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ต่อสู้กบัความอบัอายจากจุดต า่สุดของชีวติสู่
สภาพเดมิ 

เขยีนโดย ดอน ครอสแลนด์ 

แปลโดย ปฏิมา คงสืบชาติ 
ศิษยาภิบาลท่ีนัง่อยูต่่อหนา้ผมรู้สึกผดิ หนา้ของเขาซีดเป็นไก่ตม้เพราะความกลวั เขาถูกเปิดโปง

เร่ืองท่ีเขาเป็นชูแ้ละเขาเดินทางมาไกลเพื่อมาขอค าแนะน าจากผม 
เขาเร่ิมพูดวา่ “ชีวติของผมตอนน้ีเหมือนอยูใ่นนรกทั้งเป็น ผมรู้วา่คุณตอ้งคิดวา่ผมแยม่าก” 
ผมฟังเขาเล่าเร่ืองราวของเขาความรู้สึกผดิและความรู้สึกเจบ็ปวดหลัง่ไหลออกมา เขาพดูแลว้

พดูอีกวา่ “ผมรู้วา่คุณตอ้งคิดวา่ผมแยม่าก” 
แต่ผมไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้นเลย ผมรู้วา่การล่วงประเวณี การหลอกลวง และความหยิง่เป็นบาป

ร้ายแรง แต่ผมก็รู้ดว้ยวา่ศิษยาภิบาลคนน้ีเป็นคนมีคุณธรรมพอสมควร ผมคิดวา่บางทีถา้ผมอธิษฐานเผื่อ
เขาดว้ยถอ้ยค าแห่งสติปัญญา ผูช้ายคนน้ีอาจจะฟ้ืนตวัและมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัครอบครัวไดอี้ก
คร้ัง บางทีเขาอาจจะค่อย ๆ กลบัเขา้สู่พนัธกิจไดอี้ก 

ช่วยไม่ไดท่ี้ผมกลบัไปคิดถึงเม่ือหา้ปีท่ีแลว้ตอนท่ีผมถูกเปิดโปงเร่ืองความบาปของผมเอง ผม
จ าไดว้า่ผมรู้สึกอบัอายและกลวั ครอบครัวและคริสตจกัรของผมตอ้งเจบ็ปวดเพราะความผดิของผมเอง 

กระนั้นผูน้ าคริสเตียนหลายคนก็ใชเ้วลาหลายปี เพื่อฟูมฟักผมและใหโ้อกาสผมตั้งตวัใหม่อีก
คร้ัง ดงันั้น ผมจึงเลา้โลมจิตใจของคนอ่ืนเหมือนท่ีผมไดรั้บการเลา้โลมใจมาแลว้ เป็นการตอบแทน (2 
โครินธ์ 1:4) 

ศิษยาภิบาลน้ีเล่าเร่ืองของเขาต่อไปอยา่งลงัเล บางคร้ังเขามองมาท่ีผมเหมือนกบัขอความมัน่ใจ
และขอความหวงั ผมรู้สึกไดท้นัทีวา่เขาเล่าแบบออม ๆ คือเล่าความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นผมเขา้ใจดี 
เขากลวัและไม่กลา้เส่ียงเพราะอาจจะตอ้งอบัอายมากข้ึนอีก 

บางคนอาจจะบอกวา่ผมควรหยดุการช่วยเหลือคนท่ีไม่เล่าความจริงทั้งหมดทนัที เพราะเราควร
จะช่วยผูน้ าท่ีท าผดิแลว้รู้สึกผดิและตั้งอกตั้งใจจะกลบัใจ 100 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น แต่ผมไม่เช่ือวา่นัน่เป็น
วธีิท่ีพระคมัภีร์สอนใหเ้ราท าในค าอุปมาเร่ืองบุตรนอ้ยหลงหาย บิดาวิง่มาหาลูกทั้ง ๆ ท่ีท่าทีในใจของ
บุตรนอ้ยท่ีกลบัมาบา้นคือมาหาอาหารรับประทานเราเองตอ้งดูวา่คนท่ีหลงท าผดิไปกลบัใจจริงหรือไม่ 
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ถึงแมว้า่เขาจะไม่ไดก้ลบัใจแบบเตม็ร้อย เราควรวิง่ไปหาพี่นอ้งในพระคริสตท่ี์หลงไป โดยหวงัวา่จะ
ช่วยเขาใหก้ลบัใจแบบเตม็ร้อยจริง ๆ และโดยของประทานในการสังเกตวิญญาณเราจะสามารถเห็น
ความแตกต่างระหวา่งจิตใจท่ีไม่กลบัใจของกษตัริยซ์าอูลกบัจิตใจท่ีตั้งใจกระท าตามน ้าพระทยัพระ
เจา้ของกษตัริยด์าวิดและเห็นความแตกต่างของการกลบัใจอยา่งไม่เตม็ร้อย ซ่ึงเป็นความเห็นแก่ตวัและ
จะไม่น าคนนั้นกลบัไปสู่สภาพเดิมกบัการกลบัใจอยา่งแทจ้ริงจากวิญญาณท่ีแตกสลายซ่ึงสามารถกลบั
ไปสู่สภาพดีดงัเดิมได ้

หลายคร้ังผูน้ าท่ีหลงท าผดิไปสารภาพความผดิของเขาเพียงบางส่วนเม่ือขอ้มูลบางส่วนเก่ียวกบั
ความผดิบาปของเขาปรากฏข้ึน แต่เขาถูกบงัคบัใหย้อมรับความผดิทั้งหมด จะท าใหเ้ขากลบัสู่สภาพเดิม
ไดย้ากข้ึน และท าใหค้รอบครัวและคริสตจกัรของเขาไม่ไวว้างใจเขา และรู้สึกเจบ็ปวด ท าไมเขาถึงไม่
เล่าความจริงทั้งหมด เราจะช่วยเขาไดอ้ยา่งไร ทั้ง ๆ ท่ีเรารู้วา่เขาไม่ไดเ้ล่าความจริงทั้งหมด 

พระคมัภีร์พดูชดัเจนเร่ืองการสารภาพอยา่งเหมาะสม (1 ยอห์น 1:5-10) และเร่ืองการน าเอาจุดท่ี
มืดมนของเราเขา้สู่ความสวา่ง (เอเฟซสั 5:1-13) ขั้นตอนท่ีเจบ็ปวดท่ีสุดของกระบวนการกลบัสู่สภาพ
เดิมคือ การกา้วออกจากสภาวะปฏิเสธและแบ่งปันเร่ืองความบาปของเรากบัผูน้ าฝ่ายวิญญาณท่ีตอ้งการ
จะช่วยเรา ระบบในร่างกายของเรามกัสั่งใหเ้ราปกป้องความผดิของเราไว ้ เราอาจจะสารภาพบางส่วน
ในตอนแรก กระบวนการปลดเปล้ืองความหลอกลวงมกัจะใชเ้วลาเสมอ 

ท าไม เหตุผลของค าถามน้ีเป็นเหตุผลเดียวกบัท่ีอาดมัและเอวาซ่อนตวัจากพระเจา้ นัน่ก็คือ
ความอบัอายและความกลวั (ปฐมกาล 3:10) 

เปาโลกล่าวถึงเร่ืองน้ีต่อไปวา่ “เราไดล้ะทิ้งเล่ห์เหล่ียมต่าง ๆ ท่ีน่าอบัอายไปหมดส้ินแลว้ เราไม่
ท ากลอุบายและไม่ไดพ้ลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจา้ แต่โดยส าแดงสัจจะเราเสนอตวัเราใหก้บั
จิตส านึกผดิชอบของคนทั้งปวงจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้” (2 โครินธ์ 4:2) 

ชนิดของความอบัอาย 

ถา้เราตอ้งการจะช่วยผูน้ าท่ีหลงท าผดิไปหรือคนหน่ึงคนใดก็ตาม เราตอ้งช่วยเขาใหป้ลดปล่อย
ความอบัอายของเขาออกมาก่อน ยิง่ผมไดช่้วยเหลือคนท่ีรู้สึกเจบ็ปวดเหล่าน้ีมากข้ึน ผมก็ยิง่ตระหนกัดี
วา่การปลดปล่อยความอบัอายมีความส าคญัมากในกระบวนการกลบัสู่สภาพดี 

แทจ้ริง เม่ือตอนท่ีผมเร่ิมตระเวนเปิดการประชุมเพื่อการฟ้ืนฟูสู่สภาพเดิมซ่ึงมีบทเรียนเก่ียวกบั
รูปแบบการก่อตวัของความบาปท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมโรมบทท่ี 1 ผมรู้สึกร าคาญท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ลดลงทุกคร้ัง แต่ต่อมาผมก็เขา้ใจวา่บางคนรู้สึกกลวัมากท่ีจะตอ้งถูกเปิดโปงความผดิของตวัเอง 
เหมือนกบัอาดมัท่ีรู้สึกอบัอายเม่ือไม่ไดใ้ส่เส้ือผา้ แต่เม่ือผมรวมบทเรียนเร่ืองการปลดปล่อยความอบั
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อายเขา้ในหลกัสูตรการอบรม ปรากฏวา่คนเขา้ร่วมประชุมมีมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั และมีการ
ตอบสนองเม่ือเรียกใหก้ลบัใจและกลบัสู่สภาพเดิมมากข้ึนดว้ย 

มีความอบัอายอยา่งนอ้ยสองประการท่ีเราตอ้งช่วยเหลือ ประการแรกเรียกวา่ ความอบัอายท่ี 
“สมควร” หรือความรู้สึกผดิ เป็นผลท่ีควรจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีคนเราท าความผดิบาป หรือมีท่าทีท่ีไม่
ถูกตอ้งซ่ึงเราตอ้งรับผดิชอบความอบัอายน้ีพูดกบัเราวา่ “ฉนัท าพลาดไป” และเราต่อสู้กบัความอบัอายน้ี
โดยการสารภาพและกลบัใจ 

ความอบัอายแบบท่ีสองเป็นความอบัอายท่ี “ไม่สมควร” มนัพดูวา่ “ฉนัเป็นส่ิงท่ีผิดพลาด” 
ความอบัอายน้ีเกิดข้ึนจากบางส่ิงท่ีท าต่อเรา ไม่ใช่ส่ิงท่ีเรากระท าเองหรือเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งรับผิดชอบ ผล
ของความอบัอายน้ีก็คือ ความรู้สึกกลวัและความรู้สึกไม่มีค่า 

ความอบัอายประเภทหลงัเป็นความอบัอายท่ีคนเรามกัเก็บกดไวแ้ละสังเกตเห็นไดย้าก กระนั้น
ผมก็เช่ือวา่ความอบัอายน้ีอยูเ่บ้ืองหลงัของปัญหาหลายอยา่งท่ีผูรั้บใช ้ และคริสเตียนหลายคนตอ้ง
ประสบ และเป็นรากเหงา้ของปัญหาของความลม้เหลวทางจริยธรรมของเรา 

ต้นเหตุของความอบัอาย 

ความต้องการทีไ่ม่ได้รับการตอบสนอง ตน้เหตุของความอบัอายท่ี “ไม่ถูกตอ้ง” ท่ีพบเห็นได้
มากท่ีสุดคือความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองพฒันาการในเด็ก คน้พบวา่คนเรา
ในช่วงอายหุน่ึงจะเกิดภาวะแปลกแยกทางสังคมและอารมณ์ ในขณะเดียวกนัก็เกิดภาวะแปลกแยกทาง
จิตใจและร่างกายดว้ย และเม่ือเกิดภาวะเช่นนั้นก็แสดงวา่เราเจริญเติบโตแลว้ แต่เม่ือความตอ้งการทาง
สังคมและอารมณ์ของเราไม่ไดรั้บการตอบสนอง เราก็จะ “หยดุชะงกั” และบางคร้ังเราก็ใชช้  วติท่ี
เหลืออยูไ่ขวค่วา้หาส่ิงท่ีเราขาดไปในช่วงวยัเด็ก ไม่วา่จะเป็น ความรัก ความเป็นตวัตน ความเป็น
เจา้ของ ความส าคญั ฯลฯ วฏัจกัรแห่งความลม้เหลวแบบเดียวกนัน้ีอาจจะเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกใน
ความสัมพนัธ์และพฤติกรรมในชีวติ 

วฏัจกัรอนัชัว่ร้ายน้ีจะขาดสะบั้นลงไดด้ว้ยพระคุณของพระเจา้ แต่บ่อยคร้ังท่ีเราถูก “จบัได”้ 
เหมือนในพระธรรมกาลาเทีย 6:1 เราไม่สามารถเขา้ใจวา่ท าไมความตอ้งการและความปรารถนาทาง
อารมณ์ของเราถึงตรงกนัขา้มกบัปรารถนาฝ่ายวิญญาณของเราเหลือเกิน (โรม 7:15) 

เม่ือความตอ้งการในวยัเด็กไม่ไดรั้บการตอบสนอง ไม่วา่จะดว้ยความจงใจหรือไม่ก็ตาม เด็ก
คนนั้นจะรู้สึกอบัอายท่ีมีความรู้สึกตอ้งการนั้น ๆ เด็กคิดวา่ความปรารถนาของตนคงจะแตกต่างจากคน
อ่ืน ๆ ความตอ้งการของเขากลายเป็นส่ิงท่ีตอ้งหลบ ๆ ซ่อน ๆ และเม่ือเขาเติบโตข้ึน เขาก็จะมีความคิด
ความฝันไปวา่เขาไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นดว้ยการมีเพศสัมพนัธ์, การใชย้าเสพยติ์ด
หรือเหลา้ หรือวธีิการแสดงออกอ่ืน ๆ แทจ้ริงถา้วนัเวลายิ่งผา่นไปมากเท่าไร เร่ืองน้ีก็จะทวคีวามรุนแรง
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ข้ึนเท่านั้น วนัหน่ึงเขาเองก็จะตระหนกัวา่เร่ืองความฝันลม ๆ แลง้ ๆ น้ีจะไม่ใช่แค่ความฝัน แต่มนัจะ
กลายเป็นเร่ืองใหญ่ ซ่ึงในท่ีสุดเขาอาจจะใชชี้วติหมกมุ่นอยูก่บัส่ิงเหล่านั้นเพียงอยา่งเดียว (ยากอบ 1:15) 

เหมือนท่ี ดร.เจอรัลด ์ เมย ์ อธิบายในหนงัสือของเขาช่ือ “การเสพยติ์ดกบัพระคุณ” วา่ ความ
ตอ้งการใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองจะติดกบัคน ๆ นั้นและในท่ีสุดมนัจะท าใหค้นนั้นกลายเป็นคน
เสพยติ์ด หรือใชค้  าท่ีร้ายแรงกวา่นั้นคือ กราบไหวรู้ปเคารพ เพราะส่ิงท่ีเราเสพยติ์ดกลายเป็นแหล่งท่ีให้
ชีวติและเป้าหมายในการด ารงชีวติของเรา นัน่ก็คือการท่ีเรายกส่ิงเหล่านั้นใหเ้ป็นพระเจา้ของเรานัน่เอง 
พระเจา้ของเรากลายเป็นกระเพาะ หรืออาจจะเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเราปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ซ่ึงไม่ใช่พระเจา้
ทางพระเยซูคริสต ์(ฟีลิปปี 3:18-19) 

นอกจากนั้น เรามกัจะวิพากษว์จิารณ์พอ่แม่หรือผูป้กครองของเราอยา่งขมข่ืนท่ีไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของเรา การวพิากษว์จิารณ์น้ีมกัจะพาดกพิงไปถึงพระเจา้ ผล
ก็จะเป็นเหมือนกระบวนการในโรม 1:21 “เพราะถึงแมว้า่เขาทั้งหลายไดรู้้จกัพระเจา้แลว้ เขาก็มิไดถ้วาย
พระเกียรติแด่พระองคใ์หส้มกบัท่ีทรงเป็นพระเจา้หรือหาไดข้อบพระคุณไม่แต่เขากลบัคิดในส่ิงท่ีไม่
เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมวัไป” 

ถูกเอาเปรียบ ความอบัอายท่ีเกิดจากการถูกเอาเปรียบทางร่างกาย, อารมณ์ หรือทางเพศเป็น
ความอบัอายท่ีท าลายคนไดม้ากท่ีสุด เพราะเรามกัสรุปเอาอยา่งผดิ ๆ วา่เราตอ้งรับผดิชอบต่อการท่ีเรา
ถูกเอาเปรียบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเราถูกเอาเปรียบทางเพศ 

ความอบัอายมกัท าใหเ้ราตอบโตก้ลบัไปอยา่งท่ีเราถูกกระท า เหยือ่ท่ีเคยถูกเอาเปรียบมกั
กลายเป็นคนท่ีเอาเปรียบคนอ่ืนต่อไป เด็ก ๆ ท่ีเติบโตข้ึนในครอบครัวท่ีมีพ่อแม่ติดเหลา้มกัจะแต่งงาน
กบัคนท่ีติดเหลา้อีก กฎแห่งความบาปและความตายมกัด าเนินต่อไปเร่ือย ๆ เป็นวฏัจกัรอนัเลวร้าย (โรม 
7:23) นัน่เป็นเหตุผลท่ีเราจ าเป็นตอ้งต่อสู้กบัความอบัอาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความอบัอายท่ีเกิดข้ึนจาก
การถูกเอาเปรียบ เพราะเป็นความอบัอายท่ีท าร้ายชีวติเราได ้

ความอบัอายมกัท าใหเ้รากลวัและหาทางซ่อนตวัเองจากคนอ่ืน เหมือนท่ีอาดมักบัเอวาซ่อนตวั
โดยเอาใบมะกอกมาห่อหุม้ร่างกาย (ปฐมกาล 3:7) ดงันั้นเราผูท่ี้ไดรั้บความอบัอายมกัจะหาทางซ่อน
ตวัเองอยูห่ลงัส่ิงท่ีเราอา้งวา่เป็นพนัธกิจหรือการแสดงออกอ่ืน ๆ ความอบัอายท่ีไม่ถูกตอ้งน้ีมีลกัษณะ
เด่นคือจะท าใหเ้ราเกลียดตวัเอง เราคิดวา่ไม่มีใครรักเราถา้เขารู้จกัเราจริง ๆ ดงันั้นเราจึงตอ้งปกปิดพวก
เขาไม่ใหพ้วกเขารู้จกัเรา เราอาจจะกลายเป็นคนกลวัผูท่ี้มีอ านาจ หรือกลวัความสัมพนัธ์ส่วนตวั หรือ
กลวัท่ีจะเจบ็ปวดอีกคร้ัง และกลวัอยูเ่ช่นนั้นหลายปีโดยไม่รู้ตวัวา่ปัญหาในปัจจุบนัของเรา และ
พฤติกรรมท่ีไม่ถูกตอ้งของเรา มีรากเหงา้มาจากความอบัอายท่ีเราประสบในอดีต 
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ค าพูดในแง่ลบ ยากอบช่างกล่าวไดถู้กตอ้งอะไรเช่นนั้น เม่ือเขากล่าวถึงค าพดูท่ีเป็นไฟ สามารถ
เผาผลาญชีวิตเรา (ยากอบ 3:6) ผมไดย้นิเร่ืองราวอนัเป็นโศกนาฏกรรมของบุคคลเร่ืองแลว้เร่ืองเล่า ซ่ึง
เกิดจากค าพดูในแง่ลบท่ีพวกเขาไดย้นิในวยัเด็ก วลีเช่น “แกไม่มีวนัจะประสพความส าเร็จในชีวิต
หรอก” หรือ “แกมนัโง่” หรือ “แกคงเป็นคนท่ีท าให้ครอบครัวตอ้งล าบากเดือดร้อน” ค  าพดูเหล่าน้ี
กลายเป็นจริงในชีวิตของเด็กคนนั้นเม่ือเขาเติบโตข้ึน ค าพดูไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราอบัอายเสียทีเดียวแต่
เม่ือเรารับค าพดูเหล่าน้ีเขา้ในชีวติของเรา ทบทวนมนัคร้ังแลว้คร้ังเล่าในความคิดจิตใจของเราเหมือน
เป็นเคร่ืองเล่นเทปท่ีกรอกลบัไปกลบัมาในหวั เม่ือนั้นเราก็จะเกิดความรู้สึกอบัอาย และในท่ีสุดเราก็จะ
เช่ือค าพดูเหล่านั้นและแสดงออกมาใหม้นักลายเป็นความจริง 

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัประการหน่ึงท่ีผมเคยไดย้นิเร่ืองของชายคนหน่ึงซ่ึงมีพี่ชาย พอ่แม่ของเขา
มกัจะพดูกบัเขาวา่ “ลูกรู้มั้ย พอ่กบัแม่คิดวา่ลูกจะเป็นลูกสาวคนเล็กของเรานะ” พวกเขาไม่เคยคิดไม่เคย
ฝันวา่ค าพดูของพวกเขาจะก่อใหเ้กิดผลท่ีเลวร้ายได ้ จนกระทัง่ชายหนุ่มคนน้ีต่อสู้กบัความอบัอายของ
เขาโดยการแปลงเพศของตวัเอง เขามีชีวิตอยูด่ว้ยความสับสนและเคยคิดฆ่าตวัตาย 

การปลดปล่อยความอบัอาย 

ขั้นตอนของการปลดปล่อยความอบัอายม ี4 ขั้นตอนด้วยกนั 

1. กลบัใจจากความไม่เช่ือของคุณ ความอบัอายเกิดข้ึนจากการหลงเช่ือค าโกหกเก่ียวกบัตวัคุณ
เองแทนท่ีจะเช่ือความจริงของพระเจา้ บาปพื้นฐานแห่งความไม่เช่ือน้ีอยูเ่บ้ืองหลงัความบาปทุกอยา่ง 
เราไม่เช่ือ เราเอาค าโกหกท่ีเราไดย้นิเขา้มาแทนท่ีความจริง เราไม่ไดฟ้ื้นจิตใจจิตวญิญาณของเราข้ึนใหม่ 
(เอเฟซสั 4:23-24) หรือเป็นเพราะเรายงัคงรับเอาค าโกหกของศตัรูและรับเขา้มาในจิตใจ เราไม่ตอ้ง
รับผดิชอบต่อความอบัอาย แต่เราตอ้งรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีเราท าเม่ือเราอบัอาย เรายอมรับความอบัอาย
หรือปลดปล่อยมนัออกไป 

การท างานอยา่งต่อเน่ืองของพระวญิญาณบริสุทธ์ิคือ การท าใหเ้ราตระหนกัวา่เราเป็นผูช้อบ
ธรรมเน่ืองจากพระเยซูคริสตส์ามารถเขา้หาพระเจา้ พระบิดาได ้ (ยอห์น 16:10) พระเยซูคริสตไ์ด้
กลายเป็นความชอบธรรมส าหรับเราแลว้ (2 โครินธ์ 1:30) เราตอ้งตระหนกัเหมือนท่ีเปาโลตระหนกัวา่
พฤติกรรมเน้ือหนงัของเราไม่ไดเ้ป็นของตวัจริงของเราในพระคริสต ์(โรม 6:11) เราตอ้งกลบัใจจากการ
ท่ีเราไม่เช่ือวา่พระเจา้ทรงจดัเตรียมและเปล่ียนแปลงสถานะของเราเรียบร้อยแลว้โดยทางพระเยซูคริสต ์

2. คืนความอบัอาย ความอบัอายท่ีไม่สมควรเป็นผลของส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเราซ่ึงไม่ไดก้ระท าเอง 
เราไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อส่ิงนั้น ดงันั้น เราตอ้งคืนความอบัอายสู่ตน้ตอของมนั ถา้เราไม่ไดคื้นความอบั
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อายสู่ตน้ตอของมนัความอบัอายนั้นมกัจะยอ้นกลบัมาหาคนในครอบครัวของเราเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ลูก ๆ ของเรา 

ความอบัอายท่ีไม่ถูกตอ้งทุกอยา่ง รวมทั้งความอบัอายท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่น
หน่ึงเป็นความอบัอายท่ีมาจากซาตาน ผูก้ล่าวโทษพี่นอ้งในพระคริสต ์(วิวรณ์ 12:10) อยา่งไรก็ตาม เจา้ผู ้
ครองโลกน้ีจะตอ้งถูกพิพากษา (ยอห์น 16:8-11) เรามีสิทธิอ านาจในองคพ์ระเยซูคริสตท่ี์จะโตแ้ยง้กบั
การกล่าวหาและค าโกหกน้ี 

ผมหนุนใจใหค้นท่ีมีความอบัอายคืนความอบัอายน้ีใหก้บัซาตานโดยการพดูตดัสัมพนัธ์เสียงดงั 
ผมบอกใหพ้วกเขาพดูค าสัญญากบัผูเ้ช่ือคนอ่ืนเช่น “ซาตาน ในนามของพระเยซูคริสตเ์จา้ ขา้ขอคืน
ความอบัอายท่ีเจา้น ามาใหข้า้ดว้ยค าพดู ดว้ยการใส่ความคิด และดว้ยการกระท า หรือดว้ยหนทางอ่ืน ๆ 
ขา้ปฏิเสธท่ีจะเช่ือค าโกหกหลอกลวงของเจา้ ท่ีเก่ียวกบัพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์ และส่ิงท่ี
พระองคต์รัสเก่ียวกบัขา้ในฐานะท่ีเป็นบุตรของพระองค ์ ขา้ขอรับความรักแห่งความจริงทางพระเยซู
คริสตโ์ดยทางฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขา้ขอท าลายงานของมารท่ีต่อตา้นขา้ และตดั
สัมพนัธ์วญิญาณแห่งการโกหกออกจากจิตใจและความคิดของขา้โดยพระนาม และพระโลหิตของพระ
เยซูคริสต”์ 

3. ปลดปล่อยผู้อืน่จากการวิพากษ์วจิารณ์ เราตอ้งให้อภยัและปลดปล่อยการวพิากษว์จิารณ์คน
อ่ืนอยา่งขมข่ืน คือคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอบัอายของเรา (มทัธิว 6:14, ฮีบรู 12:15) ถึงแมว้า่ความอบัอาย
จะผา่นมาทางคน ไม่วา่เขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเราสามารถใหอ้ภยัคนจากใจของเราโดยการมอง
สถานการณ์ผา่นทางวิญญาณของพระเจา้ เม่ือเราขอให้พระเจา้ช่วยในการปลดปล่อยน้ี เราอาจจะ
ประสบกบัความรู้สึกโศกเศร้าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในจิตใจของเราดว้ย คือความโศกเศร้าแห่งการ
สูญเสียพระสิริของพระเจา้ในแผน่ดินของพระองค ์ ความสูญเสียพระสิริของพระเจา้ในคนท่ีน าความอบั
อายมาให ้ และการสูญเสียพระสิริของพระเจา้ในชีวิตของเรา แต่โดยพระคุณของพระเจา้ท่ีทรงช่วยเรา 
เราจะรู้จกัการให้อภยัอยา่งแทจ้ริง ความรัก และสันติสุข แลว้เราจะรู้วา่พระบิดาในสวรรคจ์ะทรงกระท า
ใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จ เพื่อพระสิริของพระองค ์ รวมทั้งเพื่อความเป็นผูใ้หญ่ของเรา และ
ผลประโยชน์ของเราดว้ย (โรม 8:28) 

4. เรียนรู้ความจริงอกีคร้ัง ความคิดและความทรงจ าเก่า ๆ อาจจะกลบัมาหลอกลวง เราตอ้ง
เรียนรู้การต่อสู้ในสนามรบ ต่อสู้กบัลูกศรจากศตัรูท่ีชัว่ร้าย และในขณะเดียวกนั เราก็ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะ 
“จงเอาใจใส่ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน ไม่ใช่ส่ิงซ่ึงอยูท่ี่แผน่ดินโลก” (โคโลสี 3:2) การเรียนรู้ความจริงอีกคร้ัง
อาจจะใชเ้วลามาก พระวญิญาณบริสุทธ์ิน าผมใหจ้ดจ าขอ้พระธรรมส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเพื่อต่อสู้กบั
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การโกหกของมารการจดจ าพระวจนะน้ีเป็นการสวมอาวธุยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจา้ (เอเฟซสั 6:11) 
และการยนืต่อสู้ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระกิตติคุณ 

ปัจจัยอืน่ ๆ ในการปลดปล่อยความอบัอายกย็งัมี ซ่ึงกอ็ยู่ในกระบวนการกลบัสู่สภาพเดิม เมื่อ
เราปลดปล่อยความอบัอายของเราไปแล้ว เราก าลังอยู่ในฐานะทีต้่องโปร่งใสต่อพระพกัตร์พระเจ้าเพือ่
รับพระคุณของพระองค์ เหมือนท่ีเปโตรหนุนใจในพระธรรมของเขาวา่ “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจง
เตรียมตวัเตรียมใจของท่านไวใ้หดี้ และจงข่มใจตั้งความหวงัใหเ้ตม็เป่ียมในพระคุณ คือพระคุณซ่ึงจะ
ทรงโปรดประทานแก่ท่านเม่ือพระเยซูคริสตจ์ะทรงส าแดงพระองค”์ (1 เปโตร 1:13) 

เกีย่วกบัผู้เขยีน 

ดอน ครอสแลนด์ เป็นนกัเขียนใหก้บั บิล กอทธาร์ด ก่อนจะมาเป็นศิษยาภิบาลท่ีคริสตจกัร
แบบ๊ติสตไ์ฮดแ์ลนดว์าโก รัฐเทก็ซสั การรับใชข้องท่านท าใหค้ริสตจกัรเจริญเติบโตเป็นคริสตจกัรเซา
เทิร์น แบบ๊ติสต ์แบบคาริสเมติก ซ่ึงเป็นคริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

ดอนและเฮเลน (ภรรยา) ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูใ่นอินเดียแลนติก รัฐฟลอริดา ทั้งสองท าพนัธกิจ
รับใชท้างดา้นช่วยเหลือผูน้ าท่ีบาดเจบ็ (ลม้เหลวทางดา้นจิตใจ) 

“Dealing With Shame” by Don Crossland 
จากวารสาร Ministries Today ฉบบัเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 1990 
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