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4 ตัวอักษรจีนที่สําคัญตอชีวิตของมนุษย
ในโลกของเรานี้มีมากมายหลายภาษา แตภาษาที่ถูกนับวามีอายุยาวนาน และมีความลึกซึ้งใน
ความหมายของตัวอักษรมากที่สุดก็คือ ภาษาจีน... เพราะมีอายุมากกวา 5,000 ป... ซึ่งไมวาใครก็ตาม
เมื่อทําการศึกษาอักษรจีนก็จะตองทึ่งในทีม่ าของตัวอักษรเหลานี้ เพราะตัวอักษรจีนนั้นจะเปนภาพวาด
บวกกับความหมายที่ลึกซึ้งของการใชลายเสน เชนคําวา (ตาว) หมายถึง “มีด” และคําวา (ซิน) แปลวา
“หัวใจ” แตเมือ่ นํามารวมกันและเพิ่มขีดลงไปขีดหนึ่งที่คาํ วามีด ก็จะอานวา (เหยิ่น) แปลวา “อดทน”
ซึ่งคนจีนใหความหมายวา การอดทนนั้นเปนเหมือนมีดที่ปกลงในใจ...
ตัวอักษรของภาษาจีนนั้นมีมากมายหลายพันตัว ซึ่งแตละตัวก็ลว นมีความหมายที่ลึกซึ้ง และยัง
บอกเรื่องราวทางประวัติศาสตรหรือแนวความคิดของคนจีนใหกับคนรุนหลังแตในที่นี้จะพูดถึงอักษร
จีน 4 ตัว ที่มีความหมาย ใหความรู ใหขอคิด และเกี่ยวของกับชีวิตของมนุษยเราทุกคน ก็คือ...
1. (เทียน) ซึ่งหมายความวา “ทองฟา” หรือ “สวรรค” เราคงเคยไดยนิ คําวา “สวรรคมีตา ฟา
กําหนด” กันบอย ๆ ในภาพยนตจนี ... ซึ่งคําวา (เทียน) ในความคิดของคนจีนนัน้ ไมใชเปนวัตถุ แตเปน
สภาพบุคคลหนึ่งที่มีฤทธิ์อํานาจและคอยสอดสองดูความเปนไปของมนุษยเราทุกคน ซึ่งพวกเขาเรียกวา
(เสิน) ซึ่งแปลวา “พระเจา” ถาเราดูคําวา (เทียน) เราจะเห็นวามีสองคํามาผสมกันคือคําวา (อี) หมายถึง
“เลข 1” และอีกคําก็คือคําวา (ตา) ซึ่งหมายถึง “ใหญ” เมื่อนํามารวมกันจึงอานวา เทียน หมายถึง “มีหนึ่ง
เดียวที่ยิ่งใหญบนสวรรค” เมื่อเปนดังนี้ ทําใหเราทราบวา คนจีนในอดีตที่ประดิษฐอักษรนี้เชื่อวา พระ
เจามีองคเดียวเทานั้น และเปนพระเจาที่ยงิ่ ใหญที่สุด ดังนั้นคําวา “เทียน” ของเขานั้นจึงมีสองคํานี้มา
ผสมกัน
จากขางตนทําใหเราเห็นวา คนจีนนัน้ เชื่อวาสรรพสิ่งไมไดเกิดขึ้นเอง แตมีพระเจาเปนผูสราง
ขึ้น ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกเรือ่ งนี้ไวกอนแลว และสิ่งทีถ่ ือวาเปนผลงานชิ้นเอกในการทรง
สรางของพระเจาก็คือมนุษยเรา... เพราะพระองคทรงสรางเราใหเหมือนกับพระองค และใหปกครอง
โลกนี้ ซึ่งสิ่งที่พิเศษที่พระเจาใหแกมนุษยก็คือ ใหมนุษยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจ ดังนัน้ มนุษย
จึงมีอิสระในการที่จะเชื่อฟงหรือไมเชื่อฟงพระองคก็ได แตพระองคกท็ รงบอกอยางชัดเจนวา ถามนุษย
คนใดใชอิสระที่พระองคใหไวอยางถูกตองคือเชื่อฟงพระองค มนุษยก็จะมีแตความสุข... แตถามนุษยใช
อิสระในการเลือกผิด คือไมเชื่อฟงพระองค ก็จะมีบางสิ่งบางอยางที่เลวรายเกิดขึ้นกับมนุษย และจะนํา
มนุษยเราไปสูความตาย... และเรื่องนาเศราก็เกิดขึน้ ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ก็คือมนุษยเราไดใช
อิสระในการเลือกที่พระเจาทรงประทานใหในทางที่ผิด สิ่งเลวรายจึงไดเกิดขึน้ สิ่งเลวรายนี้คืออะไร?...
ใหเราดูอกั ษรจีนตัวที่สองกัน...
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2. (จุย) แปลวา “ความบาป” นี่เปนสิ่งที่เลวรายที่เกิดขึ้นหลังจากมนุษยเราทุกคนไดใชอิสระใน
การเลือกในทางที่ผิด คําวา “ความบาป” ในอักษรจีนนั้น มีสองคําผสมกันคือคําวา (ซือ่ ) แปลวา “เลข 4”
และคําวา (เฟย) แปลวา “ไมถูกตอง” เมื่อนํามารวมกันอานวา (จุย ) ทีห่ มายถึงบาป 4 ทางที่มนุษยเราได
กระทํา ซึ่งก็คอื ทางตา ปาก มือ ใจ... ถาเราทุกคนพิจารณาอยางสัตยซอื่ กับตัวเองแลว เราก็จะเห็นวา เรา
ทุกคนลวนทําบาปทั้ง 4 ดานทั้งสิ้น... ดูทตี่ าของเรา เราก็ปฏิเสธไมไดเลยวา เราไดใชตาของเราในทางที่
ผิด มองในสิง่ ที่ไมสมควรมอง เราใชสายตาเหยียดหยามดูถูก ฯลฯ ถาตาเราเหมือนกับเครื่องบันทึก
วีดีโอที่เก็บภาพทุกอยางที่เรามอง จะมีใครไหมที่กลาเอามาฉายใหคนอื่นดูวาเขามองอะไรมาบาง?...
และเมื่อเราฟงคําพูดที่ออกมาจากปากของเรา เราก็พบวามีคําพูดหลายคําที่เราพูดไมดีใชคําพูดทํารายคน
อื่น นินทา ดาวา พูดคําหยาบ โกหก พูดเสียดสี พูดประชดประชัน ฯลฯ ซึ่งถาคําพูดที่ออกมาจากปาก
ของเราทุกคําไดทําการบันทึกเสียงไว มีใครไหมที่กลาเอามาเปดใหคนอื่นฟงวาเขาพูดอะไรบาง?... ดูมือ
คูนี้ของเราซิ!... ลองถามตัวเองดูสิวามือคูนี้ของเราไมเคยขโมยหรือ? เราไมเคยหยิบฉวยของของคนอื่น
มาเปนของของตนเองเลยหรือ?... ดูใจเราซิครับ!...เรามีความคิดที่สกปรก คิดไมดี แชงสาป อิจฉาริษยา
ตอคนอื่น... ซึ่งปรากฏที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนเหลานี้ ทําใหไมมีใครสักคนที่กลาปฏิเสธวาเขา
ไมใชคนบาป
เมื่อมนุษยเราทําบาป พระเจาไมไดทรงอยูเฉย ๆ... แตพระองคทรงทําอยางไรกับมนุษย?... ให
เรามาดูคําตอบจากอักษรจีนตัวที่สามกัน...
3. (ฉวน) แปลวา “เรือใหญ” คําวาเรือใหญในภาษาจีนนั้นมีอักษร 3 คํามาผสมกันคือคําวา
(โจว) แปลวา “เรือเล็ก” คําวา (ปา) แปลวา “เลข 8” และคําวา (โขว) แปลวา “ปาก” เพราะเหตุไรจึงมีคํา
เหลานี้มาผสม นั่นก็เพราะวาประวัติศาสตรของคนจีนนัน้ ยาวนานพอ ๆ กับประวัติศาสตรที่บันทึกอยู
ในพระคริสตธรรมคัมภีร ซึ่งพระคัมภีรไดบันทึกไววา ในอดีตมีครั้งหนึ่งที่มนุษยเราไดทําบาปอยาง
มหันต พระเจาจึงทรงพิพากษาลงโทษเขาโดยการใหนา้ํ ทวมโลก... แตพระเจาก็ทรงใหโอกาสมนุษย
รอด คือทรงใชชายคนหนึง่ ชื่อโนอาหใหเขาตอเรือใหญ และใหประกาศกับคนในเวลานัน้ ใหหัน
กลับมาหาพระเจาเพื่อขออภัยโทษจากพระองค และใหขนึ้ เรือใหญที่โนอาหไดสรางขึ้น แตก็ไมมมี นุษย
คนใดเชื่อฟง นอกจากครอบครัวของโนอาหซึ่งมีอยูดว ยกัน 8 คนเทานั้น เมื่อฟงแลว...บางทีเราอาจจะ
นึกวาเปนนิทานกอนนอนของเด็ก ๆ แตนี่เปนเรื่องจริงซึ่งเรื่องเรือโนอาหนไี้ มเพียงแตบันทึกใน
ประวัติศาสตรจีนเทานัน้ แตยังมีการบันทึกอยูใน 272 อารยธรรมทั่วโลกอีกดวยปจจุบันนี้มีการคนพบ
ซากของเรือลํานี้ ที่ระดับสูงกวาน้ําทะเล 14,000 ฟุต ที่ชองแคบอะฮอลาห ภูเขาอารารัตประเทศตุรกี (ดัง
ในภาพขางลาง) และในตัวอักษรจีนก็มีเรื่องราวนี้อยูใ นตัวอักษรเชนกัน... คนจีนแตกอ นเขาไมเรียกวา 8
คน แตเขาเรียกวา 8 ปาก นัน่ ก็คือ 8 คนนั่นเอง... เมื่อ 8 คนนั่งเรือเล็ก มันจึงกลายเปนเรือใหญ ทําไมตอง
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มี 8 คนเกี่ยวกับเรือดวย นัน่ เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องจริง… ซึ่งเรื่องของเรือโนอาหนี้กําลังบอกมนุษยเราทุก
คนวา เมื่อมนุษยเราไดทําบาป พระเจาไมไดทรงอยูเฉย ๆ... เพราะหลังจากที่มนุษยเราไดตายจากโลกนี้
ไป วิญญาณของเราจะออกจากราง และตองมุงตรงไปรับการพิพากษาลงโทษอยางยุติธรรมจากพระเจา
ผูทรงสรางมนุษยตามการกระทําของแตละคน... เมื่อเปนเชนนี้มนุษยเราจะทําอยางไรดี? แตอยาเพิ่ง
ตกใจกลัว!... เพราะตัวอักษรจีนตัวที่ 4 ไดใหความหวังแกพวกเรา....
4. (อี้) แปลวา “ความชอบธรรม” ซึ่งมาจากสองคําผสมกันคือวา (หยาง) แปลวา “แกะหรือ
แพะ” สวนอีกคําวา (หวอ) แปลวา “ฉัน” แลวแกะหรือแพะมันมาเกี่ยวอะไรกับตัวฉันดวยเลา?... เราทุก
คนคงเคยไดยนิ คําวา “แพะรับบาป” ซึ่งถาเราศึกษาอยางจริงจังก็จะเห็นวาความคิดนี้อยูใ นอารยธรรม
ของหลายชนชาติ เชน ฝรั่งก็มีคําวา scapegoat คนจีนก็มี “ตายจุยกาวหยาง” ซึ่งแปลวา “แพะรับบาป”
เหมือนคนไทยเรา...แพะรับบาปหมายถึงอะไร?...ความหมายงาย ๆ ก็คอื “เราสมควรโดนลงโทษแตอีก
คนหนึ่งมารับแทนเรา” ดังนั้นภาษาจีนคําวา (อี้) ซึ่งแปลวา ความชอบธรรมนั้น ทําใหเราเห็นวาคนจีนมี
ความคิดที่วา “ถาฉันอยากเปนคนชอบธรรม จะตองมีแพะอยูบนตัวฉันเทานั้น” ซึ่งหมายถึงวา เมื่อ
มนุษย ทําบาปจะตองมีบางสิง่ มารับโทษแทนเรา เราจึงจะพนผิดหรือพนจากหายนะไดถาเชนนั้นใครจะ
เปนแพะรับบาปใหกับมนุษยเราละ?
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกวาพระเจานัน้ ยุติธรรมนั่นก็คือ เมื่อมนุษยทําบาปก็ตองรับการ
ลงโทษ แตพระเจาก็ทรงเปนความรัก ดังนั้นพระองคไมอยากใหมนุษยทพี่ ระองคทรงสรางขึ้นมานั้น
ตองพินาศเลย... เพราะเหตุความรักพระองคไมอยากลงโทษ แตเพราะเหตุความยุตธิ รรม พระองคจึง
ตองลงโทษมนุษย... ยกตัวอยางเชนถามีผูพิพากษาที่มคี วามยุติธรรมมากคนหนึง่ วันหนึ่งลูกของเขาไป
ทําผิดกฎหมายคือฆาคนตาย ในใจของเขาไมอยากลงโทษลูกชายแน แตเพราะความยุติธรรมที่เขามีอยู
ทําใหถึงแมเขาไมอยากลงโทษลูกของเขา แตเขาก็ตองลงโทษ...พระเจาก็เชนเดียวกัน... เมื่อเปนเชนนี้
พระองคจะทําอยางไรดี?..
พระคัมภีรกไ็ ดบอกอยางชัดเจนวา พระเจาทรงมีสิทธิอํานาจสูงสุด พระองคจึงทรงกําหนดวา
ถาหากมนุษยจะพนจากบาปไดก็มีทางเดียวคือ จะตองมีผูมาตายเพื่อรับโทษแทนเขา และผูที่จะมาตาย
แทนไดนั้นจะตองไมมีบาปเลย เมื่อเรารูเชนนี้เราอาจจะรีบหาคนที่มาตายแทนเราก็ได แตหาไปหามาก็
ไมมีทางหาพบไดเลย นั่นก็เพราะวามนุษยเราทุกคนลวนทําบาปทั้งสิ้น ผมอยากตายแทนคุณก็ไมได
หรือคุณอยากตายแทนผมก็ไมได เพราะเราทั้งสองตางก็มีบาปและตองรับโทษบาป เมื่อเปนเชนนี้มนุษย
เราจะรอดจากบาปไดอยางไรกัน?... ซึ่งการพิพากษาของพระเจานั้นยุติธรรมมาก คือติดเงินใชเงิน ติด
ทองใชทอง ในเมื่อมนุษยทาํ บาปดวยรางกายก็ตองใชรา งกายไถโทษบาป
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พระเจาทรงทราบดีวา ไมมีมนุษยคนใดในโลกนี้ที่จะสามารถตายเพื่อรับบาปแทนกันไดเลย...
ดังนั้นดวยความรักที่มีตอมนุษย พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาใน
โลกมารับสภาพเปนเนื้อหนัง มีรางกายแบบเดียวกับมนุษย เพื่อทีจ่ ะใชรางกายนั้นรับโทษบาปแทน
มนุษย ซึ่งพระบุตรองคเดียวของพระเจาก็คือ พระเยซูคริสต พระองคทรงเปนแพะรับบาปของมวล
มนุษยชาติ (ยอหน 1:29) พระองคไดเขามาในโลกเพือ่ จะแบกบาปหรือรับการลงโทษบาปแทนมนุษย
ผมจะยกตัวอยางเพื่อชวยใหเราเขาใจในการรับแบกบาปแทนของพระเยซูคริสต... สมมุติวาคุณติดเงิน
ผม 50 ลานบาท เมื่อใกลถงึ เวลาครบกําหนดที่คณ
ุ จะตองจายหนี้ ถาหากคุณหาเงินไมได คุณก็จะรูสึก
กลัวและไมรูวา จะทําอยางไรดีแตพอดีมีเศษรฐีใจดีคนหนึ่งมาเสนอตัววา เขาอยากจะใชหนี้แทนคุณฟรี
ๆ... เวลานั้นคุณตองตัดสินใจเลือกละวาจะยอมหรือไมยอมใหเขาใชหนี้แทน... ถาคุณไมยอม คุณก็ตอง
รับผิดชอบเอง แตถาคุณยอมใหเศษรฐีคนนั้นใชหนี้แทนคุณ คุณก็ไมจําเปนตองใชเงินผมอีกตอไป คุณ
จึงหลุดหนี้ทันที... เชนเดียวกัน... วันนีเ้ ราทุกคนตางก็ตดิ หนี้บาป และกําลังมุงตรงไปยังวันพิพากษาเพื่อ
รับโทษ...แตกอ นวันนั้นจะมาถึง พระเยซูคริสตไดเขามาในโลกและบอกพวกเราวา “เราสามารถใชหนี้
บาปแทนทานได ทานตองการไหม?”การตัดสินใจเปนของเรา!... ถาเราไมตองการ เราก็ตองรับโทษตาม
การกระทําของเราเอง... แตถาเราตองการ พระเยซูคริสตก็จะเอาความผิดบาปของเรามาวางไวบนพระ
กายของพระองค และที่ไมกางเขนนัน่ เอง เปนที่ที่พระองคไดทรงไถโทษบาปแทนเรา ดังนั้นเราจึงไม
ตองรับการพิพากษาจากพระเจาอีกตอไป....
ผูอานที่รัก... ทานไดเห็นแลววาตัวอักษรจีนทั้ง 4 ตัว ขางตนไดใหความหมายที่สําคัญตอชีวิต
มนุษยเราจริง ๆ... เวลานี้พระเจาพรอมแลวที่จะทรงอภัยโทษความบาปใหแกทาน ถาทานปรารถนาที่จะ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหพระองคเปนผูชวยทานใหรอดจากบาปแลว ทานสามารถอธิษฐานตอพระองค
ดังนี้... “ขาแตพระเจา... ขาพระองคทราบวาขาพระองคเปนคนบาปและสมควรแกการลงโทษ แตขอ
พระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทีข่ าพระองคไดทํามาดวยเถิด... และขอทรงเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของขาพระองคใหดีงามและเปนที่พอพระทัยของพระองคดวย ขอขอบคุณที่พระเยซูคริสตทรงรับโทษ
แทนขาพระองคแลว ขาพระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต อาเมน”...
ถาทานทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา บาปของทานไดรับการยกโทษ
แลวอยางแนนอนและพระเจาจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจน แลวสงไปตามที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ...
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