
อาภรณของคริสเตียน 

(โคโลสี 3: 12-17) 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

เม่ือเปาโลเขียนจดหมายฝากมาถึงตอนน้ีทานสอนใหคริสเตียนสวมส่ิงใหม คือสวมอาภรณท่ี
เหมาะแกคนท่ีเปนของพระเจาแลว เหมาะแกคนท่ีบริสุทธ์ิแลวและเหมาะแกคนท่ีมีชีวิตใหมแลวภาษา
ภาพท่ีเปาโลใชเกี่ยวกับการปลดโลกียวิสัย (3:1-11) และการสวมส่ิงใหมนี้ (3:12-17) เปนภาพท่ีทาน
เห็นจากการบัพติสมาดวยน้าํในสมัยแรก 

กลาวคือในสมัยกอน เวลาคริสเตียนใหมจะเขาพิธีบัพติศมาดวยน้ํา พวกเขาจะตองถอดเส้ือคลุม
เกาออกกอนรับบัพติศมา และเม่ือพิธีเสร็จแลวจึงใสเส้ือผาชุดใหม เปาโลเขียนพระธรรมตอนนีจ้ากภาพ
การถอดเส้ือคลุมท้ิงและสวมเส้ือผาใหมของคนท่ีรับศีลฯ แลว เม่ือคริสเตียนใหมไดทําอยางนัน้แลว 
ทานจึงขอรองใหคริสเตียนพวกน้ีทําแบบเดยีวกันแตเปนทางดานคุณธรรม และจิตวิญญาณใน
ชีวิตประจําวัน ทานจึงเขียนโคโลสี 3: 12-17 แตขอใหเราดู โคโลสี 3:12-13 กอน 

“เหตุฉะนัน้ในฐานะท่ีเปนพวกท่ีพระเจาทรงเลือกไว เปนพวกที่บริสุทธ์ิและเปนพวกท่ีทรงรัก 
จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถอม ใจออนสุภาพ ใจอดทนไวนาน จงผอนหนกัผอนเบาซ่ึงกันและกัน
และถาแมวาผูใดมีเร่ืองราวตอกันก็จงยกโทษใหกันและกัน องคพระผูเปนเจาไดทรงโปรดยกโทษให
ทานฉันใด ทานจงกระทําอยางนั้นเหมือนกนั” โคโลสี 3:12-13 

เม่ือใครอานมาถึงตรงนี้แลวทําใหตองคิดวา คนเราเม่ือไดดํารงตําแหนงอะไรใหม กจ็ําตองแตง
ตัวอยางใหมใหถูกตอง เหมาะสมแกตําแหนงและแกกาละเทศะ เราคงเคยถูกเชิญไปในงานแลวพบวา 
เราแตงตัวไมเหมือนใครเลย เชนคนในงานแตงสูทหมด แตเราแตงธรรมดา หรือทุกคนแตงธรรมดา
หมดแตเรากลับแตงสูทอยูคนเดียว เม่ือผมเดินทางไป USA ป 1970 เปนคร้ังแรกในชีวิต ผมและเพื่อนก็
ไปเชา Boarding House พักอาศัย พอถึงเวลารับประทานอาหารเย็น ผมก็ประแปงใสกางเกงแพรลงมา
หองอาหาร แตเราพบวา ทุกคนใสสูทหมด เม่ือเรามาอยูในวัฒนธรรมใหม เราตองแตงตัวใหเหมาะสม 
ในทํานองเดียวกัน เม่ือเราเปนคริสเตียน เราก็ตองสวมอาภรณทางคุณธรรมใหมดวย อาภรณเหลานี้คือ
ชีวิตของพระเยซูนั่นเอง 
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ในชีวิตคริสเตียนนัน้ เราตองแตงกายใหเหมาะสมแกลักษณะชีวติใหมของเรา เพราะ
สถานะภาพของเราถูกเปล่ียนไป คือเปนพวกที่บริสุทธ์ิ เปนพวกที่พระเจาทรงรัก คือเปนชีวิตท่ี
คลายคลึงกับชีวิตของพระเยซูท่ีฟนจากความตาย เราจึงตองแตงกายฝายวิญญาณดวยอาภรณท่ีเหมาะสม
แกสถานภาพใหมของเรา อาภรณในขอ 12 และ 13 คือ อาภรณท่ีเราตองสวมใหมแมเราจะทราบวา
เส้ือผาท่ีเราสวมน้ันไมไดทําใหเราดหีรือเลวลงก็ตาม แตกระน้ันมันกช็วยสะทอนลักษณะของคนท่ีได
สวมบางไมมากก็นอย ถาเราไดสวมอาภรณฝายคุณธรรมเหลานี้แลวมันจะบอกไดวา เราเปนพวกที่มี
ชีวิตใหมและพวกท่ีบริสุทธ์ิ 

อาภรณท่ีเหมาะแกคริสเตียนคืออะไร เทาท่ีผมไดสังเกตคุณธรรมแตละขอท่ีปรากฏในโคโลสี 
3:12-17 มักเล็งถึงความออนนอม ถอมสุภาพหมดทกุขอ แตกย็ังมีพระคัมภีรอีกตอนหน่ึงท่ีสอนคริส
เตียนใหสวมอาภรณท่ีตองตอสู คือสวมยุทธภัณฑท้ังชุดของพระเจา (เอเฟซัส 6) อาภรณพวกนี้ไดแก 
ทับทรวงและหมวกเหล็กและอ่ืน ๆ อีกมากซ่ึงเปนของหนัก ๆ และแข็ง ๆ ท้ังนั้น เพราะตองสูกบัศัตรู
ฝายวิญญาณ แต โคโลสี 3:12-17 สอนใหเราสวมอาภรณท่ีจะปฏิบัตติัวตอพี่นองคริสเตียน ส่ิงเหลานี้
เปนคุณสมบัตขิองพระเยซู และคนท่ีจะเดนิไปกับพระองคอาภรณท้ัง 2 ชนิดจึงตางกัน อันหนึ่งใชกับ
ศัตรู อีกอันหนึ่งใชกับคริสเตียนดวยกัน 

ประการแรก จงสวมใจเมตตา (Compassion) หรือสวมความเมตตา หรือใจสงสาร อาภรณนี้
หมายถึงใจที่เขาใจความทุกขของผูอ่ืน คือใจท่ีชักนําใหเรารูสึกถึงความรูสึกของคนอ่ืนได ใจเมตตาใจ
สงสารจะมีลักษณะเปนแบบนี้ใจท่ีสงสารคนท่ีสูทนชีวิต เวลาเราเดินสวนกับคนใกลชิดทุกวัน แตเรา
อาจไมมีทางรูวาพี่นองของเราสูทนชีวิตทุก ๆ วันในเร่ืองหนัก ๆ แคไหนเพียงไร ถาเราขาดใจเมตตา
สงสารเสียแลวเราจะขาดความสามารถในการเขาไปในใจคน หรือซับความรูสึกในใจพ่ีนอง อาภรณนี้
ทําใหเรานําใจของเราไปวางใกล ๆ ใจคนท่ีหนกัและมใีจชอกชํ้าไดสําเร็จเพื่อวาเราจะรับรูและซึมซับ
ความทุกขของคนอ่ืนได คุณธรรมขอนี้ไมคอยเปนท่ีนิยมนกัในสมัยกรีกโบราณ คนกรีกมกัคิดวา
คุณธรรมขอนี้เปนคุณสมบัตขิองคนออนแอ นักรบกรีกโบราณสมัยกอนพระเยซูจะมาจะมีลักษณะ
โหดราย กกัขฬะ หรือภาษาชาวบานเรียกวา “อยางหนา” กลาวคือเปนคนท่ีไมแสดงความรูสึกใด ๆ และ
ไมสนใจใยดีคน สีหนาจะมีอาการนิ่งเฉย คนประเภทนีค้นกรีกเขาถือวาเปนวีรบุรุษ ในสมัยนั้นทุกคน
นิยมชมชอบคนท่ีมีลักษณะชีวิตแบบนี้ แตเปาโลสอนวาคนท่ีจะเดนิไปกับพระเยซูตองไมเปนอยางนั้น 
เขาตองสวมคุณธรรมใหมคือ อาภรณอันใหมเขาตองเปนคนท่ีมีเมตตาไมตรี ครูของผมสอนวา “คนท่ี
ขาดใจเมตตา เปนคนไมเต็มคน และหากเปนคริสเตียนก็อาจเปนคริสเตียนไมเต็มตัว” เม่ือเราเห็นคนท่ีมี
ความทุกขเราตองมีใจแบบนี้ คือเปนใจท่ีมีอาภรณเปนความเมตตาสงสาร วาไปแลว ใจเชนนีเ้ปนใจของ
พระเยซูนัน่เอง 
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ประการท่ีสอง คริสเตียนตองสวมอาภรณ ท่ีเรียกวาใจปรานี (Kindness) คํานี้มาจากรากศัพทวา 
Kin เปนภาษา Anglo – Saxon คือจิตใจท่ีรูสึกเหมือนกบัรูสึกกับคนในครอบครัวเดยีวกัน มันเปนเร่ืองท่ี
มากกวาความรูสึกที่เกิดจากหนาท่ีท่ีตองทําเพราะเปนคนในครอบครัวเดียวกัน คนท่ีทําเพราะสํานึกใน
หนาท่ีกด็ีอยู แตอาจจะไมเกีย่วกับความรูสึกเชน ใจปรานเีลยก็เปนได คนท่ีเห็นเราทํางานจริงจัง อาจไม
เห็นเราเปนคนปรานีก็ได เราอาจเปนคนทํางานเกง ทํางานดี ทํางานจริง แตเราอาจไมมีใจปรานกีไ็ด 
อาภรณใหประกายทางคุณธรรมมากกวา มันเปนตัวขับดันใหเกดิผลงานท่ีปรานีท้ังปวง ความปรานีท่ี
แสดงออกโดยการงานตาง ๆ นี้สะทอนใหเห็นจิตใจท่ีคอยคิดท่ีจะชวยเหลือ ปดเปาความทุกขใหคนอ่ืน
และทําใหคนท่ีมีความทุกขกลายเปนคนท่ีมีความสุข และการปดเปานั้นทําอยางถูกตองเหมาะสมเสมอ
ไป แตขอใหเราดูอีกมุมหนึง่ กลาวคือ คนปรานี ไมใชคนท่ีจะใหทุกอยางแกคนท่ีอยากไดเสมอไป คน
ปรานีอาจจะตองใหอะไรบางอยางแกคนท่ีไมอยากรับส่ิงนั้นก็ได บางทีคนปรานีอาจถูกมองวาเปนคน
โหดก็ได เพราะเราไปใหส่ิงท่ีคนรับเขาไมอยากได เราบังคับใหคนตองรับเพื่อประโยชนของเขาเอง 
ตัวอยาง เชน ศัลยแพทยอาจจะทําใหคนปวยเจ็บแผล ไมใชเพราะแพทยชอบทําใหคนปวยเจ็บ แตแพทย
มีความสุขท่ีจะเหน็ผูปวยหายสบายดี หลังความเจ็บปวดตางหาก แตศัลยแพทยอาจตองทําใหคนปวย
เจ็บปวดบางกอนท่ีจะหายโรค คริสเตียนไมควรเปนคนโหด แตไมควรสงสารคนท่ีสงสารตัวเองอยูเร่ือย 
ๆ คนท่ีมีความปรานีอาจจะตองแสดงความปรานีแกคนท่ีสงสารตัวเอง โดยวิธีท่ีทําใหเจ็บปวดก็ได คือ 
เราจะไมใหตามท่ีเขาอยากได แตคนปรานีจะใหตามท่ีคนนั้นตองการจริง ๆ คนปรานีตองเปนคนมี
ปญญา และความรอบรูดวยเหมือนกนั จะปรานีเร่ือยไปก็คงไมถูก 

ประการท่ีสาม คริสเตียนตองสวมอาภรณท่ีเรียกวา “ใจถอม” ซ่ึงตรงขามกับ “อวดตัว” ถอมใจ
เปนคุณธรรมของมนุษยมาชานาน ปรากฏในพระคัมภรีเดิม เชน พระธรรมมีคาหสอนวา “ใหเราเดิน
ดวยความถอมใจ ตอพระพักตรพระเจา” ในภาษากรีกปจจุบัน คือ ภาษากรีกท่ีใชงานในชีวิตประจําวนั 
ไมใชกรีกในพระคัมภีรเราจะไมพบคําวา “ใจถอม” คนกรีกโบราณกไ็มนิยมคนท่ีมีใจถอม เขาถือวาเปน
คนไมสูคน ถือวาเปนคนออนแอไปเลยตอนผมเปนเดก็ ๆ เวลาผมมีขันติ เวลาเพื่อนแกลง ผมหรือเพื่อน
ทาชกในสมัยเด็ก ๆ ผมจะมาฟองพอ แตพอผมไมชอบความขันติ หรือ “ใจถอม” ของผม พอผมเห็นผม
เปน “คนหนาตัวเมีย” พอมักไลใหผมไปสูกับเขา มีคนจํานวนมากคิดแบบนี้ มีคนเขาใจผิดมาก 
ความหมายของคําวา ใจถอม หมายถึงใจท่ีไมคิดหยิ่งผยอง ใจถอม ไมใชใจต่ํา หรือรูสึกตํ่า แตพระเยซู
ยกยองคนใจถอม พระเยซูจะยกคนใจถอมใหสูง มีบางคนที่ภูมิใจท่ีตัวเองเปนคนใจถอม อันนี้กไ็มใชอีก 
“ใจถอม” ไมใชการดูถูกตัวเองไมใชการประเมินตัวใหต่าํ ๆ หรือผิด ๆ แตเปนการประเมินท่ีถูกตองแลว 
คนบางคนรูตัววาเกงและทําได แตเขาเงียบ ๆ ไมอวดตัว เขามีพลังท่ีจะยดึไมใหตัวเองอวดตัวเอง 
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ประการท่ีส่ี เปนอาภรณท่ีสําคัญมากคือ “ใจออนสุภาพ” เชน เศฟนยาห 2:3 กลาววา “ทุกคนท่ี
ใจถอมในแผนดินนี ้คือผูท่ีกระทําตามพระบัญชาของพระองค จงแสวงหาพระเจา จงแสวงหาความชอบ
ธรรม แสวงหาความถอมใจ ชะรอยเจาจะไดรับการกําบังในวนัแหงพระพิโรธของพระเจา” 

คุณสมบัติอันนี้มีความหมายวา “ออนสุภาพ” ท่ีภาษาองักฤษใชคําวา “Meekness” กลาวคือมี
พลังอึดในความออนนั้น เชน เราพบวา โมเสสเปนคนออนสุภาพมาก เขาเปนคนนาํพระบัญญัติมาจาก
พระเจาก็จริง แตเปนคนออนสุภาพดวย Franklin Delano Roosevelt กลาววา “ผมไมชอบคนออนสุภาพ
ไปเร่ือย ๆ” ทานสับสนระหวาง “ใจออนสุภาพ” (Meekness) กับ “ใจออนแอ” (weakness) ใจออนสุภาพ
ไมใชใจออนแอ คนท่ีแกรงท่ีสุดในโลกเปนคนท่ีมีใจออนสุภาพ เชน พระเยซูตรัสวา 

“เราสุภาพออนนอม” ใจออนสุภาพบางทีไมใชเร่ืองกลาหรือไมกลา แตเปนการแสดงความ
แกรงออกมาดวยความออนสุภาพ 

ประการท่ีหา คือ ใจอดทนไวนาน หรือ “อดทน” นั่นเอง การมีความอดทนตอคนอ่ืนหมายถึง
การมีพลังท่ีจะอดทนกับคนตาง ๆไดอยางดี เชน คนท่ียั่วเราเสมอคนท่ีกวนเราเสมอ คนท่ีไมรูเร่ืองอยู
เสมอ คนท่ีขาดสามัญสํานึก คนท่ีเฉ่ิมเสมอ คนท่ีเชยเสมอ คนท่ีตรงขามกับเราเสมอคนท่ีทําอะไรชา
เสมอ ในขณะที่เราเปนคนท่ีทําอะไรเร็ว เชน คนท่ีจะเลือกซ้ือถานไฟฉายกอนเดียว ผาเมตรเดียว เข็มขัด
เสนเดียว ใชเวลาเลือกอยางละ 1 ช่ัวโมง เปนตน 

คนบางมีนิสัยสวนเส้ียนเราเร่ือย ๆ ทําใหเราตองอดทนมากกับคนบางคน มีเร่ืองปรําปราเลาวา 
วันหนึ่งมีคนสองคนมาหาอับราฮัมในเตนท อับราฮัมกช็วนนมัสการพระเจาแตพอสองคนน้ันลังเลและ
อิดเอ้ือน ในท่ีสุดอับราฮัมก็มาคนพบวา ชาย 2 คนนั้นนมัสการพระเจาแหงเพลิงอับราฮัมจึงไลคนท้ัง
สองออกไปจากเต็นทดวยความโมโห พระเจาก็มาหาอับราฮัม ตรัสวา “เราเองอดทนกับคนสองคนนี้ท่ี
ไมไดนมัสการเราถึง 70 ป แลว เจาจะอดทนสักคืนเดยีวไมไดหรือ” อันนี้สอนเราเร่ืองความอดทนกับ
คนท่ีไมเหมือนเรา 

อีกเร่ืองหนึ่ง มีสามีภริยารักกันมากคูหนึ่ง แตสามีทนนสัิยภริยาไมไดอยูขอหนึ่งคือ เม่ือเขาเปด
ตูเย็นจะหยิบถาดน้ําแข็ง สามีจะพบวามีแตถาดเปลา ๆ ภริยาแกะเอาไปใชแตไมไดเติมน้ําไวเหมือนเดิม 
แตตอมาสามีกม็าคิดวา ภริยาทําดีมากมายในชีวิตของเรา ทําไมเราจะทนกับแคเร่ืองนี้ไมได เปนการ
อัศจรรยมากเพียงใดท่ีพระเจาก็ยังอดทนกับเราในเร่ืองตาง ๆ เสมอ และถาเราจะเปนเหมือนพระองค
แลวเราตองสวมอาภรณแหงการอดทนตอคนอ่ืน ในขอ 13 พระคําสอนใหเราอดทนซ่ึงกันและกัน 
(Tolerant และ/ or Forebear) 

ประการท่ีหก คือ จงยกโทษเหมือนพระเยซูยกโทษ การอธิษฐานตามอยางพระเยซูนัน้เปนเร่ือง
งายเชน “ขอทรงโปรดยกโทษขาพระองค เหมือนดังท่ีขาพระองคยกโทษคนที่ทําผิดตอขาพระองค” ครู
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ผมเคยสอนวา “ถาใครอธิษฐานคํานี้ แลวไมยอมยกโทษคนอื่นเหมือนดังคําอธิษฐาน เขาจะขาดพร และ
พระเจาไมทรงโปรดแน” ทุกคร้ังท่ีเราอธิษฐาน เราขอใหพระเจายกโทษใหเรา แตเราไมมีสิทธ์ิท่ีจะ
ไดรับการยกโทษ ถาเรายังไมยกโทษแกคนอ่ืน ยอรจ เฮอรเบิรต พูดไววา “คนท่ีไมยอมยกโทษแกคนอ่ืน 
คือคนท่ีทําลายสะพานท่ีตนจะตองขามไป” แตเราไมเพยีงแตยกโทษเฉย ๆ แตตองเรียนรูท่ีจะยกโทษ
เหมือนพระเยซูดวย 

เราคงจําคําถามของเปโตรได มีอยูคร้ังหนึง่ เขาถามพระเยซูวา เขาจะตองยกโทษใหแกคนท่ีทํา
ผิดกับเขากี่คร้ัง 7 คร้ังพอหรือไม ทานทราบไหมครับวา ทําไมเขาถามคําถามดังกลาว เพราะตอนท่ีเป
โตรพูด เขาคิดวาใจของเขากวางขวางมากพอตามวัฒนธรรมยิวแลว เพราะรับบี (อาจารย) ของคนยิว
สอนวา ยกโทษคน 3 คร้ังกเ็พียงพอแลว ถายกโทษ 7 คร้ัง นี้ถือวามากเกินพอ แตพระเยซูไมสนใจตัวเลข
หรือคณิตศาสตรของเปโตร พระองคสอนวา เราตองเต็มใจท่ีจะยกโทษใหแกคนท่ีทําผิดตอเราโดยไมมี
ขีดจํากัดนั้นคือ 7 x 70 คร้ัง 

ประการท่ีเจ็ด คือ จงสวมความรักทับส่ิงเหลานี้ท้ังหมด เพราะวาความรักยอมผูกพันทุกส่ิงไว
ใหถึงซ่ึงความสมบูรณ (v14) คนเอเชียนัน้มักจะรัดเอว หรือคาดเส้ือผาของตัวดวยผา หรือดวยเข็มขัด 
หรือดวยสายรัดบางอยาง เพื่อใหเส้ือผาท้ังหมดยดึโยงกับตัวอยางม่ันคงซ่ึงคงจะสะดวกในการทํางาน 
เปาโลเวลาเขียนเร่ืองนี้ก็มีภาพนี้ในความคิดอยูดวย อาภรณทุกชนดิท่ีเราสวมใสทางจิตวิญญาณก็เชนกัน 
จะถูกโยงใยและสัมพันธกันหมดทุกช้ินดวยอาภรณความรัก ฟลิปแปลตรงนี้วา ความรักคือโซทองของ
ความดีและคุณธรรมของคริสเตียนท้ังปวง ถาเรามีอาภรณเหลานี้ท้ังหมด แตไมมีความรักเราก็เปนคน
ไมสมบูรณ และบางทีอาจบกพรองเสียดวยซํ้าไป 

ถาเราขาดอาภรณท่ีเปนความรัก อาภรณทุกช้ินท่ีสวมไปแลวจะไมกระชับ เชน ถาเรามีความ
ปรานีเฉย ๆ โดยไมมีความรัก ความปรานีนั้นอาจเปนความปรานีท่ีเกิดจากความสงสารเฉย ๆ คือเปน
เร่ืองทางอารมณก็ได แตความรักจะแปรอารมณเปนพฤตกิรรมแหงความดีและความเมตตาสงสาร แตถา
ไรความรักอาจเปนแตน้ําตาไหลซึมเพราะสงสาร แตความรักทําใหมือของคนท่ีรองไหเปนมือท่ีหยบิยื่น
ให ความเมตตาอาจเปนแคความรูสึกแตความรักจะแปลความรูสึกใหกลาแสดงออก เราอาจมีความ
กรุณาตอคนบางกลุม แตความรักทําใหเรากรุณาคนท่ัวไปหมด และไมใชถูกจํากดัอยูในกลุมของเรา 
พวกของเรา ความรักจะทําใหอาภรณทุกชนิดกระชับกบัชีวิตของคริสเตียนและทําใหชีวติคริสเตียนถึง
ซ่ึงความสมบูรณเพราะ 1 โครินธ 13 สอนวาส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ “ความรัก” 

ประการท่ีแปด ใหสังเกตดูขอ 15 ตอไป “จงใหสันติสุขของพระคริสตครองจิตใจของทาน พระ
เจาทรงเรียกทานไวใหเปนกายเดยีวดวย เพื่อสันติสุขนั้น และทานจงมีใจกตัญู” คําท่ีนาสนใจคือ 
“ครอง” หมายความวา จงใหสันตสุิขทําหนาท่ีเปนผูตัดสินชีวติเราเปาโลใชภาพการแขงขันกีฬาใน
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สนามท่ีมีผูตัดสินเปนผูประกาศ ผลการตัดสินซ่ึงถือวาเปนการช้ีขาดคร้ังสุดทาย การแขงขันเทนนสิวิม
เบอรดัน ซ่ึงกาํลังชิงชัยก็เชนกันเราจะเหน็กรรมการขานตอนท่ีลูกเทนนิสออกนอกเสนวา “OUT” นั่น
คือการช้ีขาด สันติสุขของพระเจา เปนตัวตัดสินช้ีขาดได กลาวคือ ถาชีวิตเรามีปญหา มีการขัดแยงเรา
ตองใชสันติสุขเปนตัวช้ีขาดในจิตใจของเราวาถูกหรือผิดประการใด ในการตัดสินใจทําอะไร มีใครใน
ท่ีนี้ปรารถนาจะตัดสินทําอะไรสักอยางหนึง่ไหม ถาเราเกิดไมมีสันตสุิขในจิตใจแลวเราคงพอจะรูวาผู
ตัดสินกําลังบอกอะไรแกเราในเร่ืองนั้น ๆ 

คําอีกคําหนึ่งท่ีนาสนใจคือ “สันติสุข” มีคนพ้ืนเมืองเผาหนึ่งในไลบีเรีย แปลคํานีว้า “จิตใจท่ีได
นั่งพัก”และอีกเผาหนึ่งในแม็กซิโกแปลคําสันติสุขวา “จิตใจท่ีถูกประดับและตกแตงไวอยางสวยงาม” 
บางทีในเชานี ้ อาจมีเร่ืองบางเร่ืองในชีวิตของพวกเรา ท่ีเราอาจตองตัดสินใจทําอะไรบางอยาง เชนเรา
อาจมีปญหาท่ีเราไมรูวาจะทําประการใด บางคนมีเร่ืองเดือดรอนใจเกิดข้ึน 

ผมอยากจะถามวา จติใจของเราถูกประดบัและตกแตงไวอยางสวยงามหรือไม ผมอยากถามวา 
จิตใจของเราน่ังลงพักหรือไม หรือวาจิตใจของเราเดือดรอนอยูภายใน เร่ืองอะไรก็ตามถาทําลายสันติสุข
ในใจคริสเตียนแลว อาจถือวาไมถูกตอง โคโลสี 3:15 “จงใหสันติสุขของพระคริสตครองจิตใจของทาน 
พระเจาทรงเรียกทานไวใหเปนกายเดียวดวย เพ่ือสันติสุขนั้น และทานจงมีใจกต ัญู” 

จงใหสันติสุขเปนตัวตดัสิน บางคนตีความตอนน้ีเปนเร่ืองชีวิตของคริสเตียนแตละคน แตตาม
บริบทแลวเปนเร่ืองของกลุมผูเช่ือในคริสตจักรท้ังหมด ทานเปาโลพูดถึงเอกภาพของผูเช่ือท้ังหมด 
เพราะทานพดูวาขอใหสันตสุิขของพระเจาเปนผูตรวจใจของพวกเราท้ังหมดในคริสตจักร ท่ีพระองค
ทรงเรียกเราใหเปนกายเดียวกันเปาโลคิดถึงสันติสุขของคริสตจักรท้ังหมด คริสเตียนไมควรทําให
เอกภาพของคริสตจักรท้ังหมดเสียไป อาภรณของคริสเตียนในส่ิงนี้จะทําใหพระกายมีสันติสุข และถา
สังคมของคริสเตียนมีสันตสุิขนั้นก็หมายความวาพระเจาถือวาเปนสังคมท่ีอยูในน้ําพระทัยพระเจาและ
จงมีใจกตัญู (Be Thankful) หรืออาจแปลตามไวยกรณกรีกตรงนี้วา จงเปนคนท่ีมีใจกตัญูอยู
ตลอดเวลา ถาเราเปนบุตรของพระเจา เปนคนบริสุทธ์ิ เปนคนใหม เราตองมีใจกตญัูตลอดเวลา (ขอ 
16) “จงใหพระวาทะของพระคริสตดํารงอยูในตวัทานอยางบริบูรณ จงส่ังสอนและเตือนสติกนัดวย
ปญญาท้ังส้ิน จงรองเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญดวยใจโมทนา ขอบพระคุณพระเจา” 

คําวา “บริบูรณ” นี่ใชตรงขามกับคนท่ีชอบเรียนพระคําของพระเจาแบบ “จิบพระคํา” คือเรียน
เอาพอรูรสไมศึกษาอะไรกันมาก อานแตพลังประจําวนัขอเดียวบรรทัดเดียวกพ็อ พระคําไมเคยลงราก
ฝงลึกในชีวิต พระคําตอนนี้บอกวา ถาพระคําลงรากฝงลึกแลว เราจะเกิดสติปญญาซ่ึงจะทําใหเราเปน
พระพรในการสอน พระคําฝงลึกไมใชจะนาํพรมาสูเราเทานั้นแตจะนําชีวิตเราในดานการส่ังสอนคนอ่ืน
ดวย 
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ประการท่ีเกา เม่ือจิตใจของเราถูกพระคํา และสติปญญาของพระเจาเขาครอบครองแลว มันจะ
หาทางสําแดงออกโดยเปนเพลง ขอ 16 “จงรองเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญดวยใจ
โมทนาขอบพระคุณพระเจา” คริสตจักรในยุคแรก ๆ จงึเปนคริสตจักรท่ีมีเสียงเพลงตลอดเวลา พวกค
ริสเตียนรุนแรกจะนมัสการพระเจาไดทันที คําวาเพลงนมัสการ เพลงสดุดี และเพลงสรรเสริญ เปนการ
แสดงออกในการสรรเสริญพระเจา พวกนิโกรเขาจะทําแบบนี้อยางเปนธรรมชาติทีเดียว พดูถึงการรอง
เพลงในคริสตจักร ไมวาจะออกมาในรูปแบบรองหมู รองเดี่ยว รองประสานเสียง หรืออะไรก็ตามแต 
ผมเขาใจวาพระคัมภีรใหม สอนเราชัดเจนตรงนี้วาถาเราจะเขาตามบริบททีอาจารยเปาโลสอนเราจะ
พบวามีกฏเกณฑบางประการท่ีจะควบคุมการรองเพลงของคริสตจักรใหถูกตอง คือ : 

(1) พระคําของพระเจาตองเปนตัวกระตุนใหเรารองเพลง “จงใหพระวาทะของพระคริสตดํารง
อยูในตวัทานอยางบริบูรณ จงส่ังสอนและเตือนสติกนัดวยปญญาท้ังส้ิน 

(2) พระคําตองสงความหมายไปท่ีจิตใจของผูรองคือขอ 16 กลาววา “จงรองเพลงสดุดี เพลง
นมัสการ และเพลงสรรเสริญดวยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจา” จงรองดวยใจโมทนาพระคุณ คนท่ีไม
เปนคริสเตียนจะรองแบบนีไ้ดยาก จิตใจของคนท่ีรองเพลงตองเต็มลนดวยพระคุณของพระเจา จงึจะทํา
ใหเกิดการถวายเกียรติแดพระเจาได คือการรองเพลงดวยใจโมทนา 

ดนตรีในคริสตจักรจึงตางจากดนตรีคนนอกคริสตจักร ดวยเหตุผลเชนท่ีอธิบายมานี้เองคนยิว
บางคนรองเพลงนมัสการ พระเจาไมออกในแผนดนิของคนตางชาติ และจิตใจท่ีหางจากพระเจา จะรอง
เพลงถวายเกียรติพระเจาไดยาก 

การรองเพลงของเราตองมีความหมายกับตัวเราเสียกอน กอนท่ีจะไปมีผลตอพระเจาและคนอ่ืน 
จงรองเพลงสดุดีดวยใจ เราอาจเคล่ือนไหวรางกายไปตามจังหวะเสียงของเพลง แตถาไมไดเคล่ือนไป
ตามพระคุณกจ็ะไรประโยชน พระคําตองมีความหมายในใจคนรองกอนและ 

(3) การรองเพลงตองเปนการนมัสการพระเจา มิฉะนั้นมันจะเปนแตการแสดง การนมัสการ
ตองเปนไปเพือ่พระเจา ตองไมใชการเราใจสนุก หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ 

ในขอ 17 เปนขอสรุปสุดทายของตอนน้ี “และเม่ือทานจะกระทําส่ิงใดดวยวาจาหรือดวยกายก็
ตาม จงกระทําทุกส่ิงในพระนามของพระเยซูเจา และขอบพระคุณพระบิดาเจา โดยพระองคนั้น” หลัก
ขอนี้ควรควบคุมชีวิตของเราทุกคนทุกคริสตจักร คือใหเราทําส่ิงเหลานี้ในพระนามของพระเยซูเจา ผม
ขอจบคําเทศนานี้ดวยวลี 3 ตอนคือ.... 

ขอใหสันติสุขของพระคริสต 
ครองในใจเรา 
ขอใหพระคําของพระเจา 
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ดํารงในตัวเรา 
ขอใหพระนามของพระคริสต 
ควบคุมชีวิตเรา นับต้ังแตนีไ้ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 51 ฉบับที่ 276 กันยายน – ตุลาคม 

2000, หนา 50-55. 


