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ชีวติที่เกดิผล...คนทีม่ีพระพร 
ศจ.สมเกยีรติ  วรรณศรี 

การ “เกิดผลดี” ฝ่ายวญิญาณ หรือ การมี “ผลของชีวติ” ซ่ึงหมายถึงคุณลกัษณะชีวติของพระ
คริสต ์ ท่ีองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รงสร้างข้ึนใหม่ในเรา และเป็นอุปนิสัยท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ปรารถนาจะใหมี้อยูใ่นผูเ้ช่ือทุกคน ส่ิงน้ีมีความส าคญั และเป็น “ภาพลกัษณ์” ท่ีจะสะทอ้นออกไป ให้
คนอ่ืน ๆ ไดม้องเห็นพระคริสตท่ี์ทรงสถิตในเรา และเป็นทางเดียวท่ีท าใหค้นอ่ืนเขาเห็นวา่ “ตวัเรา” ได้
เขา้สนิทในพระเจา้ดว้ยหรือไม่? 

ขึน้อยู่กบัว่า...ใส่อะไรเข้าไป…!! 

บางคนมีค าถามวา่ ท าไมหนอ? คริสเตียนบางคนท่ีดูท่าทีแลว้เหมือนกบัวา่เขาเป็นคนท่ีร้อนรน 
ดูแลว้เขาน่าจะเขา้ท่า และเขาน่าจะเกิดผลดี แต่รอไปเป็นปี (บางทีอาจหลาย ๆ ปี) กไ็ม่มีผลใหเ้ห็นเอา
เสียเลย แต่กบัคนบางคนซ่ึงดู ๆ ไปแลว้ดูเหมือนวา่เขาจะเป็นคนท่ีเฉย ๆ เลยเป็นท่ีแปลกใจของหลาย ๆ 
คน เม่ือปรากฏวา่ เม่ือเขา้ไปใกลชิ้ดเขากลบัเป็นคนท่ีมีผลชีวติของพระคริสตท่ี์เห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัท่ีสุด 

เกดิอะไรขึน้กบัพวกเขาเหล่านี?้ และเร่ืองนีม้คีวามผดิพลาดอยู่ตรงไหน? 

พระเยซูคริสตเ์จา้ทรงตรัสวา่ “ตน้ไมดี้ยอ่มใหผ้ลดี ตน้ไมเ้ลว ยอ่มใหผ้ลเลว ตน้ไมดี้ จะเกิดผล
เลวไม่ได ้และตน้ไมเ้ลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได.้...” และทรงตรัสอีกในท านองเดียวกนัวา่ “คนดี ยอ่มเอาของ
ดีออกมาจากคลงัแห่งความดีในตวัของเขา คนชัว่ ก็เอาของชัว่ออกมาจากคลงัแห่งความชัว่ในตวัของเขา
....” (มทัธิว 7:17-18,12:35) 

นัน่หมายความวา่ ถา้จะเปรียบคนดัง่ตน้ไม ้ ท่ีจะใหผ้ลดี หรือ เลว อยา่งไรนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บั 
“สายพนัธ์ุ” และ “ราก” ของมนัเป็นส าคญั เช่นเดียวกนั คนแต่ละคนจะปรากฏผลวา่ ดี หรือ ชัว่ หรือไม่
นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัวา่ในแต่ละวนัคน ๆ นั้นไดใ้ส่อะไรเขา้ไปในชีวิตของตนเป็นส าคญั ดงัท่ีนกั
โปรแกรมเมอร์ไดบ้ญัญติัค าอภิธานศทัพ ์ ข้ึนมาใชก้บัระบบคอมพิวเตอร์ ค าหน่ึงวา่ GIGO ซ่ึงยอ่มาจาก
ค าวา่ garbage in, garbage out หมายความวา่เม่ือใส่ขยะเขา้ไปในระบบ ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะเป็นขยะ นัน่เอง 

เช่นเดียวกนั ถา้หากท่านอยากจะเป็นคริสเตียนท่ีออกผลท่ีดี ท่านตอ้งเร่ิมตน้ท่ี ยอมตายต่อบาป
ก่อน และตอ้งยอมรับเอาชีวติใหม่ท่ีประทานให้โดยพระเยซูคริสตแ์ลว้ชีวติท่านจึงจะเป็นคนสายพนัธ์
ใหม่ และจะใหผ้ลดี และท่ีส าคญัในแต่ละวนัท่านตอ้งรับการสร้างใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และ
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ตอ้งรู้จกัสรรหาส่ิงดี ๆ (ซ่ึงไม่มีอะไรดีไปกวา่พระคมัภีร์) ใส่เขา้ไปในความคิด แลว้ชีวติท่านจึงจะ 
“ผลิตผลท่ีดี” ออกมาใหเ้ห็นอยา่งแน่นอน 

ดงันั้น พี่นอ้งครับ พรุ่งน้ี ท่านจะมีผลดี หรือผลชัว่ มนัข้ึนอยูก่บัตวัท่านเองวา่... 
ท่านเลือกท่ีจะเป็นแบบไหน? 
และจะใส่อะไรเขา้ไปในชีวติ? 

ขึน้อยู่กบัว่า ....มองด้วยสายตาแบบไหน? 

กบัขอ้สงสัยท่ีวา่ ท าไมใครบางคนจึงเป็นคนท่ี “เกิดผลดี” และบางทีก็ “ไม่มีผล” เอาเลยนัน่ 
ท่านคงจะไดค้  าตอบกนัไปแลว้วา่ ใครจะ “ส าแดงผลชีวิต” ออกมาเป็นแบบไหนมนัข้ึนอยูก่บัวา่ แต่ละ
นั้นเขาใส่อะไรเขา้ไปในชีวติเขาในแต่ละวนันัน่เอง แต่อยา่งไรก็ตาม ปัญหาของพี่นอ้งบางคนท่ีเรามอง
หาผลแลว้ดูเหมือนวา่จะ “ไม่เขา้ท่า” และบา้งสรุปวา่ “ไม่ไดเ้ร่ือง” นั้น ผมคิดวา่ บางคร้ัง บางที ปัญหา
ของเร่ืองน้ีไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัเขานั้นทุกคร้ังไป ปัญหาใหม่ (หลายคร้ัง) อยูท่ี่ตวัเราท่ีมองเขาคนนั้นดว้ยสายตา
ท่ี “ไม่เขา้ท่า” และดว้ยทศันคติท่ี “ไม่ไดเ้ร่ือง” เองต่างหาก!! 

ความผดิพลาดเร่ืองน้ีอยูท่ี่ไหน? 
ท าไม (บางคน) จึงเป็นแบบนั้นดว้ยเล่า? 
พระคมัภีร์มีสอนไวว้า่ “ถา้จบัผดิใครได ้ในฐานะท่ีท่านเป็นคนเติบโตแลว้ในฝ่ายวิญญาณ ท่าน

จงช่วยเขาดว้ยความเห็นใจ เพื่อใหก้ลบัตั้งตวัใหม่” (กาลาเทีย.6:1) แต่บางที บางเร่ืองของใครบางคน แม้
จะไม่เคยจบัไดค้ามือ อาจไม่เคยไดม้องเห็นดว้ยตา เพียงแค่ไดย้นิคนอ่ืนเขาพูดต่อ ๆ กนัมา และดว้ย
ความท่ีเป็นคนมีใจท่ีไม่เขา้ท่า (เป็นทุนเดิม) เราก็น าเอาเร่ืองของคน ๆ นั้นไปป่าวร้อง กระจายข่าวต่อ
ในทนัที ทั้ง ๆ ท่ีไม่รู้ดว้ยซ ้ าไปเลยวา่ เร่ืองท่ีไดย้นิเขาวา่มานั้นมนัจะจริงหรือเทจ็แค่ไหน?? 

ในคริสตจกัรและชุมชนคนของพระเจา้ ถา้ขืนปล่อยเป็นกนัแบบน้ีอีกต่อไป ก็คงไดเ้ห็นความ
ป่ันป่วนและวุน่วายแน่ ๆ และท่ีย  ่าแยท่ี่สุดก็คือพวกเรากนัเองนัน่แหละ เพราะนอกจากจะแสดงใหเ้ห็น
วา่ เป็นคนท่ีมีความคิดจิตใจท่ี “ไม่เขา้ท่า” แลว้ ยงัเป็นคนท่ี “ไม่เติบโต” อีกต่างหาก!! 

เพราะในทนัทีท่ีเรามองคนอ่ืน ผา่นแวน่ (กรอบความคิด – ทศันคติในใจ) ของการจบัผดิ และ
ถา้ความคิดเราเอาแต่จดจอ้ง แต่ “ความอ่อนดว้ย” และ “ขอ้ผดิพลาด” ของกนัและกนั นัน่ก็เท่ากบัวา่ เรา
ไดเ้ร่ิมตน้จะท าใหข้อ้ดีของอีกฝ่าย (ซ่ึงเป็นพี่นอ้งร่วมในพระกาย) ดูไร้ความหมายและดอ้ยค่าลงไปแลว้ 
ยงัจะท าให ้ “ความอ่อนดอ้ย” และ “ขอ้บกพร่อง” ของเขาเด่นชดัข้ึนอีกต่างหาก ดงันั้น หลายต่อหลาย
คร้ังท่ี “ผลดี” ของพี่นอ้งท่ีเราบอกต่อ ๆ กนัไปวา่มองไม่เห็น ไม่ไดเ้ป็นเพราะวา่ เขาไม่มีแต่มนัอยูท่ี่ 
“สายตา” และ “หวัใจ” ท่ีไม่เขา้ท่าของเรานัน่เอง วา่ไหม? 
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ต้องคดิแล้วว่า... จะแก้ปัญหาแบบไหน? 

พระเยซูคริสตท์รงตรัสวา่ “อยา่กล่าวโทษเขา...เพื่อพระเจา้จะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน ...” และยงั
ทรงตรัสอีกดว้ยวา่ “เหตุไฉนท่านมองดูผลท่ีในตาพี่นอ้งของท่านแต่ไมท้ั้งท่อน อยูใ่นตาของท่าน ท่านก็
ไม่รู้สึก” (มทัธิว 7:1-5) นัน่เป็นเพราะวา่ พระเยซูคริสตท์รงเล็งเห็นแลว้วา่มนุษย ์ มกัจะมีปัญหาในการ
มองขอ้ผิดพลาดทั้งของ “ตวัเอง” และ “คนอ่ืน” เอามาก ๆ ดว้ยทรงเห็นวา่ การจบัผดิ การต าหนิติเตียน 
ไม่ไดช่้วยใหใ้ครดีข้ึนแลว้ ยงัจะท าใหค้นท่ีไดรั้บการติเตียนนั้นหมดก าลงัใจอีกดว้ย 

และนอกจากน้ี พระองคไ์ม่ทรงเห็นดว้ยกบัคนท่ีชอบ “จุน้จา้น” กบัชีวติของคนอ่ืน ๆ ท่ีคอย
สืบเสาะคน้หา แคะ คุย้ เข่ีย เพื่อจะหยบิเอาส่ิงเล็ก ๆ (ข้ีผง) ของคนอ่ืนออก แต่ที “บาปของตวั” ท่ีเก็บ
ซ่อนไวอ้ยา่งเตม็ ๆ กลบัท าเป็นมองไม่เห็น ไม่กลบัใจ และไม่จดัการแกไ้ข แต่เท่ียวยุง่กบับาปเล็กนอ้ย
คนอ่ืน ดงันั้นจึงทรงเรียกคนแบบน้ีวา่เป็นพวกท่ี “หนา้ซ่ือใจคด” 

นานมาแลว้ผมเคยไดอ่้านค ากลอน (โคลงสุภาพ) ท่ีมีคนเขียนถึงคนมีพฤติกรรมแบบน้ีเอาไว้
อยา่งน่าคิดวา่ 

โทษผูอ่ื้น เพี้ยง เมด็งา 
ปองติฉิน นินทา ห่อนเวน้ 
โทษตน  เท่าภูผา หนกัอ้ึง 
ปองปิด  คิดซ่อนเร้น เร่ืองร้าย  หายสูญ 
 (ค าวา่ ห่อน=ไม่) 
อคัรทูตแห่งคริสตจกัร (ยคุแรก) ไดส้อนไวว้า่ “แต่ละคนจงส ารวจการกระท าของตนเอง แลว้

จึงจะมีอะไรอวดไดใ้นตวัเองโดยไม่ตอ้งเปรียบกบัผูอ่ื้น เพราะวา่แต่ละคนตอ้งรับภาระของตวัเอง” (กา
ลาเทีย 6:4-5) 

นัน่หมายความวา่ คริสเตียนแต่ละคนควรจะส ารวจ ตรวจตราดูชีวติตวัเองใหถ่ี้ถว้น และ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของตวัเองให้ดี 

และท่ีส าคญัจะตอ้งมุ่งมัน่กระท าแต่ส่ิงท่ีดีเพื่อชีวิตจะมี “ผลอนัดี” ออกไป ตอ้งฝึกฝนตวัเองให้
ท าความดีโดยไม่ตอ้งรอใคร ไม่ตอ้งเอาตวัเองหรือส่ิงท่ีไดท้  าไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนเขา และท่ีส าคญั 
ท่านตอ้ง “ไม่เฝ้าจบัผดิ” หรือ “คิดกล่าวโทษ” ใคร ๆ ท่านตอ้งไม่ลืมวา่พระคมัภีร์ไดก้ าชบัเร่ืองน้ีเอาไว้
วา่ “ท่านเป็นใคร จึงกล่าวโทษบ่าวของคนอ่ืน ? บ่าวคนนั้นจะตั้งมัน่หรือจะล่มจมก็สุดแลว้แแต่นายของ
เขา และเขาจะตั้งมัน่แน่นอน เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสามารถใหเ้ขาตั้งมัน่ได”้ (โรม 14:4) ดงันั้น 
ท่านตอ้งคิดใหดี้ ๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใครเขา และท่านตอ้งเขา้ใจไวด้ว้ยวา่ใครเขาท่ีจะ “เกิดผล” และ “มี
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พระพร” หรือไม่นั้นเป็นเร่ืองของเขากบัพระเจา้คริสเตียนแต่ละคนตอ้งรับภาระของตน ๆ และตอ้งท า
ใหดี้ท่ีสุด 

ท่านตอ้งหยดุตวัเองท่ีจะมองคนอ่ืนหรือตวัเอง ดว้ยสายตาท่ีไม่เขา้ท่าไดแ้ลว้ เพราะวา่แทท่ี้จริง
แลว้ “เราเป็นฝีพระหตัถข์องพระองคท่ี์ทรงสร้างข้ึนในพระเยซูคริสตเ์พื่อใหท้  าการดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพระ
เจา้ทรงจดัเตรียมไวก่้อนแลว้เพื่อใหเ้ราด าเนินตาม” (เอเฟซสั 2:10) และยงัมีกล่าวไวอี้กดว้ยวา่ “พระเจา้
ทรงช่วยคนท่ีรักพระองคใ์ห้เกิดผลอนัดีในทุกส่ิง คือคนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงเรียกตามพระประสงค์
ของพระองค”์ (โรม 8:28) ถา้รักพระเจา้ดว้ยความเตม็ใจท่านไม่ตอ้งกลวัเลยวา่ จะเกิดผลและมีพระพร
หรือไม่!! 

คริสเตียนท่ีดี จะตอ้งไม่คุยโม ้ตอ้งไม่โออ้วดเม่ือเห็นวา่ตนเองนั้น ท าไดแ้ละมีดีกวา่ใคร ๆ และ
จะตอ้งไม่ตอ้งเจบ็ปวด เจบ็ใจ หรือ ริษยาใคร ๆ เม่ือเห็นวา่เขาท าไดแ้ละดีกวา่ตวัเราเอง ถา้ท่านท าได้
อยา่งน้ี นอกจากจะเป็นการท าตามน ้าพระทยัแลว้ ยงัจะส่งผลท าใหใ้จเป็นสุขอีกดว้ย ...ท าเลยไหม??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 57 ฉบบัท่ี 309 มีนาคม – เมษายน 

2006, หนา้ 18-20. 


