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พระเจ้ำมีจริ งไหม?....พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่เชื่อถือได้หรื อ?.....
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้ำจริ งหรื อ? ทำไมเรำจึงมีควำมทุกข์ยำกลำบำก?
คนจำนวนมำกที่มิได้เป็ นคริ สตชนมักจะสงสัย และถำมคำถำมเหล่ำนี้ ปรำกฏว่ำหลำยครั้งผูท้ ี่
เชื่อถือในพระเจ้ำต้องจนมุม ไม่สำมำรถตอบคำถำมได้ ทั้งนี้ก็มิได้หมำยควำมว่ำ “ควำมเชื่อของคริ สต
ชนจะไม่เป็ นควำมจริ ง” แต่เพรำะคริ สตชนยังขำดควำมเข้ำใจ ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่เขำ
จะต้องเรี ยนรู ้ เพื่อจะตอบปั ญหำดังกล่ำวได้
หนังสื อ “จุดยืนคริสตชน” (Know Why You Believe) เขียนโดย พอล ลิตเติ้ล ได้จดั พิมพ์ข้ ึน
ด้วยจุดประสงค์เพื่อจะเสริ มสร้ำงควำมเชื่อของคริ สตชนให้มีควำมแข็งแกร่ งประดุจหิ นผำ
จะมิ
หวัน่ ไหวเมื่อต้องเผชิญกับควำมเห็นที่ผดิ ๆ
จุดประสงค์ประกำรต่อมำก็คือ เพื่อจะพิสูจน์ให้ผทู ้ ี่มิได้เชื่ อพระเจ้ำได้ประจักษ์แจ้งว่ำ ควำมเชื่อ
ของคริ ตชนนั้น ไม่ได้เป็ นไปโง่งมงำย แต่มีพยำนหลักฐำนอย่ำงพร้อมมูล ทั้งทำงด้ำนประวัติศำสตร์
โบรำณคดี จริ ยธรรม และยิง่ ไปกว่ำนั้น ยังสอดคล้องต้องกันกับหลักของวิทยำศำสตร์ อีกด้วย
เรำผูจ้ ดั พิมพ์มีควำมหวังใจเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ ท่ำนผูอ้ ่ำนที่มิได้เป็ นคริ สตชนจะได้รับควำมสว่ำง
จำกดวงวิญญำณแห่งควำมจริ ง และท่ำนที่เชื่อถือพระเจ้ำอยูแ่ ล้ว จะได้รับกำรหนุนใจ และก่อให้เกิดพระ
พรอย่ำงเหลือคณำนับได้
ขอพระเจ้ าอวยพระพรทุกท่ าน
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์
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ถ้ อยแถลง
ในยุคที่ควำมเชื่อถือของคริ สตชนกำลังถูกโจมตีอย่ำงหนักหน่วงจำกรอบด้ำนนั้น
หนังสื อ
ประเภทนี้ จะมีคุณประโยชน์อย่ำงมหำศำล ในขณะที่คริ ตสตชนกำลังต้องกำรรับกำรหนุนใจ และ
ต้องกำรเน้นควำมเชื่ อให้ประจักษ์อย่ำงมีเหตุมีผล และมีหลักฐำนที่เชื่อถือได้ หนังสื อ “จุดยืนคริสตชน”
(Know Why You Believe) ของพอลลิตเติ้ลเล่มนี้จะช่วยได้อย่ำงมำกทีเดียว
ผูท้ ี่อ่ำนหนังสื อ “จุดยืนคริ สตชน” จะสำมำรถตอบข้อสงสัยในเรื่ องควำมเชื่อถือได้อย่ำงมี
เหตุผลและผล (ดู 1 เปโตร 3:15) ซึ่ งเกี่ยวกับควำมหวังใจที่มีอยูใ่ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
บรรดำเหล่ำคริ สตชนหลำยท่ำน เมื่ออ่ำนแล้วจะร้องเป็ นเสี ยงเดียวกันว่ำ “โอ...ใช่แล้ว นี่แหละ
คือสิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำสงสัยว่ำ จะอธิ บำยได้อย่ำงไร?”
เพียงแต่มองหัวข้อต่ำง ๆ ในสำรบัญ ก็จะทำให้ทรำบทันทีวำ่ หนังสื อเล่มนี้มีคุณค่ำแก่กำรศึกษำ
เพียงไรแม้วำ่ บำงบทเห็นชื่อแล้ว ดูเหมือนว่ำจะเป็ นวิชำกำรและยำกแก่ควำมเข้ำใจ แต่พอล ลิตเติ้ลก็
เขียนแบบง่ำย ๆ และน่ำอ่ำนยิง่ นัก
เกี่ยวกับหลักฐำนอ้ำงอิงต่ำง ๆ นั้น ผูเ้ ขียนได้พยำยำมอย่ำงยิง่ ยวดในอันที่จะหำหลักฐำน
สนับสนุนจำกทุกด้ำน เพื่อให้ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง ทั้งทำงพระวจนะของพระเจ้ำ วิทยำศำสตร์ ปรัชญำ
จิตวิทยำและโบรำณคดี
สคริ พเจอร์ เพรสส์
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บทที่ 1 คริสตศาสนามีเหตุผลหรือไม่ ?
“ควำมเชื่อคืออะไร?” ครู รวีวำรศึกษำถำมนักเรี ยนในชั้นของตน
เด็กชำยคนหนึ่งลุกขึ้นตอบในทันทีวำ่ “ควำมเชื่อ คือ กำรเชื่อในสิ่ งที่เรำรู ้วำ่ ไม่เป็ นควำมจริ ง
ครับ!”
ไม่เป็ นที่แปลกประหลำดอะไร ถ้ำหำกผูท้ ี่ไม่ใช่คริ สตชนจะมีควำมคิดเห็นในทำนองนี้ แต่ถำ้
คริ สตชนจะมีควำมคิดแบบนี้ บำ้ ง ก็นบั ว่ำเป็ นเรื่ องที่น่ำเศร้ำใจอย่ำงยิง่
ข้ำพเจ้ำได้มีโอกำสประกำศพระกิตติคุณในที่ประชุมซึ่ งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
ถกปั ญหำต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์หลำยครั้ง หลังจำกที่สอนพระวจนะของพระเจ้ำเสร็ จแล้ว
ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมมักจะตั้งปั ญหำถำมข้ำพเจ้ำเสมอ จำกกำรฟังข้อคิดเห็นของคนเหล่ำนั้นแล้ว ทำให้
ข้ำพเจ้ำรู ้สึกพอใจและตกใจระคนกัน ที่ได้ยนิ ผูท้ ี่ไม่เชื่ อพระเจ้ำพำกันกล่ำวว่ำ เขำได้รับประโยชน์อย่ำง
มำกมำยจำกกำรประชุมนี้ นี่ เป็ นครั้งแรกที่ได้ยนิ เรื่ องรำวที่ได้สำระ และข้ำพเจ้ำก็รู้สึกยินดีอย่ำงยิง่ ที่ได้
ยินผูท้ ี่เป็ นคริ สตชนกล่ำวในทำนองเดียวกันนี้ดว้ ย แต่ส่วนลึกลงไปในจิตใจของข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำ
รู ้สึกตกใจมำกทีเดียว จำกคำกล่ำวนั้นแสดงให้เห็นว่ำ พวกเขำเพิ่งทรำบว่ำ พระกิตติคุณของพระเจ้ำนั้น
เป็ นเรื่ องรำวที่มีเหตุและผลซึ่ งสำมำรถที่ขจัดข้อโต้แย้งของบุคคลต่ำง ๆ ได้ โดยเปิ ดเผย
และเพิง่ รู ้อีกว่ำ กำรที่พวกเขำมำเป็ นคริ สตชนนั้นมิได้หมำยควำมว่ำ เขำจะต้องละทิง้ ควำมมีเหตุ
และผลเสี ยสิ้ น ดังที่เคยเข้ำใจแต่ก่อนมำ
ทุกวันนี้เรำกำลังอยูใ่ นยุคของกำรศึกษำค้นคว้ำและยุคแห่งกำรหลอกลวง ดังนั้น กำรที่เรำจะรู ้
แต่เพียงเรื่ องรำวหรื อเป้ ำหมำยของควำมเชื่ อเท่ำนั้น ไม่เป็ นกำรเพียงพอ เรำจำเป็ นจะต้องรู ้ต่อไปถึง
มูลเหตุที่วำ่ “เหตุใดเราจึงเชื่ อ” เช่นนั้น! กำรที่เรำมีควำมเชื่ อในสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดนั้น มิใช่เป็ นแรงบันดำลให้
สิ่ งนั้นเป็ นควำมจริ งขึ้นมำได้ เพรำะสิ่ งที่เป็ นควำมจริ งย่อมจะเป็ นควำมจริ งในตัวของตัวเองโดยเฉพำะ
ซึ่ งไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ควำมเชื่อของผูห้ นึ่งผูใ้ ด จะปั้ นแต่งขึ้นมำเองหำได้ไม่
ควำมจริ งในเรื่ องของคริ สตศำสนำก็อยูใ่ นทำนองนี้ ดว้ ยเช่นเดียวกัน
ในปั จจุบนั นี้มีควำมคิดเห็นที่แตกแยกกันเป็ นสองฝ่ ำย เกี่ยวกับเรื่ องของ “คริสตศาสนามีเหตุผล
หรือไม่ ?” ซึ่ งก็ปรำกฏออกมำว่ำไม่มีควำมคิดเห็นของฝ่ ำยใดถูกต้องเลย ฝ่ ำยแรก เชื่อว่ำ กำรที่จะเข้ำใจ
คริ สตศำสนำให้ถ่องแท้น้ นั จำเป็ นต้องปฏิเสธสติปัญหำและควำมรู้ฝ่ำยโลกอย่ำงสิ้ นเชิง ที่เป็ นเช่นนี้
เพรำะว่ำ เขำไม่เข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแจ่มแจ้งนัน่ เอง ตัวอย่ำงเช่น ในพระธรรมโคโลสี บทที่
2:8 ซึ่ งกล่ำวว่ำ “จงระวังให้ดี อย่ำงให้ผใู ้ ดทำให้ท่ำนตกเป็ นเหยือ่ ด้วยหลักปรัชญำและด้วยคำล่อลวงอัน
เหลวไหล ตำมตำนำนของมนุษย์ ตำมภูตผีปีศำจของจักรวำล มิใช่ตำมอย่ำงพระคริ สต์”
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บำงคนได้ยดึ เอำพระคัมภีร์ขอ้ นี้เป็ นหลักเพื่ออธิ บำยว่ำ คริ สตศำสนำเป็ นศำสนำที่ไม่มีเหตุผล
เป็ นเรื่ องงมงำยไร้สำระ ที่เขำพูดเช่นนี้ก็เพรำะว่ำ เขำยังไม่รู้ซ้ ึ งถึงแก่นแท้ของพระกิตติคุณที่พระเจ้ำ
ประทำนให้ เจ. ดับ บลิว. มอนต์โกเมอร์ รี่ ได้เขียนบทควำมเรื่ อง “เดอะ เพลส ออฟ รี ซนั ” (THE
PLACE OF REASON) ซึ่งตีพิมพ์ในวำรสำร “อีส” (HIS) ตอนหนึ่งมีใจควำมว่ำ ควำมเชื่อในศำสนำ
มิใช่เป็ นสิ่ งที่จะอธิ บำยกันได้ดว้ ยเหตุผล เหตุผลเป็ นเพียงส่ วนประกอบอย่ำงหนึ่งของควำมเชื่อเท่ำนั้น
ซึ่ งหำได้มีควำมสำคัญถึงขนำดจะใช้แทนควำมเชื่ อไม่
“ควำมเชื่อนั้นเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อจะกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็ได้วำ่ เหตุผล
เป็ นคำอธิ บำยหรื อเป็ นหนทำงที่จะนำมนุษย์ให้เข้ำใจถึงควำมจริ งใจในพระวจนะของพระเจ้ำได้อย่ำง
ชัดเจนแจ้งยิง่ ขึ้น เพื่อจะได้เชื่ อฟังพระวจนะของพระองค์อนั เป็ นสื่ อกลำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ”
ปั จจุบนั นี้ได้มีลทั ธิ ศำสนำต่ำง ๆ กระตุน้ เร่ งเร้ำและท้ำทำยให้คริ สตชนสำแดงควำมเชื่ อของเขำ
ให้ประจักษ์วำ่ เป็ นควำมจริ งหรื อไม่ โลกของเรำในทุกวันนี้ดูเหมือนว่ำเล็กลงทุกขณะ เพรำะกำร
คมนำคมสมัยใหม่กำ้ วหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ ว กำรติดต่อระหว่ำงประเทศสะดวกง่ำยดำยยิง่ ขึ้น
บรรดำผูน้ บั ถือศำสนำต่ำง ๆ เช่น มุสลิม ฮินดู ขงจื้อและ ฯลฯ เร่ งเร้ำให้คริ สตชนประกำศควำม
เชื่อของตนมำกขึ้น ผูท้ ี่นบั ถือศำสนำเช่นนี้ ต่ำงก็อำ้ งประสบกำรณ์ในศำสนำของพวกเขำว่ำ มีลกั ษณะ
คล้ำยคลึงกันกับของเรำ และในขณะเดียวกัน วงกำรคริ สตชนบำงแห่งก็ปรำกฏว่ำ มีคำสอนแบบผิด ๆ
เกิดขึ้น ในทำนองที่วำ่ “พระเจ้ าทรงตายไปจากมนุษย์ เสี ยแล้ ว” เรำต้องยอมรับว่ำ ในยุควิทยำศำสตร์ อนั
ก้ำวหน้ำนี้
มนุษย์ต่ำงหันมำสนใจต่อกำรเรี ยกร้องหำจริ ยธรรมของมนุษยชำติมำกกว่ำที่จะสนใจต่อ
ควำมจริ งของพระเจ้ำ
มอนต์โกเมอร์ รี่ได้กล่ำวอีกว่ำ “แอนโทนี่ ฟลิวซึ่งเป็ นนักปรัชญำวิเครำะห์ได้ดดั แปลงนิทำน
ของจอห์น วิสดอม โดยสร้ำงเป็ นคำอุปมำขึ้น ชี้ให้เห็นว่ำ หลักคำสอนของศำสนำที่ไม่อำจพิสูจน์ให้
เป็ นที่ประจักษ์แก่ตำได้น้ นั ไม่มีควำมหมำยสำหรับผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สตชนเลย เนื้อเรื่ องของคำอุปมำนั้นว่ำ
ดังนี้....”
“ครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว มีนกั สำรวจสองคนได้พบพื้นที่ในป่ ำทึบแห่งหนึ่ง พื้นที่แห่ งนี้ได้ถูก
ปรำบไว้อย่ำงโล่งเตียนแล้ว และมีหญ้ำและดอกไม้นำนำพันธุ์ข้ ึนเต็มไปหมด นักสำรวจคนหนึ่งเอ่ยว่ำ
“สวนดอกไม้แปลงนี้จะต้องมีผดู ้ ูแลรักษำอย่ำงแน่นอน”



เจ ดับบลิว มอนต์โกเมอร์ รี่; บทควำมเรื่ อง (THE PLACE OF REASON) ในวำรสำร HIT ประจำเดือนมีนำคม 1966 หน้ำ 16
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แต่นกั สำรวจคนที่สองกล่ำวว่ำ “ไม่มีคนเฝ้ ำสวนที่ไหนมำดูแลหรอกน่ำ”
เพื่อจะเป็ นกำรพิสูจน์ให้เห็นจริ งเห็นจัง นักสำรวจทั้งสองจึงกำงเต็นท์ที่พกั ขึ้นในบริ เวณนั้น
เพื่อสังเกตกำรณ์ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปก็ไม่ปรำกฏว่ำ มีผใู ้ ดดูแลสวนแห่งนี้ เลย นักสำรวจคนแรกซึ่ งคิดว่ำ
น่ำจะมีผดู ้ ูแลรักษำสวนได้ออกควำมเห็นว่ำ บำงทีผทู ้ ี่ดูแลดอกไม้เหล่ำนี้อำจจะล่องหนได้ หรื ออำจจะมี
กำยทิพย์ ทำให้เรำไม่อำจจะมองเห็นด้วยตำเปล่ำ แต่เพื่อนของเขำก็ยงั คงยืนกรำนว่ำไม่มีอยูน่ นั่ เอง
ดังนั้น ทั้งสองคนจึงดำเนิ นกำรพิสูจน์ในขั้นต่อไปโดยขึงรั้วลวดหนำมล้อมรอบบริ เวณนั้น แล้ว
ปล่อยกระแสไฟฟ้ ำไปตำมเส้นลวดเหล่ำนั้น ด้วยหวังว่ำ ถ้ำหำกมีผดู ้ ูแลรักษำสวนดอกไม้น้ ีจริ ง และมี
ตัวตนจริ ง ๆ แม้วำ่ จะหำยตัวหรื อกำบังสำยตำได้ แต่ถำ้ เดินไม่ระมัดระวังแล้ว อำจจะถูกกระแสไฟฟ้ ำดูด
เอำได้ นอกจำกนั้นเขำยังช่วยกันอยูย่ ำมเดินตรวจตรำอย่ำงเข้มแข็ง พร้อมกับใช้สุนขั อย่ำงที่ทำงรำชกำร
ใช้ในกำรจับผูร้ ้ำย เข้ำมำช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย
แต่ไม่ปรำกฏมีวแี่ ววใด ๆ เลยว่ำ มีบุคคลอื่นใดบุกรุ กเข้ำมำจนกระแสไฟฟ้ ำที่ลวดหนำมดูดเอำ
สุ นขั ที่เชี่ยวชำญในกำรดมกลิ่นนั้นเล่ำ ก็มิได้ส่อท่ำทีเลยว่ำ มีบุคคลที่สำมแอบกล้ ำกรำยเข้ำมำ แม้
กระนั้น นักสำรวจคนแรกซึ่ งมีควำมเชื่อมัน่ ในควำมคิดของตนก็ยงั ไม่ยอมแพ้ เขำกล่ำวอ้ำงว่ำ “แม้วำ่
ตำมกำรพิสูจน์ของเรำจะมิปรำกฏว่ำเห็นผูใ้ ดก็ตำม ผมมีควำมเชื่อว่ำ จะต้องมีผเู ้ ฝ้ ำสวนดอกไม้น้ ี อย่ำง
แน่นอน เขำจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีกำยทิพย์ซ่ ึ งเรำมองไม่เห็น และไม่มีควำมรู ้สึกต่อกระแสไฟดูด และเขำมำ
ดูแลรักษำสวนดอกไม้ที่เขำรักอย่ำงเงียบ ๆ เสมอ”
แต่เพื่อนที่ไม่เชื่ อกลับกล่ำวตัดบทอย่ำงท้อใจว่ำ “นี่ก็แสดงว่ำ ข้อกล่ำวอ้ำงของคุณในตอนแรก
ๆ นั้น เป็ นอันล้มเลิกไปใช่ไหม? เมื่อควำมเชื่อของคุณเป็ นเพียงแต่สิ่งที่คำดคะเนเอำเท่ำนั้น ผูท้ ี่เฝ้ ำสวน
ที่ไม่เห็นด้วยตำอยูน่ อกเหนือประสำทสัมผัสทั้งห้ำ และเกินกว่ำที่วทิ ยำศำสตร์ จะทดสอบได้น้ นั ก็ไม่
แตกต่ำงไปจำกภำพที่เกิดจำกจินตนำกำร ซึ่ งมิได้เป็ นควำมจริ งเลย”
“คำอุปมำนี้เป็ นข้อยุติที่สบประมำทหลักควำมจริ งในคริ สตศำสนำทั้งหมด
ควำมจริ งใน

คริ สตศำสนำนั้นต้องอำศัยควำมเชื่อเป็ นหลักสำคัญ” คริ สตศำสนำมิได้สอนแต่เพียงว่ำ สวนคือโลกนี้
และมีผดู้ ูแลรักษำเอำใจใส่ เท่ำนั้นแต่ยงั สอนต่อไปอีกว่ำ พระองค์ผนู ้ ้ นั ยังเข้ำมำในสวนอีกด้วย โดยเสด็จ



แอนโทนี่ฟลิว; “ศำสนศำสตร์ และควำมล้มเหลว” ควำมเรี ยงใหม่ทำงปรัชญำศำสนำ (ลอนดอน:สำนักพิมพ์ S.G.M 1955
มอนต์โกเมอร์ รี่ “กำรดลใจที่ปรำศจำกข้อผิดพลำด”: ก้ำวใหม่, นิตยสำรอีแวนเจลิคอล ธีออโลจีคอล.... หน้ำ 4575
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มำเป็ นมนุษย์สภำพเนื้ อหนัง พระองค์น้ นั คือ พระเยซู คริสต์ (ดูพระธรรมยอห์น 20:14-15) กำรเสด็จเข้ำ
มำยังโลกนี้สำมำรถพิสูจน์ได้ดว้ ยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์
มีหลำยคนเชื่อว่ำ กำรตั้งปั ญหำถำม-ตอบ และถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่ องของพระเจ้ำ จะเป็ น
หนทำงนำให้คนกลับใจใหม่เข้ำสู่ แผ่นดินของพระองค์ ซึ่ งแท้จริ งแล้วย่อมเป็ นไปไม่ได้ มักจะเป็ น
หนทำงนำไปสู่ ควำมล้มเหลวเสี ยมำกกว่ำ
เพรำะไม่ผดิ อะไรกับกำรคิดจะเจำะกำแพงด้วยปื นฉี ดน้ ำ
ของเด็กเล่น
กำรทำควำมเข้ำใจในพระกิตติคุณนั้น มิได้จำกัดอยูท่ ี่ควำมรู ้ของเรำแต่เพียงอย่ำงเดียว หำกแต่
จำเป็ นที่ตอ้ งใช้จิตวินิจฉัยด้วยหลักของธรรมจริ ยำจิตใจและจิตวิญญำณเป็ นส่ วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จำก
พระธรรมข้อที่กล่ำวว่ำ “แต่มนุษย์ธรรมดำจะรับสิ่ งเหล่ำนั้นซึ่ งเป็ นของพระวิญญำณแห่งพระเจ้ำไม่ได้
เพรำะเขำเห็นว่ำเป็ นสิ่ งโง่เขลำ และเขำไม่สำมำรถเข้ำใจได้ เพรำะว่ำจะเข้ำใจในสิ่ งเหล่ำนั้นได้ก็ตอ้ ง
สังเกตด้วยวิญญำณ” (1 โคริ นธ์ 2:14)
ถ้ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิได้ทรงทำงำนในจิตใจของเรำ เรำย่อมจะไม่มีควำมเชื่ อ อุปกรณ์อย่ำง
หนึ่งที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อให้คนหนึ่งคนใดบรรลุถึงควำมสว่ำงแห่งพระกิตติคุณได้ก็คือ คำอธิ บำยที่มี
เหตุผลและพระกรุ ณำธิ คุณของพระเจ้ำที่มีต่อมนุษย์
นอกเหนือไปจำกข้อวินิจฉัยดังที่กล่ำวมำแล้ว
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั ได้ยนื ยันถึงควำมมี
เหตุผลของพระกิตติคุณอีกด้วย พระวจนะของพระเจ้ำได้กำชับไว้อย่ำงชัดแจ้งให้คริ สตชน ใช้ควำมเชื่อ
โดยอำศัยสติปัญญำของตนเอง
“จงเตรี ยมใจไว้ให้พร้อม เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบแก่ทุกคนที่ถำมท่ำนว่ำ ท่ำนมีควำมหวังใจ
เช่นนี้ดว้ ยประกำรใด แต่วำ่ จะตอบด้วยใจสุ ภำพและด้วยใจยำเกรง” (1 เปโตร 3:15) ถ้ำหำกว่ำเรำไม่มี
เหตุผลสนับสนุนควำมเชื่อของเรำ และปล่อยให้ตนตกเป็ นฝ่ ำยยอมแพ้ในกำรสนทนำอยูเ่ รื่ อย ๆ โดยไม่
หำทำงแก้ไขแล้วก็เท่ำกับว่ำเรำไม่ยอมเชื่ อฟังพระเจ้ำนัน่ เอง
กำรเพิกเฉยของเรำนั้นจะเป็ นกำรช่วย
ส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่ไม่เชื่อมีจิตใจแข็งกระด้ำงไม่เชื่ อมำกยิง่ ขึ้น
กำรที่พระเจ้ำทรงมีพระบัญชำแก่เรำเช่นนี้ ก็ดว้ ยเหตุผลหลำยประกำร และประกำรที่สำคัญ
ที่สุดก็คือเป็ นกำรเสริ มสร้ำงควำมเชื่อของเรำให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น ซึ่ งมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งต่อชีวิตคริ สตชน
ของเรำ ถ้ำเรำรู ้แต่เพียงผิวเผินว่ำ พระคริ สต์ทรงพระชนม์อยู่ หรื อรู ้จำกเนื้ อเพลงที่เรำร้องนมัสกำรว่ำ
“ข้ำรู ้ได้อย่ำงไร ข้ำรู ้เพรำะอยูใ่ นใจ” เรำก็จะประสบกับควำมยุง่ ยำกลำบำกใจมำกก็ได้เรำอำจจะรู ้สึกว่ำ
พระเจ้ำมิได้ทรงสถิตอยูก่ บั เรำ เมื่อเรำไม่สำมำรถที่จะตอบปั ญหำผูท้ ี่สงสัยได้ และเมื่อผูท้ ี่มิได้เป็ นคริ สต
ชนอ้ำงว่ำ ประสบกำรณ์จำกกำรเคำรพบูชำเทพเจ้ำของเขำนั้น ก็มิได้แตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ของ
เรำเลย
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แล้วเรำจะตอบเขำว่ำอย่ำงไร?
ในฐำนะที่เรำเป็ นเพียงปุถุชนธรรมดำ อำจจะเกิดข้อสงสัยขึ้นได้ เรำควรจะหำทำงแก้ไขปั ญหำ
นั้นเสี ย เพรำะถ้ำขืนปล่อยไว้ มันก็จะหวนกลับมำหำเรำอีกจนได้ กำรที่คนหนึ่งคนใดมีปัญหำข้อข้องใจ
และไม่สำมำรถที่จะทำควำมเข้ำใจในปั ญหำนั้นได้ เขำก็ยอ่ มจะไม่สำมำรถดำเนินควำมปรำรถนำให้
ลุล่วงไปได้ เช่น กำรเป็ นพยำนซึ่ งในที่สุดก็ทำให้บงั เกิดควำมน้อยใจและท้อแท้ใจ
เมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดกล่ำวหำเรำว่ำ นับถือศำสนำคริ สต์เพรำะพ่อแม่ของเรำเป็ นคริ สตชน หรื อได้รับ
กำเลี้ยงดูมำตำมแบบฉบับของคริ สตชน เรำจะต้องสำมำรถสำแดงให้บุคคลผูน้ ้ นั หรื อคนทัว่ ไปว่ำ กำรรู ้
ที่เรำเชื่ อในคริ สตศำสนำนั้นเพรำะเชื่อใน “สั จธรรม” ที่ปรำกฏชัดเจนแก่เรำ หำใช่เชื่อเพรำะคำบอกเล่ำ
ของผูอ้ ื่นแต่เพียงอย่ำงเดียวไม่
ผูท้ ี่มิได้เป็ นคริ สตชนหลำยคนไม่ได้พิจำรณำพระกิตติคุณให้ถว้ นถี่ ทั้งนี้อำจจะเป็ นเพรำะขำดผู ้
ชี้แจงให้เขำทรำบถึงควำมจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงจริ งจัง จึงเป็ นเหตุให้เขำคิดว่ำกำรมีควำม
เชื่อแบบคริ สตชนเป็ นสิ่ งที่งมงำยและขึ้นอยูก่ บั อำรมณ์ของผูเ้ ชื่ อเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นเขำจึงปฏิเสธไม่
ยอมรับพระกิตติคุณ
คำชี้แจงประกำรต่อไปของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งว่ำด้วยควำมมีเหตุผลของพระกิตติคุณนั้นมี
อยูใ่ นพระบัญชำของพระคริ สต์ที่วำ่
“จงรักพระผูเ้ ป็ นเจ้ำด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้ำ และด้วยสิ้ นสุ ด
ควำมคิดของเจ้ำ” (มัทธิว 22:37)
กำรกลับใจของมนุษย์น้ นั ประกอบด้วยสติปัญญำอำรมณ์และควำมตั้งใจ อำจำรย์เปำโลได้กล่ำว
ว่ำ “ข้ำพเจ้ำตั้งใจมัง่ คงที่จะกล่ำวป้ องกันพระกิตติคุณ” (ฟี ลิปปี 1:16) เรำสำมำรถที่จะเข้ำใจและป้ องกัน
พระกิตติคุณได้อย่ำงมีเหตุมีผล เพื่อช่วยให้ผอู ้ ื่นเข้ำใจในควำมจริ งนี้ อย่ำงชัดเจนได้
เป็ นควำมจริ งที่วำ่ ผูท้ ี่ปัญญำยังไม่บรรลุถึงควำมรู ้แจ้ง “ย่อมไม่สำมำรถที่จะเข้ำใจถึงควำมจริ ง
ของพระเจ้ำได้ ถ้ำปรำศจำกควำมช่วยเหลือ” ส่ วนผูท้ ี่มีปัญญำ “รู้ แจ้ ง” และได้รับควำมช่วยเหลือ ย่อมจะ
เข้ำใจในเนื้ อหำแห่งควำมจริ งอันกอปรไปด้วยเหตุผลนั้น
ควำมจริ งย่อมอยูต่ รงกันข้ำมกับควำมเท็จ พระกิตติคุณเป็ นควำมจริ งร้อยเปอร์ เซ็นต์ อำจำรย์
เปำโลได้ให้คำจำกัดควำมของผูท้ ี่ไม่ใช่คริ สตชนว่ำ “ผูไ้ ม่ถือควำมจริ ง” (ดู 2 เธสะโลนิกำ 2:11-12, โรม
2:8) คำว่ำ “ความจริง” จะไม่มีควำมหมำยอะไรเลย หำกไม่มีกำรกำหนดบรรทัดฐำนไว้วำ่ “อะไรคือ
ควำมจริ ง” หำกไม่มีกำรจำแนกควำมแตกต่ำงไว้อย่ำงชัดเจนแล้ว เรำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ สิ่ งไหนเป็ นควำม
จริ ง สิ่ งไหนเป็ นควำมเท็จ
อำจำรย์เปำโลได้ช้ ีแจงได้อย่ำงชัดแจ้งในพระธรรมโรมว่ำ ตั้งแต่พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์เป็ นต้น
มำ มนุษย์รู้ดีวำ่ มีพระเจ้ำ (โรม 1:20) ท่ำนได้กล่ำวต่อไปอีกว่ำ สำเหตุสำคัญอันเป็ นมูลฐำนที่ทำให้มนุษย์
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ไม่รู้จกั พระเจ้ำ มิใช่เป็ นเพรำะเขำไม่สำมำรถที่จะรู ้จกั พระองค์ หรื อไม่อำจเข้ำใจในพระองค์ แต่เป็ น
เพรำะมนุษย์ต้ งั ตัวเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำ ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้ำงเขำขึ้นมำ เรำจะพบข้อพระธรรมดังต่อไปนี้คือ...
“เมื่อเขำทั้งหลำยได้รู้จกั พระเจ้ำแล้ว เขำยังมิได้ถวำยเกียรติยศแด่พระองค์อย่ำงสมควรที่เขำจะ
กระทำแก่พระเจ้ำ...เขำได้เอำสง่ำรำศีของพระเจ้ำที่สูญไปไม่ได้ มำแปลงเป็ นรู ปมนุษย์ที่จะเน่ำเปื่ อยไป
...เขำได้เอำควำมจริ งของพระเจ้ำมำแลกเปลี่ยนกับควำมเท็จ” (โรม 1:21,23,25) และท้ำยสุ ดพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้กล่ำวว่ำ “เขำไม่เห็นดีที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ” (โรม 1:28)
จริ ยธรรมในทำงคริ สตศำนำนั้นย่อมสัมพันธ์กบั ด้ำนควำมคิดเสมอ
ปั ญหำไม่ได้ข้ ึนอยูท่ ี่วำ่
มนุษย์ไม่อยูใ่ นวิสัยที่จะเลือกตัดสิ นใจเชื่ อได้ แต่ข้ ึนอยูท่ ี่วำ่ มนุษย์ไม่ยอมเชื่อต่ำงหำก พระเยซูเองได้
ทรงชี้แจงให้พวกฟำริ สีรู้ถึงรำกเง่ำของปั ญหำนี้ โดยตรัสว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยไม่ยอมมำหำเรำเพื่อจะได้
ชีวติ ” (ยอห์น 5:40) พระองค์ทรงชี้แจงให้พวกเขำทรำบอย่ำงชัดแจ้งว่ำ กำรตัดสิ นใจทำงจริ ยธรรมจะ
นำไปสู่ กำรแก้ปัญหำทำงฝ่ ำยสติปัญญำและฝ่ ำยควำมคิด พระองค์ตรัสว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดตั้งใจประพฤติตำม
พระทัยของพระองค์ ผูน้ ้ นั คงรู ้วำ่ คำสอนนั้นมำจำกพระเจ้ำหรื อเรำพูดตำมลำพังใจเรำเอง” (ยอห์น 7:17)
แต่หลำยครั้งที่ควำมสงสัยทำงสติปัญญำ เป็ นดุจม่ำนบังทำงฝ่ ำยจริ ยธรรม!
ครั้งหนึ่ง มีนกั ศึกษำคนหนึ่งได้พดู กับข้ำพเจ้ำว่ำ “ท่ำนตอบปั ญหำทุกข้อของผมได้เป็ นที่พอใจ
มำก” ข้ำพเจ้ำจึงถำมเขำว่ำ “แล้วคุณคิดว่ำคุณจะเชื่ อและเป็ นคริ สตชนไหม?”
เขำตอบทันทีวำ่ “ไม่”
คำตอบของเขำทำให้ขำ้ พเจ้ำฉงนมำก จึงถำมเขำว่ำ “เพรำะเหตุใดหรื อคุณจึงไม่เชื่ อ?” นักศึกษำ
ผูน้ ้ นั ตอบอย่ำงหน้ำชื่นตำบำนว่ำ “พูดกันอย่ำงเปิ ดอกเลยนะครับคือถ้ำหำกผมเชื่อพระเยซูแล้ว ผมก็ไม่
อำจจะดำเนินชี วติ เหมือนอย่ำงทุกวันนี้ได้” จำกคำตอบของเขำแสดงให้เรำเห็นว่ำ มิใช่เขำไม่รู้ไม่เข้ำ
ใจควำมจริ งของพระเจ้ำ แต่ที่เขำไม่ยอมรับเชื่อนั้นเป็ นเรื่ องจริ ยธรรมต่ำงหำก
ผูท้ ี่ไม่เชื่อมักจะย้อนถำมเรำถึงปั ญหำที่วำ่ “ถ้ำคริ สตศำสนำมีเหตุผลดีและเป็ นควำมจริ งแล้ว
เหตุไฉนเล่ำผูท้ ี่ได้รับกำรศึกษำสู ง ๆ หรื อผูท้ ี่คงแก่เรี ยนส่ วนมำกจึงไม่ยอมรับเชื่อ?” สำหรับปั ญหำข้อนี้
ก็ตอบได้โดยไม่ยำกคือ กำรที่เขำไม่ยอมเชื่อก็ดว้ ยเหตุผลเดียวกันกับผูท้ ี่ไม่รับกำรศึกษำที่ไม่ยอมเชื่อ
นัน่ เอง คือ “เขาไม่ อยากเชื่อ”
กำรที่พวกเขำไม่ยอมเชื่ อ มิใช่เป็ นเพรำะไม่เข้ำใจหรื อขำดสติปัญญำ แต่เป็ นเพรำะจิตใจ
โดยตรง เรำจะเห็นได้วำ่ มีคริ สตชนที่มีชื่อเสี ยงทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ศิลปศำสตร์ กำรศึกษำและสังคม
ต่ำง ๆ มำกมำย
จอห์น สตอท กล่ำวอย่ำงมีเหตุผลว่ำ “แม้เรำจะไม่สนับสนุนสติปัญญำของฝ่ ำยโลก แต่เรำควร
สนับสนุนปัญญำทำงด้ำนจริ ยธรรมของพวกเขำ”
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มีคริ สตชนเป็ นจำนวนมำกที่ตอ้ งประสบกับควำมยุง่ ยำกลำบำกใจ เมื่อหวนระลึกและใคร่ ครวญ
ถึงควำมเชื่อของเขำ บำงครั้งถึงขนำดเกิดควำมไม่แน่ใจขึ้นมำว่ำสิ่ งที่เขำกำลังเชื่ออยูน่ ้ นั เป็ นควำมจริ ง
หรื อไม่ ควำม “สงสั ย” เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดควำมน่ำสะพรึ่ งกลัวต่อจิตวิญญำณยิง่ นัก และมีบ่อยครั้งที่เขำ
พยำยำมระงับควำมสงสัยนี้เสี ย โดยวิถีทำงที่ไม่ถูกต้อง
นี่คือปั ญหำอันหนักหน่วงที่บงั เกิดแก่ผทู ้ ี่เติบโตขึ้นมำในครอบครัวคริ สตชนและในคริ สตจักร
โดยเฉพำะในระยะแรก ๆ ที่อำยุยงั น้อยอยู่ ตอนยังเล็กนั้นเขำจะรับเอำควำมจริ งในคริ สตศำสนำไว้อย่ำง
เต็มหัวใจ โดยไม่พะวงถึงสิ่ งอื่นใด เขำได้ไว้วำงใจในบิดำมำรดำ เพื่อนฝูงและศิษยำภิบำล บุคคล
ดังกล่ำวนี้จะเป็ นผูส้ นับสนุ นพื้นฐำนด้ำนควำมเชื่ อของเขำ
แต่เมื่อเขำโตขึ้นและได้รับกำรศึกษำสู งขึ้น เขำก็ได้นำเอำควำมรู ้ที่ได้เรี ยนมำนั้น มำสำรวจ
ควำมเชื่อและสภำวะของตนเอง แท้จริ งแล้วกำรกระทำเช่นนี้เป็ นกำรเสริ มสร้ำงควำมเชื่อให้มนั่ คงและ
เข้มแข็งมำกยิง่ ขึ้นนัน่ เอง กำรเสริ มสร้ำงพลังแห่งควำมเชื่ อนั้นนับว่ำเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นอย่ำงยิง่ หำใช่เป็ น
เรื่ องที่น่ำหวำดวิตกแต่ประกำรใดไม่
บำงครั้งเมื่อข้ำพเจ้ำเดินไปตำมถนนสำยต่ำง ๆ ก็เคยคิดและถำมตนเองอยูเ่ สมอว่ำ “ทำไม
ข้ำพเจ้ำจึงมัน่ ใจว่ำควำมเชื่ อของข้ำพเจ้ำมิได้เป็ นมำจำกกำรโฆษณำชวนเชื่ อ..?..ก็ในเมื่อข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถที่แลเห็นพระเจ้ำ และอีกทั้งยังไม่สำมำรถสัมผัสถูกต้องพระองค์ได้”
ไม่เพียงแต่เท่ำนั้น ข้ำพเจ้ำยังเฝ้ ำถำมตัวเองต่อไปอีกว่ำ “ข้ำพเจ้ำรู ้ได้อย่ำงไรว่ำพระกิตติคุณเป็ น
เรื่ องจริ ง” เมื่อมำถึงปั ญหำนี้ ขำ้ พเจ้ำมักคิดย้อนไปสู่ รำกฐำนสำคัญ 2 ประกำร คือ (1) องค์ ประกอบ
ภายนอก ซึ่ งได้แก่ควำมจริ งทำงประวัติศำสตร์ อันเกี่ยวกับกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ (2)
องค์ ประกอบภายใน ซึ่ งได้แก่ประสบกำรณ์เกี่ยวกับพระคริ สต์อนั เกิดขึ้นกับตัวของข้ำพเจ้ำเอง
เมื่อคนหนุ่มสำวเริ่ มมีควำมคิดที่สงสัยในปั ญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับควำมเชื่อในพระคริ สต์ เรำต้อง
พร้อมที่จะเป็ นพี่เลี้ยงคอยอธิ บำยและไขข้อข้องใจให้แก่พวกเขำ พร้อมทั้งสร้ำงบรรยำกำศอันอบอุ่นใจ
ให้แก่พวกเขำ ให้เขำมีควำมรู ้สึกเป็ นอิสระในกำรเปิ ดเผยข้อสงสัยต่ำง ๆ เพื่อเป็ นกำรระบำยควำมอัดอั้น
ตันใจออกมำ และเป็ นกำรช่วยให้พวกเขำปลดตัวเองให้พน้ จำกข้อข้องใจเหล่ำนั้น
เด็กวัยรุ่ นหรื อหนุ่มสำวจำนวนมำกเช่นที่วำ่ นี้ ไม่มีโอกำสระบำยควำมอึดอัดใจให้แก่ใครฟัง
จำต้องเก็บงำปั ญหำนั้นไว้ในใจแต่เพียงผูเ้ ดียว ซึ่ งนับว่ำจะเพิ่มพูนขึ้นเป็ น “ดินพอกหำงหมู” และใน
ที่สุดก็หลงหำยไปจำกทำงของพระเจ้ำ
เหตุที่เป็ นเช่นนี้ก็เพรำะว่ำ ผูใ้ หญ่ที่เด็กมำปรึ กษำหำรื อด้วยนั้น มักจะแสดงควำมประหลำดใจ
และไม่พอใจหำว่ำ “เมื่อเป็ นคริ สตชนแล้ว ทำไมจึงยังมีควำมสงสัยเช่นนั้นอีก” เด็กจึงไม่กล้ำถำมไถ่
อะไรอีกต่อไป พวกผูใ้ หญ่มกั จะชี้แจงว่ำ คริ สตชนที่ดีน้ นั จะต้องไม่มีควำมสงสัยในสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
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เกี่ยวกับควำมเชื่อ ควำมคิดสงสัยนั้นแสดงให้เห็นชัดว่ำ ชี วติ ฝ่ ำยวิญญำณของเขำเป็ นเสื่ อมถอยไป เมื่อ
เด็กหนุ่มสำวได้รับคำตอบเช่นนี้แล้วถึงกับชะงักงัน และจำเป็ นต้องเปลี่ยนท่ำทีเสี ยใหม่ ต่อไปเมื่อมี
ปั ญหำใด ๆ ก็ไม่กล้ำถำมอีก ได้แต่นิ่งเงียบไว้เหมือนหนึ่งว่ำไม่มีขอ้ สงสัยใด ๆ เลย ซึ่ งมันไม่ตรงกับ
ควำมคิดในส่ วนลึกของพวกเขำ
กล่ำวคือ
เมื่ออยูล่ บั หลังพวกผูใ้ หญ่เขำก็จะสลัดควำมเชื่อที่ยงั
คลำงแคลงใจนั้นทิ้งไปทันทีและประพฤติตนตำมใจชอบ
กำรสงสัยและกำรตั้งปั ญหำถำมเป็ นของธรรมดำสำหรับผูท้ ี่มีควำมคิด แทนที่เรำจะประหลำด
ใจกับปั ญหำของเหล่ำเยำวชน เรำน่ำจะสดับฟังคำถำมของพวกเขำให้ตลอด และอำจจะช่วยต่อเติม
คำถำมให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นด้วยซ้ ำไป คริ สตศำสนำนั้นเป็ นศำสนำที่วำ่ ด้วยเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ ง
เป็ นควำมจริ งร้อยเปอร์ เซ็นต์ เรำสำมำรถที่จะให้คำแนะนำแก่เขำได้ โดยกำรไตร่ ตรองสอบสวนและหำ
เหตุผลร่ วมกัน ซึ่ งจะไม่ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแต่ประกำรใดเลย
ถ้ำหำกว่ำเรำไม่สำมำรถที่ตอบข้อข้องใจของพวกเขำได้ในทันทีทนั ใด ก็อย่ำเพิ่งด่วนหัวเสี ย
ควรจะบอกเขำว่ำ “แล้วจะไปค้นคว้ำหำคำตอบให้” กำรที่เรำเก็บเอำปั ญหำของพวกเขำไปครุ่ นคิดคงไม่
ถึงกับทำให้คริ สตศำสนำเสื่ อมไป แม้จะกินเวลำถึง 7 วันก็ตำม คริ สตชนผูม้ ีมนั สมองอันปรำดเปรื่ องได้
พยำยำมขบปั ญหำที่ลึกล้ ำต่ำง ๆ มำตลอดทุกยุคทุกสมัย และสำมำรถตอบปั ญหำเหล่ำนั้นได้
จริ งอยู่ เรำไม่สำมำรถที่จะตอบปั ญหำได้อย่ำงสมบูรณ์ทุก ๆ ข้อ ทั้งนี้เพรำะพระเจ้ำมิได้ทรง
เปิ ดเผยให้เรำทรำบถึงพระประสงค์ของพระองค์อย่ำงละเอียดทุกประกำรดังจะเห็นได้จำกข้อพระธรรม
ที่วำ่ “ควำมลึกลับเป็ นของพระเยโฮวำห์พระเจ้ำของเรำ แต่ควำมที่ให้ปรำกฏแจ้งนั้นเป็ นของเรำ และ
ลูกหลำนของเรำเป็ นนิตย์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29)
แต่อย่ำงไรก็ตำม รำกฐำนแห่งควำมเชื่ออันแข็งแกร่ งที่เรำมีอยูน่ ้ นั ก็นบั ได้วำ่ พระเจ้ำทรง
เปิ ดเผยให้เรำทรำบเพียงพอแล้ว
ควำมเชื่อของคริ สตชนนั้นเป็ นควำมเชื่อที่มีเหตุผลและตั้งอยูบ่ น
รำกฐำนซึ่ งมีพยำนหลักฐำน แม้วำ่ บำงครั้ง เรำอำจจะรู ้สึกว่ำ ควำมเชื่อของคริ สตชนอยูเ่ หนื อเหตุผล แต่
ควำมเชื่อเช่นที่วำ่ นี้ก็หำได้ขดั แย้งต่อเหตุผลไม่
มีคริ สตชนจำนวนไม่นอ้ ยที่หวำดวิตกต่อกำรที่จะต้องตอบปั ญหำแก่ผทู ้ ี่มีควำมคิด ทั้งที่เป็ นคริ
สตชนและมิได้เป็ นคริ สตชน คนเหล่ำนี้ถือว่ำ กำรตอบปั ญหำดังกล่ำวเป็ นเรื่ องที่ยำกเหนื อบ่ำกว่ำแรง
เขำมัวแต่คิดว่ำเขำจะต้องมีควำมรู ้อย่ำงกว้ำงและลึกซึ้ งเสี ยก่อนจึงจะตอบปั ญหำเหล่ำนั้นได้
แท้ที่จริ งแล้วควำมคิดเช่นที่วำ่ นี้ นับว่ำผิดมำกทีเดียว เพรำะถ้ำเรำสำมำรถที่จะเปิ ดเผยเรื่ องรำว
เกี่ยวกับพระเจ้ำแก่ผทู ้ ี่ไม่เป็ นคริ สตชนแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะช่วยผ่อนคลำยควำมกลัดกลุม้ และควำมวิตก
กังวลของเขำได้มำกทีเดียว ถ้ำหำกว่ำเรำพยำยำมตอบคำถำมของเขำได้อย่ำงตรงเป้ ำ ไม่ชำ้ ก็จะพบว่ำ
คำถำมส่ วนมำกมักจะซ้ ำ ๆ กัน และมีประเด็นปั ญหำอยูใ่ นขอบเขตแนวเดียวกัน
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ข้ำพเจ้ำได้มีโอกำสประกำศพระกิตติคุณในที่ประชุมหลำยครั้ง ซึ่ งผูฟ้ ังส่ วนใหญ่มิได้เป็ นคริ สต
ชน อำจกล่ำวได้วำ่ มีผไู ้ ม่เป็ นคริ สตชนถึง 98 เปอร์ เซ็นต์ของผูฟ้ ังทั้งหมด และข้ำพเจ้ำสำมำรถทำย
ล่วงหน้ำได้อย่ำงแม่นยำว่ำ ในครึ่ งชัว่ โมงที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดโอกำสให้พวกเขำซักถำมนั้น เขำจะถำมข้ำพเจ้ำ
ว่ำกระไรบ้ำง แต่ขอ้ ปลีกย่อยของปั ญหำนั้นอำจจะแตกต่ำงกันบ้ำง บำงคนถำมปั ญหำไม่เหมือนกัน แต่
ยังคงอยูใ่ นประเด็นเดียวกัน กำรที่ผฟู ้ ังถำมปั ญหำที่คล้องจองกันนั้น เป็ นประโยชน์แก่เรำเป็ นอย่ำงยิง่
เพรำะทำให้เรำสำมำรถเตรี ยมตัวศึกษำค้นคว้ำล่วงหน้ำได้วำ่ ควรจะค้นคว้ำเรื่ องใด
เมื่อผูส้ งสัยได้รับคำชี้แจงอย่ำงแจ่มชัดแล้ว เขำก็จะต้องตัดสิ นใจเลือกเอำอย่ำงอย่ำงหนึ่ ง คือ จะ
รับเอำพระเจ้ำหรื อจะปฏิเสธพระองค์ กำรเฉยเมยไม่ยอมเลือกเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งนั้น ย่อมถือได้วำ่
เป็ นกำรต่อสู ้ขดั ขวำงพระองค์ กล่ำวคือ เขำเลือกเอำข้ำงศัตรู ของพระเจ้ำโดยปริ ยำยนัน่ เอง ผูท้ ี่ได้รับกำร
อธิ บำยอย่ำงแจ่มแจ้งเป็ นที่พอใจแล้ว แต่ยงั ดื้อรั้นสงสัยต่อไปอีก นัน่ เป็ นกำรเสแสร้งและเพรำะเขำไม่
เต็มใจเชื่ อนัน่ เอง
เมื่อไม่นำนมำนี้ เพื่อนคนหนึ่งได้เล่ำให้ขำ้ พเจ้ำฟังว่ำ ตอนที่เขำสำเร็ จจำกมหำวิทยำลัยใหม่ ๆ
เขำรู ้สึกว่ำพระเจ้ำทรงเรี ยกให้เขำเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ แต่เขำขัดขืนโดยแกล้งทำเป็ นว่ำ มีควำม
สงสัยในควำมเชื่อ ซึ่ งเป็ นอุปสรรคอย่ำงมำกที่มิให้เขำรับใช้พระองค์ แต่แท้ที่จริ งแล้ว เป็ นเพรำะเขำ
มิได้อธิ ษฐำนขอให้พระองค์ช่วยให้เขำมีควำมยินดีรับใช้พระองค์นนั่ เอง
จดประสงค์ของกำรเขียนหนังสื อเล่มนี้ ก็เพื่อชี้ให้เห็นปั ญหำต่ำง ๆ ที่ผมู ้ ิได้เป็ นคริ สตชนมักจะ
ใช้ถำมอยูเ่ สมอ และเพื่อจะช่วยแนะแนวในกำรตอบให้ อย่ำงน้อยที่สุดก็ทำให้ผอู ้ ่ำนมีควำมรู ้ถึงพื้นฐำน
หลักเบื้องต้นในกำรตอบปั ญหำ
กำรที่เรำจะเสริ มสร้ำงควำมเชื่อของเรำให้แข็งแกร่ งจนถึงขนำดช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้น้ นั
จำต้อง
พร้อมที่จะตอบปั ญหำของทุก ๆ คนที่ถำมเรำ อันเกี่ยวกับเหตุผลของควำมหวังใจ และควำมเชื่อ (ดู 1 เป
โตร 3: 15) ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ เพราะคริสตศาสนาเป็ นศาสนาทีม่ ีเหตุมีผล
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บทที่ 2 พระเจ้ ามีจริงหรือ?
ในประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติตลอดทุกยุคทุกสมัยจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ ไม่มีคำถำมใดที่จะ
ลึกซึ้ งเท่ำกับคำถำมที่วำ่ “พระเจ้ ามีจริงหรือ?” เป็ นคำถำมที่เรี ยกร้องและเร่ งเร้ำให้คริ สตเตียนทุกคน
ต้องตอบ และคำตอบนั้นก็กินใจควำมกว้ำงใหญ่ไพศำลสุ ดที่จะพรรณนำได้
มอร์ ติเมอร์ แอ๊ดเล่อร์ ได้เขียนถึงพระเจ้ำในหนังสื อ “ประมวลควำมคิด” ตอนหนึ่งว่ำ ในบทนี้
ได้รวบรวมเอำข้อคิดของนักวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เขียนไว้ในหนังสื อ “ชุมนุมวิทยำกำรยิง่ ใหญ่ของ
ชำวตะวันตก” ไว้อย่ำงพร้อมมูลเว้นแต่ขอ้ เขียนของนักคณิ ตศำสตร์ และนักฟิ สิ กส์บำงคนเท่ำนั้น เป็ น
หนังสื อที่มีใจควำมยำวที่สุด ข้อคิดเห็นที่กล่ำวอ้ำงแล้วนี้ ได้ให้เหตุผลไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ ควำมคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกว่ำ เชื่อพระเจ้ำหรื อไม่เชื่อนั้น เป็ นกำรแสดงออกที่มีผลต่อสังคม
มำกกว่ำพฤติกรรมในด้ำนอื่นมำกมำย
แอ๊ดเล่อร์ ได้กล่ำวถึงควำมสำคัญของกำรแสดงออกของควำมเชื่อในด้ำนปฏิบตั ิวำ่ “กำรปฏิบตั ิ
ตนตำมควำมเชื่อนั้น มีอิทธิ พลต่อจิตใจของมนุษย์มำก ไม่วำ่ จะเป็ นกำรยึดมัน่ ในควำมเชื่อที่ผดิ ๆ ใน
ทำนองว่ำ มนุษย์เป็ นผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในสำกลจักรวำล หรื อยึดมัน่ ใจควำมเชื่ อที่วำ่ มีผหู ้ นึ่งที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำ
มนุษย์ หรื อว่ำเป็ นผูท้ ี่มนุษย์พำกันเกรงกลัวครั่นคร้ำม หรื อรักใคร่ หรื อขัดขืนต่อสู ้พระองค์ หรื อกำร
ยอมรับเอำพระองค์เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้ำ”
ในบรรดำผูท้ ี่ยอมรับว่ำมีพระเจ้ำนั้น ก็มีควำมเชื่อที่ผดิ แผกกันออกไปอีก กล่ำวคือ หนึ่ง เชื่อใน
ฐำนะที่เป็ นเพียงแนวควำมคิดเห็น สอง เชื่อในฐำนะเป็ นหลักปรัชญำ สาม มีควำมเชื่ออย่ำงแม่นมัน่ ว่ำ
พระเจ้ำทรงพระชนม์อยูจ่ ริ ง ๆ และเป็ นผูท้ ี่มนุษย์ตอ้ งกรำบไหว้นมัสกำร
ในขั้นต้นนี้เรำจะต้องทำควำมเข้ำใจให้แจ่มแจ้งเสี ยก่อนว่ำ
เรื่ องของพระเจ้ำนั้นไม่สำมำรถ
พิสูจน์ได้ดว้ ยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เหตุผลต่ำง ๆ ของพระเจ้ำนั้นขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ เป็ นสำคัญ อนึ่ง วิธีของวิทยำศำสตร์ ก็ได้ยอมรับอยูใ่ นตัวแล้วว่ำ มีควำมสำมำรถที่จำกัด
กำรที่จะนำเอำวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ พิสูจน์สิ่งหนึ่งสิ่ งใดนั้น จำเป็ นต้องทำกำรทดลองครั้งแล้วครั้งเล่ำ
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เพื่อควำมแน่นอน ไม่มีนกั วิทยำศำสตร์ สักคนเดียวที่ประกำศผลของกำรค้นคว้ำใหม่ ๆ ของตนแก่
ชำวโลก โดยที่เพิ่งทำกำรทดลองเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
แต่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์ น้ นั ผ่ำนพ้นไปตำมกำลเวลำ ทุกอย่ำงอุบตั ิข้ ึนได้เพียง
ครั้งเดียวแล้วก็ล่วงไป หำได้เกิดขึ้นเป็ นครั้งที่สองเพื่อให้มนุษย์ได้ทดลองอีกไม่ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรกำเนิ ด
ของจักรวำลหรื อชีวติ ของมหำบุรุษของโลกในอดีต เช่น เรื่ องรำวของนโปเลียน โบนำปำร์ด หรื อกำร
ลอบสังหำรประธำนำธิบดีลินคอล์น หรื อกำรตรึ งพระเยซูคริ สต์บนไม้กำงเขน
ไม่มีผใู ้ ดสำมำรถทำให้เหตุกำรณ์เช่นที่วำ่ นี้ เกิดขึ้นใหม่ได้อีก!
กำรที่เรำไม่สำมำรถทำให้เหตุกำรณ์ในอดีตเกิดขึ้นได้อีกครั้ง ก็หำใช่วำ่ เรื่ องรำวเหล่ำนั้นจะไม่
เป็ นควำมจริ ง!
มีเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงที่กิดขึ้นจริ ง ๆ ที่วทิ ยำศำสตร์ ไม่สำมำรถที่จะพิสูจน์ได้ หรื อพูดอย่ำงง่ำย
ๆ ก็คือว่ำ “ควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ ยงั ก้ำวไปไม่ถึง วิธีกำรของวิทยำศำสตร์ น้ นั มีประโยชน์
สำหรับวัตถุที่จบั ต้องได้ วัดหรื อชัง่ ตวงได้เท่ำนั้น ไม่มีใครเคยเห็นรู ปร่ ำงของควำมรัก หรื อดุลยพินิจ
แห่งควำมยุติธรรมในจิตใจว่ำเป็ นอย่ำงไร ถ้ำจะบอกว่ำ ควำมรักไม่มีหรื อดุลยพินิจแห่งควำมยุติธรรมไม่
มีจะถูกต้องหรื อ ฉะนั้น กำรปฏิเสธควำมเชื่อในเรื่ องพระเจ้ำจึงนับว่ำเป็ นควำมโง่เขลำอย่ำงยิง่ กำรดื้อรั้น
ที่จะเอำวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ไปพิสูจน์ในเรื่ องของพระเจ้ำนั้น
เปรี ยบเสมือนกำรเอำเครื่ องรับ
โทรศัพท์ไปรับกำรทำงำนของเครื่ องส่ งวิทยุ ซึ่ งไม่มีทำงสำเร็ จได้เลย เพรำะเขำมิได้สร้ำงเครื่ องรับ
โทรศัพท์ไว้ใช้งำนเช่นนั้น”
อำจจะมีบำงคนถำมว่ำ มีหลักฐำนอะไรที่เป็ นเครื่ องพิสูจน์วำ่ พระเจ้ำมีจริ ง?
เมื่อไม่นำนมำนี้ มีรำยงำนข่ำวจำกกำรค้นคว้ำทำงมนุษยวิทยำแจ้งว่ำ ผูค้ นที่อยูห่ ่ำงไกลควำม
เจริ ญมำกในทุกวันนี้ ส่ วนใหญ่เชื่ อว่ำมีพระเจ้ำ และอีกอย่ำงหนึ่งตำมตำนำนของมนุ ษย์เผ่ำต่ำง ๆ ทัว่
โลก ที่ได้เล่ำขำนสื บต่อกันมำตั้งแต่ยคุ แรก ๆ นั้น ต่ำงก็มีแนวควำมเชื่ อแบบเดียวกัน กล่ำวคือ เชื่อว่ำเมื่อ
ครั้งเริ่ มแรกนั้น มีพระเจ้ำองค์เดียว เป็ นผูท้ ี่ทรงสร้ำงสรรพสิ่ งทั้งปวง ถึงแม้วำ่ ในปั จจุบนั นี้สังคม
บำงส่ วนมีควำมเชื่อว่ำ มีเทพเจ้ำหลำยองค์ แต่เมื่อสื บสำวรำวเรื่ องก็จะรู ้วำ่ เมื่อเดิมนั้นพวกเขำมีควำม
เชื่อในพระเจ้ำองค์เดียวมำก่อน กำรค้นคว้ำดังกล่ำวนี้ กระทำกันในช่วงระยะเวลำห้ำสิ บปี ที่แล้วมำนี้เอง
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กำรค้นคว้ำนี้ เป็ นกำรท้ำทำยทฤษฎีที่วำ่ ควำมเชื่อในพระเจ้ำองค์เดียว เป็ นรำกฐำนของควำมเชื่ อที่วำ่ มี
พระเจ้ำหลำยองค์
ผลของกำรค้นคว้ำทำให้เรำเข้ำใจแจ่มชัดขึ้นว่ำ ประเพณี อนั เก่ำแก่แต่ด้ งั เดิม ไม่วำ่ จะเป็ นแห่งใด
ในโลก ต่ำงก็เชื่อว่ำ มีพระเจ้ำสู งสุ ดเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเท่ำนั้น
เรำได้เห็นแล้วว่ำ มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกต่ำงยึดมัน่ ในพระเจ้ำหรื อเทพเจ้ำต่ำง ๆ เป็ นที่พ่ งึ ทำง
ใจทั้งสิ้ น นี่เป็ นเรื่ องจริ งที่เรำน่ำจะตรองดู ถึงแม้ขอ้ สังเกตนี้ จะไม่ใช่เป็ นหลักฐำนที่สมบูรณ์ครบถ้วน
ในกำรที่จะพิสูจน์วำ่ พระเจ้ำมีจริ ง แต่ก็เป็ นควำมจริ งที่ช่วยเรำในขณะพยำยำมตอบปั ญหำที่วำ่ “พระเจ้ า
มีจริงหรือไม่ ?”
สิ่ งที่เรำจะหยิบยกขึ้นมำเป็ นข้อวินิจฉัยในกำรพิสูจน์วำ่ พระเจ้ำมีจริ งหรื อไม่ ในอันดับต่อไปก็
คือ “กฎของเหตุและผล” เป็ นที่รู้กนั ดีวำ่ ผลทุกอย่ างย่ อมมาจากเหตุ ผลจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุเป็ น
ปั จจัยนั้น ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพรำะฉะนั้นสภำวะควำมเป็ นของมนุษย์หรื อจักรวำล ย่อมจะต้องเกิดจำก
เหตุท้ งั นั้น พูดอย่ำงง่ำย ๆ ก็คือ จะต้องมีผสู ้ ร้ำงขึ้น
ทีน้ ีก็มำถึงประเด็นสุ ดท้ำยในข้อที่วำ่ ต้ นเหตุของสรรพสิ่ งทั้งปวงนั้นคือพระเจ้ า เบอร์แทรนด์
รัสเซลทำให้พวกเรำประหลำดใจไปตำม ๆ กัน ที่เขำได้เขียนถึงสำเหตุที่เขำไม่ยอมเป็ นคริ สตชนว่ำ เมื่อ
ครั้งที่เขำยังเป็ นเด็กอยูน่ ้ นั เขำมีปัญหำต่ำง ๆ มำกมำยเกี่ยวกับชีวติ มนุษย์และเมื่อเขำถำมปั ญหำนี้ก็มกั จะ
ได้รับคำตอบว่ำ “พระเจ้ าทรงเป็ นผู้สร้ าง” คือ “พระเจ้ าทรงเป็ นต้ นเหตุ” แต่พอเขำถำมกลับไปว่ำ “ถ้ำ
เช่นนั้นใครเป็ นผูส้ ร้ำงพระเจ้ำ?” ไม่มีผใู ้ ดสำมำรถให้คำตอบแก่เขำเลย ด้วยเหตุน้ ีแหละที่ทำให้เขำเกิด
ควำมสงสัย และควำมเชื่อถือพระเจ้ำที่เคยมีอยูก่ ็พลันมลำยหำยไปสิ้ น และเขำไม่ยอมเป็ นคริ สตชนอย่ำง
เด็ดขำด
ดูเถิด ช่ำงโง่เขลำเบำปั ญญำอะไรเช่นนั้น ก็ในเมื่อ “พระเจ้ า” หมำยถึง “ความเป็ นอมตะ”
พระองค์ดำรงพระชนม์อยูต่ ลอดไปไม่มีขอบเขตของควำมสิ้ นสุ ด ไม่มีใครสร้ำงพระองค์ ใยจึงสงสัย
อย่ำงนั้นเล่ำ! ถ้ำพระเจ้ำไม่ได้ดำรงพระชนม์อยูโ่ ดยพระองค์เอง พระองค์ก็ยอ่ มมิใช่พระเจ้ำ ถ้ำพระเจ้ำ
เป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรสร้ำงเช่นเดียวกับวัตถุอื่น ๆ พระองค์ก็จะเป็ นพระเจ้ำไม่ได้เลย
เหตุผลประกำรต่อมำที่ช้ ีให้เห็นถึงแบบแผนของพระเจ้ำในกำรทรงสร้ำงอย่ำงชัดเจนก็คือ
ระบบกำรทำงำนของจักรวำล ซึ่ งเป็ นไปอย่ำงมีระเบียบเรี ยบร้อยและมีเป้ ำหมำยที่แน่นอน คงจะไม่มีสัก
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คนเดียวที่คิดว่ำนำฬิกำข้อมือที่เรำผูกกันอยูน่ ้ นั เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเองโดยปรำศจำกกำรออกแบบและกำร
ดำเนินงำนโดยวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชำญ
ตรองดูเถิด..แม้แต่นำฬิกำซึ่ งเป็ นสิ่ งเล็กน้อย ก็ยงั ต้องมีผสู ้ ร้ำงเสี ยแล้ว ยิง่ กว่ำนั้นสักเท่ำใดของ
ใหญ่โตเช่นสุ ริยะจักรวำลซึ่ งมีระบบกำรทำงำนที่ลึกลับซับซ้อนอันไม่มีขอบเขตจำกัด จะไม่มีผสู ้ ร้ำง
หรื อ? เป็ นไปได้ไหมที่มนั จะเกิดขึ้นมำเองโดยบังเอิญปรำศจำกผูส้ ร้ำง ขอยกตัวอย่ำงร่ ำงกำยของคนเรำ
จะเห็นได้วำ่ ประกอบด้วยอวัยวะต่ำง ๆ อย่ำงลึกลับซับซ้อน สำมำรถทำงำนสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันอย่ำงมี
ระเบียบเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภำพอย่ำงน่ำอัศจรรย์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยำศำสตร์ ผยู ้ งิ่ ใหญ่ของโลก ได้กล่ำวไว้อย่ำงน่ำประทับใจว่ำ “ควำม
เชื่อของข้ำพเจ้ำคือ กำรถ่อมตัวลงสรรเสริ ญพระวิญญำณของพระเจ้ำ ผูท้ รงสำแดงพระองค์เองแก่เรำ
โดยวิธีละเอียดอ่อนซึ่ งแม้สติปัญญำอันน้อยนิดของเรำก็สำมำรถที่จะเข้ำใจได้โดยง่ำย และสำมำรถรับ
เอำพระองค์ได้ดว้ ยควำมอ่อนน้อมถ่อมใจ ข้ำพเจ้ำมีควำมเชื่อมัน่ อย่ำงแท้จริ ง มีอำนำจยิง่ ใหญ่คอย
ควบคุมจักรวำลนี้ อยู่ อำนำจอันเร้นลับที่ยำกแก่มนุษย์จะเข้ำใจได้น้ ีแหละ ที่ทำให้ขำ้ พเจ้ำเชื่อว่ำ พระเจ้ า
มีจริง”
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงจักรวำลอย่ำงมีระเบียบแบบแผนนั้น มีหลำยอย่ำงด้วยกัน ซึ่ งแต่ละ
อย่ำงก็มีเหตุผลในตัวของมันเอง และยำกที่จะหำคำอธิ บำยใด ๆ มำลบล้ำงได้ ในสุ นทรพจน์อนั
ประทับใจและมีชื่อเสี ยงของประธำนำธิ บดีลินคอล์น ที่ตำบลเก็ตติสเบอร์ กนั้น แสดงให้เห็นว่ำ ได้ผำ่ น
กำรร้อยกรองจำกผูม้ ีสติปัญญำอันปรำดเปรื่ อง มันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ หรื อแม้แต่เวลำที่นำไปตีพิมพ์ก็
ต้องอำศัยช่ำงเรี ยง ถ้ำให้ลิงมำเรี ยงพิมพ์มนั จะทำได้หรื อ
น้ ำก็เช่นเดียวกัน ไม่วำ่ จะเป็ นน้ ำในร่ ำงกำยของเรำ หรื อน้ ำในแม่น้ ำลำคลอง ทะเลมหำสมุทร
สิ่ งเหล่ำนี้หำได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ จะต้องมีผสู ้ ร้ำงมันขึ้นมำ เบอร์ นำร์ ด แรมม์ ได้อำ้ งถึง
ข้อควำมของ แอล เจ.เฮนเดอร์ สัน ที่กล่ำวถึงคุณสมบัติของน้ ำไว้บำงประกำรว่ำ...
“น้ ำเป็ นตัวละลำยที่มีควำมร้อนจำเพำะสู ง และกำรที่น้ ำมีควำมร้อนจำเพำะสู งนี่เอง ทำให้
ปฏิกิริยำทำงเคมีในร่ ำงกำยของเรำเป็ นไปอย่ำงสม่ำเสมอ ถ้ำควำมร้อนจำเพำะของน้ ำในร่ ำงกำยลดต่ำลง
กว่ำปกติ ปฏิกิริยำของสำรเคมีก็จะมีมำก เพียงแต่เรำออกกำลังกำยหรื อทำงำนเพียงเล็กน้อย ก็จะเกิดกำร
สันดำปอย่ำงรุ นแรง อีกอย่ำงหนึ่ง ถ้ำเรำเพิม่ ปริ มำณของสำรละลำยให้สูงขึ้นเพียง 10 องศำเซนติเกรด
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มันก็สำมำรถเร่ งอัตรำเร็ วในกำรทำปฏิกริ ยำขึ้นเป็ นสองเท่ำ ถ้ำน้ ำไม่มีคุณสมบัติเฉพำะตัวเช่นนี้ แล้ว ก็
ยำกนักที่ชีวติ จะดำรงอยูไ่ ด้ ดังนั้น มหำสมุทรจึงเป็ นเครื่ องควบคุมอุณหภูมิของโลก ทั้งนี้เพรำะกำรที่น้ ำ
จะกลำยสภำพจำกของเหลวไปเป็ นของแข็งนั้นมันต้องกลำยควำมร้อนอย่ำงมำกมำย และในทำงตรงกัน
ข้ำม กำรที่น้ ำจะกลำยเป็ นไอต้องได้รับควำมร้อนอย่ำงมำกเช่นกัน ด้วยเหตุกำรเปลี่ยนสภำวะของน้ ำ
ต้องอำศัยพลังควำมร้อนมำก ๆ เช่นนี้ ทะเลและมหำสมุทรจึงเป็ นฉนวนป้ องกันมิให้พลังควำมร้อนอัน
มหำศำลจำกดวงอำทิตย์มำเผำผลำญโลก และอีกทั้งยังป้ องกันมิให้ควำมหนำวเย็นในฤดูหนำวแผ่ซ่ำน
ปกคลุมโลกจนมำเกินไป ถ้ำหำกไม่มีทะเลและมหำสมุทรคอยควบคุมอุณหภูมิของโลกให้อยูใ่ นเกณฑ์
พอดิบพอดี สิ่ งมีชีวติ ทั้งหลำยบนพื้นโลกก็อำจจะถูกควำมร้อนแผดเผำจนมอดไหม้ไป หรื อมิฉะนั้นก็
อำจจะหนำวตำยเพรำะควำมเยือกเย็นก็เป็ นได้”
“น้ ำเป็ นตัวละลำยที่ดีที่สุด มันทำให้ท้ งั กรดด่ำงและเกลือเจือจำง โลหิ ตในร่ ำงกำยของเรำ
ประกอบด้วยสำรต่ำง ๆ ละลำยอยูอ่ ย่ำงน้อย 64 อย่ำงด้วยกัน ถ้ำหำกปรำศจำกน้ ำเป็ นสื่ อกลำงเสี ยแล้ว
ปฏิกริ ยำของสำรเคมีท้ งั หลำยจะเป็ นไปอย่ำงเชื่ องช้ำมำก หำกว่ำในร่ ำงกำยของเรำไม่มีน้ ำเป็ นส่ วนผสม
หรื อมีของเหลวอย่ำงอื่นทำหน้ำที่แทนน้ ำแล้ว เลือดของเรำก็จะมีลกั ษณะเข้มข้น เพรำะไม่มีคุณสมบัติ
ในกำรทำลำยที่เหมำะสม กล่ำวโดยทัว่ ไปก็คือหำกเลือดของเรำขำดน้ ำเสี ยแลัว ก็ยอ่ มจะดำรงชีวิตอยู่
ไม่ได้”
เอ.เรนเดิล ซอร์ ต ได้ต้ งั ข้อสังเกตเกี่ยวกับน้ ำว่ำ “สิ่ งมีชีวติ ทั้งหลำยไม่วำ่ จะเป็ นสัตว์หรื อพืช
ล้วนแต่มีน้ ำเป็ นองค์ประกอบในร่ ำงกำยเกินกว่ำครึ่ งหนึ่งของน้ ำหนักของมัน และน้ ำที่วำ่ นี้ก็มิได้แยกตัว
เป็ นอิสระ หำกแต่เป็ นตัวละลำยสำรอื่น ๆ มันเป็ นตัวกลำงที่ทำให้สสำรที่แห้งหรื อแข็งมีกำรยึดเหนี่ยว
กัน และก่อให้เกิดกำรยืดหยุน่ ถ้ำมีเกลือละลำยอยูด่ ว้ ยก็จะเป็ นสื่ อไฟฟ้ ำได้ นี่ เป็ นคุณสมบัติที่ดีที่สุดและ
สำคัญที่สุดต่อร่ ำงกำยของสัตว์ โดยปกติแล้ว น้ ำมีควำมหนำแน่นมำกที่สุดที่อุณหภูมิ 4 องศำเซนติเกรด
มิใช่ที่จุดเยือกแข็งหรื อที่ 0 องศำเซนติเกรด”
คุณสมบัติดงั กล่ำวนี้ ก่อให้เกิดผลสองประกำรคือ...



เบอร์นำร์ ด แรมม์, “ทัศนะของคริ สเตียนที่มีต่อวิทยำศำสตร์ ” และพระคริ สตธรรมคัมภีร์ 1955 หน้ำ 148
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เทอโมมิเตอร์แบบเซนติเกรด
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ประการแรก ขณะที่น้ ำในบ่อหรื อสระ หรื อทะเลสำบเกิดกำรแข็งตัวเป็ นน้ ำแข็ง มันจะเริ่ ม
แข็งตัวจำกผิวน้ ำข้ำงบนลงไปสู่ ล่ำง มิใช่เริ่ มแข็งจำกก้นบ่อไปสู่ เบื้องบนด้วยเหตุน้ ีจึงทำให้ปลำและ
สัตว์น้ ำต่ำง ๆ ดำรงชีวติ อยูไ่ ด้ในฤดูหนำว
ประการที่สอง เวลำที่น้ ำแข็งจะขยำยขนำดของมันเพิม่ ขึ้น มันจะกิดดันหิ นผำต่ำง ๆ ให้แตก
ทำลำยกลำยเป็ นดิน หน้ำผำ หุ บเขำตลอดจนแอ่งน้ ำต่ำง ๆ จะถูกเซำะจนกร่ อน เป็ นเหตุให้สิ่งมีชีวติ
สำมำรถขยับขยำยที่ทำงในกำรดำรงชีวติ ได้กว้ำงขวำงยิง่ ขึ้น
เท่ำที่มนุษย์รู้กนั มำ น้ ำเป็ นของเหลวที่มีจุดเดือดสู งสุ ด คุณสมบัติขอ้ นี้ช่วยให้น้ ำควบคุม
อุณหภูมิของผิวโลกที่ได้รับแสงอำทิตย์มิให้ร้อนเกินไป กล่ำวคือ น้ ำจะร้อนช้ำมำก กว่ำท้องทะเลจะ
ร้อนจนผิวพื้นน้ ำกลำยเป็ นไอ ก็ตอ้ งได้รับควำมร้อนอย่ำงมหำศำล และควำมร้อนเหล่ำนี้จะได้มำก็โดย
กำรดูดเอำจำกผิวโลกส่ วนอื่น ๆ ที่เป็ นดิน กำรเช่นนี้ช่วยบรรเทำควำมร้อนบริ เวณพื้นที่น้ นั ๆ ได้มำก ถ้ำ
น้ ำร้อนได้ง่ำยแบบได้รับควำมร้อนเพียงนิดหน่อยก็เดือดเสี ยแล้ว ก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะดึงเอำควำมร้อน
จำกพื้นดินไปได้ ทำให้ผวิ ของโลกร้อนจัด และชีวิตก็จะดำรงอยูไ่ ม่ได้
จำกลักษณะสัณฐำนอันเหมำะเจำะของโลก ย่อมเป็ นพยำนหลักฐำนในตัวแล้วว่ำ ต้องมีผสู ้ ร้ำง
กล่ำวคือ “ถ้ำโลกเรำมีขนำดเล็กกว่ำนี้ก็จะมีแรงโน้มถ่วงน้อย และไม่สำมำรถรักษำบรรยำกำศไว้ได้ เช่น
ดำวพุธและดวงจันทร์
แต่ถำ้ หำกว่ำโลกของเรำมีขนำดใหญ่กว่ำนี้ หลำยเท่ำตัว
ก็จะทำให้มีก๊ำซ
ไฮโดรเจนอิสระอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก เช่นดำวพฤหัสและดำวเสำร์ ซึ่ งมิใช่สิ่งจำเป็ นแก่ชีวิตเลย”
อนึ่ง ระยะทำงระหว่ำงดวงอำทิตย์มำยังโลกนี้เป็ นระยะที่เหมำะสม เพรำะถ้ำใกล้กว่ำนี้ก็จะทำ
ให้โลกร้อนเกินไป หรื อถ้ำไกลกว่ำนี้ก็จะทำให้โลกหนำวเย็นจนเกินไป จงสังเกตดูดวงจันทร์ซ่ ึงมี
อิทธิ พลต่อทวีปและต่อทะเลและมหำสมุทรต่ำง ๆ ก็มีลกั ษณะเด่นเป็ นพิเศษ ผิดแผกจำกดวงจักทร์ ดวง
อื่น ๆ ในระบบสุ ริยะจักรวำล ตลอดจนกำรกำเนิดของมันก็แตกต่ำงไปดวงจันทร์ ของดำวพระเครำะห์
อื่น ๆ มำก
กำรที่แกนของโลกเอียงไปเล็กน้อยนั้น ก็เป็ นไปเพื่อให้เกิดฤดูต่ำง ๆ
แรมม์ได้อธิ บำยเพิม่ เติมถึงกำรวำงแผนสร้ำงจักรวำล โดยยกเอำทฤษฎีวำ่ ด้วยควำมร้อนและ
กำลังงำนในทำงกลศำสตร์ มำเปรี ยบเทียบว่ำ ทฤษฎีน้ ี อธิ บำยได้โดยกำรเอำสี สองอย่ำงมำผสมกัน เช่นสี



เอ. เรนเดิล ซอร์ต “พระคริ สตธรรมคัมภีร์กบั กำรค้นคว้ำ” (ลอนดอน:สำนักพิมพ์อินเตอร์วำซิ ต้ คี ริ สเตียน เฟลโลซี พ, 1949 หน้ำ 39)
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ขำวกับสี น้ ำเงินแล้วคนให้เข้ำกันโดยทัว่ จนในที่สุดจะกลำยเป็ นสี ฟ้ำ ต่อจำกนั้นไม่วำ่ เรำจะออกแรงคน
สี มำกเท่ำใดก็ตำม ก็ไม่อำจแยกสี ผสมคือสี ฟ้ำนี้ ให้กลับเป็ นสี ขำวและสี น้ ำเงินอย่ำงเดิมได้
จำกสภำพที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั บรรยำกำศส่ วนต่ำง ๆ ของจักรวำลมีอุณภูมิไม่เท่ำกัน ตำมกฎ
แล้วควำมร้อนจะเคลื่อนที่จำกส่ วนที่ร้อนไปยังส่ วนที่เย็นกว่ำเสมอ จนกว่ำทุก ๆ ส่ วนจะอุณภูมิเท่ำกัน
ถ้ำหำกว่ำจักรวำลของเรำมีมำนำนแล้ว นำนขนำดที่ไม่สำมำรถคำนวณอำยุได้ ควำมร้อนที่แผ่ออกมำก
จำกดวงอำทิตย์หรื อดำวฤกษ์อื่น ๆ ก็น่ำจะเย็นลงหมดแล้ว แต่กำรที่จกั รวำลของเรำยังมีดำงอำทิตย์และ
ดำวฤกษ์คอยแผ่ควำมร้อนให้กบั บรรยำกำศส่ วนต่ำง ๆ ของโลกอยูน่ ้ นั จึงอยูใ่ นช่วงที่เรำสำมำรถจะ
คำนวณหำอำยุได้ กำลเวลำที่ล่วงผ่ำนไปดังกล่ำว น่ำจะเป็ นเวลำแห่งกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำนั้นเอง”
จำกเหตุและผลดังกล่ำว เรำสำมำรถที่จะสรุ ปถ้อยคำของแรมม์ได้วำ่ “ปัจจุบนั พระธรรมปฐม
กำลได้รับกำรเชื่ อถือจำกวงกำรวิทยำศำสตร์ มำกกว่ำในอดีตที่ผำ่ นมำเดี๋ยวนี้เรำมีทำงที่จะพิสูจน์ให้เห็น
อย่ำงแจ่มชัดว่ำ เวลำในแต่ละช่วง เหตุกำรณ์แต่ละอย่ำง หรื อเหตุกำรณ์หลำย ๆ อย่ำงที่ต่อเนื่องสัมพันธ์
กัน ในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งสำมำรถกำหนดอำยุของจักรวำลนี้ได้ จำกหลักฐำนและข้อมูลต่ำง ๆ
ทำงวิทยำศำสตร์ ช้ ีให้เห็นว่ำ จักรวำลเรำมีมำประมำณสี่ ถึงห้ำพันล้ำนปี แล้ว กำรคำนวณตำมหลัก
วิชำกำรอื่น ๆ ก็ได้ตวั เลขออกมำใกล้เคียงกันนี้เหมือนกัน”
แต่อย่ำงไรก็ตำม เรำอำจจะรู ้สึกว่ำผลของกำรคำนวณหรื อข้อมูลต่ำง ๆ ทำงวิทยำศำสตร์ เป็ น
เรื่ องที่น่ำเชื่ อถือ แต่เรำก็ไม่อำจจะใช้ขอ้ มูลหรื อควำมรอบรู ้ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั วินิจฉัยให้รู้แน่ชดั ลงไปว่ำ
กำรสร้ำงจักรวำลนั้นมีมำแต่เมื่อไหร่ เรำได้แต่หวังว่ำ สักวันหนึ่งเรำคงจะได้ขอ้ มูลทำงฟิ สิ กส์ ดำรำ
ศำสตร์ และวิชำกำรด้ำนอื่น ๆ อย่ำงถูกต้องกว่ำนี้ ซึ่ งสมบูรณ์พอที่จะตัดสิ นชี้ ขำดอำยุของจักรวำลได้
เวลำนี้เรำสำมำรถบอกได้วำ่ เรื่ องรำวแห่งกำรสร้ำงโลกตำมที่ได้บนั ทึกไว้ในพระธรรมปฐม
กำลบทที่ 1 นั้น มิได้อยูน่ อกขอบเขตของวิทยำศำสตร์ เลย”
อำจำรย์เปำโลได้บรรยำยควำมรู ้สึกในเรื่ องนี้วำ่ “เหตุวำ่ เท่ำที่จะรู ้จกั พระเจ้ำได้ก็แจ้งอยูก่ บั ใจ
เขำทั้งหลำย เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงโปรดสำแดงแก่เขำแล้ว ตั้งแต่เริ่ มสร้ำงโลกมำแล้ว สภำพที่ไม่ปรำกฏ
ของพระเจ้ำนั้น คือ ฤทธำนุภำพอันถำวรและเทวสภำพของพระองค์ ก็ได้ปรำกฏชัดในสรรพสิ่ งที่
พระองค์ได้ทรงสร้ำง ฉะนั้น เขำทั้งหลำยจึงไม่มีขอ้ แก้ตวั เลย” (1 โคริ นธ์ 1:19-20)
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ผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดีได้กล่ำวไว้ในทำนองเดียวกันนี้ วำ่ “ฟ้ ำประกำศพระสิ ริของพระเจ้ำ และ
ภำคพื้นฟ้ ำสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์” (สดุดี 19:1)
แต่เพรำะใจอคติหรื อลำเอียงตำมควำมเชื่ อถือของตนเอง เป็ นสิ่ งกีดขวำงมิให้มนุ ษย์ยอมรับ
ข้อสรุ ปอันเด่นชัดดังกล่ำวนี้ เจ. ดับบลิว.เอน. ซัลลิแวน ได้ให้ขอ้ คิดว่ำ ใจอคติยดึ ถือตำมควำมคิดของ
ตนเอง โดยปรำศจำกเหตุผลทำงวิทยำศำสตร์ ทำให้เรำไม่ยอมรับว่ำ พระเจ้ำเท่ำนั้นเป็ นผูท้ ี่สำมำรถสร้ำง
จักรวำลได้
วำรสำร “ไทม์” ได้เขียนคำไว้อำลัยต่อกำรสิ้ นชี วติ ของท่ำนผูน้ ้ ีวำ่ “เขำเป็ นผูท้ ี่มีควำมเปรื่ อง
ปรำดในกำรอธิ บำยกฏเกณฑ์ที่ยงุ่ ยำกของวิชำฟิ สิ กส์ให้คนธรรมดำเข้ำใจได้โดยง่ำย ยำกนักที่จะหำใคร
มีควำมสำมำรถเสมอเหมือนเขำได้....” เขำกล่ำวว่ำ “หลักของกำรกำเนิดที่วำ่ ด้วยวิวฒั นำกำร ยังคงเป็ น
ปั ญหำที่ไม่สำมำรถทำให้คำตอบที่ยตุ ิและจุใจได้ กระทัง่ ทุกวันนี้ก็ยงั ไม่มีผใู ้ ดตอบได้อย่ำงแจ่มชัดว่ำ
อะไรคือที่มำของสิ่ งมีชีวติ ดูเหมือนว่ำจะมีเพียงทฤษฎีที่เดียวเท่ำนั้นที่วำ่ “สิ่ งมีชีวติ เกิดขึ้นเอง” ทฤษฎีน้ ี
เป็ นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่ งกล่ำวว่ำ สิ่ งมีชีวติ ชั้นสู งวิวฒั นำกำรมำจำกสิ่ งที่มีชีวติ ชั้นต่ำ และสิ่ ง
ที่มีชีวติ ชั้นต่ำก็เกิดมำเอง โดยยกตัวอย่ำงเช่น ตัวหนอนหรื อแบคทีเรี ยเกิดจำกเนื้อที่เน่ำเปื่ อย
แต่จำกกำรทดลองอย่ำงรอบคอบของหลุยส์ ปำสเตอร์ และนักวิทยำศำสตร์ คนอื่น ๆ ได้แสดง
ให้เห็นว่ำกำรสรุ ปทฤษฎีที่วำ่ นี้ เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อปรำศจำกควำมสังเกตที่ดีพอ คำตอบที่
ถูกต้องก็คือ “ชีวติ ต้ องเกิดจากสิ่ งทีม่ ีชีวติ ” เท่ำนั้น ตรำบใดที่เรำยังยึดถือในเหตุผลที่ถูกต้อง ตรำบนั้น
สรุ ปนี้ยอ่ มเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ที่สุด”
เมื่อข้อสรุ ปนี้ เป็ นแนวทำงนำไปสู่ กำรแก้ไปปั ญหำเรื่ องกำรสร้ำงจักรวำล มนุษย์กลับพำกัน
ปฏิเสธไม่ยอมรับ และมีนกั วิทยำศำสตร์ บำงคนไม่ค่อยจะเต็มใจรับข้อสรุ ปนี้เท่ำใดนัก โดยถือเสี ยว่ำ
เป็ นปรัชญำที่ไม่พึงปรำรถนำ ทั้งนี้เป็ นเพรำะวิทยำศำสตร์ ตอ้ งกำรที่จะให้ทุกสิ่ งทุกอย่ำงเชื่อมโยงกัน
อย่ำงมีแบบแผน ฉะนั้น หำกพวกเขำยอมรับว่ำ พระเจ้ำเป็ นผูท้ รงสร้ำงจักรวำลแล้วไซร้ ก็ยอ่ มมีปัญหำ
ติดตำมมำว่ำ แล้วใครเล่ำเป็ นผูส้ ร้ำงพระเจ้ำ
เพื่อตัดควำมเชื่อมโยงในปั ญหำข้อนี้ เขำจึงไม่ยอมรับว่ำ เป็ นควำมจริ ง! นอกจำกว่ำจะไม่มีทำง
หลีกเลี่ยงจริ ง ๆ เท่ำนั้น นักวิทยำศำสตร์ มกั จะมีควำมเชื่ อโน้มเอียงไปในทำงที่วำ่ ชี วิตเกิดขึน้ จากสิ่ งที่
ไม่ มีชีวิต โดยวิธีกำรที่เรำไม่อำจจะเข้ำใจได้ หรื อไม่สำมำรถทดสอบได้โดยทำงวิทยำศำสตร์ ”



เจ ดับบลิว เอน ซันลิแวน; “ขอบเขตของวิทยำศำสตร์ ” (นิวยอร์ค:สำนักพิมพ์ นิวอเมริ กนั ไลบรำรี่ ) 1956 หน้ำ 94
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บัดนี้เรำได้เห็นแล้วว่ำ กำรที่เชื่อว่ำไม่มีพระเจ้ำนั้น ก็เป็ นกำรแสดงออกถึงควำมเชื่อแบบหนึ่ง
เหมือนกัน ซึ่ งมันเป็ นเพียงข้อสมมุติที่ต้ งั ขึ้นเพื่อเป็ นกำรยึดถือเหมือนกับข้อสมมุติในหลักควำมเชื่อที่วำ่
พระเจ้ ามีจริง แต่กำรที่เขำไม่ยอมเชื่อนั้นยังเป็ นสิ่ งแปลกประหลำดมำกกว่ำนั้นอีก ทั้งนี้เพรำะแนวทำง
วิทยำศำสตร์ ได้วงิ่ สวนทำงกับแนวทำงแห่งควำมเชื่ อ และเรำเองก็ปักใจเชื่อตำมหลักของวิทยำสตร์ แต่
แล้วนักวิทยำศำสตร์เองกลับปฏิเสธข้อสรุ ปจำกหลักฐำนที่วทิ ยำศำสตร์ ช้ ีให้เห็นเสี ย โดยเพียงแต่อำ้ งว่ำ
มันขัดกับควำมรู ้สึก
นับว่ำเป็ นสิ่ งสำคัญมิใช่นอ้ ย ในกำรที่จะสังเกตว่ำถึงแม้วำ่ ในธรรมชำติจะมีหลำยสิ่ งหลำยอย่ำง
ที่บ่งบอกให้เรำรู ้วำ่ “พระเจ้ำมีจริ ง” แต่ก็ยงั ไม่เป็ นกำรเพียงที่จะทำให้เรำรู ้อย่ำงแน่ชดั ว่ำ พระองค์ทรง
พระชนม์อยูจ่ ริ ง ๆ หรื อไม่? และพระลักษณะของพระองค์น้ นั เป็ นอย่ำงไรปั ญหำดังกล่ำวนี้มีมำนำนนับ
ศตวรรษแล้ว เช่นคำถำมที่วำ่ “ท่ านจะหยัง่ รู้ ในสภาพของพระเจ้ าได้ หรือ?” (โยบ 11:7) คำตอบก็คือ เรำ
ไม่มีทำงที่จะรู ้จกั พระองค์ได้เลย ถ้ำหำกพระองค์ไม่ทรงเปิ ดเผยให้เรำได้ทรำบ และไม่มีประโยชน์อะไร
ที่จะต้องมำเดำหรื อคำดคะเนในเรื่ องนี้
เป็ นที่ปรำกฏชัดในปั จจุบนั นี้ แล้วว่ำ แม้ในหมู่ผทู ้ ี่เชื่ อถือพระเจ้ำเอง ก็มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน
ออกไปหลำยทัศนะ บำงคนคิดว่ำพระองค์คือผูท้ ี่คอยทำลำยควำมสุ ขและควำมยินดีของมนุษย์ เขำกล่ำว
ว่ำ พระเจ้ำทรงเฝ้ ำมองดูมนุ ษย์จำกสวรรค์ สำรวจตรวจตรำดูวำ่ ใครบ้ำงที่มีควำมสุ ขสดชื่น ๆ แล้ว
พระองค์ก็จะทรงมำพรำกและทำลำยควำมสุ ขนั้น ๆ เสี ย
บำงคนคิดว่ำ พระเจ้ำคือคุณปู่ ที่อยูบ่ นท้องฟ้ ำ นัง่ บนเก้ำอี้โยกและลูบคลำหนวดเครำอย่ำง
สำรำญใจ พระองค์ทรงมีพระทัยดีต่อชี วติ ของมนุษย์ เหมือนกับผูใ้ หญ่ที่มีต่อเด็ก ทรงคิดอยูเ่ สมอว่ำ
“เด็กมันก็ยอ่ มซุ กซนเป็ นธรรมดำอยูเ่ อง” กล่ำวคือ ทุกสิ่ งปล่อยให้เป็ นไปตำมวิถีทำงของมัน เขำมีควำม
เชื่อว่ำ ไม่วำ่ มนุษย์จะประพฤติตวั อย่ำงไร ในบั้นปลำยก็จะจบลงด้วยดีเสมอ
แต่บำงคนก็มีควำมเข้ำใจว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นลูกไฟดวงใหญ่ ส่ วนมนุษย์เป็ นลูกไฟดวงเล็ก ซึ่ ง
ในที่สุดปลำยทำงของชีวติ ที่จะกลับมำเข้ำไปรวมกับลูกไฟดวงใหญ่น้ นั อีก
ไอน์สไตน์ นักวิทยำศำสตร์ ชื่อดังมีควำมเห็นว่ำ พระเจ้ำคือพลังอำนำจ และไม่มีสภำพเป็ น
บุคคล!
เฮอร์ เบอร์ ต สเปนเซอร์ เป็ นผูท้ ี่เผยแพร่ ควำมเชื่อที่วำ่ “ไม่ ว่าจะมีพระเจ้ าอยู่จริ งหรื อไม่ มนุษย์ ก็
ไม่ มีทางจะรู้ ได้ เลย” เขำได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้อย่ำงถูกต้องว่ำบรรดำนกทั้งหลำยนั้น ไม่เคยมีตวั ใดบินออก
จำกบรรยำกำศของโลกเลย และได้สรุ ปว่ำ เช่นเดียวกันกับมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถอัน
จำกัด จะไม่เข้ำใจในเรื่ องรำวอันกว้ำงใหญ่ไพศำลไม่มีขอบเขตจำกัดได้ ข้อสังเกตของสเปนเซอร์ น้ นั
ถูกต้องร้อยเปอร์ เซนต์ แต่ขอ้ สรุ ปของเขำผิดถนัด เพรำะเขำมิได้คิดในมุมกลับที่วำ่ จริ งอยูผ่ ทู ้ ี่มีควำมรู ้
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น้อย ไม่อำจจะเข้ำใจในปั ญหำอันล้ ำลึกและไม่มีขอบเขตจำกัด แต่ผเู ้ ป็ นเจ้ำแห่งควำมล้ ำลึกย่อมจะ
เปิ ดเผยให้มนุษย์เข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งได้
นี่คือควำมจริ งที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์!
อำจำรย์เปำโลได้เขียนไว้ในพระธรรมฮีบรู วำ่ “ในโบรำณกำลพระเจ้ำได้ตรัสด้วยวิธีต่ำง ๆ
มำกมำยแก่บรรพบุรุษของเรำทำงพวกผูเ้ ผยพระวจนะ แต่ในวำระสุ ดท้ำยนี้ พระองค์ได้ตรัสแก่เรำ
ทั้งหลำยทำงพระบุตร” (ฮีบรู 1:1-2)
นับตั้งแต่เริ่ มมีมนุษย์บนพื้นโลกจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ พระเจ้ำทรงเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มติดต่อกับมนุษย์
หำใช่มนุษย์เป็ นผูร้ ิ เริ่ มติดต่อกับพระเจ้ำไม่ พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยพระองค์ให้แก่มนุษย์ทรำบอย่ำงสมบูรณ์
โดยกำรส่ งองค์พระเยซูคริ สต์ให้เสด็จลงมำบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ มีสภำพตัวตนและเนื้อหนังเหมือนมนุษย์
ทุกประกำร ซึ่งทำให้เรำสำมำรถเข้ำใจได้ พระองค์ได้ทรงประทับอยูก่ บั เรำทั้งหลำย
สมมุติวำ่ ท่ำนต้องกำรให้มดรู ้วำ่ ท่ำนมีควำมเมตตำต่อมัน ท่ำนจะต้องทำอย่ำงไร ทำงที่ดีที่สุดก็
คือ ท่ำนจะต้องแปลงกำยเป็ นมดเพื่อจะเข้ำใจภำษำของมัน วิธีกำรที่พระเจ้ำทรงสำแดงควำมรักต่อ
มนุษย์ก็อยูใ่ นลักษณะเช่นเดียวกัน เจ.บี.ฟิ ลลิปส์ เรี ยกโลกที่เรำอำศัยอยูน่ ้ ีวำ่ “ดวงดำวที่พระเจ้ำเสด็จมำ
เยีย่ มเยียน”
เรำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำพระเจ้ำมีจริ ง? คำตอบที่ชดั แจ้งที่สุดก็คือ กำรที่พระองค์เสด็จมำเยีย่ มเยือน
พวกเรำหลักฐำนและข้อสันนิ ษฐำนอื่น ๆ นั้น เป็ นเพียงร่ องรอยเค้ำเงื่อนเท่ำนั้น แต่สิ่งที่สร้ำงควำม
เชื่อมัน่ ให้แก่เรำอย่ำงแท้จริ งคือ กำรประสู ติขององค์พระเยซูคริ สต์ กำรดำรงพระชนม์ กำรสิ้ นพระชนม์
และกำรฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยของพระองค์
พยำนหลักฐำนที่แสดงว่ำ พระเจ้ำมีจริ งและทรงสถิตอยูก่ บั เรำทั้งหลำยในทุกวันนี้ก็คือ เมื่อ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเชื่อและไว้วำงใจในพระเยซูคริ สต์อย่ำงแท้จริ งแล้ว
ชีวติ ของเขำจะได้รับกำร
เปลี่ยนแปลงใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงนี้จะยังมีผลสะท้อนไปสู่ ชุมชนของเขำอีกด้วย
เอิร์นเนส กอร์ ดอน ได้เขียนเรื่ องรำวที่น่ำประทับใจของอดีตเชลยศึกคนหนึ่ง ผูร้ ่ วมใน
เหตุกำรณ์ครั้งนั้น (เรื่ อง “ทำงรถไฟมฤตยู”) ปัจจุบนั เป็ นอนุศำสนำจำรย์ในมหำวิทยำลัยปริ นสตัน เขำ
ได้บนั ทึกเกี่ยวกับควำมอดอยำกกันดำรอำหำร และควำมทุกข์ทรมำนของเชลยศึกในสงครำมโลกครั้งที่
2 พวกเชลยศึกได้ถูกทหำรญี่ปุ่นบังคับให้สร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำแควในประเทศไทย
กอร์ ดอนได้เขียนว่ำ เชลยศึกเหล่ำนั้นถูกทำรุ ณทั้งทำงร่ ำงกำยและจิตใจ จนมีสภำพต่ำทรำม
ต้องฉกชิงยื้อแย่งอำหำรกัน ไม่ผดิ อะไรกับสัตว์เดรัจฉำน ในสภำวะอันยำกแค้นนี้เอง บรรดำเชลยศึก
เหล่ำนั้นได้หำหนทำงแก้ไขสถำนกำรณ์ของพวกเขำด้วยกำรอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ เนื่ องจำก
กอร์ดอนเป็ นทหำรที่มีกำรศึกษำสู งสำเร็ จจำกมหำวิทยำลัย จึงได้รับกำรขอร้องให้เป็ นผูน้ ำในกำรอ่ำน
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พระคัมภีร์ ถ้ำจะว่ำกันตำมจริ งแล้ว เวลำนั้นตัวของกอร์ ดอนเองก็ยงั ไม่ได้มีควำมเชื่อในพระเจ้ำและพวก
ทหำรเชลยศึกคนอื่นก็เหมือนกัน
แต่เมื่อกอร์ ดอนและเพื่อนเชลยศึกได้อ่ำนพระคัมภีร์อย่ำงจริ งจัง ในที่สุดพวกเขำก็หนั กลับมำ
หำพระเยซูคริ สต์ พวกเขำรู ้จกั กับพระองค์อย่ำงแท้จริ งและได้รับควำมประทับใจในกิจกำรที่พระองค์
ทรงกระทำ ช่ำงเป็ นสิ่ งที่น่ำอัศจรรย์ยงิ่ นัก ที่กลุ่มเชลยศึกมีชีวติ และควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงป่ ำเถื่อน กลับ
กลำยเป็ นชุมนุมที่เปี่ ยมล้นไปด้วยควำมรักของพระเจ้ำ มีควำมรักซึ่ งกันและกัน เรื่ องนี้เป็ นกำรสำแดงถึง
ควำมจริ งของพระเจ้ำ ในทุกวันนี้ยงั มีคนอื่น ๆ อีกเป็ นจำนวนมำกที่มีประสบกำรณ์เดียวกันนี้ โดยทำง
พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่
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บทที่ 3 พระคริสต์ ทรงเป็ นพระเจ้ าจริงหรือไม่ ?
มำตรแม้นพระเจ้ำมิได้ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองให้เรำประจักษ์แล้ว ก็ยอ่ มเป็ นกำรเหลือวิสัยที่เรำ
จะรู ้วำ่ พระองค์ทรงพระชนม์อยูจ่ ริ งหรื อไม่? และทรงมีพระลักษณะเป็ นอย่ำงไร?
กำรที่สืบเสำะหำร่ องรอยอันเป็ นหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยเรื่ องรำวของ
พระองค์ให้มนุษย์ทรำบนั้น จะต้องสำรวจย้อนกลับไปสู่ ประวัติศำสตร์ หลักฐำนที่ชดั แจ้งประกำรหนึ่ง
ก็คือ กำรบังเกิดของทำรกน้อยผูห้ นึ่ง ในคอกสัตว์ที่หมู่บำ้ นซึ่ งอยูห่ ่ำงไกลควำมเจริ ญแห่งหนึ่งใน
ประเทศอิสรำเอล เมื่อประมำณเกือบสองพันปี ล่วงมำแล้ว กำรบังเกิดของทำรกน้อยผูน้ ้ ีสร้ำงควำม
ประหวัน่ พรั่นพรึ งให้เฮโรด กษัตริ ยใ์ นสมัยนั้นเป็ นอย่ำงยิง่ เนื่องจำกมีคำกล่ำวขำนและเล่ำลือกันว่ำ
ต่อไปภำยภำคหน้ำทำรกผูน้ ้ ีจะได้เป็ นกษัตริ ยข์ องชนชำติยิว
ดังนั้น เฮโรดจึงคิดที่จะทำลำยเด็กน้อยผูน้ ้ ีเสี ย เพื่อเป็ นกำรตัดไฟแต่ตน้ ลม โดยกำรสัง่ ให้
ประหำรชีวิตเด็กเกิดใหม่ทุก ๆ คน ที่มีอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกับทำรกผูน้ ้ ี กำรสังหำรโหดครั้งนั้น เป็ นที่
เล่ำลือในประวัติศำสตร์
ทำรกน้อยผูน้ ้ ีคือ องค์ พระกุมารเยซู นัน่ เอง พระองค์ได้อำศัยอยูก่ บั โยเซฟและมำเรี ยที่เมืองนำ
ซำเร็ ธ พระองค์ทรงฝึ กวิชำชี พช่ำงไม้กบั โยเซฟ พระกุมำรเป็ นเด็กที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถผิดไปจำกเด็ก
อื่น ๆ ซึ่ งจะเห็นได้จำกครั้งเมื่อพระองค์ทรงพระชนม์มำยุได้เพียง 12 พรรษำ ก็สำมำรถสำแดงควำม
ปรำดเปรื่ องทำงด้ำนสติปัญญำออกมำให้พวกนักปรำชญ์รำชบันฑิต
และพวกธรรมำจำรย์ในกรุ ง
เยรู ซำเล็มพำกันทึ่งและประหลำดใจไปตำมกัน
ครั้นเมื่อโยเซฟและมำเรี ยเดินทำงกลับบ้ำน พระเยซูมิได้ทรงกลับไปด้วย คนทั้งสองจึงได้
ติดตำมหำจนพบพระองค์
ขณะที่กำลังถกปั ญหำกับพวกนักปรำชญ์อยูแ่ ละคนทั้งสองได้เตือนให้
พระองค์กลับบ้ำน แต่คำตอบของพระองค์สร้ำงควำมฉงนฉงำยให้แก่บุคคลทั้งสองอย่ำงยิง่ โดยพระองค์
ตรัสตอบว่ำ “ท่ำนไม่รู้หรอกหรื อว่ำ ฉันจะต้องอยูใ่ นพระรำชฐำนแห่งพระบิดำของฉัน?”
พระดำรัสนี้ได้บ่งบอกถึงควำมสัมพันธ์อนั สู งสุ ดระหว่ำงพระองค์กบั พระบิดำเจ้ำ !
พระเยซูทรงพำนักอยูท่ ี่เมืองนำซำเร็ ธจนกระทัง่ พระชนม์มำยุได้ 30 พรรษำ หลังจำกนั้น
พระองค์ก็ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำต่อสำธำรณะชน จนกระทัง่ ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้
กำงเขน กินเวลำ 3 ปี พระรำชกิจของพระองค์ได้ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงใน
ประวัติศำสตร์
พระเยซูทรงเปี่ ยมล้นไปด้วยควำมเมตตำกรุ ณำต่อชนทุก ๆ ชั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่ำว
ว่ำ “สำมัญชนทัว่ ไปต่ำงรับฟังคำสอนของพระองค์ดว้ ยควำมปิ ติยนิ ดี” พระองค์ทรงเป็ นบรมครู ที่ผดิ
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แผกไปจำกครู สอนศำสนำคนอื่น ๆ ที่อยูร่ ่ วมสมัยกับพระองค์ “คำสอนของพระองค์ประกอบไปด้วย
อำนำจไม่เหมือนกับพวกอำลักษณ์และฟำริ สี” (ดู มำระโก 1:22, ลูกำ 4:32)
พระเยซูทรงกระทำให้ผฟู ้ ังและผูท้ ี่เป็ นศัตรู ของพระองค์ ตกตะลึงพรึ่ งเพริ ดไปตำม ๆ กัน ด้วย
กำรประกำศถึงสัมพันธภำพระหว่ำงพระองค์กบั พระบิดำเจ้ำ พระองค์ทรงชี้แจงให้เขำเหล่ำนั้นเข้ำใจว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่กว่ำครู หรื ออำจำรย์หรื อศำสดำพยำกรณ์
พระองค์ทรงเริ่ มต้นประกำศอย่ำงชัดแจ้ง ถึงควำมเป็ นพระเจ้ำของพระองค์ คำตรัสถำมที่เป็ น
จุดศูนย์กลำงของคำสอนของพระองค์ ขณะพระองค์ตรัสถำมบรรดำอัครสำวกว่ำ “พวกท่ำนว่ำเรำเป็ น
ผูใ้ ด?” เปโตรทูลตอบว่ำ “พระองค์เป็ นพระคริ สต์ บุตรของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู”่ (มัทธิว 16:15,
16) เมื่อพระองค์ทรงได้ยนิ คำตอบเช่นนี้ก็มิได้ทรงตกพระทัย หรื อตำหนิ ติเตียนเปโตร ตรงกันข้ำม
พระองค์กลับทรงชมเชยเขำเสี ยอีก
พระเยซูทรงอ้ำงควำมเป็ นพระเจ้ำของพระองค์อนั ชัดแจ้ง ทำให้ผฟู ้ ังต่ำงสะเทือนใจไปตำม ๆ
กัน “เหตุฉะนั้นพวกยิวยิง่ แสวงหำโอกำสที่จะฆ่ำพระองค์ มิใช่เพรำะพระองค์ล่วงกฎวันสะบำโตเท่ำนั้น
แต่ยงั ได้เรี ยกพระเจ้ำว่ำ เป็ นบิดำของตนด้วย ซึ่ งเป็ นกำรกระทำตนเสมอพระเจ้ำ” (ยอห์น 5:18)
ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงกล่ำวว่ำ “เรำกับพระบิดำเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เมื่อพวกยิวได้ยนิ
ดังนั้นก็รู้สึกเดือดดำลขึ้นมำทันที จึงหยิบก้อนหิ นจะขว้ำงพระองค์ให้ตำย พระองค์ตรัสถำมพวกเขำว่ำ
“ท่ำนทั้งหลำยหยิบก้อนหิ นจะขว้ำงเรำให้ตำยเพรำะกำรกระทำข้อใดเล่ำ? พวกยิวทูลตอบพระองค์วำ่
“เรำจะขว้ำงท่ำนมิใช่เพรำะกำรกระทำดี แต่เพรำะพูดหมิ่นประมำทพระเจ้ำ เพรำะท่ำนเป็ นเพียงมนุษย์
แต่ต้ งั ตัวเป็ นพระเจ้ำ” (ยอห์น 10:30-33)
พระเยซูทรงกล่ำวอ้ำงว่ำ พระองค์เป็ นพระเจ้ำที่มีสิทธิ์ อำนำจในกำรยกโทษควำมผิดบำปได้
เมื่อมีผรู ้ ้ื อดำดฟ้ ำหลังคำตึกที่พระองค์ประทับอยู่ แล้วหย่อนแคร่ คนง่อยลงมำ เพื่อขอให้พระองค์ทรง
รักษำ พระองค์ได้ตรัสแก่คนง่อยนั้นว่ำ “ลูกเอ๋ ย ควำมผิดของเจ้ำ ทรงโปรดยกเสี ยแล้ว”
คำตรัสนี้สร้ำงควำมไม่พอใจให้แก่พวกอำลักษณ์อย่ำงยิง่ พวกเขำต่ำงครุ่ นคิดในใจว่ำ “คนนี้พดู
ดูหมิ่นพระเจ้ำนี่ ไม่มีใครสำมำรถยกควำมผิดบำปได้หรอก นอกจำกพระเจ้ำองค์เดียว” พระเยซูทรง
ล่วงรู ้ถึงควำมนึกคิดของพวกเขำ จึงตรัสว่ำ “ซึ่ งจะว่ำ ควำมผิดบำปของเจ้ำได้ทรงโปรดยกเสี ยแล้ว กับ
จะว่ำจงลุกขึ้นเดินไปเถิด ข้ำงไหนจะง่ำยกว่ำกัน?” และพระองค์ตรัสต่อไปว่ำ “เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้รู้



“อำนำจ” ในที่น้ ีหมำยถึง “ฤทธิ์อำนำจ” มิได้หมำยถึง อำนำจรำชศักดิ์หรื ออำนำจในกำรปกครองแต่อย่ำงใด
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ว่ำบุตรมนุษย์มีอำนำจยกโทษให้แก่แผ่นดินโลกได้ เรำจะสำแดงให้ทำ่ นได้เห็นเป็ นประจักษ์” ครั้นแล้ว
พระองค์จึงตรัสแก่คนง่อยนั้นว่ำ “จงลุกขึ้นยกที่นอนของท่ำนไปยังบ้ำนเถิด” (ดูมำระโก 2:7-11, ลูกำ
5:19-24)
คำว่ำ “บุตรมนุษย์ ” ในที่น้ ี เป็ นพระนำมที่บ่งบอกถึงกำรเป็ นพระเจ้ำของพระเยซู
แม้ในยำมที่พระองค์ถูกพวกมหำปุโรหิ ตสอบสวนและกำลังตกอยูใ่ นระหว่ำงอันตรำย หมิ่น
เหม่ต่อควำมตำย พระองค์ก็ยงั ทรงยืนยันถึงกำรเป็ นพระเจ้ำของพระองค์โดยไม่มีกำรแปรผัน มหำ
ปุโรหิ ตได้ถำมพระองค์ตำมตรงว่ำ “ท่ำนเป็ นพระคริ สต์บุตรของพระเจ้ำผูค้ วรแก่กำรนมัสกำรหรื อ?”
พระองค์ตรัสตอบว่ำ “เราเป็ น!” และตรัสต่อไปอีกว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจะได้เห็นบุตรมนุษย์นงั่
ข้ำงขวำของผูท้ รงฤทธำนุภำพ และเสด็จมำในเมฆแห่งฟ้ ำสวรรค์” (ดูมำระโก 14:61-64)
พระเยซูทรงเป็ นอันเดียวกันกับพระบิดำอย่ำงแนบแน่น ชนิดที่พระองค์ทรงเปรี ยบเทียบสภำพ
ควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์กบั สภำพของพระบิดำว่ำ ผูใ้ ดรู ้จกั พระองค์ก็เท่ำกับว่ำได้รู้จกั กับพระเจ้ำ
(ยอห์น 8:19,14:7) ผูใ้ ดได้เห็นพระองค์ก็ได้เห็นพระเจ้ำ (ยอห์น 12:45,14:9) ผูใ้ ดไว้วำงใจในพระองค์ก็
เท่ำกับว่ำ เขำได้วำงใจในพระเจ้ำ (ยอห์น 12:44,14:1) ผูใ้ ดยอมรับเอำพระองค์ก็เท่ำกับยอมรับเอำพระ
เจ้ำ (มำระโก 9:37) ผูใ้ ดเกลียดพระองค์ก็เท่ำกับเกลียดพระเจ้ำ (ยอห์น 15:23) ผูใ้ ดเทิดพระเกียรติ
พระองค์ก็เท่ำกับเทิดพระเกียรติพระเจ้ำ (ยอห์น 5:23)
เมื่อเรำได้เผชิญกับข้อกล่ำวอ้ำงของพระคริ สต์
เรำมีทำงที่จะวินิจฉัยเพียงประกำรเดียวในสี่
ประกำรนี้ คือ (1) พระองค์เป็ นผูท้ ี่โกหกมดเท็จ (2) พระองค์เป็ นผูว้ กิ ลจริ ต (3) พระองค์เป็ นตัวละครที่
เล่ำสื บมำตำมตำนำนแต่โบรำณ หรื อ (4) พระองค์ตรัสเป็ นควำมจริ ง
ถ้ำหำกเรำปฏิเสธว่ำ ควำมกล่ำวของพระองค์มิใช่ควำมจริ ง ก็เท่ำกับว่ำ เรำสนับสนุ นควำมคิด
ในสำมข้อแรกโดยปริ ยำย ไม่วำ่ เรำจะรู ้แน่ชดั ในแง่คิดเหล่ำนั้นหรื อไม่ก็ตำม
ถ้ำหำกพระเยซูทรงอ้ำงว่ำ พระองค์เป็ นพระเจ้ำโดยที่พระองค์มิได้เป็ น แต่กล่ำวออกมำโดยมี
เจตนำที่จะหลอกลวงประชำชนให้หลงเชื่อ และเพื่อสร้ำงเสริ มอิทธิ พลคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว เรำก็
จะตรำหน้ำลงไปได้เลยว่ำ พระองค์เป็ นนักโกหกผูย้ งิ่ ใหญ่ของโลก แต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่เห็นคล้อยและ
ยึดถือตำมแนวควำมคิดเช่นนี้ แม้แต่ผทู ้ ี่ไม่ยอมรับว่ำพระเยซูเป็ นพระเจ้ำ เขำก็ยงั เชื่ อว่ำ พระองค์ทรงเป็ น
ศำสดำในด้ำนจริ ยธรรมที่ยงิ่ ใหญ่ ดังนั้น จะเห็นได้วำ่ เหตุผลของพวกเขำได้ขดั แย้งกันอยูใ่ นตัว
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กล่ำวคือ ถ้ำหำกข้ออ้ำงที่วำ่ พระองค์เป็ นพระเจ้ำนั้นเป็ นควำมเท็จเสี ยแล้ว พระองค์ก็ยอ่ มจะเป็ นบรมครู
ผูย้ งิ่ ใหญ่ในด้ำนจริ ยธรรมไม่ได้
ทีน้ ีสมมุติวำ่ เรำจะกล่ำวหำว่ำพระองค์ทรง “โกหกหลอกลวงตนเอง” อันเป็ นข้อกล่ำวที่หำที่
เบำกล่ำวข้อกล่ำวหำที่แล้ว ๆ มำ จะมีทำงเป็ นไปได้หรื อไม่? ตำมปกติวสิ ัยแล้วถ้ำคนหนึ่งคนใดเกิด
ควำมคิดฟุ้ งซ่ำนและอวดอ้ำงตนเองว่ำเป็ นพระเจ้ำ ก็คงจะไม่แคล้วถูกชำวบ้ำนเรี ยกว่ำเป็ น “คนบ้ำ”
อย่ำงแน่นอน ฉะนั้น หำกว่ำพระเยซูอำ้ งว่ำพระองค์เป็ นพระเจ้ำ พระองค์ก็จะถูกขนำนนำมว่ำ “คนบ้ำ”
อย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย
แต่เมื่อเรำศึกษำดูพระรำชประวัติของพระเยซูคริ สต์ให้ถี่ถว้ นแล้ว
ก็จะพบว่ำ
ไม่มี
พยำนหลักฐำนอะไรที่บ่งบอกว่ำ พระองค์ทรงวิกลจริ ตเลย ตรงกันข้ำมเรำกลับพบว่ำ พระองค์ทรงมีกำร
สำรวจจิตอันแน่วแน่และมัน่ คงแม้จะตกอยูภ่ ำยใต้ภำวะกำรบีบคั้น เช่นขณะที่ถูกปี ลำตไต่สวน ซึ่ งเป็ น
ภำวะที่พระองค์กำลังตกอยูใ่ นอันตรำยอย่ำงยิง่ แต่พระองค์ก็ยงั ทรงวำงพระองค์อย่ำงสุ ขมุ สงบและเยือก
เย็น ไม่ได้มีควำมวิตกกังวลพระทัยใด ๆ เลย ดังที่ท่ำน ซี .เอส. ลูวสิ ได้บนั ทึกว่ำ “ถ้ำหำกพระเยซูมิใช่
พระเจ้ำจริ งแล้ว ข้อขัดแย้งระหว่ำงควำมลึกซึ้ งอันสมเหตุสมผลของคำสอนฝ่ ำยจริ ยธรรมของพระองค์
และข้ออ้ำงถึงควำมเป็ นพระเจ้ำของพระองค์ อันมีลกั ษณะกำรอวดอ้ำงใฝ่ สู งนั้น คงจะไม่เป็ นยุติลงได้
ง่ำย ๆ อย่ำงแน่นอน”
ข้อสันนิษฐำนประกำรที่สำม ใน “ข้ออ้ำงที่วำ่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำ เป็ นเพียงนิยำย
ปรำปรำที่หำควำมจริ งมิได้ เป็ นเรื่ องรำวที่บรรดำสำวกของพระองค์ในศตวรรษที่ 3-4 ช่วยกันปรุ งแต่ง
ขึ้นให้เข้ำกับเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อให้สมจริ งสมจัง ซึ่ งมิให้พระดำรัสที่แท้จริ งของพระองค์เลย”
เรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์ที่ถูกล่ำวหำว่ำเป็ นเพียงนิยำยปรำปรำนั้น ได้ถูกขจัดออกไปอย่ำง
สิ้ นเชิงแล้ว ทั้งนี้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำทำงโบรำณคดี ได้พบหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ยนื ยันว่ำ เรื่ องรำวของพระ
เยซูคริ สต์น้ นั มีอยูจ่ ริ ง และได้รับกำรพิสูจน์ยนื ยันว่ำ พระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มของพระเยซูคริ สต์น้ นั เขียน
ขึ้นในสมัยอัครสำวกของพระองค์โดยตรง
เมื่อไม่นำนมำนี้ นักโบรำณคดีที่มีชื่อเสี ยงของโลกคนหนึ่งชื่อ ดร.วิลเลี่ยม เอฟ. อัลไบรท์ อดีต
อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย จอห์น ฮอฟกินส์ ซึ่ งเดี๋ยวนี้ได้ปลดเกษียณไปแล้ว ท่ำนได้กล่ำวว่ำ ไม่มีเหตุ
อะไรจะทำให้เชื่ อว่ำ พระกิตติคุณเล่มใดเล่มหนึ่ง ได้รับกำรบันทึกภำยหลังคริ สตศักรำช 70 ถ้ำหำกว่ำ
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พระกิตติคุณทั้งสี่ ของพระเยซูคริ สต์เป็ นเพียงนิยำยปรำปรำ
แต่ไฉนเล่ำจึงเป็ นที่เชื่อถือกันอย่ำง
กว้ำงขวำง และมีอิทธิ พลต่อชีวติ ของคนเป็ นจำนวนมำก ไม่มีหลักฐำนอันใดเลยที่ส่อไปในทำงที่วำ่
เรื่ องรำวของพระองค์เป็ นเรื่ องเหลวไหลไร้สำระ
กำรที่เรำเขียนชีวิตประวัติของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงและมีชีวติ ร่ วมยุคร่ วม
สมัยกันกับเรำโดยระบุวำ่ “เขาเป็ นพระเจ้ า” ซึ่ งต้องสละเลือดเนื้ อและชีวติ และในที่สุดก็ฟ้ื นคืนชีพ
ขึ้นมำอีกเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป ย่อมเป็ นข่ำวที่เกรี ยวกรำวและจะหนีมูลเหตุของ
ควำมจริ งไปไม่ได้ เพรำะอย่ำงน้อยที่สุดก็ตอ้ งมีผรู ้ ่ วมสมัยกับบุคคลนั้นรู ้จกั เขำดีกว่ำ “เป็ นใคร” ดังนั้น
พระกิตติคุณที่ได้บนั ทึกไว้หลังจำกที่พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์ไปแล้วไม่นำนนัก
กำรที่จะ
กล่ำวหำว่ำ พระกิตติคุณนั้นเป็ นเพียงนิยำยปรำปรำจึงไม่มีทำงที่จะเป็ นไปได้
หรื อจะพูดอย่ำงง่ำย ๆ อีกอย่ำงหนึ่งก็คือว่ำ นิยำยปรำปรำย่อมไม่มีคุณธรรมเป็ นแก่นสำร ที่ให้
ผูค้ นยึดเหนี่ยวมำจนกระทัง่ ตรำบเท่ำทุกวันนี้
เมื่อได้พิจำรณำถึงทำงเลือกอื่น ๆ แล้ว ก็มำถึงทำงเลือกประกำรสุ ดท้ำยคือ
ข้อควำมอ้ำงของพระเยซูเป็ นควำมจริ ง
แต่ถึงอย่ำงนั้นก็ตำมทีเถอะ ยังมีผใู ้ ห้ขอ้ คิดเห็นว่ำกำรที่ใครคนใดคนหนึ่งจะอ้ำงว่ำ เขำเป็ น
อะไรนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเลย เพรำะวำจำของมนุษย์ไม่ใช่สำระสำคัญที่เรำต้องเชื่ อไปเสี ยหมด ใครจะอ้ำง
ว่ำเขำเป็ นใคร ยิง่ ใหญ่ขนำดไหนก็ยอ่ มจะสำมำรถกล่ำวอ้ำงตำมชอบใจได้ และก็เคยมีปรำกฏมำก็ไม่
น้อยที่อวดอ้ำงตนว่ำ เป็ นพระเจ้ำ เช่น เมื่อไม่นำนมำนี้ได้มีผอู ้ วดอ้ำงว่ำ ตนเป็ นพระบิดำเจ้ำ แต่ก็ได้
เสี ยชีวติ ไปเสี ยแล้ว กำรที่จะกล่ำวอ้ำงว่ำเป็ นพระเจ้ำนั้น เป็ นของง่ำย ข้ำพเจ้ำหรื อใคร ๆ ก็สำมำรถกล่ำว
อ้ำงได้
แต่ขอ้ สำคัญอยูท่ ี่วำ่ เมื่อกล่ำวอ้ำงแล้ว เรำมีขอ้ สนับสนุ นคำพูดของเรำหรื อไม่? เป็ นกำรง่ำยมำก
ที่จะพิสูจน์ขอ้ อ้ำงของข้ำพเจ้ำหรื อของคนใดคนหนึ่งว่ำ ไม่เป็ นควำมจริ ง แต่กำรที่จะหักล้ำงคำกล่ำวอ้ำง
ของพระเยซูคริ สต์น้ นั ไม่ใช่ของง่ำย ๆ เลย ทั้งนี้ก็เพรำะพระองค์ทรงมีหลักฐำนสนับสนุนข้อกล่ำวอ้ำง
ของพระองค์นนั่ เอง พระองค์ตรัสว่ำ “ถ้ำเรำทำกำรนั้น แม้ท่ำนมิได้เชื่อเรำ จงเชื่อเพรำะกำรนั้น เพื่อท่ำน
จะได้รู้และเข้ำใจว่ำ พระบิดำอยูใ่ นเรำและเรำอยูใ่ นพระบิดำ” (ยอห์น 10:38)
อำจจะมีผถู ้ ำมว่ำ อะไรเป็ นข้อพิสูจน์วำ่ พระองค์เป็ นพระเจ้ำ?
ข้ อพิสูจน์ ประการที่หนึ่ง คือ พระลักษณะและนิสัยใจคอของพระองค์ สมกับข้ออ้ำงของ
พระองค์ทุกประกำรเรำจะสังเกตเห็นว่ำ พวกวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนทั้งหลำยนั้น มักจะอ้ำงตนว่ำเป็ น
อย่ำงโน้นอย่ำงนี้ แต่ขอ้ กล่ำวอ้ำงของพวกเขำ มันค้ำนกับกำรแสดงออกของเขำอย่ำงขำวกับดำทีเดียวเลย
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ซึ่ งต่ำงกับพระเยซูคริ สต์อย่ำงสิ้ นเชิง ไม่มีใครในโลกนี้ดีพอที่จะเปรี ยบกับพระองค์ได้ เพรำะพระองค์
เป็ นเอกเหนือมนุษย์ทุกคน
พระเยซูคริ สต์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปรำศจำกควำมผิดบำป
กำรดำเนิ นชีวติ อันบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องของ
พระองค์ ซึ่ งสำมำรถท้ำทำยบรรดำศัตรู ท้ งั หลำยว่ำ “ใครในพวกท่ำนยืนยันได้วำ่ เรำได้ทำควำมผิด?”
(ยอห์น 8:46)
พระองค์ทรงท้ำทำยแม้กระทัง่ ผูท้ ี่กระหำยคอยจับผิดพระองค์มำกที่สุด แต่ก็ไม่มีผใู ้ ดกล้ำเผยอ
ปำกโต้ตอบพวกเขำต่ำงนิ่งเงียบไปตำม ๆ กัน
เรำได้อ่ำนเรื่ องรำวของพระเยซูที่เกี่ยวกับกำรทดลองมำมำกต่อมำกแล้ว แต่ก็ยงั ไม่เคยพบแม้แต่
ครั้งเดียวว่ำ พระองค์ได้สำรภำพควำมผิดบำปต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ด พระองค์ไม่เคยขอให้ใครอภัยโทษให้แก่
พระองค์ ถึงแม้วำ่ พระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์สำรภำพควำมผิดบำปและขอ
อภัยต่อพระเจ้ำ แต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงกระทำเช่นนั้นเลย ทั้งนีก้ เ็ ป็ นเพราะว่าพระองค์ ไม่ มีความบาปที่
จะต้ องสารภาพนั่นเอง
ควำมสมบูรณ์แบบในด้ำนจริ ยธรรมของพระเยซูเป็ นที่ฉงนสนเท่ห์ยงิ่ นัก เพรำะพระลักษณะ
ของพระองค์แตกต่ำงจำกบรรดำนักบวชหรื อนักบุญในยุคต่ำง ๆ รำวฟ้ ำกับดิน และเป็ นข้อลึกลับเหลือที่
จะเข้ำใจให้เข้ำใจให้หมดสิ้ นได้ ตำมปกติแล้ว ผูท้ ี่เข้ำชิ ดสนิทกับพระเจ้ำมำกเท่ำใด ก็ยงิ่ รู ้ถึงควำมผิด
บำปและควำมบกพร่ องของตนมำกขึ้นเท่ำนั้น เมื่อผูใ้ ดใกล้ชิดกับพระเจ้ำก็จะรับเอำคุณธรรมควำมดีของ
พระเจ้ำมำนำทำงคนอื่น ๆ อีกต่อหนึ่ง และเมื่อเรำอยูใ่ กล้แสงสว่ำงมำกเท่ำใด ก็จะเห็นควำมสกปรก
เปรอะเปื้ อนของร่ ำงกำยตนมำกเท่ำนั้น ทำให้เรำมีควำมปรำรถนำที่จะชำระล้ำงสิ่ งสกปรกโสมมออกไป
เช่นเดียวกันกับฝ่ ำยจิตวิญญำณ ยิง่ เรำเข้ำใกล้พระเจ้ำมำกเท่ำใด ก็ยงิ่ เห็นควำมสกปรกแห่งจิตใจ
และจำเป็ นที่จะต้องสำรภำพและขอกำรชำระจำกพระองค์โดยเร็ วพลัน
แต่พระเยซูคริ สต์หำได้เป็ น
เช่นนั้นไม่ พระลักษณะของพระองค์ในข้อนี้เป็ นที่สะดุดใจมำก แม้แต่ยอห์น เปำโล และเปโตร ซึ่ งต่ำงก็
ได้รับกำรสั่งสอนในเรื่ องควำมผิดบำป และควำมชัว่ ช้ำของโลกมนุษย์ ก็ยงั ยอมรับอย่ำงหน้ำชื่นบำนว่ำ
“พระองค์มิได้ทรงกระทำบำปประกำรใด และไม่มีอุบำยในพระโอษฐ์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:22)
“บำปในพระองค์ไม่มี” (1 ยอห์น 3:5) “พระองค์ผนู ้ ้ นั ไม่มีควำมผิด” (2 โคริ นธ์ 5:21)
แม้แต่พระยำปี ลำตซึ่ งมิได้เป็ นมิตรกับพระเยซูเลยก็ยงั ได้กล่ำวแก่ฝงู ชนที่มำยืนออหน้ำจวนเพื่อ
ปรักปรำให้ลงโทษพระองค์วำ่ “เขำได้ทำผิดประกำรใด?” ที่ปีลำตพูดเช่นนี้ก็เพรำะรู ้ดีวำ่ พระเยซูเป็ นผู ้
บริ สุทธิ์ นนั่ เอง นำยร้อยทหำรโรมันก็เป็ นอีกคนหนึ่งที่เห็นเหตุกำรณ์ขณะที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
บนไม้กำงเขน เขำได้กล่ำวว่ำ “แท้จริ งท่ำนผูน้ ้ ีเป็ นพระรำชบุตรของพระเจ้ำ” (มัทธิว 27:54)
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เรำจะพบคุณลักษณะสมบูรณ์แบบครบทุกประกำรในพระเยซูคริ สต์ เบอร์ นำร์ ด แรมม์ กล่ำวว่ำ
“ถ้ำหำกว่ำพระเจ้ำทรงรับสภำพเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ ก็ยอ่ มเป็ นที่คำดหมำยได้วำ่ พระลักษณะของพระองค์
นั้นเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง
ซึ่ งเรำควรจะยึดถือเป็ นแบบอย่ำงในพระคริ สตธรรมเดิมได้วำงแบบอย่ำง
คุณสมบัติอนั สมบูรณ์แบบของมนุษย์ได้หลำยตอน”
ประกำรแรก จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีจิตสำนึกสู งส่ งตำมแบบอย่ำงพระเจ้ำ ควบคู่ไปกับกำรยอมมอบ
กำยถวำยชีวติ ให้แด่พระองค์ ประกำรต่อมำ คือ จะต้องมีคุณธรรม ควำมดี ควำมเมตตำกรุ ณำ และมีนิสัย
ใจคออันดีงำม เรำจะต้องไม่ยอมให้สติปัญญหำหรื อควำมเฉลียวฉลำดขวำงกั้นควำมอ่อนน้อมต่อพระ
เจ้ำ และจะต้องไม่เบียดบังเวลำที่ควรอธิษฐำนเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ เอำไปใช้ทำกิจธุ ระอย่ำงอื่นอีกทั้งยังมีควำม
กระตือรื อร้นในกำรรับใช้พระองค์ ควำมสงบเสงี่ยมเนื้อเจียมตัวของเรำ จะต้องไม่กลำยเป็ นควำมเฉย
เมยหรื อเย็นชำต่อพระคริ สต์
ในฐำนะที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่เสด็จมำบังเกิดในสภำพของมนุษย์ เรำได้เห็นถึงควำม
กลมกลืนในพระลักษณะต่ำง ๆ ของพระองค์อย่ำงสมบูรณ์ ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็ นมนุษย์ที่มีควำม
ครบถ้วนในทุกสิ่ ง ชำร์ ฟนักประวัติศำสตร์ ที่สำคัญคนหนึ่งได้บรรยำยถึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำว่ำ
“ควำมกระตือรื อร้นของพระองค์ ไม่เคยเสื่ อมลงหรื อกลำยเป็ นควำมมุทะลุ และควำมมัน่ คงของ
พระองค์ก็ไม่เคยกลำยเป็ นควำมดื้อรั้น
และควำมเมตตำกรุ ณำของพระองค์ไม่เคยแปรผันเป็ นควำม
อ่อนแอ กำรแสดงควำมอ่อนโยนของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแบบเกินขอบเขตหรื อไร้เหตุผล กำร
ดำเนินชี วติ ที่วำงเฉยต่อกิจกำรของฝ่ ำยโลกนั้นเป็ นไปในลักษณะพอดี กล่ำวคือ มิใช่วำ่ จะไม่ทรงสน
พระทัยใยดีต่อสิ่ งใด หรื อไม่ยอมคบค้ำสมำคมกับใคร กำรปฏิเสธตนเองของพระองค์ก็ไม่เคยเป็ นไปใน
ลักษณะบูดบึ้งหรื อไม่พอใจ ควำมยับยั้งชัง่ ใจของพระองค์ไม่ถึงขนำดเคร่ งครัดจนเกินไป ในพระองค์
ทรงรวบรวมเอำลักษณะกำรว่ำนอนสอนง่ำยแบบเด็กผสมผสำนเข้ำกับควำมแข็งแกร่ ำงแบบชำยชำตรี
พระองค์มีควำมฝังใจในกำรเสี ยสละเพื่อพระเจ้ำ ทรงเอำใจใส่ ต่อควำมทุกข์ของประชำชนโดยไม่เห็นแก่
ควำมเหน็ดเหนื่อยทรงรักและอ่อนโยนต่อคนผิดบำป
แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงดำเนินกำรต่อต้ำน
ควำมผิดบำปอย่ำงรุ นแรงและเอำจริ งเอำจัง ชนิ ดเฉี ยบขำดไม่มีกำรอ่อนข้อให้เลย พระองค์ทรงกล้ำหำญ
ชำญชัยไม่เกรงกลัวหน้ำผูใ้ ด แต่ในณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยควำมระมัดระวัง และทรงเปี่ ยมไปด้วยควำม
สุ ภำพอ่อนหวำนเสมอต้นเสมอปลำย”
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พระคริ สต์ทรงสำแดงให้เรำเห็นถึงฤทธิ์ อำนำจเหนือพลังธรรมชำติ ซึ่ งมีพระเจ้ำแต่องค์เดียว
เท่ำนั้นที่จะกระทำเช่นนี้ได้ พระองค์ทรงห้ำมคลื่นลมอันบ้ำคลัง่ ในทะเลสำบกำลิลีให้สงบเรี ยบลงได้
ด้วยคำตรัสอันทรงพลำนุภำพ ทำให้บรรดำสำวกรู ้สึกอัศจรรย์ใจมำกถึงกับถำมตนเองด้วยควำมเกรง
กลัวว่ำ “ท่ำนนี้เป็ นผูใ้ ดลมและทะเลจึงเชื่อฟังท่ำน” (มำระโก 4:41)
พระองค์ทรงสำมำรถบันดำลให้น้ ำธรรมดำกลำยเป็ นน้ ำองุ่น และทรงเลี้ยงผูค้ นถึง 5,000 คน
ด้วยขนมปั งเพียงห้ำก้อนกับปลำสองตัวเท่ำนั้น ทรงบันดำลให้บุตรชำยของหญิงม่ำยฟื้ นขึ้นมำจำกควำม
ตำย นอกจำกนั้นยังได้ช่วยเหลือลูกสำวของนำยธรรมศำลำผูโ้ ศกเศร้ำให้ฟ้ื นขึ้นมำสู่ ออ้ มอกของเขำอีก
ครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงช่วยลำซำรัสให้เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย พระองค์เพียงแต่เอ่ยปำกว่ำ “ลำซำรัส
เอ๋ ย จงออกมำเถิด” ในทันใดนั้นลำซำรัสก็ฟ้ื นคืนชีวติ ขึ้นมำอีก
ประกำรที่สำคัญที่สุด ก็คือ บรรดำศัตรู ของพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธกำรอัศจรรย์น้ ีเลย แต่หำทำงที่
จะลอบปลงพระชนม์ยงิ่ ขึ้น พวกเขำกล่ำวว่ำ “ถ้ำเรำปล่อยเขำไว้เช่นนี้ คนทั้งปวงจะเชื่อถือเขำ” (ยอห์น
11:48)
พระเยซูได้ทรงสำแดงให้มนุ ษย์เห็นถึงฤทธำนุภำพของพระองค์ ด้วยกำรบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่
ผูป้ ่ วย ทรงทำให้คนง่อยเดินได้ คนใบ้พดู ได้ และคนตำบอดมองเห็นได้ ในกำรรักษำโรคเหล่ำนี้มีบำง
รำยพิกำรมำตั้งแต่กำเนิ ดด้วยเหตุดงั กล่ำวจึงไม่มีทำงที่จะสันนิษฐำนได้วำ่ พระองค์ทรงรักษำด้วยวิชำ
จิตวิทยำ กำรบำบัดที่ดีเด่นก็คือ กำรรักษำคนตำบอดในพระธรรมยอห์นบทที่ 9 แม้วำ่ ชำยตำบอดคนนั้น
ไม่สำมำรถทจะตอบผูท้ ี่ถำมได้วำ่ เขำหำยได้อย่ำงไร ประสบกำรณ์ในเรื่ องนี้ทำให้เขำรู ้เพียงแต่วำ่ พระ
เยซูคริ สต์คือผูใ้ ด เขำประกำศออกมำด้วยควำมปี ติยนิ ดีวำ่ “ข้ำพเจ้ำเป็ นคนตำบอด เดี๋ยวนี้ขำ้ พเจ้ำ
มองเห็นแล้ว” ชำยตำบอดรู ้สึกประหลำดใจที่มิตรสหำยของเขำไม่ยอมเชื่อว่ำ พระเยซูเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้ำ เขำจึงกล่ำวว่ำ “ตั้งแต่เดิมมำ ไม่มีใครได้ยนิ ว่ำ ผูใ้ ดได้เปิ ดตำของคนตำบอดมำแต่กำเนิ ด”
สำหรับชำยตำบอดประสบกำรณ์ครั้งนี้เป็ นที่ประจักษ์แจ้งแล้ว!
ข้ออ้ำงที่สำคัญที่สุด เป็ นที่กำรบ่งชี้ชดั ถึงควำมเป็ นพระเจ้ำของพระองค์ก็คือ กำรฟื้ นคืนพระ
ชนม์ พระองค์ได้ทรงทำนำยเรื่ องนี้ไว้ถึง 5 ครั้งว่ำ พระองค์ จะทรงสิ ้นพระชนม์ และทรงพยำกรณ์วำ่ ใน
วันที่สำมหลังจำกสิ้ นพระชนม์ พระองค์จะเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยอีกและจะทรงปรำกฏแก่สำวกทั้ง
ปวง แน่นอนที่สุด คำทำนำยนี้ยอ่ มเป็ นเครื่ องพิสูจน์ควำมเป็ นพระเจ้ำของพระองค์ และเป็ นสิ่ งที่ง่ำยต่อ
กำรพิสูจน์มำก เพรำะเป็ นข้อเท็จจริ งที่จะประจักษ์วำ่ เหตุกำรณ์ที่พระองค์ตรัสทำนำยจะเกิดขึ้นจริ ง
หรื อไม่
กำรฟื้ นคืนพระชนม์เป็ นเรื่ องที่สำคัญที่สุด และเป็ นรำกฐำนกำรศึกษำของเรำในหนังสื อเล่มนี้
บทที่สี่ท้ งั บทจะกล่ำวถึงข้อพิสูจน์ในเรื่ องนี้ โดยเฉพำะ ถ้ำกำรเป็ นขึ้นมำจำกควำมตำยของพระเยซูคริ สต์
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เป็ นเรื่ องจริ งก็ยอ่ มไม่เป็ นกำรยำกลำบำกอะไรในกำรที่เชื่ อกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์อื่น ๆ ของ
พระองค์ หำกว่ำมีพยำนหลักฐำนในกำรฟื้ นคืนพระชนม์ เรำก็จะสำมำรถตอบปั ญหำสำคัญ ๆ เกี่ยวกับ
พระเจ้ำได้ เช่นเรื่ องพระลักษณะของพระองค์ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับพระเจ้ำ และปั ญหำ
ปลีกย่อยอื่น ๆ อีก
พระคริ สต์ทรงทำให้ประวัติศำสตร์ของโลกแปรเปลี่ยนไปอย่ำงที่ไม่มีผใู ้ ดกระทำได้ ชำฟฟ์ ได้
บอกอย่ำงตื่นเต้นว่ำ “พระเยซูชำวนำซำเร็ ธทรงปรำศจำกเงินทองปรำศจำกอำวุธ แต่สำมำรถชนะจิตใจ
ของชำวโลกนับล้ำน ๆ คน ยิง่ กว่ำเล็กซำนเดอร์ มหำรำช ยิง่ กว่ำจักรพรรดิซีซำร์ ยิง่ กว่ำนะโปรเลียน
มหำรำช และรัฐบุรุษอื่น ๆ ของโลก ชัยชนะของพระองค์ปรำศจำกกำรใช้วทิ ยำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
หรื อกำรศึกษำค้นคว้ำ แต่พระองค์ทรงฉำยแสงพระธรรมอันบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง เข้ำไปในจิตใจของมวลชน
และมีประสิ ทธิ ภำพยิง่ กว่ำผลงำนของเหล่ำนักปรัชญำและนักศึกษำทั้งหลำยรวมกันเสี ยอีก พระองค์
มิได้ฝึกวำทะศิลป์ มำจำกสำนักกำรศึกษำใด แต่พระองค์สำมำรถตรัสถ้อยคำอันประกอบด้วย “ชีวติ ” ซึ่ง
ไม่เคยมีใครในโลกที่เคยกล่ำวได้เช่นนี้ เลย ไม่วำ่ จะเป็ นในอดีตหรื อปั จจุบนั
คำตรัสของพระองค์
ก่อให้เกิดผลอย่ำงมหำศำลเกินกว่ำที่จะพรรณนำได้ พระองค์มิได้ทรงเขียนคำสอนของพระองค์ได้เลย
แม้แต่บรรทัดเดียว แต่ผลของกำรสั่งสอนของพระองค์ทำให้นกั คิดนักเขียนเป็ นจำนวนมำกต้องเขียนถึง
พูดถึงและถกปั ญหำของพระองค์ จนกลำยเป็ นตำรับตำรำเรี ยนมำกมำย ตลอดจนผลงำนในแง่ศิลปและ
บทเพลงสรรเสริ ญก็พรั่งพรู ออกมำอย่ำงไม่ขำดสำย จนสำมำรถกล่ำวได้อย่ำงเต็มปำกว่ำ กองทัพธรรม
แห่งชีวติ ของพระองค์น้ นั ยิง่ ใหญ่กว่ำกองทัพของนักรบผูย้ งิ่ ยงใด ๆ ทั้งในอดีตและปั จจุบนั ”
บัดนี้เรำได้ทรำบแล้วว่ำ พระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำ ถึงแม้วำ่ พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์เป็ น
เวลำร่ วม 20 ศตวรรษแล้วก็ตำม แต่เรำก็ยงั สำมำรถที่จะรู ้จกั กับพระองค์ได้โดยประสบกำรณ์เกี่ยวกับ
ชีวติ
ประสบกำรณ์อย่ำงเดียวยังมิอำจสรุ ปผลได้อย่ำงแน่นอนนัก แต่เท่ำที่เรำได้เห็นหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ ก็ทำให้เรำมีรำกฐำนแห่งควำมเชื่อที่มนั่ คงยิง่ ขึ้น ไม่มีขอ้ สมมุติฐำนใด ๆ ที่จะสำมำรถ
อธิ บำยควำมจริ งอันลึกซึ้ งในข้อที่วำ่ “พระเยซู คริสต์ ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า”
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บทที่ 4 พระคริสต์ ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ จริงหรือ?
ทั้งผูท้ ี่เห็นด้วยกับควำมเชื่อของคริ สตชน และผูท้ ี่ต้ งั ตนเป็ นปรปั กษ์ ต่ำงก็ยอมรับว่ำกำรฟื้ นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นรำกฐำนของควำมเชื่ อของคริ สตชน อำจำรย์เปำโลอัครสำวกผูย้ งิ่ ใหญ่
ได้ย้ำถึงควำมสำคัญเรื่ องนี้ไว้ ในจดหมำยฝำกที่ท่ำนเขียนไปถึง คริ สตศำสนิกชนเมืองโคริ นธ์ ซึ่งมักจะ
ไม่เชื่อในเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์วำ่ “ถ้ำพระคริ สต์มิได้ทรงคืนพระชนม์ กำรเทศนำ
ของเรำก็ไม่มีหลัก ทั้งควำมเชื่อของท่ำนทั้งหลำยก็ไม่มีหลักด้วย” (1 กธ.15:14) จะเห็นได้วำ่ อำจำรย์
เปำโลยึดมัน่ ในกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็ นหลัก ครำวนี้ขอให้เรำมำวินิจฉัยกันดูวำ่ ผลจะเป็ น
อย่ำงไร ถ้ำพระคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำจริ ง และผลจะเป็ นอย่ำงไรถ้ำหำกพระคริ สต์มิได้ทรง
ฟื้ นขึ้นมำ
สำหรับในกรณี แรกย่อมวินิจฉัยได้วำ่ ถ้ำพระคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำอย่ำงแท้จริ งแล้ว
ก็ยอ่ มเป็ นเหตุกำรณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศำสตร์ ของมนุษยชำติทุกยุคทุกสมัย และเรำย่อมสำมำรถ
ตอบคำถำมอันลึกซึ้ งเกี่ยวกับควำมเป็ นอยูข่ องเรำได้วำ่ เรำมำจำกไหน ทำไมจึงเกิดมำในโลกนี้ และจะ
เป็ นอย่ำงไรต่อไป หำกพระคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์อย่ำงแท้จริ งแล้ว เรำก็ยอ่ มทรำบได้อย่ำงแน่นอน
ว่ำ พระเจ้ำทรงดำรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงมีพระลักษณะอย่ำงไร และจะรู ้จกั พระองค์ได้โดย
ประสบกำรณ์ในชีวติ ของเรำ กำรกำเนิดจักรวำล และควำมเป็ นไปของมันย่อมต้องมีจุดมุ่งหมำย เมื่อเป็ น
เช่นนั้น ก็เป็ นไปได้ที่พระเจ้ำจะทรงสำแดงพระองค์เองในรู ปกำยเนื้อหนังชัว่ กำลเวลำหนึ่ง ข้อควำมต่ำง
ๆ ที่เรำประมวลไว้น้ ี ตลอดจนควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ย่อมจะต้องเป็ นควำม
จริ ง ถ้ำพระเยซูคริ สต์ชำวนำซำเร็ ธทรงฟื้ นขึ้นจำกควำมตำย
ส่ วนในกรณี ที่สอง ถ้ำพระคริ สต์มิได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำแล้ว ควำมเชื่ อของคริ สตชนก็
คงมีสภำพไม่ผดิ อะไรกับควำมงมงำยในวัตถุโบรำณอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้นเอง หำได้มีคุณค่ำเลอเลิศอะไรไม่
เพรำะปรำศจำกควำมจริ งและจุดมุ่งหมำย แม้วำ่ จะเป็ นกำรแสดงควำมคิดควำมปรำรถนำดีต่อมวลมนุษย์
แต่ก็ไม่มีคุณค่ำพอที่เรำจะปฏิบตั ิตำมได้
อนึ่งบรรดำผูเ้ ชื่อในอดีตที่ยอมเสี ยสละชีวติ ของตนเป็ นเหยือ่ ของสิ งโต
อย่ำงไม่หวัน่ ไหว
ตลอดจนบรรดำมิชชันนำรี ท้ งั หลำย ที่ยอมอุทิศชีวติ ของตนเองไปประกำศพระกิตติคุณในประเทศอี
คัวดอร์ และประเทศกองโก ฯลฯ ล้วนแต่เป็ นคนโง่เขลำและถูกล่อลวงทั้งสิ้ น
ข้อกล่ำวหำ หรื อประเด็นที่ฝ่ำยตรงข้ำมโจมตีคริ สตศำสนำมำกที่สุด ได้แก่ กำรฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริ สต์ ทั้งนี้เพรำะเป็ นเหตุกำรณ์ที่สลับซับซ้อน ทำให้มีแง่คิดได้หลำยอย่ำง บุคคลที่กล่ำว
โจมตีในเรื่ องนี้ที่น่ำสนใจรำยหนึ่ง เมื่อประมำณสี่ สิบปี มำนี้ เป็ นนักกฏหมำยชำวอังกฤษ ชื่อแฟรงค์ เม
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อริ สัน เขำเชื่อมัน่ ว่ำ เรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์เป็ นเพียงคำพูดที่เล่ำสื บต่อกันมำและเป็ นเพียงควำมคิด
เหลวไหลเท่ำนั้น หำมีควำมจริ งใจแต่ประกำรใดไม่ เขำรู ้วำ่ เรื่ องนี้เป็ นรำกฐำนอันสำคัญแห่งควำมเชื่อ
ของคริ สตชน จึงพยำยำมที่จะพิสูจน์ให้เห็นจริ งเพื่อประกำศแก่ชำวโลก ในฐำนะที่เขำเป็ นนักกฏหมำย
จึงมีควำมมัน่ ใจในกำรตรวจวิเครำะห์หลักฐำนเป็ นที่สุด โดยไม่ยอมปล่อยให้สิ่งใด ๆ ผ่ำนพ้นจำกกำร
พิจำรณำอันถี่ถว้ นของเขำไปโดยง่ำย เว้นแต่จะมีเหตุผลที่มีน้ ำหนักเพียงพอเท่ำนั้น
แม้วำ่ นักกฏหมำยผูน้ ้ ีจะศึกษำค้นคว้ำและดำเนิ นกำรพิสูจน์หลักฐำนต่ำง ๆ อย่ำงถี่ถว้ นเพียงใด
แต่ก็หำได้พบจุดบกพร่ องตำมที่เคยคิดไว้ไม่ และในที่สุดก็ตอ้ งยอมแพ้และเขียนหนังสื อไว้เล่มหนึ่ง อัน
เป็ นบันทึกผลของกำรพิสูจน์ของเขำ ชื่อหนังสื อ “ใครเป็ นผู้เคลือ่ นย้ ายหินปิ ดปากอุโมงค์ ” ในบทแรก
ของหนังสื อเล่มนั้น เขำให้ชื่อว่ำ “หนังสื อไม่อำจแต่งขึ้นได้” โดยกล่ำวถึงควำมตั้งใจแต่แรกเริ่ มในกำร
ตรวจวิเครำะห์หลักฐำน เพื่อหำควำมจริ งเพื่อลบล้ำงควำมเชื่อของคริ สตชน แต่เมื่อได้ตรวจหลักฐำนต่ำง
ๆ อย่ำงรอบคอบแล้ว ต้องเปลี่ยนใจมีควำมเห็นว่ำ กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นเรื่ องจริ ง
ต่อไปนี้ เป็ นหลักฐำนบำงอย่ำง จำกข้อมูลที่รวบรวมไว้ซ่ ึ งน่ำจะได้หยิบขึ้นมำพิจำรณำสำหรับ
แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ประการแรก ได้แก่หลักฐำนเกี่ยวกับคริ สตจักร ซึ่งปัจจุบนั มีอยูท่ วั่ โลก หำกเรำศึกษำถึงประวัติ
ควำมเป็ นมำของคริ สตจักรเหล่ำนี้แล้ว ก็จะทรำบได้วำ่ มีตน้ กำเนิดในประเทศปำเลสไตน์ โดยชำวเมือง
อันธิโอเกีย ผูซ้ ่ ึ งมีควำมเชื่ อในพระคริ สต์ และเจริ ญตำมรอยพระบำทของพระองค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.
32 ผูท้ ี่เชื่อถือพระเจ้ำเหล่ำนี้ ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “คริสตชน” อันเป็ นนำมที่ใช้เรี ยกกันสื บต่อมำ
จนกระทัง่ ทุกวันนี้ บุคคลเหล่ำนี้ได้ประกำศถึงควำมเชื่อของตน และพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์แก่
ชำวโลก เป็ นที่สะเทือนสะท้ำนแก่มวลมนุษย์ทวั่ ไป จนได้ชื่อว่ำเป็ นผูพ้ ลิกแผ่นดินโลกคริ สตชนเหล่ำนี้
ยึดมัน่ ในกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ โดยยึดถือเป็ นรำกฐำนในกิจกำรทั้งปวงของตนไม่วำ่ จะ
เป็ นกำรสั่งสอนอบรม กำรเทศนำ กำรดำรงชีวติ หรื อแม้กระทัง่ ควำมตำย
ประการที่สอง ได้แก่หลักฐำนเกี่ยวกับวันสำคัญของคริ สตชน จะเห็นได้วำ่ ได้ปัจจุบนั นี้ คริ สต
ชนทัว่ โลก ถือเอำวันอำทิตย์ เป็ นวันสำหรับนมัสกำรพระเจ้ำกำรถือเอำวันอำทิตย์เป็ นวันนมัสกำรพระ
เจ้ำนี้ เริ่ มตั้งแต่ ค.ศ. 32 ซึ่ งแต่เดิมชนชำติยวิ ถือเอำวันเสำร์ เป็ นวันสะบำโต แน่ละ กำรที่คริ สตชนชำวยิว
เปลี่ยนวันนมัสกำรพระเจ้ำจำกวันเสำร์ อนั เป็ นวันที่เจ็ดของสัปดำห์มำเป็ นวันอำทิตย์ อันเป็ นวันแรกของ
สัปดำห์น้ นั ย่อมต้องมีสำเหตุที่สำคัญยิง่ อย่ำงแน่นอน คริ สตชนเหล่ำนั้นกล่ำวว่ำ กำรที่พวกเขำเปลี่ยน
วันนมัสกำรพระเจ้ำเป็ นวันอำทิตย์เช่นนี้ ก็เพื่อระลึกถึงกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เหตุผลที่
สำคัญประกำรหนึ่งที่พวกเรำจะต้องจดจำก็คือ กำรเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจำกคริ สตชนสมัยแรก ซึ่งเป็ น
ชำวยิวล้วน ๆ และเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดกับพระเยซูอย่ำงยิง่ หำใช่เกิดจำกชนต่ำงชำติอื่นใดไม่ ดังนั้นปั ญหำ
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ต่ำง ๆ ซึ่ งจะนำไปสู่ ควำมเข้ำใจผิด จึงไม่น่ำจะมี อนึ่ง ถ้ำหำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงวันนมัสกำรพระเจ้ำจำก
วันเสำร์ มำเป็ นวันอำทิตย์น้ ี มิใช่เพื่อเป็ นกำรน้อมรำลึกถึงกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สตเจ้ำแล้ว
จะหมำยถึงอะไรเล่ำ
ประการที่สาม ได้แก่หลักฐำนเกี่ยวกับหนังสื อคริ สตชน คือพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ คือพระคริ สตธรรมใหม่ ซึ่ งได้บนั ทึกคำพยำนของบุคคลต่ำง ๆ ว่ำด้วยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของ
พระเยซูคริ สต์ ถึงหกคน สำมในหกคนนั้น ต่ำงก็เป็ นพยำนตำมที่ได้รู้เห็นด้วยตนเอง บุคคลทั้งสำมนั้น
คืออัครสำวก ยอห์น เปโตร และมัทธิว ซึ่งล้วนเป็ นอัครสำวกผูใ้ กล้ชิดพระเยซู อนึ่งในจดหมำยฝำกซึ่ง
อำจำรย์เปำโลเขียนถึงคริ สตจักรต่ำง ๆ ในสมัยเริ่ มแรกนั้น ก็ได้อำ้ งถึง กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระ
คริ สต์ดว้ ย อันเป็ นกำรชี้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ เหตุกำรณ์อนั มหัศจรรย์น้ นั ได้เป็ นที่ประจักษ์และยอมรับ
ของทั้งอำจำรย์เปำโลเอง และคริ สตชนเหล่ำนั้น โดยปรำศจำกข้อสงสัยใด ๆ อยูแ่ ล้ว ถ้ำเรำไม่เชื่อตำมนี้
ก็เท่ำกับเรำถือว่ำ คริ สตชนผูเ้ ปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงร่ ำงของสังคมชำวยิวดังกล่ำวนี้ พูดโกหก
มดเท็จอย่ำงสิ้ นเชิง หรื อไม่ก็เป็ นคนบ้ำเท่ำนั้นเองซึ่ งเรำไม่มีทำงที่จะกล่ำวหำเช่นนั้นได้ เพรำะยิง่ จะไร้
เหตุผลไม่น่ำเชื่อ ยิง่ ไปกว่ำควำมจริ งเกี่ยวกับกำรฟื้ นคืนพระชนม์เสี ยอีก
นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว ยังมีควำมจริ งอีกสองอย่ำง ซึ่ งคงต้องเป็ นที่รู้ดีแก่คนทัว่ ไปทั้งผูเ้ ชื่อ และ
ผูท้ ี่ไม่เชื่อคือ อุโมงค์ฝังศพซึ่ งว่ำงเปล่ำ และกำรปรำกฏพระกำยของพระเยซูคริ สต์
ครำวนี้ขอให้เรำหันมำพิจำรณำให้ละเอียดกันสักหน่อยว่ำ เรำมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร เกี่ยวกับ
อุโมงค์ฝังศพที่วำ่ งเปล่ำนั้น ในเรื่ องนี้ได้มีผทู ้ ี่ไม่เชื่อ สันนิ ษฐำนไปต่ำง ๆ นำนำหลำยควำมเห็น
ความเห็นแรก ได้แก่ควำมเห็นของบุคคลในยุคต้น กล่ำวหำว่ำ กำรที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู
ว่ำงเปล่ำก็เพรำะบรรดำอัครสำวกของพระองค์เป็ นผูล้ กั เอำพระศพไป พระธรรมมัทธิ ว 28:11-15 ได้
กล่ำวถึงปฏิกิริยำของพวกปุโรหิ ตชั้นผูใ้ หญ่ และบรรดำนักปรำชญ์รำชครู ผเู ้ ฒ่ำของชำวยิวในสมัยนั้นว่ำ
เมื่อพวกเขำได้รับรำยงำนจำกทหำรเฝ้ ำอุโมงค์ ว่ำพระศพของพระเยซูหำยไปแล้ว พวกเขำได้ประชุม
ปรึ กษำหำรื อกันอย่ำงเคร่ งเครี ยด และได้แจกเงินแก่บรรดำทหำรเหล่ำนั้นเป็ นกำรติดสิ นบน โดยสั่งให้
ให้ประกำสแก่คนทัว่ ไปว่ำ อัครสำวกของพระเยซูได้มำในเวลำกลำงคืน และขโมยเอำพระศพของพระ
เยซูไปลักลอบเข้ำในขณะที่พวกเขำหลับยำมอยู่ จะเห็นได้วำ่ ข้อกล่ำวหำนี้ไร้เหตุผลอย่ำงชัดแจ้งที่สุด
จนกระทัง่ ท่ำนมัทธิ วเองก็มิได้สนใจที่จะคัดค้ำนแต่ประกำรใด เพรำะเป็ นคำพูดที่เหลวไหลเกินกว่ำที่
ใครจะเชื่อถือได้ ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำท่ำนฟ้ องศำลว่ำ เพื่อนบ้ำนของท่ำนขโมยเอำเครื่ องรับโทรทัศน์ของ
ท่ำนไป ขณะที่ท่ำนนอนหลับอยู่ ผูพ้ ิพำกษำที่ไหนเล่ำจะเชื่อท่ำน เพรำะคนกำลังหลับ จะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ
ใครเป็ นคนขโมย กำรกล่ำวอ้ำงเช่นนี้ นอกจำกจะไม่มีผใู ้ ดเชื่อแล้ว ยังถูกเขำหัวเรำะเยำะเอำอีกด้วยซ้ ำ
นอกจำกนั้นแล้ว หำกเรำพิจำรณำกันในแง่จิตวิทยำและจริ ยธรรมแล้ว ก็ยงิ่ เห็นว่ำ คำกล่ำวหำของพวก
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ปุโรหิ ตไม่มีทำงที่จะเป็ นไปได้ เพรำะจำกกำรที่เรำได้ศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์มำโดยถี่ถว้ น จะเห็น
ได้วำ่ บรรดำอัครสำวกของพระเยซูไม่อยูใ่ นวิสัยที่จะเป็ นผูข้ โมยเอำพระศพของพระองค์ได้ อนึ่งกำรที่
ถือว่ำบรรดำอัครสำวกกุเรื่ องมดเท็จขึ้นเองว่ำพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว ก็ไฉนเล่ำเรื่ องมดเท็จนี้จึง
ไม่มีใครลืมเสี ย เหตุใดจึงยังมีผคู ้ นกล่ำวขวัญกันตลอดจนทุกวันนี้ ทั้ง ๆ ที่ผคู ้ นในแต่ละยุคแต่ละสมัย ก็
มีคนตำยนับพันนับหมื่น แต่เรื่ องรำวของพวกเขำกลับไม่มีใครพูดถึง เว้นแต่เรื่ องของพระเยซูเท่ำนั้น
กำรที่อคั รสำวกทุก ๆ คนมีควำมเชื่อในเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ตลอดจน
ประกำศถึงควำมเชื่อนี้ แก่ผอู ้ ื่น ทำให้พวกเขำต้องเผชิญกับกำรทรมำน และควำมตำยจำกฝ่ ำยตรงข้ำม
โดยปกติแล้วมนุษย์เรำอำจ่ยอมตำยเพื่อเห็นแก่สิ่งที่เขำเชื่ อว่ำเป็ นควำมจริ ง แม้วำ่ ควำมเชื่อของเขำจะผิด
ก็ตำม แต่ถำ้ เขำรู ้วำ่ สิ่ งที่เขำเชื่อถือไม่เป็ นควำมจริ ง เขำย่อมจะไม่เสี ยสละชีวติ ของเขำอย่ำงแน่นอน ใน
ยำมที่คนเรำกำลังเผชิ ญกับควำมตำย เป็ นเวลำที่เรำพูดควำมจริ งมำกกว่ำเวลำใดทั้งสิ้ น อนึ่งหำกจะกล่ำว
ว่ำบรรดำอัครสำวกเป็ นผูท้ ี่ลกั เอำพระศพของพระเยซูไปตำมคำกล่ำวหำของพวกปุโรหิ ตในสภำพที่
พระองค์ยงั คงสิ้ นพระชนม์อยู่ ก็คงพูดได้ไม่เต็มปำกนักเพรำะยังมีหลักฐำนสำคัญขัดแย้งอยู่ นัน่ คือเรื่ อง
กำรปรำกฏพระกำยของพระองค์
ข้ อสันนิษฐานประการที่สอง กล่ำวว่ำ พวกเจ้ำหน้ำที่ของบ้ำนเมือง ซึ่ งอำจจะเป็ นชำวยิวเองหรื อ
พวกโรมันฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดก็ได้ เป็ นผูเ้ คลื่อนย้ำยพระศพของพระเยซูไป แต่ก็ไม่น่ำจะเป็ นไปได้ เพรำะถ้ำ
หำกว่ำพวกเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนี้ เคลื่อนย้ำยพระศพไปแล้ว
เขำจะจัดทหำรยำมเฝ้ ำอุโมงค์ไว้ทำไมเล่ำ?
คำตอบที่น่ำเชื่ออีกประกำรหนึ่ง ในกำรขจัดข้อสันนิ ษฐำนนี้คือ ถ้ำหำกพวกเจ้ำหน้ำที่บำ้ นเมือง
เคลื่อนย้ำยพระศพของพระเยซู เหตุใดพวกเขำจึงทนสิ่ งในสภำพจำนน ต่อกำรที่อคั รสำวกเทศนำแก่
ผูค้ นในกรุ งเยรู ซำเล็มอย่ำงห้ำวหำญถึงเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ในขณะที่พวกผูน้ ำ
ทำงฝ่ ำยศำสนำของชำวยิว ต่ำงรู ้สึกโกรธแค้นกำรกระทำของบรรดำอัครสำวกมำก พวกเขำได้พยำยำม
ดำเนินกำรทุกอย่ำงในอันที่จะปรำบปรำมมิให้ข่ำวเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ขยำยวงกว้ำงออกไป
(ดู
กิจกำรบทที่ 3) พวกเขำได้จบั กุมท่ำนอัครสำวกเปโตร และยอห์น มำโบยตี และทำกำรทรมำนด้วย
วิธีกำรต่ำง ๆ นำนำ เพื่อปิ ดปำกท่ำนทั้งสองเสี ย
นอกเหนือจำกคำอธิ บำยข้ำงบนนี้แล้ว คำตอบที่ง่ำย ๆ ที่สำมำรถไขปั ญหำนี้ได้อีกอย่ำงหนึ่ง ก็
คือถ้ำหำกพวกปุโรหิ ตหรื อเจ้ำหน้ำที่บำ้ นเมือง เอำพระศพของพระเยซูไป พวกเขำก็คงจะหักล้ำงควำม
เชื่อถือและคำประกำศของบรรดำอัครสำวก ด้วยกำรแห่พระศพไปรอบ ๆ เมืองอย่ำงแน่นอน กล่ำวโดย
ทัว่ ๆ ไป ก็คือ บุคคลเหล่ำนี้พยำยำมกำจัดคริ สตศำสนำทุกวิถีทำงอยูแ่ ล้ว ดังนั้นถ้ำหำกหลักฐำนทำง
คริ สตศำสนำไม่ดีพอ พวกเขำก็คงต้องหำเหตุผลลบล้ำงควำมเชื่อของคริ สตชนได้อย่ำงแน่นอน แต่กำรที่
พวกเขำไม่อำจหักล้ำงข้ออ้ำงอิงของบรรดำอัครสำวกได้ ก็เพรำะเขำมิได้เอำพระศพไปนัน่ เอง
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ข้ อสันนิษฐานประการที่สาม ซึ่ งมีผเู ้ ชื่อกันอย่ำงแพร่ หลำยก็คือ ข้อสันนิษฐำนที่วำ่ เป็ นควำม
หลงผิดของบรรดำสตรี ที่ไปเฝ้ ำพระศพเอง เพรำะในระหว่ำงนั้นสตรี เหล่ำนี้ยงั อยูใ่ นควำมทุกข์โศกเป็ น
อันมำก จิตใจไม่เป็ นปกติดีพอ อนึ่งขณะที่พวกเขำเดินทำงไปยังอุโมงค์ที่เก็บพระศพของพระเยซูน้ นั
เป็ นเวลำเช้ำมืด อำกำศมืดสลัวมำก ประกอบกับกำรร้องไห้ อำจทำให้ตำของพวกเขำพร่ ำ เดินผิดทำง
ไปสู่ อุโมงค์อื่น ซึ่ งบังเอิญเป็ นอุโมงค์ที่วำ่ งเปล่ำอยู่ จึงเข้ำใจว่ำพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์แต่ถำ้ เรำ
พิจำรณำให้ดี ก็จะเห็นได้วำ่ ข้อสันนิษฐำนนี้ฟังไม่ข้ ึนเช่นเดียวกับข้อสันนิษฐำนอื่น ๆ ที่กล่ำวมำแล้ว
เพรำะถ้ำสตรี เหล่ำนั้นไนปผิดอุโมงค์แล้ว เหตุใดพวกปุโรหิ ตชั้นผูใ้ หญ่ และบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เชื่อว่ำพระ
เยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ จึงไม่ไปยังอุโมงค์ที่ถูกต้อง แล้วนำเอำพระศพของพระองค์ออกมำเล่ำ
นอกจำกนั้น
ยิง่ จะไม่น่ำเชื่อยิง่ ขึ้น
ที่อคั รสำวกยอห์นและเปโตรจะพลอยเข้ำอุโมงค์ผิดไปด้วย
นอกจำกนั้น เรำก็ยงั มีโยเซฟ ชำวอำริ มำธำยผูเ้ ป็ นเจ้ำของอุโมงค์ เป็ นผูข้ จัดข้อสงสัยเรื่ องผิดอุโมงค์เป็ น
อย่ำงดีที่สุดอีกด้วย เรำจะต้องจำไว้สเมอว่ำอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูน้ นั เป็ นของเอกชนซึ่ งผูเ้ ป็ น
เจ้ำของ ทำขึ้นโดยเฉพำะ ในเนื้อที่อนั เป็ นส่ วนตัวหำได้อยูใ่ นป่ ำช้ำสำธำรณะไม่ ดังนั้นจึงไม่มีอุโมงค์อื่น
ใดที่จะทำให้บุคคลเหล่ำนี้หลงผิดได้
ข้ อสันนิษฐานประการที่สี่ กล่ำวว่ำ พระเยซูมิได้ทรงสิ้ นพระชนม์อย่ำงแท้จริ ง พระองค์ทรง
เพียงแต่สลบไป เพรำะควำมอ่อนระโหยไม่มีกำลัง เนื่องจำกควำมเจ็บปวด และกำรสู ญเสี ยโลหิ ตมำก
เท่ำนั้นเอง ครั้นเมื่อพระองค์ได้รับควำมเย็นจำกพื้นอุโมงค์ ก็ทรงฟื้ นขึ้นมำอีก และเสด็จไปปรำกฏแก่
เหล่ำสำวก ซึ่ งเข้ำใจผิดคิดว่ำพระองค์ทรงฟื้ นขึ้นจำกควำมตำย
ข้อสันนิษฐำนนี้ เป็ นควำมคิดของคนในสมัยหลัง ๆ นี้ คือ ประมำณศตวรรษที่ 18 มิใช่ควำมคิด
ของคนในสมัยโบรำณ เพรำะคนในสมัยก่อนนั้น ต่ำงก็เชื่ อว่ำพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์จริ ง ๆ มิใช่สลบ
เท่ำนั้น บันทึกเหตุกำรณ์ทุกอย่ำงในศตวรรษแรก ล้วนเน้นถึงกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ท้ งั สิ้ น
ขอให้เรำพิจำรณำกันว่ำ ข้อสันนิษฐำนที่วำ่ พระเยซูถูกฝังทั้ง ๆ ที่ยงั สลบอยูน่ ้ นั ว่ำจะเป็ นไปได้
หรื อไม่ ปั ญหำประกำรแรกที่สุด คือ เป็ นไปได้หรื อไม่ ที่พระเยซูจะทรงฟื้ นขึ้นมำหลังจำกที่ถูกฝังแล้ว
ถึงสำมวัน ในอุโมงค์ที่อบั ชื้ น โดยปรำศจำกทั้งน้ ำและอำหำร ตลอดจนกำรดูแลรักษำจำกผูใ้ ด ปัญหำ
ประกำรที่สอง คือ เป็ นไปได้หรื อไม่ที่พระองค์จะทรงฟื้ นขึ้นมำในสภำพที่ถูกพันผ้ำไว้อย่ำงแน่นหนำ
และถูกเครื่ องหอมต่ำง ๆ ทับอยูอ่ ย่ำงหนักเช่นนั้น ประกำรต่อมำก็คือ หำกพระองค์ฟ้ื นขึ้นมำได้จริ งจะ
ทรงมีพละกำลังแข็งแรงพอที่จะเปลื้องผ้ำพันพระกำยและผลักหิ นใหญ่ที่ปิดปำกอุโมงค์ และต่อสู ้กบั
ทหำรโรมันที่เฝ้ ำดูแลอย่ำงหนำแน่นจนชนะ และเดินด้วยพระบำทเปล่ำ ซึ่ งบำดเจ็บด้วยเแผลจำกตำปู
เช่นนั้นได้ หำกไตร่ ตรองให้ดี จะเห็นว่ำ ควำมคิดนี้ไม่น่ำเชื่อยิง่ ไปกว่ำ กำรฟื้ นคืนพระชนม์ดว้ ยรัศมี
ภำพของพระองค์ ตำมควำมเชื่อของบรรดำอัครสำวกอีก
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แม้แต่เดวิส สเตร้ำส์ นักวิจำรณ์ชำวเยอรมัน ผูไ้ ม่ยอมเชื่ อในเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์เอง ก็ยงั ไม่เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐำนนี้ เขำกล่ำวว่ำ “สมมุติวำ่ พระเยซูทรงฟื้ นขึ้นมำได้จริ ง
ตำมคำกล่ำวนี้ก็ยงั เป็ นไปไม่ได้อยูน่ นั่ เอง ที่ผซู ้ ่ ึ งได้รับควำมบอบช้ ำและอยูใ่ นสภำพที่เจ็บป่ วยขำดกำลัง
วังชำ จนเรี ยกได้วำ่ อยูใ่ นสภำพของควำมเป็ นตำยเท่ำกัน และจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องได้รับกำรดูแล
รักษำพยำบำลเช่นนั้น จะปรำกฏตัวต่อบรรดำอัครสำวในสภำพอันสมบูรณ์แข็งแรง และตรัสถ้อยคำอัน
ประทับใจแก่พวกเขำ ว่ำพระองค์ทรงเป็ นผูพ้ ิชิตควำมตำย และทรงเป็ นเจ้ำชี วติ เช่นนั้นได้ ซึ่ งควำมจริ ง
ว่ำด้วยกำรฟื้ นคืนพระชนม์น้ ี ต่อมำได้กลำยเป็ นรำกฐำนในกำรปฏิบตั ิภำรกิจต่ำง ๆ ของพวกเขำ อนึ่งถ้ำ
หำกว่ำพระเยซูทรงฟื้ นขึ้นมำจำกกำรสลบ ก็คงไม่ทำให้พวกเขำปลำบปลื้มประทับใจ และกระตือรื อร้น
ในกำรประกำศควำมเชื่ อของพวกเขำ ดังที่เป็ นอยู่ และคงไม่ถึงกับทำให้พวกเขำเคำรพบูชำพระองค์วำ่
ทรงเป็ นพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” 
เหตุผลประการสุดท้ าย ถ้ำหำกว่ำข้อสันนิษฐำนนี้เป็ นควำมจริ ง ก็เท่ำกับว่ำพระเยซู เองก็ทรง
เป็ นผูโ้ กหกมดเท็จไปด้วย เพรำะพระองค์ตรัสแก่อคั รสำวกของพระองค์วำ่ พระองค์จะทรงสิ้ นพระชนม์
และจะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำอีก ซึ่ งพวกเขำก็เชื่อ และประกำศแก่ประชำชนตำมนั้นด้วย โดยที่
พระองค์มิได้คดั ค้ำนขัดขวำงหรื อทำให้พวกเขำคลำยควำมเชื่อลงเลย กลับส่ งเสริ มให้พวกเขำเชื่ อใน
ถ้อยคำนั้นยิง่ ขึ้น
ทำงเดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถอธิ บำยได้วำ่ เหตุใดอุโมงค์ฝังศพนั้นจึงว่ำงเปล่ำอยู่ คือพระเยซูทรง
ฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำย นัน่ เอง
หลักฐานประการที่ห้า ซึ่งเป็ นเครื่องพิสูจน์ ว่าพระเยซู ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ อย่ างแท้ จริ ง ซึ่ งไม่
ว่ำผูท้ ี่เชื่อหรื อไม่เชื่ อก็ตำม ก็สำมำรถอธิ บำยได้ นัน่ คือหลักฐำนกำรปรำกฏพระกำยของพระเยซู
ตลอดเวลำสี่ สิบวันนับตั้งแต่เช้ำวันที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ จนกระทัง่ วันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่
สวรรค์ ตำมที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั กล่ำวว่ำ พระองค์ได้ทรงปรำกฏพระกำยแก่ผคู ้ น
ตำมสถำนที่ตำ่ ง ๆ กันถึงสิ บครั้ง สองครั้งในจำนวนนี้ พระองค์ทรงปรำกฏพระกำยแก่อคั รสำวกเปโตร
และยำกอบเป็ นส่ วนตัว นอกจำกนั้นก็ทรงปรำกฏแก่บรรดำอัครสำวกของพระองค์ ขณะที่อยูร่ วมกัน
เป็ นหมู่ และมีอยูค่ รั้งหนึ่ง พระองค์ทรงปรำกฏพระองค์แก่ผทู ้ ี่เชื่อถือพระองค์ ซึ่ งชุมนุ มกันถึง 500 คน
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กำรปรำกฏพระกำยของพระเยซูแต่ละครั้ง เกิดขึ้นต่ำงวำระ ต่ำงสถำนที่กนั เช่น เกิดขึ้นที่อุโมงค์ฝังศพ ที่
ห้องชั้นบนที่ถนนระหว่ำงกรุ งเยรู ซำเล็มกับหมู่บำ้ นเอ็มมำอู และทะเลสำบกำลิลีอนั ห่ำงไกล
หลักฐำนเรื่ องนี้ ก็คงเช่นเดียวกับทฤษฎีวำ่ ด้วยกำรฟื้ นคืนพระชนม์ ดังกล่ำวแล้วนัน่ เอง คือถ้ำ
หำกว่ำกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นเรื่ องโกหกหรื อเป็ นเพียงนิยำยแล้ว ย่อมไม่อำจพิสูจน์
หรื อสำแดงเหตุกำรณ์น้ นั ได้ อนึ่งถ้ำจะกล่ำวว่ำเป็ นกำรเข้ำใจผิด ก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน เพรำะ
กำรปรำกฏพระกำยของพระเยซูคริ สต์ มิใช่กระทำต่อบุคคลใดโดยเฉพำะเท่ำนั้น หำกแต่มีผรู ้ ู ้เห็นเป็ น
ประจักษ์พยำนเป็ นอันมำกและบุคคลเหล่ำนี้ต่ำงก็ยนื ยัน ตำมที่ตนได้พบเห็น ดังนั้นจึงย่อมจะเป็ น
หลักประกันได้วำ่ กำรปรำกฏพระกำยของพระเยซู ภำยหลังจำกที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์น้ ี เป็ น
ควำมจริ ง
มีอีกทฤษฎีหนึ่ง ซึ่ งผูท้ ี่ไม่เชื่ อนำมำอ้ำงอิงอธิ บำยเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์และกำรปรำกฏพระ
กำยของพระคริ สต์ ทฤษฎีน้ ีให้เหตุผลว่ำ กำรที่มีผเู ้ ห็นพระเยซูทรงปรำกฏแก่ตนนั้น เกิดจำก
ปรำกฏกำรณ์ทำงประสำทอย่ำงหนึ่ง เรี ยกว่ำ “ประสาทหลอน” หรื อ “จิตหลอน” ตอนแรก ๆ ก็ดู
เหมือนว่ำทฤทษฎีน้ ีอธิ บำยเหตุกำรณ์ที่อยูน่ อกเหนื อธรรมชำติ ทำนองเดียวกันนี้ ได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือไม่
น้อย แต่ต่อมำเมื่อวิทยำกำรทำงแพทย์เจริ ญก้ำวหน้ำมำกขึ้น ได้รู้ถึงกฏเกณฑ์เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำง
จิตและเวชภัณฑ์ที่สำมำรถให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้
เมื่อได้นำเอำกฏเกณฑ์เหล่ำนี้ไปทดสอบกับ
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ แล้วจึงรู ้วำ่ ทฤษฎีที่เรำคิดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ต้ งั แต่แรกนี้แท้จริ งแล้ว เป็ นไปไม่ได้
เลย
เหตุที่เป็ นเช่นนี้ อธิ บำยได้วำ่ “ประสาทหลอน” นั้น เป็ นภำพที่ประสำทจินตนำกำรขึ้น และ
เป็ นเรื่ องภำยในจิตใจของแต่ละบุคคล แต่กำรปรำกฏพระกำยของพระคริ สตนั้น เป็ นกำรกระทำต่อ
สำธำรณชน อันประกอบด้วยชนทุกชั้นวรรณะ อำจจะเป็ นไปได้ ที่สตรี กลุ่มที่ไปยังอุโมงค์ฝังพระศพ
ของพระองค์มีจิตใจอ่อนไหวและเกิดประสำทหลอน แต่จะเป็ นไปได้อย่ำงไรสำหรับอัครสำวกผูม้ ีอดีต
เป็ นชำวประมงที่ด้ือรั้นอย่ำง เปโตร และคนอื่น ๆ ซึ่ งมีพลังจิตผิดแผกออกไป
เรื่ องประสำทหลอน เป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงใจซึ่ งไม่อำจเห็นได้ดว้ ยตำ และเป็ นเรื่ องของเฉพำะ
บุคคลไม่มีใครเห็นภำพเดียวกันได้ แต่ในกรณี กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ ี พระองค์ทรง
ปรำกฏพระกำยแก่คนโดยทัว่ ไปเป็ นหมู่ใหญ่ มิใช่เฉพำะบุคคล อำจำรย์เปำโลกล่ำวว่ำ ในสมัยของท่ำน
นั้น ประมำณครึ่ งหนึ่งของบุคคลเหล่ำนี้ ยังคงมีชีวติ ีอยู่ และสำมำรถที่จะยืนยันถึงเรื่ องรำวเหล่ำนี้ได้ (ดู
1 โคริ นธ์ บทที่ 15)
ประสาทหลอนนั้น หากเกิดขึน้ กับผู้หนึ่งผู้ใดแล้ วจะต้ องเกิดขึน้ บ่ อย ๆ ติดต่ อกัน เป็ นระยะเวลา
อันยาวนานหรื อบางรายอาจเกิดเป็ นประจาไปเลยก็ได้
แต่ ในกรณี การปรากฏพระกายของพระเยซู
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ภายหลังการฟื ้ นคืนพระชนม์ เกิดขึน้ ในชั่วระยะเวลาสี่ สิบวันเท่ านั้น หลังจากนั้นแล้ วไม่ ปรากฏว่ าเกิดขึน้
ณ ที่แห่ งใดอีก
บำงทีคำอธิ บำยเกี่ยวกับเรื่ อง “ประสำทหลอน” นี้ อำจถูกละเลยจนทำให้ไขว้เขวก็ได้ หำกเรำ
ต้องกำรที่จะมีประสบกำรณ์เช่นนี้ดูบำ้ ง ก็อำจทำได้ โดยกำรเอำใจใส่ ต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด อย่ำงจดจ่อ และ
พยำยำมตั้งควำมปรำรถนำที่จะเชื่อ และมีควำมฝังใจต่อภำพที่เรำจินตนำกำรขึ้นนั้น ซึ่ งโดยควำมจริ ง
แล้ว สิ่ งนั้น ๆ มิได้อยูท่ ี่นี่เลย มำรดำซึ่ งสู ญเสี ยชีวติ บุตรในสงครำม ก็มกั จะมีจิตกระหวัดถึงบุตรว่ำ เคย
ใช้ชีวติ อย่ำงไร เป็ นต้นว่ำ เลิกงำนเวลำเท่ำใด กลับถึงบ้ำนเวลำเท่ำใด ด้วยดวงจิตที่ผกู พันอยูก่ บั บุตร
เสมอนั้นเอง บำงครั้งเขำก็เห็นเป็ นภำพบุตรเดินผ่ำนประตูบำ้ นเข้ำมำ และพูดคุยกับเขำได้ ในสภำวะ
เช่นนี้แหละที่เรี ยกว่ำ “จิตหลอน” หรื อ “ประสาทหลอน”
บำงคนอำจคิดว่ำ เรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ ซึ่ งเป็ นที่ประจักษ์แก่บรรดำอัคร
สำวก ก็อำจเกิดจำกประสำทหลอนเช่นเดียวกันนี้เอง แต่กำรกลับตรงกันข้ำม เพรำะบรรดำอัครสำวมิได้
คำดหมำยไว้ก่อนเลยว่ำ พระเยซูจะทรงฟื้ นขึ้นจำกควำมตำย และไม่ยอมเชื่อใครง่ำยนัก
ข้อพิสูจน์ง่ำย ๆ จะเห็นได้จำกกำรที่มำเรี ยและสตรี อื่น ๆ เอำเครื่ องหอมไปยังอุโมงค์ฝังพระศพ
ของพระเยซูในเช้ำวันอำทิตย์ที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั ก็เพื่อเอำไปชโลมและตกแต่งพระศพ
ของพระองค์ นี่ยอ่ มแสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดว่ำ นำงมิได้คำดหมำยมำก่อนเลยว่ำ พระองค์จะทรงฟื้ นคืน
พระชนม์ อนึ่งเมื่อพระองค์ทรงปรำกฏพระกำยแก่นำง ตอนแรกนำงยังเข้ำใจผิดคิดว่ำพระองค์คือคนเฝ้ ำ
สวนอีกด้วย จนกระทัง่ พระองค์ตรัสกับนำงนัน่ แหละ นำงจึงจำพระองค์ได้
เมื่อมำเรี ยและสตรี เหล่ำนั้นไปเล่ำให้อคั รสำวกฟังก็ไม่มีผใู ้ ดเชื่อ เพรำะคิดว่ำเป็ นเรื่ องเหลวไหล
ไร้สำระ
ในที่สุด พระเยซูคริ สต์ ก็ทรงสำแดงพระองค์แก่อคั รสำวกเหล่ำนั้น แต่พวกเขำก็ยงั ไม่เชื่ออยู่
นัน่ เองกลับตกใจกลัว คิดว่ำเป็ นผี หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นภำพหลอนจนพระองค์ตอ้ งตรัสแก่เขำว่ำ “จงดูมือ
ของเรำ และเท้ำของเรำ ว่ำเป็ นเรำเอง จงคลำตัวเรำดู เพรำะผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยู่
นั้น” เพื่อเป็ นกำรย้ำให้บรรดำอัครสำวกเห็นจริ งว่ำเป็ นพระองค์จริ ง ๆ จึงตรัสขออำหำรจำกพวกเขำ เมื่อ
พกวเขำส่ งปลำย่ำงชิ้นหนึ่งให้พระองค์ พระองค์ก็เสวยต่อหน้ำพวกเขำ แม้ท่ำนลูกำจะมิได้บนั ทึก
เพิ่มเติมว่ำผีกินอำหำรไม่ได้ในลักษณะเช่นนั้นแต่เรำก็ยอ่ มทรำบอยูเ่ อง (ลูกำ 24:34, 43)
เหตุผลประการสุดท้ าย ซึ่งเป็ นเหตุผลที่เรำยังคงใช้ในปัจจุบนั นี้ คือเรื่ องของโธมำผูส้ งสัย
ระหว่ำงที่พระเยซูทรงปรำกฏพระกำยแก่บรรดำอัครสำวกเป็ นครำวแรกนั้น อัครสำวกโธมำมิได้อยู่ ณ ที่
นัน่ ด้วย ดังนั้น เมื่ออัครสำวกอื่น ๆ เล่ำให้เขำฟัง เขำจึงไม่เชื่อ มิหนำซ้ ำยังหัวเรำะเยำะอีก เขำกล่ำวว่ำ
“ถ้ำเรำไม่เห็นรอยตำปูที่ฝ่ำพระหัตถ์ของพระองค์ และมิได้เอำนิ้วมือของเรำแยงเข้ำที่รอยตำปูน้ นั และ
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มิได้เอำนิ้วมือของเรำแยงเข้ำในสี ขำ้ งของพระองค์แล้ว เรำจะไม่เชื่อ” นี่ยอ่ มแสดงให้เห็นว่ำ โธมำมิได้
อยูใ่ นลักษณะที่จะถูกประสำทหลอนได้เลย
พระธรรมยอห์น บทที่ 20 บันทึกไว้วำ่ หลังจำกนั้นแปดวัน พระเยซูคริ สต์ก็ได้ทรงปรำกฏพระ
กำยแก่เหล่ำสำวกอีก ครั้งนี้มีโธมำรวมอยูด่ ว้ ย พระองค์ได้ทรงเรี ยกให้โธมำเอำนิ้วมือแยงดูตำมรอย
แผลเป็ นที่พระหัตถ์และสี ขำ้ งของพระองค์ เพื่อพิสูจน์ขอ้ สงสัยของเขำ ครำวนี้ โธมำมิได้มีขอ้ เคลือบ
แคลงใจอะไรเลย กลับถวำยคำนมัสกำรแก่พระองค์วำ่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้ำพเจ้ำและพระเจ้ำของ
ข้ำพเจ้ำ”
กำรที่บุคคลลหนึ่งบุคคลใดจะยึดหลักเรื่ องประสำทหลอนนั้น มำอธิ บำยกำรปรำกฏพระกำย
ของพระคริ สต์ยอ่ มต้องหมำยควำมว่ำ เขำต้องละเลยต่อพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ อย่ำงสิ้ นเชิง
ถ้ำเช่นนั้นแล้ว อะไรเล่ำที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของเหล่ำอัครสำวก จำกควำมเป็ นคนขี้ขลำดมำเป็ น
คนกล้ำหำญ และเกิดควำมเชื่ อถือในพระคริ สต์ข้ ึนมำอย่ำงจริ งจัง อะไรเล่ำที่เปลี่ยนอัครสำวกเปโตรให้
กลำยเป็ นคนละคน จำกควำมเป็ นคนอ่อนแอ ขี้ขลำด ในคืนก่อนพระเยซูจะถูกตรึ ง จนทำให้เขำ
ปฏิเสธพระองค์ถึงสำมครั้งให้กลำยเป็ นผูม้ ีควำมเชื่อกล้ำแข็ง และประกำศควำมเชื่อของตนแก่ผอู้ ื่นดุจ
สิ งโตคำรำม หลังจำกพื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ประมำณ 50 วัน เปโตรยอมเสี่ ยงชีวติ เที่ยว
ประกำศแก่คนทั้วปวงว่ำ ท่ำนได้เห็นพระเยซูฟ้ื นขึ้นมำจำกควำมตำย และที่เรำจะต้องจดจำไว้เสมอก็คือ
กำรเทศนำในวันเพนเตคอสต์ ในกรุ งเยรู ซำเล็มครั้งนั้น เปโตรเทศนำอย่ำงกระตือรื อร้น โดยไม่คำนึงถึง
ภยันตรำยที่จะได้รับจำกพวกศัตรู ที่ตรึ งพระเยซูแม้แต่นอ้ ย ท่ำนมิได้หลีกเร้นไปเทศนำในแถบทะเลกำลิ
ลีอนั ไกลโพ้น เพรำะว่ำในท้องที่ที่ห่ำงไกลเช่นนั้น ไม่มีผใู ้ ดรู ้เห็นควำมจริ งเรื่ องนี้ พอที่จะพิสูจน์คำ
เทศนำของท่ำนได้วำ่ เป็ นควำมจริ งหรื อไม่ เกลือกว่ำจะถูกกล่ำวหำว่ำเสแสร้งกล่ำวเท็จ
กำรที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์เท่ำนั้น ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแก่อคั รสำวกดังกล่ำว
เหตุผลประกำรสุ ดท้ำยที่พิสูจน์ถึงกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู ได้แก่คำพยำนของผูเ้ ชื่อซึ่ง
ร่ วมสมัยกับเรำ กล่ำวคือ ถ้ำพระเยซูคริ สต์ฟ้ื นขึ้นมำจำกควำมตำยจริ ง ๆ พระองค์ก็ตอ้ งทรงพระชนม์อยู่
จนกระทัง่ ทุกวันนี้
กอปรด้วยฤทธิ์ อำนำจในกำรทำงำนและเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจของผูท้ ี่เชื้ อเชิ ญ
พระองค์ให้สถิตอยูใ่ นจิตใจของเขำ สำหรับข้อนี้ ปั จจุบนั นี้ได้มีผเู ้ ชื่ อนับเป็ นจำนวนพัน ๆ คน ดำรงชีวิต
อยูเ่ พื่อเป็ นพยำนแก่ชำวโลกว่ำพระคริ สต์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจของพวกเขำให้เจริ ญวัฒนำขึ้น
ตลอดเวลำ พระองค์เคยตรัสว่ำจะทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ในพวกเขำอย่ำงไร บัดนี้พระองค์ก็
ทรงทำอย่ำงนั้นจริ ง ขนมจะอร่ อยเพียงใด ย่อมพิสูจน์ได้ดว้ ยกำรกินฉันใด ชีวติ ในพระคริ สต์จะดี
เพียงใด ก็พิสูจน์ได้ดว้ ยกำรรับเชื่อในพระองค์ฉนั นั้น แม้ในทุกวันนี้ พระองค์ก็ยงั เชื้ อเชิญเรำอยูว่ ำ่ “จง
มำชิมดู แล้วจะรู ้วำ่ พระเจ้ำนั้นดี” พระองค์ทรงเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ทุกคนทดลองเป็ นกำรส่ วนตัว
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ในที่สุดนี้ เรำจะเห็นพ้องกับคำพูดของ แคนนอนเวสท์คอ๊ ตต์ บัณฑิตผูป้ รำดเปรื่ องแห่ง
มหำวิทยำลัย เคมบริ จน์ ในอดีต ซึ่ งกล่ำวว่ำ “เมื่อพิจำรณำถึงพยำนหลักฐำนทั้งปวงแล้ว จะเห็นได้วำ่ ไม่
มีเหตุกำรณ์ใดในประวัติศำสตร์ ที่มีพยำนหลักฐำน สนับสนุ นเท่ำเทียมกับกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระ
คริ สต์ และไม่มีคำกล่ำวหำใด ๆ ที่สำมำรถให้เหตุผลในกำรพิสูจน์ถึงข้อบกพร่ อง เพื่อหักล้ำงควำมเชื่อนี้
ได้อย่ำงเพียงพอ”



บี.เอฟ.เวสต์คอ๊ ตต์ “พระกิตติคุณ ว่ำด้วยกำรฟื้ นคืนพระชนม์” ;ลอนดอน 1879 พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้ำ 4-6
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บทที่ 5 พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นพระดารัสของพระเจ้ าจริงหรือ?
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นคำตรัสของพระเจ้ำจริ งหรื อไม่? เป็ นปั ญหำที่ถกเถียงกันมำกในยุคนี้
แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็หำใช่ปัญหำสำคัญที่สุดในกำรประกำศเผยแผ่สัจธรรมของพระเจ้ำแต่อย่ำงใดไม่มี
คริ สเตียนหลำยคนที่คิดว่ำ เขำจะต้องหำทำงพิสูจน์ควำมจริ งให้ได้วำ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์คือ
พระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง เพื่อควำมมัน่ ใจก่อนที่พวกเขำจะเป็ นพยำนแก่คนอื่น แท้ จริ งแล้ ว
ความสาคัญของการแสวงหาความรอด อยู่ที่ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างแต่ ละบุคคลกับองค์ พระเยซู
คริ สตเจ้ า หาได้ ขึน้ อยู่กับประเด็นเรื่ องพระคริ สตธรรมคัมภีร์แต่ ประการใดไม่ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้ำนั้นมีควำมเป็ นจริ งในตัวเอง ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ควำมนึกคิดของบุคคลใด ๆ
เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำประเด็นคำถำมที่ได้จำกกำรพูดคุยกับผูเ้ ชื่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
มักจะเป็ นไปใน
ทำนองที่วำ่ “ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพระเยซูอย่ำงไร?” มำกกว่ำที่จะเป็ น “ท่ำนมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงไร?”
สิ่ งที่เรำจำเป็ นต้องกระทำในกำรเผชิ ญหน้ำกับบุคคลผูม้ ีควำมสงสัยในข้ออ้ำงของพระเยซู (ใน
ข้อที่วำ่ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ) ก็คือ ต้องอธิ บำยให้เขำทรำบว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์
เป็ นเอกสำรทำงประวัติศำสตร์ ที่เชื่ อถือได้ ซึ่ งเรำสำมำรถให้เหตุผลได้โดยง่ำย ดังที่เรำจะได้ศึกษำในบท
ต่อไป เมื่อบุคคลใดไว้วำงใจในพระคริ สต์แล้ว คำถำมของเขำก็จะมีเหตุผลขึ้นกว่ำเดิม คืออำจเป็ นไปใน
รู ปที่วำ่ “พระคริ สตทรงมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงไร?” พระเยซูทรงชี้อย่ำงแจ่ม
ชัดว่ำ พระคริสตธรรมคัมภีร์ คือ พระวจนะอันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของพระเจ้ า ฉะนั้นกำรที่ผตู ้ ิดตำม
พระคริ สต์ ดำเนิ นตำมคำสั่งสอนของพระองค์ดว้ ยควำมเชื่อ จึงเป็ นกำรยอมรับเอำทัศนะของพระองค์
เกี่ยวกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ดว้ ย
แต่เรำจะตอบปั ญหำอันลึกซึ้ งด้วยตัวเอง ในฐำนะที่เป็ นผูเ้ ชื่อได้อย่ำงไร? ตรำบใดที่เรำยังไม่
สำมำรถพิสูจน์ขอ้ พระธรรมและข้ออ้ำงต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้เป็ นที่แน่ชดั ได้ ข้อพระธรรม
และข้ออ้ำงเหล่ำนั้นย่อมจะเป็ นสำระสำคัญที่เรำจะละเลยมิได้ตรำบนั้น พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 กล่ำวว่ำ
“พระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้ำได้ประสำทให้ ย่อมเป็ นประโยชน์สำหรับสั่งสอนสำหรับแก้ไขคนให้ดีข้ ึน
และสำหรับสอนให้รู้ในควำมชอบธรรม” พระธรรม 2 เปโตร 1:20,21 กล่ำวว่ำ “คำพยำกรณ์ทุกคำที่
จำรึ กไว้ในพระคัมภีร์แล้ว พวกผูพ้ ยำกรณ์ไม่ได้คิดออกตำมลำพังใจตนเอง ด้วยว่ำคำพยำกรณ์น้ นั
เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นมำตำมน้ ำใจมนุษย์ แต่วำ่ มนุษย์ได้กล่ำวคำซึ่ งมำจำกพระเจ้ำ ตำมที่พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้กล่ำวนั้น” ข้อพระธรรมนี้ได้ย้ำอย่ำงหนักแน่นอีกว่ำ พระเจ้ำเป็ นต้นกำเนิดของ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์
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แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรที่รู้วำ่ บรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำทรงบันดำลใจให้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ข้ ึน
นั้น เป็ นปุถุชน มีควำมรู้สึกนึกคิดของตนเอง หำใช่ทำงำนแบบหุ่นยนต์หรื อเครื่ องจักรไม่ ก็เป็ นเรื่ องที่มี
ควำมสำคัญไม่นอ้ ย เพรำะพระเจ้ำมิได้ทรงควบคุมเขำอย่ำงเด็ดขำดไปทุกอย่ำง ดุจกำรวำงมือบน
แป้ นพิมพ์ดีด แล้วก็พิมพ์ออกมำเป็ นพระธรรม พระองค์มิได้ทรงบัญชำให้พวกเขำเขียนตำมคำบอกของ
พระองค์ไปเสี ยทุกถ้อยคำ ดังที่มีผเู้ ขียนภำพล้ออยูเ่ นื อง ๆ เป็ นที่แน่ชดั ว่ำผูเ้ ขียนแต่ละคนมีแบบอย่ำง
หรื อลีลำกำรเขียนไปตำมแนวของตนเอง เช่น เยเรมีย ์ ก็เขียนไปคนละแบบกับท่ำนอิสยำห์ และท่ำน
ยอห์นก็เขียนต่ำงไปจำกท่ำนเปำโล เป็ นต้น พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ โดยอำศัย
บุคลิกภำพของมนุษย์แต่ละคนเป็ นเครื่ องมือ พระองค์เพียงแต่เป็ นผูน้ ำและคอยควบคุม ให้เขียนในสำระ
ที่ พระองค์ ทรงประสงค์เท่ำนั้น
สิ่ งอื่น ๆ ที่เป็ นเครื่ องหมำยบอกให้รู้วำ่ พระเจ้ำทรงเป็ นผูป้ ระสำทพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้แก่
ใจควำมในข้อพระธรรมตลอดทั้งเล่มนั้นเอง บรรดำศำสดำพยำกรณ์ท้ งั หลำย แท้จริ งเป็ นเครื่ องมือหรื อ
สื่ อของพระเจ้ำในกำรที่พระองค์ตรัสข้อควำมต่ำง ๆ แก่มนุษย์ ดังจะเห็นได้จำกคำสำรภำพของศำสดำ
พยำกรณ์เองในทำนองที่วำ่ “พระเจ้ำตรัสโดยทำงข้ำพเจ้ำ” ซึ่ งมีอยูห่ ลำยแห่งในพระคัมภีร์เดิมเป็ นต้นว่ำ
“พระวิญญำณของพระเยโฮวำห์ ตรัสแก่ ข้ำพเจ้ำ และพระดำรัสของพระองค์อยูท่ ี่ลิ้นของข้ำพเจ้ำ” (2 ซำ
มูลเอล 23:2) ท่ำนเยเรมียก์ ล่ำวว่ำ “พระเยโฮวำห์ยนื่ พระหัตถ์ถูกปำกข้ำพเจ้ำ และพระเยโฮวำห์ตรัสแก่
ข้ำพเจ้ำว่ำ นี่ แน่ะ เรำได้ใส่ ถอ้ ยคำของเรำไว้ในปำกของเจ้ำ” (เยเรมีย ์ 1:9) และท่ำนอำโมสก็ร้องว่ำ “พระ
เจ้ำตรัสแล้ว จะมีผใู้ ดที่จะไม่เผยพระวจนะหรื อ?” (อำโมส 3:8)
มีขอ้ ที่น่ำสังเกตยิง่ อีกอย่ำงหนึ่ง คือ เมื่อผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์คนต่อ ๆ มำอ้ำงถึง
ข้อควำมต่ำง ๆ ที่ผเู ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์คนก่อน ๆ เขียนไว้ มักจะอ้ำงว่ำ เป็ นพระวจนะของพระ
เจ้ำ แทนที่จะกล่ำวว่ำเป็ นคำพูดของศำสดำพยำกรณ์เอง ดังจะเห็นได้จำกข้อเขียนของอำจำรย์เปำโลที่วำ่
“พระคัมภีร์น้ นั รู ้ล่วงหน้ำว่ำ พระเจ้ำจะทรงใช้ชนต่ำงชำติเป็ นคนชอบธรรมโดยควำมเชื่อจึงได้ประกำศ
กิตติคุณไว้แก่อบั รำฮัมก่อนว่ำ “ชนต่ำงชำติท้ งั ปวงจะได้ควำมสุ ขเพรำะท่ำนไม่” (กำลำเทีย 3:8)
นอกจำกนั้นยังมีขอ้ พระธรรมอื่น ๆ อีก ซึ่ งกล่ำวถึงพระเจ้ำ ประหนึ่งว่ำ พระองค์คือ พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ทีเดียว ตัวอย่ำงเช่น “ข้ำแต่พระเจ้ำ...พระองค์ได้ตรัสโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดว้ ยปำกของ
ดำวิดบรรพบุรุษของเรำ ผูร้ ับใช้ของพระองค์วำ่ “เหตุไฉนพวกต่ำงประเทศจึงกระทำโกลำหลขึ้นและชน
ประเทศต่ำง ๆ คิดอ่ำนในกำรที่ไร้ประโยชน์” (กิจกำร 4:24,25, สดุดี 2:1) เบนยำมิน วำร์ฟิลด์ ได้
ชี้ให้เห็นว่ำ จำกตัวอย่ำง กำรพูดถึงพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยควำมยกย่อง ว่ำเป็ นดุจองค์พระเจ้ำ และ
กล่ำวถึงพระเจ้ำเสมือนว่ำ พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ตำมข้อพระธรรมดังกล่ำวข้ำงบนนั้น
แสดงให้เห็นว่ำ กำรที่ผบู ้ นั ทึกพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้เช่นนี้ ย่อมต้องเป็ นผลของภำวะจิตใจของ
47

ผูเ้ ขียนซึ่ งมีควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ำอย่ำงแนบสนิท อยูเ่ นืองนิ จเท่ำนั้น จึงจะสำแดงออกได้เช่นนี้จึงไม่
เป็ นที่น่ำประหลำดอะไรเลย หำกเรำจะใช้คำว่ำ “พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ....” หรื อ “พระเจ้ำตรัส
ว่ำ....” นี้เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้ำนัน่ เอง กำรที่ใช้ถอ้ ยคำทั้งสองดังกล่ำว
ควบคู่กนั ไป ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมเป็ นเอกภำพของคำว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กบั คำว่ำ พระดำรัส
ของพระเจ้ำ ว่ำเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนัน่ เอง
และก็เป็ นที่ชดั แจ้งเช่นเดียวกันว่ำ บรรดำผูท้ ี่บนั ทึกพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมใหม่
ต่ำงก็อำ้ งว่ำตนมีสิทธิ และอำนำจของศำสดำพยำกรณ์ เช่นเดียวกับผูบ้ นั ทึกพระธรรมในพระคัมภีร์เดิม
พระเยซูได้ทรงยกย่องยอห์นบัพติศโตว่ำ เป็ นศำสดำพยำกรณ์ และประเสริ ฐยิง่ กว่ำศำสดำพยำกรณ์เสี ย
อีก (มัทธิว 11:9-15) กอร์ ดอน คล้ำก ได้เขียนถึงยอห์น บัพติศโต ไว้ในวำรสำรมูด้ ีเพรส ตอนหนึ่งมี
ใจควำมว่ำ “ท่ำนเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่กว่ำบรรดำศำสดำพยำกรณ์ในพระคัมภีร์เดิมทั้งปวง แต่ศำสดำพยำกรณ์
ทุกคนในพระคริ สตธรรมใหม่ กลับยิง่ ใหญ่กว่ำท่ำนอีก แต่ท้ งั นี้มิได้ข้ ึนอยูก่ บั เหตุผลที่วำ่ ศำสดำ
พยำกรณ์ในพระคริ สตธรรมใหม่ ได้รับกำรดลใจจำกพระเจ้ำไม่นอ้ ยกว่ำศำสดำพยำกรณ์ในพระคัมภีร์
เดิม”
อำจำรย์เปำโลได้อำ้ งถึงอำนำจของศำสดำพยำกรณ์วำ่ “ถ้ำผูห้ นึ่งผูใ้ ด ถือว่ำตนเป็ นผูพ้ ยำกรณ์
หรื อผูอ้ ยูฝ่ ่ ำยวิญญำณจิต จงให้ผนู ้ ้ นั เข้ำใจว่ำข้อควำมซึ่ งข้ำพเจ้ำเขียนฝำกมำถึงท่ำนทั้งหลำยนั้น เป็ น
พระบัญญติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (1 โคริ นธ์ 14:37)
เปโตรได้กล่ำวถึงกำรที่มีผไู ้ ม่เข้ำใจถึงควำมหมำยอันลึกซึ้ งในจดหมำยฝำกของอำจำรย์เปำโล
และพำกันบิดเบือนควำมหมำยไปจำกเดิมเสี ย ตอนหนึ่งท่ำนกล่ำวว่ำ... “เหมือนเขำได้เปลี่ยนแปลงข้อ
อื่น ๆ ในพระคัมภีร์ จึงเป็ นเหตุทำให้ตวั พินำศ” (2 เปโตร 3:16) กำรที่เปโตรยกย่องจดหมำยของอำจำรย์
เปำโลว่ำ เป็ นเหมือน “ข้ออื่น ๆ ในพระคัมภีร์” เป็ นกำรแสดงให้เห็นว่ำ เปโตรถือว่ำ จดหมำยฝำก
เหล่ำนั้นมีฤทธิ์ อำนำจเช่นเดียวกับพระธรรมเล่มอื่น ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
แม้วำ่ เรื่ องรำวดังกล่ำวจะมีควำมหมำยสำคัญมำกก็ตำม แต่ที่สำคัญเหนื อสิ่ งใดก็คือทัศนะของ
พระเยซูเกี่ยวกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เช่น พระองค์ทรงมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ และพระองค์ทรงใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงไร? ถ้ำเรำสำมำรถเข้ำใจเรื่ องเหล่ำนี้ เรำก็ยอ่ ม



บี.บี วำร์ฟิลด์ “กำรดลใจ และอำนำจพระคัมภีร์” (มหำวิทยำลัยอีอกฟอร์ด นิ วยอร์ค) 1927 หน้ำ 299
คำร์ก กอร์ดอน “ข้ำพเจ้ำสำมำรถวำงใจในพระคัมภีร์ได้ไหม?” (สำนักพิมพ์มูด้ ี:ชิคำโก) 1963 หน้ำ 15-16
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เข้ำใจถึงสำเหตุที่พระเจ้ำทรงประสิ ทธิ์ ประสำทพระวจนะของพระองค์ให้แก่เรำอย่ำงแน่นอน พระองค์
ทรงเป็ นรำกฐำนควำมเชื่ อของทุกคนที่รับว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำของเขำ
ต่อปั ญหำที่วำ่ พระเยซูคริ สตเจ้ำของเรำทรงมีทรรศนะต่อพระคัมภีร์อย่ำงไรนั้น พระองค์ได้ทรง
กล่ำวย้ำไว้อย่ำงหนักแน่นว่ำ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริ งว่ำ ถึงฟ้ ำและดินจะล่วงไป พระบัญญัติสัก
พิมพ์หนึ่งจะขำดไปก็หำมิได้ จนกว่ำจะสำเร็ จทั้งสิ้ น” (มัทธิว 5:18) พระเยซูทรงอ้ำงข้อควำมในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ประหนึ่งว่ำเป็ นพยำนหลักฐำนที่แท้จริ ง และทรงใช้คำพูดเช่นนี้ เสมอว่ำ “ได้มีคำ
เขียนไว้แล้วว่ำ...” ดังจะเห็นได้จำกพระธรรมมัทธิว บทที่ 4 ซึ่งเป็ นตอนที่พระองค์ทรงถูกพญำมำร
ทดลองในป่ ำทุรกันดำร พระองค์ตรัสถึงพระองค์เอง และเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพระชนม์ชีพของ
พระองค์วำ่ จะต้องเป็ นไปเพื่อทำให้คำพยำกรณ์ในพระคัมภีร์สัมฤทธิ์ ผล (มัทธิ ว 26:54,56)
บำงทีพระดำรัสซึ่งพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์น 10:35 ซึ่ งว่ำ “...พระคัมภีร์น้ นั จะถูก
ทำลำยเสี ยมิได้” จะเป็ นคำรับรองอันเบ็ดเสร็ จที่เด่นชัดที่สุดที่แสดงว่ำพระองค์ทรงรับรองควำมถูกต้อง
ของพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มก็ได้
ถ้ำเป็ นเช่นนั้นแล้ว กำรที่เรำรับเอำพระเยซูเป็ นพระเจ้ำ และพระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ แต่กลับ
ไม่ยอมรับว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้ำ ย่อมจะเป็ นกำรขัดแย้งกันอย่ำงยิง่ และเป็ น
กำรแสดงให้เห็นว่ำเรำมีควำมคิดเห็นขัดแย้งกับพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งเรำทั้งหลำยยอมรับว่ำเป็ นพระเจ้ำผูท้ รง
สร้ำงจักรวำล ผูด้ ำรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ จกำล
ได้มีบำงคนแสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรที่พระเยซูทรงทรรศนะต่อพระคัมภีร์เดิมดังกล่ำว ก็เพรำะ
ทรงต้องกำรเอำใจผูค้ นที่มำฟังคำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พวกเขำยอมรับคำสั่งสอนของพระองค์
กว้ำงขวำงยิง่ ขึ้นแต่แท้จริ งแล้ว พระองค์มิได้ทรงมีควำมคิดเห็นคล้อยตำมผูค้ นเหล่ำนั้นไม่
หำกว่ำ เรำยอมรับในข้อสมมุติฐำนดังกล่ำวนี้ จะก่อให้เกิดปั ญหำอย่ำงมำกมำย เพรำะพระเยซู
คริ สต์มิได้ทรงยอมรับและอ้ำงอิงพระคัมภีร์เดิมอย่ำงผิวเผินเท่ำนั้น หำกแต่ทรงกล่ำวอ้ำงในฐำนะที่เป็ น
หัวใจในกำรเทศนำสั่งสอนเกี่ยวกับพระองค์เอง และพระรำชกิจของพระองค์ ถ้ำหำกจะเชื่อตำม
แนวควำมคิดที่วำ่ คำสั่งสอนของพระเยซูเป็ นเพียงกำรเอำใจของประชำชน เพื่อผลในกำรโน้มน้ำวจิตใจ
ของพวกเขำแล้ว พระองค์ก็ยอ่ มจะเป็ นนักหลอกลวงที่ร้ำยกำจมำกทีเดียว และคำสั่งสอนของพระองค์
ส่ วนใหญ่ ก็ลว้ นแต่ต้ งั อยูบ่ นรำกฐำนที่ผดิ แต่ก็มีขอ้ แย้งอยูว่ ำ่ ในเมื่อพระองค์กระทำไปเพื่อผลทำง
จิตวิทยำแล้ว เหตุไฉนพระองค์จึงไม่ทรงเอำอกเอำใจพวกเขำให้หมดทุกอย่ำงเล่ำ? แต่นี่พระองค์กลับ
ทรงละเลยต่อสิ่ งอื่น ๆ มำกมำยหลำยอย่ำง เช่นทรรศนะที่พระองค์ทรงมีต่อวันสะบำโตเป็ นต้น ถ้ำหำก
จะถือว่ำ
พระเยซูทรงถือเอำกำรเอำอกเอำใจประชำชนเป็ นหลักสำคัญในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของ
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พระองค์แล้ว ก็ยอ่ มเกิดปั ญหำนี้ข้ ึนว่ำ เรำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ เมื่อใดพระองค์จึงจะเอนเอียงหรื อไม่เอน
เอียงมำเอำใจใสต่อกำรขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
คำนิยำมต่ำง ๆ จะมีส่วนช่วยเรำเป็ นอย่ำงมำกในกำรที่จะเข้ำใจว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์คือพระ
วจนะของพระเจ้ำ
ผูท้ ี่ยอมรับว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้ำ มักจะถูกกล่ำวหำจำกผูอ้ ื่นอยู่
เนือง ๆ ว่ำเป็ นกำรเชื่อตำม “ตัวอักษร” คำถำมที่บุคคลเหล่ำนั้นมักใช้อยูเ่ สมอ ก็คือ “ท่ำนเชื่อข้อควำมใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ตำมอักษรโดยตรงทีเดียวหรื อ?” ซึ่ งเป็ นคำถำมที่ไม่ลึกซึ้ งอะไรนัก ไม่ผดิ อะไร
กับถำมว่ำ “เดี๋ยวนี้ท่ำนเลิกเฆี่ยนตีภรรยำของท่ำนหรื อยัง?” คำตอบก็เพียงเท่ำนั้น ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อะไรเลย เมื่อใดก็ตำมที่ผถู ้ ำมว่ำ เชื่อ “ตำมตัวอักษรโดยตรงหรื อ” เรำก็จำต้องตีควำมของคำนี้
โดยเคร่ งครัด กำรเชื่อตำมข้อควำมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั มิได้หมำยควำมว่ำ เรำจะต้องละเลย
หรื อไม่ยอมรับในภำพพจน์อนั เป็ นอุทำหรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เสี ยสิ้ น ตัวอย่ำงเช่นกำรที่ท่ำนอิส
ยำห์กล่ำวว่ำ “ต้นไม้ท้ งั หลำยในทุ่งนำจะพำกันปรบมือ” (อิสยำห์ 55:12) และในบทเพลงสดุดี 114:4,6
ซึ่ งว่ำ “...ภูเขำใหญ่ได้โลดเต้นเหมือนแกะตัวผู”้ ก็มิได้หมำยควำมว่ำ ต้นไม้จะปรบมือและภูเขำจะ
กระโดดโลดเต้น จริ ง ๆ เป็ นเพียงถ้อยคำเปรี ยบเปรยแสดงควำมยินดีเท่ำนั้น กำรเขียนเป็ นบทกวีน้ นั จะ
ทำให้ชดั เจนเหมือนกำรเขียนบรรยำยร้อยแก้วธรรมดำ ย่อมทำไม่ได้ ดังนั้นกำรบันทึกย่อมมีจุดประสงค์
ที่จะให้ผอู ้ ่ำนตีควำมให้ได้รับรสตำมที่ผเู ้ ขียนตั้งใจไว้ เช่นเดียวกับเวลำที่เรำอ่ำนข่ำวสำรในหนังสื อพิมพ์
ก็ตอ้ งใช้หลักเดียวกันนี้ และเป็ นกำรง่ำยที่จะบอกให้รู้ถึงควำมแตกต่ำงว่ำ และข้อควำมตอนใดเป็ น
ภำพพจน์หรื ออุทำหรณ์เปรี ยบเทียบ และข้อควำมตอนใดที่เรำต้องเชื่อตำมตัวอักษร ควำมคิดเห็นเช่น
ที่วำ่ นี้ยอ่ มตรงกับผูท้ ี่มิได้เชื่ อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตำมตัวอักษรเขำมักจะหลีกเลี่ยงเจตนำรมณ์ที่แท้จริ ง
ของผูบ้ นั ทึกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โดยอ้ำงถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เช่นเรื่ องกำรที่มนุษย์หลงกระทำบำป และควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ ที่พระเยซูทรงกระทำว่ำไม่ใช่เรื่ องจริ ง
หำกเป็ นเพียงอุทำหรณ์เปรี ยบเทียบ เพื่อให้ผฟู้ ังเข้ำใจควำมจริ งฝ่ ำยจิตวิญญำณอย่ำงลึกซึ้ งเท่ำนั้น
ผูท้ ี่ยดึ ถือในทรรศนะนี้กล่ำวว่ำ กำรที่นิทำนอิสปมีคำพังเพยว่ำ “อย่ าฆ่ าหงส์ ที่ออกไข่ เป็ นทอง”
มิได้หมำยควำมว่ำหงส์จะมีไข่เป็ นทองตำมนั้นไม่
ฉะนั้นเรำจึงไม่มีควำมจำเป็ นอันใดที่จะต้องเน้น
เหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ เป็ นเรื่ องจริ ง
เพียงเพื่อที่จะโน้มนำไปสู่ กำร
ตระหนักในหลักควำมจริ งแห่งหลักคำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้มำกนัก นักเขียนหัวสมัยใหม่
บำงคนได้นำควำมคิดเห็นเช่นนี้ไปอธิ บำยถึงเรื่ องไม้กำงเขน ตลอดจนกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์ดว้ ย ฉะนั้นคำพูดที่วำ่ “กำรเชื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตรงไปตรงมำตำมตัวอักษร” จึงเป็ นคำพูดที่
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คลุมเครื อไม่แน่ชดั ฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อยุง่ ยำกและปั ญหำต่ำง ๆ ซึ่ งจะตำมอย่ำงมำกมำย เรำจึงไม่ควร
ใช้คำพูดเช่นนี้ เลย
ถ้อยคำในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งมีควำมสำคัญมำกที่จะต้องตีควำมให้แน่ชดั อีกคำหนึ่งก็คือ
“ไม่ ผิดพลาด” หรื อ “ผิดพลาดไม่ ได้ ” เรำจะต้องให้คำจำกัดควำมให้ชดั เจนว่ำ หมำยควำมว่ำอะไร เพื่อมิ
ให้สับสนยุง่ ยำก อันจะเป็ นปั ญหำในภำยหลัง
ปั ญหำที่เรำจะต้องหลีกเลี่ยงให้ดี คือ ควำมถูกต้องแน่นอนของถ้อยคำในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ซึ่ งเรำจะเอำควำมเข้ำใจหรื อควำมแน่นอนในปั จจุบนั
ซึ่ งเป็ นสมัยที่มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์ และเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับควำมถูกต้องสมจริ งเป็ นมำตรฐำน ไปเปรี ยบเทียบผูกมัดกับ
ถ้อยคำในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งบันทึกไว้เป็ นเวลำนำนถึง 20 ศตวรรษแล้วย่อมไม่ได้ เพรำะคำพูดใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นคำพูดของผูค้ นในสมัยโบรำณ ซึ่งมักบันทึกไปตำมเหตุกำรณ์ที่ปรำกฏแก่ตำ
หรื อควำมเข้ำใจเป็ นหลัก ดังนั้นควำมเข้ำใจย่อมผิดกันบ้ำง ตัวอย่ำงเช่น เมื่อพูดว่ำ “ดวงอำทิตย์ข้ ึนหรื อ
ดวงอำทิตย์ตก” ปั จจุบนั นี้ เรำรู ้แล้วว่ำ แท้จริ งแล้ว มิใช่ดวงอำทิตย์ข้ ึนหรื อตก หำกแต่เป็ นผลเนื่องจำก
กำรที่โลกหมุนรอบดวงอำทิตย์ต่ำงหำก แต่คนในสมัยนั้นเห็นเช่นนี้ จึงพูดเช่นนี้ แม้แต่คนในสมัยนี้ซ่ ึ งมี
เครื่ องมือวิทยำศำสตร์ ทนั สมัยและรู ้ควำมจริ งเช่นนั้นแล้วก็ตำมเรำก็ยงั พูดเช่นนี้ อยู่ เพรำะง่ำยแก่ควำม
เข้ำใจ ฉะนั้นเมื่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึงปรำกฏกำรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เรำจะด่วนกล่ำวหำว่ำ
เป็ นกำรผิดพลำดนั้นไม่ถูกต้อง เพรำะอำรยธรรมและควำมเข้ำใจย่อมเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ
กำรที่ประมำณควำมเที่ยงตรง หรื อกำหนดตัวเลขให้แน่นอนในสมัยโบรำณนั้น ผิดกับในสมัย
ปั จจุบนั มำกในสมัยก่อนมักจะประมำณเอำ มิได้คิดตัวเลขที่แน่นอนเช่นเมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น และมี
ผูค้ นมำมุงดูเป็ นอันมำกและหำกเจ้ำหน้ำที่ตำรวจอ้ำงว่ำมีผเู ้ ห็นเหตุกำรณ์ประมำณ 100 คนนั้นก็มิได้
หมำยควำมว่ำ มี 100 คนจริ ง ๆ หำกแต่เป็ นกำรประมำณเอำจำนวนที่ใกล้เคียงเท่ำนั้น
ในบำงกรณี อำจดูเหมือนว่ำมีควำมคลำดเคลื่อนในกำรคัดลอกสำเนำ ๆ ในกรณี เช่นนี้ กำรที่เรำ
จะพิสูจน์วำ่ ข้อพระธรรมตอนนั้น ๆ เป็ นพระวจนะที่พระเจ้ำประสำทให้เรำอย่ำงแท้จริ ง เรำก็จำต้อง
ศึกษำค้นคว้ำด้วยควำมพินิจพิจำรณำเป็ นพิเศษ ซึ่ งเรำจะถกปั ญหำนี้ให้ละเอียดถี่ถว้ นอีกครั้งหนึ่งในบท
ต่อไปว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเอกสำรที่เรำสำมำรถเชื่อได้เพียงใดหรื อไม่
นอกจำกนั้นยังมีปัญหำอื่น ๆ อีกมำก ซึ่ งไม่อำจอธิ บำยให้เป็ นที่เข้ำใจโดยง่ำย ทั้งนี้เรำจะต้อง
ยอมรับและรำลึกได้เสมอว่ำ ในอดีต ก็มีหลำยอย่ำงที่เคยเป็ นปั ญหำต่อมำเมื่อกำลเวลำล่วงไปได้มีกำร
ค้นพบข้อมูลอื่น ๆ มำกขึ้น ทำให้สำมำรถคลี่คลำยปั ญหำเหล่ำนั้นได้ ฉะนั้นเมื่อเรำได้เข้ำใจในข้อควำม
ใดก็จงอย่ำเพิ่งด่วนตัดสิ นใจกล่ำวหำว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ผดิ พลำด เรำจะต้องยอมรับว่ำ ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจที่เรำมีอยูใ่ นปั จจุบนั นั้น ไม่พอเพียงที่จะให้คำอธิ บำยได้ ฉะนั้นเรำจึงควรรอต่อไปอีกจนกว่ำ
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ได้พยำนหลักฐำนหรื อข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่ งสำมำรถไขปั ญหำนั้น แล้วเรำจะพบควำมสมเหตุสมผลของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เอง ปั ญหำต่ำง ๆ ที่เรำเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั นี้มิใช่เป็ นอุปสรรค์ขดั ขวำงไม่ให้เรำยอมรับ
ว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์คือพระวจนะอันทรงฤทธิ์ ของพระเจ้ำ
อี.เจ. คำร์ เนลล์ สรุ ปได้อย่ำงย่อ ๆ ว่ำ “ทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และควำมเชื่อของคริ สตชน มี
หลักเกณฑ์และเหตุผลที่เดินคู่เคียงกันอย่ำงใกล้ชิด ซึ่ งเป็ นที่น่ำประหลำดใจเป็ นอย่ำงยิง่ ที่มีนอ้ ยคนนักที่
จะสังเกตเห็นควำมจริ งอันนี้ ตำมหลักควำมเชื่อของคริ สตชน ถือว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นสิ่ งที่อยู่
เหนื อธรรมชำติ และเหนื อเหตุผล ส่ วนนักวิทยำศำสตร์ กล่ำวว่ำ สิ่ งของทุกอย่ำงย่อมมีเหตุผล และมี
ระเบียบแบบแผนโดยธรรมชำติของมันเอง หลักเกณฑ์สองอย่ำงนี้ ต่ำงก็เป็ นสมมุติฐำนที่ได้รับกำร
พิสูจน์มำแล้วเป็ นส่ วนใหญ่ตำมแนวควำมเชื่ อตำมหลักวิทยำศำตร์ น้ นั ถือว่ำ สิ่ งของทุกอย่ำงในโลกนี้มี
ลักษณะเป็ นกลไกซึ่ งกันและกัน ทุกเรื่ องรำวอำจอธิ บำยได้ดว้ ยอะตอมหรื ออีเล็คตรอน อำจจะมีผตู ้ ้ งั
ปั ญหำถำมว่ำข้อสมมุติฐำนทำงวิทยำศำตร์ ที่วำ่ นี้ จะเป็ นไปได้อย่ำงไรในเมื่อนักวิทยำศำสตร์ ต่ำงก็
ยอมรับว่ำในขอบเขตบำงอย่ำงดูเหมือนว่ำ ธรรมชำติของสสำรมิได้เป็ นไปตำมกฎที่ต้ งั ขึ้น คำตอบก็คือ
ข้อสมมุติฐำนของวิทยำศำสตร์ เป็ นกำรสรุ ปหลักเกณฑ์เท่ำที่ได้สังเกต และศึกษำจำกปรำกฏกำรณ์ของ
ธรรมชำติที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ในบรรยำกำศอันหนึ่งอันใดที่มีสิ่งแวดล้อมอย่ำงเดียวกัน เป็ นข้อสันนิษฐำน
ที่ได้จำกตัวอย่ำงเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นจงย่อมถือได้วำ่ นัน่ คือ กำรสรุ ปข้อมูลของตัวอย่ำงทั้งหมด”
ข้อพิสูจน์ข้ นั ต่อไปในอันที่จะชี้ให้เห็นว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ ก็
คือ คาพยากรณ์ต่าง ๆ ทีบ่ ันทึก ล้วนแต่ เกิดขึน้ สมจริงทั้งสิ้น และคำพยำกรณ์แต่ละข้อก็ลว้ นแต่ชดั แจ้ง
ไม่เคลือบคลุมดังคำทำนำยของโหรในปั จจุบนั ซึ่ งมักจะผูกปมไว้ให้ตีควำมได้หลำยทำงและตีควำมผิด
ได้ง่ำย ส่ วนคำพยำกรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั กำหนดรำยละเอียดเฉพำะเจำะจงลงไปแน่นอน
เป็ นที่เชื่ อถือได้ อนึ่ง กำรที่จะรู ้วำ่ คำพยำกรณ์น้ นั มำจำกพระเจ้ำหรื อไม่? ย่อมขึ้นอยูก่ บั ควำมถูกต้อง
สมจริ งของคำพยำกรณ์เป็ นหลัก และถ้อยคำในพระคริ สตธรรคัมภีร์เองก็ได้ กล่ำวไว้เป็ นที่ชดั แจ้งว่ำ คำ
พยำกรณ์ที่สำเร็ จสมจริ งและแต่ละข้อนั้น ล้วนเป็ นพยำนหลักฐำนบ่งให้เห็นถึงภำวะเหนือธรรมชำติของ
พระเจ้ำ ผูเ้ ป็ นที่มำของคำพยำกรณ์น้ นั ทั้งสิ้ น (เยเรมีย ์ 28:9) คำพยำกรณ์ใดที่มิได้มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น
สมจริ งย่อมเป็ นคำพยำกรณ์เท็จ เพรำะพระเจ้ำตรัสว่ำ “ถ้ำเจ้ำทั้งหลำยจะนึกใจในของตนว่ำ ทำไมเรำจะ
รู ้ได้วำ่ คำไหนที่พระเยโฮวำห์มิได้ตรัส เมื่อผูพ้ ยำกรณ์กล่ำวในนำมแห่งพระเยโฮวำห์ ถ้ำมิได้เป็ นไปตำม
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คำของผูก้ ล่ำว ข้อนั้นพระเยโฮวำห์มิได้ตรัส ผูพ้ ยำกรณ์น้ นั ได้บงั อำจกล่ำวเองเจ้ำทั้งหลำยอย่ำกลัวเลย”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 18:21, 22)
อิสยำห์ได้เปิ ดเผยให้เรำทรำบแน่ชดั ว่ำ กำรเป็ นผูพ้ ยำกรณ์เทียมเท็จ ดูได้จำกควำมผิดพลำดไม่
สมจริ งของคำพยำกรณ์ ดังจะเห็นได้จำกข้อพระธรรมอิสยำห์ 41:22,23 ซึ่ งว่ำ “ให้เขำนำเหตุกำรณ์ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นภำยภำคหน้ำมำแจ้งให้เรำทรำบ และจะเล่ำเรื่ องที่แล้วไปแล้วให้เรำฟัง เพื่อเรำจะได้หำรื อในเรื่ อง
นั้น เพื่อเรำจะได้นำขึ้นพิจำรณำ และจะได้รู้วำ่ ที่สุดปลำยจะเกิดผลอย่ำงไรและสำแดงให้เรำทรำบถึง
เหตุกำรณ์ที่จะมำข้ำงหน้ำ เพื่อเรำจะได้รู้วำ่ เจ้ำเป็ นพระ?”
คำพยำกรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีหลำยอย่ำงบำงอย่ำงว่ำด้วยกำรเสด็จมำของพระมำซี ยำห์
คือพระเยซูคริ สต์โดยเฉพำะ บำงลักษณะก็วำ่ ด้วยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์เป็ นรำย ๆ ไป
โดยเฉพำะ และบำงอย่ำงก็วำ่ ด้วยชนชำติยวิ นับว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญไม่นอ้ ยในกำรที่อคั รสำวกของพระ
เยซูมกั จะหยิบยกเอำข้อพระธรรมจำกพระคัมภีร์เดิมมำอ้ำงอยูเ่ สมอ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำพระเยซูได้ทรง
กระทำให้คำพยำกรณ์ต่ำง ๆ ซึ่ งมีมำนำนแล้วนั้นสำเร็ จสมจริ งทุกประกำร
แม้วำ่ เรำจะยกเอำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นมำกล่ำวไว้ในที่น้ ีได้เพียงไม่กี่ขอ้ แต่ก็พอจะแสดงให้เห็น
ถึงควำมเป็ นจริ งของคำพยำกรณ์ท้ งั หมดได้
พระเยซูเจ้ำทรงอ้ำงถึงคำพยำกรณ์ในส่ วนที่เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่ำงน่ำเร้ำใจยิง่
เมื่อครั้งที่
พระองค์ทรงสำแดงพระกำยแก่อคั รสำวกสองคน หลังจำกที่ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว ขณะที่เขำทั้ง
สองกำลังเดินทำงไปยังหมู่บำ้ นเอมมำอู เมื่อพระองค์ทรงสนทนำกับพวกเขำด้วยเรื่ องที่พวกเขำมีควำม
ทุกข์ใจเกี่ยวกับพระองค์ สักครู่ หนึ่งแล้วพระองค์ได้ตรัสแก่สำวกทั้งสองนั้นว่ำ “โอ คนหำควำมคิดมิได้
และมีใจเฉื่ อยในกำรเชื่ อบรรดำคำซึ่ งพวกศำสดำพยำกรณ์ได้กล่ำวไว้น้ นั ... พระองค์จึงเริ่ มกล่ำวเรื่ อง
ตั้งแต่โมเสส และบรรดำศำสดำพยำกรณ์ อธิ บำยให้เขำฟังในคัมภีร์ท้ งั หมด ซึ่ งเขียนไว้ถึงพระองค์” (ลู
กำ 24:25,27)
พระธรรมอิสยำห์ 52:13-53:12 เป็ นตัวอย่ำงที่ดีที่สุดของคำพยำกรณ์ท้ งั หลำยที่กล่ำวถึงพระเยซู
คริ สต์ เพรำะว่ำเป็ นกำรทำนำยถึงเหตุกำรณ์ที่มีเงื่อนไข และเต็มไปด้วยกำหนดกฎเกณฑ์ยำกยิง่ ที่สุดที่ผู้
หนึ่งผูใ้ ดจะเสแสร้ำงกำหนดเหตุกำรณ์ล่วงหน้ำให้เป็ นไปตำมนั้นได้ คำพยำกรณ์น้ ี เกี่ยวโยงกับพระชนม์
ชีพของพระเยซูท้ งั หมด นับตั้งแต่กำรปฏิบตั ิพระรำชกิจ ทรงถูกประชำชนปฏิเสธไม่ยอมรับ ปฏิริยำที่
พระองค์ทรงมีต่อกำรพิพำกษำที่ไร้ควำมยุติธรรมนี้ จนถึงกำรสิ้ นพระชนม์ และพระศพถูกอัญเชิ ญไปฝัง
ไว้
พระธรรมมีคำห์ 5:2 ซึ่ งว่ำ “แต่ท่ำนบ้ำนเบธเลเฮ็ม เอฟรำธำ ซึ่ งเป็ นแต่หน่วยชนหมู่นอ้ ยใน
หมู่บำ้ นจำนวนพันคนแห่งยะฮูดำ จะมีผหู ้ นึ่งแทนเรำออกมำจำกท่ำนซึ่ งจะเป็ นกษัตริ ยค์ รองอิสรำเอล
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อันสื บเนื่ องมำแต่กำลดึกดำบรรพ์จำกครั้งเดิมโน้น” ก็เป็ นข้อพระธรรมที่เด่นมำกเช่นเดียวกัน เหตุกำรณ์
ในคำพยำกรณ์น้ ีเกิดขึ้นสมจริ ง เมื่อกษัตริ ยก์ ำยะซำ ออฆูสะโต มีคำสั่งให้ชำวยิวทุกคนกลับไปจด
ทะเบียนที่บำ้ นเกิดเมืองนอนของตน
คำพยำกรณ์ที่กล่ำวไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั มิได้วำ่ ด้วยกำรเสด็จมำของพระมำซี ยำห์
โดยเฉพำะเท่ำนั้น หำกยังกล่ำวถึงกษัตริ ยห์ ลำยองค์ หลำยชำติ หลำยเมือง พระธรรมเอเสเคียลบทที่ 26
เป็ นบทที่เน้นเรื่ องเมืองตุโรมำกที่สุด เพรำะมีรำยละเอียดต่ำง ๆ กล่ำวถึงวิธีกำรที่เมืองตุโรจะถูกทำลำย
ควำมพินำของเมืองตุโร ตลอดจนสรุ ปควำมจริ งที่วำ่ เมืองนี้จะไม่มีวนั ปฏิสังขรณ์ให้รุ่งเรื องขึ้นได้อีก (ดู
ข้อ 4) ซึ่ งในที่สุดเมืองตุโรก็ถูกกองทัพของกษัตริ ยน์ ะบูคสั เนซัรเหยียบย้ำพินำศไป นอกจำกนั้นในกำล
ต่อมำก็ยงั ถูกกองทัพของจอมจักรพรรดอเล็กซำนเดอร์ มหำรำช ย่ำยีกดขี่ข่มเหงอย่ำงโหดร้ำยทำรุ ณเป็ น
ซ้ ำสองอีกด้วย จะเห็นได้วำ่
เหตุกำรณ์ท้ งั สองนี้ เป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงควำมเที่ยงแท้แน่นอนของคำ
พยำกรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกประกำร
ข้อที่น่ำสังเกตประกำรสุ ดท้ำยก็คือ คำพยำกรณ์เกี่ยวกับชนชำติอิสรำเอล ซึ่ งในที่นี่จะยกมำเป็ น
อุทำหรณ์พอเป็ นสังเขป
โมเสส และโฮเชยำ ได้พยำกรณ์ไว้วำ่ ชนชำติอิสรำเอลจะแตกซ่ำนกระจัดกระจำยไป “พระเย
โฮวำห์จะทรงบันดำลให้เจ้ำทั้งหลำย ล้มลงต่อหน้ำพวกศัตรู ของเจ้ำทั้งหลำย เจ้ำทั้งหลำยจะออกไปต่อสู ้
กับศัตรู น้ นั ทำงหนึ่ง และจะหนีจำกเขำเจ็ดทำง และเจ้ำทั้งหลำย จะถูกต้อน ไล่ไปอยูป่ ระเทศอื่น ๆ ทัว่
โลก” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:25) “พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำจะทรงทิ้งเขำเสี ย เพรำะเขำมิได้เชื่อฟังพระองค์
และเขำจะเป็ นคนซัดเซพเนจรไปนำนำประเทศ” (โฮเชยำ 9:17) สำหรับเรื่ องที่ชนชำติอิสรำเอลจะถูกกด
ขี่ข่มเหง และถูกดูหมิ่นเหยียดหยำมก็ได้มีคำพยำกรณ์ไว้ก่อนแล้ว เช่น “เรำจะมอบเขำทั้งปวงเหล่ำนั้น
ไว้ เพื่อจะให้กวำดเอำไปในบรรดำรำชธำนีแห่งแผ่นดินโลก เพื่อจะเป็ นที่อปั ยศแก่เขำ และควำมสุ ภำษิต
เปรี ยบเทียบ และควำมเสี ยดแทงและควำมแช่งสำป ในบรรดำตำบลที่เรำจะไล่เขำทั้งปวงไปนั้น” (เยเร
มีย ์ 24:9) พระธรรมเยเรมีย ์ บทที่ 31 ได้พยำกรณ์ไว้อย่ำงน่ำอัศจรรย์วำ่ ชำวยิวทั้งหลำยที่แตกซ่ำนไปทัว่
ทุกมุมโลกนั้น จะรวบรวมกันเป็ นประเทศชำติอย่ำงมัน่ คงได้อีก ตลอดเวลำหลำยศตวรรษที่ล่วงมำ แทบ
จะไม่มีผใู ้ ดคิดว่ำ พระดำรัสนี้เป็ นจริ งขึ้นมำได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในยุคในสมัยของ
เรำ ทำให้เรำยอมรับว่ำคำพยำกรณ์ได้เริ่ มเป็ นควำมจริ งขึ้นมำแล้ว แม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นกั ก็ตำม ผู ้
สันทัดในทำงกำรเมืองทั้งหลำย ต่ำงก็เห็นพ้องต้องกันว่ำ กำรรวบรวมเผ่ำพันธุ์และประกำศตั้งเป็ นชำติ
อิสระขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของชนชำติอิสรำเอล ในปี ค.ศ. 1948 นั้น เป็ นปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองที่น่ำ
พิศวงยิง่ อย่ำงหนึ่งในปั จจุบนั
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ไม่ มีใครที่จะกล้ าปฏิ เสธในพลังอานาจแห่ งความสมบูรณ์ คาพยากรณ์ ได้ เพราะคาพยากรณ์
เหล่ านีไ้ ม่ มีทางที่จะเขียนขึน้ ภายหลังจากเหตุการณ์ เหล่ านั้นได้ เกิดขึน้ แล้ ว
เท่ำที่อธิ บำยมำตั้งแต่ตน้ จะเห็นได้วำ่ มีพยำนหลักฐำนอย่ำงเพียงพอที่จะทำให้เรำเชื่อได้อย่ำงมี
เหตุมีผลว่ำ พระคริ สตธรรคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้ำ แต่ก็ยงั มีหลักฐำนประกำรสุ ดท้ำยที่ช่วยให้
ควำมเชื่อของเรำมีน้ ำหนักยิง่ ขึ้น ก็คือ กำรเป็ นพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ขณะที่เรำสำรวจดู
พยำนหลักฐำนทีละอย่ำง ๆ และศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไปด้วยนั้น เรำจะเริ่ มประจักษ์ในควำมจริ ง
ทีละน้อยว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง จิตสำนึ กที่เรำได้รับนี้เป็ น
ผลงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในตัวเรำนั้นเอง อนึ่งกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ย่อมมีจุดประสงค์ในอันที่จะส่ งผลในทำงหนึ่งทำงใดโดยเฉพำะอยูเ่ สมอ นี่คือควำมสัมพันธ์ในกำรให้
เหตุผลเกี่ยวกับควำมเชื่อ และกำรอธิ บำยควำมหมำยของข้อพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เมื่อสำวกทั้งสองของพระเยซูผซู้ ่ ึงเดินทำงไปยังหมู่บำ้ นเอมมำอู รู ้แจ้งแล้วว่ำ ผูท้ ี่มำปรำกฏแก่
ตนระหว่ำงทำงนั้น คือพระเยซู เขำทั้งสองจึงพูดแก่กนั ว่ำ “ใจของเรำเร่ ำร้อนภำยใน...มิใช่หรื อ?” (ลูกำ
24: 32) เรื่ องนี้ เป็ นฉันใด ประสบกำรณ์ในชีวิตคริ สตชนของเรำก็เป็ นฉันนั้น คือเมื่อพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ทรงทำงำนในจิตใจของเรำ เรำจึงรู ้วำ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ คือพระวจนะของพระเจ้ำ และเป็ น
ทิพย์อำหำรฝ่ ำยจิตวิญญำณ ที่เรำจำต้องอำศัยหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจ และนำไปเผื่อแผ่แก่ผอู ้ ื่นอีกต่อไป
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บทที่ 6 พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นเอกสารทีเ่ ชื่อถือได้ หรือ?
หลำยปี มำแล้ว นิตยสำรชั้นนำฉบับหนึ่งได้พิมพ์บทควำมโดยมุ่งที่จะชี้ให้เห็นว่ำพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์มีขอ้ บกพร่ องมำกมำยหลำยประกำร บทควำมนั้นกล่ำวว่ำ “พระคริ สตธรรมคัมภีร์มี
ข้อบกพร่ องอยูห่ ลำยพันแห่ง”
ปั ญหำที่น่ำคิดก็คือ กว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะเป็ นรู ปร่ ำง ดังที่เรำได้อ่ำนได้ศึกษำกันอยูใ่ น
ทุกวันนี้ได้ผำ่ นกำรแปลกำรกลัน่ กรองมำจำกภำษำต่ำง ๆ ต้องแก้ไขดัดแปลงหลำยชั้น ฉะนั้นข้อควำม
จะไม่เลือนหรื อบิดเบือนไปจำกต้นฉบับเดิมหรื อ มีอะไรเป็ นเครื่ องค้ ำประกันหรื อไม่วำ่ กำรตัดต่อ แต่ง
เติม แต่ละครั้งจะไม่ทำให้ขอ้ พระธรรมบิดเบือนไปจำกควำมเป็ นจริ ง กำรที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์
สำมำรถรักษำควำมถูกต้องเที่ยงตรงไว้ได้ นับแต่เริ่ มต้นมำ จนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้มีควำมสำคัญเพียงใดแน่
ละสิ่ งที่จะพิสูจน์ถึงควำมถูกต้องที่ดีที่สุดก็คือ เนื้ อหำของพระคริ สตธรรมคัมภีร์นนั่ เอง
คริ สตศำสนำเป็ นศำสนำที่มีรำกฐำนในประวัติศำสตร์ พระเยซูคริ สต์เอง ก็ได้ข้ ึนทะเบียน
สำมะโนครัวตำมกฏหมำยของโรมัน1 ซึ่ งถ้ำหำกว่ำข้ออ้ำงเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ไม่เป็ นควำมจริ งแล้ว ก็ยอ่ มจะต้องก่อให้เกิดปั ญหำต่ำง ๆ อันเป็ นกำรกระทบกระเทือนต่อ
เหตุกำรณ์อื่น ๆ ที่ตอ้ งอ้ำงหลักฐำนในด้ำนประวัติศำสตร์ อย่ำงมำกมำย ทำนองเดียวกัน กำรที่จะรู ้วำ่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่เรำใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้มีควำมถูกต้องตรงกันกับฉบับเดิมในยุคแรก ๆ เมื่อ
ประมำณ 2,000 ปี มำแล้วนั้นทุกประกำรจึงเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นอย่ำงยิง่ ข้อสงสัยอีกประกำรหนึ่ง ก็คือ เรำจะ
รู ้ได้อย่ำงไรว่ำพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั มีควำมเหมำะสมถึงขนำดที่ควรจะนำมำ
รวมไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อว่ำควรจะมีพระธรรมอื่น ๆ อีกรวมอยูด่ ว้ ย
ถ้ำเรำเชื่ อว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระดำรัสที่พระเจ้ำประสิ ทธิ์ ประสำทให้เรำ งำนตรวจ
ค้นดูควำมถูกต้องในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จึงย่อมเป็ นงำนที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ยวดทีเดียว งำนนี้
เรี ยกว่ำกำรวิจำรณ์พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นกำรวิเครำระห็ถึงควำมถูกต้องของเนื้ อหำในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์วำ่ มีมำกน้อยเพียงใด ตัวอย่ำงเช่น กำรเอำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เรำใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
เปรี ยบเทียบกับต้นฉบับเดิมที่มีมำตั้งแต่เริ่ มแรกและเปรี ยบเทียบดูวำ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับต่ำง ๆ

1

ในสมัยนั้น อิสรำเอลตกอยูใ่ นควำมครอบครองของโรมัน ชำวยิวต้องอยูใ่ นบังคับของกฎหมำยโรมัน
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ที่คดั ลอกสื บเนื่องกันมำแต่โบรำณนั้นมีควำมตรงกัน หรื อผิดเพี้ยนกันประกำรใดหรื อไม่ ในที่น้ ีขอให้
เรำตรวจสอบดูขอ้ มูลจำกพระคัมภีร์เดิมและพระคริ สตธรรมใหม่สักเล็กน้อย
เป็ นที่รู้จกั กันดีวำ่
หน้ำที่กำรงำนของอำลักษณ์เป็ นงำนที่มีเกียรติ
ซึ่ งต้องใช้ควำมสุ ขมุ
ระมัดระวังอย่ำงยิง่
นอกจำกนั้นผูท้ ี่ทำงำนนี้ก็ลว้ นแต่เป็ นชำวยิวที่มีควำมเคร่ งครัดและอุทิศตนเพื่อ
ศำสนำอย่ำงยิง่ และเมื่อรู ้ตวั ว่ำเขำต้องทำงำนอันเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำด้วยแล้ว เขำก็ยอ่ มจะต้อง
เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรรักษำควำมถูกต้องเที่ยงตรงของข้อพระธรรมยิง่ ขึ้นอย่ำงแน่นอน เชื่อกันว่ำ
ในระหว่ำงเริ่ มต้นคริ สตศักรำช จนถึง ค.ศ. 900 ยังไม่มีกำรรวบรวมพระธรรมต่ำง ๆ ขึ้นเป็ นพระคัมภีร์
เดิมที่สมบูรณ์ แต่ก็เป็ นที่เข้ำใจว่ำ ได้มีกำรเก็บรักษำพระรรมเล่มต่ำง ๆ มำตั้งแต่ ค.ศ. 100 หรื อ 200
มำแล้ว เป็ นแต่ยงั ไม่มีกำรรวบรวมเป็ นเล่มเดียวกันอย่ำงสมบูรณ์เท่ำนั้น
เท่ำที่ได้ตรวจสอบกันมำ กำรเปรี ยบเทียบพระคริ สตธรรม ฉบับที่แปลจำกภำษำฮีบรู เป็ นลำติน
กับภำษำกรี ก ก็ปรำกฏว่ำกำรคัดลอกต้นฉบับเป็ นภำษำฮีบรู ในยุคนั้น เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง พระคริ สต
ธรรมที่มีใช้ประมำณ ค.ศ. 900 เรี ยกกันว่ำ พระคริ สตธรรมฉบับ “แมสโสเรติก” (Masssoretic Text)
ทั้งนี้เพรำะเป็ นผลงำนของกำรรวบรวมของพวกอำลักษณ์ชำวยิว ซึ่ งเรี ยกกันในสมัยนั้นว่ำ “เมสโสเรท”
(Massorates) พระคริ สตธรรมใหม่ภำษำฮีบรู ในปั จจุบนั ซึ่ งคัดลอกมำจำกฉบับแปลในยุคนั้น ล้วนได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกพวกอำลักษณ์ ซึ่ งมีควำมชำนิชำนำญในกำรพิสูจน์อกั ษรมำแล้วทั้งสิ้ น
แต่ปัญหำก็คงมีอยูว่ ำ่ เรำรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ ต้นฉบับเดิมก่อนที่จะถ่ำยทอดมำสู่ ยคุ ของพวกแมส
โสเรทจะมีควำมถูกต้องที่แท้จริ ง เพรำะตำมประวัติศำสตร์ น้ นั ชำวยิวเป็ นชำติที่เร่ ร่อนไม่มีหลักแหล่งที่
แน่นอน
ฉะนั้นพวกอำลักษณ์จะสำมำรถคัดลอกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยควำมพินิจพิเครำะห์ได้
อย่ำงไร
ในปี ค.ศ. 1947 ได้มีกำรค้นพบโบรำณวัตถุอนั ล้ ำค่ำครั้งยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ กล่ำวคือได้มีกำร
ค้นพบไหอันเก่ำแก่ในถ้ ำแห่งหนึ่งที่หุบเขำแถบทะเลตำย
ในไหนั้นมีหนังสื อบ้ำนโบรำณหลำยเล่ม
ต่อมำภำยหลังเป็ นหนังสื อม้วนที่มีชื่อเสี ยงมำก เรี ยกกันว่ำ “หนังสื อม้วนแห่งทะเลตำย” (Dead Sea
Scrolls) จำกกำรค้นพบหนังสื อม้วนนี้เอง ทำให้สันนิษฐำนได้วำ่ เมื่อประมำณ 150 ปี ก่อนคริ สตศักรำช
ถึง ค.ศ. 70 ได้มีชำวยิวกลุ่มหนึ่งอำศัยอยูใ่ นตำบลหนึ่งเรี ยกว่ำ “คัมรำน” และชำวยิวเหล่ำนั้นอยูร่ ่ วมกัน
และใช้สถำนที่ต่ำง ๆ ร่ วมกัน ไม่มีที่ทำงของตนเองเป็ นสัดส่ วนอย่ำงแน่นอน พูดกันอย่ำงง่ำยก็คือมี
ควำมเป็ นอยูร่ ่ วมกันดุจพระสงฆ์นนั่ เอง ชำวยิวเหล่ำนี้เลี้ยงชีพด้วยกำรเพำะปลูกพืชไร่ เมื่อว่ำงงำนพวก
เขำก็จะศึกษำพระคัมภีร์ร่วมกัน และช่วยกันคัดลอกไว้โดยกำรจำรึ กไว้บนหนังสัตว์ ครั้นต่อมำเมื่อถูก
พวกโรมันรุ กรำน พวกเขำกลัวว่ำพระธรรมต่ำง ๆ จะสู ญหำย จึงได้เอำหนังสื อม้วนเหล่ำนั้นใส่ ไหไว้
แล้วเอำไปซ่อนไว้ตำมถ้ ำตรงหน้ำผำ ด้ำนตะวันตกของทะเลตำย
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ช่ำงอัศจรรย์อย่ำงยิง่ ที่พระธรรมดังกล่ำวนี้ ยังอยูใ่ นสภำพที่เรี ยบร้อย มิได้ถูกสิ่ งใดทำลำยให้
เสื่ อมสลำยไปแต่อย่ำงใด กำรค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นอย่ำงบังเอิญ โดยที่เด็กเลี้ยงแพะเร่ ร่อนชำวอำหรับคน
หนึ่งเป็ นผูค้ น้ พบ ในรำวเดือนกุมภำพันธ์ หรื อมีนำคม ปี 1947 หลังจำกนั้นจึงได้มีกำรสำรวจตำมถ้ ำต่ำง
ๆ ในแถบนั้นอย่ำงจริ งจังซึ่ งก็ได้พบพระคัมภีร์มว้ นอีกหลำยฉบับ มีท้ งั พระธรรมอิสยำห์ฉบับเก่ำแก่
ที่สุด ซึ่ งอยูใ่ นสภำพที่สมบูรณ์ท้ งั เล่มและเศษชิ้นส่ วนของพระธรรมต่ำง ๆ เกือบทุกเล่มในพระคัมภีร์
เดิม นอกจำกนั้นก็มีบำงส่ วนของพระธรรมอิสยำห์บทที่ 38-66 พระธรรมซำมูเอล พระธรรมฮำบำกุก
สองบท นอกจำกนั้นยังได้พบเครื่ องมือเครื่ องใช้อนั แสดงถึงสภำพสังคมของกลุ่มชนเหล่ำนั้นอีกหลำย
รำยกำร
กำรค้นพบครั้งสำคัญนี้ เป็ นที่ตื่นเต้นกันมำกเพรำะจะเป็ นกำรขจัดปั ญหำเกี่ยวกับควำมถูกต้อง
ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งตกทอดกันมำร่ วมหนึ่งพันปี ตำมที่เรำสงสัยลงอย่ำงสิ้ นเชิง ทั้งนี้โดยกำร
เปรี ยบเทียบพระคัมภีร์มว้ นแห่งทะเลตำยนี้ กับพระคัมภีร์ฉบับแมสโสเรติค
นักวิชำกำร กล่ำวถึงผลของกำรเปรี ยบเทียบพระธรรมอิสยำห์ บทที่ 38-66 ตำมที่ได้คน้ พบ
ดังกล่ำว กับพระคัมภีร์ฉบับแมสโสเรติค “พระธรรมฉบับทะเลตำยนี้มีควำมถูกต้องใกล้เคียงกับ
ฉบับแมสโสเรติคอย่ำงยิง่ ในบทที่ 53 พระธรรมอิสยำห์ มีตวั อักษรต่ำงกัน 17 ตัวเท่ำนั้น ในจำนวนนี้ 10
ตัวเป็ นเรื่ องกำรใช้ตวั สะกด ซึ่ งมิได้ทำให้ควำมหมำยผิดไปแต่อย่ำงใด นอกจำกนั้นก็มีที่ผดิ แผกกันเล็ก
ๆ น้อย ๆ อีกสี่ แห่ง เกี่ยวกับกำรวำงตำแหน่งของคำบุพบท และจำนวนคำของคำพูดซึ่ งก็มิใช่สำระสำคัญ
อะไรเลย เพรำะเป็ นแบบแผนของกำรเขียนหนังสื อของแต่ละคนโดยเฉพำะ ซึ่ งต้องผิดกันไปบ้ำงเป็ น
ธรรมดำ แต่ไม่มีตอนใดที่ถึงกับทำให้เปลี่ยนควำมหมำยของพระธรรมฉบับแมสโสเรติคเลย ที่ยกมำ
กล่ำวอ้ำงไว้น้ ีเป็ นเพียงตัวอย่ำงจำกบทเดียวเท่ำนั้น และแม้เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลอดทั้งเล่ม ก็คงมี
ควำมผิดแผกแตกต่ำงเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำนองเดียวกับตัวอย่ำงที่ยกมำดังกล่ำวแล้ว”
นอกจำกนี้แล้วยังมีพระคัมภีร์เก่ำแก่ด้ งั เดิมอีกหลำยฉบับ ที่ยนื ยันถึงควำมถูกต้องเที่ยงตรงของ
บรรดำอำลักษณ์ ผูจ้ ำรึ กพระคัมภีร์ฉบับแมสโสเรติค หนึ่ งในบรรดำพระคัมภีร์เก่ำแก่เหล่ำนี้ คือพระ
คัมภีร์ที่แปลเป็ นภำษำกรี ก ฉบับ “เจ็ดสิ บบัณฑิต” (Septuagint or LXX) กำรที่เรี ยกเช่นนี้ เพรำะเป็ นพระ
คัมภีร์ที่แปลขึ้นโดยนักวิชำกำรชำวยิวในเมืองอเล็กซำนเดรี ยถึง 70 คน ซึ่ งคำดว่ำได้แปลขึ้นเมื่อก่อนคริ
สตศักรำชรำว 200 ปี
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จวบจนได้มีกำรค้นพบพระคัมภีร์มว้ นแห่งทะเลตำยขึ้น จึงมีปัญหำที่น่ำคิดว่ำ ถ้ำหำกว่ำพระ
คัมภีร์ภำษำกรี กฉบับ “เจ็ดสิ บบัณฑิต” ผิดแปลไปจำกฉบับแมสโสเรติคแล้ว ไฉนจึงเป็ นเช่นนั้น บัดนี้
ได้เป็ นที่ปรำกฏอย่ำงแน่ชดั ว่ำ นับตั้งแต่สองร้อยปี ก่อนคริ สตศักรำชเป็ นต้นมำพระคัมภีร์ฉบับแมสโสเร
ติค มิได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรที่น่ำสังเกตเลย พระคัมภีร์มว้ นอื่น ๆ ที่คน้ พบในแถบทะเลตำย ใช้ภำษำ
ฮีบรู ที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกับต้นฉบับที่ใช้แปลเป็ นพระคัมภีร์เจ็ดสิ บบัณฑิต โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พระ
ธรรมซำมูลเอลด้วยแล้ว เหมือนดังว่ำอ่ำนจำกฉบับเจ็ดสิ บบัณฑิตโดยตรง เพรำะมีขอ้ ควำมตรงกันแทบ
จะทุกตัวอักษร แสดงว่ำต้นฉบับที่เรำมีอยูเ่ หล่ำนี้ลว้ นแต่เป็ นฉบับแปลที่ถูกต้องอยูใ่ นขั้นมำตรฐำนมำ
ตั้งแต่สมัยแรก ๆ ทีเดียว
พยำนหลักฐำนอันเก่ำแก่อีกอย่ำงหนึ่ง ก็คือ พระคัมภีร์มว้ นซึ่ งชำวสะมำเรี ยรวบรวมและเก็บ
รักษำไว้ตลอดมำ จนกระทัง่ ทุกวันนี้ ซึ่ งได้แก่พระธรรมหมวดพระบัญญัติ ปั จจุบนั เก็บรักษำไว้ในเมือง
เนบลัส ประเทศจอร์ แดน
จำกหลักฐำนพระคัมภีร์อนั เก่ำแก่ท้ งั สำมแบบ ซึ่ งมีมำแต่สองร้อยปี ก่อนคริ สตดังกล่ำวนี้ ทำให้
เกิดมีปัญหำขึ้นว่ำ ต้นฉบับที่เก่ำแก่ที่สุด ซึ่ งเป็ นที่มำของพระคัมภีร์ท้ งั สำมฉบับนี้ คือ ฉบับไหน
ต่อปั ญหำนี้ เรำสำมำรถที่จะสรุ ปได้ดว้ ยคำพูดของอำร์ แอล.แฮร์ ริส ว่ำ “เรำสำมำรถไว้วำงใจได้
อย่ำงเต็มที่วำ่ ผูท้ ี่กำลังคัดลอกพระคัมภีร์ในสมัยก่อน ๆ คือ เริ่ มตั้งแต่ 225 ปี ก่อนคริ สตกำลนั้น ได้
คัดลอกต่อ ๆ กันมำ ด้วยควำมระมัดระวังที่สุด เชื่อว่ำในสมัยเริ่ มแรกนั้นมีตน้ ฉบับที่ได้คดั ลอกกันมำ
สองสำมฉบับเท่ำนั้น และมีควำมหมำยใกล้เคียงกันมำก และสำมำรถวินิจฉัยได้วำ่ กำรคัดลอกถ่ำยทอด
มำเป็ นพระคัมภีร์เดิมในยุคต้น ๆ นั้นได้กระทำกันอย่ำงรอบคอบ ฉะนั้นกำรที่เรำจะไม่ยอมรับว่ำ พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ที่เรำใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้ มีควำมใกล้เคียงกันฉบับที่เอสรำสอนพระบัญญัติแก่ชำวยิว เมื่อ
ครั้งที่หลุดพ้นจำกกำรเป็ นทำสของกรุ งบำบิโลน จึงเป็ นกำรสรุ ปที่บกพร่ องที่สุด”
ครำวนี้ขอให้เรำหันมำพิจำรณำพระคริ สตธรรมใหม่ดูบำ้ ง จะเห็นได้วำ่ ควำมถูกต้องของพระ
คริ สตธรรมใหม่ก็ต้ งั อยูบ่ นรำกฐำนแห่งควำมสำนึกที่วำ่ ฉบับที่เรำใช้กนั อยูใ่ นทุกวันนี้ มีควำมถูกต้อง
ตรงกับต้นฉบับที่อคั รสำวกเขียนขึ้นอย่ำงไม่ผดิ เพี้ยน เอฟ.เจ.เอ.ฮอร์ ท นักปรำชญ์เอกกล่ำวว่ำ พระคริ สต
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ธรรมใหม่ที่เรำใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้
มีขอ้ แตกต่ำงกับต้นฉบับเดิมในหลักไวยำกรณ์หรื อตัวสะกดบ้ำง
เล็กน้อย เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 0.001 เปอร์ เซนต์
ต้นฉบับเดิมของพระคริ สตธรรมใหม่เขียนเป็ นภำษำกรี ก แม้ในปั จจุบนั นี้ ก็ยงั คงมีกระจัด
กระจำยทั้งที่ยงั เป็ นรู ปเล่มครบบริ บูรณ์ และที่เหลือเพียงบำงส่ วน ประมำณ 4,000 เล่ม โดยเขียนไว้บน
วัสดุต่ำง ๆ กัน แต่ส่วนใหญ่นิยมเขียนบนกระดำษ “พะไพรัส” ซึ่งทำจำกพืชจำนวนต้นกก ซึ่งเป็ นวัสดุที่
คงทนและแพร่ หลำยในตอนต้น ๆ ของคริ สตศักรำช ในระหว่ำง 50 ปี ที่แล้วมำนี้ ได้มีกำรค้นพบเอกสำร
เรื่ องรำวต่ำง ๆ ที่บนั ทึกไว้ดว้ ยกระดำษชนิดนี้ รวมทั้งชิ้นส่ วนบำงอย่ำง
วัสดุอีกอย่ำงหนึ่งที่ใช้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับภำษำกรี ก ก็คือ หนังสัตว์ เช่น หนังแพะ
หนังแกะ โดยใช้หินขัดให้เรี ยบเสี ยก่อน หนังสัตว์เช่นนี้ ได้บนั ทึกเอกสำรตลอดมำจนถึงสมัยกลำงจึงได้
เลิกไป และหันมำใช้กระดำษแทน
อำยุของพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมใหม่ได้บ่งให้ทรำบว่ำ พระธรรมเหล่ำนั้นเขียนขึ้น
โดยผูท้ ี่อยูใ่ นสมัยที่พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงมีพระชนม์อยู่ โดยที่ผเู ้ ขียนรู ้เห็นเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนได้
ยินพระดำรัสของพระองค์ดว้ ยตนเอง อนึ่งจดหมำยฝำกของอำจำรย์เปำโลบำงฉบับได้เขียนก่อนพระ
กิตติคุณบำงเล่ม
พยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ที่แสดงว่ำ พระคริ สตธรรมใหม่เขียนขึ้นในศตวรรษแรกนั้นได้เขียนไว้
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดแจ้ง และยังเป็ นที่มนั่ ใจยิง่ ขึ้นเมื่อได้เปรี ยบเทียบกับหนังสื อม้วนในสมัย
โบรำณ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับโดยปรำศจำกข้อสงสัยแล้วนั้น นักกำรศึกษำ เอฟ.เอฟ.บรู ซ ได้ให้ขอ้ สังเกตว่ำ
หลักฐำนที่อำ้ งถึงกำรสงครำมของจักพรรดิกำยะซำ มีเหลือเพียงเก้ำหรื อสิ บฉบับเท่ำนั้นต้นฉบับที่เก่ำแก่
ที่สุด เขียนขึ้นหลังสมัยของกำยะซำประมำณ 900 ปี และเรื่ องรำวของทูซีดีส (มีชีวติ อยูก่ ่อนคริ สต
ศักรำชประมำณ 460-400 ปี ) เหลืออยูเ่ พียง 8 เล่ม ฉบับแรกเขียนขึ้นประมำณ ค.ศ. 900 และมีเศษ
ชิ้นส่ วนของต้นฉบับเดิมเขียนบนกระดำษพะไพรัส ซึ่ งเขียนขึ้นเมื่อต้นคริ สตศักรำช อนึ่งเรื่ องรำว เฮโร
โคตัส (มีชีวติ อยูร่ ะหว่ำง 480-425 ปี ก่อน ค.ศ.) ก็เช่นเดียวกันนี้ อย่ำงไรก็ตำม คงไม่มีนกั วิชำกำรคนใด
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โต้นแย้งกันในแง่ที่วำ่ เรื่ องเกี่ยวกับ “ทูซีดิส” กับ “เฮโรโคตัส” ว่ำมีควำมจริ งเพียงใด ทั้งนี้เพรำะ
หลักฐำนที่เก่ำแก่ที่สุดเขียนขึ้นภำยหลังเหตุกำรณ์ถึง 3,000 ปี 
จำกกำรเปรี ยบเทียบพระคริ สตธรรมใหม่ที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 4 สองฉบับกับเศษชิ้นส่ วน
ของตันฉบับที่เขียนไว้บนกระดำษพะไพรัส ซึ่ งเขียนขึ้นก่อนหน้ำนั้นประมำณ 100-200 ปี เข้ำใจว่ำ
ต้นฉบับที่เก่ำแก่ที่สุด คงเป็ นเศษชิ้นส่ วนที่บนั ทึกพระธรรมยอห์น 18:31-33,37 ซึ่ งเขียนขึ้นรำว ๆ ค.ศ.
130
นอกจำกที่กล่ำวมำนี้แล้ว ยังมีพยำนหลักฐำนอื่น ๆ อีกมำก ที่ยนื ยันถึงควำมถูกต้องของพระ
คริ สตธรรมใหม่หลักฐำนเหล่ำนี้ได้แก่ขอ้ อ้ำงของบุคคลต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมใหม่นนั่ เอง จำกผูท้ ี่
เป็ นมิตรและผูท้ ี่เป็ นศัตรู ต่อคริ สตศำสนำ
จำกข้อเขียนของคริ สตชนยุคหลังอัครสำวกซึ่ งเขียนขึ้น
ประมำณ ค.ศ. 90-160 แสดงให้เห็นว่ำได้รู้จกั พระธรรมต่ำง ๆในพระคริ สตธรรมใหม่เป็ นอย่ำงดี
จำกกำรค้นพบเมื่อเร็ ว ๆ นี้ ปรำกฏว่ำโรงเรี ยน “นอสติก แห่งวำเล็นตินสั ” เป็ นสถำบันที่รู้เรื่ อง
เกี่ยวกับพระคริ สตธรรมใหม่เป็ นอย่ำงดี
นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำแล้วนี้ ยังมีหลักฐำนอีกสองประกำร ซึ่ งช่วยให้เรำมีแน่ใจในควำมถูก
ต้องของพระคริ สตธรรมใหม่มำกยิง่ ขึ้น ประกำรแรกได้แก่พระคริ สตธรรมที่แปลจำกภำษำกรี กเป็ น
ภำษำต่ำง ๆ ในจำนวนนี้มีสำมสำนวน นับว่ำมีควำมสำคัญมำก คือสำนวนที่แปลเป็ นภำษำซีเรี ย อียปิ ต์
(ค๊อปติก) และลำติน ถ้ำศึกษำฉบับแปลเหล่ำนี้ ก็จะรู ้ได้วำ่ แปลจำกภำษำกรี ก
ประกำรที่สอง ก็คือ ข้อพระธรรมที่นกั เทศน์ใช้สั่งสอนบนธรรมำสน์ในเวลำเทศนำต่อ
สำธำรณชนกลำงศตวรรษที่ 20 ได้มีกำรแยกประเภทของข้อพระธรรมเหล่ำนี้ ออกเป็ นหมวดหมู่ เป็ นข้อ
พระธรรมที่คดั มำจำกพระกิตติคุณทั้งสี่ พระธรรมกิจกำรและจดหมำยฝำกของอำจำรย์เปำโล ปรำกฏว่ำ
ข้อพระธรรมเหล่ำนี้มีท้ งั หมดมำกกว่ำ 1,800 ข้อ แม้วำ่ ข้อพระธรรมเหล่ำนี้จะไม่เป็ นที่ปรำกฏมำก่อนใน
ศตวรรษที่ 6 ก็ตำม แต่ขอ้ พระธรรมเหล่ำนี้ อำจเป็ นข้อพระธรรมที่เก่ำแก่และมีมำก่อนนั้นก็ได้
แม้วำ่ กำรคัดลอกพระคริ สตธรรมแต่ละฉบับจะมีควำมคลำดเคลื่อนไปบ้ำง
แต่ก็เป็ นเพียง
ข้อปลีกย่อย งำนวิจำรณ์พระคริ สตคัมภีร์ เป็ นงำนที่สุขุมและละเอียดถี่ถว้ นมำก ฉะนั้นเรำจึงสำมำรถ



อ้ำงแล้ว หน้ำ 16-17
อ้ำงแล้ว หน้ำ 19

ไมค์ เคลเซน เอ.เบร์ดเล่ย ์ “บทควำมใน พ.ใหม่น่ำเชื่อถือหรื อ, ข้ำพเจ้ำสำมำรถวำงใจในพระคัมภีร์ได้หรื อ? หน้ำ 166


61

ไว้วำงใจในพระคริ สตธรรใหม่ได้ แทนที่เรำจะตื่นตระหนกไปกับคำกล่ำวหำของหนังสื อพิมพ์ เรำควร
ได้วำงใจในพระคริ สตธรรมใหม่เช่นเดียวกับ เซอร์ เฟรดเดอริ ค เคนยัน ซึ่ งกล่ำวว่ำ “ระยะเวลำที่เขียน
พระคริ สตธรรมต้นฉบับที่แท้จริ ง และฉบับคัดลอกซึ่ งเก่ำแก่ที่สุดนั้นแตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น
ไม่มีควำมสำคัญอะไรเลย เรำจึงไม่ควรสงสัยว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เรำใช้กนั อยูใ่ นทุกวันนี้ จะไม่
ตรงกับต้นฉบับที่พระเจ้ำดลใจให้เขียนขึ้น เพรำะเรำได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำพระคริ สตธรรมใหม่มีควำม
ถูกต้องและชัดแจ้งดังกล่ำวมำแล้ว”
ปั ญหำที่มีควำมใกล้เคียงกับเรื่ องควำมถูกต้องแน่นอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็คือ “เรำรู้ได้
อย่ำงไรว่ำพระธรรมต่ำง ๆ ที่สมควรรวบรวมไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีเพียงเฉพำะเท่ำที่มีอยูเ่ ท่ำนั้น
ไม่มีพระธรรมอื่นใดสมควรที่รวบรวมเพิ่มเติมอีกหรื อ?” ซึ่ งเป็ นปั ญหำที่กระทบกระเทือนถึงทั้งพระ
คริ สตธรรมใหม่ และพระคัมภีร์เดิมทีเดียว
นิกำยโปรแตสแตน์ยอมรับเอำพระธรรมต่ำง ๆ ทั้งหมดในพระคัมภีร์เดิมว่ำ เป็ นพระธรรมที่
พระเยซูคริ สต์อคั รสำวกและชำวยิวทั้งหลำย ใช้กนั มำแต่โบรำณ นับแต่กำรประชุมสภำสงฆ์ที่เมืองเทรน
ในปี 1546 เป็ นต้นมำ ได้เพิ่มพระธรรมอื่น ๆ เข้ำในพระคัมภีร์เดิมอีก 14 เล่ม ซึ่ งเรี ยกกันว่ำ “อะพ้อค
ไรฟำ” กำรจัดลำดับพระธรรมต่ำง ๆ ในฉบับภำษำอังกฤษนั้นถือตำมแนวฉบับเซปท์จวั กินท์ (ฉบับเจ็ด
สิ บบัณฑิต) ซึ่ งแตกต่ำงไปจำกฉบับภำษำฮีบรู ซึ่ งแบ่งพระคัมภีร์เดิมเป็ นสำมหมวดคือ หมวดพระ
บัญญัติ ซึ่ งชำวยิวเรี ยกกันว่ำ “โทรำห์” (เริ่ มตั้งแต่พระธรรมปฐมกำลจนถึงพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ)
หมวดศำสดำพยำกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งศำสดำพยำกรณ์ในยุคต้น (โยชูวำ วินิจฉัย ซำมูเอล พงศำวดำรกษัตริ ย)์
และ ศำสดำพยำกรณ์ในยุคปลำย (อิสยำห์ เยเรมีย ์ เอเสเคียล และพระธรรมอีก 12 เล่ม ตั้งแต่ โฮเชยำ
จนถึงมำลำคี) และหมวดสุ ดท้ำย คือหมวดกวี และประวัติศำสตร์ ได้แก่พระธรรมเล่มอื่น ๆ ในพระ
คัมภีร์เดิม นอกเหนื อจำกที่กล่ำวมำแล้วนี้
กำรที่เรำยอมรับพระธรรมเหล่ำนี้ และรวมไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็เพรำะเห็นว่ำเป็ นพระ
ธรรมที่พระเจ้ำทรงดลใจให้เขียนขึ้นโดยเฉพำะ ดังที่ อี.เจ.ยัง กล่ำวว่ำ พระวจนะของพระเจ้ำเมื่อมีกำร
บันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว ก็กลำยเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยเหตุที่เป็ นคำตรัสของพระเจ้ำ
ดังนั้นจึงมีควำมถูกต้อง ไม่มีขอ้ บกพร่ องใด ๆ กำรที่จะถือว่ำ พระธรรมเล่มหนึ่งเล่มใด มีควำมถูกต้อง
เพียงใดนั้น ขึ้นอยูท่ ี่วำ่ พระธรรมเล่มนั้น พระเจ้ำทรงดลใจให้เขียนขึ้นมำหรื อไม่ดงั นั้นระหว่ำงกำร
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ยอมรับในควำมถูกต้องของพระธรรมในฐำนะเป็ นหนังสื อที่พระเจ้ำทรงดลใจให้มนุษย์เขียนกับกำรที่
ชำวยิวยอมรับเอำพระธรรมเหล่ำนั้น และรวบรวมเข้ำไว้กบั พระคัมภีร์เดิม จึงเป็ นคนละกรณี 
เรำจะเห็นได้วำ่ พระบัญญัติที่โมเสสและศำสดำพยำกรณ์สมัยต่อมำ เป็ นผูเ้ ขียนขึ้นนั้น ชำวยิว
ถือว่ำเป็ นพระบัญญัติของพระเจ้ำโดยตรง ชนรุ่ นหลัง ๆ ก็ยอมเชื่อถือเช่นนั้นด้วย แม้วำ่ พวกเขำจะละเลย
ต่อพระบัญญัติแต่ควำมเชื่ อที่มีต่อพระบัญญัติก็ยงั คงฝังอยูใ่ นจิตสำนึกของพวกผูน้ ำชนชำติอิสรำเอลอยู่
เสมอ กำรยอมรับในควำมจริ งที่วำ่ พระบัญญัติเป็ นพระรำชโองกำรของพระเจ้ำนี้ เอง ที่ทำให้กษัตริ ยโ์ ยซี
ยำตกพระทัยมำก เมื่อได้ตระหนักถึงกำรที่ประชำกรของพระองค์ละเลยต่อพระบัญญัติมำเป็ นเวลำนำน
แล้ว (2 พงศำวดำรกษัตริ ย ์ 22:11)
พวกเรำตรวจดูพระธรรมต่ำง ๆ ที่เขียนขึ้นโดยศำสดำพยำกรณ์ก็จะเห็นว่ำ ศำสดำพยำกรณ์
เหล่ำนั้นต่ำงก็มีควำมเชื่อว่ำ พระเจ้ำทรงบัญชำให้พวกเขำเขียนขึ้นมำอย่ำงแท้จริ ง เพรำะเขำมักจะเน้นอยู่
เสมอว่ำ “พระเยโฮวำห์พระเจ้ำได้ตรัส...” และ “คำของพระเยโฮวำห์มำยังข้ำพเจ้ำว่ำ....”
สำหรับปั ญหำที่วำ่ เพรำะเหตุใดชำวยิวทั้งหลำยจึงยอมรับว่ำ พระธรรมต่ำง ๆ ที่เขียนโดย
บรรดำศำสดำพยำกรณ์ดงั กล่ำว เป็ นพระวจนะของพระเจ้ำนั้น ยังไม่เป็ นที่กระจ่ำงแจ้งนัก แต่ในสมัย
พระคริ สตธรรมใหม่น้ นั มักจะอธิ บำยว่ำที่เป็ นเช่นนั้น ก็เพรำะพระธรรมทั้งหมดเป็ นพระวจนะที่ได้รับ
กำรทรงนำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยตรง ในตอนต้น ๆ ของคริ สตศักรำช คำแปลที่วำ่ “พระคริสต
ธรรมคัมภีร์” มีควำมหมำยโดยเฉพำะว่ำ “พระธรรมซึ่งพระเจ้ าทรงดลใจให้ เขียนขึน้ ” ซึ่งได้รวบรวมไว้
เป็ นเล่มเดียวกัน และเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่ำเป็ นควำมจริ ง เช่นนั้น แม้พระเยซูเองก็ได้ตรัสไว้
ทำนองเดียวกันนี้ และผูฟ้ ังก็เข้ำใจอย่ำงชัดแจ้งเช่น “พระคัมภีร์น้ ันจะถูกทาลายเสี ยไม่ ได้ ” (ยอห์น
10:35) ข้อที่น่ำสนใจยิง่ ประกำรหนึ่งก็คือชำวฟำริ สี มิได้โต้แย้งกับพระเยซูถึงเรื่ องรำวของควำมถูกต้อง
ของพระคัมภีร์เลย จะมีกำรขัดแย้งกันอยูบ่ ำ้ งก็เป็ นปั ญหำในแง่ที่วำ่ พวกฟำริ สีเห็นว่ำ ควรปฏิบตั ิตนตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่ำงเคร่ งครัด
ในกำรประชุมที่ แจนเนีย เมื่อ ค.ศ. 90 ได้มีกำรถกเถียงกันในปั ญหำที่วำ่ สมควรรวมพระธรรม
เล่มใดไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ส่ วนหลักกำรและข้อวินิจฉัยในกำรประชุมจะเป็ นอย่ำงนั้น ยังไม่
ปรำกฏ แต่เป็ นที่เข้ำใจว่ำ คงเป็ นกำรพิจำรณำเพื่อลงมติวำ่ ควรตัดพระธรรมเล่มใดออกจำกพระคริ สต
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ธรรมคัมภีร์หรื อไม่นนั่ เอง แต่ที่ประชุมลงมติ ให้คงไว้เช่นเดิม เพรำะทุกคนต่ำงก็ยอมรับอยูแ่ ล้วว่ำพระ
ธรรมเหล่ำนั้นเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ
เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ หนังสื อหมวดที่เรี ยกว่ำ “อะพัคไรฟา” ซึ่งมีนิกำยโรมันคำธอลิกร่ วมเข้ำเป็ น
ส่ วนหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมนั้น ไม่เป็ นที่ยอมรับของชำวยิวทัว่ ไปและคริ สตชนสมัยแรกเริ่ มว่ำ เป็ นพระ
ธรรมที่เขียนขึ้นจำกกำรดลใจของพระเจ้ำ เรื่ องนี้ปรำกฏอย่ำงชัดแจ้งในประวัติศำสตร์ ชนชำติอิสรำเอล
โยซีฟัส นักประวัติศำสตร์ ชำวยิว และออกัสติน สังฆรำชแห่งฮิปโป ทัว่ ทวีปแอฟริ กำเหนือ
มีขอ้ น่ำคิดอีกอย่ำงหนึ่งคือ บรรดำผูท้ ี่เขียนพระคริ สตธรรมใหม่ ไม่มีใครอ้ำงอิงถึงส่ วนใดใน
หมวด “อะพัคไรฟำ” ดังกล่ำวนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว
หนังสื อ “อะพัคไรฟำ” มิได้อำ้ งว่ำ เป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ หรื อเป็ นผลงำนของศำสดำ
พยำกรณ์เลยนอกจำกนั้น คุณค่ำของแต่ละเล่มก็ผดิ แผกแตกต่ำงกันมำก ยกตัวอย่ำงเช่น แม้คคำบีส์ฉบับ
ต้นซึ่ งเข้ำใจว่ำคงจะเขียนขึ้นรำว 100 ปี ก่อนคริ สตกำล บำงตอนเป็ นประวัติศำสตร์ ที่ควรค่ำแก่
กำรศึกษำมำก แต่อีกหลำย ๆ เล่มมีลกั ษณะเป็ นนิยำยปรำปรำไป และไม่มีคุณค่ำอันใด หนังสื อเหล่ำนี้
แต่เดิมมิได้รวมอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิม ต่อมำภำยหลังได้มีกำรรวบรวมเข้ำไว้ในฉบับ “เจ็ดสิ บบัณฑิต”
ฉะนั้นกำลเวลำต่อมำเมื่อเยอโรมแปลพระคัมภีร์น้ ีมำเป็ นภำษำละติน
(ละตินวัลเกต)
หนังสื อ
หมวดอะพัคไรฟำดังกล่ำว จึงพลอยปรำกฏในฉบับละตินด้วย แต่เยอโรมก็หำได้ยอมรับไม่ คงยอมรับ
เฉพำะพระธรรมในพระคัมภีร์ฉบับภำษำฮีบรู เท่ำนั้น แต่กำรที่เขำรวมเอำหนังสื ออะพัคไรฟำด้วย เพรำะ
เห็นว่ำ อำจมีคุณค่ำสำหรับคริ สตจักรอยูบ่ ำ้ ง เยอโรมไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมในครั้งต่อมำ ซึ่ ง
ประชุมกันที่เมืองเทรนท์เมื่อปี ค.ศ. 1546 ซึ่ งได้ยกฐำนะของหนังสื อ อะพัคไรฟำ ว่ำได้รับกำรดลใจจำก
พระเจ้ำ เช่นเดียวกับพระธรรมเล่มอื่น ๆ ในพระคัมภีร์เดิม
พระคัมภีร์เดิมซึ่ งเรำใช้กนั อยูใ่ นทุกวันนี้มี 39 เล่ม พระเยซูเองก็ทรงรับรองพระธรรมเหล่ำนี้
เพรำะเวลำที่พระเยซูทรงเทศนำสัง่ สอนประชำชนนั้น พระองค์ทรงอ้ำงถึงเสมอ
ครำวนี้ลองหันมำพิจำรณำพระคริ สตธรรมใหม่ดูบำ้ ง
พระธรรมต่ำง ๆ ที่นำมำรวมเล่มไว้ เมื่อพิเครำะห์ดูแล้ว ก็ได้ผลเช่นเดียวกับพระคริ สต์เดิม
กล่ำวคือ กำรที่มนุษย์ยอมรับนับถือและรวบรวมไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็เพรำะเห็นว่ำ เป็ นพระ
ธรรมที่เขียนขึ้นโดยกำรดลใจของพระเจ้ำ
มิใช่เป็ นเพรำะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดลงมติเห็นชอบเอำเองแต่
ประกำรใดไม่ เรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรยอมรับพระคริ สตธรรมใหม่น้ ี เป็ นเรื่ องที่น่ำสนใจมำก เนื้อหำส่ วน
ใหญ่ของพระคริ สตธรรมใหม่ เป็ นบันทึกของอัครสำวกโดยตรง เป็ นที่แน่ชดั ว่ำ อัครสำวกเปำโลและเป
โตรได้เขียนข้อพระธรรมเหล่ำนั้นด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เปโตรเอง ก็ได้
อ้ำงถึงจดหมำยขออำจำรย์เปำโลว่ำเป็ นพระคัมภีร์ (ดู 2 เปโตร 3:15,16)
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พระธรรมยูดำ ข้อ 18 ได้อำ้ งข้อพระธรรม 2 เปโตร 3:3 โดยกล่ำวว่ำ เป็ นคำพูดของอัครสำวก
ผูน้ ำคริ สตจักรสมัยแรก ๆ เช่น โปลีคำร์ ป อิ๊กเนเซี ยส และคลีเมนท์ ก็ได้อำ้ งว่ำพระคริ สตธรรมต่ำง ๆ
หลำยเล่มในพระคริ สตธรรมใหม่ เป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ
ในระหว่ำงกลำงศตวรรษที่สอง พวกที่สอนเท็จได้พำกันโจมตีคริ สตเตียนอย่ำงรุ นแรง จนทำให้
ปั ญหำเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วำ่ เล่มใดควรรวบไว้
หรื อไม่ ดังกล่ำวแล้วในตอนต้น ถูกรื้ อฟื้ นขึ้นมำถกเถียงกันในวงกำรคริ สเตียนอีก และวินิจฉัยให้
เด็ดขำดลงไปว่ำ อะไรสมควรหรื อไม่อย่ำงไร ข้อเขียนของ ไอเรนเนียส และยูสซี เบียสในศตวรรษที่
สำม ให้ควำมกระจ่ำงแก่เรำในเรื่ องนี้มำกเท่ำที่เรำทรำบนั้น กำรกำหนดว่ำ พระธรรมเล่มใดควรรวบรวม
ไว้ในพระคริ สตธรรมใหม่ กระทำสำเร็ จในศตวรรษที่ 4 อันเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เรำใช้กนั ในทุก
วันนี้ ทำงด้ำนตะวันออกนั้น จดหมำยของเอเธนำเซี ยสในปี 367 ได้ช้ ีให้เห็นถึงข้อแตกต่ำงระหว่ำงพระ
ธรรมต่ำง ๆ กับข้อควำมที่เป็ นเพียงหลักคำสอนในศำสนำ และข้อควำมต่ำง ๆ ซึ่ งยินยอมให้ผทู ้ ี่เชื่ อพระ
เจ้ำอ่ำนได้ สำหรับทำงด้ำนตะวันตกได้มีกำรประชุมสภำคริ สตจักรที่เมืองคำเธจ เมื่อ ค.ศ. 397 ได้ลงมติ
ยอมรับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั เล่ม
ในช่วงระยะเวลำที่กล่ำวถึงนี้ เรำมีหลักวินิจฉัยว่ำพระธรรมเล่มใดเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ
โดยอำศัยหลักสำมประกำรดังต่อไปนี้ ประการแรก ต้องดูวำ่ ผูเ้ ขียนคืออัครสำวกหรื อไม่ ควำมจริ งแล้ว
ถ้ำยึดตำมหลักข้อนี้พระกิตติคุณมำระโกและลูกำก็ไม่อยูใ่ นข่ำยที่จะเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำเลย แต่
กำรที่มหำชนทัว่ ไปยอมรับนับถือ ก็เพรำะว่ำท่ำนลูกำเขียนพระธรรมทั้งสองเล่มนี้ เป็ นผูร้ ่ วมงำนกับ
บรรดำอัครสำวกอย่ำงใกล้ชิด ประการที่สอง ต้องดูวำ่ คริ สตจักรชั้นนำหรื อคริ สตจักรส่ วนมำกยอมรับ
ในพระธรรมนั้น ๆ หรื อไม่ ประการที่สาม คำสอนและเนื้อหำมีมำตรฐำนสู งส่ งพอที่จะเป็ นพระดำรัส
ของพระเจ้ำหรื อไม่
หลักทั้งสำมนี้ เป็ นที่น่ำสนใจ และเป็ นประโยชน์ไม่นอ้ ย แต่กำรที่เรำจะวินิจฉัยว่ำพระธรรม
เล่มใดสมควรรวบรวมไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์หรื อไม่น้ นั ต้องปล่อยให้เป็ นหน้ำที่ของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ซึ่ งทำงำนของพระองค์ในจิตใจของผูเ้ ชื่ อทั้งหลำย ที่จะสำแดงให้ท่ำนทั้งหลำยทรำบเอง
เช่นเดียวกับที่พระเจ้ำทรงดลใจให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์นนั่ เอง
ในยุคแห่งกำรผันผวนหำควำมแน่นอนไม่ได้น้ ี ไม่มีอะไรเป็ นหลักยึดมัน่ และเป็ นบรรทัดฐำน
ของชีวติ ได้ดีเสมอพระคริ สตธรรมคัมภีร์อีกแล้ว พระเยซูตรัสว่ำ “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ ถ้อยคาของ
เราจะสู ญหายไปมิได้ เลย”
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บทที่ 7 โบราณคดีสนับสนุนพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือไม่ ?
มนุษย์โลกมักจะมีควำมคิดเห็นในปั ญหำต่ำง ๆ ขัดแย้งกันอยูเ่ สมอ และหนึ่งในบรรดำข้อ
ขัดแย้งเหล่ำนี้ ก็คือ ปั ญหำเกี่ยวกับควำมจริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นตัวว่ำเรื่ องรำวต่ำง ๆ ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นจริ งหรื อไม่? เชื่ อถือได้เพียงใด? ควำมสงสัยเช่นนี้นบั วันจะขยำยขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้ง ๆ
ที่เรำมีหลักฐำน ข้อพิสูจน์มำกมำยจนกล่ำวได้วำ่ เกินควำมเพียงพอที่จะทำให้เรำเชื่ อในคุณค่ำและควำม
จริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เสี ยอีก เมื่อศตวรรษที่แล้วมำนี้ ได้มีผตู ้ ้ งั ข้อสงสัยในข้อควำมอันเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์ ในพระคัมภีร์เดิม โดยที่คิดว่ำข้อควำมเหล่ำนั้นไม่เป็ นควำมจริ ง เป็ นแต่เพียงกำรสมมุติ
หรื อควำมเพ้อฝันเท่ำนั้น แต่ในศตวรรษนี้ เป็ นศตวรรษแห่งกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงที่ไม่เคยมีมำก่อนและ
กำรค้นคว้ำเหล่ำนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนควำมจริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงมำก ทั้งนี้จะเห็นได้จำก
ถ้อยคำของนักวิชำกำร เช่น ดร. ดับบลิว.เอฟ. แอลไบรท์ อดีตศำสตรำจำรย์แห่งมหำวิทยำลัย จอห์น
ฮอปกินส์ ซึ่ งกล่ำวว่ำ “โบรำณคดีสนับสนุนควำมถูกต้องของประวัติศำสตร์ ของพระคัมภีร์เดิมอย่ำงไม่มี
ข้อสงสัย”
มิลลำร์ เบอร์ โรว์ แห่งมหำวิทยำลัย เยล กล่ำวว่ำ “ผลงำนกำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดีท้ งั หมด
ล้วนแต่สนับสนุนควำมถูกต้องของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
โดยปรำศจำกข้อเคลือบแคลงใด
ๆ
ประสบกำรณ์จำกกำรค้นคว้ำในทำงโบรำณคดีในประเทศอิสรำเอล ได้ทำให้นกั โบรำณคดีบำงคนมี
ควำมเลื่อมใสในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงิ่ ขึ้น” เบอร์ โรว์กล่ำวเสริ มด้วยว่ำ “มีหลำยกรณี ที่วชิ ำกำร
โบรำณคดีขดั แย้ง หรื อลบล้ำงข้อกล่ำวหำของนักวิพำกษ์วิจำรณ์สมัยใหม่น้ ี มีอีกหลำยกรณี ที่ช้ ีชดั ว่ำ ข้อ
กล่ำวหำของนักวิจำรณ์เหล่ำนั้นตั้งอยูบ่ นสมมุติฐำนที่ผดิ
ๆ
ไม่เป็ นไปตำมหลักพัฒนำกำรของ
ประวัติศำสตร์ อย่ำงแท้จริ ง ผลงำนของวิชำกำรด้ำนนี้ มีส่วนช่วยเหลือในกำรพิสูจน์ควำมจริ งของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นอันมำกเรำจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยำม”



วอส ฮอเวิร์ด เอฟ. “ควำมรู ้เบื้องต้นโบรำณคดีในพระคัมภีร์” หน้ำ 121 อ้ำงจำก “โบรำณคดีของดับบลิว.เอฟ ออร์ไบร์ และกำรสำแดงให้เห็นในประเทศอิสรำเอล”
(สำนักพิมพ์มูด้ ี:ชิคำโก) หน้ำ 1

มิลลำร์ บูร์โรว์ “หิ นเหล่ำนี้หมำยถึงอะไร” ร.ร. ในอเมริ กำซึ้ งค้นคว้ำหำควำมรู ้ทำงภำคตะวันออก 1941

อ้ำงแล้ว หน้ำ 291, 232
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เซอร์ เฟดเดอริ ค เคนยอน อดีตผูอ้ ำนวยกำรพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติของประเทศอังกฤษ ได้
เขียนไว้วำ่ “...เป็ นกำรชอบด้วยเหตุผลอย่ำงหนึ่ง หำกจะกล่ำวว่ำ ในปลำยศตวรรษที่ 19 ได้มีผู ้
วิพำกษ์วจิ ำรณ์ในบำงตอนของพระคัมภีร์เดิมกันมำก แต่ผลงำนของกำรค้นคว้ำทำงด้ำนโบรำณคดี ได้
ขจัดข้อโต้แย้งเหล่ำนั้นเสี ยสิ้ น
และช่วยเสริ มสร้ำงควำมศรัทธำของเรำที่มีต่อพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มคุณค่ำของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงิ่ ขึ้น เพรำะทำให้เรำมีควำมรู ้เกี่ยวกับประวัติหรื อ
ควำมเป็ นมำของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพิ่มขึ้นอีก แม้วำ่ กำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดีอำจจะยังไม่ถึงที่สุด
และยังให้ขอ้ สรุ ปที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ได้ก็ตำม แต่จำกผลงำนที่แล้ว ๆ มำ ก็พอแก่กำรสร้ำงเสริ มควำม
เชื่อมัน่ ของเรำ ได้วำ่ ผลของกำรค้นพบครำวต่อไป ๆ จะทำให้เรำมีควำมรู้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เพิ่มพูนยิง่ ขึ้น”
เมื่อไม่นำนมำนี้ เนลสัน กลิ๊ค นักโบรำณคดีผมู ้ ีชื่อเสี ยงชำวยิว ได้ให้ขอ้ คิดไว้วำ่ “ผลงำนของ
กำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดีน้ นั ไม่เคยมีขอ้ ขัดแย้งกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย แม้แต่ขอ้ เดียว”
ด้วยเหตุน้ ี วิชำโบรำณคดี จึงมีคุณค่ำอย่ำงใหญ่หลวง ในกำรช่วยให้เรำมีควำมเข้ำใจข้อพระ
ธรรมต่ำง ๆ ที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และช่วยให้เรำเข้ำใจถึงที่มำของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ได้อย่ำงแจ่มแจ้งยิง่ ขึ้น นอกจำกนั้น ในกรณี ที่มีขอ้ พระธรรมบำงตอนซึ่ งเมื่อก่อนยังเป็ นที่กงั ขำกันอยู่
นั้น บัดนี้ เมื่อเรำมีขอ้ พิสูจน์มำกขึ้น จึงเป็ นที่เข้ำใจได้แน่ชดั ว่ำ ไม่มีปัญหำอะไรอีก ฉะนั้นเมื่อเห็นว่ำ มี
ข้อพระธรรมใดดูเหมือนว่ำ ขัดแย้งกัน พึงเก็บเอำปั ญหำนั้นไว้ก่อน จนกว่ำจะได้ขอ้ มูลมำกยิง่ กว่ำนั้น
เพรำะกำรค้นคว้ำต่ำง ๆ อำจไขข้อข้องใจของเรำได้ อย่ำด่วนลงควำมเห็นเอำว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์
เป็ นฝ่ ำยผิด เพรำะนับตั้งแต่มีกำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดีเป็ นต้นมำ กำรค้นพบหลักฐำนต่ำง ๆ แต่ละครั้ง
มีแนวโน้มไปในทำงสนับสนุนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั สิ้ น ฉะนั้นกำรเก็บปั ญหำไว้พิจำรณำกันนำน ๆ
จึงน่ำจะมีเหตุผลเหมำะสมกว่ำกำรด่วนลงควำมเห็นไปโดยขำดกำรไตร่ ตรองค้นคว้ำอย่ำงถี่ถว้ น
อย่ำงไรก็ตำม ข้อสำคัญที่เรำทั้งหลำยต้องตระหนักอยูเ่ สมอ ก็คือ เรำไม่สำมำรถจะเอำข้อ
วินิจฉัยของวิชำกำรโบรำณคดี มำพิสูจน์ควำมเป็ นจริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ หรื อพูดอย่ำงง่ำย ๆ
ก็คือว่ำข้อพิสูจน์ทำงโบรำณคดี ไม่ใช่รำกฐำนที่จะทำให้เรำเชื่ อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ต่ำงหำกที่เป็ นผูย้ นื ยันถึงควำมจริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้แก่เรำ กระนั้นก็ตำม เรำก็ตอ้ ง
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ขอบคุณงำนทำงโบรำณคดีไม่นอ้ ย
ในกำรที่ผลงำนด้ำนนี้ได้สนับสนุนควำมถูกต้องในรำยละเอียด
เกี่ยวกับประวัติของวัตถุสิ่งของเรื่ องรำว หรื อเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แม้วำ่ อำจจะยัง
มีปัญหำที่ดูเหมือนว่ำยังจะมีขอ้ ขัดแย้งกันอยูบ่ ำ้ งก็ตำม
ครำวนี้ขอให้เรำหันมำพิจำรณำดูกนั บ้ำงว่ำ กำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดี มีส่วนให้ควำมสว่ำงใน
เรื่ องนี้อย่ำงไรบ้ำง?
สถำนที่ต่ำง ๆ ที่กล่ำวไว้ในพระคัมภีร์เดิมถึง 25,000 แห่งนั้น มีบำงแห่งที่ได้คน้ พบแล้ว และยัง
มีอีกหลำยแห่งที่ยงั ไม่ได้คน้ คว้ำ
หลักฐำนส่ วนใหญ่ที่ใช้ในกำรเปรี ยบเทียบข้อพระธรรมต่ำง ๆ เอำมำจำกบันทึกหรื อลำยจำรึ ก
โบรำณซึ่ งได้มำจำกภำคตะวันออก ส่ วนในประเทศปำเลสไตน์เองนั้น ไม่ค่อยพบหลักฐำนเก่ำแก่ที่เขียน
ขึ้นในสมัยเดียวกันกับพระคัมภีร์เดิม อันพอจะถือเป็ นบรรทัดฐำน เปรี ยบเทียบตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของพระคัมภีร์เดิมได้ ดังนั้นหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ใช้อำ้ งอิงส่ วนใหญ่ตอ้ งเอำมำจำกประเทศข้ำงเคียง
แหล่งที่มำของหลักฐำนที่สำคัญอีกด้ำนหนึ่งได้จำกกำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดี ได้แก่กำรค้นพบ
โบรำณสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่ งมีกล่ำวไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ขอบเขตวิชำกำรของกำรศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โดยกำรเปรี ยบเทียบกับหลักฐำนหรื อ
บันทึกต่ำง ๆ ที่คน้ พบได้น้ ี กว้ำงขวำงมำก ไม่อำจนำมำกล่ำวในที่น้ ีได้ท้ งั หมด ดังนั้นเรำจึงหยิบยกเอำ
มำพิจำรณำเฉพำะตัวอย่ำงที่สำคัญบำงเรื่ องเท่ำนั้น
ตัวอย่ำงประกำรหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่ำของผลงำนทำงโบรำณคดีที่มีต่อกำรศึกษำพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ก็คือได้ช่วยทำให้เรำมีควำมรู ้ มีควำมเข้ำใจเรื่ องรำวในชี วติ ของท่ำนอับรำฮัม
ตลอดจนเหตุกำรณ์ในยุคของอับรำฮัมมำกยิง่ ขึ้น
นักวิพำกษ์วจิ ำรณ์พระคริ สตธรรมคัมภีร์ในปลำย
ศตวรรษที่แล้ว และในต้นศตวรรษนี้ต่ำงมีควำมสงสัยในเรื่ องรำวของอับรำฮัมเป็ นอันมำก กล่ำวคือพวก
เขำไม่เชื่อว่ำตำมที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเรื่ องจริ ง พวกเขำคิดว่ำ อับรำฮัมเป็ นเพียงคน
เร่ ร่อน
ขำดควำมรู ้
อ่ำนหนังสื อไม่ออกและเขียนไม่ได้และมีควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฏหมำย
ประวัติศำสตร์ กำรค้ำขำย และควำมรู ้ทำงภูมิศำสตร์ เพียงพื้น ๆ ไม่ดีไปกว่ำชำวอำหรับเร่ ร่อนต่ำง ๆ ใน
ปั จจุบนั นี้ แต่อย่ำงใดพวกนักวิจำรณ์เหล่ำนี้เห็นว่ำ กำรที่อบั รำฮัมเดินทำงจำกเมือง อุระไปยังเมืองฮำรำน
นั้น เป็ นแต่เพียงกำรเคลื่อนย้ำยที่อยูเ่ ยีย่ งพวกพเนจรหมอนหมิ่นเท่ำนั้น ไม่มีควำมหมำยอะไรเลย แต่จำก
กำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดีของท่ำนเซอร์ ซี . เลียนนำร์ ด วูลลีย ์ โดยกำรขุดหำโบรำณคดีวตั ถุที่เมืองอุระ
ในแคว้น คำลดิส์ ได้พบหลักฐำนหลำยอย่ำง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำควำมคิดของนักวิพำกษ์วจิ ำรณ์พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์เหล่ำนั้นผิดข้อเท็จจริ งอย่ำงมำกมำย
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จำกกำรค้นพบครั้งนี้ทำให้เรำได้ทรำบว่ำ เมืองอุระในสมัยของท่ำนอับรำฮัมนั้น มีควำม
เจริ ญรุ่ งเรื องมำกบ้ำนเมืองสร้ำงขึ้นอย่ำงทันสมัย นอกจำกนั้นยังมีกำรจำรึ กตัวหนังสื อไว้ในแผ่นดิน
เหนียว ซึ่ งใช้แทนสมุดแผ่นดินเหนียวเหล่ำนี้ บำงแผ่นก็เป็ นเสมือนใบเสร็ จรับเงินในกำรค้ำขำย บำง
แผ่นก็เป็ นบทเพลงสดุดีสำหรับใช้ในพระวิหำร บำงแผ่นก็เป็ นตำรำคณิ ตศำสตร์ มีสูตรคำนวณถึงขั้น
ถอดรำกที่สองและที่สำม ตลอดจนโจทย์เลขอย่ำงง่ำย ๆ และในห้องเก็บของในวิหำรแห่งหนึ่งที่ขดุ
ค้นพบ ปรำกฏว่ำ มีบญั ชี ระบุรำยชื่อสิ่ งของต่ำง ๆ นำนัปกำร เช่น แกะ เนยแข็ง ขนแกะ แร่ ทองแดง
น้ ำมันหล่อลื่น (สำหรับใช้กบั บำนพับ) นอกจำกนั้น ก็มีบญั ชีจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงที่เป็ นหญิง
ระเบียบกำรทำงำนเหล่ำนี้ลว้ นแต่เป็ นวิธีกำรที่ทนั สมัยมำก
ดังนั้น จึงเป็ นที่ปรำกฏอย่ำงชัดแจ้งว่ำ อับรำฮัมถือกำเนิ ดมำในชุมชนที่มีอำรยธรรมอันสู งส่ ง
และมีสติปัญญำเป็ นเลิศ และกำรที่ท่ำนเชื่อพระเจ้ำจนยอมสละบ้ำนเมืองไปสู่ ดินแดนที่ท่ำนไม่รู้จกั มำ
ก่อน จึงออกจะมีควำมสำคัญสำหรับท่ำนมำกทีเดียว
อำจมีปัญหำว่ำ จะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ สภำพเมืองอุระที่คน้ พบนั้นอยูใ่ นสมัยใด? (อำจจะไม่ใช่สมัย
ของอับรำฮัมก็ได้) ต่อปั ญหำนี้ขอตอบว่ำ ในสมัยโบรำณนั้น เมื่อบ้ำนเมืองถล่ม หรื อยุบไปตำมกำลสมัย
ก็จะมีกำรสร้ำงขึ้นใหม่ทบั บนสถำนที่เดิม และมักจะสร้ำงให้มีขนำดเท่ำเดิม ไม่นิยมเคลื่อนย้ำยไปสร้ำง
ณ ทำเลใหม่ ฉะนั้น ชั้นล่ำงสุ ดจึงเป็ นเมืองเก่ำแก่ที่สุด กำลเวลำย่อมทำให้ควำมนิยมของผูค้ นผิดกันไป
ดังนั้นเครื่ องใช้ไม้สอยในแต่ละยุคย่อมผิดกันไป อนึ่งแต่ละเมืองย่อมมีกำรค้ำขำยติดต่อกัน ดังนั้นอำจ
พบเครื่ องใช้ไม้สอยแบบเดียวกันหรื อมีลกั ษณะในยุคเดียวกัน ฉะนั้นถ้ำเมืองใดเมืองหนึ่งทำหลักฐำน
บันทึกไว้วำ่ อยูใ่ นสมัยใด แม้เรำจะพบข้ำวของเครื่ องใช้เช่นเดียวกันนั้นในเมืองอื่น ซึ่งมิได้มีหลักฐำน
บันทึกไว้ เรำก็ยอ่ มจะคำนวณหำอำยุของสิ่ งของหรื อวัตถุน้ นั ๆ ได้เช่นเดียวกัน ในสมัยก่อนนั้นกษัตริ ย ์
ส่ วนมำก มักจะสลักพระนำมไว้ที่บำนพับประตูวิหำร และบำงทีก็สลักชื่อเทพเจ้ำที่ตนเคำรพไว้ดว้ ย
นอกจำกนั้นใต้พ้นื พระรำชวังและตำมกำแพงโบสถ์วหิ ำรต่ำง ๆ ก็มกั จะมีศิลำจำรึ กชื่อผูส้ ร้ำงไว้ดว้ ย เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ อุโมงค์ ฝังพระศพของกษัตริ ยต์ ่ำง ๆ ก็คน้ พบโดยวิธีน้ ี จำกหลักฐำนรำยชื่อของกษัตริ ย ์
เหล่ำนั้น ซึ่ งจำรึ กไว้โดยอำลักษณ์ชำวซูเมอร์ เมื่อสมัยก่อนคริ สตศักรำช 2,000 ปี หลักฐำนเช่นนี้บ่งถึง
ลำดับและระยะเวลำปกครองบ้ำนเมืองของกษัตริ ยแ์ ต่ละองค์ ถัดจำกเมืองอุระไปไม่กี่กิโลเมตร นัก
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โบรำณคดีได้คน้ พบศิลำฤกษ์ ซึ่งกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งในรำชวงศ์แรกที่ครองเมืองอุระเป็ นผูว้ ำง อำลักษณ์ ผู้
จำรึ กได้บรรยำยได้ในศิลำแผ่นนั้นว่ำ เป็ นรำชวงศ์ที่สำมหลังจำกยุคน้ ำท่วมในสมัยโนอำห์ ดูเหมือนว่ำ
กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีครองรำชบัลลังก์อยูใ่ นสมัย 3,100 ปี ก่อนคริ สตศักรำชหรื อนัยหนึ่งก่อนสมัยอับรำฮัม กว่ำ
1,000 ปี 
กำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดี ได้คน้ พบหลักฐำนต่ำง ๆ ในอันที่จะใช้ศึกษำถึงเรื่ องรำวกษัตริ ยต์ ่ำง
ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พวกนักวิจำรณ์พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ต้ งั ข้อสงสัยไว้วำ่ ประวัติศำสตร์
เกี่ยวกับกษัตริ ยด์ งั กล่ำวคลำดเคลื่อนหรื อไม่เป็ นควำมจริ ง เป็ นต้นว่ำควำมเจริ ญรุ่ งเรื องของกษัตริ ยซ์ ำ
โลมอน และกำรที่กษัตริ ยซ์ ำโลมอนมีกองทัพเรื อ (1 พงศำวดำรกษัตริ ย ์ 9:26) ทั้งนี้เพรำะพวกเขำเห็นว่ำ
สภำพภูมิศำสตร์ ชำยฝั่งทะเลปำเลสไตน์ ไม่มีท่ำเรื อที่ดี หรื อสภำพที่ดีพอที่จะเป็ นฐำนทัพเรื อเลย
นอกจำกนั้นพวกเขำไม่เชื่ อว่ำ กษัตริ ยซ์ ำโลมอนจะมีกองทัพและรถรบมำกมำย ตำมที่พระคริ สตธรรม
คัมภีร์กล่ำวไว้ (10:26) ตลอดจนไม่เชื่อว่ำกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี จะมีโครงกำรสร้ำงปูชนียสถำน ป้ อมค่ำยเมือง
ต่ำง ๆ เช่น กรุ งเยรู ซำเล็ม เมืองฮำโซร เมืองเกเซอร์ และเมืองมะกิโด ตำมที่ปรำกฏในพระธรรม 1
พงศำวดำรกษัตริ ย ์ 9:15 แต่กำรขุดค้นทำงโบรำณคดีซ่ ึ งได้กระทำที่เมืองมะกิโด ได้พบรำยละเอียดหลำย
อย่ำง ซึ่ งให้ควำมสว่ำงเกี่ยวกับกองทัพม้ำของกษัตริ ยซ์ ำโลมอน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คอกม้ำของกษัตริ ย ์
องค์น้ ี ซึ่ งปรำกฏตำมรำยงำนขุดค้นว่ำ
“จำกประตูเมือง มะกิโด มีทำงเดินขนำดกว้ำงขวำงตัดตรงไปสู่ คอกม้ำต่ำง ๆ ของกษัตริ ยซ์ ำ
โลมอน สำหรับคอกม้ำทำงทิศใต้น้ นั มีอำณำเขตโดยรอบประมำณ 63×82 เมตร แบ่งออกเป็ นห้ำคอก
ย่อย ๆ อยูใ่ นแนวเดียวกัน หันหน้ำไปสู่ ทิศเหนื อ และเชื่อมติดกับลำนฝึ กม้ำ ซึ่ งมีขนำดกว้ำงยำว
ประมำณ 54×54 เมตร ล้อมรอบลำนฝึ กม้ำนี้มีกำแพงก่อนไว้อย่ำงหนำแน่น เพื่อป้ องกันมิให้ลมพัดเอำ
ทรำยบนผิวดินไปที่อื่นเสี ยหมด กำแพงที่วำ่ นี้บำงแห่งหนำถึง หนึ่งเมตร ใกล้ ๆ ใจกลำงลำนนี้มีแอ่งน้ ำ
ก่อด้วยอิฐ เข้ำใจว่ำคงเป็ นที่เก็บน้ ำไว้ให้มำ้ ดื่ม แอ่งน้ ำนี้สำมำรถเก็บน้ ำไว้ได้ประมำณ 2,775 แกลลอน
หรื อประมำณ 13,000 ลิตร นอกจำกคอกม้ำดังกล่ำวแล้ว ยังพบโรงเรื อนอีกสองห้องติดกัน สันนิษฐำน
ว่ำ คงจะเป็ นโรงเก็บรถศึกหรื อรถพระที่นงั่ ”
“คอกม้ำย่อย ๆ แต่ละคอก มีทำงเข้ำตรงกึ่งกลำงกว้ำงประมำณ 3 เมตร พื้นลำดด้วยปูน แบ่ง
พื้นที่ของคอกม้ำออกเป็ นสองด้ำน แต่ละด้ำนยำวประมำณ 23:5 เมตร ริ มทำงเดินแต่ละข้ำงมีเสำหินและ
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รำงหญ้ำซึ่ งทำด้วยหิ นสลับกันเป็ นรั้วกั้น พื้นที่แต่ละด้ำนเลี้ยงม้ำได้ 15 ตัว แต่ละคอกเลี้ยงได้ 30 ตัว
ร่ วมทั้งหมดคอกม้ำทำงทิศใต้น้ ี เลี้ยงได้ 150 ตัว”
สำหรับเรื่ องกำรถลุงแร่ ของกษัตริ ยซ์ ำโลมอน ตำมที่กล่ำวไว้ในพระธรรมพงศำวดำรกษัตริ ย ์
ฉบับสองนั้น จำกกำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดีที่เมืองเอ็ศโยนฆำเบร ก็ได้มีกำรค้นพบที่น่ำตื่นเต้นที่สุด
อย่ำงหนึ่ง คือ ได้พบเตำถลุงแร่ ดร.เนลสัน กลิ๊ค ได้กล่ำวว่ำ “เป็ นเตำหลอมและถลุงแร่ ในสมัยโบรำณ ที่
ใหญ่และดีที่สุดเท่ำที่ขดุ พบในแถบตะวันออกใกล้ เตำถลุงแร่ น้ ีมีระบบเชื้อเพลิงและระบบถ่ำยเทอำกำศ
ที่ดีสลับซับซ้อนและทันสมัยดีเยีย่ ม” มีกำรนำเอำพลังงำนธรรมชำติจำกกระแสลมอันรุ นแรงที่พดั
ผ่ำนเขตอำระบำทำงเหนื อ ไปใช้ประโยชน์ในกำรทำสู บลมในกำรถลุงแร่ โรงงำนถลุงแร่ ในเมืองเอ็ศ
โยนฆำเบรนี้ ได้รับแร่ ซ่ ึ งผ่ำนกรรมวิธีมำชั้นหนึ่งแล้วจำกโรงงำนย่อย ๆ ตำมรำยทำงในเขตอำรบำทำง
ใต้ (ตำมหุบเขำจำกตอนใต้ของทะเลตำยไปสู่ ทะเลแดง) ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรทำเหมืองแร่ ต่ำง ๆ ในเขตอำ
ระบำนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นผลงำนกำรค้นคว้ำของ ดร. เนลสัน กลิ๊ค ตัวอย่ำงเช่นท่ำนได้ขดุ ค้นที่เมืองเคียเก๊ท
ฮำฮำซ (เป็ นภำษำอำหรับหมำยถึงทองแดงที่ผกุ ร่ อน) ซึ่ งอยูท่ ำงตอนใต้ของทะเลตำย ประมำณ 33.6
กิโลเมตร พบว่ำกำรทำเหมืองแร่ ทำเฉพำะที่ผวิ ดินเท่ำนั้น และแร่ ที่ขดุ ได้ผำ่ นกรรมวิธีข้ นั แรกที่นี่
เสี ยก่อน จึงจะส่ งไปสู่ ที่อื่น
ทำเลของเหมืองนี้ “มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ำวำงตัวอยูใ่ นแนวเหนือใต้ และมีเทือกเขำ
หิ นทรำยเป็ นรู ปพระจันทร์ เสี้ ยวล้อมอยูโ่ ดยรอบ ทำงด้ำนตะวันออกของเหมืองมีลำธำรไหลผ่ำน ลำธำร
สำยนี้ในฤดูแล้งไม่มีน้ ำ ปริ มณฑลระหว่ำงทิวเขำด้ำนตะวันตกจนถึงด้ำนใต้ถูกตีวงโค้งล้อมด้วยลำธำร
จำกทิศเหนื อผ่ำนไปตำมแนวตะวันออกสู่ ทิศใต้ ดังกล่ำวนี้ มีพ้นื ที่รำบ ณ ที่นนั่ นักค้นคว้ำได้พบซำก
ผนังตึก อำคำรต่ำง ๆ ที่ทำงำนของเหมืองแร่ ตลอดจนเตำถลุงแร่ และเศษแร่ กองมหึ มำเตำถลุงแร่ เท่ำที่
พบในเหมืองแห่งนี้มีสองเตำ ยังอยูใ่ นสภำพที่ดีพอสมควร เตำหนึ่งมีลกั ษณะสี่ เหลี่ยมจตุรัสอีกเตำหนึ่งมี
ลักษณะเป็ นวงกลม สำหรับเตำสี่ เหลี่ยมนั้นกว้ำงยำวด้ำนละ 2.7 เมตร มีสองชั้นซับซ้อนกันอยู”่ 
มีศิลำจำรึ กที่น่ำสนใจหลักหนึ่ง หลงเหลืออยู่ ศิลำจำรึ กนี้ สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นกำรรำลึกถึง
เหตุกำรณ์สำคัญตอนหนึ่งในสมัยอำณำจักรโมอำบ ซึ่ งเท่ำนที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั
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กล่ำวถึงเหตุกำรณ์สำคัญ ๆ ของอำณำจักรนี้ไม่กี่ครั้งนัก ศิลำจำรึ กนี้กล่ำวถึงประวัติศำสตร์ เมื่อครั้ง
กษัตริ ยเ์ มซำพยำยำมปลดปล่อยแว่นแคว้นโมอำบ ให้พน้ จำกกำรตกเป็ นเมืองขึ้นของแคว้นอิสรำเอล
หลังจำกที่กษัตริ ยอ์ ำฮำซสิ้ นพระชนม์แล้ว โดยไม่ยอมส่ งแกะและลูกแกะเป็ นเครื่ องส่ วยบรรณำกำรแก่
แคว้นอิสรำเอล และผูท้ ี่อำนำจเหนื อตนอีกต่อไป กษัตริ ยย์ ะโฮรำม โอรสของกษัตริ ยอ์ ำฮำซ ซึ่งครอง
บัลลังก์สืบต่อมำ พร้อมด้วยพันธมิตร คือกษัตริ ยย์ ะโฮซำฟำดแห่งแคว้นยูดำ และกษัตริ ยแ์ ห่งแคว้นเอ
โดม จึงกรี ธำทัพไม่โจมตี กองทัพของฝ่ ำยโมอำบถูกตีแตก และตกอยูใ่ นที่ลอ้ ม เมื่ออยูใ่ นภำวะคับขัน
สุ ดที่จะแก้ไขได้ดว้ ยประกำรใดอื่น กษัตริ ยเ์ มซำแห่งแคว้นโมอำลจึงจำต้องยอมฆ่ำโอรสหัวปี ผูเ้ ป็ น
มงกุฎรำชกุมำรของตน เป็ นบัตรพลีสังเวยบวงสรวงแก่เคโมส เทพเจ้ำตำมควำมเชื่ อถือของชำวโมอำบ
เหตุกำรณ์ต่อไปจะเป็ นอย่ำงไร พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้กล่ำวรำยละเอียดไว้ นอกจำกจะสรุ ปสั้น ๆ ว่ำ
กษัตริ ยแ์ ห่งแคว้นทั้งสำมยกทัพกลับไป
ใน ค.ศ. 1868 ชำวเยอรมันคนหนึ่งชื่อ ไคลน์ ได้พบศิลำจำรึ กโบรำณนี้ที่เมืองดินโมนในแคว้น
โมอำบแต่ระหว่ำงที่เขำกลับไปยังยุโรปเพื่อรวบรวมเงินมำซื้ อหำเอำไว้ ชำวอำหรับผูค้ รอบครองศิลำ
จำรึ กได้เกิดควำมคิดที่จะขำยให้ได้เงินจำนวนมหำศำล จึงนำเอำศิลำจำรึ กดังกล่ำวไปเผำไฟให้ร้อนจัด
แล้วเอำน้ ำเย็นเทรำดลงไปโดยหวังที่จะให้มนั แตกออกเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จะได้ประมูลขำยเป็ นชิ้น ๆ
ไป ศิลำจำรึ กนี้ได้แตกเป็ นเสี่ ยงกระจัดกระจำยกัน แต่นบั ว่ำยังโชคดีที่ก่อนหน้ำนั้น ได้มีกำรทำแบบลอก
เอำลวดลำยร่ องรอยอักขระเหล่ำนั้นไว้แล้ว จึงอยูใ่ นวิสัยที่เอำมำปะติดปะต่อประกอบเข้ำเป็ นรู ปเดิมได้
และอ่ำนเนื้ อหำได้ดี ปั จจุบนั ศิลำจำรึ กนี้อยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์สถำนในพระรำชวังกรุ งปำรี ส ประเทศฝรั่งเศล
อักขระที่จำรึ กไว้ที่ศิลำดังกล่ำว เป็ นภำษำโฟนิ เซี ยนยุคแรก ๆ กล่ำวถึงประวัติวำ่ กษัตริ ยเ์ มซำ
แห่งแคว้นโมอำบเป็ นผูส้ ร้ำงจำรึ กนี้ข้ ึน เพื่อเป็ นหลักฐำนให้รู้ถึงเหตุกำรณ์ที่พระองค์ทรงปลดปล่อย
แว่นแคว้นโมอำบให้พน้ จำกกำรตกเป็ นเมืองขึ้นของแคว้นอิสรำเอล โดยควำมสนับสนุนของเทพเจ้ำ
โคเมส จนประสบควำมสำเร็ จในที่สุด ศิลำจำรึ กนี้ได้กล่ำวถึงสถำนที่ต่ำง ๆ ในพระคริ นตธรรมคัมภีร์
หลำยแห่ง รวมทั้งได้กล่ำวถึงพระเจ้ำแห่งชำวอิสรำเอลด้วย แต่ใช้คำว่ำ “ยาเวห์ ” (เยโฮวำห์)
กำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดี และกำรค้นพบหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับพระคริ สตธรรมใหม่
แตกต่ำงไปจำกกำรค้นพบหลักฐำนเกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมมำก
เพรำะมิได้มุ่งขุดค้นเพื่อหำซำกเมือง
โบรำณหรื อศิลำจำรึ กเป็ นหลัก หำกแต่มุ่งที่เอกสำรซึ่ งจำรึ กไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นสำคัญ
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เอกสำรเหล่ำนี้ อำจเป็ นสิ่ งตีพิมพ์ ศิลำจำรึ กถำวรวัตถุ อำจเป็ นเอกสำรที่จำรึ กไว้บนกระดำษสำ
เป็ นต้นว่ำ เอกสำรทำงวิชำกำร หรื อบัญชีจ่ำยตลำดที่พบใต้พ้นื ทรำยในประเทศอียปี ต์ หรื ออำจเป็ น
บันทึกส่ วนตัวหรื อข้อควำมที่สลักไว้บนเครื่ องปั้ นดินเผำต่ำง ๆ หรื ออำจเป็ นภำพข้อควำมบนเหรี ยญต่ำง
ๆ หรื ออำจเป็ นหนังสื อประมวลพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ของคริ สตจักรหนึ่ง
คริ สตจักรใด เช่นพระคัมภีร์ที่บนั ทึกไว้บนกระดำษสำ ที่เรี ยกกันว่ำ “เชสเตอร์ ปิ ทตี้ ปิ บลิคอล” หรื อ
อำจเป็ นหนังสื อ หรื อโบรำณวัตถุจำกห้องสมุดของพวกนักกำรศำสนำในสมัยโบรำณ เช่นพระคัมภีร์
ม้วนซึ่ งค้นพบที่ถ้ ำคัมรำนแถบทะเลตำยในประเทศอิสรำเอลก็ได้ ไม่วำ่ หลักฐำนเอกสำรทำงโบรำณคดี
ดังกล่ำวจะอยูใ่ นรู ปใด หรื อมีลกั ษณะอย่ำงไรก็ตำม ก็มีควำมสำคัญและเป็ นแนวทำงในกำรค้นคว้ำพระ
คริ สตธรรมใหม่ได้ดีไม่นอ้ ยไปกว่ำ หลักฐำนต่ำง ๆ ที่จำรึ กไว้ดว้ ยอักษรภำพ1” เท่ำที่คน้ พบในกำร
ค้นคว้ำเกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมแต่อย่ำงใด
หนังสื อที่จำรึ กไว้บนกระดำษพะไพรัส หรื อกระดำษสำนี้ ช่วยให้เรำได้รับควำมรู ้มำก ทำให้รู้
ว่ำรำษฎรโดยทัว่ ไปยุคนั้น ใช้กระดำษพะไพรัสเขียนจดหมำย ทำบัญชีกำรค้ำ ฯลฯ เป็ นพื้น แม้
ตัวหนังสื อที่จำรึ กไว้ตำมเครื่ องปั้ นดินเผำ ก็ได้ให้ควำมรู ้แก่เรำไม่นอ้ ย เศษเครื่ องปั้ นดินเผำเหล่ำนี้เรี ยก
กันว่ำ “ออสตรำก้ำ” สำหรับบันทึกเรื่ องปลีกย่อยต่ำง ๆ เครื่ องปั้ นดินเผำที่มีค่ำยิง่ ชิ้นหนึ่งค้นพบในกอง
ขยะ หลักฐำนชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำที่คนในสมัยนั้นใช้ในชีวติ ประจำวัน
กับภำษำกรี กที่ใช้เขียนพระคริ สตธรรมใหม่เป็ นกำรแก้ควำมเข้ำใจที่เคยหลงผิดเป็ นเวลำนำนว่ำภำษำ
กรี กที่ใช้เขียนวรรณคดีอมตะต่ำง ๆ เป็ นภำษำกรี กที่ใช้เขียนพระคริ สตธรรมใหม่ มีท่วงทำนองและกำร
ผันคำผิดแผกกันอย่ำงมำก ซึ่ งนักกำรศึกษำในอดีตบำงท่ำนยังก้ำวไกลไปกว่ำนั้น ถึงกับกล่ำวว่ำ ภำษำ
กรี กที่ใช้ในพระคริ สตธรรมใหม่ เป็ นภำษำของชำวสวรรค์ซ่ ึ งพระเจ้ำประสำทให้มนุ ษย์เพื่อเขียนพระ
คริ สตธรรมโดยเฉพำะแต่จำกภำษำหนังสื อที่จำรึ กไว้บนกระดำษพะไพรัสตำมที่คน้ พบดังกล่ำว เป็ น
หลักฐำนยืนยันเป็ นอย่ำงดีวำ่ ภำษำกรี กที่ใช้บนั ทึกพระคริ สตธรรมใหม่ มีส่วนคล้ำยคลึงกับภำษำกรี กที่
ใช้กนั ในสมัยนั้นมำก
ในปี 1931 มีกำรค้นพบเอกสำรพะไพรัส ในลักษณะประมวลคำสอนเกี่ยวกับพระธรรมต่ำง ๆ
ในพระคริ สตธรรมใหม่ ซึ่ งเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่ำ พระคัมภีร์ฉบับ “เชสเตอร์ บิตตี้” เอฟ. เอฟ. บรู ซ

1



ตัวอักษรที่ประดิษฐ์ข้ ึนตำมลักษณะของภำพ หรื อสิ่ งของที่ตอ้ งกำรบรรยำย
เอฟ.เอฟ.บรู๊ ซ “โบรำณคดียนื ยันควำมจริ งในพระคัมภีร์ใหม่กำรสำแดงและพระคัมภีร์หน้ำ 320 โดย ซี .เอฟ.เฮนรี่ แกรนด์ รำปิ ดส์ 1958
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สันนิษฐำนว่ำ เอกสำรที่คน้ พบนี้ คงเป็ นชิ้นส่ วนของพระคัมภีร์ของคริ สตจักรใดคริ สตจักรหนึ่งใน
ประเทศอียปิ ต์ เอกสำรเหล่ำนี้มีท้ งั หมด 11 ตอน สำมตอนในจำนวนนี้เป็ นเนื้ อหำในพระคริ สตธรรม
ใหม่เกือบทั้งเล่ม กล่ำวคือ ตอนหนึ่ง บันทึกเนื้ อหำพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มกับพระธรรมกิจกำร ตอนที่สอง
บันทึกจดหมำยฝำกของอัครสำวกยอห์น 9 ฉบับ กับพระธรรมฮีบรู และตอนที่สำมบันทึกข้อควำมใน
พระธรรมวิวรณ์ท้ งั เล่ม พระคัมภีร์ท้ งั สำมตอนดังกล่ำวนี้ เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 3 ตอนที่สอง ซึ่ งว่ำด้วย
จดหมำยฝำกของอัครสำวกเปำโล จัดว่ำเป็ นตอนที่เก่ำแก่ที่สุด เขียนขึ้นในต้นศตวรรษที่ 3 แม้วำ่ เอกสำร
เหล่ำนี้จะอยูใ่ นสภำพชำรุ ดทรุ ดโทรมแต่ก็เป็ นหลักฐำนสำคัญต่อกำรค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรบันทึกพระ
คริ สตธรรใหม่ในยุคต้น ๆ และมีคุณค่ำอย่ำงยิง่ ต่อกำรพิสูจน์อกั ขระแบบ “ซีซำเรี ยน” หลักฐำนเหล่ำนี้
แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรค้นพบพระคัมภีร์มว้ นที่จำรึ กบนกระดำษพะไพรัส
ศิลำจำรึ กเป็ นหลักฐำนอันล้ ำค่ำอีกด้ำนหนึ่งที่ให้ควำมรู ้ในด้ำนประวัติศำสตร์ พระคัมภีร์แก่เรำ
เป็ นต้นว่ำ พระบรมรำชโองกำรของกษัตริ ยเ์ กลำดิอสั ซึ่ งจำรึ กไว้ที่เสำหิ นเมือง เดลฟี ในตอนกลำงของ
ประเทศกรี ก เอฟ.เอฟ.บรู ซ กล่ำวว่ำ “พระบรมรำชโองกำรนี้ ประกำศใช้บงั คับระหว่ำง 7 เดือน แรก
ของ ค.ศ. 52 มีขอ้ ควำมบ่งชัดว่ำ ขณะนั้น กัลลิโอยังเป็ นผูส้ ำเร็ จรำชกำรมณฑลอำคำยำอยู่ ประกอบกับ
หลักฐำนอื่น ๆ เท่ำที่คน้ พบซึ่ งชี้ชดั ว่ำ กัลลิโอปกครองมณฑลนี้เพียวปี เดียวเท่ำนั้น อนึ่งกำรเข้ำรับ
ตำแหน่งผูส้ ำเร็ จรำชกำรนั้น เข้ำรับตำแหน่งในต้นเดือนกรกฎำคม ฉะนั้นระยะเวลำที่กลั ลิโอปกครอง
มณฑลอำคำยำ จึงคำบเกี่ยวกับช่วงเวลำที่อคั รสำวกเปำโลทำงำนอยูท่ ี่เมืองโคริ นธ์ในมณฑลนี้ ซึ่ งมี
ระยะเวลำหนึ่งปี หกเดือน (กิจกำร 18:11,12) ดังนั้น อักษรที่จำรึ กไว้ที่เสำหิ นของกษัตริ ยเ์ กลำดิอสั จึง
ทำให้เรำรู ้ถึงระยะเวลำและลำดับกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำของอำจำรย์เปำโลได้อย่ำงแน่นอน
และชัดเจนยิง่ ขึ้นกว่ำเดิม”
ลูกำได้อำ้ งถึงตัวบุคคลและสถำนที่ต่ำง ๆ ได้อย่ำงชัดแจ้ง ฉะนั้นบันทึกของท่ำนจึงเป็ นบรรทัด
ฐำนในกำรอ้ำงอิงข้อมูลดังกล่ำวมำกยิง่ กว่ำพระธรรมเล่มใด ๆ ในพระคริ สตธรรมใหม่ อีกทั้ง
รำยละเอียดต่ำง ๆ มีควำมถูกต้องแน่นอน ประเด็นต่ำง ๆ ในข้อเขียนของท่ำน ที่เคยเป็ นปั ญหำแต่กำล
ก่อน ก็ได้มีกำรค้นพบหลักฐำนใหม่ ๆ พิสูจน์ยนื ยันถึงควำมถูกต้องของท่ำนมำแล้วหลำยครั้ง บรู ซ
อธิบำยว่ำ “ข้อควำมในพระธรรมลูกำ 3:1 ซึ่ งว่ำ ลีซำเนียส เป็ นเจ้ำเมือง อำบีเลน ในยุคที่ยอห์น บัพติศมำ
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เริ่ มออกประกำศ และให้ศีลบัพติศมำแก่ประชำชนใน ค.ศ. 27 นั้น ข้อควำมนี้ เคยเป็ นที่สงสัยกันว่ำน่ำจะ
ผิดพลำด ทั้งนี้โดยตั้งข้อสังเกตว่ำ ชื่อ “ลีซำเนียส” ที่ระบุไว้ในพระธรรมเล่มนี้ จำกกำรสอบสวนกับ
หลักฐำนตำมประวัติศำสตร์ แล้ว น่ำจะเป็ นคนเดียวกับกษัตริ ยล์ ีซำเนียส ซึ่งถูกพระนำงคลีโอพัตรำยุยง
ให้แอนโทนี่ ปลงพระชนม์เสี ยตั้งแต่ปีที่ 36 ก่อนคริ สตศักรำชจึงไม่น่ำจะชื่ อเจ้ำเมืองซ้ ำซ้อนกันเช่นนี้อีก
แต่จำกศิลำจำรึ กซึ่ งพบพำนที่เมืองอำลิลำ ซึ่ งอยูใ่ นควำมครอบครองของเจ้ำเมืองอำบีเลน ซึ่งห่ำงจำก
เมืองดำเมเซ็ค ไปทำงทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ 30 กิโลเมตร มีขอ้ ควำมกล่ำวถึงกำรที่นิมฟำอัน ซึ่งเป็ น
ทำสที่เจ้ำเมืองลีซำเนียสปลดปล่อยให้ได้รับอิสรภำพในระหว่ำงปี ที่ 29 ก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. ที่ 14 ถวำย
เครื่ องสักกำระบูชำแด่พระเจ้ำ ซึ่ งเป็ นช่วงเวลำใกล้เคียงกันกับที่ลูกำระบุไว้”
ในปี ค.ศ. 1945 ได้มีกำรค้นพบหลักฐำนซึ่ งสำมำรถสนับสนุนข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ ดังกล่ำวได้
อย่ำงใกล้เคียง กล่ำวคือ เอลียำซัส แอล.ซูเคลนิค ได้คน้ พบที่เก็บกระดูกในสุ สำนใต้ดินแห่งหนึ่ง ณ ชำน
เมืองทำลพิโอธ ใกล้ ๆ กับกรุ งเยรู ซำเล็ม เชื่อกันว่ำ สุ สำนนี้อยูใ่ นสมัยก่อนคริ สตศักรำชที่ 50 ในกรณี
นี้บรู ซให้ควำมเห็น “อำจเป็ นไปได้วำ่ เป็ นกระดูกของคริ สตชนชำวกรุ งเยรู ซำเล็มที่ถูกฝังไว้ในช่วง 20
ปี แรกนับแต่เริ่ มมีคริ สเตียน”
นอกจำกนั้นเหรี ยญกษำปณ์ต่ำง ๆ ก็มีส่วนช่วยทำให้เรำได้มีพ้นื ควำมรู ้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์
ในพระคริ สตธรรมใหม่เพิม่ เติม ควำมรู ้ที่สำคัญยิง่ อย่ำงหนึ่ง ที่ช่วยในกำรลำดับประวัติศำสตร์ กำร
ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำของอำจำรย์เปำโล ให้รู้วำ่ ปี ไหนทำอะไรบ้ำงคือช่วงระยะเวลำที่ เฟสทัส
มำรับหน้ำที่ขำ้ หลวงประจำมณฑลยูดำแทน เฟลิกส์ (ดูกิจกำร 24: 27) นั้น ในตอนนี้ได้มีกำรผลิตเหรี ยญ
กษำปณ์รุ่นใหม่ของมณฑลยูดำยออกใช้ก่อนเดือนตุลำคม ค.ศ. 59 ซึ่ งตรงกับปี ที่ 5 แห่งรัชกำลของ
กษัตริ ยเ์ นโร กำรผลิตเหรี ยญกษำปณ์รุ่นใหม่ของมณฑลยูดำนี้ อำจบ่งชี้ถึงกำรเริ่ มต้นกำรปกครองของ
เฟสตัส ข้ำหลวงคนใหม่ก็ได้
สถำนที่สำคัญบำงแห่งที่ขดุ ค้นพบ ก็ได้มีกำรพิสูจน์ยนื ยันเป็ นที่แน่ชดั แล้วว่ำ เป็ นสถำนที่ตรง
ตำมที่มีบนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่ในบำงกรณี ไม่อำจกำหนดตำแหน่งให้แน่นอนลงไปตำม
สภำพภูมิศำสตร์ ปัจจุบนั ได้อย่ำงชัดแจ้ง เช่น กรุ งเยรู ซำเล็มในยุคที่พระเยซูทรงดำรงพระชนม์อยูใ่ นโลก
ถูกทำลำยเมื่อ คริ สตศักรำชที่ 70 และได้สร้ำงขึ้นใหม่ในคริ สตศักรำช 135 โดยสร้ำงทับลงบนเนื้อที่เดิม
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โดยเปลี่ยนแปลงสภำพบ้ำนเมืองไปตำมควำมเหมำะสม มิได้รักษำรู ปแบบไว้ตำมลักษณะเดิม ทำให้ยำก
ที่จะกำหนดได้วำ่ สถำนที่ต่ำง ๆ ของกรุ งเยรู ซำเล็ม ตำมที่กล่ำวอ้ำงไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่ และพระธรรม
กิจกำรนั้น อยู่ ณ ตำแหน่งใดของกรุ งเยรู ซำเล็มที่สร้ำงขึ้นใหม่ นอกจำกสถำนที่บำงแห่งเช่นสถำนที่ต้ งั
พระวิหำร และสระซีโลอำม ซึ่งพระเยซูตรัสให้ชำยตำบอดไปล้ำงตำ ตำมที่บนั ทึกไว้ในพระธรรม
ยอห์น 9:11 นั้น ได้เป็ นข้อพิสูจน์รู้กนั อย่ำงชัดแจ้งแล้ว
วิชำโบรำณคดีมีส่วนช่วยให้เรำมีควำมรู ้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำง
มำกมำย ได้ทำให้เรำเข้ำใจแจ่มแจ้งในปั ญหำต่ำง ๆ หลำยอย่ำง ซึ่ งเคยเป็ นที่เคลือบแคลงสงสัยหรื อไม่
กระจ่ำงชัดมำก่อน
เรำสำมำรถเห็นพ้องด้วยกับคำกล่ำวของเซอร์ เฟรดเดอริ ค เคนยอน ที่วำ่ “สำหรับควำมคิดเห็น
ของข้ำพเจ้ำนั้น ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ผลงำนกำรค้นคว้ำทำงด้ำนนี้ มิใช่เครื่ องมือที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เป็ นจริ งหรื อเท็จ หำกแต่มีคุณค่ำในฐำนะที่เป็ นหลักฐำนที่ช่วยตีควำมหมำย หรื ออธิบำยให้
เรำมีควำมรู้มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำของพระคริ สตธรรมคัมภีร์มำกขึ้น....กำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดีช่วย
ให้เรำมีควำมรอบรู ้เกี่ยวกับภูมิหลังของพระคริ สตธรรมคัมภีร์กว้ำงขวำงลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น”
เรำเห็นพ้องกับคำพูดของ เซอร์ เฟรเดอริ ค เคนยอน ที่วำ่ สำหรับควำมคิดเห็นของข้ำพเจ้ำ ถ้ำจะ
ให้อธิ บำยควำมหมำยของวิชำโบรำณคดีอย่ำงถูกต้องและมีคุณค่ำจริ ง ๆ ก็คือ วิชำโบรำณคดีมิใช่เป็ นสิ่ ง
ใช้พิสูจน์ควำมถูกต้องของพระคัมภีร์ แต่เป็ นสิ่ งใช้สำหรับเปิ ดเผยควำมจริ งของพระคัมภีร์...สิ่ งที่ได้จำก
โบรำณคดีเมื่อนำไปใช้ในกำรศึกษำพระคัมภีร์น้ นั ก็เพื่อเพิ่มเติมควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้ดียงิ่ ขึ้น ในเรื่ องรำว
ต่ำง ๆ ของพระคัมภีร์อนั เกี่ยวกับเนื่ องกับเบื้องหลัง และประวัติควำมเป็ นมำในเหตุกำรณ์น้ นั ๆ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พระคัมภีร์เดิมแนวโน้มของควำมรู ้ที่เพิ่มขึ้นเหล่ำนี้ก็เพื่อเป็ นกำรยืนยันถึงควำม
ถูกต้องและควำมศักดิ์สิทธิ์ ของพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งขณะที่ควำมจริ งยิง่ ปรำกฏก็ยงิ่ ไม่ตอ้ งอธิ บำยกันมำก
กำรวิพำกวิจำรณ์ผดิ ๆ เพื่อโต้แย้งเหล่ำนั้นก็เป็ นอันต้องล้มไป คนธรรมดำสำมำรถอ่ำนพระคัมภีร์ของ
เขำด้วยควำมมัน่ ใจได้วำ่ พระคัมภีร์ของพระเจ้ำจะยัง่ ยืนถำวรเป็ นนิจนิรันดร์ แม้วำ่ กำรวิจยั ใด ๆ ใน
ปั จจุบนั จะกล่ำวว่ำเช่นไรก็ตำม 



เซอร์ เฟอเดอริ ค เคนยอน, “กำรค้นพบในสมัยปั จจุบนั และพระคัมภีร์” อ้ำงโดย เอ เรนเดิล ชอร์ท
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บทที่ 8 ความมหัศจรรย์ เป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นไปได้ หรือไม่ ?
คนในสมัยใหม่น้ ีมกั มควำมโน้มเอียงไปในทำงที่ไม่เชื่ อในควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ และตั้งข้อ
สงสัยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์หลำยประกำร เช่น “ท่ำนเชื่อว่ำโยนำห์ถูกปลำวำฬกลืนเข้ำไปในท้องจริ ง
ๆ เช่นนั้นหรื อ?” “ท่ำนเชื่ อว่ำพระเยซูทรงเลี้ยงคนถึง 5,000 คน ด้วยขนมปั งห้ำก้อนและปลำสอง
ตัวอย่ำงแท้จริ งเช่นนั้นหรื อ?” บุคคลเหล่ำนั้นเชื่ อว่ำเรื่ องรำวเกี่ยวกับควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ใช่เรื่ องจริ ง หำกแต่เป็ นนัยหรื อคำอุปมำอุปไมย ที่ใช้สอนในด้ำนจิตวิญญำณเท่ำนั้น
กำรที่มีผตู ้ ้ งั ปั ญหำถำมอย่ำงมำกมำยเช่นนี้ จึงเป็ นกำรสำคัญอย่ำงยิง่ ที่จะพิจำรณำถึงรำกฐำน
ของปั ญหำนั้นมำกกว่ำที่จะพิจำรณำกันอย่ำงผิวเผิน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เกี่ยวกับเรื่ องควำมมหัศจรรย์ต่ำง
ๆ ประเด็นที่เขำถำมมำนั้น เน้นหนักในหลักเกณฑ์โดยทัว่ ๆ ไปว่ำ “สิ่ งที่อยูน่ อกเหนื อธรรมชำติ
เหล่ำนั้นเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้หรื อไม่?” มิใช่มุ่งไปที่เหตุกำรณ์หนึ่งเหตุกำรณ์ใดโดยเฉพำะ ฉะนั้นกำรที่
เพียงแต่ยนื ยันว่ำ ควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ ที่ผสู ้ งสัยถำมมำนั้นเป็ นเรื่ องจริ ง จึงไม่เป็ นกำรเพียงพอที่จะขจัด
ข้อสงสัยของเขำ
ผูท้ ี่มีปัญหำสงสัยเกี่ยวกับควำมมหัศจรรย์เหล่ำนี้ มักมีควำมยุง่ ยำกใจเช่นเดียวกับกำรที่จะปั กใจ
เชื่อในคำพยำกรณ์นนั่ เอง แต่แท้จริ งแล้วควำมสงสัยเหล่ำนี้มิได้เกิดจำกควำมคลำดเคลื่อนหรื อควำม
แน่นอนของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกแนวควำมคิดที่เขำมีต่อจำกพระเจ้ำต่ำงหำก กล่ำว
โดยสรุ ป ปั ญหำที่แท้จริ งมิได้อยูท่ ี่วำ่ สิ่ งมหัศจรรย์มีจริ งหรื อไม่ หรื อคำพยำกรณ์เกิดขึ้นสมจริ งหรื อไม่
หำกแต่อยูท่ ี่ควำมคิดเห็นของเรำที่มีต่อพระเจ้ำเป็ นสำคัญ เพรำะกำรที่เรำเชื่ อว่ำพระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่
นั้น เป็ นกำรรวมควำมหมำยเอำไว้หมดแล้ว ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไรอีก เพรำะคำว่ำ “พระเจ้ า” นั้น
หมำยถึงผูม้ ีอำนำจสู งสุ ดแล้ว เว้นแต่วำ่ จะไม่มีพระเจ้ำเช่นนี้เท่ำนั้น ควำมมหัศจรรย์ท้ งั หลำย จึงจะเป็ น
สิ่ งที่เหลือเชื่อ
ปั ญหำนี้ได้สร้ำงควำมประทับใจให้แก่ขำ้ พเจ้ำมำก กล่ำวคือ วันหนึ่งขณะที่ขำ้ พเจ้ำกำลัง
สนทนำถึงควำมเป็ นพระเจ้ำของพระคริ สต์ กับศำสตรำจำรย์ชำวญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นเพื่อนของข้ำพเจ้ำ ตอน
หนึ่งเพื่อนชำวญี่ปุ่นของข้ำพเจ้ำกล่ำวว่ำ “เป็ นการยากยิง่ ที่จะเชื่ อได้ ว่า มนุษย์ กลายเป็ นพระเจ้ า”
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงควำมรู ้สึกของเขำ จึงตอบว่ำ “ผมก็คิดเช่นเดียวกับคุณเหมือนกัน แต่ผมเชื่ อ
อย่ำงเต็มที่วำ่ การทีพ่ ระเจ้ าจะมารับสภาพเป็ นมนุษย์ น้ ัน เป็ นสิ่ งทีเ่ ป็ นไปได้ ” คำตอบของข้ำพเจ้ำทำให้
เขำเห็นถึงควำมแตกต่ำงของประเด็นของกำรสนทนำในทันทีน้ นั เอง และหลังจำกนั้นไม่นำนนักเขำก็
เชื่อและเป็ นคริ สตชน
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ดังนั้นปั ญหำสำคัญจึงอยูท่ ี่วำ่ พระเจ้ำทรงฤทธำนุภำพ ผูท้ รงสร้ำงจักรวำลนั้นมีจริ งหรื อไม่ หำก
ว่ำพระเจ้ำเช่นนี้มีจริ ง เรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ท้ งั หลำย ก็ไม่มีปัญหำอะไรเลย เพรำะ
พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้ำงธรรมชำติและกฏเกณฑ์ธรรมชำติ ข้อเท็จจริ งนี้เป็ นปั จจัยขั้นมูลฐำนที่สำคัญยิง่
ซึ่งเรำต้องรำลึกอยูเ่ สมอ ในเวลำที่อภิปรำยถึงกำรอัศจรรย์ต่ำง ๆ ส่ วนปั ญหำที่วำ่ เรำรู ้ได้อย่ำงไรว่ำพระ
เจ้ำมีจริ งนั้น ได้อธิ บำยมำแล้วในบทที่สอง
เดวิด ฮิวม์ และคนอื่น ๆ อีกหลำยคนให้คำจำกัดควำมเรื่ องควำมมหัศจรรย์ในทำนองว่ำ เป็ น
กำรฝื นธรรมชำติ กำรยึดถือตำมทัศนะนี้เท่ำกับเป็ นกำรยกเอำกฏธรรมชำติข้ ึนเป็ นพระเจ้ำ และลดอำนำจ
ของพระเจ้ำลงให้อยูภ่ ำยใต้กฏเกณฑ์ของธรรมชำติ ซึ่ งเป็ นกำรจำกัดมิให้พระเจ้ำเป็ นพระเจ้ำได้
ในยุควิทยำศำสตร์ ปั จจุบนั นี้ มีควำมโน้มเอียงไปในทำงที่ทำให้วทิ ยำศำสตร์ และกฏเกณฑ์แห่ง
ธรรมชำติเป็ นสิ่ งที่มีตวั ตน
แทนที่จะสำเหนียกว่ำ
สิ่ งเหล่ำนี้เป็ นเพียงผลของกำรสังเกตควำม
เปลี่ยนแปลงของธรรมชำติเท่ำนั้น หำใช่สิ่งที่มีชีวติ อะไรไม่ กำรที่คริ สตชนเชื่ อในกฏธรรมชำติก็เพรำะ
ทุกอย่ำงย่อมเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและกันเสมอ แต่กำรที่เชื่อนี้มิได้หมำยควำมว่ำจะเป็ นกำรจำกัดหรื อ
ลดอำนำจของพระเจ้ำ ในกิจกำรทุกอย่ำงของพระองค์ เพรำะพระเจ้ำทรงอยูเ่ หนื อธรรมชำติ และไม่
ผูกมัดด้วยกฏใด ๆ ฉะนั้นจึงสำมำรถสำแดงฤทธิ์ เดชตำมพระประสงค์ของพระองค์ได้เสมอไป กฏ
ธรรมชำติเป็ นเพียงกำรบรรยำยหรื อสรุ ปข้อมูลจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเท่ำนั้น หำใช่สำเหตุที่จะ
ก่อให้เกิดสิ่ งใดหรื อเหตุกำรณ์ใด ๆ เหมือนอย่ำงที่พระเจ้ำทรงเป็ นบ่อเกิดแห่งสิ่ งทั้งปวงไม่
ขอให้เรำพิจำรณำกันสักนิดเถิดว่ำ คำว่ำ “มหัศจรรย์ ” มีขอบเขตควำมหมำยเพียงใด ในทุกวันนี้
เรำใช้คำว่ำ “มหัศจรรย์” ในควำมหมำยกว้ำง เช่นเมื่อนักเรี ยนที่วิตกว่ำจะสอบไล่ไม่ได้ เผอิญสอบได้
เขำมักจะอุทำนว่ำ “มหัศจรรย์แท้ ๆ ” หรื อเมื่อเรำสำมำรถขับรถเก่ำ ๆ ไปยังที่อยูไ่ กล ๆ ได้ เรำมักจะพูด
ว่ำ “ช่ำงมหัศจรรย์จริ งที่รถแล่นได้ไกลเช่นนี้ ” ฯลฯ เรำมักใช้คำนี้กบั เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้
คำดหมำยมำก่อน หรื อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเกินควำมคำดหมำย โดยที่มิได้หมำยถึงสิ่ งหรื อเหตุกำรณ์อนั
เป็ นพระหัตถกิจของพระเจ้ำเลย
ส่ วนในกำรอภิปรำย หรื อพิจำรณำถึงเหตุกำรณ์อนั มหัศจรรย์ต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
นั้น คำว่ำ “อัศจรรย์ ” หรื อ “มหัศจรรย์ ” ย่อมมีควำมหมำยอีกแง่หนึ่ง กล่ำวคือ ในที่น้ ี หมำยถึงกำรที่พระ
เจ้ำทรงใช้ฤทธำนุภำพของพระองค์ ทำในสิ่ งต่ำง ๆ อันแปลกหรื อเปลี่ยนแปลงไปจำกสภำพที่มนั ควร
เป็ น หรื อสภำพที่พระเจ้ำจะประสงค์ให้เป็ น
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้บนั ทึกเหตุกำรณ์อนั มหัศจรรย์ต่ำง ๆ ไว้หลำยเรื่ อง บำงเรื่ องเรำอำจ
อธิ บำยได้โดยกฏธรรมชำติ เป็ นต้นว่ำ กำรแยกน้ ำในทะเลแดง เพื่อช่วยเหลือชนชำติอิสรำเอลนั้น อำจ
อธิ บำยได้วำ่ เกิดจำกกระแสลมบริ เวณนั้นพัดจัดมำก จนกระแสน้ ำไหลย้อนทิศทำง ทำให้ดูเหมือนว่ำน้ ำ
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แยกออกเป็ นช่อง เอำละเรื่ องกำรแยกน้ ำออกเป็ นช่องทำงนี้ อำจเป็ นไปได้ แต่ขอให้คิดสักนิดเถิดว่ำ เหตุ
ใดเล่ำเหตุกำรณ์น้ ี จึงจำเพำะเกิดขึ้นในเวลำที่เหมำะเจำะอย่ำงนั้น อนึ่งกำรที่น้ ำทะเลมิได้ทำอันตรำยแก่
ชนชำติอิสรำเอล กลับไหลกลับจำเพำะช่วงตอนระหว่ำงกองทหำรอียปิ ต์ที่ไล่ติดตำมมำแต่ฝ่ำยเดียว
เช่นนี้ ย่อมเป็ นข้อพิสูจน์อย่ำงเด่นชัดว่ำ เป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน
นอกจำกนั้นยังมีอีกหลำยเหตุกำรณ์ซ่ ึ งไม่อำจอธิ บำยได้ดว้ ยกฏแห่งธรรมชำติ
เช่นกำรที่
ลำซำรัสฟื้ นขึ้นมำกจำกควำมตำย และกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นต้น เหตุกำรณ์เหล่ำนี้
ย่อมต้องมีอำนำจที่อยูน่ อกเหนือกฎธรรมชำติ ซึ่ งเรำไม่อำจหยัง่ รู ้ได้ ควำมมหัศจรรย์ในกำรรักษำโรคก็
เช่นเดียวกันนี้ ในสมัยนี้เรำมักอธิ บำยไปในทำนองที่วำ่ พระเยซูทรงรักษำโรคต่ำง ๆ เหล่ำนั้นโดยใช้
หลักจิตวิทยำ
เรำทรำบแล้วว่ำ ในปัจจุบนั นี้ มีโรคหลำยอย่ำงที่เกิดจำกควำมผิดปกติทำงด้ำนจิตใจ มำกกว่ำที่
จะเกิดแก่อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งโดยตรง
ซึ่ งถ้ำหำกสำมำรถรักษำจิตใจให้อยูใ่ นสภำพที่ปกติแล้ว
โรคภัยไข้เจ็บเหล่ำนั้นก็จะหำยไป แพทย์บำงคนกล่ำวว่ำ เกือบแปดสิ บเปอร์ เซนต์ของโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งหมดที่เกิดจำกควำมบีบคั้นของสังคมได้แก่โรคจิต
กำรที่พระเยซูทรงรักษำโรคให้แก่ประชำชนตำมที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั ก็อำจ
เป็ นไปตำมหลักจิตวิทยำนี้เช่นกัน แต่ก็มีโรคหลำยอย่ำงที่อยูน่ อกเหนื อขอบเขตนี้ เช่นกำรรักษำโรค
เรื้ อน จะเห็นได้วำ่ โรคนี้มิได้มีมูลฐำนมำจำกควำมผิดปกติของจิตใจเลย ผูท้ ี่เป็ นโรคเรื้ อนหำยโรคก็
เพรำะฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำโดยตรง นอกจำกนั้นยังมีกำรรักษำคนที่ตำบอดมำแต่กำเนิด (ดูยอห์นบท
ที่ 9) กำรที่ชำยผูน้ ้ นั ตำบอดแต่กำเนิ ด จึงเห็นได้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ โรคของเขำมิได้มีมูลฐำนมำจำกควำม
ผิดปกติของจิตใจ ฉะนั้นกำรที่ทำให้เขำสำมำรถมองเห็นสิ่ งต่ำง ๆ เช่นเดียวกับคนธรรมดำทัว่ ไปนั้น จะ
รักษำทำงจิตวิทยำได้อย่ำงไร
เรื่ องนี้เป็ นอุทธำหรณ์แสดงถึงควำมผิดพลำดของนักคิดในสมัยนี้ ซึ่ งมักจะอ้ำงกันว่ำ คนใน
สมัยโบรำณเป็ นคนโง่เขลำ หูเบำเชื่ อคนง่ำย และนับถือโชคลำงภูตผีปีศำจต่ำง ๆ มีหลำยอย่ำงที่พวกเขำ
คิดว่ำเป็ นสิ่ งมหัศจรรย ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ วชิ ำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้ทำให้รู้แล้วว่ำ เหตุกำรณ์
เหล่ำนั้น มิใช่ควำมมหัศจรรย์อะไรเลย หำกแต่เป็ นเพียงปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติซ่ ึ งคนในสมัยนั้นยังไม่
เข้ำใจ ไม่รู้เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำเรำขับเครื่ องบินไอพ่น ผ่ำนถิ่นที่อยูข่ องชำวป่ ำที่ดอ้ ยอำรยธรรม พวก
เขำอำจพำกันก้มกรำบเครื่ องบิน เพรำะเข้ำใจว่ำ เป็ นนกสี เงิน และเป็ นเทพเจ้ำแห่งท้องฟ้ ำก็ได้ พวกเขำ
อำจคิดว่ำภำพเครื่ องบินที่เขำเห็นนั้นเป็ นปรำกฏกำรณ์อนั อัศจรรย์ ซึ่ งแท้จริ งแล้ว เป็ นเพียงผลทำง
วิทยำศำสตร์ดำ้ นกำรบินเท่ำนั้น มิใช่สิ่งมหัศจรรย์อะไรเลย
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ถ้ำดูกนั อย่ำงผิวเผินแล้ว ก็จะเห็นว่ำทฤษฎีน้ ีน่ำเชื่ อถือไม่นอ้ ย แต่ถำ้ พิจำรณำกันอย่ำงถ่องแท้
แล้วจะเห็นได้วำ่ มีควำมมหัศจรรย์หลำยอย่ำงในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่มิได้เป็ นไปตำมหลักกำรนี้ ใน
กรณี ชำยตำบอดที่กล่ำวมำแล้วนั้นก็เช่นกัน เพรำะไม่เคยมีมำก่อนเลยว่ำ คนที่ตำบอดมำแต่กำเนิ ด จะ
กลับเป็ นคนตำดีได้ กฏธรรมชำติไม่อำจอธิ บำย ควำมมหัศจรรย์ในเรื่ องนี้ได้เลย แม้ในทุกวันนี้ก็ตำม ไม่
มีใครเลยที่สำมำรถใช้กฏธรรมชำติอธิ บำยเรื่ องกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ได้ ไม่มีทำงใดที่
จะหลีกเลี่ยงจำกควำมหัศจรรย์อนั อยูเ่ หนือขอบเขตธรรมชำติ ตำมที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ได้เลย
ข้อควรสังเกตที่สำคัญไม่นอ้ ย ก็คือ ควำมมหัศจรรย์ท้ งั หลำย หำได้ขดั แข้งกับกฏแห่งธรรมชำติ
แต่อย่ำงใดไม่ เพรำะถ้ำพิจำรณำกันให้ถ่องแท้แล้ว จะเห็นได้วำ่ “ควำมมหัศจรรย์ คื อเหตุการณ์ พิเศษที่
พระเจ้ าทรงกระทาขึน้ ส่ วนกฏเกณฑ์ ธรรมชาติ คือหลักเกณฑ์ ของเหตุการณ์ ทั่ว ๆ ไป ซึ่ งเป็ นพระหัตถ
กิจของพระเจ้ าเช่ นเดียวกัน”
คริ สตชนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “ควำมมหัศจรรย์” แตกต่ำงกันเป็ นสองทัศนะ ทัศนะหนึ่ง
ควำมมหัศจรรย์ท้ งั หลำย ก็อยูใ่ นขอบเขตของกฏธรรมชำติเช่นเดียวกัน แต่เป็ นกฎชั้นสู ง ซึ่ งมนุษย์ใน
ปั จจุบนั ยังไม่อำจหยัง่ รู ้ได้ ทั้งนี้เพรำะแม้วำ่ เรำจะได้พบกฏเกณฑ์ที่น่ำสนใจและเป็ นประโยชน์อย่ำง
มำกมำย มำหลำยกฏแล้วก็ตำม แต่ก็ยงั มีอีกหลำยอย่ำงที่เรำไม่ทรำบ ไม่ผดิ อะไรกับกำรยืนอยูบ่ นชำยฝั่ง
มหำสมุทรแห่งกำรเพิกเฉยละเลยนัน่ ทีเดียว ต่อเมื่อเรำรอบรู ้มำกกว่ำนี้ แล้วจึงจะรู ้วำ่ สิ่ งที่เรำคิดว่ำเป็ น
ควำมมหัศจรรย์ในปั จจุบนั แท้จริ งก็คือ กฏเกณฑ์ช้ นั สู งแห่งจักรวำลนัน่ เอง ซึ่ งเรำยังไม่อำจหยัง่ รู ้วำ่ ได้
ในเวลำนั้น
คริ สตชนกลุ่มที่ยดึ มัน่ ในทรรศนะนี้อธิ บำยว่ำ คำว่ำ “กฏ” ในควำมหมำยของวิทยำศำสตร์
สมัยใหม่หมำยถึงหลักเกณฑ์ หรื อระเบียบ ที่เหตุกำรณ์หรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนั้น
อย่ำงสม่ำเสมอเป็ นประจำ ฉะนั้นหำกจะใช้คำว่ำ “ควำมมหัศจรรย์” คือผลของกฏที่สูงกว่ำนั้น ก็จะต้อง
ใช้ในควำมหมำยที่แตกต่ำงไปจำกที่เรำใช้กนั ในปั จจุบนั
อีกทัศนะหนึ่ง มีควำมเห็นว่ำ ควำมมหัศจรรย์ท้ งั หลำย เป็ นกำรสร้ำงสรรค์ของพระเจ้ำ เป็ นกำร
กระทำด้วยฤทธำนุภำพที่สูงส่ งกว่ำกฏธรรมชำติ ซึ่ งดูเหมือนว่ำจะเป็ นทัศนะที่ถูกต้องมำกกว่ำทัศนะ
แรก
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ควำมมหัศจรรย์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เมื่อนำไปเปรี ยบกับคำสอนของกลุ่มชนที่มิได้เชื่อถือ
ในพระเจ้ำแล้ว จะเห็นได้วำ่ มิใช่สิ่งที่ไร้สำระเลย และมิได้บนั ทึกไว้อย่ำงสับสน หรื อไร้เหตุผล หำกแต่
เป็ นไปอย่ำงมีระเบียบและมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงชัดแจ้ง เรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์แบ่งออกเป็ นสำมยุค คือยุคชนชำติอิสรำเอลอพยพออกจำกประเทศอียปิ ต์ ยุคที่
สองคือยุคศำสดำพยำกรณ์เป็ นผูน้ ำของชนชำติอิสรำเอล และยุคที่สำม คือยุคพระเยซูทรงดำรงพระชนม์
ชีพอยูใ่ นโลกและคริ สตจักรสมัยเริ่ มแรก กำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ในแต่ละยุคล้วนแต่มีจุดมุ่งหมำยที่
จะสร้ำงเสริ มควำมเชื่อ โดยกำรสนับสนุนควำมจริ งแห่งพระวจนะของอันสัจธรรม และสนับสนุนควำม
จริ งอันเกี่ยวกับผูป้ ระกำศสัจธรรมนี้ หรื อมิฉะนั้นก็เพื่อสำแดงถึงควำมรักของพระเจ้ำ โดยกำรปั ดเป่ ำ
บรรเทำควำมทุกข์ของมนุษย์ พระเจ้ำมิได้ทรงกระทำกำรอัศจรรย์เพื่อควำมสำรำญพระทัย หรื อเพื่อ
ควำมเพลิดเพลินของผูอ้ ื่น ดังที่นกั เล่นกลแสดงให้ผทู ้ ี่วำ่ จ้ำงเขำดู
กำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มิได้เป็ นไปเพื่อควำมเด่น หรื อเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือหำเงินทอง หรื อแสวงอำนำจของผูใ้ ด เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงผจญมำรในถิ่นกันดำรนั้น
มำรได้พยำยำมทุกอย่ำงเพื่อให้พระองค์ทรงสำแดงฤทธำนุ ภำพ แต่พระองค์ก็ทรงปฏิเสธอย่ำงสิ้ นเชิง
อย่ำงไรก็ตำม พระเยซูได้ทรงกล่ำวอ้ำงถึง ควำมมหัจรรย์อยูเ่ สมอ อันเป็ นกำรพิสูจน์ถึงควำมจริ งแห่ง
ข่ำวประเสริ ฐของคริ สตชน ต่อคำถำมของชำวยิวที่ทูลถำมพระองค์อย่ำงตรงไปตรงมำว่ำ พระองค์คือ
พระมำซียำห์ ใช่หรื อไม่ พระองค์ทรงตอบอย่ำงชัดถ้อยชัดคำว่ำ “เรำได้บอกท่ำนทั้งหลำยแล้ว และท่ำน
มิได้เชื่อ กำรซึ่ งเรำกระทำในนำมพระบิดำของเรำ กำรนั้นเป็ นพยำนถึงเรำ” (ยอห์น 10:25) นอกจำกนั้น
พระองค์ยงั ตรัสอีกว่ำ “ถ้ำพวกเขำลังเลใจ ไม่ยอมเชื่อ ในข้อกล่ำวอ้ำงของพระองค์แล้ว พวกเขำก็ควร
เชื่อพระองค์ เพราะกิจการ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำ” (ดูยอห์น 14:11)
พระเจ้ำทรงยืนยันถึงควำมถูกต้องของพระกิตติคุณ
ที่บรรดำอัครสำวกออกไปประกำศแก่
ประชำชนด้วยกำรสำแดงนิมิต และควำมมหัศจรรย์หลำยอย่ำง
ปั ญหำที่มีผถู ้ ำมอยูเ่ สมอ ก็คือ “หำกว่ำพระเจ้ำทรงสำแดงควำมมหัศจรรย์ในสมัยนั้นจริ ง ตำมที่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้ เหตุใดเล่ำในปั จจุบนั นี้ พระองค์จึงไม่ทรงสำแดงควำมมหัศจรรย์เช่นนั้น
อีก ต่อเมื่อข้ำพเจ้ำได้เห็นควำมมหัศจรรย์ดว้ ยตำของข้ำพเจ้ำเองข้ำพเจ้ำจึงจะเชื่ อ” คำตอบของคำถำมนี้มี
มำแล้วตั้งแต่ในสมัยที่พระเยซูทรงดำรงพระชนม์ชีพอยูใ่ นโลก ขอให้ดูพระธรรมลูกำ 16:20-31 เกี่ยวกับ
เรื่ องเศรษฐี ผูซ้ ่ ึ งไร้ควำมเมตตำปรำนี ไม่เชื่ อพระเจ้ำ เมื่อตำยต้องตกนรกและได้รับควำมทุกข์ทรมำน
มำก เมื่อเขำเงยหน้ำขึ้นมองเห็นอับรำฮัมอยูแ่ ต่ไกล จึงอ้อนวอนอับรำฮัมขอให้ท่ำนส่ งคนไปตักเตือนพี่
น้องของเขำให้กลับใจเสี ยใหม่ เพื่อว่ำจะได้ไม่ตอ้ งตกนรกอันน่ำสะพรึ่ งกลัว เช่นเดียวกับเขำอับรำฮัมต
อบว่ำ ไม่มีควำมจำเป็ นอันใดที่จะต้องใช้คนไปตักเตือน เพรำะบุคคลเหล่ำนั้นมีพระคริ สตธรรมคัมภีร์
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คอยเตือนอยูแ่ ล้ว เศรษฐีผนู ้ ้ นั อ้อนวอนต่อไปว่ำถ้ำหำกให้คนที่ตำยไปแล้ว ไปหำญำติพี่นอ้ งของเขำ ก็จะ
ให้คนเหล่ำนั้นได้เห็นควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำ รู ้สึกตัวกลับใจเชื่อพระเจ้ำ ต่อคำอ้อนวอนนี้อบั รำฮัม
ตอบว่ำถ้ำเขำไม่เชื่อฟังโมเสสและศำสดำพยำกรณ์ แม้คนหนึ่งจะเป็ นขึ้นมำจำกตำย เขำก็ยงั ไม่เชื่อ จะ
เห็นได้วำ่ คำตอบของอับรำฮัมครอบคลุมไปถึงสภำพของมนุษย์ในปั จจุบนั นี้ดว้ ย เพรำะมีคนเป็ น
จำนวนไม่นอ้ ยที่สันนิษฐำนล่วงหน้ำไว้เสมอว่ำ ควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ ไม่อยูใ่ นวิสัยที่จะเป็ นไปได้ และ
เมื่อเขำรู ้สึกว่ำควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ ฝังใจเขำเช่นนี้แล้ว ไม่วำ่ เรำจะหำหลักฐำนข้อ
พิสูจน์อย่ำงไรก็ไม่อำจทำให้เขำเชื่อคล้อยตำมไปได้ เขำมักจะพลิกแพลงใช้กฏแห่งธรรมชำติอธิ บำย
ตำมวิธีกำรของเขำได้เสมอ
ไม่มีควำมจำเป็ นอันใดที่พระเจ้ำจะต้องสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระองค์
ให้มนุษย์ใน
ปั จจุบนั ได้รู้เห็นเพรำะทุกวันนี้มนุษย์ก็มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งบันทึกเรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรที่พระเจ้ำ
ได้ทรงสำแดงควำมมหัศจรรย์ไว้ให้เรำศึกษำค้นคว้ำอยูแ่ ล้ว ดังที่เบอร์ นำร์ ดแรมม์ ได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้วำ่
“หำกว่ำกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ อยูใ่ นวิสัยที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เขำก็ยอ่ มจะเป็ นพยำนถึงควำม
มหัศจรรย์เหล่ำนั้น และหำกว่ำควำมมหัศจรรย์ดงั กล่ำวเป็ นสิ่ งที่สำมำรถพิสูจน์ได้บนั ทึกเกี่ยวกับกำร
เป็ นพยำนถึงกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ก็ยอ่ มจะเป็ นหลักฐำนที่เชื่อถือได้ เช่นเดียวกับเหตุกำรณ์ที่เรำ
พบเห็นมำด้วยตนเอง”
ศำลสถิตยุติธรรมทัว่ โลก ย่อมรับฟังพยำนหลักฐำนที่เชื่ อถือได้เท่ำนั้น ไม่วำ่ จะเป็ นพยำนบุคคล
หรื อพยำนวัตถุก็ตำม “ถ้ำหำกว่ำยอห์นไม่รู้เห็นเหตุกำรณ์ที่ลำซำรัสฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยด้วยตัวของ
ท่ำนเอง และบันทึกเรื่ องรำวไว้อย่ำงซื่ อสัตย์ตำมควำมเป็ นจริ ง ในขณะที่ท่ำนยังอยูใ่ นวัยที่แข็งแรง และ
ควำมจำยังดีอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะให้เป็ นหลักฐำนแก่คนรุ่ นหลังแล้ว ก็ยอ่ มเป็ นที่เชื่อถือได้ ไม่ผดิ
อะไรกับเรำได้เห็นเหตุกำรณ์น้ นั ด้วยตำของเรำเองเช่นกัน” นอกจำกข้อกล่ำวอ้ำงนี้ แรมม์ยงั ให้เหตุผล
ไว้หลำยประกำรซึ่ งพอที่จะทำให้เรำรู ้ได้วำ่ กำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำ มีหลักฐำนอย่ำง
เพียงพอแก่ควำมเชื่ อถือซึ่ งพอจะสรุ ปได้ดงั นี้
ประการแรก กำรสำแดงควำมมหัศจรรย์หลำยอย่ำงได้กระทำต่อสำธำรณชนโดยเปิ ดเผย มิได้
กระทำอย่ำงลับ ๆ ต่อหน้ำคนไม่กี่คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่นำเอำเรื่ องรำวเหล่ำนี้ไปประกำศแก่ชำวโลก ผูท้ ี่รู้เห็น
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เป็ นประจักษ์พยำนในกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ ย่อมมีโอกำสที่จะพิสูจน์หรื อจับผิดได้อย่ำงเต็มที่ และ
ก็เป็ นที่น่ำประทับใจเหลือที่จะกล่ำว ที่แม้ศตั รู ท้ งั หลำยของพระเยซูเอง ก็ไม่เคยปฏิเสธเรื่ องรำวเกี่ยวกับ
ควำมมหัศจรรย์ท้ งั หลำยที่พระองค์ทรงสำแดงเลย เป็ นแต่บิดเบือนไปว่ำพระองค์ทรงได้รับฤทธิ์ อำนำจ
ในกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์จำกพญำมำร และพยำยำมที่จะเก็บงำเรื่ องรำวเหล่ำนี้ ไว้ไม่ยอมเผยแพร่
ให้แก่ใครเท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่นเดียวกับกำรที่พระเยซูทรงช่วยให้ลำซำรัสฟื้ นจำกควำมตำยเป็ นต้นบรรดำ
ผูท้ ี่เป็ นศัตรู ของพระเยซูต่ำงเห็นพ้องต้องกันว่ำ ควรตรึ งพระองค์เสี ย โดยกล่ำวว่ำ “ถ้ำเรำปล่อยเขำไว้
เช่นนี้คนทั้งปวงจะเชื่ อถือเขำ” (ยอห์น 11:48)
ประการทีส่ อง กำรสำแดงควำมมหัศจรรย์บำงอย่ำงได้กระทำต่อหน้ำผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระเจ้ำ เป็ น
ที่น่ำสังเกตว่ำ กำรแสดงซึ่ งพวกที่อยูน่ อกลู่นอกทำงกล่ำวอ้ำงว่ำเป็ นควำมมหัศจรรย์น้ นั มิได้กระทำต่อ
หน้ำผูท้ ี่ไม่มีควำมเชื่ อถือเลย ซึ่ งตรงกันข้ำมกับกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระเยซู ที่กระทำอย่ำง
เปิ ดเผย
ประการทีส่ าม กำรสำแดงควำมมหัศรจรรย์ของพระเยซูคริ สต์ เกิดขั้นเป็ นระยะ หลำยครั้งหลำย
หนต่ำงเวลำและสถำนที่กนั (มิใช่ทรงสำแดงต่อเนื่ องกันหลำยอย่ำงรวดเดียวแล้วก็หมดสิ้ นไป) และทรง
ใช้ฤทธำนุภำพหลำยอย่ำงแตกต่ำงกันไป สุ ดแท้แต่ควำมจำเป็ นในแต่ละเหตุกำรณ์ พระองค์ทรงมีฤทธำ
นุภำพเหนือธรรมชำติเช่น เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบันดำลให้น้ ำกลำยเป็ นน้ ำองุ่น ทรงมีอำนำจเหนือ
โรคภัยไข้เจ็บ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงรักษำคนเป็ นโรคเรื้ อน และคนตำบอดให้มองเห็น ทรงมีฤทธิ์
อำนำจเหนื อภูติผปี ี ศำจ และเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงขับไล่ผสี ิ งออกจำกร่ ำงของผูท้ ี่มนั สิ งอยู่ ทรงมีปัญญำ
ควำมรอบรู ้เหนื อมนุษย์ธรรมดำ เช่นในกำรที่พระองค์ทรงรู ้วำ่ นะธันเอลอยูใ่ ต้ตน้ มะเดื่อ โดยที่ขณะนั้น
พระองค์ทรงอยูห่ ่ำงจำกนะธันเอลคนละตำบล สุ ดที่สำยตำฝ่ ำยเนื้ อหนังอย่ำงมนุษย์ธรรมดำจะรู้เห็นได้
ทรงสำแดงฤทธำนุภำพแห่งกำรสร้ำงสรรพสิ่ งของพระองค์ ด้วยกำรเลี้ยงผูค้ นถึงห้ำพันคน ด้วยขนมปัง
ไม่กี่กอ้ นและปลำไม่กี่ตวั และทรงสำแดงฤทธิ์ อำนำจเหนือควำมตำยโดยกำรบันดำลให้ลำซำรัสและคน
อื่น ๆ ฟื้ นขึ้นจำกควำมตำย
ประการทีส่ ี่ ผูท้ ี่ได้รับกำรบำบัดรักษำและได้รับกำรช่วยเหลือจำกพระเยซู ต่ำงเป็ นพยำนถึง
ประสบกำรณ์อนั ยิง่ ใหญ่เหล่ำนั้นของตน ให้แก่คนอื่น ๆ ฟัง เช่น ลำซำรัสเป็ นต้น กรณี ที่ลำซำรัสนี้ไม่มี
ทำงที่จะวินิจฉัยได้วำ่ เขำเป็ นเพียงโรคจิตอย่ำงหนึ่ง หรื อเป็ นเพรำะกำรวินิจฉันอย่ำงผิด ๆ จึงคิดว่ำเขำ
ตำย ซึ่งแท้จริ งแล้วเขำมิได้ตำยเลย
ประการทีห่ ้ า
เรำไม่สำมำรถมองข้ำมกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เพรำะข้ออ้ำงอันไร้สำระของผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ได้ แรมม์กล่ำวว่ำ “กำรที่บุคคลซึ่ งมิใช่คริ สต
ชนเชื่อในเรื่ องอภินิหำร หรื อควำมมหัศจรรย์ ก็เพรำะคำสอนในศำสนำที่เขำเชื่อถือนั้นได้ยอมรับใน
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เรื่ องควำมมหัศจรรย์อยูแ่ ล้ว แต่ในคริ สตศำสนำนั้น ควำมมหัศจรรย์เป็ นองค์ประกอบที่สำคัญยิง่ อย่ำง
หนึ่งที่จะบ่งชี้ถึงควำมแท้จริ งของศำสนำควำมแตกต่ำงกันในข้อนี้มควำมสำคัญมำก หำกไตร่ ตรองให้ดี
จะเห็นได้วำ่ กำรที่ประเทศอิสรำเอลเกิดขึ้นได้ และมีควำมจำเป็ นอยูอ่ ย่ำงปึ กแผ่นในทุกวันนี้ ก็เป็ น
เพรำะกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำมำโดยลำดับนัน่ เอง และกำรที่พระเจ้ำประทำนพระบัญญัติ
ให้แก่ชนชำติอิสรำเอล ก็เป็ นไปอย่ำงเหนื อธรรมชำติท้ งั นั้น อนึ่งบรรดำศำสดำพยำกรณ์ก็ได้พิสูจน์ให้
เห็นจริ งแล้วว่ำ พวกเขำเป็ นผูพ้ ดู แทนพระเจ้ำ และเป็ นผูป้ ระกำศสัจธรรมของพระองค์ โดยกำรสำแดง
ควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ กำรที่พระเยซูคริ สตเสด็จเข้ำมำในโลก ก็มิได้มุ่งหมำยที่จะเทศนำสั่งสอนมวล
มนุษย์เท่ำนั้น หำกยังทรงมุ่งหมำยที่จะสำแดงควำมมหัศจรรย์อีกด้วย และกำรดำเนิ นงำนของบรรดำ
อัครสำวกก็มีกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์หลำยครั้งควำมมหัศจรรย์แต่ละอย่ำงแต่ละเหตุกำรณ์เหล่ำนี้ นี่
แหละที่เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงควำมจริ งของครสติศำสนำทุกด้ำน”
ซี .เอส.เลวิส กล่ำวไว้ในหนังสื อของท่ำนดังนี้วำ่ “ข้ำพเจ้ำคิดว่ำแม้จะตัดเรื่ องควำมหัศจรรย์ใน
ศำสนำอื่น ๆ ออกทั้งหมด ก็คงไม่ทำให้หลักเกณฑ์ของศำสนำนั้น ๆ ผิดแผกไปแต่อย่ำงใด แต่เรำจะตัด
เรื่ องควำมมหัศจรรย์ของคริ สตศำสนำไม่ได้เลย
เพรำะว่ำเรื่ องรำวเกี่ยวกับควำมมหัศจรรย์เป็ น
องค์ประกอบที่สำคัญของคริ สตศำสนำ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ คริ สตศำสนำเป็ นศำสนำที่วำ่ ด้วยควำม
มหัศจรรย์ หำกจะพิจำรณำเฉพำะแต่ในส่ วนที่เป็ นไปตำมธรรมชำติ ตำมควำมรู ้สึกของคนโดยทัว่ ไป
เท่ำนั้น ก็เท่ำกับเป็ นกำรละทิ้งรำกฐำนของศำสนำนี้นนั่ เอง”
ควำมมหัศจรรย์ต่ำง ๆ ที่อยูน่ อกเหนื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ล้วนแต่มิใช่สำแดงถึงควำม
ระเบียบหรื อพระสง่ำรำศีของพระเจ้ำ หรื อควำมมีเหตุมีผลดังกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ตำมที่บนั ทึกไว้
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่ที่สำคัญยิง่ กว่ำนั้นคือ ไม่มีขอ้ พิสูจน์อนั ใดยืนยันในควำมถูกต้องแท้จริ ง
เกี่ยวกับควำมมหัศจรรย์เหล่ำนั้น ตรงกันข้ำมกับกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำ ตำมที่ปรำกฏใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ บัดนี้เรำได้อธิ บำยถึงควำมถูกต้องของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ในด้ำน
ประวัติศำสตร์ บำงประกำรแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้คน้ คว้ำเกี่ยวกับควำมมหัศจรรย์ของศำสนำอื่น ซึ่ ง
ปรำกฏว่ำ ไม่มีพยำนหลักฐำนเป็ นเครื่ องพิสูจน์เลย ทั้งนี้ รวมตลอดถึงกำรกระทำต่ำง ๆ ซึ่ งเรำเรี ยกกันว่ำ
“เป็ นอภินิหำร” และกรรมวิธีต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรบำบัดโรคในยุคของเรำ ซึ่ งก็ได้ผลเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ
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ไม่มีหลักฐำนหรื อน้ ำหนักพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นจริ งว่ำเป็ นอภินิหำรจริ ง ๆ กำรที่จะนำเอำเรื่ องรำว
เกี่ยวกับอภินิหำร หรื ออ้ำงว่ำ เป็ นปำฏิหำริ ยข์ องคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำ ไปเปรี ยบกับควำมมหัศจรรย์ใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ย่อมไม่เป็ นกำรยุติธรรมเลย กำรที่เรำพบธนบัตรปลอมเป็ นบำงฉบับเรำจะกล่ำว
อ้ำงว่ำ กระแสเงินตรำที่ใช้หมุนเวียนทั้งหมดว่ำเป็ นเงินปลอมทั้งหมดไม่ได้ฉนั ใด เรำก็ยอ่ มจะถือเอำ
ควำมไม่แท้จริ งของเหตุกำรณ์อย่ำงที่เรำ “อ้ำงว่ำเป็ นควำมมหัศจรรย์” เป็ นบรรทัดฐำน ตัดสิ นว่ำ กำร
สำแดงควำมมหัศจรรย์ทุกอย่ำงเป็ นควำมเท็จย่อมไม่ได้ฉนั นั้น
มีบำงอย่ำงที่มนุษย์มกั จะกล่ำวอ้ำงขยำยควำมจนเกินควำมจริ ง จนทำให้เข้ำใจผิดคิดว่ำเรื่ องนั้น
หรื อสิ่ งเหล่ำนั้นเป็ นควำมมหัศจรรย์ เหตุที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพรำะกำรได้รับฟังคำบอกเล่ำซึ่ งผิดเพี้ยนจำก
ควำมจริ งสื บเนื่องกันไปเป็ นทอด ๆ นัน่ เอง จำกกำรที่มนุษย์พดู จำกันเกินควำมจริ ง และมีควำมหลงผิด
โดยง่ำยนี้เอง จึงก่อให้เกิดควำมสงสัยว่ำ แม้แต่ผทู ้ ี่เห็นเหตุกำรณ์ดว้ ยตนเอง ก็อำจบอกเล่ำผิดจำกควำม
จริ งได้ จนในที่สุดก็จะยิง่ หลงผิดไปถึงขนำดที่สงสัยว่ำ พระธรรมกิตติคุณทั้งสี่ เป็ นเพียงบันทึกอัน
ผิดพลำดของอัครสำวกเท่ำนั้นเอง หำได้ตรงกับเหตุกำรณ์จริ ง ๆ ไม่
ต่อปั ญหำนี้ เรำอำจตอบได้วำ่ แม้วำ่ มนุษย์มกั จะพูดจะเกินควำมจริ งไปบ้ำงก็ตำม แต่แม้ใน
กระบวนพิจำรณำควำมของศำล ก็ยงั ต้องรับฟังกำรเบิกควำมโดยวำจำของพยำนอยู่ ถ้อยแถลงของ
ประจักษ์พยำนผูร้ ู ้เห็นเหตุกำรณ์ดว้ ยตนเอง ยังเป็ นที่ยอมรับนับถือ และเป็ นประโยชน์อยูม่ ำก และ
ถึงแม้วำ่ อำจมีกำรผิดพลำดในรำยละเอียดปลีกย่อยบ้ำง เช่นเวลำที่เกิดอุบตั ิเหตุ ควำมเร็ วของรถยนต์ใน
ขณะนั้น ฯลฯ แต่ขอ้ ผิดพลำดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่ำนั้น ก็หำใช่วำ่ จะเป็ นเหตุให้ถูกพิจำรณำกลับข้อเท็จริ ง
ว่ำ อุบตั ิเหตุมิได้เกิดขึ้นแต่ประกำรใดไม่ สำหรับปั ญหำนี้ เบอร์นำร์ด แรมม์ ได้ให้ขอ้ สังเกตได้วำ่ สภำพ
ของรถถูกชนพังยับเยิน และผูบ้ ำดเจ็บ ย่อมเป็ นพยำนหลักฐำนที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ เรำจะต้อง
ระมัดระวังในข้อโต้แย้งที่วำ่ “ไม่ อาจไว้ ใจในคาพยานของมนุษย์ ” ให้มำก หำกเรำพิจำรณำข้อโต้แย้ง
เหล่ำนี้ให้ดี ก็จะช่วยให้เรำเข้ำใจแจ่มแจ้งขึ้น เพรำะกำรที่เขำโต้แย้งว่ำ ไม่อำจไว้ใจในคำพยำนของ
มนุษย์ได้น้ นั ก็เท่ำกับ เป็ นกำรยอมรับว่ำแม้ตวั เขำเอง คำพูดของเขำเอง ก็ไว้ใจไม่ได้อยูแ่ ล้ว บุคคลซึ่ ง
สร้ำงหลักเกณฑ์ข้ ึนมำเพื่อพิสูจน์ให้ได้วำ่ คำพยำนของมนุษย์ไม่เป็ นที่น่ำเชื่ อถือ ก็จะต้องยอมรับว่ำ
หลักเกณฑ์ของพวกเขำ ก็ไม่อำจเชื่ อถือได้เช่นกัน
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ควำมคิดเห็นที่ผดิ อีกทัศนะหนึ่ง ซึ่ งบำงครั้งก็ดูเหมือนว่ำ สมเหตุสมผลดี ทัศนะนี้กล่ำวว่ำ เรื่ อง
รำำวเกี่ยวกับกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ น่ำจะละทิ้งไปได้แล้ว เพรำะเป็ นเรื่ อง
ที่เขียนไว้โดยบรรดำอัครสำวก ซึ่งมีควำมเชื่อมัน่ ในเรื่ องนี้ อยูแ่ ล้วดังนั้นจึงมิใช่เรื่ องที่ “มีสำระ” ควรแก่
กำรเชื่อถือแต่อย่ำงใด แต่เรำย่อมทรำบอยูว่ ำ่ อัครสำวกทั้งหลำยล้วนเป็ นผูท้ ี่ได้เห็นกำรแสดงควำม
มหัศจรรย์อย่ำงใกล้ชิด และเป็ นผูท้ ี่ตำมเสด็จพระเยซูคริ สต์อยูต่ ลอดเวลำ ปั ญหำจึงมิได้อยูท่ ี่วำ่ เขำเป็ น
อัครสำวกหรื อไม่ หำกแต่อยูท่ ี่วำ่ พวกเขำเล่ำควำมจริ งควำมตำมประสบมำหรื อไม่ต่ำงหำก เรำได้ทรำบ
มำแล้วว่ำ คำพยำนจำกประจักษ์พยำน (พยำนผูร้ ู ้เห็นมำด้วยตนเอง) ย่อมเป็ นถ้อยคำที่เชื่ อถือได้มำกที่สุด
และอัครสำวกเหล่ำนี้มีส่วนมำก ก็ได้เผชิญกับกำรทดลองที่เสี่ ยงต่อควำมตำย และกำรทดสอบเกี่ยวกับ
ควำมสัตย์จริ งมำแล้วทุกคน
แม้กระบวนพิจำรณำควำมในศำลสถิตยุติธรรมในปั จจุบนั เรำก็ไม่มีทำงที่จะรับประกันถึงควำม
ถูกต้องในข้อเท็จจริ งแห่งรู ปคดีได้เลย หำกเอำเฉพำะพยำนบอกเล่ำมำเบิกควำม (พยำนบอกเล่ำ คือ
พยำนที่ได้รับฟังเรื่ องรำวจำกผูอ้ ื่น โดยที่ตนมิได้รู้เห็นเหตุกำรณ์ดว้ ยตนเองเลย) หรื อแม้แต่ประจักษ์
พยำนหรื อผูเ้ สี ยหำยเองบำงครั้งก็ยงั ถูกบังคับให้บิดเบือนถ้อยคำไปจำกควำมจริ ง ฉะนั้นประเด็นสำคัญ
ที่สุดก็คือพยำนในแต่ละคดีจะต้องพูดแต่ควำมจริ ง ไม่ใช่ประมำณเอำควำมใกล้เคียงหรื อเพียงแต่มีควำม
เกี่ยวข้องกับคดีเท่ำนั้น
เรำได้ทรำบมำแล้วถึงปั ญหำที่วำ่ ควำมมหัศจรรย์ท้ งั หลำย เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้หรื อไม่น้ นั มิใช่
ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ หำกแต่เป็ นปั ญหำทำงปรัชญำ กฏเกณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์ กล่ำวแต่เพียงว่ำ ควำม
มหัศจรรย์จะไม่เกิดขั้นในภำวะปกติของธรรมชำติ เนื่ องจำกกฏธรรมชำติมิใช่บ่อเกิดแห่งพลังที่จะทำให้
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเกิดขึ้น จึงไม่มีอำนำจที่จะห้ำมมิให้สิ่งหนึ่ งสิ่ งใดเกิดขั้นเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ีกฏเกณฑ์ทำง
วิทยำศำสตร์ ซึ่ งเป็ นเพียงข้อสรุ ปกฏเกณฑ์ของธรรมชำติ มิใช่มำตรกำรใด ๆ ที่จะห้ำมมิให้ควำม
มหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ กฏเกณฑ์เหล่ำนี้เป็ นเพียงสรุ ปหรื อคำอธิ บำยเหตุกำรร์ ที่เกิดขึ้นเท่ำนั้น กำรที่คริ สต
ชนยอมรับแนวควำมคิดของกฏธรรมชำติก็เพรำะ “กฏแห่งธรรมชำติเป็ นสิ่ งที่จำเป็ นอย่ำงยิง่ ยวดในกำร
สนับสนุนหลักคำสอนว่ำด้วยกำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำทั้งนี้เพรำะกฏแห่ งธรรมชำติเป็ น
กฏที่วำ่ ด้วยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อมีเหตุกำรณ์ที่ผิดไปจำกกฏนี้ จึงรู ้ได้วำ่ เป็ น
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ควำมมหัศจรรย์ ถ้ำเหตุกำรณ์ทุกอย่ำงเกิดขึ้นเอง โดยไม่เป็ นไปตำมธรรมชำติ ก็ไม่อำจรู ้ได้วำ่ อะไรเป็ น
ควำมมหัศจรรย์หรื อไม่”
แท้จริ งแล้วผูท้ ี่กล่ำวอ้ำงว่ำ ควำมมหัศจรรย์เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้น้ นั ล้วนแต่เป็ นพวกที่รับสม
อ้ำงว่ำเป็ นผูท้ ี่ยดึ มัน่ ตำมหลักวิทยำศำสตร์ เท่ำนั้น แต่นกั วิทยำศำสตร์ จริ ง ๆ นั้นมิได้พดู เช่นนั้นเลย
เพรำะนักวิทยำศำสตร์ เองก็เพียงแต่ต้ งั ประเด็นสงสัยเท่ำนั้นว่ำ
“เรื่ องรำวเกี่ยวกับกำรสำแดงควำม
มหัศจรรย์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นเรื่ องจริ งหรื อไม่?” เท่ำนั้นเอง (กล่ำวคือ นักวิทยำศำสตร์
มิได้ปฏิเสธหลักทัว่ ไปว่ำควำมมหัศจรรย์หรื อฤทธ์ปำฏิหำริ ยต์ ่ำง ๆ ไม่มีจริ ง เขำยอมรับว่ำอำจจะเกิดขึ้น
หรื อไม่ก็ได้ แต่เพียงมีควำมสงสัยเฉพำะประเด็นที่วำ่ พระเจ้ำทรงสำแดงควำมมหัศจรรย์เช่นนั้นจริ ง
หรื อไม่เท่ำนั้นเอง)
และยิง่ ไปกว่ำนั้นอีกก็คือ กำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำตำมที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เป็ นลักษณะหนึ่งของกำรที่พระเจ้ำทรงติดต่อกับมนุษย์มิใช่เป็ นเพียงนิมิตหมำยปลีกย่อย
เท่ำนั้น เรำได้ทรำบแล้วว่ำ ปั ญหำทั้งมวลสรุ ปแล้วขึ้นอยูก่ บั ประเด็นที่วำ่ พระเจ้ำมีจริ งหรื อไม่เท่ำนั้น ถ้ำ
พระเจ้ำมีจริ ง ปัญหำทั้งหลำย รวมทั้งเรื่ องรำวเกี่ยวกับควำมมหัศจรรย์ก็เป็ นอันสิ้ นสุ ด กำรที่ควำม
มหัศจรรย์ไม่เป็ นไปตำมกฏธรรมชำติ ขึ้นอยูก่ บั พระเจ้ำผูท้ รงฤทธำนุภำพ ผูท้ รงตั้งกฏธรรมชำติ
พระองค์ทรงสำมำรถกระทำในสิ่ งที่เหนือกฏธรรมชำติได้ เพื่อให้ภำรกิจของพระองค์สำเร็ จลุล่วงตำม
พระประสงค์ของพระองค์
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บทที่ 9 วิทยาศาสตร์ ขดั แย้ งกับพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือไม่ ?
มีปัญหำหนึ่งที่ก่อให้เกิดควำมยุง่ ยำกลำบำกใจในกำรให้คำตอบ ปั ญหำนั้น ก็คือ “วิทยำศำสตร์
ขัดแยังกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์หรื อไม่” ข้อขัดแย้งส่ วนใหญ่ มำจำกกำรอ้ำงอิงพระคริ สตธรรมคัมภีร์
อย่ำงผิด ๆ และมำจำก “ผูท้ ี่อำ้ งตัวว่ำมีควำมเชื่ อตำมหลักวิทยำศำสตร์ ” ซึ่งตีควำมหมำยของเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้น กำรตีควำมหมำยนี้ยอ่ มแตกต่ำงจำก เหตุกำรณ์หรื อข้อเท็จจริ งนั้น ๆ
หำกจะถำมว่ำ “นักวิทยำศำสตร์ กบั คริ สตชน เคยขัดแย้งกันหรื อไม่?” ก็ตอ้ งตอบว่ำ “เคยมี” เรำ
จะทรำบเรื่ องนี้ดีหำกจะย้อนกลับไปดูประวัติศำสตร์ จะเห็นได้วำ่ สมัยที่คริ สตจักรข่มเหงรังแกกำลิเลโอ
และกำรพิจำรณำโทษในปี 1925 หรื อกรณี ระหว่ำง บิชอบวิเบอร์ ฟอร์ ช กับ ที.เอช.ฮัดเลย เมื่อร้อยปี
มำแล้ว
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ ข้อขัดแย้งบำงส่ วนเกิดจำกกำรอ้ำงอิงพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงผิด ๆ
ทำให้ดูเหมือนว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้เช่นนั้น แต่แท้จริ งแล้วเกิดจำกควำมบกพร่ องของเขำเอง
ตัวอย่ำงหนึ่งซึ่ งก่อให้เกิดควำมเสื่ อมเสี ยแก่พระคริ สตธรรมคัมภีร์มำก ก็คือ ควำมผิดพลำดของบิชอบ
เจมส์ อัชเชอร์ ในกำรคำนวณให้รู้วำ่ พระเจ้ำทรงสร้ำงโลกมำนำนเท่ำใดแล้ว บิชอบเจมส์ อัชเชอร์ ผูม้ ี
ชีวติ อยูร่ ะหว่ำงปี 1581-1656 อยูใ่ นสมัยเดียวกับเชคสเปี ยร์ เขำคำนวณเวลำโดยกำรลำดับเหตุกำรณ์ต่ำง
ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วสรุ ปว่ำพระเจ้ำทรงสร้ำงโลกก่อนพระเยซูเสด็จมำบังเกิด 4004 ปี
ควำมผิดพลำดของ บิชอบ เจมส์ อัชเชอร์ ทำให้ผทู ้ ี่มิได้เป็ นคริ สตชนหลำยคนรวมทั้งท่ำนลอร์ ค
เบอร์ แทรนด์ รัสเซลล์ นักปรัชญำผูม้ ีชื่อเสี ยงของโลก พำกันเข้ำใจว่ำคริ สตชนทั้งหลำย ต่ำงก็เชื่อว่ำพระ
เจ้ำทรงสร้ำงโลกก่อนพระเยซูเสด็จมำบังเกิด 4004 ปี ตำมที่ อัชเชอร์ กล่ำวไว้ ครั้งหนึ่งข้ำพเจ้ำได้ไป
เยีย่ มเยียนนักศึกษำซึ่ งมิได้เป็ นคริ สตชนผูห้ นึ่ง ที่มหำวิทยำลัยแห่งรัฐมิเวสเทอร์ น นักศึกษำผูน้ ้ นั ได้หยิบ
ยกปั ญหำเกี่ยวกับวิชำ “อำรยธรรมตะวันตก” ซึ่ งเขำจะต้องตอบในกำรสอบไล่มำถำมข้ำพเจ้ำว่ำ “ตำมที่
กล่ำวไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั พระเจ้ำทรงสร้ำงโลกขึ้นเมื่อ ก่อน ค.ศ. 4004 ปี ใช่หรื อไม่”
ข้ำพเจ้ำตอบว่ำ “ผมเข้ำใจว่ำ อำจำรย์ของคุณคงต้องกำรให้ตอบว่ำใช่” “นับว่ำเป็ นคำตอบที่น่ำสนใจ
ทีเดียว” นักศึกษำผูน้ ้ นั รับคำ “จริ งสิ น่ำสนใจมำก” ข้ำพเจ้ำพูดต่อ พร้อมกันนั้นข้ำพเจ้ำก็หยิบเอำพระ
คัมภีร์เล่มหนึ่ง (ซึ่ งจัดพิมพ์โดยอ๊อกฟอร์ ด) ยืน่ ให้เขำพร้อมกับกล่ำวว่ำ “แต่นี่แน่ะ พ่อหนุ่ม คุณช่วยหำ
ให้ผมหน่อยได้ไหมว่ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้เช่นนั้นตรงไหน” นักศึกษำผูน้ ้ นั งุนงงมำกที่ไม่
อำจหำคำตอบได้จำกหน้ำแรกของพระธรรมปฐมกำล ขณะนั้นมีนกั ศึกษำซึ่ งเป็ นคริ สตชนผูห้ นึ่งอยูท่ ี่
นัน่ ด้วย เขำแนะขึ้นว่ำ “อยูท่ ี่หน้ำ 3 แน่ะ” นักศึกษำทั้งสองต่ำงรู ้สึกประหลำดใจไปตำม ๆ กันที่ได้พบ
กำหนดวันเวลำตำมกำรคำนวณของบิชอบ อัชเชอร์ ปรำกฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งพิมพ์ใน
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ประเทศอังกฤษเป็ นจำนวนมำก ทั้ง ๆ ที่ขอ้ ควำมเหล่ำนั้นมิใช่ขอ้ ควำมของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
โดยตรงแต่ประกำรใด
ข้อขัดแย้งอีกประหนึ่ง มำจำกกำรที่นกั วิทยำศำสตร์ บำงคนพูดเกินควำมจริ ง แท้จริ งแล้วข้อมูล
เหล่ำนั้น เป็ นกำรตีควำมหมำยทำงปรัชญำ ซึ่ งหำได้มีน้ ำหนักเท่ำเทียมกับเหตุกำรณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นจริ ง ๆ แต่
ประกำรใดไม่ เป็ นที่น่ำเสี ยดำยที่ผฟู ้ ังเป็ นส่ วนมำกไม่รู้ถึงควำมแตกต่ำงข้อนี้ เลย
ไม่วำ่ นักวิทยำศำสตร์ จะพูดอะไร ผูฟ้ ังก็มกั จะเชื่อเสี ยหมด ทั้ง ๆ ที่บำงครั้งเขำอำจพูดในสิ่ งที่
เกินควำมรู ้ควำมสำมำรถของเขำ ตัวอย่ำงเช่น แอนโทนี่สแตนเดนได้อำ้ งคำอธิบำยของ อำร์.เอส.ลัลล์
ศำสตรำจำรย์สำขำสัตววิทยำ แห่งมหำวิทยำลัยเยลว่ำ “นับตั้งแต่สมัยชำร์ ลส์ ดำวิน เป็ นต้นมำ มนุษย์ได้
ยอมรับในทฤษฎีววิ ฒั นำกำรมำกขึ้นเป็ นลำดับ สำหรับผูท้ ี่มีควำมคิดมีเหตุผลแล้ว หลักแห่งเหตุผล
เท่ำนั้นที่จะอธิ บำยให้เขำเข้ำใจถึงต้นกำเนิ ดของสรรพสิ่ งได้ แม้เรำจะไม่เข้ำใจว่ำ มันเป็ นไปได้อย่ำงไร
แต่เรำก็มนั่ ใจได้วำ่ มันวิวฒั นำกำรมำเป็ นลำดับ ตำมกฏเกณฑ์อนั ยิง่ ใหญ่ของธรรมชำติ ซึ่ งกฏเหล่ำนี้
บำงอย่ำงเรำก็ยงั ไม่รู้ และอำจจะไม่มีทำงรู ้ได้เลยก็ได้”
เรำอำจถำมว่ำ หำกว่ำยังมีกฏธรรมชำติบำงอย่ำงซึ่ งเรำยังไม่รู้แล้ว ก็มีขอ้ น่ำคิดว่ำเรำรู ้ได้อย่ำงไร
ว่ำ กฏเหล่ำนั้นมีอยูจ่ ริ ง? ยิง่ ไปกว่ำนั้นก็คือ หำกว่ำไม่มีทำงที่เรำจะถือกฏเหล่ำนั้นแล้ว เรำจะรู ้ได้อย่ำงไร
ว่ำ เป็ นกฏที่มีเหตุมีผล
ถ้ำหำกเรำจำกัดวงพิจำรณำกันแต่สิ่งที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้จริ ง ๆ และข้อเท็จจริ งที่
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของวิทยำศำสตร์แล้ว ขอบเขตกำรโต้แย้งก็จะแคบลงอย่ำงมำก คริ สตชนทั้งหลำย
จำจะต้องตระหนักว่ำ แม้ในระหว่ำงเรำซึ่ งเป็ นคริ สตชนด้วยกันเอง ก็ยงั อำจมีควำมคิดเห็นในคำสอน
ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์แตกต่ำงกัน เป็ นต้นว่ำ ควำมหมำยของคำว่ำ “วัน” ในพระธรรมปฐมกำล บท
ที่ 1 ต่ำงคนก็ตีควำมหมำยไปตำมควำมเข้ำใจของตน ฉะนั้นเรำจะต้องไม่ด่วนประณำมหรื อตำหนิติ
เตียน แนวควำมคิดเห็นของผูท้ ี่ไม่ตรงกับของเรำว่ำ เป็ นพวกนอกลู่นอกทำงตรำบใดที่เขำยังเชื่อว่ำ คำ
สอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นคำสอนที่ถูกต้อง เขำก็ยอ่ มอยูใ่ นขอบข่ำยของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
อยูต่ รำบนั้น เว้นแต่วำ่ คำสอนนั้นชัดแจ้งแล้วแต่ก็ยงั ไม่ยอมเชื่อ หรื อยังขืนตีควำมผิดแผกไปจำกนั้นจึง
จะถือว่ำ เป็ นพวกนอกลู่นอกรอย เช่น กำรไม่ยอมรับว่ำ อำดำมเป็ นมนุษย์คนแรกในโลก เป็ นต้น
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ข้อขัดแย้งกันอีกประกำรหนึ่ ง
ก็คือประเด็นที่วำ่ สิ่ งที่ไม่อำจพิสูจน์ได้ดว้ ยหลักเกณฑ์ของ
วิทยำศำสตร์ จะถือว่ำเป็ นสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ ง และชอบด้วยเหตุผลหรื อไม่? บำงคนสรุ ปว่ำสิ่ งใดอำจพิสูจน์ได้
ด้วยวิธีกำรวิทยำศำสตร์ แล้ว ย่อมไม่อำจรับได้วำ่ เป็ นควำมจริ ง โดยนัยนี้จะเห็นได้วำ่ สิ่ งที่เป็ นจริ งตำม
ทัศนะของวิทยำศำสตร์ น้ นั ต้องเป็ นสิ่ งที่มีตวั ตน คือเป็ นรู ปธรรม ส่ วนสิ่ งที่เป็ นเพียงนำมธรรม คือไม่มี
ตัวตนเช่นควำมเชื่อในหลักศำสนำนั้น ไม่อยูใ่ นขอบข่ำยที่จะปั กใจเชื่อได้แน่ชดั นัก
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีเหตุกำรณ์อีกมำกมำยหลำยประกำรนัก ซึ่ งเป็ นของที่มีอยูจ่ ริ ง เป็ นที่เชื่อถือได้
โดยที่กรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์ ไม่อำจพิสูจน์ได้ เช่น ควำมรัก เป็ นต้น ควำมสัมพันธ์ ควำมดูดดื่ม
ซำบซึ้ งอันเนื่องจำกควำมรัก หำใช่เกิดขึ้นเพรำะผลกำรทดลองวิทยำศำสตร์ ไม่ เพรำะมิใช่สิ่งที่อำจจะ ชัง่
ตวง หรื อวัดได้ เรำได้ทรำบแล้วว่ำวิทยำศำสตร์ มีขอบเขตอยูเ่ ฉพำะวงจำกัด สิ่ งที่สำมำรถ วัด ชัง่ หรื อ
ตวงได้เท่ำนั้น แต่ภำวะควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ แตกต่ำงไปจำกควำมเป็ นจริ งของโลก เป็ นภำวะที่
วิทยำศำสตร์ ไม่อำจหยัง่ รู ้ได้พระองค์ทรงมีสภำพเป็ นบุคคล และทรงสำแดงพระองค์โดยควำมรัก และ
มนุษย์ก็สำมำรถรู ้ถึงพระองค์ โดยกำรตอบสนองควำมรักของพระองค์
ควำมเชื่อมิได้ขดั ต่อควำมเข้ำใจในภำวะที่เป็ นจริ งแท้จริ งแล้ววิทยำศำสตร์ ก็มีรำกฐำนจำกกำร
ตั้งข้อสมมุติฐำนไม่นอ้ ยเช่นเดียวกัน และข้อสันนิษฐำนเหล่ำนี้ก็จำต้องขึ้นอยูก่ บั หลักควำมเชื่อ กล่ำวคือ
เชื่อว่ำควรจะเป็ นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ แล้วจึงทดลองค้นคว้ำไปตำมข้อสมมุติฐำนนั้น ๆ เป็ นต้นว่ำ กำรตั้งข้อ
สมมุติฐำนว่ำ ทุกสิ่ งทุกอย่ำงในจักรวำล เป็ นไปอย่ำงมีระเบียบเรี ยบร้อย ต่อมำจงค้นคว้ำให้เห็นจริ ง แล้ว
จึงสำมำรถตั้งทฤษฎี ทำนำยถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตได้
เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ วิชำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลำยในทุกวันนี้ เรำเริ่ มต้น
ศึกษำกันอย่ำงจริ งจังในศตวรรษที่ 16 โดยนักวิทยำศำสตร์ คริ สตชนเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม เป็ นกำรทำลำยควำมเชื่อ
ของชำวกรี กโบรำณ ซึ่ งเชื่อว่ำมีเทพเจ้ำหลำยองค์ และควำมเป็ นไปของสิ่ งต่ำง ๆ ในจักรวำลไม่มี
ระเบียบหรื อกฏเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่อำจนำข้อมูลมำศึกษำได้อย่ำงเป็ นระบบ นักวิทยำศำสตร์ เหล่ำนั้น
อธิ บำยว่ำ จักรวำลจะต้องเป็ นไปอย่ำงมีระเบียบแบบแผน และควรค่ำแก่กำรศึกษำค้นคว้ำเพรำะเป็ น
ผลงำนของผูส้ ร้ำงที่มีสติปัญญำอันล้ ำเลิศ และจำกกำรค้นคว้ำในทำงวิทยำศำสตร์ ก็ได้พบว่ำควำมนึก
คิดของเขำ เป็ นไปตำมพระดำริ ของพระเจ้ำ
ข้อสมมุติฐำนที่ไม่อำจพิสูจน์ได้อีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งต้องพึ่งพำควำมเชื่อก็คือ ควำมไว้ใจ วำงใจใน
ประสำทสัมผัสของเรำ เรำทุกคนจำต้องไว้วำงในประสำทสัมผัสของเรำว่ำ สำมำรถที่จะรับรู ้ต่อภำพขอ
ของจักรวำล และสำมำรถเข้ำใจในระเบียบแบบแผน ตำมสภำพควำมเป็ นจริ ง ซึ่ งเรำสังเกตเห็นนั้นได้
ดังนั้นคริ สตชนจึงเชื่อว่ำวิทยำศำสตร์ เป็ นวิถีทำงหนึ่ง ที่จะทำให้คน้ พบควำมจริ งเกี่ยวกับสิ่ ง
ต่ำง ๆ แต่ก็มีสภำวะแห่งควำมจริ งหลำยอย่ำงที่เป็ นเพียงนำมธรรม ไม่มีรูปร่ ำงให้เห็นได้ดว้ ยตำ ไม่อำจ
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พิสูจน์ได้ดว้ ยวิธีกำรของวิทยำศำสตร์ เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์เช่นนี้ คริ สตชนย่อมมีสิทธิ ที่จะแสดงควำม
เชื่อ และตั้งข้อสมมุติฐำนตำมที่นกั วิทยำศำสตร์ กระทำได้เช่นเดียวกัน ในกรณี เช่นนั้นไม่ถือว่ำเป็ นขัด
กับเหตุผลแต่ประกำรใด มีนกั วิทยำศำสตร์ หลำยคนที่เป็ นคริ สตชน แต่เขำเหล่ำนั้นมิได้ถือว่ำตน เป็ นผู้มี
มีสติปัญญาลา้ เลิศหรือหลงในความรู้ ของตน พวกเขำคิดแต่เพียงว่ำเขำเจริ ญรอยตำมพระบำทของพระ
เจ้ำผูส้ ร้ำงวิทยำศำสตร์ สมัยใหม่
สิ่ งที่ควรเอำใจใส่ อีกประกำรหนึ่ง ก็คือ วิทยำศำสตร์ ไม่อำจกำหนดคุณค่ำของสิ่ งที่อำจวัดหรื อ
ชัง่ ตวงได้
นักวิทยำศำตร์ ช้ นั นำหลำยคนกำลังตระหนักอย่ำงแน่ชดั ว่ำไม่มีสิ่งใดในขอบข่ำยของ
วิทยำศำสตร์ ที่จะแนะให้เขำรู ้วำ่ เขำควรนำสิ่ งที่เขำค้นพบนั้นไปใช้ประโยชน์ในทำงใดไม่มีสิ่งใดชี้ทำง
ว่ำ ควรนำพลังงำนปรมำนูไปใช้ในกำรสงครำม หรื อใช้เพื่อสันติ เป็ นต้นว่ำฆ่ำเชื้อโรคมะเร็ ง
ข้อสังเกตประกำรต่อไป ก็คือ วิทยำศำสตร์ บอกให้เรำรู ้วำ่ สิ่ งต่ำง ๆ เป็ นอย่ำงไร แต่ก็ไม่
สำมำรถบอกได้วำ่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น วิทยำศำสตร์ ไม่สำมำรถให้คำตอบแก่เรำได้เลยว่ำ ควำมเป็ นไป
ของจักรวำลมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร เหมือนดังที่นกั เขียนผูห้ นึ่งเคยกล่ำวไว้วำ่ “วิทยาศาสตร์ สอนให้ เรารู้
แต่ เพียงว่ า อะไรเป็ นอย่ างไร” แต่ไม่สำมำรถสอนได้วำ่ “เหตุใดจึงเป็ นเช่ นนั้น”
ควำมรอบรู ้หลำย ๆ อย่ำงของเรำ ขึ้นอยูก่ บั กำรเปิ ดเผยของพระเจ้ำ ถ้ำพระเจ้ำไม่ทรงเปิ ดเผยให้
เรำแล้วเรำจะไม่มีโอกำสรู ้ถึงสิ่ งเหล่ำนั้นเลย พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิได้มุ่งที่จะบอกเรำว่ำ เหตุกำรณ์ต่ำง
ๆ เป็ นไปอย่างไร หำกแต่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่ำ เหตุใด จึงเป็ นอย่ำงนั้น
เท่ำที่กล่ำวมำนี้
มิได้หมำยควำมว่ำ
กำรที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์อำ้ งอิงเนื้ อหำเกี่ยวกับ
วิทยำศำสตร์ และปรัชญำนั้น มิได้หมำยควำมว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์อำ้ งอิงอย่ำงผิดพลำด หำกแต่มุ่ง
หมำยที่จะชี้ให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่ ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
คุณธรรมอันมีค่ำยิง่ สำหรับนักวิทยำศำสตร์ ที่มิได้เป็ นคริ สตชน ตลอดจนคริ สตชนทั้งหลำยไม่
ว่ำเขำจะเป็ นนักวิทยำศำสตร์ หรื อไม่ก็ตำม ก็คือกำรถ่อมตัว เพรำะกำรถกเถียงโต้แย้งผูอ้ ื่นอย่ำงดูหมิ่น
เหยียดหยำมนั้น เป็ นข้อบกพร่ องที่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยอย่ำงใหญ่หลวง จริ งอยูแ่ ม้วำ่ อำจมีบุคคลบำง
คนเห็นดีเห็นงำมไปกับกำรกระทำเช่นนั้น แต่ผลเสี ยก็คือ ทำให้ผทู ้ ี่ใฝ่ ใจในกำรหำเหตุผลเกิดควำมไม่
แน่นอน และทำให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่อถือพระเจ้ำ แต่ใคร่ ที่จะสอบสวนหำควำมจริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำให้แจ่มกระ
จ่ำง โดยที่ไม่กล้ำแสดงตนให้ผใู ้ ดรู ้ตอ้ งเสื่ อมศรัทธำและละควำมเพียรพยำยำมไป
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บำงคนเข้ำใจผิดคิดว่ำ จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่พระเจ้ำจะต้องอธิ บำยปั ญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับชีวติ และ
ควำมเป็ นอยูใ่ ห้เรำรู ้ในทุก ๆ ประเด็น และทุกโอกำส ที่เรำไม่อำจหำคำตอบได้จำกที่อื่นใด
นักวิทยำศำสตร์ ที่มิได้เชื่ อถือพระเจ้ำ ได้ถือเอำควำมคิดนี้มำเป็ นช่องทำงแสดงควำมคิดเห็นของตนใน
ทำนองที่วำ่ ปั ญหำนี้ไม่ใช่เรื่ องสำคัญหรื อสุ ดวิสัยอะไรนัก เพียงแต่ “สิ่ งที่มนุษย์ตอ้ งกำร คือ กำลเวลำ
จงให้เวลำเพียงพอแก่เรำแล้ว เรำก็จะสำมำรถอธิ บำยถึงกลไกกำรทำงำน และกำรดำรงอยูข่ องทุกสิ่ งทุก
อย่ำงในจักรวำล”
ผูท้ ี่ยอมรับควำมคิดเห็นนี้ต่ำงลืมคิดไปว่ำ พระเจ้ำมิใช่เพียงแต่เป็ นพระผูส้ ร้ำง แต่ยงั ทรงเป็ นผู ้
ควบคุมดูแลรักษำทุกสิ่ งทุกอย่ำงในจักรวำล ดังที่พระธรรมโคโลสี 1: 17 กล่ำวไว้วำ่ “พระองค์ทรงเป็ นผู้
อยูก่ ่อนสรรพสิ่ งทั้งปวงในจักรวำลสรรพสิ่ งจึงดำรงคงอยูไ่ ด้โดยพระองค์”
หำกว่ำมิใช่เพรำะฤทธิ์
อำนำจของพระเจ้ำแล้วทุกอย่ำงในจักรวำล ก็จะไม่สำมำรถดำรงอยูไ่ ด้ ต่อให้มนุษย์มีควำมรอบรู้มีควำม
เข้ำใจสำมำรถอธิ บำยปั ญหำต่ำง ๆ ได้ทุกกรณี ก็ตำม เขำก็ยงั คงต้องกำรพระเจ้ำอยูน่ นั่ เอง เพรำะกำรรู ้กำร
เข้ำใจในสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด กับกำรก่อให้เกิดสิ่ งนั้นและธำรงสิ่ งนั้นไว้ ย่อมแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้ นเชิง
ตัวอย่ำงเช่น ในปั จจุบนั นี้ มีกำรกล่ำวขวัญกันอยูเ่ สมอว่ำ อำจเป็ นไปได้ที่นกั วิทยำศำสตร์
สำมำรถสังเครำะห์ชีวติ ขึ้นในหลอดแก้วทดลองได้ (อันที่จริ งแล้วชีวติ ที่มนุษย์พยำยำมจะสร้ำงขึ้นนั้น
เป็ นเพียงผลิตผลจำกควำมใคร่ รู้วำ่ ชี วติ คืออะไรเท่ำนั้น มิได้มีควำมล้ ำลึกดังเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำ)
คริ สตชนที่มีควำมศรัทธำต่อพระเจ้ำอย่ำงมัน่ คงบำงวิตกว่ำ หำกนักวิทยำศำสตร์สำมำรถสังเครำะห์ชีวิต
ขึ้นได้จริ ง ๆ แล้ว ก็ยอ่ มเป็ นผลกระทบกระเทือนต่อควำมศรัทธำที่มนุษย์มีต่อพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน แต่
ขอให้ลองคิดดูเถิดว่ำ หำกนักวิทยำศำสตร์ สังเครำะห์ชีวิตขึ้นได้จริ ง จะก่อให้เกิดผลอะไรขึ้นบ้ำง? บ่งชี้
ถึงอะไร? แท้จริ งแล้วกลับจะเป็ นกำรยืนยันให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้นในแง่ที่วำ่ ชีวิตมิได้เกิดขึ้นเอง หำกแต่
เป็ นผลงำนกำรสรรค์สร้ำงของผูท้ ี่มีสติปัญญำอันปรำดเปรื่ อง แม้แต่ปุถุชนธรรมดำก็ยอ่ มเข้ำใจ อนึ่งใน
กำรสร้ำงสิ่ งที่มีชีวติ นั้น ย่อมต้องอำศัยสสำรหรื อวัตถุเป็ นปั จจัย ปั ญหำจึงอยูท่ ี่วำ่ สสำรเหล่ำนั้นมำจำก
ไหน คำตอบที่เป็ นเหตุเป็ นผลที่สุดก็คือ พระเจ้ำทรงเป็ นผูส้ ร้ำงขึ้นและแม้วำ่ นักวิทยำศำสตร์ อำจคิดว่ำ
พระดำริ ของพระเจ้ำล้ำหลังกว่ำควำมนึกคิดของมนุษย์ โดยอำศัยข้อเท็จจริ งจำกกำรที่มนุษย์สำมำรถ
สร้ำงสิ่ งมีชีวติ ได้ในหลอดแก้วทดลอง แต่กำรที่เขำสำมำรถสร้ำงสิ่ งมีชีวติ ขึ้นได้น้ ี ก็หำได้เป็ นเหตุให้เขำ
กลำยเป็ นพระเจ้ำแต่อย่ำงใดไม่
อำจกล่ำวได้วำ่ ในปั จจุบนั นี้ ปั ญหำหรื อข้อโต้แย้งที่นกั ศึกษำคริ สตชนตำมสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ ต้องเผชิ ญอยูเ่ สมอนั้น ไม่มีปัญหำใดน่ำสนใจไปกว่ำปั ญหำว่ำด้วย “ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของ
สิ่ งมีชีวิต” เพรำะเพียงแต่ได้ยนิ ถ้อยคำนี้ ก็ทำให้ควำมรู ้สึกเขม็งเกลียวกันอยูแ่ ล้ว ควำมตึงเครี ยดเหล่ำนี้
บำงส่ วนเกิดจำกกำรตีควำมหมำยของถ้อยคำ หรื อกำรให้คำจำกัดควำมคลำดเคลื่อน
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ทุกครั้งที่ได้ยนิ คำว่ำ “วิวฒั นำกำร” พึงระวังให้ดีเพรำะอำจมีกำรหยิบยกเอำมำใช้ในควำมหมำย
ต่ำงกันได้เรำอำจใช้ในควำมหมำยหนึ่ง แต่คนอื่นอำจใช้ในอีกควำมหมำยหนึ่ง ฉะนั้นก่อนที่จะโต้แย้ง
กันในเรื่ องนี้ ควรสอบถำมกันให้ถ่องแท้เสี ยก่อน ทฤษฎีววิ ฒั นำกำรมีดว้ ยกันหลำยทฤษฎี เบอร์ นำร์ ด
แรมม์ได้รวบรวมทฤษฎีเหล่ำนี้ไว้ในหนังสื อ ชื่อ “ทัศนะของคริ สตชน ว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ กบั พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์” ซึ่ งนับว่ำมีประโยชน์ต่อกำรศึกษำเป็ นอันมำก
หนังสื อเล่มดังกล่ำวนี้ แบ่งแนวควำมคิดของทฤษฎีววิ ฒั นำกำรออกเป็ น 3 กลุ่ม
กลุ่มแรก เรี ยกว่ำ กลุ่มวิทยำศำสตร์ ธรรมชำติกลุ่มนี้มีควำมคิดเห็นตรงกันข้ำมกับควำมเชื่อถือ
ของคริ สตชนอย่ำงสิ้ นเชิง ทฤษฎีน้ ีวำงขอบเขตไว้กว้ำงขวำงมำกเพรำะนอกเหนื อจำกจะกล่ำวถึงกำร
กำเนิดชีวิตแล้ว ยังขยำยลงไปถึงปรัชญำชีวิตต่ำง ๆ ซึ่งใช้เป็ นหลักอธิ บำยเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ สังคม
และเทศนำอีกด้วย โดยที่ทฤษฎีของกลุ่มมิได้กล่ำวถึงหลักควำมเชื่อของคริ สตชนไว้เลย เรำจึงไม่ขอ
วิจำรณ์ ณ ที่นี่
อย่ำงไรก็ตำม เรำจะสรุ ปง่ำย ๆ ว่ำ ผูท้ ี่เชื่อถือทฤษฎีววิ ฒั นำกำรอยูใ่ นกลุ่มนี้ท้ งั หมดหำได้ไม่
เพรำะยังมีคนอีกเป็ นอันมำก ที่เชื่อถือทฤษฎีววิ ฒั นำกำรในฐำนะเป็ นสื่ อในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ของ
จิตวิญญำณ พวกทอมมิสติกสมัยใหม่ ซึ่ งเป็ นสำขำหนึ่งของกลุ่มแรกนี้ อธิ บำยว่ำ ทฤษฎีววิ ฒั นำกำร เป็ น
ปรำกฏกำรณ์ที่พระเจ้ำทรงนำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรพสิ่ ง กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือพระเจ้ำทรงสร้ำงสิ่ งทั้ง
ปวง โดยวิธีกำรวิวฒั นำกำร หำกไม่มีพระเจ้ำเสี ยแล้ว วิวฒั นำกำรใด ๆ ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้
กลุ่มที่สอง กลุ่มนี้ยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเกิดสิ่ งใหม่ ซึ่ งอำจเกิดขึ้นโดยมิได้
คำดหมำยมำก่อน กลุ่มนี้ถือว่ำชีวติ และจิตเป็ นปรำกฏกำรณ์ที่มหัศจรรย์ววิ ฒั นำกำรของชีวติ นับแต่ชีวติ
แรกเริ่ มไปสู่ ชีวติ ชั้นสู งที่มีควำมนึกคิดนั้นเป็ นไปตำมลำดับชั้น จำกชั้นต่ำไปสู่ ช้ นั สู ง สิ่ งมีชีวติ ชั้นสู งแต่
ละชั้น มิได้อุบตั ิข้ ึนโดยบังเอิญ หำกแต่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์ใหม่ ๆ และ
เป็ นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นในฉับพลันทันที
กลุ่มที่สาม กลุ่มนี้เป็ นพวกที่เชื่อถือพระเจ้ำ แต่เชื่อว่ำ พระเจ้ำก็เป็ นผลมำจำกวิวฒั นำกำรเช่นกัน
และเชื่อด้วยว่ำ ควำมคิดเห็นของพวกเขำมิได้ขดั แย้งกับหลักควำมเชื่อของคริ สตชนแต่อย่ำงใด ผูท้ ี่เป็ น
หัวเรี่ ยวหัวแรงของกลุ่มนี้มี เจมส์ ออร์ .และเอ.จี.สตรอง เป็ นอำทินกั ศำสนศำสตร์ นิกำยโรมันคำธอลิก
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หลำยคนที่ศึกษำเน้นหนักในด้ำนเทววิทยำ ก็มีควำมเชื่อถือ ในทฤษฎีววิ ฒั นำกำรของพระเจ้ำ
เช่นเดียวกันนี้
ทฤษฎีต่ำง ๆ ดังที่กล่ำวมำนี้ เป็ นเพียงตัวอย่ำงชี้ให้เห็นว่ำ ทำงเลือกของเรำมิได้จำกัดอยูท่ ี่วำ่ สิ่ ง
ทั้งปวงต้องมีคนสร้ำง จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ หรื อควำมคิดเกี่ยวกับกำรวิวฒั นำกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น ใน
แง่ของคริ สตชนแล้ว ไม่มีประโยชน์อนั ใดที่เรำจะมำถกเถียงกันด้วยเรื่ องวิวฒั นำกำร ถ้ำเป็ นข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำจะถำมพวกที่เชื่อถือทฤษฎีดงั กล่ำวเป็ นอันดับแรกว่ำ เขำเชื่อว่ำไม่มีพระเจ้ำ และเชื่อว่ำทุก ๆ สิ่ ง
เกิดขั้นเองอย่ำงนั้นหรื อ หรื อเชื่อว่ำพระเจ้ำเป็ นปฐมเหตุแห่งชีวติ ทั้วปวง ถ้ำเขำเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงเป็ น
ผูส้ ร้ำงชีวติ ของสรรพสิ่ ง ข้ำพเจ้ำก็จะยกเรื่ องรำวของพระคริ สตขึ้นมำโต้ตอบเขำโดยตรงว่ำ พระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นหลักชัยแห่งควำมรอด ข้ำพเจ้ำจะไม่พดู ถึงเรื่ องวิวฒั นำกำรเลย เพรำะเมื่อเรำยกเอำเรื่ อง
ของพระคริ สต์ข้ ึนเป็ นประเด็นสนทนำแล้ว ปั ญหำก็จะหมดควำมหมำยไป
อันตรำยที่เรำควรหลีกเลี่ยงมีสองประกำรคือ ประการแรก กำรสรุ ปว่ำ ทฤษฎีววิ ฒั นำกำรได้
พิสูจน์ให้เห็นอย่ำงเด่นชัดจนเป็ นที่ปรำศจำกข้อสงสัย ใครก็ตำมที่มีหวั คิด มีวจิ ำรณญำณ ย่อมต้อง
ยอมรับกันทั้งสิ้ น ประการที่ สอง วิวฒั นำกำรเป็ นเพียง “ทฤษฎี” เท่ำนั้น ยังมิใช่หลักกำรแห่งควำมจริ ง
อันพึงเชื่อถือ
ทฤษฎีวทิ ยำศำสตร์ เป็ นกำรคำดหมำยเรื่ องรำวหรื อเหตุกำรณ์ซ่ ึ งอำจเป็ นจริ งตำมที่คำดหมำยไว้
หรื อไม่ก็ได้ โดยตั้งอยูบ่ นรำกฐำนแห่งข้อมูลซึ่ งไม่คงตัวมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นทฤษฎีจึงมิใช่ขอ้
พิสูจน์ที่ยตุ ิตำยตัว นอกจำกนั้น วิทยำศำสตร์ เป็ นกระบวนกำรที่มีกำรค้นคว้ำอยูเ่ สมอ ข้อสมมุติฐำนที่
เคยเป็ นที่เชื่ อถือกันในยุคหนึ่ งอำจกลำยเป็ น คำนิยำมที่ไร้ควำมหมำยสำหรับปั จจุบนั ก็ได้ นี่คือเหตุผล
อันเป็ นบรรทัดฐำนอย่ำงหนึ่งที่เรำใช้วนิ ิ จฉัยว่ำ ทฤษฎีววิ ฒั นำกำร มีเหตุผลเพียงพอหรื อไม่ ที่จะนำไป
อธิ บำยเรื่ องกำรกำเนิ ดชีวติ
นี่คือเหตุผลที่วำ่ เหตุใดกำรนำเอำควำมคิดด้ำนวิทยำศำสตร์ไปพิสูจน์
ข้อเท็จจริ งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ จึงมีแต่จะก่อให้เกิดผลเสี ย ลองคิดดูเถิดว่ำ ถ้ำหำกปรำกฏว่ำควำม
ถูกต้องสมจริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต้ งั อยูบ่ นรำกฐำนแห่งกฏเกณฑ์ของวิทยำศำสตร์ แล้ว
เมื่อ
กำลเวลำล่วงไปวิทยำศำสตร์ เปลี่ยนแปลงไป ผลจะเป็ นอย่ำงไร?
นักวิทยำศำสตร์ ผปู ้ รำดเปรื่ อง จะต้องยอมรับว่ำทฤษฎีต่ำง ๆ มิใช่ปัญหำที่จะด่วนยุติกนั ได้อย่ำง
ง่ำย ๆ หำกแต่เป็ นกำรกำหนดแนวทำงที่เหมำะสมขึ้นมำอธิ บำยปรำกฏกำรณ์สิ่งหนึ่งสิ่ งใดเท่ำนั้น เพรำะ
ทฤษฎีก็ขดั แย้งกันเอง และองค์ประกอบบำงอย่ำงก็ยงั หำคำอธิ บำยไม่ได้
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่ำงที่ขำ้ พเจ้ำคัดมำจำกข้อควำมของ
จี.เอ.เกอร์ ก๊ดู
อำจำรย์แห่ง
มหำวิทยำลัยเคมบริ จด์ ในศตวรรษที่แล้ว ผูส้ อนทฤษฎีวิวฒั นำกำร ท่ำนผูน้ ้ ีได้กล่ำวถึงควำมงมงำยของ
นักศึกษำว่ำ นักศึกษำเหล่ำนั้นรับเอำคำสอนไว้โดยที่มิได้พิจำรณำไตร่ ตรองให้เกิดควำมเข้ำใจเสี ยก่อน
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แล้ว ท่ำนก็ได้กล่ำวถึงนักศึกษำในปั จจุบนั ว่ำ มีแนวโน้มเพียงให้เห็นว่ำ นักศึกษำระดับปริ ญญำตรี เป็ น
จำนวนมำกที่ต่ำงอยูใ่ นสภำพเช่นเดียวกันนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ก็คือกำรยอมรับทฤษฎีววิ ฒั นำกำร ใน
ตอนหนึ่งของหนังสื อ “อธิบำยทฤษฎีววิ ฒั นำกำร” อันเป็ นผลงำนของท่ำน ท่ำนได้เขียนไว้วำ่
“เท่ำที่ขำ้ พเจ้ำสอนวิชำชีววิทยำสำขำต่ำง ๆ แก่นกั ศึกษำระดับปริ ญญำตรี มำเป็ นเวลำหลำยปี
ข้ำพเจ้ำชำชินต่อกำรตั้งปั ญหำถำมถึงควำมรอบรู้ของนักศึกษำ ว่ำหลักฐำนที่สนับสนุนควำมเชื่อของเขำ
เกี่ยวกับทฤษฎีววิ ฒั นำกำร ข้ำพเจ้ำมักจะได้รับคำตอบที่น่ำชวนหัวดังนี้วำ่ “...เรำมีหลักฐำนทำงชีววิทยำ
เป็ นต้นว่ำซำกสัตว์โบรำณต่ำง ๆ กำรเปรี ยบเทียบทำงกำยวิภำค กำรเจริ ญเติบโตของตัวอ่อน ระบบของ
กำรพัฒนำกำร และกำรขยำยเผ่ำพันธุ์ ไปตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก” นักศึกษำเหล่ำนี้จะตอบคำถำม
รำวกับว่ำ เป็ นข้อท่องจำ และบำงครั้งก็ดูรำวกับว่ำเหตุผลของเขำมีอยูม่ ำกมำย พร้อมที่จะหยิบยกมำตอบ
ได้ทุกเมื่อ เมื่อตอบคำถำมแรกเสร็ จแล้ว เขำก็จะคอยคำถำมลำดับต่อไปด้วยควำมภำคภูมิใจ และหวังว่ำ
ข้ำพเจ้ำคงจะถำมคำถำมที่ยำกไปกว่ำนั้น เป็ นต้นว่ำ ปั ญหำเกี่ยวกับหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรพิสูจน์
เกี่ยวกับควำมเชื่อถือในทฤษฎีววิ ฒั นำกำรนี้ แต่แทนที่ขำ้ พเจ้ำจะกระทำดังนั้น ข้ำพเจ้ำมักจะถำมต่อไป
เกี่ยวกับปั ญหำพื้นฐำนของทฤษฎีววิ ฒั นำกำรนี้ เป็ นต้นว่ำ”
“คุณคิดว่ำทฤษฎีววิ ฒั นำกำรนี้ เป็ นทฤษฎีที่อธิ บำยถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัตว์โลกที่ดีที่สุด
อย่ำงนั้นหรื อ?” ซึ่งคำตอบที่ขำ้ พเจ้ำได้รับ ก็มกั จะเป็ นดังนี้ “แน่นอนที่สุดครับ นอกเหนือจำกหลักคำ
สอนในศำสนำคริ สต์แล้ว ไม่มีทฤษฎีอื่นใดที่ได้รับควำมเชื่อถือเท่ำเทียมกับทฤษฎีน้ ี อย่ำงไรก็ตำม ผม
เชื่อว่ำ แม้หลักคำสอนทำงศำสนำคริ สต์เอง ก็คงมิได้รับควำมเชื่อถือจำกนักศำสนศำสตร์ สมัยใหม่เท่ำใด
นัก”
“เท่ำที่คุณตอบมำนี้แสดงว่ำคุณเชื่อถือในทฤษฎีววิ ฒั นำกำร
ก็เพรำะไม่มีทฤษฎีอื่นใดที่
เหมำะสมกว่ำทฤษฎีใช่หรื อไม่”
“หำมิได้ครับ กำรที่ผมเชื่อในทฤษฎีน้ ี ก็เพรำะผมเชื่ อในหลักฐำนที่พิสูจน์ถึงควำมจริ งของ
ทฤษฎีน้ ีต่ำงหำก” เมื่อถึงขั้นนี้ขำ้ พเจ้ำก็จะถำมต่อไปว่ำ “คุณเคยอ่ำนหนังสื อว่ำด้วยทฤษฎีววิ ฒั นำกำร
บ้ำงหรื อไม่?” ซึ่ งก็มกั จะได้รับคำยืนยันจำกนักศึกษำเหล่ำนั้นที่วำ่
“อ่ำน” พวกเขำจะอ้ำงถึง
นักวิทยำศำสตร์ ผเู ้ รี ยบเรี ยงตำรำที่ใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คือ ชำร์ ล ดำร์ วิน ผูเ้ ขียน
หนังสื อ ชื่อ กาเนิดสิ่ งทีม่ ีชีวิต
ข้ำพเจ้ำก็จะพูดต่อไปอีกว่ำ “คุณเคยอ่ำนหนังสื อนี้บำ้ งหรื อเปล่ำ?”
“อ่ำนครับ แต่ไม่จบทั้งเล่ม”
“อ่ำนสัก ห้ำสิ บหน้ำได้ไหม?”
“ได้ครับ อำจน้อยกว่ำนั้นเพียงเล็กน้อย”
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“คุณได้อ่ำนเพียงเท่ำนั้น สำมำรถทำให้คุณมีควำมเข้ำใจทฤษฎีววิ ฒั นำกำรได้อย่ำงถ่องแท้อย่ำง
นั้นหรื อ?”
“ถูกแล้วครับ”
“ถ้ำหำกว่ำคุณมีควำมเข้ำใจในปั ญหำที่เรำคุยกันนี้ อย่ำงถ่องแท้ คุณก็ยอ่ มจะบอกได้ซิวำ่ ปั ญหำ
เกี่ยวกับทฤษฎีววิ ฒั นำกำรนี้ ไม่ใช่มีเพียงแต่หลักฐำนที่สนับสนุนเท่ำนั้น แม้หลักฐำนที่คดั ค้ำนทฤษฎีน้ ี
ก็มีเช่นเดียวกัน”
“ผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน”
“ดีแล้ว ถ้ำอย่ำงนั้นลองบอกมำทีซิวำ่ พยำนหลักฐำนที่คดั ค้ำนทฤษฎีน้ ีมีอะไรบ้ำง”
“ผมไม่เห็นมีอะไรเลย ที่คดั ค้ำนทฤษฎีน้ ี”
กำรถกปั ญหำระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับนักศึกษำมักจะเป็ นไปอย่ำงตึงเครี ยด ด้วยเหตุที่นกั ศึกษำมักจะ
เข้ำใจผิดคิดว่ำข้ำพเจ้ำไม่ให้ควำมเป็ นธรรมแก่เขำและไม่ยอมเข้ำใจโดยง่ำย เมื่อข้ำพเจ้ำเตือนว่ำ กำรที่
เขำรับเอำหลักคำสอนทำงวิทยำศำสตร์ ท้ งั ดุน้ โดยปรำศจำกกำรพิจำรณำไตร่ ตรอง และเมื่อถูกย้อนถำม
แทนที่จะตอบด้วยเหตุผล ก็กลับอ้ำงคำพูดที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่ องของฝ่ ำยตรงกันข้ำมขึ้นแก้ตวั แท้จริ ง
แล้ว เขำก็มีสภำพไม่ผดิ อะไรกับนักศึกษำศำสนศำสตร์ ที่เขำดูหมิ่นเหยียดหยำมนัน่ เอง เขำจะพูดถึงเรื่ อง
ควำมเชื่อ พูดถึงสิ่ งที่เขำไม่เข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้ และเมื่อโต้แย้ง ถูกซักถำม ก็เพียงแต่อำ้ งตำรับตำรำที่มี
ชื่อเสี ยงขึ้นมำตัดบทเท่ำนั้น ยกตัวอย่ำงเช่นในกรณี น้ ี ตำรำที่เขำอ้ำงคือ หนังสื อเรื่ อง กำเนิดของสิ่ งที่มี
ชีวติ ของชำร์ ล ดำร์ วนิ เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำหนังสื อที่มีชื่อเสี ยงและถูกนำไปอ้ำงอิงอยูเ่ สมอนั้น โดยมำกผู ้
อ้ำงอิงมักมิได้อ่ำนให้ตลอด โดยวินิจฉัยให้ถ่องแท้ มักอ่ำนเพียงบทนำหรื อบทต้น ๆ เท่ำนั้น ตัวอย่ำง
หนังสื อที่มีชื่อเสี ยงเช่นนี้ เท่ำที่นึกได้ก็มี พระคริ สตธรรมคัมภีร์ กำเนิดสิ่ งที่มีชีวติ และหนังสื อเกี่ยวกับ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจกำรเมือง ว่ำด้วยกำรลงทุนในระบบอุตสำหกรรมของคำร์ ล มำร์ ก ชื่อ “ดำศ คำร์บิ
ตำล”
ในกรณี เช่นนี้ ข้ำพเจ้ำจะแนะนำให้นกั ศึกษำผูน้ ้ นั ให้กลับไปค้นคว้ำ อ่ำนหลักฐำนที่ขดั แย้งกับ
ทฤษฎีววิ ฒั นำกำร โดยแนะนำบทควำมที่เห็นว่ำควรศึกษำให้หนึ่งสัปดำห์ต่อมำ นักศึกษำผูน้ ้ นั ก็กลับมำ
หำข้ำพเจ้ำพร้อมกับหอบหนังสื อซึ่ งมีบทควำมคัดค้ำนทฤษฎีววิ ฒั นำกำรมำด้วย
ข้ำพเจ้ำเชื่อมัน่ ว่ำ
หลังจำกที่เขำได้อ่ำนโดยถ่องแท้แล้ว ก็คงทำให้เขำได้ตระหนักถึงควำมจริ งนี้ และก่อให้เกิดควำมคิด
ในทำงที่โต้แย้งกับทฤษฎีววิ ฒั นำกำรดีกว่ำที่จะให้คำแนะนำแก่เขำด้วยซ้ ำไป เขำกล่ำวกับข้ำพเจ้ำว่ำ
“อำจำรย์ครับ ผมได้คน้ ดูหนังสื ออื่น ๆ แล้วหนังสื อตำรำเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ ต้ งั หลำยแห่งเล่มแล้ว
ปรำกฏว่ำไม่มีเล่มใดที่ไม่เห็นด้วยหรื อโต้แย้งกับทฤษฎีวิวฒั นำกำรเลย อำจำย์คงไม่ได้เอำหนังสื อศำสน
ศำสตร์ มำพูดกันในแง่น้ ีนะครับ”
96

“เปล่ำเลย ครู ตอ้ งกำรถกเถียงปั ญหำนี้ในแง่วทิ ยำศำสตร์ ”
“อำจำรย์ครับ ผมมองไม่เห็นเลยว่ำมีหนังสื อเล่มใดที่โต้แย้งทฤษฎีน้ ี นอกจำกที่จะสนับสนุน
อย่ำงเดียวเท่ำนั้น”
หลังจำกนั้น ข้ำพเจ้ำก็จะอธิ บำยให้เขำฟังว่ำ ทฤษฎีววิ ฒั นำกำรเป็ นเรื่ องรำวที่กล่ำวถึงควำม
เปลี่ยนแปลงของโลกนับตั้งแต่โบรำณกำลมำ และแนะนำให้เขำศึกษำหนังสื อที่เขียนโดย รำดี้ ชื่อ
“ทฤษฎีว่าด้ วยประวัติความเป็ นมาของชี ววิทยา” เมื่อบอกให้เขำจดรำยชื่อหนังสื อไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ำพเจ้ำก็จะอธิ บำยต่อไปดังนี้
“ก่อนที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะวินิจฉัยชี้ขำดลงไปว่ำ ทฤษฎีววิ ฒั นำกำรเป็ นคำอธิ บำยที่ดีที่สุดในปั จจุบนั
ว่ำด้วยสิ่ งที่มีชีวติ เขำก็ตอ้ งสำรวจหลักฐำนข้ออ้ำงอิงต่ำง ๆ ของทฤษฎีเหล่ำนั้นให้ถี่ถว้ นเสี ยก่อน มี
หลำยครั้งที่นกั วิทยำศำสตร์ นำเอำข้ออ้ำงของทฤษฎีน้ ี ไปอธิ บำยวิวฒั นำกำรของม้ำ และโดยที่ได้มีกำร
นำเอำเรื่ องนี้มำอ้ำงอิงกันบ่อย ๆ นี้เอง กำรนำหลักฐำนว่ำด้วยสัตว์ชนิ ดหนึ่งไปขยำยควำมเพื่ออธิ บำย
ปัญหำของสัตว์อีกชนิดหนึ่ง จึงได้ขยำยไปถึงสัตว์อื่น ๆ ในขอบเขตของสัตว์ท้ งั มวลด้วย ทั้ง ๆ ที่
บำงอย่ำงก็มีเหตุผลเพียงแต่นอ้ ย หรื อไม่มีหลักฐำนสนับสนุนเลย ก็วำ่ ได้”
อย่ำงไรก็ตำมในกำรถกเถียง โต้แย้ง เกี่ยวกับทฤษฎีววิ ฒั นำกำรนี้ โดยมำกมักจะมองข้ำมถึง
ปั ญหำสำคัญ ที่น่ำจะได้กล่ำวถึงเจ็ดหัวข้อด้วยกัน นักวิวฒั นำกำรทั้งหลำย มักมองข้ำมข้อสรุ ปอันเป็ น
พื้นฐำนสำคัญขั้นต้นทั้งหกหัวข้อเสี ย คงพิจำรณำเฉพำะหัวข้อที่เจ็ดเท่ำนั้น ดังจะได้ยกตัวอย่ำงอธิ บำย
ดังต่อไปนี้
ข้ อสรุ ปประการแรก คือ สิ่ งที่มีชีวติ ย่อมเกิดจำกสิ่ งที่ไม่มีชีวติ เช่น กำรเริ่ มของชี วติ จำกสิ่ งที่ไม่
มีชีวติ โดยตนเอง
ข้ อสรุ ปประการที่สอง กำรที่สิ่งมีชีวติ จะเกิดจำกสิ่ งที่ไม่มีชีวติ นั้น มีได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
ข้ อสรุ ปประการที่สาม เชื้อ ไว้รัส แบคทีเรี ย พืช และสัตว์ ย่อมมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงใกล้ชิด
ข้ อสรุ ปประการที่สี่ สัตว์เซลเดียว ก่อให้เกิดสัตว์หลำยเซล
ข้ อสรุ ปประการที่ห้า สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลำย ย่อมมีควำมสัมพันธ์ต่อกัน
ข้ อสรุ ปประการที่หก สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลำย วิวฒั นำกำรเป็ นสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ข้ อสรุ ปประการที่เจ็ด สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งปวง ตลอดจนปลำต่ำง ๆ วิวฒั นำกำรเป็ นสัตว์
ครึ่ งยกครึ่ งน้ ำ สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ ำ วิวฒั นำกำรเป็ นสัตว์เลื้อยคลำน สัตว์เลื้อยคลำนวิวฒั นำกำรเป็ นนก
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ ำนม บำงตำรำก็จะอธิ บำยด้วยถ้อยคำเป็ นอย่ำงอื่น แต่ก็มีควำมหมำยเช่นดียวกัน
เป็ นต้นว่ำสัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ ำ และสัตว์เลื้อยคลำน ในปั จจุบนั มีบรรพบุรุษร่ วมกันดังนี้ เป็ นอำทิ
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“เพื่อคงไว้ซ่ ึ งวัตถุประสงค์เริ่ มแรกในกำรสนทนำเกี่ยวกับทฤษฎีววิ ฒั นำกำรนี้ ข้ำพเจ้ำจึงถือว่ำ
หลักฐำนทั้งหลำยที่สนับสนุนทฤษฎีววิ ฒั นำกำร นำไปสู่ ขอ้ สรุ ปทั้งเจ็ดข้อดังกล่ำวนี้ มีควำมถูกต้อง
เที่ยงตรง และข้อสรุ ปเหล่ำนี้ ก่อให้เกิดทฤษฎีววิ ฒั นำกำร
ข้อสังเกตประกำรแรกที่ขำ้ พเจ้ำใคร่ ที่จะกล่ำวถึงก็คือ ข้อสรุ ปทั้งเจ็ดประกำรดังกล่ำวนั้น ไม่
สามารถพิสูจน์ ให้ เห็นจริ งได้ เพรำะเป็ นข้อสรุ ปเหตุกำรณ์ ขบวนกำรทั้งหลำยที่เกิดมำในอดีต และ
สมมุติวำ่ เหตุกำรณ์เหล่ำนั้น จะเกิดขึ้นได้จริ งในปั จจุบนั ก็ใช่วำ่ จะเกิดขึ้นได้ในอดีตกำล สิ่ งที่ทฤษฎีน้ ี
กล่ำวอ้ำงไว้ ก็คือว่ำ เหตุกำรณ์เช่นนั้นสำมำรถเกิดขึ้นได้จริ ง ซึ่ งถ้ำหำกเป็ นเช่นนั้นจริ ง แม้ในปั จจุบนั นี้
สัตว์เลื้อยคลำน ก็ยอ่ มสำมำรถที่จะเปลี่ยนเป็ นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ ำนมได้ แม้วำ่ ควำมคิดทำงด้ำนทฤษฎี
วิวฒั นำกำร จะเป็ นสิ่ งที่น่ำสนใจอยูม่ ำกสักเพียงใดก็ไม่สำมำรถทำให้กระบวนกำรเช่นว่ำนี้เกิดขึ้นมำได้
เรำไม่สำมำรถทำให้เห็นได้จริ ง นอกจำกจะอ้ำงหลักฐำนสิ่ งแวดล้อม และข้อสรุ ป ต่อเมื่อเรำผ่ำนพ้น
ปั ญหำเหล่ำนี้ได้แล้ว ควำมสนใจของข้ำพเจ้ำ จึงจะมำถึงประเด็นลักษณะหรื อที่มำของพยำนหลักฐำน
ในกรณี น้ ี ต่อไป”
แรมม์ ให้ขอ้ สังเกตว่ำ ยังมีขอ้ อ้ำงอื่น ๆ อีกเป็ นอันมำกที่วำ่ ด้วยกำเนิดของสิ่ งที่มีชีวติ แต่สิ่ง
เหล่ำนี้เป็ นแต่เพียงควำมคำดหมำยหรื อข้อสรุ ปเท่ำนั้น ไม่สำมำรถพิสูจน์ให้เห็นจริ งจังขึ้นมำได้ ข้อที่น่ำ
คิดประกำรหนึ่ง ในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็คือ หำกว่ำสิ่ งที่มีชีวติ ทั้งหลำย คงสภำพของมันโดยไม่
มีกำรเปลี่ยนแปลงนับด้วยล้ำน ๆ ปี แล้วสิ่ งมีชีวติ ในรู ปแบบต่ำง ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นใหม่ เท่ำที่ปรำกฏหลักฐำน
ในทำงธรณี วทิ ยำนั้น จะเกิดขึ้นได้อย่ำงไร กำรที่จะสรุ ปประเด็นปั ญหำโดยมิได้กล่ำวถึงช่วง
ระยะเวลำที่มิได้บนั ทึกไว้ในประวัติศำสตร์ อันทำให้เหตุกำรณ์ขำดช่วงตอนนั้นนับว่ำเป็ นกำรผิดพลำด
อย่ำงยิง่ เพรำะโดยข้อเท็จจริ งแล้ว มีช่วงระยะเวลำที่เรำมิได้กล่ำวถึงนับเป็ นพัน ๆ ปี
ปั ญหำประกำรต่อมำ
ได้แก่ขอ้ ขัดแย้งในเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำน
ตำมหลัก
วิทยำศำสตร์ แล้วสำระสำคัญย่อมมีอยูว่ ำ่ “เมื่อพลังงำนถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงำนอีกรู ปหนึ่ง พลังงำนโดย
ส่ วนรวมแล้วย่อมคงมีปริ มำณคงที่ อย่ำงไรก็ตำมพลังงำนในส่ วนที่เป็ นประโยชน์และใช้ได้จริ ง ๆ นั้น
ย่อมลดน้อยถอยลงอยูเ่ สมอ” วิวฒั นำกำรกับทฤษฎีกำรคงที่ของพลังงำนนี้ จึงดูขดั แย้งกัน เพรำะ
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สภำพของสำกลจักรวำลนั้น นับวันแต่จะเสื่ อมถอยลง หำใช่เพิ่มพูนสิ่ งใด ๆ ขึ้นไม่ ดังที่แรมม์ได้กล่ำว
ไว้วำ่ “เรำกำลังเผชิ ญหน้ำอยูก่ บั ปั ญหำที่แน่ชดั อยูส่ องทฤษฎีคือ หนึ่ง กำรคืนตัวของพลังงำน สอง กำร
สู ญเสี ยพลังงำน โดยไม่มีวนั ฟื้ นตัวขึ้นมำได้ หำกว่ำพลังงำนนับวันมีแต่จะสู ญเสี ยไปแล้วไซร้ เรำก็ตอ้ ง
ยอมรับทฤษฎีวำ่ ด้วย กำรสร้ำงสรรพสิ่ งของพระเจ้ำ แม้ในปั จจุบนั นี้ก็ยงั ไม่มีผใู ้ ดสำมำรถพิสูจน์ใน
ทฤษฎีที่วำ่ พลังงำนจะคงตัวอยูใ่ นรู ปเดิม”
ปั ญหำส่ วนใหญ่เกี่ยวกับทฤษฎีววิ ฒั นำกำร ซึ่ งเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ มักขึ้นอยูก่ บั คำจำกัดควำม
ของคำว่ำ “Species” ซึ่ งหมำยถึง ชนิดหรื อพันธุ์ หรื อตระกูล ของสิ่ งมีชีวติ ทั้งหลำย ข้ำพเจ้ำรู ้สึกว่ำ
ปั ญหำนี้
ในอดีตก็เคยเป็ นหัวข้อที่เป็ นที่ถกเถียงกันอย่ำงร้อนแรงของผูป้ ระกำศเผยแผ่พระกิตติคุณ
มำแล้ว หำกว่ำเรำจะให้คำจำกัดควำมของคำว่ำ “Species” อันเป็ นคำศัพท์ทำงวิทยำศำสตร์ ว่ำหมำยถึง
“ชนิด” ตำมที่บญั ญัติไว้ในพระธรรมปฐมกำลบทที่ 1 และถือเอำว่ำ เป็ นกำรกำหนดขอบเขตของสัตว์
และสิ่ งมีชีวติ ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นแล้ว ก็ยอ่ มมีปัญหำสื บเนื่องที่จะต้องถกเถียงกันอีกมำกมำยไม่รู้จบ
ฉะนั้น เฮนรี่ เอ็ม.มอริ ส ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีควำมคิดต่อต้ำนทฤษฎีววิ ฒั นำกำรอย่ำงเด็ดเดี่ยวมัน่ คงผูห้ นึ่ง จึง
กล่ำวว่ำ “พึงสังเกตให้ดีวำ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ มิได้สอนว่ำ จำนวน ชนิด สัตว์ พืช หรื อสิ่ งมีชีวิต
ทั้งหลำย ที่กล่ำวไว้ในพระคัมภีร์น้ นั เป็ นกำรกำหนดตำยตัวว่ำจะต้องมีเพียงเท่ำนั้นเหตุผลง่ำย ๆ ก็คือ
แม้จวบจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ก็ไม่มีใครรู ้ถ่องแท้ถึงควำมหมำยของคำว่ำ “Species” กันนัก นักชีววิทยำ ยัง
มีปัญหำอื่น ๆ ที่จะต้องค้นคว้ำศึกษำและวินิจฉัยเกินกว่ำที่จะคำนึงถึง กำรจัดตั้งและแยกแยะ ตระกูล
ของสัตว์และพืชมำกมำย นับตั้งแต่พระเจ้ำสร้ำงโลกเป็ นต้นมำ หำกเรำจำแนกสัตว์และพืช ตำมคำนิยำม
เป็ นหลักแล้ว ก็เป็ นที่แน่นอนว่ำย่อมจะได้สัตว์พืชตระกูลใหม่ ๆ เพิม่ ขึ้นอีกจำนวนมำก (ผูเ้ ขียน)
นักวิจยั ในด้ำนชำติพนั ธุ์วทิ ยำกล่ำวว่ำ กำรเปลี่ยนปลงของโครโมโซมย่อมทำให้เกิดกรณี ผำ่ เหล่ำ และ
เกิดลูกผสมแบบพันธุ์ทำงขึ้นมำได้ โดยขบวนกำรเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดสัตว์และพืชชนิ ดต่ำง ๆ ขึ้นมำได้
เช่นกัน สิ่ งมีชีวติ มำกมำยหลำยหลำกที่เกิดขึ้นดังกล่ำวนี้ ถูกจำแนกประเภทตำมตระกูลและหมู่ช้ นั ต่ำง ๆ
ตำมหลักเกณฑ์ในทำงวิทยำศำสตร์ สมัยใหม่”
“อย่ำงไรก็ตำมหลักฐำนทำงชำติพนั ธุ์วทิ ยำทั้งปวงเหล่ำนี้ ดูเหมือนจะเป็ นข้อพิสูจน์อย่ำงเด่นชัด
ว่ำ แม้จะมีสิ่งมีชีวติ เกิดขึ้นใหม่มำกมำยหลำยหลำก แต่ก็ยงั คงพอที่จะเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงมูลฐำนอัน
เป็ นที่มำได้ หำใช่ขบวนกำรที่ก่อให้เกิดชำติพนั ธุ์ใหม่ พระธรรมปฐมกำลกล่ำวไว้เพียงแต่วำ่ สัตว์และ
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พืชแต่ละอย่ำงที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นนั้นทวีเผ่ำพันธุ์มำกขึ้นตำมชนิดของมัน
โดยมิได้กล่ำว
เฉพำะเจำะจงลงไปถึงองค์ประกอบ เป็ นตัวกำหนด “ชนิด” ว่ำเป็ นอย่ำงไร และมิได้ใช้คำนี้ ในกำร
อธิบำยถึงกำรผสมพันธุ์ของสัตว์ ในแบบที่เป็ นพันธุ์ทำง หรื อในควำมหมำยของกำรผสมพันธุ์ผดิ ชนิด
กันถ้ำหำกว่ำ พระคัมภีร์หมำยถึงกำรผสมคร่ อมพันธุ์เช่นนี้แล้ว สัตว์และพืชทั้งหลำยก็ยอ่ มจะไม่ใช่
ผลิตผลตำมเผ่ำพันธุ์ของมันเป็ นแน่ ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงได้เปิ ดช่องว่ำงไว้สำหรับควำมเปลี่ยนแปลงของ
สัตว์ในแต่ละหมู่เหล่ำ ย่อย ๆ ของมัน แต่ก็คงไว้ซ่ ึ งควำมแน่นอนในกำรเรี ยกขำนประเภทใหญ่ ๆ ดังที่
รำยงำนกำรค้นคว้ำในสมัยใหม่กล่ำวไว้”
รัสเซอร์ มิกเจอร์ ได้กล่ำวถึงปั ญหำเดียวกันนี้ไว้วำ่ “ในฐำนะที่เป็ นผูท้ ี่เชื่อถือในกำรเนรมิตของ
พระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ สิ่ งมีชีวติ อย่ำงหนึ่ง ย่อมให้กำเนิดแก่สิ่งมีชีวติ อีกอย่ำงหนึ่ งได้ แต่ท้ งั นี้ยอ่ ม
หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงในวงจำกัดในสำยเลือด
หรื อวิถีทำงเท่ำที่จะเป็ นไปได้ของสัตว์แต่ละชนิด
เท่ำนั้น” รัสเซอร์ มิกเจอร์ ไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง กำรคร่ อมชนิด หรื อคร่ อมประเภท ซึ่ งถือว่ำ
ทุกสิ่ งทุกอย่ำง มีววิ ฒั นำกำรมำจำกแหล่งกำเนิ ดดั้งเดิมเพียงแหล่งเดียวเท่ำนั้น อี.เจ.คำร์ เนลล์ ก็ได้ให้
ทัศนะทำนองเดียวกันนี้วำ่ “ในชำติพนั ธุ์ของสัตว์แต่ละชนิ ดที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นนั้น ย่อมสำมำรถที่จะ
เปลี่ยนแปลงสื บเผ่ำพันธุ์ที่ผดิ ไปจำกต้นกำเนิ ดได้ แม้พืชพันธุ์เหล่ำนั้นจะมีต่ำง ๆ นำนำ แต่ก็ยงั อยูใ่ นวง
เผ่ำพันธุ์เดิมของมันอยูน่ ้ นั เอง ไม่สำมำรถคร่ อมชนิ ดหรื อประเภทเป็ นอื่นไปได้ เขำกล่ำวว่ำ “ฉะนั้น
โดยนัยนี้ ผูท้ ี่เชื่อถือแบบอนุ รักษ์นิยม ก็อำจมีควำมเชื่อถือในทฤษฎีที่วำ่ ได้มีกำรกำหนดประเภทของ
สิ่ งมีชีวติ ไว้เป็ นที่แน่นอนดั้งเดิมมำแล้วได้ โดยที่ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อแนวควำมคิดเห็นเดิมของ
เขำเลยแม้แต่นอ้ ย”
เรำขอกล่ำวย้ำไว้ในที่น้ ีวำ่ ควำมคิดที่วำ่ หลักวิทยำศำสตร์ ขดั แย้งกับหลักคำสอนในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ควำมคิดเช่นนี้ มีขอ้ ขัดแย้งในตัวของมันเองอยูเ่ สมอ เวลำที่นำไปอธิ บำยข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ
สมมุติฐำนที่หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแน่นอน
สำมำรถทำให้เห็นข้อเท็จจริ งได้หลำยอย่ำงมำกกว่ำที่
ข้อเท็จจริ งหลำยอย่ำงนั้นจะนำไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่สมบูรณ์ได้ ยกตัวอย่ำงเช่น มีผบู ้ อกกล่ำวแก่ชำยคนนี้วำ่ ได้
เห็นภรรยำของเขำ นัง่ รถไปกับชำยอื่น ในที่ต่ำง ๆ แต่โดยที่ชำยผูน้ ้ นั รู ้ถึงนิสัยใจคอ รู ้ถึงควำมประพฤติ
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อันดีงำมของภรรยำเขำดีอยูแ่ ล้ว เขำจึงสำมำรถพิจำรณำคำพูดนั้นได้อย่ำงทะลุปรุ โปร่ ง และลงควำม
คิดเห็นได้แตกต่ำงไปจำกที่ชำวเมืองทั้งหลำยซุ บซิบนินทำ โดยนัยเช่นนี้ จึงอำจกล่ำวได้วำ่ ผลหรื อควำม
ถูกต้องที่แท้จริ งมำจำกข้อสรุ ปที่มีหลักเกณฑ์ถูกต้องและแน่ชดั เท่ำนั้น หำใช่เกิดจำกข้อเท็จจริ งประกำร
ใดไม่ และข้อสรุ ปเหล่ำนี้ นี่เองที่สำมำรถชี้ทำงหรื อนำไปสู่ ขอ้ เท็จจริ งต่ำง ๆ ได้
เวลำที่เรำอ่ำนหรื อฟังเรื่ องรำวใด ๆ ก็ตำม เรำต้องตั้งปั ญหำถำมตนเองเสมอว่ำ “ผูเ้ ขียนบทควำม
นั้นหรื อผูท้ ี่เล่ำเรื่ องรำวนั้นให้เรำฟัง ได้ต้ งั ข้อสรุ ปหรื อข้อสมมุติฐำนของเขำไว้อย่ำงไร?” ทั้งนี้ เพื่อว่ำ
เรำจะได้ตีปัญหำข้อสรุ ปเหล่ำนั้นได้อย่ำงถูกต้อง ทั้งนี้เพรำะไม่มีสิ่งใดที่มีควำมหมำยครบถ้วนสมบูรณ์
ในตัวของมันเอง ไม่วำ่ ในขอบเขตของวิทยำศำสตร์ หรื ออื่นใดก็ตำม
ตรำบใดก็ตำมที่ยงั มีปัญหำเคลือบคลุมสงสัย ไม่มีคำอธิลำยใด ๆ ชี้แจงให้กระจ่ำงชัดได้ ตรำบ
นั้นเรำจะถือว่ำ เป็ นข้อขัดแย้งระหว่ำงวิทยำศำสตร์ กับพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั หำได้ไม่
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บทที่ 10 ทาไมพระเจ้ าจึงให้ เราพบกับความทุกข์ และความชั่วร้ าย
หัวเรื่ องนี้ นบั ว่ำเป็ นปั ญหำที่น่ำสนใจและไถ่ถำมกันเป็ นอันมำก ไม่นอ้ ยไปกว่ำปั ญหำเกี่ยวกับ
กำรสำแดงควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำ หรื อปั ญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงวิทยำศำสตร์ กบั พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ทั้งนี้เพรำะคนเหล่ำนั้นเห็นว่ำเป็ นกำรไม่ยตุ ิธรรม และไม่สมควรที่ผบู ้ ริ สุทธิ์ จะต้องมำเผชิ ญกับ
ควำมทุกข์ยำก ควำมเจ็บปวดรวดร้ำว เป็ นต้นว่ำ เด็กทำรกทำผิดอย่ำงไรหรื อจึงต้องตำบอดมำแต่กำเนิด
เหตุใดคนที่กำลังมีอนำคตรุ่ งเรื องแจ่มใส จึงต้องล้มตำยไปอย่ำงกระทันหันเหตุใดจึงต้อมีสงครำม ซึ่ ง
เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งได้ผลำญชีวติ ของคนนับเป็ นจำนวนพัน ๆ ก่อให้เกิดปั ญหำสื บเนื่องมำกมำยหลำย
อย่ำง เด็กกำพร้ำต้องช่วยเหลือตนเองต้องดิ้นรนต่อสู ้ รับภำระเกินกว่ำที่จะรับผิดชอบได้ และ
นอกจำกนั้นยังก่อให้เกิดคนพิกำรมำกมำยเหลือคณำนับ
ประเด็นของปั ญหำที่มนุษย์มกั จะคิดมีสองนัยด้วยกันคือ พระเจ้ำทรงมีฤทธำนุภำพมำกมำย
ใหญ่ยงิ่ ก็จริ งแต่พระองค์มิได้ทรงใช้ฤทธำนุภำพนั้นในทำงสร้ำงสรรค์ คุณงำมควำมดีท้ งั หมด ฉะนั้น
พระองค์จะไม่ทรงยับยั้งควำมชัว่ ร้ำยทั้งหลำยในโลก อีกนัยหนึ่งคือพระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่กอปรด้วยคำม
เมตตำกรุ ณำยิง่ แต่ไม่มีอำนำจเพียงพอที่จะยับยั้ง หรื อกำจัดควำมชัว่ ร้ำยเลวทรำมให้หมดสิ้ นไปได้
คนโดยทัว่ ๆ ไปมักมีแนวโน้มในทำงตำหนิติเตียนพระเจ้ำ โดยถือเอำเหตุแห่งควำมชัว่ ร้ำยและ
ควำมลำบำกยำกเย็นทั้งหลำยที่เกิดขึ้นในโลก เป็ นมูลเหตุ ผลักไสภำระควำมรับผิดชอบเหล่ำนี้ให้แก่
พระองค์
ปั ญหำนี้ นบั ว่ำเป็ นปั ญหำที่ลึกซึ่ งและยำกแก่กำรที่จะตอบไม่นอ้ ย เพรำะมิใช่เรื่ องที่จะพิจำรณำ
กันอย่ำงผิวเผิน หรื ออ้ำงอิงหลักคำสอน แบบนกแก้ว นกขุนทองเพรำะเรำอำจอธิ บำยควำมหมำยของคำ
คมใด ๆ ได้ เป็ นต้นว่ำ “ผู้ทไี่ ม่ เคยได้ รับแผลย่อมไม่ คานึงถึงรอยแผลเป็ น” อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยสิ่ ง
หลำยอย่ำงที่เรำไม่อำจเอ่ยอ้ำงได้โดยง่ำย จำต้องเก็บสิ่ งเหล่ำนั้นไว้ในใจ
เรำจะต้องไม่ลืมว่ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ พระองค์ทรงสร้ำงเขำให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ และ
สมบูรณ์ มีทุกสิ่ งทุกอย่ำง สมบูรณ์ครบถ้วน พระองค์มิได้ทรงสร้ำงมนุษย์ให้เป็ นคนชัว่ หำกแต่ทรง
โปรดให้มนุษย์มีอิสระ ในกำรเลือกระทำสิ่ งใด ๆ ได้ ตำมควำมพอใจ เขำสำมำรถที่จะเลือกเชื่อฟังหรื อ
ฝ่ ำฝื นคำสั่งของพระองค์ก็ได้ พระเจ้ำได้ทรงดำริ ไวั้ต้ งั แรกสร้ำงมนุษย์แล้วว่ำ หำกมนุษย์เชื่อฟังพระองค์
แล้วไซร้ พระองค์ก็จะทรงโปรดให้เขำมีชีวติ ที่บริ บูรณ์บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง มีควำมสัมพันธ์กบั พระองค์อย่ำง
แนบแน่น มีควำมชื่นชมยินดีกบั พระองค์ และกับสิ่ งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
อย่ำงไรก็ตำม มนุษย์ชำยหญิงคู่แรกที่พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นนั้นได้ฝ่ำฝื นพระบัญชำของพระองค์ ฉะนั้น
เรำทุกคน ซึ่ งเป็ นบุตรหลำนสื บเผ่ำพันธุ์ต่อมำจึงต้องพลอยรับผลแห่งกำรฝ่ ำฝื นคำสั่งของพระเจ้ำในครั้ง
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นั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บำปได้เข้ำมำในโลก เพรำะคนคนเดียว
และควำมตำยก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพรำะมนุษย์ทุกคนทำบำป” (โรม 5:12) ประเด็นสำคัญที่
เรำจะต้องระลึกอยูเ่ สมอ คือมนุษย์เป็ นฝ่ ำยที่จะต้องรับผิดชอบต่อควำมผิดบำป หรื อต่อกำรทำบำป หำ
ใช่พระเจ้ำไม่
แต่หลำยคนมักถำมด้วยควำมไม่เข้ำใจว่ำ ไฉนพระเจ้ำจึงไม่ทรงสร้ำงเรำให้เป็ นผูท้ ี่ไม่ใฝ่ ใจต่อ
กำรทำบำปเลยเล่ำ? ต่อคำถำมนี้ เรำจะต้องระลึกเสมอว่ำ พระองค์ทรงสำมำรถที่จะสร้ำงเรำ ในรู ปแบบ
เช่นนั้นได้อย่ำงไม่มีปัญหำ แต่สิ่งที่ควรจำอยูอ่ ย่ำงหนึ่งก็คือ หำกว่ำพระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ให้มี
ลักษณะเช่นว่ำนั้น เรำก็อำจไม่คงสภำพเป็ นมนุษย์อยูไ่ ด้ แต่อำจกลำยเป็ นเครื่ องจักร ท่ำนผูอ้ ่ำนทนไหว
หรื อที่จะแต่งงำนกับตุก๊ ตำที่พดู จ้ออยูต่ ลอดเวลำ? ทุกเช้ำค่ำ ท่ำนอำจไขลำนและได้ยนิ แต่เสี ยงหวำน ๆ
ว่ำ “ฉันรักเธอ ๆ” ไม่มีคำพูดที่แสดงควำมฉุ นเฉี ยวถึงควำมขัดแย้ง ซึ่ งจะทำให้ท่ำนเกิดควำมเศร้ำหมอง
ได้เลย แต่ท่ำนแน่ใจแล้วหรื อว่ำท่ำนชอบอย่ำงนั้น? ตำมลักษณะดังกล่ำวนี้ จะไม่ก่อให้เกิดควำมรักได้
เลยเพรำะควำมรักเป็ นควำมรู ้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรำเองโดยไม่มีใครบังคับ พระเจ้ำทรงสำมำรถที่
จะสร้ำงเรำให้เป็ นมนุษย์หุ่นยนต์ แต่นนั่ หมำยควำมว่ำเรำจะต้องหมดสภำพควำมเป็ นคนไป พระเจ้ำทรง
ดำริ อย่ำงถ่องแท้แล้วว่ำ พระองค์ควรที่จะสร้ำงเรำให้เป็ นมนุษย์อย่ำงที่เรำเป็ นอยู่ ดีกว่ำที่จะสร้ำงเรำให้
เป็ นหุ่นยนต์ และไม่วำ่ พระองค์ทรงสร้ำงให้เรำเป็ นอย่ำงไร เรำก็ตอ้ งเชผิญหน้ำกับควำมจริ งอย่ำงนั้น จะ
บิดพลิ้วหำได้ไม่
เรำจะต้องรับรู ้ดว้ ยว่ำ พระเจ้ำทรงสำมำรถกำจัดควำมชัว่ ร้ำยได้ทุกเมื่อ หำกพระองค์ทรง
ประสงค์
ศำสดำพยำกรณ์เยเรมียไ์ ด้กล่ำวเตือนเรำไว้ต้ งั แต่โบรำณแล้วว่ำ
“เป็ นเพรำะพระมหำ
กรุ ณำธิ คุณของพระเจ้ำ พวกข้ำพเจ้ำจึงมิได้ถูกเผำผลำญให้สูญสิ้ นไป เพรำะควำมเมตตำปรำนีของ
พระองค์ ไม่มีกำรขำดตอน” (เพลงคร่ ำครวญ 3:22) บัดนี้จวนจะถึงเวลำที่พระองค์ทรงกำจัดควำมชัว่ ร้ำย
ให้หมดสิ้ นไปจำกโลกแล้ว มำรและกิจกำรต่ำง ๆ ของมันก็จะถูกพิพำกษำให้ได้รับโทษทัณฑ์ตลอดกำล
แต่ขณะเดียวกันควำมรักและพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระองค์ยงั คงเปิ ดกว้ำงสำหรับมนุษย์ทวั่ ไป
หำกว่ำพระเจ้ำทรงกำจัดควำมชัว่ ร้ำย ให้หมดสิ้ นจำกโลกไปในวันนี้ ก็หมำยควำมว่ำ พระองค์
จะทรงปฏิบตั ิภำรกิจของพระองค์ได้อย่ำงสมบูรณ์ เป็ นที่น่ำประหลำดว่ำ เรำต้องกำรให้พระองค์ ระงับ
สงครำม แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ตอ้ งกำรให้พระองค์สถิตอยูก่ บั เรำ หำกว่ำพระเจ้ำจะกำจัดควำมชัว่ ร้ำยให้
หมดสิ้ นไปจำกสำกลจักรวำลแล้ว ภำรกิจของพระองค์ก็จะเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ นัน่ หมำยควำมว่ำ เป็ นกำร
สิ้ นสุ ดโอกำสที่เรำจะแก้ไขข้อบกพร่ องของตัวเอง กำรพูดเท็จ ควำมสกปรกโสมมและจิตใจที่ขำดควำม
รัก ตลอดจนควำมใจแคบ ไม่เอื้ออำรี ต่อผูอ้ ื่น สิ่ งเหล่ำนี้ ย่อมทำให้เรำถูกลงพระอำชญำจำกพระองค์
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อย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย สมมุติวำ่ พระเจ้ำทรงประกำศว่ำ พระองค์จะทรงกำจัดควำมชัว่ ร้ำยให้หมดสิ้ นไปจำก
สำกลจักรวำล ใคร่ ถำมว่ำ ภำยหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะมีใครบ้ำงไหมที่จะยังคงอยูใ่ นโลกนี้ต่อไปได้อีก?
พระเจ้ำได้ทรงมอบภำระของพระองค์บำงอย่ำง เพื่อแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับควำมชัว่ ร้ำยนี้แล้ว
ด้วยกำรเสี ยสละอย่ำงยิง่ ใหญ่ เป็ นกำรกระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่มนุษยชำติเหลือคณำนับ ด้วย
กำรส่ งพระบุตรของพระองค์ให้ลงมำตำยแทนคนชัว่ ทั้งปวง เป็ นกำรจัดสรรวิถีทำงไว้ให้มนุษย์หนีพน้
จำกกำรพิพำกษำโทษ ซึ่ งพระเจ้ำจะทรงกระทำต่อควำมผิดบำปและควำมชัว่ ทั้งหลำยอย่ำงแน่นอน กำร
ที่จะหนีพน้ จำกพระรำชอำชญำของพระเจ้ำนี้ก็โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ส่วนตัว ระหว่ำงตัวเรำเองกับ
องค์พระเยซูคริ สตเจ้ำ ฉะนั้นวิถีทำงสุ ดท้ำย ในกำรกำจัดควำมชัว่ ก็คือ กำรยกระดับชีวติ ของเรำให้พน้
จำกปลักตมของมัน ทำงสุ ดท้ำยนี้พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเตรี ยมไว้ให้เรำแล้ว ด้วยกำรพลีพระชนม์ของ
พระองค์เอง
หำกว่ำพระเจ้ำมิได้ทรงจัดเตรี ยมวิถีทำงไว้ให้เรำแล้ว จักรวำลก็จะไร้ควำมหมำย กำรกระทำทุก
อย่ำงของมนุษย์แต่ละคนย่อมส่ งผลไปถึงกัน ไม่มีใครที่จะอยูโ่ ดดเดี่ยวคนเดียวได้ โดยไม่พ่ งึ พำอำศัย
ผูอ้ ื่น กำรจัดแจงวิถีชีวติ เป็ นอย่ำงอื่น ย่อมทำให้ชีวติ บิดเบือนไป ไม่ผดิ อะไรกับกำรเล่นหมำกรุ ก ซึ่ง
จะต้องเปลี่ยนกติกำทุก ๆ ครั้ง ในกำรเดินแต้ม ซึ่ งทำให้ชีวติ หมดควำมหมำย
กำรที่จะคำดคะเนเกี่ยวกับเรื่ องรำวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของควำมชัว่ นั้น ย่อมไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด ไม่มี
ใครที่จะรู้คำตอบอย่ำงถูกต้อง ทั้งนี้เพรำะเป็ นควำมเร้นลับ ซึ่ งได้เป็ นที่กำหนดไว้แล้วว่ำ “ควำมลึกลับ
ทั้งปวง เป็ นของพระเจ้ำของเรำ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29)
เรำกำลังเผชิ ญหน้ำกับปั ญหำเรื่ องควำมชัว่ ร้ำย และด้วยควำมจริ งนี้ เอง ที่เรำจำต้องต่อสู่ เอำชนะ
ให้ได้
ปั ญหำของเรำบำงส่ วนเกิดจำกกำรจำกัดควำมของคำว่ำ “ควำมดี” และกำรนำคำนี้ไปใช้เกี่ยวกับ
พระเจ้ำ ฮิว อีแวน พอบกิ้นส์ ได้ต้ งั ข้อสังเกต “ในบทควำมที่วำ่ ด้วยธรรมชำติของมนุษย์ อันเป็ น
บทควำมที่ดีเด่นของ จอห์น สจ๊วต มิลส์ นั้น เป็ นกำรชี้ให้เห็นถึงปั ญหำซึ่ งนักปรำชญ์ในประวัติศำสตร์
ได้พยำยำมขบคิดกันมำตลอดเวลำ คือปั ญหำที่วำ่ หำกว่ำกฏเกณฑ์ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งทั้งปวงเป็ นไป
อย่ำงยุติธรรม และพระเจ้ำผูเ้ ป็ นผูท้ รงสร้ำงสิ่ งเหล่ำนนั้นขึ้น ต้องเป็ นผูท้ ี่กอปรด้วยฤทธำนุภำพอย่ำง
แท้จริ งแล้วไซร้ ควำมสุ ขหรื อควำมทุกข์ใด ๆ ที่จะพึงเกิดขึ้นแก่โลก มนุษย์ทุกคนจำต้องรับควำมสุ ข
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หรื อควำมทุกข์น้ นั ตำมผลแห่งควำมดีและชัว่ ที่ตนกระทำลงไป ไม่มีใครที่จะได้รับยกเว้น มิตอ้ งได้รับ
โทษตำมสัดส่ วนแห่งผลกำรกระทำของตน
มนุษย์ทุกคนจะต้องดำเนินชีวติ ของตนตำมโองกำรที่
กำหนดไว้ ไม่มีกติกำสัญญำ หลักเกณฑ์ทำงศำสนำ หรื อหลักปรัชญำใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของ
มนุษย์ให้ดีข้ ึน และมีควำมสำมำรถในทุกด้ำนขึ้นมำอย่ำงปั จจุบนั ทันด่วนได้เลย”
“ปั ญหำส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั ควำมเชื่อที่วำ่ คุณงำมควำมดีที่พระเจ้ำจะประทำนบำเหน็จรำงวัล
ตอบสนองแต่ละคนตำมผลแห่งกำรกระทำ ซึ่ งพระเจ้ำผูท้ รงฤทธำนุภำพสำมำรถที่จะกระทำได้โดยง่ำย
นั้น บำเหน็จรำงวัลและกำรลงพระอำชญำของพระเจ้ำซึ่ งเกิดขึ้นกับชีวติ ของเรำในชำติน้ ี ในรู ปของ
ควำมสุ ขนั้น เกิดขึ้นเพรำะควำมดี ควำมเมตตำของพระเจ้ำ หรื อเพรำะฤทธิ์ อำนำจของพระองค์”
แต่พระเจ้ำจะทรงเป็ นผูท้ ี่กอปรด้วยควำมดีงำมได้อย่ำงไร หำกว่ำพระองค์ทรงจัดกำรกับมนุษย์
แต่ละคนตำมผลแห่งกำรกระทำของเขำ? ในพระคัมภีร์เดิมก็ได้มีบญั ญัติขอ้ ควำมอันเป็ นกำรประกำศถึง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพระคริ สตธรรมใหม่แล้วว่ำ ควำมดีของพระเจ้ำนั้นไม่เพียงแต่จะขึ้นอยูก่ บั ควำม
ยุติธรรมของพระองค์เท่ำนั้น หำกยังขึ้นอยูก่ บั ควำมรักควำมเมตตำกรุ ณำของพระองค์อีกด้วย ควรที่เรำ
และมวลมนุษย์ท้ งั หลำย จะพึงขอบพระคุณพระองค์สักเท่ำใด ในกำรที่พระองค์ “มิได้ทรงกระทำต่อเรำ
ตำมควำมผิดบำปของเรำ หรื อสนองตำมควำมผิดบำปของเรำ เพรำะว่ำฟ้ ำสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่ำใด
ควำมรักมัน่ คงของพระองค์ ที่มีต่อบรรดำคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่เท่ำนั้น” (สดุดี 103:10, 11)
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณงำมควำมดีของพระเจ้ำดังกล่ำวแล้วนี้ ส่ วนหนึ่งตั้งอยูบ่ นมูลฐำนแห่ง
ข้อสรุ ปที่ถือว่ำ ควำมสุ ขเป็ นควำมดีที่สูงสุ ดแล้วในชีวติ ซึ่ งเป็ นข้อสรุ ปที่ผิดพลำด ควำมสุ ขนั้นเรำพูด
กันในแง่ของควำมสะดวกสบำย ควำมสำรำญทั้งหลำยเป็ นควำมจริ งที่วำ่ ควำมสุ ขมิใช่ควำมพึงพอใจ
หรื อควำมสำรำญที่เกิดขึ้นชัว่ แล่นเท่ำนั้น ควำมทุกข์ควำมลำบำกยำกเข็ญที่เรำประสบอยู่ มิใช่สิ่งที่จะ
กำจัดควำมสุ ขที่แท้จริ งให้หมดไปได้พระเจ้ำทรงทรำบด้วยพระปั ญญำ และญำณทัศนะอันยิง่ ใหญ่ของ
พระองค์วำ่ ในชีวิตของเรำนั้นมีขอ้ บกพร่ องหลำยสิ่ งที่จะต้องแก้ไข และวิธีที่เรำจะต้องแก้ไขก็คือ กำร
ปล่อยให้เรำต้องฟันฝ่ ำอุปสรรค กำรป้ องกันเรำมิให้ประสบกับควำมทุกข์ยำก แทนที่จะเป็ นผลดีต่อเรำ
แท้จริ งแล้ว ก็จะกลับกลำยเป็ นว่ำ เป็ นกำรตัดทอนควำมดีอนั ยิง่ ใหญ่ของเรำไปเสี ย อัครสำวกเปโตรได้



ฮิว อีแวน พอบกินส์ “ควำมมหัศจรรย์ในกำรทนทุกข์” (ชิคำโก: 1959 หน้ำ 38 สำนักพิมพ์อินเตอร์ วำชิต้ )ี อ้ำงโดย จอห์น สจ๊วต มิลล์ หน้ำ 38
อ้ำงแล้ว หน้ำ 13
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กล่ำวถึงกำรเผชิญกับควำมทุกข์ทรมำนว่ำ เมื่อท่ำนทั้งหลำยได้ทนทุกข์อยูช่ วั่ ขณะหนึ่งแล้ว
พระเจ้ำผูท้ รงพระคุณล้ ำเลิศผูท้ รงเรี ยกท่ำนทั้งหลำยเข้ำในศักดิ์ศรี นิรันดร์ ในพระคริ สต์ พระองค์เองได้
ทรงโปรดปรับปรุ งท่ำนให้มนั่ คงและมีกำลังขึ้น” (1 เปโตร 5:10)
หำกพิจำรณำควำมหมำยของคำว่ำ บำเหน็จรำงวัลตำมผลแห่งกำรกระทำ จำกคำพูดของ จอห์น
สจ๊วต มิลส์ ดังที่อำ้ งมำแล้วนั้น จะเห็นได้วำ่ แง่คิดของเขำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ที่พระเจ้ำทรงมีต่อเรำ
นั้น ก็ไม่ผดิ อะไรกับเทพเจ้ำในศำสนำฮินดูนนั่ เอง เพรำะในเรื่ องกฏแห่งกรรมกล่ำวว่ำ ควำมเป็ นไป
ทั้งหลำยของชีวติ ในชำติน้ ีมีผลเนื่องมำแต่กำรกระทำในชำติก่อน กำรที่บำงคนต้องเป็ นคนตำบอดเป็ น
คนยำกไร้ หิ วโหย ร่ ำงกำยพิกลพิกำรถูกสังคมทอดทิ้งไม่เหลียวแล เป็ นคนไม่มีงำนทำ หรื อถูกลงโทษ
อย่ำงหนักหนำสำโหดก็เพรำะผลแห่งควำมชัว่ ที่เคยกระทำมำแต่ปำงก่อน และกำรที่จะบรรเทำหรื อผ่อน
คลำยควำมทุกข์ ควำมเจ็บปวดรวดร้ำวเหล่ำนี้ได้ ก็โดยกำรแสวงหำจำกวิถีทำงของพระเจ้ำ แนวควำมคิด
นี้เองที่เป็ นเหตุผลประกำรหนึ่ง ที่ทำให้ชำวฮินดูไม่ยอมดิ้นรนต่อสู ้ เปลี่ยนแปลงสภำพชีวติ ของตนเอง
ปั ญญำชนชำวฮินดูในปั จจุบนั มักพูดกันถึงเรื่ อง กำรสร้ำงสรรค์ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ เพื่อเปลี่ยนแปลง
สังคมไปสู่ สภำพที่ดีข้ ึน แต่ก็มิได้นำเอำแนวควำมคิดนี้ไปประสมประสำนกับคำสอนในเรื่ องกรรม อัน
เป็ นรำกฐำนของศำสนำฮินดู ซึ่งเป็ นหลักในกำรดำเนินชีวิตของพวกเขำ
คำสอนเรื่ องกฏแห่งกรรมที่วำ่ ควำมทุกข์คือผลของกำรทำชัว่ ในอดีตนั้น เป็ นคำอธิ บำยเรื่ องรำว
เกี่ยวกับควำมทุกข์ได้อย่ำงชัดเจนคมคำย กระชับควำมและเข้ำใจง่ำย
หลักเกณฑ์น้ ี มิได้เป็ นควำมจริ งในควำมคิดของคริ สตชนดอกหรื อว่ำ ควำมทุกข์คือกำรลงพระ
อำชญำของพระเจ้ำ แน่นอน มีหลำยคนที่ประสบควำมทุกข์ยำกเข้ำ ก็มกั จะกล่ำวเช่นนี้เสมอว่ำ “เรำทำ
ผิดสิ่ งใดหรื อ จึงได้รบผลอย่ำงนี้?” และแม้วำ่ บำงคนจะไม่สำแดงควำมรู ้สึกออกมำให้เห็นอย่ำงเด่นชัด
แต่ก็พอจะกล่ำวโดยสรุ ปว่ำ ส่ วนมำกมักคล้อยตำมคำกล่ำวนี้ พระธรรมโยบก็ได้แสดงให้เห็นอย่ำง
เด่นชัดถึงแนวควำมคิดของมิตรสหำยของโยบ ที่เชื่ อถือตำมข้อสรุ ปอันไร้ควำมยุติธรรม ซึ่ งทำให้โยบ
รู้สึกปวดร้ำวใจเป็ นที่สุด
ทั้งพระคัมภีร์เดิมกับพระคริ สตธรรมใหม่ ได้สอนไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ควำมทุกข์ยำกที่เกิดขึ้นแก่
มนุษย์น้ นั
บำงอย่ำงก็เป็ นผลมำจำกกำรลงพระอำชญำของพระเจ้ำ แต่ก็มีหลำยอย่ำงที่มิใช่ผลอัน
เนื่องมำจำกกำรกระทำผิดของเรำโดยตรง กำรด่วนสรุ ปอย่ำงง่ำย ๆ เช่นนี้ ย่อมไม่ถูกต้องนัก
เพื่อชี้ให้เห็นว่ำพระเจ้ำไม่ได้เป็ นคนแก่อำรมณ์ดีที่เอำแต่ลูกหนวดเครำอยูใ่ นสวรรค์
และ
พิจำณำผลแห่งกำรกระทำของเรำ ในทำนองที่วำ่ “เด็กก็ยอ่ มเป็ นเด็กอยูน่ นั่ เอง” ข้ำพเจ้ำจึงใคร่ ยกข้อพระ
คัมภีร์ข้ ึนมำอ้ำงอิงไว้ ณ ที่นี่ “คนใดหว่ำนพืชอย่ำงใดลง ก็จะเก็บเกี่ยวผลอย่ำงนั้น” (กำลำเทีย 6:7) ทั้งนี้
เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจมิให้ผใู ้ ดเกิดควำมหลงผิด อยูใ่ นแนวควำมคิดประหนึ่งว่ำ จะหยิกทึ้งดึงจมูกของ
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พระเจ้ำเล่นได้โดยง่ำย กำรที่พระเจ้ำทรงทำให้มิระยำมพี่สำวของโมเสสได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกโรค
เรื้ อน ก็เพื่อที่จะท้ำทำยให้โมเสสใช้อำนำจหน้ำที่ของเขำ นอกเหนือจำกนั้น พระองค์ยงั ทรงบันดำลให้
บุตรอันเกิดจำกกำรผิดประเวณี ระหว่ำงกษัตริ ยด์ ำวิดกับพระนำงมัซเชบำ ขณะที่ยงั เป็ นภรรยำของอูรียำ
พระสหำยของกษัตริ ยด์ ำวิดให้ตำยไป ยังมีตวั อย่ำงอื่น ๆ อีกมำกที่แสดงว่ำพระเจ้ำมิได้ทรงเพิกเฉยต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์แต่อย่ำงใด แม้ในพระคริ สตธรรมใหม่ก็มีตวั อย่ำงอันน่ำสะพรึ งกลัว เช่นนี้ เป็ นต้น
ว่ำ ควำมตำยของ อะนำเนีย และสัพไฟเร ผูซ้ ่ ึ งบังอำยกล่ำววำจำมดเท็จและฉ้อฉลต่อพระเจ้ำ จนถึงต้อง
กับล้มตำยลงอย่ำงน่ำสยดสยองแทบเท้ำของอัครสำวกนัน่ เอง เหตุกำรณ์เหล่ำนี้อำจถือได้วำ่ ควำมทุกข์
ยำกลำบำก หรื อควำมทรมำน เป็ นผลสื บเนื่องมำจำกกำรทำบำปก็ได้ แต่ท้ งั นี้ก็มิได้หมำยควำมว่ำ
เหตุกำรณ์ท้ งั ปวงจะเป็ นผลสื บเนื่องโดยตรงเช่นนี้เสมอไป แม้จะดูเหมือนว่ำ สำวกขององค์พระเยซูคริ
สตเจ้ำ จะยึดมัน่ ในเรื่ องกฏแห่งกรรม แต่เรำก็ไม่อำจวินิจฉัยชี้ขำดได้เต็มที่นกั เพรำะแม้แต่พระดำรัส
ขององค์พระเยซูคริ สตเจ้ำเอง บำงครั้งก็ยงั มีปัญหำให้ขบคิดเสมอดังในกรณี ที่พระเยซูทรงรักษำชำยคน
หนึ่งซึ่ งตำบอดมำแต่กำเนิด สำวกของพระองค์ได้ทูลถำมพระองค์วำ่ กำรที่ชำยผูน้ ้ นั ตำบอด เพรำะ
ควำมผิดบำปของใคร เป็ นควำมผิดบำปของเขำเอง หรื อของบิดำมำรดำของเขำต่อคำถำมนี้ พระเยซูได้
ทรงอธิ บำยไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ “เขำเกิดมำตำบอด เพื่อว่ำจะได้เป็ นที่สำแดงให้เห็นถึงพระรำชภำรกิจของ
พระเจ้ำ” (ยอห์น 9:1-3) เมื่อมีผกู้ รำบทูลพระเยซูให้ทรงทรำบถึงเรื่ องรำวของชำวกำลิลี บำงคนได้ถูกปี
ลำตประหำรชีวติ พระเยซูได้ทรงอธิ บำยว่ำ ที่คนเหล่ำนั้นถูกประหำรชีวิตมิได้หมำยควำมว่ำพวกเขำมี
ควำมผิดบำป ร้ำยกำจยิง่ กว่ำชำวกำลิลีคนอื่น ๆ พระองค์ทรงอธิ บำยต่อไปอีกว่ำ และกำรที่หอคอยซีโล
อำม หักพังล้มทับคน 18 คนถึงแก่ควำมตำยนั้นมิได้หมำยควำมว่ำ เขำจะเป็ นคนบำปเลวทรำมยิง่ กว่ำ
ชำวกรุ งเยรู ซำเล็มทั้งหลำย ท้ำยที่สุด พระองค์ทรงสรุ ปว่ำ “ถ้ำท่ำนทั้งหลำยมิได้กลับใจใหม่ ก็จะต้อง
พินำศเช่นเดียวกัน” (ลูกำ 13:1-3)
ฉะนั้น ถ้ำหำกว่ำเรำด่วนสรุ ปควำมว่ำ กำรเศร้ำโศกหรื อควำมลำบำกยำกเข็ญทั้งหลำยแหล่ ล้วน
เกิดจำกพระอำชญำของพระเจ้ำ ดังนั้น จึงเท่ำกับว่ำเรำวินิจฉัยควำมผิดเป้ ำหมำยไปอย่ำงถนัดใจ ฮอพ
กินส์ ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่ำ หำกเรำจะถือเอำว่ำควำมเจ็บปวดรวดร้ำวควำมลำบำกยำกเข็ญทั้งหลำยที่เกิด
ขึ้นกับชีวติ ของเรำ เป็ นผลจำกกำรลงโทษของพระเจ้ำแล้ว ก็เท่ำกับควำมทุกข์ท้ งั หลำยแหล่ ย่อมสิ้ นสุ ด
ลงเพียงแค่ชีวติ นี้เท่ำนั้น เมื่อตำยไปแล้วเรำย่อมไม่ตอ้ งรับโทษอันใดอีกเลย
แท้จริ งแล้ว ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั เล่ม มีขอ้ เท็จจริ งประกำรหนึ่ง ในบรรดำหลักธรรมอัน
ล้ ำลึกทั้งหลำยของพระเจ้ำและเป็ นแกนกลำงควบคุมควำมประพฤติของมนุษย์
เรำจะพบได้ในพระ
ธรรมดังกล่ำวแทบทุกเล่ม ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หลักควำมจริ งนี้ก็คือว่ำ พระเจ้ำทรงเรี ยกร้องและย้ำ
เตือนให้เรำปฏิบตั ิตำม พระประสงค์ของพระองค์ ตลอดจนชี้ให้เห็นภัยพิบตั ิ อันเกิดจำกกำรฝ่ ำฝื นพระ
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บัญชำของพระองค์ซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ พระเจ้ำจะลงโทษก็เฉพำะแต่ผทู ้ ี่เพิกเฉยไม่เอำใจใส่ หรื อจงใจฝ่ ำฝื น
คำสั่งของพระองค์เท่ำนั้น ดังจะเห็นได้จำกพระดำรัสอันแสดงถึงควำมจริ งใจของพระเจ้ำ ซึ่ งว่ำ “เรำไม่
พอใจในควำมตำยของคนอธรรม แต่พอใจในกำรที่คนอธรรมหันจำกทำงของเขำ และมีชีวติ อยู่ จงหัน
กลับ หันกลับจำกทำงชัว่ ของเจ้ำ โอ พงศ์พนั ธุ์อิสรำเอลเอ๋ ย ยอมตำยทำไม” (เอเสเคียล 33:11)
ในพระคริ สตธรรมใหม่ ก็มีคำเตือนทำนองเดียวกันนี้ และดูเหมือนว่ำจะแสดงให้เห็นถึงควำม
รักและควำมปริ วิตกเป็ นทุกข์ ควำมอดกลั้นพระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อเรำ มำกยิง่ กว่ำที่แสดงไว้ในพระ
คัมภีร์เดิมเสี ยอีก
ดังจะเห็นได้จำกพระดำรัสของพระเยซูเจ้ำในวำระที่พระองค์ทรงพระกันแสงด้วย
ควำมสงสำรชำวกรุ งเยรู ซำเล็ม ดังนี้ “โอ เยรู ซำเล็ม เยรู ซำเล็ม ที่ได้ฆ่ำบรรดำศำสดำพยำกรณ์ และเอำ
หิ นขว้ำงผูท้ ี่รับใช้มำหำเจ้ำ เรำใคร่ จะรวบรวมลูกของเจ้ำไว้เนือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกไว้ใต้ปีกของมัน
แต่เจ้ำไม่ยอม” (มัทธิว 23:37) นอกจำกนั้นทำนอัครสำวกเปโตรก็ยงั ได้กล่ำวไว้อย่ำงชัดแจ้งอีกด้วยว่ำ
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำไม่ประสงค์ที่จะให้คนหนึ่งคนใดพินำศเลย....แต่ทรงปรำถรนำจะให้คนทั้งปวงกลับ
ใจเสี ยใหม่” (2 เปโตร 3:9) เมื่อใดที่เรำเกิดปั ญหำสงสัยขึ้นมำว่ำ พระเจ้ำผูแ้ สนดีจะลงโทษมนุษย์ให้ตก
นรกชัว่ กัปป์ ชัว่ กัลป์ ได้อย่ำงไรหนอ” เรำก็จะต้องพินิจพิเครำะห์ถึงข้อเท็จจริ งให้ดีวำ่ แท้จริ งแล้วพระเจ้ำ
มิได้ทรงเสื อกไสผลักดันผูใ้ ดให้ตอ้ งตกนรกเลย มนุษย์เรำเองต่ำงหำกที่ผลักไสตนเองให้ตกนรก พระ
เจ้ำทรงปฏิบตั ิภำรกิจของพระองค์ทุกอย่ำง ในอันที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจำกโทษทัณฑ์แห่งควำมผิด
บำปโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่วำ่ จะเป็ นกำรอภัยโทษ ไถ่ถอนเรำให้พน้ โทษ และชำระเรำให้เป็ นคนบริ สุทธิ์
และทรงโปรดให้เป็ นผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมที่จะเข้ำสู่ สวรรค์ พันธะส่ วนที่ยงั เหลือ ล้วนแต่เป็ นส่ วนของ
เรำทั้งสิ้ น คือเรำจะต้องรับเอำควำมเมตตำของพระเจ้ำนี้ ถ้ำเรำปฏิเสธ ก็ยอ่ มไม่มีทำงที่จะนำเรำขึ้นสู่
สวรรค์ได้เลย หนทำงสำหรับผูท้ ี่ไม่ปรำรถนำที่จะไปสวรรค์ ก็มีแต่นรกเท่ำนั้นเอง
ในบำงกรณี ควำมทุกข์ยำกลำบำกที่เรำได้รับ อำจเป็ นผลมำกจำกกำรลงโทษของพระเจ้ำก็ตำม
แต่นนั่ มิใช่เหตุผลโดยตรงแห่ งควำมทุกข์ยำกทั้งปวงที่เรำเผชิญอยูเ่ รำจะต้องไม่ลืมว่ำ บรรพบุรุษของเรำ
จะต้องรับผิดชอบต่อกำรชักนำควำมผิดบำปและควำมตำยให้เกิดขึ้นในโลกในจักรวำล
และผลของ
กระทำผิดอันอุกฉกรรจ์น้ นั ทำให้เขำต้องรับผิดชอบต่อควำมเจ็บปวดทุกขเวทนำอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น
ในโลก ในปั จจุบนั กำรที่ช่ำงก่อสร้ำงรับเหมำเลินเล่อ หรื อจงใจละเว้นมิได้สร้ำงตึกรำมบ้ำนช่องให้
เป็ นไปตำมแบบแผนที่สถำปนิกและวิศวกรเขียนไว้ฉะนั้นเมื่อถูกลมพำยุพดั บำงครั้งจึงต้องพังพินำศลง
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยอย่ำงใหญ่หลวง ลองคิดดูเถิดว่ำกี่พนั กี่หมื่นและกี่แสนชีวติ ที่ตอ้ งตำยเพรำะ
คนขับรถขี้เมำ กำรฉ้อฉลคดโกง กำรพูดโกหกมดเท็จ กำรลักทรัพย์ ควำมเห็นแก่ตวั ที่มนุษย์ในสังคม
ปั จจุบนั กระทำต่อกันนั้น ล้วนแต่เป็ นเหตุนำมำซึ่ งควำมทุกข์เข็ญควำมระทมขมขื่นทั้งสิ้ น ผลแห่งควำม
วิบตั ิเหล่ำนี้ เรำจะตำหนิ ติเตียนพระเจ้ำไม่ได้เลย จงสื บย้อนไปถึงสำเหตุให้ดีเถิด เพรำะว่ำควำม
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ทุกขเวทนำ ควำมขมขื่นที่คนเรำได้รับอยูใ่ นทุกวันนี้ มีผลมำจำกกำรกระทำของตัวเรำเองมำกน้อย
เพียงใด
อย่ำงไรก็ตำม มนุษย์มิได้อยูใ่ นโลกนี้อย่ำงโดดเดี่ยวตำมลำพัง พระเจ้ำได้ทรงเปิ ดเผยให้เรำ
ทรำบโดยทัว่ กันแล้วว่ำ ยังมีศตั รู ที่ร้ำยกำจของเรำอยูอ่ ีกผูห้ นึ่ง ศัตรู ตนนี้อำจปรำกฏกำยได้ในหลำย
รู ปแบบต่ำง ๆ กัน พระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิ บำยว่ำ มันอำจมำในรู ปของทูตสวรรค์ ผูเ้ รื องรัศมี หรื อดุจ
สิ งห์โตคำรำม หรื ออื่นใดก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถำนกำรณ์ และสุ ดแท้แต่ควำมต้องกำรของมันศัตรู ตนนี้ คือ
พญำมำร และเพรำะพญำมำรนี้เอง ที่พระเจ้ำทรงอนุ ญำตให้มนั ก่อให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนใหญ่ยงิ่ อัน
แสนเข็ญแก่โยบ เพื่อทดลองดูควำมเด็ดเดี่ยวของโยบควำมซื่อสัตย์อนั เต็มเปี่ ยมที่โยบมีต่อพระเจ้ำ และ
ในคำอุปมำเรื่ องข้ำวละมำนกับข้ำวสำลี พระเยซูก็ได้ทรงกล่ำวถึง กำรที่พญำมำรพยำยำมบ่อนทำลำย
กำรเก็บเกี่ยวของชำวนำว่ำ “นี่เป็ นกำรกระทำของศัตรู ” (มัทธิว 13:28) พญำมำรพอใจต่อกำรที่จะทำลำย
สิ่ งต่ำง ๆ ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงสรรค์ไว้ รวมทั้งก่อให้เกิดควำมทุกขเวทนำแก่มนุษย์ดว้ ย พระเจ้ำทรง
อนุญำตให้มนั ทำได้ในขอบเขตอันจำกัดเท่ำนั้น
พระองค์หำได้เปิ ดโอกำสให้มนั กล้ ำกลำยผูท้ ี่มี
ควำมสัมพันธ์กบั พระองค์อย่ำงใกล้ชิดไม่ ดังจะเห็นได้จำกพระธรรมยำกอบ 4:7,8 ที่วำ่ “จงต่อสู ้กบั มำร
และมันจะหนีท่ำนไป ท่ำนทั้งหลำยจงเข้ำใกล้พระเจ้ำ......” พญำมำรก็เป็ นตัวกำรอีกอย่ำงหนึ่งที่
ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ควำมทุกขเวทนำแก่มนุษย์ในทุกวันนี้ เช่นเดียวกัน ต่อคำถำมที่วำ่ เหตุใดพระ
เจ้ำจึงปล่อยให้พญำมำรก่อให้เกิดควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนแก่มนุษย์อย่ำงไม่รู้จกั จบสิ้ น ขอให้เรำศึกษำ
จำกคำสนทนำของโรบินสัน ครู โซกับแมน ไฟร์ เดย์ อันเป็ นตัวเอกในนิยำยเรื่ องโรบินสันครู โซ ซึ่ ง
แม้วำ่ จะเป็ นเพียงนิยำย แต่ก็พอจะให้ขอ้ คิดได้บำ้ งกระมัง
“ท่ำนพูดว่ำ พระเจ้ำทรงมีพระกำลังเข้มแข็งยิง่ ใหญ่ ข้ำพเจ้ำมีควำมสงสัยว่ำ พระองค์จะมี
พละกำลังเข้มแข็งเท่ำเทียมกับพญำมำรหรื อไม่?” ไฟร์เดย์ถำม
“แน่นอนทีเดียว พระเจ้ำทรงมีพละกำลังเข้มแข็งและมีฤทธำนุภำพมำกมำยยิง่ กว่ำพญำมำรเสี ย
อีก” ข้ำพเจ้ำตอบ
“ถ้ำพระเจ้ำทรงมีฤทธำนุภำพมำกมำยเช่นนี้จริ งเหตุไฉนพระองค์จึงไม่ทรงกำจัดพญำมำรเสี ย
เล่ำ เหตุไฉนพระองค์จึงทรงปล่อยให้มนั กระทำควำมชัว่ ไม่รู้สิ้นสุ ดดังนี้?”
“คำถำมของท่ำนฟังดูเข้ำท่ำดี” โรบินสันครู โซตอบ “ลองคิดดูให้ถ่องแท้เถิดว่ำ ในเมื่อทั้งท่ำน
และข้ำพเจ้ำต่ำงก็ทำผิดคิดชัว่ ด้วยกัน ฝ่ ำฝื นคำสัง่ สอนของพระองค์มำแล้วทั้งสิ้ น และเหตุไฉนพระองค์
จึงไม่ทรงเข่นฆ่ำเสี ยเล่ำ”
ในกำรพิเครำะห์ถึงปั ญหำเรื่ องรำวควำมเจ็บปวด ทนทุกข์ทรมำนทั้งหลำย ไม่วำ่ จะเป็ นด้ำน
ร่ ำงกำยหรื อจิตใจข้อสำคัญประกำรหนึ่งซึ่ งเรำจะต้องรำลึกเสมอ ก็คือว่ำพระเจ้ำมิได้ทรงอยูห่ ่ำงไกล
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เพิกเฉย ไม่เหลียวแลต่อมนุ ษย์ หรื อทอดทิ้งให้มนุษย์ตอ้ งเผชิ ญกับควำมทุกข์ยำกทั้งหลำยอย่ำงไม่ใยดี
เลย พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงรับรู ้ถึงควำมเจ็บปวดรวดร้ำวเท่ำนั้น แม้พระองค์เองก็ทรงรู ้สึกเจ็บปวดรวด
ร้ำวเช่นเดียวกับเรำด้วย ไม่มีควำมเจ็บปวดรวดร้ำวหรื อควำมทุกข์ทรมำนใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์โดยที่
พระองค์ไม่ทรงทรำบเป็ นอันขำด พึงระลึกเสมอว่ำ พระเจ้ำทรงได้รับควำมทุกข์ทรมำนมำกยิง่ กว่ำเรำ
เหลือที่จะประมำณได้ ในพระคัมภีร์เดิมมีพระธรรมที่พอจะประโลมใจเรำได้บำ้ ง คือพระธรรมอิสยำห์
53:3 อันเป็ นคำพยำกรณ์ถึงควำมเจ็บปวดรวดร้ำวที่พระคริ สต์จะทรงได้รับ มีควำมว่ำดังนี้ “เขำเป็ นที่ดู
หมิ่น และคนไม่คบหำ เป็ นคนเจ้ำทุกข์ และคุน้ เคยกับควำมเจ็บปวด” แม้ในพระคริ สตธรรมใหม่ ผู ้
บันทึกพระธรรมฮีบรู ก็ได้เตือนเรำไว้วำ่ “ด้วยว่ำพระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมำน โดยถูกทดลองนั้น
พระองค์จึงสำมำรถสงเครำะห์ให้คนทั้งหลำยที่ถูกทดลองนั้นได้” (ฮีบรู 2:18) และ “เพรำะเรำมิได้มีมหำ
ปุโรหิ ตที่ร่วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เรำมิได้แต่พระองค์ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่ำงเรำทุกประกำรถึง
กระนั้นก็ยงั ปรำศจำกควำมผิดบำป” (ฮีบรู 4:15)
ปั ญหำเกี่ยวกับควำมชัว่ ควำมผิดบำป ควำมทุกข์ทรมำน นับว่ำเป็ นปั ญหำที่ลึกซึ้ งมำก และ
นับวันมีแต่จะทวีคูณควำมสำคัญมำกขึ้นทุกขณะ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในสภำวะกำรสงครำมกำรสร้ำง
ระเบิดเพื่อประหัตประหำรกันเช่นนี้ กำรที่จะแก้ไขปั ญหำนี้ให้กระจ่ำงแจ้งนั้นไม่ได้เป็ นของง่ำยนัก และ
เรำก็ยงั ไม่สำมำรถหำข้อยุติให้ขอ้ สรุ ปอันเป็ นกำรยุติได้ อย่ำงไรก็ดี ยังพอมีแนวทำงให้เรำได้ศึกษำ
ค้นคว้ำ เพื่อไขปั ญหำนี้อยูบ่ ำ้ ง
ประการแรก เจ.บี.ฟิ ลิป ได้กล่ำวไว้วำ่ “ควำมชัว่ เป็ นผลหรื อมรดกตกทอดของกำรใช้เสรี
เจตนำรมณ์ในทำงที่ผดิ ” พระเจ้ำทรงสำมำรถที่จะกระทำให้เรำอยูใ่ นควำมบังคับบัญชำของพระองค์
ทุกประกำร เช่นเดียวกับหุ่นยนต์ แต่กำรทำเช่นนั้น ย่อมหมำยควำมว่ำ พระองค์ทำให้เรำสู ญเสี ยเสรี
เจตนำ หรื อควำมมีอิสระในกำรเลือกกระทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดตำมใจชอบ อันนับว่ำเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ำต่อชี วติ
ของเรำอย่ำงยิง่ ซึ่ งจะทำให้เรำสิ้ นสุ ดควำมเป็ นมนุษย์ลง กำรใช้เสรี ภำพในทำงที่เลวร้ำย ซึ่ งเรำเรี ยกว่ำ
ควำมผิดพลำดของมนุษย์ ซึ่ งเป็ นรำกฐำนอันสำคัญในกำรที่ก่อให้เกิดควำมชัว่ และควำมทุกข์ทรมำนทั้ง
ปวงขึ้นในโลก เมื่อมนุษย์ก่อให้เกิดควำมผิดบำปขึ้นมนุษย์จึงจำต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำของตน หำ
ใช่พระเจ้ำไม่ จริ งอยู่ แม้วำ่ พระเจ้ำทรงสำมำรถที่จะหยุดยั้ง มิให้มนุษย์ตอ้ งรับควำมทุกข์มรมำนต่อไป
ได้ แต่นนั่ ย่อมหมำยควำมว่ำ พระองค์จะต้องทำลำยเรำทั้งหลำยให้พินำศไป เช่นเดียวกัน “หำกว่ำมนุษย์
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ต้องกระทำทุกสิ่ งทุกอย่ำง ตำมแบบแผนที่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้ โดยมิให้มีอิสระในกำรเลือกกระทำใน
สิ่ งใด ๆ ได้ ตำมควำมต้องกำรแล้วไซร้ หลักคำสอนของคริ สตศำสนำ ก็ยอ่ มไม่มีคุณค่ำอะไรเลย”
ประการที่สอง ควำมทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลก ส่ วนใหญ่เรำสำมำรถสื บสำวได้วำ่ มีผลมำจำกกำรที่
ชำยหญิงทั้งหลำย เลือกปฏิบตั ิตนในทำงที่ผดิ ทำนองคลองธรรมเช่นกำรฆำตกรรมเป็ นต้น แต่บำงกรณี ก็
มิใช่ผลโดยตรงจำกกำรกระทำของตนเอง เป็ นต้นว่ำกรณี กำรคดโกงในกำรบริ หำรงำนของหน่วยงำน
หรื อบริ ษทั ต่ำง ๆ ซึ่ งอำจก่อให้เกิดควำมทุกข์แก่บุคคลอีกเป็ นจำนวนมำกมิได้มีส่วนในกำรกระทำนั้น
เลย บำงทีควำมทุกข์เข็ญทั้งหลำยก็อำจเกิดขึ้นได้จำกกำรที่เรำเพิกเฉย มิได้คำนึงถึงคำเตือนเกี่ยวกับภัย
ธรรมชำติต่ำง ๆ เช่นอุทกภัย ภูเขำไฟระเบิดเป็ นต้น
ประการที่สาม ควำมทุกข์ทรมำนควำมทุกขเวทนำบำงอย่ำงก็เป็ นผลจำกกำรลงพระรำชอำชญำ
ของพระเจ้ำอย่ำงไรก็ตำมสำหรับภัยพิบตั ิประเภทนี้ เรำจะต้องพิจำรณำให้ถี่ถว้ นว่ำ พระเจ้ำทรงกระทำ
ต่อมนุษย์ก็เพื่อที่จะเป็ นเครื่ องหมำยสั่งสอนหรื อโน้มนำให้เขำกลับใจจำกกำรประพฤติตนในทำงที่ผดิ
ฉะนั้นควำมทุกข์ประเภทนี้จึงเป็ นผลของกำรกระทำโดยตรง และผูท้ ี่กระทำนั้นย่อมรู ้ตวั รู ้แล้ว
ประการที่สี่ พระเจ้ำทรงมีศตั รู ที่ร้ำยกำจตนหนึ่งซึ่ งพระองค์ไม่สำมำรถอภัยโทษให้มนั ได้ คือ
พญำมำรซำตำน พระองค์ได้ทรงกำรำบมันเรี ยบร้อยแล้วโดยกำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูที่ไม้กำงเขน
แต่พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยมันให้กระทำกำรชัว่ ของมันได้เวลำหนึ่งจนกว่ำกำรพิพำกษำครั้งสุ ดท้ำย
เมื่อนั้นแหละพระองค์จะทรงกำจัดอย่ำงเด็ดขำด ฉะนั้นในระหว่ำงนี้อิทธิ พลของพญำมำรจึงครอบงำ
โลกอยู่ แม้มนุษย์ก็ยงั ตกอยูภ่ ำยใต้กำรครอบงำของมัน
ประการที่ห้า พระเจ้ำเองทรงได้รับควำมทุกขเวทนำอย่ำงใหญ่หลวง พระองค์ทรงแก้ปัญหำ
ควำมผิดควำมชัว่ นี้ของมนุษย์ โดยกำรตัดสิ นใจประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้ลงมำ
สิ้ นพระชนม์เพื่อคนผิดบำปทั้งหลำย นับว่ำเป็ นกำรเสี ยสละอันไม่อำจประเมินค่ำได้ ซึ่ งเป็ นกำรเตรี ยม
ทำงรอดไว้ให้เรำ ถ้ำเรำอ้ำอ้อมแขนเปิ ดจิตใจต้อนรับพระเยซูคริ สตเจ้ำแล้วไซร้ เรำก็จะรอดพ้นจำกโทษ
ควำมผิดบำปซึ่งควรจะต้องได้รับตลอดกำลนำนได้อย่ำงสิ้ นเชิง พระองค์ทรงอภัยโทษควำมผิดบำปของ
เรำแล้ว และเรำก็ได้รับชี วติ ใหม่น้ ี มีสิทธิ์ ที่จะเลือกทำในสิ่ งที่ถูกต้องตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผซู ้ ่ ึ ง
สถิตอยูภ่ ำยในเรำ และทำหน้ำที่แทนพระคริ สต์ทรงชักนำเรำ
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บำงทีกำรทดสอบควำมเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของคริ สตชนในปั จจุบนั นี้ ก็คือกำรทดสอบในแง่
ควำมเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นผูท้ ี่กอรปด้วยคุณงำมควำมดีหรื อไม่นนั่ เอง
ในปั ญหำนี้มีบำงคนให้
ข้อแนะนำที่แตกต่ำงไปมำกเป็ นต้นว่ำ เฮลมุท เทลิก้ ี แห่งเมืองแฮมเบิร์ก อธิ บำยว่ำกำรเอำแว่นขยำยส่ อง
ดูเนื้ อเยือ่ ต่ำง ๆ เรำจะเห็นได้ชดั ก็แต่เฉพำะบริ เวณกลำงแว่น อันเป็ นจุดรวมแสงเท่ำนั้น ส่ วนบริ เวณ
รอบออกไปจะเห็นภำพที่พร่ ำเลือนลำงมำก อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรทดสอบอำจเป็ นเช่นนั้นจริ ง แต่เรำก็
ย่อมรู ้ได้ดีวำ่ บริ เวณรอบนอกหรื อขอบของเนื้ อเยื่อที่เรำส่ องดูดว้ ยกล้องขยำยนั้น
ก็มีควำมชัดเจน
เช่นเดียวกับบริ เวณที่เป็ นจุดรวมแสงนัน่ เอง เพรำะเนื้ อเยือ่ ชิ้นเดียวกันไม่วำ่ ที่จุดใด ๆ ก็มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันทั้งสิ้ น มีเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงในชีวิตของเรำที่เรำไม่สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงถ่องแท้ เปรี ยบ
เช่นเดียวกับบริ เวณรอบนอกจุดรวมแสงในเวลำเอำแว่นขยำยส่ องดูสิ่งหนึ่งสิ่ งใดดังกล่ำวแล้ว อย่ำงไรก็
ตำม ถ้ำหำกเรำนำเอำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นมำปรับเข้ำกับจุดศูนย์กลำงคือ กำรสิ้ นพระชนม์ของเยซูคริ สต์
บนไม้กำงเขนแล้ว เรำก็ยอ่ มสำมำรถตีควำมหรื ออธิ บำยควำมหมำยของเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นได้เช่นกัน
พระเจ้ำมิได้ทรงปล่อยให้เรำต้องคอยเดำเหตุกำรณ์ คอยคำดหมำยถึงควำมดีงำมของพระเจ้ำด้วยกำรดู
จำกข้อมูลปลีกย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้แต่อย่ำงใด พระองค์ได้ทรงเปิ ดเผยให้เรำทรำบถึงเรื่ องรำวของ
พระองค์ และภำรกิจที่พระองค์ทรงกระทำอย่ำงชัดแจ้งแล้วที่ไม้กำงเขน ดังจะเห็นได้จำกพระธรรมโรม
บทที่ 8:32 ซึ่ งว่ำ “พระองค์มิได้ทรงเสี ยดำยพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทำน
พระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรำทั้งหลำย ถ้ำเช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่โปรดประทำนสิ่ งสำรพัดแก่เรำ
ทั้งหลำยด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรื อ?”
พระเจ้ำมิได้ทรงเรี ยกร้องให้เรำเข้ำใจในพระรำชภำรกิจทั้งหลำยของพระองค์ สิ่ งที่พระองค์
ทรงต้องกำรให้เรำกระทำก็คือเชื่อฟังและไว้วำงใจพระองค์ เช่นเดียวกับที่เรำต้องกำรให้บุตรหลำนของ
เรำไว้วำงใจในควำมรักที่เรำมีต่อพวกเขำนัน่ เอง แม้วำ่ บุตรหลำนของเรำจะไม่เข้ำใจและไม่ทรำบซึ้ งถึง
คุณค่ำแห่งกำรกระทำของเรำก็ตำม
สันติสุจจะปรำกฏขึ้นก็ต่อเมื่อเรำตระหนักอย่ำงแท้จริ งว่ำ เรำมิได้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจอะไรมำก
นัก ในขอบเขตกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำ เปรี ยบดังเรำสำมำรถเข้ำใจและมองเห็น
เพียงเส้นด้ำยไม่กี่เส้นในผ้ำม่ำนผืนใหญ่แห่งชีวิตของเรำ และพระประสงค์อนั ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำซึ่ งเรำ
ไม่อำจมองเห็นภำพที่แท้จริ งนั้น โดยตลอดอย่ำงเต็มตำ
เมื่อเรำปลงใจได้เช่นนี้เรำก็ยอ่ มจะมีควำมมัน่ ใจคลำยควำมทุกข์ร้อน และมีควำมชื่ นชมยินดี
เพรำะ “พระเจ้ำทรงร่ วมมือกับคนทั้งหลำยที่รักพระองค์ คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ตำม
พระดำริ ของพระองค์ให้บงั เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง” (โรม 8:28)
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เวลำที่เรำประสบควำมยำกเข็ญแทนที่เรำจะมัวคำนึงถึงควำมทุกข์ควำมลำบำก
เรำควรจะ
วินิจฉัยไปในแง่ที่วำ่
แท้จริ งแล้วควำมทุกข์ลำบำกยำกเข็ญที่เรำประสบนั้นเป็ นอุปสรรค์หรื อพระพร
แห่งชีวติ อย่ำงไรกันแน่ เพรำะแม้แต่ดวงอำทิตย์เองก็สำมำรถหลอมละลำยได้เพียงเนย หรื อสิ่ งที่
ประกอบด้วยไขมันเท่ำนั้น แต่ถำ้ เป็ นดินเหนียวแล้วยิง่ ถูกแผดเผำเท่ำใดก็จะยิง่ แข็งแกร่ งกล้ำมำกเท่ำนั้น
เมื่อเรำสำมำรถวินิจฉัยวิถีทำงแห่งชีวติ ของเรำได้โดยตลอดด้วย “แว่นขยาย” แห่งควำมเชื่อ เรำ
ก็ยอ่ มสำมำรถสนับสนุนคำพูดของฮำบำกุกดังกล่ำวนี้ได้อย่ำงเต็มที่ “ถึงแม้ตน้ มะเดื่อเทศจะไม่มีดอก
บำน หรื อเถำองุ่นทั้งหลำยจะไม่มีลูก หรื อต้นเอลำยโอนทั้งหลำยำจะไม่ติดผล หรื อไร่ นำทั้งหลำยจะไม่
มีพืชเป็ นอำหำร หรื อแม้แกะทั้งหลำยต้องพลัดพรำกไปจำกฝูง หรื อวัวควำยทั้งหลำยจะไม่มีอยูใ่ นคอก
ข้ำพเจ้ำก็ยงั มีใจยินดีอยูใ่ นพระเยโฮวำห์ ข้ำพเจ้ำก็คงยินดีอยูใ่ นพระเจ้ำผูช้ ่วยให้รอดของข้ำพเจ้ำ” (ฮำบำ
กุก 3:17, 18)
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บทที่ 11 พระคริสตศาสนาแตกต่ างจากศาสนาอืน่ ๆ หรือไม่ ?
โลกในยุค “จรวด” นี้ นับวันจะแคบลงทุกที ปั จจุบนั เรำสำมำรถขึ้นเครื่ องบินไอพ่นเดินทำงจำก
ซี กโลกด้ำนหนึ่งไปยังซี กโลกอีกด้ำนหนึ่งได้ภำยในเวลำเพียงไม่กี่ชวั่ โมง
เมื่อเรำเปิ ดโทรทัศน์ใน
ห้องรับแขกก็จะเห็นพิธีรีตองทำงศำสนำต่ำง ๆ ทัว่ โลก และในกำรดำเนินชี วติ แต่ละวันของคนต่ำงเชื้ อ
ชำติต่ำงศำสนำมำกมำยได้
นักศึกษำจำกประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลกมักนิยมไปเรี ยนยังประเทศที่พฒั นำแล้ว ทุก ๆ ปี จะมี
นักศึกษำประมำณหนึ่งแสนคนจำกประเทศต่ำง ๆ กว่ำร้อยห้ำสิ บประเทศทัว่ ทุกมุมโลกไปเรี ยนต่อที่
สหรัฐเมริ กำ
ในระดับมหำวิทยำลัยซึ่ งมีอยูป่ ระมำณสองพันแห่งในห้ำสิ บรัฐ
นอกจำกนั้นยังมี
นักท่องเที่ยว นักธุ รกิจและตัวแทนของประเทศต่ำง ๆ ไปเยีย่ มเยือนบ่อย ๆ ดังนั้น เรำจึงมีโอกำสพบและ
ฟังเขำพูดถึงวัฒนธรรมและศำสนำของเขำ บุคคลเหล่ำนี้ลว้ นแต่มีไหวพริ บดี มีกำรศึกษำสู ง และมีควำม
จริ งใจ หลำยคนในจำนวนนี้ สนใจและชอบที่จะเรี ยนรู ้เรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์
หำกเรำมีโอกำสพบปะสนทนำกับคนเหล่ำนี้ เรำก็จะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับควำมเชื่อถือของพวกเขำ
แต่ละคนและสิ่ งที่ติดตำมมำก็คือ “คำถำมเกี่ยวกับคริ สตศำสนำ” หำกว่ำท่ำนเป็ นเป็ นคริ สตชนท่ำนคงจะ
อยำกทรำบว่ำคริ สตศำสนำแตกต่ำงจำกศำสนำอื่น ๆ ทัว่ โลกอย่ำงไร? ท่ำนคงอยำกจะรู ้วำ่ คนที่นบั ถือ
ศำสนำอื่น ๆ นั้น นมัสกำรพระเจ้ำเหมือนที่เรำนมัสกำรหรื อไม่? บำงครั้งเรำอำจคิดว่ำ พระเจ้ำของเขำคง
มีพระนำมผิดแผกกับพระนำมพระเจ้ำของเรำกระมัง? พระเยซูคริ สต์เป็ นทำงเดียวเท่ำนั้นหรื อที่จะไปสู่
พระเจ้ำ?
ในกำรที่จะตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่ องรำวของพระเจ้ำนั้น เรำจะต้องทำใจให้สงบ อย่ำให้อำรมณ์
เสี ยเมื่อได้รับกำรโต้แย้งอย่ำงขึงขัง เมื่อคริ สตชนกล่ำวว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะนำมวล
มนุษย์ไปถึงพระเจ้ำ ถ้ำปรำศจำกพระองค์แล้วมนุษย์จะไม่มีทำงรอดพ้นโทษทัณฑ์แห่ งควำมผิดบำปได้
เลย ผูท้ ี่กล่ำวอ้ำงเช่นนี้คิดว่ำตัวเขำเอง และคริ สตชนอื่น ๆ ดีกว่ำคนที่นบั ถือศำสนำต่ำง ๆ หรื อ?
บำงคนบอกว่ำคริ สตชนเป็ นเหมือนสมำคม กล่ำวคือ ยอมรับเอำบำงคนเข้ำเป็ นสมำชิ กเท่ำนั้น
ซึ่ งเป็ นกำรแสดงออกของจิตใจที่แคบมำก แท้ที่จริ งแล้วพวกคริ สตชนน่ำจะมีใจกว้ำงพอที่จะรับคนอื่น
เข้ำสู่ สมำคม ไม่ควรจะตั้งกฏข้อบังคับแบบตำยตัว คริ สตชนไม่ควรจะเอ่ยถึงพระนำมพระเยซูคริ สต์ แต่
ควรมีบรรทัดฐำนว่ำขอให้มีควำมเชื่อว่ำ “มีพระเจ้ำอยูจ่ ริ ง” ก็เป็ นกำรเพียงพอแล้ว ใคร ๆ ที่มีควำมเชื่อ
ว่ำมีพระเจ้ำก็ควรจะยอมรับเข้ำมำอยูใ่ นวงกำรของคริ สตชน
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คริ สตชนที่แท้จริ งนั้นเชื่ อว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะไปสู่ พระเจ้ำได้ เพรำะพระ
วจนะของพระเจ้ำได้สอนว่ำ “ในผูอ้ ื่นควำมรอดไม่มีเลย ด้วยว่ำนำมอื่นซึ่ งให้เรำทั้งหลำยรอดได้ ไม่ทรง
โปรดให้มีในท่ำมกลำงมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้ำ” (กิจกำร 4:12)
กำรที่คริ สตชนมีควำมเชื่ อเช่นนี้ มิใช่เป็ นกฏที่คริ สตชนตั้งขึ้นมำเอง แต่พระเยซูคริ สต์องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำทรงสอนเช่นนั้น (ดูยอห์น 14:6) คริ สตชนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งนั้น เขำจะ
ยอมรับอย่ำงอื่นไม่ได้นอกจำกถ้อยคำของพระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น พระวจนะของพระองค์ได้สั่งสอนว่ำ
พระผูช้ ่วยให้รอดอื่น ๆ ในโลกนี้ไม่มีเลย มีแต่ผเู ้ ดียวเท่ำนั้น คือองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำ ดังนั้น คริ สตชน
จึงไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงควำมจริ งข้อนี้ได้เลย
มีกฏหมำยบำงข้อที่รัฐบำลบัญญัติข้ ึน เช่น ถ้ำขับรถฝ่ ำสัญญำไฟแดงจะต้องถูกเจ้ำหน้ำที่จบั กุม
ส่ วนกำรที่จะถูกปรับมำกหรื อน้อยนั้น ก็แล้วแต่กฏหมำยกำหนดไว้ แต่เมื่อเรำพูดถึงกฏอื่น ๆ เช่น กฏ
แห่งกำรโน้มถ่วงของโลก กฏที่วำ่ นี้ไม่เกี่ยวข้องกับฏกหมำยหรื อสังคมเลย แต่ถำ้ เรำจะกล่ำวว่ำเรำไม่
สนใจต่อกฏแห่งกำรโน้มถ่วงนี้เลย แม้แต่สักโมงเดียว ว่ำแล้วท่ำนก็ลุกขึ้นและปี นขึ้นไปบนหลังคำบ้ำน
เพื่อจะพิสูจน์วำ่ กฏอันนี้ได้เลิกล้มแล้วหรื อยัง
เปล่ำเลย....ถึงแม้วำ่ ท่ำนจะมีควำมมัน่ ใจและแน่วแน่สักปำนใดก็ตำม มันก็ไม่สำมำรถช่วยท่ำน
ที่กระโดดลงไปเพื่อพิสูจน์กฏแห่งควำมโน้มถ่วงได้เลย
เพรำะกฏแห่งกำรโน้มถ่วงก็ยงั เป็ นกฏแห่ง
ควรมโน้มถ่วงอยูด่ ีน้ นั เอง!
กฏเหล่ำนี้มีผลต่อร่ ำงกำยฉันใด ก็ยอ่ มจะมีกฏที่กระทบกระเทือนต่อจิตวิญญำณฉันนั้น กฏ
ประการแรก พระเจ้ำทรงสำแดงพระองค์เองทำงพระเยซู คริ สต์ กำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์บนไม้
กำงเขน เป็ นทำงเดียวที่มนุษย์จะได้รับกำรยกโทษควำมผิดบำป กำรที่อำ้ งว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นทำงเดียว
เท่ำนั้นที่มนุษย์จะรอดพ้นจำกควำมบำป มิได้เป็ นสิ่ งที่ทำให้คริ สตชนเรำถือตัวหรื ออวดอ้ำงต่อคนอื่น ๆ
เลย เพรำะเรำกล่ำวว่ำ คนบำปจะรอดพ้นโดยพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระเจ้ำเท่ำนั้น ท่ำน ดี.ที. ไบลส์
แห่งศรี ลงั กำได้พดู ไว้อย่ำงน่ำฟังว่ำ “กำรประกำศแผยแพร่ ข่ำวประเสริ ญของพระเยซูคริ สต์ เป็ นเหมือน
ขอทำนคนหนึ่งไปบอกขอทำนอีกคนหนึ่งว่ำ จะพบอำหำรที่ดำรงชีวิตได้ที่ไหน”
ประการทีส่ อง มีบำงคนพูดว่ำ กำรที่จะเชื่อถือสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดโดยมีควำมเชื่ออย่ำงแท้จริ งอย่ำงไม่
สงสัยนั้นจะประสบผลสำเร็ จได้ เมื่อเรำค้ำนว่ำ “ไม่ จริง” ทำให้หลำยคนเป็ นเดือดเป็ นแค้นทำงอำรมณ์
จะยกตัวอย่ำงง่ำย ๆ เช่น คนหนึ่งปวดท้องในเวลำกลำงคืน เขำจึงลุกไปหยิบยำที่ตยู้ ำประจำบ้ำน โดยเขำ
มีควำมเชื่อว่ำเมื่อได้รับประทำนยำขนำนนั้นแล้วอำกำรป่ วยจะหำย แต่ทว่ำเขำหยิบยำผิดแทนที่จะเป็ นยำ
แก้ปวดท้องกลับเป็ นยำพิษจึงก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวติ ของเขำ
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กำรที่จะเชื่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดด้วยควำมจริ งใจนั้น มิได้กระทำให้สิ่งนั้นกลำยเป็ นควำมจริ งขึ้นมำ
เลย เหมือนพยำบำลคนหนึ่งหยอดน้ ำกรดใส่ ตำเด็กโดยคิดว่ำเป็ นยำหยอดตำ กำรที่นำงพยำบำลมีควำม
เชื่อว่ำตนกำลังใส่ ยำบำบัดตำไม่ได้ช่วยมิให้ตำของเด็กนั้นหำยบอด เด็กคนนั้นได้ตำบอดมำจนกระทัง่
ทุกวันนี้
ควำมเชื่อของพยำบำลเป็ นฉันใด ควำมเชื่ อของผูท้ ี่เชื่อผิดก็เป็ นฉันนั้น
หลักเหล่ำนี้นำมำใช้ได้เกี่ยวกับจิตวิญญำณ กำรที่หลับหู หลับตำเชื่อมิได้กระทำให้สิ่งนั้นเป็ น
ควำมจริ งขึ้นมำได้เลย ควำมจริ งย่อมเป็ นควำมจริ งในตัวของมันเองเสมอ ไม่วำ่ เรำจะมีท่ำทีอย่ำงไร
เกี่ยวกับเรื่ องศำสนำทัว่ ไปนั้น ควรจะตั้งคำถำมนี้เป็ นหลักเสมอว่ำ “เป็ นควำมจริ งไหม?”
ให้เรำมำพูดถึงควำมจริ งกันดีกว่ำ พวกคริ สตชนเชื่ อว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้ำ พระองค์ทรง
สิ้ นพระชนม์และฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำ นี่ เป็ นแกนกลำงของข่ำวประเสริ ฐ แต่ก็มีหลำยคนปฏิเสธว่ำ
พระเยซูมิได้เป็ นพระเจ้ำ และมิได้สิ้นพระชนม์และฟื้ นขึ้นมำ ดังนั้น เรำจะเห็นได้วำ่ จะต้องมีฝ่ำยหนึ่งถูก
และอีกฝ่ ำย่หนึ่งผิด
หลำยคนพูดว่ำ “ศำสนำไหน ๆ ก็เหมือนกัน สอนให้คนเป็ นคนดีท้ งั นั้นแหละ” และมีคริ สตชน
หลำยคนเข้ำใจในทำนองนี้ดว้ ย เขำถือว่ำ ศำสนำอื่น ๆ ก็เหมือนกับคริ สตศำสนำ มีคำสอนที่คล้ำยคลึง
กัน จะแตกต่ำงกันก็ตรงที่ขอ้ ปลีกย่อยบำงตอนเท่ำนั้น
ถ้ำหำกว่ำคริ สตชนคนใดกำลังคิดเช่นนี้ ก็แสดงว่ำเขำยังไม่มีควำมรู ้ซ้ ึ งถึงสิ่ งที่เขำเชื่ออยู่ เป็ น
ควำมจริ งที่วำ่ หลักคำสอนมีควำมละม้ำยคล้ำยคลึงกันบ้ำง แต่ถำ้ จะเรี ยนรู ้ให้ถึงแก่นแท้แล้วมันแตกต่ำง
กันรำวฟ้ ำกับดินทีเดียว ข้อคล้ำยคลึงประกำรหนึ่งก็คือ “กฏทองคำ” ของทุกศำสนำที่ดำรงมำหลำยร้อย
ปี แล้ว กฏนี้บอกว่ำ ควรปฏิบตั ิต่อคนอื่นเหมือนอย่ำงที่อยำกให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรำกล่ำวคือ ถ้ำเรำอยำกจะ
ให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรำอย่ำงไร เรำก็ควรจะปฏิบตั ิต่อเขำอย่ำงนั้น
หลำยคนคิดว่ำข้อนี้เป็ นแก่นแท้ของคริ สตศำสนำควำมจริ งแล้วหำเป็ นเช่นนั้นไม่ ลองคิดดูให้ดี
ถ้ำพระเยซูคริ สต์เพียงแต่ให้เรำยึดถือคำเทศนำบนภูเขำและกฏทองคำของพระองค์ เรำก็ยอ่ มจะจนมุม
เพรำะกฏนี้มำแต่เดิมหลำยศตวรรษแล้ว
ปั ญหำของมนุษย์ไม่ได้อยูท่ ี่วำ่ เขำไม่รู้ในสิ่ งที่ควรทำ แต่เขำไม่ทำในสิ่ งที่รู้!
ทั้งนี้เป็ นเพรำะมนุษย์ขำดอำนำจและพลังฤทธิ์ ที่จะช่วยให้กระทำได้นนั่ เอง
พระเยซูคริ สต์ได้ยกระดับกำรปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นให้สูงกว่ำนี้อีก อันนี้ทำให้เรำจนมุมมำกยิง่ ขึ้น แต่
พระองค์ก็มิได้ยกระดับกำรปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นขึ้นเพียงประกำรเดียวเท่ำนั้น พระองค์เสนอให้เรำรับเอำพลัง
อำนำจจำกพระองค์เพื่อจะดำเนินชีวิตตำมที่ควรจะทำ
ข้อแตกต่ำงระหว่ำงคริ สตศำสนำกับศำสนำอื่น ๆ อยูท่ ี่นี่!
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พระเยซูคริ สต์พระรำชทำนอภัยโทษบำป
ทรงชำระล้ำงชีวติ จิตใจของเรำและประทำน
ควำมสำมำรถให้เรำเป็ นคนดีมีคุณธรรมตำมครรลองของพระองค์ ทั้งหมดนี้เรำจะรับได้โดยไม่เสี ยค่ำ
จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้ น พระองค์ทรงทำให้เรำคืนดีกบั พระเจ้ำ และทรงช่วยให้เรำทำในสิ่ งที่เรำไม่สำมำรถที่จะ
ทำได้
ถ้ำเรำจะเปรี ยบศำสศำสนำอื่นกับคริ สตนำจะเห็นควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนในที่น้ ี กล่ำวคือ
ศำสนำอื่นนั้นต้องกระทำ ประพฤติและบำเพ็ญตนเพื่อตนเอง แต่คริ สตศำสนำพระเยซูคริ สต์ทรงช่วยใน
สิ่ งที่กระทำไม่ได้ศำสนำอื่นบอก “จงทำอย่ำงนี้แล้วพระจึงจะทรงโปรดให้รอด” แต่พระคริ สต์ตรัสว่ำ
“จงมำหำเรำแล้วจะรับควำมรอด” ถ้ำหำกจะเปรี ยบเทียบศำสนำแล้ว อำจกล่ำวได้วำ่ ศำสนำทัว่ ไปนั้น
สอนให้คนว่ำยน้ ำ เพื่อจะไม่ตอ้ งจมซึ่ งต้องออกแรงอย่ำงมำกมำย พอนำนเข้ำก็ไปไม่รอด แต่
คริ สตศำสนำนั้นเป็ นเหมือนเครื่ องชูชีพช่วยไม่ให้จมน้ ำตำย
ดี.ที.ไบลส์แห่งศรี ลงั กำกล่ำวว่ำ ในศาสนาอืน่ ๆ นั้นทาคุณงามความดี “เพือ่ ” แต่ใน
คริสตศาสนา เราทา “เพราะว่า” กล่ำวคือในศำสนำอื่น ๆ ทำคุณงำมควำมดีเพื่อหวังจะได้รับควำมรอด
แต่ในคริ สตศำสนำ เรำรอดพ้นจำกโทษทัณฑ์แห่งควำมบำปก็เนื่องด้วยพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์
บนไม้กำงเขนและฟื้ นคืนพระชนม์ ดังนั้นเรำจึงทำคุณงำมควำมดีเพรำะว่ำเรำรักพระเจ้ำ ศำสนำอื่นสั่ง
ให้ “เรำทำ” ส่ วนในคริ สตศำสนำบอกว่ำ “สำเร็ จแล้ว!”
ควำมหมำยที่แท้จริ งของคำว่ำ “คริ สตศำสนำ” ก็คือ “พระเจ้ำแสวงหำมนุษย์” และพระองค์ทรง
ยืน่ พระหัตถ์ลงมำช่วยเหลือมนุษย์ แต่ศำสนำอื่น ๆ นั้น มนุษย์ดิ้นรนแสวงหำทำงที่จะพบพระเจ้ำ เพรำะ
ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวนี้เอง คริ สตศำสนำจึงให้ควำมมัน่ ใจในควำมรอด ดังที่เรำกล่ำวอยูเ่ สมอว่ำ “ควำม
รอดเป็ นสิ่ งที่แน่นอน” เพรำะกิจกำรนี้เป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำโดยตรง พระองค์เป็ นผูท้ รงนำให้
สำเร็ จ เรำจึงสำมำรถพูดได้เช่นเดียวกับอัครสำวกเปโตรว่ำ เมื่อวิญญำณของเรำออกจำกร่ ำง ก็จะไปอยู่
กับพระเจ้ำ (ดู 2 โคริ นธ์ 5:8)
ศำสนำต่ำง ๆ สอนให้ “ทำควำมดี” แต่ก็ไม่สำมำรถให้ควำมมัน่ ใจในเรื่ องควำมรอดได้ เพรำะ
เรำไม่รู้วำ่ เมื่อไหร่ คุณควำมดีที่ทำนั้นจะเพียงพอ เรำไม่รู้และจะรู ้ไม่ได้ ดังนั้นเรำจึงบังเกิดควำมเป็ นห่ วง
และวิตกกังวล อันเนื่ องมำจำกไม่มีควำมแน่ใจในควำมรอด
ควำมรอดในศำสนำต่ำง ๆ ทัว่ โลกนั้น แตกต่ำงจำกคริ สตศำสนำมำก บำงศำสนำไม่รู้เลยว่ำพระ
เจ้ำเป็ นผูใ้ ด บำงคนบอกเรำว่ำ เรำไม่ควรจะมีควำมเห็นแตกแยกกันในด้ำนควำมเชื่อ เรำทุกศำสนำควร
จะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่ วมไม้ร่วมมือกัน กำรที่พดู เช่นนี้เรำลืมคิดไปว่ำพระเจ้ำคือผูใ้ ด กำรที่จะ
เรี ยกชื่อพระเจ้ำต่ำงกันนั้น มิใช่ปัญหำ แต่มีปัญหำว่ำ พระเจ้ำในควำมคิดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน
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บำงคนเชื่อว่ำพระเจ้ำเป็ นผูท้ รงพระชนม์อยูต่ ลอดกำล บำงคนก็เชื่อว่ำพระเจ้ำทรงสถิตอยูใ่ นทุกสิ่ ง และ
เชื่อทุกสิ่ งที่เป็ นพระเจ้ำ บำงคนก็เชื่อว่ำโลกนี้เป็ นอนิ จจัง ไม่เที่ยงแท้
ดังนั้น กำรที่จะร่ วมไม้ร่วมมือ มีควำมเชื่ออย่ำงเดียวกัน ในขณะที่ต่ำงคนต่ำงคิด ย่อมจะเป็ นไป
ไม่ได้ บำงศำสนำเชื่อว่ำมีพระเจ้ำ และมีควำมเข้ำใจคล้ำย ๆ กับคริ สตชน เชื่ อว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นผูส้ ร้ำง
สำรพัดทุกสิ่ ง แต่ไม่ใช่พระบิดำและองค์พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ ถ้ำมีควำมเชื่อ
ดังนี้ กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กำงเขนก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรำ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้สอนอย่ำงชัดแจ้งว่ำ “เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ประทำนพระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศแต่มีชีวติ นิ รันดร์ ” (ยอห์น
3:16)
ควำมคิดเห็นของชนชำติชำวยิวเกี่ยวกับเรื่ องพระเจ้ำนั้น ใกล้เคียงกับควำมเชื่อของคริ สตชน
มำก พระเจ้ำที่ชำวยิวนมัสกำรเป็ นพระเจ้ำแห่งพระคัมภีร์เดิม ดังนั้นเรำควรจะมีควำมเชื่อเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกับเขำใช่ไหม?
แต่ถำ้ เรำจะค้นคว้ำให้ถึงแก่นแท้ของปั ญหำนี้แล้ว จะพบว่ำชำวยิวไม่ยอมรับว่ำ พระเจ้ำของเขำ
เป็ นพระบิดำของพระเยซูคริ สต์ ปั ญหำนี้ทำให้เกิดกำรถกเถียงกันอย่ำงหนักหน่วงในสมัยของพระเยซู
พวกยิวมักจะพูดเสมอว่ำ พวกเขำยอมรับพระเจ้ำ แต่ไม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์ เมื่อพระองค์ทรงเป็ น
พยำนว่ำ พระองค์ทรงมีสภำพเท่ำเทียมกับพระบิดำเจ้ำ พอพวกยิวได้ยนิ ก็ต้ งั ข้อหำว่ำ พระเยซูคริ สต์ดู
หมิ่นพระเจ้ำ ในพระธรรมยอห์น 8:42-47 พระเยซูตรัสกับผูน้ ำชำวยิวเหล่ำนั้นว่ำ “พระเจ้ าคือพระบิดา
ของเรา.....” “หำกพระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำของท่ำน ท่ำนย่อมจะรักเรำ เพรำะเรำมำจำกพระบิดำ ผูท้ ี่มำ
จำกพระบิดำย่อมฟังพระดำรัสของพระองค์ แต่ท่ำนไม่ได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ เพรำะท่ำนไม่ได้มำ
จำกพระเจ้ำ” ในข้อที่ 44 พระเยซูตรัสว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยมำจำกมำรซึ่ งเป็ นพ่อของท่ำน”
ถ้ำเรำศึกษำพระดำรัสของพระเจ้ำตอนนี้ให้ดีจะพบท่ำทีของเรำที่ควรจะมีต่อผูอ้ ื่น หำกว่ำเขำ
กำลังเสำะแสวงหำพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูด่ ว้ ยใจสัตย์จริ ง เขำก็จะแสดงออกด้วยกำรต้อนรับเอำองค์
พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ
ในประวัติศำสตร์ ของกำรเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐ มีตวั อย่ำงเป็ นอันมำก ที่มีผทู้ ี่ติดตำมพระเจ้ำ
องค์ที่เขำไม่รู้จกั แต่เมื่อเขำได้ยนิ ข่ำวควำมจริ งของพระเยซูคริ สต์แล้ว เขำก็ยอมรับเอำพระองค์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเขำและในทันใดนั้นเขำก็รู้วำ่ เขำได้พบพระเจ้ำองค์เที่ยงแท้ที่เขำเสำะแสวงหำมำนำน
แสนนำน
ตลอดพระวจนะของพระเจ้ำทั้งเดิมและใหม่ มีคำสอนว่ำ กำรกรำบไหว้นมัสกำรพระอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่พระเจ้ำองค์เที่ยงแท้น้ นั เกิดมำจำกพญำมำร (ดูเลวีนิติ 17:1,1 โคริ นธ์ 10:20)
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ถ้ำท่ำนจะศึกษำค้นคว้ำศำสนำของโลกจะพบว่ำ มีพระเยซูคริ สต์องค์เดียวเท่ำนั้น ที่สอนว่ำ
พระองค์คือพระเจ้ำองค์ เที่ยงแท้ ในศำสนำอื่น ๆ นั้นผูศ้ รัทธำจะมีท่ำทีอย่ำงไรต่อศำสดำไม่ค่อยสำคัญ
มำกนัก ผูต้ ิดตำมศำสดำมักจะเน้นคาสอน เป็ นใหญ่
ซึ่งตรงกันข้ำมกับคริ สตศำสนำ เรำถือว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นจุดศูนย์กลำงของศำสนำ และคำ
สอนของพระองค์เป็ นรองลงมำ
(ในศำสนำอื่น ๆ นั้น ถึงแม้วำ่ ศำสดำจะสู ญเสี ยชีวติ ไปแล้ว แต่คำสอนก็ยงั ตั้งอยูไ่ ด้ แต่สำหรับ
คริ สตศำสนำแล้ว ถ้ำพระเยซูคริ สต์ตำยไป หลักควำมเชื่อของคริ สตชนก็จะพังครื นลงทันทีท้ งั นี้เป็ น
เพรำะพระเยซูคริ สต์เป็ นหัวใจของศำสนำนัน่ เอง-ผูแ้ ปล)
ปั ญหำที่สำคัญปั ญหำหนึ่งที่พระองค์ตรัสถำมสำวกก็คือ “ท่ำนคิดว่ำเรำเป็ นผูใ้ ด” และเมื่อมีใคร
ถำมเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ พระเยซูตรัสตอบว่ำ “กำรของพระเจ้ำนั้น คือที่จะวำงใจในท่ำนที่
พระองค์ทรงใช้มำนั้น” (1 ยอห์น 6:29)
ต่อปั ญญำที่วำ่ พระเจ้ำคือผูใ้ ด ควำมรอดคืออะไรและทำอย่ำงไรจึงจะได้รับควำมรอดนั้น หลัก
ข้อเชื่ อเหล่ำนั้น คริ สตศำสนำแตกต่ำงจำกศำสนำอื่น ๆ อย่ำงลิบลับทีเดียว และไม่มีทำงที่จะนำมำ
ผสมผสำนกันได้เลย แต่หลำยคนก็คิดว่ำ เรำอยูใ่ นสมัยที่ควรมีควำมอดทนต่อกันและกัน แต่เรำควรจะ
ตระหนักและพึงระมัดระวังให้ดีวำ่ ควำมหมำยของควำมอดทนนั้นคืออะไร เพรำะถ้ำเรำเชื่ อควำมจริ ง
เรำก็ยอ่ มจะอดทนต่อควำมเท็จไม่ได้ หำก 2+2=4 ก็ยอ่ มจะเป็ นจริ งตำมนั้น ผลลัพธ์จะเป็ น 3 หรื อ 5 หรื อ
เป็ นอย่ำงอื่นไม่ได้เด็ดขำด แต่ถำ้ มีสักคนหนึ่งมำเถียงว่ำไม่จริ ง เรำก็ยงั ยืนยันว่ำคำตอบคำเดียวคือ 4 เมื่อ
เป็ นดังนี้ แล้วจะไม่มีใครมำกล่ำวหำว่ำ เรำไม่มีควำมอดทนไม่ได้ เพรำะรู ้แล้วว่ำมีคำตอบอยูเ่ พียง
ประกำรเดียวเท่ำนั้น
หลักควำมจริ งข้อนี้ เรำย่อมนำมำใช้กบั หลักควำมเชื่อของศำสนำได้ดว้ ย จริ งอยูเ่ รำจำเป็ น
จะต้องมีควำมอดทนและใจกว้ำงขวำงพอที่จะฟังแง่ควำมคิดของผูอ้ ื่นควรจะเปิ ดโอกำสให้เขำพูดในสิ่ ง
ที่เขำเชื่อ เรำไม่ควรจะพูดจำในแง่ดูหมิ่นเหยียดหยำมเขำเลยแม้แต่นิดเดียว
ต่อคำที่พดู ว่ำ “เชื่ออย่ำงไรนั้นไม่สำคัญ ขอให้มีควำมเชื่ อด้วยควำมจริ งใจก็เพียงพอแล้ว” คำ
กล่ำวนี้มิใช่ควำมจริ ง ฮิตเลอร์ ได้ฆ่ำชนชำติยวิ จำนวน 5-6 ล้ำนคน ก็เพรำะฮิตเลอร์ มีควำมเชื่อว่ำ ชนชำติ
ของตนเป็ นชำติที่ดีที่สุดในโลก แต่ฮิตเลอร์ ก็เชื่อผิดอย่ำงมหันต์ทีเดียว
สิ่ งที่เรำเชื่ อจะต้องเป็ นควำมจริ ง มิใช่เป็ นสิ่ งที่เรำนึกคิดเอำเอง พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสว่ำ “เรำ
เป็ นทำงนั้น เป็ นควำมจริ งและเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำได้นอกจำกมำทำงเรำ” (ยอห์น 14:6) มี
หลำยทำงที่จะไปถึงพระคริ สต์ได้ แต่ถำ้ หำกว่ำเรำอยำกจะรู ้จกั พระเจ้ำผูเ้ ที่ยงแท้และทรงพระชนม์อยู่
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และมีควำมต้องกำรที่จะมีประสบกำรณ์ส่วนตัวกับพระองค์
เพรำะพระองค์เป็ นทำงเดียวที่จะไปถึงพระเจ้ำได้

จำเป็ นจะต้องมำทำงพระคริ สต์เท่ำนั้น
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บทที่ 12 ประสบการณ์ ของคริสเตียนเป็ นความจริงหรือไม่ ?
นักศึกษำกฎหมำยหนุ่มคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “ถ้ำคุณเชื่อว่ำตะเกียงตั้งโต๊ะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
พระเจ้ำ คุณก็จะได้กำรตอบสนองจำกตะเกียงนั้นเช่นเดียวกัน”
นักสงสัยคนนี้ได้พดู กับข้ำพเจ้ำ เหมือนกับคนจำนวนพัน ๆ ที่มีควำมรู ้สึกและเข้ำใจว่ำ
ประสบกำรณ์ที่คริ สตชนได้รับจำกพระเจ้ำนั้น เป็ นประสบกำรณ์ส่วนตัวที่ไม่ยนื นำน และไม่สำมำรถที่
จะกับใช้กบั คนทัว่ ไปได้
ควำมคิดของนักศึกษำผูน้ ้ ีแสดงว่ำ สมองของมนุษย์สำมำรถที่จะคิดโดยใช้เหตุผลนำนำประกำร
ควำมเชื่อในพระเจ้ำนั้นไม่เพียงแต่ทำให้ควำมหวังของเขำสัมฤทธิ์ ผลเท่ำนั้น หรื อจะพูดอย่ำงง่ำย ๆ ก็คือ
ว่ำ ในขณะที่เรำเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว เรำยังมีควำมปรำรถนำให้ผอู ้ ื่นมำดูแลเรำ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่เรำเป็ น
เด็กซึ่ งต้องกำรให้พอ่ แม่เอำใจใส่ ดูแล
บำงคนตั้งข้อสมมุติวำ่ กำรเป็ นคริ สตชนนั้นเหมำะสำหรับคนที่ยงั ไม่เติบโต คือคนที่ไม่สำมำรถ
ดำรงชีวิตอยูไ่ ด้โดยลำพัง หรื อเป็ นเหมือนกับคนแก่ที่ขำดเรี่ ยวแรง ต้องมีไม้เท้ำพยุงตัวเมื่อเวลำเดินเหิน
แต่บำงคนก็บอกว่ำ ควำมเชื่ อของคริ สตชนนั้น เป็ นประสบกำรณ์คล้ำยกับกำรล้ำงสมอง เหมือนกับที่
พวกคอมมิวนิสต์กระทำกันอยู่ นักประกำศเผยแผ่พระกิตติคุณเป็ นนักจิตวิทยำชั้นยอด เมื่อเทศนำดัง ๆ
ให้ผทู ้ ี่เข้ำร่ วมประชุมฟัง พวกเขำเหล่ำนั้น ก็จะกลำยเป็ นหุ่นที่นกั เทศน์สำมำรถจะขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจำก
เขำก็ยอ่ มได้ ฉะนั้นเมื่อนักเทศน์ขอให้เขำตัดสิ นใจเชื่อพระเยซูคริ สต์ ในเวลำที่เหมำะสมก็ยอ่ มจะมีคน
เชื่ออย่ำงล้นหลำม
บำงคนพูดมำกกว่ำนี้ เขำบอกว่ำประสบกำรณ์ของคริ สตชนนั้นอันตรำยมำก บำงคนเมื่อเชื่อ
พระเจ้ำแล้วต้องรี บไปหำจิตแพทย์ เพรำะบิดำมำรดำที่ไม่เชื่อพระเจ้ำแนะนำให้เขำไปหำ เขำเข้ำใจว่ำลูก
ของเขำคงจะเป็ น “คนบ้ า” ที่มำเชื่อถือในพระเยซู เขำกล่ำวต่อไปอีกว่ำ ดูซิโรงพยำบำลโรคจิตเต็มไป
ด้วยคนไข้ ศำสนำของเขำทำให้เขำเป็ นคนบ้ำไปเสี ยแล้ว
บำงคนก็คิดว่ำ ใครเชื่ อพึ่งในพระเจ้ำและเข้ำเป็ นสมำชิกของคริ สตจักร แสดงว่ำเขำเป็ นคนสติ
ไม่สมบูรณ์ “ไม่เต็มเต็ง” แต่ถำ้ คนมีสติไม่สมประกอบแล้วย่อมจะสำแดงกำรประพฤติออกมำทำงด้ำน
อื่น ๆ ด้วย มิใช่เฉพำะทำงศำสนำอย่ำงเดียว ควำมจริ งแล้วเรำน่ำจะสรรเสริ ญคริ สตจักรที่ไม่ได้มองข้ำม
ปั ญหำที่จะช่วยเหลือคนประเภทนี้ เป็ นควำมจริ งที่วำ่ บำงคนต้องเป็ นโรคจิตเพรำะเขำไม่รู้จกั กับพระเจ้ำ
แต่เมื่อเขำมำเชื่ อพึ่งพระเจ้ำโดยทำงพระเยซูคริ สต์ เขำก็ได้รับกำรบำบัดรักษำให้หำยจำกโรคจิตของเขำ
มีสถำบันบำงแห่งที่ต่อต้ำนควำมเชื่อของคริ สตชนอย่ำงหนักหน่วง จนกระทัง่ ไม่ยอมให้คริ สต
ชนรับปริ ญญำขั้นสู ง ถึงแม้วำ่ คริ สตชนคนนั้นจะเรี ยนดีและเก่งขนำดไหนก็ตำม เช่น เพื่อนของข้ำพเจ้ำ
121

คนหนึ่งได้ศึกษำในขั้นปริ ญญำเอก วิชำสังคมวิทยำ ในมหำวิทยำลัยมีชื่อแห่งหนึ่ ง แต่เมื่อเขำให้
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อให้ปริ ญญำณเอกนั้น กรรมกำรบอกแก่เขำว่ำ ถ้ำคุณเชื่ อในพระเจ้ำเช่นนี้
คุณก็เป็ นคนที่บำ้ คลัง่ ฉะนั้นจะให้คุณรับปริ ญญำไม่ได้
บำงคนบอกว่ำ กำรที่จะเชื่อเป็ นคริ สตชนนั้น ขึ้นอยูก่ บั สภำวะควำมจำเป็ น
เรำต้องยอมรับควำมจริ งที่วำ่ ผูป้ ระกำศบำงคนทำให้ผฟู ้ ังเกิดอำรมณ์วบู วำมและหวัน่ ไหว โดย
กล่ำวย้ำถึงควำมตำยและเรื่ องอื่น ๆ แต่เมื่อเรำอ่ำนดูในคำอุปมำเรื่ องผูห้ ว่ำนพืชของพระเยซูคริ สต์ จะ
พบว่ำพระองค์มิได้ปลุกหรื อเร่ งเร้ำอำรมณ์ของผูฟ้ ังเลย พระองค์ได้อธิ บำยว่ำ มนุษย์บำงคนได้ยนิ พระ
วจนะของพระองค์เป็ นเหมือนพื้นดินที่มีหินปะปน เมื่อได้ยนิ พระวจนะก็รับไว้ดว้ ยควำมยินดี แต่ไม่มี
รำกที่แข็งแรง และเมื่อควำมทุกข์ยำกลำบำกเกิดขึ้นก็หลงเจิ่นไปจำกควำมเชื่ อ
เรื่ องทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในบรรดำผูท้ ี่เพิ่งเชื่ อใหม่ ๆ เมื่อเขำมำรู ้ควำมจริ งที่วำ่ กำรเป็ นคริ
สตชนนั้น มิได้เป็ นสิ่ งที่ง่ำย ๆ เหมือนปอกกล้วยเข้ำปำก เขำจึงไม่ยอมเสี ยสละเพื่อจะดำเนินชี วติ คริ สต
ชน สำเหตุที่เขำรับเชื่ออำจจะเป็ นเพรำะควำมตื่นเต้นทำงอำรมณ์ แต่จิตยังไม่พร้อมและยังเข้ำไม่ถึงพระ
เยซูคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง
ดร. วอร์ เวิล เอส. วอลเตอร์ ผูอ้ ำนวยกำรอนำมัยของนักศึกษำมหำวิทยำลัยอิลลินอยส์ ท่ำนเป็ น
นักจิตวิทยำคริ สตชนได้ช้ ีให้ทรำบว่ำ ควำมตั้งใจของเรำเปรี ยบเสมือน รถที่ลำกด้วยม้ำสองตัว ม้ำสอง
ตัวนั้นคืออำรมณ์และมันสมอง บำงคนจะเปลี่ยนควำมตั้งใจของเขำอย่ำงรวดเร็ วโดยเข้ำทำงอำรมณ์ แต่
บำงคนก็เข้ำทำงสมองหำกว่ำควำมตั้งใจของคนไม่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลง เขำก็ไม่ได้กลับใจบังเกิดใหม่
อย่ำงแท้จริ ง 
ถ้ำหำกว่ำผูป้ ระกำศเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐจะตระหนักและเอำใจใส่ ต่อเรื่ องนี้ให้ดี ไม่วำ่ จะเป็ น
กำรประกำศแก่เด็กหรื อผูใ้ หญ่ เรำจะไม่ให้เขำเชื่ อก่อนที่จิตใจหรื อควำมตั้งใจของเขำจะพร้อมเสี ยก่อน
แต่กำรที่จะกล่ำวว่ำควำมเชื่อของคริ สตชนทุกคนขึ้นอยูก่ บั ประสบกำรณ์ทำงด้ำนจิตวิทยำนั้น เป็ นกำร
ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็ นจริ งแต่กำรที่จะบอกว่ำ ประสบกำรณ์ของคริ สตชนในกำรเชื่ อพึ่งพระเจ้ำนั้น
สำมำรถอธิ บำยได้ตำมหลักจิตวิทยำ คำกล่ำวนี้อำจเป็ นไปได้ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ เรำสำมำรถบอก
ได้ทนั ทีวำ่ มันเกิดเช่นนี้ข้ ึนเพรำะเหตุใด
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พยำนหลักฐำนอีกประกำรหนึ่งที่อำ้ งว่ำ คริ สตศำสนำเป็ นควำมจริ งก็คือ ประสบกำรณ์ของผูท้ ี่
รับเชื่อพระเยซูคริ สต์ คริ สตชนสำมำรถที่จะถำมผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้ำได้วำ่ “ขอเชิญชิมดูแล้วจะรู ้วำ่ พระเจ้ำ
นั้นประเสริ ฐ” (สดุดี 34:8) ในกำรที่จะพิสูจน์วำ่ พระเยซูคริ สต์เป็ นบุตรของพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่
จะต้องพิสูจน์ดว้ ยตนเอง จึงจะทำให้เห็นควำมจริ งของคริ สตศำสนำ
สำหรับที่ผทู ้ ี่บอกว่ำประสบกำรณ์ในชีวิตคริ สตชนเกิดขึ้นเพรำะสิ่ งแวดล้อม นี่ก็เป็ นกำรกล่ำวที่
ไม่เป็ นควำมจริ งอีกเหมือนกัน เพรำะว่ำมีเด็กจำนวนมำกที่เกิดมำในครอบครัวของคริ สตชน ได้รับกำร
เลี้ยงดูอบรมบ่มนิสัยเป็ นพิเศษ แต่เขำไม่ได้รับเชื่อพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำเลย กำร
เป็ นคริ สตชนที่แท้จริ งนั้น จะต้องเชื่ อพระเยซูคริ สต์เป็ นกำรส่ วนตัว มีบำงคนได้รับเอำพระเยซูคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำเมื่อได้รับฟังครั้งแรก ซึ่ งกำรนี้แตกต่ำงจำกวิธีกำรล้ำงสมองอย่ำงลิบลับ
ทีเดียว กำรล้ำงสมองนั้นจะต้องฟังซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำจึงจะได้ผล
ผูท้ ี่เคยนับถือศำสนำอื่น เมื่อมำรับเชื่อพระเยซูคริ สต์แล้ว ก็จะมีคำพยำนในกำรพบพระเยซู
คล้ำยคลึงกันทุกคน นี่เป็ นข้อพิสูจน์วำ่ เป็ นควำมจริ ง ชีวติ ของเขำได้รับกำรเปลี่ยนแปลงเสี ยใหม่ ผลนี้จะ
เกิดจำก “ตะเกียง” ได้หรื อ? กำรที่จะคิดว่ำตะเกียงมีคุณสมบัติเหมือนพระเจ้ำย่อมเป็ นไปไม่ได้ ข้ำพเจ้ำ
ขอบอกท่ำนว่ำ นักศึกษำกฏหมำยคนที่กล่ำวอ้ำงเช่นนี้ ได้มอบกำยถวำยชีวติ ให้แก่พระคริ สต์ภำยใน
อำทิตย์น้ นั เอง เมื่อเขำได้ยนิ คำเทศนำของข้ำพเจ้ำ
เรำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ ผูท้ ี่เป็ นคริ สตชนนั้น เขำมีประสบกำรณ์กบั พระเจ้ำจริ ง ๆ เรื่ องนี้จำเป็ น
จะต้องมีเหตุผลอย่ำงเพียงพอ มิใช่เป็ นกำรกล่ำวอ้ำงลอย ๆ โดยปรำศจำกหลักฐำน ยกตัวอย่ำงเช่น มีชำย
คนหนึ่งถือถำดไข่ดำวเดินเข้ำมำในคริ สตจักรและร้องตะโกนว่ำ “ไข่ดำว เหล่ำนี้ทำให้ขำ้ พเจ้ำมีควำมสุ ข
ควำมยินดี และมีพลังในกำรทำงำน” ท่ำนจะว่ำอย่ำงไร? จะโต้แย้งว่ำ เขำยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำรลิ้ม
รสไข่ดำวเช่นนั้นหรื อ? คำกล่ำวและกำรแสดงออกของชำยถือถำดไข่ยอ่ มจะเถียงไม่ได้ เช่นเดียวกับ
ชำยตำบอดในพระธรรมยอห์นบทที่ 9 นั้น เขำไม่สำมำรถที่ตอบคำซักถำมหลำยข้อได้อย่ำงชัดแจ้ง แต่
เขำมีควำมแน่ใจอยูป่ ระกำรหนึ่งคือ “เขามองเห็นได้ ” และคำพยำนของเขำมีน้ ำหนักและอำนำจมำกเรำ
อำจจะถำมเพื่อนของเรำที่ได้รับประทำนไข่ดำวแห่งควำมรอดก็ได้ เขำคงจะตอบคำถำมของเรำได้หลำย
ประกำรทีเดียว
ประการแรก มีใครบ้ำงไหมที่ได้รับประสบกำรณ์เช่นเดียวกับชำยที่ถือถำดไข่ดำว คนเช่นที่วำ่ นี้
คงจะหำได้ไม่ยำกนัก ครั้งหนึ่ง แฮรี่ ไอรอนไซด์ ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกำศข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์กำลัง
เทศนำอยูก่ ็มีพวกไม่เชื่อพระเจ้ำร้องขึ้นว่ำ “ลัทธิ ไม่เชื่อพระเจ้ำได้ช่วยโลกมนุษย์ยงิ่ กว่ำคริ สตศำสนำ
มำกมำยครับ”
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ไอรอนไซด์จึงตอบว่ำ “คืนพรุ่ งนี้ขอให้คุณนำผูช้ ำยร้อยคนที่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีข้ ึน
ตำมลัทธิ ไม่เชื่อพระเจ้ำมำที่นี่ แล้วผมจะนำคนร้อยคนที่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงชีวติ โดยเชื่อในพระเยซู
คริ สต์มำรออยู่ เพื่อพิสูจน์วำ่ ใครพูดจริ งใครพูดเท็จ”
ในคืนวันรุ่ งขึ้น ไม่ปรำกฏวี่แววของผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำคนนั้นเลย ควำมจริ งก็คือว่ำได้มีคนนับ
จำนวนร้อย ๆ พัน ๆ จำกทุกชำติทุกภำษำทัว่ โลก ทั้งชนชั้นสู งและชนชั้นต่ำได้มำรับเชื่อพระเยซูคริ สต์
และเขำได้รับประสบกำรณ์อย่ำงแท้จริ ง
ประการที่สอง ท่ำนอำจจะถำมผูท้ ี่ถือถำดไข่ดำวว่ำมีอะไรที่ทำให้เชื่ อว่ำไข่น้ นั ให้ควำมชื่นชม
ยินดีและพลังเรี่ ยวแรงแก่เขำ เขำมิได้โกหกตัวเองดอกหรื อ เช่นเดียวกับควำมเชื่อของคริ สตชนย่อมจะ
เป็ นควำมจริ งในประวัติศำสตร์ หำกว่ำพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทรงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำย เรำก็ไม่สำมำรถที่
จะมีประสบกำรณ์กบั พระองค์ได้เลย แต่เป็ นเพรำะพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์และดำรงอยู่ เรำจึงรู ้จกั
กับพระองค์ได้
ประสบกำรณ์ของคริ สตชนนั้น ไม่ใช่ควำมเชื่ อที่ปรำศจำกควำมจริ ง ไม่เหมือนกับกำรต้อนรับ
น้องใหม่ในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง ชำยคนหนึ่งถูกรุ่ นพี่จบั มัดติดกับรำงรถไฟ และเขำคิดว่ำมีรำงรถไฟ
อยูเ่ พียงรำงเดียวเท่ำนั้น และพวกเพื่อน ๆ ก็ไม่ได้บอกเรื่ องนี้แก่เขำด้วย เพียงแต่บอกว่ำอีก 5 นำทีรถไฟ
จะมำ เมื่อเขำได้ยนิ เสี ยงรถไฟแล่นมำตำมรำง เขำจึงหัวใจวำยตำยทันที แท้ที่จริ งแล้วรถไฟแล่นมำอีก
รำงหนึ่งซึ่ งอยูข่ ำ้ ง ๆ นัน่ เอง
ประสบกำรณ์ของคริ สตชน แตกต่ำงจำกเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงลิบลับทีเดียว หำกไม่มีพระเจ้ำ
คริ สตชนก็ไม่สำมำรถที่จะมีประสบกำรณ์ และรับผลแห่งชีวติ จำกพระองค์ได้ ถ้ำเรำร้องเพลงที่วำ่ “ท่ำน
ถำมว่ำข้ำรู ้ได้อย่ำงไรข้ำรู ้เพรำะอยูใ่ นใจ” นี่เป็ นเพียงครึ่ งเดียวของเรื่ องรำวของพระคริ สต์ เรำจำเป็ นต้อง
รู ้อีกประกำรหนึ่งคือ
พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำย
ซึ่ งเป็ นประสบกำรณ์ที่แท้จริ งใน
ประวัติศำสตร์มนุษยชำติ เจ.บี.ฟิ ลลิป ได้พดู ถึงกำรทนทุกข์ทรมำน โดยพึ่งพำอำศัยพระเจ้ำ ขอพระองค์
ประทำนควำมเชื่ อควำมกล้ำหำญ ควำมอดทน ควำมปี ติยนิ ดี ท่ำนได้กล่ำวว่ำ “ห้องทดลอง (ห้องแลป)
ไม่สำมำรถจะพิสูจน์จิตใจของมนุษย์ได้ ควำมเชื่อต่ำงหำกที่จะเปลี่ยนแปลงและนำพำชีวติ ของมนุษย์ใน
แต่ละวันได้ กำรสำแดงออกซึ่ งชีวติ คริ สตชน เป็ นกำรสะท้อนควำมจริ งของพระเยซูคริ สต์ พระองค์แต่ผู ้
เดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรส่ วนลึกในจิตใจของมวลมนุษย์ได้”
พระคริ สต์ทรงชี้จุดมุ่งหมำยให้แก่ชีวติ และทรงเป็ นผูน้ ำวิถีชีวติ ของเรำ พระองค์ตรัสว่ำ “เรำ
เป็ นควำมสว่ำงของโลก...ผูท้ ี่ตำมเรำมำจะไม่เดินในควำมมืด แต่จะมีควำมสว่ำงแห่งชี วติ ” (ยอห์น 8:12)
คนทัว่ ไปส่ วนมำกยังคงดำเนิ นชีวติ อยูใ่ นควำมมืดมน เขำเป็ นเหมือนคนหนึ่งที่อยูใ่ นห้องมืดมิด และ
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กำลังคลำหำสวิตส์ไฟฟ้ ำคนที่ไม่คุน้ เคยกับห้องเช่นนี้ยอ่ มจะมีปัญหำในกำรคลำหำรอบ ๆ ห้อง แต่คนที่
เคยเข้ำออกเป็ นประจำย่อมพบสวิตส์ได้ง่ำยและเมื่อเปิ ดไฟแล้วทำให้เกิดควำมมัน่ ใจ
เรื่ องนี้เป็ นฉันใด เรื่ องพระคริ สต์ก็เป็ นฉันนั้น!
กำรเชื่อฟังพระคริ สต์คือ กำรออกจำกควำมมืดเข้ำสู่ ควำมสว่ำง พระองค์ทรงให้ชีวิตของเรำมี
ควำมหมำยต่อโลกนี้ และมีสัมพันธภำพกับพระประสงค์ของพระองค์ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ คริ สตชนมิใช่มี
ชีวติ อยูเ่ พื่อโลกนี้ เท่ำนั้น แต่เพื่อชีวิตนิ รันดร์ เมื่อมีชีวิตของเรำเข้ำสู่ เป้ ำพระประสงค์ของพระเจ้ำแล้ว
ชีวติ ของเรำจะได้รับกำรเปลี่ยนแปลงด้วย เรำจะยอมเชื่ อพระบัญชำของพระองค์ที่วำ่ “เหตุฉะนั้นไม่วำ่
จะรับประทำน จะดื่ม หรื อจะทำอะไรก็ตำม จงกระทำเพื่อเป็ นกำรถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำ” (1 โค
ริ นธ์ 10:31)
พระประสงค์ของพระเจ้ำนั้น มีต่อชีวิตของเรำทุกแง่ทุกมุม เป็ นพระประสงค์ที่ยงั่ ยืนตลอดไป
ชัว่ นิรันดร์ ซ่ ึ งต่ำงจำกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ำ เขำมีเป้ ำหมำยในชีวติ เฉพำะโลกนี้ เท่ำนั้นเช่น มีอำชีพ มี
ครอบครัว ถ้ำมีสิ่งเหล่ำนี้ครบบริ บูรณ์เขำก็พึงพอใจแล้ว แต่ทว่ำ สิ่ งเหล่ำนี้มีโอกำสเสื่ อมสู ญ และ
เปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ได้แต่พระประสงค์ของพระเจ้ำไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
นักปรัชญำในยุคใหม่อำ้ งว่ำ กำรประพฤติของมนุษย์เรำนั้นควรจะขึ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์เท่ำนั้น
เขำกล่ำวต่อไปอีกว่ำ ชีวิตของมนุษย์น่ำขบขันและไร้ควำมหมำย แต่ชีวิตของมนุษย์จะมีควำมหมำยและ
มีพลังอำนำจถ้ำเชื่อพึ่งในองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำนี่เป็ นควำมจริ งร้อยเปอร์ เซ็นต์
คำร์ กุสตัฟ จัง นักจิตวิทยำได้กล่ำวว่ำ “มนุษย์ในยุคนี้มีควำม “ว่ างเปล่า” เป็ นสิ่ งที่เด่นที่สุดใน
ชีวติ ” เมื่อเรำปรำศจำกเงิน ไม่มีชื่อเสี ยง ไม่มีอำนำจ และ ฯลฯ ดังนั้นเรำจึงคิดว่ำถ้ำเรำได้รับสิ่ งเหล่ำนี้
เรำก็จะพบกับควำมสุ ขที่แท้จริ ง แต่หลำยคนได้ประจักษ์แล้วว่ำ ถึงแม้วำ่ เขำจะมีสิ่งดังกล่ำวอย่ำง
บริ บูรณ์แล้ว เขำก็ยงั เป็ นที่น่ำสงสำรและสมเพชรมำกที่สุด เหมือนเมื่อครั้งที่ไม่มีอะไรเลย ทั้งนี้ก็
เพรำะว่ำจิตใจของมนุษย์ไม่อิ่มหนำด้วยวัตถุสิ่งของ ดังที่นกั บุญออกัสตินกล่ำวว่ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงเรำ
เพื่อพระองค์เอง เรำจะไม่หยุดพักสงบจิตใจได้จนกว่ำจะพึ่งพิงในพระองค์
สมมุติวำ่ ท่ำนมีรถยนต์รุ่นใหม่ล่ำสุ ด ทันสมัยแรงม้ำสู ง อุปกรณ์ครบครัน และท่ำนได้เอำน้ ำ
เติมลงไปในถึงน้ ำมัน ถึงแม้วำ่ รถของท่ำนจะสวยงำมและมีพลังขับเคลื่อนสู งปำนใดก็ตำม รถก็จะไม่
แล่น เพรำะว่ำรถถูกสร้ำงขึ้นให้แล่นไปโดยน้ ำมันเบ็นซิ น
รถยนต์เป็ นฉันใด ชีวิตของมนุษย์ก็เป็ นฉันนั้น มนุษย์จะไม่พบควำมพอใจอิ่มใจในชี วติ จำกที่
ไหนเลยนอกจำกในพระเจ้ำ เพรำะพระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ให้เป็ นเช่นนี้ กำรที่จะมีประสบกำรณ์กบั
พระเจ้ำได้น้ นั ก็โดยทำงพระเยซูเป็ นกำรส่ วนตัว ดังที่พระองค์ตรัสว่ำ “เรำเป็ นอำหำรแห่งชีวติ ผูท้ ี่มำทำง
เรำจะไม่หิวและผูท้ ี่วำงใจในเรำจะไม่กระหำยอีกเลย” (ยอห์น 6:35) เรำผูซ้ ่ ึ งมีประสบกำรณ์กบั พระ
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คริ สต์แล้วจึงมีควำมอิ่มหนำสำรำญใจชื่นชมยินดี เพรำะพระคริ สต์ช่วยให้เรำมีชีวติ สู งกว่ำสถำนกำรณ์
สภำวกำรณ์ และสิ่ งแวดล้อม อัครสำวกเปำโลพูดถึงควำมจริ งนี้วำ่ “ข้ำพเจ้ำจะมีฐำนะอย่ำงไรก็ตำม
ข้ำพเจ้ำก็เรี ยนรู ้แล้วที่จะพอใจอยูอ่ ย่ำงนั้น” (ฟี ลิปปี 4:11) ควำมจริ งอันอยูเ่ หนื อธรรมชำติน้ ี ทำให้คริ สต
ชนมีควำมชื่นชมยินดีในท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่ยงุ่ ยำกได้
ควำมกระหำยของมนุษย์ท้ งั ปวงอีกประกำรหนึ่ง ก็คือกระหำยใคร่ พบกับ “ควำมสุ ข” เมื่อเขำ
มองไปในสถำนกำรณ์รอบ ๆ ประเทศ ที่กำลังอยูใ่ นภำวะของสงครำมรบรำฆ่ำฟันซึ่ งกันและกัน ถ้ำหำก
ว่ำมนุษย์สำมำรถที่จะควำมสงบสุ ขได้ เขำคงจะยอมจ่ำยเงินเป็ นล้ำน ๆ บำท เพื่อซื้ อเอำควำมสันติสุขมำ
ไว้ในครอบครอง ในปั จจุบนั นี้จะเห็นได้วำ่
หนังสื อที่พดู เกี่ยวกับควำมสุ ขในจิตใจวำงขำยตำม
ท้องตลำดนับจำนวนไม่ถว้ น เพื่อจะตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์นบั จำนวนล้ำน ๆ คนที่มีปัญหำ
ชีวติ ทุกวันนี้ ตำมคลีนิคของจิตแพทย์มีคนไข้มำหำไม่ขำดสำย เพรำะต้องกำรควำมสงบสุ ขในจิตใจ
แต่พระเยซูได้ตรัสว่ำ “บรรดำผูท้ ำงำนเหน็ดเหนื่อยและแบกภำระหนัก จงมำหำเรำและเรำจะ
ให้ท่ำนทั้งหลำยหำยเหนื่ อยเป็ นสุ ข” (มัทธิว 11:28) พระเยซูเท่ำนั้นที่จะให้ควำมสุ ขแก่มนุษย์ทุกคนได้
เป็ นควำมสุ ขชนิดที่ไม่มีในโลกนี้ และโลกนี้จะเอำไปไม่ได้ เรำรู ้สึกตื่นเต้นยินดีที่ได้รับฟังคำบอกเล่ำ
ของหลำยคนที่เขำมุ่งเสำะแสวงหำควำมสงบสุ ขทำงจิตใจหลำย ๆ ด้ำนมำเป็ นเวลำนำนหลำยปี แต่ไม่
พบ จนในที่สุดเมื่อเขำสัมผัสกับพระเยซูนนั่ แหละเขำจึงพบควำมสงบสุ ขที่แท้จริ ง
หลำยคนพยำยำมหำควำมสงบสุ ขทำงอื่น ๆ เช่น เสพยำเสพติด ดื่มสุ รำ มัว่ โลกียย์ งุ่ อยูก่ บั เรื่ อง
เพศ แต่พระเยซูตรัสว่ำ “พระองค์ เป็ นสันติสุขของเรา” (อพยพ 2:14)
ในสังคมของเรำปั จจุบนั นี้ พลังด้ำนศีลธรรมกำลังเสื่ อมลงอย่ำงรวดเร็ ว บิดำมำรดำหลำยคนรู ้วำ่
สิ่ งไหนเป็ นสิ่ งที่ดีสำหรับบุตรของตน แต่เขำไม่มีแรงเพียงพอที่จะต้ำนทำนโลกียวิสัยและชักนำบุตร
ของเขำให้ไปในทำงที่ดีได้ ท่ำทีกำรแสดงออกของบิดำมำรดำมักจะกลำยเป็ นปฏิปักษ์ต่อลูก ๆ
คำแนะนำของบำงคนเป็ นเหมือนเอำยำแดงทำลงบนโรคมะเร็ ง ซึ่ งจะไม่ก่อให้เกิดผลอะไรขึ้นมำเลย เรำ
ต้องกำรพลังและฤทธิ์ อำนำจที่จะต่อต้ำนควำมเสื่ อมโทรมของศีลธรรม ฤทธิ์ อำนำจที่วำ่ นี้มีอยูใ่ นพระ
เยซูคริ สต์เท่ำนั้น กำรที่จะเอำเสื้ อผ้ำชุดใหม่ไปใส่ ให้คนเดิมนั้นยังไม่เป็ นกำรเพียงพอ ต้องเสื้ อผ้ำใหม่ใส่
ให้กบั คนใหม่ถึงจะถูกต้อง พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “เรำได้มำเพื่อเขำทั้งหลำยจะได้ชีวิต และจะได้อย่ำง
ครบบริ บูรณ์” (ยอห์น 10:10)
พระเยซูคริ สต์ได้เสนอพลังอิทธิ ฤทธิ์ ของพระองค์ให้แก่เรำ พระองค์จะให้เรำสำมำรถเอำชนะ
พ้นจำกกำรเป็ นทำสของสุ รำยำเสพติด ให้พลังจะอภัยโทษแก่ผทู ้ ี่ทำผิดต่อเรำ ให้พลังในกำรที่จะไม่หลง
ไปตำมคำล่อลวงต่ำง ๆ และให้พลังในกำรรักผูท้ ี่ไม่น่ำรัก นี่แหละเป็ นลักษณะผูท้ ี่บงั เกิดจำกพระเจ้ำ
อย่ำงแท้จริ ง
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ผูท้ ี่บงั เกิดใหม่โดยพระเยซูคริ สต์น้ นั จะมีควำมสนใจใหม่ ควำมปรำรถนำใหม่ ควำมรักใหม่
และเขำเป็ นที่ได้รับกำรสร้ำงขึ้นใหม่ (ดู 2 โคริ นธ์ 5:17) กำรรับควำมรอดพ้นจำกโทษทัณฑ์ของ
ควำมผิดบำป หมำยถึงกำรพ้นจำกควำมตำยในบึงไฟนรก เข้ำสู่ ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณ ผูท้ ี่เชื่อจะได้รับกำร
ชำระล้ำงมลทินทั้งสิ้ น เมื่อคนใดคนหนึ่งเชื่อพระเยซูคริ สต์แล้ว แต่เขำยังรู ้สึกว่ำตัวเองยังเป็ นมลทินอยู่
นัน่ เป็ นควำมรู ้สึกที่ไม่ถูกต้อง แต่ถำ้ เขำได้ทำผิดกฏของศีลธรรม เช่น กำรฆ่ำคน หรื อทำร้ำยคนที่ไม่มี
ควำมผิด และรู ้สึกตัวว่ำเองทำควำมผิด ควำมผิดเช่นนี้ย่อมปกติ ในกรณี เช่นนี้ถำ้ เรำไม่รู้สึกว่ำได้ทำผิด
นัน่ แสดงว่ำเรำผิดปกติ
แต่ถำ้ เรำเชื่อและไว้วำงใจพระเยซูคริ สต์ เรำก็ได้รับกำรอภัยโทษบำป พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์
เพื่อเรำแทนที่เรำจะตำยพระองค์ทรงตำยแทนเรำ แทนที่เรำจะต้องรับโทษทัณฑ์แห่งควำมผิดบำป แต่
พระองค์ทรงรับแทนเรำ เรำได้รับกำรอภัยโทษเป็ นกำรส่ วนตัวตำมพระวจนะที่กล่ำวว่ำ “เหตุฉะนั้นกำร
ปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลำยที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์” (โรม 8:1)
สิ่ งสำคัญอีกประกำรหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ทุกวันนี้คือ หลำยคนรู ้สึกอ้ำงว้ำงเงียบ
เหงำและว้ำเหว่ใจ แต่ถำ้ เขำเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์ควำมรู ้สึกเช่นนี้ก็จะหำยไปเป็ นปลิดทิ้ง เป็ นสิ่ งที่น่ำ
แปลกประหลำดมิใช่นอ้ ยที่มนุษย์เรำมีจำนวนเพิม่ มำกขึ้น จนนักวิทยำศำสตร์ได้พยำยำมสรรหำทำงที่จะ
เลี้ยงและช่วยชีวติ ของมนุษย์ให้ดีข้ ึน แต่หลำยคนยังรู ้สึกเหมือนกับว่ำ มีเขาเพียงคนเดียวเท่ านั้นที่มีชีวิต
อยู่บนโลกนี ้
พระเยซูคริ สต์เป็ นผูเ้ ลี้ยงที่ดี (ยอห์น 10:14) พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งให้เรำอ้ำงว้ำงว้ำเหว่อยู่
ตำมลำพัง พระองค์จะทรงช่วยให้เรำเข้ำเป็ นสมำชิกในครอบครัวอันเต็มไปด้วยสันติสุขของพระองค์ ซึ่ง
มีพี่นอ้ งอยูท่ วั่ โลกในสังคมของพระองค์น้ นั เรำจะมีควำมใกล้ชิดสนิทสนมกันยิง่ กว่ำที่พี่นอ้ งร่ วมอุทร
เดียวกัน ที่ไม่เชื่ อพระเจ้ำเสี ยอีก
ประสบกำรณ์ของคริ สตชนนั้นเกี่ยวข้องกับฝ่ ำยจิตวิญญำณ บุคลิกส่ วนหนึ่งของเรำจะได้รับกำร
เปลี่ยนแปลงเสี ยใหม่ แต่บุคลิกบำงส่ วนก็ยงั คงเดิมไว้สำเหตุที่เป็ นเช่นนี้ก็เพรำะว่ำ ร่ ำงกำยกับจิต
วิญญำณนั้นมีควำมสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันจนแยกไม่ออก เหมือนหนึ่งมันสมองกับระบบประสำท ดร.
โดบัล เอ็ม. แมดเดย์ ได้พดู ถึงเรื่ องนี้และยกอุทำหรณ์เปรี ยบเทียบว่ำ “เหมือนหนึ่งกำรใช้สัญญำณไฟจำก
เรื อในทะเลส่ งข่ำวขึ้นบก ขณะที่เขำส่ งข่ำวเป็ นสัญญำไฟจำกเรื อนั้น ควำมจริ งก็เป็ นเพียงแสงไฟวูบวำบ
ๆ เท่ำนั้น แต่ผทู ้ ี่เป็ นยำมฝั่งก็จะอ่ำนข่ำวจำกแสงไฟนั้นได้ เช่น เรื อลำนั้นกำลังมีปัญหำ กำลังประสบภัย
หรื อ ฯลฯ ข่ำวที่เขำส่ งมำนั้นไม่ได้ส่งหลังจำกสัญญำณไฟแต่ส่งมำพร้อมกับสัญญำณไฟ กำรส่ งข่ำวจำก
เรื อมิใช่เป็ นควำมลับ เพรำะยำมฝั่งสำมำรถอ่ำนออกได้”
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หรื อมีอุทำหรณ์อีกเรื่ องหนึ่ง คือ นักคณิ ตศำสตร์ สองคนกำลังถกเถียงเกี่ยวกับปั ญหำเรขำคณิ ต
ทั้งสองไปที่กระดำนดำแล้วเขียนจุดและลำกเส้น เขียนเลขต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็ ว และสมมุติวำ่ มีคนหนึ่งที่
ไม่มีควำมรู ้เรื่ องนี้มำดูแล้วพูดว่ำ ทั้งสองคนเถียงอะไรกันไม่เห็นรู ้เรื่ องเลย ไม่เห็นมีอะไรนอกจำกชอล์ก
เรำสำมำรถจะพูดได้ไหมว่ำ ไม่เห็นมีอะไรเลยบนกระดำนนอกจำกชอล์ก และนักคณิ ตศำสตร์ จะค้ำนว่ำ
เขำกำลังมีปัญหำเรขำคณิ ตอยูบ่ นกระดำนนั้น โปรดสังเกตว่ำ เขำมิได้พดู ว่ำตำของชำยคนนั้นผิดปกติที่
เห็นแต่ชอล์กบนกระดำน ทั้งนี้ก็เป็ นเพรำะว่ำทั้งสองฝ่ ำยมองเห็นสิ่ งเดียวกัน แต่ฝ่ำยหนึ่งมองด้วยควำม
เข้ำใจ แต่ฝ่ำยหนึ่งไม่เข้ำใจ
ในกรณี เช่นนี้ เรำสำมำรถที่จะนำคนที่เพิ่งเข้ำมำใหม่น้ นั มำอบรมสั่งสอนให้รู้เรื่ อง และในที่สุด
ก็สำมำรถที่จะตกลงกันได้ และเขำจะรู ้วำ่ กำลังมีปัญหำเรขำคณิ ตบนกระดำนดำ สิ่ งสำคัญยิง่ ในที่น้ ีก็คือ
“ควำมเข้ำใจ” เป็ นอันดับแรก
ในกำรที่เรำเป็ นคริ สตชนนั้น เรำจะต้องไม่หวำดกลัวในกำรที่จะอธิบำยประสบกำรณ์ของเรำใน
แง่จิตวิทยำสิ่ งนี้จะช่วยให้เรำมีจิตใจมัน่ คงเข้มแข็งยิง่ ขึ้น และพรักพร้อมอยูท่ ุกขณะในกำรที่จะพิสูจน์
ควำมจริ งของข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ให้ชำวโลกได้ประจักษ์
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“จุดยืนของคริ สตชน” เขียนโดย พอล ลิตเติ้ล (Know Why You Believe By Paul E.Little)
จัดพิมพ์ข้ ึนด้วยจุดประสงค์เพื่อ เสริ มสร้ำงควำมเชื่อของคริ สตชน ให้มีควำมแข็งแกร่ งประดุจหิ นผำ จะ
มิหวัน่ ไหวเมื่อต้องเผชิญกับพำยุร้ำยแห่งทัศนะที่ผดิ ๆ และเพื่อจะพิสูจน์ให้ผทู ้ ี่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ำได้
ประจักษ์แจ้งว่ำ ควำมเชื่อของคริ สตชนนั้น มิได้เป็ นไปแบบ “โง่งมงำย ไร้เหตุผล หรื อถูกล้ำงสมอง” แต่
มีพยำนหลักฐำนอย่ำงพร้อมมูล ในอันที่จะพิสูจน์ควำมเชื่อ ทั้งทำงด้ำนประวัติศำสตร์ โบรำณคดี
จริ ยธรรมและยิง่ ไปกว่ำนั้น ยังสอดคล้องต้องกันกับหลักของวิทยำศำสตร์ อีกด้วย
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