตอบเขำวำ่ จ  ำเพำะพระพกัตร์พระเจำ้ขำ้พเจำ้ควรจะเช่ือฟังท่ำน หรือควรจะ
เช่ือฟังพระเจำ้ของท่ำนทั้งหลำยพิจำรณำดูซ่ึงขำ้พเจำ้จะไม่พดูตำมท่ีเห็นและไดย้นินั้นก็ไม่ได”้ (ขอ้ 19-
20) “ฝ่ำยเปโตรกบัอคัรทูตอ่ืน ๆ ตอบวำ่ ขำ้พเจำ้จ  ำตอ้งเช่ือฟังพระเจำ้ยิง่กวำ่เช่ือฟังมนุษย”์ (กิจกำร 
5:29) พวกเขำมีควำมเคำรพต่อกฎหมำยบำ้นเมือง แต่ไม่เช่ือฟังค ำสั่งบำงอยำ่ง 

มีตวัอยำ่งต่ำง ๆ  จำกพระคมัภีร์ท่ีท ำใหส่ิ้งท่ีเรำทรำบกนัทุกวนัน้ีวำ่เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่เช่ือฟัง
กฎหมำยบำ้นเมือง ซ่ึงมีศพัทพ์ิเศษท่ีเรียกวำ่ “Civil disobedience” ในบทควำมซ่ึงเขียนข้ึนโดยนกัธรรม
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ชำตินิยมชำวอเมริกำช่ือ เฮนร่ี เดวดิ ธอโร (Henry David Thoreau) ชำวอเมริกำผูน้ี้ไม่ยอมเสียภำษี
เลือกตั้งเพรำะไม่สนบัสนุนสงครำมเมก็ซิกนั ผลก็คือถูกจ ำคุกหน่ึงคืนท่ีเมืองคอนคอร์ด รัฐแมนซำชู
เซ็ทส์ ทำ่นก็เลยเร่ิมตน้ส่ิงท่ีเรียกวำ่ Civil disobedience หรือกำรไม่ยอมเช่ือฟังกฎหมำยบำ้นเมืองน้ี เม่ือ
คำนธี อ่ำนพบบทควำมของเขำก็น ำวธีิกำรดงักล่ำวไปใชป้ลดออกประเทศอินเดียของตน นกัสิทธิ
มนุษยชนหลำยคนในปัจจุบนัก็ท ำตำมหลกักำรของธอโรน้ีเหมือนกนั 

หลกัการทีน่่าติดตาม 

จำกตวัอยำ่งต่ำง ๆ  ท่ีกล่ำวมำเรำจะรวบรวมหลกักำรต่ำง ๆ  ส ำหรับกำรน ำมำใช ้ กำรรู้ถึง
หลกักำรเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำก 

ครอบครองทั้งหมด 

ถำ้ท่ำนจะติดตำมหลกักำรไม่ยอมเช่ือฟังกฎหมำยบำ้นเมืองน้ีขอใหแ้น่ใจวำ่จิตส ำนึกผดิชอบ
ของท่ำนครอบครองทุกส่วนในชีวติของท่ำน ไม่ใช่เพียงในดำ้นหน่ึงดำ้นใดเท่ำนั้น 

ขำ้พเจำ้อ่ำนพบเร่ืองรำวของพวกนกัศึกษำในมหำวทิยำลยัท่ีปฏิเสธ ไม่ยอมเขำ้รับรำชกำรทหำร
เพรำะเหตุผลท่ีวำ่ขดัต่อจิตส ำนึกผดิชอบของตน แต่จิตส ำนึกผดิชอบของพวกเขำไม่รู้สึกอะไรเม่ือพวก
เขำเมำเหลำ้ ขบัรถเร็วเกินพิกดัและเกิดอุบติัเหตุ หรือเม่ือพวกเขำโกงขอ้สอบ ขำ้พเจำ้เคยไดย้นิวำ่มีบำง
ขณะท่ีจิตส ำนึกผดิชอบของบำงคนจะไวต่อเร่ืองสงครำมเป็นอยำ่งยิง่ แต่ไม่มีควำมไวในเร่ืองอ่ืนเลย
แมแ้ต่เร่ืองเดียว 

ดงันั้น หลกัประกำรท่ีหน่ึงก็คือ จิตส ำนึกผดิชอบจะตอ้งครอบครองถึงทุก ๆ  ดำ้น ถำ้เรำจะไม่
ยอมเช่ือฟังกฎหมำยโดยอำ้งจิตส ำนึกผดิชอบ ถำ้ขำ้พเจำ้เห็นบำงคนท่ีใชชี้วติอยำ่งถูกตอ้ง ย  ำเกรงพระ
เจำ้ และมีจิตส ำนึกผดิชอบน ำชีวติประจ ำวนัของเขำ และเม่ือคนผูน้ี้ปฏิเสธไม่ยอมไปสงครำม ขำ้พเจำ้จะ
ยอมรับกำรปฏิเสธของเขำ ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่กำรไปสงครำมนั้นเป็นส่ิงท่ีขดักบัจิตส ำนึกผดิชอบของเขำจริง 
ๆ และเขำก็มีควำมจริงใจในเร่ืองดงักล่ำว 

ท่ำนอำจสนใจวำ่นกัเทศน์ผูย้ิง่ใหญ่อยำ่ง ดี.แอล.มูด้ี อำจเป็นผูท่ี้ฝ่ำฝืนกฎหมำยเพรำะจิตส ำนึก
ผดิชอบของตนได ้ท่ำนไดก้ล่ำววำ่ ท่ำนไม่สำมำรถถือปืนได ้มีผูค้นจ ำนวนมำกมำยท่ีไม่ยอมเขำ้สงครำม
เพรำะจิตส ำนึกผิดชอบของตน แต่เขำสำมำรถช่วยเหลือในทำงอ่ืนได ้ เช่นช่วยในโรงพยำบำลได ้ แต่
ไม่ใช่กำรถืออำวธุ 

ถำ้จิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนครอบครองทุกส่วนในชีวติของท่ำน และท่ำนเสำะหำหนทำงท่ีจะ
ถวำยพระเกียรติแด่พระเจำ้ นัน่แหละ ท่ำนจึงจะเหมำะสมท่ีจะเป็นผูฝ่้ำฝืนกฎหมำยเพรำะเหตุจิตส ำนึก
ผดิชอบของท่ำนได ้
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ความเช่ือถือในพระคัมภีร์ 

ประกำรท่ีสอง กำรไม่เช่ือฟังของท่ำนจะตอ้งมีรำกฐำนท่ีมำจำกพระคมัภีร์ กล่ำวอีกนยัหน่ึง กำร
ไม่เช่ือฟังกฎหมำยบำ้นเมืองของท่ำนจะตอ้งเกิดจำกกำรเลือกเช่ือฟังกฎหมำยของพระเจำ้มำกกวำ่ พวก
ผดุงครรภรู้์วำ่กำรฆ่ำทำรกนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นพวกเขำจึงเลือกเช่ือฟังพระเจำ้มำกกวำ่มนุษย ์
ดำเนียลทรำบวำ่ตนไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีเป็นของตอ้งหำ้มส ำหรับพวกยวิ และท่ำนทรำบวำ่ 
ท่ำนจะอธิษฐำนต่อมนุษยแ์ทนพระเจำ้ไม่ได ้ พระค ำของพระเจำ้ตรัสไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่กำรกรำบไหวรู้ป
เคำรพเป็นส่ิงท่ีผดิชำยหนุ่มทั้งสำมท่ีถูกโยนลงในเตำไฟทรำบอยำ่งชดัเจนวำ่กำรกรำบไหวรู้ปเคำรพ
เป็นส่ิงท่ีผดิ 

พวกอคัรทูตไดรั้บพระบญัชำใหเ้ทศนำ เร่ิมตน้ตั้งแต่ในกรุงเยรูซำเล็ม พวกเขำมีสิทธิอ ำนำจ
อยำ่งเฉพำะเจำะจงส ำหรับส่ิงท่ีเขำเช่ือถือ 

มีบำงดำ้นในกฎหมำยบำ้นเมืองและกำรเมืองท่ีคนท่ีรักพระเจำ้ไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั ขออยำ่ให้
เร่ืองท่ีแตกต่ำงกนัทำงควำมคิดเช่นน้ีเป็นอุปสรรคต่์อควำมสำมคัคีธรรมคริสเตียนหรือเร่ืองรำวฝ่ำย
วญิญำณ ถำ้ท่ำนมีหลกัในพระคมัภีร์ตำมจุดยนืท่ีท่ำนเช่ือถือก็จงยดืถือไวใ้หม้ัน่เถิด แต่อยำ่ยดัเยยีด
ควำมคิดของท่ำนใหก้บัคนอ่ืนเลย เพรำะคนท่ีรักพระเจำ้คนอ่ืน ๆ อำจไม่เห็นดว้ยกบัจุดยนืของท่ำนก็ได ้
แต่ในเร่ืองทัว่ ๆ ไปหลำยอยำ่งในชีวติท่ีพระค ำของพระเจำ้กล่ำวไวอ้ยำ่งชดัเจนและเจำะจง เช่น อยำ่ฆ่ำ
คน อยำ่ลกัขโมย หรืออยำ่กรำบไหวรู้ปเคำรพ เป็นตน้ 

สุภาพ 

กำรท่ีจะไม่ยอมท ำตำมกฎหมำยเป็นส่ิงท่ีตอ้งกำรควำมกลำ้หำญอยำ่งมำกทีเดียว แต่ให้แน่ใจวำ่
ใหท้่ำนใชค้วำมกลำ้ของท่ำนดว้ยควำมสุภำพ ขำ้พเจำ้รู้สึกประทบัใจในแต่ละคนท่ีเรำพบในพระคมัภีร์
วำ่เม่ือพวกเขำปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังกฎหมำยของบำ้นเมืองพวกเขำแสดงควำมสุภำพ อ่อนนอ้มและควำม
รัก พวกเขำไม่ไดท้  ำตนเป็นคนขวำงโลก หรือเหมือนกบัทหำรท่ีมีแต่ควำมกระดำ้ง แต่พวกเขำท ำ
ตรงกนัขำ้มกบัท่ีกล่ำวมำ พวกเขำยอมสละและใหค้วำมร่วมมือจนถึงท่ีสุดอยำ่งมีควำมนบัถือผูท่ี้มี
อ ำนำจ ดงันั้นจึงเป็นไปไดท่ี้เรำจะเป็นผูท่ี้เคำรพผูมี้อ ำนำจแต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั
ของกฎหมำย และเป็นไปไดท่ี้จะเช่ือฟังพระเจำ้แต่ขณะเดียวกนัตอ้งขดัขืนมนุษย ์ 

ดำเนียลอำจท ำให้ผูคุ้มตกอยูใ่นปัญหำก็ได ้ แต่แทนท่ีจะท ำอยำ่งนั้น ท่ำนกล่ำวกบัเขำวำ่ “ขอ
ลองดูพวกผมสักสิบวนัก่อนและถำ้ไม่เกิดผลก็ค่อยหำวธีิใหม่ก็แลว้กนั” ดำเนียลไม่มีสิทธ์ิท่ีจะก่อปัญหำ
ใหก้บัผูคุ้ม และท่ำนก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะก่อปัญหำใหก้บัใครเพรำะเหตุจิตส ำนึกผดิชอบของท่ำนเหมือนกนั 
เรำจะตอ้งเคำรพจิตส ำนึกผดิชอบของคนอ่ืนดว้ย 
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ขำ้พเจำ้คิดวำ่น่ีเป็นเหตุใหเ้ปำโลเขียนสนบัสนุนให้อธิษฐำนเผือ่ผูค้รอบครองท่ีวำ่ “เหตุฉะนั้น
ก่อนส่ิงอ่ืนใด ขำ้พเจำ้ขอร้องท่ำนทั้งหลำยใหว้งิวอนอธิษฐำนทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง 
เพื่อกษตัริยท์ ั้งหลำยและคนทั้งปวงท่ีมีต ำแหน่งสูง เพื่อเรำจะไดด้ ำเนินชีวติอยำ่งเงียบ ๆ และสงบสุข
ในทำงธรรมและอยำ่งนอบนอ้ม” (1 ทิโมธี 2:1,2) 

โอกาสในการเป็นพยาน 

ถำ้ท่ำนมีโอกำสท่ีจะฝ่ำฝืนกฎหมำยเพรำะจิตส ำนึกผิดชอบของท่ำน ขอให้แน่ใจวำ่จะมีโอกำส
เป็นพยำนถึงควำมเช่ือของท่ำนดว้ย เร่ืองน้ีส ำคญัมำก คือไม่เพียงแต่วำ่เรำจะคดัคำ้นกฎหมำยท่ีไม่ดี
เท่ำนั้น แต่เรำเสำะหำหนทำงท่ีจะถวำยพระเกียรติแด่พระเจำ้ของเรำ ทุกส่ิงท่ีเรำท ำในฐำนะคริสเตียนมี
ผลกระทบต่อทศันะของผูค้นต่อพระคมัภีร์ และกระทบต่อทศันะของผูค้นต่อคริสเตียนรวมทั้งกระทบ
ต่อพระกิตติคุณในภำพรวมดว้ย ขำ้พเจำ้จะตอ้งถำมตวัเองวำ่ “เม่ือข้ำพเจ้ำเสร็จส้ินกำรต่อสู้นีล้ง มนัจะ
เป็นกำรง่ำยขึน้ท่ีผู้คนจะเข้ำถึงพระเยซูคริสต์เจ้ำไหม? จะเป็นพยำนต่อพวกเขำง่ำยข้ึนไหม? และพระเจำ้
จะไดรั้บพระเกียรติไหม?” 

ทิตสั 3:1,2 กล่ำววำ่ “จงเตือนเขำให้นอบนอ้มต่อเจำ้บำ้นผำ่นเมือง ใหเ้ช่ือฟังและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังำนสัมมำอำชีพใด ๆ อยำ่ใหเ้ขำวำ่ร้ำยผูใ้ด อยำ่ใหเ้ป็นคนมกัทะเลำะววิำทกนัแต่ใหเ้ป็นคนสุภำพ
แสดงอธัยำศยัไมตรีอนัดีงำม” ขอ้ควำมน้ีท ำไดไ้ม่ง่ำยเลย แต่ไม่ยำกท่ีจะเขำ้ใจเหมือนกนั เม่ือผูท่ี้กล่ำว
อำ้งวำ่ฝ่ำฝืนกฎหมำยเพรำะจิตส ำนึกผดิชอบของตนเร่ิมต่อสู้ดว้ยควำมดุเดือดเผด็ร้อน ลอบกดัและเห็น
แก่ตวั ขำ้พเจำ้ก็รู้สึกวำ่เช่ือยำกวำ่เขำมีจิตส ำนึกผดิชอบท่ีบริสุทธ์ิหมดจด ดงันั้นเรำจึงควรหำโอกำสใน
กำรเป็นพยำนในเหตุกำรณ์เหล่ำน้ี 

พวกผดุงครรภข์องชำวยวิเหล่ำนั้นน ำกำรถวำยพระเกียรติมำสู่พระเจำ้ ดำเนียลก็น ำพระเกียรติ
มำสู่พระเจำ้ พวกอคัรทูตก็ไดถ้วำยพระเกียรติแด่พระเจำ้ ผูค้นก็ไดรั้บควำมรอดเพรำะท่ำทีและกำร
แสดงออกของพวกเขำ ขำ้พเจำ้เกรงวำ่ ผูท่ี้ฝ่ำฝืนกฎหมำยเพรำะจิตส ำนึกผดิชอบบำงรำยเป็นเพียงกำร
แสดงออกของควำมเห็นแก่ตวัของเขำใหป้รำกฏเท่ำนั้น เขำเพียงอำจไม่ชอบรัฐบำล และเขำก็เอำ
จิตส ำนึกผดิชอบของเขำมำอำ้งเพื่อปกปิดควำมหลอกลวงของตนเอำไวเ้ท่ำนั้น 

ตัวอย่างของพระคริสต์ 

จงตำมแบบอยำ่งของพระคริสต ์ 1 เปโตร 2:13-15 เปโตรกล่ำวอยำ่งชดัเจนถึงควำมถ่อม
พระองคแ์ละควำมสุภำพของพระเยซูคริสตไ์ว ้ โดยท่ีพระองคท์รงยอมใหถู้กกระท ำอยำ่งป่ำเถ่ือน และ
พระองคก์็ทรงทนเอำเพรำะเห็นแก่จิตส ำนึกผิดชอบ เปโตรกล่ำววำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงยอมฟังกำรบงัคบั
บญัชำท่ีมนุษยต์ั้งไวทุ้กอยำ่ง เพรำะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไม่วำ่ผูน้ั้นจะเป็นมหำจกัรพรรดิผูมี้อ  ำนำจ



 59 

ยิง่ หรือจะเป็นเจำ้เมืองผูท่ี้ไดรั้บค ำสั่งจำกมหำจกัรพรรดิ ใหล้งโทษผูก้ระท ำชัว่และยกยอ่งคนท่ี
ประพฤติดี เพรำะเป็นพระประสงคข์องพระเจำ้ท่ีจะใหท้่ำนทั้งหลำยระงบัควำมโง่ของคนโฉดเขลำดว้ย
กำรประพฤติดี” เรำไม่ควรท่ีจะเป็นคนปำกมำก และชูก ำป้ันต่อสู้แต่เรำควรตำมรอยพระบำทของพระ
เยซูคริสต ์

องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำสูญเสียสิทธิทำงกฎหมำยทุกอยำ่ง เฮโรดไม่ไดช่้วยพระองค ์ ปีลำติก็
ไม่ไดช่้วยพระองค ์ ยิง่พวกปุโรหิตยวิดว้ยกนัก็ไม่ไดช่้วยพระองคเ์ลย พระองคท์ำงตอ้งผำ่นศำลสถิต
ยติุธรรมถึงสำมศำล ของเฮโรด ของปีลำตและศำลแซนเฮดรีน พระองคท์รงสูญเสียสิทธิทุกอยำ่ง 
กระนั้นพระองคย์งัทรงยอมเช่ือฟังพระบิดำดว้ยควำมถ่อมพระองคเ์รำจึงควรตำมรอยพระบำทของ
พระองค ์

พนัธกรณีและการสร้างสันติ 

ขำ้พเจำ้ขอสรุปในสองประกำรดงัต่อไปน้ีคือ ประกำรแรกเรำควรท่ีจะตอ้งคืนใหก้บัซีซำร์ใน
ของซ่ึงเป็นของซีซำร์ (มทัธิว 22:15-22) เรำมีพนัธกรณีบำงอยำ่งท่ีตอ้งท ำ ขำ้พเจำ้ช่ืนชอบในกำรป้องกนั
ภยัของต ำรวจและพนกังำนดบัเพลิง ช่ืนชอบกบัถนนท่ีขำ้พเจำ้ใช ้ กบัเทศบำลทอ้งถ่ิน ดงันั้นขำ้พเจำ้จึง
ควรมีส่วนในกำรแบ่งปันควำมรับผดิชอบดว้ย ส่ิงท่ีเรำควรใหแ้ก่ซีซำร์เรำจงใหแ้ก่ซีซำร์ และส่ิงท่ีควร
ถวำยแด่พระเจำ้จงถวำยแด่พระเจำ้ และเม่ือทั้งสองมีควำมขดัแยง้กนัเรำจะตอ้งเลือกเอำพระเจำ้ก่อน แต่
จงแน่ใจวำ่จะท ำลงไปตำมวธีิของพระเจำ้ และมีรำกฐำนอยูบ่นพระวจนะของพระองค ์

ประกำรท่ีสอง โรม 12:18 กล่ำววำ่ “ถ้ำเป็นได้ คือเร่ืองท่ีขึน้อยู่กับท่ำน จงอยู่อย่ำงสงบสุขกับ
ทุกคน” บำงคร้ังก็เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท ำอยำ่งนั้น แต่ถำ้เป็นไปได ้ เรำจะตอ้งสร้ำงสันติขำ้พเจำ้คิดวำ่
เปำโลเสนอใน โรม 12:18 วำ่ ก่อนท่ีจะประกำศสงครำม จงพยำยำมสร้ำงสันติเสียก่อน ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ี
ดำเนียลท ำ เป็นส่ิงท่ีเปำโลท ำ แต่ถำ้คนอ่ืนประกำศสงครำมเรำก็ช่วยอะไรไม่ได ้

เราจะต้องเช่ือฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ แต่ขอให้ระวังให้ดีว่าการเช่ือฟังพระเจ้าน้ันจะต้อง
ถวายพระเกยีรติแด่พระองค์ด้วย เและเมื่อเราจะต้องฝ่าฝืนฎกหมายเพราะจิตส านึกผดิชอบของเรา พระ
เจ้าจะได้รับพระเกยีรติ 
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Meet Your Conscience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านไม่สามารถหลกีหนี 
ท่านจะต้องอยู่กบัจิตส านึกผดิชอบของท่าน 
ท่านอาจจะโต้แย้งกบัมัน 
ท่านอาจท าให้จิตส านึกผดิชอบของท่านมัวหมอง 
หรือท าให้จิตส านึกผดิชอบของท่านแข็งกระด้างได้ 
แต่ท่านไม่สามารถขจัดออกไปจากตัวท่านได้เลย 
 


