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เปาหมายที่แทจริงของชีวิต
เคยมีคนถามวา... มนุษยเรานั้น “อยูเพื่อกิน” หรือ “กินเพื่ออยู” คําตอบของคําถามนี้คืออะไร?...
ถามนุษยเราอยูเพื่อกิน มนุษยเราจะแตกตางอะไรจากสัตวกันเลา! ถาเราลองสังเกตดูชีวิตของหมู เราก็จะ
เห็นวาเมื่อมันตื่นมามันก็กิน กินแลวก็นอน นอนแลวก็ตื่นขึ้นมากิน ชีวิตของมันก็มีอยูแคนี้เอง ดังนั้น
เราจึงสามารถชี้ชัดไดวา มนุษยเรานั้นไมใชอยูเพื่อกิน แตกินเพื่ออยู และที่สําคัญก็คือตองอยูอ ยางมี
เปาหมาย เมื่อพูดถึงเปาหมายเราก็อาจคิดถึงวา ใช! ฉันมีเปาหมายในชีวิตหลายอยางและฉันก็อยากให
บรรลุเปาหมายนั้น คือฉันอยากเรียนสูง ๆ ฉันอยากไดทาํ งานดี ๆ ฯลฯ แตเปาหมายตาง ๆ เหลานี้เปน
เปาหมายทีแ่ ทจริงของชีวิตมนุษยเราหรือ?
แทจริงแลวมนุษยทุกยุคทุกสมัยตางก็อยากทราบถึง
ความหมายหรือเปาหมายของการมีชีวิตอยูใ นโลกนี้ ซึ่งก็มีคําตอบมากมายหลายอยาง แตจนแลวจนเลา
ทุกวันนี้มนุษยเราก็ยังคงแสวงหาคําตอบอยู นั่นแสดงใหเห็นวาทามกลางประวัติศาสตรที่ยาวนานนั้น
มนุษยเรายังไมพบกับคําตอบที่ชัดเจนหรือคําตอบที่ถูกตองแนนอนเลย... ถาเชนนัน้ อะไรคือเปาหมายที่
แทจริงของการมีชีวิตอยูของมนุษยเลา?...
ถาเราลองสังเกตดูสังคมของมนุษยในยุคนี้ เราก็จะพบวามีแนวความคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่อง
ความหมายของการมีชีวิตอยู ซึ่งแนวความคิดนี้ก็คือมนุษยเราเปนเพียงกอนเนื้อหรือเซลลกอนหนึ่งที่
เกิดมาในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น ซึ่งถาเซลลตายเมื่อไหร ชีวติ ก็จบสิ้นเมื่อนั้น ดังนั้นถาเราจะถามถึง
เปาหมายของการมีชีวิตอยูจ ากคนที่มีแนวความคิดเชนนีว้ า “มนุษยอยูในโลกนี้เพื่ออะไร?”... คําตอบ
ของพวกเขาก็คือ “มนุษยเปนเพียงกอนเนือ้ ชิ้นหนึ่งที่เกิดมาในโลก ไมนานก็ตองจากโลกนี้ไป ซึง่ ตาย
แลวจะไปไหน หรือจะไปเกิดใหม หรือตายแลวตายเลยก็ไมตองไปสนใจอะไรมากนัก ดังนัน้ ใหเรา
พยายามแสวงหาความสนุกสนานความสําราญใหกับชีวติ ใหมากที่สดุ ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ
กอนที่จะจากโลกนี้ไป” ซึ่งเวลานี้แนวความคิดนี้ก็กําลังขยายออกไปเรื่อย ๆ และมีอิทธิพลตอทุกสังคม
ในโลก อยางที่เราเรียกกันวาโลกแหงการบริโภค หรือวัตถุนิยม ซึ่งเราจะเห็นวาคนที่ดําเนินชีวติ ตาม
แนวความคิดนี้ เขาคิดวาเมื่อเกิดมาในโลกก็ตองดิ้นรน ตื่นมาก็ตอ งทํางานตองทํามาหากิน... แลวก็
แตงงาน...มีลกู ...เลี้ยงลูก...มีหลาน...เลี้ยงหลาน สุดทายก็จากโลกนี้ไป บางคนก็พยายามดิ้นรนหาเงินให
ไดมาก ๆ เพือ่ จะนํามาแลกกับสิ่งที่เขาตองการหรือเพื่อที่จะไดมาซึ่งความสนุกสนานในชีวิต พวกเขามี
ความคิดแคเพียงวา ฉันไมทําใหใครเดือดรอน หรือฉันไมไดทําผิดขอกฎหหมายสังคมอยางรุนแรง
จนถึงขั้นเกิดเปนคดีก็ถือวาใชไดแลว เชนโกหกนิดหนอยในการทําการคาหรือเลนการพนัน, ลวง
ประเวณีอยางถูกกฎหมายก็ไมเปนไรเพราะใคร ๆ เขาก็ทํากัน... นอกจากนั้นบางคนก็ไมเพียงแตจะหา
เงินเพื่อมาตอบสนองตอความตองการทางรางกายเทานัน้ พวกเขายังตองการการยอมรับจากคนอื่น ๆ
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อีกดวย ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามทําตัวใหเปนที่ยอมรับของคนอื่นบางคนก็พยายามทําตัวใหมีฐานะ บาง
ก็พยายามแสวงหาอํานาจหรือตําแหนงสูง ๆ เพื่อใหคนอืน่ ยกยอง ซึ่งบางคนก็พยายามทุกวิถีทางทีจ่ ะได
สิ่งเหลานี้ โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง...
มีประวัติศาสตรที่มาของตัวอักษรจีนที่ประชดประชันเกีย่ วกับแนวความคิดขางตนนี้ เพราะเหตุ
ที่นักปรัชญาจีนสังเกตเห็นวา คนจีนรวมทั้งผูคนสวนใหญทวั่ โลกตางมีความเหมือนกันในเรื่องการ
อยากมีตําแหนงสูง ๆ อยากมีอํานาจมียศฐาบรรดาศักดิ์ และชอบความร่ํารวยและอยากรวยเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ดังนัน้ คนจีนในสมัยกอนมักจะอวยพรกันวา (เซิง กวน ฟา ฉาย) ซึ่งคําวา เซิง แปลวา ขึน้ คําวา
กวน แปลวา ตําแหนง รวมกันแปลวา “ขอใหตําแหนงสูงขึ้น” สวนคําวา ฟา แปลวา ขยาย คําวา ฉาย
แปลวา ทรัพยสมบัติ รวมกันแปลวา “ขอใหร่ํารวยขึ้น” ดังนั้นนักปรัชญาจีนเห็นวาคนเรานั้นชอบทั้ง
กวน ทั้งฉาย เขาจึงไดเอาเสียงและตัวอักษรจีนของทั้งสองคํานี้มาประดิษฐเปนตัวอักษรอีกคําหนึง่ ก็คือ
คําวา กวน ฉาย ที่แปลวา “โลงศพ” ซึ่งทําใหเราไดขอคิดอยางหนึ่งวาสิ่งที่มนุษยเราแสวงหามาทั้งชีวิต
นั้น สุดทายก็จบลงที่ “ความตาย” นั่นเอง
แตเราจะเห็นวาบางคนก็มีแนวความคิดในมุมมองที่แตกตางออกไป คนเหลานี้จะใชชีวิตอีก
แบบหนึ่งโดยไมคอยไดสนใจในวัตถุ หรืออยูแบบไมตอ งการอะไรมากมายแตจะแสวงหาความสงบสุข
ทางจิตใจเพียงอยางเดียว เพือ่ หลีกหนีจากความทุกข...หรือมีบางคนก็อาจจะอยูแบบไมตองคิดอะไรมาก
พวกเขาคิดวาเมื่อเกิดมาก็ใชชีวิตอยูไปเรื่อย ๆ หากินไปวัน ๆ มีก็ได ไมมีก็ได ใชชวี ิตใหมีความสุขแต
ละวันก็พอแลว...
ผูอานที่รัก...ไมวาทานจะดําเนินชีวิตแบบใด หรือมีแนวความคิดแบบไหน แตทานเคยคิดไหม
วา มนุษยเราอยูในโลกนี้มีความหมายอะไร?... เริ่มตั้งแตลืมตาออกมาดูโลก แลวใชชีวิตในโลกไมกี่สิบ
ป ในที่สุดก็ตอ งอําลาจากโลกนี้ไป ชีวิตของมนุษยเรามีเพียงแคนี้หรือ?... และชีวิตสิ้นสุดลงแคความตาย
จริงหรือ? แลวมนุษยเราอยูในโลกนี้เพื่ออะไรกัน? ดังนั้นถาเราอยากจะคนหาคําตอบที่วา อะไรคือ
เปาหมายทีแ่ ทจริงของการมีชีวิตอยูใ นโลกเราก็ตองกลับไปดูจุดเริ่มตนหรือที่มาของสรรพสิ่งใน
จักรวาลนี้รวมทั้งมนุษยเรานัน้ ไมไดเกิดขึ้นเอง แตมีพระเจาเปนผูสรางซึ่งพระองคไดทรงสรางทุกสิ่งที่
ขึ้นมาก็เพื่อมนุษย
และเปาหมายของพระองคที่ทรงสรางมนุษยขึ้นมาก็เพื่อใหมนุษยใชชวี ติ ตาม
วัตถุประสงคของพระองค นั่นก็คือใหเขามีสัมพันธภาพกับพระองคเหมือนพอกับลูก ซึ่งพระองคได
ทรงรักมนุษยอยางมากมาย เห็นไดจากการที่พระองคทรงสรางโลกนี้อยางงดงามและมีสิ่งสารพัดอยาง
บริบูรณ และพระองคกป็ รารถนาที่จะใหมนุษยเพลิดเพลินและมีความสุขกับการใชชีวิตอยูในโลกนี้
นอกจากนั้นพระองคยังทรงประสงคใหมนุษยเราทุกคนมีชีวิตที่ดีงามตามพระลักษณะตาง ๆ ของ
พระองค นั่นจึงเปนเหตุที่ทําใหมนุษยทกุ คนมีศีลธรรมที่ดีงาม แตเพราะพระเจาทรงใหมนุษยมีจิตสํานึก
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ผิดชอบชั่วดีทงั้ ยังใหมีอิสระในการตัดสินใจไดเอง ดังนั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจเองวาจะทําดีหรือ
ทําชั่ว แตพระองคก็ปรารถนาที่จะใหมนุษยเชื่อฟงพระองค ไมตัดสินใจทําสิ่งที่ผดิ ๆ... และในเมื่อ
พระองคทรงสรางมนุษยขึ้นมา มนุษยจึงตองใหพระองคเปนผูนําทางชีวิตของเขา เหมือนกับแกะทีต่ อง
มีผูเลี้ยงคอยนําทางและดูอยูเสมอ ซึ่งถาเปนเชนนีแ้ ลว มนุษยเราก็จะอยูในโลกนี้อยางมีความสุขนีเ่ ปน
เปาหมายทีพ่ ระเจาอยากใหเราเปนเชนนัน้ ... แตแลวมนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางเขาและไม
ยอมใหพระองคเปนผูนําทางชีวิต มนุษยตัดสินใจเลือกเดินทางของตัวเอง ดังนั้นเราจึงเปนเหมือนกับ
แกะทีห่ ลงทางที่ตางคนตางก็ไปตามทางของตนเอง ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา... “มีทาง
หนึ่งซึ่งคนเราคิดวาถูก แตมนั สิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา” (สุภาษิต 16:25) เพราะถาหากมนุษยเรา
ไมยอมใหพระเจาเปนผูนําทางแลว เขาก็จะไมสามารถเดินในทางที่ถูกตองเลย และเมื่อมนุษยเลือกเดิน
ในทางที่ผิด จึงไดใชสติปญญาของตนเองคิดเปาหมายของชีวิตขึน้ มา ซึ่งเปาหมายเหลานัน้ ไมใช
เปาหมายทีแ่ ทจริงเลย และไมเพียงแตมนุษยเลือกเดินในทางที่ผิดเทานัน้ แตมนุษยเรายังตัดสินใจทําใน
หลายสิ่งที่ผิดบาปอีกดวย ซึ่งความบาปนี่แหละที่ทําใหมนุษยเราตองพบกับความทุกขและปญหา ที่
สําคัญก็คือความบาปมันทําใหมนุษยเราตองพบกับความตาย... หลายคนคิดวาเมื่อคนเราจากโลกนี้ไป
แลว ชีวิตของเขาก็จบลงแคนนั้ แตจริง ๆ แลวความตายไมใชจุดสิ้นสุดของชีวิต เพราะวาหลังจากนัน้ จิต
วิญญาณของเขายังจะตองไปอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจาเพือ่ รับการพิพากษาโทษตามการ
กระทําของแตละคนอีกดวย บางคนอาจจะมีคําถามวา “พระเจามีสิทธิ์อะไรมากพิพากษามนุษยดว ยละ?”
คําตอบก็คือเพราะพระองคทรงเปนผูสรางมนุษยขนึ้ มา ดังนั้นพระองคจึงมีสิทธิ์ที่จะพิพากษามนุษย
อยางแนนอน แตแทจริงแลวพระองคไมอยากทําเชนนัน้ เลย เพราะพระองคไมอยากใหมนุษยที่พระองค
ทรงรักนั้นตองรับการลงโทษในนรก เหมือนกับพอแมที่ไมอยากใหลกู ตองเจ็บปวด แตเพราะพระองค
ทรงกําหนดไววา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ดังนัน้ พระองคจะทรงถือวาเปนความ
บาปที่มนุษยทาํ นั้นจะไมมีโทษก็ไมได และพระองคทรงทราบวา ถาหากพระองคไมทรงชวยมนุษยแลว
มนุษยก็จะไมมีทางที่จะรอดพนจากการพิพากษาไดเลย ดังนั้นพระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปน
พระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปทแี่ ลวพระเยซูคริสต
ทรงยอมถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับโทษบาปแทนมนุษย พระองคจึงทรงเปน
เหมือนแพะรับบาปของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดที่สํานึกวาตนเปนคนบาปและทูลขอการทรง
ชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคก็จะเปนผูรับโทษบาปแทนเขาทันทีและเมื่อวันหนึ่งที่เขาตองจาก
โลกนี้ไป เขาก็จะไมตองพบกับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไป แตจะไดอยูบนสวรรคกับพระ
ผูสรางของเขาเปนนิจนิรันดร...
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นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีผูคนนับหลายพันลานคนทั่วโลกตางก็ไดหันกลับมาหาพระเจา
โดยทางพระเยซูคริสต ซึ่งถาหากเราจะถามหาพระเจาโดยทางพระเยซูคริสตวา “คุณอยูในโลกนี้เพื่อ
อะไร?” ก็จะไดรับคําตอบวา “ฉันอยูในโลกนี้เพื่อรูจักและรับความรักของพระเจา และใชชวี ิตตาม
วัตถุประสงคของพระองค ฉันรูวาพระองคทรงนําและคอยดูแลชีวิตของฉันตลอดเวลา และพระองคยัง
ไดทรงประทานชีวิตใหมใหแกฉัน เพื่อฉันจะมีกําลังตอสูกับความบาปในขณะที่ฉนั มีชีวิตอยู และวัน
หนึ่งเมื่อฉันตองจากโลกนี้ไป ฉันก็มั่นใจวาฉันจะไดอยูบนสวรรคกับพระเจาอยางแนนอน ซึ่งเปน
เปาหมายสูงสุดในชีวิตของฉัน”
ผูอานที่รัก... ไมวาทานจะอยูในโลกนี้เพื่ออะไรก็ตามอยากใหทานไดทราบวา พระเจาทรงรัก
ทาน และพระองคไดทรงสรางทานขึ้นมาอยางมีเปาหมาย พระองคไมปรารถนาที่จะใหทานเพียงแคเกิด
มาอยูในโลกนีเ้ พียงชัว่ คราว แลวก็จากไป และในที่สุดก็จะตองทุกขทรมานในนรกเพราะความผิดบาป
ชั่วนิจนิรันดร พระองคทรงทราบวาทานไมมีกําลังที่จะตอสูกับความผิดบาป จึงไดทรงใหพระเยซูคริสต
มาตายบนไมกางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนทานเพื่อทานจะรอดพนจากการลงโทษ แตจะไดอยู
ในสวรรคซึ่งเปนที่อยูอันถาวรและดีเลิศ บัดนี้...ทานมีโอกาสที่จะรอดจากบาปแลว... กลับมาเถิดครับ...
กลับมาหาพระเจา ผูทรงสรางทาน กอนทีจ่ ะสายเกินไป... ถาทานปรารถนาที่จะไดรบั การชวยเหลือจาก
พระเยซูคริสต ก็ขอใหทา นอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... “ขาแตพระเจา... ขาพระองคยอมรับวาขา
พระองคไดหลงไปจากทางของพระองค และไดทําความผิดบาปมากมาย ขอพระองคทรงโปรดเมตตา
ยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณที่พระเยซูคริสตทรงรับโทษบาปแทนขา
พระองคแลว ขาพระองคขอมอบชีวิตใหพระองคเปนผูนาํ ทางตลอดไปขออธิษฐานในพระนามของพระ
เยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษความบาปใหทานแลวและพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถที่จะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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