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THE CONSCIENCE OF MAN
จิตสํานึกผิดชอบของมนุษย
ถาเราเปนนักสังเกตเราก็จะเห็นวา ทามกลางสรรพสิ่งในโลกนี้ มนุษยเรามีความมหัศจรรยของ
ชีวิตที่เหนือกวาสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เพราะมนุษยเรานั้นมีสติปญญา มีศักยภาพในการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ
รวมทั้งยังสามารถที่จะใชคําพูดสื่อความรูส ึกในใจของเราออกมาได
และมนุษยมีอํานาจในการ
ครอบครองสิ่งตาง ๆ ที่สําคัญที่สุดก็คือมนุษยเรานั้นมีกฎศีลธรรมที่ดีงามอยูในจิตใจ ซึ่งเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวติ ของมนุษย...
ออกัสติน นักปรัชญาทานหนึ่งของโลกกลาววา “ในเมื่อมนุษยมกี ฏศีลธรรม นั่นแสดงวาตองมี
ผูออกกฎแตไมใชมนุษยเปนผูกําหนด” ซึ่งถาเราพิจารณาดี ๆ เราจะเห็นวาคําพูดนีเ้ ปนความจริง เพราะ
ถาหากมนุษยเปนผูกําหนดกฎศีลธรรมในใจแลว มนุษยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมันไดโดยไมรสู ึก
ตะขิดตะขวงใจเลย แตความเปนจริงแลว มนุษยเราไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกฎศีลธรรมที่อยูในใจ
ของเราไดเลย เชน กฎศีลธรรมในใจบอกเราวา การขโมยเปนสิ่งที่ไมดี ซึ่งถาหากเราพยายามทีจ่ ะลอง
เปลี่ยนแปลงกฎศีลธรรมนั้นใหมโดยถือวาการขโมยเปนสิ่งที่ดีงาม ก็จะเกิดการขัดแยงในใจของเรา
อยางรุนแรง และเปนทีน่ าสังเกตก็คือ ไมวาชาติไหน ๆ ก็มีกฎศีลธรรมที่เหมือน ๆ กัน นี่จึงเปน
เครื่องหมายทีช่ ี้ใหเห็นวามนุษยไมไดเปนผูก ําหนดกฎขึ้นมาเอง แตจะตองมีผูหนึ่งที่ยิ่งใหญกวามนุษย
เปนผูกําหนดกฎเกณฑเหลานี้ไวในจิตใจของมนุษยทกุ ๆ คน ซึ่งผูนั้นก็คือพระเจานั่นเอง พระคริสต
ธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา พระเจาทรงเปนผูที่สรางชีวิตของมนุษย และพระองคไดกําหนดศีลธรรมที่ดี
งามใหแกมนุษยเรา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวติ ซึ่งมนุษยทกุ คนตางก็รวู ากฎศีลธรรมที่พระเจา
ทรงใหแกเรานั้นเปนสิ่งที่ดี แตเราก็มีอิสระในการตัดสินใจวาจะทําตามหรือไมทําตามกฎนั้น ซึ่งมนุษย
เราจะตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง ถาหากวาเราฝาฝนกฎศีลธรรมในจิตใจแลวคิดวาคงจะ
ไมมีใครรู เราก็คงคิดผิดไปถนัด เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไววา เมื่อมนุษยฝาฝนกฎศีลธรรมที่
ดีงามนั้น ไมมีทางที่จะไมมใี ครรูเพราะพระเจาไดใสบางอยางไวในจิตใจของมนุษยนั่นก็คือ “จิตสํานึก
ผิดชอบ” หรือ “มโนธรรมในจิตใจ” ซึ่งตัวจิตสํานึกผิดชอบที่พระเจาทรงใสไวในมนุษยนี้ มันอยูใ นตัว
ของมนุษยเราก็จริง แตมันไมใชเปนพวกของเรา... ซึ่งการที่พระเจาใสจิตสํานึกผิดชอบไวในตัวมนุษยก็
เพื่อใหมนั ทําหนาที่ 7 อยางตอไปนี้...
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1. สองสวาง
ถาผมพาฝรั่งผิวขาวคนหนึ่งกับนิโกรคนหนึ่งมายืนอยูตอหนาคุณ แลวผมก็ถามวา “คุณวาใคร
ขาวกวากัน?” “ฝรั่ง” คุณตอบ “เพราะเหตุไรคุณจึงรูวาฝรั่งขาวกวา?” ผมถามตอ คุณจะตอบวาอยางไร?
“ฉันเห็นหรือฉันแยกแยะได” ซึ่งนั่นดูเหมือนวาเกือบถูก แตคําตอบนี้มันไมถูกครับ คําตอบที่ถูกก็คือ
“การที่คุณรูวาฝรั่งคนนี้ขาวกวานิโกรก็เพราะมีความสวางแตถาคุณเอาคนฝรั่งกับคนนิโกรเขาไปในหอง
ที่มืดทึบแลว ฝรั่งก็จะกลายเปนนิโกร สวนนิโกรก็ยังเปนนิโกรเหมือนเดิม” จากตัวอยางนีเ้ ราจะเห็นวา
ความสวางจะทําใหเราเห็นสิง่ ตาง ๆ ได... และนี่ก็คือหนาที่ของจิตสํานึกผิดชอบประการแรก คือ มันจะ
ทําหนาที่สองสวางภายในจิตใจของมนุษยเราใหเห็นถึงความดีและความชั่ว มันทําใหเราแยกแยะไดวา
สิ่งนี้ควรทํา และสิ่งนั้นไมควรทํา...

2. เตือน
มนุษยเราเปนสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวในโลกที่สามารถจะเลือกไดวาจะทําดีหรือทําชั่วและถาครั้งใดที่
เราอยูระหวางเหตุการณทเี่ ราจะตองเลือกวาจะทําหรือไมทําสิ่งที่ผิดนั้น จิตสํานึกผิดชอบที่พระเจาทรง
ใสไวภายในเราก็จะทําหนาทีป่ ระการที่สอง นั่นก็คือ “การเตือน” เวลานัน้ หัวใจของเราจะเตนเร็ว
ผิดปกติ และจะมีเสียงอยูภ ายใตจิตสํานึกทีก่ ําลังเตือนเราวา “อยาทําสิ่งนั้น! มันไมถูกตอง มันไมสมควร
ทํา” ซึ่งเวลานั้นเราจะตองเลือกวาจะฟงหรือไมฟงมัน ถาเรายอมฟงมัน และไมทําในสิ่งที่ไมสมควรทํา
เราก็จะรูสึกภูมิใจที่ไมไดทําในสิ่งผิด แตนาเศราใจทีห่ ลายครั้งมนุษยมักไมยอมฟงมัน ดังนั้นเราจะเห็น
วามนุษยทุกคนตางก็ไดทําในสิ่งที่เรารูดีอยูแกใจวาไมสมควรทํากันทัง้ สิ้น

3. ดู
ขณะที่มนุษยเรากําลังทําในสิ่งที่ไมสมควรทําอยูนั้น จิตสํานึกผิดชอบจะทําหนาที่ของมันอยาง
ที่สามทันที นั่นก็คือ “มองดู”...นั่นจึงเปนเหตุที่ทําใหมนุษยทกุ คนไมสามารถที่จะพูดไดเลยวา “ฉันทํา
ความผิดบาปไมมีใครรู”...เพราะไมเพียงแตตัวเราเองเทานัน้ ที่รู จิตสํานึกผิดชอบที่พระเจาใสไวในตัว
เราก็รูเชนกัน

4. ตําหนิ
เมื่อมนุษยเราทําในสิ่งที่เขาทราบดีอยูแกใจวา “ไมสมควรทํา” แลว จิตสํานึกผิดชอบก็จะทํา
หนาที่ของมันประการที่สี่นนั่ ก็คือ “ตําหนิ”...เวลานั้นมนุษยเราจะรูสึกผิด หรือรูสึกขัดแยงในจิตใจทันที
และเราก็พยายามที่จะเถียงหรือโตแยงกับมันวาเราไมผิด แตเราก็ไมสามารถที่จะโตแยงหรือเถียงกับมัน
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ไดเลย เพราะมันจะพูดตอจิตสํานึกของเราวา “ถาเธอไมผิด ทําไมตองกลัว?... ทําไมตองซอน?... เธอผิด
แลว!”...

5. เรียกรองใหกลับใจ
เมื่อจิตสํานึกผิดชอบมันตําหนิการกระทําทีไ่ มดีของเราแลว มันก็จะทําหนาที่ตอไป คือ
เรียกรองใหเรากลับใจ โดยใหเรารูสึกละอายตอบาป และมันอยากใหเรารูวาการที่เราทําความผิดนัน้ เรา
ไมเพียงแตทําผิดตอตนเองหรือตอผูอื่นเทานั้น แตยังเปนการทําผิดตอพระเจาผูสรางชีวิตของเราดวย
ดังนั้นจิตสํานึกผิดชอบมักจะเรียกรองใหมนุษยเราสํานึกผิดและหันกลับมาหาพระเจา เพื่อรับการอภัย
โทษจากพระองคซึ่งพระองคก็ทรงพรอมที่จะอภัยโทษใหแกมนุษยเราเสมอ แตนาเศราใจที่มนุษยกลับ
ไมยอมฟงคําเรียกรองของมัน...ไมเพียงเทานั้น มนุษยเรายังตะคอกและไลมัน ไมใหมันมายุงเกีย่ วกับ
การดําเนินชีวติ ของเราอีกตอไป...

6. หลับ
เมื่อมนุษยเราไมฟงคําเรียกรองของจิตสํานึกใหกลับใจแลวจิตสํานึกผิดชอบของเราก็จะ
“หลับ”...และเมื่อมันหลับแลวถาเรายังขืนทําบาปอยางเดียวกันเรื่อย ๆ ความรูสึกตอบาปชนิดนั้น ๆ ก็จะ
เบาบางลงจนมีความรูสึกชินและมีความสนุกกับมันนัน่ จึงเปนเหตุทที่ ําใหมนุษยเราหลายคนเมื่อดื่ม
เหลาแกวแรกจะรูสึกผิด พอดื่มเรื่อย ๆ ก็จะชิน...บางคนเมื่อเลนหวย โกหก ฉอโกง หรือลวงประเวณี
ใหม ๆ จะรูสกึ ผิด แตเมื่อทําบอย ๆ ก็รูสึกชินและสนุกกับมัน...เวลานั้นเขาจะมีความคิดที่วา “ทําบาป
แลวไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย”...นั่นแสดงวาจิตสํานึกผิดชอบของเขากําลังหลับ จึงไมรูสึกผิดอีกตอไป
แตเขาไมทราบเลยวา พระเจาผูทรงสรางเขานั้นกําลังทอดพระเนตรดูเขาอยู พระองคทรงอดกลั้นพระทัย
และรอคอยเขาที่จะกลับใจ...

7. ตื่นขึ้นมาฟองในวันพิพากษา
หลายคนมีความคิดที่วา หลังจากที่มนุษยเราจากโลกนี้ไปแลว ก็เปนการสิ้นสุดของชีวิต แต
ความจริงแลวชีวิตของมนุษยไมไดจบลงแคนั้นเพราะวาเขายังตองอยูตอ หนาบัลลังกพิพากษาของพระ
เจา ซึ่งวันนั้นพระองคจะทรงพิพากษามนุษยตามการกระทําของแตละคนและไมมีมนุษยคนหนึ่งคนใด
จะปฏิเสธไดเลยวา เขาไมไดทําความผิดบาป เพราะในวันนั้นจิตสํานึกผิดชอบจะทําหนาที่ประการ
สุดทายของมัน ซึ่งก็คือ มันจะตื่นขึน้ มาฟองและมันจะเปนพยานตอหนาพระพักตรของพระเจาวาเขาได
ทําอะไรลงไปบาง ในที่สุดมนุษยจะตองรับโทษตามการกระทําของตนเอง...พระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกวา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ...ในเมื่อมนุษยทําบาป มนุษยจึงตองรับคาจาง
4

ของบาปโดยการรับความทุกขทรมานในบึงไฟนรกชัว่ นิจนิรันดร
ซึ่งนับวาเปนความตายครั้งที่สอง
(วิวรณ 20:13-14)
ผูอานที่รัก...ถาเราสัตยซื่อกับตัวของเรา และสํารวจดูจติ ใจของเราแลว เราก็ตองยอมรับวา เรา
ไดทําหลายสิ่งที่ขัดกับมโนธรรมและกฎศีลธรรมที่ดีงามในใจของเรา ดังนั้นเราจะตองรับผิดชอบตอ
การกระทําของเราเมื่อจากโลกนี้ไป...แตดว ยความรักที่พระเจาทรงมีตอมนุษยทพี่ ระองคทรงสราง
พระองคไมปรารถนาใหมนุษยตองพินาศในนรกเลย แตพระองคก็ทรงยุติธรรม พระองคจะทรงถือวา
ความบาปที่มนุษยทํานั้นไมมีโทษก็ไมได ดังนั้นพระองคจึงไดทรงจัดเตรียมทางรอดจากบาปใหแก
มนุษย โดยการใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามารับสภาพเปนมนุษยในโลก
เมื่อประมาณ 2000 ปที่แลว...พระเยซูคริสตไดทรงยอมสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ก็เพื่อที่จะใชรา งกาย
ของพระองครับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ...
ในเมื่อทานไดรูถึงการทํางานของจิตสํานึกผิดชอบที่อยูใ นตัวของทานแลว อยากใหทานทราบ
วา ตราบใดทีท่ านยังมีชวี ิตอยู ทานก็มีโอกาสที่จะไดรับการอภัยโทษยบาปจากพระเจา เพียงแตทานยอม
สารภาพความผิดบาปตอพระองค และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสตพระองคก็จะทรงรับโทษ
ความผิดบาปแทนทานทันที ดังนั้นเมื่อทานจากโลกนีไ้ ป ทานก็จะไมตองพบกับการพิพากษาจากพระ
เจาอีกตอไป เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนทานแลว และพระเจาทานจะใหทานไดอยูบน
สวรรคกับพระองคตลอดไป...
ผูอานที่รัก...พระเจาทรงรักและหวงใยทาน พระองคทรงทราบถึงความผิดบาปที่อยูในชีวิตของ
ทานพระองคปรารถนาที่จะชวยทาน และอยากใหทานหันกลับมาหาพระองค แตพระองคไมทรงบังคับ
ทาน พระองคใหทานมีอิสระในการตัดสินใจ...ถาทานปรารถนาที่จะใหพระเยซูคริสตเปนผูชวยทานให
รอดจากบาปแลว ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา...ขาพระองคขอยอมรับวาในชีวิตของขาพระองคมีความบาปหลายอยางที่ซอน
อยูขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณพระองคทที่ รง
ใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษความผิดบาปแทนขาพระองค
และขอทรงโปรดชวยขาพระองคที่จะ
ดําเนินชีวิตใหเปนที่พอพระทัยของพระองคเถิด อาเมน”...
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว
ขอใหทานมั่นใจเถิดวาพระเจาไดทรงอภัยโทษ
ความผิดบาปใหแกทานแลว และพระองคจะเปนผูน ําทางชีวิตของทานตลอดไปทานสามารถที่จะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานลาง
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จัดทําโดย
ผูเขียน
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