
 1
ความบาปทีน่ําสูความมรณา : 2) ความอิจฉาริษยา (Envy)  โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอติ 

 
ความอิจฉาริษยาปรากฏอยูในพระคัมภีรหลายครั้งและแทบทุกครั้งเปนความบาปที่รายกาจซึ่งนําไปสูผลที่รายแรง 

ความอิจฉาริษยาคืออะไร? ความอิจฉาริษยาไมไดมีความหมายเพียงแคความปรารถนาอันแรงกลาที่ตองการจะไดส่ิงที่คนอื่น
มี แตความอิจฉาริษยาเปนความปรารถนาอันแรงกลาที่ไมตองการใหคนอื่นมีส่ิงเหลานั้นที่ตนไมมีหรือบางครั้งไมอยากใหคนอื่น
มีส่ิงที่ตนมีดวยซ้ํา ความตองการ (Covetousness) กลาววา “ฉันตองการสิ่งนั้น” ความอิจฉาริษยากลาววา “ฉันไม
ตองการใหเธอมีส่ิงนั้น” ความอิจฉาริษยาเปนความขุนเคืองใจ, คับแคนใจ ในสิ่งที่ดีๆของผูอ่ืน ไมพอใจเมื่อผูอ่ืนเกงกวา, ดีกวา
ตนหรือประสบโชคลาภหรือมีโอกาสที่ดีกวา ความอิจฉาริษยาจะคับของใจ ใครครวญดวยความริษยาในการที่ผูอ่ืนเหนือกวาตน 
ผูที่อิจฉาริษยาจะรูสึกดอยกวา, ผิดหวัง, คิดวาตนไมดีพอ ไมประสบความสําเร็จ เปนคนชั้นสองเมื่อเทียบกับผูที่ตนกําลังอิจฉา
ริษยาอยู และจะนําไปสูความเกลียดชังผูนั้น และในที่สุดจะเกลียดชังตัวเองดวยที่ไมสามารถเปนเหมือนผูนั้น หรือมีในสิ่งที่ผูนั้น
มี หรือสามารถทําในสิ่งที่ผูนั้นทํา 

ความอิจฉาริษยา เปนอันตรายตอทั้งผูที่อิจฉาริษยา และผูที่ถูกอิจฉาริษยา ในสุภาษิต 14.30 กลาววา “ã¨·ÕèÊ§ºãË �
ªÕÇiµæ¡ � e¹ืéoË¹a§æµ�¡i eÅÊ (ÃiÉÂÒ) ¡Ãa·íÒãË �¡Ãa Ù́¡¼u” ความอิจฉาริษยาเปนมะเร็งในกระดูกทําลายความใฝฝน 
(Ambition) และเปนความตายของสันติสุข (Peace) โยบ 5:2 “ æ¹ �Åa ¤ÇÒÁÃ �o¹ã¨¦�Ò¤¹o©´ æÅa¤ÇÒÁÃiÉÂÒ¦ �Ò

¤¹e¢ÅÒ ” 
ในป 1989 หนังสือพิมพ ในมลรัฐไอโอวา ไดลงขาวเรื่องราวของ “ความรักสามเสา”ของหญิงสาวที่โดดเดนสองคนซึ่ง

ชวงชิงชายหนุมคนเดียวกัน ทั้งคูเปนเพื่อนกัน โตขึ้นมาดวยกัน ไปโรงเรียนเดียวกัน แขงขันในเวทีนางงาม ผลัดกันแพผลัดกัน
ชนะมาตลอด แตทัศนะการแขงขันที่ดีไดผันแปรไป เปนความรุนแรง เมื่อตองมาแขงกันในเรื่องของการแยงชิงความรักจากชาย
หนุมรูปงามที่เต็มไปดวยความสามารถเปนที่ปรารถนาของสาวๆทั้งหลาย หนังสือพิมพไมไดรายงานวา นายจิมคิดอยางไรที่มี
สาวสวยสองคนกําลังแยงชิงตน นายจิมอาจรูสึกตะขิดตะขวงใจ กระดากอายหรืออาจชื่นชมและภูมิใจที่ตนเปนที่ปรารถนาของ
สาวสวย ในที่สุดนายจิมจําเปนจะตองตัดสินใจเลือก เขาเลือก Sonia และขอเธอแตงงาน เมื่อ Cindy ทราบขาว เธอรูสึก
เหมือนมีมีดมากรีดอกตน เธอไมสามารถทนความผิดหวังได และไมรูวาจะเยียวยารักษาความเจ็บปวดที่มาจากการอกหักนี้ได
อยางไร  แคสูญเสียนายจิมไปก็แยพอแลว แตที่หนักยิ่งไปกวาและเปนพิษรายที่กัดกินใจเธอคือ การที่คูแขงซึ่งบัดนี้เปนคูอริ
ประสบชัยชนะและกําลังมีความสุขอยางยิ่งยวดในความทุกขระทมของเธอ เอารางวัลอันเปนยอดปรารถนาของเธอไป
ครอบครองแทนเธอ เธอทนไมไดยอมรับไมได เธอจึงตองจัดการกับศัตรูตัวยงที่ทําลายความสุขของเธอ ในที่สุดนางงามแหงรัฐ
ไอโอวาก็ฆาเทพีแหงรัฐไอโอวาอยางโหดราย เปนขาวใหญที่สรางความตื่นตะลึงใหกับคนทั้งประเทศ 

เราจะพบเรื่องการฆาตกรรมแรกในพระคัมภีร ในพระธรรมปฐมกาล 4.1-16 ซึ่งเปนเรื่องราวของคาอินกับอาเบล เพราะ
พระเจาทรงพอพระทัยการถวายเครื่องบูชาของอาเบล แตไมพอพระทัยการถวายเครื่องบูชาของคาอิน คาอินจึงฆาอาเบล
นองชายของตน คาอินไมไดมองวาอาเบลเปนนองอีกตอไปแลว แตมองอาเบลเปนคูอริที่จะตองกําจัดเสีย คาอินไมไดสนใจฟง
คําเตือนของพระเจาวา “ºÒ»¡çËÁoºoÂÙ�·Õè»ÃaµÙ oÂÒ¡µa¤Ãuºe¨ �Ò e¨ �Ò¨aµ�o§eoÒª¹aºÒ»¹aé¹ãË�ä �́” หลายตอหลายครั้งที่
เหตุการณทํานองนี้ ถูกบันทึกในพระคัมภีรเพื่อเปนบทเรียนสอนเรา เมื่อพระเจาทรงพอพระทัยคนหนึ่งมากกวาอีกคนหนึ่ง 
ตัวอยางเชน เอซาวอิจฉาริษยา ยาโคบ, เลอาห อิจฉาริษยา ราเชล, อิชมาเอล อิจฉาริษยา อิสอัค,พี่ชายของโยเซฟ อิจฉาริษยา 
โยเซฟ,ซาอูล อิจฉาริษยา ดาวิด,เฮโรด อิจฉาริษยาพระเยซู 
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ความอิจฉาริษยา นาํไปสูความโกรธแคน,ดูถูกดูหมิน่, สบประมาท, อาฆาตมาดรายและการฆาตกรรม ความอิจฉา

ริษยาแอบแฝงและลอลวงกัดกินเราในชีวิต ในสังคมและในคริสตจักร ในพระคัมภีรก็ไดเตือนเราครั้งแลวครั้งเลาวา 
 

☺ �eÃÒoÂ �Ò¶oืµaÇ oÂ �ÒÂaèÇo·Êa¡a¹ æÅaoÂ �Òoi¨©ÒÃiÉÂÒ¡a¹eÅÂ� ¡ÒÅÒe·ÕÂ 5:26   
☺ �¤ÇÒÁ¨Ãi§ÁÕºÒ§¤¹»Ãa¡ÒÈ¾Ãa¤ÃiÊµ� �́ÇÂ¨iµã¨ÃiÉÂÒæÅa·u�Áe¶ÕÂ§¡a¹ æµ�¡çÁÕ¤¹o ืè¹·Õè»Ãa¡ÒÈ �́ÇÂã¨ËÇa§ Ṍ� ¿ �Åi»»� 1:15 
☺ �æµ�¶ �Ò·�Ò¹ÃÙ�Êึ¡¢Á¢ืè¹e¾ÃÒaÁÕã¨ÃiÉÂÒæÅaÁa¡ãË�ã½�ÊÙ§ ¡çoÂ �Òoo �oÇ´æÅaoÂ �Ò·ÃÂÈµ �o¤ÇÒÁ¨Ãi§� ÂÒ¡oº 3:14 
☺ �¼Ù�¹aé¹¡çe»�¹¤¹·a¹§µaÇæÅaäÁ�ÃÙ�oaäÃ e¢Òªoº·u�Áe¶ÕÂ§æÅaoµ�æÂ �§ã¹eÃ ืèo§¤íÒ « ึè§e»�¹eËµuãË�e¡i´¡ÒÃoi¨©Ò¡a¹ ¡ÒÃ·aeÅÒaÇiÇÒ·
¡a¹ ¡ÒÃ¡Å�ÒÇÃ �ÒÂ¡a¹ ¡ÒÃäÁ �äÇ �ÇÒ§ã¨¡a¹� 1·ioÁ Õ̧ 6:4   
☺ �æµ�¶ �Ò·�Ò¹ÃÙ�Êึ¡¢Á¢ืè¹e¾ÃÒaÁÕã¨ÃiÉÂÒæÅaÁa¡ãË�ã½�ÊÙ§ ¡çoÂ �Òoo �oÇ´æÅaoÂ �Ò·ÃÂÈµ �o¤ÇÒÁ¨Ãi§ »�Òeª�¹¹Õé   äÁ�eËÁืo¹
»�Ò·ÕèÁÒ¨Ò¡eº ืéo§º¹ æµ�e»�¹»�ÒoÂ �Ò§oÅ¡æÅae»�¹oÅ¡ÕÂÇiÊaÂ æÅae»�¹eª�¹»�ÈÒ¨� ÂÒ¡oº 3.14-15 
☺ �e¾ÃÒaÇ �ÒeÁืèo¡ �o¹¹aé¹eÃÒeo§¡ço§� äÁ�eªืèo¿ �§ËÅ§¼i´ e»�¹·ÒÊ¢o§¡ieÅÊµa³ËÒæÅa¡ÒÃeÃi§ÊíÒÃÒµ�Ò§æ ãª�ªÕÇiµoÂ �Ò§eÅÇÃ �ÒÂ 
ÃiÉÂÒ ¹ �Òªa§ æÅae¡ÅÕÂ´ªa§¡a¹� ·iµaÊ 3.3   
 

ความอิจฉาริษยา เปนเหมือนแมน้ําแหงยาพิษที่ไหลอยูในสวนลึกๆของจิตใจของมนุษยชาติที่ตกไปจากมาตรฐานการ
ทรงสรางของพระเจาแตด้ังเดิม   เราทุกคนหนีไมพน แตจะตอง  a) เผชิญมัน  b) ตองระมัดระวัง, c) แยกแยะ, d) คนพบ
แลวเปดโปง e) สารภาพและ f) ตอตาน         g) กําจัดความอิจฉาริษยาออกจากชีวิตของเรา ความอิจฉาริษยา เปน
ความบาปที่นารังเกียจ อยาปลอยปละละเลยแตจงตรวจสอบและจัดการกับมัน ความอิจฉาริษยาทําใหคนที่มี
ความสามารถปานกลางไมสามารถทนคนที่มีความสามารถมากกวา มีตะลันตมากกวา ฉลาดกวา, หลอกวา, เกงกวา, มี
ชื่อเสียงกวา ทําใหคนที่อิจฉาริษยาจมอยูในความทุกขที่ไมสามารถมองขามตนเอง ไมสามารถมีความสุขเมื่อเห็นผูอ่ืนมีความสุข  

“ความชื่นชม, ความเลื่อมใส ยกยองผูอ่ืน”  เพงเล็งใหความสนใจออกไปจากตน แตความอิจฉาริษยาดึงดูดทุกสิ่งทุก
อยางมาสูตน ความชื่นชมยกยองผูอ่ืนจะยินดีเมื่อเห็นความเปนเลิศของผูอ่ืน แตความอิจฉาริษยาจะรูสึกสูญเสียผิดหวังใน
ความดอยกวาของตน ความชื่นชมยกยองผูอ่ืนเปนความสุขของผูที่ไมยึดตนเปนใหญ ความอิจฉาริษยาเปนความทุกขของผู
ที่ยึดตนเปนใหญ ลักษณะที่สําคัญของความอิจฉาริษยาคือการทําลายลาง “ความตองการของผูอ่ืนอยางแรงกลา” จะนําไปสู
การลักขโมย, ปลนชิง ความอิจฉาริษยาคือความไมพอใจที่คนอื่นดีกวาจึงนําไปสูการทําลายลาง  

เมื่อคุณอิจฉาริษยาผูอ่ืน คุณอาจจะหรืออาจจะไมตองการสิ่งที่เขาเปนหรือมี แตที่แนๆคือ คุณไมตองการใหเขามีหรือ
เปนสิ่งที่เขามีหรือเปน ผูที่ริษยามักจะคอยติเตียน, คอยดึงคนอื่นใหตกลงมา,คอยลบหลูผูอ่ืนและมีความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคน
อ่ืนพลาดทาเสียทีหรือตกต่ําลงมาไมวาดวยวิธีใดๆ เราจะเห็นตัวอยางของผลรายของความอิจฉาริษยามากมาย เชน เช็คสเปยร
ไดเขียนบทประพันธแสดงถึงพิษรายของความอิจฉาริษยาในละครเรื่อง “Othello”  Iago มีความริษยา Othello และ
วางแผนที่จะทําลายลาง Othello Iago ทนไมไดที่ Othello เหนือกวาตน ซึ่งนี่คือหัวใจของความอิจฉาริษยาคือการ
มองตนเองนั้นดอยกวาคนอื่น รูสึกตนเองลมเหลว เมื่อเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืน ; ในภาพยนตรชีวิตของโมสารท 
(Mozart) ซึ่งเปนอัจฉริยะบุคคลมีผลงานประพันธเพลงมากมาย คูแขงของโมสารท คือ อันโตนิโอ (Antonio 
Salieri) ถูกไฟแหงความอิจฉาริษยากัดกิน ใจหนึ่งก็อยากชื่นชมยกยองสรรเสริญโมสาท แตอีกใจก็อยากจะทําลายฆาเสียให
ตาย 
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ความอิจฉาริษยาเริ่มตนจาก  ก) การรักตนเอง (Self love) แลวนําไปสู  ข) การขาดความมั่นใจในตนเอง 

(Self esteem) ซึ่งเปลี่ยนไปเปน  ค) ความสงสัยตนเอง (Self doubt) และในที่สุดเปน ง) ความเกลียดตนเอง 
(Self hatred) และ จ) ความเกลียดนี่เองที่ถูกสงผาน ถูกถายทอดไปสูผูที่มีหรือเปนในสิ่งที่ตนเองไมมีหรือเปน คาอิน
มองขาม ไมสนใจวาพระเจาทรงอวยพระพรตนขนาดไหน แมเมื่อพระเจาทรงตักเตือนและใหโอกาสกลับใจ แตในเวลานั้นคาอิน
ไมไดตองการพระพรจากพระเจา ส่ิงที่คาอินตองการคือการทําลายลางอาเบล  ความอิจฉาริษยานําไปสูความรุนแรง การ
ทําลายลางและการฆาตกรรม  �e¾ÃÒaÇ �Ò·Õèã´ÁÕ¤ÇÒÁÃiÉÂÒæÅa¤ÇÒÁÁa¡ãË�ã½�ÊÙ§ ·Õè¹aè¹¡çÇu�¹ÇÒÂæÅaÁÕ¡ÒÃ¡Ãa·íÒªaèÇª�ÒÅÒÁ¡
µ�Ò§æ� ÂÒ¡oº 3.16  เราเห็นตัวอยางมากมายของผลรายของความอิจฉาริษยาในพระคัมภีร แมแตองคพระเยซูคริสตก็ทรง
เผชิญกับความรายกาจของความอิจฉาริษยา �e¾ÃÒa·�Ò¹ÃÙ�oÂÙ�æÅ�ÇÇ �Ò e¢Òä �́oÒÂa´¾Ãao§¤ �äÇ � �́ÇÂ¤ÇÒÁoi¨©Ò� Áa·¸iÇ 27.18  

พระเยซูทรงเปนและทรงมีส่ิงที่ผูนําชาวยิวในสมัยนั้นไมมี และไมเปน 
ความอิจฉาริษยาเปนรากเหงาของความชั่วรายและกอใหเกิดปญหาในสังคมมากมาย เมื่อมนุษยไมมีความพึงพอใจใน

ส่ิงที่ตนมีอยู หรือคิดวามีความอยุติธรรม ไมมีความเทาเทียมกัน ก็จะมีการตอตานความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เชน การ
วางเพลิง, การทําลายลาง รวมไปถึงการฆาตกรรม  มีคนหลายคนที่คิดวาตนเองคงไมมีความอิจฉาริษยามากมายจนถึงกับจะ
ฆาคนอื่นได แตแทที่จริงแลวการฆาคนอื่นนั้นมีไดหลายรูปแบบ ดวยวาจา คอยตําหนิติเตียน วากลาวใหรายลับหลัง ดวย
การกระทําที่แสดงการดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยาม ความอิจฉาริษยาสามารถฆาทําลายชื่อเสียงเกียรติยศของผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืน
เกิดความยากลําบาก ทําลายความมั่นใจในตนเองของผูอ่ืน ขัดขวางไมใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จ ทําใหคนอืน่เสยีกาํลงัใจ หมด
หวัง หมดอาลัย 

ความอิจฉาริษยาพบไดโดยทั่วไปในสังคมปจจุบัน ความอิจฉาริษยาเปนความบาป ความชั่วรายที่เปนที่ตระหนักและ
เปนที่ยอมรับในความรายกาจในทุกสังคม และสําแดงรูปแบบใหเห็นในอดีตและปจจุบัน ตัวอยางเชน  อะไรที่เราไมสามารถทํา
ใหประสบความสําเร็จได เราก็จะลดมาตรฐานหรือระดับลง ลดความสําคัญลง อะไรที่จะตองใชความสามารถ ความพยายาม 
การตรากตรําฝกฝนพัฒนา เราก็จะแสดงวาเราสามารถทําไดโดยไมตองตรากตรําฝกฝนพัฒนา เราเรียกวาเปนงานศิลปะทั้งๆที่
โดยเนื้อแทแลว ไมไดเปนศิลปะ  วรรณกรรมทั้งๆที่โดยเนื้อแทแลวไมไดเปนวรรณกรรม  การศึกษา ทั้งๆที่โดยเนื้อแทแลวไมได
เปนการศึกษา  ความสําเร็จทั้งๆที่โดยเนื้อแทแลวไมไดเปนความสําเร็จ  จริยธรรมทั้งๆที่โดยเนื้อแทแลวไมไดเปนจริยธรรม ความ
รักทั้งๆที่โดยเนื้อแทแลวไมไดเปนความรัก เราทําใหมโนคติ มโนธรรม concept ตางๆ เหลานี้บิดเบือนและตกต่ําลง เพียง
เพื่อสนองความตองการความรูสึกของเรา เพื่อใหทุกคนสามารถไดมาในสิ่งที่ตนใฝฝน ความอิจฉาริษยาทําใหคนในสังคม
ปจจุบันนี้ขาดความเคารพ ขาดความชื่นชมยกยองสรรเสริญ ขาดความปลื้มปติในความสําเร็จ ความสวยงาม ความ
ประเสริฐ ความดีเลิศ ความสงางามที่สูงสงยิ่งไปกวาตนเอง นี่คือ สภาพของมนุษยชาติที่เอาตนเองเปนใหญ แทนที่จะให
พระเจาเปนใหญในชีวิตของตน เราจะพบตนเองถูกจองจํา จํากัดอยูแตในตนเองในโลกทัศนที่แคบๆ ปฏิเสธความจริง ปฏิเสธ
พระเจา ปฏิเสธเพื่อนมนุษย และที่สุดก็จะปฏิเสธตนเอง 

ผูที่มีความอิจฉาริษยา จะพบกับความหายนะ เหมือนโดนมนตสาปแชงทําใหตนจมดิ่งลงทุกขณะ แตขอบคุณพระเจา 
พระกิตติคุณ ขาวประเสริฐ คือเร่ืองราวของการชวยกูจากพระเจาใหเราหลุดพนจากความหายนะ ไดรับการอภัยโทษบาป 
กลับคืนดีกับพระเจา ไดรับการปลดปลอยจากการถูกจองจําในคุกที่จํากัดอยูในตนเอง พระเยซูคริสตทรงใหเรามีชีวิตใหม จิตใจ
ใหม ความเขาใจใหม โลกทัศนใหม และพลังสมรรถภาพที่จะรักได  �¶ �Ò¼Ù�ã´oÂÙ�ã¹¾Ãa¤ÃiÊµ�¼Ù�¹aé¹¡çe»�¹¤¹·Õè¶Ù¡ÊÃ �Ò§ãËÁ �æÅ�Ç Êiè§
ÊÒÃ¾a´·Õèe¡ �Òæ¡çÅ�Ç§ä» ¹Õèæ¹a¡ÅÒÂe»�¹Êiè§ãËÁ�·aé§¹aé¹� 2o¤Ãi¹¸ � 5.17 
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ชีวิตที่มีพระเจาครอบครอง การดําเนินชีวิตตามแบบอยางพระคริสต มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําจะชวยยกระดับการ

มองโลกของเราใหสูงขึ้น เปดใจเราออก ใหแสงสวางนําทางชีวิตใหมของเรา เราจะสามารถเห็นและสรรเสริญยกยอง เฉลิมฉลอง
ความเปนเลิศที่อยูรอบตัวเรา ที่อยูเหนือเรา เราจะสามารถเรียนรูที่จะชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจาสําหรับสิ่งตางๆที่พระองค
ทรงประทานใหเรา และขอบพระคุณพระเจา และปลื้มปติยินดีในสิ่งที่พระองคทรงประทานใหกับผูอ่ืน 

แนวทางรักษา (วิธีจัดการกับ) ความอิจฉาริษยา คือการที่เรารักพระเจาอยางแทจริง, การที่เรารักตนเองอยางถูกทาง 
และการที่เรารักผูอ่ืนอยางจริงใจ แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ เราจําเปนจะตองเริ่มจากพระเจา-การที่เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจา 
เราเปนสวนหนึ่งของมนุษยชาติที่เสื่อมไปจากพระฉายาของพระเจา มนุษยไดกบฏตอพระเจา ความสัมพันธไดหักสะบั้นไป 
มนุษยเราประกาศเปนศัตรูกับพระเจา ปฏิเสธพระเจาพระผูสราง ผูมีสิทธิอํานาจครอบครอง เราไมสามารถเผชิญกับความ
บริสุทธิ์ของพระเจา ซึ่งนําความขุนเคืองใจ ความไมพอใจที่จะใหพระเจาครอบครอง เรากลับมีความอิจฉาริษยาพระเจา เรา
ตองการเปนพระเจาเสียเอง ถาหากเราตองการการรักษา เราจําเปนจะตองกลับใจเสียใหม และกลับคืนดีกับพระองค 
ถอมตัวลง ยอมรับการชวยกูจากพระองค ยอมจํานนชีวิตของเราตอพระเจา 

เมื่อเราไดรับการชวยกูจากองคพระเยซูคริสต ผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขนเพื่อไถโทษบาปแทนเรา เรากลับคืนดีกับ
พระองคแลว ส่ิงตางๆก็จะไดรับการแกไข ใหอยูในสภาพดั้งเดิมตามน้ําพระทัยของพระเจาตั้งแตการทรงสราง การกบฏ 
เปลี่ยนเปนความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ความขมขื่นใจ ขุนเคืองใจ เปลี่ยนเปนความรัก – การตอบสนองตอความ
รักพระเจาพระบิดา และพระผูสราง เราจะมีภาพพจนของตัวเองอยางถูกตอง ซาบซึ้งในคุณคาของตนเอง เขาใจในการทรงเรียก 
เพราะเรารูวาพระเจาทรงรักเรา เราจะตระหนักและซาบซึ้งถึงการทรงชวยกูของพระองค เพื่อเราจะไดรอดพนจากคาจางของ
ความบาป ซึ่งคือความตาย แตเราจะมีชีวิตใหมที่เต็มเปยมบริบูรณในพระเจา เราจะเปยมลนดวยจิตใจที่ตองการนมัสการ 
สรรเสริญพระเจา และตระหนักถึงพระคุณของพระเจา เขาใจบทบาทของตนเอง ชีวิตมีเปาหมายอยูเพื่อพระคริสต ปรนนิบัติรับ
ใชพระองคตามตะลันตความสามารถที่พระเจาทรงประทานใหดวยความยินดี ซึ่งความยินดีนี้จะเออลนไปยงัคนอืน่ๆ ชืน่ชม
รวมไปกับเขาในของประทานที่เขาใชอยางสุดความสามารถของเขา เพราะเรารูวาความสําเร็จของคนอื่นไมมี
ผลกระทบใดๆ กับคุณคาของเราในสายพระเนตรพระเจาเลย เราจะเริ่มชื่นชมยินดี มีความสุขในโลก ซาบซึ้งในความ
งดงามในสติปญญา ตะลันตความสามารถที่มีอยูอยางหลากหลายในโลกนี้  � Ù́¡ �o¹¾Õè¹ �o§·aé§ËÅÒÂ ã¹·ÕèÊu´¹Õé¢o¨§ã¤Ã �¤ÃÇ¶§ึ
Êiè§·Õè¨Ãi§ Êiè§·Õè¹ �Ò¹aº¶ ืo Êiè§·ÕèÂuµi¸ÃÃÁ Êiè§·ÕèºÃiÊu·¸iì Êiè§·Õè¹ �ÒÃa¡ Êiè§·Õè·Ã§¤u³  ¤ ืo¶ �ÒÁÕÊiè§ã´·ÕèÅéíÒeÅiÈ   Êiè§ã´·Õè¤ÇÃæ¡ �¡ÒÃ
ÊÃÃeÊÃi   ¡ç¢o¨§ã¤Ã �¤ÃÇ Ù́� ¿ �Åi»»� 4.8    

ขอใหเราทุกคนตระหนักวา เราแตละคนนั้นไมไดดอยกวาหรือตํ่าตอยกวาพี่หรือนอง, พอแมหรือเพื่อน, หรือคนที่เกง
ที่สุดในกลุมหรือคนที่ฉลาดที่สุด หรือคนที่หลอสวยหรือผูที่เปนยอดนักกีฬา พระเจาทรงสรางคุณใหเปนคุณ ไมมีผูใดใน
ครอบครัว,ในโรงเรียน, ที่ทํางาน, ที่คริสตจักรที่เหมือนคุณ พระเจาทรงสรางคุณใหมีเอกลักษณพิเศษไมเหมือนใคร คุณมี
ความสําคัญและอยูในพระคุณ ความรักและแผนการของพระเจาอยางพิเศษสุดที่ไมมีใครเหมือน ชีวิตของคุณจะเปน
เอกลักษณที่แตกตาง จงตระหนักดวยวาคุณมีความสําคัญในสายพระเนตรของพระเจา จงเห็นคุณคาของตัวคุณเอง จงขอบคุณ
พระเจาสําหรับชีวิตของคุณ จงชื่นชม ยกยองและเห็นคุณคาของคนอื่น จงมีความสุขในความเปนตัวของคุณ และมีความสุข
รวมกับคนอื่นในความเปนเอกลักษณของเขาเชนกัน จงใหเกียรติผูอ่ืน และตระหนักวาเขาก็มีความสําคัญในสายพระเนตรของ
พระเจา และพระเจาก็มีแผนการที่พิเศษสําหรับเขาที่ไมเหมือนใครเชนเดียวกัน 

จงมีความไววางใจในพระเจา จงอยาอิจฉาริษยาผูใดเลย จงติดสนิทกับพระเจา เชื่อมั่นในพระคุณความรักของพระองค
ที่มีตอคุณเปนพิเศษ และรูวาพระองคมีน้ําพระทัยที่ดีเลิศสําหรับคุณ จงขอบพระคุณพระเจาสําหรับชีวิตของคุณ ชื่นชมยินดีใน
องคพระผูเปนเจา แสวงหาน้ําพระทัยของพระองคสําหรับชีวิตของคุณ ปรนนิบัติรับใชพระองค หลายครั้งที่เราไมเขาใจ เรา
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มองสิ่งที่เกิดขึ้นวาไมยุติธรรม แตเราตองรูและไววางใจพระเจาวาพระองคเปนพระเจาที่ยุติธรรม เราตองยอมรับวา 
เราเปนมนุษยซ่ึงมีหลายอยางที่เราไมอาจเขาใจได เราควรเรียนรูจากโยบที่จะสรรเสริญพระเจาสําหรับทุกสิ่งที่
เกิดขึ้นแมวาเราจะไมเขาใจก็ตาม 

ถาเรารูสึกวาเรามีความรูสึกอิจฉาริษยา ขอกลับมาเริ่มตนกับพระเจา ขอพระองคเปลี่ยนแปลง ขัดเกลาชีวิตของเรา 
แนนอนเมื่อเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต ชีวิตรับการเปลี่ยนแปลง ความบาปผิดไดรับการยกโทษ แตการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้น 
บางอยาง บางอุปนิสัยถาวร (ภาษาชาวบานเรียกวา “สันดาน”) ตองใชเวลาใชขบวนการเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคริสเตียนเปน
ขบวนการตั้งแตวันที่รับเชื่อ จนถึงวันสุดทายของชีวิต เปนชวงเวลาที่ชีวิตเราไดรับการเปลี่ยนแปลงขัดเกลา เหมือน อ.เปาโล
เขียนไววา “เพื่อใหเรามีชีวิตเติบโตขึ้นสูความไพบูลยในพระคริสต”  เราตองกลับมาเริ่มตนที่พระเจาทุกครั้งพึ่งพาพระองค คริส
เตียนแตละคนควรมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู หรือเปนอยู หรือครอบครองอยู (To be Contented)  
ซึ่งเราจะเห็นตลอดคําสอนในพระคัมภีรใหม แมวาสิ่งที่เราเปนหรือมีอยูตางๆ อาจจะไมมีมากมายเหมือนคนอื่นๆ เราก็สามารถ
มีความสุขไดเมื่อเรามีความพึงพอใจ เมื่อมองยอนกลับไปดูเราจะเห็นถึงพระพรที่พระเจาทรงประทานให ; การชวยกู; การ
จัดเตรียม ; การปกปองและการทรงนําของพระเจาที่มีอยูในชีวิตของเราทุกคน พระเจาทรงดูแลและอวยพระพรในชีวิตของเรา
แตละคน  แมวาบางคนอาจอยูทามกลางปญหามากมาย แตเราจะมองเห็นพระคุณและพระพรของพระเจาทามกลางปญหา
และสถานการณนั้นๆ 

เราจะตองระมัดระวังคําสอนที่กลาวถึง พระพรพระเจาที่อวยพระพรชีวิตของคนตางๆ เปนเงินทองมากมายเปน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน  โปรดระวัง ! คําสอนที่ เนนในเรื่องพระพรในลักษณะของความร่ํารวยมั่งคั่ง (Prosperity 
Theology)  ถาพูดแบบภาษานักศาสนศาสตร ผูที่เทศนาลักษณะนี้นําใหผูฟงเกิดความเขาใจผิด (Mislead)  แตถา
พูดเปนภาษาชาวบานคือ “สอนผิด” เพราะพระคัมภีรไมเคยสอนเชนนี้ พระเยซูก็ไมเคยสัญญาวาเมื่อมาเชื่อติดตามพระองคจะ
ไมมีปญหา จะมีแตพระพรความสุขสบาย แตเมื่อเชื่อพระองคแลว บอยครั้งที่ปญหาก็เหมือนเดิม อาจจะมากกวาเดิม แตเรา
สามารถเผชิญป ัญหาได ถาคําสอนเชนนั้นถูกตอง แลวพี่นองคริสเตียนอีกหลายรอยลานคนที่เผชิญกับความทุกขยากปญหา
มากมาย หรือเผชิญกับการถูกกดขี่ขมเหง แตเขาเหลานั้นยังติดตามพระเจาอยางสัตยซื่อ บางคนก็แลกเอาดวยชีวิตของเขา เรา
จะบอกวาพระเจาไมไดทรงอวยพระพรแกเขาเหลานั้นไดหรือ การใชทรัพยสินเงินทองมาเปนเครื่องวัดวาพระเจาทรงอวยพระพร
เราหรือไมนั้น  ทําไมได เราตองระวังในเรื่องนี้ พระพรของพระเจาที่มีตอชีวิตเราไมไดวัดกันดวยเงินหรือหนาที่การงาน 
หรือความสุขสบาย 

เมื่อเปโตรเห็นยอหน เปโตรถามองคพระเยซูคริสตวา “แลวเขาหละจะทําอะไร” พระเยซูทรงตอบเปโตรวา “เร่ืองนี้ไม
เกี่ยวกับเจา แตจงตามเรามา” และนี่คือส่ิงที่พระองคทรงบอกเราทุกคนที่นี้วา “จงตามเรามา” เราแตละคนมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีคุณคา มีชีวิตที่มีเปาหมาย เราอยูในโลกที่ตกอยูในความบาป บอยครั้งที่มีความอยุติธรรม ความสิ้นเปลือง และ
เปลาประโยชน บางครั้งชีวิตดูไรคา แตไมมีอะไรเลยที่พระเจาจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงและจัดการได ในพระหัตถพระเจา
พระองคทรงทําใหส่ิงที่ในสายตามนุษยไรคาใหมีคุณคาสวยงาม แตเราจะตองยอมจํานนใหพระเจาเปนหนึ่งในชีวิตของ
เรา ใหพระองคทรงใชเราตามตะลันต ความสามารถที่พระองคทรงประทานใหกับเราซ่ีงไมเหมือนผูใดเลย ตราบใด
ที่เราอยูในทางของพระองค เราจะไดยินพระสุรเสียงของพระเจาตรัสกับเราวา “ดีมาก เจาเปนบุตรอันเปนที่รักยิ่ง
ของเรา” ความอิจฉาริษยาก็จะอยูหางไกลจากชีวิตของเรา ไมมีสิทธิ์ไมมีสวน ไมมีอิทธิพลเหนือเราอีกตอไป 
 
 
 



 6
คําถามชวนคิดใครครวญ 
1) คุณสํารวจชีวิตของคุณแลวหรือยงัวา คุณมีความรูสึกที่จะเร่ิมมีอาการของความอิจฉาริษยาตอผูอ่ืนบางไหม? 
2) คุณตระหนกับางไหมวา การอิจฉาริษยา มีผลกระทบตอตัวเอง และตอคนที่เราอิจฉาริษยา รวมไปถึงในชุมชนสังคมที่เราอยู   
    อาศัย 
3) เมื่อคุณสํารวจพิจารณาชีวิตของคุณเอง ขอจัดการ อยาใหความอจิฉาริษยามีโอกาสทาํลายชีวติของคุณ อยามีชีวิตอยูดวย 
    ความขมขืน่คอยแตเปรียบเทียบตวัเองกับคนอ่ืนๆ เร่ิมตนสํารวจ ; จัดการตัดสินใจ ; สารภาพขอพระเจาชวยจัดการขัดเกลา 
    เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ........... เร่ิมตนใหมเดีย๋วนี้ ! 


