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ค าน า 

“ข้าพเจ้าเช่ือ” และ “ข้าพเจ้ารู้” 
ขอ้ความท่ีวา่ “ขา้พเจา้เช่ือ” แตกต่างกบัขอ้ความท่ีวา่ “ขา้พเจา้รู้” ความรู้ก็เร่ืองหน่ึง ส่วนศรัทธา

หรือความเช่ือก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 
เรารู้วา่สองบวกสองก็เป็นส่ี เรารู้วา่มุมของรูปสามเหล่ียมใด ๆ รวมกนัเขา้เท่ากบัร้อยแปดสิบ

องศา เรารู้วา่ระยะทางรอบโลกท่ีเส้นศูนยสู์ตรยาวประมาณ 25,000 ไมล ์ เรารู้วา่โลกโคจรไปรอบดวง
อาทิตยใ์นเวลาสามร้อยหกสิบหา้และเศษหน่ึงส่วนส่ีวนั เรารู้วา่น ้านั้นประกอบดว้ย” ไฮโดรเจนสอง
ส่วนและออ๊กซิเจนหน่ึงส่วน 

แต่เม่ือหนัมาพิจารณาความเช่ือในพระคริสต ์เราก็พบอีกแดนหน่ึงซ่ึงแตกต่างออกไป ในแดนท่ี
แหละท่ีเราไม่ค่อยกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยความมัน่ใจนกั และไม่สามารถพิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ ไดเ้รียบร้อยดีนกั 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ท่านถูกน าตวัมาต่อหนา้ผูพ้ิพากษาในศาลยติุธรรม และท่านตอ้งพิสูจน์ความจริงต่อไปน้ี
ใหเ้ป็นท่ีพอใจผูพ้ิพากษา คือ 

พระเจา้มีจริง 
พระเจา้นั้นเหมือนพระเยซู 
พระเจา้ทรงเล้ียงดูรักษาและห่วงใยเรา 
ประวติัศาสตร์ของมนุษยอ์ยูใ่นพระหตัถข์องพระเจา้ 
เม่ือเราอธิษฐานต่อพระองค ์ๆ จะทรงสดบัฟัง 
ภายหลงัท่ีตายไปแลว้มีชีวติอีก 
ท่านจะท าอยา่งไร? ท่านจะพดูวา่อยา่งไร? ท่านจะน าพยานหลกัฐานอะไรมาเสนอ? 

เรารู้น้อยมาก 
ความจริงแลว้ ความรู้ของเรามีนอ้ยและส่ิงท่ีเรารู้ก็เป็นเร่ืองเล็กและไม่มีความส าคญั ตรงกนั

ขา้ม เร่ืองส าคญัจริง ๆ ส่วนมากคือเร่ืองซ่ึงท าใหเ้ราด าเนินชีวติอยูไ่ด ้และท่ีเรามุ่งไปสู่นั้น กลบัเป็นเร่ือง
ท่ีไม่อาจพิสูจน์ไดเ้ลย 

ชกัตวัอยา่งใกล ้ ๆ เช่น เราไม่อาจพิสูจน์ไดว้า่พรุ่งน้ีเชา้ดวงอาทิตยจ์ะโผล่ข้ึนมาทางตะวนัออก 
แต่เราเช่ือวา่ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนมาเพราะมนัเคยข้ึนมาเช่นน้ี ดงันั้นเราจึงทึกทกัเอาวา่มนัจะตอ้งเป็น
เช่นนั้นอีก แต่เราไม่มีทางท่ีจะแน่ใจได ้ในระหวา่งฤดูหนาวท่ียาวนาน เม่ือหิมะหนาทึบตกอยูบ่นพื้นดิน
และทุกส่ิงดูเหมือนวา่ตายไปหมด เราไม่อาจพิสูจน์ไดว้า่ฤดูใบไมผ้ลิจะกลบัมาอีกตามเวลา เราไม่อาจ
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พิสูจน์ไดว้า่บิดามารดารักเรา และจะคงรักเราเร่ือยไป เราไม่อาจพิสูจน์ไดว้า่ความรักดีกวา่ความเกลียด
ชงั หรือวา่การให้อภยัดีกวา่การแกแ้คน้ พูดง่าย ๆ ก็คือวา่ เราไม่อาจพิสูจน์ส่ิงส าคญัแทไ้ด ้

แมน้กัวทิยาศาสตร์ก็ไม่อาจพิสูจน์ส่ิงท่ีเขาสมมุติเอาไดท้ั้งหมด หนงัสือเคมีปัจจุบนับรรจุ
ขอ้ความเก่ียวกบัอีเล็กตรอน, ปรมาณู, อณู แต่แมข้ณะน้ีนกัวทิยาศาสตร์ก็ยงัมองไม่เห็นอีเล็กตรอนใน
กลอ้งจุลทศัน์เลยหรือปรมาณูก็มองไม่เห็น กลอ้งจุลทศัน์ชนิดท่ีมีก าลงัสูงท่ีสุดเท่านั้นจึงจะมองเห็นอณู
ขนาดใหญ่ท่ีสุดไดเ้พียงไม่ก่ีชนิด พวกนกัวทิยาศาสตร์รู้อยา่งแท ้ ๆ แน่นอนหรือวา่อีเล็กตรอนและ
ปรมาณูมีจริง เปล่าเลย เขาไม่รู้แน่นอน นกัวทิยาศาสตร์ผดิพลาดไปหรือท่ีไปสมมุติวา่อีเล็คตรอนและ
ปรมาณูมีปรากฏอยู?่ เปล่า คงไม่ผดิการสมมุติของเขาเป็นการเดาสวดใช่ไหม? ไม่ใช่ ถา้เช่นนั้นแลว้ เขา
ด าเนินการไปไดอ้ยา่งไร? ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะธาตุแทแ้ละวตัถุผสมแสดงกิริยาเสมือนวา่ อีเล็กตรอน
และปรมาณูปรากฏตวัอยู ่ มีพยานหลกัฐานดีท่ีแสดงวา่เป็นเช่นนั้น ดงันั้นนกัวทิยาศาสตร์จึงตั้งกฎข้ึน
เรียกวา่สมมุติฐานซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเขารู้มาแลว้ แต่ไดเ้ดินไปไกลกวา่ส่ิงท่ีรู้มาแลว้ แลว้เขาก็
เดินกา้วหนา้ต่อไป และท าเหมือนกบัวา่สมมุติฐานนั้นเป็นจริง และอาจพิสูจน์ไดใ้นทุกแง่ แลว้ผลก็
ปรากฏวา่ถูกตอ้ง 

ถา้จะพดูอีกประการหน่ึงก็คือวา่ นกัวทิยาศาสตร์เม่ือท างานในขอบเขตของเขาก็ด าเนินดว้ย
ความเช่ือ เหมือนกบัพวกเราด าเนินชีวติประจ าวนั 

เราด าเนินชีวติด้วยความเช่ือ 
ความจริงนั้นมีอยูว่า่เราด าเนินชีวติโดยความเช่ือเป็นส่วนใหญ่ เม่ือเราไปนอนในเวลากลางคืน 

เราถอดเคร่ืองแต่งตวัแขวนไวโ้ดยเช่ือวา่ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนตามก าหนดเวลา แลว้จะต่ืนข้ึนและแต่งตวัไป
ท างานในวนัใหม่ เม่ือถึงฤดูแลง้ชาวนาก็เตรียมเมล็ดพืชและเตรียมเคร่ืองมือต่าง ๆ โดยเช่ือวา่ฤดูฝนจะ
มาถึง และจดัเตรียมท่ีดินให้พร้อมเพื่อปลูกพืชใหม่อนุชนวยัรุ่นเตรียมแผนการท่ีจะเขา้วทิยาลยัโดยเช่ือ
วา่บิดามารดาคงจะสนใจและจะช่วยเหลือใหเ้ล่าเรียนจนส าเร็จ คู่บ่าวสาวท่ีท าการสมรสก็เช่ือใจซ่ึงกนั
และกนั และเช่ือในความสามารถท่ีจะเผชิญชีวติและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตร่วมกนั มนุษยเ์ราเอาเงินท่ีหา
มาดว้ยความเหน่ือยยากไปฝากธนาคารก็เช่ือวา่มีกาจดัการดี และเจา้พนกังานสัตยซ่ื์อ และจะถอนเงินคืน
ไดใ้นเวลาจ าเป็น เราโดยสารรถไฟในเวลากลางคืนและนอนอยา่งอุตุในรถ ก็โดยเช่ือวา่ พ.ข.ร. เป็นคน
มีความสามารถและไม่มึนเมา และทุกส่ิงตามทางรถไฟคงเป็นระเบียบเรียบร้อย และเราคงจะถึง
จุดหมายปลายทางดว้ยความปลอดภยั 

ทั้งหมดเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นความเช่ือทั้งส้ิน เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ไม่ไดแ้ต่กระนั้นเราก็ด าเนินชีวติดว้ย
ความเช่ือทุกวนัและทุกชัว่โมง ถา้เราจ ากดัอยูก่บัเฉพาะท่ีพิสูจน์ไดแ้น่นอนแลว้ เราจะกระดุกกระดิกตวั
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ไม่ไดเ้ลยถา้เป็นเช่นนั้นจริงแลว้เราเห็นจะตอ้งเขา้ไปอยูใ่นหอ้งมืดอยา่งเงียบ ๆ และนัน่อยูท่ี่นัน่ตลอด
ชีวติ 

เม่ือ มาพิจารณาถึงความเช่ือในพระศาสนา สภาพการก็เป็นเช่นเดียวกนั ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ 
ความเช่ือมัน่ของคริสเตียนส่วนมากพิสูจน์ไม่ไดจ้ริง ๆ เพราะเป็นเร่ืองของความเช่ือ ไม่ใช่ความรู้ ความ
เช่ือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีมองเห็นไม่ได ้ และเป็นอมตะ ดงัจดหมายฝากท่ีมีไปถึงชาวฮีบรูมีอยูว่า่ 
“ความเช่ือนั้นคือความแน่ใจในส่ิงท่ีเราหวงัไว ้ เป็นความรู้สึกอยา่งแน่นอนวา่ส่ิงท่ียงัไม่ไดเ้ห็นนั้นมี
จริง” (ฮีบรู11:1) 

น่ีหมายความวา่ความเช่ือมัน่ของคริสเตียนเป็นส่ิงเหลวไหลหรือ? มิไดเ้ลย ในสมยัวทิยาศาสตร์ 
คนหนุ่มสาว (และรวมทั้งคนแก่เฒ่าดว้ย) มกัจะทึกทกัเอาวา่ส่ิงท่ีเป็นความจริงจะตอ้งเห็นไดด้ว้ยตา
เสมอ โดยมองดูไดใ้นกลอ้งจุลทศัน์หรือหลอดแกว้ทดลอง หรือทดลองท าใหดู้ดว้ยสูตรของพืชคณิต
เป็นความเขา้ใจผดิอยา่งร้ายแรง เราจะมองดูความรักและความเอาใจใส่ของบิดามารดาในหลอดแกว้
ทดลองไม่ได ้ หรือจะดูดว้ยกลอ้งจุลทศัน์ก็ไม่เห็น หรือจะทดลองดว้ยสูตรพืชคณิตก็ไม่ไดอี้กนัน่แหละ
ความรักของพระเจา้ก็เหมือนกนั ความหวงัในชีวตินิรันดร์ก็เช่นเดียวกนั, ดนตรีไพเราะของโชแปงก็
เหมือนกนั และความสวยงามของทางชา้งเผือกท่ีไกลออกไปก็เหมือนกนั พระคุณของพระเยซู, อ านาจ
ฝ่ายจิตวญิญาณของพระคมัภีร์ ฤทธานุภาพอนัถาวรของคริสตจกัรเหล่าน้ีพิสูจน์ไม่ไดท้ั้งนั้นแต่ส่ิง
ดงักล่าวเหล่าน้ีก็เป็นความจริงอนัลึกซ้ึงท่ีสุด ส่ิงดงักล่าวเป็นเร่ืองของความเช่ือไม่ใช่เร่ืองของความรู้ 

น่ีก็หมายความวา่ ความเช่ือมัน่ของคริสเตียนเป็นการเดาสวดใช่ไหม? ไม่ใช่เลย, เป็นความเช่ือ
ท่ีมีพยานหลกัฐานอยา่งดี เพียงแต่กา้วไปไกลกวา่อาณาเขตของพยานหลกัฐานซ่ึงอนัน้ีมกัเรียกกนัวา่ 
“เส่ียงท าเพราะความเช่ือ” ตวัอยา่งเช่น พระคมัภีร์ยบอกเราวา่ไม่มีใครเคยเห็นพระเจา้เลย ถา้เช่นนั้น 
หมายความวา่ความเช่ือในพระเจา้เป็นเร่ืองเดาสวดหรือ? ตรงกนัขา้ม, มีพยานหลกัฐานรอบตวัเราแสดง
วา่มีพระเจา้ ความจริงแลว้เม่ือมองดูชีวติ การพยายามไม่เช่ือวา่มีพระเจา้เป็นการยากยิง่กวา่เช่ือในพระ
เจา้เสียอีก แน่นอน เราจะตอ้งกา้วไปไกลกวา่พยานหลกัฐานดว้ย “การเส่ียงท าเพราะความเช่ือ” แต่ไม่ใช่
เส่ียงอยา่งเดาสวด ขอใหเ้รากลบัไปพิจารณาพวกนกัวทิยาศาสตร์อีกคร้ังหน่ึง ไม่มีนกัวิทยาศาสตร์คนใด
เคยเห็นปรมาณูเลย ถา้เช่นนั้น หมายความวา่ความเช่ือในปรมาณูเป็นการเดาสวดหรือ? ไม่ใช่เลย มี
พยานหลกัฐานมากมายแสดงวา่มีปรมาณูอยูใ่นโลก และนกัวทิยาศาสตร์ก็ท าการเส่ียงเพราะความเช่ือ
ของเขา พวกเราก็ท าเช่นเดียวกนั เราก็อยูบ่นรากฐานอนัมัน่คงเช่นเดียวกบันกัวทิยาศาสตร์ 

น่ีหมายความวา่ความเช่ือมัน่ของคริสเตียนไร้เหตุผลหรือ? มิไดเ้ลย, น่ีเป็นความผิดร้ายแรง
ประการหน่ึง คือคนมกัจะทึกทกัเอาวา่ความเช่ือในศาสนาก็รวมเอาความเช่ืออนัไร้เหตุผลไวด้ว้ย ความ
เช่ือมีเหตุผลเช่นเดียวกบัความรู้ แตกต่างกนัในขอ้ท่ีวา่ความเช่ือนั้นไปไกลกวา่ความรู้ เช่นขอ้เทจ็จริงท่ีรู้
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กนัทัว่ไปแลว้พาเราไปไกลเพียง 10 ไมลแ์ต่ความเช่ืออาจพาเราไปไกล 10,20 หรือ 1,000 ไมล ์ก็ได ้ใน
ทิศทางเดียวกนัความเช่ือมิไดห้นัหลงักลบัหรือขดักบัความรู้เลย เป็นแต่วา่มนัไปไกลกวา่ความรู้ มนั
จ าเป็นตอ้งเป็นเช่นนั้นเพราะความเช่ือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีส าคญักวา่ ความเช่ือของท่านท่ีวา่บิดามารดาจะ
คอยช่วยเหลือท่านต่อไปอีก 4-5 ปี ขา้งหนา้ เป็นเร่ืองไร้เหตุผลหรือ? เปล่าเลย? ท่านไม่อาจพิสูจน์ไดแ้ม้
ชีวติของท่านตอ้งอาศยัความเช่ือในขอ้น้ี แต่วา่มีพยานหลกัฐานอยูม่ากวา่จะตอ้งเป็นเช่นนั้น และดงันั้น
ท่านจึงเส่ียงความเช่ือไปในทางนั้นคลา้ยกบัวา่มนัเป็นความจริง แต่ท่านกา้วไปไกลกวา่ขอ้เทจ็จริง ความ
เช่ือในพระเจา้ ในพระเยซูและในความแน่ใจอยา่งอ่ืน ๆ ท่ีเราด าเนินชีวิตอยูทุ่กวนัน้ีก็เป็นเช่นเดียวกนั 

เพราะฉะนั้น ไม่ตอ้งเดือดร้อนเกินไปถา้มีผูจ้ะขอใหท้่านพิสูจน์ความเช่ือในศาสนาคริสเตียน 
บอกเขาโดยตรงวา่พิสูจน์ไม่ได ้ เพราะเป็นเร่ืองความเช่ือ ไม่ใช่เร่ืองความรู้ แต่มนัก็เป็นจริง, แน่นอน
และสมเหตุสมผล คนหลายหม่ืนไดย้ดึถือความเช่ือดว้ยใจโสมนสัยนิดี ด าเนินชีวติในความเช่ืออยา่งมี
ชยั ตวัท่านก็อาจท าไดดุ้จกนั. 
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บทที ่1 

“ท่านเจา้ขา้, พวกขา้พเจา้จะใคร่เห็นพระเยซู” (ยอห์น 12:21) 

เราอยากเห็นพระเยซู 

พวกเราชาวคริสเตียนเม่ือพยายามคิดถึงเร่ืองพระเจา้เราก็เร่ิมตน้ดว้ยพระเยซู เราพดูกนัวา่    
พระเจา้ก็ทรงเป็นเหมือนพระเยซู พระเยซูทรงส าแดงพระลกัษณะของพระเจา้ใหเ้ราเห็น เพราะฉะนั้นจึง
เป็นการส าคญัมากท่ีจะรู้วา่พระเยซูมีลกัษณะอยา่งไร เพราะผลของการพิจารณาเร่ืองพระเจา้ยอ่มข้ึนอยู่
กบัการตั้งตน้ในขอ้น้ี 

1. พระองค์ทรงเป็นมนุษย์จริง ๆ ความขอ้น้ีรู้สึกค่อนขา้งแปลกและไม่จ  าเป็น ท่านอาจถามวา่มี
คนสงสัยในความเป็นมนุษยข์องพระเยซูบา้งไหม? มีซี หลายคนทีเดียวตวัเราเองก็มกัลืมในขอ้น้ี เพราะ
พระเยซูมีความหมายอยา่งส าคญัต่อคนจ านวนมาก และท าใหเ้ขาเห็นวา่พระองคมี์พระลกัษณะเป็นพระ
เจา้มากจนคนเหล่านั้นมองไม่เห็นความเป็นมนุษยข์องพระองคเ์สีย ในศตวรรษเร่ิมแรกของศาสนาคริส
เตียนเกิดมีควาเห็นแพร่หลายวา่ พระเยซูมิไดป้ระสูติ, มิไดมี้ชีวติ, มิไดท้นทุกขท์รมานและมิไดม้รณาแต่
อยา่งใด เป็นเร่ืองท่ีดูเหมือนวา่พระองคไ์ดป้ระสูติ, มีพระชนม,์ ทนทุกขท์รมานและมรณา จึงเป็นความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งสะกิดใจเราใหร้ะลึกวา่พระองคเ์ป็นมนุษยแ์ท,้ ทรงท างาน, ทรงเล่นกีาา, ทรงสนุกสนาน
ร้องไห,้ ท างานท่ีใชแ้รงโดยสุจริต, ทรงถูกทดลอง, ทรงทอ้ถอย, ทรงทนทุกขแ์สนสาหสับนไมก้างเขน 
และทรงด้ินรนเหมือนท่านและขา้พเจา้ 

ส่ิงเหล่าน้ีท าใหพ้ระองคใ์กลชิ้ดกบัเรามาก พระองคมิ์ใช่เป็นอากาศธาตุท่ีลอยอยูร่ะหวา่งพื้นดิน
และทอ้งฟ้า พระองคเ์ป็นมนุษยเ์ดินดินเหมือนพวกเรา ทรงประสบความโสมนสัและโทมนสัเช่นพวก
เรา ส่ิงเหล่าน้ีท าใหพ้ระเจา้อยูใ่กลเ้รา ถา้พระองคเ์ท่ียงแทอ้ยูใ่นพระเยซู ทรงเดินข้ึนลงท่ีภูเขากาลิลีจริง 
พระองคมิ์ใช่เป็นพระเจา้ห่างไกล พระองคไ์ดเ้คยอยูใ่กลก้บัมนุษยเ์ราคร้ังหน่ึง และทรงอยูใ่กลชิ้ดกบัเรา
ตลอดไป 

2. พระองค์ทรงกล้าหาญมาก ขอ้พิสูจน์ท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีก็คือวา่ พระองคท์รงมุ่งหนา้ไปสู่
กรงุเยรูซาเล็มทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่เมืองนั้นเป็นท่ีมัน่ของพวกศตัรู เม่ือพระองคอ์ยูใ่กลท้ะเลกาลิลี พระองคอ์าจ
หลบหนีไปทางภาคเหนือเพื่อไปสู่เมืองไทร์และไซดอนไดอ้ยา่งง่าย ๆ แลว้พระองคก์็จะไม่ประสบ
อนัตราย และจะไม่ถูกตรึง แลว้พวกเราก็อาจจะไม่ไดย้นิช่ือเสียงของพระองคเ์ลย แต่พระองคก์ลบัท า
การตรงกนัขา้ม พระองครู้์ล่วงหนา้แลว้วา่จะตอ้งถูกฆ่าตาย แต่พระองคมุ์่งท่ีจะท าตามน ้าพระทยัพระเจา้ 
และทรงกลา้หาญอยา่งมาก ดงันั้นพระองคจึ์งเดินเขา้ไปยงัท่ีมัน่ของพวกต่อตา้นพระองค ์
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เพื่อเปรียบเทียบกนั ขอใหพ้ิจารณาถึงศาสดาของอีกศาสนาหน่ึงท่านผูน้ี้มีนามวา่เหลาจ๊ือ มีชีวติ
อยูใ่นประเทศจีนสมยัโบราณ เม่ือมีเหตุการณ์ยากล าบากเกิดข้ึน ท่านผูน้ี้ก็ข้ึนรถมา้หนีออกไปนอกเมือง
เสีย ไม่มีผูใ้ดตามพบ ดงัท่ีมีขอ้ความกล่าวไวว้า่ “เหลาจ๊ือถอนตวัออกไปอยูใ่นท่ีท่ีไม่ตอ้งรับผิดชอบอนั
สะดวกสบาย” นัน่เป็นวธีิท่ีดีท่ีจะหลบหนีความยุง่ยากของชีวติและด าเนินชีวิตไดน้าน ๆ แต่เป็นการ
ตรงกนัขา้มกบัพระเยซูพระเจา้ของเราท่ีเดินมุ่งหนา้ไปสู่กรุงเยรูซาเล็มท่ีซ่ึงการจบั, การไต่สวน, การ
พิพากษา, การทรมานและความตายรอคอยพระองคอ์ยูแ่ลว้ 

มีภาพเขียนอยูภ่าพหน่ึงแสดงถึงวา่พระเยซูยนือยูใ่นทอ้งพระโรงพิพากษาต่อหนา้ปีลาตไม่ไกล
จากนั้น มีเสาใหญ่ของอาคารตั้งอยู ่ ร่างกายของพระเยซูอยูข่นานกบัเสาใหญ่ ตั้งตรงและเขม้แขง็เหมือน
เสานั้น แมพ้ระองคจ์ะรู้ดีวา่ปีลาตท่ีนัง่อยูต่รงพระพกัตร์พระองคน์ั้นมีอ านาจจะลงโทษพระองคใ์หถึ้ง
ตายดว้ยวธีิทารุณกต็าม เม่ือท่านระลึกถึงพระเยซู จงคิดถึงภาพนั้น และความกลา้อนัไม่สะทกสะทา้น, 
สุขมุเยอืกเยน็จนถึงท่ีสุดของพระองคด์ว้ย 

3. พระองคท์รงรักมนุษยทุ์กจ าพวกมาก พระองคมิ์ไดรั้กอยา่งชายหนุ่มรักหญิงสาวท่ีมีอารมณ์
ไหวใจอ่อน แต่พระองคนิ์ยมชมชอบในตวัมนุษย ์ทรงห่วงใยตอ้งการใหเ้ขาไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด ทรงเตม็ใจ
ทุกอยา่งท่ีจะท าเพื่อมนุษย ์ หนา้ท่ีและพระราชกิจของพระองคท์ั้งหมดมุ่งต่อมนุษยด์งัท่ีพระองคต์รัส 
“เรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติและจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) พระองคด์ าเนินชีวติ, 
สั่งสอน, เทศนา, รักษาโรค และในท่ีสุดมรณาก็เพื่อมนุษยท์ั้งหลาย 

พระองครั์กมนุษยทุ์กประเภท คนรวย เช่นเศรษฐีหนุ่ม, คนยากจน เช่นหญิงหมา้ยท่ีใส่เงิน
เหรียญ 1 สตางคล์งในหีบถวายทรัยพ ์ คนท่ีไดรั้บการศึกษาสูง เช่น นิโกเดโม และคนท่ีรับการศึกษา
นอ้ย เช่นยากอบ และยอห์น คนดีเช่นมาเรียและมาธา และคนชัว่ เช่นมาเรีย มกัดาลา คนร่างกายบริบูรณ์
แขง็แรงเช่น เปโตร คนป่วย, คนตาบอด คนพิการ และคนมีโรคท่ีมาหาพระองคเ์พื่อรับการรักษา คนมี
สติดีและคนมีสติฟ่ันเฟือน คนแก่และอนุชน บุคคลแต่ละคน, เป็นหมู่คณะและสังคมทั้งหมด พระเยซู
ทรงรักทั้งคนท่ีน่ารักและไม่น่ารัก แมแ้ต่ศตัรูพระองคย์งัทรงเอาใจใส่ และในขณะท่ีเจบ็ป่วยอยูบ่นไม้
กางเขน พระองคก์็ทูลต่อพระบิดาใหย้กโทษแก่ศตัรู เพราะวา่เขาไม่รู้วา่พวกเขาก าลงัท าอะไร ความรัก 
ท่ีพระเยซูมีต่อมนุษยไ์ม่มีขอบเขตจ ากดัแผอ่อกไปทัว่ ไม่ค  านึงถึงการสูญเสียใด ๆ ทรงเสียสละไม่อั้น 
ดงัท่ีสาวกผูห้น่ึงกล่าวไวว้า่ “พระองคท์รงรักพวกศิษยข์องพระองคซ่ึ์งอยูใ่นโลกน้ีแลว้ พระองคย์งัทรง
รักเขาจนถึงท่ีสุด” (ยอห์น 13:1) หรือดงัท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวไวอ้ยา่งจบัใจวา่ “ความรักใหญ่กวา่น้ีไม่มี 
คือวา่ซ่ึงผูห้น่ึงผูใ้ดจะสละชีวติของตวัเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) ไม่มีอะไรซ่ึงเกินกวา่น้ีแลว้ 
ถา้พระองครั์กมนุษยใ์หน้อ้ยลงกวา่น้ี เราจะติดตามพระองคไ์ดง่้ายยิง่ข้ึน 
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4. พระองคอ์ยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้มาก พระองคอ์ยูใ่กลชิ้ดพระเจา้ตลอดชีวิต พระเจา้ทรงเป็น
ความจริงและอยูใ่กลพ้ระเยซูยิง่กวา่มาเรียมารดา, หรือพี่นอ้งชายหญิง หรือร้านช่างไมท่ี้พระองคท์  างาน 
หรือภูเขาเหนือหมู่บา้นนาซาเร็ธ ซ่ึงพระองคเ์ดินข้ึนไปเท่ียวดูดวงอาทิตยอ์ศัดงเสียอีก พระเจา้ทรงเป็น
ความจริงแก่พระเยซูยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ และพระเยซูจึงเป็นเหมือนพระเจา้ยิง่กวา่มนุษยใ์ด ๆ ท่ีด าเนินชีวติ
ในโลกน้ี 

ความใกลชิ้ดกบัพระเจา้น้ีไดเ้ร่ิมข้ึนในตอนตน้ของชีวิต เราไม่รู้วา่เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือไรแน่ แต่เรารู้
วา่เม่ือพระเยซูมีอาย ุ 12 ปี พระองคพ์ดูท าให้เป็นท่ีประหลาดใจแก่คนทั้งหลายวา่ “ท่านยงัไม่ทราบหรือ
วา่ฉนัคงตอ้งอยูใ่นราชฐานแห่งพระบิดาของฉนั” (ลูกา 2:49) ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นค าพดูคร้ังแรกของ
พระเยซูท่ีมีบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน นบัวา่เป็นค าพดูท่ีแปลกประหลาดมาก เด็กอาย ุ 12 ปี โดยมากจะไม่
พดูแบบน้ี อีกประมาณ 20 ปีต่อมา เม่ือพระองคเ์ร่ิมท างานประกาศต่อมหาชน ทรงตรัสวา่”อาหารของ
เราคือท่ีจะกระท าตามพระทยัของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา” (ยอห์น 4:34) อีก 2 ปีต่อมา เม่ือพระองคท์รง
ทนทุกขท์รมานอยูบ่นไมก้างเขน พระองคท์รงตรัสดว้ยความมีชยัอยา่งเงียบ ๆ วา่ “ส าเร็จแลว้” นบัแต่
ตน้จนอวสาน พระเจา้, ความรักของพระเจา้และพระทยัของพระเจา้เป็นงานช้ินส าคญัของชีวติพระเยซู 

ความเช่ือมัน่ท่ีเกิดข้ึนและเจริญข้ึนในสาวกรุ่นแรกท่ีวา่ เม่ือเขาเห็นพระเยซู เขาเห็นบางส่ิงยิง่
กวา่มนุษย ์ คือเขาไดม้องเห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงเป็นอนัหมดสงสัยในกาลต่อ ๆ มา เราเป็นแต่คิดวา่
พวกเขาจะรู้สึกอยา่งไร เม่ือความคิดอนัน้ีเกิดข้ึนและเขม้แขง็ยิง่ข้ึน ตาของเขาจะจอ้งดูพระองคอ์ยา่งใด
ในเม่ือเขาเห็นพระองคใ์นความสวา่งใหม่? ใจของเขารู้สึกประหลาดอยา่งไร? เขาจะรู้สึกพร่ันพรึง
ประการใดในเม่ือพวกเขาไดย้นิและบนัทึกค าตรัสของพระองคท่ี์วา่ เรากบัพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั” (ยอห์น 10:30) พระเจา้ทรงฤทธ์ิทรงสถิตอยูใ่นบุตรชายของช่างไมช้าวนาซาเร็ธทรงเดินไปมา
ตามถนนท่ีเตม็ไปดว้ยฝุ่ นในประเทศปาเลสไตน์ ขา้งเคียงกบัพวกเขา น่ีแหละคือลกัษณะของพระเจา้
ทรงรักใคร่, ละมุนละไม, เขม้แขง็, เมตตากรุณา ทรงเอาใจใส่, ทนทุกขแ์ละยอมตายร่วมกบัมนุษย ์

มิชา้มินานเขาก็ตอ้งหาค าพดูใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีท าใหโ้ลกเปล่ียนแปลงไปน้ี เขาจึง
เรียกพระองคว์า่ “อิมมานูเอล” แปลวา่ “พระเจา้อยูก่บัเรา” นั้นถูกแลว้ แต่ก็เป็นการแสดงความหมาย
เพียงส่วนเดียว เขาเรียกพระองคต่์อไปอีกวา่ “พระบุตรพระเจา้” เปโตรซ่ึงเป็นคนใจร้อนจึงหาค าพูด
กล่าวออกมาวา่ “พระองคเ์ป็นพระคริสตบุ์ตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ (มทัธิว 16:16) ขอ้ความน้ี
จะมีความหมายอ่ืนใดแก่เปโตรหรือต่อคนหลายลา้นท่ีกล่าวซ ้ า ๆ กนันบัแต่นั้นมาก็ตามที แต่ก็แสดงให้
เห็นความเช่ืออยา่งแน่นอนวา่ พระเยซูมีลกัษณะและน ้าพระทยัเหมือนพระเจา้เช่นเดียวกบับุตรมี
ลกัษณะเหมือนบิดาของตน ดงัท่ีนกัปราชญใ์นสมยัปัจจุบนัคนหน่ึงกล่าวไวว้า่ “ลกัษณะของพระเจา้มี
อยูใ่นพระเยซูมากท่ีสุด เท่าท่ีลกัษณะของพระองคจ์ะบรรจุไวใ้นมนุษยไ์ด”้ 
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น่ีเป็นขอ้ส าคญัท่ีสุดเก่ียวกบัความเช่ือของเราในเร่ืองพระเยซู ถา้มนุษยไ์ม่เห็น พระเจา้ในพระ
เยซูหรือยงัไม่พบพระเจา้โดยทางพระองคอี์กต่อไป คนก็จะลืมพระองคเ์สียนานแลว้ พระองคก์็คงจะ
เป็นเพียงศาสดาพยากรณ์คนหน่ึง หรือพระบรมครูคนหน่ึง หรือคนดีคนหน่ึงเท่านั้น พวกน้ีโลกรู้จกัมา
มากมายแลว้ แต่ศาสนาคริสเตียนมองเห็นพระองคย์ิง่กวา่นั้นและคิดไม่ออกวา่ใครดีกวา่, ใหญ่ยิง่กวา่ 
หรือมีลกัษณะพระเจา้ยิง่กวา่พระเยซูดงันั้นจึงกลา้ท่ีจะกล่าวไดว้า่ “พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทาน
พระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวติชัว่นิรันดร์” 
(ยอห์น 3:16) น่ีคือแก่นหวัใจของศาสนาคริสเตียน เป็นส่ิงสูงสุดและดีท่ีสุด 

ส าหรับเร่ืองการมหศัจรรยต่์าง ๆ นั้นก็ไม่ตอ้งสงสัย เพราะเม่ือคนเจบ็ป่วยพิการ เช่น เป็นง่อย, 
ตาบอด, สติฟ่ันเฟือน และโรคอ่ืน ๆ มหาพระเยซูก็ไดรั้บการรักษาใหห้ายทุกราย ทั้งน้ีเพราะอ านาจของ
พระเจา้ทรงด ารงอยูก่บัเขา เร่ืองราวเก่ียวกบัการอศัจรรยต่์าง ๆ น้ีมีมากมายและเก่ียวขอ้งกบัพระกิตติคุณ
ทุกเล่มอยา่งใกลชิ้ด เกินกวา่ท่ีจะสรุปลงใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนได ้ ความจริงแลว้จะแปลกประหลาดมากถา้
บุคคลท่ีมีความเช่ือพระเจา้มาก ๆ และมีความรักและเมตตาประชาชนอยา่งไม่จ  ากดัอยา่งพระเยซูมาอยู่
ในโลกท่ีเตม็ไปดว้ยโรคทั้งทางร่างกาย และจิตใจแลว้แต่กลบัไม่ท าการรักษาใหห้ายปล่อยทิ้งไวเ้ฉย ๆ  
ตามสภาพเดิม ส่วนท่ีวา่การรักษาโรคเหล่าน้ี พระองคใ์ชอ้  านาจศกัด์ิสิทธ์ิจากสวรรคแ์ละนอกเหนือ
กฎเกณฑท่ี์พระเจา้วางไวส้ าหรับการรักษาโรค หรือวา่ทรงท าการรักษาภายในขอบข่ายของกฎเกณฑ์
เหล่าน้ีนั้นเป็นปัญหาอีกส่วนหน่ึงต่างหาก เพราะปัญหาน้ีคริสเตียนท่ีดีอาจไม่เห็นดว้ยในบางแง่ก็ได ้

เร่ืองท่ีเขา้ใจยากข้ึนไปอีกก็คือความมหศัจรรยเ์ก่ียวกบัธรรมชาติ เช่น การเพิ่มทวขีนมปังและ
ปลาใหมี้จ านวนมากข้ึน การบงัคบัใหล้มพายใุนทะเลกาลิลีสงบ เร่ืองเหล่าน้ีคริสเตียนส่วนมากเช่ือวา่
เป็นความจริงตามตวัหนงัสือ แต่บางคนก็วา่ยากท่ีจะเช่ือ เพราะเขาไม่เห็นเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัเขาไดเ้รียนมาในวชิาวทิยาศาสตร์วา่ชีวิตต่าง ๆ อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑอ์นัแน่นอนและไม่
เปล่ียนแปลง และเขาระลึกไดว้า่ เร่ืองราวในพระกิตติคุณเป็นเร่ืองท่ีเล่ากนัดว้ยปากต่อ ๆ กนัมาเป็น
เวลานานก่อนท่ีจะไดเ้อามาเขียนลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ฉะนั้น ถา้หากวา่ท่านจะเช่ือเร่ืองราวมหศัจรรยต่์าง ๆ ตามตวัหนงัสือก็เป็นการดีอยู ่ จะท าให้
ความนิยมพระเยซูมีมากยิง่ข้ึน แต่ถา้ท่านไม่เช่ือก็อยา่ต าหนิตวัเองเลย เพราะสาระส าคญัเก่ียวกบัพระ
เยซูนั้นมีอยูว่า่พระองคคื์อใคร พระองคมี์ลกัษณะเหมือนผูใ้ด และพระองคมี์ความมุ่งหมายอยา่งใด
เพราะไม่เก่ียวกบัการมหศัจรรยท่ี์พระองคท์  า พระองคไ์ม่ตอ้งการจะไดช่ื้อวา่เป็นผูท้  าการวเิศษอศัจรรย์
แต่ประการใด 

เก่ียวกบัเร่ืองการคืนพระชนมข์องพระเยซูนั้น พระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มก็ไดย้นืยนัวา่อุโมงคฝั์งศพ
ไดเ้ปิดออก และร่างกายของพระองคเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย มีส่ิงหน่ึงท่ีเราเช่ือไดแ้น่นอนท่ีสุดก็คือวา่ 
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สาวกรุ่นแรกเช่ือโดยปราศจากความสงสัยใด ๆ แมแ้ต่นอ้ยวา่ พระเยซูไดเ้ป็นข้ึนมาจากความตายและยงั
ทรงมีชีวติอยู ่ ความเช่ือมัน่ของเขาน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีแน่นอนท่ีสุดในประวติัศาสตร์มนุษยชาติ อะไรเล่า
ท่ีเป็นเหตุใหเ้ปโตร, ยากอบ, ยอห์น และสาวกข้ีขลาดอ่ืน ๆ กลบักลายมาเป็นเอกอคัรสาวกผูก้ลา้หาญ
ชาญชยัในชัว่เวลาพริบตาเดียว? ส่ิงส าคญัไดเ้กินข้ึนจึงท าใหพ้วกเขาเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั จะเป็น
เพราะเห็นอุโมงคเ์ปิดและร่างกายเป็นข้ึนมา หรือเพราะประสบการณ์อนัมีฤทธานุภาพขององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ไดแ้สดงใหเ้ห็น ดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนแก่เปาโลเม่ือเดินทางไปเมืองดาเมเซ็กหรือเพราะเหตุการร์อยา่ง
อ่ืนใดไม่ส าคญันกั ส่ิงส าคญันั้นอยูท่ี่ความเช่ือมัน่คงของคนสมยันั้นและของเราสมยัน้ีท่ีวา่พระเยซู
ไม่ไดต้ายจากไป แต่ยงัคงมีพระชนมอ์ยูใ่นทุกวนัน้ี 

พระองค์เกีย่วข้องกบัเราอย่างไร? 

บดัน้ีเราไดม้าถึงสาระส าคญัของเร่ืองแลว้ พระเยซูผูน้ี้ไดเ้คยมีชีวติอยูใ่นโลกนานมาแลว้ และ
ทรงประทบัอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระบิดาเจา้และทรงสถิตอยูใ่นใจของสาวกท่ีสัตยซ่ื์อชัว่นิรันดร์อีกดว้ย 
พระองคมี์ความเก่ียวขอ้งกบัพวกเราอยา่งใด? เก่ียวขอ้งบา้งหรือไม่มีเลย? มากหรือนอ้ย? ชีวติของพวก
เราจะบกพร่องลงไหม ถา้เราไม่เคยรู้เร่ืองของพระองคเ์ลย? การท่ีพยายามรู้จกัพระองคใ์หดี้ข้ึนกวา่ท่ีเรา
รู้อยูเ่ด๋ียวน้ีจะมีประโยชน์บา้งไหม? ขอ้ความ 2 ประโยคต่อไปน้ีจะมีความหมายยิง่แก่พวกเราทุกคนคือ 

1. พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ความหมายน้ีชดัเจนอยูแ่ลว้ พระเยซูเป็นทั้งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
และเจา้นาย เราจะตอ้งติดตามพระองค,์ ฟังค าพระองค ์ มอบกายถวายชีวติแก่พระองค,์ พยายามเป็น
เหมือนพระองค ์ แสวงหาส่ิงท่ีพระองคแ์สวง, รักประชาชนเหมือนพระองครั์ก, ท าตามพระทยัพระเจา้
เหมือนพระองคท์  า เราจะท าไม่ไดอ้ยา่งบริบูรณ์แต่ก็ตอ้งพยายามท า ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เรา
ไดอ่้านเร่ืองราววา่อนุชนชาวเยอรมนัเดินแถวเขา้สู่สนามรบ และความตายพร้อมกบัตะโกนร้องวา่ 
“ขอใหฮิ้ตเลอร์จงเจริญ” พวกเขามอบกายถวายชีวติใหแ้ก่ฮิตเลอร์โดยส้ินเชิง ไม่วา่ฮิตเลอร์จะบอกใหท้ า
อะไรเขาท าตาม น าไปทางไหนก็ตามไปทางนั้น พวกเราจะตอ้งมอบกายถวายชีวติตามสภาพท่ีเรามีและ

เป็นอยูใ่หแ้ก่พระเยซูและความมุ่งหมายของพระองคด์ว้ยความจงรักภกัดีแบบนั้น แต่ดว้ยเจตนารมณ์
และความมุ่งหมายต่างกนัออกไป 

ค าวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” มีความหมายยิง่กวา่น้ี ฉะนั้นเม่ือพวกสาวกรุ่นแรกท่องหลกัขอ้เช่ือท่ี
ง่ายท่ีสุดวา่ “พระเยซูคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เขาหมายความวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้นัน่เอง เราก็ควร
ตีความหมายเช่นเดียวกนั หรือจะกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ พระเจา้ทรงปรากฏในองคพ์ระเยซู เม่ือ
พระองคพ์ดูก็คือพระเจา้พูด เม่ือพระองคท์รงกระท าก็คือพระเจา้ทรงกระท า น ้าพระทยัของพระองคก์็
คือน ้าพระทยัพระเจา้ เพราะฉะนั้น เม่ือเราติดตามพระเยซู เรามิใช่ติดตามมนุษย ์ เราท าตามพระทยัพระ
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เจา้ต่างหาก เหตุฉะนั้น เราทุกคนจึงสมควรท่ีจะติดตามพระองคโ์ดยดุษณียภาพ พระองคเ์ป็นพระ
อาจารยผ์ูท้รงเป็นพระเจา้ของเรา 

2. พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด น่ีเป็นความหมายของพระนาม “เยซู” “แลว้เจา้จงเรียกนาม
ท่านวา่ เยซู เพราะวา่ท่านเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยพลไพร่ของท่านให้รอดจากความผดิของเขา” (มทัธิว 
1:21) โดยทางพระเยซูน้ีคนจ านวนมากไดรั้บประสบการณ์แห่งการช่วยใหร้อดจากความผดิบาปเขา้สู่
ชีวติบริบูรณ์และเตม็เป่ียมยิง่กวา่แต่ก่อนแต่ประสบการณ์เหล่าน้ียากท่ีจะน าเอามาพดูใหเ้ขา้ใจได ้ แต่ถา้
เราจะแสดงถึงวธีิท่ีพระองคช่์วยเราให้รอดจากบาปใหแ้น่นอนสัก 2 วธีิ บางทีจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจไดบ้า้ง 

ในประการแรก พระองคช่์วยเราโดยแสดงทางใหเ้ราเห็น เช่น เม่ือเราขบัรถเขา้ไปในดินแดนท่ี
ไม่รู้จกั มคัคุเทศกผ์ูช้  านาญท่ีทางแยกจะช่วยใหเ้ราไม่เสียเวลา ไม่ตอ้งกระวนกระวายและผดิหวงั เขาจะ
ช่วยไม่ใหเ้ราหลงทางโดยเขาบอกทางท่ีถูกใหแ้ก่เรา พระเยซูทรงช้ีทางใหแ้ก่เราชีวิตเปรียบเหมือนการ
เดินทางในแดนท่ีไม่รู้จกั ถนนหนทางมีหลายสายดว้ยกนั บางสายก็น าไปสู่ความพินาศ และบางสายก็
พาไปสู่ประโยชน์และความสุขชัว่นิรันดร พระเยซูเป็นมคัคุเทศกท่ี์ดี พระองครู้์จกัทางเดิน พระองคจึ์ง
บอกใหเ้รารู้จกั และยิง่กวา่นั้น พระองคท์รงเป็นหนทาง พระองคเ์คยด าเนินชีวติเช่นนั้นมาแลว้ ถา้เราไป
กบัพระองค ์เราจะไม่หลงทาง แต่จะบรรลุจุดหมายปลายทางดว้ยความปลอดภยั 

ไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้น เม่ือเราเดินไปในทางท่ีผิด (พวกเรามกัจะท าบ่อย ๆ) พระองคจ์ะน าเรา
กลบัไปหาพระเจา้และสู่น ้าพระทยัพระเจา้การท่ีพระองคท์  าเช่นน้ีก็เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงรัก
เราและเป็นห่วงใยเรามาก 

ดร. วอลเตอร์ มาร์แชล ฮอตนั ไดช้กัตวัอยา่งไวอ้ยา่งน่าฟังมากในหนงัสือช่ือ “ศาสนศาสตร์ท่ี
เป็นความจริง” ซ่ึงจะช่วยอธิบายวธีิท่ีพระเยซูช่วยใหร้อดจากบาปไดดี้ เร่ืองน้ีมีวา่คริสเตียนชาวญ่ีปุ่นผู ้
หน่ึงเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนแห่งหน่ึงในประเทศจีนในสมยัท่ีกองทพัญ่ีปุ่นรุกรานประเทศจีน ครูใหญ่ผู ้
น้ีมีความตั้งใจอยา่งดีท่ีสุด ท่านมีความห่วงในนกัเรียนในโรงเรียนทั้งหมด ท่านตอ้งการช่วยเหลือ
นกัเรียน และตอ้งการให้นกัเรียนทุกคนมีนิสัยเหมือนท่าน แต่ท่านท าไม่ส าเร็จเพราะนกัเรียนไม่เขา้ใจ
ในตวัครูใหญ่ และไม่วางใจในตวัท่าน เผอิญมีเด็กนกัเรียนคนหน่ึงมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัครูใหญ่
มากจนเขา้ใจและไวว้างใจอยา่งดี และเพราะนกัเรียนผูน้ี้เอง ประตูจึงไดเ้ปิดออกให้ครูใหญ่ไดแ้สดง
ความห่วงใยและช่วยเหลือเขา และน าเขาทั้งหลายประพฤติใหถู้กทาง เร่ืองน้ีเป็นเพียงค าอุปมาแสดงให้
เห็นวา่ครูใหญ่นั้นเปรียบเหมือนพระเจา้ เด็กนกัเรียนทั้งหลายในโรงเรียนนั้นก็คือพวกเราทั้งหลาย ส่วน
เด็กอีกคนหน่ึงซ่ึงใกลชิ้ดสนิทกบัครูใหญ่นั้นเปรียบเหมือนพระเยซู พระเจา้ทรงห่วงใยเราตลอดเวลา  
และตอ้งการให้เราไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด แต่พวกเราท าอะไรตามใจตวัเอง และไม่มีความเขา้ใจพระเจา้ 
ดงันั้นความรักของพระเจา้จึงถูกขดัขวางไว ้ แต่พระเยซูก าจดัความไม่เขา้ใจให้หมดไป แลว้พระเจา้จึงมี
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โอกาสติดต่อกบัเราไดโ้ดยทางพระเยซู วธีิน้ีเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีแสดงวา่ พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด 
และเป็นวธีิส าคญัดว้ย 

ตวัอยา่งน้ีจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายของค าวา่ “เสียสละเพื่อการคืนดี” เม่ือเราเหินห่างจาก
พระเจา้และน ้าพระทยัพระองค ์ก็ท  าใหเ้กิดเหวใหญ่ระหวา่งเรากบัพระเจา้พระบิดาของเรา พระเยซูจึงมา
แสดงพระลกัษณะแทข้องพระเจา้ใหเ้ราเห็น และแสดงสภาพความเป็นอยูแ่ละความเหลวไหลของพวก
เรา แลว้ก็น าเรากลบัไปหาพระเจา้อีก พระเยซูปิดเหวลึกนั้นเสีย แลว้ใหเ้ราเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั
พระเจา้ ตามตวัอยา่งขา้งตน้มีขอ้แตกต่างกนัอยูป่ระการเดียว คือเด็กในเร่ืองนั้นมิไดเ้สียสละ แต่พระเยซู
ตอ้งช าระราคาอยา่งแพงมากเพื่อน ามนุษยคื์นดีกบัพระเจา้ 

มีขอ้พระคมัภีร์อยูแ่ห่งหน่ึงซ่ึงท าใหเ้ราสะดุดบ่อย ๆ ขอ้พระคมัภีร์น้ีคือ กิจการ 4:12 “ในผูอ่ื้น
ความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดเราทั้งหลายไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใต้
ฟ้า” แต่ถา้มีขอ้ความอะไรพาดพิงไปถึงส่ิงท่ีเราพดูมาแลว้ ขอ้พระคมัภีร์น้ีก็ยงัคงถูกตอ้งอยูดี่ อาจเป็น
ความจริงไม่ใช่หรือวา่ ในสมยัปรมาณูน้ี เม่ืออนัตรายมีอยูต่่อเราทุกขณะ ไม่มีทางใดแลว้ท่ีโลกของเรา
และตวัเราจะรอดได ้ เวน้แต่ติดตามพระเยซู และมอบกายถวายชีวติไวใ้นความรักของพระเจา้ดงัท่ีเราแล
เห็นแลว้ในองคพ์ระเยซู? 
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บทที ่2 

“ขอส าแดงพระบิดาใหข้า้พเจา้ทั้งหลายเห็น ขา้พเจา้จึงจะพอใจ” 
(ยอห์น 14:8) 

ขอส าแดงพระบิดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็น 

พระองค์เหมือนกบัอะไร? 

เช่นเดียวกบัในกรณีพระเยซู ปัญหาส าคญัเก่ียวกบัพระเจา้มิใช่วา่พระองคอ์ยูท่ี่ไหน? หรือ
พระองคท์่าทางคลา้ยกบัอะไร แต่พระองคเ์หมือนกบัอะไร? ขอ้ความต่อไปน้ีเก่ียวกบัเร่ืองพระเจา้ แสดง
ถึงความเช่ือท่ีพวกคริสเตียนส่วนมากยดึถือ 

1. พระเจ้าทรงมีบุคคลกิลกัษณะ คือหมายความวา่พระเจา้มิใช่เป็นกฎอยา่งกฎแห่งความดึงดูด
ของโลก แต่กฎของธรรมชาติและกฎของมนุษยอ์าจเป็นส่วนหน่ึงของพระองค ์ หรือเป็นทางท่ีพระองค์
แสดงออกมาให้เห็น แต่พระเจา้เป็นยิง่กวา่นั้น พระเจา้ไม่ใช่พลงังานหรือกลุ่มพลงังานอยา่งไฟฟ้า แต่
ทวา่พลงัอ านาจท่ียดึเอาดวงดาวเขา้ไวเ้ป็นระเบียบ หรือท าใหต้น้กุหลาบเจริญงอกงาม อาจเป็นส่วนหน่ึง
ของพระองค ์หรือเป็นทางหน่ึงท่ีแสดงพระองคอ์อกมา แต่พระเจา้เป็นยิง่กวา่นั้นอีก พระองคเ์ป็นบุคคล
ผูห้น่ึง เช่นเดียวกบัท่านและขา้พเจา้มีตวัตน เพียงแต่วา่พระองคใ์หญ่ยิง่กวา่เราโดยไม่จ  ากดั 

ขอ้น้ีหมายความวา่อะไร?  หมายความวา่พระเจา้เป็นทุกอยา่งท่ีเราเป็น และทรงท าไดทุ้กอยา่งท่ี
เราท า ทรงเป็นและท าไดย้ิง่กวา่เรามากพระองครู้์ส านึกตน ทรงรู้วา่พระองคเ์ป็นอะไร ทรงรู้วา่พระองค์
เป็นพระเจา้ พระองคส์ามารถท่ีจะใชค้วามคิด, มีความรู้สึก มีความมุ่งหมายท าตามความมุ่งหมาย 
มิฉะนั้นแลว้เราจะลดพระเจา้ลงต ่ากวา่พวกเรา และก็ไม่สมเหตุสมผลท่ีจะเป็นเช่นนั้น พระเจา้ทรงเป็น
ยิง่กวา่มนุษย ์และไม่ใช่ทรงเป็นต ่ากวา่มนุษยเ์ลย 

การท่ีเรามีความเช่ือเก่ียวกบัพระเจา้ในเร่ืองน้ีท าใหเ้กิดลกัษณะแตกต่างออกไป ท่านอาจท าการ
กบักฎหรืออานุภาพใด ๆ ได ้และอาจมีความวางใจในส่ิงนั้น ๆ แต่ท่านไม่อาจท่ีจะอธิษฐานต่อส่ิงนั้น ๆ 
ได ้หรือเช่ือวา่ส่ิงนั้น ๆ เอาใจใส่ดูแลท่าน ถา้เราไม่เช่ือวา่พระเจา้เป็นผูมี้บุคคลิกลกัษณะแลว้ จกัรวาลน้ี
ก็ค่อนขา้งจะวา้เหวแ่ละไร้มิตรทีเดียว 

2. พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ พระองคมี์ฤทธ์ิเดช แผน่ดินโลกและสวรรคไ์ดถู้กเนรมิตสร้างข้ึน
พระหตัถ ์ (น่ีเป็นภาพพจน์ เพราะพระองคไ์ม่มีพระหตัถ์ท่ีมี 5 น้ิวจริง ๆ) พระองคย์งัคงท าการเนรมิต
สร้างอยูเ่ร่ือย ๆ ทรงท าใหเ้มล็ดขา้วเป็นตน้ขา้วออกรวง ทรงใหท้ารกเจริญวยัข้ึนเป็นผูใ้หญ่ พระองคท์  า
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ใหส้ังคมมนุษยพ์ฒันาการใหญ่ข้ึนทุกที ตอนแรกใหเ้ป็นตระกลู ต่อมาเป็นสังคม, เป็นประเทศชาติและ
ในท่ีสุดเป็นโลกเดียว เรายนือยูต่่อหนา้ฤทธานุภาพอนัไม่รู้จกัหมดส้ินของพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ ซ่ึง
ความคิดอนัเล็กนอ้ยของเราไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจไดต้ลอดเช่นเดียวกบับรรพบุรุษในสมยัโบราณดุจกนั 

แต่ก็มีบางส่ิงท่ีพระเจา้ไม่อาจท าได ้ อ านาจของพระองคมี์ขอบเขตจ ากดั และพระองคเ์องทรง
จ ากดัอ านาจของพระองค ์ เป็นการดีท่ีสุดท่ีจะพิจารณาในแง่น้ี ไม่มีใครหรือส่ิงใดนอกจากพระเจา้ท่ีจะ
ยิง่ใหญ่กวา่พระองค ์และท่ีจะมาออกค าสั่งใหพ้ระองคท์  าการใด ๆ หรือขดัขวางการกระท าของพระองค ์
แต่พระองคอ์าจจ ากดัพระองคเ์องได ้ และพระองคก์็รู้สึกวา่ไดท้รงท าเช่นน้ีมาแลว้ พระเจา้ทรงจ ากดั
พระองคเ์อง 

พระองคจ์  ากดัพระองคเ์องเม่ือตกลงพระทยัท่ีจะสร้างโลกท่ีมีระเบียบและปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
ความจริงแลว้พระองคอ์าจท าโลกใหเ้ป็นอีกแบบหน่ึงโดยส้ินเชิงก็ได ้ พระองคอ์าจเนรมิตโลกใหมี้น ้า
ไหลลงภูเขาในฤดูร้อน และไหลข้ึนภูเขาในฤดูหนาว หรือใหมี้วา่ 2 บวกกบั 2 เป็น 4 ในวนัจนัทร์, พุธ 
ศุกร์ และใหก้ลายเป็น 5 ในวนัองัคาร, พฤหสัฯ, เสาร์ก็ได ้ แต่การสร้างไวส้ับสนเช่นน้ีไม่เป็นส่ิงดี
ส าหรับพระประสงคข์องพระองค ์ หรือส าหรับพลไพร่ของพระองค ์ ดงันั้นพระองคจึ์งสร้างโลกท่ีเป็น
ระเบียบและในการท าเช่นนั้นพระองคก์็จ  ากดัพระราชอ านาจของพระองคด์ว้ย บดัน้ีพระองคจ์ะให ้ 2 
บวก 2 เป็น 5 ไมไ่ด ้หรือให้อ านาจดึงดูดของโลกข้ึนไปบนภูเขาก็ไม่ได ้พระองคจ์ะตอ้งท าตามกฎท่ีตั้ง
ไว ้ตั้งแต่ตน้จนอวสาน 

พระองคท์รงจ ากดัพระองคเ์องเหมือนกนั เม่ือประทานเสรีภาพใหม้นุษยเ์ลือกทางดีหรือทางชัว่  
ความจริงแลว้พระองคอ์าจสร้างพวกเราใหเ้ป็นอีกแบบหน่ึงได ้ พระองคอ์าจสร้างใหเ้ราเป็นเคร่ืองจกัร
มาแต่สมยัโบราณซ่ึงไม่มีเสรีภาพยิง่กวา่เคร่ืองยนตก์็ได ้ แต่ไม่ทรงท าเช่นนั้นเพราะเคร่ืองจกัรไม่อาจเขา้
เป็นบุตรได ้ แต่พระเจา้ตอ้งการมีบุตรชายและบุตรหญิงเพื่อพระองคจ์ะไดรั้ก และเพื่อเขาจะไดรั้ก
พระองคต์อบดว้ย ดงันั้นพระเจา้ตอ้งเส่ียงอยา่งมากท่ีสร้างใหเ้รามีเสรีภาพ ผลก็คือพระองคไ์ม่อาจท าให้
เราเป็นคนดีโดยฝืนใจเรา พระองคไ์ดแ้ต่ช้ีทางให้และท าใหเ้ราไม่สงบจนกวา่เราพบพระองคแ์ละน ้า
พระทยั และทรงตีเราใหก้ลบัไปในระเบียบเม่ือเราท าผดิพลาด (ตวัอยา่ง เช่น ท าใหเ้ราปวดทอ้งเม่ือ
รับประทานเกินขนาด) และทรงทนทุกขเ์ม่ือเราไดรั้บทุกข ์ และดึงเราใหเ้ขา้หาพระองคโ์ดยสายใยแห่ง
ความรักของพระองค ์ แต่เราก็ยงัมีอ านาจท่ีพระเจา้ทรงประทานใหใ้นการท่ีจะท าตามใจของเราได ้  เรา
อาจเป็นบุตรชัว่ร้ายได ้ เราอาจเป็นคนตระหน่ีเหนียวแน่น, เห็นแก่ตวั, โกรธง่าย, ด้ือดา้น เราอาจรักษา
บางส่ิงท่ีพระเจา้ทรงพระประสงคอ์ยา่งยิง่ไวไ้ดอ้ยา่งนอ้ยชัว่ขณะหน่ึง (ดงัตวัอยา่งเช่น โลกแห่งภราดร
ภาพ ซ่ึงมนุษยแ์ละชาติต่าง ๆ อาจอยูร่่วมกนัอยา่งสันติและเป็นสุข) พระเจา้ทรงตอ้งการท่ีจะมีบุตรธิดา
แค่ไหนเล่าจึงไดท้รงเส่ียงอนัตรายมากถึงเพียงน้ี! 
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3. พระเจ้าทรงดีรอบคอบ พระองคมิ์ไดท้รงท าอะไรให้เลวร้ายเลย, ไม่ไดท้รงคิดอะไรใหเ้ลว
ทราม พระองคไ์ม่ตอ้งการส่ิงใดท่ีชัว่ร้าย ส่ิงท่ีท าใหพ้อพระทยัมากท่ีสุดคือตอ้งการให้เราเป็นคนดีเพราะ
พระองคเ์ป็นผูดี้รอบคอบ 

พวกคริสเตียนมีความเขา้ใจในเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ ท่านคงแปลกใจวา่ท าไมเราจึงระบุถึงเร่ืองน้ีอีก แต่
วา่คนทัว่ไปมิไดเ้ห็นวา่พระเจา้ของเขาดีอยูเ่สมอไป เช่น ในประเทศญ่ีปุ่น ศาสนาประจ าชาติคือศาสนา
ชินโตมีพระเจา้ท่ีชัว่ร้ายรวมอยูด่ว้ยองคห์น่ึง มีนามวา่พระเจา้ซูซาโนโว ตามต านานของชาวญ่ีปุ่นเล่าวา่ 
พระเจา้องคน้ี์คอยรบกวนนอ้งสาวคือพระนางอาทิตยอ์ยูเ่สมอ และชอบเล่นแกลง้หลายอยา่ง เช่น ท าลาย
คนันาของนอ้งสาว และน าเอาของโสโครกใส่เขา้ไปในห้องท่ีพระนางก าลงัฉลองการเล้ียงอยู ่ท่านคงไม่
พอใจนมสัการพระเจา้แบบน้ี เป็นการผดิกบัลกัษณะท่ีกล่าวไวใ้นมทัธิว 5:48 “ท่านทั้งหลายจงเป็นผูดี้
รอบคอบเหมือนอยา่งพระบิดาของท่านผูอ้ยูใ่นสวรรคน์ั้นเป็นผูดี้รอบคอบ” 

4. พระเจ้าเป็นพระบิดา เราก าลงัเขา้ไปใกลแ้ก่นของศาสนาคริสเตียนเก่ียวกบัพระเจา้ พระเจา้
มิไดเ้ป็นผูพ้ิพากษาโทษหรือกษตัริยอ์ยา่งเดียวเท่านั้น พระองคเ์ป็นพระบิดาท่ีใหญ่ยิง่ ทรงเป็นเหมือน
บิดาท่ีดีทุกประการ พระเจา้ทางเป็นอยา่งเดียวกนั และยงัเป็นยิง่กวา่นั้นเสียอีกพระองคท์รงเอาใจใส่เรา
ยิง่กวา่บิดามารดาฝ่ายโลกของเราเสียอีก พระองคต์อ้งการประทานส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้แก่เรา ซ่ึงอาจไม่เป็น
ส่ิงท่ีเราคิดวา่ดีท่ีสุดส าหรับเราเสมอไป พระองคท์รงโสมนสัเม่ือเราช่ืนชมยนิดี ทรงเป็นทุกขใ์น
ความผดิบาปและความทุกขร้์อนของเขา เม่ือพระองคจ์ะลงโทษหรือปกครองก็ท าใหฐ้านะท่ีเป็นบิดา 

5. พระเจ้าเป็นเหมือนพระเยซู เราอาจเร่ิมตน้พรรณนาถึงพระลกัษณะของพระเจา้ดว้ยขอ้ความ
น้ี และอาจยติุลงไดเ้ช่นเดียวกนัเพราะขอ้ความน้ีครบบริบูรณ์อยูแ่ลว้ เพราะสาระส าคญัของความเช่ือใน
พระเจา้ก็มีอยูใ่นค าพดูของพระเยซูแลว้ “ผูใ้ดท่ีไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) เม่ือเราเห็นวา่
พระเยซูมีลกัษณะอยา่งใดพระเจา้ก็มีลกัษณะอยา่งนั้น พระเยซูรักคนทุกชนิดไม่ใช่หรือ ไม่วา่เขาจะ
น่ารักหรือไม่ก็ตาม? พระเจา้ก็เช่นเดียวกนั พระเยซูรักเขาจนถึงท่ีสุดมิใช่หรือ? พระเจา้ก็เช่นเดียวกนั 
พระเยซูไดส้ละพระองคเ์พื่อเขามิใช่หรือ? พระเจา้ก็เช่นเดียวกนั พระเยซูทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัเขา
ในความบาปและทุกขท์รมานไม่ใช่หรือ? พระเจา้ก็เช่นเดียวกนั พระเยซูมีความกรุณามิใช่หรือ? พระเจา้
ก็เช่นเดียวกนั พระเยซูเป็นคนดี? พระเจา้ก็เช่นเดียวกนั อะไรท่ีพระเยซูทรงเป็นห่วงใยยิง่กวา่ส่ิงอ่ืน ๆ? 
ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเป็นอะไรพระเจา้ก็ทรงเป็นห่วงใยชัว่นิรันดรดุจกนั 

นบัวา่เป็นสิทธิพิเศษท่ีมีความเช่ือในพระเจา้แบบพระเยซู หรือพระเจา้ผูมี้ลกัษณะเช่นพระ
คริสต ์ ถา้พระวญิญาณแบบน้ีอยูข่า้งหลงัเราและในทุกส่ิงแลว้ เราไม่ตอ้งวติกเลย ความจริงแลว้เราไม่
ควรวิตกกงัวลไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึนแก่เราชัว่ขณะหรือแก่โลกท่ีอยูล่อ้มรอบเรา เราอาจเจบ็ป่วย, คนท่ีอยู่
ใกลชิ้ดลม้ตาย, โลกอาจตกอยูใ่นสภาพสงครามอนัร้ายแรง แต่ทวา่ทุกส่ิงจะอยูใ่นก ามือท่ีดี พระเจา้ไม่
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อาจช่วยใหเ้ราพน้จากความเจ็บปวดและทุกขท์รมานทั้งหมด แต่ทรงเอาใจใส่เราตลอดไป และในท่ีสุด
จะน าเราไปสู่สันติและความสุข ไม่มีผูใ้ดจะมีความรู้ในเร่ืองน้ีดีเท่าอคัรสาวกเปาโลดงัท่ีท่านกล่าวความ
เช่ือไวว้า่ “ขา้พเจา้เช่ือมัน่คงวา่แมน้ความตายหรือชีวติหรือทูตสวรรค ์ หรือผูมี้บรรดาศกัด์ิหรือส่ิงซ่ึงมี
อยูเ่ด๋ียวน้ี หรือส่ิงซ่ึงจะเป็นมาภายหนา้ หรือฤทธ์ิเดชทั้งหลาย หรือความสูงหรือความลึก หรือส่ิงใด ๆ 
อ่ืนท่ีสร้างแลว้ไม่อาจกระท าใหเ้ราทั้งหลายขาดจากควมรักของพระเจา้ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสตอ์งค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเราทั้งหลาย” (โรม 8:38-39)  

มีอยูอี่กประการหน่ึง ถา้เรามีความเช่ือในพระเจา้แบบพระเยซูเราไม่อาจชัว่ร้ายอยูไ่ดน้านหรือ
พอใจในความชัว่ร้ายนั้น ๆ เราจะรู้สึกวา่พระเจา้เป็นทุกขเ์พื่อเรา ทรงทรมานร่วมกบัเรา ทรงเป็นห่วงใย
แมว้า่เราเป็นผูไ้ม่สมควร และพยายามจะใหเ้ราเขา้หาพระองคใ์นไม่ชา้ เราก็จะตอ้งเขา้หาพระองคจ์นได ้

 เรารู้เร่ืองเหล่านีไ้ด้อย่างไร? 

บางทีค าตอบท่ีตรงไปตรงมาก็คือ “เราไม่รู้” เร่ืองน้ีเป็นความเช่ือของคริสเตียน ไม่ใช่ความรู้ เรา
ไม่อาจพิสูจน์ส่ิงเหล่าน้ีไดเ้หมือนกบัการพิสูจน์ทฤษฎีบทในวชิาเรขาคณิต นอกจากนั้น พระเจา้เป็น
ผูใ้หญ่ยิง่เราตวันิดเดียว และส่ิงท่ีเรารู้และเช่ือในเวลาน้ีบางทีเป็นส่วนเล็กนอ้ยของส่ิงท่ีเราจะตอ้งรู้และ
เช่ือเก่ียวกบัพระองคใ์นเวลาต่อไป เราอยูใ่นฐานะเหมือนกบัชาวนาคนหน่ึง ผูเ้ดินเขา้ไปในดินแดนท่ี
ห่างจากเมืองสงขลาเพียง 2-3 กิโลเมตร เพื่อจะอธิบายถึงสภาพของทวปีอาเซียทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม  มี
หลกัฐานมัน่คงท่ีจะเช่ือในขอ้ความท่ีกล่าวถึงพระเจา้ไดทุ้กประการ 

เร่ิมตน้ดว้ยโลกท่ีอยูร่อบตวัเรา ดูคลา้ยกบัวา่มนัเพิ่งเกิดข้ึนมิใช่หรือ? กลางวนัและกลางคืน, ฤดู
ร้อนหรือฤดูหนาวเวยีนมาตามล าดบัแน่นอนไม่เปล่ียนแปลง เช่นเดียวกบัปรมาณูของโซเดียมผสมกบั
ปรมาณูของคลอรีนจะเกิดเป็นเมล็ดเกลือส าหรับรับประทานได ้ (และใครเล่าบอกมนัใหผ้สมกนัแบบ
น้ี?) สัตวต่์าง ๆ จะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาผสมอยูก่บัอากาศในโลก คร้ันแลว้ พืชต่าง ๆ 
จะสูดเอาคาร์บอนไดออกไซดเ์ขา้ไป ท าใหเ้กิดสมดุลยก์นั เมล็ดขา้วจา้วงอกงามข้ึนเป็นตน้ ขา้วจา้ว และ
จะไม่งอกข้ึนเป็นขา้วเหนียวหรืองาเป็นอนัขาด ส่ิงท่ีน่าอศัจรรยอ์ยูร่อบตวัเรา และเพื่อท่ีจะใหมี้ส่ิงคู่ควร
กนั ก็มีเคร่ืองมือท่ีอศัจรรยย์ิง่ข้ึนไปอีก คือตา และแกว้ตาซ่ึงมีความสามารถจะแบ่งแยกไดว้า่มีสี
อะไรบา้ง, ตวัเซลลเ์ล็ก ๆ 2 ตวัผสมกนัเขา้แลว้ก็เจริญงอกงามเป็นตวัเด็กทารก แลว้ต่อมาก็เติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ มีความสามารถท าเคร่ืองไฟหรือแต่งบทละครสนุกสนาน หรืแต่งเพลงไพเราะเพราะพร้ิง มนุษย์
เรากา้วหนา้ข้ึนมาอยา่งล่อแหลมจากสภาพท่ีเคยอยูถ่  ้า, ตน้ไม,้ ตึกระฟ้าและอากาศยาน ส่ิงเหล่าน้ีเพิ่ง
เกิดข้ึนโดยล าพงัตวัมนัเองหรือ? หรือใครเนรมิตสร้างข้ึน ถา้ท่านเดินไปตามถนนพบนาาิกาขอ้มือ
สวยงามเรือนหน่ึงพร้อมดว้ยเคร่ืองกลไกเดินตรงเวลา ท่านจะทึกทกัเอาวา่นาาิกามนัเกิดข้ึนเองหรือ? 
หรือท่านจะเท่ียวมองหาช่างท านาาิกาเรือนนั้น? 
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จงกา้วต่อไปอีกหน่อย ดูเหมือนวา่จะมีอะไรบางอยา่งอยูเ่บ้ืองหลงัโลกพิภพน้ีจะเป็นใครสักคน
หน่ึงไดไ้หม? พระเจา้เป็นบุคคลหรือ? แน่นอน พวกเราทั้งหลายมีตวัตน ถา้พระเจา้จะเป็นบุคคลนอ้ย
กวา่เราแลว้เราก็เป็นใหญ่กวา่และดีกวา่ผูท่ี้สร้างเราละสิ ดูไม่สมเหตุสมผลเลย หรือจะพดูอีกวธีิหน่ึงก็
คือวา่ พวกเราท่ีเป็นมนุษยดู์เหมือนวา่เป็นผูท่ี้อยูใ่นระดบัสูงกวา่ส่ิงใด ๆ ในกรรมวิธีของววิฒันาการ 
อยา่งนั้อยท่ีสุดเราสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีภูเขา, ตน้ไมแ้ละสัตวอ่ื์นไม่อาจท าได ้ ตลอดววิฒันาการหลาย
ศตวรรษอนันบัไม่ถว้น มนุษยเ์รามีชีวติอยูใ่นพิภพน้ีแลว้ถา้ไม่มีใครคนหน่ึงอยูท่ี่ใจกลางของพิภพก่อน
แลว้ ก็หมายความวา่พิภพผลิตผูมี้อ  านาจยิง่ใหญ่กวา่พิภพนั้นเอง ขอ้น้ีก็เหมือนกบัพูดวา่น ้าวิง่ข้ึนสูงกวา่
ระดบัของมนัเองโดยไม่มีอะไรช่วยเหลือ ขอ้ความเหล่าน้ีลว้นแต่ไม่สมเหตุสมผลทั้งส้ิน ไม่วา่เราจะพดู
ไปประการใด จะสมมุติเอาวา่พระเจา้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่มนุษยเ์ห็นจะไม่ถูกแน่ เพราะฉะนั้น อยา่งนอ้ย
ท่ีสุดพระองคก์เ็ป็นบุคคล แต่จะมากกวา่มนุษยแ์ค่ไหนนั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

กา้วไปใหไ้กลอีกสักหน่อย! ดงัท่ีเราไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่พวกคริสเตียนเช่ือวา่ พระเจา้มี
ลกัษณะเช่นพระเยซูเขาเร่ิมตน้ดว้ยพระเยซู และถือวา่พระเจา้ทรงเป็นเช่นเดียวกบัพระเยซู น่ีเป็นการ
เส่ียงในความเช่ือท่ีส าคญัยิง่ท่ียนืยนัวา่พระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิก็เหมือนพระเยซู หรือจะวา่อีกอยา่งหน่ึงก็คือ 
พระเยซูเปิดเผยลกัษณะของพระเจา้ใหเ้ราเห็น (ขอ้ความทั้งสองน้ีอยา่งเดียวกนั) แต่มนัเป็นการเส่ียง
ความเช่ืออยา่งไร้เหตุผลหรือ? ถา้พระเจา้ไม่ดีเท่าพระเยซูก็หมายความวา่ พิภพผลิตเอาส่ิงท่ีใหญ่ยิง่กวา่
ตนข้ึนมาอีกแลว้ และน ้าข้ึนสูงกวา่ระดบัของมนัอีกแลว้ แต่มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการ
สมเหตุสมผลแลว้ท่ีจะคิดวา่เราควรกา้วจากพระเยซูข้ึนไปสู่พระเจา้ คือเร่ิมตน้จากส่ิงสูงสุดท่ีเรารู้จกั
แลว้กา้วจากส่ิงนั้นไปสู่ส่ิงท่ีเรายงัไม่รู้จกัต่อไป หรือท่านจะวา่ประการใดในเร่ืองน้ี? 

ความเช่ือของเราท่ีวา่ พระเจา้เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะเหมือนพระคริสตเ์ป็นความเช่ือ ไม่ใช่
ความรู้ แต่เป็นความเช่ือท่ีสมเหตุสมผลคือไปเลยกวา่ขอ้เท็จจริงท่ีรู้และพิสูจน์แลว้ แต่มนัเหมาะเจาะกบั
ส่ิงท่ีเรารู้ดีกวา่ส่ิงอ่ืนใดท่ีเราจะคิดเอาได ้ เพราะฉะนั้นใหเ้รายดึถือและประกาศโดยไม่ตอ้งรู้สึก
หวาดกลวัอะไร และดว้ยความพอใจอยา่งสูง ความเช่ือน้ีแหละคือสมบติัอนัมีค่าท่ีสุดของพวกเรา 

พระบิดา, พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เราไดเ้อาค าสอนท่ีอธิบายยากแต่ก็คุม้ค่าท่ีจะพยายามมากล่าวไวต้อนสุดทา้ย คือค าสอนเร่ืองตรี
เอกานุภาพ คือภาคทั้งสามและพระเจา้องคเ์ดียว คือพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ค  าวา่ 
“ตรีเอกานุภาพ” ไม่มีปรากฏในพระคมัภีร์ใหม่ (และไม่ปรากฏในแนวคิดของคริสตศาสนาจนกระทัง่ 
ค.ศ. 200) แต่อุดมคติท่ีเป็นรากฐานนั้นมีอยูแ่ลว้ เป็นความคิดเก่าแก่มากท่ีมีอยูใ่นความรู้สึกของพวกค
ริสเตียนแต่ส าหรับบางคนก็ท าใหเ้ป็นเคร่ืองสะดุด นิกายเอกานุภาพเรียกช่ือตนเองใหแ้ตกต่างออกไป
แตกต่างออกไปจากตรีเอกานุภาพ ท าใหค้ริสเตียนหลายคนไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ี 
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หลกัเร่ืองสามพระภาค และพระเจา้องคเ์ดียวน้ีหมายความวา่อยา่งใด? หมายความวา่เราเช่ือใน
พระเจา้ 3 พระองคแ์ยกกนั คือพระบิดา, พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิกระนั้นหรือ? เปล่าเลย, เรา
ก าจดัการตีความหมายน้ีไปเสียง่าย ๆ รู้สึกวา่เป็นประสบการณ์ของปวงชนเช่นเดียวกบัหลกัขอ้เช่ืออ่ืน ๆ 
คริสเตียนสมยัเร่ิมแรกมีประสบการณ์เร่ืองพระเจา้อยา่งบริบูรณ์จนจะใชค้  ากล่าวขอ้ความเดียวไม่พอ 
และตอ้งกล่าว 3 ส่ิงจึงจะเขา้ใจได ้น่ีเป็นการเร่ิมตน้ พวกยดูาห์ท่ีเคร่งครัดเช่ือและรู้จกัพระเจา้แห่งคมัภีร์
เดิมวา่ เป็นพระผูส้ร้างสรรพส่ิง คือเป็นพระบิดาของมนุษยชาติ แต่ต่อมาพระเจา้องคเ์ดียวกนัน้ีแหละได้
เขา้มาใกลชิ้ดกบัพวกเขาในร่างกายของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ซ่ึงพวกเขาถือวา่เป็นบุตรของพระเจา้ คร้ัน
เม่ือพระเยซูออกไปจากโลกน้ีแลว้ พระเจา้องคเ์ดียวกนันั้นเองยงัคงอยูท่่ามกลายเขา คอยปลอบใจเขา คือ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ สมมุติวา่เร่ืองเช่นน้ีเกิดข้ึนแก่ตวัท่าน ท่านจะพดูอยา่งไรจึงจะแสดงประสบการณ์
ออกมาใหค้นอ่ืนเขา้ใจ? บางทีท่านอาจตอ้งพดูเหมือนขอ้ความใน เอเฟซสั 2:18 “เพราะวา่โดยพระองค ์
(พระเยซู) เราทั้งสองพวกจึงมีโอกาสเขา้เฝ้าพระบิดาไดโ้ดยพระวญิญาณองคเ์ดียว” บางทีท่านจะตอ้ง
เร่ิมพดูถึงสามพระภาคและพระเจา้องคเ์ดียว คือพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพราะวธีิน้ี
ท่านจึงสามารถแสดงความรู้สึกอนัจริงใจออกมาได้ 

แต่ค าวา่ “บุคคล” นั้นหมายความวา่อยา่งไร? หมายความวา่เป็นบุคคล 3 คน แตกต่างกนัออกไป
เป็นพระเจา้ 3 พระองคห์รือก่อนท่ีจะเขา้ใจดีจะตอ้งทราบประวติัของค าเสียก่อน ตามภาษาลาติน “เบอ
ซนันา” แปลวา่มีเสียงออกมา ความหมายอนัแรกหมายความวา่หนา้กากหรือหวัโขน และความหมายอนั
ท่ีสองแปลวา่ ตวัละครผูเ้ล่นเองต่อมาหมายถึงเอกชนแต่ละคน คือเป็นความหมายท่ีใชใ้นปัจจุบนั เม่ือ
พวกคริสเตียนท่ีพดูภาษาลาตินตอ้งการจะแสดงความหมายเร่ืองพระเจา้ ก็ไดม้าพบกบัค าวา่ “เบอซนั
นา” แต่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกนัในความหมาย คงจะไม่ผดิถา้เราจะกล่าววา่ เม่ือผูติ้ดตามพระเยซูพดูถึง
สามพระภาคและพระเจา้องค์เดียว เขาหมายความดงัต่อไปน้ี คือ “ขา้พเจา้เช่ือในพระเจา้องคเ์ดียวผูท้รง
ส าแดงพระองคใ์ห้เห็นเป็นสามหนา้ท่ี คือพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เช่นเดียวกบัตวั
ละครตวัเดียวแสดงสามหนา้ท่ี” 

พวกคริสเตียนพยายามแลว้พยายามอีกท่ีจะอธิบายค าวา่ตรีเอกานุภาพให้เขา้ใจแจ่มแจง้ เตอตุ
ลเลียนใน ค.ศ. 200 ไดช้กัตวัอยา่งวา่เจา้พนกังานสามคนท างานสามอยา่ง แต่เป็นผูส้ังกดัในรัฐบาล
เดียวกนัอีก 100 ปีต่อมา อทาเนซีอสัชกัตวัอยา่งวา่บุคคลคนเดียวอาจท าหนา้ท่ีเป็นบิดา, บุตร และพี่ชาย
ได ้ ต่อมาอีก 100 ปี ท่านออกสัตินไดเ้ปรียบเทียบวา่ เหมือนกบัความจ า, ความเขา้ใจและความตั้งใจ 
หนา้ท่ีทั้งสามน้ีแยกจากกนั แต่มีความส าคญัอนัใกลชิ้ดภายใจจิตใจเดียวกนั 

แจ่มแจง้แลว้ไม่ใช่หรือวา่ หลกัขอ้เช่ือของตรีเอกานุภาพมิไดห้มายความวา่พระบิดาเป็นพระเจา้
องคท่ี์ 1 พระเยซูเป็นพระเจา้องคท่ี์ 2 และพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นพระเจา้องคท่ี์ 3 แต่หมายความวา่พระ
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เจา้องคเ์ดียวส าแดงพระองคเ์องใหม้นุษยรู้์จกั 3 ทาง และมนุษยก์็ไดรู้้จกัและสัมพนัธ์กบัพระองค ์3 ทาง
เหมือนกนั น่ีแหละคือความหมายท่ียงัมีอยูก่ระทัง่บดัน้ี เป็นการหาค าพดูมาแสดงถึงความเขา้ใจอนั
ลึกซ้ึงยิง่กวา่ค าพดูอธิบายได ้ คือความเตม็บริบูรณ์ของพระลกัษณะของพระเจา้, การแสดงความกรุณา
ต่อมนุษยข์องพระองค ์ และประสบการณ์อนัเตม็เป่ียมท่ีมนุษยมี์กบัพระองค ์ ถา้คนในสมยัโบราณไม่หา
ขอ้ความมากล่าวไวด้งัน้ีเราก็จ  าตอ้งแสวงหาของเราข้ึนเองในสมยัปัจจุบนั 

ท่านมีความเช่ือในองคพ์ระบิดาเจา้ผูท้รงสร้างโลก และทรงเชิดชูและปกครองโลกดว้ยพระ
หตัถอ์นัทรงฤทธ์ิของพระองคห์รือเปล่า? ท่านเช่ือหรือเปล่าวา่ พระเจา้ทรงเปิดพระพกัตร์ของพระองค์
ใหม้นุษยเ์ห็นชดัในพระเยซู และด าเนินชีวิตท่ามกลางมนุษยเ์พื่อดึงเอามนุษยก์ลบัเขา้ไปหาพระองค์
ตามเดิม? ท่านเช่ือหรือเปล่าวา่พระเจา้ยงัคงมีพระชนมอ์ยูแ่ละเคล่ือนไหวในโลกรอบตวัเราและใน
ดวงใจของเรา? ถา้ท่านเช่ือในส่ิงเหล่าน้ีก็เท่ากบัท่านเช่ือในตรีเอกานุภาพ 
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บทที ่3 

“มนุษยเ์ป็นผูใ้ดเล่าท่ีพระองคท์รงระลึกถึงเขา?” (สดุดี 8:4) 

มนุษย์คอือะไร ? 

ค าตอบของทางวทิยาศาสตร์ 

เม่ือเราพิจารณาวทิยาศาสตร์ เช่น ชีวะวทิยา สรีระศาสตร์ จิตวทิยา เราก็ไดพ้บคุณค่าของมนุษย์
มากข้ึน วทิยาศาสตร์เหล่าน้ีจะบอกกบัเราถึงความมหศัจรรยข์องร่างกายมนุษย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่วน
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

อวยัวะยอ่ยอาหารจะรับเอาอาหารทุกชนิดเขา้ไป แลว้บดจนละเอียด แลว้เพิ่มส่ิงท่ีเป็นเคมีทุก
ระยะ แลว้ก็เปล่ียนอาหารให้เป็นพลงังานแก่ร่างกาย 

โลหิตจ านวน 2-3 ลิตร ซ่ึงไหลผา่นเส้นโลหิตด าและเส้นโลหิตแดงจะน าอาหารไปเล้ียงตวั
เซลลทุ์กแห่งอยา่งไม่หยดุหยอ่น แลว้ก็น าเอาส่ิงท่ีเสียแลว้หนีไป 

หวัใจนั้นจะหดเขา้และขยายออก, หดเขา้และขยายออกนาทีแลว้นาทีเล่า. ปีแลว้ปีเล่า ไม่มีหยดุ 
เป็นเคร่ืองจกัรท่ีบริบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีโลกรู้จกั 

หมอ้น ้าร้อนอนัประณีต จะท าใหค้วามอบอุ่นของร่างกายอยูใ่นระดบัปกติ ประมาณ 37 องศา
เซ็นติเกรด ทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ทั้งกลางแจง้และในร่ม ไม่ใคร่จะเปล่ียนแปลงแมแ้ต่เล็กนอ้ย 

ต่อมเล็ก ๆ ในมนัสมองเรียกวา่ “ต่อมความเจริญของร่างกาย”ท าหนา้ท่ีคุมการเติบโตของโครง
กระดูกแห่งร่างกาย ถา้มนัท าหนา้ท่ีมากเกินไป ร่างกายจะใหญ่เหมือนพวกยกัษ ์ถา้ท านอ้ยก็จะท าใหเ้ป็น
คนแคระแต่มนัท าหนา้ท่ีไดถู้กตอ้งร้อยละ 99 

ตวัอสุจิซ่ึงผสมกบัไข่จะท าใหเ้กิดทารกข้ึนมานั้นมีน ้าหนงัประมาณเศษหน่ึงส่วนพนัลา้นของ
กรัม ภายในตวัอสุจิจะมีเส้นถึง 24 เส้นประกอบดว้ยเกล็ดเล็ก ๆ เรียกวา่ “ก าเนิดสี” หรือโครโมโซม 
ขนาดยาวท่ีสุดประมาณหน่ึงในหม่ืนของน้ิว เส้นเหล่าน้ีมีตวัเช้ือหลายร้อยตวัติดกนัแน่นตวัเช้ือเหล่าน้ี
เป็นผูก้  าหนดสีของลูกตาของทารกท่ีเกิดใหม่, สีของผม, ลกัษณะของผม, จ านวนผม, ลกัษณะของเล็บ
มือ, และก าหนดวา่จะมีอายนุานเท่าใด 

ท่ีเบ้ืองหลงัมีลูกตามีเยือ่ท่ีมีความรู้สึกไวเรียกวา่แกว้ตา ซ่ึงจะจบัคล่ืนสีต่าง ๆ ส่งไปยงัมนัสมอง
เพื่อใหส้มองรู้วา่เป็นสีอะไร เช่น แดง, เหลือง, น ้าเงินหรืออ่ืน ๆ 
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ในหูมีลกัษณะเป็นหอยสังข ์ ซ่ึงจะบนัทึกคล่ืนเสียงต่าง ๆ ส่งไปยงัมนัสมอง แลว้เราจะไดย้นิ
เสียง โด, เร, มี, ฟา, ฯลฯ หรือเสียงท่ีคลา้ยคลึง 

น่ีมิใช่แต่วทิยาศาสตร์เท่านั้นท่ีบอกส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย จิตวทิยายงับอกส่ิงอศัจรรยต่์าง ๆ 
ต่อไปอีก เช่น  

มนัสมองของมนุษยเ์หมือนกบัศูนยชุ์มนุมของสายโทรศพัท ์ ซ่ึงมีสายนบัไมถ่ว้นส่งไปยงัส่วน
ต่าง ๆ ศูนยชุ์มนุมน้ีมีเซลลเ์ส้นประสาทจ านวนหลายลา้นค านวณวา่มีจ านวนเท่ากบัใส่เลข “1” แลว้ก็
เติม “0” อีกสิบหา้ลา้นตวั ไดเ้ท่าไรนัน่แหละคือจ านวนเซลลป์ระสาทท่ีมีอยูใ่นมนัสมองของมนุษย ์ ถา้
จะใชห้นงัสือพิมพต์วัเลขเหล่าน้ีแลว้จะตอ้งใชห้นงัสือ 30 เล่ม ๆ ละ 350 หนา้จึงจะพอ ไม่มีใครจะนบั
ไดถู้กตอ้ง และก็ไม่มีใครทราบวา่หมายความวา่กระไร 

ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นค าตอบของวทิยาศาสตร์ต่อค าถามท่ีวา่มนุษยคื์อใครกนั? ถา้น่ีเป็นค าตอบ
ท่ีถูกตอ้ง เราจะตอ้งเปล่ียนนโยบายในท่ีบางแห่งท่ีระบุไวข้า้งตน้ เช่น เป็นการน่าบดัสีท่ีจะเท
แอลกอฮอลล์งไปในร่างกายอนัท าใหเ้คร่ืองกลไกมหศัจรรยส์มองมึนชาและสับสน 

เร่ืองของมนุษยจ์บเพียงน้ีหรือ? 

ค าตอบของคริสเตียน 

ทศันะของคริสเตียนอนัเก่ียวกบัมนุษยน์ั้นยอมรับขอ้ความทุกอยา่งตามท่ีนกัวทิยาศาสตร์กล่าว
ไว ้และจะตอ้งสร้างค าตอบข้ึนใหไ้กลกวา่นั้นอีก ค าตอบนั้นมีวา่กระไร? 

1. พวกเราเป็นบุตรของพระเจ้า ความเช่ือของคริสเตียนกลา้ท่ีจะยนืยนัวา่ พระเจา้เป็นพระบิดา
ของมนุษย ์ และพวกเราทุกคนเป็นบุตรของพระองค ์ น่ีเป็นทศันะใหม่เก่ียวกบัมนุษยผ์ูอ้าศยัอยูใ่นโลกน้ี 
ถา้เราเป็นบุตรพระเจา้ เราก็ตอ้งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพระองค ์เพราะบุตรยอ่มคลา้ยคลึงบิดามารดา เรา
ถูกสร้างข้ึนตามแบบฉายาของพระเจา้ เราตอ้งมีความคิดเหมือนพระเจา้บางประการ เรามีความตอ้งการ
เหมือนพระเจา้บางประการ เราตอ้งมีจิตใจ ความกรุณาและการไม่เห็นแก่ตวัเหมือนพระองค ์ เราจะตอ้ง
มีชีวติถาวร ดงัท่ีพระองคท์รงเป็นชีวตินิรันดรถา้เราเป็นบุตรพระเจา้ เราก็เป็นผูมี้ค่าไม่จ  ากดัต่อพระ
พกัตร์ของพระองคม์นุษยทุ์กคนจะตอ้งไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 

ทศันะเช่นน้ีท าใหส้ภาพการณ์เปล่ียนแปลงเป็นอนัมาก  
ถา้ขอ้น้ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง การเก้ียวพาราสีระหวา่งชายหนุ่มหญิงสาวก็มีความส าคญัข้ึน 

เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นบุตรพระเจา้ และทุกฝ่ายจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัในฐานะท่ีเป็นบุตรพระเจา้ ท่านคง
รู้สึกวา่ทศันะน้ีคงขดัขวางความปรารถนาของท่านนะซี ทศันะน้ีมิไดท้  าลายความสนุกสนานของเราเลย 
เพราะวา่พระเจา้ตอ้งการให้เรามีความสนุกสนานอยา่งถูกตอ้งในโลกน้ี มิไดท้  าลายความรักของมนุษย ์
เพราะพระเจา้สร้างเพศทั้งสองไวใ้หส้นใจซ่ึงกนัและกนั เป็นแต่หา้มมิใหถื้อวา่มนุษยมี์แต่ร่างกายเท่านั้น 
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และมิใหถื้อวา่คนอ่ืนก็มีแต่ร่างกายเท่านั้น คนหนุ่มสาวจ านวนมากพอรุ่งข้ึนเชา้ก็รู้สึกเสียใจ เพราะใน
ตอนกลางคืนท่ีผา่นพน้ไปเขาลืมไปวา่เขามิไดเ้ป็นบุตรพระเจา้ 

ถา้ขอ้น้ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งมนัจะท าใหท้่านไม่ด่ืมสุรา บุตรพระเจา้ไม่มีหนา้ท่ีจะตอ้งเมาสุรา 
การใชเ้คร่ืองเคมีท าลายฉายาของพระเจา้ไปชัว่เวลา 2-3 ชัว่โมงก็ไม่เป็นการสมควร เพราะถา้ขืนมึนเมาก็
จะไปท าการท่ีบุตรพระเจา้ไม่ควรท า 

ถา้ขอ้น้ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้งก็มีเร่ืองท่ีจะเป็นห่วงใยเก่ียวกบัค่าจา้งแรงงานและสภาพท างาน
ของพวกกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะกรรมกรทุกคนมิไดเ้ป็นเพียงลูกมือเท่านั้น แต่เขาเป็น
บุตรพระเจา้ เช่นเดียวกบัพวกหวัหนา้คนงาน, ผูจ้ดัการ, เจา้ของ ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัให้
เหมาะสมกบัท่ีเขาเป็นบุตรพระเจา้ 

ถา้ขอ้น้ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง เราจะตอ้งพยายามก าจดัสงครามใหห้มดไปจากโลกนั้น เพราะเม่ือ
ลูกระเบิดตกในเมืองใดไม่วา่จะเป็นของเราหรือฝ่ายขา้ศึกยอ่มท าลายบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึน และทนุถนอม
มาอยา่งดีพินาศลงหมด เท่ากบัเป็นการปฏิเสธค าสอนท่ีวา่ พวกเราเป็นฉายาของพระเจา้โดยส้ินเชิง เรา
จะตอ้งก าจดัสงครามโดยเร็ว 

ถา้ขอ้น้ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง เราจะตอ้งปฏิบติัต่อชนเช้ือชาติอ่ืนไดดี้ข้ึน เพราะความแตกต่างกนั
ในผวิหนงั, ลกัษณะของจมูกและผมนั้นไม่ส าคญั แต่ส่ิงท่ีส าคญัก็คือวา่ ทุกคนเป็นบุตรพระเจา้ และมีค่า
ต่อพระองค ์

ถา้ขอ้น้ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง เราจะตอ้งใฝ่ใจแสวงหาลทัธิประชาธิปไตย เพียงแต่ช่ือไม่ส าคญั 
แต่รูปลกัษณะของการปกครองนั้นส าคญักวา่ คือจะตอ้งเคารพต่อเอกชนทุก ๆ คน เปิดโอกาสใหทุ้กคน
แสดงดีเด่นไดเ้สมอ ไม่วา่จะเป็นชาวนายากจน, ขนุนางหยบิโหยง่, กรรมกรบ่อแร่, ลูกจา้งท านา, 
กรรมกรโรงงาน, แม่บา้นหรือแมแ้ต่เด็กนกัเรียนก็ตาม 

ทศันะของคริสเตียนเก่ียวกบัมนุษยน้ี์มีก าลงัรุนแรงทั้งในชีวติส่วนตวัและชีวติสังคม 
2. พวกเราทั้งหลายเป็นคนบาป น่ีเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวทั้งหมด เด็กบางคนอาจเป็นเด็กเลว 

คือคิดเป็นปฏิปักษต่์อบิดา และแสดงความปรารถนาท่ีขดัต่อความปรารถนาของบิดา หนีออกจากบา้น
ของบิดาและไปหาบา้นของตนอยูใ่หม่ พวกเราก็ท าเช่นเดียวกนักบัพระเจา้เรายงัคงเป็นบุตรของพระเจา้
อยู ่ แต่เราอาจเป็นบุตรชัว่ร้ายก็ได ้ เราอาจเป็นปฏิปักษต่์อพระบิดาเจา้, เราอาจแสดงความปรารถนาท่ีขดั
ต่อประสงคข์องพระองค ์ เราอาจหนีออกจากคฤหาสน์ของพระองค ์ (พูดอยา่งเปรียบเทียบ) และคิดไป
ตั้งบา้นเรือนของตนเองเสมือนหน่ึงวา่เรามีอะไร ๆ เพียงพอแลว้ คือถือตวัวา่ดีแลว้ ไม่ตอ้งพึ่งพระเจา้
ต่อไป ทั้งน้ีเป็นเพราะพระเจา้ทรงประทานใหเ้ราเป็นอิสระท่ีจะเลือกทางของตนเองได ้ แมจ้ะเป็น
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ปฏิปักษต่์อพระองคก์็ท  าได ้เพราะพระองคย์อมเส่ียงในการน้ี เม่ือพระองคเ์ลือกท่ีจะไดบุ้ตรแทนท่ีจะเอา
เคร่ืองจกัร 

พวกเรามกัเป็นบุตรท่ีเลวเสมอ เราทุกคนถา้เราคิดวา่ไม่เลวเราก็ไม่ส านึกในสภาพความเป็นจริง
ของตวัเอง และมองไม่เห็นวา่เราควรจะเป็นอยา่งไรต่อไป เด็กท่ีปกครงอยากท่ีสุดคือเด็กท่ีเลวจริง ๆ แต่
คิดวา่ตวัเองเป็นผูว้ิเศษท่ีสุด ในท านองเดียวกนั พระเจา้ก็ไม่รู้วา่จะท าประการใดต่อเราผูเ้ป็นบาป เม่ือเรา
มายนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระองคอ์ยา่งบา้ระห ่า และไม่ส านึกต่อความผดิในชีวิตของตนเลย 

เราจะตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้วา่ความบาปคืออะไร ค าน้ีไดเ้อาไปใชก้นัเสียจนเคยชินจึงท าใหเ้ห็น
วา่ เป็นการกระท าผิดเพียง 2-3 อยา่งร้ายแรงบา้ง ไม่ร้ายแรงบา้ง ตามควาามเขา้ใจของคนโดยมาก เห็นวา่
การเล่นพนนัไพ,่ เตน้ร า, ไปดูแข่งขนัฟุตบอลในวนัอาทิตย,์ ไม่ไปโบสถ,์ แช่งด่า, พดูเทจ็, ลกัทรัพย,์ ด่ืม
สุรา, ผดิประเวณีและฆ่าคนเป็นความบาป แต่ความบาปนั้นลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิว่กวา่น้ีมากนกั ความ
จริงแลว้การกระท าบาปอยา่งท่ีกล่าวขา้งบนอาจไม่ใช่ความผดิบาปเลย และไดต้ดัเอาความบาปร้ายแรง
ท่ีสุดท่ีพวกเราชอบท าออกไปเสีย 

 แก่นของความบาปก็คือ ถือใจตวัเองเป็นใหญ่กวา่พระทยัพระเจา้คือตั้งตวัเองเป็นพระเจา้ ความ
บาปก็คือการท าส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัค าอธิษฐานของพระเยซูในสวนเก็ธเซมาเน พระเยซูอธิษฐานวา่ “ขอ
อยา่ใหเ้ป็นไปตามใจขา้พเจา้ แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองคเ์ถิด” (ลูกา 22:42) กาย, วาจา, และใจ
ของเราอธิษฐานไปในท านองท่ีวา่ “ขออยา่ให้เป็นตามพระทยัของพระองค ์ แต่ให้เป็นไปตามใจของ
ขา้พเจา้เถิด” 

ในตอนแรกความบาปเป็นเร่ืองระหวา่งเรากบัพระเจา้ก่อน แต่ต่อมามกัแสดงออกเป็น
รูปลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงโดยมากเป็นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตอนแรกความบาปจะเป็นเพียงความคิดในใจ 
แต่ต่อมามนัจะแสดงออกทางส่ิงท่ีเราท าและค าท่ีเราพูด ลกัษณะต่อไปน้ีเป็นการแสดงออกของความ
บาปในใจ 

แสดงความหยิง่จองหองในส่ิงท่ีเรามี, เราเป็นหรือส่ิงท่ีเราสามารถท าได ้ ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ทุกส่ิง
ท่ีเรามี, เราเป็นหรือเราสามารถท าไดน้ั้นมาจากคนอ่ืนหรือจากความสามารถท่ีพระเจา้ประทานให้ 

แสดงอกตญัญูและขาดสติในบรรดาพระพรท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหต้ั้งมากมาย การท่ีพระองค์
ประทานใหก้็เพราะทรงรักเรายิง่กวา่เพราะเรามีคุณความดีท่ีจะไดรั้บ 

แสดงตวัเป็นคนอวดดี อวดฉลาดและด าเนินชีวติตามล าพงั ความจริงแลว้ถา้ไม่มีคนดูแล
บ ารุงรักษาแลว้ เราจะมีชีวติอยูไ่ดไ้ม่ถึงสัปดาห์และถา้ไมมี่ออ๊กซิเจนในลมอากาศสักหา้นาทีเท่านั้นเรา
เป็นตายแน่ ๆ 
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คอยแต่เป็นห่วง “ตวัเอง” อยูต่ลอดเวลา แต่พระเจา้ตอ้งการใหเ้รานึกถึงสวสัดิภาพของผูอ่ื้น
เช่นเดียวกบัพระองคก์ระท า 

ท าใหเ้สียเวลาไปโดยไร้ประโยชน์ท่ีไปนัง่คุยโวตามร้านกาแฟ ซ่ึงความจริงแลว้พระเจา้ตอ้งการ
ใหเ้ราใชค้วามสามารถของเราใหเ้ป็นประโยชน์ 

เอาแต่กิน, ด่ืมและสนุกตลอดเวลา แต่พระเจา้ทรงสนพระทยัในจิตวญิญาณซ่ึงไม่ตายยิง่กวา่ใน
ร่างกายท่ีตายได ้

ใชร่้างกายเพื่อกิน, ด่ืมและท าอ่ืน ๆ ท่ีเหมือนกนั และขาดการบริหารร่างกาย แต่พระเจา้ตอ้งการ
ใหเ้ราใชร่้างกายเพื่อเป็นประโยชน์ในพระราชกิจของพระองค ์

เลือกท าอาชีพเพื่อหวงัไดเ้งินอยา่งเดียว อาชีพท่ีแทน้ั้นคือการทรงเรียกของพระเจา้ เพื่อ
ปรนนิบติัพระองคแ์ละเพื่อนมนุษย ์และขยายแผน่ดินของพระองค ์

ตระหน่ีถ่ีเหนียว, โกรธง่าย, ใจร้อน แต่พระเจา้ปรารถนาใหเ้รามีใจกรุณาและอดกลั้นใหเ้หมือน
พระองค ์

ชอบนินทาวา่ร้ายผูอ่ื้นและต่อความยาวสาวความยดื แต่พระเจา้ไม่ตอ้งการจะใหเ้ป็นท่ีระคาย
เคืองแก่ผูใ้ด และตอ้งการให้เราท าเหมือนพระองค ์

ดูหม่ินเหยยีดหยามผูอ่ื้นเพราะเขาเป็นคนต่างดา้ว, หรือไม่ไดรั้บการศึกษาสูง หรือผิดมารยาท
ในเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เวลารับประทานอาหาร หรือไม่มีเงินซ้ือรถยนต ์รถเก๋ง แต่พระเจา้ทรงถือวา่ทุกคน
เป็นบุตรของพระองคท์ั้งนั้น 

มีความสุขสบายตลอดปี มีอาหารกินบริบูรณ์ 3 เวลาทุกวนัอ่านข่าวหนงัสือพิมพท์ราบวา่เด็กใน
ทวปียโุรปและเอเชียอดอยากแสนสาหสัแต่หนัไปอ่านการ์ตูนเสียโดยไม่คิดถึงความทุกขข์องเพื่อน
มนุษย ์ ส่วนพระเจา้ไม่ตอ้งการใหผู้เ้ล็กนอ้ยสักคนเดียวเหล่าน้ีพินาศไป และตอ้งทรงเสียพระทยัมากใน
ความทุกขข์องเขา 

ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีแหละเป็นสัญญลกัษณ์แห่งความบาป ถา้ท่านพบวา่มีอยูใ่นตวัท่าน ๆ ก็
เป็นคนบาป เราทั้งหมดเป็นคนบาปมิใช่หรือ? 

มนุษยเ์ราเป็นสัตวแ์ปลกประหลาด คือมีทั้งร่างกายและจิตวญิญาณผสมกนั เราเป็นบุตรของ
พระเจา้และเราเป็นคนบาป เรามีอ านาจท่ีจะข้ึนไปสูงมากและลงไปต ่ามากก็ได ้ เราอาจเล่นดนตรีอนั
ไพเราะ, มีศิลปะงาม ๆ และวรรณคดีท่ีน่าอ่าน และเราก็อาจกินอาหารจนเกินไปท่ีหมูเลว ๆ ก็ไม่อาจสู้
ได ้ เม่ือเร็ว ๆ น้ีมีนิตยสารส าคญัฉบบัหน่ึงลงภาพเตม็หนา้กระดาษแสดงถึงเด็กคนหน่ึงถูกไฟลวกท่ี
ร่างกายเป็นแผลโต ประชาชนจ านวนมากไดใ้ชเ้คร่ืองมือผา่ตดัทุกชนิด และยาทุกอยา่งเพื่อช่วยกนัแกไ้ข
ชีวติเด็กให้รอด พวกเราก็เหมือนเช่นนั้น แต่บางเวลาเราก็ใชส้มองท่ีดีท่ีสุดของเรา, โรงงาน, แรงงานไป
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ท าส่ิงท่ีเขน่ฆ่าศตัรูใหม้ากและท าลายบา้นเมือง ของศตัรูใหม้ากในเวลาอนัสั้นก่อนท่ีศตัรูจะมาท าแก่เรา
ไดพ้วกเราก็เป็นเช่นนั้น พิพิธภณัฑแ์ห่งหน่ึงแสดงเคร่ืองมือท่ีเราประดิษฐ์และสร้างข้ึน เพื่อช่วยชีวติ
และท าชีวติใหสุ้ขสบาย ส่วนพิพิธภณัฑอี์กแห่งหน่ึงแสดงเคร่ืองมือทารุณ เช่น เคร่ืองตอกเล็บ และ
เคร่ืองดึงแขนขาเพื่อทรมานเรา เราสร้างมติตกลงใจท่ีดีข้ึนแลว้ ๆ ก็ท าลายมนัเสีย เราเป็นปริศนาและ
สงสัยในตวัเอง และไม่รู้วา่จะท าประการใด บางทีเราจะรู้จกัความรู้สึกขอท่านเปาโลเม่ือเขียนขอ้ความ
ไวว้า่ “ดว้ยวา่การดีนั้นซ่ึงขา้พเจา้ปรารถนาท าขา้พเจา้ไม่ไดท้  า แต่การชัว่ซ่ึงขา้พเจา้มิไดป้รารถนาท า
ขา้พเจา้ยงัท าอยู ่โอ ้ขา้พเจา้เป็นคนเข็ญใจจริง ๆ ใครหนอจะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากกายแห่งความตายน้ี” 
(โรม 7:19,24) 

ทั้งหมดน้ีท าใหเ้กิดขอ้สรุปผล 2 ประการ ประการท่ีหน่ึงคือความตอ้งการท่ีจะไดค้วามรอดของ
พวกเรา น้ีเป็นส่ิงจริงจงัไม่ใช่เป็นแต่เพียงขอ้ตกัเตือนเพิ่มเติมท่ีพวกศาสนาจารยบ์อกเราในขณะเทศนา
ในวนัอาทิตยเ์ท่านั้น เป็นความจ าเป็นตอ้งการของพวกเราจริง ๆ เราจะตอ้งน าไปกล่าวละเอียดในบท
ต่อไป ส่วนอีกประการหน่ึงนั้นคือเราจะยงัเป็นคนไม่สมบูรณ์ จนกวา่เราจะไดม้อบกายถวายชีวติให้
พระเจา้ดงัเราจะกล่าวต่อไปน้ี 

3. เราไม่เป็นตัวของเราเองจนกว่าเราจะเป็นคนของพระเจ้า ขอ้แปลกท่ีสุดเก่ียวกบัสภาพของ
มนุษยด์งัน้ี เราจะไม่สุขสมบูรณ์หรือเป็นอิสระ หรือเตม็บริบูรณ์จนกวา่เราจะมอบตวัไวใ้นความอารักขา
ของพระเจา้ และอุทิศตนตามพระทยัโดยส้ินเชิง พวกเราถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการน้ี ตราบใดท่ีเราท าอยา่งน้ี
ยงัไม่ได ้เราก็ยุง่ใจ กระวนกระวายเราวิง่พล่านเป็นวงกลม แต่ก็ไปไหนไม่ได ้บางทียิง่พยายามหนกัข้ึนก็
ยิง่เลวลง เราจะไดเ้ป็นส่ิงท่ีเราอยากเป็นมิใช่ดว้ยการพยายาม แต่ดว้ยการยอมแพแ้ละเขา้มอบตวัใหก้บั
ส่ิงนั้น น่ีเป็นการยากท่ีจะเขา้ใจ แต่เราจะตอ้งหาญพยายามท่ีจะเขา้ใจ 

บางทีเราเป็นเหมือนเคร่ืองจกัรของรถไฟ ถา้มนัขืนด้ือแล่นออกนอกรางเพื่อจะแล่นตามใจชอบ 
มนัก็ไปไม่ได ้ แต่ถา้มนัเขา้มาแล่นในรางตามเดิม รางท่ีเป็นเงาวาบซ่ึงตะล่อมมนัเขา้มาและดูเหมือนวา่
จะท าลายเสรีภาพของมนันั้น ความจริงแลว้ท าใหม้นัสามารถแล่นไปสู่จุดหมายปลายทางได ้ ในท านอง
เดียวกนั ตราบใดท่ีเราคงอยูใ่นทางท่ีพระเจา้ไดว้างไวแ้ลว้ เราก็เจริญข้ึนเร่ือยไป ถา้ขืนท าอยา่งอ่ืนเราก็
ไม่กา้วหนา้ น่ีเป็นส่วนหน่ึงของสัจจธรรมท่ีเราอธิบาย แต่ยงัไม่จบ 

ขอใหเ้ราพยายามต่อไปอีกโดยใชจิ้ตวทิยาเป็นหลกั เราจะไม่พบความสุขท่ีแทจ้ากการพยายาม
หาความสุข ยิง่พยายามมากข้ึนเท่าใด เราก็จะรู้สึกเป็นทุกขห์นกัข้ึนเท่านั้น และยิง่ไม่สบายมากข้ึน การ
พยายามเป็นคนดีก็ไม่ส าเร็จเช่นกนั ยิง่พยายามเท่าใดก็จะเห็นแก่ตวัเองมากข้ึน และการเห็นแก่ตวัไม่ใช่
ของดี ฉะนั้นทางท่ีจะเป็นสุขและเป็นความดีก็อยูท่ี่สูญเสียตวัเอง ในส่ิงนอกตวัเรา ในกิจกรรมหรือ
ความมุ่งหมายท่ีเป็นประโยชน์ แลว้วนัหน่ึงเราจะรู้สึกวา่เป็นสุขกวา่และดีกวา่ท่ีเรามุ่งไวโ้ดยตรง บดัน้ี
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ไม่มีอะไรสูงกวา่และใหญ่กวา่น้ีเท่ีเราจะเสียตวัเอง แทนท่ีจะเสียพระเจา้และพระทยัของพระองค ์
เพราะฉะนั้นถา้เรามอบกายถวายชีวติใหแ้ก่พระองคแ์ละพระประสงคข์องพระองคโ์ดยไม่อั้นแลว้ เราจะ
พบความดี, ความสุขและชีวติบริบูรณ์ตามมา น่ีก็เป็นส่วนหน่ึงของสัจจธรรม แต่ยงัไม่ครบบริบูรณ์ 

ขอใหเ้ราพยายามต่อไปอีกคร้ังหน่ึง ถา้เราถูกสร้างข้ึนตามแบบฉายาของพระเจา้แลว้ พระองคก์็
เป็นทุกส่ิงท่ีเราควรจะเป็น ท่ีเราจะสามารถเป็นได ้ แต่ทวา่ยงัไม่เป็น พระองคเ์ป็นเป้าหมายของชีวติเรา 
พระองคเ์ป็นทิศทางท่ีเราจะเดินไป ฉะนั้นถา้เราเดินเขา้ไปใกลพ้ระองค ์เราก็จะเป็นตามท่ีเราถูกมุ่งหมาย
ไว ้ ยิง่เราท าตามน ้าพระทยัพระองคเ์ท่าใดเราก็ยิง่เขม้แข็งเพียงนั้น ยิง่เรายอมตวัท าตามพระองคย์ิง่ข้ึน
เพียงใด เราก็เป็นตวัของเราเองมากข้ึนเพียงนั้น 

หน่ึงพนัหา้ร้อยปีล่วงมาแลว้ ท่านออกสัตินกล่าววา่พระเจา้สร้างเราเพื่อพระองค ์ และจิต
วญิญาณของเราจะไม่สงบจนกวา่เราจะพกัเงียบในพระองค ์ ใกล ้ ๆ สมยัของเราน้ี จินตกวีตาบอดช่ือ
แมททีสันแต่งเพลงนมสัการไวว้า่ 

ใหข้า้เป็นเช่นเชลยของพระเจา้ 
แลว้ขา้จะไดเ้ป็นไท (บท 130) 
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บทที ่4 

“พระค าของพระเจา้ของเราจะย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิจ” อิสยาห์ 40:8 

พระค าของพระเจ้า 

จงหยบิพระคมัภีร์มาเปิดดู เป็นหนงัสือเล่มเข่ืองขนาดหน่ึงพนัหนา้กระดาษในคอลมัคู่  ตวัพิมพ์
ขนาดเล็ก ประกอบดว้ยหนงัสือท่ีแยกออกเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ รวม 66 เล่ม บางเล่มกย็ดืยาว บางเล่มก็สั้น
มีเพียงบทเดียว แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ พนัธสัญญาเดิมยาวกวา่
พนัธสัญญาใหม่ประมาณ 3 เท่า ถา้ท่านเปิดดูตอนกลางเล่ม ท่านจะเปิดถูกเพลงสดุดี และเปิดดู
ตอนกลางส่วนท่ีสอง ท่านเปิดถูกตอนตน้ของพนัธสัญญาใหม่ พนัธสัญญาเดิมเขียนข้ึนก่อนพระเยซู 
ส่วนพนัธสัญญาใหม่เขียนข้ึนภายหลงัพระองคพ์นัธสัญญาเดิมนั้นเขียนไวเ้ป็นภาษาฮีบรู ส่วนพนัธ
สัญญาใหม่เขียนเป็นภาษากรีก พระคมัภีร์ทั้งเล่มใชเ้วลาเขียนประมาณ 1,000 ปีจึงเสร็จ บรรจุเร่ืองราว
เกือบทุกประเภท เช่น ประวติัศาสตร์, เร่ืองต่าง ๆ, ค  าเทศนาสั่งสอน, กวนิีพนธ์, สุนทรพจน์, จดหมาย, 
กฎหมาย และปริศนา บางเล่มเราก็รู้ตวัผูเ้ขียนเวลาท่ีเขียน, สถานท่ีเขียน และเขียนถึงผูใ้ด ในบางเล่มเรา
ไม่รู้ส่ิงเหล่าน้ีโดยแน่นอน 

พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีมีลกัษณะพิเศษไม่มีอะไรเหมือน พวกคริสเตียนถือวา่เป็นพระด ารัส
ของพระเจา้มานานแลว้ ขอ้น้ีหมายความวา่กระไร? พระคมัภีร์มีคุณค่าอะไรแก่เรา? 

พระเจ้าตรัสโดยวธีิใด? 

ถา้พระเจา้เป็นพระบิดา พระองคก์็ใคร่ท่ีจะตรัสต่อบุตรของพระองค ์ บิดาท่ีไม่ดียอ่มคือบิดาท่ี
ไม่มีอะไรจะพดูกบับุตรหรือไม่ยอมพดูกบับุตร พระเจา้อยากจะบอกกบัมนุษยว์า่พระองคมี์ลกัษณะ
อยา่งไร, ชีวิตมีความมุ่งหมายอยา่งไร และมนุษยจ์ะตอ้งเป็นเหมือนใคร สมมุติวา่พระเจา้ไม่มีรูปร่าง
เหมือนพวกเราซ่ึงมีเสียงในคอ, ริมฝีปากและล้ิน พระองคก์็จะไม่พดูดว้ยเสียงอนัประหลาดซ่ึงเราเรียก
กนัวา่ภาษาค าพดูเช่น ฮีบรู, ลาติน, เยอรมนั, องักฤษและภาษาอ่ืน ๆ พระองคค์งจะเลือกเอาวธีิอ่ืนความ
จริงแลว้พวกเรามีวธีิติดต่อซ่ึงกนัและกนัหลายวธีิ เช่น เรายกัไหล่บา้ง, โบกมือบา้ง และแสดงออกทางสี
หนา้บา้ง บางทีเราก็แสดงความหมายใหผู้อ่ื้นรู้โดยทางความประพฤติบา้ง ท่านคงจะไดย้นิค าพดูท่ีวา่ 
“ความประพฤติของคุณมนัดงัมากจนผมไม่ไดย้นิค าพดูของคุณ” ฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่ การพดูของพวกเรา
จึงมิไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เฉพาะพดูดว้ยปากตามความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามปกติเท่านั้น เม่ือเรากลบัไปพิจารณา
ดูพระเจา้ ถา้พระองคมี์เร่ืองท่ีจะตรัสกบับุตรของพระองค ์พระองคจ์ะใชว้ธีิใด? 
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ประการแรก พระองคค์งพอพระทยัท่ีจะตอ้นรับผูท่ี้มีความรู้สึกไวคือผูต้อ้งการฟังวา่ พระองค์
จะตรัสประการใดบา้ง พระองคไ์ดท้รงพบวา่ชนชาติฮีบรูมีความรู้สึกไว เป็นชาติเก่าแก่โบราณอาศยัอยู่
ในดินแดนอุดมสมบูรณ์ซ่ึงทางตะวนัตกมีทะเลเมดิเตอเรเนียน ทางตะวนัออกและทางใตมี้ทะเลทราย 
จะเน่ืองดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม ชนชาติฮีบรูเป็นชาติท่ีมีความรู้สึกไวเ้ป็นพิเศษในเร่ืองศาสนา ชน
ชาติกรีกมีปัญญายอดเยีย่มในศิลป และชนชาติโรมนัมีปัญญาทางการปกครอง แต่ส่วนชนชาติฮีบรูมี
ปัญญายอดเยีย่มทางศาสนา ถึงกบัขนานนามชนชาติน้ีวา่เป็น “ชนชาติท่ีพระเจา้ทรงเลือกไว”้ น่ีเป็นวธีิ
พดูอีกอยา่งหน่ึงเท่านั้น 

พระเจา้มิไดท้รงตรัสกบัชนชาติฮีบรูชาติเดียวเท่านั้น ดงัท่ีพระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ “แต่พระองค์
ไม่ไดข้าดพยาน คือพรองคไ์ดท้รงกระท าคุณใหฝ้นตก และใหมี้ฤดูเกิดผล ท่านทั้งหลายจึงอ่ิมใจยนิดี
ดว้ยอาหารนั้น” (กิจการ 14:17) การส าแดงเช่นน้ี พระองคไ์ดก้ระท าใหม้นุษยท์ัว่โลกเห็นทุก ๆ ปีตลอด
มา แต่วา่พระองคอ์าจตรัสแก่ชนชาติฮีบรูมากวา่ชนชาติอ่ืน หรือชนชาติฮีบรูใหเ้ขา้ใจพระองคดี์กวา่ชาติ
อ่ืน ๆ ก็เป็นได ้

ประการแรก พระองคไ์ดต้รัสกบัเขาทางการมหศัจรรย,์ ทางระเบียบ ทางความสวยงามและทาง
ผลอนัอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและพวกเขาไดเ้ขา้ใจความหมายของพระองค ์ พนัธสัญญาเดิมบรรจุ
เร่ืองธรรมชาติท่ีแสดงถึงพระเจา้ไวเ้ป็นพิเศษ คือฤทธานุภาพของพระองค,์ การสนองความตอ้งการของ
มนุษยท่ี์พระองคไ์ดจ้ดัสรรไว ้ ยกตวัอยา่งง่าย ๆ เช่น สดุดีบทท่ี 19 “ฟ้าสวรรคแ์สดงพระรัศมีของพระ
เจา้ และทอ้งฟ้าประกาศพระหตัถกิจ วนัต่อวนักล่าววาจา และคืนต่อคืนส าแดงความรู้” 

ต่อมาพระองคต์รัสกบัเขาทางประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาติฮีบรู ชนชาติฮีบรูไม่เคย
ไดรั้บความสงบเลย ชาติอ่ืน ๆ มารุกรานย  ่ายอียูเ่ร่ือย ๆ กองทพัต่างประเทศยกเขา้มารบในดินแดนฮีบรู
มิไดข้าด ตลอดระยะเวลาท่ีลม้ลุกคลุกคลานอยูน้ี่ เขาก็ค่อย ๆ มองเห็นสัจจธรรมท่ีพระเจา้ทรงส าแดงแก่
เขาเช่น เขาไดเ้รียนรู้บทเรียนดงัปรากฏอยูใ่นหนงัสือสุภาษิต 14:34 “ความชอบธรรมนั้นเชิดชู
ประชาชาติ แต่ความบาปท าความอปัยศแก่พลเมือง” พระองคไ์ดต้รัสแก่เขาทางคนส าคญัและคนดีซ่ึง
เกิดข้ึนท่ามกลางเขาและมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษต่อส่ิงท่ีพระองคจ์ะตรัส เช่น โมเสส, เอลียา, อิสยาห์, 
เยเรมีย,์ อาโมส, โฮเซยา, มีคาห์ และคนอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่มีชาติใดไม่วา่เล็กหรือใหญ่ท่ีจะมีคนส าคญั
ตามล าดบักนัเช่นชาติน้ี เราพูดวา่บุคคลส าคญัเหล่าน้ีไดรั้บความดลใจจากพระเจา้ และเขาก็ไดรั้บจริง ๆ 
เขาอยูใ่กลชิ้ดกบัวญิญาณของพระเจา้ และคอยฟังส่ิงท่ีพระองคจ์ะตรัสแก่มนุษย ์ ตวัอยา่ง เช่นท่านอิส
ยาห์ซ่ึงเป็นขนุนางหนุ่ม เฉลียวฉลาดมีอายกุ่อนพระเยซูเกิดราว 8 ศตวรรษ เป็นบุคคลท่ีไม่ยอมไปห่าง
จากพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มจนกระทัง่แก่ชรา และเอามือป้องท่ีหูเพื่อฟังพระสุรเสียงพระเจา้
ตลอดเวลาพอไดย้นิค าตรัสก็บอกใหผู้อ่ื้นทราบดงัขอ้ความท่ีน่าฟังดงัต่อไปน้ี “ดูกรท่านผูค้รองเมืองโส
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โดม จงสดบัฟังค าตรัสของพระเยโฮวาห์ ดูกร ชนชาติอาโมส จงเอียงหูฟังพระบญัชาของพระเจา้ของเรา
เถิด พระเจา้ไดต้รัสวา่เคร่ืองบูชาเผามากมายก่ายกองของเจา้จะเป็นประโยชน์อะไรแก่เรา เราเบ่ือเคร่ือง
บูชาเผาแกะตวัผู ้ มนัขน้แห่งสัตวเ์ล้ียง และมิไดช่ื้นใจในโลหิตแห่งลูกโคผู ้ หรือของลูกแกะหรือของ
แพะผู ้ ... ลา้งเสียเถอะ จงช าระตวัเสียใหส้ะอาดหมดจด เจา้จงเลิกท าการชัว่และก าจดัมนัเสียใหพ้น้จาก
สายตาของเรา จงงดกระท าชัว่เสียทีเดียว จงฝึกหดักระท าการดี จงแสวงหาท่ีจะให้ความยติุธรรม จง
ขดัขวางการกระท าของผูข้่มเหง จงใหค้วามยติุธรรมแก่ลูกก าพร้า จงเป็นปากเสียงใหแ้ก่หญิงหมา้ย” 
(อิสยาห์ 1:10-11, 16-17) น่ีเป็นขอ้ความท่ีท่านอิสยาห์กล่าวออกมาอยา่งตรงไปตรงมา เพราะเขารู้สึก
เป็นขอ้ความท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้บอกให้เขาพดู ใครเล่าท่ีจะกลา้พดูวา่ท่านอิสยาห์พดูผดิ 

แลว้ในท่ีสุด เม่ือชนชาติน้ีไดเ้ตรียมพร้อม พระเจา้ก็ไดต้รัสแก่ชนชาติยดูาห์และมนุษยท์ัว่ไป 
โดยทางผูท่ี้มีชีวติพระเจา้เตม็บริบูรณ์ คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ น่ีเป็นวธีิท่ีพระเจา้ตรัสอยา่งชดัเจน เป็น
พระค าของพระเจา้ท่ีแสดงออกมาอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงทุกคนมองเห็นไดแ้ละเขา้ใจไดดี้ดงัท่ีพระกิตติคุณ
ยอห์นบนัทึกไวว้า่ “พระค านั้นไดบ้งัเกิดเป็นเน้ือหนงัและไดอ้าศยัอยูก่บัเรา บริบูรณ์ไปดว้ยคุณและ
ความจริง” (ยอห์น 1:14) 

ขอ้ความน้ีไดบ้นัทึกไวใ้นหนงัสือต่าง ๆ และไดเ้ลือกเอาท่ีดีท่ีสุดมาไวใ้นพระคมัภีร์เป็น
ขอ้ความท่ีพระเจา้ตรัส ถอ้ยค าน้ีจึงตกทอดมาถึงเรา วธีิน้ีดีกวา่ท่ีจะกล่าววา่ พระคมัภีร์เป็นถอ้ยค าของ
พระเจา้ พระคมัภีร์บรรจุพระค าของพระเจา้ต่อมนุษย ์ ชดัเจนยิง่กวา่หนงัสืออ่ืน ๆ แต่ไม่เท่ากนัทุกเล่ม 
ตวัอยา่ง เช่น เม่ือเปรียบเทียบเอสเธอร์กบัพระกิตติคุณยอห์นจะเห็นวา่เอสเธอร์ไม่ระบุถึงพระเจา้ไวเ้ลย 
ส่วนพระกิตติคุณยอห์นเป็นหนงัสือท่ีเขียนไวดี้ท่ีสุด เก่ียวกบัพระเยซูและความหมายของพระองค์
เก่ียวกบัพระเจา้และมนุษย ์ หรือไม่กเ็ปรียบเทียบอพยพ 21:23-24 กบัมทัธิว 5:38-39 เล่ม แรกมีวา่ “ถา้
หากวา่เป็นเหตุให้เกิดอนัตรายประการใดก็ใหว้นิิจฉยัดงัน้ี คือชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือ
แทนมือ เทา้แทนเทา้” น้ีเป็นการแกแ้คน้กนัอยา่งตรง ๆ แต่ส่วนในพระกิตติคุณมทัธิว พระเยซูตรัสไวว้า่ 
“ท่านทั้งหลายไดย้นิค าซ่ึงกล่าวไวว้า่” ตาแทนตา  ฟันแทนฟัน ส่วนเราบอกท่านวา่ อยา่ต่อสู้คนชัว่ แต่
ถา้ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่านใหห้นัแกม้ซา้ยใหเ้ขาดว้ย” มนุษยย์ากท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสไว ้ หรือจะ
พดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ พระจา้ตอ้งกล่าวสัจจธรรมอยา่งชา้ ๆ และอดทนเท่าท่ีมนุษยจ์ะรับฟังเอาได ้ แต่
ในพระเยซูแลว้ไม่มีอะไรท่ีจะสงวนไวอี้ก พระเจา้ทรงตรัสอยา่งตรงไปตรงมาทีเดียว 

ข้อความในพระคัมภีร์ที่ยากบางแห่ง 

พระคมัภีร์ไม่ใช่เป็นหนงัสือท่ีจะอ่านเขา้ใจไดง่้าย ๆ หรือไดรั้บความช่วยเหลือง่าย ๆ  
ประการแรกนั้นก็คือวา่ หนงัสือต่าง ๆ เหล่าน้ีเขียนข้ึนในเวลาต่าง ๆ กนัและในเหตุการณ์ต่าง ๆ 

กนั เพื่อท่ีจะเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือเล่มหน่ึงเล่มใด ท่านจะตอ้งรู้วา่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนในขณะท่ี
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เขียนหนงัสือเล่มนั้น ตวัอยา่งเช่น ท่านหยบิหนงัสืออาโมส 5:21-24 ข้ึนอ่านจะเห็นวา่พระเจา้ไม่ตอ้งการ
ไขมนัสัตวเ์ป็นเคร่ืองเผาถวายบูชาพระองค ์ แต่ตอ้งการใหม้นุษยป์ฏิบติัต่อกนัดว้ยความยติุธรรม แต่เพื่อ
จะเขา้ใจเร่ืองราวในหนงัสืออาโมสใหบ้ริบูรณ์ ท่านจะตอ้งรู้ต่อไปวา่อาโมสไดส้ั่งสอนและเขียนในสมยั
บา้นเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองแต่พวกอิสราเอลหาไดแ้บ่งปันทรัพยโ์ดยความยติุธรรมไม่ คือมีประชาชน
บางเหล่าขาดแคลนอยา่งมากส่วนบางพวกด าเนินชีวติอยา่งฟุ่มเฟือย พวกคนมัง่มีและคนมีอ านาจ
ฉอ้โกงและกดข่ีประชาชนท่ียากจนทัว่ทุกแห่ง ประเทศแอสซีเรียซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือก็ก าลงั
ยกทพัมารบ แต่พวกอิสราเอลคิดวา่พระเจา้คงจะคุม้ครองเขา เพราะเขาเป็นพลไพร่ของพระองค ์ และ
พวกเขาไดถ้วายเคร่ืองเผาบูชาอยา่งดีแก่พระองค ์ถา้ท่านรู้สึกเร่ืองราวเบ้ืองหลงัทานจะเขา้ใจและชอบค า
สอนของหนงัสือเล่มน้ีมากข้ึน หนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ก็เป็นเช่นเดียวกนั 

ยิง่กวา่นั้น พระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีเกิดจากอารยะธรรมของพวกเล้ียงสัตวแ์ละท าการกสิกรรม
ในส่วนหน่ึงของโลกท่ีไกลจากเราประมาณ 2-3 พนัปีล่วงมาแลว้ ประเพณีต่าง ๆ ท่ีระไวค้งจะเป็นของ
แปลกส าหรับพวกเรา เม่ือสดุดีบทท่ี 23 ระบุถึงการเจิมน ้ามนัท่ีศีรษะ เราจะไม่เขา้ใจจนกวา่จะทราบวา่
มนัเป็นธรรมเนียมการตอ้นรับแขกในสมยันั้น เช่นเดียวกบัเราตอ้นรับเขาดว้ยน ้าชาในสมยัน้ี หรือเม่ือ
สดุดีบทน้ีกล่าวต่อไปวา่พระเจา้เป็นพระผูเ้ล้ียงแกะ คนท่ีอยูใ่นเมืองก็ไม่เขา้ใจ เพราะไม่มีการเล้ียงแกะ
หรือคนเล้ียงแกะเลย เขาจะเขา้ใจต ารวจดีกวา่คนเล้ียงแกะ 

นอกจากนั้น ยงัมีขอ้ท่ียากหลายประการท่ีท าใหพ้วกอนุชนสมยัปัจจุบนัไม่เขา้ใจ เช่น เร่ือง
การอจัรรยต่์าง ๆ เราไดก้ล่าวมาบา้งแลว้ในตอนท่ีพดูถึงเร่ืองพระเยซู แต่ในพระคมัภีร์เดิมก็มีเหมือนกนั 
พระเจา้บนัดาลใหน้ ้าท่วมโลก และทรงช่วยชีวติของครอบครัวเดียวและสัตวท่ี์จะเอาไวท้  าพนัธ์ุเท่านั้น 
(ปฐมกาล 6:5-9:17) พระเจา้บนัดาลใหเ้กิดกาาโรคหลายคร้ังเพื่อใหพ้วกไอยอุปตรู้์ส านึกและเตือนให้
เขาปลดปล่อย พวกอิสราเอลออกจากการเป็นทาส (อพยพ 7-12)  ขณะท่ีชนชาติอิสราเอลเดินใน
ทะเลทราย พระเจา้ทรงน าทางโดยใหมี้ล าเมฆยาวในเวลากลางวนั และมีล าไฟยาวในเวลากลางคืน 
(อพยพ 13:21-22) ในเวลาเกิดฉาตะภยั เอลียาห์ไดบ้นัดาลใหภ้าชนะท่ีใส่แป้งและน ้ามนัของหญิงหมา้ย
เตม็อยูต่ลอดเวลา นอกจากนั้นยงัไดรั้กษาบุตรท่ีป่วยใหร้อดชีวติอยูไ่ด ้ (1 พงศาวดาร บท 17) ท่านอิส
ยาห์ไดม้องเห็นพระเจา้ และพระองคไ์ดต้รัสกบัอิสยาห์วา่ “เราจะใชผู้ใ้ดไปและผูใ้ดจะไปแทนเรา” อิส
ยาห์จึงทูลตอบพระองคว์า่ “ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี ทรงใชข้า้พเจา้เถิด” (อิสยาห์ 6:8 และยงัมีท่ีอ่ืน ๆ อีกมาก) 

คริสเตียนส่วนมากรับรองวา่ ขอ้ความเหล่าน้ีเป็นความจริงตามตวัหนงัสือท่ีกล่าวไว ้ แต่ยงัมีคน
อ่ืน ๆ ท่ียงัสงสัยในเหตุการณ์เหล่าน้ี เขาไม่เห็นพระเจา้ท าการเช่นน้ีอีกในปัจจุบนั เขารู้วา่เร่ืองราว
เหล่าน้ีเล่ากนัดว้ยปากต่อ ๆ กนัมาหลายชัว่อายคุน แลว้ต่อมาจึงน ามาเขียนไวโ้ดยบุคคลท่ีไม่มีความรู้
ทางวทิยาศาสตร์อยา่งท่ีเรารู้กนัในปัจจุบนั นอกจากนั้นเขารู้วา่คนท่ีเขียนพระคมัภีร์ข้ึนเป็นคนเคร่งครัด
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ในศาสนา หายใจทุกส่ิงเป็นศาสนาไปหมด ในสมยัน้ีเราพดูกนัวา่ “บ่ายวนัน้ีฝนตก” ส่วนคนสมยั
โบราณชอบกล่าววา่ “พระเจา้ไดป้ระทานฝนใหแ้ก่โลก” หรือขอ้ความท่ีเราพดูกนัในสมยัน้ีวา่ “ดู
เหมือนวา่เป็นส่ิงดีท่ีสุดท่ีขา้พเจา้จะกระท าส่ิงนั้นส่ิงน้ี” หรือพดูวา่ “ขา้พเจา้รู้สึกวา่เป็น ้าพระทยัพระเจา้
ท่ีจะท าส่ิงนั้นส่ิงน้ี” คนในสมยัโบราณจะพดูออกมาโดยตรงวา่ “พระเจา้บอกใหข้า้พเจา้ท าส่ิงนั้นส่ิงน้ี” 
บางทีเขาจะใกลก้บัความถูกตอ้งยิง่กวา่เราในขอ้น้ี 

ท่านจะเช่ือรายละเอียดของเร่ืองราวเหล่าน้ีประการใดก็ตามทีขอ้ส าคญัท่านจะตอ้งจบัคติของ
เร่ืองใหไ้ด ้ เร่ืองน ้าท่วมโลกนั้นก็มีคติสอนใจท่ีส าคญัอยูว่า่ นาน ๆ เขา้ความชัว่ร้ายในโลกของพระเจา้น้ี
จะตอ้งถูกลงโทษเสียที และความชอบธรรมก็ไดบ้  าเหน็จ และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ส่วนเบ้ืองหลงัของ
เร่ืองเกิดกาาโรคก็มีคติสอนใจอยูว่า่ พระเจา้ทรงช่วยผูส้ัตยซ่ื์อของพระองคอ์อกจากความทุกขท์รมาน 
และพระองคก์็ไดท้รงท าเช่นน้ีมาแลว้ ส่วนเบ้ืองหลงัของเร่ืองอศัจรรยเ์ก่ียวกบัล าเมฆในเวลากลางวนั 
และล าไฟในเวลากลางคืนนั้นก็มีคติสอนใจอยูว่า่ พระเจา้ทรงอยูด่ว้ยกบัพลไพร่ของพระองค ์ ไม่วา่เขา
จะไปท่ีไหน และเหตุร้ายอะไรจะเกิดข้ึนแก่เขา ดงันั้นพระองคจึ์งตอ้งอยูด่ว้ย ส่วนในเร่ืองเอลิยาห์นั้นก็
มีคติสอนใจอยูว่า่ท่านเอลียาห์เป็นคนของพระเจา้ และเป็นคนท่ีมีช่ือเสียงในการช่วยเหลือประชาชนท่ี
ขาดแคลน ส่วนเร่ืองท่ีท่านเอลียาห์ไดม้องเห็นพระเจา้และไดรั้บการทรงเรียกของพระองคน์ั้นก็มีความ
จริงอยูว่า่ ท่านอิสยาห์ไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้อยา่งใกลชิ้ดและยอมท าตามน ้าพระทยัพระองค ์รายละเอียดนั้นก็
ส าคญั แต่คติสอนใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัและลึกลงไปของรายละเอียดนั้นก็ยิง่ส าคญักวา่ สัจจธรรมของพระ
คมัภีร์ส่วนมากไดม้ายงัเราในขอ้ความท่ีไม่มีความยุง่ยากแบบน้ีเกิดข้ึนเลย จะไม่มีความขดัแยง้กนัเลย 
ตวัอยา่งเช่น สดุดีบทท่ี 23 กบัวทิยาศาสตร์ปัจจุบนั ท่านอาจถือสดุดีบทท่ี 23 ไวมื้อหน่ึง และต ารา
วทิยาศาสตร์ไวอี้กมือหน่ึง และทั้งสองน้ีจะไม่ขดัแยง้กนัเลย 

เม่ือปัญหาแบบน้ีผดุข้ึนในใจของท่าน โปรดระลึกไวเ้สมอวา่พระคมัภีร์ไดเ้ขียนไวก่้อนสมยั
วทิยาศาสตร์ โดยบุคคลท่ีมิไดรั้บการอบรมทางวทิยาศาสตร์หรือสนใจในวทิยาศาสตร์เลย ในศตวรรษท่ี
แลว้ นกัธรณีวทิยาและชีวะวทิยาต่างก็ลงความเห็นโดยการศึกษาหินทรากสัตวต์าย พืชและชนิดของ
สัตวต่์าง ๆ วา่พิภพของเราน้ี รวมทั้งโลกท่ีเราอยู ่ และมีชีวติบนโลกตอ้งใชเ้วลาหลายยุคหลายสมยั กวา่
จะมาถึงสภาพปัจจุบนัน้ีไดแ้ลว้เม่ือไปเปิดหนงัสือปฐมกาลบทท่ีหน่ึงก็พบเร่ืองราวท่ีพระเจา้เนรมิต
สร้างโลกในหกวนั ขอ้ส าคญันั้นก็คือวา่ ผูเ้ขียนปฐมกาลบทท่ีหน่ึงไม่ไดเ้รียนวทิยาศาสตร์ ส่ิงท่ีเขา
สนใจก็คือศาสนา เพราะฉะนั้น ถา้ท่านอยากรู้วา่โลกน้ีสร้างข้ึนมาอยา่งไร และกินเวลานานเท่าใดแลว้ก็
จงไปหานกัวทิยาศาสตร์แต่ถา้ท่านตอ้งการรู้วา่ผูใ้ดไดส้ร้างโลกและดว้ยจุดมุ่งหมายอนัใด ก็จงเปิดดู
ปฐมกาลบทท่ี 1 จะไดค้  าตอบท่ีดี ในเร่ืองศาสนาแลว้พระคมัภีร์เป็นต ารายอดเยีย่มและสูงสุดไม่มีอะไร
เหมือน 
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ใจความส าคัญของพระคัมภีร์ 

ดงัท่ีเราเห็นมาแลว้วา่ ใจความส าคญัของพระคมัภีร์มิใช่เร่ืองเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ ถา้เรา
ตอ้งการเรียนรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์ก็ตอ้งไปท่ีห้องทดลองหรือไปหาต าราวทิยาศาสตร์แผนใหม่ 

ในความส าคญัของพระคมัภีร์มิไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองประวติัศาสตร์ แมจ้ะบรรจุประวติัศาสตร์อนั
ถูกตอ้งอยูม่ากก็จริง ถา้ท่านตอ้งการศึกษาเร่ืองประวติัศาสตร์ จงไปหาศาสตราจารยห์รือหนงัสือ
ประวติัศาสตร์ 

ใจความส าคญัของพระคมัภีร์ไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัการท านายหรือพยากรณ์วา่อะไรจะเกิดข้ึนในปี
หนา้ หรือในปี ค.ศ. 2007 ถา้ท่านตอ้งการรู้เร่ืองน้ี จงเลิกเสียดีกวา่ อนาคตนั้นอยูใ่นพระเจา้และการท่ี
มนุษยต์อบสนองพระทยัของพระองค ์ บุคคลบางคนคิดวา่เขาไดพ้บตวัเลขหรือขอ้ความท่ีอา้งไปถึงฮิต
เลอร์ หรือประเทศรัสเซีย และไดใ้ชส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นหลกัพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่พระ
คมัภีร์ไม่มีความมุ่งหมายถึงส่ิงเหล่าน้ี เป็นการดีอยูแ่ลว้ท่ีเราไม่รู้วา่อะไรจะเกิดข้ึนแก่ตวัเราและแก่โลก
ในภายหนา้ 

สาระส าคญัของพระคมัภีร์นั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพระเจา้ พระองคเ์ป็นบุคคลส าคญัในพระคมัภีร์
นั้น ศพัทส์ัมพนัธ์เป็นหนงัสือบรรจุค าต่าง ๆ ในพระคมัภีร์ตามล าดบัและขอ้ความท่ีบรรจุค าเหล่านั้น ค า
วา่ “พระเจา้” มีกวา่ส่ีพนัแห่งในพระคมัภีร์ และค าน้ีไม่รวมถึงค าวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” และ “พระ
บิดา” หรือค าอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้รียกพระเจา้ ฉะนั้นพระคมัภีร์จึงเป็นหนงัสือกล่าวถึงพระเจา้ พระเจา้ไดท้รง
เปิดเผยพระองคใ์หม้นุษยรู้์จกัอยา่งชา้ ๆ และอดทน มนุษยก์็รู้จกัพระลกัษณะอนัแทจ้ริงของพระองคที์
ละนอ้ย และรู้จกัพระทยัพระองค์ พระเจา้ทรงตรัสและมนุษยก์็คอยฟังและผูเ้ขียน พระคมัภีร์ก็บนัทึกลง
ไวเ้พื่อใหพ้วกเราและมนุษยท์ัว่ไปไดอ่้านในหนงัสือเล่มน้ี ท่านจะพบเร่ืองราวเก่ียวกบัพระเจา้ยิง่กวา่ใน
หนงัสืออ่ืน ๆ เป็นเร่ืองวา่ฤทธานุภาพ, ความยิง่ใหญ่, น ้าพระทยั พระประสงคเ์ก่ียวกบัมนุษย,์ ความรัก
พวกเรา, การจดัเตรียมเพื่อสนองความจ าเป็นตอ้งการของเรา การยกความบาปของเรา, ทรงเป็นทุกขเ์ม่ือ
พวกเรารับทุกข ์ และชยัชนะ ในท่ีสุด เม่ือความบาปและทุกขจ์ะไม่มีอีกต่อไป น่ีเแหละเป็นใจความ
ส าคญัของพระคมัภีร์ เป็นเร่ืองติดต่อกนัยืดยาวเหมือนดา้ยทองค าท่ีผกูโยงตลอดเล่ม บทแรกของปฐม
กาลเร่ิมตน้ดว้ยค าท่ีเรารู้จกักนัดีวา่ “ในปฐมกาลเดิมนั้นพระเจา้” และในบทสุดทา้ยของหนงัสือววิรณ์ก็
แสดงใหพ้วกคริสเตียนท่ีถูกข่มเหงและถูกไล่ตามรังควานมองเห็นแผน่ดินสวรรคอ์นัเป็นท่ีความทุกข์
ยากจะหมดไป และจะด าเนินชีวติเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ “ท่ีนั้นจะไม่มีกลางคืนต่อไป และเขาไม่
ตอ้งการตะเกียงหรือแสงสวา่งแห่งดวงอาทิตย ์ เพราะวา่พระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้จะประทานแสงสวา่ง
ใหแ้ก่เขา และเขาจะครอบครองอยูเ่ป็นนิจนิรันดร์” (ววิรณ์ 22:5) น่ีเป็นส่ิงแรกท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์ คือ
ค าสอนเก่ียวกบัพระเจา้ 
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ใจความประการท่ีสองของพระคมัภีร์นั้นวา่ดว้ยพวกเรา ตลอดมาทุกยคุทุกสมยัพระเจา้ก็บอก
มนุษยเ์ร่ือยมาวา่พวกเขาคือใคร มาจากไหนและก าลงัจะไปไหน เขาจะเป็นอะไรต่อไป เขาควรด าเนิน
ชีวติร่วมกนัอยา่งไร และมนุษยค์วรตอบสนองต่อพระเจา้ท่ีทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่เขาอยา่งไร ใน
ตอนแรกเขาก็รู้แต่เพียงบางส่วน ในท่ีสุดก็รู้จกัมากข้ึนแลว้ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ก็ไดบ้นัทึกลงไว ้ ขอ้ความ
เหล่าน้ีมีบรรจุอยูใ่นพระคมัภีร์เพื่อเป็นเคร่ืองแนะน าและเร้าใจพวกเรา น่ีเป็นใจความรองของพระคมัภีร์
ซ่ึงเปรียบเสมือนผกูพนัดว้ยดา้ยเงินตลอดเล่ม จากเร่ืองพระบญัญติัสิบประการจนถึงค าเทศนาบนภูเขา 
พระคมัภีร์ก็บอกวา่เราคือใครและเราอาจเป็นอะไรไดด้ว้ยความช่วยเหลือของพระเจา้ บทแรกของ
หนงัสือปฐมกาลตั้งตน้หรือเร่ืองมนุษยไ์วว้า่ “พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามแบบฉายาของพระองค ์
และตามแบบฉายาของพระองคน์ั้นพระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์น” (ปฐมกาล 1:27) และบทสุดทา้ยของ
ววิรณ์กมี็ขอ้ความจบลงดว้ยขอ้ความอนัเหมาะสมวา่ “เขาทั้งหลายจะเห็นพระพกัตร์พระองค ์ และพระ
นามของพระองคจ์ะอยูท่ี่หนา้ผากของเขา” (ววิรณ์ 22:4) น่ีเป็นเร่ืองท่ีสองท่ีไดจ้ากพระคมัภีร์ คือเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัมนุษย ์

ขอกล่าวขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอีกสักเล็กนอ้ย ความจริงแลว้พระเยซูเป็นใจความของพระ
คมัภีร์ทั้งหมด เร่ืองมาถึงท่ีสุดยอดในพระเยซูเร่ืองทั้งหมดมารวมอยูใ่นพระองค ์ ในการส าแดงและ
เปิดเผยทั้งหมดพระองคไ์ดบ้อกและส าแดงพระเจา้ให้แก่เราวา่มีลกัษณะอยา่งไร พระองคไ์ดบ้อกและ
แสดงใหเ้ราเห็นวา่ เราเป็นอยา่งไร และควรเป็นอยา่งไรไดพ้ระกิตติคุณทั้งส่ีแมจ้ะมิไดอ้ยูต่อนกลางของ
พระคมัภีร์แต่อยูใ่นตอนท่ีเป็นเศษสามส่วนส่ีของพระคมัภีร์ก็ตาม แต่ความจริงแลว้เป็นหวัใจของพระ
คมัภีร์บอกเร่ืองพระเยซู เป็นหนงัสือท่ีมีค่าท่ีสุดในบรรดาหนงัสือทั้งปวงส่วนเร่ืองต่อ ๆ ไปก็คือ กิจการ, 
จดหมายฝากและววิรณ์กล่าวถึงประสบการณ์ท่ีมนุษยไ์ดพ้บกบัพระเยซู ความหมายท่ีพระองคมี์ต่อเขา
และต่อโลกและคริสตจกัรซ่ึงเจริญข้ึนรอบพระองค ์ ส่วนหนงัสือท่ีมาก่อนหนา้น้ีคือพนัธสัญญาเดิมนั้น
ก็บ่งถึงพระคริสตไ์วล่้วงหนา้ และเตรียมทางไวส้ าหรับพระคริสต ์ ขอใหส้ังเกตดูการตั้งตน้ของหนงัสือ
ฮีบรู “เม่ือคราวก่อนพระเจา้ไดต้รัสทางพวก ผูพ้ยากรณ์ทีละเล็กละนอ้ยดว้ยอาการหลายวธีิแก่บรรพ
บุรุษ แต่ในคราวท่ีสุดน้ีไดต้รัสแก่เราทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:1) การกล่าวไวใ้นตอนน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อ
เตรียมความคิดและจิตใจของมนุษยเ์พื่อพระเยซู ถา้ไม่พดูไวเ้ขาอาจไม่รู้จกัวา่พระองคคื์อใคร และ
พระองคมี์ความหมายอยา่งไร เพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นแหละเป็นใจความส าคญัของพระคมัภีร์ 

เม่ือท่านเปิดพระคมัภีร์ ตอ้งแน่ใจเสียก่อนวา่ท่านตอ้งการพบอะไร มิฉะนั้นแลว้ท่านจะมิไดพ้บ
เลย ไม่วา่ท่านตอ้งการจะพบอะไรอ่ืนอีกท่านจะตอ้งจบัพระองคแ์ละน ้าพระทยัพระเยซูใหไ้ด ้ พระองค์
เป็น ก. ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ทรงเป็นเบ้ืองตน้และท่ีสุดปลาย 
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ท่านได้ยนิพระเจ้าตรัสไหม? 

ถา้ท่านและขา้พเจา้ไม่ไดย้นิการท่ีพระเจา้ตรัสในพระคมัภีร์ก็ไม่มีประโยชน์ เม่ือท่านสงสัยวา่
อะไรถูกและอะไรผดิ จงเปิดดูพระบญัญติัสิบประการ (เฉลยธรรมบญัญติท่ี 5) หรือค าเทศนาบนภูเขา 
(มทัธิวบทท่ี 5,6,และ 7) และดูค าสอนท่ีขอ้ความเหล่าน้ีกล่าวไว ้

ถา้ความป่วยไขแ้ละความตายใกลจ้ะมาสู่ท่าน จงเปิดดูยอห์นบทท่ี 14 ตอนตน้แลว้จะไดรั้บค า
ปลอบใจ 

ถา้ท่านกลวัวา่จะเกิดสงครามโลกอีก และเป็นห่วงอนาคตของอารยะธรรม จงเปิดไปดูเร่ือง
สวรรคใ์หม่และแผน่ดินโลกใหม่ในววิรณ์ 21:1-7) ขอ้ความเหล่าน้ีอาจจะใหค้วามหวงัแก่ท่านเหมือน
พวกคริสเตียนสมยัเร่ิมแรกไดพ้บมาแลว้ 

เม่ือท่านท าความผดิบาปไวแ้ละรู้สึกตวัเองวา่ ตวัเองมีมลทินและจะตอ้งพินาศ แน่แลว้ จงเปิดดู
สดุดีบทท่ี 32 ขอ้ความเหล่าน้ีจะท าใหท้่านหายวติกกงัวลและเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ต่อไป 

ถา้ท่านสงสัยวา่อะไรเป็นความส าคญัยิง่ในชีวติคริสเตียน เช่น การไปโบสถก์็ดี, ร้องเพลงใน
คณะนกัร้องก็ดี, บริจาคเงินก็ดี, รักษาวนัสะบาโตก็ดี, ท่องจ าพระคมัภีร์ก็ดีหรืออะไรต่อะไรเหล่าน้ี 
โปรดเปิดดูค าสอนเร่ืองความรักของคริสเตียนใน 1โครินธ์บทท่ี 13 ขอ้ความนั้นจะท าใหค้วามสงสัย
ของท่านหายไป  

น่ีเป็นวธีิหน่ึงท่ีเราจะไดรั้บความช่วยเหลือจากพระคมัภีร์ คือตอ้งเปิดพระคมัภีร์ดว้ยมีความมุ่ง
หมายในใจและมีปัญหาโดยเฉพาะเจาะจง  

อีกวธีิหน่ึงนั้นเปิดพระคมัภีร์เพื่อทราบค าสอนท่ีน่าฟัง แลว้อ่านขอ้ความนั้นเพื่อเป็นค าสอนใน
ของค าสอนใจของท่าน เช่น โรมบทท่ี 12 ก็ประเสริฐยิง่และสดุดีบทท่ี 46 หรืออ่ืน ๆ ก็ดีไม่นอ้ย
เหมือนกนั 

ท่านอาจใชว้ธีิน้ีตลอดไปจนจบพระคมัภีร์ แมจ้ะรู้สึกวา่ยากอยูบ่า้ง และท่านตอ้งการหนงัสือท่ี
อธิบายเทียบเคียง เช่น หนงัสือธรรมวิจารณ์เป็นตน้ ศิษยาภิบาลอาจแนะใหท้่านหาหนงัสือธรรมวจิารณ์
ดี ๆ หรือบางทีเขาอาจให้ท่านยมืของเขาก็ได ้ หนงัสืออาโมสสั้นมากและมีเพียง 9 บทเท่านั้น แต่
เพื่อท่ีจะเขา้ใจไดดี้ ท่านควรจะรู้วา่หนงัสือเล่มน้ีเขียนข้ึนเม่ือไร และมีอะไรเกิดข้ึนกบัประเทศอิสราเอล
ในสมยันั้น (ดงัท่ีไดพู้ดมาบา้งแลว้ขา้งตน้) แลว้ท่านจะมองเห็นภาพอาโมสวา่เป็นคนเล้ียงแกะใน
ทะเลทรายโดดเด่ียว นาน ๆ จึงจะเอาขนแกะไปขายตามเมืองใหญ่ ๆ ท่ีอยูใ่กล ้ เม่ือไดไ้ปเห็นสภาพ
ภายในเมืองก็ตกใจจนน่ิงอยูไ่ม่ได ้หนงัสือนวนิยายของโดโรตี คล๊าส วลิสัน ช่ือ “คนเล้ียงสัตว”์ จะช่วย
ใหท้่านเขา้ใจอาโมสและสมยัของเขาไดดี้ข้ึน เหมือนกบัวา่ท่านไดไ้ปอยูใ่นสมยันั้นจริง ๆ มีช่ือแปลก ๆ 
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หลายแห่งในพระคมัภีร์จะท าใหท้่านรู้สึกยาก ฉะนั้นตอ้งเปิดหนงัสือธรรมวิจารณ์บ่อย ๆ จึงจะเขา้ใจวธีิ
น้ีตอ้งใชเ้วลานานสักหน่อย แต่ในท่ีสุดท่านจะรู้จกัอาโมสและสัจจธรรมนิรันดร์ดีข้ึน 

การศึกษาพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มโดยใชว้ธีิดงักล่าวก็มีประโยชน์แต่ไม่จ  าเป็นนกั ท่านอาจอ่าน
พระกิตติคุณมทัธิว, มาระโก, ลูกา, ยอห์น ในเวลาใด ๆ ก็ได ้และจะท าใหท้่านมีจิตใจสูงอยูต่ลอดเวลา 

พระคมัภีร์จะไร้ค่า ถา้ขืนเก็บไวเ้ฉย ๆ พระคมัภีร์จะเป็นหนงัสือท่ีมีชีวิตจิตใจเม่ือเปิดข้ึนอ่าน
ดว้ยความตั้งใจ เพื่อฟังวา่พระเจา้ตรัสกบัคนในสมยัโบราณอยา่งไร และก าลงัตรัสกบัท่านอยา่งไรบา้ง
ในสมยัปัจจุบนั 
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บทที ่5 

เราจะตั้งคริสตจกัรของเราไว ้(มทัธิว 16:18) 

คริสตจักร 

ท่านเห็นอะไรเม่ือท่านมองดูโบสถใ์นต าบลของท่าน ? โบสถน์ั้นอาจเป็นโบสถข์นาดเล็กหรือ
เป็นเพียงห้องประชุมหลงัเดียว หรืออาจเป็นมหาวหิารขนาดใหญ่โตหรูหรา อาจเป็นโบสถท่ี์ตั้งอยูใ่น
ชนบทเงียบ ๆ หรือตั้งอยูใ่นเมืองใหญ่อีกทึกครึกโครม โบสถด์งักล่าวมีจ านวนหลายแสนในประเทศ
สหรัฐ และนบัไม่ถว้นในโลกน้ี ท่านมองเห็นอะไรในโบสถ?์ 

ท่านคงเห็นตวัอาคารโบสถ ์หลงัคา, ก าแพง, พื้น, หนา้ต่าง, ธรรมมาสน์, หีบเพลง การมีอาคาร
โบสถท่ี์ดีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับงานพระศาสนา แต่คริสตจกัรสมยัเร่ิมแรกไดเ้จริญข้ึนโดยไม่มีตวัอาคาร
โบสถม์านานปี เช่น ประชุมกนัตามบา้นเรือน, ตามอุโมงคใ์ตดิ้นหรือท่ีใด ๆ ก็ได ้ในปัจจุบนั บางนิกาย
ไม่ยอมสร้างโบสถ ์เช่น พวกอามิช นิยมประชุมนมสัการตามบา้นเรือน, ยุง้ขา้ว 

ท่านคงเคยเห็นคนรวมกนัเขา้เป็นสโมสร เช่น โรตารี หรือ กิวานีสไม่ใช่เพื่อการศาสนามิใช่
หรือ? แต่คริสตจกัรเป็นสมาคมทางศาสนาน่ีเป็นวธีิพิจารณาคริสตจกัรประการหน่ึง ถา้ประชาชนไม่
ถวายตวัโดยสมคัรใจแลว้ คริสตจกัรก็ตั้งอยูไ่ม่ได ้ แต่น้ีมิใช่ความจริงทั้งหมด และไม่ใช่ความจริงส่วน
ใหญ่ 

มีวธีิอ่ืนท่ีจะพิจารณาคริสตจกัรต่อไป 

พระวรกายของพระคริสต์ 

นบัแต่สมยัเร่ิมแรกเป็นตน้มา ถือกนัวา่คริสตจกัรเป็นพระกายของพระคริสต ์ จดหมายของท่าน
เปาโลก็บอกเร่ืองน้ีไวช้ดัแจง้ ถา้จะอ่านดูก็ไดใ้น 1โครินธ์ 12:22-27 จงจ าไวว้า่จดหมายน้ีเขียนข้ึน
ภายหลงัท่ีคริสตจกัรเร่ิมไดเ้พียง 20 ปี ขอ้ความตอนตน้และตอนปลายบ่งถึงใจความของเร่ืองน้ี “ดว้ย
กายนั้นเป็นกายเดียวแต่มีอวยัวะหลายส่วนและอวยัวะทั้งปวงนั้นหากมีหลายส่วนยงัเป็นกายอนัเดียวฉนั
ใด พระคริสตก์็เป็นฉนันั้น...ท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต ์และต่างก็เป็นอวยัวะของพระองค”์ 

การพิจารณาคริสตจกัรแง่น้ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
ส่ิงส าคญัของร่างกายก็คือ ชีวติหรือน ้าใจท่ีอยูภ่ายในร่างกายนั้นนายแดงก็บรรจุเอานายแดงไว ้

นายแดงเป็นหวัใจของร่างกาย ถา้เอานายแดงออกเสียจากร่างนั้นร่างนั้นก็หมดค่า หนา้ท่ีของร่างกายก็
คือพานายแดงไปตามท่ีเขาตอ้งการ และท างานตามท่ีนายแดงประสงค ์ กล่าวง่าย ๆ กคื็อร่างกายเป็นคน
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ใช ้ คริสตจกัรก็เช่นเดียวกนั ส่ิงส าคญัท่ีสุดของคริสตจกัรก็คือ มีน ้าใจของพระคริสตอ์ยูภ่ายใน ถา้เอา
น ้าใจพระคริสตอ์อกไปเสีย คริสตจกัรก็หมดราคา หนา้ท่ีส าคญัของคริสตจกัรก็คือท าการท่ีพระเยซู
ประสงค ์คือท างานท่ีพระองคเ์ร่ิมตน้ไวต่้อไป 

ร่างกายมีอวยัวะหลายส่วน เช่น ตา, หู, จมูก, แขน, ขา, กะเพาะ, ปอด คริสตจกัรก็มีอวยัวะหลาย
ส่วนเช่นเดียวกนั เช่น เอกชนแต่ละคน, ท่ีประชุมนมสัการ และนิกายต่าง ๆ เราพูดถึงคริสตจกัรใน
ความหมายอยา่งกวา้งท่ีสุด คริสตจกัรเป็นสมาคมของคริสเตียนทัว่โลก รวมคนทุกชาติ ทุกประเทศและ
ทุกทวปี ท่านและขา้พเจา้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรสากลเหมือนกบัตาเป็นอวยัวะของร่างกาย  
คริสตจกัรทอ้งถ่ินของเราเป็นสมาชิกของคริสตจกัรสากล นิกายต่าง ๆ ก็เป็นสมาชิกเหมือนกนั ใน
ประเทศสหรัฐมีกวา่ 200 นิกาย ในประเทศไทยเราก็เพิ่มข้ึนทุกวนั ๆ สมาชิกต่าง ๆ ยอ่มแตกต่างกนั
ออกไป แต่น ้าใจของพระคริสตมี์อยูใ่นทุกส่วนของร่างกายอนัไพศาลน้ี คริสตจกัรตั้งอยูไ่ดเ้พราะเพลง
นมสัการ, การเทศนา, อธิษฐาน และการด าเนินชีวิตดว้ยใจร้อนรนของคริสเตียน พวกเราในสมยัปัจจุบนั
เป็นคนรุ่นท่ี 66 นบัแต่พระคริสตมี์ชีวติอยูใ่นโลกน้ี 

ท่านจะมองเห็นเหตุผลไดว้า่ การท่ีเราคิดวา่คริสตจกัรเป็นเพียงสโมสรหรือสมาคมทางศาสนา
ท่ีมีแต่อิฐและหินเท่านั้นไม่พอ แต่เป็นร่างกายท่ีมีพระเยซูอาศยัตลอดไปไม่มีส้ินสุด เป็นการขยายน ้าใจ, 
ชีวติและการงานของพระเยซูในโลกน้ี ใหก้วา้งขวางออกไป พระเจา้ทรงถือวา่คริสตจกัรเป็นองคก์ารท่ี
ท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ เพื่อมนุษยก์วา่สองพนัลา้นในโลกน้ี ถา้พระเยซูเป็นสาระส าคญัของ
แผนการของพระเจา้คริสตจกัรก็ตอ้งเป็นเช่นเดียวกนั คริสตจกัรจึงเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดท่ีเด็ก ๆ และหนุ่มสาว
จะมาเรียนรู้เร่ืองพระเยซู และรู้วา่พระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาท าอะไร คริสตจกัรจึงเป็นท่ี ๆ เหมาะสมท่ี
ขยายอิทธิพลต่าง ๆ อนัจะแพร่ไปในชีวติสังคมและทัว่ไปในโลก เพื่อจะไดก้ าจดัความเกลียดชงั, 
ความอยติุธรรมและความชัว่ร้ายใหห้มดไปจากโลกน้ี 

ร่างกายอนัแรก ของพระเยซูด ารงอยูใ่นโลกน้ีเพียง 35 ปีเท่านั้น แต่ร่างกายอนัท่ีสองคือ
คริสตจกัรยงัคงด ารงอยูแ่ละเจริญข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองดว้ยภาพพจน์ขอ้น้ีช่วยใหเ้ราเขา้ใจความหมายของ
คริสตจกัรดีข้ึน เราจะไดใ้ชค้  าเปรียบเทียบน้ีไปจนจบบทน้ี 

งานทีค่ริสตจักรท าอยู่ 

ร่างกายของเราท าหนา้ท่ีหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิน ด่ืม หายใจ ยอ่ยอาหาร ท างานและอ่ืน ๆ 
ในท านองเดียวกนั คริสตจกัรซ่ึงเป็นร่างกายของพระคริสตก์็มีหนา้ท่ีและท ากิจการต่าง ๆ เหมือนกนั 
งานตามหวัขอ้ต่อไปน้ีเป็นงานส าคญัท่ีสุดตามประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร 

1. การประกอบพิธีศีลต่าง ๆ นบัแต่ปีแรกท่ีคริสตจกัรไดต้ั้งมาศีลต่าง ๆ มีความส าคญัในชีวติ
ของคริสตจกัร ตลอดระยะเวลาคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกจดัใหมี้ถึงเจด็ศีล รวมทั้งสมรส, พิธียนืยนัและ
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อ่ืน ๆ แต่พวกโปรเตสแตนทไ์ม่ถือวา่เป็นศีล โปรเตสแตนทถื์อศีลส าคญัเพียง 2 ประการ คือ ศีลบพัติศ
มาและศีลมหาสนิท คือหมายถึงการกระท าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และเพื่อเป็นสัญญลกัษณ์ซ่ึงพระเยซูตั้งข้ึนเพื่อ
เป็นบทเรียนสอนความจริงในศาสนาใหเ้ขา้ใจซาบซ้ึง 

ใหเ้ราพิจารณาศีลบพัติศมาก่อน สัญญลกัษณ์ศกัด์ิสิทธ์ิตอนน้ีก็หมายถึงการใชน้ ้าช าระให้
บริสุทธ์ิ พิธีน้ีสืบเน่ืองมาจากพระเยซู เพราะพระองคเ์องก็ไดรั้บศีลน้ีจากยอห์นบพัติศมาท่ีแม่น ้ายา
ระเด็น ศีลน้ีสอนความจริงอะไรแก่เรา? ขอ้น้ีชวนใหท้่านคิดในเม่ือท่านเห็นบิดามารดาน าเอาเด็กมาให้
ศาสนาจารยป์ระกอบพิธีศีลในเวลาต่อไป (เพราะเม่ือเด็กและผูใ้หญ่รับศีลน้ีมีความหมายแตกต่างกนั) 

พระเจา้เตม็พระทยัท่ีจะยกความผดิบาปและท าใหเ้ราเป็นคนสะอาดบริสุทธ์ิ 
พระเจา้ทรงถือวา่เด็กทุกคนเป็นของพระองค ์
คริสตจกัรตอ้นรับชีวติใหม่ทุกรายเขา้ใจสังคมของตน 
ทารกทุกคนมีความสามารถในความเจริญและในบริการคริสเตียนไม่จ  ากดั 
บิดามารดามีหนา้ท่ีอบรมบุตรตามความเช่ือและแนวด าเนินชีวติแบบพระคริสต ์
ส่วนศีลมหาสนิทนั้น มีขนมปังและน ้าองุ่นเป็นสัญญลกัษณ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ อนัเป็นเคร่ืองแสดงถึง

ร่างกายท่ีบอบช ้าและโลหิตท่ีหลัง่ออกมาเร่ืองพระองคถู์กตรึง พระเยซูเป็นผูเ้ร่ิมตน้ศีลน้ี เม่ือพระองค์
ประชุมสาวกในการรับประทานอาหารคร้ังสุดทา้ยในคืนก่อนถูกปลงพระชนม ์ ทรงใหเ้ขารับประทาน
ขนมปังและน ้าองุ่น ศีลน้ีสอนความจริงอะไรแก่เราบา้ง? ต่อไปน้ีเป็นหวัขอ้ใหท้่านคิดเม่ือจะรับศีลมหา
สนิทในคราวต่อไป 

พระเยซูทรงรักมนุษยม์ากจนถึงกบัยอมสละร่างกายและหลัง่โลหิตบนไมก้างเขน  
พระเจา้ทรงห่วงใยเราเสมอตามแบบท่ีพระเยซูทรงห่วงใยเราตลอดเวลาท่ีอยูบ่นไมก้างเขนหก

ชัว่โมง 
เราควรขอบคุณพระเจา้ส าหรับพระมหากรุณาท่ีประทานต่อเรา 
เรามีความสามคัคีธรรมต่อกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัคริสเตียนในทุกประเทศและทุกสมยั ซ่ึง

ไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัโดยรับศีลมหาสนิทอยา่งเดียวกนัและความเช่ืออยา่งเดียวกนั 
เรามีความสนิทสนมกบัพระเยซูผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ และทรงเป็นเจา้ภาพผูต้อ้นรับแขกดว้ยน ้าใจ

ของพระองคใ์นศีลนั้น เช่นเดียวกบัท่ีพระองคเ์ป็นเจา้ภาพในคืนนั้นท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
เราตอ้งถวายตวัให้แก่พระเยซู และใหแ้ก่การงานของพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง 
2. การประกาศพระค า พดูกนัตามจริงแลว้ งานน้ีมิใคร่จะไดท้  ากนัจนกระทัง่เกิดปฏิรูปศาสนา

โดยโปรเตสแตนทใ์นศตวรรษท่ี 16 ในราว ค.ศ. 900 มีพระคมัภีร์ไม่ก่ีเล่ม, อ่านกนัเล็กนอ้ย และมีการ
ประกาศนิดหน่อย เม่ือประมาณสัก 400 ปีมาน้ี พวกปฏิรูปโปรเตสแตนทไ์ม่พอใจในคริสตจกัรสมยันั้น
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ซ่ึงเป็นพวกโรมนัคาธอลิก เขารู้สึกวา่คริสตจกัรสมยันั้นกลบเกล่ือนน ้าใจของพระคริสตเ์สีย แทนท่ีจะ
เชิดชูและแสดงออกมาใหโ้ลกเห็น ดงันั้นพวกเขาจึงท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งคือศึกษาเร่ืองราวพระเยซูตามท่ีมี
บนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์โดยละเอียด มาร์ติน ลูเธอร์ ไดแ้ปลพระคมัภีร์ออกเป็นภาษาเยอรมนั, อุริค สวงิ
กลี ในประเทศไดเ้ร่ิมเทศนาตามหนงัสือส าคญั ๆ ของพระคมัภีร์ เช่น พระกิตติคุณมทัธิว นบัแต่นั้นมา
จนถึงปัจจุบนั การประกาศพระค าถือวา่เป็นงานส าคญัช้ินหน่ึงท่ีคริสตจกัรตอ้งท า ในเวลาประชุม
นมสัการของโปรเตสแตนทป์ระมาณหน่ึงในสามหรือคร่ึงหน่ึงของเวลาใชไ้ปในการเทศนาโดยยดึพระ
คมัภีร์เป็นหลกั วทิยาลยัศาสนศาสตร์ไดใ้ชเ้วลาส่วนมากในการอบรมสั่งสอนใหน้กัศึกษารู้จกัวธีิเทศนา 
ยิง่ท่านคิดวา่มากข้ึนก็จะเห็นเหตุผลมากข้ึน เพราะวา่พระคมัภีร์เป็นพระค าของพระเจา้ท่ีตรัสกบัมนุษย ์
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหเ้ราทราบอยูเ่สมอ 

3. การนมสัการ ตลอดระยะเวลาส่วนใหญ่ของ 1900 ปีท่ีล่วงแลว้ พวกคริสเตียนนมสัการพระ
เจา้โดยใชพ้ิธีศีลมหาสนิท แมทุ้กวนัน้ีคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกก็ใชน้มสัการเป็นประจ าเรียกวา่มิซาเม่ือ
เกิดปฏิรูปโปรเตสแตนทข้ึ์นแลว้ บรรพบุรุษจึงลดการรับศีลมหาสนิทใหน้อ้ยลงในปีหน่ึง ๆ ส่วนในวนั
อาทิตยอ่ื์น ๆ ก็นมสัการตามแบบท่ีเราเห็นอยู ่ คือร้องเพลงนมสัการ, อ่านพระคมัภีร์, อธิษฐาน, เทศนา 
ในปัจจุบนัคริสตจกัรเปิดโอกาสใหเ้รานมสัการไดห้ลายแบบ คือมิใช่ในโบสถเ์ท่านั้นแต่ในโรงเรียนท่ี
สังกดัคริสตจกัร, สังคมอนุชนและอ่ืน ๆ 

ท่านเคยนดัไวก้บัเพื่อนวา่จะพบกนัตามเวลาและสถานท่ีอนัแน่นอนไม่ใช่หรือ? การนมสัการก็
เช่นเดียวกนั คือเรานดัพบกบัพระเจา้ตามก าหนดเวลาและสถานท่ี เราไม่ไดไ้ปโบสถเ์พื่อฟังเพลงไพเราะ
หรือไปฟังเทศน์อนัเพราะพร้ิง (จริงอยู ่ 2 อยา่งน้ีช่วยใหม้าโบสถอ์ยูบ่า้ง) เราไปโบสถเ์พื่อพบพระจา้ต่อ
หนา้ต่อตา ฉะนั้นท่านไปโบสถอ์าทิตยห์นา้ขอใหถื้อเร่ืองน้ีเป็นสาระส าคญั เพราะท่ีโบสถมี์เคร่ือง
เตือนใจให้ระลึกถึงพระเจา้หลายอยา่ง เช่น ภาพเขียน, กระจกฝ้าท่ีหนา้ต่าง, ไมก้างเขนบนพระแท่นคน
อ่ืนก็มาโบสถด์ว้ยความมุ่งหมายเดียวกนั เพลงนมสัการ, พระคมัภีร์, อธิษฐาน หลกัขอ้เช่ือซ่ึงคริสเตียน
ในยคุก่อน ๆ ไดแ้สดงความเช่ือในพระเจา้ เม่ืออยูใ่นโบสถท์่านจงลืมส่ิงท่ีมองเห็นไดเ้สียชัว่คราว และ
จงใชค้วามคิดระลึกถึงองคพ์ระผูท่ี้เรามองไม่เห็นและนิรันดร พระเจา้ทรงสถิตอยูใ่นโบสถ ์ พระองคจ์ะ
พบกบัท่านตามนดั ไม่มีอะไรเป็นการมหศัจรรยเ์กิดข้ึนแก่ท่านระหวา่งประชุมนมสัการ แต่เม่ือเสร็จพิธี
แลว้ ท่านกลบัไปบา้น ท่านจะรู้สึกวา่พระเจา้เป็นความจริงต่อท่านยิง่กวา่เม่ือตอนมาโบสถห์รือพระองค์
จะเป็นยิง่กวา่ท่านจะนอนอ่านหนงัสือพิมพอ์ยูท่ี่บา้นเสียอีกท่านจะรู้สึกตวัดีข้ึนแขง็แรงข้ึน และมี
ความสามารถยิง่ข้ึนในการต่อสู้กบัชีวติในเวลาตลอดสัปดาห์นั้น การนมสัการไดเ้ป็นมาแลว้ และคงจะ
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอีกประการหน่ึงซ่ึงคริสตจกัรตอ้งท า  
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4. การศึกษา คริสตจกัรไดท้  าการใหก้ารศึกษามานานแลว้ ไดมี้การเร่ิมตน้ ตั้งแต่ศตวรรษแรก ๆ 
โดยผูเ้ช่ือในศาสนาคริสเตียนไดม้ารวมกนัเขา้เป็นชั้นเรียนเพื่อรับค าสอนในหลกัพระศาสนา ในสมยั
กลางมีการศึกษาอนัเป็นแบบอยา่งเพียงเล็กนอ้ย ท่ีจดัเป็นแบบถูกตอ้งก็เป็นงานท่ีคริสตจกัรท าข้ึนจึง
กลายเป็นโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนตามคริสตจกัรและโบสถใ์หญ่ ๆ ทัว่ไป เม่ือไดเ้กิดปฏิรูปข้ึนแลว้ ไดเ้ขียน
หนงัสือค าถามค าตอบข้ึนใหม่ และไดจ้ดัสอนพวกสมาชิกคริสตจกัรท่ีหวงัจะเจริญข้ึนในภายหนา้ให้รู้
หลกัส าคญัเก่ียวกบัความเช่ือ 

ในปี 1780 โรเบิร์ต เรกส์ ไดเ้ร่ิมตน้โรงเรียนรววีารศึกษาข้ึนคร้ังแรกในเมือง คลอสเตอร์ 
ประเทศองักฤษ ต่อมาไดก้ลายเป็นพระบวนการซ่ึงคริสตจกัรไดรั้บเอาไปจดัท าดดัแปลงและขยายให้
ใหญ่โตยิง่ข้ึน เม่ือปลายปี 1947 ตามสถิติซ่ึงรวบรวมโดยสภาการศึกษาพระศาสนาสากลปรากฏวา่มี
นกัเรียนรววีารศึกษาเกือบ 30 ลา้นคน (รวมโปรเตสแตนท,์ โรมนัคาธอลิกและยดูาห์) ในประเทศสหรัฐ 
นอกจากนั้นยงัมีเกือบ 4 ลา้นคนในโรงเรียนอบรมพิเศษของคริสตจกัร การเรียนพระศาสนากระหวา่ง
สัปดาห์ก็กา้วหนา้ไปมากในระหวา่ง 2-3 ปีน้ี ซ่ึงมีนกัเรียนประมาณ 2 ลา้นเป็นอยา่งนอ้ย คริสตจกัรได้
จดัตั้งวทิยาลยั, สถาบนัศาสนศาสตร์ในทุกประเทศ จดัท าภาพยนตร์, ภาพน่ิง, จานเสียง, พิมพห์นงัสือ 
จดัค่ายประชุมฤดูร้อน จดัอุปกรณ์บทเรียนชนิดต่าง ๆ มากมายรวมทั้งวทิยแุละโทรทศัน์ คริสตจกัร
ปัจจุบนัเป็นนกัการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุดฝ่ายหน่ึง 

5. การส่งศาสนทูตและการประกาศ, คริสตจกัรจะไม่น่ิงนอนใจตราบใดท่ียงัมีคนอยูน่อกสังคม
ของคริสตจกัร หรือมีคนท่ีไม่เป็นสมาชิกแทข้องพระกายพระคริสต ์ สมาคมน้ีเร่ิมตน้ดว้ยคนกลุ่มนอ้ย
ในกรุงเยรูซาเล็มก่อน แลว้ไดแ้ผไ่ปทัว่บริเวณทะเลเมดิเตอเรเนียนไปยงัทวปียุโรปและเอเชีย และไปยงั
โลกใหม่เม่ือไดค้น้พบแลว้ การขยายตวัของงานน้ีเราเรียกวา่การส่งศาสนทูตและการประกาศ มีการ
ประกาศทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ 

คริสตจกัรมิไดส้นใจในการส่งศาสนทูตเท่ากนัทุกยคุทุกสมยั แต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งงานส าคญัช้ิน
น้ีไวเ้ป็นเวลานานปี ท่านรู้ไหมวา่ศาสนทูตคริสเตียนไดไ้ปประเทศจีน 850 ปี ก่อนหนา้โคลมับสัคน้พบ
อเมริกาเสียอีก (คือประมาณปี 1492) เราไม่อาจเล่าเร่ืองการส่งทูตศาสนาคริสเตียนเป็นรายศตวรรษได้
ในท่ีน้ี เพราะท่ีไดส้งบเงียบไปนาน ในราวปี ค.ศ. 1800 คริสตจกัรก็ไดส้นใจการส่งศาสนาทูตใหม่อีก 
นบัแต่นั้นมางานน้ีก็ไดเ้จริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พวกทหารอเมริกนัตาม
มุมโลกส่วนต่าง ๆ ก็ไดพ้บประชาชนท่ีไดเ้ขา้เช่ือโดยผูแ้ทนของคริสตจกัรหลายแห่ง งานประกาศแบบ
ใหม่น้ีรวมทั้งการเทศนา, การสอน, การรักษาโรค, การเกษตรกรรม, การปฏิรูปสังคมและงานอ่ืน ๆ ซ่ึง
พวกคริสเตียนไดคิ้ดดดัแปลงข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน 
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การประกาศพระกิตติคุณท าใหเ้รานึกไปถึงบิลล่ี เกรแฮม และการประชุมฟ้ืนฟูตามเตน้ทแ์ละ
พลบัพลาหลายแห่ง แต่มนัมีความหมายยิง่กวา่น้ีอีก “อีแวนเยล” หรือ “พระกิตติคุณ” แปลวา่ “ข่าวดี” 
“ข่าวประเสริฐ” ฉะนั้นการประกาศจึงหมายถึงท าใหป้ระชาชนอยูใ่ตค้วามดึงดูดของข่าวประเสริฐเร่ือง
ความรักของพระเจา้ ซ่ึงพระเยซูบอกใหเ้ราทราบในปัจจุบนั การประกาศรวมทั้งการส ารวจสังคม การ
ไปเยีย่มเยยีนตามบา้นเรือนของคนภายนอกเพื่อน าอนุชนมาเขา้กลุ่มอนุชน, น าผูช้ายมาเขา้กลุ่มผูช้าย, 
สตรีเขา้กลุ่มสตรีของคริสตจกัร ในปัจจุบนัมีการสนใจในการประกาศในทุกประเทศ ทั้งน้ีเพราะรู้วา่มี
คนจ านวนมากยงัมิไดเ้ป็นสมาชิกคริสตจกัรใด 

6. การกระท าทางสังคม นบัแต่สมยัเร่ิมแรกมา ศาสนาคริสเตียนมิไดห่้วงใยแต่เฉพาะจิต
วญิญาณของเอกชนเท่านั้น แต่รวมทั้งประเพณีและการปฏิบติัทั้งดีและเลวซ่ึงมีอยูใ่นสังคมนั้น ๆ ดว้ย 
คริสตจกัรสมยัแรกไดย้กเลิกการฆ่าทารกท่ีเกิดใหม่, ก าจดัการแสดงท่ีลามกตามโรงละครโรมนั และ
ท าลายประเพณีทารุณท่ีใหน้กัฟันดาบต่อสู้กนัจนตายท่วมกลางผูดู้ปรบมือสนัน่หวัน่ไหว อิทธิพลเงียบ 
ๆ ของคริสตจกัรสามารถท าการน้ีส าเร็จไดดี้กวา่การจดัการต่อตา้นโดยตรงเสียอีก 

ในศตวรรษท่ีแลว้เท่านั้นท่ีคริสตจกัรไดท้  างานอยา่งจริงจงั เพื่อช่วยใหม้นุษยเ์ป็นคนดี โดยท า
ใหโ้ลกน้ีเหมาะกบัเป็นท่ีอยูอ่ยา่งดี ในปัจจุบนัประชาชนตอ้งการฟังเสียงของคริสตจกัร และให้
คริสตจกัรจดัการกบัปัญหาเร่ืองการแสดงมหรสพท่ีอุจาดลามก ความตึงเครียดระหวา่งชาติสภาพ
เศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม สงครามและสันติภาพอ่ืน ๆ ตวัอยา่งประการเดียวก็เป็นการเพียงพอส าหรับ
หนา้ท่ีส าคญัของคริสตจกัรในเร่ืองน้ี เม่ือไม่ก่ีสิบปีมาน้ี  อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ถือวา่ การท างานวนัละ 
12 ชัว่โมงเป็นเร่ืองธรรมดาในประเทศอเมริกา พวกคนงานมีชีวติในครอบครัวเพียงเล็กนอ้ย และรู้สึก
เบ่ือหน่ายต่อชีวิตจนไม่อยากมีชีวติอยูเ่ป็นคนต่อไปในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 1923 คณะกรรมการ
อุตสาหกรรมรายงานวา่ไม่อาจแกไ้ขอยา่งใดไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองน้ี พอถึงวนัท่ี 6 มิถุนายน ตวัแทนของฝ่าย
โปรเตสแตนท ์ โรมนัคาธอลิกและยดูาไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมกนั ซ่ึงท าใหเ้ป็นข่าวครึกโครมใน
หนงัสือพิมพท์ัว่ไป ต่อมาในวนัท่ี 6 กรกฎาคม ผูน้ าในวงการอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ประกาศออกมาวา่
พวกเขาตกลงใจท่ีจะยกเลิกการท างานวนัละ 12 ชัว่โมงโดยเร็วท่ีสุด 

7. บริการฉนัทพ์ี่นอ้งกนั คริสตจกัรไดช่้วยเหลือผูต้กทุกขไ์ดย้ากในพระนามและดว้ยน ้ าใจของ
พระเยซู กิจการน้ีก็ไดท้  ากนัมานานแลว้ดว้ยเหมือนกนั ในคริสตจกัรสมยัเร่ิมแรกไดมี้การถวายทรัพย์
ตามก าหนดเวลาสม ่าเสมอทุกท่ีประชุมนมสัการ เพื่อเอาไวช่้วยเหลือหญิงหมา้ยและเด็กก าพร้า ในราว 
ค.ศ. 900 คริสตจกัรไดเ้ป็นผูน้ าในการจดัตั้งโรงพยาบาล 

เม่ือเสร็จสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีคนเจบ็ป่วย, อดอยาก, ยากจน, ไร้ท่ีอยู ่ ถูกกกัขงัและตกอยูใ่น
ค่ายกกักนัมากกวา่ในสมยัใด ๆ ท่ีเคยเป็นมาแลว้ คริสตจกัรก็ไดเ้ร่ิมระดมก าลงัทรัพยากรท่ีมีอยูข่นาด
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ใหญ่ไดมี้การแจกจ่ายเงิน, อาหาร, เคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค โดยผา่นทางองคก์ารบริการสากล
คริสตจกัรและองคก์ารอ่ืน ๆ ไปยงัประชาชนท่ีตกทุกขไ์ดย้ากในทวปียโุรปและเอเชีย ซ่ึงบางพวกเป็น
ศตัรูเก่าในสงคราม และไดมี้แผนการจดัน าคนไร้ท่ีอยูไ่ปอาศยัอยูใ่นอเมริกา ทั้งหมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
งานท่ีคริสตจกัรจะเล่ียงไม่ได ้

คริสตจักรเป็นผู้ดีรอบคอบหรือ? 

ตามปกติร่างกายไม่ดีรอบคอบ คือไม่สามารถท าตามจิตใจท่ีอยูภ่ายในตอ้งการใหก้ระท า 
นกักีาาไดพ้ยายามท่ีจะวิง่ทางหน่ึงร้อยหลาใหไ้ดภ้ายในเวลา 9 วนิาที แมจ้นกระทัง่เวลาท่ีเขียนหนงัสือ
น้ีอยูก่็ยงัท ากนัไม่ได ้ จิตใจนั้นเขม้แขง็ร้อนรน แต่ร่างกายยงัอ่อนแออยู ่ ร่างกายส่วนมากยงับกพร่องอยู ่
มองเห็นไม่ชดั ไดย้นิไม่ชดั และทุกคนยงัไม่ดีรอบคอบ 

คริสตจกัรซ่ึงเป็นร่างกายของพระคริสตก์็เป็นเช่นเดียวกนั ประเด๋ียว ๆ ก็มีผูช้ี้ความบกพร่องมา
ในคริสตจกัรเสียที มีขอ้บกพร่องมากสมาชิกแต่ละคนไม่เป็นไปตามท่ีควรเป็น คือเห็นแก่ตวับา้ง, 
เยอ่หยิง่จองหอง, ข้ีขลาด, มองไม่เห็นการณ์ไกลและดูหม่ินเหยยีดหยามซ่ึงกนัและกนั และคริสตจกัร
เองก็ไม่เป็นไปตามท่ีควรเป็น ชกัชา้ในการท างานตามหนา้ท่ี ในสามร้อยปีแรกของการตั้งนิกายโปรเตส
แตนท ์ คริสตจกัรไม่ใคร่จะท าการประกาศพระศาสนา ชกัชา้ในการโจมตีความชัว่ร้ายของสังคม ท าตวั
เหมือนก้ิงก่าเปล่ียนสีไปตามสังคมแวดลอ้ม แทนท่ีจะเอาสีมาจากพระเยซู ถา้ประเทศไหนมีการคา้ทาส 
คริสตจกัรก็มกัจะเห็นดว้ยกบัการคา้ทาส ถา้ประเทศชาติเขา้สู่สงคราม คริสตจกัรประจ าชาติก็มกัจะอวย
พรส่งเสริมสงคราม 

กระนั้นก็ตาม คริสตจกัรยงัมีน ้าใจของพระครสิตอ์ยูภ่ายในคอยเตือนอยูเ่สมอวา่ควรจะเป็น
อยา่งไร และพยายามใหส้ัตยซ่ื์อต่อน ้าใจนั้นเสมอ คริสตจกัรไดเ้คยเปล่ียนนิสัยของบุคคลมานานแลว้
ช่วยเหลือคนตกทุกขไ์ดย้ากและปรับปรุงสภาพของสังคมใหดี้ ยิง่ข้ึนกวา่องคก์ารใด ๆ ในโลก ใน
ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็ไดอ้ยูน่อกเหนือการรบพุง่ ผูน้  าคริสตจกัรต าหนิชาติต่าง ๆ รวมทั้งชาติ
ของตน เม่ือรู้วา่ชาตินั้น ๆ ท าการอะไรท่ีไร้มนุษยธรรม องักฤษและอเมริกายงัคงส่งเงินใหค้ณะมิชชัน่
เยอรมนัเพื่อท างานต่อไประหวา่งสงครามและหลงัสงคราม ในประเทศเยอรมนั คริสตจกัรยนืหยดัต่อสู้
กบัลทัธิเผด็จการอยา่งกลา้หาญยิง่กวา่มหาวทิยาลยั, สหบาลกรรมกรหรือองคก์ารอ่ืน ๆ ความจริงขอ้น้ี
เองท่ีเปล่ียนความคิดของนกัคณิตศาสตร์คนส าคญั คือ ดร. ไอน์สไตน์จากการเป็นผูติ้เตียนมาเป็นผูย้ก
ยอ่งสรรเสริญคริสตจกัร 

เป็นความจริงท่ีวา่ คริสตจกัรซ่ึงเป็นร่างกายของพระคริสตย์งัไม่ดีรอบคอบ แต่น ้าใจของ
คริสตจกัรนั้นดีรอบคอบบริบูรณ์อยูแ่ลว้ ถา้จะเปรียบเทียบกบัน ้าใจดงักล่าวก็ถือวา่ยงัไม่ดีพอเท่าท่ีควร
จะเป็น แต่ถา้จะเปรียบเทียบกบัสถาบนัอ่ืน ๆ แลว้คริสตจกัรดีท่ีสุด 
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การเป็นสมาชิกทีด่ีของคริสตจักร 

อวยัวะของร่างกายมีหนา้ท่ี 2 ประการ ประการแรกจะตอ้งติดสนิทอยูก่บัร่างกายทั้งหมด 
ประการท่ีสองตอ้งท าหนา้ท่ีท่ีตนมีอยูใ่นร่างกายนั้น เราผูเ้ป็นสมาชิกคริสตจกัรก็มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกนั 

ถา้ตดัหู, น้ิว, แขนออกจากร่างกายมนัก็ไม่เป็นประโยชน์ มีแต่จะเป่ือยเน่าไป ชีวิตของร่างกาย
เดินไปตามทางนั้นไม่ได ้ เรามกัไดย้นิคนพดูวา่ “ขา้พเจา้อาจเป็นคริสเตียนท่ีดีไดโ้ดยไม่ตอ้งการเป็น
สมาชิกคริสตจกัร” อาจท าได ้แต่โอกาสไม่อ านวย ร้อยละ 99 ไม่อาจท าได ้คริสตจกัรมีสาระส าคญัท่ีเรา
จะขาดเสียไม่ได ้ คริสตจกัรมีอายเุก่าแก่กวา่เรา ใหญ่กวา่เรา คริสตจกัรเป็นผูธ้ ารงไวซ่ึ้งน ้าใจของพระ
คริสตม์าแต่เดิม เราอาจคิดวา่เราจะด าเนินชีวติโดยไม่ตอ้งมีคริสตจกัรก็ได ้ แต่เป็นการเขา้ใจผดิบางที
หนุ่มสาวอาจห่างเหินคริสตจกัรไป เพราะขาดความสนใจหรือมีความสนใจในส่ิงอ่ืน ๆ หรือไปอยู่
วทิยาลยัหรือไปประกอบอาชีพในสังคมอ่ืนแต่จะเป็นการเส่ียงภยัอยา่งมากถา้ขาดการติดต่อกบั
คริสตจกัรไปนาน ๆ 

หนา้ท่ีของอวยัวะทุกส่วนไม่ใช่หาประโยชน์ในตน หรือหาความสนใจใหแ้ก่ตนแต่ล าพงั แต่ท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ร่างกายทั้งหมด ความมุ่งหมายของตาไม่ใช่ใหค้นพดูวา่”แหม ตาช่างงามจริง ๆ” แต่เพื่อ
ช่วยใหร่้างกายมองเห็น ความมุ่งหมายของมือก็เพื่อช่วยใหร่้างกายทั้งหมดคุมเคร่ืองจกัร, เล่นเปียโน 
พวกเราท่ีเป็นสมาชิกคริสตจกัรก็เช่นกนั ทุกคนมีหนา้ท่ีโดยเฉพาะ เช่น มีหนา้ท่ีช่วยคริสตจกัรใหด้ ารง
อยูโ่ดยถวายทรัพยแ์ละไปประชุมนมสัการ, ร้องเพลงในคณะนกัร้อง, ตอ้นรับแขก, สอนรววีารศึกษา, 
เป็นศาสนาจารย,์ ศาสนทูต หรืออ านวยการศึกษาทางพระศาสนา ไม่วา่จะเป็นหนา้ท่ีอะไรตอ้งท าโดย
ซ่ือสัตยสุ์จริต ถา้เราเหลวไหลร่างกายทั้งหมดก็จะอ่อนเปล้ีย ถา้เราท าหนา้ท่ีของเรา ร่างกายทั้งหมดก็จะ
เขม้แขง็ข้ึน 

มีงานท่ีดี ๆ หลายอยา่งท่ีอนุชนจะคิดท าในชีวิตของตน ขอ้ความท่ีวา่ “ขา้พเจา้ตั้งใจจะเป็น
สมาชิกท่ีดีของคริสตจกัร” ก็ดีไม่นอ้ยเหมือนกนั 
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บทที ่6 

ถา้มนุษยต์ายแลว้จะเป็นข้ึนมาอีกไหม? (โยบ 14:14) 

ถ้ามนุษย์ตาย 

ตามปกติแลว้ อนุชนส่วนมากไม่มีใคร่ไดคิ้ดถึงความตายเท่าไรนกัท่ีเขาไม่คิดถึงนั้นเป็นการดี 
เพราะถา้เหตุการณ์เป็นไปตามปกติแลว้ เขาก็จะยงัมีชีวิตอยูต่่อไปในโลกอีกนานปี ความตายยงัไม่เป็น
เร่ืองจริงนกัส าหรับเขา เป็นเพียงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัคนอ่ืน ครอบครัวอ่ืน ๆ ต่างหากส าหรับเขา ยงัมีเวลา
อีกมากท่ีจะไดเ้ผชิญกบัความจริงเร่ืองความตายน้ี 

ในสมยัปัจจุบนั อาจเป็นวา่เราสอนและคิดถึงเร่ืองความตายนอ้ยไปก็ได ้ สมยัหน่ึงการศึกษา
เร่ืองศาสนาไดเ้ตือนอยูเ่สมอ แมแ้ต่เด็กเล็ก ๆ วา่พวกเราก าลงักา้วเดินไปอยา่งชา้ ๆ แต่แน่นอน ท่ีจะไป
ถึงความตายแลว้ก็จะไปสู่การพิพากษาท่ีน่ากลวัในชีวติหนา้ เด๋ียวน้ีเราสอนเร่ืองอ่ืนกนัมากเกินไป คลา้ย
กบัวา่ ความตายนั้นไม่มีก็วา่ได ้

ความตายจะตอ้งมาใกลเ้ราในเวลาไม่เร็วก็ชา้ จะเป็นแก่ตวัเราเอง หรือในบุคคลท่ีเรามี
ความสัมพนัธ์ดว้ยอยา่งลึกซ้ึง แลว้อะไรเล่าท่ีก าลงัรอคอยเราในชีวติขา้งหนา้? 

ปรารถนาเอาตามใจทีนึ่กหรือ? 

นบัตั้งแต่มนุษยไ์ดเ้กิดข้ึนเป็นตน้มา เขาไดต่้อสู้กบัแนวความคิดท่ีวา่ ความตายเป็นการจบชีวิต 
จึงมีความหวงัอยูเ่สมอวา่จะตอ้งมีชีวตินิรันดร์ ก่อนหนา้ท่ีมนุษยส์มยัโบราณจะอ่านออกเขียนได ้ เขามี
ความคิดวา่ วิญญาณนั้นแยกออกจากร่างกายได ้ ในฝันนั้นปรากฏวา่ เขาไล่สัตวไ์ปในป่าอยา่งเช่ียวชาญ 
กระโดดเขา้ตีสัตวด์ว้ยท่อนหินอยา่งกลา้หาญแลว้ก็แบกสัตวน์ั้นข้ึนบ่า เพื่อน าไปเป็นอาหารอยา่งมีชยั 
แต่พอต่ืนข้ึนก็ปรากฏวา่มิไดไ้ปล่าสัตว ์ เป็นแต่นอนหลบัอยูใ่นถ ้าต่างหาก ประสบการณ์น้ีท าใหเ้ขา
ประหลาดใจมาก การท่ีจะอธิบายก็คือวา่ ร่างกายของเขาอยูใ่นถ ้า แต่วิญญาณของเขาออกไปล่าสัตว ์
หรือไม่ก็ไดเ้กิดความรู้สึกใหม่วา่ เม่ือหวัหนา้ของเขาตายใหม่ ๆ ซ่ึงเม่ือสักครู่น้ียงัมีชีวติอยูไ่ดน้ าพรรค
พวกออกล่าสัตว ์ หรือท าการรบ และเป็นท่ีเคารพนบัถือและเกรงขามมาก แต่บดัน้ีนอนเฉยอยา่งไม่มี
อ านาจอะไรเลย ดงันั้นจึงตอ้งมีส่ิงหน่ึงท่ีออกไปจากร่างกาย ส่ิงนั้นคือ ชีวติ, ลมหายใจ, วญิญาณซ่ึง
ยงัคงอยูต่่อไปโดยไม่ตอ้งมีร่างกาย 

ความคิดเช่นน้ีตกทอดมายงับรรพบุรุษของพวกเราเป็นเวลานานมาแลว้ นกัปราชญส์มยัปัจจุบนั
ไดข้ดุคน้ลงไปใตดิ้นลึกลงไปหลายชั้น เพื่อส ารวจดูอารยธรรมโบราณ ก็ไดพ้บซากมนุษยท์ั้งของผูใ้หญ่
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และเด็ก มีภาชนะต่าง ๆ และเคร่ืองใชห้ลายชนิด ส าหรับคนตายจะไดใ้ชใ้นชีวติหนา้น้ีเป็น
พยานหลกัฐานท่ีแสดงวา่ คนในสมยัโบราณเช่ือวา่ ความตายมิใช่เป็นการจบชีวิตเพียงแค่นั้น 

ในประเทศจีนไดมี้พิธีนมสัการบรรพบุรุษมาตั้งหลายพนัปีแลว้ ชาวจีนเช่ือวา่ เม่ือบุคคลตาย 
วญิญาณของเขายงัอยูแ่ละอาจไปไหนมาไหนไดต้ามชอบใจ แต่วญิญาณนั้นมีอยูท่ี่ส าคญั 2 แห่ง คือ ท่ี
หลุมฝังศพและอีกแห่งคือ ท่ีแผน่ป้ายบรรพบุรุษ เป็นไมบ้าง ๆ 2 แผน่ สูงหน่ึงฟุตและกวา้งหลายน้ิว เอา
ประกบเขา้ดว้ยกนั และตั้งไวบ้นแท่น เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั ๆ เกิดข้ึนในครอบครัว เขาจะตอ้งบอก
กล่าวใหบ้รรพบุรุษทราบ โดยความสัตยซ่ื์อ และมีพิธีนมสัการบรรพบุรุษตามก าหนดเวลา น่ีก็เป็น
หลกัฐานเพิ่มเติมอีกประการหน่ึง ท่ีแสดงวา่ คนในสมยัโบราณเช่ือวา่มีชีวิตหลงัความตาย 

ขอ้ความเหล่าน้ี แสดงถึงความปรารถนาตามแต่ใจนึกหรือ? บรรพบุรุษของเรามีความเขา้ใจผดิ
ตลอดมาตั้งหลายพนัปีหรือ? พระเจา้ใหเ้ราถือความหวงัน้ีอนัจะเป็นความหวงัท่ีไม่มีสาระกระนั้นหรือ? 
ในปัจจุบนัเรามีความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัเร่ืองชีวติอมตะหรือ? 

จิตวทิยากไ็ม่ช่วยในเร่ืองนี้ 

ถา้เราไม่เคยไดอ่้านหรือศึกษาวชิาจิตวทิยามาก่อนแต่วนัหน่ึงเราก็จะตอ้งไดท้ราบ ในวชิา
จิตวทิยาท่านจะพบวา่  ระบบประสาทรวมทั้งมนัสมองและไขสันหลงั ประกอบดว้ยเซลลข์องประสาท 
และใยประสาทจ านวนนบัไม่ถว้น นอกจากนั้นยงัมีเส้นใยติดต่อกบัเซลลต่์าง ๆ เก่ียวโยงกนั
สลบัซบัซอ้น ส่วนร่างกายภายนอกก็มี ตา, หู, จมูก, ล้ิน และความสัมผสัทัว่ร่างกายสามารถรู้สึก
อุณหภูมิและความกดดนัของอากาศ และความเจบ็ปวด อวยัวะเหล่าน้ีจะส่งความรู้สึกท่ีไดรั้บไปยงั
ระบบประสาท, ไขสันหลงั แลว้ต่อไปยงัมนัสมอง ความรู้สึกเหล่าน้ีจะไดถู้กถ่ายทอดและสั่งการต่อไป
ยงักะเพราะอาหาร, หวัใจ, ต่อมต่าง ๆ และกลา้มเน้ือดูเหมือนวชิาจิตวทิยาสอนวา่ ชีวติของเราอยูต่รง
ระบบประสาทน้ีเอง คือเราคิดรู้สึก มุ่งหมายและท าการ ถา้ลูกตาและประสาทตาพิการ เราก็มองอะไรไม่
เห็นต่อไป ถา้เส้นประสาทใหญ่ขาดหรือเป็นอนัตรายก็เป็นอมัพาตและเดินไม่ได ้ ถา้มนัสมองเป็น
อนัตราย โดยถูกตีท่ีศีรษะแรง ๆ หรือถูกรถยนตช์น ท าใหก้ระเทือนแรง ๆ บุคคลนั้นก็จะมึนงงไปเป็น
เวลาหลายสัปดาห์ ไม่รู้สึกตนวา่ยงัมีชีวติอยูห่รือเปล่า ความจริงแลว้ ดูเหมือนวา่ร่างกายยงัมีชีวติอยู ่ แต่
ตวัจริงไปอยูท่ี่ไหนไม่ทราบ 

แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ท าใหเ้ราเกิดความเช่ือในอมตะ เป็นแต่บอกวา่ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ชีวิตของแต่ละคน
นั้นข้ึนอยูก่บัระบบประสาท เม่ือระบบประสาทยงัท างานอยูเ่ราก็มีชีวติ และเม่ือระบบประสาท ตายเราก็
ตาย 

แต่อยา่ใหเ้ราสรุปผลในเร่ืองน้ีเร็วเกินไป วชิาจิตวทิยาแสดงใหเ้ห็นโดยชดัแจง้วา่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ระหวา่งระบบประสาทกบัจิตวิญญาณหรือบุคคลิกภาพ ฉะนั้นเม่ือเซลล์
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ประสาทและใยประสาทตายบุคคลิกภาพจึงตายตามไปดว้ย ความจริงแลว้สภาพการกลบัเป็นตรงกนั
ขา้ม คือบุคคลิกภาพต่างหากเป็นผูใ้ชร้ะบบประสาท หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ ระบบประสาทเป็น
ผูส่ื้อบุคคลิกภาพใหค้นภายนอกเห็น เพื่อชกัตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจทศันะทั้งสองน้ีดีชดัเจนยิง่ข้ึน เราอาจ
เปรียบเทียบไดนาโมกบัเคร่ืองยนตไ์ฟฟ้า ไฟฟ้ามีอยูใ่นเคร่ืองทั้งสองน้ี ในประการแรกไดนาโมเป็นผู ้
ส่ือไฟฟ้าออกไป เม่ือไดนาโมหยุดหมุน ไฟฟ้าก็ไม่มีออกมาประการท่ีสอง ไฟฟ้าตอ้งอาศยัเคร่ืองยนต์
เพื่อท าส่ิงต่าง ๆ ใหส้ าเร็จฉะนั้นเคร่ืองยนตแ์สดงตวัอยา่งใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคลิกภาพและ
ระบบประสาท, ระหวา่งจิตวิญญาณและร่างกายไดดี้กวา่ไดนาโมถา้เป็นเช่นนั้นแลว้ ระบบประสาทอาจ
เส่ือมโทรมลงและตายไป แต่บุคคลท่ีมาใชร้ะบบประสาทนั้นชัว่คราว ยงัคงมีชีวติอยูต่่อไป 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี วชิาจิตวิทยา ไดน้ าพยานท่ีหนกัแน่นมาแสดงเพื่อสนบัสนุนเร่ืองน้ี ท่ี
มหาวทิยาลยัดยุค๊ และท่ีสถานวจิยัจิตวทิยาแห่งอ่ืน ๆ ไดมี้การทดลองเก่ียวกบัความรู้สึก เก่ียวกบัจิตใจ 

ซ่ึงเรียกกนัตามสามญัวา่ “การติดต่อกนัทางความคิด” วธีิท่ีใชก้นัมากท่ีสุดคือ เอาไพ่มาส ารับหน่ึง ซ่ึง
มี 25 ใบ แบ่งออกเป็นลวดลาย เป็นคล่ืน ๆ 5 ตวั , ส่ีเหล่ียม 5 ตวั, เป็นดาว 5 ตวั,  เป็นวงกลม 5 ตวั และ
เป็นกากะบาท 5 ตวั ใหผู้ท่ี้จะทดลองสองคนท าการร่วมมือ ใหค้นท่ีหน่ึงเอาไพท่ั้ง 25 ใบสับกนัเสียก่อน 
แลว้เปิดออกทีละตวั แลว้ไม่ตอ้งพดูอะไรส่วนผูท้ดลองคนท่ีสองอ่านดูจิตใจของคนแรก และสังเกตดูวา่ 
เขาเปิดเอารูปอะไรข้ึนมาและคิดอยา่งไรในขณะนั้น การทดลองน้ี บางทีก็นัง่ตรงกนัขา้มกนัคนละดา้น
ของโตะ๊ และบางทีก็อยูห่่างกนัตั้งหลายร้อยไมล ์ติดต่อกนัทางโทรศพัท ์ปรากฏวา่คนหน่ึงทายถูก 5 ใบ
ในไพ ่25 ใบ ทดลองเช่นน้ีตั้งหลายร้อยคร้ัง บางคนทายถูกตั้ง 7-8 ใบ มีคนหน่ึงทดลองเล่นถึง 74 คร้ัง 
เฉล่ียแลว้ปรากฏวา่ถูกถึง 18 ใบทุกคร้ัง เร่ืองเช่นน้ีไม่ใช่เร่ืองเดาสวด เพราะไม่อาจเป็นได ้ สรุปผลทาง
วทิยาศาสตร์ก็คือวา่คนสองคนติดต่อกนัทางจิตใจซ่ึงอยูน่อกหนือ การเห็น, การไดย้นิ, หรือการสัมผสั 
บุคคลิกภาพต่อบุคคลิกภาพติดต่อกนัโดยตรง ไม่ใช่โดยร่างกาย ดูประหน่ึงวา่ชีวติของแต่ละคนมีสิทธิ
พิเศษของมนัเอง ชีวิตของแต่ละคนไม่ตอ้งอาศยัร่างกายท่ีมนัเกาะอยูต่ลอดไป เป็นความจริงท่ีจะกล่าววา่ 
ชีวติใชร่้างกายเป็นประโยชน์อยา่งเดียวกบัท่ีกล่าววา่ ร่างกายก่อใหเ้กิดชีวติ ฉะนั้น เม่ือร่างกายตาย 
บุคคลิกภาพยงัคงมีชีวติอยูต่่อไป 

ผลของการศึกษาจิตวทิยา อาจท าใหเ้ราสรุปลงไดว้า่ จิตวิทยาท าใหเ้ขา้ใจยาก แต่ก็พอจะท าให้
เช่ือเร่ืองชีวติอมตะไดบ้า้ง การคน้พบทางจิตวทิยาบางเร่ืองกลบัสนบัสนุนวา่ ความเช่ือในชีวติอมตะเป็น
การสมเหตุสมผล แต่เร่ืองสนบัสนุนส าคญัในความเช่ือของเรามิใช่อยูท่ี่วชิาจิตวทิยาปัจจุบนั เราจึงตอ้ง
หนัไปทางอ่ืน 
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ความเช่ือในศาสนาคริสเตียนช่วยเรามาก 

พวกคริสเตียนมีพื้นฐานส าคญั 2 ประการ เก่ียวกบัความหวงัในชีวติอมตะ ทั้งสองน้ีมิไดแ้ยกกนั 
แต่ร่วมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ตลอดระยะเวลา 1900 ปี เราไดรั้บความปลอบใจจากความเช่ือมัน่วา่พระเยซูทรงมีชยัเหนือ
ความตาย และพวกเราก็จะมีชยัเช่นเดียวกนั ท่านเปาโลกล่าวถึงความเช่ือมัน่ท่ีวา่ไวด้ว้ยถอ้ยค า อมตะวา่ 
“โอความตาย ชยัชนะของเจา้อยูท่ี่ไหน? โอความตาย เหล็กไนของเจา้อยูท่ี่ไหน? เหล็กไนของความตาย
คือความบาป และฤทธ์ิของความบาปนั้นคือพระบญัญติั แต่จงขอบพระคุณพระเจา้ผูท้รงประทานชยั
ชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” (1 โครินธ์ 15:55-57) 

ท่านอาจตรวจคน้ดูพระคมัภีร์เดิม ตั้งแต่ตน้จนจบก็จะเห็นวา่มีกล่าวถึงเร่ืองชีวตินิรันดร์เพียง
เล็กนอ้ย ช่ือเร่ืองของบทน้ีเอามาจากหนงัสือโยบในพระคมัภีร์เดิม เป็นเพียงค าถามท่ีวา่ “ถา้มนุษยต์าย
แลว้เขาจะเป็นข้ึนมาอีกไหม?” พวกคริสเตียนในพระคมัภีร์ใหม่ไดรั้บค าตอบรับรองอยา่งหนกัแน่นไว้
แลว้ เราจะพบวา่อยูแ่ทบทุกหนา้ของพระคมัภีร์ใหม่ก็วา่ได ้ พวกคริสเตียนสมยัเร่ิมแรก ด าเนินชีวติทน
ทุกขท์รมานและยอมตาย ในความหวงัอนัเด่นน้ี สมยัข่มเหงในเวลาต่อมาก็ยงัคงมีความหวงัอยู ่ผูติ้ดตาม
พระเยซูยอมตายเพราะเขาเช่ือวา่ชีวติน้ียงัคงมีต่อไปถึงโลกหนา้ เป็นชีวติท่ีดีกวา่ในปัจจุบนัน้ี ความหวงั
น้ีไดต้กทอดมาถึงเขาอยา่งเต็มบริบูรณ์ 

ทั้งน้ีเร่ิมตน้มาตั้งแต่มีความเช่ือมัน่ท่ีวา่พระเยซู ไดมี้ชยัต่อศตัรูของจิตวิญญาณมนุษยทุ์กอยา่ง 
รวมทั้งศตัรูตวัร้ายกาจคือ ความตายมนัเร่ิมภายในเวลาสองสามวนั วนัท่ีพระเยซูไดถู้กตรึง และมนัไม่ได้
กลบัมาอีกเลย ศาสนาคริสเตียนจึงเป็นศาสนาเดียวในโลกท่ีมีรากฐานในความเช่ือในชีวติอมตะ และ
เป็นการสมเหตุสมผล ท่ีอา้งพระเยซูเป็นหลกัเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองน้ี ถา้หากบุคคลเช่นพระเยซู ทรง
มีพระชนมายเุพียง 35 ปี พวกเราก็จะไม่มีโอกาสมากนกั แต่ในเม่ือพระองคท์รงมีชีวติอยูต่่อไปชัว่นิ
รันดร์ ก็มีรากฐานท่ีเช่ือไดว้า่ พวกเราก็จะมีชีวตินิรันดร์เหมือนกนั 

ในประการสุดทา้ย เหตุผลท่ีเรากลา้เช่ือในชีวติอมตะก็เพราะเรามีความเช่ือในพระเจา้ เราอาจ
กล่าวเร่ืองน้ีเพยีงคร้ังเดียวก็พอ เม่ือเราใหพ้ระเยซูเป็นจุดเร่ิมตน้ เราก็หวนไประลึกถึงพระเจา้ เพราะพระ
เจา้เป็นผูป้ระทานชยัชนะแก่เราโดยทางพระเยซูคริสตเ์จา้ ถา้พระเยซูทรงมีพระชนมอ์ยู ่ น้ีเป็นขอ้ความท่ี
แสดงถึงสภาพพระเจา้ซ่ึงเราอาจพึ่งอาศยัได ้ 

เราเร่ิมตน้ดว้ยเช่ือวา่ พระเจา้เป็นพระบิดาของเรา และเราเป็นบุตรของพระองค ์ถา้พระองคเ์ป็น
พระบิดา พระองคท์รงตอ้งเอาพระทยัใส่เรา เม่ือพระองคท์รงเอาพระทยัใส่เรา การห่วงใยของพระองค์
มิใช่ชัว่ขณะหน่ึง แต่ทรงห่วงใยตลอดไป เราอาจพูดถึงพระองคเ์ช่นเดียวกบัท่ีเราพดูถึงพระเยซูวา่ 
“พระองคท์รงรักพวกศิษยข์องพระองค.์.. พระองคย์งัทรงรักเขาจนถึงท่ีสุด” (ยอห์น 13:1) เพราะฉะนั้น
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จึงไม่มีอะไรแมแ้ต่ความตายก็ไม่อาจพาเราออกไปจากคฤหาสน์ หรือออกไปจากความเอาใจใส่ของพระ
เจา้ไดเ้ลย คงจะมีแต่พระเจา้ท่ีใจร้ายเท่านั้น ท่ีสร้างเราตามพระฉายาของพระองค ์ บ ารุงเราใหเ้ป็น
บุตรชายหญิงท่ีรู้ส านึกตวัเองพฒันาเราให้เติบใหญ่จนสามารถมีความคิดสูง และวางแผนการอนั
ประเสริฐ และใหเ้ราใฝ่ฝันถึงชีวิตอมตะและแลว้ภายในเวลาไม่ก่ีปีก็ใหเ้ราตายสาปสูญไปเหมือนกนัดบั
เทียน ถา้เราถูกล่อลวงใหห้ลงเช่ือพระเจา้และพระองคมิ์ใช่เป็นพระบิดาท่ีทรงรัก ถา้เป็นเช่นนั้นแลว้ เรา
ก็ไม่มีเหตุผลท่ีจะหวงัในชีวิตอมตะ แต่เม่ือพระองคท์รงเป็นอยา่งท่ีเราเช่ือแลว้ ความหวงัของคริสเตียน
แต่ดั้งเดิมก็จะตั้งอยูบ่นรากฐานท่ีมัน่คง แต่ก็ยงัมิใช่ความจริงท่ีพิสูจน์ได ้เป็นแต่ความเช่ือ แต่ก็เป็นความ
เช่ือท่ีแน่นอน อนัควรจะเชิดชูและยอมพลีชีวติใหไ้ด ้

ชายคนหน่ึงด าเนินชีวิตอยา่งเคร่งครัดต่อคริสตจกัร เขามีอายคุรบ 80 ปี เม่ือเร็ว ๆ น้ี ในงาน
เล้ียงอาหารให้เป็นเกียรติแก่เขาในโอกาสนั้นเขาไดย้นืข้ึนและกล่าววา่ “ตลอดชีวิตอนัยาวนานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดผ้จญภยัท่ีน่าต่ืนเตน้มากมาย ขา้พเจา้ไดข้า้มมหาสมุทรหลายคร้ัง และไดเ้ดินทางไป
รอบโลก แต่ในบดัน้ีขา้พเจา้ก าลงัรอคอยการผจญภยัคร้ังส าคญัท่ีสุด คือการเดินทางไปในดินแดนซ่ึงผู ้
ไปแลว้ยงัไม่เคยกลบัมาเลย” น่ีเป็นความเช่ือท่ีคริสเตียนจะตอ้งเผชิญกบัความตาย 

ปัญหาท่ีกล่าวแลว้ คือท่ีวา่พระเจา้ทรงเอาใจใส่เราอยา่งลึกซ้ึงเพราะฉะนั้นเราจึงกลา้ท่ีจะเช่ือวา่ 
พระองคจ์ะทรงเอาใจใส่เราไปจนถึงท่ีสุดอาจกล่าวในอีกทางหน่ึงก็ได ้ คือ ใชภ้าษาของวทิยาศาสตร์ 
แทนท่ีจะใชภ้าษาทางศาสนา อนัซากสัตวใ์นหินและพืชนานาชนิดและสัตวช์นิดต่าง ๆ จะบอกแก่เราวา่ 
มนัจะตอ้งใชเ้วลาหลายลา้นปี ส าหรับกรรมวิธีแห่งววิฒันาการ กรรมวธีิน้ีดูเหมือนวา่จะมีจุดหมาย
ปลายทางและความมุ่งหวงัอยา่งหน่ึง ผลท่ีสุดก็เกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา โลกเราน้ีตอ้งใชค้วามพากเพียรเป็น
เวลานาน เพื่อจะสร้างบุคลิกภาพ จะมีความหมายหรือไม่ ถา้สมมุติวา่ ภายหลงัท่ีโลกไดพ้ยายามสร้าง
มนุษยเ์ป็นอยา่งดีแลว้ และต่อมาก็ท าลายส่ิงท่ีสร้างอยา่งประณีตท่ีสุด ในชัว่พริบตา ถา้ท่านจะสังเกตดู
ช่างฝีมือท่ีเช่ียวชาญไดใ้ชเ้วลาถึง 20 ปี เพื่อสร้างนาาิกาท่ีดีท่ีสุดเป็นพิเศษท่านจะนึกวา่เขาจะปล่อยให้
มนัเดินเพียง 5 นาที แลว้ก็ทุบมนัจนแตกละเอียดหมด อยา่งนั้นหรือ? 

คนบางคนพบความปลอบใจดว้ยความคิดท่ีวา่ แมเ้อกชนแต่ละคนจะไม่มีชีวติอยูต่ลอดไป แต่
บุคคลิกภาพของเขายงัอยู ่ คือบิดามารดามีบุตรและบุตรนั้นสืบตระกลูกนัต่อ ๆ ไป แต่วธีิน้ีในเวลาไม่ชา้
ก็เร็ว โลกเราน้ีก็จะตอ้งเป็นเหมือนถ่านท่ีหมดไฟ มีสีด า และไม่สามารถท่ีจะบ ารุงชีวติไดต่้อไป และใน
เวลาต่อ ๆ ไปไม่เร็วก็ชา้ คนรุ่นสุดทา้ยก็มาถึงในท่ีสุด และคนสุดทา้ยท่ีอยูบ่นโลกน้ีก็จะตายไป การ
พยายามท าความดีของมนุษยใ์นโลกน้ีก็เป็นอนัหมดไป แลว้มนัจะเป็นประโยชน์อนัใดเล่า? ไม่มี
ประโยชน์อยา่งใดเลย ความคิดเช่นน้ีเป็นแต่ยดืเวลาอนัไร้สาระของโลกออกไปอีก 2-3 ลา้นปีเท่านั้น 
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แต่วา่โลกเราน้ีมีความมุ่งหมาย เพราะท่ีเป็นอยูแ่ลว้ตลอดมายอ่มช้ีไปถึงจุดหมายแห่งหน่ึง ถา้
โลกเอาใจใส่สร้างบุคคลิกภาพข้ึนมาแลว้ โลกจะตอ้งเอาใจใส่ส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาตลอดไป ค ากล่าวทาง
ศาสนาจะเขา้ใจไดดี้กวา่ท่ีวา่ “ถา้พระเจา้ทรงรักพวกเรา พระองคจ์ะรักเราไปจนถึงท่ีสุด” 

ชีวติหน้าจะเป็นอย่างไร?  

ถา้หวงัวา่เม่ือตายแลว้จะมีชีวิตอยูต่่อไป ชีวตินั้จะเป็นอยา่งไรเราจะไปอยูท่ี่ไหนชัว่นิรันดร์? เรา
จะมีร่างกายเป็นอยา่งไร? เราจะใชเ้วลาท าอะไรบา้ง? 

เป็นโชคดีท่ีเราไม่ตอ้งยุง่กบัปัญหาเหล่าน้ีจนเกินไป พระเยซูทรงอธิบายปัญหาน้ีไวบ้า้งแลว้ 
เม่ือพระองคจ์ะจากโลกน้ีไป ซ่ึงเป็นการแยกกนัเพียงชัว่คราว พระองคต์รัสวา่ “อยา่ใหใ้จท่านทั้งหลาย
วติกเลยท่านวางใจในพระเจา้ จงวางใจในเราดว้ย ในปราสาทของพระบิดาของเรามีท่ีอยูห่ลายแห่ง” 
(ยอห์น 14:1-2) น่ีเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการจะรู้ ชีวติปัจจุบนัเป็นท่ีอยูส่่วนหน่ึง-ในประสาทของพระบิดา 
ชีวติหนา้ก็เป็นท่ีอยูอี่กส่วนหน่ึงในปราสาทเดียวกนั เราไม่จ  าเป็นจะตอ้งรู้ใหแ้น่นอนวา่ หอ้งนั้นเป็น
อยา่งไร อยูท่ี่ไหน หรือมีเคร่ืองประดบัอยา่งไร ส่ิงท่ีเราตอ้งการรู้ก็คือวา่ มนัเป็นส่วนหน่ึงของประสาท
พระบิดา และความรักและเอาใจใส่ของพระองคย์งัคงมีอยูเ่หมือนกบัในโลกน้ี ส่วนเร่ืองอ่ืน ๆ นั้น เรา
มอบไวแ้ก่พระองคช์ัว่ขณะ วนัหน่ึงเราจะไดไ้ปเห็นดว้ยตนเอง 

คนจ านวนมากไม่คิดวา่สวรรคมี์ถนนท าดว้ยทองค า และประตูท าดว้ยไข่มุก ลอยอยูใ่นทอ้งฟ้า 
หรือวา่นรกนั้นเป็นบึงไฟก ามะถนั อยูใ่ตพ้ื้นดินลงไป เพราะบดัน้ีเรารู้กนัอยูแ่ลว้วา่ โลกของเราเป็นดาว
นพเคราะห์หมุนอยูบ่นแกน จึงไม่มีชั้นล่างและชั้นบนอีกต่อไป ยิง่กวา่นั้นสวรรคแ์บบดงักล่าวมุ่ง
ส าหรับบ าเรอร่างกาย และนรกแบบนั้นมุ่งส าหรับทรมานร่างกาย เพราะถา้ในชีวติหนา้เราไม่มีร่างกาย 
หรือมีร่างกายเหมือนกบัท่ีมีอยูน้ี่แลว้ ถนนท าดว้ยทองค าก็ไม่มีประโยชน์เท่าใด และไฟนรกก็ไม่มี
ผลร้ายเท่าใด เพราะเราไม่อาจเผาจิตวญิญาณดว้ยไฟได ้ เพราะชีวติหนา้เป็นเร่ืองของจิตวญิญาณ ยิง่กวา่
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัร่างกาย 

ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ จะไม่มีการพิพากษาหรือบ าเหน็จรางวลัและการลงโทษแต่ประการใด 
ความจริงแลว้เราถูกพิพากษาอยูต่ลอดเวลา และบ าเหน็จรางวลัและการลงโทษก็มีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั ทุก
วนัเป็นวนัพิพากษา 

ขอใหนึ้กดูถึงสภาพของชายผูห้น่ึงท่ีมีนิสัยเก็บตวั ไม่เก่ียวขอ้งกบัใคร คิดถึงแต่ตวัเอง ความ
เจบ็ป่วยเม่ือยลา้ของตวัเอง ความส าเร็จเพียงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ คือท าความพอใจใหค้นอ่ืน ๆ เพียงเล็กนอ้ย 
ไม่เขา้ร่วมสมาคมกบับุคคลอ่ืน ๆ และพระเจา้ เขาไม่ไดมี้ชีวติเพื่อสนใจต่อส่ิงท่ีใหญ่โตเลย ยิง่เขาเก็บตวั
มากข้ึนเท่าใด ตวัของเขาก็ยิง่เล็กลงแคบลงทุกที เหมือนกบัห่อส่ิงของ ยิง่รัดใหม้ากเขา้ของก็ดูยิง่เล็กลง 
ไม่มีความสุขในปัจจุบนั และยิง่จะไม่มีความสุขหนกัข้ึน บดัน้ีเขาตกอยูใ่นนรกแลว้ และจะจมลงใน
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นรกท่ีลึกยิง่ข้ึนทุกวนั แมจ้ะยงัมีชีวติอยูใ่นโลกน้ี และยิง่ไปอยูใ่นโลกหนา้จะยิง่ล าบากมากข้ึน (เวน้แต่
จะกลบัใจเสียใหม่ คือเปล่ียนแนวด าเนินชีวิตเสียใหม่)  

ลองมองดูสภาพของบุคคลผูห้น่ึงท่ีบ ารุงแต่ร่างกาย คือชอบกินแต่อาหารท่ีอร่อย ๆ และด่ืมคอ๊ก
เทลทุกวนั คร้ันแก่ตวัหนกัเขา้ร่างกายก็ทรุดโทรมลง กินอาหารท่ีอร่อยไม่ไดม้าก และด่ืมคอ๊กเทลไม่จุ
เหมือนแต่ก่อน และเม่ือกินและด่ืมเขา้ไปอาหารก็ไม่ยอ่ยและตบัก็บวมอกัเสบทั้งน้ีเพราะเขาด าเนินชีวติ
ไม่มีจุดหมาย เขาจะเป็นอยา่งไร ถา้เชา้วนัหน่ึงต่ืนข้ึนแลว้ ไม่มีร่างกาย เขาไม่มีอะไรจะบ ารุงต่อไปอีก
แลว้ ชีวติไม่มีความหมาย เพราะร่างกายหมดไปแลว้ ถา้ชีวติแบบน้ีไม่ใช่นรก จะเป็นอะไรเล่า? เราจะ
เห็นสัจจธรรมของค าพดูท่ีแทงใจวา่ปัญหาเก่ียวกบัสวรรคน์ั้น คือความสุขท่ีไม่เก่ียวกบัการกินการด่ืม 

ทีน้ีลองหนัมาดูสภาพของอีกคนหน่ึง ท่ีต่างกนั เขาอาจอยูใ่นต าบลเดียวกนั พดูภาษาเดียวกนั 
แต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ชนิดเดียวกนั แต่บุคคลผูน้ี้ไม่คิดถึงตนเองจนเกินไป เขาสนใจในครอบครัวและเพื่อน
บา้น คิดถึงบุคคลท่ีไร้สิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเองเสมอ และคิดถึงคนท่ีตกทุกขไ์ดย้ากใน
ประเทศและทวปีอ่ืน ๆ เขามีส่วนช่วยท างานของคริสตจกัรและช่วยท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เขา
ไดรั้บความพอใจอยา่งยิง่ในการงานท่ีท าอยู ่ ประตูจิตวิญญาณของเขาเปิดออกรับพระเจา้ ซ่ึงทรง
กลายเป็นความจริงแก่เขายิง่ข้ึนในเวลาล่วงไปนาน ๆ เขาเอาใจใส่รักษาสุขภาพเหมือนกนั แต่มิไดห้ลง
เพลินจนเกินไป จากความสุขฝ่ายร่างกายตรงกนัขา้ม เขาไดรั้บความสุขอยา่งแทจ้ริง จากวรรณคดี, ศิลป
และดนตรี คนแบบน้ีเป็นสุขจริง ๆ ในโลกน้ี และเม่ือเขามีอาย ุ70 ก็จะมีความสุขยิง่กวา่เม่ือมีอาย ุ40 ปี 
คร้ันเม่ือชีวิตจะออกจากร่างกายน้ี เขาก็จะมีความสุขข้ึนเร่ือย ๆ ไป ทั้งน้ีเพราะเขาสร้างชีวติบนความ
โสมนสัของจิตวญิญาณ ยิง่กวา่ความพอใจฝ่ายร่างกาย จะพดูง่าย ๆ ก็คือวา่เขาอยูใ่นสวรรคท์ั้งในชีวติน้ี
และชีวติหนา้ 

ฉะนั้นหลายคนเช่ือวา่ ในชีวิตหนา้เราก็คงด าเนินชีวติ เรียนรู้และเจริญข้ึนในความสามคัคีธรรม
กบัพระเจา้และเพื่อนมนุษยต่์อไป บางคนขดัขืนน ้าพระทยัของพระเจา้และต่อสู้ความรักของพระองค ์
แต่ในเวลาขา้งหนา้ นาน ๆ ปีเขาอาจยอมจ านนและถวายตวัใหเ้ป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองคก์็ได ้ ส่วนผูท่ี้เร่ิมตน้ดีแลว้ คงจะด าเนินใหดี้ต่อไป และพบความโสมนสัยนิดีจากพระเจา้ยิง่ ๆ 
ข้ึนไป 

คร้ังหน่ึงมีผูไ้ปเยีย่มชายชราท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั เขาเป็นบุคคลชั้นผูน้ าท่ีส าคญัในสังคมของเขา 
คือเป็นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนมธัยมศึกษาและเป็นนายกเทศมนตรีในเมืองนั้นดว้ย และเป็นนกักีาา
ดว้ย ท่ีมุมหอ้งดา้นหน่ึงมีเคร่ืองยกน ้าหนกัและชกัรอก ส าหรับเขาใชเ้ล่นบริหารกลา้มเน้ือ แต่บดัน้ี
ร่างกายของเขาไดท้รุดโทรมลง เขานัง่อยูใ่นเกา้อ้ีเข็น จอ้งมองดูผูท่ี้มาเยีย่มจากดวงตาใตผ้มอนัขาด
โพลน เขาสนทนาถึงเร่ืองความตายอยา่งเป็นสุขและอยา่งเป็นกนัเอง เขาไม่กลวัความตายดว้ยเหตุผล
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สองประการ คือเขาอยากไปพบภริยาของเขาซ่ึงไดต้ายไปก่อนแลว้หลายปี จึงไม่ไดพ้บกนัเป็นเวลานาน
แลว้ นอกจากนั้นเขายงัเป็นคนท่ีสนใจในวชิาดาราศาสตร์อยา่งมาก ถา้เขาเป็นอิสระจากร่างกายท่ี
เจบ็ปวดเม่ือไรเขาคงจะไดไ้ปเท่ียวชมดูดวงดาวต่าง ๆ ซ่ึงสร้างความงวยงงมาเป็นเวลานานแลว้ ขณะท่ี
เขียนหนงัสือเล่มน้ี เขาตายไปแลว้ บดัน้ีเขาคงจะอยูใ่กลก้บัภริยามากข้ึนกวา่แต่ก่อน และเขาคงจะไดไ้ป
เท่ียวชมดวงดาวต่าง ๆ อยา่งเพลิดเพลินแลว้  

เพราะฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่ พวกคริสเตียนไม่มีความวิตกกงัวลในเร่ืองความตาย บางทีจะมีบางส่ิง
ท่ีดีกวา่ท่ีเราจะนึกฝันเสียดว้ยซ ้ า ถา้ตวับุง้อนัน่าเกลียดมนัสามารถพดูไดใ้นขณะท่ีมนัคลานอยูต่ามก่ิงไม้
และกอ้นหินมนัคงจะรู้สึกเยาะเยย้ความคิดท่ีวา่ อีกไม่นานมนัจะกลายเป็นผเีส้ือท่ีมีหลายสี บินไปมาตา
มดอกไมเ้ป็นแน่ แต่เรารู้วา่มนัจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ความเปล่ียนแปลงเช่นน้ีจะเกิดข้ึนกบัเราอยา่งแน่ ๆ 
แมเ้ราไม่ใคร่จะเช่ือก็ตาม พระเจา้ทรงรู้ดีอยูแ่ลว้ พระองคจ์ะเอาใจใส่ในเร่ืองน้ี พวกเราอยูใ่นอุง้พระ
หตัถข์องพระองคท์ั้งในชีวิตปัจจุบนัและชีวติหนา้ 
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บทที ่7 

ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่ พระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ยา่งไรก็ให้ส าเร็จใน
แผน่ดินโลกเหมือนกนั มทัธิว 6:10 

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 

แผ่นดินหมายความว่าอะไร?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ตามภาษาองักฤษค าน้ีหมายความวา่ “แผน่ดิน” และ “การปกครองแห่งกษตัริย”์ ในภาษากรีกก็
มีความหมายเช่นเดียวกนั ในพระคมัภีร์ลูกา 19:12 ก็กล่าววา่ “อ านาจปกครองแผน่ดิน” คือประชาชน
ทัว่ไปยอมรับรู้การปกครอง หรือการเป็นนายของพระเจา้ และมอบชีวติไวใ้ตก้ารปกครองของพระองค ์

การเปรียบเทียบพระเจา้วา่ เป็นกษตัริยน์ั้นมิใช่เป็นถอ้ยค าท่ีดีท่ีสุดแต่ถือวา่พระองคเ์ป็นกษตัริย์
ท่ีมีพระทยักรุณา กษตัริยท่ี์มีลกัษณะเหมือนกบับิดาท่ีดีเม่ือเราพดูวา่ พระเจา้เป็นบิดา ก็หมายถึง
สภาพการณ์ท่ีประชาชนยอมรับวา่ พระเจา้เป็นพระบิดา และด าเนินชีวิตตามความเช่ือนั้น ๆ ก็เป็นการ
ใกลก้บัความจริง แต่เราควรจะยดึถือค าวา่ “แผน่ดิน” ใหม้ากกวา่ เพราะค าน้ีใชก้นัมานานจนเป็นธรรม
เนียมและเป็นท่ีรู้จกักนัดีแผน่ดินจะมาตั้งอยู ่ ตามส่วนท่ีประชาชนรับเอาการปกครอง และถวายตวัตาม
น ้าพระทยัของพระเจา้ หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึงก็ไดค้วามหมายอยา่งเดียวกนั คือถา้ประชาชนยิง่ท าตาน ้า
พระทยัของพระเจา้มากข้ึนเพียงใดก็เท่ากบัไดเ้ขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้มากข้ึนเพียงนั้น 

ค านิยามง่าย ๆ เก่ียวกบัแผน่ดินนั้นมีปรากฏอยูใ่นค าอธิษฐานท่ีพระเยซูทรงสอนไว ้ ดงัมี
ขอ้ความวา่ “ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่ พระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ยา่งไรก็ให้
ส าเร็จในแผน่ดินโลกเหมือนกนั” เรากล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีพร้อมกนัไปเพราะค าติดต่อกนั ขอ้ความของ
ประโยคท่ีสองขยายความของประโยคแรก 

ฉะนั้น แผน่ดินจึงเป็นเร่ืองของเราและของพระเจา้ พระองคเ์ป็นกษตัริยแ์ละแผน่ดินนั้นเป็น
ของพระองค ์พระทยัของพระองคแ์ละการปกครองเป็นกฎหมายของแผน่ดินน้ี พระเจา้ทรงคิดถึงเร่ืองน้ี
ก่อนอ่ืน เรากลา้ท่ีเช่ือวา่ พระเจา้ทรงวางแผนการส าหรับสภาพการณ์เช่นน้ีมานานแลว้ ก่อนท่ีมนุษยจ์ะ
ไดแ้นวความคิดน้ี ท่ีจริงแลว้มนุษยไ์ดแ้นวความคิดน้ีมาจากพระเจา้เม่ือมนุษยไ์ดส้ ารวจยอ้นหลงัไปถึง
พระประสงคข์องพระเจา้เก่ียวกบัโลกน้ี และพระเจา้ไดท้รงท างานส าหรับแผน่ดินนานกวา่และหนกักวา่
ท่ีเราจะคิดท าเสียอีก และยงัคงท างานเพื่อโลกน้ีต่อไป แต่ก็เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัเราเหมือนกนั เราเป็น
สมาชิกในโลก และแผน่ดินสร้างข้ึนท่ามกลางเรา เม่ือเรารับเอาขอ้บงัคบัของพระเจา้มาปฏิบติัแผน่ดิน
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จึงจะมาตั้งอยู ่ ต่อเม่ือเราวางใจในพระเจา้เหมือนกบัเด็กเล็ก ๆ จึงไดช่ื้อวา่เราเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้
และขยายพรมแดนใหก้วา้งขวางออกไป ดงัท่ีพระเยซูไดก้ล่าวไวช้ดัเจนวา่ “ผูห้น่ึงผูใ้ดมิไดรั้บแผน่ดิน
ของพระเจา้เหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ั้นจะเขา้ใจแผน่ดินนั้นไม่ได”้ (มาระโก 10:15) เราอาจช่วยเร่งให้
แผน่ดินของพระเจา้มาตั้งอยู ่หรือขดัขวางเสียก็ได ้ถา้ไม่ไดพ้วกเราร่วมมือแลว้ แผน่ดินของพระเจา้ก็ไม่
อาจมาตั้งได ้

พดูถึงทางหน่ึงวา่ แผน่ดินมาตั้งอยูแ่ลว้ก็วา่ได ้และในอีกทางหน่ึง การท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ริงนั้น ยงั
อีกไกลมาก คนท่ีมาหาพระเจา้ดว้ยความเช่ือเช่นเด็กเล็ก ๆ และประพฤติตามถือวา่อยูใ่นแผน่ดินแลว้ 
บุคคลหมู่ใดก็ตาม เช่นพวกท่ีเช่ือพระเจา้อยา่งเคร่งครัด ผูรั้บเอาขอ้บงัคบัไปประพฤติปฏิบติัถือวา่อยูใ่น
แผน่ดินนั้นแลว้ ในกรณีดงักล่าวแลว้น้ีแผน่ดินของพระเจา้ไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ แต่การท่ีจะใหค้วามหวงัวา่ 
มนุษยจ์ะด ารงชีวิตกนั ฉนัทพ์ี่นอ้งภายใตพ้ระบิดาองคเ์ดียวกนัเป็นความจริงอยา่งบริบูรณ์นั้น รู้สึกวา่ยงั
เป็นเร่ืองท่ีห่างไกลมาก พวกเรายงัต่อสู้แก่งแยง่กนั, ฉ้อโกงกนั และไม่วางใจกนั เรายงัไม่แยแสต่อความ
ทุกขย์ากของกนัและกนั และยงัไม่สนใจพระเจา้และน ้าพระทยัของพระองคท่ี์มีต่อชีวิตเรา การมาตั้งอยู่
ของแผน่ดินยงัมองไม่เห็น ท่านและขา้พเจา้อาจไม่มีชีวติอยูจ่นเห็นได ้ อาจจะเกิดข้ึนอีกหลายแสนปี
ขา้งหนา้ก็ได ้ บางทีจะเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์ไม่ไดใ้นโลกน้ี แต่เราก็ตอ้งพยายามต่อไป แมพ้ระเจา้ก็ยงั
ทรงพยายาม 

อีกแง่หน่ึงนั้น แผน่ดินสวรรคอ์ยูใ่นใจเราแลว้ และในอีกแง่หน่ึงแผน่ดินสวรรคน์ั้นอยูภ่ายนอก 
คือความประพฤติของพวกเรา แผน่ดินนั้นเร่ิมตน้ท่ีพวกเราแต่ละคน เป็นเร่ืองท่ีพวกเราแต่ละคนมี
ความรู้สึกต่อพระเจา้และต่อกนัและกนัอยา่งไร มนัแสดงออกถึงวธีิท่ีมนุษยด์ าเนินชีวติร่วมกนั กฎหมาย
ท่ีเขาสร้างข้ึน วธีิด าเนินธุระกิจ การปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณี วธีิระงบัขอ้พิพากระหวา่ง
ประเทศ ต่อไปน้ีเป็นบญัชีรายการขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐ ตอนก่อนก่ึงกลางศตวรรษท่ี 20 
มีก่ีรายการท่ีเหมาะสมจะเขา้ในแผน่ดินสวรรคไ์ด?้ มีก่ีรายการท่ีสอดคลอ้งกบัพระบญัญติัของพระเจา้? 
มีก่ีรายการท่ีแสดงวา่มนุษยแ์ต่ละคนถือพระจา้เป็นพระบิดาและถือมนุษยท์ั้งหลายเป็นพี่นอ้ง? 

ในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สหรัฐไดจ่้ายเงินถึง 300,000,000,000 ดอลล่าร์ (ประชาชนจ่ายเงินใน
แผน่ดินสวรรคก์นัอยา่งไร?” 

ในสหรัฐมีทหารผา่นศึกทั้งหมด 18,400,000 คน (มีทหารผา่นศึกในแผน่ดินสวรรคส์ักเท่าใด?) 
อเมริกาจ่ายเงินทางศาสนา 1250,000,000 ดอลล่าร์ ต่อปี 
จ่ายดูภาพยนต ์1565,000,000 ดอลล่าร์ ต่อปี 
จ่ายในโรงเรียนสาธารณะ ปีละ 3000 ลา้นดอลล่าร์ 
จ่ายค่าบุหร่ี  ปีละ 3880  ลา้นดอลล่าร์ 
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จ่ายค่าสุรา  ปีละ 9640 ลา้นดอลล่าร์ 
(เงินคา่สุราน้ี สามารถเล้ียงคนได ้ 25,000,000 คน ตลอดเวลา 1 ปี โดยมีนม , ขนมปัง และ

อาหารอยา่งอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นทุกวนั) 
จ่ายเล่นการพนนั ปีละ 15,000 ลา้นดอลล่าร์ 
จ่ายทางทหาร ปีละ 15,000 ลา้นดอลล่าร์ 
ตอ้งเสียหายทางอาชญากรรมและเด็กท าผดิ ปีละกวา่ 15,000 ลา้นดอลล่าร์ (น้ีเหมาะสมกบั

สภาพแผน่ดินของพระเจา้หรือ?)  
ทุกเดือนมีหนงัสือการ์ตูนออกขายถึง 50 ลา้นฉบบั (มีภาพท่ีร้ายแรง เช่น ฆ่ากนัโดยวิธีควกัลูก

นยัน์ตาออกทั้งสองขา้งมีเลือดออกสด ๆ) 
ทุกบ่ายวนัเสาร์ เด็ก 9,000,000 คนไปดูภาพยนต ์(ภาพยนตท่ี์เด็กดูเหล่าน้ีเป็นเร่ืองเหมาะสมกบั

แผน่ดินสวรรคห์รือเปล่า?) 
คิดเฉล่ียแลว้คนในประเทศสหรัฐด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์คนละกวา่ 20 แกลลอนต่อปี 
โปรดระลึกวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ี เป็นของประเทศสหรัฐเท่านั้นประเทศสหรัฐไดรั้บพระพรดี

หลายประการ  นอกจากนั้น ชาวอเมริกนัได ้ ด าเนินชีวิตในแบบท่ียติุธรรมสะอาด และมีภราดรภาพดี
หลายประการ ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามน ้าพระทยัพระเจา้ แต่ก็ยงัมีงานอีกมากทั้งในประเทศและในโลก 
ก่อนท่ีเราจะเขา้ไปใกลแ้ผน่ดินสวรรค ์ เพราะแผน่ดินสวรรคมิ์ไดห้มายความวา่ บุคคลแต่ละคนด าเนิน
ชีวติเท่านั้น แต่หมายความวา่ชีวติของมนุษยท์ั้งหมดจะตอ้งอยูใ่ตก้ารปกครองของพระเจา้ 

ข้อทีน่่าสงสัย  

ตอนคร่ึงหลงัของศตวรรษน้ี คนบางคนคิดวา่ แผน่ดินสวรรคน์ั้นก็คือ ระบอบการเมืองและการ
เศรษฐกิจท่ีเขาสนใจอยูม่ากนั้นเอง บางคนถึงกบัพดูวา่ แผน่ดินสวรรคก์็คือระบอบประชาธิปไตยนัน่เอง 
จดัใหมี้ระบอบการปกครองประชาธิปไตย โดยทุกคนก็มีสิทธิเลือกตั้งไดแ้ละใหเ้จา้พนกังานรับผดิชอบ
ต่อประชาชน ก็ถือวา่แผน่ดินสวรรคม์าตั้งอยูแ่ลว้ แต่มนัไม่ง่ายแบบนั้นเลย คนส่วนมากเช่ือวา่ระบอบ
ประชาธิปไตยมีความใกลเ้คียงกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีทรงมีต่อมนุษยย์ิง่กวา่ระบอบเผด็จการ 

บางคนก็กล่าววา่ แผน่ดินสวรรคคื์อระบอบสังคมนิยม คือใหป้ระชาชนทั้งชาติเป็นเจา้ของบ่อ
แร่, โรงงานอุตสาหกรรม, ธนาคาร, รถไฟ, บ่อน ้ามนัและอ่ืน ๆ แทนท่ีจะใหบุ้คคลเพียง 2-3 คน เป็น
เจา้ของเช่นปัจจุบนั แลว้แผน่ดินของพระเจา้ก็จะเกิดข้ึนเอง แต่มนัไม่ง่ายเช่นนั้นเลย คริสเตียนบางคน
เช่ือโดยจริงใจวา่ ลทัธิสังคมนิยมใกลก้บัน ้าพระทยัพระเจา้ยิง่กวา่ลทัธินายทุน แต่บางคนก็เช่ือในทาง
ตรงกนัขา้ม แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีแน่นอน คือไม่มีอะไรเป็นหลกัประกนัวา่ พวกนกัการเมืองท่ีเขา้ท างาน
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ในทางเศรษฐกิจดงักล่าว และพวกคนงานท่ีท างานทัว่ไปในลทัธิสังคมนิยมจะมีหวัใจดีกวา่เจา้ของและ
คนงานในลทัธินายทุน 

ไม่มีระบบท่ีดีอยา่งใด จะดีดว้ยตวัของมนัเองได ้ เพราะทุกระบบยงัตอ้งการใชค้นท างานดีอยู่
เสมอ และไม่มีระบบใดเป็นแผน่ดินของพระเจา้ได ้ ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งเดียวไม่ใช่แผน่ดินของพระ
เจา้ แมว้า่ทุกครอบครัวในอเมริการจะมีรถยนตส์องคนัและมีเน้ือไก่รับประทานทุกม้ือแผน่ดินสวรรคก์็
ยงัไม่เกิดข้ึน สาระส าคญัของแผน่ดินสวรรคอ์ยูท่ี่วา่มนุษยจ์ะตอ้งรับเอาการปกครองของพระบิดาเจา้
เหมือนเช่นเด็กเล็ก ๆ 

บางคนหวงัจะใหแ้ผน่ดินบงัเกิดข้ึนเหมือนเร่ืองละคร คือในพระเยซูเหาะมาในเมฆ โดยมีรังสี
ความยิง่ใหญ่ ความคิดเช่นน้ีมีอยูใ่นคริสตจกัรมาเป็นเวลานานแลว้ ตั้งแต่เร่ิมตน้กนัทีเดียว ในสมยัก่อน
พระเยซู พวกยดูาห์ท่ีตกอยูใ่ตก้ารกดข่ีของชาติอ่ืนมานาน ไดต้ั้งใจคอยพระผูช่้วยใหม้าขบัไล่พวกศตัรู
ใหห้นีไป และสร้างยคุใหม่ใหเ้กิดข้ึน ในตอนตั้งคริสตจกัรข้ึนใหม่ ๆ พวกคริสเตียนมท่ีถูกข่มเหงอยา่ง
รุนแรง ก็แหงนหนา้ดูบนทอ้งฟ้า เพื่อใหพ้ระเยซูเสด็จกลบัมาดว้ยความมีชยั แมแ้ต่ในสมยัของเรา ก็ยงัมี
บุคคลท่ีสัตยซ่ื์อบางหมู่ ตั้งใจใหพ้ระเยซูเสด็จมาคร้ังท่ีสอง เขาแจกจ่ายหนงัสือและส่งวทิยกุระจายเสียง
เร้าความสนใจ บรรดาคนหนุ่มเฒ่า สาวแก่ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ท่านจะไดรั้บแนวความคิดเช่นน้ีในพระคมัภีร์
ใหม่ แมว้า่หลายศตวรรษล่วงไป พระเยซูก็ยงัไม่เสด็จมาใหม้นุษยเ์ห็นอีกเลย คริสตจกัรส่วนใหญ่จึงให้
แนวความคิดใหม่ คือการท่ีพระวญิญาณของพระเยซูเสด็จเขา้มาในใจของบุคคลแต่ละคน และสังคม
มนุษยอ์ยา่งชา้ ๆ วธีิน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งแยบคายกวา่พระเยซูเองก็ไดต้รัสวา่ “เม่ือพวกฟาริสี
ทูลถามพระองคว์า่ แผน่ดินของพระเจา้มาถึงเม่ือไร พระองคต์รัสตอบเขาวา่”แผน่ดินของพระองคมิ์
ไดม้าโดยทางปรากฏแก่ตา และเขาจะไม่พดูวา่ “มาดูท่ีน่ี” หรือ “ไปดูท่ีโน่น” เพราะน่ีแน่ะแผน่ดินของ
พระเจา้อยูภ่ายในใจของท่านทั้งหลาย” (ลูกา 17:20-21) 

บางคนคิดวา่ แผน่ดินพระเจา้จะเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั จะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน กรรมวธีิของ
ววิฒันาการ เป็นเหมือนบนัไดข้ึนไปบนตึกชั้นสูง ซ่ึงเดินไปสู่ทางสูงข้ึนเสมอ ไม่มีอะไรจะหยดุย ั้งได ้
แนวความคิดแบบน้ี มกัจะแพร่หลายมากท่ีสุด ในเวลาสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองเช่นในสมยัก่อน
สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง หรือในระหวา่งสมยัรุ่งเรือง คือปี 1920-1930 แต่ในสมยัของเรา เตม็ไปดว้ย
ความทุกข ์และไม่แน่นอน ดูคลา้ยกบัวา่ ไม่อาจเป็นไปไดเ้ลย เพราะสมยัน้ีก าลงัจะเกิดการวุน่วาย เราไม่
มีความแน่ใจในตวัเอง เรารู้โดยทางประสบการณ์อนัขมข่ืนวา่ เราหมดความเช่ือในความหวงัของมนุษย์
และแผนการของพระเจา้เสียแลว้ 

ตรงกนัขา้ม ในสมยัทุกขย์าก เช่นเม่ือตอนก่อนระหวา่งและภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
แนวความคิดตรงกนัขา้ม กลบัแพร่หลายยิง่ข้ึน บางคนเลิกความหวงัท่ีวา่ แผน่ดินของพระเจา้จะเกิดข้ึน
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ในโลกน้ีหรือหวงัวา่จะเกิดข้ึนเร็วกวา่ปกติ แนวคิดเช่นน้ีเกิดจากการเทศนาและสั่งสอนในยโุรป เป็น
ทางท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยจ์ะท าได ้ แต่ในท่ีสุดก็ลม้เหลว โดยส้ินเชิง จากนั้นแนวความคิดน้ีก็แพร่หลายไปยงั
อเมริกา แต่ท่ีอเมริกาก็ท ากนัจนเลยเถิด ไม่เป็นการสมควรท่ีจะประมาณพระเจา้ต ่าเกินไป เราอาจประวงิ
พระประสงคข์องพระองคใ์ห้ชา้ลงไดด้ว้ยความผดิบาปของเราแต่เราไม่สามารถจะขดัขวางพระ
ประสงคข์องพระองคไ์ดโ้ดยเด็กขาด จินตกวีไดป้ระพนัธ์บทกลอนซ่ึงเรายงัจ าไดดี้ในวนัทุกขย์าก และ
ความหวงัในเร่ืองแผน่ดินไดอ้บัเฉาลง 

จงดีใจเถิดสหายเอ๋ย ความชัว่ร้ายอาจถ่วงเวลาของพระเจา้ไดบ้า้ง แต่พระองคไ์ม่ปราชยั แมแ้ก่ง
หินจะโผล่ข้ึนในล าธารท่ีสูง และอาจเปล่ียนกระแสทางเดินของแม่น ้าบา้งก็ตาม แต่ไม่มีหินใด ๆ หรือ
ภูเขาใหญ่ในโลก ท่ีจะกั้นแม่น ้าไว ้ มิใหไ้หลไปสู่ทะเลอนัเป็นท่ีหมายปลายทางได ้ ใครจะขดัขวางพระ
เจา้ไม่ได ้ น ้าพระทยัของพระเจา้แขง็แรงยิง่กวา่ความชัว่ร้าย โลกมนุษยพ์ร้อมทั้งความโสมนสัและ
โทมนสั จะตอ้งเดินไปตามความมุ่งหมายของเบ้ืองบน 

จงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อน 

วยัหนุ่มสาวเป็นเวลาท่ีจะตดัสินใจอยา่งส าคญั แต่หลกันั้นมีอยูว่า่อะไรจะตอ้งมาก่อน ท่านไม่
อาจใหทุ้กอยา่งเป็นท่ีหน่ึงในชีวติ เช่นเดียวกบัเราไม่อาจข้ึนรถยนตแ์ลว้ก็แล่นไปทุกทิศในเวลาเดียวกนั 
คงท าไดอ้ยา่งเดียว หรือไปในทิศทางเดียว จะท าอะไรก่อนดี? จะด าเนินชีวิตใหก้า้วหนา้ในโลกหรือ? 
หาเงินมาก ๆ หรือ? สนุกตลอดเวลาหรือ? หรือท าอะไรอ่ืน? 

ค าตอบของพระเยซูชดัเจนอยูแ่ลว้ “จงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อน แลว้พระองคจ์ะทรง
เพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้” (มทัธิว 6:33) เหมือนกบัพระองคต์รัสวา่ “จงเอาใจใส่ในแผน่ดินพระเจา้ 
ถวายตวัโดยไม่ตอ้งหวงอะไรไว ้ แลว้ส่ิงท่ีท่านเป็นตอ้งการจะตามมาเอง” แผน่ดินสวรรคเ์ป็นความคิด
หวงัท่ีดีท่ีสุด ท่ีเขา้มาอยูใ่นใจมนุษย ์ไม่มีอะไรดี, ใหญ่โต หรือมีคุณค่าต่อความจงรักภกัดีของเรา 

ถา้ท่านแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อน มนัจะแสดงออกมาในการเลือกอาชีพของท่าน มี
อาชีพบางอยา่งท่ีจะท าใหแ้ผน่ดินของพระเจา้ขยายใหญ่โตออกไป อยา่งชดัเจนและแน่นอน มีอาชีพ
บางอยา่งท่ีอยูก่ลาง ๆ ซ่ึงไม่ช่วยส่งเสริม และก็ไม่ขดัขวางต่อแผน่ดินบา้งหรือ? มีอาชีพท่ีขดัขวางต่อ
การตั้งอยูข่องแผน่ดินสวรรคบ์า้งไหม? มีอาชีพใดบา้งหรือไม่ ซ่ึงถา้ท าแลว้จะส่งเสริมหรือขดัขวาง? 

ถา้ท่านจะแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อน อาชีพเหล่าน้ีจะกระทบกระเทือนต่อความสัมพนัธ์
กบัคริสตจกัรหรือไม่? คริสตจกัรมีความส าคญัต่อแผน่ดินของพระเจา้อยา่งไร, ในบรรดาการงานท่ีท่าน
ท าอยูใ่นสังคมเพื่อสร้างแผน่ดิน คริสตจกัรอยูใ่นฐานะไหน? คริสตจกัรไดรั้บประโยชน์จากท่านมาก
นอ้ยเพียงไร? 
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ถา้ท่านแสวงหาแผน่ดินพระเจา้ก่อน จะเป็นผลดีต่อการเรียนของท่านหรือไม่? คนท่ีมิใคร่ได้
เตรียมตวั จะท างานใหบ้งัเกิดผลเพื่อเร่งวนัคืนท่ีมนุษยจ์ะไดด้ าเนินชีวติร่วมกนัฉนัทพ์ี่นอ้ง ภายใตพ้ระ
บิดาองค ์ เดียวกนัไดห้รือ? มีอะไรในความคิดน้ีอนัจะท าใหท้่านเรียกอยา่งตั้งใจและช่วยท าใหพ้อใจใน
การเรียนหรือ? 

ถา้ท่านจะแสวงหาแผน่ดินพระเจา้ก่อน มนัจะมีผลต่อการใชเ้วลาวา่งของท่านหรือไม่? ท่านจะ
ระบุกิจกรรมในเวลาวา่งท่ีเป็นการสอดคลอ้งกบัแผน่ดินสวรรคไ์ดห้รือไม่? ท่านจะระบุกิจกรรมท่ีไม่
เหมาะสมกบัแผน่ดินสวรรคบ์า้งไดไ้หม? 

ถา้ท่านจะแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อน จะท าใหท้่านเปล่ียนท่าทีต่อคนชาติอ่ืน ๆ ไหม? ถา้
แผน่ดินพระเจา้เกิดข้ึนจริงแลว้ บุคคลเช้ือชาติต่าง ๆ จะมีความรู้สึกต่อกนัอยา่งไร? สังคมของท่านเขา้
ไปใกลชิ้ดต่อความสัมพนัธ์ดงักล่าวเพียงไร? ตวัท่านเองเขา้ไปใกลชิ้ดเพียงไร? 

ถา้ท่านจะแสวงหาแผน่ดินพระเจา้ก่อน จะเป็นการก าหนดการใชเ้งินของท่านหรือไม่? ตาม
ทศันะแผน่ดินของพระเจา้แลว้เงินมีไวเ้พื่อประโยชน์อะไร? เป็นเงินของใคร? 

ถา้ท่านจะแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อน การน้ีจะกระทบกระเทือนต่อการอธิษฐาน
ประจ าวนัของท่านหรือไม่? ทุกเวลาเชา้ท่านคิดบา้งหรือเปล่าวา่วนัน้ีท่านจะท าการอะไรเพื่อขยาย
แผน่ดินพระเจา้ และทุกคืนถามตวัเองหรือเปล่าวา่ วนัน้ีตวัท่านเองไดเ้จริญข้ึนในความเหมาะสมท่ีจะอยู่
ในแผน่ดินพระเจา้หรือเปล่า? 
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บทที ่8 

เหตุอนัตรายมากหลาย ยอ่มเกิดแก่ผูส้ัตยธ์รรม แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาใหพ้น้จากเหตุทั้ง
ปวงเหล่านั้น 

                                                                                                             สดุดี 34:19 

ท าไมคนชอบธรรมจึงต้องรับทุกข์ 

หลายปีมาแลว้ ไดมี้การลงบญัชีรายช่ือปัญหาท่ีอยากอภิปรายกนัใหแ้ก่อนุชนกลุ่มหน่ึงพิจารณา 
ปรากฏวา่ ปัญหาเร่ืองวา่ท าไปคนดีจึงตอ้งรับทุกขท์รมาน? ไดรั้บการสนใจมากท่ีสุด 

ตามปกติเราไม่สนใจกบัการรับทุกขข์องคนชัว่ เพราะเราถือเสียวา่ เป็นเร่ืองท่ีเขาหาทุกขม์าใส่
ตวัเอง และเป็นการสมควรแลว้ท่ีจะเป็นเช่นนั้น แต่การรับทุกขข์องคนดีน้ีซิ ท่ีใหเ้หตุผลยาก เราไม่ใคร่
สนใจกบัคนท่ีอยากเน่ืองจากเกียจคร้านไม่ท างาน แต่บุตรของคนเหล่านั้นไม่ได่ท าผดิอะไร ก็พลอย
ไดรั้บเคราะห์ไปดว้ย เราไม่แยแสเม่ือไดอ่้านข่าวเร่ืองคนขบัรถเมาเหลา้แลว้เกิดอุปัทวเหตุ แต่คนในรถ
อีกคนัหน่ึงเล่า จะวา่อยา่งไร? เราจะท าเป็นไม่ห่วงใยไม่ได?้ 

บางทีเราควรจะห่วงใยคนเกียจคร้านและคนเมาสุรามากยิง่ข้ึน วา่ท าไมเขาจึงกลายเป็นคนชนิด
นั้นไป ถา้ช่วยกนัปรับปรุงชีวติของสังคมใหย้ติุธรรมข้ึนกวา่น้ีสักเล็กนอ้ย คือให้มีเคร่ืองกระตุน้ใจ, 
ดึงดูดใจ คนเกียจคร้านเม่ือเขายงัหนุ่มแน่น และใหค้นเมาสุรามีความสุขมากข้ึนกวา่เดิมบางทีเขาจะไม่
เป็นคนเกียจคร้านและเป็นคนข้ีเมาก็ได ้

อยา่งไรก็ตาม ความห่วงใยท่ีส าคญัของเราอยูท่ี่เคราะห์ร้ายของคนชอบธรรม เราจะหาเหตุผล
อะไรมาแสดง? เราจะปรับปรุงเหตุการณ์น้ีใหเ้ขา้กบัความกรุณาของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? ท าไมพระเจา้ผู ้
มีความกรุณาจึงยอมใหส่ิ้งน้ีเกิดข้ึนได?้ 

ไม่มีค  าตอบเก่ียวกบัปัญหาเหล่าน้ี จะถูกใจทั้งหมด ไมมี่ค าตอบใดท่ีจะเป็นการเพียงพอ เรา
จะตอ้งตรวจดูค าตอบหลาย ๆ อยา่งเม่ือเราส ารวจทั้งหมดแลว้ เราจะตอ้งรับวา่ เราไม่อาจรู้ค าตอบ
ทั้งหมดส่วนท่ีเหลืออยูน่ั้นเราตอ้งวางใจในพระเจา้ 

มีบางคนทีเ่ป็นคนบาป 

ความทุกขร้์อนของโลกเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีวา่ บางคนไดท้ าบาป และบุคคลท่ีไดรั้บทุกขไ์ม่ใช่
เป็นบุคคลท่ีท าบาปเสมอไป 
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ภายพยนตท่ี์ไดแ้สดงใหม้หาชนชมเม่ือไม่นานมาน้ี ตอ้งการจะใหรู้้สึกถึงความทุกขย์ากของคน
หลายลา้น โดยสอดแทรกภาพเด็กจีนนัง่ท่ีพื้นดิน อา้ปากกวา้งร้องไห้ดว้ยความกลวัและความหิว และได้
บนัทึกเสียงร้องไหข้องเด็กนั้นดว้ย เม่ือท่านไดย้นิและไดเ้ห็นภาพเช่นน้ี ท่านอาจหวัเราะ เห็นขนัก็ได ้
ต่อไปเม่ือเห็นคร้ังท่ีสองและสาม ท่านจะไม่หวัเราะและจะท าใหเ้กิดความคิด ท าไมเด็กเล็ก ๆ ท่ีไม่มี
ความผดิเช่นน้ีจะตอ้งอดตาย? ถา้พวกผูใ้หญ่ตอ้งการจะรบกนั ก็ปล่อยใหเ้ขารบกนัไปใหพ้อใจสิ บางที
เขารบกนัดว้ยความเตม็ใจ แต่เด็กผูน้ี้มิไดก่้อความทุกขย์ากใหเ้กิดข้ึนเองเลย ท าไมพระเจา้จึงทรงปล่อย
ใหเ้กิดข้ึนเช่นน้ีเล่า? 

พระเจา้ไม่ทรงปรารถนาใหเ้หตุเช่นน้ีเกิดข้ึน และไม่ไดท้รงท าใหเ้กิดข้ึน ตรงกนัขา้มพระองค์
ทรงบนัดาลใหมี้พื้นดินท่ีดีอยา่งเพียงพอ และไดท้รงใหมี้แสงแดด และฝนตก เพื่อผลิตอาหารส าหรับ
เด็กคนน้ีและคนอ่ืน ๆ และพระองคไ์ดท้รงจดัการใหเ้ขาเกิดมาในความอารักขาของครอบครัวซ่ึงมีบิดา
มารดา ตามปกติจะเอาใจใส่ใหเ้ขามีอาหารการกินอยา่งเพียงพอ แต่พระเจา้ทรงสร้างใหเ้ราทุกคนมี
เสรีภาพท่ีจะเลือกท าดีหรือท าชัว่ก็ได ้ ในปี 1940 ดูเหมือนวา่มนุษยไ์ดท้  างานเกินเวลาเพื่อเลือกเอาความ
ชัว่ร้าย แสนยานุภาพของประเทศญ่ีปุ่น ไดรุ้กรานบา้นเกิดเมืองนอนของเด็กคนน้ี ท าใหไ้ม่มีโอกาสปลูก
พืชท่ีเป็นอาหาร พืชท่ีปลูกข้ึนแลว้ก็ถูกท าลายหรือถูกขโมยไป ครอบครัวตอ้งแตกสลาย บุคคลตอ้งพลดั
พรากจากกนั คนจ านวนมากถูกฆ่าตาย ต่อมาไดเ้กิดสงครามกลางเมืองข้ึนอีก กองทพัคอมมิวนิสต ์ ได้
ยกไปตีภาคใต ้ ส่วนขา้ราชการจีนก็ขายเสบียงอาหารท่ีควรจะส่งไปท าการบรรเทาทุกข ์ เพื่อหาเงินเขา้
กระเป๋าตนเอง ชาวอเมริกนัไดบ้ริจาคอยา่งมากมายเพื่อท าการบรรเทาทุกข ์ แต่ไม่มากพอถึงกบัตนเอง
เดือดร้อน หรือช่วยเล้ียงคนอดอยากทั้งหมดได ้ เพราะฉะนั้นจึงยงัตอ้งมีเด็กนัง่อยูก่บัดิน ดว้ยความ
เจบ็ปวดและความกลวัท าไมจึงเป็นเช่นน้ี? ก็เพราะวา่ เรายงัไม่เป็นคนดีพอท่ีจะปรองดองกนัหรือเอาใจ
ใส่ซ่ึงกนัและกนั? 

เพราะฉะนั้น ค าตอบประการแรก ต่อปัญหาท่ีวา่ ท าไมคนชอบธรรมและคนบริสุทธ์ิจึงตอ้งรับ
ทุกข ์ จึงเป็นค าพดูโบราณประกอบดว้ย 3 ตวัอกัษร คือ “บาป” และเน่ืองจากวา่มนุษยท์ั้งหลายมี
ความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด ผลร้ายของความบาปของบุคคลใดจึงไม่ตกอยูก่บัเขาแต่ผูเ้ดียว ผลร้าย
นั้นติดต่อไปยงัคนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผูบ้ริสุทธ์ิดว้ย 

มีบางคนเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญา 

หนงัสือนวนิยายสมยัใหม่เล่มหน่ึง ไดใ้ชเ้หตุการณ์สมยัเกิดการปฏิวติัในอเมริกา (1776) เป็น
เคา้โครงเร่ือง ตวัละครในเร่ืองมีชายหนุ่มสามคน ต่อมาไดเ้ป็นนายแพทยท์ั้งสามไม่เคยศึกษาใน
โรงเรียนแพทยม์าก่อนเลย แต่เคยเป็นลูกมือของแพทยแ์ผนโบราณ เขาไดเ้ขียนป้ายโฆษณาไวท่ี้ท่ีท างาน 
ความรู้ทางการแพทยใ์นสมยันั้น เม่ือเทียบกบัปัจจุบนั รู้สึกวา่ลา้สมยัมาก เช่นไม่มีการใชย้าสลบเลย ถา้
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จะตอ้งมีการผา่ตดัคนไขก้็ตอ้งทนความเจบ็ปวดและความสะดุง้ตกใจเอาเท่าท่ีจะท าได ้ มีเร่ืองท่ีน่า
สงสารเร่ืองหน่ึงเกิดข้ึนกบัเด็กหญิงเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นบุตรีของกปัตนัผูห้น่ึงวนัหน่ึงขณะท่ีเด็กก าลงัเล่นอยู่
นั้น บงัเอิญตกบนัไดลงมา แขนหกั กระดูกแทงออกมานอกเน้ือ การรักษาในสมยันั้นมีอยูว่ธีิเดียว คือ 
ตดัแขนออกทิ้ง เขาจึงไปตามนายแพทยห์นุ่มมาคนหน่ึงซ่ึงเป็นผูท่ี้ปรับปรุงการรักษาของเขาใหดี้ข้ึนอยู่
เสมอ ฉะนั้นก็มีหวงัท่ีจะรักษาใหห้ายไดโ้ดยไม่ตอ้งตดัแขน เขาท างานเกือบจะส าเร็จอยูแ่ลว้ แต่เผอิญ
ป่วยหนกั จึงไม่อาจมาท าการรักษาเด็กหญิงคนนั้นเป็นเวลาหลายวนั ระหวา่งน้ี ทางฝ่ายเด็กหญิงก็ไดไ้ป
ตามหมอแผนโบราณมาท าการรักษา และหมอไดท้ าการตดัแขนออกทนัที ดงันั้นเด็กคนน้ีจึงกลายเป็น
คนแขนดว้นไปตลอดชีวติท าไมเล่า? เป็นเพราะคนไม่ดีพอหรือ? เปล่า เป็นเพราะคนไม่ฉลาดพอนัน่เอง 

ความทุกขย์ากของมนุษยเ์กิดจากเหตุน้ีเป็นส่วนใหญ่ ถา้เรารู้เคล็ดลบัของชีวิตมากข้ึน เราก็อาจ
หลีกความทุกขท์รมานหรือบรรเทาลงไดม้าก แต่ความรู้ของเรายงัไม่บริบูรณ์ ความทุกขจึ์งยงัคงมีต่อไป 
ในสมยัก่อน คนกลวัโตฝีดาษกนัมาก หลายคนมีหนา้ตาเสียโฉม และบางคนตอ้งเสียชีวติ แต่ในปัจจุบนั 
เม่ือเด็กทุกคนปลูกฝีเสียแลว้ โรคฝีดาษก็หมดไป ความทุกขเ์กิดจากฝีดาษก็นอ้ยลง ทั้งน้ีเพราะเรามี
ความรู้เพิ่มข้ึน เม่ือไม่นานมาน้ี คนต่างก็กลวัโรคปอดบวม แต่ในปัจจุบนั ยาเพนนิซีลิน ไดก้ าจดัโรค
ปอดบวมไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์

ความโง่เขลามิใช่จะก่อให้เกิดความทุกขฝ่์ายร่างกายเท่านั้น จิตแพทยเ์รืองนามผูห้น่ึงในระหวา่ง
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ไดพ้บวา่เด็กชายหลายคนเป็นคนท่ีตกใจกลวับ่อย ๆ และมีอารมณ์ร้าย เขาจึงได้
เขียนบทความต าหนิมารดาของเด็กชายเหล่าน้ีอยา่งรุนแรง เขาถือวา่มารดาเป็นผูท้  าใหเ้ด็กมีนิสัยขลาด
กลวั คือมารดาไดพ้ะเนา้พะนอเด็กเกินไป ถนอมเด็กไป บงัคบัเด็กใหอ้ยูใ่ตอ้  านาจของตนมากเกินไป  
คร้ันเกิดมีสงครามข้ึนตอ้งเขา้ไปฝึกในค่ายทหาร เด็กเหล่านั้นไม่สามารถทนต่อความยากล าบากได ้ จึง
ตกใจกลวัตลอดเวลา จิตแพทยผ์ูน้ี้จึงถือวา่มารดาเป็นผูท้  าใหเ้ด็กมีนิสัยขลาดกลวั น้ีคือความทุกขอี์ก
ประการหน่ึง ท่ีเกิดจากความโง่เขลามารดาเหล่าน้ีมิใช่เป็นคนบาปแมจ้ะถนอมเด็กจนเกินไปก็ตาม แต่
เกิดจากความเบาปัญญา เขาไม่รู้จกัจิตวทิยาเพียงพอท่ีจะท าใหเ้ด็กเป็นคนดีผลร้ายจึงเกิดข้ึนกบับุตรและ
บิดามารดา 

ความทุกขเ์หล่าน้ีมิไดม้าจากพระเจา้ พระองคไ์ดทิ้้งร่องรอยไวร้อบตวัเราเพื่อช่วยเหลือเราให้
พบเคล็ดลบัของชีวติ แต่การท่ีเราจะคน้พบตอ้งกินเวลาอยูบ่า้ง ระหวา่งน้ีเอง มนุษยจึ์งตอ้งรับทุกข ์

กฎทีด่ีบางทกีม็ีอันตราย 

ค าอธิบายท่ีเรากล่าวมาขา้งตน้น้ี ไม่อาจป้องกนัความทุกขท่ี์จะเกิดข้ึนได ้ ตวัอยา่งสมมุติวา่ ช่าง
ก่อตึกท างานก่ออิฐอยูบ่นก าแพงสูง 15 ฟุต ส่วนลูกมือของเขาก าลงักม้ลงหยบิอิฐเพื่อจะขนข้ึนบนัไดไป
ส่งใหข้า้งบน ในขณะท่ีช่างก่ออิฐก าลงัจะเอาอิฐวาง เกิดมีลมแรงพดัมา ท าใหเ้ขาเซไป มือท่ีถืออิฐ



 63 

กระทบกบัก าแพงเขา้ อิฐหลุดจากมือตกลงไปโดนศีรษะของลูกมืออยา่งแรงถึงกบัตายคาท่ี อะไรเป็น
เหตุท าใหลู้กมือตาย และน าความทุกขแ์ละความเสียใจมาสู่ครอบครัวของเขา? จะโทษวา่เป็นความบาป
ไม่ได ้คนก่อตึกมิไดท้  าการชัว่ร้ายแต่อยา่งใดเลย เขาไม่เจตนาจะท าร้ายลูกมือหรือคนอ่ืนใด และลูกมือก็
มิไดท้  าผดิอยา่งใด มองหาเจตนาร้ายไม่พบในกรณีเช่นน้ี และก็มิใช่ความโง่เขลาท่ีก่อใหเ้กิดทุกขก์าร
ตายของลูกมือและความทุกขข์องครอบครัวเกิดจากกฎความดึงดูดของโลก และลมร้ายท่ีเกิดข้ึนนอก
ก าหนดเวลา  ตามปกติกฎความดึงดูดของโลกเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ มนัมีอยูเ่พื่อความสุขของบุตรพระ
เจา้ ถา้ไม่มีความดึงดูดเช่นน้ี เราจะปลูกบา้นไม่ไดเ้ลย เพราะบา้นจะลอยไปอยูใ่นอวกาศ เราจะยนื
สนทนากนัไม่ไดน้าน จะไม่มีความมัน่คงในชีวติของเราแต่ตามตวัอยา่งในเร่ืองน้ี กฎอนัมีประโยชน์ท า
ใหก้อ้นอิฐตกลงมาและท าใหค้นงานตาย 

ความทุกขเ์ช่นน้ีเราจะไปโทษพระเจา้ไมได ้ เป็นการยากท่ีจะหาหลกัประกนัต่อกฎท่ีเป็น
ประโยชน์และบงัคบัใหม้นัท าการตรงกนัขา้มไดไ้ฟมีไวส้ าหรับท าใหเ้ราอบอุ่น, หุงตม้อาหาร แต่ก็อาจ
เผาเราใหต้ายไดฝ้นท าใหพ้ื้นดินชุ่มช้ืน และช่วยใหพ้ืชผลงอกงาม แต่อาจท าใหเ้กิดน ้าท่วมและท าใหค้น
จมน ้าตายได ้ ดวงอาทิตยท์  าใหชี้วติของเราด ารงอยูไ่ด ้ แต่มนัก็อาจท าใหผ้วิหนงัของเราเกรียมและเป็น
ลมแดดได ้ บางทีเกิดจากความประมาทและเลินเล่อของเราเอง แต่บางกรณีก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราอาจ
สรุปไดว้า่ กฎธรรมชาติท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยเ์รา 99 คร้ังในหน่ึงร้อย ก็อาจท าอนัตรายแก่บาง
คนได ้หน่ึงในร้อยเหมือนกนั 

หญิงหมา้ยคนหน่ึงเป็นสมาชิกท่ีเคร่งครัดของคริสตจกัร เธอมีบุตรชายคนเดียวเป็นช่างไฟฟ้า 
วนัหน่ึงไปกระทบสายไฟแรงสูงเขา้ ถึงแก่ความตายทนัที เธอเสียใจมาก และแปลกใจวา่ท าไมพระเจา้
จึงทรงบนัดาลใหเ้หตุน้ีเกิดข้ึนแก่เธอ เธอไดพ้ากเพียรพยายามมานานเพื่อเป็นคริสเตียนท่ีดีมิใช่หรือ? 
เรารู้สึกเห็นใจเธออยา่งมากท่ีตอ้งเสียใจและมีความฉงนสนเท่ห์ยิง่นกั แต่พระเจา้มิไดก่้อเหตุร้ายน้ีให้
เธอเลย พระเจา้ไดป้ระทานก าลงัไฟฟ้าไวใ้นโลกพิภพน้ี และทรงวางกฎเกณฑไ์วใ้หม้นัท างาน โดยปกติ
แลว้ ไฟฟ้าเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีท่ีสุดของพวกเราอยา่งหน่ึงเราไดรั้บประโยชน์จากมนัมากหลาย แต่ผูใ้ดไปถูก
ไฟฟ้าแรงสูงเขา้ จะตอ้งถูกไฟฟ้ากระตุกตาย ไม่วา่จะเป็นคนดีหรือคนชัว่ มารดาผูน้ี้หวงัท่ีจะใหพ้ระเจา้
หา้มปรามเหตุการณ์เช่นน้ีก็ไม่ถูก เธอควรเช่ือวา่พระเจา้ทรงเสียใจกบัเธอในความทุกข ์และบุตรของเธอ
อยูใ่นความอารักขาของพระองคแ์ลว้ 

การทดลองท าให้เราเข้มแข็ง 

เราจะตอ้งกลบัไปพิจารณาปัญหาท่ีวา่ จะสร้างโลกข้ึนโดยไม่ตอ้งมีอนัตรายและความล าบาก
ไม่ไดห้รือ? เราอาจคิดไปถึงโลกดงักล่าวและคิดวา่คงน่าอยูม่าก เช่นไม่ตอ้งมีเช้ือโรคและพิษร้าย และ
ก าจดัโรค คอตีบ ปอดบวม ไทฟอยด ์วณัโรค และโรคอ่ืน ๆ ใหห้มดไปชัว่พริบตา และก าจดัตวัร าคาญ 
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เช่น แมลงวนั ยงุ และงูต่าง ๆ ใหห้มดไปโดยเร็ว เราคงสบายมากเม่ือไม่มีส่ิงเหล่าน้ี ชีวติจะปลอดภยั
และเป็นสุขมากข้ึน ถา้แผน่ดินไหว พายรุ้าย ลมสลาตนั และฟ้าผา่หมดไปอีกดว้ยและถา้เราสามารถ
ก าจดัวชัชพืชต่าง ๆ ให้หมดไปจากโลกน้ี ชาวนาและชาวสวนก็จะสบายข้ึน เม่ือเราไดส้บายมาจนถึงแค่
น้ีแลว้ ก็ควรใหส้บายอยา่งเตม็ท่ีต่อไป เช่นก าจดัความหนาวร้อนอยา่งรุนแรงให้หมดไป เพราะมนัท า
ความร าคาญแก่เรามาก เช่นตอ้งเสียเงินและเสียแรงมา เพื่อท าความอบอุ่นในฤดูหนาว และท าใหเ้ยน็ใน
ฤดูร้อน ถา้อากาศมีเพียง 70 อาศาฟาเรนไฮทต์ลอดปีก็จะดี โรคภยัไขเ้จบ็ทุกชนิดใหห้มดไป จะไดท้  าให้
เป็นสุข ก าจดัความบาปใหห้มดไป ความร าคาญต่าง ๆ ใหห้มดไปก็เห็นจะหมดทุกข ์ เม่ือมีหลกัประกนั
วา่จะไม่มีอนัตราย ไม่มีความล าบากมีแต่ความดีทุกอยา่งส าหรับมนุษยทุ์กคน ชีวติก็จะน่าอยูม่ากข้ึน เรา
จงัอยากถามวา่ ท าไมพระเจา้จึงไม่คิดถึงเร่ืองเช่นน้ีหนอ? 

พระเจา้อาจคิด และอาจคิดในทางตรงกนัขา้มก็ได ้ เพราะพระองคท์รงรักใคร่เรา โครงการแบบ
น้ีมีขอ้บกพร่องอยูอ่ยา่งหน่ึง เพราะจะท าใหม้นุษยก์ลายเป็นตวัแมงกะพรุน เพราะจะท าใหไ้ม่มีชายจริง
หญิงแทบุ้ตรชายและบุตรหญิงของพระเจา้ คือบุคคลท่ีมีกระดูกสันหลงั มิใช่แต่ร่างกายเท่านั้น แต่มี
ความเขม้แขง็ฝ่ายจิตวิญญาณดว้ย จริงอยูม่นุษยจ์ะกลายเป็นสัตวท่ี์มีความสุข, ความสบายบริบูรณ์
หรือไม่ ก็เป็นเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีเดินเคร่ืองเรียบทุกส่วน แต่มิใช่เป็นผูท่ี้มีบุคคลิกลกัษณะและอุปนิสัย
เขม้แขง็ 

ในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทหารหนุ่มคนหน่ึงเสียมือทั้งสองขา้ง เพราะลูกระเบิด เขา
ด าเนินชีวติดว้ยมือเทียมอยา่งกลา้หาญและเขาไดเ้ป็นพระเอกในการแสดงภาพยนตชี์วติของทหารผา่น
ศึก และไดเ้ดินทางไปทัว่ประเทศอเมริกา เพื่อแสดงปาฐกถาเร้าใจเพื่อนร่วมชาติดว้ยจิตใจท่ีเขม้แขง็ เขา
ไดซ้ื้อจิตใจท่ีเขม้แขง็น้ีดว้ยราคาอนัแพง-ราคาท่ีสูงมากจริง ๆ แต่เขามีส่ิงท่ีจะด ารงอยูไ่ดช้ัว่ฟ้าดินสลาย
และเป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะมีข้ึนไดใ้นโลกท่ีเราไดพ้ิจารณามาแลว้เลย 

ไม่วา่ประชาชนจะเห็นดว้ยหรือไม่กบันโยบายของประธานาธิบดีรูสแวลทผ์ูล่้วงลบัไปแลว้ก็
ตาม แต่ทุกคนชมเชยในความกลา้หาญเด็ดเด่ียวของท่านผูน้ี้ เพราะท่านไดเ้ป็นโรคโปลิโอจนไม่
สามารถเดินไปไหนมาไหนได ้ แต่อยา่งไรก็ดี ดว้ยความมีใจกลา้หาญและอดทน ท่านก็ไดรั้บเลือกเป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในโลกท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ อาจจะไม่มีโรคโปลิโอและก็อาจไม่มีวรีะบุรุษดว้ย
เหมือนกนั 

ฉะนั้นเราจึงพบแนวความคิดอนัประเสริฐขอ้หน่ึงท่ีวา่ การท่ีพระเจา้ใหเ้รามาเกิดในโลกท่ีเตม็
ไปดว้ยความล าบากและอนัตราย มิใช่วา่พระองคจ์ะเกลียดชงัเรา หรือเพราะวา่พระเจา้ไม่สามารถแกไ้ข
ได ้ แต่เป็นเพราะพระองคท์รงรักเรา (บิดามารดาท่ีดีซ่ึงรักบุตรอยา่งจริงจงั จะไม่ถนอมบุตรใหพ้น้จาก
การทดลองและความล าบาก เพราะรู้วา่การล าบากและการทดลองเป็นประโยชน์แก่บุตร) วธีิน้ีท าให้เรา
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มีนิสัยเจริญข้ึน วธีิน้ีท าใหพ้ระเจา้มีบุตรชายและหญิงท่ีแทจ้ริง ดงันั้นพระเจา้จึงทรงยอมเส่ียงสร้างโลก
ข้ึนใหมี้ทั้งความทุกขแ์ละความเจริญในบุคคลิกภาพ การรับทุกขท์รมานเป็นการสร้างบุคคลิกลกัษณะ 
พระเจา้ทรงยอมเสียสละในการน้ีดว้ยเน่ืองจากทรงเป็นพระบิดา พระองคจึ์งตอ้งทนทุกขใ์จพร้อมกบัเรา
ตลอดไป 

บางคนรับทุกข์แทนคนอื่น  

ยงัมีขอ้คิดอีกประการหน่ึง อนัเป็นหลกัน าเราใหเ้ขา้ไปใกลห้ัวใจของชีวติคริสเตียน การรับ
ทุกขค์นดี เป็นการก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเราเรียกวา่ “การรับทุกขแ์ทนกนั” 

มีตวัอยา่งอยูม่ากมาย เพราะในชีวติเรามีความทุกขแ์บบน้ีมาก เช่นบิดามารดารู้สึกเป็นห่วงบุตร
ธิดาท่ีมีนิสัยด้ือร้ันของตน การท่ีรู้วา่บิดามารดาเป็นห่วง อาจท าใหบุ้ตรธิดาเลิกหวัด้ือก็ได ้ ภายหลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีความทุกขท์รมานเหลือท่ีจะพรรณนา ต่อมาความทุกขท์รมานมีมากจน
ประชาชนทนอยูต่่อไปไม่ได ้ แลว้บรรดานกัการทูตและรัฐบุรุษก็ประนามสงคราม เด็กจีนคนท่ีกล่าว
ขา้งตน้ และคนท่ีรับทุกขอี์กหลายร้อยลา้นคน อาจช่วยคนรุ่นต่อ ๆ ไป ไม่ใหป้ระสบกบัสงครามอีกก็ได ้
ในสมยัเม่ือพวกมองโกเลีย มีอ านาจเหนือทวปีเอเชีย เขามกัเชือดเน้ือสัตวจ์ากสัตวท่ี์ยงัเป็น ๆ มา
รับประทานอยา่งเอร็ดอร่อย คร้ันนาน ๆ มา เสียงร้องของสัตวท่ี์รับทุกขด์งัคร ่ าครวญมาก พอท่ีสามารถ
ท าใหส้มาคมสงเคราะห์สัตวจ์ดัการด าเนินคดีทางกฎหมายต่อบุคคลท่ีท าใหส้ัตวต์อ้งรับบาดเจบ็ปัจจุบนั
มนุษยแ์ละสัตวค์่อยสบายข้ึน เพราะสัตวใ์นสมยัก่อนรับทุกขแ์ทนมาพอแลว้ ท่านมหาตมะคนัฑี ยอม
ทนทุกขท์รมานมากมายเพื่อช่วยใหป้ระเทศของตนไดรั้บเอกราชอยา่งสมบูรณ์ และศาสนาคริสเตียนก็
ถือวา่ พระเยซูรับทุกขบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่บาปของมนุษย ์(จะไดพ้ิจารณาอยา่งลึกซ้ึงในบทต่อไป) 

ฉะนั้น การรับทุกขจึ์งเป็นแผนการของพระเจา้ท่ีวางไวส้ าหรับพวกเรา มีคุณค่ามาก มิใช่ต่อผูรั้บ
ทุกขเ์ท่านั้น แต่ต่อผูอ่ื้นอีกดว้ย ดว้ยการทนทุกขน้ี์เอง มนุษยเ์ราจึงไดถู้กยกสูงข้ึน หรือไดรั้บการช่วยจาก
การด าเนินชีวติในระดบัท่ีต ่าข้ึนสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ไป น้ีแหละเป็นเหตุผลของคนท่ีชอบธรรมตอ้ง
รับทุกขท์รมาน และเป็นความจริงท่ีเราจะตอ้งรับทุกขพ์ระเยซูตอ้งรับทุกขแ์ละพระเจา้ก็ทรงรับทุกขด์ว้ย 
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ข้อสรุป 

ท่ีกล่าวมาแลว้น้ี เป็นค าตอบบางประการของปัญหาท่ีวา่ ท าไมผูช้อบธรรมจึงตอ้งรับทุกข?์ เรา
ยงัรู้ไม่หมด ในประการสุดทา้ย เราก็ไดแ้ต่เช่ือวา่ พระเจา้ทรงพระกรุณา และวนัหน่ึงในอนาคตพระองค์
จะอธิบายส่ิงท่ีเรายงัไม่เขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ต่อไป คร้ังหน่ึงท่านศาสนาจารยห์นุ่มผูห้น่ึงไดรั้บเชิญใหไ้ป
เทศนาในงานฝังศพของสตรีผูห้น่ึง ซ่ึงตายในขณะท่ีอายุยงันอ้ย ทิ้งสามีและบุตรสามคนไวเ้บ้ืองหลงั 
หวัขอ้เทศนานั้นไดเ้ลือกมาจากหนงัสือ สุภาษิต 3:5 “จงวางใจในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยสุดใจ อยา่พึ่งใน
ความเขา้ใจของตนเอง” เป็นหวัขอ้ท่ีเหมาะสมดีมากฉะนั้น เม่ือมีทุกขร้์อนเกิดข้ึน จงใชสุ้ภาษิตบทน้ี
เตือนใจ 

เรามัน่ใจอยูป่ระการหน่ึงวา่ พระเจา้มิไดท้รงแกลง้ใหเ้รารับทุกขท์รมาน หรือเจบ็ป่วยโดยไม่มี
เหตุผล พระเจา้ท่ีเรารู้จกัโดยทางพระเยซูจะไม่ทรงท าเช่นนั้นเป็นอนัขาด แมใ้นสมยัก่อนพระเยซูมา
บงัเกิด มนุษยก์็มีความเช่ือมาก และไม่คิดวา่พระเจา้จะทรงกระท าดงักล่าว “เพราะพระองคจ์ะไดก้ระท า
ใหใ้ครเกิดทุกขห์รือให้วงศว์านแห่งมนุษยมี์โศกดว้ยชอบพระทยัก็หามิได”้ (เพลงคร ่ าครวญ 3:33) 
ตรงกนัขา้ม พระองคท์รงมีส่วนในความทุกขร่์วมกบัเราตลอดไป 

อาจเป็นวา่ในเวลาอีกหน่ึงร้อยหรือพนัปี นบัแต่น้ีไป เราจะเขา้ใจความทุกขย์ากในมนุษยโ์ลกน้ี
ดียิง่ข้ึนกวา่ปัจจุบนัเพียงเล็กนอ้ยก็ได ้ มีเพลงนมสัการโบราณบทหน่ึง กล่าววา่ “วนัหน่ึงพวกขา้พเจา้จะ
เขา้ใจ” อาจจะเขา้ใจได ้ เม่ือเราพิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีล่วงแลว้มานาน ๆ เราจะเห็นวา่ทุกส่ิงช่าง
สอดคลอ้งตอ้งกนัจริง ๆ และความทุกขท์รมานท่ีร้ายแรงท่ีสุด กลบักลายเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เม่ือเราพิจารณาถอยหลงัไปสัก 2-3 ร้อยปี พิจารณาเขา้ไปใหใ้กลชิ้ดกบัแก่นสารของพระประสงคข์อง
พระเจา้ เราจะเห็นวา่แมใ้นการทนทุกขท์รมานของพวกเราพระประสงคเ์หล่าน้ีก็แสดงออกมาในทางท่ี
ช่วยส่งเสริมพวกเรา 

ใหเ้ราพิจารณาต่อไป มนุษยเ์ขา้ใจวา่ ในชีวติหนา้ความอยุติธรรมและความล าเอียงของชีวติน้ีจะ
ไดรั้บการแกไ้ขให้ดีข้ึน คนดีท่ีไดรั้บทุกขใ์นชีวติน้ี อาจไดรั้บความโสมนสันิรันดร์ในชีวติหนา้ และคน
ชัว่ท่ีมีชีวติส าราญในโลกน้ี จะพบความชัว่ร้ายในโลกหนา้ ทศันะดงักล่าวอาจมีความจริงอยูม่าก 
อยา่งไรก็ดีถา้เราเช่ือในชีวติอมตะ จะเห็นวา่ชีวติในโลกน้ีเป็นเพียงส่วนนอ้ยของชีวตินิรันดร์ ชีวตินิ
รันดร์มีความส าคญัมากชีวิตเบ้ืองตน้น้ียงัไม่เท่าไร เร่ืองตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนมีวา่ เด็กนกัเรียนชายและหญิง 
ตั้งใจจะไปเท่ียวใหส้นุกในเวลาปิดภาคฤดูร้อน แต่เผอิญเป็นไขห้นกั หลงัจากท่ีโรงเรียนปิดได ้ 2-3 วนั
ตอ้งนอนอยูก่บับา้น ท าใหเ้ขาเสียใจมาก และบ่นวา่ตนน้ีเป็นผูท่ี้มีเคราะห์ร้ายตลอดมาในชีวติ คร้ัน
ต่อมาอาการไขค้่อยทุเลาลงจนหายเป็นปกติดี สามารถไปเท่ียวสนุกสนานไดต้ามท่ีเขากะไว ้ หลงัจากท่ี
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ไม่สบายไปเพียงหน่ึงสัปดาห์ แต่เวลาหยุดพกัมีถึง 2 เดือน เขาจึงพอใจมาก จึงเห็นไดว้า่ ระยะเวลา
ตลอดปิดภาคมีความส าคญักวา่สัปดาห์แรก 

แต่เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองในอนาคต ในปัจจุบนัเรายงัไม่รู้หรือเขา้ใจอีกมาก ฉะนั้นขอใหเ้ราเช่ือ
ในพระเจา้ไวก่้อน ในพระคมัภีร์มีหนงัสืออยูเ่ล่มหน่ึง เป็นเร่ืองท่ีกล่าววา่ ท าไมคนชอบธรรมจึงตอ้งรับ
ทุกขท์รมานคือหนงัสือโยบ เป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงคนดีตอ้งรับทุกขท์รมานและเจบ็ปวดอยา่งแสนสาหสั 
มิตรสหายมาอธิบายใหเ้ขาฟังมากมาย แต่ก็ไม่เป็นท่ีพอใจโยบ ในท่ีสุดเขาไดเ้ห็นพระเจา้ชดัเจน ยิง่กวา่
ท่ีเคยเห็นมาแต่คร้ังก่อน ๆ เขาจึงพดูวา่ “แต่ก่อนขา้พเจา้ไดย้นิถึงเร่ืองพระองค ์ดว้ยหูฟัง แต่บดัน้ีขา้พเจา้
เห็นพระองคด์ว้ยตาของขา้พเจา้เองแลว้” (โยบ 42:5) และในท่ีสุดเขาก็ไดรั้บความสุขใจ ส าหรับพวกเรา
ก็เหมือนกนั พดูถึงเร่ืองความทุกขม์าอยา่งดีท่ีสุดแลว้ ไม่มีอะไรท่ีจะตอ้งท าต่อไปนอกจากวางใจในพระ
เจา้ พระองคท์รงพระกรุณาและทรงเป็นพระบิดาของเรา เม่ือพระองค์ทรงเห็นสมควร พระองคก์็จะ
แสดงใหเ้ราเขา้ใจชดัเจนแจ่มแจง้ยิง่กวา่น้ี 
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บทที ่9 

ท่านเจา้ขา้ ขา้พเจา้จะตอ้งท าอยา่งไรจึงจะรอดได?้ 
กิจการ 16:30 

ข้าพเจ้าจะต้องท าอย่างไรจึงจะรอดได้? 

ความรอดเป็นส่ิงจ าเป็นหรือ? 
ในชัว่ระยะเวลาหน่ึงสัปดาห์หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารลงข่าวอนุชนท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองจริง

ดงัต่อไปน้ี 
เด็กหญิงนิสัยสงบเสง่ียมอาย ุ14 ปีผูห้น่ึง เป็นคนในครอบครัวใหญ่ ไดท้  าหนา้ท่ีรับจา้งเล้ียงเด็ก

เล็ก ๆ ในขณะท่ีบิดามารดาไปท างานนอกบา้น เด็กชายเล็ก ๆ คนหน่ึงไดล้อ้เล่นกบัเด็กหญิงผูน้ี้ โดยดึง
เอาสายไฟออกจากปลัก๊ขณะเด็กหญิงก าลงัรีดผา้ออกหลายคร้ังแลว้ก็เอาไมข้วา้งปาเด็กหญิงนั้น เม่ือถูก
ลอ้หลายคร้ังเขา้ เด็กหญิงผูน้ี้จึงเอาไมน้ั้นโขกท่ีศีรษะเด็กชายเล็ก ๆ นั้นถึงกบัลม้สลบไป เด็กหญิงจึงรีบ
วิง่ไปบอกบิดาของเด็กชายดว้ยความตกใจกลวั ต่อมาอีก 2-3 ชัว่โมง เด็กชายคนนั้นก็ถึงแก่ความตาย 
มารดาของเด็กหญิงไม่เขา้ใจเลยวา่เหตุร้ายเช่นน้ีจะเกิดได ้ เพราะบุตรสาวของตนเป็นคนสงบเสง่ียมและ
มีอารมณ์เยอืกเยน็ 

หญิงสาวคนหน่ึง อาย ุ 19 ปี หลงรักนกักีาาเบสบอลคนหน่ึงของคณะท่ีมีช่ือ ต่อมาคณะน้ี
ก าหนดจะมาแข่งขนัในเมืองท่ีเธออยู ่ เธอจึงเขียนจดหมายไปหานกักีาาผูน้ี้ใหม้าหาเธอท่ีโรงแรมแห่ง
หน่ึง เพราะมีเร่ืองส าคญัท่ีจะปรึกษาหารือดว้ย ฝ่ายนกักีาาก็แปลกใจท่ีมีหญิงสาวขอพบจึงพดูโทรศพัท์
กบัหญิงนั้น เพราะไม่เคยรู้จกัมาก่อน แต่เธอก็คะย ั้นคะยอใหเ้ขามาพบกบัเธอในหอ้งแต่ล าพงัผูเ้ดียว พอ
เขามาถึง เธอก็เอาปืนยาวออกยงิท่ีหนา้อกของเขา อาการสาหสัอยูห่ลายวนั ต่อมาจึงค่อยยงัชัว่ข้ึนแต่ฝ่าย
หญิงสาวดูเหมือนไม่ส านึกตวัเลยวา่ตนไดท้  าอะไรลงไป จนเม่ือเธอคิดวา่เขาอาจตายได ้ จึงรู้สึกตวัวา่ท า
ผดิไปแลว้ เธอมีสติไม่เป็นปกติตอ้งให้จิตแพทยรั์กษา 

นกัเรียนเตรียมอุดมชายผูห้น่ึง สนใจในการกีาามาก ปรากฏวา่ผลการเรียนของเขาเลวลงทุกที 
วนัหน่ึงนายแพทยแ์นะน าวา่ เขาเป็นโรคหวัใจและสั่งใหพ้กัการเล่นกีาาของโรงเรียนทุกชนิด แต่เขาก็
ยงัไปแอบเล่นท่ีอ่ืน ส่วนการเรียนก็ยิง่เลวลงทุกที วนัหน่ึงเขาไม่กลบับา้นบิดามารดาคอยอยูจ่นดึกเห็น
ไม่กลบัมาจึงเขา้ไปตรวจดูในหอ้งนอน ก็พบจดหมายลาไปอยูท่ี่อ่ืน เขาไปหายเงียบเป็นเวลานานหลาย
สัปดาห์ ต่อมาจึงสืบทราบไดว้า่ ไปท างานอยูใ่นเมืองแห่งหน่ึง ห่างจากบา้น 150 ไมลแ์ละท างาน
กา้วหนา้ไดผ้ลดี คร้ันส้ินปีเพื่อน ๆ ของเขาสามารถสอบไล่ไดห้มดทุกคน ส่วนตวัเขามิไดเ้ขา้สอบดว้ย 
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ในชัว่เวลาหน่ึงสัปดาห์ มีเหตุการณ์แบบน้ีเกิดข้ึนมากมายแสดงใหเ้ห็นวา่อนุชนปัจจุบนัก าลงั
ตอ้งการอะไรอยา่งหน่ึง ส่ิงนั้นคือการรักษาโรคหรือ? การรักษาทางจิตวทิยาหรือ? หรือวา่ตอ้งการความ
รอดเช่นพวกเรา? 

ท่านเคยเสียใจอยา่งลึกซ้ึงบา้งหรือเปล่า? เม่ือชีวิตดูยุง่ยากและสับสน? เม่ือทุกส่ิงผดิพลาดหมด 
และไม่มีอะไรถูกตอ้งเลย? และไม่รู้จะหวงัพึ่งอะไรได?้ เหมือนมีเมฆมืดอยูเ่หนือท่าน จนมองไม่เห็น
ความสวา่งเสียเลยหรือ? ถา้เคย ท่านก าลงัตอ้งการจะไดรั้บการช่วยใหร้อดจากส่ิงหน่ึงไปสู่อีกหน่ึง 

ท่านเคยท าส่ิงท่ีรู้อยูว่า่เป็นผดิบา้งหรือเปล่า และก็ไดท้  าลงไปแมจ้ะไดพ้ยายามหกัหา้มใจแลว้ก็
ตาม? ท่านเคยรู้สึกละอายแก่ตวัเองบา้งหรือเปล่า และตั้งใจวา่จะท าใหดี้ข้ึน แต่ก็พบวา่ไม่สามารถจะ
เปล่ียนนิสัยได?้ ถา้เป็นเช่นนั้นท่านตอ้งการจะไดรั้บการช่วยเหลือให้รอดจากส่ิงหน่ึงเพื่อไปสู่อีกส่ิง
หน่ึง 

จงดูความยุง่ยากท่ีมนุษยก่์อใหเ้กิดข้ึนในโลกน้ี ภายในชัว่ระยะเวลา 25 ปี เกิดสงครามโลกถึง 2 
คร้ัง และก าลงัจะเกิดคร้ังท่ีสามข้ึนอีก คนเป็นจ านวนลา้น ๆ ไดต้ายไป อีกหลายลา้นตอ้งทุพพลภาพ อด
อยาก ไม่มีท่ีอยูอ่าศยัและหวาดระแวง พื้นท่ีอนักวา้งใหญ่ไพศาลของทวปียโุรปและเอเชียถูกทอดทิ้งให้
ไร้ประโยชน์ ความเกลียดชงัและตึงเครียดไดร้ะบาดทัว่ไป การคน้พบทางวทิยาศาสตร์ท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุด 
คือการไดพ้ลงังานปรมาณูมาใช ้แทนท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่มนุษย ์กลบัท าใหเ้ป็นหวาดกลวั 

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ มนุษยก์ าลงัตอ้งการความช่วยใหร้อด 

ความรอดคืออะไร? 

การเร่ิมตน้พิจารณาปัญหาเร่ืองน้ี ควรใชค้  าอุปมาเร่ืองบุตรนอ้ยของพระเยซู ท่านรู้จกัเร่ืองน้ีดี 
แต่ถา้ไม่ทราบรายละเอียดจงเปิดลูกา 15:11-12 แลว้อ่านใหต้ลอด 

เป็นความจริงท่ีวา่ เม่ือบุตรนอ้ยอยูใ่นประเทศไกล ๆ นั้น เขาเป็นผูสู้ญหายไปแลว้ก็วา่ได ้ คร้ัน
เม่ือเขากลบัมาอยูใ่นบา้นของบิดาอีกไดช่ื้อวา่ “เขาไดร้อดแลว้” เม่ือเขาสูญหายไปนั้นเขามีลกัษณะอยา่ง
ใด? เราจะไดจ้ดัล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. เขาใชค้วามตั้งใจของเขาเป็นหลกัปฏิบติั คือท าอะไรตามอ าเภอใจ 
2. เขาไม่สนใจในความปรารถนาของบิดาเลย และไดแ้ยกออกจากบิดา 
3. เขาด าเนินชีวิตอยา่งเห็นแก่ตวั คือส่วนใหญ่หาความเพลิดเพลินใหแ้ก่ร่างกาย 
4. เขามีโอกาสอนัดีท่ีจะเร่ิมตน้ชีวติแต่ก็น่าเศร้าใจท่ีสุดในตอนทา้ย 
พฤติกรรมท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ในทุกยคุทุกสถานเราเรียกวา่เป็นการ”หลงทาง” คือเป็นความบาป 

เป็นชีวติท่ีอยูน่อกการปกครองของพระเจา้เป็นการด าเนินชีวติในทางกวา้ง ท่ีน าไปสู่ความพินาศ พระ
คมัภีร์ไดบ้อกเราวา่ คนเป็นอนัมากเลือกทางน้ี และพวกเราก็มกัหลงเขา้ไปในทางน้ีกนัเสมอ 
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คร้ันบุตรนอ้ยไดรั้บการช่วยให ้“รอด” แลว้มีลกัษณะอยา่งไรต่อไป? 
เราเขา้ไปใกลจ้ะถึงแก่นของปัญหาเร่ืองน้ีแลว้ 
1. เขาทิ้งความตั้งใจของตวัเองเสีย เขาเลิกความหยิง่จองหอง (เขามิไดข้อใหบิ้ดาปฏิบติัต่อเขา

อยา่งบุตร แต่บิดาไม่ตอ้งการท าเช่นนั้น) 
2. เขาท าตามความประสงคข์องบิดาและไดรั้บการยกโทษจากบิดา 
3. เขาไดพ้บความพอใจมิใช่ในประโยชน์ส่วนตวั และความเพลิดเพลินฝ่ายร่างกาย แต่ในความ

สนิทสนมกบับิดาและคนอ่ืน ๆ 
4. เขามีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
ในทุกยคุและทุกสถานท่ี พฤติกรรมดงักล่าวเรียกวา่ “ไดรั้บความรอด” คือด าเนินชีวิตในการ

ปกครองของพระเจา้ น่ีคือทางแคบท่ีน าไปสู่ชีวติเป็นทางท่ีไม่ง่ายเหมือนทางกวา้ง แต่เป็นคุณประโยชน์
มากถา้เราพยายามท า 

ขอใหเ้รานิยามขอ้ความน้ีใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ ความรอดก็คือ การพบทางด าเนินชีวิตท่ีแน่นอน 
เคร่ืองหมายส าคญัของการด าเนินชีวิตแบบน้ีก็คือ หลุดพน้จากอ าเภอใจตนเอง, ความเห็นแก่ตวั, 
ความรู้สึกกลวัและกระวนกระวาย, มอบกายถวายชีวติ ใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระเจา้โดยส้ินเชิง 
และขอใหพ้ระองคท์รงยกโทษในส่ิงท่ีเราพลาดไปแลว้ รับเอาความโสมนสัยนิดีท่ีไดเ้ขา้สามคัคีธรรม
กบัพระเจา้ และสนิทสนมกบัผูอ่ื้น และความสุขแทจ้ริงซ่ึงเหตุร้ายของชีวติจะกระทบกระเทือนไม่ได้
เลยถา้เราด าเนินชีวิตแบบนั้น และเป็นคนตามแบบท่ีกล่าวไว ้ เราก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูไ้ดร้อดแลว้ และถา้เรา
ไม่ไดเ้ป็นเช่นน้ี เราก็ไดช่ื้อวา่เป็นคน “หลงทาง” 

เม่ือคิดตามน้ี จะเห็นไดว้า่ ความรอดไม่ใช่ขอ้เสนอคร้ังเดียวและคร้ังสุดทา้ยซ่ึงเราจะไดท้นัที 
และจะอยูเ่ป็นสมบติัของเราเร่ือยไป โดยไม่เปล่ียนแปลง ตรงกนัขา้ม ความรอดเป็นความเจริญ ความ
พฒันาและบงัเกิดผลอยา่งชา้ ๆ แน่นอนบุตรนอ้ยไดร้อดหรือเร่ิมจะไดร้อดในขณะท่ีเขากลบัไปหาบิดา 
ในท านองเดียวกนั พวกเราก็ไดร้อด เม่ือเราหนัชีวติไปสู่ทางของพระเจา้ แต่บุตรนอ้ยตอ้งใชเ้วลาหลาย
เดือนหลายปี ชีวติในบา้นของบิดาจึงจะเจริญข้ึนอยา่งเต็มบริบูรณ์ พวกเราก็เหมือนกนัท่านอคัรสาวก
เปาโลไดเ้ป็นคริสเตียนท่ีพากเพียรมาชา้นาน เม่ือท่านเขียนขอ้ความท่ีวา่ “ขา้พเจา้ก าลงับากบัน่มุ่งไปกวา่
จะถึงธงชยั และไดร้างวลัซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเรียกเราให้ตะเกียกตะกายไปรับโดยพระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 
3:14) 

เราจะเห็นวา่ เปาโลไดร้อดแลว้ แต่ยงัตอ้งเดินทางต่อไป พวกเราทั้งหลายก็ไดค้วามรอดแลว้
เหมือนกนั ถา้จิตใจของเรามุ่งไปในทางท่ีถูก แต่ในเวลาอีกหม่ืนปีนบัแต่น้ีไป เราจึงจะไดรั้บความรอดท่ี
สมบูรณ์กวา่ท่ีเราไดรั้บอยูใ่นปัจจุบนั 
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มีบางคนอาจพดูวา่ “ขา้พเจา้คิดวา่ความรอดก็คือหลกัประกนัวา่จะไดข้ึ้นสวรรค”์ ถูกแลว้ตอ้ง
เป็นเช่นนั้น การพบชีวติแบบน้ีก็คือการข้ึนสวรรคน์ัน่เอง ไม่วา่จะอยูใ่นโลกน้ีหรือโลกหนา้ 

บางคนอาจพดูต่อไปอีกวา่ “พระเยซูเขา้มาเก่ียวขอ้งตอนไหน? ขา้พเจา้คิดวา่ความรอดน้ีมาทาง
พระองค”์ เป็นเช่นนั้นจริง ๆ พระองคช่์วยพาเราไปสู่คฤหาสน์ของพระบิดาเจา้ และช่วยใหเ้ราพบทาง
นั้นยิง่กวา่ผูอ่ื้นขอ้น้ีท าให้เรามาถึงปัญหาท่ีวา่ 

ความรอดเกดิขึน้ได้อย่างไร? 

ความรอดเป็นงานร่วมมือท่ีพระเจา้และมนุษยท์  าดว้ยกนั ในค าอุปมาท่ีเราน ามากล่าวขา้งตน้ 
บุตรนอ้ยจะตอ้งท าการอยา่งขา้งหน่ึง เพื่อไดร้อด และบิดาก็จะตอ้งท าอยา่งหน่ึง บางทีความรักของบิดา
มีส่วนหน่ึงท่ีจะน าบุตรกลบัมาจากประเทศไกล ยิง่กวา่ส่ิงท่ีเขาไดท้  าเสียอีกใหเ้ราพิจารณาถึงการของ
มนุษยก่์อน แลว้จึงพิจารณาถึงการของพระเจา้ 

1. ส่ิงท่ีเราท าเพื่อใหไ้ดค้วามรอดประการแรกก็คือ กลบัใจเสียใหม่ ขอ้น้ีมีความส าคญัยิง่กวา่
การแสดงความเสียใจในการท าผดิ แต่ตอ้งเปล่ียนความคิด จิตใจ, ความรู้สึกและอุปนิสัย คือเลิกเดินทาง
เดิมแลว้กลบัหลงัหนัไปเดินในทางตรงกนัขา้ม 

เราจะเห็นความส าคญัขอ้น้ี ในเร่ืองบุตรนอ้ย คือเขารู้ส านึกตวัและลุกข้ึน เพื่อกลบัไปหาบิดา 
ก่อนหนา้น้ี เขาหลงไปห่างไกลจากบิดาบดัน้ีเขาหนักลบัและมุ่งไปสู่บิดาน้ีคือการกลบัใจแท ้

เราอาจเห็นความหมายของการกลบัใจในเร่ืองของศกัเคียส ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นลูกา 19:1-9 
ศกัเคียสเป็นคนเก็บภาษี เขาร ่ ารวยข้ึนโดยทุจริตในการเก็บภาษีสมยันั้น วนัหน่ึงพระเยซูไดเ้สด็จมาท่ี
เมืองเยริโคซ่ึงศกัเคียสอยู ่เน่ืองจากศกัเคียสเป็นคนเต้ีย จึงตอ้งปีนข้ึนไปบนตน้ไมเ้พื่อจะไดม้องเห็นพระ
เยซู เม่ือพระเยซูทรงเห็นเขา้ จึงบอกใหศ้กัเคียสลงมาโดยเร็ว แลว้พระเยซูก็เสด็จไปท่ีบา้นของศกัเคียส 
ผูเ้ป็นคนบาป คนท่ียนืดูอยูน่ั้นแปลกใจมาก คร้ันแลว้ศกัเคียสก็ทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ทรัพย์
ส่ิงของ ๆ ขา้พเจา้ ๆ ยอมใหค้นอนาถาก่ึงหน่ึง และถา้ขา้พเจา้ไดฉ้อ้โกงผูใ้ด ขา้พเจา้ยอมคืนใหเ้ขาส่ีเท่า” 
น่ีคือการกลบัใจแท ้ คือมิใช่แต่รู้สึกเสียใจเท่านั้น แต่ตอ้งเปล่ียนนิสัยดว้ย พระเยซูตรัสวา่ “วนัน้ีความ
รอดมาถึงบา้นน้ีแลว้” 

เราจะตอ้งท าตามขั้นท่ีส าคญัดงักล่าวคือกลบัใจเสียใหม่ เราเป็นฝ่ายตดัสินใจท่ีจะท า พระเจา้ไม่
บงัคบัใหเ้ราท าเช่นเดียวกบับิดาในค าอุปมาไม่บงัคบับุตรใหห้นัหลงักลบัไปหาบิดา เร่ืองน้ีตอ้งแลว้แต่
เรา 

นอกจากน้ี เราจะตอ้งเตม็ใจ รับเอาส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าไวแ้ลว้และก าลงัท าต่อไปเก่ียวกบัความ
รอดของพวกเรา พระองคท์รงสนพระทยัในความรอดของเรา  ยิง่กวา่ตวัเราเองเสียอีก 

2. งานท่ีพระเจา้ท าเก่ียวกบัความรอด มีสองประการ 
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ในประการแรก พระองคช้ี์ทางท่ีจะน าไปสู่ชีวติบริบูรณ์ พระองคท์รงท าใหข้อ้น้ีหลายวธีิ 
เพราะวา่เราเขา้ใจชา้ พระองคต์อ้งพยายามใชว้ธีินั้นวธีิน้ี ทรงใหเ้ราเห็นทางปฏิบติัโดยตั้งกฎแห่งชีวติไว ้
ถา้เรารับประทานอาหารใหถู้กส่วน และพอสมควร นอนใหพ้อเพียง และออกก าลงัใหพ้อสมควร เรา
รู้สึกสบาย ซ่ึงเท่ากบัพระเจา้ทรงบอกวา่ “น่ีเป็นวธีิท่ีควรปฏิบติั” ถา้เราละเมิดกฎเก่ียวกบัสุขภาพ เราจะ
เกิดทุกขเ์ท่ากบัพระเจา้ตรัสวา่ “น่ีไม่ใช่วธีิท่ีควรปฏิบติั จงหนัหลงักลบัแลว้พยายามใหม่” พระองค์
แสดงใหเ้รารู้จกัโดยทางใจวินิจฉยัผดิและชอบ เสียงในใจชนิดน้ียงัเช่ือไม่ไดเ้สมอไป เพราะมนัอยูใ่นตวั
เรา และตวัเรายงัมีอ านาจในเสียงน้ี แต่ลึกลงไปในใจจะมีเสียงกระซิบซ่ึงมาจากพระเจา้ ซ่ึงเราจะหนี
ไม่ได ้ พระองคท์รงแสดงให้เราเห็นโดยทางค าพดู และความประพฤติของคนท่ีดี ทรงแสดงใหเ้ราเห็น
โดยทางพระคมัภีร์ ทางคริสตจกัรและท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ทางพระเยซู ผูท้รงเป็นทางนั้น, เป็นความจริง
และเป็นชีวติพระองคต์อ้งการแน่ใจวา่ เราไดพ้บทางท่ีถูกตอ้งแลว้ 

ในประการท่ีสองพระองคท์รงแสดงความรักแท ้ ท่ีจะไม่ใหเ้ราหลงทางไป ขอ้น้ีจะช่วยเราให้
รอดยิง่กวา่ขอ้อ่ืน ๆ ในเม่ือเราเร่ิมจะหลงทาง ถา้พระเจา้ทรงพระพิโรธ เม่ือเราท าผิด ก็จะไม่มีเคร่ืองเร้า
ใจ ใหเ้ราหนักลบัเขา้หาพระองค ์ แต่การท่ีรู้วา่พระเจา้ทรงห่วงใยเราอยูเ่สมอ แมใ้นเม่ือเราไม่สมควรจะ
ไดรั้บความห่วงใยจากพระองค ์ขอ้น้ีเราจะรู้ไดไ้ม่เร็วก็ชา้ 

ท่านคิดหรือเปล่าวา่ อะไรท าใหบุ้ตรนอ้ยตดัสินใจ เลิกชีวติเสเพลและคิดกลบับา้นแน่นอน เขา
ไม่เป็นสุขและเบ่ือหน่ายท่ีจะตอ้งอยูก่บัหมู แต่มีเท่านั้นหรือ? ความจริงแลว้เขาคิดถึงบา้นของบิดาและ
ชีวติอนัเป็นสุขในบา้นนั้น เขาคิดถึงบิดาและค าพดูท่ีจะกล่าวต่อบิดาเม่ือกลบัถึงบา้น เขารู้วา่จะตอ้ง
ไดรั้บการตอ้นรับ มิฉะนั้นแลว้เขาคงไม่คิดกลบัส่ิงท่ีเขาไม่รู้ก็คือวา่ บิดาไดน้ัง่คอยท่ีหนา้ต่าง หรือประตู
มองไปทางถนนท่ีบุตรของเขาไดจ้ากไป และคอยดว้ยความกระวนกระวายท่ีจะใหเ้ขากลบัมา น่ีเป็น
ภาพท่ีพระเยซูวาดใหเ้ราเห็นถึงลกัษณะของพระเจา้ พระบิดาผูท้รงเฝ้าคอยท่ีจะใหบุ้ตรผูห้ลงทางไป
กลบัเขา้บา้น ทรงห่วงใยเม่ือบุตรไม่อยู ่ทรงรักบุตร ไม่วา่บุตรนั้นจะสมควรไดรั้บความรักหรือไม่ก็ตาม 

เราจะเห็นวา่หลกัน้ี คงปฏิบติักนัอยูร่ะหวา่งบิดาและบุตร สมมุติวา่บุตรท าส่ิงซ่ึงบิดาไม่พอใจ 
(เช่นลอ้เลียนพีส่าว หรือเรียนไม่ดี หรือท าอะไรท่ีไม่ดีอีกหลายอยา่ง) การน้ีจะท าให้เกิดการเขา้ใจผดิ 
ระหวา่งคนทั้งสองเพียงเล็กนอ้ย สมมุติวา่ต่อไป บิดาดุวา่บุตรอยา่งรุนแรง จะท าใหค้วามเขา้ใจผดิมีมาก
ข้ึน และจะเพิ่มโอกาสใหเ้ด็กท าผดิมากข้ึน ถา้เรายิง่ท  าผิดอีก ความเขา้ใจผิดก็ยิง่มีมากข้ึน และในท่ีสุด 
เลยเหินห่างจากกนั จนติดต่อกนัอีกไม่ไดเ้ลย มีประการเดียวท่ีจะท าใหก้ลบัคืนดีกนั คือบิดาจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อบุตรอยา่งท่ีบุตรไม่สมควรจะไดรั้บการปฏิบติัเช่นนั้น ถา้เขาแสดงใหบุ้ตรเห็นวา่ แมเ้ขาจะ
เกลียดชงัการกระท าของบุตร เขาก็ยงัรักและมีความเช่ือในตวับุตร ดว้ยวธีิน้ีเท่านั้นท่ีจะท าใหบุ้ตรเขา้หา
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บิดา ขอ้ความท่ีเราไดย้ินในโบสถบ์่อย ๆ มีวา่ “พระคุณของพระเจา้” ก็มีความหมายวา่ พระเจา้ทรงมี
ความห่วงใยต่อเรา อยา่งไม่เปล่ียนแปลง แมว้า่เราจะไม่สมควรรับความห่วงใยนั้นก็ตาม 

พระเจา้จะแสดงความรักแทใ้หเ้ราเห็นประจกัษไ์ดโ้ดยวธีิใด? มีหลายวธีิ บางวธีิก็เป็นส่ิง
ธรรมดาสามญั เช่นพระองคท์รงบนัดาลใหฝ้นตกและแดดออกทัว่ถึงกนั ไม่วา่จเะเป็นคนดีหรือคนเลว 
จะเป็นผูส้มควรหรือไม่ก็ตาม แต่ทางท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดก็คือในพระเยซูและบนไมก้างเขน พระเยซูทรงรัก
ผูติ้ดตามพระองคจ์นถึงท่ีสุด เม่ือถูกตรึง พระองคไ์ดรั้บทุกขท์รมานและตายเพื่อเราบนไมก้างเขน และ
เพื่อใหเ้ราไดรั้บความรอด แต่พระเจา้ก็ทรงทุกขด์ว้ยเหมือนกนั ในระหวา่ง 6 ชัว่โมงนั้น คือตั้งแต่ 3 โมง
เชา้จนถึง 3 โมงเยน็ และนบัแต่นั้นมา พระองคก์็ยงัคงปกปักรักษาเรา ทรงทนทุกขเ์พื่อเรา และร่วมกบั
เรามาทุกปี ในศาสนาคริสเตียนไมก้างเขน เป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ราเห็นพระลกัษณะพระเจา้ เพราะฉะนั้น
ไมก้างเขนจึงมีฤทธ์ิเดชท่ีจะไถ่บาป คือมีอ าจานซ้ือพวกเรากลบัคืนจากบาปไปสู่ชีวตินิรันดร์ มีขอ้ความ
กล่าวไวใ้นพระคมัภีร์บริบูรณ์แลว้ท่ีวา่ “พระเจา้ผูส้ถิตในองคพ์ระคริสต ์ ทรงกระท าใหโ้ลกน้ีเป็นไมตรี
กนักบัพระองค”์ (2 โครินธ์ 5:19) 

เด็ก ๆ และอนุชน มกัจะเขา้ใจผดิไปวา่ เม่ือเราท าผดิแลว้พระเจา้จะเลิกรักเรา และคิดไปวา่
พระองคท์รงห่วงใยคนดีมากกวา่ท่ีจะเอาพระทยัใส่ต่อคนเลว ค าอุปมาในเร่ืองบุตรนอ้ย มิไดส้อน
เช่นนั้นเลยพระเจา้ทรงห่วงใยเด็กท่ีออกไปจากบา้น ยิง่กวา่เด็กท่ีอยูใ่นบา้น พระองคท์รงห่วงแกะท่ีหลง
อยูใ่นความมืดเพียงตวัเดียว ยิ่งกวา่ท่ีจะเป็นห่วงแกะ 99 ตวัท่ีอยูใ่นคอกอยา่งปลอดภยั ไม่มีอะไรท่ีเราจะ
ท าเพื่อหกัหา้มพระเจา้มิใหท้รงรักเราไดเ้ลย เร่ืองน้ีเป็นความจริงเก่ียวกบัประชาชาติต่าง ๆ ดว้ยบุคคลท่ี
เราเห็นวา่ ท าความผดิบาปอยา่งหมดหวงั ต่อไปก็ยงัคงเป็นบุตรของพระเจา้อยูต่ามเดิม เขาอาจปฏิเสธ
พระเจา้ หวัเราะเยาะพระองคท์า้ทายน ้าพระทยัพระองค ์ กระนั้นพระองคก์็ยงัทรงห่วงใยเขาดงัเดิม 
พระองคท์รงนัง่คอยอยูท่ี่ประตูคฤหาสน์ เพื่อจะใหเ้ขาทั้งหลายกลบัใจและกลบัมาหาพระองคด์งัเดิม 

ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงในค าอุปมาน้ี กล่าววา่ เม่ือบิดามองเห็นบุตรแต่ไกล ก็ออกไปตอ้นรับเขา บุตร
นั้นเดินอยา่งโซเซเพราะเทา้เจบ็ อดอาหารและเป็นไขอ้ยูด่ว้ย บิดาวิง่ไปรับบุตรแต่ไกล เม่ือหลายปี
มาแลว้ในฤดูร้อน มีการประชุมใหญ่ มีขอ้ความส าหรับภาวนาอยูข่อ้หน่ึง ซ่ึงยากท่ีจะลืมเสียได ้คือ 

บุคคลท่ีเขาเฝ้าพระเจา้นั้นแมว้า่ท่ีความสงสัยอยูบ่า้ง พระองคก์็จะรีบช่วยเขาให้เขา้ถึงพระองค์
โดยเร็วพลนั 

เม่ือเราหนัหนา้และจิตใจเขา้หาพระเจา้ ภายหลงัท่ีไดท้  าผิดหรือด้ือดึงอยูน่านแลว้ ความรักของ
พระองคจ์ะออกมาตอ้นรับเราโดยเร็ว ยิง่กวา่ท่ีเราโอเ้อใ้นการเขา้หาพระองคเ์สียอีก เรายงัขดัขืนต่อความ
รักอยูช่ัว่ขณะหน่ึงก่อน แต่ในเวลาไม่เร็วหรือชา้ เราจะตอ้งยอมและปล่อยใหค้วามรักดึงเรากลบัเขา้หา
พระองค ์
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ประสบการณ์ฉับพลนัเป็นส่ิงทีจ่ าเป็นหรือเปล่า? 

 เพื่อท่ีจะไดรั้บความรอด อนุชนมกัจะคลางแคลงใจวา่ เขาจะตอ้งไดรั้บประสบการณ์ใน
ทนัทีทนัใด เม่ือตอนเขา้เช่ือตามกาลและสถานท่ี อนัก าหนดไวแ้น่นอน เร่ืองน้ีขอเรียนใหท้ราบวา่ บาง
คนก็ไดพ้บประสบการณ์ฉบัพลนั และบางคนก็ไม่ไดพ้บ เช่นท่านเปาโลไดพ้บในเวลาฉบัพลนั ส่วน
ท่านทิโมธีนั้น เจริญวยัข้ึนอยา่งชา้ ๆ เพราะมีมารดาและยายท่ีดี เป็นผูอ้บรมสั่งสอนวิธีด าเนินชีวิตคริส
เตียน 

เน่ืองจากพวกเราไดห้ลงไปจากทางท่ีชอบธรรมบางเวลา ในกรณีเล็กนอ้ยบา้ง ใหญ่บา้ง เราจึง
จ าเป็นตอ้ง “หนักลบั” บ่อย ๆ น้ีแหละ คือความหมายของการเปล่ียนศาสนา ไม่ใช่หนักลบัเพียงกลบั
เพียงคร้ังเดียวแต่ตอ้งท าบ่อย ๆ หลายร้อยหลายพนัคร้ัง และไม่จ  าเป็นจะตอ้งประกอบดว้ยประสบการณ์
ทางอารมณ์เป็นพิเศษอยา่งหน่ึงอยา่งใด แมว้า่จะมีความรู้สึกเช่นนั้นก็ตาม 

เน่ืองจากวา่ พระเยซูทรงมีบทบาทท่ีส าคญัในความรอดท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา เรา
จ าเป็นตอ้งรับรับเอาพระองคเ์ป็นพระเจา้และพระผูช่้วยให้รอด เร่ืองน้ีมิใช่พดูแต่ปาก แต่เป็นงานท่ีตอ้ง
ท าตลอดชีวิตคือกลบัใจตามท่ีพระองคท์รงสอนไว ้ ติดตามพระองคใ์หดี้ท่ีสุด ท าตามท่ีพระเจา้ทรงน า 
และแสดงความรักตามพระเยซูทรงแจง้ใหท้ราบ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเราจะตอ้งเร่ิมท าเม่ือเรารู้ความ และจะ
เจริญมากข้ึนเม่ือเราเขา้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรเม่ือโตข้ึน หรือเม่ือไดรั้บประสบการณ์อยา่งเห็นไดช้ดั, 
เม่ือกลบัใจ แมก้ระนั้นก็ตาม การน้ีจะตอ้งด าเนินเร่ือยไป ตราบใดท่ีเรามีชีวิตอยูใ่นโลกน้ีและโลกหนา้ 

เพราะฉะนั้นเม่ือคนใดมีประสบการณ์ท่ีแน่นอนในเวลาและสถานท่ี ท่ีเรารู้สึกวา่ ไดรั้บความ
รอดแลว้ ก็ควรขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการน้ี อีกประการหน่ึง ถา้เรามิไดรั้บประสบการณ์ใด ๆ เลย 
แต่พยายามท าหนา้ท่ีของเราอยา่งดีท่ีสุด และรับเอาส่วนท่ีพระเจา้ทรงน าเก่ียวกบัความรอดของเราแลว้ ก็
ขอใหเ้ราขอบพระคุณพระองค ์ และจงสงบอารมณ์ไว ้ คร้ังหน่ึงมีสตรีสาวสวยผูห้น่ึงเป็นท่ีนิยมชมชอบ
ของประชาชนเธอมีใจเป็นมิตรต่อศาสนาและคริสตจกัร แต่ญาติพี่นอ้งและสมาชิกคริสตจกัร อยากให้
เธอรับประสบการณ์พิเศษ แต่เธอหาไดรั้บไม่ ต่อมาเธอไดป่้วยลง และส้ินชีวติเม่ืออายยุงันอ้ย โดยยงั
มิไดเ้ป็นคริสเตียน ทุกคนปรารถนาใหเ้ธอรู้วา่ ทางท่ีจะไปสู่นครของพระเจา้นั้น มีหลายทาง และพระ
บิดาทรงตอ้นรับบุตรของพระองคเ์สมอ ไม่วา่เขาจะเขา้ไปหาพระองคท์างใด 

ถา้เราเสียใจต่อความผดิอยา่งจริงใจและตั้งใจท่ีจะด าเนินชีวติใหม่และมอบกายถวายชีวติใหก้บั
การทรงน าและความเมตตาของพระเจา้โดยเตม็ใจ เราก็มัน่ใจไดว้า่ เราไดอ้ยูใ่นความอารักขาของพระ
บิดาเจา้โดยปลอดภยัแลว้ 
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บทที ่10 

พระองคเ์จา้ขา้ ขอสอนพวกขา้พเจา้ใหอ้ธิษฐาน 
                                                                                          ลูกา 11:1 

ขอสอนพวกข้าพเจ้าให้อธิษฐาน 

รู้สึกวา่ น่าสนุกขบขนัท่ีจะไปคิดวา่ อะไรจะท าใหผู้ท่ี้มาจากดาวพระองัคารสนใจมากท่ีสุดใน
โลกของเราน้ี? อาจเป็นตึกเอ็มไพร์สเตต ท่ีตั้งสูงกวา่ตึกระฟ้าอ่ืน ๆ ในกรุงนิวยอร์ก หรือาจเป็นบ่อแร่
ถ่านหินและบ่อน ้ามนั  โดยทึกทกัเอาวา่ ไม่มีส่ิงเช่นน้ีในดาวพระองัคาร หรือเขาอาจประหลาดใจท่ีเห็น
เคร่ืองบินข้ึนลงในสนามบินท่ีใหญ่ หรืออาจเป็นส่ิงธรรมดา เช่นทุ่งหญา้เขียนชะอุ่ม ท่ีท าใหเ้ขาพอใจ
มากท่ีสุด ถา้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย 

แต่อาจเป็นวา่ ภาพท่ีมหศัจรรยม์ากท่ีสุดก็คือ ภาพมนุษยก์ าลงัอธิษฐานอยู ่ เราไดเ้ห็นเสียจนเคย
ชิน จนกระทัง่ไม่เห็นความอศัจรรยข์องการอธิษฐาน เราจะรู้สึกอยา่งไร ถา้เราเห็นบุคคลหรือ คณะ
บุคคลหลบัตาท าปากขมุบขมิบพดูกบัผูห้น่ึง ซ่ึงเรามองไม่เห็นร่างในทิศทางใด ๆ เลย? เขาก าลงัพดูกบั
ใครกนั? ท่านผูน้ั้นอยูท่ี่ไหน? ท่านผูน้ั้นจะไดย้นิหรือ? ค าพดูของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดผลดีหรือเปล่า? 

ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี จะตอ้งเกิดข้ึนในใจของผูม้าเห็นอยา่งแน่ ๆ เพราะมนัเกิดข้ึนในใจของเรา
เหมือนกนั 

ส่ิงทีม่ิใช่การอธิษฐาน 

ก่อนท่ีเราจะพยายามท าความเขา้ใจวา่ การอธิษฐานคืออะไรเราควรก าจดัความเห็นผิด ๆ เสียสัก
สองสามประการ 

การอธิษฐานมิใช่มุ่งขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากพระเจา้เท่านั้น บางคนคิดวา่การอธิษฐานคือการขอส่ิง
ต่าง ๆ เพราะไดย้นิปัญหาถามบ่อย ๆ วา่ “พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานหรือเปล่า” หมายความวา่การ
อธิษฐานตอ้งเป็นการขออยา่งหน่ึงอยา่งใด แต่มิไดห้มายความเช่นน้ีเลย เพื่อท่ีจะใหม้ัน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
ใหเ้ราตรวจดูค าอธิษฐานท่ีพระเยซูทรงสอนใหพ้วกสาวกยดึถือเป็นแบบฉบบั ในการอธิษฐาน และดูวา่ 
มีการขออยูส่ักเท่าใด ในการอธิษฐานท่ีพระเยซูทรงสอน เราเร่ิมตน้ดว้ยการพดูกบัพระเจา้และเก่ียวกบั
พระเจา้ เรากล่าววา่พระนามของพระองคเ์ป็นท่ีนบัถืออนับริสุทธ์ิ เราแสดงความหวงัวา่การปกครองของ
พระองคจ์ะมาตั้งอยู ่ และการท าตามน ้าพระทยัของพระองคใ์นโลกน้ี เป็นเช่นเดียวกบัในสวรรค ์ เรา
เสนอการทูลขอในตอนกลางของค าอธิษฐานน้ี และน่ีเป็นแบบทัว่ไป เราทูลขออาหารประจ าวนัซ่ึงมิได้
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หมายความวา่เป็นอาหารฝ่ายเน้ือหนงัเท่านั้น แต่หมายถึงส่ิงจ าเป็นในชีวิตทั้งหมด เราทูลขอใหพ้ระเจา้
ยกความผดิบาปของเรา เช่นเดียวกบัเรายกโทษผูท่ี้ท  าผิดต่อเราและทูลขออยา่ใหเ้ราถูกน าเขา้ไปในการ
ทดลองอนัเกินก าลงักวา่ท่ีเราจะทนได ้ ค าทูลขอหมดเพียงแค่น้ี แลว้เราก็กลบัไประลึกถึงพระเจา้อีกคร้ัง
หน่ึงและยอมรับวา่ ราชสมบติั และฤทธิเดชและรัศมีภาพความยิง่ใหญ่เป็นของพระองคสื์บ ๆ ไปเป็น
นิตย ์

ตามค าอธิษฐานน้ี เราจะเห็นวา่ไม่มีค  าทูลขอวา่ พรุ่งน้ีขอใหอ้ากาศปลอดโปร่ง เพื่อจะไดไ้ป
เท่ียวสนุกสนานกบัพวกเรียนรววีารศึกษาหรือขอใหไ้ดง้านซ่ึงเรามุ่งหวงัไว ้ หรือขอใหผู้ท่ี้เจบ็ป่วยคนน้ี 
หายป่วย ค าขอเช่นน้ีไม่ควรน าเขา้รวมกบัค าอธิษฐานท่ีพระเยซูทรงสอนไวเ้พราะไม่เหมาะสม ค า
อธิษฐานท่ีพระเยซูทรงสอนไว ้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพระเจา้โดยเฉพาะ ไม่ใช่เร่ืองเก่ียวกบัตวัเรา 

ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ พระเจา้ไม่พอพระทยัใหเ้ราทูลขอส่ิงนั้นส่ิงน้ี พระองครู้์วา่พวกเราเป็น
บุตรของพระองค ์ และทรงยนิดีใหเ้ราหนัเขา้หาพระองค ์ แมเ้ม่ือเรามีส่ิงท่ีผดิพลาดอยูใ่นความคิดและ
ค าพดูของเราเด็กเล็ก ๆ จะวิง่เขา้ไปหาพระบิดา และขอดวงจนัทร์ท่ีส่องแสงอยูใ่นทอ้งฟ้า แมก้ารขอ
เช่นน้ีของบุตรจะไม่สมเหตุสมผล บิดาก็ไม่โกรธหรือโตแ้ยง้กบับุตร บิดาจะยิม้และเอามือลูบหวั แลว้
พอ่ลูกก็กลบัสนิทสนมกนัยิง่กวา่เดิมเสียอีก  พระเจา้กบัเราก็มีความสัมพนัธ์แบบน้ี การอธิษฐานขอ
เพื่อใหพ้ระเจา้ท าอยา่งนั้นอยา่งน้ีแก่เรา และแก่โลก ไม่มีความจ าเป็นนกัเพราะพระองคท์รงรู้ความ
จ าเป็นตอ้งการของเราอยูแ่ลว้ และพระองคก์็ทรงก าลงัท าส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งการอยูแ่ลว้ เพราะพระองคท์รง
เป็นพระบิดาเราไม่ตอ้งไปคิดวา่ พระองคจ์ะตอ้งเพิ่มความพยายามตามค าขอร้องของเราอีก หลกัส าคญั
ของการอธิษฐานมิใช่อยูท่ี่การขอ 

ขอใหเ้ราพิจารณาต่อไปอีก การอธิษฐานมิใช่ค ากล่าวออกมาทางปากเป็นประการส าคญั เพราะ
อาจเป็นค าพดูดงั ๆ หรือค่อย ๆ หรือในใจ ก็ได ้ เม่ือนมสัการร่วมกนัหลาย ๆ คน ก็จ  าเป็นตอ้งอธิษฐาน
ใหไ้ดย้นิ เพื่อร่วมจิตร่วมใจกนัเขา้เฝ้าพระเจา้ ในการอธิษฐานตามล าพงัการใชป้ากไม่ส าคญั 
สาระส าคญัอยูท่ี่ใจความ คิดวา่เป็นเร่ืองอะไร และมุ่งไปทางไหน 

การอธิษฐานมิใช่เป็นการกล่าวตามแบบของค าอธิษฐาน มีเร่ืองเล่า วา่ ในสงครามโลกคร้ังท่ี
หน่ึง มีทหารคนหน่ึงกล่าวค าสบประมาทพระเจา้จนติดปาก และพูดจนเลยเถิดไป ท่านศาสนาจารย์
ประจ ากองทพัจึงขนาบเอา เร่ืองอาจเป็นวา่ท่านศาสนาจารยไ์ดอ้อกพระนามของพระเจา้โดยไม่จริงใจ
นกัก็ได ้ เพราะพลทหารผูน้ั้นไดต้อบวา่ “ท่านศาสนาจารยค์รับ ผมใชพ้ระนามพระเจา้สบถสาบานอยู่
เร่ือย ๆ และท่านก็กล่าวพระนามตามแบบอธิษฐานอยูเ่ร่ือย ๆ โดยไม่มีความหมายดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย” 
ใจความของเร่ืองน้ีมิใช่จะสนบัสนุนวา่ การสบถสาบานเป็นการดี แต่เพื่อแสดงให้เห็นวา่ การกล่าวค า
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อธิษฐานโดยไม่จริงใจ กบัการอธิษฐานดว้ยใจจริงนั้นต่างกนั การกล่าวโดยไม่จริงใจ ไม่ใคร่มี
ความหมายเท่าใดนกั 

การอธิษฐานท่ีแทเ้ป็นเร่ืองความโนม้เอียงของจิตวิญญาณ ถา้ปากตรงกบัความในใจก็เป็นการดี 
ถา้ไม่ตรงกนั ความในใจส าคญักวา่ 

การอธิษฐานแท้น้ันมีดังต่อไปนี้ 

ค านิยามท่ีเหมาะสมของการอธิษฐานก็คือ ให้จิตวิญญาณตรงแน่วไปยงัพระเจา้ ผูท่ี้กล่าวถอ้ยค า
ดงักล่าว ไดท้  าคุณประโยชน์ไวม้ากเพราะถอ้ยค าน้ีแสดงใหเ้ห็นภาพซ่ึงช่วยใหเ้ราเขา้ใจการอธิษฐาน
อยา่งมากในเวลาถ่ายรูป เราหนักลอ้งไปทางส่ิงท่ีตอ้งการ และเล็งส่ิงนั้นใหช้ดัแลว้จึงเปิดปากกลอ้ง และ
เปิดไวน้านพอท่ีส่ิงนั้นจะประทบักบัฟิลม์ภายในไดช้ดัเจน การอธิษฐานก็เช่นเดียวกนั ในชั้นแรกบุคคล
จะตอ้งหนัวญิญาณจิตของเขามุ่งตรงไปยงัพระเจา้ และยดึพระเจา้ไวใ้หแ้น่น ภายในใจของเขามี
ธรรมชาติท่ีรู้สึกไว พร้อมท่ีจะรับการประทบั คร้ันแลว้จึงเปิดประตูความคิดและจิตใจ และเปิดไวจ้น
พระฉายาของพระเจา้ไดป้ระทบัอยูบ่นชีวติของเขาอยา่งท่ีจะลบไม่ออก กรรมวธีิดงักล่าว จะใชป้ากดว้ย
หรือไม่ก็ได ้แต่เม่ือเสร็จแลว้ชีวติของผูน้ั้น จะเหมือนกบัชีวติของพระเจา้ยิง่กวา่แต่ก่อน จิตวิญญาณของ
เขาก็เหมือนกบัจิตวญิญาณของพระเจา้มากข้ึน ความตั้งใจของเขาก็เหมือนกบัน ้าพระทยัของพระเจา้
มากยิง่ข้ึน ความคิดของเขาก็เหมือนกบัความคิดของพระเจา้มากข้ึน พระเจา้จะทรงติดต่อกบัเขาโดยการ
อธิษฐาน 

ตวัอยา่งอนัดีของการอธิษฐานก็คือ เม่ือพระเยซูอยูใ่นสวนเก็ธเซมาเน ดว้ยความทุกข ์ ก่อน
หนา้ท่ีพวกทหารมาจบัเอาพระองคไ์ปตรึง ในเวลาอนัยุง่ยากเช่นน้ี พระองคท์รงเสด็จไปห่างจากท่ีพกั
ของมิตรสหายเพื่ออยูก่บัพระเจา้ตามล าพงั ถอ้ยค าท่ีพระองคอ์ธิษฐานมีวา่ “โอพ้ระบิดาของขา้พเจา้ ถา้
เป็นไดข้อใหจ้อกน้ีเล่ือนพน้ไปจากขา้พเจา้เถิดแต่อยา่ให้เป็นไปตามใจปรารถนาของขา้พเจา้ แต่ให้
เป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ (มทัธิว 26:39) พระองคท์รงใชถ้อ้ยค าเช่นน้ี อธิษฐานซ ้ าอยูถึ่ง 3 คร้ัง 
พระองคเ์ปิดจิตวญิญาณออกรับพระเจา้ มุ่งตรงไปยงัพระเจา้เพื่อใหค้วามรัก พระมหากรุณาธิคุณ และ
ความมุ่งหมายของพระเจา้ จารึกอยูใ่นใจของพระองคอ์ยา่งเตม็บริบูรณ์พระองคต์อ้งการใหแ้น่ใจวา่ 
พระทยัของพระเจา้เป็นความตั้งใจของพระองคใ์นเหตุร้ายเช่นน้ี และฤทธ์ิเดชของพระเจา้ จะไดเ้ป็น
ฤทธ์ิเดชของพระองค ์ ในภาพวาดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีของ ฮอฟแมน แทบจะท าใหเ้ห็นวา่ เป็นภาพท่ีก าลงั
เกิดข้ึนต่อหนา้ท่าน พระเยซูคุกเข่า มือและแขนวางอยูบ่นศิลา พระพกัตร์มองไปเบ้ืองบนเหมือนกบั
กลอ้งถ่ายรูป ฮอฟแนไดว้าดแสงสวา่งเป็นล าส่องลงมาบนพระเยซู ดูประหน่ึงวา่ เป็นพระวญิญาณของ
พระเจา้ประทบับนพระองค ์น่ีเป็นการอธิษฐานของคริสเตียน ท่ีส าคญัท่ีสุด 
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หนงัสือเร่ืองศีรษะหินใหญ่ ประพนัธ์โดย นาธาเนียล ฮอทอนมีลกัษณะคลา้ยกบัเร่ืองการ
อธิษฐาน ท่านคงจะจ ารายละเอียดเร่ืองน้ีได ้ ใจความของหนงัสือเร่ืองน้ีมีวา่ มีหิน ท่ีภูเขาใหญ่กอ้นหน่ึง 
มีลกัษณะเหมือนหนา้ตาของคนท่ีสุภาพและเขม้แขง็ ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือหุบผาอนักวา้งใหญ่และสงบ
เงียบ ตามนิยายเล่าวา่ ในสมยัโบราณ มีการท านายไวว้า่ จะมีเด็กคนหน่ึงมาเกิดในต าบลท่ีใกลเ้คียงน้ี 
เม่ือเด็กน้ีเติบโตข้ึนจะมีรูปร่างหนา้ตาเหมือนกอ้นหินใหญ่น้ี พระเอกของเร่ืองในหนงัสือเล่มน้ีเป็น
เด็กชายช่ือ เออร์เนสต ์ ไดเ้จริญวยัข้ึนเป็นผูใ้หญ่ โดยมองกอ้นหินใหญ่นั้นทุก ๆ วนั เขาไดฟั้งนิยาย
ดงักล่าวจากมารดา และในตอนเยน็เขาจะมองดูกอ้นหินท่ีมีหนา้ตาเหมือนคนน้ีวนัละหลาย ๆ ชัว่โมง 
และคิดไปวา่ เม่ือไรหนอ คนท่ีมีหนา้ตาเหมือนกบักอ้นหินน้ี จะมาปรากฏตวัสักที มีคนอยูส่ามคน ได้
เกิดในหุบผาน้ี และไดมี้ช่ือเสียงข้ึนในโลกตามล าดบักนั เขาไดก้ลบัมายงัภูมิล าเนาเดิม และรับการยก
ยอ่งสรรเสริญวา่เป็นผูท้  าให้นิยายน้ีส าเร็จเป็นจริงข้ึน คนแรกคือ นายเก็บทอง เป็นคนร ่ ารวยมา คน
ถดัไปคือแม่ทพัฟ้าร้องเลือด ส่วนคนสุดทา้ยนั้น คือ นายศิลาหนา้เลือด เป็นนกัการเมืองท่ีเรืองนาม แต่
เม่ือเออร์เนสตม์องดูหนา้คนทั้งสามน้ี ก็ไม่เห็นวา่จะมีใครหนา้เหมือนกบักอ้นหินน้ีสักคน ต่อมาเออร์
เนสตไ์ดแ้ก่ตวัลง มีช่ือเสียงวา่เป็นผูมี้ใจกรุณา และมีสติปัญญามาก เขาไดเ้ป็นศิษยาภิบาลและนกัเทศน์ 
โดยมิไดรั้บการสถาปนา มีคนมาจากท่ีไกล ๆ มาปรึกษาหารือ ขอความเห็นจากเขา ต่อมามีจินตกวผีู ้
หน่ึง ไดส้ังเกตเห็นวา่เออร์เนสตน์ั้นเอง เป็นผูมี้หนา้ตาเหมือนกบัลกัษณะของหินกอ้นใหญ่นั้น ทั้งน้ีเป็น
เพราะเขาด าเนินชีวติใกลชิ้ดกบักอ้นหินนั้น และมองเห็นกอ้นหินตลอดเวลา จนกระทัง่ภาพของศีรษะ
หินใหญ่นั้นประทบัอยูบ่นตวัเขา น้ีแหละคือความหมายของการอธิษฐาน 

ถา้เช่นนั้น เม่ือเราอธิษฐาน จะตอ้งท าประการใดบา้ง? ประการแรกตอ้งคิดถึงพระเจา้ หนัหนา้
ไปหาพระองค ์ส่งความคิดและจิตใจไปยงัพระองค ์หนัชีวติไปหาพระองคใ์นเวลาเขา้นอน ตอ้งระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่ี์มีต่อเราในวนันั้น เช่นมีแสงสวา่ง ฝน อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ครอบครัว 
มิตรสหาย ความจริง ความงามโอกาศท่ีไดท้  างานและความสนุกสนาน ส่ิงเหล่าน้ีมาจากพระเจา้และส่ิง
เหล่าน้ีท าใหเ้ราส านึกถึงพระองคม์ากข้ึน พระองคท์รงเอาพระทยัใส่เราในชีวติประจ าวนั พระองคอ์ยู่
รอบตวัเราและในใจของเราทรงประทบัอยูใ่กลท่ี้สุด และไกลท่ีสุด ภายหลงัท่ีเราคิดถึงพระเจา้แลว้ ก็
แสดงความคิดนั้นออกมาในค าพดูแลว้เราจงพิจารณาดูชีวิตของเรา ชีวติของเราเหมือนอะไร? ชีวิตของ
เราาเหมือนพระเจา้หรือไม่ ? จะตอ้งขอใหพ้ระเจา้ยกความผดิบาปอะไรบา้ง? จะตอ้งเปล่ียนแปลงอะไร
อีกบา้ง? 

เม่ือเราอธิษฐานในเวลาเชา้ เราก็หนัไปหาพระเจา้ในท านองเดียวกนั วนัใหม่ไดเ้ตือนเราให้
ระลึกถึงพระเจา้ คือความสวา่งของดวงอาทิตย ์ นกร้องเพลง ความสวา่งท่ีน าเอาประโยชน์และมิตรภาพ
มาสู่เราเป็นวนัของพระเจา้ เราเห็นพระเจา้ เราระลึกถึงพระองค ์ แลว้เราก็คิดถึงตวัเราในวนัใหม่วา่ 
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พระองคต์อ้งการให้เราท าอะไร? และเป็นประการใดในวนันั้น? ถา้เราด าเนินชีวติเหมือนกบัพระเจา้แลว้ 
ชีวติจะเป็นอยา่งไร? 

ไม่วา่เราจะอธิษฐานเม่ือใด จงยดึแบบดงัต่อไปน้ี คือเปิดจิตวญิญาณใหพ้ระเจา้เขา้ในเมืองชีวติ
ของเรา คิดถึงพระองคก่์อนแลว้จึงคิดถึงตวัเอง การอธิษฐานแบบน้ีใชไ้ดท้ั้งในโบสถ ์ เวลาเดินทาง ขบั
รถไปในทางเปล่ียว ในเมือง ระหวา่งการสอบไล่ในวทิยาลยั หรือลา้งถว้ยชาม ไม่วา่จะเป็นเวลาคร่ึง
ชัว่โมงหรือชัว่หน่ึงอึดใจ ถา้ท าตามแบบน้ีไดช่ื้อวา่เป็นการอธิษฐานท่ีแทจ้ริง 

โดยปกติ เรามกัเขา้เฝ้าพระเจา้ เม่ืเวลามีปัญหา หรือความหนกัใจเป็นพิเศษ อาจเป็นเวลาคิด
ปัญหาศีลธรรม หรือเวลาประสบกบัความเสียใจ หรือเคราะห์ร้าย พระเยซูก็เขา้เฝ้าพระเจา้ตามแบบน้ี 
เม่ืออยูใ่นสวนเก็ธเซมาเน แต่ท่ีส าคญัก็คือ เปิดจิตวญิญาณออกรับพระเจา้เสียก่อน แลว้จึงเสนอความ
จ าเป็นตอ้งการใหพ้ระองคคื์อปัญหาศีลธรรมความเสียใจ แลว้เราจะไดรั้บฤทธ์ิเดชให้เผชิญกบัเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได ้

เม่ือเราเขา้เฝ้าพระเจา้ ควรระลึกถึงคนอ่ืน ๆ ดว้ย ความจริงแลว้เราไม่ควรเขา้เฝ้าพระเจา้ โดย
เป็นห่วงตวัเองเท่านั้น พระเจา้ทรงนึกถึงบุคคลเหล่าน้ีดว้ย เม่ือเราเป็นเหมือนพระเจา้มากข้ึน เราก็จะ
คิดถึงเขาเสมอ ท่านสังเกตหรือเปล่าวา่ บุรุษท่ีหน่ึงเอกพจน์จะไม่มีอยูเ่ลย ในค าอธิษฐานท่ีพระเยซูสอน 
คือไม่มีค  าวา่ “ขา้พเจา้”  “ของขา้พเจา้” เลย มีแต่ “ขา้พเจา้ทั้งหลาย” “ของขา้พเจา้ทั้งหลาย” ฉะนั้น เราจึง
ควรระลึกถึงบุคคลทั้งหลายท่ีเราเก่ียวขอ้งในเวลาเขา้เฝ้าพระเจา้ คือบิดามารดาญาติมิตร คนป่วย คนขาด
อาหาร เราอาจขอหรือไม่ขอใหพ้ระเจา้ทรงท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่บุคคลเหล่าน้ี เราไม่จ  าเป็นตอ้งท า
เช่นนั้น เป็นแต่ระลึกวา่ พระเจา้ทรงเป็นห่วงคนเหล่านั้นมากวา่เราเป็นห่วง และขอใหพ้ระเจา้ทรงปก
ปักรักษาเขา ถา้เรามีปัญหาท่ีสนใจมากเช่น สันติภาพหรือการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีดี หรือกีาาท่ีสุภาพใน
วทิยาลยั เราก็ควรน าเสนอพระเจา้พิจารณาดว้ย  แลว้เราจึงน าปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีไปขบคิดโดยรู้วา่ พระ
เจา้ก็ทรงขบปัญหาเหล่าน้ีดว้ยเหมือนกนั 

เม่ือไดท้  าและคิดเช่นน้ีแลว้ เราก็นอนใจได ้เหมือนกบันกัวา่ยน ้า เพราะรู้ดีวา่น ้าจะพยงุตวัเขาไว้
เสมอ ถา้เขาไม่กระวนกระวายจนเกินไป เราไดม้าอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้แลว้ เรามองเห็นชีวิตเรา
และชีวติท่ีอยูร่อบตวัเราโดยชดัเจนยิง่ข้ึน เรารู้ดีวา่ พระหตัถอ์นัถาวรของพระเจา้ จะพยงุเราไวเ้สมอ ทุก
ส่ิงจะเรียบร้อยเก่ียวกบัตวัเองและคนรักและปัญหาท่ีเราสนใจ น่ีมิไดห้มายความวา่ เป็นการประกนัวา่ 
จะไม่เกิดเหตุร้าย แต่เป็นความมัน่ใจวา่ ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน เคราะห์ร้ายจะไม่ท าให้จิตใจเราเป็นทุกข์
เลย น้ีมิไดห้มายความวา่ เป็นการหลีกการวนิิจฉยัยาก ๆ ไปอยา่งสบายใจ แต่เป็นความมัน่ใจวา่ เราจะ
เผชิญกบัปัญหาเหล่าน้ีอยา่งเตม็ท่ีดว้ยฤทธานุภาพของพระเจา้ต่างหาก แลว้เราก็จะพกัผอ่นหรือท างาน
ต่อไปดว้ยความมัน่ใจ และสุขมุคมัภีรภาพ เพราะสันติสุขของเราอยูใ่นน ้าพระทยัของพระเจา้ 
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พระเจ้าทรงฟังการอธิษฐานหรือเปล่า? 

ถา้บุคคลท่ีมีนิสัยเป็นคนชอบถามสักหน่อย ก็จะถามวา่ พระเจา้จะทรงฟังคนเป็นจ านวน
มากมายอธิษฐาน เป็นภาษาต่าง ๆ ในเวลาเดียวกนัไดห้รือ? เราไดท้ราบมาแลว้วา่ การอธิษฐานมิไดใ้ช้
ปากเป็นใหญ่แต่เป็นการหนัจิตใจไปสู่พระเจา้ เราจึงตั้งปัญหาเสียใหม่วา่ พระเจา้รู้หรือเปล่าวา่ เราก าลงั
หนัไปหาพระองค ์พระองครู้์ถึงการอธิษฐานของเราหรือเปล่า? 

ไม่วา่เราจะตั้งปัญหาวธีิใด ก็เป็นการยากท่ีจะตอบ แต่เราอาจเปรียบเทียบกบัวทิยกุระจายเสียง
บางทีจะเขา้ใจดีข้ึน ถา้สถานีวทิยแุห่งเดียว สามารถส่งข่าวไปยงัเคร่ืองรับนกัเป็นจ านวนพนั ๆ เคร่ืองได ้
ในท านองเดียว สถานีทั้งหลายพนัแห่งก็จะส่งไปยงัเคร่ืองรับอนัเดียวไดใ้นเวลาเดียวกนั บทความเขียน
โดย เอเธล โรมิค ฟุลเลอร์ เรียกวา่  “สาระส าคญัของการอธิษฐาน” แสดงวา่ปัญหาเช่นน้ีเป็นไปได ้คือ 

“ถา้เคร่ืองรับวทิยเุล็ก ๆ สามารถเลือกฟังเพลงไพเราะท่ีลอยมาเหนือภูเขาและทะเลได,้ ถา้เสียง
ไวโอลินอนัไพเราะลอยขา้มภูเขาหรือผา่นเมืองท่ีอึกทึกมา เคร่ืองวทิยยุงัเลือกรับเอาไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้
ไซร์ การท่ีวา่ พระเจา้จะไม่ไดย้นิค าอธิษฐานของหวัใจนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลย” 

ในประการสุดทา้ยเราจะตอ้งมีความเช่ือในพระเจา้ เหมือนเร่ืองอ่ืน ๆ ถา้เราเช่ือวา่พระเจา้เป็น
พระบิดา ส่ิงส าคญัอ่ืน ๆ ก็จะเกิดตามมาเพราะพระเจา้ทรงตอ้งการใหบุ้ตรหนัไปหาพระองค ์ ทรงดี
พระทยัถา้เราท าเช่นนั้น และทรงเสียพระทยัถา้เราไม่ท า ทรงพอพระทยัท่ีบุตรอธิษฐานและทรงมีวธีิท่ี
จะฟังค าอธิษฐานหลายพนัภาษาได ้ และฟังไดดี้ในเวลาพร้อมกนั พระองคท์รงรู้เม่ือจิตวญิญาณหนัไป
หาพระองค ์และเขา้ร่วมสามคัคีธรรมกบัพระองค ์

พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานของพระเยซูในสวนเก็ธเซมาเนหรือ? พระเจา้ทรงรู้วา่ พระเยซูหนั
หนา้และจิตวิญญาณหาพระองคห์รือเปล่า? ถา้พระองคไ์ม่ฟังค าอธิษฐาน พระองคก์็ไม่ใช่พระบิดา และ
เราเป็นคนวา้เหวใ่นพิภพท่ีมีอ านาจมากน้ี 

พระเจ้าตอบค าอธิษฐานหรือเปล่า? 

ถา้เราไม่คิดวา่ค าอธิษฐานเป็นการขอเท่านั้น ปัญหาก็จะแสดงถึงอีก แง่หน่ึง อนัแตกต่างออกไป 
พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของพระเยซูในสวนหรือเปล่า? “พระบิดาของขา้พเจา้ ถา้เป็นได ้

ขอใหจ้อกน้ีเล่ือนไปจากขา้พเจา้เถิด” พระเจา้ไม่ทรงตอบ พระเยซูตอ้งด่ืมจอกนั้นอยา่งขมข่ืน เก่ียวกบั
ตอนสอง “แต่อยา่ใหเ้ป็นไปตามใจปรารถนาของขา้พเจา้ แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ พระ
เจา้ทรงตอบตอนน้ี พระเยซูจึงมีก าลงัท่ีจะทนได ้ตามพระทยัพระเจา้  

ศีรษะหินใหญ่ตอบค าอธิษฐานของออร์เนสตห์รือเปล่า? ตอบแน่นอน โดยท าใหเ้ออร์เนสต์
เหมือนศีรษะหินใหญ่นั้น 
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ศาสนาจารยผ์ูห้น่ึงอธิบายเร่ืองการอธิษฐานและชกัตวัอยา่ง คือวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุตรกบั
บิดามี 3 ขั้นคือ เม่ือบุตรยงัเล็ก ๆ อยูก่็มาขอส่ิงนั้นส่ิงน้ีจากบิดา บิดามิไดอ้นุญาตใหทุ้กอยา่ง แต่ตอ้นรับ
บุตรจึงท าใหมี้ความสนิทสนมกนัยิง่ข้ึน คร้ันเด็กนั้นเป็นหนุ่มก็ขอส่ิงท่ีแตกต่างออกไป เช่นขอเงิน ขอ
ความเห็นในการขบปัญหาต่าง ๆ ก็ไดรั้บค าช้ีแจงจากบิดา คร้ังต่อมาเม่ือบุตรเป็นผูใ้หญ่ ด าเนินอาชีพ
คลา้ยบิดา และค่อยมีนิสัยเหมือนบิดามากข้ึน วนัหน่ึงจึงมานัง่ใกล ้ ๆ บิดา แต่มิไดข้ออะไรแต่มานัง่
สนทนากนัถึงเร่ืองต่าง ๆ บางทีก็นัง่น่ิง ๆ เพราะบุตรตอ้งการอยูใ่กลชิ้ดกบับิดา และก็สมความปรารถนา
ของเขาแลว้ 

ค าตอบอนัสูงสุดในการอธิษฐานท่ีเราหวงัจะไดก้็คือ พระวญิญาณพระเจา้สถิตในเรา ถา้เรา
อธิษฐานมาก ๆ และเปิดจิตวิญญาณใหพ้ระองค ์เราก็จะเหมือนกบัพระองคม์ากข้ึน เราจะไดเ้ขา้สนิทกบั
พระองคย์ิง่ ๆ ข้ึน แลว้ชีวติของเราก็จะมีระเบียบ และจะมีจุดมุ่งหมาย ความสงสัยและความกระวน
กระวายก็จะหมดไป แลว้เราจะด าเนินชีวติเหมือนกบัเรามองเห็นพระเจา้ และก็เป็นเช่นนั้นจริง  ๆ 

เราตอ้งการอะไรมากกวา่น้ีเล่า? น้ีแหละคือชีวติคริสเตียนอยา่งเตม็ลน้เตม็เป่ียมท่ีสุด น่ีแหละคือ
ค าตอบของชีวติละ 
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