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คนสวยใจดํา
THE BLACK HEART
“ใบหนางาม ๆ ไมนาใจดําเลยแกวตา”... เพลงนี้คงเปนเพลงที่คุนหูคนไทยเปนอยางดี ซึ่งเนื้อ
เพลงนี้กําลังชีใ้ หเห็นวา คนเรานั้นดูกนั ที่ภายนอกไมไดจริง ๆ... บางครั้งเราก็อาจจะเคยไดยินคําพูดที่วา
... “เฮอ! คนเรานี่นะ มันรูหนาไมรูใจ”..หรือ “โอย! มนุษยเราทําไมมันชางหนาเนื้อใจเสือกัน
เหลือเกิน”.. ซึ่งคําพูดกี่ประโยคขางตนนี้ไมใชเรื่องไกลตัวของเราเลย เพราะเราทุกคนก็คงเคยเจอกับคน
แบบนี้จริง ๆ หรือไมอยางนั้นตัวเราก็เปนเสียเอง.. และถาเราจะถามวา “ทําไมมนุษยเราจึงมีลักษณะ
เชนนี้ไดนะ?”... นั่นก็เพราะมนุษยเรานั้นไมไดเกิดขึ้นเอง แตมาจากการทรงสรางของพระเจา แทจริง
แลวมนุษยเรานั้นเปนฝพระหัตถที่พระเจาทรงสรางขึ้นมาอยางยอดเยีย่ ม พระองคทรงใหมนุษยมีจิต
วิญญาณ มีสติปญญา มีความรูสึกผิดชอบชั่วดี... และถาเราสังเกตดูจะเห็นวา พระองคไมไดสรางมนุษย
เราใหเปนเหมือนกับหุน ยนตที่ตองทําตามสั่ง แตพระองคทรงสรางใหมนุษยเราสามารถที่จะตัดสินใจ
ไดเองวาจะเชือ่ ฟงหรือไมเชือ่ ฟงพระองคก็ได แตมนุษยเรามักชอบฝาฝน... เมื่อเราดูคนไทยเราก็จะเห็น
วา พระเจาทรงสรางใหคนไทยมีผมสีดํา นั่นแสดงวาผมดําเปนสิ่งที่ดสี ําหรับคนไทย แตบางคนอยากจะ
เปลี่ยนสีผมใหเปนสีแดง ซึ่งนั่นก็ไมผิดอะไร แตบางอยางพระเจาทรงสรางใหเปนสีแดง แตมนุษยเรา
กลับทําใหเปนสีดํา นี่ซิผิดอยางใหญหลวง นั่นก็คือ “ใจ” ของเรานั่นเอง... เราจะเห็นวาหัวใจที่พระเจา
ทรงสรางใหกบั มนุษยนั้นมีเลือดเนื้อที่เปนสีแดง ซึ่งถาเราเปดดูในพจนานุกรมไทยทีเ่ กี่ยวกับ “สี” ของ
ใจ เราจะไมพบสีอื่น เชน ใจเขียว ใจฟา ใจเหลือง ฯลฯ มีแตสี “ดํา” ซึ่งก็คือ “ใจดํา” ซึ่งความใจดําของ
มนุษยก็หมายถึงความสกปรกหรือความบาปที่มีอยูในจิตใจของมนุษยทุกคน...ดังที่กลาวมาแลววา
มนุษยเรานั้นดูกันที่เปลือกนอกไมได เพราะถาดูที่เปลือกนอกก็จะเห็นวาสวยหรือหลอกันทุกคน แตถา
เราฉีกโฉมหนาหรือฉีกใหเห็นจิตใจที่อยูภ ายในของคนเราแลว เราก็ปฏิเสธไมไดเลยวาจิตใจของเรานั้น
เต็มไปดวยความผิดบาปจริง ๆ.... จะวาไปแลวเกี่ยวกับความบาปเนี่ย ในภาษาชาวบานถาเราพูดถึง
ลักษณะที่ไมดขี องคน เราก็ใชคําวา ขี้โกง หรือ ขี้ขโมย ขี้จุ ขี้งก ขี้จองหอง ขี้เกียจ ฯลฯ... เราจึงเห็นวา
ความบาปทําใหคนเรากลายเปนคนขี้โนนขีน้ ี่เต็มไปหมดแตก็นาแปลกที่รางกายของคนเราก็มีแตขไี้ คล
ขี้รังแค ขี้หู ขี้ตา ขี้ฟน รวมไปถึงขี้เตา และที่นาขําก็คือ จริง ๆ แลวมนุษยเราไมใชสัตว เพราะมนุษยเรา
เปนสิ่งมีชีวิตที่พระเจาทรงสรางใหตางจากสัตว แตในภาษาใชชื่อของสัตวมาเปนชื่อเรียกอวัยวะสวน
ตาง ๆ ของรางกายคนเรา เชน คอหอย ลิ้นไก ฟนกระตาย กนกบ ผูห ญิงก็มีมดลูก บางคนที่เทาก็มีตา
ปลา ฯลฯ... หรือบางครั้งก็เปรียบเทียบอากัปกิริยาบางอยางที่สัตว เชน ซนยังกะลิง ดุยังกะเสือ และเมื่อ
เราสังเกตดูจิตใจของคนเราก็จะพบวามักจะมีลักษณะของสัตวหลาย ๆ ชนิดอยูไมมากก็นอย นั่นก็คือ...
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แพะ เล็งถึงความดื้อดึง เราจะเห็นวาที่ไหนมีกฎ คนก็มกั จะแหกกฎ เชน.. ที่ไหน “หามตกปลา”
คนก็จะหวานแห... ที่ไหนบอกวา “หามเดินลัดสนาม” คนก็จะวิ่งผานสนามไป..... ที่ไหนเขียนไววา
“หามทิ้งขยะ” คนก็จะทิ้ง... ชวงเลือกตั้งเขาประกาศวา “หามขายเสียง” คนก็ยังขาย... ขางซองบุหรี่มีภาพ
และคําเตือนถึงอันตรายของบุหรี่ คนก็ยังสูบ... กฎขอบังคับทางศาสนามีมากมาย คนก็ฝาฝน ทําไม
มนุษยเราดื้อขนาดนี้?..... นัน่ เพราะวามีแพะอยูในจิตใจนัน่ เอง
หมู เล็งถึงจิตใจที่สกปรก คิดแชดาคนอืน่ คิดลามก หยาบคาย..... จากการสํารวจเมื่อตนป 2004
ที่ประเทศสวีเดน มีจํานวนของหนังสือโปมากกวาจํานวนประชากรถึง 1 เทา ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยของ
เราก็ไมใชยอยจิตใจของวัยรุน หรือหนุมสาวหลายคนกําลังถูกทําใหสกปรกและกลายเปนหมูไปโดยไม
รูตัว นั่นก็คือแทนที่จะวิ่งหนีออกจากสิง่ สกปรก แตกลับวิ่งเขาหามัน และชอบคลุกคลีอยูกับมัน
เหมือนกับหมูที่วิ่งใสขี้โคลน.....
งู มันมีลิ้นสองแฉก เล็งถึงการโกหกหลอกลวง ซึ่งเราทุกคนตางก็เคยโกหกกันทั้งสิ้น... มีเด็ก
กลุมหนึ่งเดินไปเจอลูกสุนัขนารักตัวหนึ่ง ทุกคนก็อยากจะได แตมลี ูกหมาเพียงตัวเดียว พวกเขาจึง
แขงขันกันวาถาใครเลาเรื่องโกหกไดเกงที่สุด คนนั้นก็จะไดลูกหมาตัวนั้นไป... คนแรกก็เริ่มเลาวา เมื่อ
คืนนี้พอของเขาดําลงไปแทงปลาในน้ํา ขณะที่อยูในน้ําก็หิวบุหรี่ จึงเอามาดูดติดกัน 3 มวล... จากนั้นเด็ก
กลุมนั้นตางก็คิดเรื่องโกหกมาเลาใหกนั ฟงอยางสนุกสนาน... ในขณะที่เด็กกลุมนีก้ ําลังเลาเรื่องโกหกอยู
นั้นก็มีคณ
ุ ยายคนหนึ่งมาพบเขาจึงตอวาเด็กกลุมนี้วา... “ไอเด็กพวกนี!้ .... พวกเอ็งไมมีอะไรจะเลนกัน
แลวหรือจึงมาเลาเรื่องโกหก พวกเอ็งรูไหมวา ตั้งแตขาเปนเด็กจนหัวหงอกเต็มหัวเนี่ย ขาไมเคยโกหก
เลยแมแตครั้งเดียว!”..... พอคุณยายพูดเสร็จ เด็กคนหนึ่งก็พูดวา “เสร็จกันวะเพื่อน!... ลูกหมาตัวนีต้ อง
ยกใหคุณยายไปแลวละ เพราะแกโกหกเกงที่สุดวะ แกโกหกวาแกนั้นไมเคยโกหกเลย!”..... งูนั้นยังเล็ง
ถึงใจอกตัญูอีกดวย... เมื่อชาวนาเห็นงูเหานอนหนาว จึงเอามาอุมใหมันอบอุน พอมันหายหนาว มันก็
ฉกกัดชาวนาจนตาย... ดูซิพอ แมมีพระคุณตอลูกมากมาย หาเงินใหลูกร่าํ เรียน แตลูกหลายคนกลับทําให
พอแมผิดหวังและเสียใจอยูเ สมอ ๆ บางคนถึงขั้นทุบตีพอ แม ชางอกตัญูเสียจริง ๆ
เตา เวลาเดินมันจะเดินชา ๆ ซึ่งเล็งถึงความขี้เกียจ... ตั้งแตเปนเด็กก็เริ่มขี้เกียจทําการบาน จึง
ตองลอกการบาน ขี้เกียจอานหนังสือ จึงตองลอกขอสอบ... โตขึ้นก็ขี้เกียจทํามาหากิน สันหลังยาว เลน
ไพโฮโลการพนันตาง ๆ บางคนก็เลนหวยเพื่อหวังรวยทางลัด ซึ่งคําวา “หวย” ไมมคี ําวาดีสําหรับคนที่
เลนเลย ตัว “ห” เล็งถึง “หดหาย” (เงินทองหดหาย เพราะโอกาสเสียมีมากกวาได) ตัว “ว” เล็งถึง “ความ
วุนวาย” (โดยเฉพาะใกลตอนหวยออก) ตัว “ย” เล็งถึง “ความย่ําแย” (ถายังคงลุมหลงทางทุมเทเลน
ตอไป ก็คงจะย่ําแยแนทเี ดียว) แตถึงแมจะทราบเชนนี้ คนก็ยังคงชอบเลนและชอบเก็บเตาตัวนีไ้ วในใจ
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นกยูง ชอบรําแพน ซึ่งเปนภาพเล็งถึงจิตใจที่เยอหยิ่งจองหอง ยโส โอหัง ถือวาตนเองนั้นดีกวา
คนอื่น ยกตนขมทาน ชอบใหคนอื่นชมวาตนเองเปนคนดี... บางคนตอหนาทําทาวาดี แตลับหลังกลับทํา
ในสิ่งที่นารังเกียจ...
เสือ มนุษยเรายังมีจิตใจที่เหมือนเสือที่ดุราย ชอบทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน บางคนก็อาละวาด
ปาขาวของ บางคนก็เกลียดชัง อาฆาตแคน ซึ่งเราจะเห็นวาสังคมปจจุบันนี้เต็มไปดวยขาวอาชญากรรม
ทารุณกรรมขาวฆาตกรรม หรือขาวขมขืนกระทําชําเราไมเวนแตละวัน.....
สุนัข เปนตัวแทนของความโลภ ทานคงไดเคยอานนิทานอีสปที่เลาวา มีสุนัขคาบเนื้อกอนหนึ่ง
ขามสะพาน พอมันดูเงาในน้าํ เห็นหมาในน้ําคาบกอนเนือ้ ใหญกวา มันจึงปลอยกอนเนื้อในปาก เพื่อจะ
ไปแยงกอนเนือ้ ในน้ํา สุดทายเนื้อก็ตกน้ําอดกินเลย... นี่คอื จิตใจแหงความโลภที่อยากไดของของคนอื่น
มาเปนของตน... คนเรานั้นมักโลภมาก มีรอยอยากไดพัน มีหมื่นอยากไดแสน มีแสนอยากไดลา น มี
ลานอยากไดสิบลาน รอยลานพันลานยิ่งถาไดหมดทั้งโลกก็ยิ่งดี... นอกจากนั้นสุนัขยังเล็งถึงการชอบหา
เรื่องคนอื่น ถาทานลองสังเกตเวลาสุนัขมันเห็นคนมันจะเหา มนุษยเราไมใชเชนนั้นหรือ... มีบางครั้งที่
คนอื่นเพียงแคมองหนา ไมไดทําอะไรเขาเลย ก็เอาเรื่องแลวซึ่งอาการเหลานี้ของสุนัขนั้นมีอยูในมนุษย
เราจริง ๆ...
นอกจากจิตใจของมนุษยจะมีลักษณะของสัตวตาง ๆ เหลานี้แลว พระคริสตธรรมคัมภีรยังได
บันทึกวา มนุษยยงั อยูภ ายใตการครอบงําของมารซาตานอีกดวย (1 ยอหน 5:19) ซึ่งมันจะทําใหตาใจ
ของมนุษยมดื มัว ไมเห็งถึงความสวางแหงความจริงของพระเจา เพราะมารซาตานนั้นเปนปฏิปกษกับ
พระเจา ดังนั้นมันจึงทําใหมนุษยมีใจทีป่ ฏิเสธพระเจา เราจึงไมนา แปลกใจทีเ่ มือ่ คนหนึ่งไดยนิ ถึง
เรื่องราวของพระเจา ก็มักจะมีการตอตานลึก ๆ อยูใ นใจทั้ง ๆ ที่พระองคเปนผูสรางและใหชีวิตแกเขา
ทั้งยังทรงมอบความรักและประทานแตสิ่งที่ดีใหกับมนุษยเราตลอดมาเพียงแตมนุษยเราไมเคยรูเทา
นั้นเอง... นอกจากนั้นมารซาตานก็มักจะคอยทําลายชีวติ ของมนุษย โดยการชักชวนใหมนุษยเรานั้นทํา
บาป โดยใชคําวา “ไมเปนไร” ถาเราลองคิดดูก็จะเห็นวา... คําวา “ไมเปนไร” นั้นไดทําลายชีวิตมนุษยเรา
มามากนักตอนักแลว เชน คนที่ติดเหลา ติดบุหรี่ ติดยาเสพติด การพนัน หรือคนที่ชอบขโมย ชอบโกหก
ชอบสิ่งลามก ฯลฯ ก็ลวนแตมาจากคําวา “ไมเปนไร” ในการกระทําครัง้ แรกทั้งสิ้น และเมื่อมนุษยเราทํา
บาปเรื่อย ๆ ในที่สุดก็ทาํ ใหจิตใจสํานึกผิดชอบของเขานั้นเริ่มชินชาตอความผิดบาปและเริ่มชอบมัน
สุดทายก็สนุกกับความบาปเหลานั้น นี่คือสภาพของมนุษยเราทุกคนจริง ๆ...
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกชัดเจนวา เมื่อมนุษยทําความผิดบาป เขาก็จะตองรับผิดชอบ
(เหมือนกับคนที่ทําผิดก็ตองรับการลงโทษตามกฎหมายบานเมือง) ซึ่ง “ความตาย” ที่มนุษยทกุ คนตอง
เผชิญนั้นก็เปนผลของบาปที่มนุษยจะตองรับ แตยิ่งกวานั้นก็คือ จิตวิญญาณของมนุษยเรายังตองไปรับ
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การพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และบทลงโทษก็คือ การอยูในบึงไปนรกเปน
นิจนิรันดร... แทจริงแลวพระเจาปรารถนาที่จะใหมนุษยเชื่อฟงพระองคและทําในสิ่งที่ดีและถูกตองซึ่ง
การทําดีของมนุษยนั้นก็เปนสิ่งที่ไมควรทําอยูแลว แตความบาปนี่ซิเปนสิ่งที่มนุษยไมควรทํา แตมนุษย
กลับตัดสินใจเลือกที่จะทํา จึงทําใหเขาตองพบกับบทลงโทษเชนนี้ ซึ่งพระเจาไมปรารถนาใหมนุษยพบ
กับความพินาศเลยแตทั้ง ๆ ที่ชีวิตของมนุษยเต็มไปดวยความบาปตาง ๆ นา ๆ พระเจาก็ยังทรงรัก ทรง
หวงใย และทรงเห็นคุณคาของมนุษยทกุ คน ทั้งยังปรารถนาที่จะชวยมนุษยใหพน จากบาปเพื่อเขาจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษจากพระองค ดังนั้นพระองคจงึ ไดทรงมอบสิ่งที่ดีและมีคาที่สุดใหกับมนุษยเรา
ทุกคน นัน่ ก็คอื พระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคใหเขามาในโลกเมื่อประมาณ 2,000
ปที่แลว พระเยซูคริสตทรงยอมตายบนไมกางเขนก็เพื่อใชรางกายของพระองคนั้นรับโทษความผิดบาป
แทนมวลมนุษย ดังนัน้ หากคนใดทีย่ อมสารภาพผิดและขอโทษตอพระเจาพระองคก็จะทรงอภัยโทษ
ใหแกเขา เขาจึงพนโทษบาปทันที เพราะพระเยซูคริสตไดทรงเปนผูรับโทษนั้นแทนเขาแลว และเมือ่ เขา
จากโลกนี้ไป เขาก็จะไดอยูใ นสวรรคกับพระองคเปนนิจนิรันดร
ผูอานที่รัก เสื้อผาที่สกปรกนั้นเราสามารถซักใหสะอาดได แตใจทีด่ ําหรือความบาปในใจนัน้
เราเอาอะไรมาลางก็ไมออก แตพระเยซูคริสตทรงสามารถชําระลางความบาปนั้นออกไปจากชีวิตของ
เราได เวลานี้ทานไดเริ่มเห็นถึงความผิดบาปที่ซอนอยูในจิตใจของทานแลวใชไหม?..ถาทานเห็นแลว
ทานจะเก็บมันไวตอ หรืออยากเอามันออกจากใจของทาน แตผมขอรองใหทานรีบเอามันออกเถอะครับ!
เพราะวาความผิดบาปเหลานีม้ ันจะดึงเราใหพบกับจุดจบในบึงไฟนรกที่ทุกขทรมานและนาหวาดกลัว
ซึ่งทางเดียวทีท่ านจะเอาความผิดบาปออกจากใจของทานไดก็โดยการเชิญพระเยซูคริสตเขาไปในใจ
ของทานเทานัน้ เอง
ถาทานปรารถนาที่จะตอนรับพระเยซูคริสต เพื่อใหพระองคเปนผูชําระความผิดบาปของทาน
แลวละก็ ขอใหทานทูลตอพระองคดวยความจริงใจดังนี้
“ขาแตพระเจา..บัดนี้ขาพระองคไดทราบถึงความผิดบาปที่ขาพระองคไดกระทําแลว
ขา
พระองคขอยอมรับผิด ขาพระองคทราบดีวา ไมสมควรรับพระคุณความรักจากพระองค แตขอบพระคุณ
ที่พระองคไมทรงรังเกียจ กลับไดทรงประทานพระเยซูคริสตมาเพื่อรับโทษบาปแทนขาพระองค ใน
วันนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขออธิษฐานกราบทูลในนาม
ของพระเยซูคริสตเจา...อาเมน”
ถาทานไดทูลตอพระเจาดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหทา นทราบเถิดวาบัดนี้ความบาปตาง ๆ ใน
จิตใจของทานไดรับการชําระใหสะอาดแลว และพระองคยังจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซึง่ เปน
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ชีวิตที่สามารถเอาชนะตอความผิดบาปไดอยางแทจริง ทานสามารถขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแต
เขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังที่อยูดา นขางในใบตัดสินใจ
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