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บทที่ 1 มนุษย์ ตามทีพ่ ระเจ้ าทรงสร้ างขึน้
มนุษย์เป็ นสิ่ งประหลาดและลักษณะประหลาดที่สุด
ประการหนึ่งก็คือเขาชอบตั้งปั ญหา
เกี่ยวกับตัวเอง ถ้าพวกเรานึ กไปถึงสมัยเป็ นเด็กคงจะจาได้วา่ เคยตั้งปั ญหาถามตัวเองว่า “ตัวข้าพเจ้าคือ
ใคร?” ตอนนี้ อาจเป็ นเวลาที่น่าตกใจก็ได้ ใครเป็ นคนถาม? และถามถึงใครกัน? มีตวั เองสองรายหรื อราย
เดียว?
เรามิได้ต้ งั ปั ญหาถามแต่เฉพาะตัวของเราฝ่ ายเดียวเท่านั้น นับแต่เริ่ มแรก มนุษย์ได้ต้ งั ปั ญหา
ถามว่า “มนุษย์คืออะไร?” อาจหมายถึงประการเดียวของสิ่ งต่าง ๆ หรื ออาจหมายความยิง่ กว่า “เรา
หมายความว่าอย่างไรเมื่อใช้คาว่า “มนุษย์” อาจหมายว่า “สันดานของมนุษย์เป็ นอย่างไร?” หรื อ “เรา
หมายความว่าอย่างไรเมื่อใช้คาว่ามนุษย์ชาติท้ งั หมด?” แต่ปัญหาอาจลึกซึ้ งยิง่ กว่านั้น คืออาจถามว่า
“มนุษย์เกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไร?” ถ้าเช่นนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับสันดานของมนุ ษย์เสี ยแล้ว แต่มนั
เกี่ยวกับหลักชัยของมนุษย์ดว้ ย มนุษย์น้ ีมีอนาคตหรื อไม่? ถ้ามีจะเป็ นอนาคตชนิดไหน?
ตามปกติแล้วมีคาตอบที่แตกต่างกัน อย่างมากมายเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าว
คาตอบในสมัยโบราณมีอยูข่ อ้ หนึ่ง ซึ่งเป็ นคานิยามที่นกั ปราชญ์ชาวกรี กให้ไว้วา่ มนุษย์คือสัตว์
สองเท้าไม่มีปีกเป็ นคานิยามที่ตอ้ งพูดอธิ บายกันยืดยาว มันแสดงว่าเราแตกต่างกับสัตว์สี่เท่าและสัตว์
เลื่อยคลาน และสัตว์จาพวกนกซึ่ งมีขาสองขาและปี กสองปี ก แต่สิ่งสาคัญเกี่ยวกับคานิยามนี้ก็คือมัน
ยืนยัน ว่าเราเป็ นสัตว์จาพวกหนึ่งในระหว่างสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยูบ่ นพื้นโลก มนุษย์เป็ นสัตว์
ชนิดหนึ่งพระคัมภีร์ก็บ่งไว้ชดั คือพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ดว้ ยผงคลีดิน (ปฐมกาล 2:7) ในฐานะสัตว์
มีชีวติ เราก็เป็ นส่ วนของโลกที่มองเห็นได้ เราได้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุอย่างเดียวกับสัตว์มีชีวติ ต่าง ๆ
ร่ างกายของเราก็เหมือนกับร่ างกายของสัตว์ วิธีที่มนุษย์เกิดมาในโลกก็เกือบเหมือนกันกับสัตว์ต่าง ๆ
เราต้องนาเอาวัตถุต่าง ๆ จากอากาศ, น้ าและพื้นดินมาบารุ งเลี้ยงเพื่อให้ชีวิตดารงอยูไ่ ด้ เมื่อเราใช้
ประโยชน์ของวัตถุเหล่านี้ เราก็ส่งคืนกากกลับไปยังพื้นโลก ตราบใดที่เรารับเอาและให้ไปแบบนี้เราก็มี
ชีวติ อยูต่ ่อไปได้ เมื่อเราทาเช่นนี้ไม่ได้เราก็ตายเหมือนกันสัตว์อื่น ๆ ตาย แล้วร่ างกายของเราก็กลับไป
เป็ นผงคลีดินตามเดิม (ปฐมกาล 3:19)
แต่ขอ้ นี้ไม่ใช่เรื่ องราวทั้งหมด เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งเท่านั้น เราจะรู ้สึกละอายทาไม? พระเจ้า
บันดาลให้มีสัตว์สวยงามและน่าชมหลายชนิดในโลก ชีวติ ในรู ปต่าง ๆ ก็เป็ นที่น่าอัศจรรย์ เราเคยชิ นต่อ
ชีวติ เสี ยตลอดเวลาจนถือว่าเป็ นสิ่ งธรรมดาไปแล้ว แต่เมื่อด้วยความช่วยเหลือของนักวิทยาศาสตร์ เรา
พบว่าร่ างกายของเรามีระบบการอันสลับซับซ้อน เราก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเราเรี ยนรู ้วา่ การผิดส่ วน
สมดุลย์ในวัตถุเคมีที่เราได้รับจากโลกภายนอก รอบตัวเราก็จะทาให้เราป่ วยร้ายแรง เราแปลกใจที่
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ดารงชีวิตอยูไ่ ด้และยิง่ กว่านั้นพวกเรา ส่ วนมากพยายามที่จะรักษาสุ ขภาพให้ปกติอยูเ่ กือบตลอดเวลา
เมื่อผูแ้ ต่งเพลงสดุดีกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถูกสร้างให้เกิดมาอย่างน่าสพึงกลัวและน่าประหลาด” (สดุดี
193:14) เขาก็พิจารณาแต่เฉพาะฝ่ ายร่ างกายเท่านั้น และแสดงว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ เดชและสติปัญญามากที่
ได้ประทานร่ างกายให้แก่เรา
ฉะนั้น มนุษย์จึงเป็ นสัตว์จาพวกหนึ่ง แต่ถา้ เราพิจารณาให้ใกล้ชิด เราจะต้องยอมรับว่ามนุษย์
เป็ นสัตว์พิเศษ
ต่อไปนี้เป็ นลักษณะแตกต่างระหว่างมนุษย์กบั สัตว์ที่มีโครงร่ างและท่าทางคล้ายกับ
มนุษย์
1. มนุษย์มีร่างกายตั้งตรง เขาเดินได้ตรงและทรงน้ าหนักให้ตรงอยูไ่ ด้บนเท้าสองเท้าโดยไม่
ต้องใช้มือเข้าช่วย
2. มีหวั แม่มือเคลื่อนไหวได้ คือเคลื่อนไหวได้รอบด้าน และเอารวมกับนิ้วอื่น ๆ เพื่อหยิบอะไร
ได้ วิธีน้ ีทาให้มือมนุษย์เป็ นเครื่ องมือที่อ่อนโยนและรู ้สึกไวกว่ามือของสัตว์อื่น ๆ
3. มีมนั สมองขยายออกได้ มันสมองของบุคคลปกติมีความสลับซับซ้อนยิง่ กว่ามันสมองของ
สัตว์อื่น ๆ และขยายใหญ่กว่าสัตว์ที่มีร่างกายขนาดเดียวกันมนุษย์ ข้อนี้เป็ นความจริ งเมื่อเทียบกับลิง
ทะโมน ซึ่งมีขนาดของร่ างกายและรู ปร่ างคล้ายมนุษย์เป็ นเรื่ องเหลวไหลที่จะพูดว่ามนุษย์เป็ นลิงทะโมน
ชั้นสู ง
4. มนุษย์เป็ นผูท้ ี่เป็ นผูท้ ี่รู้จกั ใช้ไฟ สัตว์ป่าทั้งหลายกลัวไฟ ไม่มีสัตว์จาพวกใดนาไฟมาใช้
ประโยชน์ แม้มนุษย์จะรู ้วา่ ไฟมีอนั ตราย แต่ตามนิยายโบราณของกรี กบอกว่าโปรมิทีอสั ได้ลกั เอาไฟมา
จากเทวดาและนาลงมาให้มนุ ษย์ก็มีเค้าความจริ งอยูม่ าก นี่เป็ นบ่อเกิดแห่งอานาจของมนุษย์ที่มีเหนื อ
ธรรมชาติและเหนือพวกสัตว์อื่น ๆ
5. มนุษย์เป็ นผูร้ ู้จกั ใช้เครื่ องมือเป็ น เราจะเห็นว่าระหว่างสัตว์ที่มีการติดต่อกับมนุษย์ จะมีการ
กระทาบางอย่างที่เหมือนกันกับมนุษย์บา้ งเล็กน้อย เช่นตัวนากสร้างทานบได้เป็ นต้น แต่มีเพียงเล็กน้อย
ที่จะเปรี ยบเทียบกับความสามารถของมนุษย์ในสมัยดึกดาบรรพ์ ที่รู้จกั เพิ่มกาลังของตนให้มากขึ้นด้วย
วิธีใช้กระเดื่องยก และรู ้จกั ใช้กาลังให้เกิดประโยชน์ในระยะไกล เช่นพุง่ แหลนและยิงธนู
6. มนุษย์รู้จกั สร้างความมุ่งหมายขึ้น ข้อนี้ไม่ใช่เป็ นสิ่ งใหม่ทีเดียว สัตว์อื่นมีสัญชาติญาณ เช่น
มดและกระรอกสะสมอาหารไว้สาหรับฤดูหนาว และสัตว์รู้จกั ปรับปรุ งตนเองให้เข้ากับเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ภายในวงจากัด แต่มนุษย์อาจสร้างความมุ่งหมายซึ่งอาจใช้วตั ถุหลายอย่างและด้วยความ
ร่ วมมือกับคนอื่นอีกมากหลาย อาจใช้ได้ในระยะเวลายาว มนุษย์สามารถที่จะเปลี่ยนและขยายแผนการ
เหล่านี้ได้ และหาวิธีแยบคายที่สุดที่จะเอาชนะอุปสรรคที่จะมาขัดขวางเขา จริ งอยู่ มนุษย์ไม่อาจทาได้
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ละเอียดและปราณี ตเท่าผึ่งหรื อมด แต่ทว่าผึ้งหรื อมดมันทาแบบเดียวกันนี้เป็ นเวลาหลายพันปี มาแล้ว
ส่ วนมนุษย์ใช้ประสบการณ์ในอดีตและพยายามทาสิ่ งใหม่ ๆ ขึ้นเสมอ
7. มนุษย์สามารถพูดกันได้ นี่นบั ว่าเป็ นสามารถที่อศั จรรย์ที่สุด สัตว์อื่นสามารถส่ งข่าวให้แก่
กันได้เราเพิง่ จะเริ่ มเข้าใจว่าผึ้งสามารถส่ งข่าวกันได้ แต่มนุษย์เป็ นผูส้ ามารถใช้คาพูดแสดงความหมาย
เขาไม่พดู เฉพาะสิ่ งต่าง ๆ และการกระทาเท่านั้น แต่ยงั แสดงภาพนึกคิดและแนวความคิดต่าง ๆ ได้อีก
ด้วย มนุษย์ทุกเชื้อชาติในโลกมีภาษาคาพูดของตนทั้งนั้น อาจคิดกันว่าคาพูดของคนโบราณง่ายมาก แต่
ความจริ งแล้วหาเป็ นเช่นนั้นไม่
ภาษาคาพูดของชาติที่ลา้ หลังเป็ นภาษาไพเราะและมีคาใช้พดู อย่าง
มากมายก็ได้
8. มนุษย์รู้จกั วิธีบนั ทึกการกระทาของเขาไว้สาหรับเมื่อเขาล่วงลับไปแล้วมนุษย์มีความจา และ
เรารู ้วา่ อาจฝึ กให้สัตว์บางชนิ ดจดจาบ้างได้ เช่น สุ นขั เป็ นต้น แต่เนื่ องจากมนุษย์รู้จกั วิธีเขียน ความ
จดจานี้ จึงมีได้ท้ งั ทางเชื้ อชาติและเอกชน ความรู ้ไม่สูญไป คนทุกรุ่ นอาจเริ่ มต้นจากงานที่คนรุ่ นก่อนทา
ไว้แล้ว และมีหวังที่จะทาสิ่ งใหม่และดีกว่าขึ้นได้
9. มนุษย์รู้จกั อธิ ษฐาน สัตว์อื่นอาจอธิ ษฐานเป็ นแต่เราไม่มีความรู ้วา่ มันทาได้หรื อไม่ แต่มนุษย์
ทุกคนมีความสามารถอธิ ษฐาน แม้แต่คนที่ดาเนินชีวิตล้าหลังที่สุดก็มีศาสนาของตนและมีวธิ ี ที่นมัสการ
อย่างปราณี ตและมีวธิ ี ติดต่อกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
เมื่อเราพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว ก็พอจะมีหลักฐานอันสมเหตุสมผลที่มนุษย์คิดว่าตนเป็ น
ยอดของสัตว์ท้ งั หลาย ในตัวของตัวเอง จริ งอยูม่ นุษย์อ่อนแอและไม่มีแรงมาก มนุษย์ไม่สามารถวิง่ เร็ ว
เท่ากวางหรื อกระโดดได้สูงเท่าเสื อ ไม่มีขนยาวทาให้ร่างกายอบอุ่นได้ ไม่มีเล็บยาวคมสาหรับป้ องกัน
ตนเองจากข้าศึก เด็กทารกที่เกิดใหม่ยงิ่ ช่วยตัวเองไม่ได้นอ้ ยกว่าลูกสัตว์อื่น ๆ และต้องได้รักการเลี้ยงดู
นานกว่าก่อนที่จะสามารถรักษาตัวเอง แต่กระนั้นมนุษย์ก็เป็ นใหญ่กว่าสัตว์อื่นในโลกนี้ สามารถจะฝึ ก
สัตว์อื่นให้เชื่องแล้วนามาใช้งานได้ และฆ่าสัตว์ที่มีอนั ตรายมากที่สุดได้ มนุษย์ได้ทาลายสิ่ งสวยงามไป
หลายอย่างแล้ว แต่เขาก็อาจเรี ยนรู ้ที่จะร่ วมมือกับพระเจ้าผลิตความสวยงามขึ้นได้ พระเจ้าได้ประทาน
ความสามารถมาแต่ตน้ แล้ว แต่มนุษย์เท่านั้นที่ดดั แปลงที่ดินให้ปลูกพืชจนมีผลดีและปลูกกุหลาบอัน
งดงาม
บางทีเราก็ถามตัวเองว่ามีมนุ ษย์เช่นเดียวกับเราในส่ วนอื่น ๆ ของจักรวาลอีกหรื อไม่ ขอตอบว่า
ยังไม่ทราบเรื่ องนี้ นักวิทยาศาสตร์ สาคัญบางคนบอกว่าสิ่ งมีชีวติ เช่นที่เรารู ้จกั ไม่สามารถจะอยูใ่ นส่ วน
อื่น ๆ ของจักรวาลได้ บางคนก็บอกว่าจักรวาลนั้นกว้างขวางมากจนเราไม่สามารถจากันว่าจะมีอะไรอยู่
ที่ไหนอีก อย่างไรก็ตาม เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและไม่กระทบกระเทือนกับสิ่ งที่พิจารณาในหนังสื อ
เล่มนี้ อาจเป็ นว่าพระเจ้ามีแผนการอื่นมากหลายในโลกของพระองค์ซ่ ึ งเราไม่รู้ และเราปล่อยไว้ให้อยู่
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ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราจะพิจารณาเฉพาะเรื่ องพระเจ้าและความมุ่งหมายของพระองค์เกี่ยวกับ
มนุษย์พวกเราเท่านั้น
ปั ญหาสาคัญยิง่ อีกเรื่ องหนึ่งก็คือการเริ่ มต้นของมนุษย์ มนุ ษย์เกิดมาได้อย่างไร? พระคัมภีร์ได้
ตอบปั ญหาข้อนี้ไว้แล้วอย่างชัดเจนซึ่ งคริ สเตียนทั้งหมดก็ยอมรับรู ้
พระเจ้าทรงเนตมิตสร้างมนุษย์
มนุษย์ตอ้ งพึ่งพาอาศัยพระเจ้าทุกประการจึงมีชีวิตอยูไ่ ด้ เป็ นน้ าพระทัยพระเจ้าที่ให้มนุษย์อุบตั ิเข้ามาใน
โลกนี้แต่เริ่ มแรก และด้วยน้ าพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นที่ทาให้เรามีชีวิตอยูใ่ นปั จจุบนั แน่นอน คนที่ไม่
เป็ นคริ สเตียนจะไม่รับฟังทรรศนะนี้ แต่ในหนังสื อเล่มนี้เราจะพิจารณาถึงทรรศนะของฝ่ ายคริ สเตียน
กระนั้นก็ตาม ยังมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างพวกคริ สเตียนเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างมนุษย์
ตามทรรศนะเก่า
มีวา่ พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์สาเร็ จบริ บูรณ์ทนั ทีดงั ที่เขาเป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั พวกนักปราชญ์ได้คาณวนเวลาของเหตุการณ์น้ ีไว้แล้ว ในพระคัมภีร์เก่าแก่บอกว่า ปี 4004 ก.ค.
เป็ นปี ที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างมนุษย์เข้ามาอยูใ่ นโลกนี้
ในปั จจุบนั คริ สเตียนหลายคนมีทรรศนะแตกต่างออกไป มีหลักฐานในก้อนหิ นแสดงว่าโลกมี
อายุนานกว่าที่เคยคิดกันไว้
มีร่องรอยแสดงว่าโลกต้องกินเวลาช้านานหลายยุคจึงจะมาสู่ ในสภาพ
ปั จจุบนั ได้ ได้ขดุ ค้นพบกระดูกและโครงร่ างของสัตว์ที่คล้ายมนุษย์ซ่ ึ งมีปรากฏอยูใ่ นยุคต่าง ๆ หลายพัน
ปี ล่วงมาแล้ว บางครั้งเป็ นการยากที่จะบอกได้วา่ เป็ นกระดูกมนุษย์หรื อกระดูกของลิงทะโมนชั้นสู ง
หรื อกระดูกของสัตว์ที่อยูใ่ นสมัยระหว่างมนุษย์กบั ลิงทะโทน ฉะนั้น จึงอาจเป็ นว่ามนุษย์ตามที่เราเห็น
อยูใ่ นปั จจุบนั ก่อนที่จะมาถึงขั้นสุ ดยอดนี้ ตอ้ งใช้เวลาวิวฒั นาการมานาน ความคิดและใจวินิจฉัยผิดและ
ชอบและความตั้งใจและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เรารู ้วา่ มีอยูใ่ นตัวเองไม่ได้เกิดในทันทีทนั ใด มันเป็ น
วิวฒั นาการขึ้นซึ่ งกินเวลาช้านาน
ไม่วา่ เราจะพิจารณาในแง่ไหน ไม่มีความแตกต่างกันสาหรับพวกคริ สเตียนในสภาพความเป็ น
จริ ง คือในข้อที่วา่ พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเราตามสภาพที่เราเป็ นอยู่ “พระองค์เองที่ทรงสร้างเรา
ทั้งหลาย และเราก็เป็ นของพระองค์” (สดุดี 100:3) แน่นอน มันจะเป็ นการสาแดงฤทธานุภาพของพระ
เจ้ามากขึ้นถ้าพระองค์ตรัสว่า “จงเป็ นขึ้นมา” แล้วมนุษย์ก็เป็ นขึ้นมาทันที แต่มนั อาจเป็ นการอัศจรรย์
ยิง่ ขึ้นในที่สุดไม่ใช่หรื อ? ถ้าในเวลานานมาแล้ว พระเจ้าได้ดาเนิ นวิธีการอันรู ้มาแต่ตน้ ว่ามันจะนาไปสู่
อะไร เฝ้ าดูความเป็ นมาตลอดระยะเวลานาน และเมื่อถึงเวลาที่สมควรก็สาเร็ จตามความปรารถนาของ
พระองค์ เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงทางานช้า ๆ ในประวัติศาสตร์ และบางทีพระองค์จะทางานช้า ๆ ในทางอื่น
ๆ ด้วยก็ได้
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พวกคริ สเตียนได้คุน้ เคยกับเรื่ องของอาดัมและเอวามากแล้วในหนังสื อปฐมกาล สาระสาคัญ
ของเรื่ องก็เพื่อจะสอนเราว่ามนุษย์ท้ งั หลายเป็ นเอกภาพ มนุษย์น้ นั มีหลายชาติแต่มีความแตกต่างกันมาก
ในเรื่ องผิว, รู ปร่ าง, วิธีดาเนินชีวติ และนิสัย ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยมักจะมีชาติหนึ่งอ้างว่าตนเองเป็ น
ชาติดีกว่า และชาติอื่น ๆ เป็ นรองกว่าชาติตนเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้น พระคัมภีร์ก็จะลุกขึ้นประนาม
และยืนยันความจริ งว่า เนื่องจากพระเจ้าเป็ นองค์เดียวฉันใดมนุษย์ท้ งั หลายที่พระองค์สร้างขึ้นก็เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันฉันนั้น
นักวิทยาศาสตร์ ไม่อาจบอกเราได้วา่ มนุษย์ได้เกิดมาในโลกในสถานที่แห่งเดียวหรื อว่ามนุษย์
ได้เริ่ มต้นหลายครั้งในที่ต่าง ๆ กัน ปั ญหานี้น่าสนใจ แต่ถึงแม้วา่ นักวิทยาศาสตร์ จะตอบปั ญหานี้ได้
คาตอบก็ไม่กระทบกระเทือนเรื่ องที่เรากาลังพิจารณากันอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี้ สิ่ งที่แน่นอนก็คือว่ามนุษย์
ชาติเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันดังจะแสดงต่อไปนี้
1. มนุษย์ทุกเชื้อชาติแม้จะแตกต่างกันก็สามารถผสมพันธุ์และบังเกิดบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้
เรื่ องเช่นนี้มีจากัดระหว่างสัตว์ เช่น สิ งห์โตและเสื อ เป็ นต้น ในส่ วนที่เกี่ยวกับมนุษย์น้ นั ไม่มีจากัด แม้
คนส่ วนมากไม่เห็นพ้องกับข้อที่วา่ การผสมพันธุ์มนุษย์เชื้ อชาติต่าง ๆ จะดีหรื อไม่ดีก็ตาม
2. มนุษย์ต่างเชื้อชาติอาจเรี ยนภาษาคาพูดของกันและกันได้ แม้จะแตกต่างกันเพียงไรก็ตาม
บางภาษาอาจยากกว่าภาษาอื่น และเอกชนบางคนอาจมีความสามารถกว่าคนอื่นในการเรี ยนภาษาต่าง ๆ
ไม่มีอะไรเป็ นอุปสรรคเด็ดขาดเหมือนกับว่าเราเป็ นคนต่างพันธุ์ เช่น พันธุ์สัตว์และพันธุ์มนุษย์ มีแต่ใน
เรื่ องนิยายเท่านั้นที่มนุษย์เรี ยนรู ้และเข้าใจภาษาของสัตว์ต่าง ๆ
3. แม้จะพูดไม่ได้ก็ใช้กิริยาอาการติดต่อกันได้ นี่แสดงว่าจิตใจของมนุษย์ทางานเหมือนกัน และ
การแสดงอารมณ์โดยอาการต่าง ๆ เช่น ยิม้ และหลัง่ น้ าตาก็เป็ นที่เข้าใจกันดี
เรายังมาไม่ถึงปั ญหาสาคัญที่สุด คือว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างเราขึ้นมาเพื่ออะไร? พระคัมภีร์
ตอบปั ญหานี้ ดว้ ยข้อความที่เด่นชัดประการหนึ่ง
“พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามแบบฉายาของ
พระองค์” (ปฐมกาล 1:27) มีความสงสัยอยูบ่ า้ งในความหมายแน่นอนของคาในภาษาฮีบรู แต่
สาระสาคัญนั้นแจ้งชัดอยูแ่ ล้ว
พระเจ้าสร้างมนุษย์ข้ ึนเพื่อเขาจะได้เข้าร่ วมสนิ ทสนมกับพระองค์
นักปราชญ์สาคัญในศาสนาคริ สเตียนผูห้ นึ่งได้เขียนข้อความไว้วา่ “ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ทรงสร้าง
ข้าพเจ้าไว้สาหรับเพื่อพระองค์ และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะกระวนกระวายอยูเ่ รื่ อยไปจนกว่าจะได้เข้า
พานักในพระองค์”
การติดต่อของมนุษย์ส่วนมาก กระทาโดยทางคาพูดนัน่ เป็ นข้อความที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์
กล่าวถึงการเข้าสนิทสนมของเรากับพระเจ้า พระเจ้าตรัส มนุษย์ได้ยนิ มนุษย์พดู พระเจ้าทรงฟัง พระเจ้า
แสดงพระองค์ให้มนุษย์รู้จกั โดยทางพระวาทะของพระองค์
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มนุษย์จะเป็ นคนสมบูรณ์ก็แต่โดยทางสัมพันธ์กบั คนอื่น ๆ เท่านั้น มนุษย์มีความสัมพันธ์กบั
โลกรอบตัวเองโดยทางร่ างกายอยูแ่ ล้ว แต่เท่านี้ยงั ไม่พอที่จะทาให้เขาเป็ นมนุษย์แท้ มีชีวประวัติที่เป็ น
จริ ง บางเรื่ องกล่าวว่าเด็กได้เติบโตขึ้นมากับสัตว์ป่าต่าง ๆ (เช่น เด็กชื่อเมาคลีตามหนังสื อของคลิปปิ้ ง)
ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้มีนิสัยไม่เหมือนมนุษย์
ถ้าจะนาเด็กเหล่านี้กลับมาอยูท่ ่ามกลางมนุษย์และการ
พยายามที่จะทาให้เขาเป็ นเหมือนมนุษย์ออกจะรุ นแรงเกินไป และโดยมากเด็กเหล่านี้ตอ้ งตาย เรา
จะต้องมีความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์อื่น ๆ นับตั้งแต่เกิดมาจึงจะทาให้เราเป็ นมนุษย์แท้จริ ง
ในความสัมพันธ์เป็ นส่ วนตัว เราจะต้องให้บางอย่างในตัวเอง และยอมรับบางสิ่ งจากผูอ้ ื่น เรา
จะต้องวางใจเขาพอที่จะเปิ ดตัวเองออก และจะต้องสนใจในเขาที่จะรับเอาสิ่ งที่เขาจะให้ นี่หมายความ
ว่าความสัมพันธ์ของเรากับผูอ้ ื่นไม่เป็ นตัวของเราจริ ง ๆ และหมายความว่าเรามีความสัมพันธ์เป็ นกันเอง
กับผูอ้ ื่นยิง่ ขึ้นเพียงไร ชี วติ ของเราก็จะสมบูรณ์และสุ ขสบายยิง่ ขึ้น
พระคัมภีร์เพิ่มทรรศนะอีกข้อหนึ่ง อะไรที่ทาคนให้เป็ นมนุษย์อนั แท้จริ ง คาตอบก็คือความรู ้จกั
พระเจ้ามนุษย์จะเป็ นคนดีรอบคอบก็ต่อเมื่อเขารู ้จกั และนมัสการพระเจ้าผูท้ รงสร้างเขา พระเจ้าได้ทรง
เปิ ดเผยพระองค์เองแล้วว่าเป็ นพระเจ้าที่สนใจในมนุษย์ ทรงห่วงใยมนุษย์พระคัมภีร์ท้ งั เล่มแสดงว่าพระ
เจ้าทรงห่วงใยมนุษย์ มนุษย์จะรู ้จกั ตัวเองที่แท้ต่อเมื่อเขาหันออกจากตัวเอง และมองดูพระเจ้าด้วยความ
กตัญญูและความเคารพ
ถ้าข้อนี้เป็ นความจริ ง ก็หมายความว่ามนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเขาจะได้มีความสัมพันธ์เป็ น
ส่ วนตัวกับพระเจ้าสิ่ งนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้เรี ยนรู ้วางใจในพระเจ้าและเปิ ดตัวเองออกให้เต็มที่ เพื่อ
พระเจ้าจะได้เสด็จเข้ามาและเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตของมนุ ษย์อย่างจริ งจังในวิธีเดียวกัน ถ้ามนุษย์มีความ
สนใจในพระเจ้าเท่า ๆ กัน สนใจที่จะรู ้เรื่ องพระองค์และเต็มใจที่จะฟังพระสุ รเสี ยงพระองค์ นี่เป็ นชี วติ
อันสู งสุ ดและแท้จริ งของมนุ ษย์ ข้อนี้เราจะกลับมาพูดถึงบ่อย ๆ ในบทต่อไป
ในตอนนี้เราจะย้าถึงบางสิ่ งที่กล่าวไว้ชดั ในพระคัมภีร์ คือพระเจ้าทรงสนใจมนุษย์ท้ งั หมดทุก
ส่ วนไม่ใช่แต่ส่วนใดส่ วนหนึ่ งในตัวเขา
เรามักพูดกันว่ามนุษย์ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ร่ างกายและจิตวิญญาณ และคิดว่าสิ่ งที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนาคือวิญญาณ จริ งอยู่ พระคัมภีร์แสดงถึงความแตกต่างนี้และต่อมามีเพิ่มเข้าอีกส่ วนหนึ่ง คือ
มนุษย์ประกอบด้วยร่ างกาย, ความคิดและจิตวิญญาณ นี่หมายความว่ามนุษย์ประกอบด้วยส่ วนที่
แตกต่างกัน 2 หรื อ 3 ส่ วน คือส่ วนหนึ่งต่ากว่า และอีกส่ วนหนึ่งหรื อสองส่ วนสู งกว่ากระนั้นหรื อ?
คริ สเตียนบางคนถือว่าเราควรคิดแบบนี้ เขาได้แสดงข้อความในหนังสื อปฐมกาลว่า ภายหลังที่
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ดว้ ยผงคลีดินแล้ว พระองค์ก็ทรงระบายลมปราณเข้าทางจมูก “และมนุษย์ก็เกิด
เป็ นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู”่ (ปฐมกาล 2:7) เขามิได้สังเกตต่อไปว่าในบทเดียวกัน (ปฐมกาล 2:19) ก็ใช้
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ข้อความว่า “สัตว์ที่มีชีวติ ” กับบรรดาสัตว์ท้ งั หลายด้วย ดังนั้นสิ่ งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่อาดัมเมื่อ
เนรมิตสร้างก็เป็ นชีวติ ธรรมดา ซึ่ งเป็ นเช่นเดียวกับชีวติ สัตว์ท้ งั หลาย มนุษย์เป็ นสิ่ งมีชีวติ ชีวติ นี้ เป็ นของ
ประทานจากพระเจ้า
แต่ขอ้ ความนี้มิได้ระบุวา่ มีส่วนใดส่ วนหนึ่งของมนุษย์ที่มีลกั ษณะพระเจ้าเป็ น
พิเศษ
ความจริ งพระคัมภีร์ระบุวา่ มนุษย์เป็ นเอกภาพ พวกกรี กเข้าใจว่า มนุษย์เป็ นแต่เพียงจิตวิญญาณ
ซึ่ งได้ท่องเที่ยวหลบทางไปจากสภาพอันแท้ และแล้วไปถูกขังอยูใ่ นร่ างกายบางครั้งคริ สเตียนก็พดู ผิด ๆ
เช่นนี้เหมือนกัน ข้อนี้ไม่ใช้เป็ นความคิดของพวกคริ สเตียน มนุษย์ตอ้ งเป็ นเอกภาพเสมอเขาเป็ นทั้ง
ร่ างกาย, ความคิดและจิตใจ และเขาอาจเป็ นจิตวิญญาณคาหนึ่งคาใดในบรรดา คาเหล่านี้จึงเหมาะสม
กว่าในเมื่อเราพูดเกี่ยวกับมนุ ษย์ มนุษย์มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งที่อยูร่ อบตัวทางร่ างกายซึ่ งเขาเป็ นส่ วน
หนึ่งของโลก เขาติดต่อกับมนุษย์อื่น ๆ โดยทางคาพูด และรับเอาความคิดของคนอื่นมาโดยทางความคิด
เขามีชีวติ ภายในตัวเองซึ่ งเขาคิดและพูดกับตัวเอง ซึ่ งในที่น้ ีเราจะเรี ยกว่าจิตใจ แต่ถา้ เขาเข้าสู่ ชีวติ อัน
แท้จริ ง และรู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงเป็ นวิญญาณแล้ว มนุษย์ก็จะได้ชื่อว่าเป็ นวิญญาณ เพราะพระวิญญาณของ
พระเจ้าประทับในตัวเขา
พระเจ้าสนใจกับมนุษย์ทุกส่ วน และกับมนุษย์ทุกคนนี่เป็ นใจความสุ ดท้ายสาหรับบทนี้ ถ้าพระ
เจ้าสร้างมนุษย์ท้งั หมด ๆ ก็มีสิทธิ เท่ากันเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า มนุษย์ไม่เสมอภาคกันในด้านอื่น ๆ
บ้างก็สูง และบ้างก็ต่า บ้างก็โง่ , บ้างก็ฉลาด บ้างก็หนุ่ม. บ้างก็แก่ แต่ในตอนนี้ เราจะเห็นความเสมอภาค
อย่างแท้จริ ง พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนทรงเอาใจใส่ ทุกคน พระองค์ตอ้ งการมีความรักและมิตรภาพ
กับทุกคน ถ้าเรื่ องนี้เป็ นความจริ งกับมนุษย์อื่นทุกคนในโลกนี้เป็ นเครื่ องกาหนดให้ขา้ พเจ้ามีความรู ้สึก
นึกคิดต่อคนอื่นข้าพเจ้าจะต้องเคารพทุกคน
เพราะข้าพเจ้ามองเห็นพระฉายาของพระเจ้าในตัวเขา
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้คนหนึ่งคนใดเพื่อความสาราญหรื อเอาเป็ นประโยชน์แก่ตนเอง ข้าพเจ้าจะต้องห่วงใย
ให้ทุกคนมารู้จกั และรักพระเจ้า
เหล่านี้ เป็ นเรื่ องราวของการสร้างมนุษย์ในสองบทแรกของหนังสื อปฐมกาล ข้อความนั้นมิได้
อธิบายไว้ละเอียดเหมือนกับที่เราได้อธิ บายไว้ในบทนี้ แต่ถา้ เราย้อนไปดูหนังสื อปฐมกาลทั้งสองบท
เราก็จะเห็นหลักคาตอบของคริ สเตียนในปั ญหาข้อที่วา่ มนุษย์คือใคร บทต่อ ๆ ไปของหนังสื อเล่มนี้ก็
อาศัยหลักดังกล่าว.
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บทที่ 2 มนุษย์ หลงทาง
เรื่ องการเนรมิตสร้างในปฐมกาลยุติลงด้วยการบอกแก่เราว่า เมื่อพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดู
ทุกสิ่ งที่ทรงสร้างพระองค์ก็เห็นว่าทุกสิ่ งดีแล้ว (ปฐมกาล 1:31) เราก็ยงั มองความดีเป็ นส่ วนมากในความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและความสวยงามของโลก ฤดูกาลเวียนมาและเวียนไปตามปกติดวงดาวต่าง ๆ ก็
คงอยูป่ ระจาที่ แต่เราไม่จาต้องมองดูโลกของเรา คือโลกมนุษย์ให้ไกลนัก ก็จะเห็นว่าบางสิ่ งบางอย่างได้
เกิดผิดพลาดขึ้นอย่างร้ายแรง โลกนี้ควรจะเป็ นสถานที่มีระเบียบเรี ยบร้อยและความสุ ข ตรงกันข้าม เรา
เห็นว่าชายและหญิงประพฤติตนเลวทรามต่าช้ายิง่ กว่าสัตว์ป่าเสี ยอีก เราได้ผา่ นสงครามโลกมาถึงสอง
ครั้ง บัดนี้ เราได้มาถึงจุดที่ดูเหมือนว่า มนุษย์มีอานาจที่จะทาลายมนุษยชาติให้หมดไปอยูใ่ นกามือแล้ว
อะไรเล่าได้เกิดบกพร่ องขึ้น?
เมื่อเราเปิ ดหนังสื อปฐมกาลต่อไปในบทที่ 3 เราก็จะเห็นเรื่ องที่แสดงถึงความชัว่ ได้เข้ามาใน
โลก ผูเ้ ขียนบทที่สามนี้ได้นาเรื่ องงูในสวนอันเป็ นเรื่ องเก่าแก่มาก และนามาเปรี ยบเทียบเราถึงลักษณะ
ของความชัว่ ร้ายหลายอย่างเพื่อสอนเรา ถ้าเราอ่านข้อความด้วยความเอาใจใส่ เราจะพบลักษณะ 7
ประการของความชัว่ ร้ายดังนี้
1. มันประกอบด้วยคาสั่งตามปกติ คาสั่งไม่ให้กระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด การทาผิดจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู ้
ในใจว่า “ควร” หรื อ “ไม่ควร” เด็กเล็ก ๆ อายุส่วนมากไม่เกิน 3 ขวบ เป็ นอย่างสู งเริ่ มเข้าใจว่ามีบางสิ่ งที่
เขาจะต้องไม่ทาไม่ใช่เพราะกลัวถูกทาโทษ แต่เพราะมีทางผิดและทางถูกและถ้าทุกคนทาในทางผิด
ชีวติ ก็จะได้รับความลาบากสาหรับเขา เด็กชายอาจรู ้สึกอยากดึงผมของน้องสาวเล่น แต่เขารู ้ดีวา่ ถ้าคน
ใหญ่ทาร้ายต่อคนเล็กตามชอบใจแล้ว ชีวติ ของมนุษย์ทุกคนจะได้รับความเศร้าหมองอย่างยิง่
2. การทาผิดเกิดจาการชัง่ น้ าหนักใจ การทาตามและการฝ่ าฝื น เอวาได้มองเห็นผลไม้ที่ตอ้ งห้าม
และรู ้สึกน่ากินอย่างยิง่ เขาก็เริ่ มใช้เหตุผลที่จะไม่ทาตามคาสัง่ นั้น แต่คาสัง่ ต้องการให้ทาทันทีโดยไม่
ต้องปรึ กษาหารื อ ถ้าขืนเอาเรื่ องการฝ่ าฝื นไปวินิจฉัย ก็เท่ากับเป็ นการต่อสู ้ที่แพ้ไปกว่าครึ่ งหนึ่งแล้ว
3. เมื่อได้ถลาไปไกลแล้วก็เป็ นธรรมดาที่จะต้องเดินต่อไป คือทาตามวิธีที่ง่าย คือทาสิ่ งที่หา้ ม
บางทีเอวาเตือนตัวเองว่าฝ่ าฝื นคงจะเป็ นการดี คือจะได้ทาให้มีปัญญามิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
4. คนที่ทาผิดชอบให้คนอื่นเข้าส่ วนในการทาผิดด้วย เอวาได้ให้แก่สามีดว้ ย ทาไมความชัว่ ร้าย
จึงได้แพร่ ไปในสังคมอย่างรวดเร็ ว อาจเป็ นเพราะคนทาชัว่ อยากจะให้คนอื่น ๆ หลงผิดด้วย และร่ วมมือ
ในการชัว่ ที่เขาทาไม่ใช่หรื อ?
5. เมื่อคนรู้สานึกตัวว่าทาผิดก็รู้สึกกลัว, ละอายและสานึกในมลทินทันที สามีและภรรยาคู่น้ ีก็
หาที่หลบซ่อนไม่ให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเห็น
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6. เมื่อถูกหาว่ากระทาความผิด ผูท้ าความชัว่ ก็แก้ตวั ต่าง ๆ นานาและโทษผูอ้ ื่นต่อไปอีก มัน
ไม่ใช่ความผิดของพวกเรา มันเป็ นความผิดของงูต่างหาก
7. เมื่อได้ทาความผิดและจับตัวได้แล้ว ก็เป็ นเรื่ องที่ทาให้ความสัมพันธ์ของความรักและความ
ไว้วางใจเสี ยหายหรื อถูกทาลาย การพูดเท็จอาจดูเป็ นเรื่ องเล็กน้อย แต่ถา้ บุตรเจตนากล่าวเท็จต่อบิดา
มารดา มันก็ทาลายความไว้วางใจของบิดามารดาที่มีในตัวเด็กนั้นให้เสื่ อมเสี ยไป เราได้ทราบมาแล้วว่า
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนเพื่อให้เขามีความสนิทสนมกับพระองค์ แต่การกระทาของมนุษย์ได้ทาให้
ความสัมพันธ์น้ นั เสี ยหายอย่างร้ายแรง
มีผอู ้ อกความเห็นว่า เราควรแปลความหมายของเรื่ องนี้ได้ต่าง ๆ กัน
คริ สเตียนหลายคน อธิบายความหมายตามตัวอักษรคือบอกว่าเมื่อสามีและภรรยาคู่แรกเผชิ ญ
กับการไม่เชื่อฟังคาสั่งของพระเจ้า ผลร้ายก็เกิดขึ้นตามท้องเรื่ อง บ้างก็ไปไกลถึงกับถามว่างูใช้ภาษา
อะไรพูดกับเอวา? ปั จจุบนั คริ สเตียนหลายคนคิดว่า นี่ เป็ นสภาพความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ในสมัยนี้คือ
สภาพที่แบ่งแยกตัวเองและกบฏต่อพระเจ้า
บ้างก็ถือว่านี่คือสภาพที่เราจะได้เรี ยนรู ้วา่ มนุษย์เรามี
ลักษณะจริ ง ๆ อย่างไร เราจะมองเห็นตัวของตัวเองในเรื่ องของอาดัมและเอวาเรื่ องเช่นนี้เป็ นเรื่ องที่เรา
ได้กระทาลงไปแล้ว เมื่อพระคัมภีร์วาดภาพของเรื่ องราวไว้ชดั เจนเช่นนี้ก็ทาให้เราเข้าใจความหมายของ
เรื่ องได้อย่างดี
ไม่วา่ เราจะตีความหมายของเรื่ องไปในทางใด เราก็ยงั มีปัญหาที่ขอ้ งใจอยูอ่ ื่นข้อหนึ่ง คือ ทาไม
พระเจ้าจึงยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น? พระองค์ตอ้ งการให้โลกนี้เป็ นความดี ทาไมพระองค์ยอมให้
เกิดผิดพลาดเช่นนี้เล่า? งูมนั ฉลาดว่าพระเจ้าหรื อ? ถ้าพระเจ้าสามารถห้ามไม่ให้สิ่งต่าง ๆ เกิดผิดพลาด
ขึ้นได้ ทาไมพระองค์จึงไม่ห้ามเรื่ องนี้เล่า? บางทีปัญหาข้อนี้เราจะตอบให้พอใจโดยสิ้ นเชิงไม่ได้แต่เรา
มีวธิ ีที่จะแสวงคาตอบได้หลายทาง
พระเจ้าต้องการให้บุตรของพระองค์เป็ นอิสระเสรี จริ งอยู่ เราไม่มีเสรี ภาพบริ บูรณ์ มีหลายสิ่ งที่
ได้ถูกกาหนดไว้สาหรับเราอันเป็ นผลจากเวลาและสถานที่เกิดของเรา และชนิดของการอบรมศึกษาที่
บิดามารดาจัดให้เรา ถึงกระนั้นเราก็ยงั มีสิทธิ ที่จะรับหรื อปฏิเสธได้ แต่เราจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การตัดสิ นใจเอาเอง เราเป็ นผูเ้ ลือกเอาเอง ไม่มีคนอื่นเลือกให้ ผลอะไรเกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจ เรา
จะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น
บัดนี้เราจะเห็นได้วา่ ถ้าเราก่อให้มีเสรี ภาพขึ้นก็อาจมีการใช้เสรี ภาพในทางดีหรื อไม่ดีข้ ึนได้ ถ้า
ท่านให้เงินบุตรและบอกให้บุตรใช้เงินตามชอบใจ ท่านก็เปิ ดโอกาสให้เด็กซื้ อขนมหวานมากินมากเกิน
ขนาดจนปวดท้องได้ ท่านมิได้กาหนดว่าบุตรควรทาผิดหรื อทาการชัว่ แต่ท่านเปิ ดโอกาสให้ทาเช่นนั้น
ได้ เมื่อท่านเปิ ดโอกาสก็เป็ นวิธีที่ฝึกเด็กให้รู้จกั ใช้เงินในทางฉลาด คือมีเงินติดตัวเอง และมีสิทธิ ที่จะใช้
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เงินตามใจชอบ ความมุง่ หมายของท่านดี คือช่วยให้เด็กเจริ ญขึ้นในเสรี ภาพ แต่ท่านต้องเสี่ ยงกับการใช้
ผิดเหมือนกัน เพราะนัน่ เป็ นวิธีเดียวที่จะให้เกิดความดีข้ ึนได้
ในบทแรกเราได้กล่าวว่าพระเจ้าอาจมีโลกอื่น ๆ ซึ่ งมีชีวติ อาศัยอยูก่ ็ได้ อาจมีโลกซึ่ งสัตว์ต่าง ๆ
ทาอะไร ๆ ถูกต้องเสมอเพราะไม่มีทางเลือกได้ ความตั้งใจของสัตว์เหล่านั้นมุ่งไปทางเดียวคือทาแต่สิ่ง
ดีเท่านั้น อาจมีโลกอื่น ๆ ที่สัตว์ต่าง ๆ มีเสรี ภาพและใช้เสรี ภาพในทางถูกเสมอ แต่เรื่ องเหล่านี้เราไม่มี
ความรู ้ เรารู ้แต่เฉพาะโลกของเรา คือว่าพระเจ้าได้ประทานเสรี ภาพบางประการให้แก่บุตรของพระองค์
แต่เขาใช้เสรี ภาพในทางโง่เขลา คือใช้เสรี ภาพต่อสู ้พระเจ้า และไม่ใช้ในพระราชกิจของพระองค์
มนุษย์ได้ถูกสร้างมาเพื่อเชื่อฟังพระเจ้า ถ้าข้อนี้เป็ นความจริ งมันจะไม่ขดั กับแนวความคิดที่วา่
พระเจ้าได้ประทานเสรี ภาพแก่เราหรื อ?
อาจขัดบางกรณี ถ้าเราตีความหมายของเสรี ภาพไปในทางที่วา่ จะทาอะไรตามชอบใจ ทาเมื่อใด
ตามใจชอบ โดยไม่เชื่ อฟังใครเลย และไม่ยอมมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าหรื อเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ถ้าเรา
ต้องการมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น เราจะต้องเลิกใช้เสรี ภาพแบบนั้นเสี ยแม้แต่ในการเล่นฟุตบอล ผูเ้ ล่น
จะต้องปฏิบตั ิตามกติกา เขาจะปฏิบตั ิตนตามชอบใจไม่ได้ ถ้าจะเล่นฟุตบอลให้เกิดผลดีคนที่มีเสรี ภาพ
ที่สุดในการเล่นก็คือคนที่รู้จกั กติกาดีและรักษากติกาได้ดีจนจาขึ้นใจได้ นี่เป็ นสรี ภาพชนิดที่ต่างกับ
ข้างต้นและมีคุณค่าดีกว่าเสรี ภาพที่ทาอะไรตามชอบใจ มันทาให้เรามีเสรี ภาพที่จะทาคุณประโยชน์ใน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุษย์
มนุษย์อาจที่จะใช้เสรี ภาพเพื่อดาเนินชีวิตเชื่ อฟังพระเจ้าได้ ถ้าทาเช่นนั้นเขาจะพบความสุ ข
ข้อความในบทอธิ ษฐานที่รู้จกั กันมากก็คือว่ามนุษย์จะพบว่าพระราชกิจของพระเจ้าเป็ นเสรี ภาพบริ บูรณ์
มนุษย์ไปคิดเสี ยว่าเขาทาได้ดีกว่าพระเจ้า เขาเชื่อว่าหนทางไปสู่ ความสุ ขก็คือทาตัวให้เป็ นอิสระจากพระ
เจ้า เขาตั้งตัวเองว่าเป็ นใหญ่แทนที่จะให้พระเจ้าเป็ นใหญ่ในตัวเขา นี่ แหละคือความหยิง่ จองหองนี่คือ
เหตุผลที่คริ สเตียนได้รับคาบอกกล่าวว่า ความหยิง่ จองหองเป็ นความบาปที่ชวั่ ช้าที่สุด ความจริ งแล้วมัน
เป็ นต้นเหตุของความบาปอื่น ๆ
เราได้เห็นมาแล้วว่า มนุษย์จะเจริ ญเป็ นมนุษย์แท้ก็เมื่อมีความสัมพันธ์อนั ชอบกับบุคคลอื่น ๆ
ความบาปคอยทาลายและบิดเบือนความสัมพันธ์เหล่านี้ และคอยขัดขวางมิให้เขาเป็ นตัวเองอย่างแท้จริ ง
และไม่ให้ดาเนินชีวิตมนุษย์แท้ ความสัมพันธ์อนั ชอบกับพระเจ้าเป็ นตัวจักรสาคัญของชีวติ มนุษย์ และ
ความบาปเป็ นความสัมพันธ์ชวั่ ช้ากับพระเจ้าเมื่อความสัมพันธ์เกิดผิดพลาดขึ้นแล้ว ความบาปทุกชนิดก็
เจริ ญขึ้นจากความสัมพันธ์อนั ชัว่ นี้
เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์ชวั่ ช้าหมดทุกด้าน

13

เรื่ องในหนังสื อปฐมกาลนั้นมีวา่ พระเจ้าได้ให้มนุษย์มาอยูใ่ นสวนเพื่อบารุ งรักษาและดูแลสวน
นั้น (ปฐมกาล 2:15) พระเจ้าได้ประทานของดีในพื้นโลกทั้งหมดให้แก่มนุษย์และทรงขอร้องให้มนุษย์
ใช้ของประทานเหล่านี้โดยชอบ และระมัดระวัง มนุษย์ได้ทาประการใดบ้าง? ส่ วนใหญ่เขาได้ทาให้พระ
ประสงค์ของพระองค์สาเร็ จในการทาไร่ ไถนาและรักษาพื้นดิน
แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็แสดง
ความสามารถออกมาอย่างเด่นชัดว่าจะทาให้พ้นื ดินเป็ นทะเลทรายก็ได้ในที่หลายแห่ง เขาโค่นต้นไม้ลง
โดยไม่ระมัดระวังและไม่ปลูกอย่างอื่นขึ้นแทนที่ ทาให้ภูมิประเทศแห้งแล้งแทนที่จะเกิดผลอุดม เขาไถ
นาโดยไม่ระมัดระวัง พอฝนตกลงมาก็พดั พาเอาดินอุดมไปจากเชิงเขาหมด ปล่อยให้เชิ งเขาว่างเปล่าและ
ไร้ประโยชน์ มนุษย์มกั ลืมกฎธรรมชาติบ่อย ๆ ว่า เมื่อเอาอะไรออกไปจากพื้นดินแล้วต้องหามาเติมใช้
ให้ครบ เนื่องจากอยากร่ ารวยโดยรวดเร็ ว เขาจึงทาลายผิวดินเสี ยสิ้ นในที่สุด เราก็จะต้องดาเนินชี วติ กับที่
ว่างเปล่า ภายในเวลาห้าปี เราทาให้ผวิ ดินเสี ยไป พระเจ้าจะต้องใช้เวลาตั้ง 50 ปี จึงจะทาให้กลับคืนดี
เหมือนเดิม
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ตนของตนเองก็ไม่เป็ นไปตามที่ควร
พระเจ้าสร้างมาให้เป็ น
เอกภาพ แต่เขาแบ่งแยกให้เกิดขัดกันขึ้นเอง พระเจ้าประทานสัญชาติญาณและอารมณ์ให้กบั เรา
นอกจากนั้นยังประทานอานาจความคิด, ไตร่ ตรองและการตัดสิ นใจ นับแต่ดึกดาบรรพ์มาแล้ว มีผู ้
เปรี ยบเทียบมนุษย์ ว่าเหมือนกับสารถีขบั รถซึ่ งมีมา้ แข็งแรงเทียมรถ เป็ นหน้าที่ของการตัดสิ นใจที่จะ
ควบคุมและบังคับม้า แต่มนั จะโอละพ่อเสี ยบ่อย ๆ คือม้ากลับมีอานาจและนารถและสารถีไปตามชอบ
ใจซึ่ งมักจะนาไปสู่ หายนะ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั เพื่อนบ้านก็ไม่เป็ นตามที่ควรเป็ น ชายและหญิงควรดาเนินชีวิต
ร่ วมกัน เคารพและปรนนิบตั ิซ่ ึ งกันและกัน เท่าที่เราเห็นอยูม่ กั เป็ นว่าฝ่ ายหญิงคิดว่าอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นเพียง
วัตถุสาหรับใช้เป็ นเครื่ องเล่นหรื อหากาไร เช่น สัญชาตญาณเกี่ยวกับเรื่ องเพศซึ่ งเป็ นของประทานจาก
พระเจ้ากลายเป็ นตัณหาอันชัว่ ร้ายไป นาเอาไปใช้เพื่อสนองความเห็นแก่ตวั ของมนุ ษย์ แทนที่จะเป็ น
เครื่ องมืออันบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งฝ่ ายหนึ่งอุทิศให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ง
ชีวติ ความสัมพันธ์ในสังคมก็ถูกคุกคามอย่างหนักในหนังสื อโรมบทที่ 1 ท่านเปาโลบอกว่า
มนุษย์ตกอยูใ่ นอานาจของความชัว่ ร้าย เขาบอกว่ามีความบาปไม่นอ้ ยกว่า 18 อย่าง และ 14 อย่างเป็ น
ความบาปชนิดที่ทาให้มนุษย์ไม่ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และดาเนินชีวติ ในความสงบและมิตรภาพไม่ได้
มนุษย์เป็ นผูใ้ ส่ ร้ายซึ่ งกันและกัน ไม่รักษาคาพูดและข้อตกลง เมื่อแพ้ก็อิจฉาริ ษยา และเมื่อชนะก็แสดง
ความอวดดี ความชัว่ ร้ายประการสุ ดท้ายก็คือไม่รักษาคาสัญญา ไม่มีความรักซึ่ งกันและกัน, ปราศจาก
ความเมตตา (โรม 1:31) ความบาปเหล่านี้แหละที่ทาให้เกิดสงครามและต่อสู ้กนั และความชัว่ ร้าย
ทั้งหลายที่เราต้องรับทุกข์อยูใ่ นขณะนี้
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เมื่อเราอ่านโรมบทที่ 1 เราก็สงสัยว่าเปาโลจะกล่าวเกินความจริ งกระมัง มนุษย์เราชัว่ ร้ายถึง
เพียงนั้นหรื อ? จริ งอยู่ เปาโลมิได้หมายความว่าเราทุกคนเป็ นหรื อทาความชัว่ ร้ายทั้งหมดที่เขากล่าวไว้
เปาโลหมายความว่าถ้าเราเป็ นคนสัตย์ซื่อและสารวจดูจิตใจของตนเอง แล้วเราจะเห็นว่าเราเป็ นคนชนิด
ดังกล่าวจริ ง ๆ รากเง่าของความชัว่ ร้ายเหล่านี้ อยูท่ ี่หวั ใจ แม้วา่ ตัวเราเองจะมีโชคดี, ความกลัวและการ
อบรมศึกษาคอยป้ องกันมิได้ความชัว่ เหล่านี้ เกิดร้ายแรงขึ้นก็ตาม
ขอให้เราพิจารณาดูความบาป มันเป็ นผลร้ายกับเราในอีกแง่หนึ่ง
ประการแรก ความบาปมันปิ ดบังไม่ให้เราเห็นสภาพความเป็ นจริ งของเรา เราอาจคิดว่าคนที่ทา
ความผิดมหันต์โทษการปลอมแปลงเงินตราหรื อตราสาร ปล้นทรัพย์ดว้ ยความอุกอาจจึงจะมีความเข้าใจ
แท้ของความชัว่ ที่เขาได้กระทาไป แต่หาเป็ นเช่นนั้นไม่ ความผิดที่เขาทาดูเหมือนว่าจะทาลายใจวินิจฉัย
ผิดและชอบของเขาให้ทื่อไปเฉพาะคนดีจริ ง ๆ เท่านั้นที่เมื่อทาอะไรผิดพลาดไปแล้ว แม้คนอื่น ๆ จะ
เห็นว่าเป็ นคนเล็กน้อยก็รู้สึกเสี ยใจอย่างมากเราทุกคนรู ้ดีวา่ เรามองความผิดของคนอื่นได้ง่าย และเรามัก
ไม่ใคร่ จะมองเห็นความผิดในตัวเรา นั้นเป็ นเหตุผลที่เราไม่วางใจในการวินิจฉัยตัวเอง เรามองไม่เห็น
ความชัว่ ร้ายที่มีอยูใ่ นตัวเราเอง
ประการที่สอง ความบาปทาให้เราอ่อนแอ เรามักพูดถึงความชัว่ ที่เกิดขึ้นในตัวว่า เป็ นความผิด
หรื ออันตรายเล็กน้อย “จะทาอีกครั้งเดียวเท่านั้นแหละ แล้วจะไม่ทาอีกต่อไป” แต่เรามักจะเห็นบ่อย ๆ
ว่าการหาได้เป็ นเช่นนั้นไม่ เท้าที่เหยียดออกไปครั้งหนึ่งแล้วยากนักที่จะหดเข้ามาได้มนุษย์ทุกคนจะเป็ น
นายของตัวเอง เขาควรจะห้ามตนได้แต่เรามักเห็นบ่อย ๆ ว่าเขาหมดอานาจที่จะห้ามตัวเอง
ในประการสุ ดท้าย ความบาปทาให้เสี ยคน ทาไมเรายังขืนทาสิ่ งที่เรารู ้วา่ ผิดเรื่ อยๆ ไป? มี
คาตอบอยูป่ ระการเดียว เราทาเพราะเราชอบทา ภายหลังเราอาจเสี ยใจหรื อละอายหรื อหวาดกลัวขึ้นมา
แต่ในเวลาเช่นนั้น สิ่ งที่เรารู ้วา่ มันเป็ นความผิดมันกลายเป็ นสิ่ งเพลิดเพลินเจริ ญใจเสี ยแล้วพูดง่าย ๆ ก็คือ
ทาอะไรตามอาเภอใจเสี ยเลย ท่านอาจารย์วลิ เลียม เท็มเปิ ล สรุ ปใจความไว้อย่างง่าย ๆ ว่า “ข้าพเจ้าอาจ
เป็ นคนดีได้ถา้ ข้าพเจ้าต้องการ แต่ขอ้ ที่ร้ายก็คือว่าข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการเช่นนั้น” เรื่ องมันไปไกลจนถึงว่า
ข้าพเจ้าชอบทาชัว่ เสี ยแล้ว และไม่ชอบทาสิ่ งที่ดีเลย ความตั้งใจของข้าพเจ้าเสื่ อมเสี ยหมดทุกอย่าง ใคร
หนอจะช่วยข้าพเจ้าให้ออกพ้นจากความยุง่ ยากนี้
นี่เป็ นภาพที่น่าเศร้า เป็ นความจริ งไหมล่ะ? ท่านอาจไม่ชวั่ ร้ายไปกว่าคนส่ วนมากก็ได้ และ
ดีกว่าคนอื่น ๆ เป็ นจานวนมาก แต่เท่าที่ท่านเคยประสบมาแล้วเป็ นเหมือนดังที่กล่าวไว้ในบทนี้ไม่ใช่
หรื อ? ทุกคนในโลกนี้ก็เป็ นจริ งอย่างนั้นไม่ใช่หรื อ?
เป็ นเรื่ องน่ากลัวมากที่สุด พระคัมภีร์กล่าวว่า “ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไม่มีเลย” (โรม
3:10 อ้างมาจากสดุดี 14:3) เรามักจะคิดอีกว่าข้อนี้เป็ นการกล่าวเกินความจริ งไป แต่เมื่อเราเริ่ มมองไป
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ให้รอบ ๆ เราจะพบอีกครั้งหนึ่งว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริ งมิใช่หรื อ? ถ้าเรานึกไปถึงคนดีที่สุดที่เรารู ้จกั
เราจะพูดได้หรื อว่าเขาไม่เคยทาอะไรผิดพลาดเลย? พวกเราหลายคนรู ้สึกขอบคุณที่ได้มีบิดามารดาคอย
ชี้แจงเรา ให้รู้วา่ การดาเนินชีวติ คริ สเตียนนั้นหมายความว่าอย่างไร? แต่ในเวลาเดียวกันเราก็รู้ถึงความ
อ่อนแอของบิดามารดาไม่ใช่หรื อ? มีใครในโลกนี้สักคนไหมที่กล้าพูดได้วา่ เขาไม่เคยทาอะไรผิดพลาด
เลย? แต่เท่าที่เราได้พบมาแล้วเรื่ องมันกลับตรงกันข้าม คือบุคคลที่เราถือว่าเป็ นคนดีที่สุดชอบตาหนิ
ตัวเองอย่างรุ นแรงที่สุด เขารู ้ตวั เองว่าเขายังห่างไกลต่อสภาพที่ปรารถนาจะเป็ น
ข้อนี้เป็ นเรื่ องลี้ลบั แต่พยานหลักฐานบังคับให้เรารับเอาว่าเป็ นความจริ ง ทุกครั้งที่ทารกเกิดมา
ในโลก ดูเหมือนว่า พระเจ้าจะให้คามัน่ สัญญาอีกว่า พระองค์จะไม่ทอดทิ้งมนุษย์ ชีวติ เมื่อเกิดมาใหม่ ๆ
นั้นน่าชม, ง่ายดายและไม่เดียงสา เมื่อมองดูทารกแล้วเราก็ปรารถนาที่จะให้ตลอดชีวติ ของเขางดงาม
และไม่มีมลทินเหมือนกับเกิดใหม่ ๆ แต่เรารู ้ดีวา่ มันไม่เป็ นเช่นนั้น ต่อมาอีกไม่นาน สิ่ งไม่ดี
เช่นเดียวกับที่มีอยูใ่ นตัวเราปรากฏขึ้นในตัวเด็ก เช่น ความโกรธ, ความเห็นแก่ตวั , ความไม่รู้คุณผูอ้ ื่น
เป็ นเช่นนี้ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น?
มีคาเรี ยกความลับอันน่าเศร้าเป็ นที่รู้จกั กันดี อยูค่ าหนึ่ง คานี้มีวา่ “บาปเดิม” คานี้ไม่เป็ นเรี ยกที่ดี
นัก แต่ใช้มานานจนไม่อาจที่จะเปลี่ยนได้ มันเป็ นเครื่ องเตือนใจว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปั ญหาซึ่งใหญ่
กว่าการกระทาผิดของเราเอง เราเป็ นมนุษย์ชาติที่ถูกความชัว่ ร้ายเข้าครอบงามันไม่ใช่เรื่ องคนนั้นหรื อ
คนนี้ทาผิดแล้ว มันเป็ นเรื่ องที่มนุษย์ท้ งั หมดกบฏต่อพระเจ้า
แต่เรื่ องนี้ได้อธิ บายไว้หลายวิธี ในสมัยโบราณได้อธิ บายไว้เมื่ออาดัมทาบาปแล้ว เราทั้งหมดอยู่
ในอาดัมเนื่องจากเราเป็ นผูส้ ื บเชื้อสายจากอาดัม ดังนั้นเราจึงทาบาปตามอาดัม และถือว่าเรามีความบาป
เท่ากับอาดัมมีเหมือนกันเนื่ องจากอาดัมทาบาป เราทั้งหลายจึงมีมลทินความผิดบาปเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้า
และยังอธิ บายต่อไปว่า บิดามารดาได้ถ่ายทอดนิสัยสันดานที่ตนมีอยูใ่ ห้แก่พวกเรา และ
เนื่องจากว่านิสัยสันดานเหล่านั้นบกพร่ องและเสื่ อมเสี ยเพราะความบาป ดังนั้น นิสัยสันดานบาป
เหล่านั้นตกทอดมายังเราด้วย
ปั ญหาอีกมากซึ่ งเราอยากจะพูดในขณะนี้วา่ เรายังไม่ทราบละเอียดอย่างแท้จริ ง แล้วพระคัมภีร์
ก็มิได้ช่วยเหลือเรามากในเรื่ องนี้ แต่มีอยูส่ องสิ่ งที่เราจะพูดให้เป็ นประโยชน์ได้
เรามักจะคิดว่าตัวเราเป็ นเอกชนแต่ละคน แต่ความจริ งแล้วเราจาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและ
กัน และมีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าที่เราจะนึกคิด เราทุกคนสื บเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษนับจานวนพัน
ๆ เราได้เชื้ อต่าง ๆ มาจากบรรพบุรุษเหล่านี้ทุกคน มนุ ษย์ท้ งั หมดเป็ นเอกภาพอันแท้จริ ง กิจการที่คน
หนึ่งคนใดได้กระทาลงไปย่อมมีผลแก่คนอื่น ๆ ด้วย เราไม่อาจที่จะวัดผลที่เราหรื อผูอ้ ื่นได้กระทาลงไป
16

ให้เห็นได้ แต่เราทั้งหมดมีความผูกพันในสายโซ่แห่งการกระทาและผลของการกระทานั้น ๆ อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุ ด
เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้ เป็ นการที่เราเกิดมาในสังคมของสมาชิกทั้งหมดเป็ นคนบาป บิดามารดา
ได้พยายามอย่างที่สุดที่จะป้ องกันความผิดบาปที่มีอยูใ่ นโลกไม่ให้ถูกต้องเรา แต่ความบาปมันก็พวั พัน
อยูก่ บั เรานับแต่เริ่ มแรกมันฝังลึกลงไปในนิสัยสันดานของเรายิง่ กว่าที่เรารู ้วา่ มันพัวพันอยูร่ อบ ๆ ตัวเรา
ในสองสามปี มานี้
นักจิตวิทยาได้สอนเรามากมายถึงเรื่ องส่ วนของร่ างกายที่ถูกอิทธิ พลเหล่านี้เข้า
ครอบงาลึกซึ้ งและโดยไม่รู้สึกตัว การที่ตวั ของเราทาการแบ่งแยกตัวเองเกิดขึ้นจาการขัดกันในที่ลึกซึ้ ง
และเรามองไม่เห็น ในหลายกรณี เราเรี ยกการขัดกันนี้ วา่ ความเจ็บป่ วยยิง่ กว่าความบาป แต่ในหลายกรณี
ทานองเดียวกัน เราจะเห็นว่ามันเป็ นผลของความชัว่ ร้ายซึ่ งมีอยูใ่ นสังคมรอบตัวเราในสมัยเมื่อเรายัง
เยาว์อยู่ ถ้าไม่เป็ นบาปในตัวของมันเอง สิ่ งเหล่านี้มนั ก็เป็ นผลของความบาป
ดังนั้น จึงเห็นได้วา่ มีความชัว่ ร้ายในพวกเราทั้งหมด เราพอจะสรุ ปได้ไหมว่าพวกเราชัว่ ช้า
ทั้งหมด คือมนุษย์ทวั่ โลกไม่มีอะไรดีกว่าที่ออกัสตินได้เรี ยกว่า มวลชนที่ชวั่ ช้าสามานย์?
ปั ญหาข้อนี้มีคาตอบอยูส่ องประการ ซึ่ งเราก็ไม่เห็นพ้องด้วยทั้งหมด
คาตอบประการแรกก็คือว่า ในตัวมนุษย์ทุกคนมีอยูส่ ่ วนหนึ่งที่ไม่ตกอยูใ่ นอานาจบาป บางคน
คิดว่าร่ างกายเท่านั้นที่ทาบาป และว่าจิตใจอยูใ่ นโลกที่บริ สุทธิ์ ความบาปแตะต้องไม่ได้ นี่เป็ นวิธีที่
มองดูสิ่งต่าง ๆ ที่ต้ืนเกินไปและนอกจากนั้น ร่ างกายอันน่าสงสารนี้เป็ นเพียงเครื่ องมือเท่านั้น ความบาป
ที่ร้ายแรง เช่น ความเย่อหยิง่ จองหองและความริ ษยานั้นมีอยูใ่ นความคิดหรื อจิตใจ คนอื่น ๆ ได้อธิ บาย
ไว้รอบคอบยิง่ กว่านี้อีก เขาบอกว่าลึกลงไปในสันดานของมนุษย์ มีเชื้อของพระเจ้าลุกโพลงอยู่ ซึ่ งอาจ
ถูกคุกคามโดยความบาปได้ แต่ความบาปจะดับไม่ได้เลย เราจะได้พิจารณาว่ามีความจริ งในทัศนะนี้บา้ ง
หรื อไม่ในภายหลังสาหรับขณะนี้เราจะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่วา่ มนุษย์เป็ นเอกภาพ ไม่วา่ เราจะทา
อะไรทุกส่ วนของร่ างกายก็ทาด้วยทั้งหมด ทั้งหมดในตัวเราเข้ารับผิดชอบต่อการกระทาของเรา เราอาจ
แบ่งแยกได้ดว้ ยคาพูดว่าร่ างกาย, ความคิด, จิตใจและจิตวิญญาณ และเราอาจสังเกตได้วา่ เราอาจพูดรับ
และปฏิเสธได้ในเวลาเดียวกัน แต่เมื่อเรารู ้สึกว่ามีมลทิน เราก็รู้สึกว่ามันแผ่ไปทัว่ ตัวของเรา เรารู ้วา่ ตัว
ของเราทั้งหมดได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่เราได้กระทาไปแล้ว
ทัศนะอีกข้อหนึ่ง ซึ่ งเกิดโต้แย้งกับทัศนะที่กล่าวแล้วอันพอจะมีหวังอยูบ่ า้ งดังกล่าวข้างต้น โต้
ว่ามนุษย์น้ นั ชัว่ ร้ายทั้งหมดไม่มีอะไรเลย แม้จะปรารถนาทาความดีสักเพียงไรก็ได้แต่ทาความบาปมาก
ขึ้น และทวีความบาปมากขึ้นในโลก ทัศนะนี้ยงั ถือว่ามนุษย์เป็ นเอกภาพอยู่ และถือว่า “คนบาป” คือคา
รวมยอดทั้งหมด ไม่ใช่หมายว่าคนหนึ่งทาบาปเท่านั้นเท่านี้ แต่หมายความว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์กบั
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พระเจ้าและไม่อาจเข้าคืนดีกบั พระเจ้า ถ้ากล่าวตามทัศนะนี้ท่านอาจเป็ นคนบาปหรื อไม่เป็ นคนบาปเลย
ไม่มีทางแบ่งรับแบ่งสู ้ครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เลย
แต่ทศั นะนี้ไม่ได้พิจารณาถึงความที่เป็ นจริ งเข้าประกอบด้วย คือ
1. มนุษย์ยงั สามารถที่จะสังเกตว่าอะไรผิดอะไรถูกส่ วนมากก็เป็ นเช่นนี้ จริ ง ๆ (ถ้ามีคนที่ไม่เข้า
ใจความแตกต่างระหว่างผิดและถูกก็ถือว่าเป็ นคนบ้า และไม่ตอ้ งรับผิดชอบในการกระทาของตนอีก
ต่อไป) ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นพ้องกันถ้ามนุษย์ชวั่ ร้ายเสี ยทั้งหมด เขามิสูญเสี ยความสามารถที่จะวินิจฉัย
ระหว่างความผิดและถูกไปหรื อ?
2. แม้แต่คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนก็ยงั มีความวินิจฉัยผิดถูกได้ดี เราเป็ นหนี้ในแนวความคิดใน
กฎหมายและความยุติธรรมต่อชาวโรมันยิง่ กว่าชาติอื่นใด เราเรี ยนรู ้วา่ อะไรสวยงามจากแนวความคิด
ของพวกกรี ก ถ้าเช่นนั้น สิ่ งเหล่านี้มิพลอยชัว่ ร้ายไปหมดหรื อ?
3. แต่ที่สาคัญที่สุดก็คือว่ามนุ ษย์ยงั คงมีความกระหายอย่างแรงกล้าที่จะหนี ออกจากความชัว่ ร้าย
วิธีบางอย่างที่มนุษย์เคยใช้ในการพยายามหนีออกจากบาปเป็ นวิธีเก่าแก่มากและเป็ นวิธีไสยศาสตร์ แต่
เราก็พบกับความปรารถนาอย่างเดียวกันในระดับสู งสุ ดของศิลปะและความเข้าใจ ละครเรื่ องใหญ่ยงิ่
ที่สุดของชาวกรี กชื่ อเอสดิลสั (ศตวรรษที่ 5 ก.ค.) หลายเรื่ องแสดงถึงปั ญหาข้อนี้ เขาเห็นว่าความผิด
ก่อให้เกิดความผิดมีมลทิน และรับทุกข์เรื่ อยไปไม่มีสิ้นสุ ดเขาตั้งปั ญหาถามว่าไม่มีทางออกจากสภาพ
เช่นนี้แล้วหรื อ? เขาเชื่ อว่าจะต้องมีทางออกแม้เขาจะไม่เห็นอย่างแจ้งชัดก็ตาม นี่เป็ นการแสดงว่าอย่าง
น้อยที่สุดมนุษย์ก็รู้วา่ เขาอาจเป็ นคนดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยูไ่ ด้ไม่ใช่หรื อ?
ตราบใดที่ยงั มีความรู ้สึกเช่นนี้
ความมืดยังไม่บริ บูรณ์เสี ยทีเดียว
กระนั้นก็ตาม มนุษย์ไม่อาจพบคาตอบด้วยลาแข้งของตนเอง เขาได้หาวิธีประพฤติตนให้ดี
หลายประการ เขาพยายามที่จะทาตัวให้ดีข้ ึน แต่เขาไม่อาจหนีอดีต คืออดีตของตัวเองและอดีตของชาติ
มนุษย์ได้ เขาเป็ นเหมือนผึ้งหรื อแตนที่พยายามไต่ออกจากหม้อโค้ง เขาอาจไต่ไปถึงจุดหนึ่ง แต่แล้วก็
ตกลงอีก เขายังหวังต่อไป แต่ความหวังนั้นล้มเหลวเสมอ
แต่คาสอนของพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่ องเศร้าเสี ยทั้งหมด พระคัมภีร์ได้พิจารณาถึงเรื่ องมนุ ษย์อย่าง
เข้มงวด และเข้มงวดยิง่ กว่าหนังสื อศาสนาใด ๆ ในโลก แต่พระคัมภีร์ก็ยนื ยันว่าพระเจ้าไม่ละทิ้งฝี พระ
หัตถ์ของพระองค์ มนุษย์อาจลืมพระเจ้าบ่อย ๆ แต่พระเจ้าไม่เคยลืมมนุษย์เลย มนุษย์มีความสามารถอยู่
ในตัวที่จะหาทางออกจากปั ญหายุง่ ยากนี้ได้
แต่ความสามารถของพระเจ้านั้นใหญ่ยงิ่ กว่าของมนุษย์
มนุษย์จะต้องพบวิธี เพราะฉะนั้น ข้อความในพระคัมภีร์เดิมที่วา่ “ด้วยว่าคนทั้งปวงได้ตาย เพราะ
เกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด” ก็มีคาตอบที่น่าสนใจอยูใ่ นพระคัมภีร์ใหม่วา่ “คนทั้งปวงก็จะได้กลับมีชีวติ
คืนใหม่เพราะเกี่ยวเนื่องกับพระคริ สต์ฉนั นั้น” (1โคริ นธ์ 15:22)
18

บทที่ 3 มนุษย์ เดินทางถูก
ศาสนาคริ สเตียนพิจารณาเรื่ องความชัว่ ร้ายเข้มงวดกว่าศาสนาอื่นใดในโลก แต่กเ็ ป็ นศาสนา
แห่งความหวังตลอดพระคัมภีร์เดิมมนุษย์ได้รับคาสอนว่า แม้เหตุการณ์จะร้ายแรงสักเพียงไร พระเจ้าก็
ยังควบคุมเหตุการณ์อยูเ่ สมอและเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระองค์ก็จะทาให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
ใหม่ ครั้นนาน ๆ ว่า ความรู ้สึกในความบาปก็ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น และดูหมดหวังมากขึ้นในอิสราเอล ประชาชน
จึงไปหาศาสดาพยากรณ์และพูดกับเขาว่า “ความชัว่ และความบาปทั้งหมดของเราอยูเ่ หนือเรา และเรา
ซูบผอมลงเพราะความบาปนั้น เราจะมีชีวติ อย่างไรเล่า?” (เอเสเคียล 33: 10) แต่พระเจ้าได้ตอบโดยทาง
ศาสดาพยากรณ์วา่ “เราจะเอาน้ าสะอาดพรมเจ้าทั้งหลาย แล้วเจ้าทั้งหลายจึงจะสะอาด... เราจะให้จิตใจ
ใหม่แก่เจ้าทั้งหลาย และจะตั้งจิตวิญญาณใหม่ภายในเจ้าทั้งหลาย และเราจะถอนหิ นเสี ยจากเนื้อของเจ้า
ทั้งหลาย และประทานใจเนื้ อแก่เจ้า” (เอเสเคียล 36:25,26) การคอยนี้กินเวลา ผูเ้ ขียนจดหมายฝากฮีบรู
ได้พิจารณาเหตุการณ์ต้ งั แต่อบั ราฮัมจนถึงสมัยยอห์นบัพติศโตแล้วกล่าวว่า
“คนเหล่านั้นได้ตายไป
ระหว่างที่เชื่ ออยู่ ยังไม่ได้ผลตามที่สัญญาไว้น้ นั ” (ฮีบรู 11:13) แต่คาสัญญาของพระเจ้าไม่เหลวไหล สิ่ ง
ที่พระองค์สัญญาไว้พระองค์จะต้องทาให้สาเร็ จ
ดังนั้น เมื่อถึงเวลากาหนด พระองค์จึงใช้ให้พระบุตรของพระองค์เสด็จมา และทาให้ทุกอย่าง
เป็ นสิ่ งใหม่หมด
ในที่น้ ี เราต้องถือเอาข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสื อชุดนี้ที่ชื่อว่า “พระเยซูคริ สต์ คือผูใ้ ด?” และ
ขอบอกไว้ดว้ ยว่าต่อไปจะมีหนังสื ออื่น ๆ อีกในชุดนี้วา่ ด้วยความตายของพระเยซู คริ สต์และการยก
โทษ ในบทนี้เราจะกล่าวเพียงย่อ ๆ เพราะมีรายละเอียดอยูใ่ นหนังสื ออื่น ๆ แล้ว
พระบุตรพระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อความมุ่งหมายอะไร และอะไรเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จ
มา?
ในประการแรก พระองค์ได้มาดาเนินชีวติ เพื่อให้มนุ ษย์เห็นเป็ นตัวอย่าง ดังเราจะเห็นว่าเรื่ อง
เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในโลก “เราทั้งหลายได้หลงทางไปเสี ยแล้วเช่นกับแกะ เราต่างคนก็หนั ไปตาม
ทางของตนเอง” (อิสยาห์ 53:6) พวกเราไม่ใช่มนุษย์แท้จริ ง เราถูกบิดเบือนจนผิดรู ป ไม่ผดิ ไปกว่า
รู ปภาพที่เด็กเล็ก ๆ เขียนขึ้น ครั้งนี้เป็ นครั้งแรกที่เราจะเห็นว่ามนุษย์ที่แท้จริ งนั้นเป็ นอย่างไร
เราจะเห็นได้ทนั ทีวา่ จิตใจและศูนย์กลางของชีวติ พระเยซูก็คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านัน่ เอง พระ
เยซูมิได้เสด็จมาเพื่อทาอะไรตามอาเภอใจของพระองค์
แต่เพื่อทาตามพระทัยของพระบิดาที่อยูใ่ น
สวรรค์ พระองค์ได้กล่าวไว้ในพระกิตติคุณยอห์นถึง 3 ครั้งว่า “เราจะกระทาสิ่ งใดแต่ลาพังตนเอง
ไม่ได้” (ยอห์น 5:19) ถ้าพระองค์ทาการมหัศจรรย์ได้ก็มิได้หมายความว่า พระองค์มีอานาจพิเศษใน
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ตัวเอง แต่เป็ นเพราะความตั้งใจของคนอื่น ดังนั้นฤทธานุ ภาพของพระเจ้าจึงไหลเข้าสู่ พระองค์อย่างที่ไม่
เคยไหลเข้าสู่ คนอื่น ๆ พระองค์มิได้ทาอะไรตามใจหรื อตามเวลาที่ตนชอบ พระองค์รอคอยกาหนดเวลา
ของพระเจ้า ถ้าเวลาของพระเจ้ายังไม่ถึง พระองค์จะยังไม่ทาอะไร ถึงแม้จะต้องยอมให้สหายของ
พระองค์ คือลาซารัสตายในระยะทางที่ตอ้ งกินเวลาถึงสองวันก็ตาม (ยอห์น 11:6)
สิ่ งที่ประหลาดก็คือการยอมอยูใ่ ต้อานาจพระเจ้าเช่นนี้ทาให้พระเยซูเป็ นอิสระ พระองค์รักพระ
เจ้า ๆ ก็ทรงรักพระองค์ เพราะฉะนั้น การทาตามพระทัยของบิดาเจ้าจึงไม่เป็ นภาระหนัก มันเป็ น
เหมือนกับอาหารและน้ าสาหรับพระองค์ (ยอห์น 4:34) และเนื่องจากเหตุที่พระเยซู ห่วงใยต่อพระเจ้า
และความมุ่งหมายของพระเจ้าอย่างเต็มที่ พระองค์ดาเนิ นชีวติ อย่างสุ ขมุ และเชื่อมัน่ เสมอ รู ้วา่ จะต้องฟัง
พระสุ รเสี ยงพระเจ้าเท่านั้น และพระองค์จะได้รับการทรงนาที่ถูกต้อง เมื่อต้องการว่าควรจะทาอย่างไร
และพูดอย่างไร พระองค์รู้วา่ พระเจ้าสถิตอยูก่ บั พระองค์ตลอดเวลา และคงจะนาพระองค์ผา่ นการที่ตอ้ ง
ทาและต้องอดทนทุกอย่าง
นี่เป็ นความมุ่งหมายประการหนึ่งที่พระเยซูเสด็จมาแต่ยงั มีอีกประการหนึ่ง คือพระเยซูเสด็จมา
แสดงว่าพระเจ้ามีลกั ษณะอย่างไร “ผูท้ ี่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” นี่เป็ นคาพูดที่พระองค์ตรัสต่อฟี ลิป
(ยอห์น 14:9) คล้ายกับพระองค์จะพูดว่า “จงดูเราให้ละเอียดแล้วท่านจะได้เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้ามีลกั ษณะ
อย่างไร”
นี่เป็ นข้อความที่ประหลาด เราจะไม่เห็นความประหลาดจนกว่าเราจะใช้ความคิดคานึ งให้มาก
ขอให้สมมุติวา่ เราไม่เคยอ่านพระกิตติคุณหรื อได้ยนิ เรื่ องพระเยซูคริ สต์เลย แล้วมีคนมาบอกกับเราว่า
พระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในโลกด้วยพระองค์เอง เพื่อจัดทาทุกสิ่ งให้เรี ยบร้อย เราคิดในใจว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นเราคงจะคิดว่าเป็ นฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ คงจะมีการกวาดล้างความชัว่ ร้ายอย่างรุ นแรง และคง
จะมีการตั้งความชอบธรรมและสันติภาพขึ้นอย่างฉับพลันพวกยูดาห์ก็คิดเช่นนี้ เหมือนกัน และนัน่ เป็ น
สภาพการณ์ที่เขาคิดว่าพระเจ้าคงจะจัดทาในวันสิ้ นโลก
ส่ วนเรื่ องราวที่เราเห็นในพระกิตติคุณนั้น
แตกต่างออกไปจากความมุ่งหมายที่มนุษย์คิดว่าพระเจ้าคงจะทาในโลกนี้
จริ งอยู่ มีฤทธานุภาพแต่ไม่มีการรุ นแรง มีอานาจแต่เป็ นอานาจของผูท้ ี่รับสภาพเป็ นผูร้ ับใช้
พระองค์ได้ตรัสกับพวกสาวกว่า “เราอยูท่ ่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูร้ ับใช้” (ลูกา 22:27) อานาจที่
ต้องใช้ความร้ายแรงหรื อใช้กาลังกายเป็ นของการปกครองฝ่ ายโลกนี้ ไม่ใช่เป็ นของแผ่นดินของพระเจ้า
พระเยซูได้วางหลักนี้ไว้ไม่ใช่สาหรับพระองค์ฝ่ายเดียว แต่สาหรับผูต้ ิดตามพระองค์ดว้ ย
พระองค์ไม่ขบั ไล่ผทู ้ ี่จะเข้าใกล้พระองค์ ๆ มีมิตรสหายที่เป็ นคนเก็บภาษีและเดนสังคม
พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกถูกต้องคนป่ วยโรคเรื้ อน แม้การทาเช่นนี้จะเป็ นการทาให้พระองค์มี
มลทินตามบทบัญญัติของพวกชาวยูดาห์ก็ตาม นี่ เป็ นการตรงกันข้ามกับที่พวกอาจารย์ชาวยูดาห์มุ่งหวัง
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หรื อต้องการทีเดียว พวกเขาถือกันว่าการไปติดต่อกับคนที่มีมลทินจะทาให้ผนู ้ ้ นั พลอยมีมลทินไปด้วย
เพราะฉะนั้น พวกอาจารย์ทางศาสนาควรจะต้องไม่ติดต่อกับพวกที่เป็ นคนมีมลทิน
พระเยซูกล่าวว่าพระองค์เป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี ๆ ก็คือเป็ นผูท้ ี่ออกไปในป่ าเพื่อติดตามแกะที่สูญ
หาย เขาจะไม่รอให้แกะที่หลงหายกลับมาหาเขา เพราะถ้ามันหลงหายจริ ง ๆ แล้วมันจะกลับมาได้
อย่างไร? ผูเ้ ลี้ยงแกะจะต้องออกไปหาแกะที่หลงหายเข้าไปในป่ า แม้การนี้จาเป็ นจะต้องเสี่ ยงชีวติ ก็ตาม
ความคิดสู งสุ ดของพวกยูดาห์ไม่ข้ ึนไปสู งเท่าที่กล่าว เขาถือแต่เพียงว่าถ้าคนบาปกลับใจจริ ง ๆ และหัน
กลับไปหาพระเจ้า พระเจ้าก็จะรับเขา เขาไม่เคยคิดว่าพระเจ้าจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มงานเช่นนี้ข้ ึนก่อน
ทาไมพระคริ สต์จึงต้องทาเช่นนั้น? เราจะต้องกลับไปดูขอ้ พระคัมภีร์ที่ระบุไว้ “พระบุตรจะ
กระทาสิ่ งใดแต่ลาพังตนเองไม่ได้ เว้นไว้ซ่ ึ งได้เห็นพระบิดาทรงกระทา” (ยอห์น 5:19) พระเยซูทาเช่นนี้
ก็เพราะว่าพระองค์เห็นพระเจ้าทรงกระทาตลอดเวลา ความรักของพระเจ้าเป็ นแบบสาหรับชีวติ ซึ่ งมุ่ง
หมายจะให้มนุษย์ดาเนินชี วติ ในโลกนี้
พระเยซูยอมรับโดยสุ ขมุ ว่า คนที่เลือกดาเนิ นชีวติ แบบนี้จะต้องทนทุกข์ทรมาน น่าแปลกที่
จะต้องเป็ นเช่นนั้น พระองค์เองไม่มีความทะเยอทะยาน พระองค์ทรงทาแต่ความดีอย่างเดียว ทาไมคน
อื่นจึงคิดที่จะทาอันตรายพระองค์ แน่นอน คาตอบจะต้องเป็ นว่าคาสัง่ สอนของพระองค์เป็ นเหมือนดิน
ระเบิดจริ ง ๆ ทุก ๆ แง่คาสอนได้ฟาดฟันลงตรงใจกลางระบบที่มีชีวติ ของมนุษย์ได้ถูกความบาป
ครอบงาไว้ ถ้ามนุษย์เพียงส่ วนน้อยเริ่ มปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนของพระองค์ตามตัวหนังสื อ เราก็จะได้เห็น
การปฏิวตั ิที่ใหญ่ยงิ่ กว่าครั้งใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นและบางคนที่มีชีวติ อยูใ่ นสมัยพระเยซูเป็ นคนเฉลียวฉลาด
พอที่ได้เห็นว่ามันเป็ นเช่นนั้นจริ ง
โดยทัว่ ไปมนุษย์เป็ นคนจารี ตนิยม เขาต้องการให้สิ่งต่าง ๆ เป็ นเหมือนกับที่แล้ว ๆ มา หรื อ
มิฉะนั้นเขาก็เกียจคร้าน เขาไม่ตอ้ งการจะถูกท้าทายให้เปลี่ยนวิถีดาเนินชีวิตทั้งสิ้ น หรื อมิฉะนั้นเขาก็
หวาดระแวงได้ง่าย เขากลัวในสิ่ งที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองและฐานะ ถ้าไปถือตามลัทธิ ใหม่อย่างจริ งจัง
ดังนั้นมนุษย์จึงรวมหัวกันทาลายพระเยซูชาวนาซาเร็ ธเสี ย และพระองค์ไม่ตอ้ งการที่จะป้ องกัน
พระองค์เองแม้แต่นิดเดียว และพระเจ้าก็ไม่ได้ส่งกองทัพทูตสวรรค์ลงมาช่วยพระเยซู พระเยซูมอบ
ตัวเองให้แก่มนุษย์โดยเต็มใจและยอมให้เขาทาแก่พระองค์ตามความพอใจ “ผูท้ ี่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระ
บิดา” เรื่ องนี้ก็เป็ นสิ่ งที่พระเยซูเห็นพระบิดาทรงกระทาตลอดเวลาด้วยหรื อ? ในที่สุดมนุษย์ก็ฆ่า
พระองค์เสี ย และความตายนี้เองได้ทาให้โลกบังเกิดใหม่
เมื่อพระเยซูตายมีสิ่งอันไม่เคยบังเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ โลกมาแต่ก่อนบังเกิดขึ้นมนุ ษย์ผนู ้ ้ ีได้
ดาเนินชี วติ เชื่ อฟังพระเจ้าอย่างบริ บูรณ์ ความตายก็เป็ นการสิ้ นสุ ดกันจริ ง ๆ เป็ นเครื่ องแสดงว่าจบ
บทบาทลงแล้ว บัดนี้ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่เป็ นไปแล้วได้ พระเยซูได้รักษาวิญญาณของ
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พระองค์ไม่ให้โกรธ, เกลียดและเคียดแค้นตลอดเวลาที่ถูกทดลองและทนทุกข์ทรมาน พระองค์ได้ส่งคืน
พระวิญญาณอันบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องอย่างบริ บูรณ์ให้แก่พระบิดาเจ้า นี่เป็ นความมุ่งหมายที่สร้างโลกไว้ โลก
พิภพไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาแต่ก่อน ดังนั้นโลกจึงต้องดาเนินชี วติ มาตั้งหลายศตวรรษด้วยความ
หมดหวัง บัดนี้เรารู ้วา่ จักรวาลได้ถูกสร้างมาเพื่ออะไร ในที่สุดเราก็ได้พบมนุษย์ที่แท้จริ งแล้ว พระธรรม
ยอห์นได้บอกถึงการตายของพระเยซูไว้ในประการสาคัญ 3 ทาง เป็ นการกลับไปหาพระบิดา เป็ นการที่
พระองค์ได้ถูกยกขึ้น เป็ นเวลาที่พระองค์ได้รับสง่าราศีพระคัมภรี์ ใหม่มิได้แยกการคืนพระชนม์ของพระ
เยซูออกจากการตายของพระองค์ ถือว่าทั้งสองนี้เป็ นเหตุการณ์อย่างเดียวกัน ในประการแรก การคืน
พระชนม์มิได้เพิ่มสิ่ งใดเข้ากับการตาย เป็ นการแสดงความหมายภายในของชัยชนะของพระเยซูในชีวติ
และการตายและแสดงว่าคนที่เป็ นมนุษย์แท้น้ นั ได้กลับคืนไปอยูก่ บั พระเจ้าชัว่ นิรันดร์
ฉะนั้น เราจะเห็นได้วา่ พระบุตรได้มีประสบการณ์ 3 ขั้น ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่
พระองค์ได้อยูก่ บั พระเจ้าในรังสี ความยิง่ ใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้ก่อนที่จะสร้างโลก (ยอห์น
17:24)
พระองค์ได้อยูก่ บั มนุษย์ พระองค์ได้รับสภาพเป็ นมนุษย์เพื่อเห็นแก่เราและเพื่อความรอดของ
เรา พระองค์ดาเนินชีวิตอย่างมนุษย์ภายใต้สภาพการณ์อย่างที่พวกเรารู ้จกั กันดีทีเดียว พระองค์ถูก
ทดลองเหมือนกับพวกเราถูกทดลองแต่ไม่ยอมทานนต่อการยัว่ ยวนของความบาป (ฮีบรู 4:15)
พระองค์ได้ตายเหมือนกับมนุษย์และกลับไปอยูก่ บั พระเจ้า เวลาที่ถูกทรมานและการทดลอง
นั้นเป็ นเรื่ องจริ งแต่บดั นี้ได้หมดไปแล้ว “พระคริ สต์ที่ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายนั้นแล้วจะหาตายอีก
ไม่ความตายก็หาครอบงาพระองค์ต่อไปไม่” (โรม 6:9) พระองค์ได้มาเป็ นเหมือนพวกเรา เพื่อพวกเรา
จะได้เป็ นเหมือนพระองค์
แต่จะเป็ นอย่างไร? เท่าที่เราได้ศึกษามาแล้วนั้นเป็ นเพียงการทางานสาเร็ จของมนุษย์คนหนึ่ง
มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรา และมันจะมาปรากฏในหนังสื อที่วา่ ด้วยสันดานของมนุษย์อย่างไร?
เราจะต้องย้อนไปถึงข้อความในตอนแรกที่วา่
โลกพิภพเรากลายเป็ นสถานที่ใหม่เพราะ
เนื่องจากชัยชนะของพระเยซู คริ สต์ ท่านเปาโลได้กล่าวหลายครั้งเพื่อให้เราเข้าใจความหมายนี้ เช่น
กล่าวว่าพระเยซูเป็ นอาดัมคนหลัง (1 โคริ นธ์ 15:45) ชนชาติใหม่ได้อุบตั ิข้ ึนแล้ว การสร้างใหม่ได้เกิดมี
ขึ้นแล้ว อาดัมคนแรกได้เป็ นมนุษย์ที่มีชีวติ นัน่ หมายถึงชี วติ ธรรมดาที่เหมือนกับสัตว์อื่น ๆ แต่อาดัมคน
หลังเป็ นวิญญาณที่ให้ชีวติ นี่หมายถึงสัตว์สง่าราศีที่พระเจ้าตั้งใจจะให้มนุษย์มีแต่เริ่ มแรก แต่กลับมา
ปรากฏครั้งแรกในการตายและการคืนพระชนม์ของพระเยซู
โลกแต่ละสมัย ชาติแต่ละชาติก็มีลกั ษณะของตนเอง เราพอจะสรุ ปสันดานของอาดัมคนแรกได้
ดังนี้
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อาดัมคนแรก-ความบาป-ความตาย ส่ วนสันดานของชนชาติใหม่มีดงั นี้
อาดัมคนหลัง- ความชอบธรรม-ชีวติ
ในโรมบทที่ 5-8 อันเป็ นบทที่บรรจุแนวความคิดเหล่านี้ มีคาว่า “ชีวติ ” ปรากฏขึ้นบ่อย ๆ และมี
ตลอดไปเหมือนกับบทรับลูกคู่ นี่เป็ นชีวิตอันแท้จริ งที่ความบาปและความตายแตะต้องไม่ได้ เปาโลได้
บอกแก่เราว่าผูท้ ี่ได้รับความชอบธรรมจะได้มีชีวติ ครอบครองอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์
(โรม 5:17)
เปาโลได้พดู ถึงความแตกต่างระหว่างความเชื่ อฟังและฝ่ าฝื น ระหว่างความชอบธรรมและการ
ล่วงละเมิด การฝ่ าฝื นของคน ๆ เดียวทาให้คนจานวนมากกลายเป็ นคนบาปทั้งนี้มิได้หมายความว่าทุก
คนกระทาบาปจริ ง ๆ ในอาดัม คาว่า “ความชอบธรรม” หมายความว่า “ทาสิ่ งที่ถูก” หรื อ “มี
ความสัมพันธ์อนั ชอบ” เราจะเห็นว่าเมื่อความบาปเข้ามา ความสัมพันธ์อนั ควรจะมีอยูร่ ะหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์ถูกทาให้เสี ยไป ครั้นมีคนหนึ่งดาเนิ นชีวติ ในความชอบธรรมบริ บูรณ์ ความสัมพันธ์ที่สูญไปก็
กลับคืนดี ไม่ใช่เฉพาะเขาผูน้ ้ นั คนเดียว แต่สาหรับมนุษยชาติใหม่ท้ งั หมดซึ่ งบุคคลผูน้ ้ ีเป็ นคนแรกและ
เป็ นหัวหน้าหรื อผูน้ า
ฉะนั้น จึงเกิดมนุษย์สองชาติ ชาติแรกนั้นพิจารณาย้อนหลังไปถึงอาดัม ตลอดระยะเวลามี
ความสัมพันธ์อนั ผิดพลาดกับพระเจ้า ส่ วนอีกชาติหนึ่งนั้นพระคริ สต์เป็ นหัวหน้าซึ่งมีความสัมพันธ์อนั
ถูกต้องกับพระเจ้า และเป็ นมนุษย์ชาติอนั แท้จริ ง เราเป็ นพลเมืองของมนุษยชาติแรกด้วยการเกิดมา
พร้อมทั้งรับมรดกความบาปและความเศร้ามาด้วย เราจะเข้าเป็ นพลเมืองของอีกชาติหนึ่ง พร้อมกับ
ได้รับเสรี ภาพและเต็มบริ บูรณ์ตามสัญญาได้หรื อไม่ และโดยวิธีใด? ดูเหมือนว่าพระคัมภีร์ใหม่มีคาตอบ
ง่ายเกินไปแทบไม่น่าจะเป็ นจริ ง “จงเชื่ อวางใจในพระเยซูคริ สตเจ้า และท่านจะได้รอด” (กิจการ 16:31)
“ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเราและเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามา...จะมิได้เข้าในการพิพากษา แต่ได้พน้ จากความ
ตายเข้าในชีวติ แล้ว” (ยอห์น 5:25) นี่เป็ นการง่าย แต่ขอ้ นี้มิได้หมายความว่าจะเป็ นการสะดวกเกินไป
ความเชื่อในพระเยซูมิใช่เป็ นที่เชื่อโดยความคิด
ไม่ใช่ความหมายว่าเป็ นการตอบรับแนวความคิดที่
เสนอต่อเราแต่เป็ นการกระทาทั้งหมดของร่ างกายมนุษย์ ถ้าเป็ นความเชื่ ออย่างจริ งใจ มันจะเกิดผลในตัว
เราเหมือนกับผลที่เกิดจากระเบิดปรมาณูทีเดียว ประการแรกเราจะต้องรับเอาลักษณะของพระเจ้าตามที่
พระเยซูแสดงไว้ในชีวติ และในการตายของพระองค์ นี่ เป็ นลักษณะที่แตกต่างกับที่เราคิดเอาเอง
ประการต่อไปจะต้องเรี ยนรู ้วา่ มีทางเดียวที่เราจะเปลี่ยนสภาพมนุษย์เก่าไปสู่ มนุษย์ใหม่ คือตาย
และเป็ นขึ้นจากความตายใหม่ ความตายของพระคริ สต์ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่ทาเพื่อเราเท่านั้น แต่เป็ นสิ่ งที่
จะต้องบังเกิดในตัวเราด้วยเปาโลบอกกับเราว่าตัวเขาเองก็ได้ถูกตรึ งกับพระเยซูคริ สต์ (กาลาเทีย 2:22)
ความเชื่อในพระคัมภีร์ใหม่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความตายและการบังเกิดใหม่ ข้อนี้ไม่ใช่สิ่งง่ายที่จะเข้าใจ
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ถ้ามีการตายจริ ง อะไรเล่าที่ตาย? คือตัวของข้าพเจ้าเอง ตัวเองนัน่ แหละที่อวดดีต้ งั ตัวเป็ นอิสระ
จากพระเจ้าและกบฏตัวพระองค์ มันต้องการจะตายหรื อ? มันเกาะชีวติ อยูแ่ น่น มันเตรี ยมพร้อมที่จะไป
กับชีวติ ถึงไหนถึงกัน และมันจะยอมเอออวยกับพระเจ้าทุกอย่างถ้าไม่ทาให้มนั ตาย ข้อนี้แหละเป็ นการ
ยากที่จะบังเกิดใหม่ ข้อนี้เป็ นเหตุผลที่เราไม่ใช้ขอ้ ความว่า “เชื่อในพระเยซูคริ สต์” อย่างง่าย มันเป็ น
ปั ญหาเกี่ยวกับความเป็ นและความตาย ไม่มีทางอื่นใด ไม่มีทางใดที่จะรอดได้เว้นเสี ยแต่วา่ เจ้าตัวเองที่
เป็ นกบฏยอมรับเอาการลงโทษ ประหารตัวเอง ให้ตายไปเสี ยและเต็มใจที่จะตาย นัน่ เป็ นคาตรัส
ประการแรกของพระเจ้าแต่มิใช่คาสุ ดท้าย พระเยซูตายแล้วก็เป็ นขึ้นอีก เราได้รับคาเรี ยกร้องให้วางใจ
ในพระเจ้าผูป้ ระทานชีวิตแก่คนตายและทรงเนรมิตสร้างสิ่ งต่าง ๆ (โรม 4:17) ชีวติ เช่นนี้พระเจ้าเท่านั้น
ที่จะประทานให้ได้ และจะต้องพึ่งอาศัยพระองค์ตลอดไป
นี่เป็ นการปฏิวตั ิอย่างแท้จริ งในชีวติ ของมนุษย์ ในสมัยโบราณมนุษย์เชื่ อว่าโลกเล็ก ๆ ของเรานี้
เป็ นศูนย์กลางของจักรวาล เมื่อตอเปอนิคสั ได้ปรากฏตัวขึ้นก็พดู ว่าความเชื่อเช่นนั้นไม่เป็ นความจริ ง
และว่าโลกหมุนไปส่ วนดวงอาทิตย์อยูค่ งที่ คนในสมัยของเขาไม่ใคร่ จะเชื่อ เพราะมันเป็ นการทาลาย
ล้างแนวทางความคิดเกี่ยวกับจักรวาลของพวกเขาในทานองเดียวกัน
พระกิตติคุณทาลายล้าง
แนวความคิดเกี่ยวกับพวกมนุ ษย์เรา เราคิดว่าวิธีที่จะมีเสรี ภาพก็คือไม่ยอมพึ่งพระเจ้าต่อไป และดูซิวา่
เราทาทุกสิ่ งยุง่ เหยิงไปหมด พระกิตติคุณบอกเราว่าวิธีเดียวที่เราจะมีเสรี ก็คือสละเสรี ภาพของเราเสี ย
แล้วกลับเข้าอยูใ่ นปกครองพระเจ้า
เสรี ภาพใหม่น้ ีแสดงออกหลายทาง
1. ประการแรกมนุษย์ใหม่ในพระคริ สต์เป็ นอิสระจากนิสัยเดิม นี่คือความหมายของการได้รับ
การยกบาป เขาพ้นจากอานาจของเหตุซ่ ึงในอดีตเป็ นผูบ้ งการ การกระทาของเขา เขาอยูใ่ นการเนรมิต
สร้างใหม่ อดีตเป็ นเพียงเครื่ องช่วยเตือน แต่มนั ไม่อาจกักขังหรื อหน่วงเหนี่ยวเขาไว้แต่ประการใด มี
เงื่อนใขประการเดียวที่กาหนดไว้สาหรับการใช้เสรี ภาพนี้ คือผูท้ ี่ได้รับการยกโทษแล้วต้องเต็มใจที่จะ
ยกโทษผูอ้ ื่นด้วย (มาระโก 11:25) ข้อนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจ เมื่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผิดพลาด
ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น ๆ ก็พลอยผิดพลาดไปด้วย เมื่อเรากลับมีความสัมพันธ์อนั ถูกต้องกับ
พระเจ้า เราก็ตอ้ งการจะมีความสัมพันธ์อนั ถูกต้องกับผูอ้ ื่นด้วย ถ้าเราทาผิดต่อเขา เราก็ตอ้ งการให้เขายก
โทษ ถ้าเขาทาผิดต่อเขา เราก็ตอ้ งการให้เขายกโทษ ถ้าเขาทาผิดต่อเรา เราจะต้องนาเขามาสู่
ความสัมพันธ์ในความรักกับเรา
2. มนุษย์ใหม่มีเสรี ภาพที่จะทาการซึ่ งแต่ก่อนไม่สามารถทาได้ เขาจะได้รับฤทธานุภาพใหม่ซ่ ึ ง
ทาให้เกิดการกระตุน้ เตือนและมีกาลังเสริ มสร้างใหม่
เขาไม่อาจมีคาอธิ บายประสบการณ์ใหม่น้ ีได้
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นอกจาก จะใช้ถอ้ ยคาของท่านเปาโลที่เคยใช้มาก่อนแล้ว “แต่พระคริ สต์ต่างหากทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ น
ข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)
3. มนุษย์ไม่ตอ้ งพึ่งอาศัยความเห็นดี เห็นชอบของผูอ้ ื่น เขามีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้า
รับคาสัง่ จากพระเจ้าโดยตรง และเขาจะต้องรับฟังการวินิจฉัยชี้ขาดของพระเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้น ความกลัว
มนุษย์เป็ นศัตรู ตวั ร้ายของเสรี ภาพที่แท้จริ ง ถ้าไม่กาจัดความกลัวไปเสี ย เราจะไม่มีเสรี ภาพแท้เลย
4. ตามแบบอย่างของพระเยซูคริ สต์ เสรี ภาพก็คือแสดงออกในรู ปเป็ นผูร้ ับใช้ตามหลักการคริ ส
เตียนมิใช่เป็ นนายผูใ้ ดและเป็ นผูร้ ับใช้ของทุกคน แม้จะปรากฏว่าคริ สเตียนดารงตาแหน่งสู ง หน้าที่ของ
เขาก็คือเป็ นผูป้ รนนิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่น
5. มนุษย์ใหม่ถา้ ได้รับบทเรี ยนเช่นนี้ แล้ว เขาจะไม่มีความทะเยอทะยานเป็ นส่ วนตัว คนสันดาน
เดิมอยากจะขึ้นไปสู่ ตาแหน่งสู ง และอยากจะให้ทุกสิ่ งอยูใ่ ต้อานาจตนมนุษย์ใหม่ไม่ตอ้ งการอะไรเป็ น
ส่ วนตัวนอกจากเสรี ภาพที่จะรับใช้ผอู ้ ื่น
6. มนุษย์ใหม่จะไม่ถือผูใ้ ดว่าเป็ นเดนสังคมหรื อผูถ้ ูกทอดทิ้ง เขาจะดาเนินชี วติ ด้วยใจโสมนัส
ยินดีวา่ พระเจ้าได้ทรงต้อนรับเขาแล้วในพระเยซูคริ สต์ ตัวเขาเองมิได้ถูกทอดทิ้ง เพราะฉะนั้นเขาไม่มี
สิ ทธิ์ ที่จะทอดทิง้ ผูห้ นึ่งผูใ้ ด เราไม่อาจกล่าวได้วา่ พวกคริ สเตียน ดาเนินชี วติ ตาม หลักนี้เสมอแม้จะมี
กล่าวไว้ชดั แจ้งในหลักข้อเชื่ อ กระนั้นก็ตาม ความจริ งปรากฏว่าคริ สเตียนได้ทาการช่วยเหลือคนป่ วย
โรคเรื้ อนคนวิกลจริ ตและคนป่ วยอื่น ๆ ที่สังคมมักจะกีดกันยิง่ กว่าคนถือศาสนาอื่น ๆ
7. มนุษย์ใหม่ได้รับการเร้าใจอยูต่ ลอดเวลาที่อยากจะให้คนอื่น ๆ ได้พบความรู ้สึกที่เขาได้พบ
มาแล้ว เขาจะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น ๆ เป็ นอันขาด เขาจะมีความเสี ยใจมากถ้าคนอื่น ๆ พอใจที่จะ
ดาเนินชี วติ เทียมตลอดไปและไม่ได้ลิ้มรสชีวติ แท้อนั รุ่ งเรื อง สุ กใสซึ่ งเขามีสิทธิ์ ที่จะพบได้ การเป็ น
พยานให้ผฟู ้ ังไม่ใช่งานพิเศษในชีวติ คริ สเตียน ที่ใดไม่มีการแสดงพยาน ที่น้ นั ยังไม่มีชีวติ แท้จริ ง การ
ออกไปประกาศพระกิตติคุณมิใช่งานพิเศษของคริ สตจักร แต่มนั เป็ นชีวติ ของคริ สตจักรทีเดียว
อดีตมักจะกีดกันสิ่ งใหม่ ๆ ข้อนี้เป็ นหลักซึ่ งมีปรากฏตลอดมา ในประวัติศาสตร์ มนุ ษย์ไม่ใคร่
ยินดีรับเอาแนวความคิดใหม่ ๆ ไม่มีใครต้อนรับศาสดาพยากรณ์นอกจากสาวกจานวนเล็กน้อย มีผู ้
เกลียดชังและทาลายพระเยซูคริ สต์
พระองค์เตือนสาวกว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นกับพระองค์จะเกิดขึ้นแก่พวก
สาวกด้วย (ยอห์น 15:18,16,2) ข้อนี้เหลือที่จะทนทานได้ พวกคริ สเตียนไม่มีความประสงค์อย่างอื่น
นอกจากการทาความดีต่อผูอ้ ื่น ทาไมคนอื่นจึงรังเกียจและทาร้ายพวกคริ สเตียน? เราตอบได้แต่เพียงว่า
โลกแบบเก่าได้ถูกสร้างมาเช่นนั้น ชีวิตใหม่ที่คริ สเตียนพยายามจะดาเนินเป็ นเครื่ องประนามและท้าทาย
พวกที่ปรารถนาจะดาเนิ นชีวิตให้แตกต่างออกไป เขาจึงไม่ตอ้ นรับทั้งตัวบุคคลที่เป็ นคริ สเตียนและคา
สอนของคริ สเตียน
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ดังนั้น ชีวิตใหม่จึงเป็ นชีวติ ที่ผสมทั้งความโสมนัสยินดีและความทุกข์ ตราบใดที่ยงั มีโลกอยู่
เราจะหาความสุ ขได้โดยวิธีน้ ี เท่านั้น พระเยซูได้มอบพยานเกี่ยวกับการนี้ไว้ คือพิธีศีลมหาสนิท นี่เป็ น
โอกาสที่จะมีความโสมนัสยินดี เพราะผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์จะพบกับพระเยซูในพิธีศีลมหาสนิทเขามารับ
ศีลมหาสนิท เพื่ออะไร? เขามาพบกับพระองค์ผเู ้ ต็มใจยอมตายเพื่อเขา เขาไม่มีสิทธิ์ ที่จะเข้ามานอกจาก
เต็มใจที่จะตายเพื่อพระองค์ ในสมัยยุง่ ยากของกรุ งโรมครั้งโบราณ นักต่อสู ้ดว้ ยดาบมักจะร้องต้อนรับ
จักรพรรดิ “ผูท้ ี่พร้อมที่จะตายขอทาความเคารพท่าน” ควรใช้คาขวัญนี้สาหรับชี วติ ใหม่ในพระคริ สต์
ด้วย แต่มีขอ้ แตกต่างกันออกไป คริ สเตียนรู ้วา่ ความตายและการเป็ นขึ้นจากตายแยกกันไม่ได้ เขาจะต้อง
เผชิญกับสองสิ่ งนี้ ในเมื่อเข้าเฝ้ าพระคริ สต์และเขารู ้วา่ ความตายไม่ใช่ที่สิ้นสุ ดของผูท้ ี่มีสิทธิ์ ร่วมกับ
ความตายและการเป็ นขึ้นจากความตายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา
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บทที่ 4 สามัคคีธรรมแผนใหม่
ในบทก่อน ส่ วนมากเราได้กล่าวถึงเอกชนแต่ละคนและวิธีที่เขาจะพบพระเจ้าและสู่ ชีวติ ใหม่
ในบทนั้นจะพูดในทางอื่นก็ไม่ได้ มีสิ่งบางประการที่เราจะต้องทาสาหรับตัวเราเอง และไม่มีใครทา
แทนเราได้หรื อช่วย-เราทาก็ไม่ได้จริ งอยูท่ ี่วา่ ไม่มีใครเป็ นตัวของตัวคนเดียว เราต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น
หลายอย่าง ผูอ้ ่านส่ วนมากได้เกิดมาในครอบครัวคริ สเตียน ก่อนที่เขาจะรู ้ความบิดามารดาได้นาตัวเขา
มายังโบสถ์เพื่อรับบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์หรื อไม่ก็ถวายตัวให้แก่พระองค์ เขาได้เรี ยนรู ้เรื่ องพระ
คริ สต์มาตั้งแต่เยาว์วยั เหล่านี้ ถือว่าเป็ นสิ ทธิ์ อนั ใหญ่หลวง แต่มนั ไม่เปลี่ยนแปลงความจริ งที่วา่ ต่อไปไม่
เร็ วก็ชา้ พวกเราทุกคนจะต้องตัดสิ นเอาเอง เราจะรับเอาหรื อปฏิเสธพระเจ้าในเรื่ องนี้ ข้าพเจ้าต้อง
รับผิดชอบต่อตัวเอง และไม่มีใครจะรับผิดชอบแทนข้าพเจ้า
ถ้าข้าพเจ้ารับเอาพระเจ้าด้วยความสมัครใจของตนเอง
ข้าพเจ้าก็เข้าสู่ ความสัมพันธ์ใหม่กบั
พระองค์ และการนี้หมายความอีกด้วยว่าข้าพเจ้าได้เข้าสู่ ความสัมพันธ์ใหม่กบั คนอื่นจานวนมาก คือ
บรรดาบุตรทั้งหลายของพระเจ้า คือทั้งผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยู่ และบรรดาผูท้ ี่ล่วงลับไปสู่ โลกแห่งความสว่าง
เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าอยูส่ ่ วนหนึ่งที่เราไม่ควรจะดาเนินชีวิตแต่ลาพัง
แต่ตอ้ งร่ วม
สามัคคีธรรมกับผูอ้ ื่น
พระประสงค์ขอ้ นี้ยอ้ นหลังไปสมัยเริ่ มแรกในบทต้น ๆ ของหนังสื อปฐมกาลซึ่ งเราใช้เป็ นบท
นาสาหรับความเข้าใจตัวเราเองและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเรา ข้อความที่เกี่ยวกับมนุษย์มีวา่
“ซึ่ งมนุษย์น้ นั จะอยูค่ นเดียวก็ไม่เหมาะ” (ปฐมกาล2:18) ฉะนั้นพระเจ้าจึงประทานเพื่อนร่ วมชีวติ ให้แก่
มนุษย์คนแรก เพื่อให้ชีวิตเข้าเต็มบริ บูรณ์มนุษย์ดาเนินชีวิตลาพังไม่เป็ นมนุษย์บริ บูรณ์ พระเจ้าประทาน
การสมรสและครอบครัว เพื่อเป็ นวิธีที่เราจะได้เรี ยนรู ้ความหมายของความรัก และความรับผิดชอบต่อ
ผูอ้ ื่นนอกจากตัวเราเอง นี่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรา พวกเราทุกคนต่างก็เป็ นส่ วนอยูใ่ น
สมาคมหลายแห่ง บางทีความบริ บูรณ์ของชีวิตมนุษย์จะมองเห็นได้จากจานวนสมาคมที่เขาสังกัดอยู่
และประโยชน์ที่เขาได้ก่อให้เกิดขึ้นโดยการเป็ นสมาชิกของสมาคมนั้น ๆ สมาคมเหล่านี้บางทีก็ถูกจัด
ให้กบั เราโดยเราไม่ได้เลือกเอา เช่น ในครอบครัวที่เราสังกัดชาติที่เราเกิดเป็ นพลเมือง ส่ วนสมาคมอื่น ๆ
เราเลือกเอาเช่น สโมสร, กลุ่มรวม, สมาคมศิษย์เก่าและอื่น ๆ
ในบทก่อนเราได้กล่าวมาแล้วว่างานที่พระเจ้าได้ทา
โดยทางพระเยซูคริ สต์ก็เพื่อจะให้เกิด
มนุษยชาติใหม่ มนุษยชาติใหม่น้ ีแตกต่างกับมนุษย์เก่าหลายประการ แต่ก็ปฏิบตั ิตามกฎเก่า ๆ หลาย
ประการ มิใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราดาเนินชี วติ แต่ลาพัง เมื่อเราเข้าเป็ นคริ สเตียน เราก็เป็ น
ส่ วนหนึ่งของสมาคม มีถอ้ ยคาที่อธิ บายคาว่าสมาคมในพระคัมภีร์ใหม่ไว้มาก เป็ นประชาชาติ เป็ นคริ ต
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จักรตามภาษากรี กเดิมหมายความว่า “คณะบุคคลของเมืองที่มาประชุมกันเป็ นปกติ” ท่านเปาโลบอกว่า
เราเป็ นเหมือน “ชาวแผ่นดินสวรรค์” อยูใ่ นโลกนี้ (ฟี ลิปปี 3:20) เมืองที่เราเป็ นชาวเมืองนั้นมิได้อยูท่ ี่น้ ี
แต่อยูท่ ี่อื่น เราเป็ นเพียงผ่านเข้ามาอยูใ่ นโลกนี้ชวั่ คราว และเราต้องสนิทสนมกันเป็ นพิเศษ เพราะเราเป็ น
แขกแปลกหน้าในประเทศที่มิใช่ของเรา บางทีก็ใช้คาง่าย ๆ ว่า “ครอบครัว” คือทุกกลุ่มของพวกคริ ส
เตียนที่มานมัสการในโบสถ์เดียวกันควรเป็ นเหมือนครอบครัวใหญ่
สมาคมทุกแห่งแม้จะเล็กเพียงไร ก็ตอ้ งมีขอ้ บังคับแต่พระเยซูบอกพวกสาวกของพระองค์วา่
พระองค์จะให้กฎไว้เพียงข้อเดียว และว่าถ้าสาวกเข้าใจกฎข้อเดียวนี้อย่างถูกต้องแล้ว เขาจะเห็นว่ากฎข้อ
นี้รวมยอดทุกสิ่ งอันจาเป็ นต้องรู ้ไว้ครบถ้วน “คนทั้งปวงจะรู ้ได้วา่ เจ้าเป็ นเหล่าสาวกของเราก็เพราะว่า
เจ้าทั้งหลายรักซึ่ งกันและกัน” (ยอห์น 13:35) ในแผ่นดินของพระคริ สต์คือโลกใหม่ของมนุษย์ไม่มี
บทบัญญัติอื่นใดอีกแล้ว ท่านเปาโลได้อธิ บายความหมายของกฎนี้ไว้วา่ “จงปรนนิบตั ิซ่ ึ งกันและกันโดย
ความรักเถิด” (กาลาเทีย 5:13) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็รับสภาพเป็ นผูป้ รนนิบตั ิพระองค์ได้ตรัสในท่ามกลาง
พวกสาวกว่า พระองค์เป็ นเหมือนผูป้ รนนิบตั ิ นี่เป็ นแบบอย่างที่ทุกคนในแผ่นดินของพระองค์จะต้อง
ถาม
ความรักเป็ นสิ่ งที่มนุษย์เรารู ้จกั มาก่อนการสาแดงพระเจ้าโดยพระคริ สต์ มนุษย์ชายและหญิงที่
ไม่เคยได้ยนิ พระนามพระองค์ก็มีความรักบุตรของตนอยูแ่ ล้ว นี่เป็ นสัญลักษณ์ประการหนึ่งที่บอกเราว่า
แม้มนุษย์จะเป็ นคนบาป พระเจ้าก็ไม่ละทิง้ แต่ความรักนี้ จาจะต้องยกขึ้นสู่ ระดับสู ง ความรักของมนุษย์
มักจะเจือไปด้วยความเห็นแก่ตวั การที่บิดามารดารักบุตรก็เพราะว่าเขารู ้สึกว่าบุตรเป็ นเลือดเนื้อเชื้อไข
ของตน บางทีเรารักคนอื่น ๆ เพราะเห็นแก่สิ่งที่เราหวังจะได้จากเขา แบบนี้ไม่ใช่ความรักในแผ่นดิน
พระคริ สต์
ความจริ งแล้ว เราอาจกล่าวได้วา่ ความรักแบบที่พระเยซูเข้าใจนั้นตรงกันข้ามกับที่มีอยูใ่ นตัวเรา
ซึ่ งพวกเราถือว่าเป็ นความรักของมนุษย์ เรามักจะรักหรื อชอบคนที่มีลกั ษณะสะดุดตาหรื อคนที่รักเรา
ก่อน พวกเรามักจะอยากเป็ นใหญ่เป็ นโต และอยากที่จะข่มคนอื่น ๆ สัญชาตญาณที่รุนแรงที่สุดในตัว
เราต้องการจะมีชีวติ อยู่ แม้การนี้จะเป็ นที่เสี ยหายแก่คนอื่น ๆ ก็ตาม ส่ วนความรักตามที่พระเยซูเข้าใจ
นั้นกาจัดสัญชาตญาณทั้งสามนี้โดยสิ้ นเชิง กล่าวคือต้องแสดงความรักแม้จะไม่ใช่บุคคลที่น่ารัก, และ
ยอมตอบแทนความเกลียดชังด้วยความรัก ไม่ยกตนถือว่าตนดีกว่าผูอ้ ื่น เต็มใจที่จะเป็ นผูร้ ับใช้คนทั้ง
ปวง เต็มใจที่จะพลีชีวติ เพื่อผูอ้ ื่น ถ้าวิธีน้ ี เป็ นวิธีดีที่สุดที่จะรับใช้คนอื่น ๆ พฤติกรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่า
มีอยูใ่ นองค์พระเยซูคริ สต์ท้ งั หมด พระองค์ประกาศว่าความรักแบบนี้ เป็ นบทบัญญัติในแผ่นดินของ
พระองค์
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ถ้าสังคมใหม่น้ ีดาเนินชีวิตตามบทบัญญัติน้ ี อย่างจริ งใจ มันก็ควรจะเป็ นสังคมที่วเิ ศษสุ ดในโลก
ทุกคนจะรักและปรนนิบตั ิซ่ ึ งกันและกัน ในสังคมแบบนี้จะไม่มีใครรู ้สึกว้าเหว่หรื อหวาดกลัวใด ๆ
บรรดากาลังและทรัพย์สินทั้งหมดของทุกคนจะมีไว้เพื่ออานวยประโยชน์ของคนทั้งหลายแต่น่าเสี ยดาย
ที่เรารู ้วา่ คริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ไม่เป็ นดังเช่นกล่าวเลย
คริ สตจักรควรเป็ นสังคมวิเศษของ
มนุษยชาติใหม่ แต่มกั จะเป็ นเหมือนกับสังคมเก่าแห่งความบาปและความตายอันควรจะหลุดพ้นออก
มาแล้ว
ข้อนี้เป็ นปั ญหาสาคัญ เราได้กล่าวมาแล้วตามข้อความในพระคัมภีร์วา่ บรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระ
เยซูได้ออกจากโลกเก่า คือเขาได้ตายต่อโลกเก่า และได้หลุดพ้นจากโลกเก่าแล้ว ทาไมเขายังเป็ นคนบาป
อยูอ่ ีกเล่า และทาไมสันดานของสังคมเก่ายังเกาะเขาอยูแ่ น่นเล่า? คาตอบนี้อยูท่ ี่การพิจารณาถึงการที่
พระเจ้าทรงมาทาการเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็ น 3 ระยะใหญ่ คือระยะเวลาที่มีความบาปและความตายนั้น
ยาวนาน พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกในระยะเวลานี้ทรงรับเอาความชัว่ ร้ายและความทุกข์ท้ งั หมด และ
ทรงยอมตายเพราะความผิดบาปของมนุษย์ เมื่อถึงเวลาสิ้ นสุ ดพระประสงค์ของพระเจ้าจะสาเร็ จบริ บูรณ์
ความบาป, ความตายและความทุกข์ทรมานจะถูกกาจัดไปหมด และเราจะถูกปลดปล่อยออกจากภาระ
ของอดีตโดยสิ้ นเชิง แต่ก็มีระยะเวลาระหว่างกลางดังกล่าวแล้ว คือสังคมเก่าและสังคมใหม่จะอยู่
ร่ วมกัน เนื่ องจากพระเยซูทรงเป็ นขึ้นจากตายแล้วจึงได้เกิดมีสังคมใหม่ข้ ึน เราสังกัดอยูใ่ นสังคมใหม่
โดยความเชื่ อ แต่สังคมเก่าแห่งความชัว่ ร้ายก็ยงั คงดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คง มันเผชิ ญกับเราทุกแง่ทุกมุม และ
เรายังไม่พน้ จากมันทีเดียว ตราบใดที่สองสังคมอยูร่ ่ วมกันก็ยงั มีการขัดกันอยูต่ ราบนั้น ดังเราจะเห็นการ
ขัดกันในชีวติ ของพระเยซู พระองค์พาเอาสังคมใหม่เข้ามาอยูใ่ นสังคมเก่า ๆ มันก็เกลียดพระองค์และได้
ฆ่าพระองค์เสี ย จะเป็ นการแปลกประหลาดบ้างไหม ถ้าเราผูส้ ังกัดอยูใ่ นสังคมใหม่และพยายามที่จะ
ดาเนินชี วติ ตามข้อบังคับของสังคมใหม่ พวกสังคมเก่าก็เกลียดชังเราด้วยเหมือนกัน
ถ้าข้อนี้เป็ นความจริ งมันก็ไม่ใช่คาตอบปัญหาข้องใจของเรา ถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริ สต์อย่าง
จริ งใจและรับบัพติศมาแล้ว ทาไมเราจึงไม่เป็ นคนดีรอบคอบเล่า? เราได้ผา่ นจากความตายไปสู่ ชีวติ
อย่างจริ งจังหรื อ ดูเหมือนว่าความตายส่ วนใหญ่ยงั เกาะอยูร่ อบ ๆ เรา?
พระสัญญาของพระเจ้าเป็ นความจริ ง เราจะต้องเชื่ อมัน่ ว่าเรากาลังดาเนิ นชีวติ อยูใ่ นสังคมใหม่
และเราเป็ นส่ วนหนึ่งของโลกมนุษย์ใหม่จริ ง ๆ แต่เราจาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้วธิ ี ดาเนิ นชีวติ อยูใ่ นสังคม
ใหม่ และเราจะพบว่ามันไม่ง่ายนัก ตราบใดที่เรายังมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ เราจะเรี ยนบทเรี ยนนี้ไม่ได้
ครบถ้วนบริ บูรณ์ เราจะต้องชักตัวอย่างสักสองประการจึงจะเข้าใจข้อความนี้ได้ชดั ชายคนหนึ่งได้ป่วย
มานาน บัดนี้ เขาได้หายป่ วยจากโรคนั้นแล้ว และร่ างกายเป็ นปกติแต่เนื่ องจากเหตุที่นอนป่ วยเสี ยนานจึง
หมดเรี่ ยวหมดแรง เขาจึงพยายามลุกขึ้นยืนและอยากจะเดิน แต่รู้สึกว่าขาของเขามันไม่ทาหน้าที่ มันมัก
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เดินเปะปะไปตามเรื่ อง และมันไม่ไปตามทางที่เขาต้องการ ส่ วนชายอีกผูห้ นึ่งได้เป็ นนักโทษถูกขังอยู่
ในห้องมืดเป็ นเวลานาน วันหนึ่งเขาได้ถูกปลดปล่อยออกโดยฉับพลัน เนื่ องจากเขาไม่ได้เห็นความสว่าง
ของดวงอาทิตย์เป็ นเวลาหลายปี ในตอนแรกตาได้พร่ าไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลย ครั้นต่อมาตาจึงค่อย
ๆ เคยชินต่อแสงสว่างจึงทนต่อความสว่างได้ ในระหว่างที่เขาถูกจาจองเขาไม่จาต้องตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง ผูค้ ุมเป็ นผูต้ ดั สิ นใจแทบทุกอย่างคือเขาต้องทาตามคาสั่งของผูค้ ุมทุกประการ จึงไม่ตอ้ งใช้
ความคิดอะไร บัดนี้เขาได้รับการปลดปล่อยออกมาแล้วเขาจะต้องตัดสิ นใจเองทุกเรื่ อง เขาจะต้อง
วางแผนชีวิตของตนเอง ในขณะนั้นโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เขาจึงรู ้สึกว่าตัวเอง ตามไม่ทนั โลกใน
หลายอย่างเท่าที่ชาวโลกเขากาลังกระทาอยูร่ อบ ๆ ตัวเขา เขาจึงรู ้สึกงวยงงและทาการผิด ๆ พลาด ๆ
หลายประการในขณะที่ตอ้ งการจะปรับตนให้เข้ากับชีวติ ใหม่แห่งเสรี ภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะเมื่อเราเข้าเชื่ อในพระคริ สต์น้ นั มีมากกว่าความเปลี่ยนจาก
ความเจ็บป่ วยไปสู่ สุขภาพ และจากความเป็ นนักโทษไปสู่ ความมีเสรี ภาพน่าแปลกไหมว่าคริ สเตียน
จะต้องใช้เวลานานที่จะเรี ยนรู ้วธิ ี ดาเนินชีวิตใหม่ และเขาจะต้องทาผิดพลาดไม่มีที่สิ้นสุ ดในการพยายาม
ดาเนินชี วติ ใหม่? มีสองประการที่ทาให้การดาเนินชีวิตตามแนวใหม่น้ ียากลาบาก เราจะเข้าใจความ
ยากลาบากเหล่านี้ได้ดี
ถ้าเราพิจารณาถึงคนที่ออกมาจากศาสนาอื่นและต้องการจะเรี ยนรู้วธิ ีดาเนิน
ชีวติ คริ สเตียนนับแต่หลักเบื้องต้น
อุปสรรคประการแรกเกิดจากความเคยชิน เราเคยชินต่อการดาเนินชีวิตแบบหนึ่งมาเสี ยจนเป็ น
นิสัยแล้ว เราทาอะไรต่ออะไรหลายอย่างแทบจะไม่ตอ้ งใช้ความคิดเลย และเมื่อความเคยชินได้ฝังอยู่
นาน ๆ เราก็รู้สึกว่ายากยิง่ ที่จะสลัดมันออกไป เช่นคริ สเตียนใหม่คนหนึ่ง เวลาจะเดินทางกลับบ้านต้อง
เดินทางอ้อมเพื่อจะหลีกเลี่ยงการผ่านใกล้ตน้ ไม้ใหญ่ซ่ ึ งเชื่ อกันว่ามีผดี ุอาศัยอยู่ คริ สเตียนผูน้ ้ ีรู้ดีวา่ ไม่วา่ ผี
ดุชนิดไหนจะมีอยูใ่ นโลกนี้มนั ก็ทาอะไรเขาไม่ได้ แต่กระนั้นก็ตามเขารู ้สึกว่าเท้าของเขามันพาเขาเดิน
ทางอ้อมโดยลาพัง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าความกลัวเก่าแก่ในเรื่ องปี ศาจยังฝังลึกอยูใ่ นจิตใจของเขาก็ได้
ชีวติ ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยความเชื่อแต่มนั ต้องกินเวลานานที่จะเจริ ญขึ้นจากการเป็ นทารกไปสู่ ความ
เป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์
อุปสรรคอีกประการหนึ่ง เกิดขึ้นจากคนนอกศาสนาคริ สเตียนคนที่กล่าวข้างต้นได้เลิกการนับ
ถือผีปีศาจหมดแล้วแต่พอได้ยนิ เสี ยงดนตรี จากพิธีการของศาสนาอื่น ร่ างกายและจิตใจก็พลอยตื่นเต้น
ไปด้วย เขารู้ดีวา่ มันไม่มีความหมายอะไรแก่เขา แต่ความรู ้สึกเก่า ๆ มันดึงเขากลับมาอย่างแรงโดยไม่
รู ้สึกตัว ถ้าเขาไม่ระวังตัวให้ดี วันหนึ่งความรู ้สึกเก่ามันจะดึงเขาแรงขึ้น แล้วเขาจะต้องไปที่สถานที่บูชา
ที่เก่านั้นเพื่อ “มองดู” แต่เมื่อเขาไปถึงจริ ง ๆ เข้าเขาจะเห็นเขาต้องทามากกว่ามองดูเสี ยอีก จริ งอยูค่ ริ ส
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เตียนไม่ควรทาดังเช่นว่านี้ แต่สังคมเก่ามันอยูใ่ กล้ตวั เขา มันดึงเขาอยูเ่ สมอ และภายในใจเรามักจะ
ตอบสนองการดึงนี้เสมอแม้จะเป็ นคริ สเตียนแล้วก็ตาม
เราจะเห็นได้ชดั คนที่เข้าเชื่อใหม่ แต่ตามหลักการแล้ว ชีวิตของคริ สเตียนทุกคนเหมือนกัน เขา
จะต้องดาเนินชี วติ ในท่ามกลางบุคคลที่ไม่เคยได้รับหลักการดาเนินชีวิตแบบใหม่ เช่นที่เขาไดัรับมาแล้ว
คนเหล่านั้นจะบอกคริ สเตียนว่าสิ่ งสาคัญในชีวติ ก็คือแสวงหาอานาจ, หาเงินให้มาก ๆ , หาความสาราญ
ทางโลกให้มาก เราจะต้องพยายามดาเนินชีวติ ตามมาตราฐานที่แตกต่างออกไปอยูต่ ลอดเวลา และ
หลักเกณฑ์ฝ่ายโลกไม่ใช่สาหรับเรา
ถ้าข้อนี้เป็ นความจริ งสาหรับเอกชนแต่ละคน มันก็เป็ นความจริ งแก่สังคมคริ สตจักรเท่า ๆ กัน
คณะบุคคลจะไม่ประพฤติดีไปกว่าเอกชนที่ประกอบกันเข้าเป็ นคณะ
ตามที่เราเห็นมาแล้ว
คริ สตจักรประกอบด้วยบุคคลชนิดต่าง ๆ ผสมกัน บางคนได้มาเข้าเป็ นสมาชิกโดยบังเอิญ เพราะบิดา
มารดาได้เป็ นคริ สเตียนอยูแ่ ล้ว แต่ตนมิได้เลือกเข้าเป็ นสมาชิกโดยลาพังตน บางคนก็เริ่ มต้นเป็ นสมาชิก
ดี แล้วต่อมาก็เบื่อหน่ายในการที่จะพยายามจะติดตามพระคริ สต์ต่อไป บางคนก็คงเป็ นสมาชิกอยูใ่ น
คริ สตจักร แต่แยกชีวติ ความเชื่อและชีวติ ประจาวันออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ชีวติ หนึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนต่อชี วติ อื่น ดังนั้น เมื่อคนภายนอกมองดูสังคมคริ สตจักรเขาก็ไม่เห็นว่าจะแตกต่าง
กับสังคมอื่น ๆ ที่เขารู ้จกั แต่ประการใด และเขาก็ประหลาดใจที่วา่ คาว่า “การบังเกิดใหม่” และ “ชาติ
มนุษย์ใหม่” มันจะมีความหมายแค่ไหนกันแน่
เรื่ องมิใช่ยตุ ิลงแค่น้ นั แม้ผทู ้ ี่พยายามติดตามพระคริ สต์จริ ง ๆ ก็เห็นว่าไม่อาจที่จะติดตามได้ง่าย
นัก ดังนั้นนิสัยชัว่ เก่าแก่มกั ติดตามพวกเราเข้าไปในสังคมที่ดีที่สุดและรอบคอบที่สุดในพวกคริ สเตียน
เสมอ เราจะเห็นว่าความอยากลึกซึ้ งประการหนึ่งก็คืออยากเป็ นใหญ่เป็ นโต เรื่ องนี้ แม้ในวงการคริ ส
เตียนก็เกิดมีข้ ึน เช่น ชายผูห้ นึ่งต้องการจะได้รับเลือก เพื่อดารงตาแหน่งสู งซึ่ งจาเป็ นต้องมีในวง
คริ สตจักร เขามีความตั้งใจที่จะดารงตาแหน่งนี้ แต่มิได้รับเลือก เขาก็เป็ นเดือดร้อนเป็ นแค้น และคนที่มี
ใจเดือดดาลก็รักเพื่อนบ้านเท่ากับตัวเองไม่ได้ หรื อถ้าชายผูน้ ้ ีได้รับเลือก คนอื่นที่ตอ้ งการจะเอาตาแหน่ง
นี้ก็อิจฉาตาร้อน และคนที่มีใจอิจฉาริ ษยาก็จะรักเพื่อนร่ วมงานไม่ได้
คริ สตจักรต้องอยูท่ ่ามกลางชาวโลก แม้จะพยายามสักเพียงไร ก็แยกตัวให้พน้ จากความบาป
ของโลกไม่ได้โดยเด็ดขาด คนงานจานวนมากยังได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่เขาควรจะได้ดว้ ยความสุ จริ ต
ยุติธรรม ข้าพเจ้าจะรู ้ได้อย่างไรเล่าว่าเครื่ องนุ่งห่มที่ขา้ พเจ้ากาลังสวมอยูน่ ้ ีจะมิได้ตดั หรื อทาโดยลูกจ้าง
ที่ถูกกดขี่และได้รับค่าจ้างต่า ประเทศชาติเข้าสู่ สงคราม สงครามก็เป็ นผลของความบาป แม้เราจะไม่อาจ
เจาะจงได้วา่ ความบาปของผูใ้ ดก่อให้เกิดสงคราม คริ สตจักรไม่ตอ้ งการสงคราม แต่แน่ใจหรื อว่า
คริ สตจักรไม่ได้มีส่วนเล็กน้อยในการก่อให้เกิดสงครามขึ้น คริ สตจักรไม่เคยมีความเห็นแก่ตวั เลยหรื อ?
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คาพยานของคริ สตจักรที่มุ่งหมายสันติภาพแสดงออกมาแจ้งชัดและกล้าหาญจริ ง ๆ หรื อ? พวกเรามักจะ
เอออวยกับโลกง่าย ๆ และเข้ามีส่วนในความบาปของโลกเสมอ
เป็ นการถูกต้องหรื อที่กล่าวว่ามนุษยชาติใหม่น้ ีหรื อคริ สตจักรเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ? แน่นอน แต่เรา
จะต้องเข้าใจความหมายของคานี้ในพระคัมภีร์
ในประการแรกหมายความว่า “แยกไว้เฉพาะ” ตามความหมายนี้ก็ถือว่าคริ สตจักรบริ สุทธิ์ พระ
เจ้าเลือกเอาไว้เป็ นของพระองค์
แยกออกจากชายโลกและประทับเครื่ องหมายไว้ตามความหมายนี้
คริ สตจักรที่เราเป็ นสมาชิกได้ถูกทาให้เป็ นบริ สุทธิ์ เป็ นครั้งสุ ดท้ายครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งพระเจ้าและพวก
เราจะต้องไม่เลิกล้มเป็ นอันขาด
เรากาลังมุ่งหวังรอคอยโอกาสที่การต่อสู ้น้ ีจะยุติลง และเราจะได้เป็ นอิสระเพื่อปรนนิบตั ิพระ
เจ้าแต่อย่างเดียวเพื่อสละทรัพย์สินที่มีและความสามารถทั้งหมดเข้าในพระราชกิจของพระองค์
ในระหว่างรอคอย เรากาลังเป็ นคริ สตจักรที่เรี ยนรู ้เรื่ องความบริ สุทธิ์ คือทาตัวให้เป็ นคริ สเตียน
แท้ ๆ ตามที่พระเจ้าทรงเรี ยนและประทานความสามารถ ดังที่ท่านเปาโลได้กล่าวว่า เรากาลังถูกชุบ ให้
เป็ นคนใหม่ตามแบบฉายาของพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเนรมิตสร้างเราคือพระเยซูคริ สต์ (โคโลสี 3:10) การนี้
จะต้องใช้เวลานาน และการดาเนินเช่นนี้จะยังไม่สาเร็ จในชีวติ นี้
นี่เป็ นเหตุผลที่วา่ คริ สตจักรคือองค์การนมัสการพระเจ้าของพวกชายหญิง ในบทที่หนึ่งเราได้
ตั้งข้อสังเกตว่ามนุษย์มีความแตกต่างกับสัตว์ประการหนึ่งคือสามารถอธิ ษฐานได้ ส่ วนสัตว์น้ นั เราทราบ
ว่าอธิ ษฐานไม่เป็ น ข้อนี้ทาให้เราเป็ นมนุษย์แท้ เป็ นมนุษย์แท้ข้ ึนเท่าไรก็ยงิ่ เป็ นเหมือนพระคริ สต์ยงิ่ ขึ้น
เท่านั้น เราก็ยงิ่ จะอยากอธิ ษฐานและนมัสการพระเจ้ายิง่ ขึ้น การนมัสการไม่ใช่แต่เพียงท่องคาอธิ ษฐาน
บางบทให้ข้ ึนใจและฟังคาเทศน์เท่านั้น การนมัสการจะต้องประกอบด้วยหลักสาคัญ 3 ประการ
1.ในเบื้องต้น มนุษย์จะต้องพยายามเข้าคืนดีกบั พระเจ้าโดยอาศัยความช่วยเหลือของพระองค์
คือจะต้องพึ่งอาศัยเชื่อฟังคาและขอบคุณพระเจ้าโดยเต็มภาคภูมิ เมื่อพระคริ สต์นาเรามาเข้าสัมพันธ์คืนดี
กับพระเจ้า แล้วเราจะต้องไม่หนีกลับไปอีก พวกเรามักจะหลงหนีไปบ่อย ๆ เพราะฉะนั้น เราจะต้อง
กลับคืนเข้าหาพระเจ้าด้วยการกลับใจ และขอให้ทรงยกโทษ คริ สตจักรจึงได้ชื่อว่าเป็ นองค์การกลับใจ
ของชายและหญิง
2. ประการที่สอง การนมัสการคือการหาเวลาเพ่งดูพระเยซูคริ สต์ท้ งั เมื่อยังทรงมีชีวติ อยูใ่ นโลก
นี้ และขณะนี้ทรงประทับอยูใ่ นรังสี ความยิง่ ใหญ่ พระองค์มิได้ออกกาลังจาระไนรายละเอียดว่าเรา
จะต้องประพฤติตนอย่างไรบ้าง แต่พระองค์ทรงวางแบบอย่างว่าจะต้องดาเนินชีวิตด้วยความรักความ
เมตตา เมื่อเราเพ่งพระองค์ เรามิได้เดินตามอุดมการอันเคลือบคลุม แต่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้
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เหมือนพระองค์ (2 โคริ นธ์ 3:18) นี่เป็ นเหตุผลที่ศีลมหาสนิทเป็ นพิธีสาคัญของการนมัสการพระคริ สต์
ในพิธีน้ ีเราได้เข้ามาเฝ้ าพระคริ สต์และรับเอาพระองค์เข้าไว้ในชีวติ ของเรา
3. ประการที่สาม เราเปิ ดจิตใจให้พระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ตรัสสิ่ งที่จาเป็ นแก่เรา และทรง
เปลี่ยนนิสัยสันดานที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ นี่เป็ นงานของวิญญาณบริ สุทธิ์ คือพระวิญญาณผูท้ รง
สร้าง
กระบวนการที่จะให้กลายเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ น้ นั ไม่สาเร็ จในโลกนี้
เราจะหวังอะไรในผลงานที่พระเจ้าทาในตัวเราและความพยายามที่เราจงรักภักดีต่อพระองค์?
เราหวังอยูว่ า่ ในเวลาต่อไปอย่างน้อยที่สุด เราก็จะเป็ นดังที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็ น เพื่อว่า
อย่างน้อยที่สุดเราก็มีสัญลักษณ์ของมนุษย์ใหม่อยูใ่ นสันดานบ้าง
คาว่า “บริ สุทธิชน” ใช้ในความหมายอย่างส่ วนมากไม่ใคร่ จะถูกต้อง บางคนคิดว่าบริ สุทธิ ชน
คือคนที่ไม่มีความรู ้สึกในการยัว่ ยวน ข้อนี้ไม่เป็ นความจริ งเลย คนดีที่สุดในโลกอาจตกลงไปในการ
ทดลองให้รู้สึกภูมิใจในตัวของตัวเองได้ง่าย เพราะว่าเขาเป็ นคนดีวิเศษ และนัน่ จะเป็ นทางทาลายความดี
ของเขาให้หมดไป บางคนก็คิดว่าบริ สุทธิ ชนนั้นไต่ข้ ึนไปสู งถึงจุดที่ไม่อาจทาบาปต่อไป ถ้าเราอ่านเรื่ อง
ของประวัติของคนที่ดีจริ ง ๆ จะเห็นว่าไม่มีความคิดในทานองนี้ เลย คริ สเตียนที่ดีที่สุดบอกแก่เราว่าชีวติ
เป็ นการต่อสู ้กบั ความชัว่ ในจิตใจจนถึงตาย บางทีความบาปซึ่ งคนดีเหล่านี้ถือว่าเป็ นความบาปร้ายแรง
เราอาจเห็นว่าเป็ นบาปเรื่ องเล็กก็ได้ ทั้งนี้ยอ่ มเป็ นเครื่ องเตือนใจว่า เราจะไม่เป็ นคนดีรอบคอบและไม่
ควรใช้คาว่าบริ สุทธิ ชน บางคนก็คิดว่าบริ สุทธิ ชน คือคนที่ทาการอัศจรรย์ได้ บางทีก็ถูกต้อง ถ้าเป็ น
เช่นนั้นจริ ง เก้าสิ บเก้าในร้อยของการอัศจรรย์ที่บริ สุทธิชนทาขึ้นเป็ นสิ่ งที่ไม่มีใครเห็น และไม่มีใครรู ้
นอกจากพระเจ้า คือเป็ นการอัศจรรย์ที่บงั เกิดขึ้นจากคาอธิ ษฐานและอิทธิ พลของบรรดาผูท้ ี่ดาเนินชีวิต
ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกวันนัน่ เอง
ความหมายของคาว่า “บริ สุทธิชน” ในทรรศนะคริ สเตียนนั้นเข้าใจง่าย บริ สุทธิ ชนก็คือคนที่ทา
ให้ท่านคิดถึงพระเยซูคริ สต์ หนังสื อเล่มหนึ่งในชุดนี้บรรยายถึงชีวติ และคาพยานของคริ สเตียนชาว
อินเดียผูห้ นึ่งชื่ อสาธุ ซนั ศาซิ ง ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยนิ สตรี พดู มากคนหนึ่งกล่าวว่า “สาธุ ซนั คาซิงเป็ นคน
วิเศษแท้ เขาเหมือนพระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ” ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่า สาธุ ซ่ ึ งเป็ นคนถ่อมใจจริ งจะพอใจกับคาพูด
พรรณนาตัวเขาแบบนี้ เลย เขารู ้ตวั ดีวา่ เขายังแตกต่างกับองค์พระผูช้ ่วยให้รอดมากนัก แต่เรารู ้วา่ สตรี ผู ้
นั้นมีความหมายอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามเราขอขอบคุณพระเจ้าที่ชายหญิงเหล่านี้ได้แสดงให้เราเห็น
ชัดเจนว่าการที่จะทาตัวให้เหมือนพระคริ สต์น้ นั จะต้องประพฤติตน และแสดงตนอย่างไรพวกเราทุก
คนต่างก็มีความหวังว่าถ้าเราจงรักภักดีและจริ งใจต่อสิ่ งที่เรารู ้แล้ว ความจริ งเช่นนี้ ก็จะเกิดขึ้นแก่เรา
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เหมือนกัน ในชีวิตนี้เราจะยังไม่เป็ นคนดีรอบคอบ แต่เราก็อาจแสดงลักษณะบางประการของพระคริ สต์
ให้โลกเห็นได้บา้ ง
คริ สตจักรจะไม่ดีรอบคอบ ไม่วา่ จะเป็ นคริ สตจักรส่ วนรวมทัว่ โลกหรื อคริ สตจักรประจาตาบล
ที่เรานมัสการอยู่ แต่ถา้ ทุกกลุ่มดังกล่าวทางานกันอย่างจริ งจังก็สามารถที่จะแสดงสัญลักษณ์มนุษยชาติ
ใหม่แห่งโลกใหม่บางประการให้เห็นได้ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยเขียนจดหมายถึงเพื่อนโดยใช้ขอ้ ความ
เริ่ มต้นด้วยประโยคว่า “เขียนมาจากสถานที่ ๆ สมาชิกรักซึ่ งกันและกันอย่างจริ งใจ” เพื่อเชิญให้เพื่อนผู้
นี้มาแสดงปาฐกถาชุดสาคัญเรื่ องการทาให้คืนดีกนั โดยพระคริ สต์ เขาได้เริ่ มต้นปาฐกถาโดยกล่าวว่าทุก
อย่างที่เขาจะพูดต่อไปนี้ รวมอยูใ่ นข้อความประโยคต้นของจดหมายข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
จากสถานที่ซ่ ึงชายและหญิงหลายชาติ
ซึ่ งจานวนหนึ่งมิได้เป็ นคริ สเตียนด้วยซ้ ารู ้สึกว่าเขาทั้งหลาย
ผูกพันเข้าด้วยกันกับความรักของพระคริ สต์อย่างมากนี่เป็ นความรู ้สึกที่ทุกคนมีอยูใ่ นใจแม้จะมิสามารถ
อธิบายหรื อนิยามออกมาอย่างง่าย ๆ ก็ตาม
ในโลกอันยุง่ ยากและคับแค้นของเรานี้ไม่มีความรักมากนัก เมื่อมนุษย์ได้พบความรักแบบคริ ส
เตียนเข้า เขาก็รู้วา่ โลกใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ประสบการณ์แบบนี้เตือนใจเขาได้ดีกว่าเทศนาสักร้อยครั้งพัน
ครั้งเสี ยอีกว่าพระกิตติคุณนั้นเป็ นความจริ ง และพระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยความมุ่งหมายของการสร้างโลก
ไว้แล้วในพระเยซู ความมุ่งหมายนั้นก็คือการแสดงความรักของพระเจ้าให้มนุษย์เห็น
แต่ความรักมักจะไหลออกไปห่างไกลจากตัวของมันเอง
ในบทนี้เราบรรยายถึงเรื่ องความ
สามัคคีธรรมระหว่างพวกคริ สเตียนด้วยกันเอง
และถึงการที่เขาจะปฏิบตั ิต่อกันและกันด้วยความ
อนุเคราะห์ของพระเจ้า แต่ถา้ คริ สตจักรสนใจแต่ตวั เองประการเดียวมันก็ไม่ใช่คริ สตจักรของพระเยซู
คริ สต์ พระคัมภีร์มีเรื่ องราวบันทึกไว้วา่ พระองค์ตายเพื่อคนบาป คริ สตจักรจะต้องมีความสามัคคีธรรม
อันอบอุ่นและจริ งใจในตัวเอง เพราะในสามัคคีธรรมแบบนั้นเราจึงเติบโตขึ้นเป็ นมนุษย์แท้ แต่
คริ สตจักรจะต้องตายแน่ถา้ คริ สตจักรรักษาสามัคคีธรรมไว้แต่เฉพาะตัวเอง
ประการแรกคริ สตจักร
ตั้งขึ้นก็เพื่อประโยชน์ของคนที่ยงั มิได้เข้ามาร่ วมสามัคคีธรรมด้วย ในบทต่อไปเราจะได้พิจารณาถึง
วิธีการที่คริ สตจักร ซึ่งติดตามพระองค์ผทู้ รงรับสภาพเป็ นคนใช้, ทาตัวเองให้เป็ นผูร้ ับใช้แก่มวลมนุษย์
ทัว่ ไปด้วย

34

บทที่ 5 มนุษย์ ในสั งคม
เท่าที่แล้วมาเราได้พิจารณาถึงชีวติ ของมนุษย์ในคริ สตจักร แต่มนุษย์จะอยูเ่ พียงในคริ สตจักร
ไม่ได้ เราจะเห็นว่ามนุษย์เป็ นสมาชิกในหลายกลุ่มและหลายสมาคม ซึ่ งมิได้จดั ตั้งตามหลักการเหมือน
คริ สตจักร สมาคมฝ่ ายโลกเหล่านี้มีอยูร่ อบตัวเรา คริ สเตียนมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับฝ่ ายโลก? เขามี
ความสัมพันธ์อย่างไรบ้างกับฝ่ ายโลก?
เราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์กล่าวถึง “โลก” ไว้สองประการ และข้อความเหล่านี้ขดั แย้งกันอย่าง
มาก เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลก ในตอนแรกพระองค์ก็ทรงเห็นว่าทุกอย่างเรี ยบร้อยดี (ปฐมกาล
1:31) ในพระคัมภีร์ใหม่มีขอ้ ความว่า พระเจ้าทรงรักโลก (ยอห์น 3:16) แต่เราก็ได้รับคาเตือนอย่าง
สาคัญว่า “การเป็ นมิตรกับโลกก็เป็ นศัตรู กบั พระเจ้า” (ยากอบ 4:4)
เราได้รับคาสอนว่า สิ่ งที่อยูใ่ นโลก “คือความใคร่ ของเนื้อหนัง และความใคร่ ของตา และการ
อวดอ้างถือตัว” เพราะฉะนั้นเราต้องไม่รักโลกหรื อสิ่ งของในโลก (1ยอห์น 2:15-16) เราจะเข้าใจการ
ขัดแย้งนี้ได้อย่างไร?
ในเบื้องแรกเราจะต้องไม่ทาผิดพลาด โดยถือว่าโลกนี้ เป็ นอย่างเกี่ยวกับร่ างกายและคิดว่าโลก
เป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายเพราะว่ามันเป็ นรู ปธรรมและวัตถุ นั้นเป็ นความเข้าใจผิดของคริ สเตียนที่นอกรี ต เช่นพวก
นอสติคส์ เขาสอนว่าวัตถุเป็ นความชัว่ ร้ายในตัวเอง และถือว่าร่ างกายเป็ นเหมือนเรื อนจาชัว่ ร้ายที่เอา
วิญญาณมากักขังไว้เป็ นเชลย พระเจ้าทรงสร้างร่ างกาย ทรงสร้างไว้ให้เป็ นของดี แต่อาจจะเอาไปใช้
ในทางชัว่ แต่ร่างกายก็อาจใช้เป็ นที่ประทับของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าในทางที่ดี
ได้ (1 โคริ นธ์ 6:19-20)
โลกที่พระคัมภีร์ประนามก็คือโลกที่มนุษย์ลืมพระเจ้า
เรื่ องหอบาเบลในหนังสื อปฐมกาล
(11:1-9) อธิบายความหมายให้เราทราบอย่างย่อ ๆ มนุษย์ตอ้ งการจะมีที่อยูอ่ าศัยถาวรเขาต้องการเป็ น
ใหญ่เป็ นโต และหาชื่อเสี ยง เขาลืมไปว่าเขาต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้า ดังนั้นเขาจึงกลายเป็ นคนสร้างรู ปไว้
เคารพ รู ปเคารพที่มองไม่เห็นได้ดว้ ยตา มีอนั ตรายยิง่ กว่ารู ปเคารพที่มองเห็นด้วยตา รู ปเคารพแห่งโลก
นี้ก็คืออานาจราชศักดิ์, ความมัง่ คัง่ , ชื่อเสี ยงกิตติศพั ท์และเสถียรภาพ พระเจ้าไม่ทรงสนใจในสิ่ งเหล่านี้
ตราบใดที่มนุษย์จดั ตั้งตัวเองขึ้นโดยเอาสิ่ งเหล่านี้ เป็ นหลัก ก็เท่ากับเขาตั้งตัวเองขึ้นเป็ นปรปั กษ์กบั พระ
เจ้า ทั้งนี้มิใช่หมายความว่าสมาคมมนุษย์ท้ งั หมดเป็ นสิ่ งชัว่ ร้าย หรื อบางสมาคมก็ชวั่ ร้ายทั้งหมด แต่
หมายความว่ามนุษย์มิใช่เป็ นคนบาป เป็ นรายตัวบุคคลเท่านั้น แต่เขาอาจก่อตั้งสมาคมขึ้นด้วยใจบาป
หยาบช้าและสมาคมหรื อองค์การเหล่านี้ อาจทวีความบาปให้ร้ายแรงยิง่ ขึ้นได้
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ในศตวรรษที่ 5 เซนต์ออกัสติน ได้เขียนหนังสื อวิเศษขึ้นเล่มหนึ่ง ชื่อว่า “นครของพระเจ้า”
เป็ นการบรรยายถึงแผ่นดินสองแห่ง คือแผ่นดินของพระเจ้า และแผ่นดินของมนุษย์ ซึ่ งดารงอยูค่ ู่เคียง
กันมาตลอดประวัติศาสตร์ รากฐานแห่งแผ่นดินมนุษย์ก็คือความหยิง่ จองหอง ส่ วนรากฐานของแผ่นดิน
ของพระเจ้าก็คือการถ่อมใจ เราไม่อาจกล่าวได้วา่ คริ สตจักรเป็ นแผ่นดินของพระเจ้าในโลกได้เสมอไป
เพราะคริ สตจักรก็เคยแสดงความหยิง่ จองหองเหมือนกัน แม้ในบรรดาแผ่นดินของมนุษย์ถา้ มีความรัก
และความยุติธรรมปรากฏอยู่ ก็คือว่ามีเชื้ อแห่งแผ่นดินของพระเจ้า แต่คริ สตจักรเป็ นส่ วนมากถือหลัก
รักษากฎแห่งความถ่อมใจของพระเจ้าจนเกินไป ฉะนั้นคริ สตจักรจึงทาการขัดแย้งกับสมาคมแบบอื่น ๆ
ของมนุษย์ซ่ ึงถือหลักความหยิง่ จองหองและถือความเพียงพอในตัวเอง
ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยใน
ประวัติศาสตร์
บางครั้งพวกคริ สเตียนเห็นว่า การขัดแย้งกันนี้ รุนแรงมาก จนถึงกับหมดหวังต่อโลก คือโลกชัว่
ร้ายจนหมดหวัง และวิธีดีที่สุดสาหรับคริ สเตียนก็คือ ทาการเกี่ยวข้องกับโลกให้นอ้ ยลง ดังนั้นชายและ
หญิงจานวนหลายพันได้ไหลออกจากเมืองและหมู่บา้ นไปอยูใ่ นป่ า บวชเป็ นฤาษีชีไพร เชื่ อกันว่าวิธีน้ ี
เป็ นการดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนอย่างแท้จริ ง และเป็ นทางเดียวที่มนุษย์มนั่ ใจว่าจิตวิญญาณของเขาจะได้รับ
ความรอด เราอาจเชื่ อว่า พระเจ้าคงจะมอบงานพิเศษเช่นนี้ให้คริ สเตียนบางคนทาเป็ นแน่ พระองค์จึง
เรี ยกให้เขาสละทุกสิ่ งและไปอยูห่ ่างไกลจากโลก และดาเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่ลาพัง การที่มีผรู้ ับ
หน้าที่เช่นนี้ตอ้ งถือว่าทาเพื่อชาวโลกและไม่ใช่เพื่อตนเอง การอธิ ษฐานเพื่อชาวโลกโดยไม่หยุดยั้งอาจ
ได้ชื่อว่า เขาได้ทางานชนิดสู งสุ ดก็ได้ แต่ถา้ เขาลืมโลกเสี ยแล้วสนใจในตัวเองมาจนเกินไป เขาจะตกลง
ไปในความใจแคบฝ่ ายวิญญาณจิตซึ่งเป็ นความบาปร้ายแรงยิง่ กว่า ความบาปอย่างอื่น ๆ เสี ยอีก
อย่างไรก็ตาม พวกเราส่ วนมากไม่ได้รับเรี ยกให้ดาเนินชี วิตแบบดังกล่าว เราดาเนิ นชีวิตติดต่อ
กับโลกภายนอกคริ สตจักร เราอาจเป็ นพลเมืองของชาติซ่ ึ งมีผนู ้ บั ถือศาสนาคริ สเตียนแต่ในนามเพียง
ร้อยละสอง หรื อร้อยละสามเท่านั้นก็ได้หรื อเราอาจดาเนินชีวติ ในชาติที่ประชาชนส่ วนมากได้รับศีลบัพ
ติศมาแล้วก็ได้ ไม่วา่ เราจะอยูใ่ นสถานการณ์เช่นไร เราก็จะต้องทาการเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ค่อยสนใจใน
ศาสนาคริ สเตียนเท่าใดนัก ไม่วา่ เราจะพอใจหรื อไม่ เราก็จะเป็ นสมาชิกอยูใ่ นกลุ่มหรื อสังคมที่ถือว่าตน
ไม่ใช่คริ สเตียน เราจะแสดงท่าทีของเราอย่างไรแก่คนเหล่านี้?
พระคัมภีร์ใหม่ได้ให้คาตอบไว้แล้ว “พระเจ้าทรงรักโลก...” (ยอห์น 3:16) นี้เป็ นแบบอย่างแก่
เรา เราจะต้องรักโลกที่พระเจ้าทรงรักเหมือนกัน แต่ท้ งั นี้มิได้หมายความว่าเราจะต้องเห็นชอบกับ
ชาวโลก รับเอามาตรฐานของโลก คบมิตรกับชาวโลก ตามที่ท่านยากอบประนามไว้ (ยากอบ 4:4)
แน่นอนพระเจ้าไม่เห็นพ้องด้วยกับโลกที่ตกอยูใ่ ต้อานาจของความบาป แต่พระเจ้าก็ยงั ทรงรักโลกถึงกับ
ตายเพื่อโลกในองค์พระบุตร เพื่อจะได้รับเอาความบาปของโลกไปเสี ย และเพื่อให้โลกนี้คืนดีกนั กับ
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พระองค์ในปั จจุบนั ทุกคนย่อมดาเนินชี วติ อยูใ่ นโลก ซึ่ งได้รับการไถ่บาปจากพระคริ สต์แล้ว เขาไม่อาจ
รู้เรื่ องนี้ หรื อรู ้แล้วแต่ไม่สนใจก็ได้ ถึงอย่างไรเสี ยเขาก็ยงั อยูใ่ นโลกที่พระเจ้าไม่ละทิ้ง พระเจ้าได้ผกู พัน
พระองค์เองไว้กบั โลกนี้ โดยการตายของพระบุตร
คริ สตจักรจะทาประการใด เพื่อโลกที่ยงั ไม่ได้อยูภ่ ายใต้น้ าพระทัยพระเจ้า
1. สิ่ งที่สาคัญที่สุดก็คือ คริ สตจักรควรเป็ นตัวของตัวเอง เพราะได้ชื่อว่าเป็ นวรกายของพระ
คริ สต์แล้ว ถือว่าเป็ นสมาคมหนึ่งที่ดาเนินชีวิตตามหลักเกณฑ์อนั ผิดแผกแตกต่างกับหลักเกณฑ์ของฝ่ าย
โลก ถ้าคริ สตจักรดาเนิ นชี วติ ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว คริ สตจักรก็ทา้ ทายและวิพากษ์วจิ ารณ์โลกโดย
แสดงการดาเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปจากที่โลกต้องการจะมีพมุ่ ไม้ที่ไฟลุก นี้เป็ นสัญลักษณ์ที่พระเจ้า
ได้สาแดงพระองค์ให้โมเสสเห็น (อพยพ 3:2) ไฟลุกที่พมุ่ ไม้ก็จริ งแต่พมุ่ ไม้ไม่ได้ไหม้มอดเลย นี้ควรจะ
เป็ นสัญลักษณ์ของคริ สตจักรทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากว่าคริ สตจักรเป็ นของพระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงถ่อมกาย
และถ่อมใจ คริ สตจักรไม่ควรขอร้องเอาอะไรและไม่ควรจะเกาะอยูก่ บั อภิสิทธิ์ ใด ๆ ต้องถือว่าจะไม่มีผู ้
ยอมรับเสมอ เหมือนพระเยซูได้รับการละทิ้งมาแล้ว และยอมทนทุกข์ดงั ที่พระองค์ยอมทนทุกข์มาแล้ว
แต่ถา้ พระเยซูอยูใ่ นคริ สตจักรแล้ว คริ สตจักรจะต้องไม่มอดไฟเหมือนกับพุม่ ไม้ที่ไฟลุกฉันนั้น
เท่าที่ปรากฏบ่อย ๆ คริ สตจักรไม่เป็ นตัวของตัวเองอย่างจริ งจัง มักจะเรี ยกร้องเอาอภิสิทธิ์ ต่าง ๆ
โดยให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย สมัยเก่าครั้งหนึ่งในทวีปยุโรปพวกศาสนาจารย์ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีอากร เหมือนกับ
พลเมืองธรรมดา และไม่ตอ้ งถูกเรี ยกตัวมาพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมปกติของประเทศนั้น ๆ และเมื่อ
ไม่มีอภิสิทธิ์ เช่นนี้แล้วก็ยากนักที่จะสละเสี ยได้ และยากนักที่จะเห็นความไม่ดีของการมีอภิสิทธิ์ เหล่านี้
2. หน้าที่ประการที่สองที่คริ สตจักรจะต้องทาแก่โลกก็คือ การประกาศพระกิตติคุณคริ สตจักร
ตั้งขึ้นก็เพื่องานนี้ เพื่อจะได้ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าในพระเยซูคริ สต์ให้แก่ชาวโลกทัว่ ไป
นิสัยสันดานของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ไหม? ปั ญหานี้ถามกันบ่อย ๆ แต่ก็ตอบให้แน่นอน
ไม่ได้ เราเพียงแต่พูดได้วา่ ส่ วนมากเป็ นเหมือนกับที่เคยเป็ นมาแล้ว เรามีหนังสื อหลายเล่มที่เขียนไว้เมื่อ
สามพันปี ล่วงมาแล้ว เมื่อพิจารณาดูที่อ่านไปแล้ว ชายและหญิงสมัยก่อนก็ดูเหมือนกับพวกเราเป็ น
ส่ วนมาก อาจเป็ นไปไม่ได้วา่ ถ้าโลกเรานี้มีอายุต่อไปอีกสักหนึ่งล้านปี และมนุษย์ชาติยงั คงมีชีวติ อยูใ่ น
โลกนี้สืบไป สิ่ งต่าง ๆ คงจะค่อยดีข้ ึนช้า ๆ หรื ออาจชัว่ ร้ายลงช้า ๆ ก็ได้ แต่เราไม่รู้ได้อย่างจริ งจัง แต่ใน
ฐานะคริ สเตียนเราเชื่ อว่านิสัยสันดานมนุษย์ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตราบใดที่มนุษย์มีความสัมพันธ์อนั
ผิดพลาดกับพระเจ้า เขาก็จะเป็ นเหมือนกับที่เคยเป็ นมาแล้วในประวัติศาสตร์ มนุษย์ก็คงจะเบียดเบียน
กันต่อไป มนุษย์จาเป็ นจะต้องเปลี่ยนที่จิตใจของเราทุกคน และสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ เว้นแต่จะคืนเข้าสู่
ความสัมพันธ์อนั แท้จริ งกับพระเจ้า
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นี้เป็ นทรรศนะในแง่ร้ายไม่ใช่หรื อ? ไม่ใช่แง่ร้ายหรื อแง่ดีแต่ประการใด แต่เป็ นการมองดู
ข้อเท็จจริ งที่เห็นได้ชดั ๆ คริ สเตียนเชื่อในความเจริ ญก้าวหน้า แต่เชื่อในความก้าวหน้าชนิดเดียวซึ่ งจะ
เกิดมีข้ ึนได้ ก็ต่อเมื่อได้ประกาศพระกิตติคุณไปทัว่ ทุกมุมโลก และชายหญิงของทุกชาติได้ถูกนาเข้า
มาร่ วมสังคมใหม่ของมนุษยชาติ ซึ่ งเราได้กล่าวมาแล้วในบทก่อน
ในสมัยเริ่ มแรกของพวกคริ สเตียนถือว่างานนี้เป็ นหน้าที่ของตน และพยายามทาการประกาศ
พระกิตติคุณอย่างเต็มความสามารถ นับแต่น้ นั มาคริ สเตียนส่ วนมากก็ลืมงานนี้เสี ย มีหลายคน ถ้าถามว่า
คริ สตจักรตั้งขึ้นเพื่ออะไร? ก็ตอบไม่ถูก การที่มีคริ สตจักรขึ้นก็เพื่อ “จะได้สาแดงพระบารมีคุณของ
พระองค์ผไู ้ ด้ทรงเรี ยกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด
เข้าในความสว่างอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์” (1 เปโตร 2:9)
3. เมื่อความทุกข์และภัยพิบตั ิเกิดขึ้นแก่มนุษย์ไม่วา่ ส่ วนใดของโลก คริ สเตียนควรเป็ นพวก
เแรกที่เข้าไปช่วยและอานวยบริ การ
ในเรื่ องนี้เกียรติประวัติของคริ สเตียนดีข้ ึน และข้อนี้ เราอาจชี้ตวั อย่างสาคัญ ๆ ซึ่ งคริ สเตียนได้
ทาการปรนนิบตั ิผอู ้ ื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก ในระหว่างเกิดเหตุร้ายภัยในปี 1947 เมื่อคนจานวนหลายแสนคน
ได้ถูกฆ่าตายในการวิวาทกันในประะเทศอินเดีย คริ สเตียนก็อยูใ่ นจาพวกแรกที่ไปทาการปรนนิบตั ิ และ
เนื่องจากว่าทั้งพวกฮินดูและมอสเล็มได้วางใจ พวกคริ สเตียน ๆ จึงสามารถอานวยการบริ การซึ่ งคนอื่น
ๆ ไม่สามารถทาได้ ในเรื่ องปั ญหาเรื้ อรังของพวกคนลี้ภยั นับแต่สงคราม ก็เช่นเดียวกัน คริ สเตียนก็ได้ทา
การบริ การตลอดมาซึ่งมีความอดทน และใจกว้างเท่าเทียมกับที่ได้เคยปรากฏมาแล้วในประวัติศาสตร์
ของโลก
เท่าที่กล่าวมาแล้ว อาจถือได้วา่ เป็ นอาชีพของพวกคริ สเตียนก็วา่ ได้ เราจะต้องพิจารณาไปถึง
การบริ การชนิดที่คริ สเตียนธรรมดาสามัญที่อยูใ่ นโลก จะต้องช่วยเหลือสังคมฝ่ ายโลกที่เขาเป็ นส่ วนอยู่
ด้วย
ขอให้เรากล่าวซ้ าอีกว่า ตามทรรศนะของคริ สเตียนสมาคมเหล่านี้ไม่ใช่วา่ จะชัว่ ร้ายทั้งหมด
พระคัมภีร์ใหม่ถือว่าผูป้ กครองประเทศไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตามเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าอีกด้วย (โรม 13:1,4)
พระเจ้าทรงเป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั (1โคริ นธ์ 14:33) ความเป็ นระเบียบทุกชนิดย่อมดีกว่าไม่มีระเบียบเลย
ผูป้ กครองประเทศรายใดที่เอาใจใส่ ในความยุติธรรมของประชาชน ก็ถือว่าได้ปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยพระ
เจ้า รัฐถือว่าเป็ นน้ าพระทัยส่ วนหนึ่งของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ ที่รัฐตั้งตัวเองเป็ นพระเจ้าและปฏิเสธไม่
ยอมให้มีความจงรักภักดีใด ๆ ที่สูงกว่า ความจงรักภักดีต่อรัฐเรื่ องเช่นนี้ได้มีข้ ึนแล้วในประเทศเยอรมัน
สมัยฮิตเล่อร์ พวกคริ สเตียนถือว่าวิธีดาเนินที่ถูกต้องก็คือต่อต้านรัฐ ผลที่ได้รับก็คือคริ สเตียนหลายคนได้
ถูกขังและถูกฆ่าตาย
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เว้นไว้แต่ในกรณี ที่ร้ายแรงจริ ง ๆ คริ สเตียนจึงควรเต็มใจที่จะรับใช้รัฐ เนื่องจากคริ สเตียนได้
เรี ยนรู้มาแล้วในคริ สตจักร ถึงการดาเนินชีวติ อันแท้จริ ง ในสังคมสามัคคีธรรม เขาควรจะเข้าใจมาได้
ดีกว่ารัฐและนักการเมืองถึงหลักเกณฑ์อนั แท้ของการกระทาทางการเมือง
1. คริ สตจักรคือสหประชาชาติอนั แท้จริ ง คริ สตจักรเป็ นองค์การกว้า งขวางทัว่ โลก ซึ่ งปฏิเสธ
ไม่ยอมรับรู ้วา่ เชื้ อชาติใดหรื อกลุ่มใดวิเศษกว่าเชื้อชาติหรื อกลุ่มอื่น ๆ
2. คริ สตจักรเข้าใจหลักเกณฑ์อนั แท้จริ งของความเสมอภาคของมนุษย์ มนุษย์เราเสมอกัน
เพราะว่าพระเจ้าทรงเอาใจใส่ มนุษย์เท่ากัน
3. คริ สตจักรเชื่อว่ามนุษย์ท้ งั หมดควรแบ่งส่ วนกันรับผิดชอบ ในชีวติ ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่
ในคริ สตจักรพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้แก่ทุกคน มิใช่แต่พวกศาสนาจารย์เท่านั้น พระ
สุ รเสี ยงของพระเจ้าอาจตรัสแก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดของสมาชิกก็ได้ และทุกคนควรแบ่งส่ วนกันรับผิดชอบ
ในสวัสดิการของคริ สตจักร ไม่มีวธิ ี อื่นใดดีที่มนุษย์จะเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่รับผิดชอบได้ คริ สตจักรอาจ
ดารงอยูภ่ ายใต้รัฐบาลแบบใด ๆ ก็ได้ แต่พวกคริ สเตียนที่เชื่อในความสัตย์จริ ง ของสิ่ งประทานแห่งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
ก็มกั จะคิดว่าประชาธิ ปไตยแท้น้ นั ใกล้เคียงกับอุดมการของคริ สเตียนยิง่ กว่าการ
ปกครองแบบอื่น ๆ คริ สตจักรได้ฝึกหัดคนให้เติบโตและรับผิดชอบยิง่ กว่าองค์การใด ๆ
4.
เป็ นหน้าที่ของคริ สตจักรที่จะแนะนาผูม้ ีอานาจมากให้ทราบว่าเขาเป็ นผูม้ ีโอกาสดีที่จะ
ปรนนิบตั ิผอู ้ ื่น อานาจนั้นถ้าเรามาใช้ตรง ๆ จะเป็ นอันตรายเสมอ แต่ถา้ นามาใช้เพื่อเป็ นโอกาสที่จะ
บริ การคนอื่น ๆ ก็จะไม่เป็ นอันตรายอย่างใด
5. คริ สตจักรได้เรี ยนรู ้มาอย่างช้า ๆ และทาผิดพลาดมามากต่อมากแล้ว ว่าสวัสดิการของสังคม
จะมัน่ คงอยูไ่ ด้ก็ต่อเมื่อ ทุกคนมีเสรี ภาพที่จะใช้ความคิดและแสดงแนวความคิดของตนออกมา
6. คริ สตจักรได้เรี ยนรู ้มาแล้วว่า เมื่อสมาชิกคนหนึ่งได้รับทุกข์ คนอื่น ๆ ก็พลอยเป็ นทุกข์ไป
ด้วย(1 โคริ นธ์ 12:26) สิ่ งใดที่ทาอันตรายแก่คริ สเตียนคนหนึ่งคริ สเตียนทั้งหมดก็พลอยเจ็บช้ าไปด้วย
วิธีเดียวกันนี้ เป็ นความจริ งไม่วา่ สังคมใด ถ้าคนชั้นหนึ่งถูกกดขี่ ถูกตัดสิ ทธิ์ ได้รับการกระทาเลวร้ายยิง่
กว่าส่ วนอื่น ๆ ของสังคม สังคมทั้งหมดก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย และมิใช่แต่ส่วนที่ได้รับการกดขี่
เท่านั้น
ถ้าพวกคริ สเตียนเข้าใจถึงหลักการดาเนิ นชีวติ ของมนุษย์ในสังคมแล้ว ก็มีเหตุผลบางประการที่
เขาควรจะพร้อมในการเป็ นผูน้ าลงมือทาก่อนเสมอ (ประวัติศาสตร์ แสดงว่าพวกคริ สเตียนไม่เข้าใจหรื อ
นาหลักการเหล่านี้มาใช้)
1. เช่นว่าเขาควรจะรับรองว่า มนุษย์ทุกคนไม่วา่ ชายและหญิงมีสิทธิ เท่ากันในสังคม ในประเทศ
ที่อนุญาตให้มีการหย่าร้าง
เป็ นการยากแก่ภรรยาที่จะหย่าร้างสามีผไู้ ร้สัจจะยิง่ กว่าที่สามีจะหย่าร้าง
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ภรรยาที่ไร้สัจจะ คริ สเตียนควรจะเห็นว่า ไม่ให้มีการหย่าร้างได้เลยนัน่ แหละจะดีกว่าแต่ถา้ ไม่มีการ
เสมอภาคดังกล่าว ระหว่างสามีและภรรยาเป็ นการไม่ชอบอย่างยิง่
2. คริ สเตียนควรยืนหยัดต่อหลักที่ให้ทุกคนมีความเสมอภาคกัน ในโอกาสที่จะได้รับการศึกษา
ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เด็กทั้งหลายจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเดียวกันแต่หมายความว่า โอกาส
สาหรับการศึกษาไม่ใช่เปิ ดกว้างขวางสาหรับพวกหนึ่ง และคับแคบสาหรับอีกพวกหนึ่ง
3. คริ สเตียนควรมีความห่ วงใยที่จะคุม้ ครองป้ องกันเยาวชน ตามแบบอย่างพระเยซูคริ สต์ คริ ส
เตียนทุกคนไม่คานึงว่า ความเห็นส่ วนตัวจะเป็ นเช่นไร เกี่ยวกับการดื่มสุ รา ควรสนับสนุนกฎหมายที่ถือ
ว่า การขายหรื อให้เครื่ องดื่มแก่เด็กอายุต่ากว่าสิ บแปดปี เป็ นความผิดเสมอ
สาหรับเรื่ องอื่น ๆ หน้าที่ของคริ สเตียนไม่ใคร่ จะชัดนัก คริ สเตียนจะต้องส่ งเสริ มให้มีสันติภาพ
ท่ามกลางมนุษย์แต่มิได้หมายความว่า เขาจะต้องเห็นชอบกับการโฆษณาชวนเชื่ อเกี่ยวกับเรื่ องสันติภาพ
เขาอาจเห็นพ้องกันในความสาคัญที่จะแสวงหาและแก้ไขสาเหตุสงคราม แต่ไม่ใช่ของง่ายที่จะรู ้วา่ อะไร
เป็ นเหตุและจะทาประการใดดี แม้ขอ้ นี้พวกคริ สเตียนก็ไม่เห็นพ้องกัน
แต่มีปัญหาสาคัญเกิดขึ้น คือถ้าคริ สเตียนมีแนวความคิดเกี่ยวกับพระทัยพระเจ้าสาหรับมนุษย์
และเกี่ยวกับการดาเนินชีวติ อับชอบของมนุษย์ในสังคมแล้ว เขาจะต้องทาประการใดต่อไปเล่า? ในข้อนี้
เราจะแนะนาเล็กน้อยเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศที่คริ สเตียนอยูย่ อ่ มแตกต่างกัน จึงไม่อาจวางแนว
ให้ถูกต้องแท้จริ งได้ท้ งั หมด ทุกคนจะต้องเรี ยนรู ้ตามโอกาสที่เหตุการณ์ในประเทศของตนอานวยให้
จุดมุ่งหมายประการแรกก็คือ ให้การศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยผิด และชอบแก่มหาชนทัว่ ไป เรา
ไม่หวังที่จะให้คนศาสนาอื่นกระทาประหนึ่งว่าเขาเป็ นคริ สเตียนและเราอาจไม่หวังจะให้เขาเชื่อในเรื่ อง
นิสัยสันดานของมนุษย์เช่นเดียวกับเรา แต่เราหวังว่าจะช่วยให้เขาสามารถเห็นได้ดีกว่าปั จจุบนั ว่า อะไร
ผิดและอะไรถูก แม้เขาจะไม่เข้าใจเหตุผลอันลึกซึ้ งที่ความเชื่อของพวกเรายึดเป็ นรากฐานก็ตาม คริ ส
เตียนควรใช้วธิ ี การที่มีอยูท่ ุกวิธี
เพื่อเผยแพร่ แนวความคิดอันชอบธรรมและต่อสู ้กบั แนวความคิดที่
อธรรม ถ้าเขามีโอกาสที่จะใช้หนังสื อพิมพ์มหาชน ก็จงเป็ นผูส้ ่ งความเห็น หรื อเป็ นนักหนังสื อพิมพ์ทาง
วิทยุกระจายเสี ยง หรื อใช้วธิ ี สื่อข่าวอื่น ๆ จงรี บใช้ประโยชน์ในสิ่ งเหล่านี้ เพื่อทาการอบรมจิตใจของ
ประชาชนทันที ในที่น้ ีเราไม่พดู ถึงการประกาศพระกิตติคุณโดยตรง เพราะทาแบบนี้ไม่ได้ในหลาย
ประเทศแต่เราพูดถึงการกระทาอย่างดีเป็ นงานที่มีความสาคัญ
เราจะต้องไม่ลืมว่า คนนับถือศาสนาอื่น ๆ อาจทาการงานที่ดี และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ได้
ตลอดมาเป็ นเวลาหลายศตวรรษ พลเมืองประมาณหนึ่งในหกของประเทศอินเดียถูกเหยียดหยามว่าเป็ น
คน จันฑาลและเดนสังคม แต่บดั นี้ รัฐบาลอินเดียได้ออกกฎหมายยกเลิกคนจันฑาลแล้ว นี้มิได้
หมายความว่าแก้ปัญหาได้ท้ งั หมด หรื อกาจัดความชัว่ ร้ายเก่า ๆ ให้หมดไป แต่เป็ นเรื่ องสาคัญที่เอาความ
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ยุติธรรมเก่าแก่มาประนามกันต่อหน้าสาธารณะชน การดลใจสาหรับการกระทาที่ดีและชอบธรรมนี้มา
จากไหน? มันมาจากคาสอนของมหาตมะคันธี เพราะคันธีได้เรี ยนรู้มาจากพระคัมภีร์ใหม่ และจากมิตร
สหายคริ สเตียน
ถ้าคริ สเตียนจะช่วยอบรมใจวินิจฉัยผิดและชอบของประชาชน เขาจะต้องตื่นตัวอยูเ่ สมอ ว่า
อะไรเกิดขึ้นในโลก เขาจะต้องรู ้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับความชัว่ ร้ายที่เขาปรารถนาจะต่อสู ้ เขาจะต้องมี
แผนการสาหรับปฏิบตั ิเพื่อจัดการแก้ไขต่อไปงานนี้ จะทาได้ก็ตอ้ งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเสี ยก่อน
และการพิจารณาอย่างรอบคอบก็เกิดจากความเอาใจใส่ อย่างลึกซึ้ งจริ ง ๆ ว่าสภาพการณ์ควรจะดีข้ ึนกว่า
ที่เป็ นอยู่
คริ สเตียนต้องไม่โอ้เอ้ที่จะรับผิดชอบในกิจการของสังคม และประเทศชาติ ถ้าโอกาสเช่นนี้มี
ขึ้นในบางประเทศเป็ นการยากที่จะทาได้ แต่ในปั จจุบนั เหตุการณ์ได้ทวีข้ ึนในทางที่วา่ คริ สเตียนและคน
ศาสนาอื่น ๆ จะได้เข้าเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการต่าง ๆ หรื อแม้ในสภาการเมืองของรัฐมากขึ้น ใน
สมัยก่อน ๆ คริ สเตียนโอ้เอ้ที่จะรับตาแหน่งเหล่านี้ เพราะไม่แน่ใจว่างานที่ทาไปเช่นนี้ จะนับว่าเป็ นงาน
รับใช้พระเจ้าหรื อไม่ ก็ไม่ทราบได้ แน่นอนไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนที่จะเหมาะสมสาหรับทางานดังกล่าว
จะมีเวลาว่างมาทาได้ แต่ความมุ่งหมายของเรามีวา่ ควรจะมีคริ สเตียนเข้าร่ วมอยูใ่ นทุกส่ วนของสังคม
เพื่อเป็ นพยานให้แก่หลักฐานแห่งพระเจ้าในสังคมอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายของพระเจ้าที่มีต่อ
มนุษย์ และเพื่อให้เกิดสังคมที่มนุษย์สามารถดาเนินชีวิตตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
คริ สเตียนคนใดที่จะไปรับใช้ตามวิธีดงั กล่าว จะต้องเรี ยนรู ้วธิ ี ทางานร่ วมกันกับศาสนาอื่น ๆ ผู ้
ซึ่ งจะมีส่วนในแนวความคิดและอุดมการณ์ของคริ สเตียนบ้าง ในบางประเทศ พวกคริ สเตียน จัดตั้งเป็ น
พรรคการเมืองของตนขึ้น โดยปกติแล้ววิธีน้ ีไม่สู้ดีเพราะในหลายเรื่ องเราจะมีนโยบายที่เรี ยกว่าเป็ นคริ ส
เตียนอย่างจริ ง ๆ ไม่ได้ เป็ นการดีกว่าที่พวกคริ สเตียนจะร่ วมมือกับพวกอื่น ๆ ถ้าสามารถทาได้ โดยรู ้วา่
ในบางเรื่ องเขาจะไม่เห็นด้วยกับพวกเหล่านั้นก็ได้ เขาอาจทาเช่นนี้ได้ถา้ เขายอมรับว่า แม้คนศาสนาอื่น
ๆ ก็อาจมีแนวความคิดและความมุ่งหมายที่ดีได้ และพวกคริ สเตียนอาจช่วยพวกเหล่านั้นตามทรรศนะ
ของความรู ้แบบพระคริ สต์ เพื่อจะให้เข้าใจความมุ่งหมายดีของพวกเหล่านั้นให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นแต่ในฐานะ
เป็ นคริ สเตียน เขาจะต้องมีสิทธิที่จะสอบถาม, วิพากษ์วจิ ารณ์ และไม่เห็นพ้องด้วยได้ เพราะคริ สเตียน
เป็ นคนมีมาตาฐานในใจสาหรับใช้วนิ ิจฉัยทุกสิ่ ง และเพื่อนร่ วมงานอาจไม่รู้มาตรฐานนั้น หรื อไม่เต็มใจ
ที่จะยอมตามมาตรฐานนั้น ๆ ก็ได้
การที่คริ สเตียนไปทางานในโลกแบบนี้ มีอนั ตรายมากไม่ใช่หรื อ? เราจะต้องสู ญเสี ยลักษณะ
ของคริ สเตียนไปไม่ใช่หรื อ? ในการไปทางานร่ วมกับชาวโลก เขาจะต้องรับเอามาตรฐานของชาวโลก
ยอมทาตาม, เลิกรู ้สึกว่าความผิดและความถูกมีลกั ษณะแตกต่างกันไม่ใช่หรื อ?
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ในที่สุดอาจจะต้องเสี่ ยงกับการสู ญเสี ยความรอดของตนเอง แต่นนั่ ไม่ใช่จุดหมาย ปั ญหามีอยูว่ า่
คริ สเตียนมีความรักมนุษย์ท้ งั หลายเหมือนอย่างกับพระเจ้ารักหรื อเปล่า วิธีที่พระเจ้าแสดงความรักต่อ
มนุษย์โลกก็คือ การเสด็จเข้ามาในโลกเหมือนกับเราทั้งหลาย ไม่ตอ้ งการจะมีสิทธิ พิเศษหรื อการ
คุม้ ครองอะไร โดยวิธีน้ ีพระองค์ได้แสดงวิธีดาเนินชีวิตของมนุษย์ให้พวกเราทราบไว้ โดยทางพระเยซู
คริ สต์เท่านั้นที่เรารู ้วา่ การเป็ นมนุษย์มีความหมายเช่นไร เนื่องจากพระองค์ทรงรักโลก พระองค์เต็มใจที่
จะยอมเสี่ ยงทุกอย่างยอมถูกทดลอง, ทนทุกข์ทรมานและในที่สุดได้ยอมพลีชีวติ ให้แก่โลก พวกคริ ส
เตียนควรจะทาน้อยกว่าพระอาจารย์หรื อ?
ถ้าเขาเตรี ยมพร้อมที่จะติดตามพระองค์เข้าไปในโลกที่
พระองค์ยอมพลีชีวติ ให้ ก็จะพบว่าเขาจะต้องมีส่วนร่ วมรับทุกข์ทรมานด้วย โลกไม่ตอ้ งการหรื อ
ต้อนรับสิ่ งดีเสมอไป แต่จะมีวธิ ี อื่น ๆ ที่จะเอาชนะโลกเพื่อถวายแก่พระองค์ไหมเล่า?
ชีวติ เช่นนี้เป็ นชี วติ อันตราย แต่เรากาลังพูดถึงผูท้ ี่เต็มใจจะเข้าไปสู่ โลกในฐานะคริ สเตียนนั้น
หมายความว่าเขามีเครื่ องป้ องกันอยูส่ องประการ ประการแรกเขาจะต้องจับตาดูพระอาจารย์อยูเ่ สมอ
เพื่อเขาจะได้มีมาตรฐานสาหรับยึดถือ และรู ้วา่ เขากาลังพยายามทาอะไร ประการที่สองเขาไม่ใช่อยูโ่ ดด
เดี่ยว คริ สตจักรมีอยูจ่ ริ งและเป็ นคริ สตจักรที่มีชีวิต คริ สตจักรเป็ นเหมือนบ้านที่เราออกไปสู่ โลกอัน
คล้ายกับดินแดนต่างประเทศ และเรากลับไปสู่ คริ สตจักรบ่อย ๆ เพื่อไปรับฤทธิ์ เดชจากพวกพี่นอ้ งคริ ส
เตียน และได้รับกาลังใหม่ โดยติดต่อกับบ่อเกิดแห่งชีวิตแท้ในองค์พระเยซูคริ สต์
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บทที่ 6 หลักชัยของมนุษย์
มีสิ่งหนึ่งที่เรารู ้สึกว่ามัน่ ใจว่าจะเป็ นแน่นอน นั้นก็คือวันหนึ่งชีวติ ในโลกนี้จะต้องสิ้ นสุ ดลง เรา
ไม่รู้วา่ มันจะสิ้ นสุ ดลงไปได้อย่างไร อาจเป็ นว่าดาวนพเคราะห์บางดวงลอยมาใกล้โลกเรา และดึงดูด
โลกเราออกจากวงโคจร ตามปกติน้ นั หมายความว่า มนุษย์เราทั้งพิภพอาจถูกดูดไปหมดชัว่ พริ บตา หรื อ
อาจเป็ นว่าโลกเรานี้ จะค่อย ๆ เย็นลง จนกระทัง่ สิ่ งมีชีวติ ไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ แต่ไม่วา่ จะเกิดขึ้นโดย
วิธีใดประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ในโลกนี้ก็คือจะต้องยุติลง ถือเป็ นอันจบเรื่ องราวของมนุษย์ท้ งั หมด
นั้นหมายความว่า ทุกสิ่ งสิ้ นสุ ดลงจริ ง ๆ หรื อ? มนุษย์จะต้องสู ญสิ้ นไปเหมือนดอกไม้ป่าหรื อ?
ไม่มีอะไรเหลืออยูบ่ า้ งหรื อ?
พวกคอมมิวนิสต์จะพูดกับเราว่า ปั ญหาเช่นนี้ไม่ควรจะเอามาตั้งถามกันเลย ควรจะตั้งหน้าตั้งตา
ทาโลกนี้ให้เป็ นสถานที่ดีข้ ึนกว่านี้ และควรจะลืมปั ญหาอันไร้สาระเช่นนี้เสี ย แต่พวกคอมมิวนิสต์เองก็
พูดถึงอนาคตอยูเ่ สมอ เป็ นอนาคตที่เขายอมเสี ยสละทุกสิ่ ง หรื อทาสิ่ งชัว่ ร้ายทุกอย่างเพื่อให้ได้อนาคต
นั้น ๆ แม้จะต้องฆ่าฟันคนอื่น ๆ ในปั จจุบนั ก็ยอมทา เราไม่มีสิทธิ์ ที่จะถามว่า อนาคตเช่นนั้นจะขยายไป
แค่ไหนหรื อ? อนาคตนั้นจะขยายไปจนกระทัง่ ได้ฆ่าคนสุ ดท้ายในโลกนี้และไม่มีคนให้ฆ่าอีกต่อไปแล้ว
หรื อ?
ตามความจริ งแล้ว มนุษย์ได้ต้ งั ปั ญหาว่า ความตายเป็ นอันสิ้ นสุ ด หรื อว่ายังมีชีวิตต่อไปในโลก
หน้าอีก ถามกันมาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์แล้ว “ถ้ามนุษย์ตายแล้วเขาจะเป็ นขึ้นมาอีกหรื อเปล่า?” (โยบ
14:14) นี้เป็ นปั ญหาถามกันอย่างหมดหวัง มีปรากฏอยูใ่ นหนังสื อโยบแต่ดึกดาบรรพ์ เรามีสิทธิ ที่จะถาม
ปั ญหานี้ แต่จะได้รับคาตอบจากใคร?
นักปราชญ์ได้ถกกันถึงปั ญหาข้อนี้มาหลายศตวรรษแล้ว โดยอาศัยความรู ้ที่มนุษย์มีอยู่
หนังสื อสาคัญที่สุดเล่มหนึ่งของโลกชื่อ “ฟี โด” แต่งโดย เพลโต พวกชาวเอเธนส์ได้ลงโทษ โส
เครติสให้ตาย เพลโตได้เล่าว่า ได้สนทนากับมิตรสหายของโสเครติสก่อนตายเป็ นเวลานาน เขาพยายาม
แสดงให้เห็นว่า
เหตุที่ทาให้ร่างกายตายและเปื่ อยเน่าไปไม่มีผลกระทบกระเทือนจิตวิญญาณเลย
เพราะฉะนั้นเราจึงหวังและเชื่ อได้วา่ วิญญาณยังคงอยูต่ ่อไปหลังการตาย ในตอนท้ายของหนังสื อเล่มนี้
ได้กล่าวไว้วา่ อย่างน่าฟังมากบรรยายโดยละเอียด บุคคลที่มีความชอบธรรมและสาคัญผูน้ ้ ี ต้อนรับความ
ตายด้วยความสงบและด้วยอาการชื่นบาน แม้ในสมัยต่อ ๆ มา พวกนักปราชญ์อื่น ๆ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
มาก ในข้อความที่เพลโตได้บรรยายไว้แล้ว
หลังจากปรัชญาของชาวอินเดีย แสดงคาตอบแตกต่างออกไป อาตมาเป็ นอะไรและเป็ นใคร
กัน? อาตมาอันแท้จริ งซึ่ งอยูใ่ นส่ วนลึกซึ้ งที่สุดในใจของข้าพเจ้า เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาตมาใหญ่
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คือวิญญาณของโลกพิภพ อาตมานี้ได้ทอ่ งเที่ยวเวียนเกิดอันนับไม่ถว้ นในโลก แต่ในที่สุดมันก็จะกลับ
ไปสู่ องค์สัจจะธรรมอันไม่รู้จกั เปลี่ยนแปลง และจะถูกกลืนเข้าไปเหมือนหยดน้ าในมหาสมุทรใหญ่
ส่ วนตัวเองในร่ างกายที่ขา้ พเจ้ามีอยูเ่ ป็ นส่ วนตัวนี้จะสู ญหายไปโดยสิ้ นเชิง หลักนี้ ถือว่าวิญญาณของ
มนุษย์แยกออกจากร่ างกายโดยสิ้ นเชิง
มีนอ้ ยคนในสมัยโบราณที่คิดว่าเมื่อคนเราตายแล้วจะต้องสู ญไปหมด เขาคิดว่ามีบางสิ่ งดารงอยู่
ต่อไปในโลกหน้า แต่สิ่งที่มีอยูต่ ่อไปในโลกหน้านั้น เป็ นชีวติ จาง ๆ ไม่มีประโยชน์ และเป็ นทุกข์
ทรมานซึ่ งไม่อาจเรี ยกว่าเป็ นชีวติ ชีวติ ที่อยูใ่ นโลกนี้ เป็ นชี วติ แท้ ส่ วนชีวิตในโลกหน้านั้นเป็ นชี วติ ที่ไม่มี
ความโสมนัสยินดี และเต็มบริ บูรณ์
คนจานวนนับไม่ถว้ น อ่านและชอบเรื่ องนิยายออดิสเซย์ ซึ่ งกล่าวถึงการเดินทางท่องเที่ยวของ
ออดิสเซย์อุส ส่ วนที่ดีของเรื่ องนี้มีวา่ ออดิสเซย์อุสลงไปในเมืองนรก เขาได้พบกับวิญญาณของผูท้ ี่ตาย
ไปแล้ว ล้วนแต่เป็ นเจตภูต, ปี ศาจ ไม่มีชีวติ และกาลัง ต่อเมื่อได้กินเลือดของสัตว์ที่ถวายบูชาเขาไปแล้ว
จึงมีกาลังที่จะพูดกับ ออดิสเซย์อุสได้แต่การปรากฏอยูข่ องพวกนี้ไม่มีความโสมนัสยินดีเลย ดังที่อะคีล
ลีสได้อธิบายไว้
รู ้สึกว่าน่าแปลกประหลาดที่แนวความคิดอันเกือบเหมือนนี้ได้มีอยูต่ ลอดพระคัมภีร์เดิม พวก
อิสราเอลรู ้จกั พระเจ้าดี แต่ความรู ้ของเขาไม่ไปไกลถึงกับจะมีความหวังว่ามนุษย์จะมีชีวติ อยูก่ บั พระเจ้า
ภายหลังการตาย ในข้อความที่เรากล่าวมาข้างต้นแล้ว โยบปฏิเสธว่าไม่อาจเป็ นไปได้ “ดุจบึงที่น้ าเหื อด
แห้งไปเสี ยแล้ว และดุจห้วยที่น้ าไหล จนแห้งไปหมด ก็เช่นกับมนุษย์เมื่อนอนลงและไม่ลุกขึ้นอีก แม้
ท้องฟ้ าจะสู ญสิ้ นไป เขาจะไม่ตื่นขึ้นหรื อจะไม่ถูกปลุกให้ตื่นจากหลับ” (โยบ 14:11-12) สิ่ งที่น่าเศร้าใจ
ที่สุดก็คือว่าตามแนวความคิดของพวกฮีบรู คนที่ตายไปแล้วถูกตัดขาดออกจากพระเจ้า มีขอ้ ความใน
พระคัมภีร์หลายตอนที่สนับสนุนทรรศนะนี้ เช่น “คนตายแล้วย่อมไม่ถวายความสรรเสริ ญแก่พระเจ้า”
(สดุดี 115:17) หรื อจากบทเพลงของกษัตริ ยอ์ ิสคียา “เมืองผีจะขอบพระคุณพระองค์ไม่ได้และความตาย
ก็สรรเสริ ญพระองค์ไม่ได้ และพวกเหล่านั้นที่ลงไปยังหลุมผีจะหวังความรักของพระองค์ไม่ได้” (อิส
ยาห์ 38:18) เราจะมีความสนิ ทสนมกับพระเจ้าเพียงในชีวิตนี้เท่านั้น แต่ชีวติ ของแต่ละคนต้องสู ญไปแม้
บุคคลนั้นจะเชื่อในพระเจ้าก็ตาม
ต่อในตอนปลายของพระคัมภีร์เดิม ความหวังนี้จึงได้เกิดขึ้น ข้อความที่ชดั เจนมีอยูใ่ นบท
สุ ดท้ายของหนังสื อดาเนียล “หลายคนที่นอนหลับจมอยูใ่ นดิน จะตื่นขึ้นจากหลับ บ้างก็ตื่นขึ้นเข้าสู่
ถาวรชีวติ บ้างก็เข้าสู่ การอับอายและขายหน้า ชัวกัปป์ ชัว่ กัลป์ ” (ดาเนียล 12:2) ความหวังนี้ค่อย ๆ เจริ ญ
ขึ้นในระยะเวลา ระหว่างพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่ บางทีภายใต้อิทธิ พลของเปอร์ เซี ยนก็ได้แต่ก็
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เป็ นไปในรู ปของความเชื่อที่วา่ คนยูดาห์ที่เคร่ งครัดในพระศาสนาตายไปแล้วจะกลับมีชีวติ คืนสู่ โลกนี้
อีก ในแผ่นดินที่พระเจ้าจะตั้งขึ้น
เหตุเช่นนี้หลายคนได้ดาเนินชีวติ โดยปราศจากความหวัง แต่ปัญหาสาคัญนี้มีคาตอบแต่เพียงว่า
“เรายังไม่รู้แน่” คนส่ วนมากในปั จจุบนั ก็ยตุ ิเพียงแค่น้ ี ได้มีการลงคะแนนกันโดยทัว่ ไป แม้แต่ใน
ประเทศคริ สเตียนก็แสดงว่าคนส่ วนใหญ่ไม่เชื่ อว่าจะมีชีวติ หลังจากการตายได้ อีกส่ วนหนึ่งเชื่ อว่าอาจ
เป็ นไปได้ ส่ วนพวกน้อยที่สุดมีสุดความหวังอย่างแจ้งชัดและเชื่อมัน่
ความหวังอย่างแจ้งชัดและเชื่ อมัน่ นี้ เข้ามาในโลกโดยพระเยซูคริ สต์
ขอให้เรากลับไปพิจารณาดูคาสอนของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ได้บอกสิ่ งที่เราจาเป็ นต้องรู้ไว้
ด้วยข้อความชัดเจน “เพราะว่าพระเจ้ามิได้เป็ นพระเจ้าของคนที่ตาย แต่เป็ นพระเจ้าของคนเป็ น ด้วยว่า
จาเพาะพระเจ้าคนทุกคนยังเป็ นอยู”่ (ลูกา 20:38)
ถือว่าพระเจ้าเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม, อิสอัค, และยาโคบ พระคาของพระเจ้าได้ประทานไว้แก่
คนเหล่านี้ พระองค์ได้ทาให้เขามีความสัมพันธ์กบั พระองค์ ความสัมพันธ์น้ นั จะสิ้ นสุ ดลง เพราะการ
ตายของบุคคลหรื อ? พระเยซูตรัสว่าไม่เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าทรงพระชนม์อยูต่ ลอดไป และผูท้ ี่วางใจใน
พระองค์ดาเนินชีวิตอยูใ่ นชีวิตของพระเจ้า อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ไม่ใช่คนที่มีชีวติ อยูใ่ นสมัย
โบราณ ได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าและตายไปแล้วเท่านั้น เขายังมีชีวิตอยู่ และพระเจ้าก็ยงั เป็ นพระ
เจ้าของเขา
เป็ นการสาคัญที่สุดที่จะสังเกตว่า พระเยซูได้เปลี่ยนรู ปคาถามนี้เสี ยใหม่ โยบเคยถามว่า “มนุษย์
จะมีชีวติ อีกไหม?” เรามักจะตอบว่าไม่มี พระเยซูได้เปลี่ยนรู ปเสี ยใหม่วา่ มนุษย์ที่วางใจในพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยูจ่ ะตายจริ ง ๆ หรื อ? คาตอบก็ตอ้ งเป็ นไปในทางปฏิเสธ ไม่มีปัญหาที่วา่ มนุษย์เป็ นอมตะ
ตามธรรมชาติหรื อมีวิญญาณที่ความตายทาอะไรไม่ได้ แต่เป็ นปั ญหาเรื่ องความสัมพันธ์กบั พระเจ้า พระ
เจ้าจะประทานสิ่ งที่มนุษย์ไม่มีตามธรรมชาติในตัวเองหรื อเปล่า? พระองค์จะประทานชีวติ นิ รันดรแก่
มนุษย์หรื อเปล่า? พระเยซูทรงรับรองในข้อนี้ ชักตัวอย่างหลอดไฟฟ้ าที่ขา้ พเจ้าใช้ในขณะพิมพ์ตน้ ฉบับ
ของหนังสื อนี้เป็ นสิ่ งไม่มีชีวิตในตัวเอง เย็นชา แต่พอข้าพเจ้าเปิ ดกระแสไฟกาลังงาน, ความร้อนและ
ความสว่างก็เข้าสู่ หลอดและมันก็ส่งแสงสว่างออกไป เรื่ อย ๆ ไปตราบใดที่กระแสไฟยังคงเดินอยูน่ ้ ี เป็ น
การเปรี ยบเทียบง่าย ๆ ของความหมายในพระคัมภีร์ใหม่ เมื่อมีขอ้ ความว่า “แต่ของประทานของพระเจ้า
ก็คือ ชีวติ นิ รันดร์ ในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)
เรื่ องการคืนพระชนม์ของพระเยซูมีความสาคัญกว่าคาพูดของพระองค์
ข้อนี้เป็ นการทาให้
พวกคริ สเตียนมีความโสมนัสยินดี และความหวังในการที่จะเผชิ ญต่อความตายนับตั้งแต่วนั คืนพระ
ชนม์ครั้งแรกจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ “ผูไ้ ด้ทรงพระมหากรุ ณาแก่เรา โปรดให้เราบังเกิดใหม่ ให้มี
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ความหวังใจอันมีชีวติ อยู่ โดยทรงบันดาลให้พระเยซูคริ สต์เป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว” (1 เปโตร 1:3)
พระเยซูได้ตายไปแล้ว ข้อนี้ ไม่เป็ นปั ญหา สาวกบางคนเห็นพระองค์ตายจริ ง ๆ ความตายได้ทาให้
พระองค์ตายจริ ง ๆ แต่บดั นี้ พระเจ้าได้แสดงได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ความตายไม่ใช่สิ่งเด็ดขาด
“พระองค์น้ นั พระเจ้าทรงบันดาลให้คืนพระชนม์
ได้ทรงปลดเปลื้องเครื่ องจาจองแห่งความตายเสี ย
เพราะว่าความตายจะครอบงาพระองค์ไว้ก็ หามิได้” (กิจการ 2:24)
พวกสาวกได้พบสิ่ งสาคัญคือว่าเมื่อพระเยซูได้เป็ นขึ้น ก็เป็ นพระเยซูองค์เดียวกันกับที่พวกเขา
ได้รู้จกั ก่อนตายนั้นเองพระองค์มีฤทธานุภาพใหม่และศักดิ์สิทธิ์ แต่พวกเขาก็สนทนากับพระองค์ได้
เหมือนเช่นเคย ความตายมิได้ทาลายความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพระองค์แต่ประการใดเลย ดังนั้นเขาจึง
ยืนยันการคืนพระชนม์ฝ่ายร่ างกายของพระองค์ พระเจ้าได้ทาให้ทุกส่ วนของพระเยซูเป็ นขึ้นมาจากตาย
และมีชีวติ อยู่ ไม่ใช่แต่เพียงส่ วนจิตวิญญาณของพระองค์เท่านั้น “จงดูมือของเราและเท้าของเราว่า เป็ น
เราเอง จงคลาตัวเราเพราะว่า ผีไม่มีเนื้ อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยูน่ ้ ี ” (ลูกา 24:39) เป็ นคนจริ ง
ๆ ได้ตายจริ ง ๆ คืนพระชนม์จริ ง ๆ คือทุกส่ วนได้เป็ นขึ้นจากความตายครบถ้วนบริ บูรณ์ พระองค์ได้
ทรงสัญญาไว้วา่ ผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์จะไม่ตายแต่จะมีชีวติ เช่นเดียวกับพระองค์
ประสบการณ์แบบนี้
และพระสัญญาข้อนี้ที่ได้เปลี่ยนแนวความคิดเรื่ องความตายของพวก
สาวก การตายไม่ใช่การไปสู่ โลกอันพิสดารที่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่อย่างใด แต่หมายถึงการไปสู่ ชีวติ
“คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะไปอยูก่ บั พระคริ สต์ซ่ ึ งประเสริ ฐกว่ามากนัก” (ฟี ลิปปี 1:23)
ฉะนั้นในบัดนี้ เราจึงรู ้วา่ เราอยูใ่ นฐานะอย่างไร อะไรเป็ นหลักชัยของมนุษย์ ถ้าเขาเชื่อในพระ
คริ สต์คืนพระชนม์ ถ้าเขาอยูใ่ นพระคริ สต์ดงั ที่พระคัมภีร์ใหม่แสดงไว้ ความหวังของเขาในอนาคตก็จะ
เต็มไปด้วยความสว่าง ชีวิตและสง่าราศี พระคัมภีร์ใหม่ บอกไว้มากมายเกี่ยวกับความหวังนี้สาหรับคริ ส
เตียน แต่พดู ไว้นอ้ ยเกี่ยวกับอนาคตของผูท้ ี่ไม่เคยได้ยินเรื่ องพระคริ สต์ และเกี่ยวกับผูท้ ี่ไม่เชื่อใน
พระองค์ เราจึงมีความแน่ใจว่า พระเจ้ามีความมุ่งหมายที่ดีสาหรับมนุษย์ทุกคน ต่อไปนี้เราจะได้ศึกษา
ถึงหลักชัยของ “มนุษย์ในพระคริ สต์” เท่านั้น และจะไม่ยกปั ญหาเรื่ องอื่นขึ้นพูด เพราะยากที่จะหา
คาตอบและมีหลายประการที่พระคัมภีร์ก็ไม่ระบุถึง “ข้าพเจ้าเชื่อการที่กายคืนชีพ” นี้เป็ นถ้อยคาของ
หลักข้อเชื่อ และพวกคริ สเตียนก็เห็นว่าเข้าใจยาก
ในสมัยโบราณพวกคริ สเตียนถือข้อความนี้ ตามตัวอักษร คิดว่าพระเจ้าจะเก็บเอาทุกส่ วนใน
ร่ างกายของเราไปรวมกัน และสร้างเป็ นร่ างกายใหม่ข้ ึนมา เราคิดว่า แนวความคิดเหล่านี้เป็ นกวีนิพนธ์
ของคริ สเตียนชนิ ดหนึ่ง และเราไม่จาเป็ นต้องถือตามลายลักษณ์อกั ษรเคร่ งครัดนัก แต่ทาไมเราจึงเอาไป
เขียนไว้ในหลักข้อเชื่ อ และมันมีความหมายอย่างไร?
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มันแสดงถึงความจริ งบางประการของศาสนาคริ สเตียน เราได้กล่าวแต่ตน้ แล้วว่า มนุษย์เป็ น
เอกภาพ เขาไม่ใช่เป็ นร่ างที่เผอิญลอยมาอาศัยอยู่ และเขาก็ไม่ใช่วญ
ิ ญาณที่ถูกร่ างกายกักขังไว้ ทั้ง
ร่ างกายและจิตวิญญาณมาจากพระเจ้า และเมื่อรวมกันเข้าแล้ว ก็กลายเป็ นมนุษย์เมื่อเราไปอยูใ่ นโลก
หน้า ก็เป็ นทุกส่ วนของเราไปอยู่ คือบุคลิกภาพของเราทั้งหมด คือตัวเราเอง ที่ได้ถูกสร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์ท้ งั หมด รวมทั้งความจา ความคิดและความหวัง มันเป็ นตัวของข้าพเจ้าเองที่พระเจ้าทรง
รัก และทรงโปรดให้เป็ นขึ้นมาอีก ร่ างกายเป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้ามากที่สุดในโลกนี้ ข้าพเจ้าสาแดงตัว
ของข้าพเจ้าเอง ออกมาทางร่ างกายในโลกนี้ในโลกหน้า ข้าพเจ้าจะมีร่างกายอย่างไร ข้าพเจ้าก็ไม่
สามารถคิดเอาได้ และข้าพเจ้าขอมอบเรื่ องนี้ให้พระองค์วินิจฉัย ท่านเปาโลได้บอกเราว่า “เมื่อหว่านลง
นั้นก็เป็ นกายธรรมดา ครั้นเมื่อเป็ นขึ้นมาแล้วก็จะเป็ นกายวิญญาณ” (1 โคริ นธ์ 15:44) ภาษาคาพูดของ
มนุษย์ก็พดู ได้แต่เพียงแค่น้ ี เราควรพอใจที่จะรู ้วา่ เราไม่มีความรู ้ ว่าร่ างกายฝ่ ายจิตวิญญาณจะมีลกั ษณะ
เช่นไร แต่เชื่อว่าคงจะเหมาะสมกับชีวติ ของเราอย่างสมบูรณ์ และแสดงตัวเองของเราออกมาได้ในโลก
หน้า ซึ่ งเรายังคิดไม่ได้วา่ มีลกั ษณะเช่นไร
เป็ นความจริ งที่วา่ ความตายเป็ นขอบเขตจากัดที่ก้ นั เราไว้ เลยเขตนั้นไปเราต้องมีความเชื่อและ
ความหวังแต่ไม่สามารถเห็นได้หรื อรู ้ได้วา่ “พระคริ สต์ผทู้ รงเป็ นขึ้นมาจากความตายนั้นแล้วจะหาตาย
อีกไม่ ความตายก็หาครอบครองพระองค์ต่อไปไม่” (โรม6:9) นั้นเป็ นโลกที่ไม่มีความตาย นั้น
หมายความว่าเป็ นอิสระจากความจากัดต่าง ๆ ซึ่ งเรารู ้จกั ดีในโลกนี้ ฉะนั้นจึงเป็ นเหตุผลที่เราไม่สามารถ
จะนึกคิดเอาเองได้
ในโลกนี้เราดาเนินชีวิตใน 3 มิติ ตือ ยาว, กว้าง, สู ง และความคิดของเราก็มี 3 มิติเหมือนกัน เรา
ต้องใช้ความคิดที่เกี่ยวกับระยะ, เวลาและวัตถุ, เราไม่อาจคิดในวิธีอื่นได้ เราเคยพยายามคิดว่า ไม่มีสิ่ง
เหล่านี้ และบางขณะเรามองเห็นไกลออกไปจากสิ่ งเหล่านี้ แต่ความจริ งแล้วมันก็อยูต่ ามที่ของมัน
ตลอดเวลา บัดนี้เรารู ้แล้วว่าพระเจ้าเป็ นพระวิญญาณ พระองค์ทรงสร้างสิ่ งที่เราเรี ยกว่าวัตถุ แต่วตั ถุไม่
อาจแสดงองค์พระเจ้าให้เราเห็นได้ พระองค์ทรงสร้างในเวลา และทางานในเวลา แต่พระองค์อยู่
นอกเหนือเวลา พระเจ้าทรงพบกับเราตามระยะทางที่เราอยู่ แต่เราไม่อาจพูดได้วา่ พระเจ้าอยูท่ ี่นนั่ หรื อ
อยูท่ ี่นี่ กระนั้นก็ตามเมื่อเราพูดถึงคาว่า” สวรรค์” เราก็ยงั พูดในทานองเก่าที่วา่ สวรรค์เป็ นระยะ, เป็ น
เวลาและวัตถุ เรารู ้วา่ เราจะใช้คาพูดเหล่านี้กล่าวถึงสวรรค์ไม่ได้ แต่จะให้เราทาประการใดดี? มีทางเดียว
ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็โดยในเชิงปฏิเสธ และในเชิงที่เราไม่พบอะไรอย่างที่เราเคยรู ้
1. ในประการแรก ไม่มีความบาปในสวรรค์ ไม่ใช่วา่ ความบาปของเราได้ถูกยกหมดแล้ว เป็ น
สิ่ งสาคัญยิง่ กว่านั้นก็คือ เราไม่สามารถทาบาปอีกต่อไป ความปรารถนาของเรามุ่งอยูท่ ี่พระเจ้าอย่างแน่น
แฟ้ น และไม่อาจที่จะหันไปจากพระองค์ได้ เรารู ้วา่ เรามีความสุ ขมากที่สุดในโลกนี้ก็ต่อเมื่อ เราทาตาม
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น้ าพระทัยพระเจ้า เรารู ้แต่พอราง ๆ ว่า คงจะมีความสุ ขไม่ใช่นอ้ ย เพราะเราไม่ทาอะไรอย่างอื่นนอกจาก
น้ าพระทัยพระเจ้าเท่านั้น
2. ในสวรรค์จะไม่มีความทุกข์โศกเลย ความทุกข์ส่วนใหญ่ของโลกนี้มาจากความบาป แต่ก็
ไม่ใช่ท้งั หมดโลกนี้ไม่ใช่สร้างไว้ให้เป็ นที่อยูอ่ าศัยถาวรของมนุษย์ และพระเจ้าได้ทรงเตือนเราถึงเรื่ อง
ที่วา่ มีอนั ตรายรอบตัวเราและว่าเหตุร้ายอาจบังเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีมลทินความผิดเลยก็ได้ แต่พระเจ้า
ทรงตรัสถึงโลกหน้าไว้วา่ “และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ าตาทุก ๆ หยด จากตาของเขาทั้งหลาย” (วิวรณ์
7:17)
3. จะไม่มีการพลัดพรากจากกันในสวรรค์ ชีวติ ของเราจะไม่แยกออกจากพระเจ้า เปาโลเขียน
เกี่ยวกับความหวังในเรื่ องนี้ไว้วา่ “ข้าพเจ้าเชื่อมัน่ คงว่า แม้ความตายหรื อชีวิต...จะไม่อาจกระทาให้เรา
ทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่ งมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทั้งหลาย” (โรม
8:38-39) นั้นเป็ นความจริ งและวิเศษยิง่ และจะไม่มกี ารพลัดพรากจากกันอีกเลย ถ้าเราจะรู ้จกั พระคริ สต์
ในเวลาตาย จะไม่รู้สึกเสี ยใจในการตาย นักเทศน์เรื องนามในสมัยข้าพเจ้าเป็ นเด็ก ผูห้ นึ่ง เขียนจดหมาย
ก่อนตายถึงสหายและรู ้วา่ เขาจะต้องตายแน่ จึงบอกไว้ในจดหมายอย่างชัดเจนว่า “เราจะได้พบกันพรุ่ งนี้
เช้า” นี้เป็ นคาเขียนตอนสุ ดท้าย ในโลกนี้เราจะต้องจากคนรัก แต่ในสวรรค์เราจะได้อยูต่ ลอดไป อันเป็ น
บ้านถาวรของเราท่านออกัสตินเขียนข้อความไว้อย่างไพเราะว่า “สวรรค์เป็ นสถานที่ศตั รู เข้าไม่ถึง และ
ญาติมิตรจะไม่พลัดพรากจากกัน”
เพราะฉะนั้น ในพระคัมภีร์ใหม่จึงเป็ นเรื่ องราว ที่บงั เกิดความโสมนัสยินดีอนั ไม่รู้จบ พระเจ้า
ต้องการให้เรามีความสุ ขในชี วติ นี้
และได้ประทานสิ่ งดีหลายอย่างเพื่อให้เราใช้ประโยชน์แต่เรารู ้วา่
ความสาราญเหล่านี้ มักจะสู ญไปเกือบหมดก่อนจะมาถึง แต่ในแผ่นดินสวรรค์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เช่นนี้
1. ความโสมนัสยินดีของเราประการแรกก็คือ “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นอย่างไรเราจะเห็น
พระองค์อย่างนั้น” (1 ยอห์น 3:2) ในโลกนี้เรารู ้จกั และรักพระองค์นอ้ ยเกินไป แต่แผ่นดินสวรรค์เรา
มองเห็น จะทาให้เกิดความรัก และความรักจะทวีมากขึ้น โดยไม่สิ้นสุ ด
2. เราจะพบซึ่ งกันและกันในแผ่นดินสวรรค์ มนุษย์มกั จะตั้งปั ญหาถามว่า “เราจะรู้จกั ซึ่ งกันและ
กันใหม่ในแผ่นดินสวรรค์?” ปั ญหาข้อนี้มีคาตอบอยูแ่ ล้ว ในเมื่อได้พดู ถึงการคืนชี พฝ่ ายร่ างกาย ตัว
ข้าพเจ้าก็ยงั เป็ นตัวข้าพเจ้าอยูต่ ามเดิม และตัวท่านก็ยงั เป็ นตัวท่านอยูต่ ามเดิม แต่แน่นอนย่อมจะมีการ
แตกต่างออกไป ความรักของมนุษย์น้ ีเป็ นสิ่ งอัศจรรย์มาก แต่ก็ยงั มีสิ่งอัศจรรย์ยงิ่ กว่านี้ คือ ความรักที่
ผูกพันคริ สเตียนทัว่ โลกเข้าด้วยกัน เป็ นความรักที่อยูเ่ หนื อพรมแดนของอายุ, เชื้ อชาติและภาษา และทา
ให้คริ สเตียนเป็ นอันเดียวกัน แม้กระนั้นความรักนี้ก็ยงั ไม่บริ บูรณ์ คือเราไม่รู้จกั ซึ่ งกันและกันอย่าง
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บริ บูรณ์ และมีหลายคนรู ้วา่ เป็ นการยากที่จะแสดงความลึกที่สุดของขั้วหัวใจออกมาให้คนอื่นเห็นได้
แต่ในแผ่นดินสวรรค์ เราจะมองเห็นซึ่ งกันและกันอย่างชัดเจนเหมือนกับเห็นดวงดาวอย่างที่ท่านเปาโล
ได้บรรยายไว้วา่ ดาวดวงหนึ่ ง แตกต่างกับดวงดาวอื่น ๆ เพราะรัศมี
3. ชีวติ ในแผ่นดินสวรรค์ เป็ นชีวติ แห่งการปรนนิบตั ิ ถ้าเป็ นชีวติ ที่ไม่ตอ้ งทาการอะไรอาจจะ
ไม่อยากไปสวรรค์ก็ได้ เรายังไม่รู้วา่ พระเจ้ามีงานอะไรให้เราทาในแผ่นดินสวรรค์ แต่เรารู ้วา่ ความ
โสมนัสยินดีของเราเกิดจากการปรนนิบตั ิพระองค์ในโลกนี้ การปรนนิบตั ิของเราไม่สมบูรณ์ เพราะ
ความโง่เขลาเบาปั ญญา ความไม่อดทนหรื อความเห็นแก่ตวั ย่อมทาลายการงานของเราเสี ย และงานที่
เราใช้ความพยายามอย่างมากดูเหมือนว่า ไม่สาคัญเลย ส่ วนในแผ่นดินสวรรค์งานจะเป็ นไปตามส่ วน
ของกาลังของเรา และเราจะสามารถถวายการปรนนิบตั ิอย่างบริ บูรณ์ให้พระเจ้าได้ในแผ่นดินนั้น
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ยงั ห่างไกลกับเรามาก มันมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวันในโลกนี้แก่เรา
หรื อไม่? เราอาจพิจารณาปั ญหา 3 ประการ อย่างย่อ ๆ ดังนี้คือ
1. เรามีความคิดอย่างไร เกี่ยวกับบุคคลที่ไปอยูใ่ นแผ่นดินสวรรค์แล้วในขณะนี้
นี้ก็เป็ นเรื่ องสาคัญที่เราไม่อวดรู ้ไปยิง่ กว่าที่เราควรรู ้ เพราะว่าเรายังอยูใ่ นโลกนี้นบั ระยะเวลา
นาฬิกายังเดินติ๊ก ๆ อยู่ และยังนับนาที ชัว่ โมง และวันอยู่ เรายังไม่รู้วา่ พวกเราที่ไปอยูแ่ ผ่นดินสวรรค์นบั
เวลากันหรื อเปล่า อาจมีแต่เราไม่รู้ก็ได้ จึงเป็ นการยากที่เราจะทราบถึงฐานะของเขาว่าเป็ นอย่างไร เรารู ้
แต่เพียงว่า เมื่อเขาอยูก่ บั พระคริ สต์แล้ว เขาต้องเป็ นสุ ขอย่างบริ บูรณ์ เพราะเขาอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระ
เจ้าแล้ว ไม่วา่ พระองค์จะมีพระประสงค์อย่างไรในตัวเขาเหล่านั้น มันจะต้องเป็ นเรื่ องครบถ้วนบริ บูรณ์
ทุกประการ
นับแต่สมัยโบราณมาแล้ว พวกคริ สเตียนนิยมอธิ ษฐานถึงญาติมิตรที่ตายไปแล้ว แต่มีคริ สเตียน
หลายคนที่ไม่อธิ ษฐาน ต่อเมื่อเขาระลึกถึงคนตายเมื่อใด เขาก็ขอบคุณพระเจ้า เขามีความยินดีที่ได้มี
ความสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่ตายแล้วในพระคริ สต์ และยินดีที่จะได้ไปพบกันอีก แต่เขาจะไม่อธิษฐานเพื่อคน
ตาย เพราะไม่รู้วา่ จะใช้คาอธิ ษฐานอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับผูท้ ี่ไปอยูใ่ นแผ่นดินสวรรค์แล้ว
2. เรามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ได้สัมพันธ์กบั พระคริ สต์
ถ้าเรื่ องที่เราได้ศึกษามาแล้ว เป็ นความจริ งทั้งหมดก็ได้ชื่อพระเจ้าทรงเลือกเขาไว้สาหรับหลัก
ชัย อันมีสง่าราศีในพระคริ สต์ไม่นอ้ ยกว่าพวกเราเหมือนกัน แต่บางทีเขาก็เดินทางผิด ในโลกที่พระเจ้า
ต้องการให้เขาเป็ นบุตรของพระองค์ที่มีความสุ ขสมบูรณ์ เขากลับกลายเป็ นคนยากจนอย่างร้ายแรง พระ
เจ้าต้องการให้พวกเขาเป็ นบุคคลตามแบบอย่างพระบุตรของพระองค์ แต่เขากลับกลายเป็ นมนุษย์ที่เลว
ทรามต่าช้า เราจะปฏิเสธอาหารแก่คนหิ วหรื อ? ถ้าเรารู ้วา่ ชีวติ ในพระคริ สต์เป็ นชีวติ ที่บริ บูรณ์ เราไม่มี
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ความเวทนาที่อยากจะให้มนุ ษย์ทุกคนได้มีชีวติ เช่นนั้นบ้างหรื อ? เขาอาจมีสิ่งอื่น ๆ อย่างมากมาย แต่ถา้
เขาไม่สัมพันธ์กบั พระคริ สต์ เขาก็ขาดสิ่ งสาคัญยิง่ ไปเสี ย
3. ข้าพเจ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเอง?
ชีวติ นิ รันดร์ มิใช่สิ่งที่จะได้รับเมื่อตายไปแล้ว ถ้าพระคัมภีร์ใหม่เป็ นความจริ ง และถ้าเราอยูใ่ น
พระคริ สต์เราก็มีชีวติ นิรันดร์ แล้ว “ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ” (1
ยอห์น 5:12) แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด แต่ไม่ใช่เปลี่ยนอย่างกระทันหัน ตัวตนของข้าพเจ้า
ยังคงเป็ นตัวเองอยู่ จะต้องดาเนินชี วติ กับตัวเองอยูส่ ื บไป เป็ นสิ่ งที่ดีถา้ พระคุณของพระเจ้ายังโปรด
ประทาน และสามารถจะเปลี่ยนนิสัยสันดานมนุษย์ได้
คาสอนเรื่ องชีวิตนิ รันดร์ ก็มีขอ้ เตือนใจแก่เราอย่างดีวา่ ท่านทั้งหลายควรจะเป็ นคนอย่างไร ใน
การประพฤติอนั บริ สุทธิ์ และในธรรม คอยท่าและกระหายที่จะให้วนั ของพระเจ้ามาถึง” (2 เปโตร 3:1112)
วันที่กล่าวนั้นจะมาถึงและจะไม่รอช้าอยู่ แต่เรายังไม่ไปอยูใ่ นแผ่นดินนั้นในขณะนี้ เราจะต้อง
หันกลับจากศุภนิมิตอันวิเศษ แห่งแผ่นดินของพระเจ้าไว้ชวั่ คราวก่อนเพื่อกลับมาดูแผ่นดินโลกของเรา
อันเศร้าและมืดมัว เราจะต้องอ่านย้อนหลังจากบทที่ 6 กลับไปสู่ บทที่ 5 ของหนังสื อเล่มนี้ หมายถึงว่า
เป็ นการที่ยากลาบาก เป็ นงานที่ไม่มีบาเหน็จรางวัล บางทีก็เป็ นความหมดหวัง และล้มเหลว แต่ถา้ เรา
ท่านบทที่ 6 นี้ ด้วยความจริ งใจแล้ว ความสว่างของบทที่ 6 นี้ จะส่ องสว่างย้อนหลังไปถึงบทที่ 5 ด้วย
และถ้อยคาส่ งท้ายนั้น มาจากจดหมายของท่านเปาโล เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญคือการคืนพระชนม์อนั มีความ
ว่า “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลายที่รักของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายจะตั้งมัน่ คงอยู่ อย่าสะเทือนสะท้าน จง
กระทาการขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ทุกเวลาด้วยว่า ท่านทั้งหลายรู ้วา่ โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ภาระของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” (1 โคริ นธ์ 15:58)
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