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คานา
“ข้ าพเจ้ าเชื่อ” และ “ข้ าพเจ้ ารู้ ”
ข้อความที่วา่ “ข้าพเจ้าเชื่อ” แตกต่างกับข้อความที่วา่ “ข้าพเจ้ารู้” ความรู ้ก็เรื่ องหนึ่ง ส่ วนศรัทธา
หรื อความเชื่ อก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
เรารู ้วา่ สองบวกสองก็เป็ นสี่ เรารู ้วา่ มุมของรู ปสามเหลี่ยมใด ๆ รวมกันเข้าเท่ากับร้อยแปดสิ บ
องศา เรารู ้วา่ ระยะทางรอบโลกที่เส้นศูนย์สูตรยาวประมาณ 25,000 ไมล์ เรารู ้วา่ โลกโคจรไปรอบดวง
อาทิตย์ในเวลาสามร้อยหกสิ บห้าและเศษหนึ่งส่ วนสี่ วนั เรารู ้วา่ น้ านั้นประกอบด้วย” ไฮโดรเจนสอง
ส่ วนและอ๊อกซิ เจนหนึ่งส่ วน
แต่เมื่อหันมาพิจารณาความเชื่อในพระคริ สต์ เราก็พบอีกแดนหนึ่งซึ่ งแตกต่างออกไป ในแดนที่
แหละที่เราไม่ค่อยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมัน่ ใจนัก และไม่สามารถพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ได้เรี ยบร้อยดีนกั
ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านถูกนาตัวมาต่อหน้าผูพ้ ิพากษาในศาลยุติธรรม และท่านต้องพิสูจน์ความจริ งต่อไปนี้
ให้เป็ นที่พอใจผูพ้ ิพากษา คือ
พระเจ้ามีจริ ง
พระเจ้านั้นเหมือนพระเยซู
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูรักษาและห่วงใยเรา
ประวัติศาสตร์ ของมนุษย์อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้า
เมื่อเราอธิ ษฐานต่อพระองค์ ๆ จะทรงสดับฟัง
ภายหลังที่ตายไปแล้วมีชีวติ อีก
ท่านจะทาอย่างไร? ท่านจะพูดว่าอย่างไร? ท่านจะนาพยานหลักฐานอะไรมาเสนอ?

เรารู้ น้อยมาก
ความจริ งแล้ว ความรู้ของเรามีนอ้ ยและสิ่ งที่เรารู ้กเ็ ป็ นเรื่ องเล็กและไม่มีความสาคัญ ตรงกัน
ข้าม เรื่ องสาคัญจริ ง ๆ ส่ วนมากคือเรื่ องซึ่ งทาให้เราดาเนินชีวติ อยูไ่ ด้ และที่เรามุ่งไปสู่ น้ นั กลับเป็ นเรื่ อง
ที่ไม่อาจพิสูจน์ได้เลย
ชักตัวอย่างใกล้ ๆ เช่น เราไม่อาจพิสูจน์ได้วา่ พรุ่ งนี้ เช้าดวงอาทิตย์จะโผล่ข้ ึนมาทางตะวันออก
แต่เราเชื่ อว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาเพราะมันเคยขึ้นมาเช่นนี้
ดังนั้นเราจึงทึกทักเอาว่ามันจะต้องเป็ น
เช่นนั้นอีก แต่เราไม่มีทางที่จะแน่ใจได้ ในระหว่างฤดูหนาวที่ยาวนาน เมื่อหิมะหนาทึบตกอยูบ่ นพื้นดิน
และทุกสิ่ งดูเหมือนว่าตายไปหมด เราไม่อาจพิสูจน์ได้วา่ ฤดูใบไม้ผลิจะกลับมาอีกตามเวลา เราไม่อาจ
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พิสูจน์ได้วา่ บิดามารดารักเรา และจะคงรักเราเรื่ อยไป เราไม่อาจพิสูจน์ได้วา่ ความรักดีกว่าความเกลียด
ชัง หรื อว่าการให้อภัยดีกว่าการแก้แค้น พูดง่าย ๆ ก็คือว่า เราไม่อาจพิสูจน์สิ่งสาคัญแท้ได้
แม้นกั วิทยาศาสตร์ ก็ไม่อาจพิสูจน์สิ่งที่เขาสมมุติเอาได้ท้ งั หมด
หนังสื อเคมีปัจจุบนั บรรจุ
ข้อความเกี่ยวกับอีเล็กตรอน, ปรมาณู, อณู แต่แม้ขณะนี้ นกั วิทยาศาสตร์ ก็ยงั มองไม่เห็นอีเล็กตรอนใน
กล้องจุลทัศน์เลยหรื อปรมาณูก็มองไม่เห็น กล้องจุลทัศน์ชนิดที่มีกาลังสู งที่สุดเท่านั้นจึงจะมองเห็นอณู
ขนาดใหญ่ที่สุดได้เพียงไม่กี่ชนิด พวกนักวิทยาศาสตร์ รู้อย่างแท้ ๆ แน่นอนหรื อว่าอีเล็กตรอนและ
ปรมาณูมีจริ ง เปล่าเลย เขาไม่รู้แน่นอน นักวิทยาศาสตร์ ผดิ พลาดไปหรื อที่ไปสมมุติวา่ อีเล็คตรอนและ
ปรมาณูมีปรากฏอยู?่ เปล่า คงไม่ผดิ การสมมุติของเขาเป็ นการเดาสวดใช่ไหม? ไม่ใช่ ถ้าเช่นนั้นแล้ว เขา
ดาเนินการไปได้อย่างไร? ที่เป็ นเช่นนั้นก็เพราะธาตุแท้และวัตถุผสมแสดงกิริยาเสมือนว่า อีเล็กตรอน
และปรมาณูปรากฏตัวอยู่ มีพยานหลักฐานดีที่แสดงว่าเป็ นเช่นนั้น ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงตั้งกฎขึ้น
เรี ยกว่าสมมุติฐานซึ่ งมีความสอดคล้องกับสิ่ งที่เขารู ้มาแล้ว แต่ได้เดินไปไกลกว่าสิ่ งที่รู้มาแล้ว แล้วเขาก็
เดินก้าวหน้าต่อไป และทาเหมือนกับว่าสมมุติฐานนั้นเป็ นจริ ง และอาจพิสูจน์ได้ในทุกแง่ แล้วผลก็
ปรากฏว่าถูกต้อง
ถ้าจะพูดอีกประการหนึ่งก็คือว่า นักวิทยาศาสตร์ เมื่อทางานในขอบเขตของเขาก็ดาเนินด้วย
ความเชื่อ เหมือนกับพวกเราดาเนินชี วติ ประจาวัน

เราดาเนินชีวติ ด้ วยความเชื่อ
ความจริ งนั้นมีอยูว่ า่ เราดาเนิ นชีวติ โดยความเชื่ อเป็ นส่ วนใหญ่ เมื่อเราไปนอนในเวลากลางคืน
เราถอดเครื่ องแต่งตัวแขวนไว้โดยเชื่ อว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตามกาหนดเวลา แล้วจะตื่นขึ้นและแต่งตัวไป
ทางานในวันใหม่ เมื่อถึงฤดูแล้งชาวนาก็เตรี ยมเมล็ดพืชและเตรี ยมเครื่ องมือต่าง ๆ โดยเชื่อว่าฤดูฝนจะ
มาถึง และจัดเตรี ยมที่ดินให้พร้อมเพื่อปลูกพืชใหม่อนุชนวัยรุ่ นเตรี ยมแผนการที่จะเข้าวิทยาลัยโดยเชื่อ
ว่าบิดามารดาคงจะสนใจและจะช่วยเหลือให้เล่าเรี ยนจนสาเร็ จ คู่บ่าวสาวที่ทาการสมรสก็เชื่อใจซึ่ งกัน
และกัน และเชื่อในความสามารถที่จะเผชิญชี วติ และปั ญหาต่าง ๆ ในชีวิตร่ วมกัน มนุษย์เราเอาเงินที่หา
มาด้วยความเหนื่อยยากไปฝากธนาคารก็เชื่อว่ามีกาจัดการดี และเจ้าพนักงานสัตย์ซื่อ และจะถอนเงินคืน
ได้ในเวลาจาเป็ น เราโดยสารรถไฟในเวลากลางคืนและนอนอย่างอุตุในรถ ก็โดยเชื่อว่า พ.ข.ร. เป็ นคน
มีความสามารถและไม่มึนเมา และทุกสิ่ งตามทางรถไฟคงเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และเราคงจะถึง
จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นความเชื่อทั้งสิ้ น เป็ นสิ่ งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่กระนั้นเราก็ดาเนิ นชี วติ ด้วย
ความเชื่อทุกวันและทุกชัว่ โมง ถ้าเราจากัดอยูก่ บั เฉพาะที่พิสูจน์ได้แน่นอนแล้ว เราจะกระดุกกระดิกตัว
5

ไม่ได้เลยถ้าเป็ นเช่นนั้นจริ งแล้วเราเห็นจะต้องเข้าไปอยูใ่ นห้องมืดอย่างเงียบ ๆ และนัน่ อยูท่ ี่นนั่ ตลอด
ชีวติ
เมื่อ มาพิจารณาถึงความเชื่ อในพระศาสนา สภาพการก็เป็ นเช่นเดียวกัน ดังได้กล่าวมาแล้วว่า
ความเชื่อมัน่ ของคริ สเตียนส่ วนมากพิสูจน์ไม่ได้จริ ง ๆ เพราะเป็ นเรื่ องของความเชื่อ ไม่ใช่ความรู ้ ความ
เชื่อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งที่มองเห็นไม่ได้ และเป็ นอมตะ ดังจดหมายฝากที่มีไปถึงชาวฮีบรู มีอยูว่ า่
“ความเชื่อนั้นคือความแน่ใจในสิ่ งที่เราหวังไว้ เป็ นความรู ้สึกอย่างแน่นอนว่าสิ่ งที่ยงั ไม่ได้เห็นนั้นมี
จริ ง” (ฮีบรู 11:1)
นี่หมายความว่าความเชื่ อมัน่ ของคริ สเตียนเป็ นสิ่ งเหลวไหลหรื อ? มิได้เลย ในสมัยวิทยาศาสตร์
คนหนุ่มสาว (และรวมทั้งคนแก่เฒ่าด้วย) มักจะทึกทักเอาว่าสิ่ งที่เป็ นความจริ งจะต้องเห็นได้ดว้ ยตา
เสมอ โดยมองดูได้ในกล้องจุลทัศน์หรื อหลอดแก้วทดลอง หรื อทดลองทาให้ดูดว้ ยสู ตรของพืชคณิ ต
เป็ นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง เราจะมองดูความรักและความเอาใจใส่ ของบิดามารดาในหลอดแก้ว
ทดลองไม่ได้ หรื อจะดูดว้ ยกล้องจุลทัศน์ก็ไม่เห็น หรื อจะทดลองด้วยสู ตรพืชคณิ ตก็ไม่ได้อีกนัน่ แหละ
ความรักของพระเจ้าก็เหมือนกัน ความหวังในชีวติ นิรันดร์ ก็เช่นเดียวกัน, ดนตรี ไพเราะของโชแปงก็
เหมือนกัน และความสวยงามของทางช้างเผือกที่ไกลออกไปก็เหมือนกัน พระคุณของพระเยซู, อานาจ
ฝ่ ายจิตวิญญาณของพระคัมภีร์
ฤทธานุภาพอันถาวรของคริ สตจักรเหล่านี้พิสูจน์ไม่ได้ท้ งั นั้นแต่สิ่ง
ดังกล่าวเหล่านี้ก็เป็ นความจริ งอันลึกซึ้ งที่สุด สิ่ งดังกล่าวเป็ นเรื่ องของความเชื่ อไม่ใช่เรื่ องของความรู ้
นี่ก็หมายความว่า ความเชื่อมัน่ ของคริ สเตียนเป็ นการเดาสวดใช่ไหม? ไม่ใช่เลย, เป็ นความเชื่อ
ที่มีพยานหลักฐานอย่างดี เพียงแต่กา้ วไปไกลกว่าอาณาเขตของพยานหลักฐานซึ่ งอันนี้มกั เรี ยกกันว่า
“เสี่ ยงทาเพราะความเชื่ อ” ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์ยบอกเราว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย ถ้าเช่นนั้น
หมายความว่าความเชื่ อในพระเจ้าเป็ นเรื่ องเดาสวดหรื อ? ตรงกันข้าม, มีพยานหลักฐานรอบตัวเราแสดง
ว่ามีพระเจ้า ความจริ งแล้วเมื่อมองดูชีวติ การพยายามไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็ นการยากยิง่ กว่าเชื่อในพระ
เจ้าเสี ยอีก แน่นอน เราจะต้องก้าวไปไกลกว่าพยานหลักฐานด้วย “การเสี่ ยงทาเพราะความเชื่อ” แต่ไม่ใช่
เสี่ ยงอย่างเดาสวด ขอให้เรากลับไปพิจารณาพวกนักวิทยาศาสตร์ อีกครั้งหนึ่ง ไม่มีนกั วิทยาศาสตร์ คนใด
เคยเห็นปรมาณูเลย ถ้าเช่นนั้น หมายความว่าความเชื่ อในปรมาณู เป็ นการเดาสวดหรื อ? ไม่ใช่เลย มี
พยานหลักฐานมากมายแสดงว่ามีปรมาณู อยูใ่ นโลก และนักวิทยาศาสตร์ ก็ทาการเสี่ ยงเพราะความเชื่ อ
ของเขา พวกเราก็ทาเช่นเดียวกัน เราก็อยูบ่ นรากฐานอันมัน่ คงเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์
นี่หมายความว่าความเชื่ อมัน่ ของคริ สเตียนไร้เหตุผลหรื อ? มิได้เลย, นี่เป็ นความผิดร้ายแรง
ประการหนึ่ง คือคนมักจะทึกทักเอาว่าความเชื่ อในศาสนาก็รวมเอาความเชื่ ออันไร้เหตุผลไว้ดว้ ย ความ
เชื่อมีเหตุผลเช่นเดียวกับความรู ้ แตกต่างกันในข้อที่วา่ ความเชื่อนั้นไปไกลกว่าความรู ้ เช่นข้อเท็จจริ งที่รู้
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กันทัว่ ไปแล้วพาเราไปไกลเพียง 10 ไมล์แต่ความเชื่ออาจพาเราไปไกล 10,20 หรื อ 1,000 ไมล์ ก็ได้ ใน
ทิศทางเดียวกันความเชื่ อมิได้หนั หลังกลับหรื อขัดกับความรู ้เลย เป็ นแต่วา่ มันไปไกลกว่าความรู้ มัน
จาเป็ นต้องเป็ นเช่นนั้นเพราะความเชื่อเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่สาคัญกว่า ความเชื่ อของท่านที่วา่ บิดามารดาจะ
คอยช่วยเหลือท่านต่อไปอีก 4-5 ปี ข้างหน้า เป็ นเรื่ องไร้เหตุผลหรื อ? เปล่าเลย? ท่านไม่อาจพิสูจน์ได้แม้
ชีวติ ของท่านต้องอาศัยความเชื่อในข้อนี้ แต่วา่ มีพยานหลักฐานอยูม่ ากว่าจะต้องเป็ นเช่นนั้น และดังนั้น
ท่านจึงเสี่ ยงความเชื่ อไปในทางนั้นคล้ายกับว่ามันเป็ นความจริ ง แต่ท่านก้าวไปไกลกว่าข้อเท็จจริ ง ความ
เชื่อในพระเจ้า ในพระเยซูและในความแน่ใจอย่างอื่น ๆ ที่เราดาเนินชีวิตอยูท่ ุกวันนี้ก็เป็ นเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น ไม่ตอ้ งเดือดร้อนเกินไปถ้ามีผจู ้ ะขอให้ท่านพิสูจน์ความเชื่ อในศาสนาคริ สเตียน
บอกเขาโดยตรงว่าพิสูจน์ไม่ได้ เพราะเป็ นเรื่ องความเชื่ อ ไม่ใช่เรื่ องความรู ้ แต่มนั ก็เป็ นจริ ง, แน่นอน
และสมเหตุสมผล คนหลายหมื่นได้ยดึ ถือความเชื่อด้วยใจโสมนัสยินดี ดาเนิ นชีวติ ในความเชื่ ออย่างมี
ชัย ตัวท่านก็อาจทาได้ดุจกัน.

7

บทที่ 1
“ท่านเจ้าข้า, พวกข้าพเจ้าจะใคร่ เห็นพระเยซู ” (ยอห์น 12:21)

เราอยากเห็นพระเยซู
พวกเราชาวคริ สเตียนเมื่อพยายามคิดถึงเรื่ องพระเจ้าเราก็เริ่ มต้นด้วยพระเยซู
เราพูดกันว่า
พระเจ้าก็ทรงเป็ นเหมือนพระเยซู พระเยซูทรงสาแดงพระลักษณะของพระเจ้าให้เราเห็น เพราะฉะนั้นจึง
เป็ นการสาคัญมากที่จะรู ้วา่ พระเยซูมีลกั ษณะอย่างไร เพราะผลของการพิจารณาเรื่ องพระเจ้าย่อมขึ้นอยู่
กับการตั้งต้นในข้อนี้
1. พระองค์ ทรงเป็ นมนุษย์ จริ ง ๆ ความข้อนี้รู้สึกค่อนข้างแปลกและไม่จาเป็ น ท่านอาจถามว่ามี
คนสงสัยในความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูบา้ งไหม? มีซี หลายคนทีเดียวตัวเราเองก็มกั ลืมในข้อนี้ เพราะ
พระเยซูมีความหมายอย่างสาคัญต่อคนจานวนมาก และทาให้เขาเห็นว่าพระองค์มีพระลักษณะเป็ นพระ
เจ้ามากจนคนเหล่านั้นมองไม่เห็นความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เสี ย ในศตวรรษเริ่ มแรกของศาสนาคริ ส
เตียนเกิดมีควาเห็นแพร่ หลายว่า พระเยซูมิได้ประสู ติ, มิได้มีชีวติ , มิได้ทนทุกข์ทรมานและมิได้มรณาแต่
อย่างใด เป็ นเรื่ องที่ดูเหมือนว่าพระองค์ได้ประสู ติ, มีพระชนม์, ทนทุกข์ทรมานและมรณา จึงเป็ นความ
จาเป็ นที่จะต้องสะกิดใจเราให้ระลึกว่าพระองค์เป็ นมนุษย์แท้, ทรงทางาน, ทรงเล่นกีาา, ทรงสนุกสนาน
ร้องไห้, ทางานที่ใช้แรงโดยสุ จริ ต, ทรงถูกทดลอง, ทรงท้อถอย, ทรงทนทุกข์แสนสาหัสบนไม้กางเขน
และทรงดิ้นรนเหมือนท่านและข้าพเจ้า
สิ่ งเหล่านี้ทาให้พระองค์ใกล้ชิดกับเรามาก พระองค์มิใช่เป็ นอากาศธาตุที่ลอยอยูร่ ะหว่างพื้นดิน
และท้องฟ้ า พระองค์เป็ นมนุษย์เดินดินเหมือนพวกเรา ทรงประสบความโสมนัสและโทมนัสเช่นพวก
เรา สิ่ งเหล่านี้ทาให้พระเจ้าอยูใ่ กล้เรา ถ้าพระองค์เที่ยงแท้อยูใ่ นพระเยซู ทรงเดินขึ้นลงที่ภูเขากาลิลีจริ ง
พระองค์มิใช่เป็ นพระเจ้าห่างไกล พระองค์ได้เคยอยูใ่ กล้กบั มนุษย์เราครั้งหนึ่ง และทรงอยูใ่ กล้ชิดกับเรา
ตลอดไป
2. พระองค์ ทรงกล้าหาญมาก ข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็คือว่า พระองค์ทรงมุ่งหน้าไปสู่
กรงุเยรู ซาเล็มทั้ง ๆ ที่รู้วา่ เมืองนั้นเป็ นที่มนั่ ของพวกศัตรู เมื่อพระองค์อยูใ่ กล้ทะเลกาลิลี พระองค์อาจ
หลบหนีไปทางภาคเหนือเพื่อไปสู่ เมืองไทร์ และไซดอนได้อย่างง่าย ๆ แล้วพระองค์ก็จะไม่ประสบ
อันตราย และจะไม่ถูกตรึ ง แล้วพวกเราก็อาจจะไม่ได้ยนิ ชื่อเสี ยงของพระองค์เลย แต่พระองค์กลับทา
การตรงกันข้าม พระองค์รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องถูกฆ่าตาย แต่พระองค์มุ่งที่จะทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า
และทรงกล้าหาญอย่างมาก ดังนั้นพระองค์จึงเดินเข้าไปยังที่มนั่ ของพวกต่อต้านพระองค์
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เพื่อเปรี ยบเทียบกัน ขอให้พิจารณาถึงศาสดาของอีกศาสนาหนึ่งท่านผูน้ ้ ีมีนามว่าเหลาจื๊อ มีชีวติ
อยูใ่ นประเทศจีนสมัยโบราณ เมื่อมีเหตุการณ์ยากลาบากเกิดขึ้น ท่านผูน้ ้ ีก็ข้ ึนรถม้าหนีออกไปนอกเมือง
เสี ย ไม่มีผใู ้ ดตามพบ ดังที่มีขอ้ ความกล่าวไว้วา่ “เหลาจื๊อถอนตัวออกไปอยูใ่ นที่ที่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบอัน
สะดวกสบาย” นัน่ เป็ นวิธีที่ดีที่จะหลบหนีความยุง่ ยากของชีวติ และดาเนินชีวิตได้นาน ๆ แต่เป็ นการ
ตรงกันข้ามกับพระเยซูพระเจ้าของเราที่เดินมุ่งหน้าไปสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มที่ซ่ ึงการจับ, การไต่สวน, การ
พิพากษา, การทรมานและความตายรอคอยพระองค์อยูแ่ ล้ว
มีภาพเขียนอยูภ่ าพหนึ่งแสดงถึงว่าพระเยซูยนื อยูใ่ นท้องพระโรงพิพากษาต่อหน้าปี ลาตไม่ไกล
จากนั้น มีเสาใหญ่ของอาคารตั้งอยู่ ร่ างกายของพระเยซูอยูข่ นานกับเสาใหญ่ ตั้งตรงและเข้มแข็งเหมือน
เสานั้น แม้พระองค์จะรู ้ดีวา่ ปี ลาตที่นงั่ อยูต่ รงพระพักตร์ พระองค์น้ นั มีอานาจจะลงโทษพระองค์ให้ถึง
ตายด้วยวิธีทารุ ณก็ตาม เมื่อท่านระลึกถึงพระเยซู จงคิดถึงภาพนั้น และความกล้าอันไม่สะทกสะท้าน,
สุ ขมุ เยือกเย็นจนถึงที่สุดของพระองค์ดว้ ย
3. พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกจาพวกมาก พระองค์มิได้รักอย่างชายหนุ่มรักหญิงสาวที่มีอารมณ์
ไหวใจอ่อน แต่พระองค์นิยมชมชอบในตัวมนุษย์ ทรงห่วงใยต้องการให้เขาได้รับสิ่ งที่ดีที่สุด ทรงเต็มใจ
ทุกอย่างที่จะทาเพื่อมนุษย์ หน้าที่และพระราชกิจของพระองค์ท้ งั หมดมุ่งต่อมนุ ษย์ดงั ที่พระองค์ตรัส
“เรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์” (ยอห์น 10:10) พระองค์ดาเนินชีวติ ,
สัง่ สอน, เทศนา, รักษาโรค และในที่สุดมรณาก็เพื่อมนุษย์ท้ งั หลาย
พระองค์รักมนุษย์ทุกประเภท คนรวย เช่นเศรษฐีหนุ่ม, คนยากจน เช่นหญิงหม้ายที่ใส่ เงิน
เหรี ยญ 1 สตางค์ลงในหี บถวายทรัยพ์ คนที่ได้รับการศึกษาสู ง เช่น นิโกเดโม และคนที่รับการศึกษา
น้อย เช่นยากอบ และยอห์น คนดีเช่นมาเรี ยและมาธา และคนชัว่ เช่นมาเรี ย มักดาลา คนร่ างกายบริ บูรณ์
แข็งแรงเช่น เปโตร คนป่ วย, คนตาบอด คนพิการ และคนมีโรคที่มาหาพระองค์เพื่อรับการรักษา คนมี
สติดีและคนมีสติฟั่นเฟื อน คนแก่และอนุชน บุคคลแต่ละคน, เป็ นหมู่คณะและสังคมทั้งหมด พระเยซู
ทรงรักทั้งคนที่น่ารักและไม่น่ารัก แม้แต่ศตั รู พระองค์ยงั ทรงเอาใจใส่ และในขณะที่เจ็บป่ วยอยูบ่ นไม้
กางเขน พระองค์ก็ทูลต่อพระบิดาให้ยกโทษแก่ศตั รู เพราะว่าเขาไม่รู้วา่ พวกเขากาลังทาอะไร ความรัก
ที่พระเยซูมีต่อมนุษย์ไม่มีขอบเขตจากัดแผ่ออกไปทัว่ ไม่คานึงถึงการสู ญเสี ยใด ๆ ทรงเสี ยสละไม่อ้ นั
ดังที่สาวกผูห้ นึ่งกล่าวไว้วา่ “พระองค์ทรงรักพวกศิษย์ของพระองค์ซ่ ึ งอยูใ่ นโลกนี้ แล้ว พระองค์ยงั ทรง
รักเขาจนถึงที่สุด” (ยอห์น 13:1) หรื อดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้อย่างจับใจว่า “ความรักใหญ่กว่านี้ไม่มี
คือว่าซึ่ งผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะสละชีวติ ของตัวเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) ไม่มีอะไรซึ่ งเกินกว่านี้แล้ว
ถ้าพระองค์รักมนุษย์ให้นอ้ ยลงกว่านี้ เราจะติดตามพระองค์ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
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4. พระองค์อยูใ่ กล้ชิดกับพระเจ้ามาก พระองค์อยูใ่ กล้ชิดพระเจ้าตลอดชีวิต พระเจ้าทรงเป็ น
ความจริ งและอยูใ่ กล้พระเยซูยงิ่ กว่ามาเรี ยมารดา, หรื อพี่นอ้ งชายหญิง หรื อร้านช่างไม้ที่พระองค์ทางาน
หรื อภูเขาเหนือหมู่บา้ นนาซาเร็ ธ ซึ่ งพระองค์เดินขึ้นไปเที่ยวดูดวงอาทิตย์อศั ดงเสี ยอีก พระเจ้าทรงเป็ น
ความจริ งแก่พระเยซูยงิ่ กว่าสิ่ งใด ๆ และพระเยซูจึงเป็ นเหมือนพระเจ้ายิง่ กว่ามนุษย์ใด ๆ ที่ดาเนินชี วติ
ในโลกนี้
ความใกล้ชิดกับพระเจ้านี้ได้เริ่ มขึ้นในตอนต้นของชีวิต เราไม่รู้วา่ เริ่ มต้นขึ้นเมื่อไรแน่ แต่เรารู ้
ว่าเมื่อพระเยซูมีอายุ 12 ปี พระองค์พดู ทาให้เป็ นที่ประหลาดใจแก่คนทั้งหลายว่า “ท่านยังไม่ทราบหรื อ
ว่าฉันคงต้องอยูใ่ นราชฐานแห่งพระบิดาของฉัน” (ลูกา 2:49) ข้อความเหล่านี้ เป็ นคาพูดครั้งแรกของ
พระเยซูที่มีบนั ทึกไว้เป็ นหลักฐาน นับว่าเป็ นคาพูดที่แปลกประหลาดมาก เด็กอายุ 12 ปี โดยมากจะไม่
พูดแบบนี้ อีกประมาณ 20 ปี ต่อมา เมื่อพระองค์เริ่ มทางานประกาศต่อมหาชน ทรงตรัสว่า”อาหารของ
เราคือที่จะกระทาตามพระทัยของพระองค์ผทู้ รงใช้เรามา” (ยอห์น 4:34) อีก 2 ปี ต่อมา เมื่อพระองค์ทรง
ทนทุกข์ทรมานอยูบ่ นไม้กางเขน พระองค์ทรงตรัสด้วยความมีชยั อย่างเงียบ ๆ ว่า “สาเร็ จแล้ว” นับแต่
ต้นจนอวสาน พระเจ้า, ความรักของพระเจ้าและพระทัยของพระเจ้าเป็ นงานชิ้นสาคัญของชีวติ พระเยซู
ความเชื่อมัน่ ที่เกิดขึ้นและเจริ ญขึ้นในสาวกรุ่ นแรกที่วา่ เมื่อเขาเห็นพระเยซู เขาเห็นบางสิ่ งยิง่
กว่ามนุษย์ คือเขาได้มองเห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงเป็ นอันหมดสงสัยในกาลต่อ ๆ มา เราเป็ นแต่คิดว่า
พวกเขาจะรู ้สึกอย่างไร เมื่อความคิดอันนี้เกิดขึ้นและเข้มแข็งยิง่ ขึ้น ตาของเขาจะจ้องดูพระองค์อย่างใด
ในเมื่อเขาเห็นพระองค์ในความสว่างใหม่? ใจของเขารู้สึกประหลาดอย่างไร? เขาจะรู ้สึกพรั่นพรึ ง
ประการใดในเมื่อพวกเขาได้ยนิ และบันทึกคาตรัสของพระองค์ที่วา่
เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน” (ยอห์น 10:30) พระเจ้าทรงฤทธิ์ ทรงสถิตอยูใ่ นบุตรชายของช่างไม้ชาวนาซาเร็ ธทรงเดินไปมา
ตามถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่ นในประเทศปาเลสไตน์ ข้างเคียงกับพวกเขา นี่แหละคือลักษณะของพระเจ้า
ทรงรักใคร่ , ละมุนละไม, เข้มแข็ง, เมตตากรุ ณา ทรงเอาใจใส่ , ทนทุกข์และยอมตายร่ วมกับมนุษย์
มิชา้ มินานเขาก็ตอ้ งหาคาพูดให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ทาให้โลกเปลี่ยนแปลงไปนี้ เขาจึง
เรี ยกพระองค์วา่ “อิมมานูเอล” แปลว่า “พระเจ้าอยูก่ บั เรา” นั้นถูกแล้ว แต่ก็เป็ นการแสดงความหมาย
เพียงส่ วนเดียว เขาเรี ยกพระองค์ต่อไปอีกว่า “พระบุตรพระเจ้า” เปโตรซึ่งเป็ นคนใจร้อนจึงหาคาพูด
กล่าวออกมาว่า “พระองค์เป็ นพระคริ สต์บุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ (มัทธิว 16:16) ข้อความนี้
จะมีความหมายอื่นใดแก่เปโตรหรื อต่อคนหลายล้านที่กล่าวซ้ า ๆ กันนับแต่น้ นั มาก็ตามที แต่ก็แสดงให้
เห็นความเชื่ออย่างแน่นอนว่า
พระเยซูมีลกั ษณะและน้ าพระทัยเหมือนพระเจ้าเช่นเดียวกับบุตรมี
ลักษณะเหมือนบิดาของตน ดังที่นกั ปราชญ์ในสมัยปั จจุบนั คนหนึ่งกล่าวไว้วา่ “ลักษณะของพระเจ้ามี
อยูใ่ นพระเยซูมากที่สุด เท่าที่ลกั ษณะของพระองค์จะบรรจุไว้ในมนุษย์ได้”
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นี่เป็ นข้อสาคัญที่สุดเกี่ยวกับความเชื่อของเราในเรื่ องพระเยซู ถ้ามนุษย์ไม่เห็น พระเจ้าในพระ
เยซูหรื อยังไม่พบพระเจ้าโดยทางพระองค์อีกต่อไป คนก็จะลืมพระองค์เสี ยนานแล้ว พระองค์ก็คงจะ
เป็ นเพียงศาสดาพยากรณ์คนหนึ่ง หรื อพระบรมครู คนหนึ่ ง หรื อคนดีคนหนึ่งเท่านั้น พวกนี้โลกรู ้จกั มา
มากมายแล้ว แต่ศาสนาคริ สเตียนมองเห็นพระองค์ยงิ่ กว่านั้นและคิดไม่ออกว่าใครดีกว่า, ใหญ่ยงิ่ กว่า
หรื อมีลกั ษณะพระเจ้ายิง่ กว่าพระเยซูดงั นั้นจึงกล้าที่จะกล่าวได้วา่ “พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ ชัว่ นิ รันดร์ ”
(ยอห์น 3:16) นี่คือแก่นหัวใจของศาสนาคริ สเตียน เป็ นสิ่ งสู งสุ ดและดีที่สุด
สาหรับเรื่ องการมหัศจรรย์ต่าง ๆ นั้นก็ไม่ตอ้ งสงสัย เพราะเมื่อคนเจ็บป่ วยพิการ เช่น เป็ นง่อย,
ตาบอด, สติฟั่นเฟื อน และโรคอื่น ๆ มหาพระเยซูก็ได้รับการรักษาให้หายทุกราย ทั้งนี้ เพราะอานาจของ
พระเจ้าทรงดารงอยูก่ บั เขา เรื่ องราวเกี่ยวกับการอัศจรรย์ต่าง ๆ นี้มีมากมายและเกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณ
ทุกเล่มอย่างใกล้ชิด เกินกว่าที่จะสรุ ปลงให้เป็ นอย่างอื่นได้ ความจริ งแล้วจะแปลกประหลาดมากถ้า
บุคคลที่มีความเชื่อพระเจ้ามาก ๆ และมีความรักและเมตตาประชาชนอย่างไม่จากัดอย่างพระเยซูมาอยู่
ในโลกที่เต็มไปด้วยโรคทั้งทางร่ างกาย และจิตใจแล้วแต่กลับไม่ทาการรักษาให้หายปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ
ตามสภาพเดิม ส่ วนที่วา่ การรักษาโรคเหล่านี้ พระองค์ใช้อานาจศักดิ์สิทธิ์ จากสวรรค์และนอกเหนื อ
กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าวางไว้สาหรับการรักษาโรค หรื อว่าทรงทาการรักษาภายในขอบข่ายของกฎเกณฑ์
เหล่านี้น้ นั เป็ นปั ญหาอีกส่ วนหนึ่งต่างหาก เพราะปั ญหานี้ คริ สเตียนที่ดีอาจไม่เห็นด้วยในบางแง่ก็ได้
เรื่ องที่เข้าใจยากขึ้นไปอีกก็คือความมหัศจรรย์เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น การเพิ่มทวีขนมปั งและ
ปลาให้มีจานวนมากขึ้น การบังคับให้ลมพายุในทะเลกาลิลีสงบ เรื่ องเหล่านี้คริ สเตียนส่ วนมากเชื่อว่า
เป็ นความจริ งตามตัวหนังสื อ แต่บางคนก็วา่ ยากที่จะเชื่ อ เพราะเขาไม่เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั เขาได้เรี ยนมาในวิชาวิทยาศาสตร์ วา่ ชีวิตต่าง
ๆ
อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์อนั แน่นอนและไม่
เปลี่ยนแปลง และเขาระลึกได้วา่ เรื่ องราวในพระกิตติคุณเป็ นเรื่ องที่เล่ากันด้วยปากต่อ ๆ กันมาเป็ น
เวลานานก่อนที่จะได้เอามาเขียนลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านจะเชื่ อเรื่ องราวมหัศจรรย์ต่าง ๆ ตามตัวหนังสื อก็เป็ นการดีอยู่ จะทาให้
ความนิยมพระเยซูมีมากยิง่ ขึ้น แต่ถา้ ท่านไม่เชื่ อก็อย่าตาหนิตวั เองเลย เพราะสาระสาคัญเกี่ยวกับพระ
เยซูน้ นั มีอยูว่ า่ พระองค์คือใคร พระองค์มีลกั ษณะเหมือนผูใ้ ด และพระองค์มีความมุ่งหมายอย่างใด
เพราะไม่เกี่ยวกับการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทา พระองค์ไม่ตอ้ งการจะได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ าการวิเศษอัศจรรย์
แต่ประการใด
เกี่ยวกับเรื่ องการคืนพระชนม์ของพระเยซูน้ นั พระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มก็ได้ยนื ยันว่าอุโมงค์ฝังศพ
ได้เปิ ดออก และร่ างกายของพระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตาย มีสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อได้แน่นอนที่สุดก็คือว่า
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สาวกรุ่ นแรกเชื่อโดยปราศจากความสงสัยใด ๆ แม้แต่นอ้ ยว่า พระเยซูได้เป็ นขึ้นมาจากความตายและยัง
ทรงมีชีวติ อยู่ ความเชื่ อมัน่ ของเขานี้ เป็ นข้อเท็จจริ งที่แน่นอนที่สุดในประวัติศาสตร์ มนุ ษยชาติ อะไรเล่า
ที่เป็ นเหตุให้เปโตร, ยากอบ, ยอห์น และสาวกขี้ขลาดอื่น ๆ กลับกลายมาเป็ นเอกอัครสาวกผูก้ ล้าหาญ
ชาญชัยในชัว่ เวลาพริ บตาเดียว? สิ่ งสาคัญได้เกินขึ้นจึงทาให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ จะเป็ น
เพราะเห็นอุโมงค์เปิ ดและร่ างกายเป็ นขึ้นมา หรื อเพราะประสบการณ์อนั มีฤทธานุภาพขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าได้แสดงให้เห็น ดังเช่นที่เกิดขึ้นแก่เปาโลเมื่อเดินทางไปเมืองดาเมเซ็กหรื อเพราะเหตุการร์ อย่าง
อื่นใดไม่สาคัญนัก
สิ่ งสาคัญนั้นอยูท่ ี่ความเชื่อมัน่ คงของคนสมัยนั้นและของเราสมัยนี้ที่วา่ พระเยซู
ไม่ได้ตายจากไป แต่ยงั คงมีพระชนม์อยูใ่ นทุกวันนี้
พระองค์ เกีย่ วข้ องกับเราอย่างไร?
บัดนี้เราได้มาถึงสาระสาคัญของเรื่ องแล้ว พระเยซูผนู ้ ้ ีได้เคยมีชีวติ อยูใ่ นโลกนานมาแล้ว และ
ทรงประทับอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระบิดาเจ้าและทรงสถิตอยูใ่ นใจของสาวกที่สัตย์ซื่อชัว่ นิรันดร์ อีกด้วย
พระองค์มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างใด? เกี่ยวข้องบ้างหรื อไม่มีเลย? มากหรื อน้อย? ชีวติ ของพวก
เราจะบกพร่ องลงไหม ถ้าเราไม่เคยรู ้เรื่ องของพระองค์เลย? การที่พยายามรู ้จกั พระองค์ให้ดีข้ ึนกว่าที่เรา
รู ้อยูเ่ ดี๋ยวนี้จะมีประโยชน์บา้ งไหม? ข้อความ 2 ประโยคต่อไปนี้จะมีความหมายยิง่ แก่พวกเราทุกคนคือ
1. พระเยซู เป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ความหมายนี้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว พระเยซูเป็ นทั้งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และเจ้านาย เราจะต้องติดตามพระองค์, ฟังคาพระองค์ มอบกายถวายชีวติ แก่พระองค์, พยายามเป็ น
เหมือนพระองค์ แสวงหาสิ่ งที่พระองค์แสวง, รักประชาชนเหมือนพระองค์รัก, ทาตามพระทัยพระเจ้า
เหมือนพระองค์ทา เราจะทาไม่ได้อย่างบริ บูรณ์แต่ก็ตอ้ งพยายามทา ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เรา
ได้อ่านเรื่ องราวว่าอนุชนชาวเยอรมันเดินแถวเข้าสู่ สนามรบ
และความตายพร้อมกับตะโกนร้องว่า
“ขอให้ฮิตเลอร์จงเจริ ญ” พวกเขามอบกายถวายชีวติ ให้แก่ฮิตเลอร์ โดยสิ้ นเชิง ไม่วา่ ฮิตเลอร์ จะบอกให้ทา
อะไรเขาทาตาม นาไปทางไหนก็ตามไปทางนั้น พวกเราจะต้องมอบกายถวายชีวติ ตามสภาพที่เรามีและ
เป็ นอยูใ่ ห้แก่พระเยซูและความมุ่งหมายของพระองค์ดว้ ยความจงรักภักดีแบบนั้น แต่ดว้ ยเจตนารมณ์

และความมุ่งหมายต่างกันออกไป
คาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” มีความหมายยิง่ กว่านี้ ฉะนั้นเมื่อพวกสาวกรุ่ นแรกท่องหลักข้อเชื่อที่
ง่ายที่สุดว่า “พระเยซูคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เขาหมายความว่าพระองค์เป็ นพระเจ้านัน่ เอง เราก็ควร
ตีความหมายเช่นเดียวกัน หรื อจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พระเจ้าทรงปรากฏในองค์พระเยซู เมื่อ
พระองค์พดู ก็คือพระเจ้าพูด เมื่อพระองค์ทรงกระทาก็คือพระเจ้าทรงกระทา น้ าพระทัยของพระองค์ก็
คือน้ าพระทัยพระเจ้า เพราะฉะนั้น เมื่อเราติดตามพระเยซู เรามิใช่ติดตามมนุษย์ เราทาตามพระทัยพระ
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เจ้าต่างหาก เหตุฉะนั้น เราทุกคนจึงสมควรที่จะติดตามพระองค์โดยดุษณี ยภาพ พระองค์เป็ นพระ
อาจารย์ผทู้ รงเป็ นพระเจ้าของเรา
2. พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด นี่ เป็ นความหมายของพระนาม “เยซู” “แล้วเจ้าจงเรี ยกนาม
ท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยพลไพร่ ของท่านให้รอดจากความผิดของเขา” (มัทธิว
1:21) โดยทางพระเยซูน้ ีคนจานวนมากได้รับประสบการณ์แห่งการช่วยให้รอดจากความผิดบาปเข้าสู่
ชีวติ บริ บูรณ์และเต็มเปี่ ยมยิง่ กว่าแต่ก่อนแต่ประสบการณ์เหล่านี้ยากที่จะนาเอามาพูดให้เข้าใจได้ แต่ถา้
เราจะแสดงถึงวิธีที่พระองค์ช่วยเราให้รอดจากบาปให้แน่นอนสัก 2 วิธี บางทีจะช่วยให้เราเข้าใจได้บา้ ง
ในประการแรก พระองค์ช่วยเราโดยแสดงทางให้เราเห็น เช่น เมื่อเราขับรถเข้าไปในดินแดนที่
ไม่รู้จกั มัคคุเทศก์ผชู ้ านาญที่ทางแยกจะช่วยให้เราไม่เสี ยเวลา ไม่ตอ้ งกระวนกระวายและผิดหวัง เขาจะ
ช่วยไม่ให้เราหลงทางโดยเขาบอกทางที่ถูกให้แก่เรา พระเยซูทรงชี้ทางให้แก่เราชีวิตเปรี ยบเหมือนการ
เดินทางในแดนที่ไม่รู้จกั ถนนหนทางมีหลายสายด้วยกัน บางสายก็นาไปสู่ ความพินาศ และบางสายก็
พาไปสู่ ประโยชน์และความสุ ขชัว่ นิรันดร พระเยซูเป็ นมัคคุเทศก์ที่ดี พระองค์รู้จกั ทางเดิน พระองค์จึง
บอกให้เรารู ้จกั และยิง่ กว่านั้น พระองค์ทรงเป็ นหนทาง พระองค์เคยดาเนินชี วติ เช่นนั้นมาแล้ว ถ้าเราไป
กับพระองค์ เราจะไม่หลงทาง แต่จะบรรลุจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
ไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้น เมื่อเราเดินไปในทางที่ผิด (พวกเรามักจะทาบ่อย ๆ) พระองค์จะนาเรา
กลับไปหาพระเจ้าและสู่ น้ าพระทัยพระเจ้าการที่พระองค์ทาเช่นนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรัก
เราและเป็ นห่วงใยเรามาก
ดร. วอลเตอร์ มาร์ แชล ฮอตัน ได้ชกั ตัวอย่างไว้อย่างน่าฟั งมากในหนังสื อชื่อ “ศาสนศาสตร์ที่
เป็ นความจริ ง” ซึ่ งจะช่วยอธิบายวิธีที่พระเยซูช่วยให้รอดจากบาปได้ดี เรื่ องนี้มีวา่ คริ สเตียนชาวญี่ปุ่นผู้
หนึ่งเป็ นครู ใหญ่ในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในประเทศจีนในสมัยที่กองทัพญี่ปุ่นรุ กรานประเทศจีน ครู ใหญ่ผู ้
นี้มีความตั้งใจอย่างดีที่สุด ท่านมีความห่วงในนักเรี ยนในโรงเรี ยนทั้งหมด ท่านต้องการช่วยเหลือ
นักเรี ยน และต้องการให้นกั เรี ยนทุกคนมีนิสัยเหมือนท่าน แต่ท่านทาไม่สาเร็ จเพราะนักเรี ยนไม่เข้าใจ
ในตัวครู ใหญ่ และไม่วางใจในตัวท่าน เผอิญมีเด็กนักเรี ยนคนหนึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับครู ใหญ่
มากจนเข้าใจและไว้วางใจอย่างดี และเพราะนักเรี ยนผูน้ ้ ี เอง ประตูจึงได้เปิ ดออกให้ครู ใหญ่ได้แสดง
ความห่วงใยและช่วยเหลือเขา และนาเขาทั้งหลายประพฤติให้ถูกทาง เรื่ องนี้ เป็ นเพียงคาอุปมาแสดงให้
เห็นว่าครู ใหญ่น้ นั เปรี ยบเหมือนพระเจ้า เด็กนักเรี ยนทั้งหลายในโรงเรี ยนนั้นก็คือพวกเราทั้งหลาย ส่ วน
เด็กอีกคนหนึ่งซึ่ งใกล้ชิดสนิทกับครู ใหญ่น้ นั เปรี ยบเหมือนพระเยซู พระเจ้าทรงห่ วงใยเราตลอดเวลา
และต้องการให้เราได้รับสิ่ งที่ดีที่สุด แต่พวกเราทาอะไรตามใจตัวเอง และไม่มีความเข้าใจพระเจ้า
ดังนั้นความรักของพระเจ้าจึงถูกขัดขวางไว้ แต่พระเยซูกาจัดความไม่เข้าใจให้หมดไป แล้วพระเจ้าจึงมี
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โอกาสติดต่อกับเราได้โดยทางพระเยซู วิธีน้ ีเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงว่า พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และเป็ นวิธีสาคัญด้วย
ตัวอย่างนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคาว่า “เสี ยสละเพื่อการคืนดี” เมื่อเราเหิ นห่างจาก
พระเจ้าและน้ าพระทัยพระองค์ ก็ทาให้เกิดเหวใหญ่ระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดาของเรา พระเยซูจึงมา
แสดงพระลักษณะแท้ของพระเจ้าให้เราเห็น และแสดงสภาพความเป็ นอยูแ่ ละความเหลวไหลของพวก
เรา แล้วก็นาเรากลับไปหาพระเจ้าอีก พระเยซูปิดเหวลึกนั้นเสี ย แล้วให้เราเข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
พระเจ้า ตามตัวอย่างข้างต้นมีขอ้ แตกต่างกันอยูป่ ระการเดียว คือเด็กในเรื่ องนั้นมิได้เสี ยสละ แต่พระเยซู
ต้องชาระราคาอย่างแพงมากเพื่อนามนุษย์คืนดีกบั พระเจ้า
มีขอ้ พระคัมภีร์อยูแ่ ห่งหนึ่งซึ่ งทาให้เราสะดุดบ่อย ๆ ข้อพระคัมภีร์น้ ีคือ กิจการ 4:12 “ในผูอ้ ื่น
ความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดเราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้
ฟ้ า” แต่ถา้ มีขอ้ ความอะไรพาดพิงไปถึงสิ่ งที่เราพูดมาแล้ว ข้อพระคัมภีร์น้ ีก็ยงั คงถูกต้องอยูด่ ี อาจเป็ น
ความจริ งไม่ใช่หรื อว่า ในสมัยปรมาณูน้ ี เมื่ออันตรายมีอยูต่ ่อเราทุกขณะ ไม่มีทางใดแล้วที่โลกของเรา
และตัวเราจะรอดได้ เว้นแต่ติดตามพระเยซู และมอบกายถวายชีวติ ไว้ในความรักของพระเจ้าดังที่เราแล
เห็นแล้วในองค์พระเยซู?
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บทที่ 2
“ขอสาแดงพระบิดาให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเห็น ข้าพเจ้าจึงจะพอใจ”
(ยอห์น 14:8)

ขอสาแดงพระบิดาให้ ข้าพเจ้ าทั้งหลายเห็น
พระองค์ เหมือนกับอะไร?
เช่นเดียวกับในกรณี พระเยซู ปั ญหาสาคัญเกี่ยวกับพระเจ้ามิใช่วา่ พระองค์อยูท่ ี่ไหน? หรื อ
พระองค์ท่าทางคล้ายกับอะไร แต่พระองค์เหมือนกับอะไร? ข้อความต่อไปนี้ เกี่ยวกับเรื่ องพระเจ้า แสดง
ถึงความเชื่อที่พวกคริ สเตียนส่ วนมากยึดถือ
1. พระเจ้ าทรงมีบุคคลิกลักษณะ คือหมายความว่าพระเจ้ามิใช่เป็ นกฎอย่างกฎแห่งความดึงดูด
ของโลก แต่กฎของธรรมชาติและกฎของมนุษย์อาจเป็ นส่ วนหนึ่งของพระองค์ หรื อเป็ นทางที่พระองค์
แสดงออกมาให้เห็น แต่พระเจ้าเป็ นยิง่ กว่านั้น พระเจ้าไม่ใช่พลังงานหรื อกลุ่มพลังงานอย่างไฟฟ้ า แต่
ทว่าพลังอานาจที่ยดึ เอาดวงดาวเข้าไว้เป็ นระเบียบ หรื อทาให้ตน้ กุหลาบเจริ ญงอกงาม อาจเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของพระองค์ หรื อเป็ นทางหนึ่งที่แสดงพระองค์ออกมา แต่พระเจ้าเป็ นยิง่ กว่านั้นอีก พระองค์เป็ นบุคคล
ผูห้ นึ่ง เช่นเดียวกับท่านและข้าพเจ้ามีตวั ตน เพียงแต่วา่ พระองค์ใหญ่ยงิ่ กว่าเราโดยไม่จากัด
ข้อนี้หมายความว่าอะไร? หมายความว่าพระเจ้าเป็ นทุกอย่างที่เราเป็ น และทรงทาได้ทุกอย่างที่
เราทา ทรงเป็ นและทาได้ยงิ่ กว่าเรามากพระองค์รู้สานึกตน ทรงรู ้วา่ พระองค์เป็ นอะไร ทรงรู ้วา่ พระองค์
เป็ นพระเจ้า พระองค์สามารถที่จะใช้ความคิด, มีความรู ้สึก มีความมุ่งหมายทาตามความมุ่งหมาย
มิฉะนั้นแล้วเราจะลดพระเจ้าลงต่ากว่าพวกเรา และก็ไม่สมเหตุสมผลที่จะเป็ นเช่นนั้น พระเจ้าทรงเป็ น
ยิง่ กว่ามนุษย์ และไม่ใช่ทรงเป็ นต่ากว่ามนุษย์เลย
การที่เรามีความเชื่ อเกี่ยวกับพระเจ้าในเรื่ องนี้ทาให้เกิดลักษณะแตกต่างออกไป ท่านอาจทาการ
กับกฎหรื ออานุภาพใด ๆ ได้ และอาจมีความวางใจในสิ่ งนั้น ๆ แต่ท่านไม่อาจที่จะอธิ ษฐานต่อสิ่ งนั้น ๆ
ได้ หรื อเชื่อว่าสิ่ งนั้น ๆ เอาใจใส่ ดูแลท่าน ถ้าเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็ นผูม้ ีบุคคลิกลักษณะแล้ว จักรวาลนี้
ก็ค่อนข้างจะว้าเหว่และไร้มิตรทีเดียว
2. พระเจ้ าทรงฤทธานุภาพ พระองค์มีฤทธิ์ เดช แผ่นดินโลกและสวรรค์ได้ถูกเนรมิตสร้างขึ้น
พระหัตถ์ (นี่เป็ นภาพพจน์ เพราะพระองค์ไม่มีพระหัตถ์ที่มี 5 นิ้วจริ ง ๆ) พระองค์ยงั คงทาการเนรมิต
สร้างอยูเ่ รื่ อย ๆ ทรงทาให้เมล็ดข้าวเป็ นต้นข้าวออกรวง ทรงให้ทารกเจริ ญวัยขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ พระองค์ทา
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ให้สังคมมนุษย์พฒั นาการใหญ่ข้ ึนทุกที ตอนแรกให้เป็ นตระกูล ต่อมาเป็ นสังคม, เป็ นประเทศชาติและ
ในที่สุดเป็ นโลกเดียว เรายืนอยูต่ ่อหน้าฤทธานุภาพอันไม่รู้จกั หมดสิ้ นของพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ซึ่ ง
ความคิดอันเล็กน้อยของเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ตลอดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษในสมัยโบราณดุจกัน
แต่ก็มีบางสิ่ งที่พระเจ้าไม่อาจทาได้ อานาจของพระองค์มีขอบเขตจากัด และพระองค์เองทรง
จากัดอานาจของพระองค์ เป็ นการดีที่สุดที่จะพิจารณาในแง่น้ ี ไม่มีใครหรื อสิ่ งใดนอกจากพระเจ้าที่จะ
ยิง่ ใหญ่กว่าพระองค์ และที่จะมาออกคาสั่งให้พระองค์ทาการใด ๆ หรื อขัดขวางการกระทาของพระองค์
แต่พระองค์อาจจากัดพระองค์เองได้ และพระองค์ก็รู้สึกว่าได้ทรงทาเช่นนี้มาแล้ว พระเจ้าทรงจากัด
พระองค์เอง
พระองค์จากัดพระองค์เองเมื่อตกลงพระทัยที่จะสร้างโลกที่มีระเบียบและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ความจริ งแล้วพระองค์อาจทาโลกให้เป็ นอีกแบบหนึ่งโดยสิ้ นเชิงก็ได้ พระองค์อาจเนรมิตโลกให้มีน้ า
ไหลลงภูเขาในฤดูร้อน และไหลขึ้นภูเขาในฤดูหนาว หรื อให้มีวา่ 2 บวกกับ 2 เป็ น 4 ในวันจันทร์ , พุธ
ศุกร์ และให้กลายเป็ น 5 ในวันอังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์ ก็ได้ แต่การสร้างไว้สับสนเช่นนี้ไม่เป็ นสิ่ งดี
สาหรับพระประสงค์ของพระองค์ หรื อสาหรับพลไพร่ ของพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงสร้างโลกที่เป็ น
ระเบียบและในการทาเช่นนั้นพระองค์ก็จากัดพระราชอานาจของพระองค์ดว้ ย บัดนี้ พระองค์จะให้ 2
บวก 2 เป็ น 5 ไม่ได้ หรื อให้อานาจดึงดูดของโลกขึ้นไปบนภูเขาก็ไม่ได้ พระองค์จะต้องทาตามกฎที่ต้ งั
ไว้ ตั้งแต่ตน้ จนอวสาน
พระองค์ทรงจากัดพระองค์เองเหมือนกัน เมื่อประทานเสรี ภาพให้มนุษย์เลือกทางดีหรื อทางชัว่
ความจริ งแล้วพระองค์อาจสร้างพวกเราให้เป็ นอีกแบบหนึ่งได้ พระองค์อาจสร้างให้เราเป็ นเครื่ องจักร
มาแต่สมัยโบราณซึ่งไม่มีเสรี ภาพยิง่ กว่าเครื่ องยนต์ก็ได้ แต่ไม่ทรงทาเช่นนั้นเพราะเครื่ องจักรไม่อาจเข้า
เป็ นบุตรได้ แต่พระเจ้าต้องการมีบุตรชายและบุตรหญิงเพื่อพระองค์จะได้รัก และเพื่อเขาจะได้รัก
พระองค์ตอบด้วย ดังนั้นพระเจ้าต้องเสี่ ยงอย่างมากที่สร้างให้เรามีเสรี ภาพ ผลก็คือพระองค์ไม่อาจทาให้
เราเป็ นคนดีโดยฝื นใจเรา พระองค์ได้แต่ช้ ีทางให้และทาให้เราไม่สงบจนกว่าเราพบพระองค์และน้ า
พระทัย และทรงตีเราให้กลับไปในระเบียบเมื่อเราทาผิดพลาด (ตัวอย่าง เช่น ทาให้เราปวดท้องเมื่อ
รับประทานเกินขนาด) และทรงทนทุกข์เมื่อเราได้รับทุกข์ และดึงเราให้เข้าหาพระองค์โดยสายใยแห่ง
ความรักของพระองค์ แต่เราก็ยงั มีอานาจที่พระเจ้าทรงประทานให้ในการที่จะทาตามใจของเราได้ เรา
อาจเป็ นบุตรชัว่ ร้ายได้ เราอาจเป็ นคนตระหนี่เหนียวแน่น, เห็นแก่ตวั , โกรธง่าย, ดื้อด้าน เราอาจรักษา
บางสิ่ งที่พระเจ้าทรงพระประสงค์อย่างยิง่ ไว้ได้อย่างน้อยชัว่ ขณะหนึ่ง (ดังตัวอย่างเช่น โลกแห่งภราดร
ภาพ ซึ่ งมนุษย์และชาติต่าง ๆ อาจอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติและเป็ นสุ ข) พระเจ้าทรงต้องการที่จะมีบุตรธิดา
แค่ไหนเล่าจึงได้ทรงเสี่ ยงอันตรายมากถึงเพียงนี้ !
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3. พระเจ้ าทรงดีรอบคอบ พระองค์มิได้ทรงทาอะไรให้เลวร้ายเลย, ไม่ได้ทรงคิดอะไรให้เลว
ทราม พระองค์ไม่ตอ้ งการสิ่ งใดที่ชวั่ ร้าย สิ่ งที่ทาให้พอพระทัยมากที่สุดคือต้องการให้เราเป็ นคนดีเพราะ
พระองค์เป็ นผูด้ ีรอบคอบ
พวกคริ สเตียนมีความเข้าใจในเรื่ องนี้ อยูแ่ ล้ว ท่านคงแปลกใจว่าทาไมเราจึงระบุถึงเรื่ องนี้อีก แต่
ว่าคนทัว่ ไปมิได้เห็นว่าพระเจ้าของเขาดีอยูเ่ สมอไป เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ศาสนาประจาชาติคือศาสนา
ชินโตมีพระเจ้าที่ชวั่ ร้ายรวมอยูด่ ว้ ยองค์หนึ่ง มีนามว่าพระเจ้าซูซาโนโว ตามตานานของชาวญี่ปุ่นเล่าว่า
พระเจ้าองค์น้ ีคอยรบกวนน้องสาวคือพระนางอาทิตย์อยูเ่ สมอ และชอบเล่นแกล้งหลายอย่าง เช่น ทาลาย
คันนาของน้องสาว และนาเอาของโสโครกใส่ เข้าไปในห้องที่พระนางกาลังฉลองการเลี้ยงอยู่ ท่านคงไม่
พอใจนมัสการพระเจ้าแบบนี้ เป็ นการผิดกับลักษณะที่กล่าวไว้ในมัทธิ ว 5:48 “ท่านทั้งหลายจงเป็ นผูด้ ี
รอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์น้ นั เป็ นผูด้ ีรอบคอบ”
4. พระเจ้ าเป็ นพระบิดา เรากาลังเข้าไปใกล้แก่นของศาสนาคริ สเตียนเกี่ยวกับพระเจ้า พระเจ้า
มิได้เป็ นผูพ้ ิพากษาโทษหรื อกษัตริ ยอ์ ย่างเดียวเท่านั้น พระองค์เป็ นพระบิดาที่ใหญ่ยงิ่ ทรงเป็ นเหมือน
บิดาที่ดีทุกประการ พระเจ้าทางเป็ นอย่างเดียวกัน และยังเป็ นยิง่ กว่านั้นเสี ยอีกพระองค์ทรงเอาใจใส่ เรา
ยิง่ กว่าบิดามารดาฝ่ ายโลกของเราเสี ยอีก พระองค์ตอ้ งการประทานสิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่เรา ซึ่ งอาจไม่เป็ น
สิ่ งที่เราคิดว่าดีที่สุดสาหรับเราเสมอไป พระองค์ทรงโสมนัสเมื่อเราชื่นชมยินดี ทรงเป็ นทุกข์ใน
ความผิดบาปและความทุกข์ร้อนของเขา เมื่อพระองค์จะลงโทษหรื อปกครองก็ทาให้ฐานะที่เป็ นบิดา
5. พระเจ้ าเป็ นเหมือนพระเยซู เราอาจเริ่ มต้นพรรณนาถึงพระลักษณะของพระเจ้าด้วยข้อความ
นี้ และอาจยุติลงได้เช่นเดียวกันเพราะข้อความนี้ครบบริ บูรณ์อยูแ่ ล้ว เพราะสาระสาคัญของความเชื่อใน
พระเจ้าก็มีอยูใ่ นคาพูดของพระเยซูแล้ว “ผูใ้ ดที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) เมื่อเราเห็นว่า
พระเยซูมีลกั ษณะอย่างใดพระเจ้าก็มีลกั ษณะอย่างนั้น พระเยซูรักคนทุกชนิดไม่ใช่หรื อ ไม่วา่ เขาจะ
น่ารักหรื อไม่ก็ตาม? พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระเยซูรักเขาจนถึงที่สุดมิใช่หรื อ? พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน
พระเยซูได้สละพระองค์เพื่อเขามิใช่หรื อ? พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระเยซูทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับเขา
ในความบาปและทุกข์ทรมานไม่ใช่หรื อ? พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระเยซูมีความกรุ ณามิใช่หรื อ? พระเจ้า
ก็เช่นเดียวกัน พระเยซูเป็ นคนดี? พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน อะไรที่พระเยซูทรงเป็ นห่วงใยยิง่ กว่าสิ่ งอื่น ๆ?
ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะเป็ นอะไรพระเจ้าก็ทรงเป็ นห่วงใยชัว่ นิ รันดรดุจกัน
นับว่าเป็ นสิ ทธิ พิเศษที่มีความเชื่อในพระเจ้าแบบพระเยซู
หรื อพระเจ้าผูม้ ีลกั ษณะเช่นพระ
คริ สต์ ถ้าพระวิญญาณแบบนี้อยูข่ า้ งหลังเราและในทุกสิ่ งแล้ว เราไม่ตอ้ งวิตกเลย ความจริ งแล้วเราไม่
ควรวิตกกังวลไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นแก่เราชัว่ ขณะหรื อแก่โลกที่อยูล่ อ้ มรอบเรา เราอาจเจ็บป่ วย, คนที่อยู่
ใกล้ชิดล้มตาย, โลกอาจตกอยูใ่ นสภาพสงครามอันร้ายแรง แต่ทว่าทุกสิ่ งจะอยูใ่ นกามือที่ดี พระเจ้าไม่
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อาจช่วยให้เราพ้นจากความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานทั้งหมด แต่ทรงเอาใจใส่ เราตลอดไป และในที่สุด
จะนาเราไปสู่ สันติและความสุ ข ไม่มีผใู ้ ดจะมีความรู ้ในเรื่ องนี้ดีเท่าอัครสาวกเปาโลดังที่ท่านกล่าวความ
เชื่อไว้วา่ “ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ คงว่าแม้นความตายหรื อชีวติ หรื อทูตสวรรค์ หรื อผูม้ ีบรรดาศักดิ์หรื อสิ่ งซึ่ งมี
อยูเ่ ดี๋ยวนี้ หรื อสิ่ งซึ่ งจะเป็ นมาภายหน้า หรื อฤทธิ์ เดชทั้งหลาย หรื อความสู งหรื อความลึก หรื อสิ่ งใด ๆ
อื่นที่สร้างแล้วไม่อาจกระทาให้เราทั้งหลายขาดจากควมรักของพระเจ้าซึ่ งมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทั้งหลาย” (โรม 8:38-39)
มีอยูอ่ ีกประการหนึ่ง ถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าแบบพระเยซูเราไม่อาจชัว่ ร้ายอยูไ่ ด้นานหรื อ
พอใจในความชัว่ ร้ายนั้น ๆ เราจะรู ้สึกว่าพระเจ้าเป็ นทุกข์เพื่อเรา ทรงทรมานร่ วมกับเรา ทรงเป็ นห่ วงใย
แม้วา่ เราเป็ นผูไ้ ม่สมควร และพยายามจะให้เราเข้าหาพระองค์ในไม่ชา้ เราก็จะต้องเข้าหาพระองค์จนได้
เรารู้ เรื่องเหล่ านีไ้ ด้ อย่ างไร?
บางทีคาตอบที่ตรงไปตรงมาก็คือ “เราไม่รู้” เรื่ องนี้เป็ นความเชื่อของคริ สเตียน ไม่ใช่ความรู ้ เรา
ไม่อาจพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกับการพิสูจน์ทฤษฎีบทในวิชาเรขาคณิ ต นอกจากนั้น พระเจ้าเป็ น
ผูใ้ หญ่ยงิ่ เราตัวนิดเดียว และสิ่ งที่เรารู ้และเชื่ อในเวลานี้บางทีเป็ นส่ วนเล็กน้อยของสิ่ งที่เราจะต้องรู้และ
เชื่อเกี่ยวกับพระองค์ในเวลาต่อไป เราอยูใ่ นฐานะเหมือนกับชาวนาคนหนึ่ง ผูเ้ ดินเข้าไปในดินแดนที่
ห่างจากเมืองสงขลาเพียง 2-3 กิโลเมตร เพื่อจะอธิ บายถึงสภาพของทวีปอาเซี ยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มี
หลักฐานมัน่ คงที่จะเชื่ อในข้อความที่กล่าวถึงพระเจ้าได้ทุกประการ
เริ่ มต้นด้วยโลกที่อยูร่ อบตัวเรา ดูคล้ายกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมิใช่หรื อ? กลางวันและกลางคืน, ฤดู
ร้อนหรื อฤดูหนาวเวียนมาตามลาดับแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับปรมาณู ของโซเดียมผสมกับ
ปรมาณูของคลอรี นจะเกิดเป็ นเมล็ดเกลือสาหรับรับประทานได้ (และใครเล่าบอกมันให้ผสมกันแบบ
นี้?) สัตว์ต่าง ๆ จะหายใจเอาคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมาผสมอยูก่ บั อากาศในโลก ครั้นแล้ว พืชต่าง ๆ
จะสู ดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป ทาให้เกิดสมดุลย์กนั เมล็ดข้าวจ้าวงอกงามขึ้นเป็ นต้น ข้าวจ้าว และ
จะไม่งอกขึ้นเป็ นข้าวเหนียวหรื องาเป็ นอันขาด สิ่ งที่น่าอัศจรรย์อยูร่ อบตัวเรา และเพื่อที่จะให้มีสิ่งคู่ควร
กัน ก็มีเครื่ องมือที่อศั จรรย์ยงิ่ ขึ้นไปอีก คือตา และแก้วตาซึ่ งมีความสามารถจะแบ่งแยกได้วา่ มีสี
อะไรบ้าง, ตัวเซลล์เล็ก ๆ 2 ตัวผสมกันเข้าแล้วก็เจริ ญงอกงามเป็ นตัวเด็กทารก แล้วต่อมาก็เติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ มีความสามารถทาเครื่ องไฟหรื อแต่งบทละครสนุกสนาน หรื แต่งเพลงไพเราะเพราะพริ้ ง มนุษย์
เราก้าวหน้าขึ้นมาอย่างล่อแหลมจากสภาพที่เคยอยูถ่ ้ า, ต้นไม้, ตึกระฟ้ าและอากาศยาน สิ่ งเหล่านี้เพิ่ง
เกิดขึ้นโดยลาพังตัวมันเองหรื อ? หรื อใครเนรมิตสร้างขึ้น ถ้าท่านเดินไปตามถนนพบนาาิกาข้อมือ
สวยงามเรื อนหนึ่งพร้อมด้วยเครื่ องกลไกเดินตรงเวลา ท่านจะทึกทักเอาว่านาาิกามันเกิดขึ้นเองหรื อ?
หรื อท่านจะเที่ยวมองหาช่างทานาาิกาเรื อนนั้น?
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จงก้าวต่อไปอีกหน่อย ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างอยูเ่ บื้องหลังโลกพิภพนี้จะเป็ นใครสักคน
หนึ่งได้ไหม? พระเจ้าเป็ นบุคคลหรื อ? แน่นอน พวกเราทั้งหลายมีตวั ตน ถ้าพระเจ้าจะเป็ นบุคคลน้อย
กว่าเราแล้วเราก็เป็ นใหญ่กว่าและดีกว่าผูท้ ี่สร้างเราละสิ ดูไม่สมเหตุสมผลเลย หรื อจะพูดอีกวิธีหนึ่งก็
คือว่า พวกเราที่เป็ นมนุษย์ดูเหมือนว่าเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นระดับสู งกว่าสิ่ งใด ๆ ในกรรมวิธีของวิวฒั นาการ
อย่างนั้อยที่สุดเราสามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ที่ภูเขา, ต้นไม้และสัตว์อื่นไม่อาจทาได้ ตลอดวิวฒั นาการหลาย
ศตวรรษอันนับไม่ถว้ น มนุ ษย์เรามีชีวติ อยูใ่ นพิภพนี้แล้วถ้าไม่มีใครคนหนึ่งอยูท่ ี่ใจกลางของพิภพก่อน
แล้ว ก็หมายความว่าพิภพผลิตผูม้ ีอานาจยิง่ ใหญ่กว่าพิภพนั้นเอง ข้อนี้ก็เหมือนกับพูดว่าน้ าวิง่ ขึ้นสู งกว่า
ระดับของมันเองโดยไม่มีอะไรช่วยเหลือ ข้อความเหล่านี้ ลว้ นแต่ไม่สมเหตุสมผลทั้งสิ้ น ไม่วา่ เราจะพูด
ไปประการใด จะสมมุติเอาว่าพระเจ้าอยูใ่ นระดับต่ากว่ามนุษย์เห็นจะไม่ถูกแน่ เพราะฉะนั้น อย่างน้อย
ที่สุดพระองค์กเ็ ป็ นบุคคล แต่จะมากกว่ามนุษย์แค่ไหนนั้นเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
ก้าวไปให้ไกลอีกสักหน่อย! ดังที่เราได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าพวกคริ สเตียนเชื่อว่า พระเจ้ามี
ลักษณะเช่นพระเยซูเขาเริ่ มต้นด้วยพระเยซู และถือว่าพระเจ้าทรงเป็ นเช่นเดียวกับพระเยซู นี่เป็ นการ
เสี่ ยงในความเชื่อที่สาคัญยิง่ ที่ยนื ยันว่าพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ ก็เหมือนพระเยซู หรื อจะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ
พระเยซูเปิ ดเผยลักษณะของพระเจ้าให้เราเห็น (ข้อความทั้งสองนี้อย่างเดียวกัน) แต่มนั เป็ นการเสี่ ยง
ความเชื่ออย่างไร้เหตุผลหรื อ? ถ้าพระเจ้าไม่ดีเท่าพระเยซูก็หมายความว่า พิภพผลิตเอาสิ่ งที่ใหญ่ยงิ่ กว่า
ตนขึ้นมาอีกแล้ว และน้ าขึ้นสู งกว่าระดับของมันอีกแล้ว แต่มนั เป็ นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็ นการ
สมเหตุสมผลแล้วที่จะคิดว่าเราควรก้าวจากพระเยซูข้ ึนไปสู่ พระเจ้า คือเริ่ มต้นจากสิ่ งสู งสุ ดที่เรารู ้จกั
แล้วก้าวจากสิ่ งนั้นไปสู่ สิ่งที่เรายังไม่รู้จกั ต่อไป หรื อท่านจะว่าประการใดในเรื่ องนี้?
ความเชื่อของเราที่วา่ พระเจ้าเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะเหมือนพระคริ สต์เป็ นความเชื่ อ ไม่ใช่
ความรู ้ แต่เป็ นความเชื่อที่สมเหตุสมผลคือไปเลยกว่าข้อเท็จจริ งที่รู้และพิสูจน์แล้ว แต่มนั เหมาะเจาะกับ
สิ่ งที่เรารู ้ดีกว่าสิ่ งอื่นใดที่เราจะคิดเอาได้
เพราะฉะนั้นให้เรายึดถือและประกาศโดยไม่ตอ้ งรู ้สึก
หวาดกลัวอะไร และด้วยความพอใจอย่างสู ง ความเชื่ อนี้แหละคือสมบัติอนั มีค่าที่สุดของพวกเรา
พระบิดา, พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
เราได้เอาคาสอนที่อธิ บายยากแต่ก็คุม้ ค่าที่จะพยายามมากล่าวไว้ตอนสุ ดท้าย คือคาสอนเรื่ องตรี
เอกานุภาพ คือภาคทั้งสามและพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คาว่า
“ตรี เอกานุภาพ” ไม่มีปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่ (และไม่ปรากฏในแนวคิดของคริ สตศาสนาจนกระทัง่
ค.ศ. 200) แต่อุดมคติที่เป็ นรากฐานนั้นมีอยูแ่ ล้ว เป็ นความคิดเก่าแก่มากที่มีอยูใ่ นความรู ้สึกของพวกค
ริ สเตียนแต่สาหรับบางคนก็ทาให้เป็ นเครื่ องสะดุด นิกายเอกานุภาพเรี ยกชื่อตนเองให้แตกต่างออกไป
แตกต่างออกไปจากตรี เอกานุ ภาพ ทาให้คริ สเตียนหลายคนไม่เข้าใจในเรื่ องนี้
19

หลักเรื่ องสามพระภาค และพระเจ้าองค์เดียวนี้หมายความว่าอย่างใด? หมายความว่าเราเชื่ อใน
พระเจ้า 3 พระองค์แยกกัน คือพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กระนั้นหรื อ? เปล่าเลย, เรา
กาจัดการตีความหมายนี้ไปเสี ยง่าย ๆ รู ้สึกว่าเป็ นประสบการณ์ของปวงชนเช่นเดียวกับหลักข้อเชื่ออื่น ๆ
คริ สเตียนสมัยเริ่ มแรกมีประสบการณ์เรื่ องพระเจ้าอย่างบริ บูรณ์จนจะใช้คากล่าวข้อความเดียวไม่พอ
และต้องกล่าว 3 สิ่ งจึงจะเข้าใจได้ นี่เป็ นการเริ่ มต้น พวกยูดาห์ที่เคร่ งครัดเชื่อและรู ้จกั พระเจ้าแห่งคัมภีร์
เดิมว่า เป็ นพระผูส้ ร้างสรรพสิ่ ง คือเป็ นพระบิดาของมนุษยชาติ แต่ต่อมาพระเจ้าองค์เดียวกันนี้แหละได้
เข้ามาใกล้ชิดกับพวกเขาในร่ างกายของพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ ซึ่ งพวกเขาถือว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า ครั้น
เมื่อพระเยซูออกไปจากโลกนี้แล้ว พระเจ้าองค์เดียวกันนั้นเองยังคงอยูท่ ่ามกลายเขา คอยปลอบใจเขา คือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สมมุติวา่ เรื่ องเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ตวั ท่าน ท่านจะพูดอย่างไรจึงจะแสดงประสบการณ์
ออกมาให้คนอื่นเข้าใจ? บางทีท่านอาจต้องพูดเหมือนข้อความใน เอเฟซัส 2:18 “เพราะว่าโดยพระองค์
(พระเยซู) เราทั้งสองพวกจึงมีโอกาสเข้าเฝ้ าพระบิดาได้โดยพระวิญญาณองค์เดียว” บางทีท่านจะต้อง
เริ่ มพูดถึงสามพระภาคและพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพราะวิธีน้ ี
ท่านจึงสามารถแสดงความรู้สึกอันจริ งใจออกมาได้
แต่คาว่า “บุคคล” นั้นหมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าเป็ นบุคคล 3 คน แตกต่างกันออกไป
เป็ นพระเจ้า 3 พระองค์หรื อก่อนที่จะเข้าใจดีจะต้องทราบประวัติของคาเสี ยก่อน ตามภาษาลาติน “เบอ
ซันนา” แปลว่ามีเสี ยงออกมา ความหมายอันแรกหมายความว่าหน้ากากหรื อหัวโขน และความหมายอัน
ที่สองแปลว่า ตัวละครผูเ้ ล่นเองต่อมาหมายถึงเอกชนแต่ละคน คือเป็ นความหมายที่ใช้ในปัจจุบนั เมื่อ
พวกคริ สเตียนที่พดู ภาษาลาตินต้องการจะแสดงความหมายเรื่ องพระเจ้า ก็ได้มาพบกับคาว่า “เบอซัน
นา” แต่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันในความหมาย คงจะไม่ผดิ ถ้าเราจะกล่าวว่า เมื่อผูต้ ิดตามพระเยซูพดู ถึง
สามพระภาคและพระเจ้าองค์เดียว เขาหมายความดังต่อไปนี้ คือ “ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผูท้ รง
สาแดงพระองค์ให้เห็นเป็ นสามหน้าที่ คือพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นเดียวกับตัว
ละครตัวเดียวแสดงสามหน้าที่”
พวกคริ สเตียนพยายามแล้วพยายามอีกที่จะอธิ บายคาว่าตรี เอกานุภาพให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เตอตุ
ลเลียนใน ค.ศ. 200 ได้ชกั ตัวอย่างว่าเจ้าพนักงานสามคนทางานสามอย่าง แต่เป็ นผูส้ ังกัดในรัฐบาล
เดียวกันอีก 100 ปี ต่อมา อทาเนซีอสั ชักตัวอย่างว่าบุคคลคนเดียวอาจทาหน้าที่เป็ นบิดา, บุตร และพี่ชาย
ได้ ต่อมาอีก 100 ปี ท่านออกัสตินได้เปรี ยบเทียบว่า เหมือนกับความจา, ความเข้าใจและความตั้งใจ
หน้าที่ท้ งั สามนี้แยกจากกัน แต่มีความสาคัญอันใกล้ชิดภายใจจิตใจเดียวกัน
แจ่มแจ้งแล้วไม่ใช่หรื อว่า หลักข้อเชื่อของตรี เอกานุภาพมิได้หมายความว่าพระบิดาเป็ นพระเจ้า
องค์ที่ 1 พระเยซูเป็ นพระเจ้าองค์ที่ 2 และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระเจ้าองค์ที่ 3 แต่หมายความว่าพระ
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เจ้าองค์เดียวสาแดงพระองค์เองให้มนุษย์รู้จกั 3 ทาง และมนุษย์ก็ได้รู้จกั และสัมพันธ์กบั พระองค์ 3 ทาง
เหมือนกัน นี่แหละคือความหมายที่ยงั มีอยูก่ ระทัง่ บัดนี้ เป็ นการหาคาพูดมาแสดงถึงความเข้าใจอัน
ลึกซึ้ งยิง่ กว่าคาพูดอธิบายได้ คือความเต็มบริ บูรณ์ของพระลักษณะของพระเจ้า, การแสดงความกรุ ณา
ต่อมนุษย์ของพระองค์ และประสบการณ์อนั เต็มเปี่ ยมที่มนุษย์มีกบั พระองค์ ถ้าคนในสมัยโบราณไม่หา
ข้อความมากล่าวไว้ดงั นี้ เราก็จาต้องแสวงหาของเราขึ้นเองในสมัยปั จจุบนั
ท่านมีความเชื่ อในองค์พระบิดาเจ้าผูท้ รงสร้างโลก และทรงเชิดชูและปกครองโลกด้วยพระ
หัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์หรื อเปล่า? ท่านเชื่ อหรื อเปล่าว่า พระเจ้าทรงเปิ ดพระพักตร์ ของพระองค์
ให้มนุษย์เห็นชัดในพระเยซู และดาเนินชีวิตท่ามกลางมนุษย์เพื่อดึงเอามนุษย์กลับเข้าไปหาพระองค์
ตามเดิม?
ท่านเชื่อหรื อเปล่าว่าพระเจ้ายังคงมีพระชนม์อยูแ่ ละเคลื่อนไหวในโลกรอบตัวเราและใน
ดวงใจของเรา? ถ้าท่านเชื่อในสิ่ งเหล่านี้ก็เท่ากับท่านเชื่ อในตรี เอกานุภาพ

21

บทที่ 3
“มนุษย์เป็ นผูใ้ ดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา?” (สดุดี 8:4)

มนุษย์ คอื อะไร ?
คาตอบของทางวิทยาศาสตร์
เมื่อเราพิจารณาวิทยาศาสตร์ เช่น ชีวะวิทยา สรี ระศาสตร์ จิตวิทยา เราก็ได้พบคุณค่าของมนุษย์
มากขึ้น วิทยาศาสตร์ เหล่านี้ จะบอกกับเราถึงความมหัศจรรย์ของร่ างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่ วน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
อวัยวะย่อยอาหารจะรับเอาอาหารทุกชนิดเข้าไป แล้วบดจนละเอียด แล้วเพิม่ สิ่ งที่เป็ นเคมีทุก
ระยะ แล้วก็เปลี่ยนอาหารให้เป็ นพลังงานแก่ร่างกาย
โลหิตจานวน 2-3 ลิตร ซึ่ งไหลผ่านเส้นโลหิตดาและเส้นโลหิตแดงจะนาอาหารไปเลี้ยงตัว
เซลล์ทุกแห่งอย่างไม่หยุดหย่อน แล้วก็นาเอาสิ่ งที่เสี ยแล้วหนีไป
หัวใจนั้นจะหดเข้าและขยายออก, หดเข้าและขยายออกนาทีแล้วนาทีเล่า. ปี แล้วปี เล่า ไม่มีหยุด
เป็ นเครื่ องจักรที่บริ บูรณ์ที่สุดเท่าที่โลกรู ้จกั
หม้อน้ าร้อนอันประณี ต จะทาให้ความอบอุ่นของร่ างกายอยูใ่ นระดับปกติ ประมาณ 37 องศา
เซ็นติเกรด ทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ทั้งกลางแจ้งและในร่ ม ไม่ใคร่ จะเปลี่ยนแปลงแม้แต่เล็กน้อย
ต่อมเล็ก ๆ ในมันสมองเรี ยกว่า “ต่อมความเจริ ญของร่ างกาย”ทาหน้าที่คุมการเติบโตของโครง
กระดูกแห่งร่ างกาย ถ้ามันทาหน้าที่มากเกินไป ร่ างกายจะใหญ่เหมือนพวกยักษ์ ถ้าทาน้อยก็จะทาให้เป็ น
คนแคระแต่มนั ทาหน้าที่ได้ถูกต้องร้อยละ 99
ตัวอสุ จิซ่ ึ งผสมกับไข่จะทาให้เกิดทารกขึ้นมานั้นมีน้ าหนังประมาณเศษหนึ่งส่ วนพันล้านของ
กรัม ภายในตัวอสุ จิจะมีเส้นถึง 24 เส้นประกอบด้วยเกล็ดเล็ก ๆ เรี ยกว่า “กาเนิดสี ” หรื อโครโมโซม
ขนาดยาวที่สุดประมาณหนึ่งในหมื่นของนิ้ว เส้นเหล่านี้ มีตวั เชื้ อหลายร้อยตัวติดกันแน่นตัวเชื้อเหล่านี้
เป็ นผูก้ าหนดสี ของลูกตาของทารกที่เกิดใหม่, สี ของผม, ลักษณะของผม, จานวนผม, ลักษณะของเล็บ
มือ, และกาหนดว่าจะมีอายุนานเท่าใด
ที่เบื้องหลังมีลูกตามีเยือ่ ที่มีความรู ้สึกไวเรี ยกว่าแก้วตา ซึ่ งจะจับคลื่นสี ต่าง ๆ ส่ งไปยังมันสมอง
เพื่อให้สมองรู ้วา่ เป็ นสี อะไร เช่น แดง, เหลือง, น้ าเงินหรื ออื่น ๆ
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ในหูมีลกั ษณะเป็ นหอยสังข์ ซึ่งจะบันทึกคลื่นเสี ยงต่าง ๆ ส่ งไปยังมันสมอง แล้วเราจะได้ยนิ
เสี ยง โด, เร, มี, ฟา, ฯลฯ หรื อเสี ยงที่คล้ายคลึง
นี่มิใช่แต่วทิ ยาศาสตร์ เท่านั้นที่บอกส่ วนต่าง ๆ ในร่ างกาย จิตวิทยายังบอกสิ่ งอัศจรรย์ต่าง ๆ
ต่อไปอีก เช่น
มันสมองของมนุษย์เหมือนกับศูนย์ชุมนุมของสายโทรศัพท์ ซึ่งมีสายนับไม่ถว้ นส่ งไปยังส่ วน
ต่าง ๆ ศูนย์ชุมนุมนี้มีเซลล์เส้นประสาทจานวนหลายล้านคานวณว่ามีจานวนเท่ากับใส่ เลข “1” แล้วก็
เติม “0” อีกสิ บห้าล้านตัว ได้เท่าไรนัน่ แหละคือจานวนเซลล์ประสาทที่มีอยูใ่ นมันสมองของมนุษย์ ถ้า
จะใช้หนังสื อพิมพ์ตวั เลขเหล่านี้แล้วจะต้องใช้หนังสื อ 30 เล่ม ๆ ละ 350 หน้าจึงจะพอ ไม่มีใครจะนับ
ได้ถูกต้อง และก็ไม่มีใครทราบว่าหมายความว่ากระไร
ข้อความข้างต้นนี้เป็ นคาตอบของวิทยาศาสตร์ ต่อคาถามที่วา่ มนุษย์คือใครกัน? ถ้านี่เป็ นคาตอบ
ที่ถูกต้อง เราจะต้องเปลี่ยนนโยบายในที่บางแห่งที่ระบุไว้ขา้ งต้น เช่น เป็ นการน่าบัดสี ที่จะเท
แอลกอฮอล์ลงไปในร่ างกายอันทาให้เครื่ องกลไกมหัศจรรย์สมองมึนชาและสับสน
เรื่ องของมนุษย์จบเพียงนี้หรื อ?
คาตอบของคริสเตียน
ทัศนะของคริ สเตียนอันเกี่ยวกับมนุษย์น้ นั ยอมรับข้อความทุกอย่างตามที่นกั วิทยาศาสตร์ กล่าว
ไว้ และจะต้องสร้างคาตอบขึ้นให้ไกลกว่านั้นอีก คาตอบนั้นมีวา่ กระไร?
1. พวกเราเป็ นบุตรของพระเจ้ า ความเชื่อของคริ สเตียนกล้าที่จะยืนยันว่า พระเจ้าเป็ นพระบิดา
ของมนุษย์ และพวกเราทุกคนเป็ นบุตรของพระองค์ นี่ เป็ นทัศนะใหม่เกี่ยวกับมนุษย์ผอู ้ าศัยอยูใ่ นโลกนี้
ถ้าเราเป็ นบุตรพระเจ้า เราก็ตอ้ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับพระองค์ เพราะบุตรย่อมคล้ายคลึงบิดามารดา เรา
ถูกสร้างขึ้นตามแบบฉายาของพระเจ้า เราต้องมีความคิดเหมือนพระเจ้าบางประการ เรามีความต้องการ
เหมือนพระเจ้าบางประการ เราต้องมีจิตใจ ความกรุ ณาและการไม่เห็นแก่ตวั เหมือนพระองค์ เราจะต้อง
มีชีวติ ถาวร ดังที่พระองค์ทรงเป็ นชี วติ นิ รันดรถ้าเราเป็ นบุตรพระเจ้า เราก็เป็ นผูม้ ีค่าไม่จากัดต่อพระ
พักตร์ ของพระองค์มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการยกย่องนับถือ
ทัศนะเช่นนี้ทาให้สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงเป็ นอันมาก
ถ้าข้อนี้เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง
การเกี้ยวพาราสี ระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวก็มีความสาคัญขึ้น
เพราะทั้งสองฝ่ ายเป็ นบุตรพระเจ้า และทุกฝ่ ายจะต้องปฏิบตั ิต่อกันในฐานะที่เป็ นบุตรพระเจ้า ท่านคง
รู ้สึกว่าทัศนะนี้คงขัดขวางความปรารถนาของท่านนะซี ทัศนะนี้มิได้ทาลายความสนุกสนานของเราเลย
เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความสนุกสนานอย่างถูกต้องในโลกนี้ มิได้ทาลายความรักของมนุษย์
เพราะพระเจ้าสร้างเพศทั้งสองไว้ให้สนใจซึ่ งกันและกัน เป็ นแต่หา้ มมิให้ถือว่ามนุษย์มีแต่ร่างกายเท่านั้น
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และมิให้ถือว่าคนอื่นก็มีแต่ร่างกายเท่านั้น คนหนุ่มสาวจานวนมากพอรุ่ งขึ้นเช้าก็รู้สึกเสี ยใจ เพราะใน
ตอนกลางคืนที่ผา่ นพ้นไปเขาลืมไปว่าเขามิได้เป็ นบุตรพระเจ้า
ถ้าข้อนี้เป็ นคาตอบที่ถูกต้องมันจะทาให้ท่านไม่ดื่มสุ รา บุตรพระเจ้าไม่มีหน้าที่จะต้องเมาสุ รา
การใช้เครื่ องเคมีทาลายฉายาของพระเจ้าไปชัว่ เวลา 2-3 ชัว่ โมงก็ไม่เป็ นการสมควร เพราะถ้าขืนมึนเมาก็
จะไปทาการที่บุตรพระเจ้าไม่ควรทา
ถ้าข้อนี้เป็ นคาตอบที่ถูกต้องก็มีเรื่ องที่จะเป็ นห่ วงใยเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานและสภาพทางาน
ของพวกกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะกรรมกรทุกคนมิได้เป็ นเพียงลูกมือเท่านั้น แต่เขาเป็ น
บุตรพระเจ้า เช่นเดียวกับพวกหัวหน้าคนงาน, ผูจ้ ดั การ, เจ้าของ ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบตั ิให้
เหมาะสมกับที่เขาเป็ นบุตรพระเจ้า
ถ้าข้อนี้เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง เราจะต้องพยายามกาจัดสงครามให้หมดไปจากโลกนั้น เพราะเมื่อ
ลูกระเบิดตกในเมืองใดไม่วา่ จะเป็ นของเราหรื อฝ่ ายข้าศึกย่อมทาลายบ้านเรื อนที่สร้างขึ้น และทนุถนอม
มาอย่างดีพินาศลงหมด เท่ากับเป็ นการปฏิเสธคาสอนที่วา่ พวกเราเป็ นฉายาของพระเจ้าโดยสิ้ นเชิง เรา
จะต้องกาจัดสงครามโดยเร็ ว
ถ้าข้อนี้เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง เราจะต้องปฏิบตั ิต่อชนเชื้อชาติอื่นได้ดีข้ ึน เพราะความแตกต่างกัน
ในผิวหนัง, ลักษณะของจมูกและผมนั้นไม่สาคัญ แต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่า ทุกคนเป็ นบุตรพระเจ้า และมีค่า
ต่อพระองค์
ถ้าข้อนี้เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง เราจะต้องใฝ่ ใจแสวงหาลัทธิ ประชาธิ ปไตย เพียงแต่ชื่อไม่สาคัญ
แต่รูปลักษณะของการปกครองนั้นสาคัญกว่า คือจะต้องเคารพต่อเอกชนทุก ๆ คน เปิ ดโอกาสให้ทุกคน
แสดงดีเด่นได้เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นชาวนายากจน, ขุนนางหยิบโหย่ง, กรรมกรบ่อแร่ , ลูกจ้างทานา,
กรรมกรโรงงาน, แม่บา้ นหรื อแม้แต่เด็กนักเรี ยนก็ตาม
ทัศนะของคริ สเตียนเกี่ยวกับมนุษย์น้ ีมีกาลังรุ นแรงทั้งในชีวติ ส่ วนตัวและชีวติ สังคม
2. พวกเราทั้งหลายเป็ นคนบาป นี่เป็ นส่ วนหนึ่งของเรื่ องราวทั้งหมด เด็กบางคนอาจเป็ นเด็กเลว
คือคิดเป็ นปฏิปักษ์ต่อบิดา และแสดงความปรารถนาที่ขดั ต่อความปรารถนาของบิดา หนีออกจากบ้าน
ของบิดาและไปหาบ้านของตนอยูใ่ หม่ พวกเราก็ทาเช่นเดียวกันกับพระเจ้าเรายังคงเป็ นบุตรของพระเจ้า
อยู่ แต่เราอาจเป็ นบุตรชัว่ ร้ายก็ได้ เราอาจเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระบิดาเจ้า, เราอาจแสดงความปรารถนาที่ขดั
ต่อประสงค์ของพระองค์ เราอาจหนีออกจากคฤหาสน์ของพระองค์ (พูดอย่างเปรี ยบเทียบ) และคิดไป
ตั้งบ้านเรื อนของตนเองเสมือนหนึ่งว่าเรามีอะไร ๆ เพียงพอแล้ว คือถือตัวว่าดีแล้ว ไม่ตอ้ งพึ่งพระเจ้า
ต่อไป ทั้งนี้ เป็ นเพราะพระเจ้าทรงประทานให้เราเป็ นอิสระที่จะเลือกทางของตนเองได้ แม้จะเป็ น
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ปฏิปักษ์ต่อพระองค์ก็ทาได้ เพราะพระองค์ยอมเสี่ ยงในการนี้ เมื่อพระองค์เลือกที่จะได้บุตรแทนที่จะเอา
เครื่ องจักร
พวกเรามักเป็ นบุตรที่เลวเสมอ เราทุกคนถ้าเราคิดว่าไม่เลวเราก็ไม่สานึกในสภาพความเป็ นจริ ง
ของตัวเอง และมองไม่เห็นว่าเราควรจะเป็ นอย่างไรต่อไป เด็กที่ปกครงอยากที่สุดคือเด็กที่เลวจริ ง ๆ แต่
คิดว่าตัวเองเป็ นผูว้ ิเศษที่สุด ในทานองเดียวกัน พระเจ้าก็ไม่รู้วา่ จะทาประการใดต่อเราผูเ้ ป็ นบาป เมื่อเรา
มายืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระองค์อย่างบ้าระห่ า และไม่สานึกต่อความผิดในชีวิตของตนเลย
เราจะต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าความบาปคืออะไร คานี้ได้เอาไปใช้กนั เสี ยจนเคยชินจึงทาให้เห็น
ว่า เป็ นการกระทาผิดเพียง 2-3 อย่างร้ายแรงบ้าง ไม่ร้ายแรงบ้าง ตามควาามเข้าใจของคนโดยมาก เห็นว่า
การเล่นพนันไพ่, เต้นรา, ไปดูแข่งขันฟุตบอลในวันอาทิตย์, ไม่ไปโบสถ์, แช่งด่า, พูดเท็จ, ลักทรัพย์, ดื่ม
สุ รา, ผิดประเวณี และฆ่าคนเป็ นความบาป แต่ความบาปนั้นลึกซึ้ งและกว้างขวางยิว่ กว่านี้มากนัก ความ
จริ งแล้วการกระทาบาปอย่างที่กล่าวข้างบนอาจไม่ใช่ความผิดบาปเลย และได้ตดั เอาความบาปร้ายแรง
ที่สุดที่พวกเราชอบทาออกไปเสี ย
แก่นของความบาปก็คือ ถือใจตัวเองเป็ นใหญ่กว่าพระทัยพระเจ้าคือตั้งตัวเองเป็ นพระเจ้า ความ
บาปก็คือการทาสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับคาอธิ ษฐานของพระเยซูในสวนเก็ธเซมาเน พระเยซูอธิ ษฐานว่า “ขอ
อย่าให้เป็ นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22:42) กาย, วาจา, และใจ
ของเราอธิ ษฐานไปในทานองที่วา่ “ขออย่าให้เป็ นตามพระทัยของพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตามใจของ
ข้าพเจ้าเถิด”
ในตอนแรกความบาปเป็ นเรื่ องระหว่างเรากับพระเจ้าก่อน
แต่ต่อมามักแสดงออกเป็ น
รู ปลักษณะต่าง ๆ ซึ่ งโดยมากเป็ นความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ตอนแรกความบาปจะเป็ นเพียงความคิดในใจ
แต่ต่อมามันจะแสดงออกทางสิ่ งที่เราทาและคาที่เราพูด ลักษณะต่อไปนี้เป็ นการแสดงออกของความ
บาปในใจ
แสดงความหยิง่ จองหองในสิ่ งที่เรามี, เราเป็ นหรื อสิ่ งที่เราสามารถทาได้ ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้วทุกสิ่ ง
ที่เรามี, เราเป็ นหรื อเราสามารถทาได้น้ นั มาจากคนอื่นหรื อจากความสามารถที่พระเจ้าประทานให้
แสดงอกตัญญูและขาดสติในบรรดาพระพรที่พระเจ้าได้ประทานให้ต้ งั มากมาย การที่พระองค์
ประทานให้ก็เพราะทรงรักเรายิง่ กว่าเพราะเรามีคุณความดีที่จะได้รับ
แสดงตัวเป็ นคนอวดดี อวดฉลาดและดาเนินชี วติ ตามลาพัง ความจริ งแล้วถ้าไม่มีคนดูแล
บารุ งรักษาแล้ว เราจะมีชีวติ อยูไ่ ด้ไม่ถึงสัปดาห์และถ้าไม่มีออ๊ กซิ เจนในลมอากาศสักห้านาทีเท่านั้นเรา
เป็ นตายแน่ ๆ
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คอยแต่เป็ นห่วง “ตัวเอง” อยูต่ ลอดเวลา แต่พระเจ้าต้องการให้เรานึกถึงสวัสดิภาพของผูอ้ ื่น
เช่นเดียวกับพระองค์กระทา
ทาให้เสี ยเวลาไปโดยไร้ประโยชน์ที่ไปนัง่ คุยโวตามร้านกาแฟ ซึ่งความจริ งแล้วพระเจ้าต้องการ
ให้เราใช้ความสามารถของเราให้เป็ นประโยชน์
เอาแต่กิน, ดื่มและสนุกตลอดเวลา แต่พระเจ้าทรงสนพระทัยในจิตวิญญาณซึ่ งไม่ตายยิง่ กว่าใน
ร่ างกายที่ตายได้
ใช้ร่างกายเพื่อกิน, ดื่มและทาอื่น ๆ ที่เหมือนกัน และขาดการบริ หารร่ างกาย แต่พระเจ้าต้องการ
ให้เราใช้ร่างกายเพื่อเป็ นประโยชน์ในพระราชกิจของพระองค์
เลือกทาอาชีพเพื่อหวังได้เงินอย่างเดียว อาชีพที่แท้น้ นั คือการทรงเรี ยกของพระเจ้า เพื่อ
ปรนนิบตั ิพระองค์และเพื่อนมนุษย์ และขยายแผ่นดินของพระองค์
ตระหนี่ถี่เหนียว, โกรธง่าย, ใจร้อน แต่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีใจกรุ ณาและอดกลั้นให้เหมือน
พระองค์
ชอบนินทาว่าร้ายผูอ้ ื่นและต่อความยาวสาวความยืด แต่พระเจ้าไม่ตอ้ งการจะให้เป็ นที่ระคาย
เคืองแก่ผใู ้ ด และต้องการให้เราทาเหมือนพระองค์
ดูหมิ่นเหยียดหยามผูอ้ ื่นเพราะเขาเป็ นคนต่างด้าว, หรื อไม่ได้รับการศึกษาสู ง หรื อผิดมารยาท
ในเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ เวลารับประทานอาหาร หรื อไม่มีเงินซื้ อรถยนต์ รถเก๋ ง แต่พระเจ้าทรงถือว่าทุกคน
เป็ นบุตรของพระองค์ท้ งั นั้น
มีความสุ ขสบายตลอดปี มีอาหารกินบริ บูรณ์ 3 เวลาทุกวันอ่านข่าวหนังสื อพิมพ์ทราบว่าเด็กใน
ทวีปยุโรปและเอเชียอดอยากแสนสาหัสแต่หนั ไปอ่านการ์ ตูนเสี ยโดยไม่คิดถึงความทุกข์ของเพื่อน
มนุษย์ ส่ วนพระเจ้าไม่ตอ้ งการให้ผเู ้ ล็กน้อยสักคนเดียวเหล่านี้พินาศไป และต้องทรงเสี ยพระทัยมากใน
ความทุกข์ของเขา
สิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละเป็ นสัญญลักษณ์แห่งความบาป ถ้าท่านพบว่ามีอยูใ่ นตัวท่าน ๆ ก็
เป็ นคนบาป เราทั้งหมดเป็ นคนบาปมิใช่หรื อ?
มนุษย์เราเป็ นสัตว์แปลกประหลาด คือมีท้ งั ร่ างกายและจิตวิญญาณผสมกัน เราเป็ นบุตรของ
พระเจ้าและเราเป็ นคนบาป เรามีอานาจที่จะขึ้นไปสู งมากและลงไปต่ามากก็ได้ เราอาจเล่นดนตรี อนั
ไพเราะ, มีศิลปะงาม ๆ และวรรณคดีที่น่าอ่าน และเราก็อาจกินอาหารจนเกินไปที่หมูเลว ๆ ก็ไม่อาจสู ้
ได้ เมื่อเร็ ว ๆ นี้มีนิตยสารสาคัญฉบับหนึ่งลงภาพเต็มหน้ากระดาษแสดงถึงเด็กคนหนึ่งถูกไฟลวกที่
ร่ างกายเป็ นแผลโต ประชาชนจานวนมากได้ใช้เครื่ องมือผ่าตัดทุกชนิด และยาทุกอย่างเพื่อช่วยกันแก้ไข
ชีวติ เด็กให้รอด พวกเราก็เหมือนเช่นนั้น แต่บางเวลาเราก็ใช้สมองที่ดีที่สุดของเรา, โรงงาน, แรงงานไป
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ทาสิ่ งที่เข่นฆ่าศัตรู ให้มากและทาลายบ้านเมือง ของศัตรู ให้มากในเวลาอันสั้นก่อนที่ศตั รู จะมาทาแก่เรา
ได้พวกเราก็เป็ นเช่นนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งแสดงเครื่ องมือที่เราประดิษฐ์และสร้างขึ้น เพื่อช่วยชีวติ
และทาชีวติ ให้สุขสบาย ส่ วนพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งแสดงเครื่ องมือทารุ ณ เช่น เครื่ องตอกเล็บ และ
เครื่ องดึงแขนขาเพื่อทรมานเรา เราสร้างมติตกลงใจที่ดีข้ ึนแล้ว ๆ ก็ทาลายมันเสี ย เราเป็ นปริ ศนาและ
สงสัยในตัวเอง และไม่รู้วา่ จะทาประการใด บางทีเราจะรู ้จกั ความรู ้สึกขอท่านเปาโลเมื่อเขียนข้อความ
ไว้วา่ “ด้วยว่าการดีน้ นั ซึ่ งข้าพเจ้าปรารถนาทาข้าพเจ้าไม่ได้ทา แต่การชัว่ ซึ่ งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทา
ข้าพเจ้ายังทาอยู่ โอ้ ข้าพเจ้าเป็ นคนเข็ญใจจริ ง ๆ ใครหนอจะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากกายแห่งความตายนี้ ”
(โรม 7:19,24)
ทั้งหมดนี้ทาให้เกิดข้อสรุ ปผล 2 ประการ ประการที่หนึ่งคือความต้องการที่จะได้ความรอดของ
พวกเรา นี้เป็ นสิ่ งจริ งจังไม่ใช่เป็ นแต่เพียงข้อตักเตือนเพิ่มเติมที่พวกศาสนาจารย์บอกเราในขณะเทศนา
ในวันอาทิตย์เท่านั้น เป็ นความจาเป็ นต้องการของพวกเราจริ ง ๆ เราจะต้องนาไปกล่าวละเอียดในบท
ต่อไป ส่ วนอีกประการหนึ่ งนั้นคือเราจะยังเป็ นคนไม่สมบูรณ์ จนกว่าเราจะได้มอบกายถวายชีวติ ให้
พระเจ้าดังเราจะกล่าวต่อไปนี้
3. เราไม่ เป็ นตัวของเราเองจนกว่าเราจะเป็ นคนของพระเจ้ า ข้อแปลกที่สุดเกี่ยวกับสภาพของ
มนุษย์ดงั นี้ เราจะไม่สุขสมบูรณ์หรื อเป็ นอิสระ หรื อเต็มบริ บูรณ์จนกว่าเราจะมอบตัวไว้ในความอารักขา
ของพระเจ้า และอุทิศตนตามพระทัยโดยสิ้ นเชิง พวกเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ ตราบใดที่เราทาอย่างนี้
ยังไม่ได้ เราก็ยงุ่ ใจ กระวนกระวายเราวิง่ พล่านเป็ นวงกลม แต่ก็ไปไหนไม่ได้ บางทียงิ่ พยายามหนักขึ้นก็
ยิง่ เลวลง เราจะได้เป็ นสิ่ งที่เราอยากเป็ นมิใช่ดว้ ยการพยายาม แต่ดว้ ยการยอมแพ้และเข้ามอบตัวให้กบั
สิ่ งนั้น นี่เป็ นการยากที่จะเข้าใจ แต่เราจะต้องหาญพยายามที่จะเข้าใจ
บางทีเราเป็ นเหมือนเครื่ องจักรของรถไฟ ถ้ามันขืนดื้อแล่นออกนอกรางเพื่อจะแล่นตามใจชอบ
มันก็ไปไม่ได้ แต่ถา้ มันเข้ามาแล่นในรางตามเดิม รางที่เป็ นเงาวาบซึ่ งตะล่อมมันเข้ามาและดูเหมือนว่า
จะทาลายเสรี ภาพของมันนั้น ความจริ งแล้วทาให้มนั สามารถแล่นไปสู่ จุดหมายปลายทางได้ ในทานอง
เดียวกัน ตราบใดที่เราคงอยูใ่ นทางที่พระเจ้าได้วางไว้แล้ว เราก็เจริ ญขึ้นเรื่ อยไป ถ้าขืนทาอย่างอื่นเราก็
ไม่กา้ วหน้า นี่เป็ นส่ วนหนึ่งของสัจจธรรมที่เราอธิ บาย แต่ยงั ไม่จบ
ขอให้เราพยายามต่อไปอีกโดยใช้จิตวิทยาเป็ นหลัก เราจะไม่พบความสุ ขที่แท้จากการพยายาม
หาความสุ ข ยิง่ พยายามมากขึ้นเท่าใด เราก็จะรู ้สึกเป็ นทุกข์หนักขึ้นเท่านั้น และยิง่ ไม่สบายมากขึ้น การ
พยายามเป็ นคนดีก็ไม่สาเร็ จเช่นกัน ยิง่ พยายามเท่าใดก็จะเห็นแก่ตวั เองมากขึ้น และการเห็นแก่ตวั ไม่ใช่
ของดี ฉะนั้นทางที่จะเป็ นสุ ขและเป็ นความดีก็อยูท่ ี่สูญเสี ยตัวเอง ในสิ่ งนอกตัวเรา ในกิจกรรมหรื อ
ความมุ่งหมายที่เป็ นประโยชน์ แล้ววันหนึ่งเราจะรู้ สึกว่าเป็ นสุ ขกว่าและดีกว่าที่เรามุ่งไว้โดยตรง บัดนี้
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ไม่มีอะไรสู งกว่าและใหญ่กว่านี้เที่เราจะเสี ยตัวเอง
แทนที่จะเสี ยพระเจ้าและพระทัยของพระองค์
เพราะฉะนั้นถ้าเรามอบกายถวายชีวติ ให้แก่พระองค์และพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่อ้ นั แล้ว เราจะ
พบความดี, ความสุ ขและชีวติ บริ บูรณ์ตามมา นี่ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของสัจจธรรม แต่ยงั ไม่ครบบริ บูรณ์
ขอให้เราพยายามต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราถูกสร้างขึ้นตามแบบฉายาของพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็
เป็ นทุกสิ่ งที่เราควรจะเป็ น ที่เราจะสามารถเป็ นได้ แต่ทว่ายังไม่เป็ น พระองค์เป็ นเป้ าหมายของชีวติ เรา
พระองค์เป็ นทิศทางที่เราจะเดินไป ฉะนั้นถ้าเราเดินเข้าไปใกล้พระองค์ เราก็จะเป็ นตามที่เราถูกมุ่งหมาย
ไว้ ยิง่ เราทาตามน้ าพระทัยพระองค์เท่าใดเราก็ยงิ่ เข้มแข็งเพียงนั้น ยิง่ เรายอมตัวทาตามพระองค์ยงิ่ ขึ้น
เพียงใด เราก็เป็ นตัวของเราเองมากขึ้นเพียงนั้น
หนึ่งพันห้าร้อยปี ล่วงมาแล้ว ท่านออกัสตินกล่าวว่าพระเจ้าสร้างเราเพื่อพระองค์ และจิต
วิญญาณของเราจะไม่สงบจนกว่าเราจะพักเงียบในพระองค์ ใกล้ ๆ สมัยของเรานี้ จินตกวีตาบอดชื่ อ
แมททีสันแต่งเพลงนมัสการไว้วา่
ให้ขา้ เป็ นเช่นเชลยของพระเจ้า
แล้วข้าจะได้เป็ นไท (บท 130)
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บทที่ 4
“พระคาของพระเจ้าของเราจะยัง่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิจ” อิสยาห์ 40:8

พระคาของพระเจ้ า
จงหยิบพระคัมภีร์มาเปิ ดดู เป็ นหนังสื อเล่มเขื่องขนาดหนึ่งพันหน้ากระดาษในคอลัมคู่ ตัวพิมพ์
ขนาดเล็ก ประกอบด้วยหนังสื อที่แยกออกเป็ นเรื่ องราวต่าง ๆ รวม 66 เล่ม บางเล่มก็ยดื ยาว บางเล่มก็ส้ นั
มีเพียงบทเดียว แบ่งออกเป็ น 2 ภาค คือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาเดิมยาวกว่า
พันธสัญญาใหม่ประมาณ 3 เท่า ถ้าท่านเปิ ดดูตอนกลางเล่ม ท่านจะเปิ ดถูกเพลงสดุดี และเปิ ดดู
ตอนกลางส่ วนที่สอง ท่านเปิ ดถูกตอนต้นของพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาเดิมเขียนขึ้นก่อนพระเยซู
ส่ วนพันธสัญญาใหม่เขียนขึ้นภายหลังพระองค์พนั ธสัญญาเดิมนั้นเขียนไว้เป็ นภาษาฮีบรู
ส่ วนพันธ
สัญญาใหม่เขียนเป็ นภาษากรี ก พระคัมภีร์ท้ งั เล่มใช้เวลาเขียนประมาณ 1,000 ปี จึงเสร็ จ บรรจุเรื่ องราว
เกือบทุกประเภท เช่น ประวัติศาสตร์, เรื่ องต่าง ๆ, คาเทศนาสัง่ สอน, กวีนิพนธ์, สุ นทรพจน์, จดหมาย,
กฎหมาย และปริ ศนา บางเล่มเราก็รู้ตวั ผูเ้ ขียนเวลาที่เขียน, สถานที่เขียน และเขียนถึงผูใ้ ด ในบางเล่มเรา
ไม่รู้สิ่งเหล่านี้โดยแน่นอน
พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่มีลกั ษณะพิเศษไม่มีอะไรเหมือน พวกคริ สเตียนถือว่าเป็ นพระดารัส
ของพระเจ้ามานานแล้ว ข้อนี้ หมายความว่ากระไร? พระคัมภีร์มีคุณค่าอะไรแก่เรา?
พระเจ้ าตรัสโดยวิธีใด?
ถ้าพระเจ้าเป็ นพระบิดา พระองค์ก็ใคร่ ที่จะตรัสต่อบุตรของพระองค์ บิดาที่ไม่ดียอ่ มคือบิดาที่
ไม่มีอะไรจะพูดกับบุตรหรื อไม่ยอมพูดกับบุตร พระเจ้าอยากจะบอกกับมนุษย์วา่ พระองค์มีลกั ษณะ
อย่างไร, ชีวิตมีความมุ่งหมายอย่างไร และมนุษย์จะต้องเป็ นเหมือนใคร สมมุติวา่ พระเจ้าไม่มีรูปร่ าง
เหมือนพวกเราซึ่ งมีเสี ยงในคอ, ริ มฝี ปากและลิ้น พระองค์ก็จะไม่พดู ด้วยเสี ยงอันประหลาดซึ่ งเราเรี ยก
กันว่าภาษาคาพูดเช่น ฮีบรู , ลาติน, เยอรมัน, อังกฤษและภาษาอื่น ๆ พระองค์คงจะเลือกเอาวิธีอื่นความ
จริ งแล้วพวกเรามีวธิ ี ติดต่อซึ่ งกันและกันหลายวิธี เช่น เรายักไหล่บา้ ง, โบกมือบ้าง และแสดงออกทางสี
หน้าบ้าง บางทีเราก็แสดงความหมายให้ผอู ้ ื่นรู ้โดยทางความประพฤติบา้ ง ท่านคงจะได้ยนิ คาพูดที่วา่
“ความประพฤติของคุณมันดังมากจนผมไม่ได้ยนิ คาพูดของคุณ” ฉะนั้นจึงเห็นได้วา่ การพูดของพวกเรา
จึงมิได้จากัดอยูแ่ ต่เฉพาะพูดด้วยปากตามความหมายที่เข้าใจกันตามปกติเท่านั้น เมื่อเรากลับไปพิจารณา
ดูพระเจ้า ถ้าพระองค์มีเรื่ องที่จะตรัสกับบุตรของพระองค์ พระองค์จะใช้วธิ ีใด?
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ประการแรก พระองค์คงพอพระทัยที่จะต้อนรับผูท้ ี่มีความรู้สึกไวคือผูต้ อ้ งการฟังว่า พระองค์
จะตรัสประการใดบ้าง พระองค์ได้ทรงพบว่าชนชาติฮีบรู มีความรู ้สึกไว เป็ นชาติเก่าแก่โบราณอาศัยอยู่
ในดินแดนอุดมสมบูรณ์ซ่ ึงทางตะวันตกมีทะเลเมดิเตอเรเนียน ทางตะวันออกและทางใต้มีทะเลทราย
จะเนื่องด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ชนชาติฮีบรู เป็ นชาติที่มีความรู ้สึกไว้เป็ นพิเศษในเรื่ องศาสนา ชน
ชาติกรี กมีปัญญายอดเยีย่ มในศิลป และชนชาติโรมันมีปัญญาทางการปกครอง แต่ส่วนชนชาติฮีบรู มี
ปัญญายอดเยีย่ มทางศาสนา ถึงกับขนานนามชนชาติน้ ีวา่ เป็ น “ชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้” นี่เป็ นวิธี
พูดอีกอย่างหนึ่งเท่านั้น
พระเจ้ามิได้ทรงตรัสกับชนชาติฮีบรู ชาติเดียวเท่านั้น ดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่ “แต่พระองค์
ไม่ได้ขาดพยาน คือพรองค์ได้ทรงกระทาคุณให้ฝนตก และให้มีฤดูเกิดผล ท่านทั้งหลายจึงอิ่มใจยินดี
ด้วยอาหารนั้น” (กิจการ 14:17) การสาแดงเช่นนี้ พระองค์ได้กระทาให้มนุษย์ทวั่ โลกเห็นทุก ๆ ปี ตลอด
มา แต่วา่ พระองค์อาจตรัสแก่ชนชาติฮีบรู มากว่าชนชาติอื่น หรื อชนชาติฮีบรู ให้เข้าใจพระองค์ดีกว่าชาติ
อื่น ๆ ก็เป็ นได้
ประการแรก พระองค์ได้ตรัสกับเขาทางการมหัศจรรย์, ทางระเบียบ ทางความสวยงามและทาง
ผลอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและพวกเขาได้เข้าใจความหมายของพระองค์ พันธสัญญาเดิมบรรจุ
เรื่ องธรรมชาติที่แสดงถึงพระเจ้าไว้เป็ นพิเศษ คือฤทธานุภาพของพระองค์, การสนองความต้องการของ
มนุษย์ที่พระองค์ได้จดั สรรไว้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น สดุดีบทที่ 19 “ฟ้ าสวรรค์แสดงพระรัศมีของพระ
เจ้า และท้องฟ้ าประกาศพระหัตถกิจ วันต่อวันกล่าววาจา และคืนต่อคืนสาแดงความรู ้”
ต่อมาพระองค์ตรัสกับเขาทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาติฮีบรู ชนชาติฮีบรู ไม่เคย
ได้รับความสงบเลย ชาติอื่น ๆ มารุ กรานย่ายีอยูเ่ รื่ อย ๆ กองทัพต่างประเทศยกเข้ามารบในดินแดนฮีบรู
มิได้ขาด ตลอดระยะเวลาที่ลม้ ลุกคลุกคลานอยูน่ ้ ี เขาก็ค่อย ๆ มองเห็นสัจจธรรมที่พระเจ้าทรงสาแดงแก่
เขาเช่น เขาได้เรี ยนรู้บทเรี ยนดังปรากฏอยูใ่ นหนังสื อสุ ภาษิต 14:34 “ความชอบธรรมนั้นเชิดชู
ประชาชาติ แต่ความบาปทาความอัปยศแก่พลเมือง” พระองค์ได้ตรัสแก่เขาทางคนสาคัญและคนดีซ่ ึ ง
เกิดขึ้นท่ามกลางเขาและมีความรู ้สึกไวเป็ นพิเศษต่อสิ่ งที่พระองค์จะตรัส เช่น โมเสส, เอลียา, อิสยาห์,
เยเรมีย,์ อาโมส, โฮเซยา, มีคาห์ และคนอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่มีชาติใดไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่ที่จะมีคนสาคัญ
ตามลาดับกันเช่นชาติน้ ี เราพูดว่าบุคคลสาคัญเหล่านี้ได้รับความดลใจจากพระเจ้า และเขาก็ได้รับจริ ง ๆ
เขาอยูใ่ กล้ชิดกับวิญญาณของพระเจ้า และคอยฟังสิ่ งที่พระองค์จะตรัสแก่มนุษย์ ตัวอย่าง เช่นท่านอิส
ยาห์ซ่ ึ งเป็ นขุนนางหนุ่ม เฉลียวฉลาดมีอายุก่อนพระเยซูเกิดราว 8 ศตวรรษ เป็ นบุคคลที่ไม่ยอมไปห่าง
จากพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มจนกระทัง่ แก่ชรา
และเอามือป้ องที่หูเพื่อฟังพระสุ รเสี ยงพระเจ้า
ตลอดเวลาพอได้ยนิ คาตรัสก็บอกให้ผอู ้ ื่นทราบดังข้อความที่น่าฟังดังต่อไปนี้ “ดูกรท่านผูค้ รองเมืองโส
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โดม จงสดับฟังคาตรัสของพระเยโฮวาห์ ดูกร ชนชาติอาโมส จงเอียงหูฟังพระบัญชาของพระเจ้าของเรา
เถิด พระเจ้าได้ตรัสว่าเครื่ องบูชาเผามากมายก่ายกองของเจ้าจะเป็ นประโยชน์อะไรแก่เรา เราเบื่อเครื่ อง
บูชาเผาแกะตัวผู ้ มันข้นแห่ งสัตว์เลี้ยง และมิได้ชื่นใจในโลหิ ตแห่งลูกโคผู ้ หรื อของลูกแกะหรื อของ
แพะผู้ ... ล้างเสี ยเถอะ จงชาระตัวเสี ยให้สะอาดหมดจด เจ้าจงเลิกทาการชัว่ และกาจัดมันเสี ยให้พน้ จาก
สายตาของเรา จงงดกระทาชัว่ เสี ยทีเดียว จงฝึ กหัดกระทาการดี จงแสวงหาที่จะให้ความยุติธรรม จง
ขัดขวางการกระทาของผูข้ ่มเหง จงให้ความยุติธรรมแก่ลูกกาพร้า จงเป็ นปากเสี ยงให้แก่หญิงหม้าย”
(อิสยาห์ 1:10-11, 16-17) นี่เป็ นข้อความที่ท่านอิสยาห์กล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมา เพราะเขารู ้สึก
เป็ นข้อความที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบอกให้เขาพูด ใครเล่าที่จะกล้าพูดว่าท่านอิสยาห์พดู ผิด
แล้วในที่สุด เมื่อชนชาติน้ ีได้เตรี ยมพร้อม พระเจ้าก็ได้ตรัสแก่ชนชาติยดู าห์และมนุษย์ทวั่ ไป
โดยทางผูท้ ี่มีชีวติ พระเจ้าเต็มบริ บูรณ์ คือพระเยซูชาวนาซาเร็ ธ นี่ เป็ นวิธีที่พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจน เป็ น
พระคาของพระเจ้าที่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง ซึ่ งทุกคนมองเห็นได้และเข้าใจได้ดีดงั ที่พระกิตติคุณ
ยอห์นบันทึกไว้วา่ “พระคานั้นได้บงั เกิดเป็ นเนื้อหนังและได้อาศัยอยูก่ บั เรา บริ บูรณ์ไปด้วยคุณและ
ความจริ ง” (ยอห์น 1:14)
ข้อความนี้ได้บนั ทึกไว้ในหนังสื อต่าง ๆ และได้เลือกเอาที่ดีที่สุดมาไว้ในพระคัมภีร์เป็ น
ข้อความที่พระเจ้าตรัส ถ้อยคานี้จึงตกทอดมาถึงเรา วิธีน้ ีดีกว่าที่จะกล่าวว่า พระคัมภีร์เป็ นถ้อยคาของ
พระเจ้า พระคัมภีร์บรรจุพระคาของพระเจ้าต่อมนุษย์ ชัดเจนยิง่ กว่าหนังสื ออื่น ๆ แต่ไม่เท่ากันทุกเล่ม
ตัวอย่าง เช่น เมื่อเปรี ยบเทียบเอสเธอร์ กบั พระกิตติคุณยอห์นจะเห็นว่าเอสเธอร์ ไม่ระบุถึงพระเจ้าไว้เลย
ส่ วนพระกิตติคุณยอห์นเป็ นหนังสื อที่เขียนไว้ดีที่สุด
เกี่ยวกับพระเยซูและความหมายของพระองค์
เกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ หรื อไม่กเ็ ปรี ยบเทียบอพยพ 21:23-24 กับมัทธิ ว 5:38-39 เล่ม แรกมีวา่ “ถ้า
หากว่าเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายประการใดก็ให้วนิ ิจฉัยดังนี้ คือชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือ
แทนมือ เท้าแทนเท้า” นี้เป็ นการแก้แค้นกันอย่างตรง ๆ แต่ส่วนในพระกิตติคุณมัทธิ ว พระเยซูตรัสไว้วา่
“ท่านทั้งหลายได้ยนิ คาซึ่ งกล่าวไว้วา่ ” ตาแทนตา ฟันแทนฟัน ส่ วนเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู ้คนชัว่ แต่
ถ้าผูใ้ ดตบแก้มขวาของท่านให้หนั แก้มซ้ายให้เขาด้วย” มนุษย์ยากที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระเจ้าตรัสไว้ หรื อจะ
พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พระจ้าต้องกล่าวสัจจธรรมอย่างช้า ๆ และอดทนเท่าที่มนุษย์จะรับฟังเอาได้ แต่
ในพระเยซูแล้วไม่มีอะไรที่จะสงวนไว้อีก พระเจ้าทรงตรัสอย่างตรงไปตรงมาทีเดียว
ข้ อความในพระคัมภีร์ที่ยากบางแห่ ง
พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็ นหนังสื อที่จะอ่านเข้าใจได้ง่าย ๆ หรื อได้รับความช่วยเหลือง่าย ๆ
ประการแรกนั้นก็คือว่า หนังสื อต่าง ๆ เหล่านี้เขียนขึ้นในเวลาต่าง ๆ กันและในเหตุการณ์ต่าง ๆ
กัน เพื่อที่จะเข้าใจข้อความในหนังสื อเล่มหนึ่งเล่มใด ท่านจะต้องรู ้วา่ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในขณะที่
31

เขียนหนังสื อเล่มนั้น ตัวอย่างเช่น ท่านหยิบหนังสื ออาโมส 5:21-24 ขึ้นอ่านจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ตอ้ งการ
ไขมันสัตว์เป็ นเครื่ องเผาถวายบูชาพระองค์ แต่ตอ้ งการให้มนุษย์ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความยุติธรรม แต่เพื่อ
จะเข้าใจเรื่ องราวในหนังสื ออาโมสให้บริ บูรณ์ ท่านจะต้องรู ้ต่อไปว่าอาโมสได้สั่งสอนและเขียนในสมัย
บ้านเมืองสงบสุ ขและรุ่ งเรื องแต่พวกอิสราเอลหาได้แบ่งปั นทรัพย์โดยความยุติธรรมไม่ คือมีประชาชน
บางเหล่าขาดแคลนอย่างมากส่ วนบางพวกดาเนินชี วติ อย่างฟุ่ มเฟื อย
พวกคนมัง่ มีและคนมีอานาจ
ฉ้อโกงและกดขี่ประชาชนที่ยากจนทัว่ ทุกแห่ง ประเทศแอสซี เรี ยซึ่ งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อก็กาลัง
ยกทัพมารบ แต่พวกอิสราเอลคิดว่าพระเจ้าคงจะคุม้ ครองเขา เพราะเขาเป็ นพลไพร่ ของพระองค์ และ
พวกเขาได้ถวายเครื่ องเผาบูชาอย่างดีแก่พระองค์ ถ้าท่านรู ้สึกเรื่ องราวเบื้องหลังทานจะเข้าใจและชอบคา
สอนของหนังสื อเล่มนี้มากขึ้น หนังสื อเล่มอื่น ๆ ก็เป็ นเช่นเดียวกัน
ยิง่ กว่านั้น พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่เกิดจากอารยะธรรมของพวกเลี้ยงสัตว์และทาการกสิ กรรม
ในส่ วนหนึ่งของโลกที่ไกลจากเราประมาณ 2-3 พันปี ล่วงมาแล้ว ประเพณี ต่าง ๆ ที่ระไว้คงจะเป็ นของ
แปลกสาหรับพวกเรา เมื่อสดุดีบทที่ 23 ระบุถึงการเจิมน้ ามันที่ศีรษะ เราจะไม่เข้าใจจนกว่าจะทราบว่า
มันเป็ นธรรมเนียมการต้อนรับแขกในสมัยนั้น เช่นเดียวกับเราต้อนรับเขาด้วยน้ าชาในสมัยนี้ หรื อเมื่อ
สดุดีบทนี้กล่าวต่อไปว่าพระเจ้าเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงแกะ คนที่อยูใ่ นเมืองก็ไม่เข้าใจ เพราะไม่มีการเลี้ยงแกะ
หรื อคนเลี้ยงแกะเลย เขาจะเข้าใจตารวจดีกว่าคนเลี้ยงแกะ
นอกจากนั้น ยังมีขอ้ ที่ยากหลายประการที่ทาให้พวกอนุชนสมัยปัจจุบนั ไม่เข้าใจ เช่น เรื่ อง
การอัจรรย์ต่าง ๆ เราได้กล่าวมาบ้างแล้วในตอนที่พดู ถึงเรื่ องพระเยซู แต่ในพระคัมภีร์เดิมก็มีเหมือนกัน
พระเจ้าบันดาลให้น้ าท่วมโลก และทรงช่วยชีวติ ของครอบครัวเดียวและสัตว์ที่จะเอาไว้ทาพันธุ์เท่านั้น
(ปฐมกาล 6:5-9:17) พระเจ้าบันดาลให้เกิดกาาโรคหลายครั้งเพื่อให้พวกไอยอุปต์รู้สานึกและเตือนให้
เขาปลดปล่อย พวกอิสราเอลออกจากการเป็ นทาส (อพยพ 7-12) ขณะที่ชนชาติอิสราเอลเดินใน
ทะเลทราย พระเจ้าทรงนาทางโดยให้มีลาเมฆยาวในเวลากลางวัน และมีลาไฟยาวในเวลากลางคืน
(อพยพ 13:21-22) ในเวลาเกิดฉาตะภัย เอลียาห์ได้บนั ดาลให้ภาชนะที่ใส่ แป้ งและน้ ามันของหญิงหม้าย
เต็มอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนั้นยังได้รักษาบุตรที่ป่วยให้รอดชีวติ อยูไ่ ด้ (1 พงศาวดาร บท 17) ท่านอิส
ยาห์ได้มองเห็นพระเจ้า และพระองค์ได้ตรัสกับอิสยาห์วา่ “เราจะใช้ผใู้ ดไปและผูใ้ ดจะไปแทนเรา” อิส
ยาห์จึงทูลตอบพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ ทรงใช้ขา้ พเจ้าเถิด” (อิสยาห์ 6:8 และยังมีที่อื่น ๆ อีกมาก)
คริ สเตียนส่ วนมากรับรองว่า ข้อความเหล่านี้เป็ นความจริ งตามตัวหนังสื อที่กล่าวไว้ แต่ยงั มีคน
อื่น ๆ ที่ยงั สงสัยในเหตุการณ์เหล่านี้ เขาไม่เห็นพระเจ้าทาการเช่นนี้ อีกในปั จจุบนั เขารู ้วา่ เรื่ องราว
เหล่านี้เล่ากันด้วยปากต่อ ๆ กันมาหลายชัว่ อายุคน แล้วต่อมาจึงนามาเขียนไว้โดยบุคคลที่ไม่มีความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ อย่างที่เรารู ้กนั ในปั จจุบนั นอกจากนั้นเขารู ้วา่ คนที่เขียนพระคัมภีร์ข้ ึนเป็ นคนเคร่ งครัด
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ในศาสนา หายใจทุกสิ่ งเป็ นศาสนาไปหมด ในสมัยนี้เราพูดกันว่า “บ่ายวันนี้ฝนตก” ส่ วนคนสมัย
โบราณชอบกล่าวว่า “พระเจ้าได้ประทานฝนให้แก่โลก” หรื อข้อความที่เราพูดกันในสมัยนี้วา่ “ดู
เหมือนว่าเป็ นสิ่ งดีที่สุดที่ขา้ พเจ้าจะกระทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ ” หรื อพูดว่า “ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเป็ น้ าพระทัยพระเจ้า
ที่จะทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้” คนในสมัยโบราณจะพูดออกมาโดยตรงว่า “พระเจ้าบอกให้ขา้ พเจ้าทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้”
บางทีเขาจะใกล้กบั ความถูกต้องยิง่ กว่าเราในข้อนี้
ท่านจะเชื่อรายละเอียดของเรื่ องราวเหล่านี้ประการใดก็ตามทีขอ้ สาคัญท่านจะต้องจับคติของ
เรื่ องให้ได้ เรื่ องน้ าท่วมโลกนั้นก็มีคติสอนใจที่สาคัญอยูว่ า่ นาน ๆ เข้าความชัว่ ร้ายในโลกของพระเจ้านี้
จะต้องถูกลงโทษเสี ยที และความชอบธรรมก็ได้บาเหน็จ และก็เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ ส่ วนเบื้องหลังของ
เรื่ องเกิดกาาโรคก็มีคติสอนใจอยูว่ า่ พระเจ้าทรงช่วยผูส้ ัตย์ซื่อของพระองค์ออกจากความทุกข์ทรมาน
และพระองค์ก็ได้ทรงทาเช่นนี้มาแล้ว ส่ วนเบื้องหลังของเรื่ องอัศจรรย์เกี่ยวกับลาเมฆในเวลากลางวัน
และลาไฟในเวลากลางคืนนั้นก็มีคติสอนใจอยูว่ า่ พระเจ้าทรงอยูด่ ว้ ยกับพลไพร่ ของพระองค์ ไม่วา่ เขา
จะไปที่ไหน และเหตุร้ายอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขา ดังนั้นพระองค์จึงต้องอยูด่ ว้ ย ส่ วนในเรื่ องเอลิยาห์น้ นั ก็
มีคติสอนใจอยูว่ า่ ท่านเอลียาห์เป็ นคนของพระเจ้า และเป็ นคนที่มีชื่อเสี ยงในการช่วยเหลือประชาชนที่
ขาดแคลน ส่ วนเรื่ องที่ท่านเอลียาห์ได้มองเห็นพระเจ้าและได้รับการทรงเรี ยกของพระองค์น้ นั ก็มีความ
จริ งอยูว่ า่ ท่านอิสยาห์ได้เข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดและยอมทาตามน้ าพระทัยพระองค์ รายละเอียดนั้นก็
สาคัญ แต่คติสอนใจที่อยูเ่ บื้องหลังและลึกลงไปของรายละเอียดนั้นก็ยงิ่ สาคัญกว่า สัจจธรรมของพระ
คัมภีร์ส่วนมากได้มายังเราในข้อความที่ไม่มีความยุง่ ยากแบบนี้เกิดขึ้นเลย จะไม่มีความขัดแย้งกันเลย
ตัวอย่างเช่น สดุดีบทที่ 23 กับวิทยาศาสตร์ปัจจุบนั ท่านอาจถือสดุดีบทที่ 23 ไว้มือหนึ่ง และตารา
วิทยาศาสตร์ ไว้อีกมือหนึ่ง และทั้งสองนี้จะไม่ขดั แย้งกันเลย
เมื่อปั ญหาแบบนี้ ผดุ ขึ้นในใจของท่าน โปรดระลึกไว้เสมอว่าพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ก่อนสมัย
วิทยาศาสตร์ โดยบุคคลที่มิได้รับการอบรมทางวิทยาศาสตร์หรื อสนใจในวิทยาศาสตร์ เลย ในศตวรรษที่
แล้ว นักธรณี วทิ ยาและชีวะวิทยาต่างก็ลงความเห็นโดยการศึกษาหิ นทรากสัตว์ตาย พืชและชนิดของ
สัตว์ต่าง ๆ ว่าพิภพของเรานี้ รวมทั้งโลกที่เราอยู่ และมีชีวติ บนโลกต้องใช้เวลาหลายยุคหลายสมัย กว่า
จะมาถึงสภาพปั จจุบนั นี้ได้แล้วเมื่อไปเปิ ดหนังสื อปฐมกาลบทที่หนึ่งก็พบเรื่ องราวที่พระเจ้าเนรมิต
สร้างโลกในหกวัน ข้อสาคัญนั้นก็คือว่า ผูเ้ ขียนปฐมกาลบทที่หนึ่งไม่ได้เรี ยนวิทยาศาสตร์ สิ่ งที่เขา
สนใจก็คือศาสนา เพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากรู ้วา่ โลกนี้สร้างขึ้นมาอย่างไร และกินเวลานานเท่าใดแล้วก็
จงไปหานักวิทยาศาสตร์ แต่ถา้ ท่านต้องการรู ้วา่ ผูใ้ ดได้สร้างโลกและด้วยจุดมุ่งหมายอันใด ก็จงเปิ ดดู
ปฐมกาลบทที่ 1 จะได้คาตอบที่ดี ในเรื่ องศาสนาแล้วพระคัมภีร์เป็ นตารายอดเยีย่ มและสู งสุ ดไม่มีอะไร
เหมือน
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ใจความสาคัญของพระคัมภีร์
ดังที่เราเห็นมาแล้วว่า ใจความสาคัญของพระคัมภีร์มิใช่เรื่ องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ถ้าเรา
ต้องการเรี ยนรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์ ก็ตอ้ งไปที่ห้องทดลองหรื อไปหาตาราวิทยาศาสตร์ แผนใหม่
ในความสาคัญของพระคัมภีร์มิได้เกี่ยวกับเรื่ องประวัติศาสตร์ แม้จะบรรจุประวัติศาสตร์ อนั
ถูกต้องอยูม่ ากก็จริ ง ถ้าท่านต้องการศึกษาเรื่ องประวัติศาสตร์ จงไปหาศาสตราจารย์หรื อหนังสื อ
ประวัติศาสตร์
ใจความสาคัญของพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่ องเกี่ยวกับการทานายหรื อพยากรณ์วา่ อะไรจะเกิดขึ้นในปี
หน้า หรื อในปี ค.ศ. 2007 ถ้าท่านต้องการรู ้เรื่ องนี้ จงเลิกเสี ยดีกว่า อนาคตนั้นอยูใ่ นพระเจ้าและการที่
มนุษย์ตอบสนองพระทัยของพระองค์ บุคคลบางคนคิดว่าเขาได้พบตัวเลขหรื อข้อความที่อา้ งไปถึงฮิต
เลอร์ หรื อประเทศรัสเซี ย และได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็ นหลักพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่พระ
คัมภีร์ไม่มีความมุ่งหมายถึงสิ่ งเหล่านี้ เป็ นการดีอยูแ่ ล้วที่เราไม่รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้นแก่ตวั เราและแก่โลก
ในภายหน้า
สาระสาคัญของพระคัมภีร์น้ นั เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้า พระองค์เป็ นบุคคลสาคัญในพระคัมภีร์
นั้น ศัพท์สัมพันธ์เป็ นหนังสื อบรรจุคาต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ตามลาดับและข้อความที่บรรจุคาเหล่านั้น คา
ว่า “พระเจ้า” มีกว่าสี่ พนั แห่งในพระคัมภีร์ และคานี้ไม่รวมถึงคาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” และ “พระ
บิดา” หรื อคาอื่น ๆ ที่ใช้เรี ยกพระเจ้า ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเป็ นหนังสื อกล่าวถึงพระเจ้า พระเจ้าได้ทรง
เปิ ดเผยพระองค์ให้มนุษย์รู้จกั อย่างช้า ๆ และอดทน มนุ ษย์ก็รู้จกั พระลักษณะอันแท้จริ งของพระองค์ที
ละน้อย และรู้จกั พระทัยพระองค์ พระเจ้าทรงตรัสและมนุ ษย์ก็คอยฟังและผูเ้ ขียน พระคัมภีร์ก็บนั ทึกลง
ไว้เพื่อให้พวกเราและมนุษย์ทวั่ ไปได้อ่านในหนังสื อเล่มนี้ ท่านจะพบเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้ายิง่ กว่าใน
หนังสื ออื่น ๆ เป็ นเรื่ องว่าฤทธานุภาพ, ความยิง่ ใหญ่, น้ าพระทัย พระประสงค์เกี่ยวกับมนุษย์, ความรัก
พวกเรา, การจัดเตรี ยมเพื่อสนองความจาเป็ นต้องการของเรา การยกความบาปของเรา, ทรงเป็ นทุกข์เมื่อ
พวกเรารับทุกข์ และชัยชนะ ในที่สุด เมื่อความบาปและทุกข์จะไม่มีอีกต่อไป นี่ เแหละเป็ นใจความ
สาคัญของพระคัมภีร์ เป็ นเรื่ องติดต่อกันยืดยาวเหมือนด้ายทองคาที่ผกู โยงตลอดเล่ม บทแรกของปฐม
กาลเริ่ มต้นด้วยคาที่เรารู ้จกั กันดีวา่ “ในปฐมกาลเดิมนั้นพระเจ้า” และในบทสุ ดท้ายของหนังสื อวิวรณ์ก็
แสดงให้พวกคริ สเตียนที่ถูกข่มเหงและถูกไล่ตามรังควานมองเห็นแผ่นดินสวรรค์อนั เป็ นที่ความทุกข์
ยากจะหมดไป และจะดาเนินชีวติ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า “ที่น้ นั จะไม่มีกลางคืนต่อไป และเขาไม่
ต้องการตะเกียงหรื อแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ เพราะว่าพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าจะประทานแสงสว่าง
ให้แก่เขา และเขาจะครอบครองอยูเ่ ป็ นนิ จนิ รันดร์ ” (วิวรณ์ 22:5) นี่ เป็ นสิ่ งแรกที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์ คือ
คาสอนเกี่ยวกับพระเจ้า
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ใจความประการที่สองของพระคัมภีร์น้ นั ว่าด้วยพวกเรา ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าก็บอก
มนุษย์เรื่ อยมาว่าพวกเขาคือใคร มาจากไหนและกาลังจะไปไหน เขาจะเป็ นอะไรต่อไป เขาควรดาเนิ น
ชีวติ ร่ วมกันอย่างไร และมนุษย์ควรตอบสนองต่อพระเจ้าที่ทรงพระมหากรุ ณาธิ คุณแก่เขาอย่างไร ใน
ตอนแรกเขาก็รู้แต่เพียงบางส่ วน ในที่สุดก็รู้จกั มากขึ้นแล้วผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ก็ได้บนั ทึกลงไว้ ข้อความ
เหล่านี้มีบรรจุอยูใ่ นพระคัมภีร์เพื่อเป็ นเครื่ องแนะนาและเร้าใจพวกเรา นี่เป็ นใจความรองของพระคัมภีร์
ซึ่งเปรี ยบเสมือนผูกพันด้วยด้ายเงินตลอดเล่ม จากเรื่ องพระบัญญัติสิบประการจนถึงคาเทศนาบนภูเขา
พระคัมภีร์ก็บอกว่าเราคือใครและเราอาจเป็ นอะไรได้ดว้ ยความช่วยเหลือของพระเจ้า
บทแรกของ
หนังสื อปฐมกาลตั้งต้นหรื อเรื่ องมนุษย์ไว้วา่ “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามแบบฉายาของพระองค์
และตามแบบฉายาของพระองค์น้ นั พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึน” (ปฐมกาล 1:27) และบทสุ ดท้ายของ
วิวรณ์กม็ ีขอ้ ความจบลงด้วยข้อความอันเหมาะสมว่า “เขาทั้งหลายจะเห็นพระพักตร์ พระองค์ และพระ
นามของพระองค์จะอยูท่ ี่หน้าผากของเขา” (วิวรณ์ 22:4) นี่เป็ นเรื่ องที่สองที่ได้จากพระคัมภีร์ คือเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับมนุษย์
ขอกล่าวข้อความเกี่ยวกับเรื่ องนี้อีกสักเล็กน้อย
ความจริ งแล้วพระเยซูเป็ นใจความของพระ
คัมภีร์ท้ งั หมด เรื่ องมาถึงที่สุดยอดในพระเยซูเรื่ องทั้งหมดมารวมอยูใ่ นพระองค์ ในการสาแดงและ
เปิ ดเผยทั้งหมดพระองค์ได้บอกและสาแดงพระเจ้าให้แก่เราว่ามีลกั ษณะอย่างไร พระองค์ได้บอกและ
แสดงให้เราเห็นว่า เราเป็ นอย่างไร และควรเป็ นอย่างไรได้พระกิตติคุณทั้งสี่ แม้จะมิได้อยูต่ อนกลางของ
พระคัมภีร์แต่อยูใ่ นตอนที่เป็ นเศษสามส่ วนสี่ ของพระคัมภีร์ก็ตาม แต่ความจริ งแล้วเป็ นหัวใจของพระ
คัมภีร์บอกเรื่ องพระเยซู เป็ นหนังสื อที่มีค่าที่สุดในบรรดาหนังสื อทั้งปวงส่ วนเรื่ องต่อ ๆ ไปก็คือ กิจการ,
จดหมายฝากและวิวรณ์กล่าวถึงประสบการณ์ที่มนุษย์ได้พบกับพระเยซู ความหมายที่พระองค์มีต่อเขา
และต่อโลกและคริ สตจักรซึ่ งเจริ ญขึ้นรอบพระองค์ ส่ วนหนังสื อที่มาก่อนหน้านี้คือพันธสัญญาเดิมนั้น
ก็บ่งถึงพระคริ สต์ไว้ล่วงหน้า และเตรี ยมทางไว้สาหรับพระคริ สต์ ขอให้สังเกตดูการตั้งต้นของหนังสื อ
ฮีบรู “เมื่อคราวก่อนพระเจ้าได้ตรัสทางพวก ผูพ้ ยากรณ์ทีละเล็กละน้อยด้วยอาการหลายวิธีแก่บรรพ
บุรุษ แต่ในคราวที่สุดนี้ได้ตรัสแก่เราทางพระบุตร” (ฮีบรู 1:1) การกล่าวไว้ในตอนนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นเพื่อ
เตรี ยมความคิดและจิตใจของมนุษย์เพื่อพระเยซู ถ้าไม่พดู ไว้เขาอาจไม่รู้จกั ว่าพระองค์คือใคร และ
พระองค์มีความหมายอย่างไร เพราะฉะนั้นพระเยซูน้ นั แหละเป็ นใจความสาคัญของพระคัมภีร์
เมื่อท่านเปิ ดพระคัมภีร์ ต้องแน่ใจเสี ยก่อนว่าท่านต้องการพบอะไร มิฉะนั้นแล้วท่านจะมิได้พบ
เลย ไม่วา่ ท่านต้องการจะพบอะไรอื่นอีกท่านจะต้องจับพระองค์และน้ าพระทัยพระเยซูให้ได้ พระองค์
เป็ น ก. ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ทรงเป็ นเบื้องต้นและที่สุดปลาย
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ท่านได้ ยนิ พระเจ้ าตรัสไหม?
ถ้าท่านและข้าพเจ้าไม่ได้ยนิ การที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อท่านสงสัยว่า
อะไรถูกและอะไรผิด จงเปิ ดดูพระบัญญัติสิบประการ (เฉลยธรรมบัญญติที่ 5) หรื อคาเทศนาบนภูเขา
(มัทธิ วบทที่ 5,6,และ 7) และดูคาสอนที่ขอ้ ความเหล่านี้กล่าวไว้
ถ้าความป่ วยไข้และความตายใกล้จะมาสู่ ท่าน จงเปิ ดดูยอห์นบทที่ 14 ตอนต้นแล้วจะได้รับคา
ปลอบใจ
ถ้าท่านกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกอีก และเป็ นห่วงอนาคตของอารยะธรรม จงเปิ ดไปดูเรื่ อง
สวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ในวิวรณ์ 21:1-7) ข้อความเหล่านี้อาจจะให้ความหวังแก่ท่านเหมือน
พวกคริ สเตียนสมัยเริ่ มแรกได้พบมาแล้ว
เมื่อท่านทาความผิดบาปไว้และรู ้สึกตัวเองว่า ตัวเองมีมลทินและจะต้องพินาศ แน่แล้ว จงเปิ ดดู
สดุดีบทที่ 32 ข้อความเหล่านี้ จะทาให้ท่านหายวิตกกังวลและเริ่ มต้นชีวิตใหม่ต่อไป
ถ้าท่านสงสัยว่าอะไรเป็ นความสาคัญยิง่ ในชีวติ คริ สเตียน เช่น การไปโบสถ์ก็ดี, ร้องเพลงใน
คณะนักร้องก็ดี, บริ จาคเงินก็ดี, รักษาวันสะบาโตก็ดี, ท่องจาพระคัมภีร์ก็ดีหรื ออะไรต่อะไรเหล่านี้
โปรดเปิ ดดูคาสอนเรื่ องความรักของคริ สเตียนใน 1โคริ นธ์บทที่ 13 ข้อความนั้นจะทาให้ความสงสัย
ของท่านหายไป
นี่เป็ นวิธีหนึ่งที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากพระคัมภีร์ คือต้องเปิ ดพระคัมภีร์ดว้ ยมีความมุ่ง
หมายในใจและมีปัญหาโดยเฉพาะเจาะจง
อีกวิธีหนึ่งนั้นเปิ ดพระคัมภีร์เพื่อทราบคาสอนที่น่าฟัง แล้วอ่านข้อความนั้นเพื่อเป็ นคาสอนใน
ของคาสอนใจของท่าน เช่น โรมบทที่ 12 ก็ประเสริ ฐยิง่ และสดุดีบทที่ 46 หรื ออื่น ๆ ก็ดีไม่นอ้ ย
เหมือนกัน
ท่านอาจใช้วธิ ี น้ ี ตลอดไปจนจบพระคัมภีร์ แม้จะรู ้สึกว่ายากอยูบ่ า้ ง และท่านต้องการหนังสื อที่
อธิ บายเทียบเคียง เช่น หนังสื อธรรมวิจารณ์เป็ นต้น ศิษยาภิบาลอาจแนะให้ท่านหาหนังสื อธรรมวิจารณ์
ดี ๆ หรื อบางทีเขาอาจให้ท่านยืมของเขาก็ได้ หนังสื ออาโมสสั้นมากและมีเพียง 9 บทเท่านั้น แต่
เพื่อที่จะเข้าใจได้ดี ท่านควรจะรู ้วา่ หนังสื อเล่มนี้เขียนขึ้นเมื่อไร และมีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอล
ในสมัยนั้น (ดังที่ได้พูดมาบ้างแล้วข้างต้น) แล้วท่านจะมองเห็นภาพอาโมสว่าเป็ นคนเลี้ยงแกะใน
ทะเลทรายโดดเดี่ยว นาน ๆ จึงจะเอาขนแกะไปขายตามเมืองใหญ่ ๆ ที่อยูใ่ กล้ เมื่อได้ไปเห็นสภาพ
ภายในเมืองก็ตกใจจนนิ่งอยูไ่ ม่ได้ หนังสื อนวนิยายของโดโรตี คล๊าส วิลสัน ชื่อ “คนเลี้ยงสัตว์” จะช่วย
ให้ท่านเข้าใจอาโมสและสมัยของเขาได้ดีข้ ึน เหมือนกับว่าท่านได้ไปอยูใ่ นสมัยนั้นจริ ง ๆ มีชื่อแปลก ๆ
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หลายแห่งในพระคัมภีร์จะทาให้ท่านรู ้สึกยาก ฉะนั้นต้องเปิ ดหนังสื อธรรมวิจารณ์บ่อย ๆ จึงจะเข้าใจวิธี
นี้ตอ้ งใช้เวลานานสักหน่อย แต่ในที่สุดท่านจะรู ้จกั อาโมสและสัจจธรรมนิรันดร์ ดีข้ ึน
การศึกษาพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มโดยใช้วธิ ี ดงั กล่าวก็มีประโยชน์แต่ไม่จาเป็ นนัก ท่านอาจอ่าน
พระกิตติคุณมัทธิ ว, มาระโก, ลูกา, ยอห์น ในเวลาใด ๆ ก็ได้ และจะทาให้ท่านมีจิตใจสู งอยูต่ ลอดเวลา
พระคัมภีร์จะไร้ค่า ถ้าขืนเก็บไว้เฉย ๆ พระคัมภีร์จะเป็ นหนังสื อที่มีชีวิตจิตใจเมื่อเปิ ดขึ้นอ่าน
ด้วยความตั้งใจ เพื่อฟังว่าพระเจ้าตรัสกับคนในสมัยโบราณอย่างไร และกาลังตรัสกับท่านอย่างไรบ้าง
ในสมัยปัจจุบนั
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บทที่ 5
เราจะตั้งคริ สตจักรของเราไว้ (มัทธิ ว 16:18)

คริสตจักร
ท่านเห็นอะไรเมื่อท่านมองดูโบสถ์ในตาบลของท่าน ? โบสถ์น้ นั อาจเป็ นโบสถ์ขนาดเล็กหรื อ
เป็ นเพียงห้องประชุมหลังเดียว หรื ออาจเป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่โตหรู หรา อาจเป็ นโบสถ์ที่ต้ งั อยูใ่ น
ชนบทเงียบ ๆ หรื อตั้งอยูใ่ นเมืองใหญ่อีกทึกครึ กโครม โบสถ์ดงั กล่าวมีจานวนหลายแสนในประเทศ
สหรัฐ และนับไม่ถว้ นในโลกนี้ ท่านมองเห็นอะไรในโบสถ์?
ท่านคงเห็นตัวอาคารโบสถ์ หลังคา, กาแพง, พื้น, หน้าต่าง, ธรรมมาสน์, หี บเพลง การมีอาคาร
โบสถ์ที่ดีเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับงานพระศาสนา แต่คริ สตจักรสมัยเริ่ มแรกได้เจริ ญขึ้นโดยไม่มีตวั อาคาร
โบสถ์มานานปี เช่น ประชุมกันตามบ้านเรื อน, ตามอุโมงค์ใต้ดินหรื อที่ใด ๆ ก็ได้ ในปัจจุบนั บางนิกาย
ไม่ยอมสร้างโบสถ์ เช่น พวกอามิช นิยมประชุมนมัสการตามบ้านเรื อน, ยุง้ ข้าว
ท่านคงเคยเห็นคนรวมกันเข้าเป็ นสโมสร เช่น โรตารี หรื อ กิวานีสไม่ใช่เพื่อการศาสนามิใช่
หรื อ? แต่คริ สตจักรเป็ นสมาคมทางศาสนานี่เป็ นวิธีพิจารณาคริ สตจักรประการหนึ่ง ถ้าประชาชนไม่
ถวายตัวโดยสมัครใจแล้ว คริ สตจักรก็ต้ งั อยูไ่ ม่ได้ แต่น้ ีมิใช่ความจริ งทั้งหมด และไม่ใช่ความจริ งส่ วน
ใหญ่
มีวธิ ี อื่นที่จะพิจารณาคริ สตจักรต่อไป
พระวรกายของพระคริสต์
นับแต่สมัยเริ่ มแรกเป็ นต้นมา ถือกันว่าคริ สตจักรเป็ นพระกายของพระคริ สต์ จดหมายของท่าน
เปาโลก็บอกเรื่ องนี้ไว้ชดั แจ้ง ถ้าจะอ่านดูก็ได้ใน 1โคริ นธ์ 12:22-27 จงจาไว้วา่ จดหมายนี้เขียนขึ้น
ภายหลังที่คริ สตจักรเริ่ มได้เพียง 20 ปี ข้อความตอนต้นและตอนปลายบ่งถึงใจความของเรื่ องนี้ “ด้วย
กายนั้นเป็ นกายเดียวแต่มีอวัยวะหลายส่ วนและอวัยวะทั้งปวงนั้นหากมีหลายส่ วนยังเป็ นกายอันเดียวฉัน
ใด พระคริ สต์ก็เป็ นฉันนั้น...ท่านทั้งหลายเป็ นกายของพระคริ สต์ และต่างก็เป็ นอวัยวะของพระองค์”
การพิจารณาคริ สตจักรแง่น้ ีเป็ นประโยชน์มากที่สุด
สิ่ งสาคัญของร่ างกายก็คือ ชีวติ หรื อน้ าใจที่อยูภ่ ายในร่ างกายนั้นนายแดงก็บรรจุเอานายแดงไว้
นายแดงเป็ นหัวใจของร่ างกาย ถ้าเอานายแดงออกเสี ยจากร่ างนั้นร่ างนั้นก็หมดค่า หน้าที่ของร่ างกายก็
คือพานายแดงไปตามที่เขาต้องการ และทางานตามที่นายแดงประสงค์ กล่าวง่าย ๆ ก็คือร่ างกายเป็ นคน
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ใช้ คริ สตจักรก็เช่นเดียวกัน สิ่ งสาคัญที่สุดของคริ สตจักรก็คือ มีน้ าใจของพระคริ สต์อยูภ่ ายใน ถ้าเอา
น้ าใจพระคริ สต์ออกไปเสี ย คริ สตจักรก็หมดราคา หน้าที่สาคัญของคริ สตจักรก็คือทาการที่พระเยซู
ประสงค์ คือทางานที่พระองค์เริ่ มต้นไว้ต่อไป
ร่ างกายมีอวัยวะหลายส่ วน เช่น ตา, หู, จมูก, แขน, ขา, กะเพาะ, ปอด คริ สตจักรก็มีอวัยวะหลาย
ส่ วนเช่นเดียวกัน เช่น เอกชนแต่ละคน, ที่ประชุมนมัสการ และนิกายต่าง ๆ เราพูดถึงคริ สตจักรใน
ความหมายอย่างกว้างที่สุด คริ สตจักรเป็ นสมาคมของคริ สเตียนทัว่ โลก รวมคนทุกชาติ ทุกประเทศและ
ทุกทวีป
ท่านและข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรสากลเหมือนกับตาเป็ นอวัยวะของร่ างกาย
คริ สตจักรท้องถิ่นของเราเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรสากล นิกายต่าง ๆ ก็เป็ นสมาชิกเหมือนกัน ใน
ประเทศสหรัฐมีกว่า 200 นิ กาย ในประเทศไทยเราก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ สมาชิกต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกัน
ออกไป แต่น้ าใจของพระคริ สต์มีอยูใ่ นทุกส่ วนของร่ างกายอันไพศาลนี้ คริ สตจักรตั้งอยูไ่ ด้เพราะเพลง
นมัสการ, การเทศนา, อธิษฐาน และการดาเนินชี วิตด้วยใจร้อนรนของคริ สเตียน พวกเราในสมัยปัจจุบนั
เป็ นคนรุ่ นที่ 66 นับแต่พระคริ สต์มีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้
ท่านจะมองเห็นเหตุผลได้วา่ การที่เราคิดว่าคริ สตจักรเป็ นเพียงสโมสรหรื อสมาคมทางศาสนา
ที่มีแต่อิฐและหิ นเท่านั้นไม่พอ แต่เป็ นร่ างกายที่มีพระเยซูอาศัยตลอดไปไม่มีสิ้นสุ ด เป็ นการขยายน้ าใจ,
ชีวติ และการงานของพระเยซู ในโลกนี้ ให้กว้างขวางออกไป พระเจ้าทรงถือว่าคริ สตจักรเป็ นองค์การที่
ทาตามพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อมนุษย์กว่าสองพันล้านในโลกนี้ ถ้าพระเยซูเป็ นสาระสาคัญของ
แผนการของพระเจ้าคริ สตจักรก็ตอ้ งเป็ นเช่นเดียวกัน คริ สตจักรจึงเป็ นที่ที่ดีที่สุดที่เด็ก ๆ และหนุ่มสาว
จะมาเรี ยนรู ้เรื่ องพระเยซู และรู ้วา่ พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาทาอะไร คริ สตจักรจึงเป็ นที่ ๆ เหมาะสมที่
ขยายอิทธิ พลต่าง ๆ อันจะแพร่ ไปในชีวติ สังคมและทัว่ ไปในโลก เพื่อจะได้กาจัดความเกลียดชัง,
ความอยุติธรรมและความชัว่ ร้ายให้หมดไปจากโลกนี้
ร่ างกายอันแรก ของพระเยซูดารงอยูใ่ นโลกนี้เพียง 35 ปี เท่านั้น แต่ร่างกายอันที่สองคือ
คริ สตจักรยังคงดารงอยูแ่ ละเจริ ญขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องด้วยภาพพจน์ขอ้ นี้ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของ
คริ สตจักรดีข้ ึน เราจะได้ใช้คาเปรี ยบเทียบนี้ไปจนจบบทนี้
งานทีค่ ริสตจักรทาอยู่
ร่ างกายของเราทาหน้าที่หรื อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิน ดื่ม หายใจ ย่อยอาหาร ทางานและอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน คริ สตจักรซึ่ งเป็ นร่ างกายของพระคริ สต์ก็มีหน้าที่และทากิจการต่าง ๆ เหมือนกัน
งานตามหัวข้อต่อไปนี้เป็ นงานสาคัญที่สุดตามประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักร
1. การประกอบพิธีศีลต่าง ๆ นับแต่ปีแรกที่คริ สตจักรได้ต้ งั มาศีลต่าง ๆ มีความสาคัญในชีวติ
ของคริ สตจักร ตลอดระยะเวลาคริ สตจักรโรมันคาทอลิกจัดให้มีถึงเจ็ดศีล รวมทั้งสมรส, พิธียนื ยันและ
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อื่น ๆ แต่พวกโปรเตสแตนท์ไม่ถือว่าเป็ นศีล โปรเตสแตนท์ถือศีลสาคัญเพียง 2 ประการ คือ ศีลบัพติศ
มาและศีลมหาสนิท คือหมายถึงการกระทาอันศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อเป็ นสัญญลักษณ์ซ่ ึ งพระเยซูต้ งั ขึ้นเพื่อ
เป็ นบทเรี ยนสอนความจริ งในศาสนาให้เข้าใจซาบซึ้ ง
ให้เราพิจารณาศีลบัพติศมาก่อน
สัญญลักษณ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ตอนนี้ก็หมายถึงการใช้น้ าชาระให้
บริ สุทธิ์ พิธีน้ ีสืบเนื่องมาจากพระเยซู เพราะพระองค์เองก็ได้รับศีลนี้จากยอห์นบัพติศมาที่แม่น้ ายา
ระเด็น ศีลนี้สอนความจริ งอะไรแก่เรา? ข้อนี้ชวนให้ท่านคิดในเมื่อท่านเห็นบิดามารดานาเอาเด็กมาให้
ศาสนาจารย์ประกอบพิธีศีลในเวลาต่อไป (เพราะเมื่อเด็กและผูใ้ หญ่รับศีลนี้มีความหมายแตกต่างกัน)
พระเจ้าเต็มพระทัยที่จะยกความผิดบาปและทาให้เราเป็ นคนสะอาดบริ สุทธิ์
พระเจ้าทรงถือว่าเด็กทุกคนเป็ นของพระองค์
คริ สตจักรต้อนรับชี วติ ใหม่ทุกรายเข้าใจสังคมของตน
ทารกทุกคนมีความสามารถในความเจริ ญและในบริ การคริ สเตียนไม่จากัด
บิดามารดามีหน้าที่อบรมบุตรตามความเชื่อและแนวดาเนินชีวติ แบบพระคริ สต์
ส่ วนศีลมหาสนิทนั้น มีขนมปั งและน้ าองุ่นเป็ นสัญญลักษณ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็ นเครื่ องแสดงถึง
ร่ างกายที่บอบช้ าและโลหิ ตที่หลัง่ ออกมาเรื่ องพระองค์ถูกตรึ ง พระเยซูเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นศีลนี้ เมื่อพระองค์
ประชุมสาวกในการรับประทานอาหารครั้งสุ ดท้ายในคืนก่อนถูกปลงพระชนม์ ทรงให้เขารับประทาน
ขนมปั งและน้ าองุ่น ศีลนี้สอนความจริ งอะไรแก่เราบ้าง? ต่อไปนี้ เป็ นหัวข้อให้ท่านคิดเมื่อจะรับศีลมหา
สนิทในคราวต่อไป
พระเยซูทรงรักมนุษย์มากจนถึงกับยอมสละร่ างกายและหลัง่ โลหิ ตบนไม้กางเขน
พระเจ้าทรงห่วงใยเราเสมอตามแบบที่พระเยซูทรงห่วงใยเราตลอดเวลาที่อยูบ่ นไม้กางเขนหก
ชัว่ โมง
เราควรขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระมหากรุ ณาที่ประทานต่อเรา
เรามีความสามัคคีธรรมต่อกันและกันอย่างใกล้ชิดกับคริ สเตียนในทุกประเทศและทุกสมัย ซึ่ ง
ได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยรับศีลมหาสนิทอย่างเดียวกันและความเชื่ออย่างเดียวกัน
เรามีความสนิทสนมกับพระเยซูผทู ้ รงพระชนม์อยู่ และทรงเป็ นเจ้าภาพผูต้ อ้ นรับแขกด้วยน้ าใจ
ของพระองค์ในศีลนั้น เช่นเดียวกับที่พระองค์เป็ นเจ้าภาพในคืนนั้นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
เราต้องถวายตัวให้แก่พระเยซู และให้แก่การงานของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
2. การประกาศพระคา พูดกันตามจริ งแล้ว งานนี้มิใคร่ จะได้ทากันจนกระทัง่ เกิดปฏิรูปศาสนา
โดยโปรเตสแตนท์ในศตวรรษที่ 16 ในราว ค.ศ. 900 มีพระคัมภีร์ไม่กี่เล่ม, อ่านกันเล็กน้อย และมีการ
ประกาศนิดหน่อย เมื่อประมาณสัก 400 ปี มานี้ พวกปฏิรูปโปรเตสแตนท์ไม่พอใจในคริ สตจักรสมัยนั้น
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ซึ่งเป็ นพวกโรมันคาธอลิก เขารู ้สึกว่าคริ สตจักรสมัยนั้นกลบเกลื่อนน้ าใจของพระคริ สต์เสี ย แทนที่จะ
เชิดชูและแสดงออกมาให้โลกเห็น ดังนั้นพวกเขาจึงทาในสิ่ งที่ถูกต้องคือศึกษาเรื่ องราวพระเยซูตามที่มี
บันทึกไว้ในพระคัมภีร์โดยละเอียด มาร์ ติน ลูเธอร์ ได้แปลพระคัมภีร์ออกเป็ นภาษาเยอรมัน, อุริค สวิง
กลี ในประเทศได้เริ่ มเทศนาตามหนังสื อสาคัญ ๆ ของพระคัมภีร์ เช่น พระกิตติคุณมัทธิ ว นับแต่น้ นั มา
จนถึงปั จจุบนั การประกาศพระคาถือว่าเป็ นงานสาคัญชิ้นหนึ่งที่คริ สตจักรต้องทา ในเวลาประชุม
นมัสการของโปรเตสแตนท์ประมาณหนึ่งในสามหรื อครึ่ งหนึ่งของเวลาใช้ไปในการเทศนาโดยยึดพระ
คัมภีร์เป็ นหลัก วิทยาลัยศาสนศาสตร์ได้ใช้เวลาส่ วนมากในการอบรมสั่งสอนให้นกั ศึกษารู้จกั วิธีเทศนา
ยิง่ ท่านคิดว่ามากขึ้นก็จะเห็นเหตุผลมากขึ้น เพราะว่าพระคัมภีร์เป็ นพระคาของพระเจ้าที่ตรัสกับมนุษย์
จึงจาเป็ นที่จะต้องให้เราทราบอยูเ่ สมอ
3. การนมัสการ ตลอดระยะเวลาส่ วนใหญ่ของ 1900 ปี ที่ล่วงแล้ว พวกคริ สเตียนนมัสการพระ
เจ้าโดยใช้พิธีศีลมหาสนิท แม้ทุกวันนี้คริ สตจักรโรมันคาทอลิกก็ใช้นมัสการเป็ นประจาเรี ยกว่ามิซาเมื่อ
เกิดปฏิรูปโปรเตสแตนท์ข้ ึนแล้ว บรรพบุรุษจึงลดการรับศีลมหาสนิทให้นอ้ ยลงในปี หนึ่ง ๆ ส่ วนในวัน
อาทิตย์อื่น ๆ ก็นมัสการตามแบบที่เราเห็นอยู่ คือร้องเพลงนมัสการ, อ่านพระคัมภีร์, อธิ ษฐาน, เทศนา
ในปั จจุบนั คริ สตจักรเปิ ดโอกาสให้เรานมัสการได้หลายแบบ คือมิใช่ในโบสถ์เท่านั้นแต่ในโรงเรี ยนที่
สังกัดคริ สตจักร, สังคมอนุชนและอื่น ๆ
ท่านเคยนัดไว้กบั เพื่อนว่าจะพบกันตามเวลาและสถานที่อนั แน่นอนไม่ใช่หรื อ? การนมัสการก็
เช่นเดียวกัน คือเรานัดพบกับพระเจ้าตามกาหนดเวลาและสถานที่ เราไม่ได้ไปโบสถ์เพื่อฟังเพลงไพเราะ
หรื อไปฟังเทศน์อนั เพราะพริ้ ง (จริ งอยู่ 2 อย่างนี้ช่วยให้มาโบสถ์อยูบ่ า้ ง) เราไปโบสถ์เพื่อพบพระจ้าต่อ
หน้าต่อตา ฉะนั้นท่านไปโบสถ์อาทิตย์หน้าขอให้ถือเรื่ องนี้เป็ นสาระสาคัญ เพราะที่โบสถ์มีเครื่ อง
เตือนใจให้ระลึกถึงพระเจ้าหลายอย่าง เช่น ภาพเขียน, กระจกฝ้ าที่หน้าต่าง, ไม้กางเขนบนพระแท่นคน
อื่นก็มาโบสถ์ดว้ ยความมุ่งหมายเดียวกัน เพลงนมัสการ, พระคัมภีร์, อธิษฐาน หลักข้อเชื่อซึ่งคริ สเตียน
ในยุคก่อน ๆ ได้แสดงความเชื่อในพระเจ้า เมื่ออยูใ่ นโบสถ์ท่านจงลืมสิ่ งที่มองเห็นได้เสี ยชัว่ คราว และ
จงใช้ความคิดระลึกถึงองค์พระผูท้ ี่เรามองไม่เห็นและนิรันดร พระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ นโบสถ์ พระองค์จะ
พบกับท่านตามนัด ไม่มีอะไรเป็ นการมหัศจรรย์เกิดขึ้นแก่ท่านระหว่างประชุมนมัสการ แต่เมื่อเสร็ จพิธี
แล้ว ท่านกลับไปบ้าน ท่านจะรู ้สึกว่าพระเจ้าเป็ นความจริ งต่อท่านยิง่ กว่าเมื่อตอนมาโบสถ์หรื อพระองค์
จะเป็ นยิง่ กว่าท่านจะนอนอ่านหนังสื อพิมพ์อยูท่ ี่บา้ นเสี ยอีกท่านจะรู ้สึกตัวดีข้ ึนแข็งแรงขึ้น
และมี
ความสามารถยิง่ ขึ้นในการต่อสู ้กบั ชีวติ ในเวลาตลอดสัปดาห์น้ นั การนมัสการได้เป็ นมาแล้ว และคงจะ
เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดอีกประการหนึ่งซึ่ งคริ สตจักรต้องทา
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4. การศึกษา คริ สตจักรได้ทาการให้การศึกษามานานแล้ว ได้มีการเริ่ มต้น ตั้งแต่ศตวรรษแรก ๆ
โดยผูเ้ ชื่ อในศาสนาคริ สเตียนได้มารวมกันเข้าเป็ นชั้นเรี ยนเพื่อรับคาสอนในหลักพระศาสนา ในสมัย
กลางมีการศึกษาอันเป็ นแบบอย่างเพียงเล็กน้อย ที่จดั เป็ นแบบถูกต้องก็เป็ นงานที่คริ สตจักรทาขึ้นจึง
กลายเป็ นโรงเรี ยนที่เกิดขึ้นตามคริ สตจักรและโบสถ์ใหญ่ ๆ ทัว่ ไป เมื่อได้เกิดปฏิรูปขึ้นแล้ว ได้เขียน
หนังสื อคาถามคาตอบขึ้นใหม่ และได้จดั สอนพวกสมาชิกคริ สตจักรที่หวังจะเจริ ญขึ้นในภายหน้าให้รู้
หลักสาคัญเกี่ยวกับความเชื่อ
ในปี 1780 โรเบิร์ต เรกส์ ได้เริ่ มต้นโรงเรี ยนรวีวารศึกษาขึ้นครั้งแรกในเมือง คลอสเตอร์
ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้กลายเป็ นพระบวนการซึ่ งคริ สตจักรได้รับเอาไปจัดทาดัดแปลงและขยายให้
ใหญ่โตยิง่ ขึ้น เมื่อปลายปี 1947 ตามสถิติซ่ ึงรวบรวมโดยสภาการศึกษาพระศาสนาสากลปรากฏว่ามี
นักเรี ยนรวีวารศึกษาเกือบ 30 ล้านคน (รวมโปรเตสแตนท์, โรมันคาธอลิกและยูดาห์) ในประเทศสหรัฐ
นอกจากนั้นยังมีเกือบ 4 ล้านคนในโรงเรี ยนอบรมพิเศษของคริ สตจักร การเรี ยนพระศาสนากระหว่าง
สัปดาห์ก็กา้ วหน้าไปมากในระหว่าง 2-3 ปี นี้ ซึ่ งมีนกั เรี ยนประมาณ 2 ล้านเป็ นอย่างน้อย คริ สตจักรได้
จัดตั้งวิทยาลัย, สถาบันศาสนศาสตร์ ในทุกประเทศ จัดทาภาพยนตร์ , ภาพนิ่ง, จานเสี ยง, พิมพ์หนังสื อ
จัดค่ายประชุมฤดูร้อน จัดอุปกรณ์บทเรี ยนชนิดต่าง ๆ มากมายรวมทั้งวิทยุและโทรทัศน์ คริ สตจักร
ปัจจุบนั เป็ นนักการศึกษาที่สาคัญที่สุดฝ่ ายหนึ่ง
5. การส่ งศาสนทูตและการประกาศ, คริ สตจักรจะไม่นิ่งนอนใจตราบใดที่ยงั มีคนอยูน่ อกสังคม
ของคริ สตจักร หรื อมีคนที่ไม่เป็ นสมาชิกแท้ของพระกายพระคริ สต์ สมาคมนี้เริ่ มต้นด้วยคนกลุ่มน้อย
ในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อน แล้วได้แผ่ไปทัว่ บริ เวณทะเลเมดิเตอเรเนียนไปยังทวีปยุโรปและเอเชีย และไปยัง
โลกใหม่เมื่อได้คน้ พบแล้ว การขยายตัวของงานนี้เราเรี ยกว่าการส่ งศาสนทูตและการประกาศ มีการ
ประกาศทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
คริ สตจักรมิได้สนใจในการส่ งศาสนทูตเท่ากันทุกยุคทุกสมัย แต่ก็ไม่เคยทอดทิง้ งานสาคัญชิ้น
นี้ไว้เป็ นเวลานานปี ท่านรู ้ไหมว่าศาสนทูตคริ สเตียนได้ไปประเทศจีน 850 ปี ก่อนหน้าโคลัมบัสค้นพบ
อเมริ กาเสี ยอีก (คือประมาณปี 1492) เราไม่อาจเล่าเรื่ องการส่ งทูตศาสนาคริ สเตียนเป็ นรายศตวรรษได้
ในที่น้ ี เพราะที่ได้สงบเงียบไปนาน ในราวปี ค.ศ. 1800 คริ สตจักรก็ได้สนใจการส่ งศาสนาทูตใหม่อีก
นับแต่น้ นั มางานนี้ก็ได้เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง พวกทหารอเมริ กนั ตาม
มุมโลกส่ วนต่าง ๆ ก็ได้พบประชาชนที่ได้เข้าเชื่อโดยผูแ้ ทนของคริ สตจักรหลายแห่ง งานประกาศแบบ
ใหม่น้ ีรวมทั้งการเทศนา, การสอน, การรักษาโรค, การเกษตรกรรม, การปฏิรูปสังคมและงานอื่น ๆ ซึ่ง
พวกคริ สเตียนได้คิดดัดแปลงขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
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การประกาศพระกิตติคุณทาให้เรานึกไปถึงบิลลี่ เกรแฮม และการประชุมฟื้ นฟูตามเต้นท์และ
พลับพลาหลายแห่ง แต่มนั มีความหมายยิง่ กว่านี้อีก “อีแวนเยล” หรื อ “พระกิตติคุณ” แปลว่า “ข่าวดี”
“ข่าวประเสริ ฐ” ฉะนั้นการประกาศจึงหมายถึงทาให้ประชาชนอยูใ่ ต้ความดึงดูดของข่าวประเสริ ฐเรื่ อง
ความรักของพระเจ้า ซึ่ งพระเยซูบอกให้เราทราบในปั จจุบนั การประกาศรวมทั้งการสารวจสังคม การ
ไปเยีย่ มเยียนตามบ้านเรื อนของคนภายนอกเพื่อนาอนุชนมาเข้ากลุ่มอนุชน, นาผูช้ ายมาเข้ากลุ่มผูช้ าย,
สตรี เข้ากลุ่มสตรี ของคริ สตจักร ในปั จจุบนั มีการสนใจในการประกาศในทุกประเทศ ทั้งนี้เพราะรู ้วา่ มี
คนจานวนมากยังมิได้เป็ นสมาชิกคริ สตจักรใด
6. การกระทาทางสังคม นับแต่สมัยเริ่ มแรกมา ศาสนาคริ สเตียนมิได้ห่วงใยแต่เฉพาะจิต
วิญญาณของเอกชนเท่านั้น แต่รวมทั้งประเพณี และการปฏิบตั ิท้ งั ดีและเลวซึ่ งมีอยูใ่ นสังคมนั้น ๆ ด้วย
คริ สตจักรสมัยแรกได้ยกเลิกการฆ่าทารกที่เกิดใหม่, กาจัดการแสดงที่ลามกตามโรงละครโรมัน และ
ทาลายประเพณี ทารุ ณที่ให้นกั ฟันดาบต่อสู ้กนั จนตายท่วมกลางผูด้ ูปรบมือสนัน่ หวัน่ ไหว อิทธิ พลเงียบ
ๆ ของคริ สตจักรสามารถทาการนี้สาเร็ จได้ดีกว่าการจัดการต่อต้านโดยตรงเสี ยอีก
ในศตวรรษที่แล้วเท่านั้นที่คริ สตจักรได้ทางานอย่างจริ งจัง เพื่อช่วยให้มนุษย์เป็ นคนดี โดยทา
ให้โลกนี้เหมาะกับเป็ นที่อยูอ่ ย่างดี ในปั จจุบนั ประชาชนต้องการฟังเสี ยงของคริ สตจักร และให้
คริ สตจักรจัดการกับปั ญหาเรื่ องการแสดงมหรสพที่อุจาดลามก
ความตึงเครี ยดระหว่างชาติสภาพ
เศรษฐกิจที่ไม่เป็ นธรรม สงครามและสันติภาพอื่น ๆ ตัวอย่างประการเดียวก็เป็ นการเพียงพอสาหรับ
หน้าที่สาคัญของคริ สตจักรในเรื่ องนี้ เมื่อไม่กี่สิบปี มานี้ อุตสาหกรรมเหล็กกล้าถือว่า การทางานวันละ
12 ชัว่ โมงเป็ นเรื่ องธรรมดาในประเทศอเมริ กา พวกคนงานมีชีวติ ในครอบครัวเพียงเล็กน้อย และรู ้สึก
เบื่อหน่ายต่อชีวิตจนไม่อยากมีชีวติ อยูเ่ ป็ นคนต่อไปในวันที่ 25 พฤษภาคม 1923 คณะกรรมการ
อุตสาหกรรมรายงานว่าไม่อาจแก้ไขอย่างใดได้เกี่ยวกับเรื่ องนี้ พอถึงวันที่ 6 มิถุนายน ตัวแทนของฝ่ าย
โปรเตสแตนท์ โรมันคาธอลิกและยูดาได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ซึ่ งทาให้เป็ นข่าวครึ กโครมใน
หนังสื อพิมพ์ทวั่ ไป ต่อมาในวันที่ 6 กรกฎาคม ผูน้ าในวงการอุตสาหกรรมเหล็กกล้าประกาศออกมาว่า
พวกเขาตกลงใจที่จะยกเลิกการทางานวันละ 12 ชัว่ โมงโดยเร็ วที่สุด
7. บริ การฉันท์พี่นอ้ งกัน คริ สตจักรได้ช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยากในพระนามและด้วยน้ าใจของ
พระเยซู กิจการนี้ก็ได้ทากันมานานแล้วด้วยเหมือนกัน ในคริ สตจักรสมัยเริ่ มแรกได้มีการถวายทรัพย์
ตามกาหนดเวลาสม่าเสมอทุกที่ประชุมนมัสการ เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือหญิงหม้ายและเด็กกาพร้า ในราว
ค.ศ. 900 คริ สตจักรได้เป็ นผูน้ าในการจัดตั้งโรงพยาบาล
เมื่อเสร็ จสงครามโลกครั้งที่ 2 มีคนเจ็บป่ วย, อดอยาก, ยากจน, ไร้ที่อยู่ ถูกกักขังและตกอยูใ่ น
ค่ายกักกันมากกว่าในสมัยใด ๆ ที่เคยเป็ นมาแล้ว คริ สตจักรก็ได้เริ่ มระดมกาลังทรัพยากรที่มีอยูข่ นาด
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ใหญ่ได้มีการแจกจ่ายเงิน, อาหาร, เครื่ องนุ่งห่มและยารักษาโรค โดยผ่านทางองค์การบริ การสากล
คริ สตจักรและองค์การอื่น ๆ ไปยังประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งบางพวกเป็ น
ศัตรู เก่าในสงคราม และได้มีแผนการจัดนาคนไร้ที่อยูไ่ ปอาศัยอยูใ่ นอเมริ กา ทั้งหมดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
งานที่คริ สตจักรจะเลี่ยงไม่ได้
คริสตจักรเป็ นผู้ดีรอบคอบหรือ?
ตามปกติร่างกายไม่ดีรอบคอบ
คือไม่สามารถทาตามจิตใจที่อยูภ่ ายในต้องการให้กระทา
นักกีาาได้พยายามที่จะวิง่ ทางหนึ่งร้อยหลาให้ได้ภายในเวลา 9 วินาที แม้จนกระทัง่ เวลาที่เขียนหนังสื อ
นี้อยูก่ ็ยงั ทากันไม่ได้ จิตใจนั้นเข้มแข็งร้อนรน แต่ร่างกายยังอ่อนแออยู่ ร่ างกายส่ วนมากยังบกพร่ องอยู่
มองเห็นไม่ชดั ได้ยนิ ไม่ชดั และทุกคนยังไม่ดีรอบคอบ
คริ สตจักรซึ่ งเป็ นร่ างกายของพระคริ สต์ก็เป็ นเช่นเดียวกัน ประเดี๋ยว ๆ ก็มีผชู ้ ้ ีความบกพร่ องมา
ในคริ สตจักรเสี ยที มีขอ้ บกพร่ องมากสมาชิกแต่ละคนไม่เป็ นไปตามที่ควรเป็ น คือเห็นแก่ตวั บ้าง,
เย่อหยิง่ จองหอง, ขี้ขลาด, มองไม่เห็นการณ์ไกลและดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่ งกันและกัน และคริ สตจักร
เองก็ไม่เป็ นไปตามที่ควรเป็ น ชักช้าในการทางานตามหน้าที่ ในสามร้อยปี แรกของการตั้งนิกายโปรเตส
แตนท์ คริ สตจักรไม่ใคร่ จะทาการประกาศพระศาสนา ชักช้าในการโจมตีความชัว่ ร้ายของสังคม ทาตัว
เหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสี ไปตามสังคมแวดล้อม แทนที่จะเอาสี มาจากพระเยซู ถ้าประเทศไหนมีการค้าทาส
คริ สตจักรก็มกั จะเห็นด้วยกับการค้าทาส ถ้าประเทศชาติเข้าสู่ สงคราม คริ สตจักรประจาชาติก็มกั จะอวย
พรส่ งเสริ มสงคราม
กระนั้นก็ตาม คริ สตจักรยังมีน้ าใจของพระครสิ ตอ์ ยูภ่ ายในคอยเตือนอยูเ่ สมอว่าควรจะเป็ น
อย่างไร และพยายามให้สัตย์ซื่อต่อน้ าใจนั้นเสมอ คริ สตจักรได้เคยเปลี่ยนนิสัยของบุคคลมานานแล้ว
ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและปรับปรุ งสภาพของสังคมให้ดี ยิง่ ขึ้นกว่าองค์การใด ๆ ในโลก ใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้อยูน่ อกเหนื อการรบพุง่ ผูน้ าคริ สตจักรตาหนิชาติต่าง ๆ รวมทั้งชาติ
ของตน เมื่อรู ้วา่ ชาติน้ นั ๆ ทาการอะไรที่ไร้มนุษยธรรม อังกฤษและอเมริ กายังคงส่ งเงินให้คณะมิชชัน่
เยอรมันเพื่อทางานต่อไประหว่างสงครามและหลังสงคราม ในประเทศเยอรมัน คริ สตจักรยืนหยัดต่อสู ้
กับลัทธิ เผด็จการอย่างกล้าหาญยิง่ กว่ามหาวิทยาลัย, สหบาลกรรมกรหรื อองค์การอื่น ๆ ความจริ งข้อนี้
เองที่เปลี่ยนความคิดของนักคณิ ตศาสตร์คนสาคัญ คือ ดร. ไอน์สไตน์จากการเป็ นผูต้ ิเตียนมาเป็ นผูย้ ก
ย่องสรรเสริ ญคริ สตจักร
เป็ นความจริ งที่วา่ คริ สตจักรซึ่ งเป็ นร่ างกายของพระคริ สต์ยงั ไม่ดีรอบคอบ แต่น้ าใจของ
คริ สตจักรนั้นดีรอบคอบบริ บูรณ์อยูแ่ ล้ว ถ้าจะเปรี ยบเทียบกับน้ าใจดังกล่าวก็ถือว่ายังไม่ดีพอเท่าที่ควร
จะเป็ น แต่ถา้ จะเปรี ยบเทียบกับสถาบันอื่น ๆ แล้วคริ สตจักรดีที่สุด
44

การเป็ นสมาชิกทีด่ ีของคริสตจักร
อวัยวะของร่ างกายมีหน้าที่ 2 ประการ ประการแรกจะต้องติดสนิทอยูก่ บั ร่ างกายทั้งหมด
ประการที่สองต้องทาหน้าที่ที่ตนมีอยูใ่ นร่ างกายนั้น เราผูเ้ ป็ นสมาชิกคริ สตจักรก็มีหน้าที่เช่นเดียวกัน
ถ้าตัดหู, นิ้ว, แขนออกจากร่ างกายมันก็ไม่เป็ นประโยชน์ มีแต่จะเปื่ อยเน่าไป ชีวิตของร่ างกาย
เดินไปตามทางนั้นไม่ได้ เรามักได้ยนิ คนพูดว่า “ข้าพเจ้าอาจเป็ นคริ สเตียนที่ดีได้โดยไม่ตอ้ งการเป็ น
สมาชิกคริ สตจักร” อาจทาได้ แต่โอกาสไม่อานวย ร้อยละ 99 ไม่อาจทาได้ คริ สตจักรมีสาระสาคัญที่เรา
จะขาดเสี ยไม่ได้ คริ สตจักรมีอายุเก่าแก่กว่าเรา ใหญ่กว่าเรา คริ สตจักรเป็ นผูธ้ ารงไว้ซ่ ึ งน้ าใจของพระ
คริ สต์มาแต่เดิม เราอาจคิดว่าเราจะดาเนิ นชีวติ โดยไม่ตอ้ งมีคริ สตจักรก็ได้ แต่เป็ นการเข้าใจผิดบางที
หนุ่มสาวอาจห่างเหิ นคริ สตจักรไป เพราะขาดความสนใจหรื อมีความสนใจในสิ่ งอื่น ๆ หรื อไปอยู่
วิทยาลัยหรื อไปประกอบอาชีพในสังคมอื่นแต่จะเป็ นการเสี่ ยงภัยอย่างมากถ้าขาดการติดต่อกับ
คริ สตจักรไปนาน ๆ
หน้าที่ของอวัยวะทุกส่ วนไม่ใช่หาประโยชน์ในตน หรื อหาความสนใจให้แก่ตนแต่ลาพัง แต่ทา
ประโยชน์ให้แก่ร่างกายทั้งหมด ความมุ่งหมายของตาไม่ใช่ให้คนพูดว่า”แหม ตาช่างงามจริ ง ๆ” แต่เพื่อ
ช่วยให้ร่างกายมองเห็น ความมุ่งหมายของมือก็เพื่อช่วยให้ร่างกายทั้งหมดคุมเครื่ องจักร, เล่นเปี ยโน
พวกเราที่เป็ นสมาชิกคริ สตจักรก็เช่นกัน ทุกคนมีหน้าที่โดยเฉพาะ เช่น มีหน้าที่ช่วยคริ สตจักรให้ดารง
อยูโ่ ดยถวายทรัพย์และไปประชุมนมัสการ, ร้องเพลงในคณะนักร้อง, ต้อนรับแขก, สอนรวีวารศึกษา,
เป็ นศาสนาจารย์, ศาสนทูต หรื ออานวยการศึกษาทางพระศาสนา ไม่วา่ จะเป็ นหน้าที่อะไรต้องทาโดย
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ถ้าเราเหลวไหลร่ างกายทั้งหมดก็จะอ่อนเปลี้ย ถ้าเราทาหน้าที่ของเรา ร่ างกายทั้งหมดก็จะ
เข้มแข็งขึ้น
มีงานที่ดี ๆ หลายอย่างที่อนุชนจะคิดทาในชีวิตของตน ข้อความที่วา่ “ข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็ น
สมาชิกที่ดีของคริ สตจักร” ก็ดีไม่นอ้ ยเหมือนกัน
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บทที่ 6
ถ้ามนุษย์ตายแล้วจะเป็ นขึ้นมาอีกไหม? (โยบ 14:14)

ถ้ ามนุษย์ ตาย
ตามปกติแล้ว อนุชนส่ วนมากไม่มีใคร่ ได้คิดถึงความตายเท่าไรนักที่เขาไม่คิดถึงนั้นเป็ นการดี
เพราะถ้าเหตุการณ์เป็ นไปตามปกติแล้ว เขาก็จะยังมีชีวิตอยูต่ ่อไปในโลกอีกนานปี ความตายยังไม่เป็ น
เรื่ องจริ งนักสาหรับเขา เป็ นเพียงเรื่ องที่เกิดขึ้นกับคนอื่น ครอบครัวอื่น ๆ ต่างหากสาหรับเขา ยังมีเวลา
อีกมากที่จะได้เผชิ ญกับความจริ งเรื่ องความตายนี้
ในสมัยปั จจุบนั อาจเป็ นว่าเราสอนและคิดถึงเรื่ องความตายน้อยไปก็ได้ สมัยหนึ่งการศึกษา
เรื่ องศาสนาได้เตือนอยูเ่ สมอ แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ว่าพวกเรากาลังก้าวเดินไปอย่างช้า ๆ แต่แน่นอน ที่จะไป
ถึงความตายแล้วก็จะไปสู่ การพิพากษาที่น่ากลัวในชีวติ หน้า เดี๋ยวนี้ เราสอนเรื่ องอื่นกันมากเกินไป คล้าย
กับว่า ความตายนั้นไม่มีก็วา่ ได้
ความตายจะต้องมาใกล้เราในเวลาไม่เร็ วก็ชา้
จะเป็ นแก่ตวั เราเอง หรื อในบุคคลที่เรามี
ความสัมพันธ์ดว้ ยอย่างลึกซึ้ ง แล้วอะไรเล่าที่กาลังรอคอยเราในชีวติ ข้างหน้า?
ปรารถนาเอาตามใจทีน่ ึกหรือ?
นับตั้งแต่มนุษย์ได้เกิดขึ้นเป็ นต้นมา เขาได้ต่อสู ้กบั แนวความคิดที่วา่ ความตายเป็ นการจบชีวิต
จึงมีความหวังอยูเ่ สมอว่าจะต้องมีชีวติ นิรันดร์ ก่อนหน้าที่มนุษย์สมัยโบราณจะอ่านออกเขียนได้ เขามี
ความคิดว่า วิญญาณนั้นแยกออกจากร่ างกายได้ ในฝันนั้นปรากฏว่า เขาไล่สัตว์ไปในป่ าอย่างเชี่ยวชาญ
กระโดดเข้าตีสัตว์ดว้ ยท่อนหิ นอย่างกล้าหาญแล้วก็แบกสัตว์น้ นั ขึ้นบ่า เพื่อนาไปเป็ นอาหารอย่างมีชยั
แต่พอตื่นขึ้นก็ปรากฏว่ามิได้ไปล่าสัตว์ เป็ นแต่นอนหลับอยูใ่ นถ้ าต่างหาก ประสบการณ์น้ ีทาให้เขา
ประหลาดใจมาก การที่จะอธิ บายก็คือว่า ร่ างกายของเขาอยูใ่ นถ้ า แต่วิญญาณของเขาออกไปล่าสัตว์
หรื อไม่ก็ได้เกิดความรู ้สึกใหม่วา่ เมื่อหัวหน้าของเขาตายใหม่ ๆ ซึ่ งเมื่อสักครู่ น้ ียงั มีชีวติ อยูไ่ ด้นาพรรค
พวกออกล่าสัตว์ หรื อทาการรบ และเป็ นที่เคารพนับถือและเกรงขามมาก แต่บดั นี้ นอนเฉยอย่างไม่มี
อานาจอะไรเลย ดังนั้นจึงต้องมีสิ่งหนึ่งที่ออกไปจากร่ างกาย สิ่ งนั้นคือ ชีวติ , ลมหายใจ, วิญญาณซึ่ ง
ยังคงอยูต่ ่อไปโดยไม่ตอ้ งมีร่างกาย
ความคิดเช่นนี้ตกทอดมายังบรรพบุรุษของพวกเราเป็ นเวลานานมาแล้ว นักปราชญ์สมัยปัจจุบนั
ได้ขดุ ค้นลงไปใต้ดินลึกลงไปหลายชั้น เพื่อสารวจดูอารยธรรมโบราณ ก็ได้พบซากมนุษย์ท้ งั ของผูใ้ หญ่
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และเด็ก มีภาชนะต่าง ๆ และเครื่ องใช้หลายชนิ ด สาหรับคนตายจะได้ใช้ในชีวติ หน้านี้เป็ น
พยานหลักฐานที่แสดงว่า คนในสมัยโบราณเชื่ อว่า ความตายมิใช่เป็ นการจบชีวิตเพียงแค่น้ นั
ในประเทศจีนได้มีพิธีนมัสการบรรพบุรุษมาตั้งหลายพันปี แล้ว ชาวจีนเชื่ อว่า เมื่อบุคคลตาย
วิญญาณของเขายังอยูแ่ ละอาจไปไหนมาไหนได้ตามชอบใจ แต่วญ
ิ ญาณนั้นมีอยูท่ ี่สาคัญ 2 แห่ง คือ ที่
หลุมฝังศพและอีกแห่งคือ ที่แผ่นป้ ายบรรพบุรุษ เป็ นไม้บาง ๆ 2 แผ่น สู งหนึ่งฟุตและกว้างหลายนิ้ว เอา
ประกบเข้าด้วยกัน และตั้งไว้บนแท่น เมื่อมีเหตุการณ์สาคัญ ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว เขาจะต้องบอก
กล่าวให้บรรพบุรุษทราบ โดยความสัตย์ซื่อ และมีพิธีนมัสการบรรพบุรุษตามกาหนดเวลา นี่ก็เป็ น
หลักฐานเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง ที่แสดงว่า คนในสมัยโบราณเชื่ อว่ามีชีวิตหลังความตาย
ข้อความเหล่านี้ แสดงถึงความปรารถนาตามแต่ใจนึกหรื อ? บรรพบุรุษของเรามีความเข้าใจผิด
ตลอดมาตั้งหลายพันปี หรื อ? พระเจ้าให้เราถือความหวังนี้อนั จะเป็ นความหวังที่ไม่มีสาระกระนั้นหรื อ?
ในปั จจุบนั เรามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่ องชีวติ อมตะหรื อ?
จิตวิทยาก็ไม่ ช่วยในเรื่องนี้
ถ้าเราไม่เคยได้อ่านหรื อศึกษาวิชาจิตวิทยามาก่อนแต่วนั หนึ่งเราก็จะต้องได้ทราบ
ในวิชา
จิตวิทยาท่านจะพบว่า ระบบประสาทรวมทั้งมันสมองและไขสันหลัง ประกอบด้วยเซลล์ของประสาท
และใยประสาทจานวนนับไม่ถว้ น นอกจากนั้นยังมีเส้นใยติดต่อกับเซลล์ต่าง ๆ เกี่ยวโยงกัน
สลับซับซ้อน ส่ วนร่ างกายภายนอกก็มี ตา, หู, จมูก, ลิ้น และความสัมผัสทัว่ ร่ างกายสามารถรู้สึก
อุณหภูมิและความกดดันของอากาศ และความเจ็บปวด อวัยวะเหล่านี้ จะส่ งความรู ้สึกที่ได้รับไปยัง
ระบบประสาท, ไขสันหลัง แล้วต่อไปยังมันสมอง ความรู ้สึกเหล่านี้จะได้ถูกถ่ายทอดและสั่งการต่อไป
ยังกะเพราะอาหาร, หัวใจ, ต่อมต่าง ๆ และกล้ามเนื้อดูเหมือนวิชาจิตวิทยาสอนว่า ชี วติ ของเราอยูต่ รง
ระบบประสาทนี้เอง คือเราคิดรู ้สึก มุ่งหมายและทาการ ถ้าลูกตาและประสาทตาพิการ เราก็มองอะไรไม่
เห็นต่อไป ถ้าเส้นประสาทใหญ่ขาดหรื อเป็ นอันตรายก็เป็ นอัมพาตและเดินไม่ได้ ถ้ามันสมองเป็ น
อันตราย โดยถูกตีที่ศีรษะแรง ๆ หรื อถูกรถยนต์ชน ทาให้กระเทือนแรง ๆ บุคคลนั้นก็จะมึนงงไปเป็ น
เวลาหลายสัปดาห์ ไม่รู้สึกตนว่ายังมีชีวติ อยูห่ รื อเปล่า ความจริ งแล้ว ดูเหมือนว่าร่ างกายยังมีชีวติ อยู่ แต่
ตัวจริ งไปอยูท่ ี่ไหนไม่ทราบ
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทาให้เราเกิดความเชื่อในอมตะ เป็ นแต่บอกว่าสิ่ งที่เราเรี ยกว่าชีวิตของแต่ละคน
นั้นขึ้นอยูก่ บั ระบบประสาท เมื่อระบบประสาทยังทางานอยูเ่ ราก็มีชีวติ และเมื่อระบบประสาท ตายเราก็
ตาย
แต่อย่าให้เราสรุ ปผลในเรื่ องนี้เร็ วเกินไป
วิชาจิตวิทยาแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ามี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ระหว่างระบบประสาทกับจิตวิญญาณหรื อบุคคลิกภาพ ฉะนั้นเมื่อเซลล์
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ประสาทและใยประสาทตายบุคคลิกภาพจึงตายตามไปด้วย ความจริ งแล้วสภาพการกลับเป็ นตรงกัน
ข้าม คือบุคคลิกภาพต่างหากเป็ นผูใ้ ช้ระบบประสาท หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ระบบประสาทเป็ น
ผูส้ ื่ อบุคคลิกภาพให้คนภายนอกเห็น เพื่อชักตัวอย่างให้เข้าใจทัศนะทั้งสองนี้ดีชดั เจนยิง่ ขึ้น เราอาจ
เปรี ยบเทียบไดนาโมกับเครื่ องยนต์ไฟฟ้ า ไฟฟ้ ามีอยูใ่ นเครื่ องทั้งสองนี้ ในประการแรกไดนาโมเป็ นผู ้
สื่ อไฟฟ้ าออกไป เมื่อไดนาโมหยุดหมุน ไฟฟ้ าก็ไม่มีออกมาประการที่สอง ไฟฟ้ าต้องอาศัยเครื่ องยนต์
เพื่อทาสิ่ งต่าง ๆ ให้สาเร็ จฉะนั้นเครื่ องยนต์แสดงตัวอย่างให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลิกภาพและ
ระบบประสาท, ระหว่างจิตวิญญาณและร่ างกายได้ดีกว่าไดนาโมถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้ว ระบบประสาทอาจ
เสื่ อมโทรมลงและตายไป แต่บุคคลที่มาใช้ระบบประสาทนั้นชัว่ คราว ยังคงมีชีวติ อยูต่ ่อไป
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ วิชาจิตวิทยา ได้นาพยานที่หนักแน่นมาแสดงเพื่อสนับสนุ นเรื่ องนี้ ที่
มหาวิทยาลัยดยุค๊ และที่สถานวิจยั จิตวิทยาแห่งอื่น ๆ ได้มีการทดลองเกี่ยวกับความรู ้สึก เกี่ยวกับจิตใจ
ซึ่ งเรี ยกกันตามสามัญว่า “การติดต่อกันทางความคิด” วิธีที่ใช้กนั มากที่สุดคือ เอาไพ่มาสารับหนึ่ง ซึ่ ง
มี 25 ใบ แบ่งออกเป็ นลวดลาย เป็ นคลื่น ๆ 5 ตัว , สี่ เหลี่ยม 5 ตัว, เป็ นดาว 5 ตัว, เป็ นวงกลม 5 ตัว และ
เป็ นกากะบาท 5 ตัว ให้ผทู ้ ี่จะทดลองสองคนทาการร่ วมมือ ให้คนที่หนึ่งเอาไพ่ท้ งั 25 ใบสับกันเสี ยก่อน
แล้วเปิ ดออกทีละตัว แล้วไม่ตอ้ งพูดอะไรส่ วนผูท้ ดลองคนที่สองอ่านดูจิตใจของคนแรก และสังเกตดูวา่
เขาเปิ ดเอารู ปอะไรขึ้นมาและคิดอย่างไรในขณะนั้น การทดลองนี้ บางทีก็นงั่ ตรงกันข้ามกันคนละด้าน
ของโต๊ะ และบางทีก็อยูห่ ่างกันตั้งหลายร้อยไมล์ ติดต่อกันทางโทรศัพท์ ปรากฏว่าคนหนึ่งทายถูก 5 ใบ
ในไพ่ 25 ใบ ทดลองเช่นนี้ต้ งั หลายร้อยครั้ง บางคนทายถูกตั้ง 7-8 ใบ มีคนหนึ่งทดลองเล่นถึง 74 ครั้ง
เฉลี่ยแล้วปรากฏว่าถูกถึง 18 ใบทุกครั้ง เรื่ องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่ องเดาสวด เพราะไม่อาจเป็ นได้ สรุ ปผลทาง
วิทยาศาสตร์ ก็คือว่าคนสองคนติดต่อกันทางจิตใจซึ่ งอยูน่ อกหนือ การเห็น, การได้ยนิ , หรื อการสัมผัส
บุคคลิกภาพต่อบุคคลิกภาพติดต่อกันโดยตรง ไม่ใช่โดยร่ างกาย ดูประหนึ่งว่าชีวติ ของแต่ละคนมีสิทธิ
พิเศษของมันเอง ชีวิตของแต่ละคนไม่ตอ้ งอาศัยร่ างกายที่มนั เกาะอยูต่ ลอดไป เป็ นความจริ งที่จะกล่าวว่า
ชีวติ ใช้ร่างกายเป็ นประโยชน์อย่างเดียวกับที่กล่าวว่า ร่ างกายก่อให้เกิดชีวติ ฉะนั้น เมื่อร่ างกายตาย
บุคคลิกภาพยังคงมีชีวติ อยูต่ ่อไป
ผลของการศึกษาจิตวิทยา อาจทาให้เราสรุ ปลงได้วา่ จิตวิทยาทาให้เข้าใจยาก แต่ก็พอจะทาให้
เชื่อเรื่ องชีวติ อมตะได้บา้ ง การค้นพบทางจิตวิทยาบางเรื่ องกลับสนับสนุนว่า ความเชื่ อในชีวติ อมตะเป็ น
การสมเหตุสมผล แต่เรื่ องสนับสนุนสาคัญในความเชื่อของเรามิใช่อยูท่ ี่วชิ าจิตวิทยาปั จจุบนั เราจึงต้อง
หันไปทางอื่น
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ความเชื่อในศาสนาคริสเตียนช่ วยเรามาก
พวกคริ สเตียนมีพ้นื ฐานสาคัญ 2 ประการ เกี่ยวกับความหวังในชีวติ อมตะ ทั้งสองนี้มิได้แยกกัน
แต่ร่วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตลอดระยะเวลา 1900 ปี เราได้รับความปลอบใจจากความเชื่อมัน่ ว่าพระเยซูทรงมีชยั เหนือ
ความตาย และพวกเราก็จะมีชยั เช่นเดียวกัน ท่านเปาโลกล่าวถึงความเชื่อมัน่ ที่วา่ ไว้ดว้ ยถ้อยคา อมตะว่า
“โอความตาย ชัยชนะของเจ้าอยูท่ ี่ไหน? โอความตาย เหล็กไนของเจ้าอยูท่ ี่ไหน? เหล็กไนของความตาย
คือความบาป และฤทธิ์ ของความบาปนั้นคือพระบัญญัติ แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าผูท้ รงประทานชัย
ชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (1 โคริ นธ์ 15:55-57)
ท่านอาจตรวจค้นดูพระคัมภีร์เดิม ตั้งแต่ตน้ จนจบก็จะเห็นว่ามีกล่าวถึงเรื่ องชีวติ นิรันดร์ เพียง
เล็กน้อย ชื่อเรื่ องของบทนี้ เอามาจากหนังสื อโยบในพระคัมภีร์เดิม เป็ นเพียงคาถามที่วา่ “ถ้ามนุษย์ตาย
แล้วเขาจะเป็ นขึ้นมาอีกไหม?” พวกคริ สเตียนในพระคัมภีร์ใหม่ได้รับคาตอบรับรองอย่างหนักแน่นไว้
แล้ว เราจะพบว่าอยูแ่ ทบทุกหน้าของพระคัมภีร์ใหม่ก็วา่ ได้ พวกคริ สเตียนสมัยเริ่ มแรก ดาเนิ นชีวติ ทน
ทุกข์ทรมานและยอมตาย ในความหวังอันเด่นนี้ สมัยข่มเหงในเวลาต่อมาก็ยงั คงมีความหวังอยู่ ผูต้ ิดตาม
พระเยซูยอมตายเพราะเขาเชื่ อว่าชีวติ นี้ยงั คงมีต่อไปถึงโลกหน้า เป็ นชี วติ ที่ดีกว่าในปั จจุบนั นี้ ความหวัง
นี้ได้ตกทอดมาถึงเขาอย่างเต็มบริ บูรณ์
ทั้งนี้เริ่ มต้นมาตั้งแต่มีความเชื่ อมัน่ ที่วา่ พระเยซู ได้มีชยั ต่อศัตรู ของจิตวิญญาณมนุษย์ทุกอย่าง
รวมทั้งศัตรู ตวั ร้ายกาจคือ ความตายมันเริ่ มภายในเวลาสองสามวัน วันที่พระเยซูได้ถูกตรึ ง และมันไม่ได้
กลับมาอีกเลย ศาสนาคริ สเตียนจึงเป็ นศาสนาเดียวในโลกที่มีรากฐานในความเชื่อในชีวติ อมตะ และ
เป็ นการสมเหตุสมผล ที่อา้ งพระเยซูเป็ นหลักเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่ องนี้ ถ้าหากบุคคลเช่นพระเยซู ทรง
มีพระชนมายุเพียง 35 ปี พวกเราก็จะไม่มีโอกาสมากนัก แต่ในเมื่อพระองค์ทรงมีชีวติ อยูต่ ่อไปชัว่ นิ
รันดร์ ก็มีรากฐานที่เชื่ อได้วา่ พวกเราก็จะมีชีวติ นิรันดร์ เหมือนกัน
ในประการสุ ดท้าย เหตุผลที่เรากล้าเชื่อในชีวติ อมตะก็เพราะเรามีความเชื่ อในพระเจ้า เราอาจ
กล่าวเรื่ องนี้เพียงครั้งเดียวก็พอ เมื่อเราให้พระเยซูเป็ นจุดเริ่ มต้น เราก็หวนไประลึกถึงพระเจ้า เพราะพระ
เจ้าเป็ นผูป้ ระทานชัยชนะแก่เราโดยทางพระเยซูคริ สต์เจ้า ถ้าพระเยซูทรงมีพระชนม์อยู่ นี้เป็ นข้อความที่
แสดงถึงสภาพพระเจ้าซึ่งเราอาจพึ่งอาศัยได้
เราเริ่ มต้นด้วยเชื่ อว่า พระเจ้าเป็ นพระบิดาของเรา และเราเป็ นบุตรของพระองค์ ถ้าพระองค์เป็ น
พระบิดา พระองค์ทรงต้องเอาพระทัยใส่ เรา เมื่อพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ เรา การห่วงใยของพระองค์
มิใช่ชวั่ ขณะหนึ่ง แต่ทรงห่วงใยตลอดไป เราอาจพูดถึงพระองค์เช่นเดียวกับที่เราพูดถึงพระเยซูวา่
“พระองค์ทรงรักพวกศิษย์ของพระองค์... พระองค์ยงั ทรงรักเขาจนถึงที่สุด” (ยอห์น 13:1) เพราะฉะนั้น
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จึงไม่มีอะไรแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพาเราออกไปจากคฤหาสน์ หรื อออกไปจากความเอาใจใส่ ของพระ
เจ้าได้เลย คงจะมีแต่พระเจ้าที่ใจร้ายเท่านั้น ที่สร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ บารุ งเราให้เป็ น
บุตรชายหญิงที่รู้สานึกตัวเองพัฒนาเราให้เติบใหญ่จนสามารถมีความคิดสู ง
และวางแผนการอัน
ประเสริ ฐ และให้เราใฝ่ ฝันถึงชีวิตอมตะและแล้วภายในเวลาไม่กี่ปีก็ให้เราตายสาปสู ญไปเหมือนกันดับ
เทียน ถ้าเราถูกล่อลวงให้หลงเชื่อพระเจ้าและพระองค์มิใช่เป็ นพระบิดาที่ทรงรัก ถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้ว เรา
ก็ไม่มีเหตุผลที่จะหวังในชีวิตอมตะ แต่เมื่อพระองค์ทรงเป็ นอย่างที่เราเชื่ อแล้ว ความหวังของคริ สเตียน
แต่ด้ งั เดิมก็จะตั้งอยูบ่ นรากฐานที่มนั่ คง แต่ก็ยงั มิใช่ความจริ งที่พิสูจน์ได้ เป็ นแต่ความเชื่ อ แต่ก็เป็ นความ
เชื่อที่แน่นอน อันควรจะเชิดชูและยอมพลีชีวติ ให้ได้
ชายคนหนึ่งดาเนินชีวิตอย่างเคร่ งครัดต่อคริ สตจักร เขามีอายุครบ 80 ปี เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ในงาน
เลี้ยงอาหารให้เป็ นเกียรติแก่เขาในโอกาสนั้นเขาได้ยนื ขึ้นและกล่าวว่า
“ตลอดชีวิตอันยาวนานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากมาย ข้าพเจ้าได้ขา้ มมหาสมุทรหลายครั้ง และได้เดินทางไป
รอบโลก แต่ในบัดนี้ขา้ พเจ้ากาลังรอคอยการผจญภัยครั้งสาคัญที่สุด คือการเดินทางไปในดินแดนซึ่ งผู ้
ไปแล้วยังไม่เคยกลับมาเลย” นี่เป็ นความเชื่อที่คริ สเตียนจะต้องเผชิ ญกับความตาย
ปั ญหาที่กล่าวแล้ว คือที่วา่ พระเจ้าทรงเอาใจใส่ เราอย่างลึกซึ้ งเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าที่จะเชื่อว่า
พระองค์จะทรงเอาใจใส่ เราไปจนถึงที่สุดอาจกล่าวในอีกทางหนึ่งก็ได้ คือ ใช้ภาษาของวิทยาศาสตร์
แทนที่จะใช้ภาษาทางศาสนา อันซากสัตว์ในหิ นและพืชนานาชนิดและสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ จะบอกแก่เราว่า
มันจะต้องใช้เวลาหลายล้านปี สาหรับกรรมวิธีแห่งวิวฒั นาการ กรรมวิธีน้ ี ดูเหมือนว่าจะมีจุดหมาย
ปลายทางและความมุ่งหวังอย่างหนึ่ง ผลที่สุดก็เกิดเป็ นมนุษย์ข้ ึนมา โลกเรานี้ตอ้ งใช้ความพากเพียรเป็ น
เวลานาน เพื่อจะสร้างบุคลิกภาพ จะมีความหมายหรื อไม่ ถ้าสมมุติวา่ ภายหลังที่โลกได้พยายามสร้าง
มนุษย์เป็ นอย่างดีแล้ว และต่อมาก็ทาลายสิ่ งที่สร้างอย่างประณี ตที่สุด ในชัว่ พริ บตา ถ้าท่านจะสังเกตดู
ช่างฝี มือที่เชี่ยวชาญได้ใช้เวลาถึง 20 ปี เพื่อสร้างนาาิกาที่ดีที่สุดเป็ นพิเศษท่านจะนึกว่าเขาจะปล่อยให้
มันเดินเพียง 5 นาที แล้วก็ทุบมันจนแตกละเอียดหมด อย่างนั้นหรื อ?
คนบางคนพบความปลอบใจด้วยความคิดที่วา่ แม้เอกชนแต่ละคนจะไม่มีชีวติ อยูต่ ลอดไป แต่
บุคคลิกภาพของเขายังอยู่ คือบิดามารดามีบุตรและบุตรนั้นสื บตระกูลกันต่อ ๆ ไป แต่วธิ ี น้ ีในเวลาไม่ชา้
ก็เร็ ว โลกเรานี้ก็จะต้องเป็ นเหมือนถ่านที่หมดไฟ มีสีดา และไม่สามารถที่จะบารุ งชีวติ ได้ต่อไป และใน
เวลาต่อ ๆ ไปไม่เร็ วก็ชา้ คนรุ่ นสุ ดท้ายก็มาถึงในที่สุด และคนสุ ดท้ายที่อยูบ่ นโลกนี้ ก็จะตายไป การ
พยายามทาความดีของมนุษย์ในโลกนี้ก็เป็ นอันหมดไป แล้วมันจะเป็ นประโยชน์อนั ใดเล่า? ไม่มี
ประโยชน์อย่างใดเลย ความคิดเช่นนี้ เป็ นแต่ยดื เวลาอันไร้สาระของโลกออกไปอีก 2-3 ล้านปี เท่านั้น
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แต่วา่ โลกเรานี้มีความมุ่งหมาย เพราะที่เป็ นอยูแ่ ล้วตลอดมาย่อมชี้ไปถึงจุดหมายแห่งหนึ่ง ถ้า
โลกเอาใจใส่ สร้างบุคคลิกภาพขึ้นมาแล้ว โลกจะต้องเอาใจใส่ สิ่งที่สร้างขึ้นมาตลอดไป คากล่าวทาง
ศาสนาจะเข้าใจได้ดีกว่าที่วา่ “ถ้าพระเจ้าทรงรักพวกเรา พระองค์จะรักเราไปจนถึงที่สุด”
ชีวติ หน้ าจะเป็ นอย่างไร?
ถ้าหวังว่าเมื่อตายแล้วจะมีชีวิตอยูต่ ่อไป ชีวติ นั้จะเป็ นอย่างไรเราจะไปอยูท่ ี่ไหนชัว่ นิรันดร์? เรา
จะมีร่างกายเป็ นอย่างไร? เราจะใช้เวลาทาอะไรบ้าง?
เป็ นโชคดีที่เราไม่ตอ้ งยุง่ กับปั ญหาเหล่านี้จนเกินไป พระเยซูทรงอธิ บายปั ญหานี้ไว้บา้ งแล้ว
เมื่อพระองค์จะจากโลกนี้ไป ซึ่ งเป็ นการแยกกันเพียงชัว่ คราว พระองค์ตรัสว่า “อย่าให้ใจท่านทั้งหลาย
วิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในปราสาทของพระบิดาของเรามีที่อยูห่ ลายแห่ง”
(ยอห์น 14:1-2) นี่เป็ นสิ่ งที่เราต้องการจะรู ้ ชี วติ ปั จจุบนั เป็ นที่อยูส่ ่ วนหนึ่ง-ในประสาทของพระบิดา
ชีวติ หน้าก็เป็ นที่อยูอ่ ีกส่ วนหนึ่งในปราสาทเดียวกัน เราไม่จาเป็ นจะต้องรู ้ให้แน่นอนว่า ห้องนั้นเป็ น
อย่างไร อยูท่ ี่ไหน หรื อมีเครื่ องประดับอย่างไร สิ่ งที่เราต้องการรู ้ก็คือว่า มันเป็ นส่ วนหนึ่งของประสาท
พระบิดา และความรักและเอาใจใส่ ของพระองค์ยงั คงมีอยูเ่ หมือนกับในโลกนี้ ส่ วนเรื่ องอื่น ๆ นั้น เรา
มอบไว้แก่พระองค์ชวั่ ขณะ วันหนึ่งเราจะได้ไปเห็นด้วยตนเอง
คนจานวนมากไม่คิดว่าสวรรค์มีถนนทาด้วยทองคา และประตูทาด้วยไข่มุก ลอยอยูใ่ นท้องฟ้ า
หรื อว่านรกนั้นเป็ นบึงไฟกามะถัน อยูใ่ ต้พ้นื ดินลงไป เพราะบัดนี้เรารู ้กนั อยูแ่ ล้วว่า โลกของเราเป็ นดาว
นพเคราะห์หมุนอยูบ่ นแกน จึงไม่มีช้ นั ล่างและชั้นบนอีกต่อไป ยิง่ กว่านั้นสวรรค์แบบดังกล่าวมุ่ง
สาหรับบาเรอร่ างกาย และนรกแบบนั้นมุ่งสาหรับทรมานร่ างกาย เพราะถ้าในชีวติ หน้าเราไม่มีร่างกาย
หรื อมีร่างกายเหมือนกับที่มีอยูน่ ้ ีแล้ว ถนนทาด้วยทองคาก็ไม่มีประโยชน์เท่าใด และไฟนรกก็ไม่มี
ผลร้ายเท่าใด เพราะเราไม่อาจเผาจิตวิญญาณด้วยไฟได้ เพราะชีวติ หน้าเป็ นเรื่ องของจิตวิญญาณ ยิง่ กว่า
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับร่ างกาย
ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะไม่มีการพิพากษาหรื อบาเหน็จรางวัลและการลงโทษแต่ประการใด
ความจริ งแล้วเราถูกพิพากษาอยูต่ ลอดเวลา และบาเหน็จรางวัลและการลงโทษก็มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั ทุก
วันเป็ นวันพิพากษา
ขอให้นึกดูถึงสภาพของชายผูห้ นึ่งที่มีนิสัยเก็บตัว ไม่เกี่ยวข้องกับใคร คิดถึงแต่ตวั เอง ความ
เจ็บป่ วยเมื่อยล้าของตัวเอง ความสาเร็ จเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ คือทาความพอใจให้คนอื่น ๆ เพียงเล็กน้อย
ไม่เข้าร่ วมสมาคมกับบุคคลอื่น ๆ และพระเจ้า เขาไม่ได้มีชีวติ เพื่อสนใจต่อสิ่ งที่ใหญ่โตเลย ยิง่ เขาเก็บตัว
มากขึ้นเท่าใด ตัวของเขาก็ยงิ่ เล็กลงแคบลงทุกที เหมือนกับห่อสิ่ งของ ยิง่ รัดให้มากเข้าของก็ดูยงิ่ เล็กลง
ไม่มีความสุ ขในปั จจุบนั และยิง่ จะไม่มีความสุ ขหนักขึ้น บัดนี้เขาตกอยูใ่ นนรกแล้ว และจะจมลงใน
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นรกที่ลึกยิง่ ขึ้นทุกวัน แม้จะยังมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ และยิง่ ไปอยูใ่ นโลกหน้าจะยิง่ ลาบากมากขึ้น (เว้นแต่
จะกลับใจเสี ยใหม่ คือเปลี่ยนแนวดาเนินชีวิตเสี ยใหม่)
ลองมองดูสภาพของบุคคลผูห้ นึ่งที่บารุ งแต่ร่างกาย คือชอบกินแต่อาหารที่อร่ อย ๆ และดื่มค๊อก
เทลทุกวัน ครั้นแก่ตวั หนักเข้าร่ างกายก็ทรุ ดโทรมลง กินอาหารที่อร่ อยไม่ได้มาก และดื่มค๊อกเทลไม่จุ
เหมือนแต่ก่อน และเมื่อกินและดื่มเข้าไปอาหารก็ไม่ยอ่ ยและตับก็บวมอักเสบทั้งนี้เพราะเขาดาเนิ นชีวติ
ไม่มีจุดหมาย เขาจะเป็ นอย่างไร ถ้าเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นแล้ว ไม่มีร่างกาย เขาไม่มีอะไรจะบารุ งต่อไปอีก
แล้ว ชีวติ ไม่มีความหมาย เพราะร่ างกายหมดไปแล้ว ถ้าชีวติ แบบนี้ไม่ใช่นรก จะเป็ นอะไรเล่า? เราจะ
เห็นสัจจธรรมของคาพูดที่แทงใจว่าปั ญหาเกี่ยวกับสวรรค์น้ นั คือความสุ ขที่ไม่เกี่ยวกับการกินการดื่ม
ทีน้ ีลองหันมาดูสภาพของอีกคนหนึ่ง ที่ต่างกัน เขาอาจอยูใ่ นตาบลเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน
แต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าชนิดเดียวกัน แต่บุคคลผูน้ ้ ีไม่คิดถึงตนเองจนเกินไป เขาสนใจในครอบครัวและเพื่อน
บ้าน คิดถึงบุคคลที่ไร้สิทธิเสรี ภาพในประเทศของตนเองเสมอ และคิดถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากใน
ประเทศและทวีปอื่น ๆ เขามีส่วนช่วยทางานของคริ สตจักรและช่วยทากิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เขา
ได้รับความพอใจอย่างยิง่ ในการงานที่ทาอยู่ ประตูจิตวิญญาณของเขาเปิ ดออกรับพระเจ้า ซึ่ งทรง
กลายเป็ นความจริ งแก่เขายิง่ ขึ้นในเวลาล่วงไปนาน ๆ เขาเอาใจใส่ รักษาสุ ขภาพเหมือนกัน แต่มิได้หลง
เพลินจนเกินไป จากความสุ ขฝ่ ายร่ างกายตรงกันข้าม เขาได้รับความสุ ขอย่างแท้จริ ง จากวรรณคดี, ศิลป
และดนตรี คนแบบนี้ เป็ นสุ ขจริ ง ๆ ในโลกนี้ และเมื่อเขามีอายุ 70 ก็จะมีความสุ ขยิง่ กว่าเมื่อมีอายุ 40 ปี
ครั้นเมื่อชีวิตจะออกจากร่ างกายนี้ เขาก็จะมีความสุ ขขึ้นเรื่ อย ๆ ไป ทั้งนี้เพราะเขาสร้างชีวติ บนความ
โสมนัสของจิตวิญญาณ ยิง่ กว่าความพอใจฝ่ ายร่ างกาย จะพูดง่าย ๆ ก็คือว่าเขาอยูใ่ นสวรรค์ท้ งั ในชีวติ นี้
และชีวติ หน้า
ฉะนั้นหลายคนเชื่อว่า ในชีวิตหน้าเราก็คงดาเนินชี วติ เรี ยนรู ้และเจริ ญขึ้นในความสามัคคีธรรม
กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ต่อไป บางคนขัดขืนน้ าพระทัยของพระเจ้าและต่อสู ้ความรักของพระองค์
แต่ในเวลาข้างหน้า นาน ๆ ปี เขาอาจยอมจานนและถวายตัวให้เป็ นไปตามพระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระองค์ก็ได้ ส่ วนผูท้ ี่เริ่ มต้นดีแล้ว คงจะดาเนินให้ดีต่อไป และพบความโสมนัสยินดีจากพระเจ้ายิง่ ๆ
ขึ้นไป
ครั้งหนึ่งมีผไู ้ ปเยีย่ มชายชราที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง เขาเป็ นบุคคลชั้นผูน้ าที่สาคัญในสังคมของเขา
คือเป็ นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาและเป็ นนายกเทศมนตรี ในเมืองนั้นด้วย และเป็ นนักกีาา
ด้วย ที่มุมห้องด้านหนึ่งมีเครื่ องยกน้ าหนักและชักรอก สาหรับเขาใช้เล่นบริ หารกล้ามเนื้อ แต่บดั นี้
ร่ างกายของเขาได้ทรุ ดโทรมลง เขานัง่ อยูใ่ นเก้าอี้เข็น จ้องมองดูผทู ้ ี่มาเยีย่ มจากดวงตาใต้ผมอันขาด
โพลน เขาสนทนาถึงเรื่ องความตายอย่างเป็ นสุ ขและอย่างเป็ นกันเอง เขาไม่กลัวความตายด้วยเหตุผล
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สองประการ คือเขาอยากไปพบภริ ยาของเขาซึ่ งได้ตายไปก่อนแล้วหลายปี จึงไม่ได้พบกันเป็ นเวลานาน
แล้ว นอกจากนั้นเขายังเป็ นคนที่สนใจในวิชาดาราศาสตร์ อย่างมาก ถ้าเขาเป็ นอิสระจากร่ างกายที่
เจ็บปวดเมื่อไรเขาคงจะได้ไปเที่ยวชมดูดวงดาวต่าง ๆ ซึ่ งสร้างความงวยงงมาเป็ นเวลานานแล้ว ขณะที่
เขียนหนังสื อเล่มนี้ เขาตายไปแล้ว บัดนี้เขาคงจะอยูใ่ กล้กบั ภริ ยามากขึ้นกว่าแต่ก่อน และเขาคงจะได้ไป
เที่ยวชมดวงดาวต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลินแล้ว
เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้วา่ พวกคริ สเตียนไม่มีความวิตกกังวลในเรื่ องความตาย บางทีจะมีบางสิ่ ง
ที่ดีกว่าที่เราจะนึกฝันเสี ยด้วยซ้ า ถ้าตัวบุง้ อันน่าเกลียดมันสามารถพูดได้ในขณะที่มนั คลานอยูต่ ามกิ่งไม้
และก้อนหิ นมันคงจะรู ้สึกเยาะเย้ยความคิดที่วา่ อีกไม่นานมันจะกลายเป็ นผีเสื้ อที่มีหลายสี บินไปมาตา
มดอกไม้เป็ นแน่ แต่เรารู ้วา่ มันจะเป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ ความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่ ๆ
แม้เราไม่ใคร่ จะเชื่ อก็ตาม พระเจ้าทรงรู ้ดีอยูแ่ ล้ว พระองค์จะเอาใจใส่ ในเรื่ องนี้ พวกเราอยูใ่ นอุง้ พระ
หัตถ์ของพระองค์ท้ งั ในชีวิตปั จจุบนั และชีวติ หน้า
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บทที่ 7
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ พระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์อย่างไรก็ให้สาเร็ จใน
แผ่นดินโลกเหมือนกัน มัทธิ ว 6:10

ขอให้ แผ่ นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่
แผ่นดินหมายความว่าอะไร?
ตามภาษาอังกฤษคานี้หมายความว่า “แผ่นดิน” และ “การปกครองแห่งกษัตริ ย”์ ในภาษากรี กก็
มีความหมายเช่นเดียวกัน ในพระคัมภีร์ลูกา 19:12 ก็กล่าวว่า “อานาจปกครองแผ่นดิน” คือประชาชน
ทัว่ ไปยอมรับรู ้การปกครอง หรื อการเป็ นนายของพระเจ้า และมอบชีวติ ไว้ใต้การปกครองของพระองค์
การเปรี ยบเทียบพระเจ้าว่า เป็ นกษัตริ ยน์ ้ นั มิใช่เป็ นถ้อยคาที่ดีที่สุดแต่ถือว่าพระองค์เป็ นกษัตริ ย ์
ที่มีพระทัยกรุ ณา กษัตริ ยท์ ี่มีลกั ษณะเหมือนกับบิดาที่ดีเมื่อเราพูดว่า พระเจ้าเป็ นบิดา ก็หมายถึง
สภาพการณ์ที่ประชาชนยอมรับว่า พระเจ้าเป็ นพระบิดา และดาเนินชีวิตตามความเชื่อนั้น ๆ ก็เป็ นการ
ใกล้กบั ความจริ ง แต่เราควรจะยึดถือคาว่า “แผ่นดิน” ให้มากกว่า เพราะคานี้ใช้กนั มานานจนเป็ นธรรม
เนียมและเป็ นที่รู้จกั กันดีแผ่นดินจะมาตั้งอยู่ ตามส่ วนที่ประชาชนรับเอาการปกครอง และถวายตัวตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้า หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ความหมายอย่างเดียวกัน คือถ้าประชาชนยิง่ ทาตาน้ า
พระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเพียงใดก็เท่ากับได้เข้าสู่ แผ่นดินของพระเจ้ามากขึ้นเพียงนั้น
คานิยามง่าย ๆ เกี่ยวกับแผ่นดินนั้นมีปรากฏอยูใ่ นคาอธิ ษฐานที่พระเยซูทรงสอนไว้ ดังมี
ข้อความว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ พระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์อย่างไรก็ให้
สาเร็ จในแผ่นดินโลกเหมือนกัน” เรากล่าวถ้อยคาเหล่านี้ พร้อมกันไปเพราะคาติดต่อกัน ข้อความของ
ประโยคที่สองขยายความของประโยคแรก
ฉะนั้น แผ่นดินจึงเป็ นเรื่ องของเราและของพระเจ้า พระองค์เป็ นกษัตริ ยแ์ ละแผ่นดินนั้นเป็ น
ของพระองค์ พระทัยของพระองค์และการปกครองเป็ นกฎหมายของแผ่นดินนี้ พระเจ้าทรงคิดถึงเรื่ องนี้
ก่อนอื่น เรากล้าที่เชื่ อว่า พระเจ้าทรงวางแผนการสาหรับสภาพการณ์เช่นนี้มานานแล้ว ก่อนที่มนุษย์จะ
ได้แนวความคิดนี้ ที่จริ งแล้วมนุษย์ได้แนวความคิดนี้มาจากพระเจ้าเมื่อมนุษย์ได้สารวจย้อนหลังไปถึง
พระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับโลกนี้ และพระเจ้าได้ทรงทางานสาหรับแผ่นดินนานกว่าและหนักกว่า
ที่เราจะคิดทาเสี ยอีก และยังคงทางานเพื่อโลกนี้ต่อไป แต่ก็เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับเราเหมือนกัน เราเป็ น
สมาชิกในโลก และแผ่นดินสร้างขึ้นท่ามกลางเรา เมื่อเรารับเอาข้อบังคับของพระเจ้ามาปฏิบตั ิแผ่นดิน
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จึงจะมาตั้งอยู่ ต่อเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเหมือนกับเด็กเล็ก ๆ จึงได้ชื่อว่าเราเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า
และขยายพรมแดนให้กว้างขวางออกไป ดังที่พระเยซูได้กล่าวไว้ชดั เจนว่า “ผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิได้รับแผ่นดิน
ของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ ้ นั จะเข้าใจแผ่นดินนั้นไม่ได้” (มาระโก 10:15) เราอาจช่วยเร่ งให้
แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ หรื อขัดขวางเสี ยก็ได้ ถ้าไม่ได้พวกเราร่ วมมือแล้ว แผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่
อาจมาตั้งได้
พูดถึงทางหนึ่งว่า แผ่นดินมาตั้งอยูแ่ ล้วก็วา่ ได้ และในอีกทางหนึ่ง การที่จะเกิดขึ้นได้จริ งนั้น ยัง
อีกไกลมาก คนที่มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่ อเช่นเด็กเล็ก ๆ และประพฤติตามถือว่าอยูใ่ นแผ่นดินแล้ว
บุคคลหมู่ใดก็ตาม เช่นพวกที่เชื่อพระเจ้าอย่างเคร่ งครัด ผูร้ ับเอาข้อบังคับไปประพฤติปฏิ บตั ิถือว่าอยูใ่ น
แผ่นดินนั้นแล้ว ในกรณี ดงั กล่าวแล้วนี้แผ่นดินของพระเจ้าได้เกิดขึ้นจริ ง ๆ แต่การที่จะให้ความหวังว่า
มนุษย์จะดารงชีวิตกัน ฉันท์พี่นอ้ งภายใต้พระบิดาองค์เดียวกันเป็ นความจริ งอย่างบริ บูรณ์น้ นั รู ้สึกว่ายัง
เป็ นเรื่ องที่ห่างไกลมาก พวกเรายังต่อสู ้แก่งแย่งกัน, ฉ้อโกงกัน และไม่วางใจกัน เรายังไม่แยแสต่อความ
ทุกข์ยากของกันและกัน และยังไม่สนใจพระเจ้าและน้ าพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชี วิตเรา การมาตั้งอยู่
ของแผ่นดินยังมองไม่เห็น ท่านและข้าพเจ้าอาจไม่มีชีวติ อยูจ่ นเห็นได้ อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายแสนปี
ข้างหน้าก็ได้ บางทีจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ในโลกนี้ แต่เราก็ตอ้ งพยายามต่อไป แม้พระเจ้าก็ยงั
ทรงพยายาม
อีกแง่หนึ่งนั้น แผ่นดินสวรรค์อยูใ่ นใจเราแล้ว และในอีกแง่หนึ่งแผ่นดินสวรรค์น้ นั อยูภ่ ายนอก
คือความประพฤติของพวกเรา แผ่นดินนั้นเริ่ มต้นที่พวกเราแต่ละคน เป็ นเรื่ องที่พวกเราแต่ละคนมี
ความรู ้สึกต่อพระเจ้าและต่อกันและกันอย่างไร มันแสดงออกถึงวิธีที่มนุษย์ดาเนิ นชีวติ ร่ วมกัน กฎหมาย
ที่เขาสร้างขึ้น วิธีดาเนินธุ ระกิจ การปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีระงับข้อพิพากระหว่าง
ประเทศ ต่อไปนี้เป็ นบัญชี รายการข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐ ตอนก่อนกึ่งกลางศตวรรษที่ 20
มีกี่รายการที่เหมาะสมจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้? มีกี่รายการที่สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้า?
มีกี่รายการที่แสดงว่ามนุษย์แต่ละคนถือพระจ้าเป็ นพระบิดาและถือมนุษย์ท้ งั หลายเป็ นพี่นอ้ ง?
ในสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐได้จ่ายเงินถึง 300,000,000,000 ดอลล่าร์ (ประชาชนจ่ายเงินใน
แผ่นดินสวรรค์กนั อย่างไร?”
ในสหรัฐมีทหารผ่านศึกทั้งหมด 18,400,000 คน (มีทหารผ่านศึกในแผ่นดินสวรรค์สักเท่าใด?)
อเมริ กาจ่ายเงินทางศาสนา 1250,000,000 ดอลล่าร์ ต่อปี
จ่ายดูภาพยนต์ 1565,000,000 ดอลล่าร์ ต่อปี
จ่ายในโรงเรี ยนสาธารณะ ปี ละ 3000 ล้านดอลล่าร์
จ่ายค่าบุหรี่ ปี ละ 3880 ล้านดอลล่าร์
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จ่ายค่าสุ รา ปี ละ 9640 ล้านดอลล่าร์
(เงินค่าสุ รานี้ สามารถเลี้ยงคนได้ 25,000,000 คน ตลอดเวลา 1 ปี โดยมีนม , ขนมปัง และ
อาหารอย่างอื่น ๆ ที่จาเป็ นทุกวัน)
จ่ายเล่นการพนัน ปี ละ 15,000 ล้านดอลล่าร์
จ่ายทางทหาร ปี ละ 15,000 ล้านดอลล่าร์
ต้องเสี ยหายทางอาชญากรรมและเด็กทาผิด ปี ละกว่า 15,000 ล้านดอลล่าร์ (นี้เหมาะสมกับ
สภาพแผ่นดินของพระเจ้าหรื อ?)
ทุกเดือนมีหนังสื อการ์ ตูนออกขายถึง 50 ล้านฉบับ (มีภาพที่ร้ายแรง เช่น ฆ่ากันโดยวิธีควักลูก
นัยน์ตาออกทั้งสองข้างมีเลือดออกสด ๆ)
ทุกบ่ายวันเสาร์ เด็ก 9,000,000 คนไปดูภาพยนต์ (ภาพยนต์ที่เด็กดูเหล่านี้ เป็ นเรื่ องเหมาะสมกับ
แผ่นดินสวรรค์หรื อเปล่า?)
คิดเฉลี่ยแล้วคนในประเทศสหรัฐดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คนละกว่า 20 แกลลอนต่อปี
โปรดระลึกว่าข้อความข้างต้นนี้ เป็ นของประเทศสหรัฐเท่านั้นประเทศสหรัฐได้รับพระพรดี
หลายประการ นอกจากนั้น ชาวอเมริ กนั ได้ ดาเนินชีวิตในแบบที่ยตุ ิธรรมสะอาด และมีภราดรภาพดี
หลายประการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยพระเจ้า แต่ก็ยงั มีงานอีกมากทั้งในประเทศและในโลก
ก่อนที่เราจะเข้าไปใกล้แผ่นดินสวรรค์ เพราะแผ่นดินสวรรค์มิได้หมายความว่า บุคคลแต่ละคนดาเนิน
ชีวติ เท่านั้น แต่หมายความว่าชีวติ ของมนุษย์ท้ งั หมดจะต้องอยูใ่ ต้การปกครองของพระเจ้า
ข้ อทีน่ ่ าสงสั ย
ตอนครึ่ งหลังของศตวรรษนี้ คนบางคนคิดว่า แผ่นดินสวรรค์น้ นั ก็คือ ระบอบการเมืองและการ
เศรษฐกิจที่เขาสนใจอยูม่ ากนั้นเอง บางคนถึงกับพูดว่า แผ่นดินสวรรค์ก็คือระบอบประชาธิ ปไตยนัน่ เอง
จัดให้มีระบอบการปกครองประชาธิ ปไตย โดยทุกคนก็มีสิทธิ เลือกตั้งได้และให้เจ้าพนักงานรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ก็ถือว่าแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยูแ่ ล้ว แต่มนั ไม่ง่ายแบบนั้นเลย คนส่ วนมากเชื่อว่าระบอบ
ประชาธิปไตยมีความใกล้เคียงกับน้ าพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ยงิ่ กว่าระบอบเผด็จการ
บางคนก็กล่าวว่า แผ่นดินสวรรค์คือระบอบสังคมนิยม คือให้ประชาชนทั้งชาติเป็ นเจ้าของบ่อ
แร่ , โรงงานอุตสาหกรรม, ธนาคาร, รถไฟ, บ่อน้ ามันและอื่น ๆ แทนที่จะให้บุคคลเพียง 2-3 คน เป็ น
เจ้าของเช่นปั จจุบนั แล้วแผ่นดินของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นเอง แต่มนั ไม่ง่ายเช่นนั้นเลย คริ สเตียนบางคน
เชื่อโดยจริ งใจว่า ลัทธิ สังคมนิยมใกล้กบั น้ าพระทัยพระเจ้ายิง่ กว่าลัทธิ นายทุน แต่บางคนก็เชื่อในทาง
ตรงกันข้าม แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน คือไม่มีอะไรเป็ นหลักประกันว่า พวกนักการเมืองที่เข้าทางาน
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ในทางเศรษฐกิจดังกล่าว และพวกคนงานที่ทางานทัว่ ไปในลัทธิ สังคมนิยมจะมีหวั ใจดีกว่าเจ้าของและ
คนงานในลัทธินายทุน
ไม่มีระบบที่ดีอย่างใด จะดีดว้ ยตัวของมันเองได้ เพราะทุกระบบยังต้องการใช้คนทางานดีอยู่
เสมอ และไม่มีระบบใดเป็ นแผ่นดินของพระเจ้าได้ ความเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างเดียวไม่ใช่แผ่นดินของพระ
เจ้า แม้วา่ ทุกครอบครัวในอเมริ การจะมีรถยนต์สองคันและมีเนื้อไก่รับประทานทุกมื้อแผ่นดินสวรรค์ก็
ยังไม่เกิดขึ้น สาระสาคัญของแผ่นดินสวรรค์อยูท่ ี่วา่ มนุษย์จะต้องรับเอาการปกครองของพระบิดาเจ้า
เหมือนเช่นเด็กเล็ก ๆ
บางคนหวังจะให้แผ่นดินบังเกิดขึ้นเหมือนเรื่ องละคร คือในพระเยซูเหาะมาในเมฆ โดยมีรังสี
ความยิง่ ใหญ่ ความคิดเช่นนี้ มีอยูใ่ นคริ สตจักรมาเป็ นเวลานานแล้ว ตั้งแต่เริ่ มต้นกันทีเดียว ในสมัยก่อน
พระเยซู พวกยูดาห์ที่ตกอยูใ่ ต้การกดขี่ของชาติอื่นมานาน ได้ต้ งั ใจคอยพระผูช้ ่วยให้มาขับไล่พวกศัตรู
ให้หนีไป และสร้างยุคใหม่ให้เกิดขึ้น ในตอนตั้งคริ สตจักรขึ้นใหม่ ๆ พวกคริ สเตียนมที่ถูกข่มเหงอย่าง
รุ นแรง ก็แหงนหน้าดูบนท้องฟ้ า เพื่อให้พระเยซูเสด็จกลับมาด้วยความมีชยั แม้แต่ในสมัยของเรา ก็ยงั มี
บุคคลที่สัตย์ซื่อบางหมู่ ตั้งใจให้พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง เขาแจกจ่ายหนังสื อและส่ งวิทยุกระจายเสี ยง
เร้าความสนใจ บรรดาคนหนุ่มเฒ่า สาวแก่ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ท่านจะได้รับแนวความคิดเช่นนี้ในพระคัมภีร์
ใหม่ แม้วา่ หลายศตวรรษล่วงไป พระเยซูก็ยงั ไม่เสด็จมาให้มนุษย์เห็นอีกเลย คริ สตจักรส่ วนใหญ่จึงให้
แนวความคิดใหม่ คือการที่พระวิญญาณของพระเยซูเสด็จเข้ามาในใจของบุคคลแต่ละคน และสังคม
มนุษย์อย่างช้า ๆ วิธีน้ ีเป็ นการพิจารณาเรื่ องนี้ อย่างแยบคายกว่าพระเยซูเองก็ได้ตรัสว่า “เมื่อพวกฟาริ สี
ทูลถามพระองค์วา่ แผ่นดินของพระเจ้ามาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัสตอบเขาว่า”แผ่นดินของพระองค์มิ
ได้มาโดยทางปรากฏแก่ตา และเขาจะไม่พดู ว่า “มาดูที่นี่” หรื อ “ไปดูที่โน่น” เพราะนี่ แน่ะแผ่นดินของ
พระเจ้าอยูภ่ ายในใจของท่านทั้งหลาย” (ลูกา 17:20-21)
บางคนคิดว่า แผ่นดินพระเจ้าจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน กรรมวิธีของ
วิวฒั นาการ เป็ นเหมือนบันไดขึ้นไปบนตึกชั้นสู ง ซึ่ งเดินไปสู่ ทางสู งขึ้นเสมอ ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้
แนวความคิดแบบนี้ มักจะแพร่ หลายมากที่สุด ในเวลาสันติภาพและเจริ ญรุ่ งเรื องเช่นในสมัยก่อน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หรื อในระหว่างสมัยรุ่ งเรื อง คือปี 1920-1930 แต่ในสมัยของเรา เต็มไปด้วย
ความทุกข์ และไม่แน่นอน ดูคล้ายกับว่า ไม่อาจเป็ นไปได้เลย เพราะสมัยนี้กาลังจะเกิดการวุน่ วาย เราไม่
มีความแน่ใจในตัวเอง เรารู ้โดยทางประสบการณ์อนั ขมขื่นว่า เราหมดความเชื่อในความหวังของมนุษย์
และแผนการของพระเจ้าเสี ยแล้ว
ตรงกันข้าม ในสมัยทุกข์ยาก เช่นเมื่อตอนก่อนระหว่างและภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
แนวความคิดตรงกันข้าม กลับแพร่ หลายยิง่ ขึ้น บางคนเลิกความหวังที่วา่ แผ่นดินของพระเจ้าจะเกิดขึ้น
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ในโลกนี้หรื อหวังว่าจะเกิดขึ้นเร็ วกว่าปกติ แนวคิดเช่นนี้เกิดจากการเทศนาและสั่งสอนในยุโรป เป็ น
ทางที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะทาได้ แต่ในที่สุดก็ลม้ เหลว โดยสิ้ นเชิง จากนั้นแนวความคิดนี้ ก็แพร่ หลายไปยัง
อเมริ กา แต่ที่อเมริ กาก็ทากันจนเลยเถิด ไม่เป็ นการสมควรที่จะประมาณพระเจ้าต่าเกินไป เราอาจประวิง
พระประสงค์ของพระองค์ให้ชา้ ลงได้ดว้ ยความผิดบาปของเราแต่เราไม่สามารถจะขัดขวางพระ
ประสงค์ของพระองค์ได้โดยเด็กขาด จินตกวีได้ประพันธ์บทกลอนซึ่งเรายังจาได้ดีในวันทุกข์ยาก และ
ความหวังในเรื่ องแผ่นดินได้อบั เฉาลง
จงดีใจเถิดสหายเอ๋ ย ความชัว่ ร้ายอาจถ่วงเวลาของพระเจ้าได้บา้ ง แต่พระองค์ไม่ปราชัย แม้แก่ง
หิ นจะโผล่ข้ ึนในลาธารที่สูง และอาจเปลี่ยนกระแสทางเดินของแม่น้ าบ้างก็ตาม แต่ไม่มีหินใด ๆ หรื อ
ภูเขาใหญ่ในโลก ที่จะกั้นแม่น้ าไว้ มิให้ไหลไปสู่ ทะเลอันเป็ นที่หมายปลายทางได้ ใครจะขัดขวางพระ
เจ้าไม่ได้ น้ าพระทัยของพระเจ้าแข็งแรงยิง่ กว่าความชัว่ ร้าย โลกมนุษย์พร้อมทั้งความโสมนัสและ
โทมนัส จะต้องเดินไปตามความมุ่งหมายของเบื้องบน
จงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้ าก่อน
วัยหนุ่มสาวเป็ นเวลาที่จะตัดสิ นใจอย่างสาคัญ แต่หลักนั้นมีอยูว่ า่ อะไรจะต้องมาก่อน ท่านไม่
อาจให้ทุกอย่างเป็ นที่หนึ่งในชีวติ เช่นเดียวกับเราไม่อาจขึ้นรถยนต์แล้วก็แล่นไปทุกทิศในเวลาเดียวกัน
คงทาได้อย่างเดียว หรื อไปในทิศทางเดียว จะทาอะไรก่อนดี? จะดาเนินชีวิตให้กา้ วหน้าในโลกหรื อ?
หาเงินมาก ๆ หรื อ? สนุกตลอดเวลาหรื อ? หรื อทาอะไรอื่น?
คาตอบของพระเยซูชดั เจนอยูแ่ ล้ว “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระองค์จะทรง
เพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33) เหมือนกับพระองค์ตรัสว่า “จงเอาใจใส่ ในแผ่นดินพระเจ้า
ถวายตัวโดยไม่ตอ้ งหวงอะไรไว้ แล้วสิ่ งที่ท่านเป็ นต้องการจะตามมาเอง” แผ่นดินสวรรค์เป็ นความคิด
หวังที่ดีที่สุด ที่เข้ามาอยูใ่ นใจมนุษย์ ไม่มีอะไรดี, ใหญ่โต หรื อมีคุณค่าต่อความจงรักภักดีของเรา
ถ้าท่านแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน มันจะแสดงออกมาในการเลือกอาชีพของท่าน มี
อาชีพบางอย่างที่จะทาให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายใหญ่โตออกไป อย่างชัดเจนและแน่นอน มีอาชีพ
บางอย่างที่อยูก่ ลาง ๆ ซึ่ งไม่ช่วยส่ งเสริ ม และก็ไม่ขดั ขวางต่อแผ่นดินบ้างหรื อ? มีอาชีพที่ขดั ขวางต่อ
การตั้งอยูข่ องแผ่นดินสวรรค์บา้ งไหม? มีอาชีพใดบ้างหรื อไม่ ซึ่ งถ้าทาแล้วจะส่ งเสริ มหรื อขัดขวาง?
ถ้าท่านจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน อาชีพเหล่านี้จะกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์
กับคริ สตจักรหรื อไม่? คริ สตจักรมีความสาคัญต่อแผ่นดินของพระเจ้าอย่างไร, ในบรรดาการงานที่ท่าน
ทาอยูใ่ นสังคมเพื่อสร้างแผ่นดิน คริ สตจักรอยูใ่ นฐานะไหน? คริ สตจักรได้รับประโยชน์จากท่านมาก
น้อยเพียงไร?
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ถ้าท่านแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อน จะเป็ นผลดีต่อการเรี ยนของท่านหรื อไม่? คนที่มิใคร่ ได้
เตรี ยมตัว จะทางานให้บงั เกิดผลเพื่อเร่ งวันคืนที่มนุษย์จะได้ดาเนิ นชีวติ ร่ วมกันฉันท์พี่นอ้ ง ภายใต้พระ
บิดาองค์ เดียวกันได้หรื อ? มีอะไรในความคิดนี้อนั จะทาให้ท่านเรี ยกอย่างตั้งใจและช่วยทาให้พอใจใน
การเรี ยนหรื อ?
ถ้าท่านจะแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อน มันจะมีผลต่อการใช้เวลาว่างของท่านหรื อไม่? ท่านจะ
ระบุกิจกรรมในเวลาว่างที่เป็ นการสอดคล้องกับแผ่นดินสวรรค์ได้หรื อไม่? ท่านจะระบุกิจกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับแผ่นดินสวรรค์บา้ งได้ไหม?
ถ้าท่านจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน จะทาให้ท่านเปลี่ยนท่าทีต่อคนชาติอื่น ๆ ไหม? ถ้า
แผ่นดินพระเจ้าเกิดขึ้นจริ งแล้ว บุคคลเชื้อชาติต่าง ๆ จะมีความรู ้สึกต่อกันอย่างไร? สังคมของท่านเข้า
ไปใกล้ชิดต่อความสัมพันธ์ดงั กล่าวเพียงไร? ตัวท่านเองเข้าไปใกล้ชิดเพียงไร?
ถ้าท่านจะแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อน จะเป็ นการกาหนดการใช้เงินของท่านหรื อไม่? ตาม
ทัศนะแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเงินมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร? เป็ นเงินของใคร?
ถ้าท่านจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน
การนี้จะกระทบกระเทือนต่อการอธิษฐาน
ประจาวันของท่านหรื อไม่?
ทุกเวลาเช้าท่านคิดบ้างหรื อเปล่าว่าวันนี้ท่านจะทาการอะไรเพื่อขยาย
แผ่นดินพระเจ้า และทุกคืนถามตัวเองหรื อเปล่าว่า วันนี้ ตวั ท่านเองได้เจริ ญขึ้นในความเหมาะสมที่จะอยู่
ในแผ่นดินพระเจ้าหรื อเปล่า?
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บทที่ 8
เหตุอนั ตรายมากหลาย ย่อมเกิดแก่ผสู ้ ัตย์ธรรม แต่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาให้พน้ จากเหตุท้ งั
ปวงเหล่านั้น
สดุดี 34:19

ทาไมคนชอบธรรมจึงต้ องรับทุกข์
หลายปี มาแล้ว ได้มีการลงบัญชีรายชื่ อปั ญหาที่อยากอภิปรายกันให้แก่อนุชนกลุ่มหนึ่งพิจารณา
ปรากฏว่า ปั ญหาเรื่ องว่าทาไปคนดีจึงต้องรับทุกข์ทรมาน? ได้รับการสนใจมากที่สุด
ตามปกติเราไม่สนใจกับการรับทุกข์ของคนชัว่ เพราะเราถือเสี ยว่า เป็ นเรื่ องที่เขาหาทุกข์มาใส่
ตัวเอง และเป็ นการสมควรแล้วที่จะเป็ นเช่นนั้น แต่การรับทุกข์ของคนดีน้ ีซิ ที่ให้เหตุผลยาก เราไม่ใคร่
สนใจกับคนที่อยากเนื่ องจากเกียจคร้านไม่ทางาน แต่บุตรของคนเหล่านั้นไม่ได่ทาผิดอะไร ก็พลอย
ได้รับเคราะห์ไปด้วย เราไม่แยแสเมื่อได้อ่านข่าวเรื่ องคนขับรถเมาเหล้าแล้วเกิดอุปัทวเหตุ แต่คนในรถ
อีกคันหนึ่งเล่า จะว่าอย่างไร? เราจะทาเป็ นไม่ห่วงใยไม่ได้?
บางทีเราควรจะห่วงใยคนเกียจคร้านและคนเมาสุ รามากยิง่ ขึ้น ว่าทาไมเขาจึงกลายเป็ นคนชนิด
นั้นไป ถ้าช่วยกันปรับปรุ งชีวติ ของสังคมให้ยตุ ิธรรมขึ้นกว่านี้สักเล็กน้อย คือให้มีเครื่ องกระตุน้ ใจ,
ดึงดูดใจ คนเกียจคร้านเมื่อเขายังหนุ่มแน่น และให้คนเมาสุ รามีความสุ ขมากขึ้นกว่าเดิมบางทีเขาจะไม่
เป็ นคนเกียจคร้านและเป็ นคนขี้เมาก็ได้
อย่างไรก็ตาม ความห่ วงใยที่สาคัญของเราอยูท่ ี่เคราะห์ร้ายของคนชอบธรรม เราจะหาเหตุผล
อะไรมาแสดง? เราจะปรับปรุ งเหตุการณ์น้ ีให้เข้ากับความกรุ ณาของพระเจ้าได้อย่างไร? ทาไมพระเจ้าผู ้
มีความกรุ ณาจึงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้?
ไม่มีคาตอบเกี่ยวกับปั ญหาเหล่านี้ จะถูกใจทั้งหมด ไม่มีคาตอบใดที่จะเป็ นการเพียงพอ เรา
จะต้องตรวจดูคาตอบหลาย ๆ อย่างเมื่อเราสารวจทั้งหมดแล้ว เราจะต้องรับว่า เราไม่อาจรู ้คาตอบ
ทั้งหมดส่ วนที่เหลืออยูน่ ้ นั เราต้องวางใจในพระเจ้า
มีบางคนทีเ่ ป็ นคนบาป
ความทุกข์ร้อนของโลกเนื่ องมาจากสาเหตุที่วา่ บางคนได้ทาบาป และบุคคลที่ได้รับทุกข์ไม่ใช่
เป็ นบุคคลที่ทาบาปเสมอไป
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ภายพยนต์ที่ได้แสดงให้มหาชนชมเมื่อไม่นานมานี้ ต้องการจะให้รู้สึกถึงความทุกข์ยากของคน
หลายล้าน โดยสอดแทรกภาพเด็กจีนนัง่ ที่พ้ืนดิน อ้าปากกว้างร้องไห้ดว้ ยความกลัวและความหิ ว และได้
บันทึกเสี ยงร้องไห้ของเด็กนั้นด้วย เมื่อท่านได้ยนิ และได้เห็นภาพเช่นนี้ ท่านอาจหัวเราะ เห็นขันก็ได้
ต่อไปเมื่อเห็นครั้งที่สองและสาม ท่านจะไม่หวั เราะและจะทาให้เกิดความคิด ทาไมเด็กเล็ก ๆ ที่ไม่มี
ความผิดเช่นนี้จะต้องอดตาย? ถ้าพวกผูใ้ หญ่ตอ้ งการจะรบกัน ก็ปล่อยให้เขารบกันไปให้พอใจสิ บางที
เขารบกันด้วยความเต็มใจ แต่เด็กผูน้ ้ ีมิได้ก่อความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นเองเลย ทาไมพระเจ้าจึงทรงปล่อย
ให้เกิดขึ้นเช่นนี้เล่า?
พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เหตุเช่นนี้เกิดขึ้น และไม่ได้ทรงทาให้เกิดขึ้น ตรงกันข้ามพระองค์
ทรงบันดาลให้มีพ้นื ดินที่ดีอย่างเพียงพอ และได้ทรงให้มีแสงแดด และฝนตก เพื่อผลิตอาหารสาหรับ
เด็กคนนี้ และคนอื่น ๆ และพระองค์ได้ทรงจัดการให้เขาเกิดมาในความอารักขาของครอบครัวซึ่ งมีบิดา
มารดา ตามปกติจะเอาใจใส่ ให้เขามีอาหารการกินอย่างเพียงพอ แต่พระเจ้าทรงสร้างให้เราทุกคนมี
เสรี ภาพที่จะเลือกทาดีหรื อทาชัว่ ก็ได้ ในปี 1940 ดูเหมือนว่ามนุษย์ได้ทางานเกินเวลาเพื่อเลือกเอาความ
ชัว่ ร้าย แสนยานุภาพของประเทศญี่ปุ่น ได้รุกรานบ้านเกิดเมืองนอนของเด็กคนนี้ ทาให้ไม่มีโอกาสปลูก
พืชที่เป็ นอาหาร พืชที่ปลูกขึ้นแล้วก็ถูกทาลายหรื อถูกขโมยไป ครอบครัวต้องแตกสลาย บุคคลต้องพลัด
พรากจากกัน คนจานวนมากถูกฆ่าตาย ต่อมาได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีก กองทัพคอมมิวนิสต์ ได้
ยกไปตีภาคใต้ ส่ วนข้าราชการจีนก็ขายเสบียงอาหารที่ควรจะส่ งไปทาการบรรเทาทุกข์ เพื่อหาเงินเข้า
กระเป๋ าตนเอง ชาวอเมริ กนั ได้บริ จาคอย่างมากมายเพื่อทาการบรรเทาทุกข์ แต่ไม่มากพอถึงกับตนเอง
เดือดร้อน หรื อช่วยเลี้ยงคนอดอยากทั้งหมดได้ เพราะฉะนั้นจึงยังต้องมีเด็กนัง่ อยูก่ บั ดิน ด้วยความ
เจ็บปวดและความกลัวทาไมจึงเป็ นเช่นนี้? ก็เพราะว่า เรายังไม่เป็ นคนดีพอที่จะปรองดองกันหรื อเอาใจ
ใส่ ซ่ ึ งกันและกัน?
เพราะฉะนั้น คาตอบประการแรก ต่อปั ญหาที่วา่ ทาไมคนชอบธรรมและคนบริ สุทธิ์ จึงต้องรับ
ทุกข์ จึงเป็ นคาพูดโบราณประกอบด้วย 3 ตัวอักษร คือ “บาป” และเนื่องจากว่ามนุษย์ท้ งั หลายมี
ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ผลร้ายของความบาปของบุคคลใดจึงไม่ตกอยูก่ บั เขาแต่ผเู ้ ดียว ผลร้าย
นั้นติดต่อไปยังคนอื่น ๆ ที่เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ดว้ ย
มีบางคนเป็ นผู้โง่ เขลาเบาปัญญา
หนังสื อนวนิยายสมัยใหม่เล่มหนึ่ง ได้ใช้เหตุการณ์สมัยเกิดการปฏิวตั ิในอเมริ กา (1776) เป็ น
เค้าโครงเรื่ อง ตัวละครในเรื่ องมีชายหนุ่มสามคน ต่อมาได้เป็ นนายแพทย์ท้ งั สามไม่เคยศึกษาใน
โรงเรี ยนแพทย์มาก่อนเลย แต่เคยเป็ นลูกมือของแพทย์แผนโบราณ เขาได้เขียนป้ ายโฆษณาไว้ที่ที่ทางาน
ความรู้ทางการแพทย์ในสมัยนั้น เมื่อเทียบกับปั จจุบนั รู ้สึกว่าล้าสมัยมาก เช่นไม่มีการใช้ยาสลบเลย ถ้า
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จะต้องมีการผ่าตัดคนไข้ก็ตอ้ งทนความเจ็บปวดและความสะดุง้ ตกใจเอาเท่าที่จะทาได้
มีเรื่ องที่น่า
สงสารเรื่ องหนึ่งเกิดขึ้นกับเด็กหญิงเล็ก ๆ ซึ่ งเป็ นบุตรี ของกัปตันผูห้ นึ่งวันหนึ่งขณะที่เด็กกาลังเล่นอยู่
นั้น บังเอิญตกบันไดลงมา แขนหัก กระดูกแทงออกมานอกเนื้ อ การรักษาในสมัยนั้นมีอยูว่ ธิ ี เดียว คือ
ตัดแขนออกทิง้ เขาจึงไปตามนายแพทย์หนุ่มมาคนหนึ่งซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ปรับปรุ งการรักษาของเขาให้ดีข้ ึนอยู่
เสมอ ฉะนั้นก็มีหวังที่จะรักษาให้หายได้โดยไม่ตอ้ งตัดแขน เขาทางานเกือบจะสาเร็ จอยูแ่ ล้ว แต่เผอิญ
ป่ วยหนัก จึงไม่อาจมาทาการรักษาเด็กหญิงคนนั้นเป็ นเวลาหลายวัน ระหว่างนี้ ทางฝ่ ายเด็กหญิงก็ได้ไป
ตามหมอแผนโบราณมาทาการรักษา และหมอได้ทาการตัดแขนออกทันที ดังนั้นเด็กคนนี้จึงกลายเป็ น
คนแขนด้วนไปตลอดชีวติ ทาไมเล่า? เป็ นเพราะคนไม่ดีพอหรื อ? เปล่า เป็ นเพราะคนไม่ฉลาดพอนัน่ เอง
ความทุกข์ยากของมนุษย์เกิดจากเหตุน้ ีเป็ นส่ วนใหญ่ ถ้าเรารู ้เคล็ดลับของชีวิตมากขึ้น เราก็อาจ
หลีกความทุกข์ทรมานหรื อบรรเทาลงได้มาก แต่ความรู้ของเรายังไม่บริ บูรณ์ ความทุกข์จึงยังคงมีต่อไป
ในสมัยก่อน คนกลัวโตฝี ดาษกันมาก หลายคนมีหน้าตาเสี ยโฉม และบางคนต้องเสี ยชีวติ แต่ในปั จจุบนั
เมื่อเด็กทุกคนปลูกฝี เสี ยแล้ว โรคฝี ดาษก็หมดไป ความทุกข์เกิดจากฝี ดาษก็นอ้ ยลง ทั้งนี้เพราะเรามี
ความรู ้เพิ่มขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ คนต่างก็กลัวโรคปอดบวม แต่ในปั จจุบนั ยาเพนนิซีลิน ได้กาจัดโรค
ปอดบวมได้อย่างน่าอัศจรรย์
ความโง่เขลามิใช่จะก่อให้เกิดความทุกข์ฝ่ายร่ างกายเท่านั้น จิตแพทย์เรื องนามผูห้ นึ่งในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สอง ได้พบว่าเด็กชายหลายคนเป็ นคนที่ตกใจกลัวบ่อย ๆ และมีอารมณ์ร้าย เขาจึงได้
เขียนบทความตาหนิมารดาของเด็กชายเหล่านี้ อย่างรุ นแรง เขาถือว่ามารดาเป็ นผูท้ าให้เด็กมีนิสัยขลาด
กลัว คือมารดาได้พะเน้าพะนอเด็กเกินไป ถนอมเด็กไป บังคับเด็กให้อยูใ่ ต้อานาจของตนมากเกินไป
ครั้นเกิดมีสงครามขึ้นต้องเข้าไปฝึ กในค่ายทหาร เด็กเหล่านั้นไม่สามารถทนต่อความยากลาบากได้ จึง
ตกใจกลัวตลอดเวลา จิตแพทย์ผนู ้ ้ ีจึงถือว่ามารดาเป็ นผูท้ าให้เด็กมีนิสัยขลาดกลัว นี้คือความทุกข์อีก
ประการหนึ่ง ที่เกิดจากความโง่เขลามารดาเหล่านี้มิใช่เป็ นคนบาปแม้จะถนอมเด็กจนเกินไปก็ตาม แต่
เกิดจากความเบาปั ญญา เขาไม่รู้จกั จิตวิทยาเพียงพอที่จะทาให้เด็กเป็ นคนดีผลร้ายจึงเกิดขึ้นกับบุตรและ
บิดามารดา
ความทุกข์เหล่านี้มิได้มาจากพระเจ้า พระองค์ได้ทิ้งร่ องรอยไว้รอบตัวเราเพื่อช่วยเหลือเราให้
พบเคล็ดลับของชีวติ แต่การที่เราจะค้นพบต้องกินเวลาอยูบ่ า้ ง ระหว่างนี้ เอง มนุษย์จึงต้องรับทุกข์
กฎทีด่ ีบางทีกม็ ีอันตราย
คาอธิ บายที่เรากล่าวมาข้างต้นนี้ ไม่อาจป้ องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างสมมุติวา่ ช่าง
ก่อตึกทางานก่ออิฐอยูบ่ นกาแพงสู ง 15 ฟุต ส่ วนลูกมือของเขากาลังก้มลงหยิบอิฐเพื่อจะขนขึ้นบันไดไป
ส่ งให้ขา้ งบน ในขณะที่ช่างก่ออิฐกาลังจะเอาอิฐวาง เกิดมีลมแรงพัดมา ทาให้เขาเซไป มือที่ถืออิฐ
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กระทบกับกาแพงเข้า อิฐหลุดจากมือตกลงไปโดนศีรษะของลูกมืออย่างแรงถึงกับตายคาที่ อะไรเป็ น
เหตุทาให้ลูกมือตาย และนาความทุกข์และความเสี ยใจมาสู่ ครอบครัวของเขา? จะโทษว่าเป็ นความบาป
ไม่ได้ คนก่อตึกมิได้ทาการชัว่ ร้ายแต่อย่างใดเลย เขาไม่เจตนาจะทาร้ายลูกมือหรื อคนอื่นใด และลูกมือก็
มิได้ทาผิดอย่างใด มองหาเจตนาร้ายไม่พบในกรณี เช่นนี้ และก็มิใช่ความโง่เขลาที่ก่อให้เกิดทุกข์การ
ตายของลูกมือและความทุกข์ของครอบครัวเกิดจากกฎความดึงดูดของโลก และลมร้ายที่เกิดขึ้นนอก
กาหนดเวลา ตามปกติกฎความดึงดูดของโลกเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ มันมีอยูเ่ พื่อความสุ ขของบุตรพระ
เจ้า ถ้าไม่มีความดึงดูดเช่นนี้ เราจะปลูกบ้านไม่ได้เลย เพราะบ้านจะลอยไปอยูใ่ นอวกาศ เราจะยืน
สนทนากันไม่ได้นาน จะไม่มีความมัน่ คงในชีวติ ของเราแต่ตามตัวอย่างในเรื่ องนี้ กฎอันมีประโยชน์ทา
ให้กอ้ นอิฐตกลงมาและทาให้คนงานตาย
ความทุกข์เช่นนี้ เราจะไปโทษพระเจ้าไมได้
เป็ นการยากที่จะหาหลักประกันต่อกฎที่เป็ น
ประโยชน์และบังคับให้มนั ทาการตรงกันข้ามได้ไฟมีไว้สาหรับทาให้เราอบอุ่น, หุ งต้มอาหาร แต่ก็อาจ
เผาเราให้ตายได้ฝนทาให้พ้นื ดินชุ่มชื้น และช่วยให้พืชผลงอกงาม แต่อาจทาให้เกิดน้ าท่วมและทาให้คน
จมน้ าตายได้ ดวงอาทิตย์ทาให้ชีวติ ของเราดารงอยูไ่ ด้ แต่มนั ก็อาจทาให้ผวิ หนังของเราเกรี ยมและเป็ น
ลมแดดได้ บางทีเกิดจากความประมาทและเลินเล่อของเราเอง แต่บางกรณี ก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราอาจ
สรุ ปได้วา่ กฎธรรมชาติที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์เรา 99 ครั้งในหนึ่งร้อย ก็อาจทาอันตรายแก่บาง
คนได้ หนึ่งในร้อยเหมือนกัน
หญิงหม้ายคนหนึ่งเป็ นสมาชิกที่เคร่ งครัดของคริ สตจักร เธอมีบุตรชายคนเดียวเป็ นช่างไฟฟ้ า
วันหนึ่งไปกระทบสายไฟแรงสู งเข้า ถึงแก่ความตายทันที เธอเสี ยใจมาก และแปลกใจว่าทาไมพระเจ้า
จึงทรงบันดาลให้เหตุน้ ีเกิดขึ้นแก่เธอ เธอได้พากเพียรพยายามมานานเพื่อเป็ นคริ สเตียนที่ดีมิใช่หรื อ?
เรารู ้สึกเห็นใจเธออย่างมากที่ตอ้ งเสี ยใจและมีความฉงนสนเท่ห์ยงิ่ นัก แต่พระเจ้ามิได้ก่อเหตุร้ายนี้ให้
เธอเลย พระเจ้าได้ประทานกาลังไฟฟ้ าไว้ในโลกพิภพนี้ และทรงวางกฎเกณฑ์ไว้ให้มนั ทางาน โดยปกติ
แล้ว ไฟฟ้ าเป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีที่สุดของพวกเราอย่างหนึ่งเราได้รับประโยชน์จากมันมากหลาย แต่ผใู ้ ดไปถูก
ไฟฟ้ าแรงสู งเข้า จะต้องถูกไฟฟ้ ากระตุกตาย ไม่วา่ จะเป็ นคนดีหรื อคนชัว่ มารดาผูน้ ้ ี หวังที่จะให้พระเจ้า
ห้ามปรามเหตุการณ์เช่นนี้ก็ไม่ถูก เธอควรเชื่อว่าพระเจ้าทรงเสี ยใจกับเธอในความทุกข์ และบุตรของเธอ
อยูใ่ นความอารักขาของพระองค์แล้ว
การทดลองทาให้ เราเข้ มแข็ง
เราจะต้องกลับไปพิจารณาปั ญหาที่วา่ จะสร้างโลกขึ้นโดยไม่ตอ้ งมีอนั ตรายและความลาบาก
ไม่ได้หรื อ? เราอาจคิดไปถึงโลกดังกล่าวและคิดว่าคงน่าอยูม่ าก เช่นไม่ตอ้ งมีเชื้ อโรคและพิษร้าย และ
กาจัดโรค คอตีบ ปอดบวม ไทฟอยด์ วัณโรค และโรคอื่น ๆ ให้หมดไปชัว่ พริ บตา และกาจัดตัวราคาญ
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เช่น แมลงวัน ยุง และงูต่าง ๆ ให้หมดไปโดยเร็ ว เราคงสบายมากเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ ชีวติ จะปลอดภัย
และเป็ นสุ ขมากขึ้น ถ้าแผ่นดินไหว พายุร้าย ลมสลาตัน และฟ้ าผ่าหมดไปอีกด้วยและถ้าเราสามารถ
กาจัดวัชชพืชต่าง ๆ ให้หมดไปจากโลกนี้ ชาวนาและชาวสวนก็จะสบายขึ้น เมื่อเราได้สบายมาจนถึงแค่
นี้แล้ว ก็ควรให้สบายอย่างเต็มที่ต่อไป เช่นกาจัดความหนาวร้อนอย่างรุ นแรงให้หมดไป เพราะมันทา
ความราคาญแก่เรามาก เช่นต้องเสี ยเงินและเสี ยแรงมา เพื่อทาความอบอุ่นในฤดูหนาว และทาให้เย็นใน
ฤดูร้อน ถ้าอากาศมีเพียง 70 อาศาฟาเรนไฮท์ตลอดปี ก็จะดี โรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดให้หมดไป จะได้ทาให้
เป็ นสุ ข กาจัดความบาปให้หมดไป ความราคาญต่าง ๆ ให้หมดไปก็เห็นจะหมดทุกข์ เมื่อมีหลักประกัน
ว่าจะไม่มีอนั ตราย ไม่มีความลาบากมีแต่ความดีทุกอย่างสาหรับมนุษย์ทุกคน ชีวติ ก็จะน่าอยูม่ ากขึ้น เรา
จังอยากถามว่า ทาไมพระเจ้าจึงไม่คิดถึงเรื่ องเช่นนี้หนอ?
พระเจ้าอาจคิด และอาจคิดในทางตรงกันข้ามก็ได้ เพราะพระองค์ทรงรักใคร่ เรา โครงการแบบ
นี้มีขอ้ บกพร่ องอยูอ่ ย่างหนึ่ง เพราะจะทาให้มนุษย์กลายเป็ นตัวแมงกะพรุ น เพราะจะทาให้ไม่มีชายจริ ง
หญิงแท้บุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้า คือบุคคลที่มีกระดูกสันหลัง มิใช่แต่ร่างกายเท่านั้น แต่มี
ความเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย จริ งอยูม่ นุษย์จะกลายเป็ นสัตว์ที่มีความสุ ข, ความสบายบริ บูรณ์
หรื อไม่ ก็เป็ นเหมือนเครื่ องจักรที่เดินเครื่ องเรี ยบทุกส่ วน แต่มิใช่เป็ นผูท้ ี่มีบุคคลิกลักษณะและอุปนิสัย
เข้มแข็ง
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารหนุ่มคนหนึ่งเสี ยมือทั้งสองข้าง เพราะลูกระเบิด เขา
ดาเนินชี วติ ด้วยมือเทียมอย่างกล้าหาญและเขาได้เป็ นพระเอกในการแสดงภาพยนต์ชีวติ ของทหารผ่าน
ศึก และได้เดินทางไปทัว่ ประเทศอเมริ กา เพื่อแสดงปาฐกถาเร้าใจเพื่อนร่ วมชาติดว้ ยจิตใจที่เข้มแข็ง เขา
ได้ซ้ื อจิตใจที่เข้มแข็งนี้ ดว้ ยราคาอันแพง-ราคาที่สูงมากจริ ง ๆ แต่เขามีสิ่งที่จะดารงอยูไ่ ด้ชวั่ ฟ้ าดินสลาย
และเป็ นสิ่ งที่ไม่น่าจะมีข้ ึนได้ในโลกที่เราได้พิจารณามาแล้วเลย
ไม่วา่ ประชาชนจะเห็นด้วยหรื อไม่กบั นโยบายของประธานาธิ บดีรูสแวลท์ผลู ้ ่วงลับไปแล้วก็
ตาม แต่ทุกคนชมเชยในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของท่านผูน้ ้ ี เพราะท่านได้เป็ นโรคโปลิโอจนไม่
สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ แต่อย่างไรก็ดี ด้วยความมีใจกล้าหาญและอดทน ท่านก็ได้รับเลือกเป็ น
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาในโลกที่กล่าวไว้ขา้ งต้น อาจจะไม่มีโรคโปลิโอและก็อาจไม่มีวรี ะบุรุษด้วย
เหมือนกัน
ฉะนั้นเราจึงพบแนวความคิดอันประเสริ ฐข้อหนึ่งที่วา่ การที่พระเจ้าให้เรามาเกิดในโลกที่เต็ม
ไปด้วยความลาบากและอันตราย มิใช่วา่ พระองค์จะเกลียดชังเรา หรื อเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถแก้ไข
ได้ แต่เป็ นเพราะพระองค์ทรงรักเรา (บิดามารดาที่ดีซ่ ึ งรักบุตรอย่างจริ งจัง จะไม่ถนอมบุตรให้พน้ จาก
การทดลองและความลาบาก เพราะรู ้วา่ การลาบากและการทดลองเป็ นประโยชน์แก่บุตร) วิธีน้ ีทาให้เรา
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มีนิสัยเจริ ญขึ้น วิธีน้ ีทาให้พระเจ้ามีบุตรชายและหญิงที่แท้จริ ง ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยอมเสี่ ยงสร้างโลก
ขึ้นให้มีท้ งั ความทุกข์และความเจริ ญในบุคคลิกภาพ การรับทุกข์ทรมานเป็ นการสร้างบุคคลิกลักษณะ
พระเจ้าทรงยอมเสี ยสละในการนี้ดว้ ยเนื่องจากทรงเป็ นพระบิดา พระองค์จึงต้องทนทุกข์ใจพร้อมกับเรา
ตลอดไป
บางคนรับทุกข์ แทนคนอื่น
ยังมีขอ้ คิดอีกประการหนึ่ ง อันเป็ นหลักนาเราให้เข้าไปใกล้หัวใจของชีวติ คริ สเตียน การรับ
ทุกข์คนดี เป็ นการก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นเราเรี ยกว่า “การรับทุกข์แทนกัน”
มีตวั อย่างอยูม่ ากมาย เพราะในชีวติ เรามีความทุกข์แบบนี้ มาก เช่นบิดามารดารู ้สึกเป็ นห่วงบุตร
ธิดาที่มีนิสัยดื้อรั้นของตน การที่รู้วา่ บิดามารดาเป็ นห่ วง อาจทาให้บุตรธิ ดาเลิกหัวดื้อก็ได้ ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง มีความทุกข์ทรมานเหลือที่จะพรรณนา ต่อมาความทุกข์ทรมานมีมากจน
ประชาชนทนอยูต่ ่อไปไม่ได้ แล้วบรรดานักการทูตและรัฐบุรุษก็ประนามสงคราม เด็กจีนคนที่กล่าว
ข้างต้น และคนที่รับทุกข์อีกหลายร้อยล้านคน อาจช่วยคนรุ่ นต่อ ๆ ไป ไม่ให้ประสบกับสงครามอีกก็ได้
ในสมัยเมื่อพวกมองโกเลีย มีอานาจเหนื อทวีปเอเชีย เขามักเชือดเนื้อสัตว์จากสัตว์ที่ยงั เป็ น ๆ มา
รับประทานอย่างเอร็ ดอร่ อย ครั้นนาน ๆ มา เสี ยงร้องของสัตว์ที่รับทุกข์ดงั คร่ าครวญมาก พอที่สามารถ
ทาให้สมาคมสงเคราะห์สัตว์จดั การดาเนินคดีทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทาให้สัตว์ตอ้ งรับบาดเจ็บปัจจุบนั
มนุษย์และสัตว์ค่อยสบายขึ้น เพราะสัตว์ในสมัยก่อนรับทุกข์แทนมาพอแล้ว ท่านมหาตมะคันฑี ยอม
ทนทุกข์ทรมานมากมายเพื่อช่วยให้ประเทศของตนได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ และศาสนาคริ สเตียนก็
ถือว่า พระเยซูรับทุกข์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปของมนุษย์ (จะได้พิจารณาอย่างลึกซึ้ งในบทต่อไป)
ฉะนั้น การรับทุกข์จึงเป็ นแผนการของพระเจ้าที่วางไว้สาหรับพวกเรา มีคุณค่ามาก มิใช่ต่อผูร้ ับ
ทุกข์เท่านั้น แต่ต่อผูอ้ ื่นอีกด้วย ด้วยการทนทุกข์น้ ี เอง มนุษย์เราจึงได้ถูกยกสู งขึ้น หรื อได้รับการช่วยจาก
การดาเนิ นชีวติ ในระดับที่ต่าขึ้นสู่ ระดับที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ไป นี้แหละเป็ นเหตุผลของคนที่ชอบธรรมต้อง
รับทุกข์ทรมาน และเป็ นความจริ งที่เราจะต้องรับทุกข์พระเยซูตอ้ งรับทุกข์และพระเจ้าก็ทรงรับทุกข์ดว้ ย
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ข้ อสรุ ป
ที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็ นคาตอบบางประการของปั ญหาที่วา่ ทาไมผูช้ อบธรรมจึงต้องรับทุกข์? เรา
ยังรู ้ไม่หมด ในประการสุ ดท้าย เราก็ได้แต่เชื่ อว่า พระเจ้าทรงพระกรุ ณา และวันหนึ่งในอนาคตพระองค์
จะอธิ บายสิ่ งที่เรายังไม่เข้าใจให้แจ่มแจ้งต่อไป ครั้งหนึ่ งท่านศาสนาจารย์หนุ่มผูห้ นึ่งได้รับเชิ ญให้ไป
เทศนาในงานฝังศพของสตรี ผหู้ นึ่ง ซึ่งตายในขณะที่อายุยงั น้อย ทิ้งสามีและบุตรสามคนไว้เบื้องหลัง
หัวข้อเทศนานั้นได้เลือกมาจากหนังสื อ สุ ภาษิต 3:5 “จงวางใจในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยสุ ดใจ อย่าพึ่งใน
ความเข้าใจของตนเอง” เป็ นหัวข้อที่เหมาะสมดีมากฉะนั้น เมื่อมีทุกข์ร้อนเกิดขึ้น จงใช้สุภาษิตบทนี้
เตือนใจ
เรามัน่ ใจอยูป่ ระการหนึ่งว่า พระเจ้ามิได้ทรงแกล้งให้เรารับทุกข์ทรมาน หรื อเจ็บป่ วยโดยไม่มี
เหตุผล พระเจ้าที่เรารู ้จกั โดยทางพระเยซูจะไม่ทรงทาเช่นนั้นเป็ นอันขาด แม้ในสมัยก่อนพระเยซูมา
บังเกิด มนุษย์ก็มีความเชื่ อมาก และไม่คิดว่าพระเจ้าจะทรงกระทาดังกล่าว “เพราะพระองค์จะได้กระทา
ให้ใครเกิดทุกข์หรื อให้วงศ์วานแห่งมนุษย์มีโศกด้วยชอบพระทัยก็หามิได้” (เพลงคร่ าครวญ 3:33)
ตรงกันข้าม พระองค์ทรงมีส่วนในความทุกข์ร่วมกับเราตลอดไป
อาจเป็ นว่าในเวลาอีกหนึ่งร้อยหรื อพันปี นับแต่น้ ีไป เราจะเข้าใจความทุกข์ยากในมนุษย์โลกนี้
ดียงิ่ ขึ้นกว่าปั จจุบนั เพียงเล็กน้อยก็ได้ มีเพลงนมัสการโบราณบทหนึ่ง กล่าวว่า “วันหนึ่งพวกข้าพเจ้าจะ
เข้าใจ” อาจจะเข้าใจได้ เมื่อเราพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ล่วงแล้วมานาน ๆ เราจะเห็นว่าทุกสิ่ งช่าง
สอดคล้องต้องกันจริ ง ๆ และความทุกข์ทรมานที่ร้ายแรงที่สุด กลับกลายเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เมื่อเราพิจารณาถอยหลังไปสัก 2-3 ร้อยปี พิจารณาเข้าไปให้ใกล้ชิดกับแก่นสารของพระประสงค์ของ
พระเจ้า เราจะเห็นว่าแม้ในการทนทุกข์ทรมานของพวกเราพระประสงค์เหล่านี้ก็แสดงออกมาในทางที่
ช่วยส่ งเสริ มพวกเรา
ให้เราพิจารณาต่อไป มนุษย์เข้าใจว่า ในชีวติ หน้าความอยุติธรรมและความลาเอียงของชีวติ นี้จะ
ได้รับการแก้ไขให้ดีข้ ึน คนดีที่ได้รับทุกข์ในชีวติ นี้ อาจได้รับความโสมนัสนิ รันดร์ ในชี วติ หน้า และคน
ชัว่ ที่มีชีวติ สาราญในโลกนี้ จะพบความชัว่ ร้ายในโลกหน้า ทัศนะดังกล่าวอาจมีความจริ งอยูม่ าก
อย่างไรก็ดีถา้ เราเชื่อในชีวติ อมตะ จะเห็นว่าชีวติ ในโลกนี้เป็ นเพียงส่ วนน้อยของชีวติ นิรันดร์ ชีวติ นิ
รันดร์ มีความสาคัญมากชีวิตเบื้องต้นนี้ยงั ไม่เท่าไร เรื่ องตัวอย่างที่เกิดขึ้นมีวา่ เด็กนักเรี ยนชายและหญิง
ตั้งใจจะไปเที่ยวให้สนุกในเวลาปิ ดภาคฤดูร้อน แต่เผอิญเป็ นไข้หนัก หลังจากที่โรงเรี ยนปิ ดได้ 2-3 วัน
ต้องนอนอยูก่ บั บ้าน ทาให้เขาเสี ยใจมาก และบ่นว่าตนนี้เป็ นผูท้ ี่มีเคราะห์ร้ายตลอดมาในชีวติ ครั้น
ต่อมาอาการไข้ค่อยทุเลาลงจนหายเป็ นปกติดี สามารถไปเที่ยวสนุกสนานได้ตามที่เขากะไว้ หลังจากที่
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ไม่สบายไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ แต่เวลาหยุดพักมีถึง 2 เดือน เขาจึงพอใจมาก จึงเห็นได้วา่ ระยะเวลา
ตลอดปิ ดภาคมีความสาคัญกว่าสัปดาห์แรก
แต่เรื่ องเหล่านี้เป็ นเรื่ องในอนาคต ในปั จจุบนั เรายังไม่รู้หรื อเข้าใจอีกมาก ฉะนั้นขอให้เราเชื่ อ
ในพระเจ้าไว้ก่อน ในพระคัมภีร์มีหนังสื ออยูเ่ ล่มหนึ่ง เป็ นเรื่ องที่กล่าวว่า ทาไมคนชอบธรรมจึงต้องรับ
ทุกข์ทรมานคือหนังสื อโยบ เป็ นเรื่ องที่กล่าวถึงคนดีตอ้ งรับทุกข์ทรมานและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
มิตรสหายมาอธิ บายให้เขาฟังมากมาย แต่ก็ไม่เป็ นที่พอใจโยบ ในที่สุดเขาได้เห็นพระเจ้าชัดเจน ยิง่ กว่า
ที่เคยเห็นมาแต่ครั้งก่อน ๆ เขาจึงพูดว่า “แต่ก่อนข้าพเจ้าได้ยนิ ถึงเรื่ องพระองค์ ด้วยหูฟัง แต่บดั นี้ขา้ พเจ้า
เห็นพระองค์ดว้ ยตาของข้าพเจ้าเองแล้ว” (โยบ 42:5) และในที่สุดเขาก็ได้รับความสุ ขใจ สาหรับพวกเรา
ก็เหมือนกัน พูดถึงเรื่ องความทุกข์มาอย่างดีที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องทาต่อไปนอกจากวางใจในพระ
เจ้า พระองค์ทรงพระกรุ ณาและทรงเป็ นพระบิดาของเรา เมื่อพระองค์ทรงเห็นสมควร พระองค์ก็จะ
แสดงให้เราเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยิง่ กว่านี้
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บทที่ 9
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทาอย่างไรจึงจะรอดได้?
กิจการ 16:30

ข้ าพเจ้ าจะต้ องทาอย่างไรจึงจะรอดได้ ?
ความรอดเป็ นสิ่ งจาเป็ นหรื อ?
ในชัว่ ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หนังสื อพิมพ์และนิตยสารลงข่าวอนุชนที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องจริ ง
ดังต่อไปนี้
เด็กหญิงนิสัยสงบเสงี่ยมอายุ 14 ปี ผูห้ นึ่ง เป็ นคนในครอบครัวใหญ่ ได้ทาหน้าที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก
เล็ก ๆ ในขณะที่บิดามารดาไปทางานนอกบ้าน เด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่งได้ลอ้ เล่นกับเด็กหญิงผูน้ ้ ี โดยดึง
เอาสายไฟออกจากปลัก๊ ขณะเด็กหญิงกาลังรี ดผ้าออกหลายครั้งแล้วก็เอาไม้ขว้างปาเด็กหญิงนั้น เมื่อถูก
ล้อหลายครั้งเข้า เด็กหญิงผูน้ ้ ี จึงเอาไม้น้ นั โขกที่ศีรษะเด็กชายเล็ก ๆ นั้นถึงกับล้มสลบไป เด็กหญิงจึงรี บ
วิง่ ไปบอกบิดาของเด็กชายด้วยความตกใจกลัว ต่อมาอีก 2-3 ชัว่ โมง เด็กชายคนนั้นก็ถึงแก่ความตาย
มารดาของเด็กหญิงไม่เข้าใจเลยว่าเหตุร้ายเช่นนี้จะเกิดได้ เพราะบุตรสาวของตนเป็ นคนสงบเสงี่ยมและ
มีอารมณ์เยือกเย็น
หญิงสาวคนหนึ่ง อายุ 19 ปี หลงรักนักกีาาเบสบอลคนหนึ่งของคณะที่มีชื่อ ต่อมาคณะนี้
กาหนดจะมาแข่งขันในเมืองที่เธออยู่ เธอจึงเขียนจดหมายไปหานักกีาาผูน้ ้ ีให้มาหาเธอที่โรงแรมแห่ง
หนึ่ง เพราะมีเรื่ องสาคัญที่จะปรึ กษาหารื อด้วย ฝ่ ายนักกีาาก็แปลกใจที่มีหญิงสาวขอพบจึงพูดโทรศัพท์
กับหญิงนั้น เพราะไม่เคยรู ้จกั มาก่อน แต่เธอก็คะยั้นคะยอให้เขามาพบกับเธอในห้องแต่ลาพังผูเ้ ดียว พอ
เขามาถึง เธอก็เอาปื นยาวออกยิงที่หน้าอกของเขา อาการสาหัสอยูห่ ลายวัน ต่อมาจึงค่อยยังชัว่ ขึ้นแต่ฝ่าย
หญิงสาวดูเหมือนไม่สานึกตัวเลยว่าตนได้ทาอะไรลงไป จนเมื่อเธอคิดว่าเขาอาจตายได้ จึงรู ้สึกตัวว่าทา
ผิดไปแล้ว เธอมีสติไม่เป็ นปกติตอ้ งให้จิตแพทย์รักษา
นักเรี ยนเตรี ยมอุดมชายผูห้ นึ่ ง สนใจในการกีาามาก ปรากฏว่าผลการเรี ยนของเขาเลวลงทุกที
วันหนึ่งนายแพทย์แนะนาว่า เขาเป็ นโรคหัวใจและสั่งให้พกั การเล่นกีาาของโรงเรี ยนทุกชนิด แต่เขาก็
ยังไปแอบเล่นที่อื่น ส่ วนการเรี ยนก็ยงิ่ เลวลงทุกที วันหนึ่งเขาไม่กลับบ้านบิดามารดาคอยอยูจ่ นดึกเห็น
ไม่กลับมาจึงเข้าไปตรวจดูในห้องนอน ก็พบจดหมายลาไปอยูท่ ี่อื่น เขาไปหายเงียบเป็ นเวลานานหลาย
สัปดาห์ ต่อมาจึงสื บทราบได้วา่ ไปทางานอยูใ่ นเมืองแห่งหนึ่ง ห่างจากบ้าน 150 ไมล์และทางาน
ก้าวหน้าได้ผลดี ครั้นสิ้ นปี เพื่อน ๆ ของเขาสามารถสอบไล่ได้หมดทุกคน ส่ วนตัวเขามิได้เข้าสอบด้วย
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ในชัว่ เวลาหนึ่งสัปดาห์ มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากมายแสดงให้เห็นว่าอนุชนปั จจุบนั กาลัง
ต้องการอะไรอย่างหนึ่ง สิ่ งนั้นคือการรักษาโรคหรื อ? การรักษาทางจิตวิทยาหรื อ? หรื อว่าต้องการความ
รอดเช่นพวกเรา?
ท่านเคยเสี ยใจอย่างลึกซึ้ งบ้างหรื อเปล่า? เมื่อชีวิตดูยงุ่ ยากและสับสน? เมื่อทุกสิ่ งผิดพลาดหมด
และไม่มีอะไรถูกต้องเลย? และไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรได้? เหมือนมีเมฆมืดอยูเ่ หนือท่าน จนมองไม่เห็น
ความสว่างเสี ยเลยหรื อ? ถ้าเคย ท่านกาลังต้องการจะได้รับการช่วยให้รอดจากสิ่ งหนึ่งไปสู่ อีกหนึ่ง
ท่านเคยทาสิ่ งที่รู้อยูว่ า่ เป็ นผิดบ้างหรื อเปล่า และก็ได้ทาลงไปแม้จะได้พยายามหักห้ามใจแล้วก็
ตาม? ท่านเคยรู ้สึกละอายแก่ตวั เองบ้างหรื อเปล่า และตั้งใจว่าจะทาให้ดีข้ ึน แต่ก็พบว่าไม่สามารถจะ
เปลี่ยนนิสัยได้? ถ้าเป็ นเช่นนั้นท่านต้องการจะได้รับการช่วยเหลือให้รอดจากสิ่ งหนึ่งเพื่อไปสู่ อีกสิ่ ง
หนึ่ง
จงดูความยุง่ ยากที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้นในโลกนี้ ภายในชัว่ ระยะเวลา 25 ปี เกิดสงครามโลกถึง 2
ครั้ง และกาลังจะเกิดครั้งที่สามขึ้นอีก คนเป็ นจานวนล้าน ๆ ได้ตายไป อีกหลายล้านต้องทุพพลภาพ อด
อยาก ไม่มีที่อยูอ่ าศัยและหวาดระแวง พื้นที่อนั กว้างใหญ่ไพศาลของทวีปยุโรปและเอเชียถูกทอดทิ้งให้
ไร้ประโยชน์ ความเกลียดชังและตึงเครี ยดได้ระบาดทัว่ ไป การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุด
คือการได้พลังงานปรมาณูมาใช้ แทนที่จะทาให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ กลับทาให้เป็ นหวาดกลัว
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า มนุษย์กาลังต้องการความช่วยให้รอด
ความรอดคืออะไร?
การเริ่ มต้นพิจารณาปั ญหาเรื่ องนี้ ควรใช้คาอุปมาเรื่ องบุตรน้อยของพระเยซู ท่านรู ้จกั เรื่ องนี้ดี
แต่ถา้ ไม่ทราบรายละเอียดจงเปิ ดลูกา 15:11-12 แล้วอ่านให้ตลอด
เป็ นความจริ งที่วา่ เมื่อบุตรน้อยอยูใ่ นประเทศไกล ๆ นั้น เขาเป็ นผูส้ ู ญหายไปแล้วก็วา่ ได้ ครั้น
เมื่อเขากลับมาอยูใ่ นบ้านของบิดาอีกได้ชื่อว่า “เขาได้รอดแล้ว” เมื่อเขาสู ญหายไปนั้นเขามีลกั ษณะอย่าง
ใด? เราจะได้จดั ลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. เขาใช้ความตั้งใจของเขาเป็ นหลักปฏิบตั ิ คือทาอะไรตามอาเภอใจ
2. เขาไม่สนใจในความปรารถนาของบิดาเลย และได้แยกออกจากบิดา
3. เขาดาเนินชีวิตอย่างเห็นแก่ตวั คือส่ วนใหญ่หาความเพลิดเพลินให้แก่ร่างกาย
4. เขามีโอกาสอันดีที่จะเริ่ มต้นชีวติ แต่ก็น่าเศร้าใจที่สุดในตอนท้าย
พฤติกรรมที่กล่าวข้างต้นนี้ ในทุกยุคทุกสถานเราเรี ยกว่าเป็ นการ”หลงทาง” คือเป็ นความบาป
เป็ นชีวติ ที่อยูน่ อกการปกครองของพระเจ้าเป็ นการดาเนินชีวติ ในทางกว้าง ที่นาไปสู่ ความพินาศ พระ
คัมภีร์ได้บอกเราว่า คนเป็ นอันมากเลือกทางนี้ และพวกเราก็มกั หลงเข้าไปในทางนี้กนั เสมอ
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ครั้นบุตรน้อยได้รับการช่วยให้ “รอด” แล้วมีลกั ษณะอย่างไรต่อไป?
เราเข้าไปใกล้จะถึงแก่นของปั ญหาเรื่ องนี้แล้ว
1. เขาทิ้งความตั้งใจของตัวเองเสี ย เขาเลิกความหยิง่ จองหอง (เขามิได้ขอให้บิดาปฏิบตั ิต่อเขา
อย่างบุตร แต่บิดาไม่ตอ้ งการทาเช่นนั้น)
2. เขาทาตามความประสงค์ของบิดาและได้รับการยกโทษจากบิดา
3. เขาได้พบความพอใจมิใช่ในประโยชน์ส่วนตัว และความเพลิดเพลินฝ่ ายร่ างกาย แต่ในความ
สนิทสนมกับบิดาและคนอื่น ๆ
4. เขามีความสุ ขอย่างแท้จริ ง
ในทุกยุคและทุกสถานที่ พฤติกรรมดังกล่าวเรี ยกว่า “ได้รับความรอด” คือดาเนินชีวิตในการ
ปกครองของพระเจ้า นี่คือทางแคบที่นาไปสู่ ชีวติ เป็ นทางที่ไม่ง่ายเหมือนทางกว้าง แต่เป็ นคุณประโยชน์
มากถ้าเราพยายามทา
ขอให้เรานิยามข้อความนี้ให้เข้าใจง่าย ๆ ความรอดก็คือ การพบทางดาเนินชีวิตที่แน่นอน
เครื่ องหมายสาคัญของการดาเนินชีวิตแบบนี้ก็คือ หลุดพ้นจากอาเภอใจตนเอง, ความเห็นแก่ตวั ,
ความรู ้สึกกลัวและกระวนกระวาย, มอบกายถวายชีวติ ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยสิ้ นเชิง
และขอให้พระองค์ทรงยกโทษในสิ่ งที่เราพลาดไปแล้ว รับเอาความโสมนัสยินดีที่ได้เข้าสามัคคีธรรม
กับพระเจ้า และสนิทสนมกับผูอ้ ื่น และความสุ ขแท้จริ งซึ่ งเหตุร้ายของชีวติ จะกระทบกระเทือนไม่ได้
เลยถ้าเราดาเนินชีวิตแบบนั้น และเป็ นคนตามแบบที่กล่าวไว้ เราก็ได้ชื่อว่าเป็ นผูไ้ ด้รอดแล้ว และถ้าเรา
ไม่ได้เป็ นเช่นนี้ เราก็ได้ชื่อว่าเป็ นคน “หลงทาง”
เมื่อคิดตามนี้ จะเห็นได้วา่ ความรอดไม่ใช่ขอ้ เสนอครั้งเดียวและครั้งสุ ดท้ายซึ่ งเราจะได้ทนั ที
และจะอยูเ่ ป็ นสมบัติของเราเรื่ อยไป โดยไม่เปลี่ยนแปลง ตรงกันข้าม ความรอดเป็ นความเจริ ญ ความ
พัฒนาและบังเกิดผลอย่างช้า ๆ แน่นอนบุตรน้อยได้รอดหรื อเริ่ มจะได้รอดในขณะที่เขากลับไปหาบิดา
ในทานองเดียวกัน พวกเราก็ได้รอด เมื่อเราหันชี วติ ไปสู่ ทางของพระเจ้า แต่บุตรน้อยต้องใช้เวลาหลาย
เดือนหลายปี ชีวติ ในบ้านของบิดาจึงจะเจริ ญขึ้นอย่างเต็มบริ บูรณ์ พวกเราก็เหมือนกันท่านอัครสาวก
เปาโลได้เป็ นคริ สเตียนที่พากเพียรมาช้านาน เมื่อท่านเขียนข้อความที่วา่ “ข้าพเจ้ากาลังบากบัน่ มุ่งไปกว่า
จะถึงธงชัย และได้รางวัลซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเรี ยกเราให้ตะเกียกตะกายไปรับโดยพระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี
3:14)
เราจะเห็นว่า เปาโลได้รอดแล้ว แต่ยงั ต้องเดินทางต่อไป พวกเราทั้งหลายก็ได้ความรอดแล้ว
เหมือนกัน ถ้าจิตใจของเรามุ่งไปในทางที่ถูก แต่ในเวลาอีกหมื่นปี นับแต่น้ ีไป เราจึงจะได้รับความรอดที่
สมบูรณ์กว่าที่เราได้รับอยูใ่ นปั จจุบนั
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มีบางคนอาจพูดว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าความรอดก็คือหลักประกันว่าจะได้ข้ ึนสวรรค์” ถูกแล้วต้อง
เป็ นเช่นนั้น การพบชีวติ แบบนี้ก็คือการขึ้นสวรรค์นนั่ เอง ไม่วา่ จะอยูใ่ นโลกนี้หรื อโลกหน้า
บางคนอาจพูดต่อไปอีกว่า “พระเยซูเข้ามาเกี่ยวข้องตอนไหน? ข้าพเจ้าคิดว่าความรอดนี้มาทาง
พระองค์” เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ พระองค์ช่วยพาเราไปสู่ คฤหาสน์ของพระบิดาเจ้า และช่วยให้เราพบทาง
นั้นยิง่ กว่าผูอ้ ื่นข้อนี้ทาให้เรามาถึงปั ญหาที่วา่
ความรอดเกิดขึน้ ได้ อย่างไร?
ความรอดเป็ นงานร่ วมมือที่พระเจ้าและมนุษย์ทาด้วยกัน ในคาอุปมาที่เรานามากล่าวข้างต้น
บุตรน้อยจะต้องทาการอย่างข้างหนึ่ง เพื่อได้รอด และบิดาก็จะต้องทาอย่างหนึ่ง บางทีความรักของบิดา
มีส่วนหนึ่งที่จะนาบุตรกลับมาจากประเทศไกล ยิง่ กว่าสิ่ งที่เขาได้ทาเสี ยอีกให้เราพิจารณาถึงการของ
มนุษย์ก่อน แล้วจึงพิจารณาถึงการของพระเจ้า
1. สิ่ งที่เราทาเพื่อให้ได้ความรอดประการแรกก็คือ กลับใจเสี ยใหม่ ข้อนี้มีความสาคัญยิง่ กว่า
การแสดงความเสี ยใจในการทาผิด แต่ตอ้ งเปลี่ยนความคิด จิตใจ, ความรู้สึกและอุปนิสัย คือเลิกเดินทาง
เดิมแล้วกลับหลังหันไปเดินในทางตรงกันข้าม
เราจะเห็นความสาคัญข้อนี้ ในเรื่ องบุตรน้อย คือเขารู ้สานึกตัวและลุกขึ้น เพื่อกลับไปหาบิดา
ก่อนหน้านี้ เขาหลงไปห่างไกลจากบิดาบัดนี้เขาหันกลับและมุ่งไปสู่ บิดานี้คือการกลับใจแท้
เราอาจเห็นความหมายของการกลับใจในเรื่ องของศักเคียส ดังที่ปรากฏอยูใ่ นลูกา 19:1-9
ศักเคียสเป็ นคนเก็บภาษี เขาร่ ารวยขึ้นโดยทุจริ ตในการเก็บภาษีสมัยนั้น วันหนึ่งพระเยซูได้เสด็จมาที่
เมืองเยริ โคซึ่งศักเคียสอยู่ เนื่ องจากศักเคียสเป็ นคนเตี้ย จึงต้องปี นขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะได้มองเห็นพระ
เยซู เมื่อพระเยซูทรงเห็นเข้า จึงบอกให้ศกั เคียสลงมาโดยเร็ ว แล้วพระเยซูก็เสด็จไปที่บา้ นของศักเคียส
ผูเ้ ป็ นคนบาป คนที่ยนื ดูอยูน่ ้ นั แปลกใจมาก ครั้นแล้วศักเคียสก็ทลู พระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้าทรัพย์
สิ่ งของ ๆ ข้าพเจ้า ๆ ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่ง และถ้าข้าพเจ้าได้ฉอ้ โกงผูใ้ ด ข้าพเจ้ายอมคืนให้เขาสี่ เท่า”
นี่คือการกลับใจแท้ คือมิใช่แต่รู้สึกเสี ยใจเท่านั้น แต่ตอ้ งเปลี่ยนนิสัยด้วย พระเยซูตรัสว่า “วันนี้ความ
รอดมาถึงบ้านนี้แล้ว”
เราจะต้องทาตามขั้นที่สาคัญดังกล่าวคือกลับใจเสี ยใหม่ เราเป็ นฝ่ ายตัดสิ นใจที่จะทา พระเจ้าไม่
บังคับให้เราทาเช่นเดียวกับบิดาในคาอุปมาไม่บงั คับบุตรให้หนั หลังกลับไปหาบิดา เรื่ องนี้ ตอ้ งแล้วแต่
เรา
นอกจากนี้ เราจะต้องเต็มใจ รับเอาสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาไว้แล้วและกาลังทาต่อไปเกี่ยวกับความ
รอดของพวกเรา พระองค์ทรงสนพระทัยในความรอดของเรา ยิง่ กว่าตัวเราเองเสี ยอีก
2. งานที่พระเจ้าทาเกี่ยวกับความรอด มีสองประการ
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ในประการแรก พระองค์ช้ ีทางที่จะนาไปสู่ ชีวติ บริ บูรณ์ พระองค์ทรงทาให้ขอ้ นี้หลายวิธี
เพราะว่าเราเข้าใจช้า พระองค์ตอ้ งพยายามใช้วธิ ี น้ นั วิธีน้ ี ทรงให้เราเห็นทางปฏิบตั ิโดยตั้งกฎแห่งชีวติ ไว้
ถ้าเรารับประทานอาหารให้ถูกส่ วน และพอสมควร นอนให้พอเพียง และออกกาลังให้พอสมควร เรา
รู้สึกสบาย ซึ่ งเท่ากับพระเจ้าทรงบอกว่า “นี่เป็ นวิธีที่ควรปฏิบตั ิ” ถ้าเราละเมิดกฎเกี่ยวกับสุ ขภาพ เราจะ
เกิดทุกข์เท่ากับพระเจ้าตรัสว่า “นี่ไม่ใช่วธิ ี ที่ควรปฏิบตั ิ จงหันหลังกลับแล้วพยายามใหม่” พระองค์
แสดงให้เรารู้จกั โดยทางใจวินิจฉัยผิดและชอบ เสี ยงในใจชนิดนี้ยงั เชื่ อไม่ได้เสมอไป เพราะมันอยูใ่ นตัว
เรา และตัวเรายังมีอานาจในเสี ยงนี้ แต่ลึกลงไปในใจจะมีเสี ยงกระซิ บซึ่ งมาจากพระเจ้า ซึ่ งเราจะหนี
ไม่ได้ พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นโดยทางคาพูด และความประพฤติของคนที่ดี ทรงแสดงให้เราเห็น
โดยทางพระคัมภีร์ ทางคริ สตจักรและที่สาคัญที่สุดก็คือ ทางพระเยซู ผูท้ รงเป็ นทางนั้น, เป็ นความจริ ง
และเป็ นชีวติ พระองค์ตอ้ งการแน่ใจว่า เราได้พบทางที่ถูกต้องแล้ว
ในประการที่สองพระองค์ทรงแสดงความรักแท้ ที่จะไม่ให้เราหลงทางไป ข้อนี้ จะช่วยเราให้
รอดยิง่ กว่าข้ออื่น ๆ ในเมื่อเราเริ่ มจะหลงทาง ถ้าพระเจ้าทรงพระพิโรธ เมื่อเราทาผิด ก็จะไม่มีเครื่ องเร้า
ใจ ให้เราหันกลับเข้าหาพระองค์ แต่การที่รู้วา่ พระเจ้าทรงห่วงใยเราอยูเ่ สมอ แม้ในเมื่อเราไม่สมควรจะ
ได้รับความห่ วงใยจากพระองค์ ข้อนี้เราจะรู ้ได้ไม่เร็ วก็ชา้
ท่านคิดหรื อเปล่าว่า อะไรทาให้บุตรน้อยตัดสิ นใจ เลิกชีวติ เสเพลและคิดกลับบ้านแน่นอน เขา
ไม่เป็ นสุ ขและเบื่อหน่ายที่จะต้องอยูก่ บั หมู แต่มีเท่านั้นหรื อ? ความจริ งแล้วเขาคิดถึงบ้านของบิดาและ
ชีวติ อันเป็ นสุ ขในบ้านนั้น เขาคิดถึงบิดาและคาพูดที่จะกล่าวต่อบิดาเมื่อกลับถึงบ้าน เขารู ้วา่ จะต้อง
ได้รับการต้อนรับ มิฉะนั้นแล้วเขาคงไม่คิดกลับสิ่ งที่เขาไม่รู้ก็คือว่า บิดาได้นงั่ คอยที่หน้าต่าง หรื อประตู
มองไปทางถนนที่บุตรของเขาได้จากไป และคอยด้วยความกระวนกระวายที่จะให้เขากลับมา นี่เป็ น
ภาพที่พระเยซูวาดให้เราเห็นถึงลักษณะของพระเจ้า พระบิดาผูท้ รงเฝ้ าคอยที่จะให้บุตรผูห้ ลงทางไป
กลับเข้าบ้าน ทรงห่วงใยเมื่อบุตรไม่อยู่ ทรงรักบุตร ไม่วา่ บุตรนั้นจะสมควรได้รับความรักหรื อไม่ก็ตาม
เราจะเห็นว่าหลักนี้ คงปฏิบตั ิกนั อยูร่ ะหว่างบิดาและบุตร สมมุติวา่ บุตรทาสิ่ งซึ่ งบิดาไม่พอใจ
(เช่นล้อเลียนพีส่ าว หรื อเรี ยนไม่ดี หรื อทาอะไรที่ไม่ดีอีกหลายอย่าง) การนี้จะทาให้เกิดการเข้าใจผิด
ระหว่างคนทั้งสองเพียงเล็กน้อย สมมุติวา่ ต่อไป บิดาดุวา่ บุตรอย่างรุ นแรง จะทาให้ความเข้าใจผิดมีมาก
ขึ้น และจะเพิ่มโอกาสให้เด็กทาผิดมากขึ้น ถ้าเรายิง่ ทาผิดอีก ความเข้าใจผิดก็ยงิ่ มีมากขึ้น และในที่สุด
เลยเหิ นห่างจากกัน จนติดต่อกันอีกไม่ได้เลย มีประการเดียวที่จะทาให้กลับคืนดีกนั คือบิดาจะต้อง
ปฏิบตั ิต่อบุตรอย่างที่บุตรไม่สมควรจะได้รับการปฏิบตั ิเช่นนั้น ถ้าเขาแสดงให้บุตรเห็นว่า แม้เขาจะ
เกลียดชังการกระทาของบุตร เขาก็ยงั รักและมีความเชื่ อในตัวบุตร ด้วยวิธีน้ ีเท่านั้นที่จะทาให้บุตรเข้าหา
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บิดา ข้อความที่เราได้ยินในโบสถ์บ่อย ๆ มีวา่ “พระคุณของพระเจ้า” ก็มีความหมายว่า พระเจ้าทรงมี
ความห่วงใยต่อเรา อย่างไม่เปลี่ยนแปลง แม้วา่ เราจะไม่สมควรรับความห่วงใยนั้นก็ตาม
พระเจ้าจะแสดงความรักแท้ให้เราเห็นประจักษ์ได้โดยวิธีใด? มีหลายวิธี บางวิธีก็เป็ นสิ่ ง
ธรรมดาสามัญ เช่นพระองค์ทรงบันดาลให้ฝนตกและแดดออกทัว่ ถึงกัน ไม่วา่ จเะเป็ นคนดีหรื อคนเลว
จะเป็ นผูส้ มควรหรื อไม่ก็ตาม แต่ทางที่เห็นได้ชดั ที่สุดก็คือในพระเยซูและบนไม้กางเขน พระเยซูทรงรัก
ผูต้ ิดตามพระองค์จนถึงที่สุด เมื่อถูกตรึ ง พระองค์ได้รับทุกข์ทรมานและตายเพื่อเราบนไม้กางเขน และ
เพื่อให้เราได้รับความรอด แต่พระเจ้าก็ทรงทุกข์ดว้ ยเหมือนกัน ในระหว่าง 6 ชัว่ โมงนั้น คือตั้งแต่ 3 โมง
เช้าจนถึง 3 โมงเย็น และนับแต่น้ นั มา พระองค์ก็ยงั คงปกปั กรักษาเรา ทรงทนทุกข์เพื่อเรา และร่ วมกับ
เรามาทุกปี ในศาสนาคริ สเตียนไม้กางเขน เป็ นเครื่ องแสดงให้เราเห็นพระลักษณะพระเจ้า เพราะฉะนั้น
ไม้กางเขนจึงมีฤทธิ์ เดชที่จะไถ่บาป คือมีอาจานซื้ อพวกเรากลับคืนจากบาปไปสู่ ชีวติ นิ รันดร์ มีขอ้ ความ
กล่าวไว้ในพระคัมภีร์บริ บูรณ์แล้วที่วา่ “พระเจ้าผูส้ ถิตในองค์พระคริ สต์ ทรงกระทาให้โลกนี้เป็ นไมตรี
กันกับพระองค์” (2 โคริ นธ์ 5:19)
เด็ก ๆ และอนุชน มักจะเข้าใจผิดไปว่า เมื่อเราทาผิดแล้วพระเจ้าจะเลิกรักเรา และคิดไปว่า
พระองค์ทรงห่วงใยคนดีมากกว่าที่จะเอาพระทัยใส่ ต่อคนเลว คาอุปมาในเรื่ องบุตรน้อย มิได้สอน
เช่นนั้นเลยพระเจ้าทรงห่วงใยเด็กที่ออกไปจากบ้าน ยิง่ กว่าเด็กที่อยูใ่ นบ้าน พระองค์ทรงห่วงแกะที่หลง
อยูใ่ นความมืดเพียงตัวเดียว ยิ่งกว่าที่จะเป็ นห่วงแกะ 99 ตัวที่อยูใ่ นคอกอย่างปลอดภัย ไม่มีอะไรที่เราจะ
ทาเพื่อหักห้ามพระเจ้ามิให้ทรงรักเราได้เลย เรื่ องนี้เป็ นความจริ งเกี่ยวกับประชาชาติต่าง ๆ ด้วยบุคคลที่
เราเห็นว่า ทาความผิดบาปอย่างหมดหวัง ต่อไปก็ยงั คงเป็ นบุตรของพระเจ้าอยูต่ ามเดิม เขาอาจปฏิเสธ
พระเจ้า หัวเราะเยาะพระองค์ทา้ ทายน้ าพระทัยพระองค์ กระนั้นพระองค์ก็ยงั ทรงห่วงใยเขาดังเดิม
พระองค์ทรงนัง่ คอยอยูท่ ี่ประตูคฤหาสน์ เพื่อจะให้เขาทั้งหลายกลับใจและกลับมาหาพระองค์ดงั เดิม
ยังมีอีกสิ่ งหนึ่งในคาอุปมานี้ กล่าวว่า เมื่อบิดามองเห็นบุตรแต่ไกล ก็ออกไปต้อนรับเขา บุตร
นั้นเดินอย่างโซเซเพราะเท้าเจ็บ อดอาหารและเป็ นไข้อยูด่ ว้ ย บิดาวิง่ ไปรับบุตรแต่ไกล เมื่อหลายปี
มาแล้วในฤดูร้อน มีการประชุมใหญ่ มีขอ้ ความสาหรับภาวนาอยูข่ อ้ หนึ่ง ซึ่งยากที่จะลืมเสี ยได้ คือ
บุคคลที่เขาเฝ้ าพระเจ้านั้นแม้วา่ ที่ความสงสัยอยูบ่ า้ ง พระองค์ก็จะรี บช่วยเขาให้เข้าถึงพระองค์
โดยเร็ วพลัน
เมื่อเราหันหน้าและจิตใจเข้าหาพระเจ้า ภายหลังที่ได้ทาผิดหรื อดื้อดึงอยูน่ านแล้ว ความรักของ
พระองค์จะออกมาต้อนรับเราโดยเร็ ว ยิง่ กว่าที่เราโอ้เอ้ในการเข้าหาพระองค์เสี ยอีก เรายังขัดขืนต่อความ
รักอยูช่ วั่ ขณะหนึ่งก่อน แต่ในเวลาไม่เร็ วหรื อช้า เราจะต้องยอมและปล่อยให้ความรักดึงเรากลับเข้าหา
พระองค์
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ประสบการณ์ ฉับพลันเป็ นสิ่ งทีจ่ าเป็ นหรือเปล่า?
เพื่อที่จะได้รับความรอด อนุชนมักจะคลางแคลงใจว่า เขาจะต้องได้รับประสบการณ์ใน
ทันทีทนั ใด เมื่อตอนเข้าเชื่อตามกาลและสถานที่ อันกาหนดไว้แน่นอน เรื่ องนี้ขอเรี ยนให้ทราบว่า บาง
คนก็ได้พบประสบการณ์ฉบั พลัน และบางคนก็ไม่ได้พบ เช่นท่านเปาโลได้พบในเวลาฉับพลัน ส่ วน
ท่านทิโมธี น้ นั เจริ ญวัยขึ้นอย่างช้า ๆ เพราะมีมารดาและยายที่ดี เป็ นผูอ้ บรมสั่งสอนวิธีดาเนินชีวิตคริ ส
เตียน
เนื่องจากพวกเราได้หลงไปจากทางที่ชอบธรรมบางเวลา ในกรณี เล็กน้อยบ้าง ใหญ่บา้ ง เราจึง
จาเป็ นต้อง “หันกลับ” บ่อย ๆ นี้แหละ คือความหมายของการเปลี่ยนศาสนา ไม่ใช่หนั กลับเพียงกลับ
เพียงครั้งเดียวแต่ตอ้ งทาบ่อย ๆ หลายร้อยหลายพันครั้ง และไม่จาเป็ นจะต้องประกอบด้วยประสบการณ์
ทางอารมณ์เป็ นพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใด แม้วา่ จะมีความรู ้สึกเช่นนั้นก็ตาม
เนื่องจากว่า พระเยซูทรงมีบทบาทที่สาคัญในความรอดที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา เรา
จาเป็ นต้องรับรับเอาพระองค์เป็ นพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอด เรื่ องนี้มิใช่พดู แต่ปาก แต่เป็ นงานที่ตอ้ ง
ทาตลอดชีวิตคือกลับใจตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ ติดตามพระองค์ให้ดีที่สุด ทาตามที่พระเจ้าทรงนา
และแสดงความรักตามพระเยซูทรงแจ้งให้ทราบ เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่เราจะต้องเริ่ มทาเมื่อเรารู ้ความ และจะ
เจริ ญมากขึ้นเมื่อเราเข้าเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรเมื่อโตขึ้น หรื อเมื่อได้รับประสบการณ์อย่างเห็นได้ชดั ,
เมื่อกลับใจ แม้กระนั้นก็ตาม การนี้จะต้องดาเนินเรื่ อยไป ตราบใดที่เรามีชีวิตอยูใ่ นโลกนี้และโลกหน้า
เพราะฉะนั้นเมื่อคนใดมีประสบการณ์ที่แน่นอนในเวลาและสถานที่ ที่เรารู ้สึกว่า ได้รับความ
รอดแล้ว ก็ควรขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการนี้ อีกประการหนึ่ง ถ้าเรามิได้รับประสบการณ์ใด ๆ เลย
แต่พยายามทาหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด และรับเอาส่ วนที่พระเจ้าทรงนาเกี่ยวกับความรอดของเราแล้ว ก็
ขอให้เราขอบพระคุณพระองค์ และจงสงบอารมณ์ไว้ ครั้งหนึ่งมีสตรี สาวสวยผูห้ นึ่งเป็ นที่นิยมชมชอบ
ของประชาชนเธอมีใจเป็ นมิตรต่อศาสนาและคริ สตจักร แต่ญาติพี่นอ้ งและสมาชิกคริ สตจักร อยากให้
เธอรับประสบการณ์พิเศษ แต่เธอหาได้รับไม่ ต่อมาเธอได้ป่วยลง และสิ้ นชีวติ เมื่ออายุยงั น้อย โดยยัง
มิได้เป็ นคริ สเตียน ทุกคนปรารถนาให้เธอรู ้วา่ ทางที่จะไปสู่ นครของพระเจ้านั้น มีหลายทาง และพระ
บิดาทรงต้อนรับบุตรของพระองค์เสมอ ไม่วา่ เขาจะเข้าไปหาพระองค์ทางใด
ถ้าเราเสี ยใจต่อความผิดอย่างจริ งใจและตั้งใจที่จะดาเนิ นชี วติ ใหม่และมอบกายถวายชีวติ ให้กบั
การทรงนาและความเมตตาของพระเจ้าโดยเต็มใจ เราก็มนั่ ใจได้วา่ เราได้อยูใ่ นความอารักขาของพระ
บิดาเจ้าโดยปลอดภัยแล้ว
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บทที่ 10
พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพเจ้าให้อธิษฐาน
ลูกา 11:1

ขอสอนพวกข้ าพเจ้ าให้ อธิษฐาน
รู ้สึกว่า น่าสนุกขบขันที่จะไปคิดว่า อะไรจะทาให้ผทู้ ี่มาจากดาวพระอังคารสนใจมากที่สุดใน
โลกของเรานี้? อาจเป็ นตึกเอ็มไพร์ สเตต ที่ต้ งั สู งกว่าตึกระฟ้ าอื่น ๆ ในกรุ งนิวยอร์ก หรื อาจเป็ นบ่อแร่
ถ่านหิ นและบ่อน้ ามัน โดยทึกทักเอาว่า ไม่มีสิ่งเช่นนี้ในดาวพระอังคาร หรื อเขาอาจประหลาดใจที่เห็น
เครื่ องบินขึ้นลงในสนามบินที่ใหญ่ หรื ออาจเป็ นสิ่ งธรรมดา เช่นทุ่งหญ้าเขียนชะอุ่ม ที่ทาให้เขาพอใจ
มากที่สุด ถ้าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
แต่อาจเป็ นว่า ภาพที่มหัศจรรย์มากที่สุดก็คือ ภาพมนุษย์กาลังอธิ ษฐานอยู่ เราได้เห็นเสี ยจนเคย
ชิน จนกระทัง่ ไม่เห็นความอัศจรรย์ของการอธิ ษฐาน เราจะรู ้สึกอย่างไร ถ้าเราเห็นบุคคลหรื อ คณะ
บุคคลหลับตาทาปากขมุบขมิบพูดกับผูห้ นึ่ง ซึ่ งเรามองไม่เห็นร่ างในทิศทางใด ๆ เลย? เขากาลังพูดกับ
ใครกัน? ท่านผูน้ ้ นั อยูท่ ี่ไหน? ท่านผูน้ ้ นั จะได้ยนิ หรื อ? คาพูดของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดผลดีหรื อเปล่า?
ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องเกิดขึ้นในใจของผูม้ าเห็นอย่างแน่ ๆ เพราะมันเกิดขึ้นในใจของเรา
เหมือนกัน
สิ่ งทีม่ ิใช่ การอธิษฐาน
ก่อนที่เราจะพยายามทาความเข้าใจว่า การอธิ ษฐานคืออะไรเราควรกาจัดความเห็นผิด ๆ เสี ยสัก
สองสามประการ
การอธิ ษฐานมิใช่มุ่งขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากพระเจ้าเท่านั้น บางคนคิดว่าการอธิ ษฐานคือการขอสิ่ ง
ต่าง ๆ เพราะได้ยนิ ปั ญหาถามบ่อย ๆ ว่า “พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานหรื อเปล่า” หมายความว่าการ
อธิ ษฐานต้องเป็ นการขออย่างหนึ่งอย่างใด แต่มิได้หมายความเช่นนี้ เลย เพื่อที่จะให้มนั่ ใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ให้เราตรวจดูคาอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนให้พวกสาวกยึดถือเป็ นแบบฉบับ ในการอธิ ษฐาน และดูวา่
มีการขออยูส่ ักเท่าใด ในการอธิ ษฐานที่พระเยซูทรงสอน เราเริ่ มต้นด้วยการพูดกับพระเจ้าและเกี่ยวกับ
พระเจ้า เรากล่าวว่าพระนามของพระองค์เป็ นที่นบั ถืออันบริ สุทธิ์ เราแสดงความหวังว่าการปกครองของ
พระองค์จะมาตั้งอยู่ และการทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ในโลกนี้ เป็ นเช่นเดียวกับในสวรรค์ เรา
เสนอการทูลขอในตอนกลางของคาอธิ ษฐานนี้ และนี่เป็ นแบบทัว่ ไป เราทูลขออาหารประจาวันซึ่งมิได้
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หมายความว่าเป็ นอาหารฝ่ ายเนื้อหนังเท่านั้น แต่หมายถึงสิ่ งจาเป็ นในชีวิตทั้งหมด เราทูลขอให้พระเจ้า
ยกความผิดบาปของเรา เช่นเดียวกับเรายกโทษผูท้ ี่ทาผิดต่อเราและทูลขออย่าให้เราถูกนาเข้าไปในการ
ทดลองอันเกินกาลังกว่าที่เราจะทนได้ คาทูลขอหมดเพียงแค่น้ ี แล้วเราก็กลับไประลึกถึงพระเจ้าอีกครั้ง
หนึ่งและยอมรับว่า ราชสมบัติ และฤทธิ เดชและรัศมีภาพความยิง่ ใหญ่เป็ นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็ น
นิตย์
ตามคาอธิ ษฐานนี้ เราจะเห็นว่าไม่มีคาทูลขอว่า พรุ่ งนี้ ขอให้อากาศปลอดโปร่ ง เพื่อจะได้ไป
เที่ยวสนุกสนานกับพวกเรี ยนรวีวารศึกษาหรื อขอให้ได้งานซึ่ งเรามุ่งหวังไว้ หรื อขอให้ผทู ้ ี่เจ็บป่ วยคนนี้
หายป่ วย คาขอเช่นนี้ไม่ควรนาเข้ารวมกับคาอธิ ษฐานที่พระเยซูทรงสอนไว้เพราะไม่เหมาะสม คา
อธิ ษฐานที่พระเยซูทรงสอนไว้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้าโดยเฉพาะ ไม่ใช่เรื่ องเกี่ยวกับตัวเรา
ทั้งนี้มิได้หมายความว่า พระเจ้าไม่พอพระทัยให้เราทูลขอสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ พระองค์รู้วา่ พวกเราเป็ น
บุตรของพระองค์ และทรงยินดีให้เราหันเข้าหาพระองค์ แม้เมื่อเรามีสิ่งที่ผดิ พลาดอยูใ่ นความคิดและ
คาพูดของเราเด็กเล็ก ๆ จะวิง่ เข้าไปหาพระบิดา และขอดวงจันทร์ ที่ส่องแสงอยูใ่ นท้องฟ้ า แม้การขอ
เช่นนี้ของบุตรจะไม่สมเหตุสมผล บิดาก็ไม่โกรธหรื อโต้แย้งกับบุตร บิดาจะยิม้ และเอามือลูบหัว แล้ว
พ่อลูกก็กลับสนิทสนมกันยิง่ กว่าเดิมเสี ยอีก พระเจ้ากับเราก็มีความสัมพันธ์แบบนี้ การอธิ ษฐานขอ
เพื่อให้พระเจ้าทาอย่างนั้นอย่างนี้แก่เรา และแก่โลก ไม่มีความจาเป็ นนักเพราะพระองค์ทรงรู ้ความ
จาเป็ นต้องการของเราอยูแ่ ล้ว และพระองค์ก็ทรงกาลังทาสิ่ งที่จาเป็ นต้องการอยูแ่ ล้ว เพราะพระองค์ทรง
เป็ นพระบิดาเราไม่ตอ้ งไปคิดว่า พระองค์จะต้องเพิ่มความพยายามตามคาขอร้องของเราอีก หลักสาคัญ
ของการอธิ ษฐานมิใช่อยูท่ ี่การขอ
ขอให้เราพิจารณาต่อไปอีก การอธิ ษฐานมิใช่คากล่าวออกมาทางปากเป็ นประการสาคัญ เพราะ
อาจเป็ นคาพูดดัง ๆ หรื อค่อย ๆ หรื อในใจ ก็ได้ เมื่อนมัสการร่ วมกันหลาย ๆ คน ก็จาเป็ นต้องอธิษฐาน
ให้ได้ยนิ
เพื่อร่ วมจิตร่ วมใจกันเข้าเฝ้ าพระเจ้า
ในการอธิ ษฐานตามลาพังการใช้ปากไม่สาคัญ
สาระสาคัญอยูท่ ี่ใจความ คิดว่าเป็ นเรื่ องอะไร และมุ่งไปทางไหน
การอธิ ษฐานมิใช่เป็ นการกล่าวตามแบบของคาอธิ ษฐาน มีเรื่ องเล่า ว่า ในสงครามโลกครั้งที่
หนึ่ง มีทหารคนหนึ่งกล่าวคาสบประมาทพระเจ้าจนติดปาก และพูดจนเลยเถิดไป ท่านศาสนาจารย์
ประจากองทัพจึงขนาบเอา เรื่ องอาจเป็ นว่าท่านศาสนาจารย์ได้ออกพระนามของพระเจ้าโดยไม่จริ งใจ
นักก็ได้ เพราะพลทหารผูน้ ้ นั ได้ตอบว่า “ท่านศาสนาจารย์ครับ ผมใช้พระนามพระเจ้าสบถสาบานอยู่
เรื่ อย ๆ และท่านก็กล่าวพระนามตามแบบอธิ ษฐานอยูเ่ รื่ อย ๆ โดยไม่มีความหมายด้วยกันทั้งสองฝ่ าย”
ใจความของเรื่ องนี้มิใช่จะสนับสนุนว่า การสบถสาบานเป็ นการดี แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่า การกล่าวคา
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อธิ ษฐานโดยไม่จริ งใจ กับการอธิ ษฐานด้วยใจจริ งนั้นต่างกัน การกล่าวโดยไม่จริ งใจ ไม่ใคร่ มี
ความหมายเท่าใดนัก
การอธิษฐานที่แท้เป็ นเรื่ องความโน้มเอียงของจิตวิญญาณ ถ้าปากตรงกับความในใจก็เป็ นการดี
ถ้าไม่ตรงกัน ความในใจสาคัญกว่า
การอธิษฐานแท้ น้ันมีดังต่ อไปนี้
คานิยามที่เหมาะสมของการอธิ ษฐานก็คือ ให้จิตวิญญาณตรงแน่วไปยังพระเจ้า ผูท้ ี่กล่าวถ้อยคา
ดังกล่าว ได้ทาคุณประโยชน์ไว้มากเพราะถ้อยคานี้แสดงให้เห็นภาพซึ่ งช่วยให้เราเข้าใจการอธิษฐาน
อย่างมากในเวลาถ่ายรู ป เราหันกล้องไปทางสิ่ งที่ตอ้ งการ และเล็งสิ่ งนั้นให้ชดั แล้วจึงเปิ ดปากกล้อง และ
เปิ ดไว้นานพอที่สิ่งนั้นจะประทับกับฟิ ล์มภายในได้ชดั เจน การอธิ ษฐานก็เช่นเดียวกัน ในชั้นแรกบุคคล
จะต้องหันวิญญาณจิตของเขามุ่งตรงไปยังพระเจ้า และยึดพระเจ้าไว้ให้แน่น ภายในใจของเขามี
ธรรมชาติที่รู้สึกไว พร้อมที่จะรับการประทับ ครั้นแล้วจึงเปิ ดประตูความคิดและจิตใจ และเปิ ดไว้จน
พระฉายาของพระเจ้าได้ประทับอยูบ่ นชีวติ ของเขาอย่างที่จะลบไม่ออก กรรมวิธีดงั กล่าว จะใช้ปากด้วย
หรื อไม่ก็ได้ แต่เมื่อเสร็ จแล้วชีวติ ของผูน้ ้ นั จะเหมือนกับชี วติ ของพระเจ้ายิง่ กว่าแต่ก่อน จิตวิญญาณของ
เขาก็เหมือนกับจิตวิญญาณของพระเจ้ามากขึ้น ความตั้งใจของเขาก็เหมือนกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
มากยิง่ ขึ้น ความคิดของเขาก็เหมือนกับความคิดของพระเจ้ามากขึ้น พระเจ้าจะทรงติดต่อกับเขาโดยการ
อธิษฐาน
ตัวอย่างอันดีของการอธิ ษฐานก็คือ เมื่อพระเยซูอยูใ่ นสวนเก็ธเซมาเน ด้วยความทุกข์ ก่อน
หน้าที่พวกทหารมาจับเอาพระองค์ไปตรึ ง ในเวลาอันยุง่ ยากเช่นนี้ พระองค์ทรงเสด็จไปห่างจากที่พกั
ของมิตรสหายเพื่ออยูก่ บั พระเจ้าตามลาพัง ถ้อยคาที่พระองค์อธิ ษฐานมีวา่ “โอ้พระบิดาของข้าพเจ้า ถ้า
เป็ นได้ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพเจ้าเถิดแต่อย่าให้เป็ นไปตามใจปรารถนาของข้าพเจ้า
แต่ให้
เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:39) พระองค์ทรงใช้ถอ้ ยคาเช่นนี้ อธิ ษฐานซ้ าอยูถ่ ึง 3 ครั้ง
พระองค์เปิ ดจิตวิญญาณออกรับพระเจ้า มุ่งตรงไปยังพระเจ้าเพื่อให้ความรัก พระมหากรุ ณาธิ คุณ และ
ความมุ่งหมายของพระเจ้า
จารึ กอยูใ่ นใจของพระองค์อย่างเต็มบริ บูรณ์พระองค์ตอ้ งการให้แน่ใจว่า
พระทัยของพระเจ้าเป็ นความตั้งใจของพระองค์ในเหตุร้ายเช่นนี้ และฤทธิ์ เดชของพระเจ้า จะได้เป็ น
ฤทธิ์ เดชของพระองค์ ในภาพวาดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ของ ฮอฟแมน แทบจะทาให้เห็นว่า เป็ นภาพที่กาลัง
เกิดขึ้นต่อหน้าท่าน พระเยซูคุกเข่า มือและแขนวางอยูบ่ นศิลา พระพักตร์ มองไปเบื้องบนเหมือนกับ
กล้องถ่ายรู ป ฮอฟแนได้วาดแสงสว่างเป็ นลาส่ องลงมาบนพระเยซู ดูประหนึ่งว่า เป็ นพระวิญญาณของ
พระเจ้าประทับบนพระองค์ นี่เป็ นการอธิษฐานของคริ สเตียน ที่สาคัญที่สุด
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หนังสื อเรื่ องศีรษะหิ นใหญ่ ประพันธ์โดย นาธาเนียล ฮอทอนมีลกั ษณะคล้ายกับเรื่ องการ
อธิ ษฐาน ท่านคงจะจารายละเอียดเรื่ องนี้ได้ ใจความของหนังสื อเรื่ องนี้มีวา่ มีหิน ที่ภูเขาใหญ่กอ้ นหนึ่ง
มีลกั ษณะเหมือนหน้าตาของคนที่สุภาพและเข้มแข็ง ตั้งตระหง่านอยูเ่ หนื อหุ บผาอันกว้างใหญ่และสงบ
เงียบ ตามนิยายเล่าว่า ในสมัยโบราณ มีการทานายไว้วา่ จะมีเด็กคนหนึ่งมาเกิดในตาบลที่ใกล้เคียงนี้
เมื่อเด็กนี้เติบโตขึ้นจะมีรูปร่ างหน้าตาเหมือนก้อนหิ นใหญ่น้ ี
พระเอกของเรื่ องในหนังสื อเล่มนี้ เป็ น
เด็กชายชื่อ เออร์ เนสต์ ได้เจริ ญวัยขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ โดยมองก้อนหิ นใหญ่น้ นั ทุก ๆ วัน เขาได้ฟังนิยาย
ดังกล่าวจากมารดา และในตอนเย็นเขาจะมองดูกอ้ นหิ นที่มีหน้าตาเหมือนคนนี้ วนั ละหลาย ๆ ชัว่ โมง
และคิดไปว่า เมื่อไรหนอ คนที่มีหน้าตาเหมือนกับก้อนหิ นนี้ จะมาปรากฏตัวสักที มีคนอยูส่ ามคน ได้
เกิดในหุ บผานี้ และได้มีชื่อเสี ยงขึ้นในโลกตามลาดับกัน เขาได้กลับมายังภูมิลาเนาเดิม และรับการยก
ย่องสรรเสริ ญว่าเป็ นผูท้ าให้นิยายนี้สาเร็ จเป็ นจริ งขึ้น คนแรกคือ นายเก็บทอง เป็ นคนร่ ารวยมา คน
ถัดไปคือแม่ทพั ฟ้ าร้องเลือด ส่ วนคนสุ ดท้ายนั้น คือ นายศิลาหน้าเลือด เป็ นนักการเมืองที่เรื องนาม แต่
เมื่อเออร์ เนสต์มองดูหน้าคนทั้งสามนี้ ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครหน้าเหมือนกับก้อนหิ นนี้สักคน ต่อมาเออร์
เนสต์ได้แก่ตวั ลง มีชื่อเสี ยงว่าเป็ นผูม้ ีใจกรุ ณา และมีสติปัญญามาก เขาได้เป็ นศิษยาภิบาลและนักเทศน์
โดยมิได้รับการสถาปนา มีคนมาจากที่ไกล ๆ มาปรึ กษาหารื อ ขอความเห็นจากเขา ต่อมามีจินตกวีผู ้
หนึ่ง ได้สังเกตเห็นว่าเออร์ เนสต์น้ นั เอง เป็ นผูม้ ีหน้าตาเหมือนกับลักษณะของหิ นก้อนใหญ่น้ นั ทั้งนี้เป็ น
เพราะเขาดาเนินชี วติ ใกล้ชิดกับก้อนหิ นนั้น และมองเห็นก้อนหิ นตลอดเวลา จนกระทัง่ ภาพของศีรษะ
หิ นใหญ่น้ นั ประทับอยูบ่ นตัวเขา นี้แหละคือความหมายของการอธิ ษฐาน
ถ้าเช่นนั้น เมื่อเราอธิ ษฐาน จะต้องทาประการใดบ้าง? ประการแรกต้องคิดถึงพระเจ้า หันหน้า
ไปหาพระองค์ ส่ งความคิดและจิตใจไปยังพระองค์ หันชี วติ ไปหาพระองค์ในเวลาเข้านอน ต้องระลึกถึง
พระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ที่มีต่อเราในวันนั้น เช่นมีแสงสว่าง ฝน อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ครอบครัว
มิตรสหาย ความจริ ง ความงามโอกาศที่ได้ทางานและความสนุกสนาน สิ่ งเหล่านี้มาจากพระเจ้าและสิ่ ง
เหล่านี้ทาให้เราสานึกถึงพระองค์มากขึ้น พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ เราในชีวติ ประจาวัน พระองค์อยู่
รอบตัวเราและในใจของเราทรงประทับอยูใ่ กล้ที่สุด และไกลที่สุด ภายหลังที่เราคิดถึงพระเจ้าแล้ว ก็
แสดงความคิดนั้นออกมาในคาพูดแล้วเราจงพิจารณาดูชีวิตของเรา ชีวติ ของเราเหมือนอะไร? ชีวิตของ
เราาเหมือนพระเจ้าหรื อไม่ ? จะต้องขอให้พระเจ้ายกความผิดบาปอะไรบ้าง? จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร
อีกบ้าง?
เมื่อเราอธิ ษฐานในเวลาเช้า เราก็หนั ไปหาพระเจ้าในทานองเดียวกัน วันใหม่ได้เตือนเราให้
ระลึกถึงพระเจ้า คือความสว่างของดวงอาทิตย์ นกร้องเพลง ความสว่างที่นาเอาประโยชน์และมิตรภาพ
มาสู่ เราเป็ นวันของพระเจ้า เราเห็นพระเจ้า เราระลึกถึงพระองค์ แล้วเราก็คิดถึงตัวเราในวันใหม่วา่
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พระองค์ตอ้ งการให้เราทาอะไร? และเป็ นประการใดในวันนั้น? ถ้าเราดาเนินชี วติ เหมือนกับพระเจ้าแล้ว
ชีวติ จะเป็ นอย่างไร?
ไม่วา่ เราจะอธิ ษฐานเมื่อใด จงยึดแบบดังต่อไปนี้ คือเปิ ดจิตวิญญาณให้พระเจ้าเข้าในเมืองชีวติ
ของเรา คิดถึงพระองค์ก่อนแล้วจึงคิดถึงตัวเอง การอธิ ษฐานแบบนี้ใช้ได้ท้ งั ในโบสถ์ เวลาเดินทาง ขับ
รถไปในทางเปลี่ยว ในเมือง ระหว่างการสอบไล่ในวิทยาลัย หรื อล้างถ้วยชาม ไม่วา่ จะเป็ นเวลาครึ่ ง
ชัว่ โมงหรื อชัว่ หนึ่งอึดใจ ถ้าทาตามแบบนี้ได้ชื่อว่าเป็ นการอธิ ษฐานที่แท้จริ ง
โดยปกติ เรามักเข้าเฝ้ าพระเจ้า เมื่เวลามีปัญหา หรื อความหนักใจเป็ นพิเศษ อาจเป็ นเวลาคิด
ปั ญหาศีลธรรม หรื อเวลาประสบกับความเสี ยใจ หรื อเคราะห์ร้าย พระเยซูก็เข้าเฝ้ าพระเจ้าตามแบบนี้
เมื่ออยูใ่ นสวนเก็ธเซมาเน แต่ที่สาคัญก็คือ เปิ ดจิตวิญญาณออกรับพระเจ้าเสี ยก่อน แล้วจึงเสนอความ
จาเป็ นต้องการให้พระองค์คือปั ญหาศีลธรรมความเสี ยใจ แล้วเราจะได้รับฤทธิ์ เดชให้เผชิญกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้
เมื่อเราเข้าเฝ้ าพระเจ้า ควรระลึกถึงคนอื่น ๆ ด้วย ความจริ งแล้วเราไม่ควรเข้าเฝ้ าพระเจ้า โดย
เป็ นห่วงตัวเองเท่านั้น พระเจ้าทรงนึกถึงบุคคลเหล่านี้ ดว้ ย เมื่อเราเป็ นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น เราก็จะ
คิดถึงเขาเสมอ ท่านสังเกตหรื อเปล่าว่า บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์จะไม่มีอยูเ่ ลย ในคาอธิ ษฐานที่พระเยซูสอน
คือไม่มีคาว่า “ข้าพเจ้า” “ของข้าพเจ้า” เลย มีแต่ “ข้าพเจ้าทั้งหลาย” “ของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ฉะนั้น เราจึง
ควรระลึกถึงบุคคลทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องในเวลาเข้าเฝ้ าพระเจ้า คือบิดามารดาญาติมิตร คนป่ วย คนขาด
อาหาร เราอาจขอหรื อไม่ขอให้พระเจ้าทรงทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่บุคคลเหล่านี้ เราไม่จาเป็ นต้องทา
เช่นนั้น เป็ นแต่ระลึกว่า พระเจ้าทรงเป็ นห่วงคนเหล่านั้นมากว่าเราเป็ นห่วง และขอให้พระเจ้าทรงปก
ปักรักษาเขา ถ้าเรามีปัญหาที่สนใจมากเช่น สันติภาพหรื อการพักผ่อนหย่อนใจที่ดี หรื อกีาาที่สุภาพใน
วิทยาลัย เราก็ควรนาเสนอพระเจ้าพิจารณาด้วย แล้วเราจึงนาปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ไปขบคิดโดยรู ้วา่ พระ
เจ้าก็ทรงขบปั ญหาเหล่านี้ดว้ ยเหมือนกัน
เมื่อได้ทาและคิดเช่นนี้ แล้ว เราก็นอนใจได้ เหมือนกับนักว่ายน้ า เพราะรู ้ดีวา่ น้ าจะพยุงตัวเขาไว้
เสมอ ถ้าเขาไม่กระวนกระวายจนเกินไป เราได้มาอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าแล้ว เรามองเห็นชีวิตเรา
และชีวติ ที่อยูร่ อบตัวเราโดยชัดเจนยิง่ ขึ้น เรารู ้ดีวา่ พระหัตถ์อนั ถาวรของพระเจ้า จะพยุงเราไว้เสมอ ทุก
สิ่ งจะเรี ยบร้อยเกี่ยวกับตัวเองและคนรักและปั ญหาที่เราสนใจ นี่มิได้หมายความว่า เป็ นการประกันว่า
จะไม่เกิดเหตุร้าย แต่เป็ นความมัน่ ใจว่า ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น เคราะห์ร้ายจะไม่ทาให้จิตใจเราเป็ นทุกข์
เลย นี้มิได้หมายความว่า เป็ นการหลีกการวินิจฉัยยาก ๆ ไปอย่างสบายใจ แต่เป็ นความมัน่ ใจว่า เราจะ
เผชิญกับปั ญหาเหล่านี้อย่างเต็มที่ดว้ ยฤทธานุภาพของพระเจ้าต่างหาก แล้วเราก็จะพักผ่อนหรื อทางาน
ต่อไปด้วยความมัน่ ใจ และสุ ขมุ คัมภีรภาพ เพราะสันติสุขของเราอยูใ่ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
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พระเจ้ าทรงฟังการอธิษฐานหรือเปล่า?
ถ้าบุคคลที่มีนิสัยเป็ นคนชอบถามสักหน่อย ก็จะถามว่า พระเจ้าจะทรงฟังคนเป็ นจานวน
มากมายอธิ ษฐาน เป็ นภาษาต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันได้หรื อ? เราได้ทราบมาแล้วว่า การอธิ ษฐานมิได้ใช้
ปากเป็ นใหญ่แต่เป็ นการหันจิตใจไปสู่ พระเจ้า เราจึงตั้งปั ญหาเสี ยใหม่วา่ พระเจ้ารู ้หรื อเปล่าว่า เรากาลัง
หันไปหาพระองค์ พระองค์รู้ถึงการอธิ ษฐานของเราหรื อเปล่า?
ไม่วา่ เราจะตั้งปั ญหาวิธีใด ก็เป็ นการยากที่จะตอบ แต่เราอาจเปรี ยบเทียบกับวิทยุกระจายเสี ยง
บางทีจะเข้าใจดีข้ ึน ถ้าสถานี วทิ ยุแห่งเดียว สามารถส่ งข่าวไปยังเครื่ องรับนักเป็ นจานวนพัน ๆ เครื่ องได้
ในทานองเดียว สถานีท้ งั หลายพันแห่งก็จะส่ งไปยังเครื่ องรับอันเดียวได้ในเวลาเดียวกัน บทความเขียน
โดย เอเธล โรมิค ฟุลเลอร์ เรี ยกว่า “สาระสาคัญของการอธิษฐาน” แสดงว่าปั ญหาเช่นนี้เป็ นไปได้ คือ
“ถ้าเครื่ องรับวิทยุเล็ก ๆ สามารถเลือกฟังเพลงไพเราะที่ลอยมาเหนือภูเขาและทะเลได้, ถ้าเสี ยง
ไวโอลินอันไพเราะลอยข้ามภูเขาหรื อผ่านเมืองที่อึกทึกมา เครื่ องวิทยุยงั เลือกรับเอาได้อย่างชัดเจนแล้ว
ไซร์ การที่วา่ พระเจ้าจะไม่ได้ยนิ คาอธิ ษฐานของหัวใจนั้นก็ไม่น่าจะเป็ นไปได้เลย”
ในประการสุ ดท้ายเราจะต้องมีความเชื่อในพระเจ้า เหมือนเรื่ องอื่น ๆ ถ้าเราเชื่ อว่าพระเจ้าเป็ น
พระบิดา สิ่ งสาคัญอื่น ๆ ก็จะเกิดตามมาเพราะพระเจ้าทรงต้องการให้บุตรหันไปหาพระองค์ ทรงดี
พระทัยถ้าเราทาเช่นนั้น และทรงเสี ยพระทัยถ้าเราไม่ทา ทรงพอพระทัยที่บุตรอธิ ษฐานและทรงมีวธิ ี ที่
จะฟังคาอธิ ษฐานหลายพันภาษาได้ และฟังได้ดีในเวลาพร้อมกัน พระองค์ทรงรู ้เมื่อจิตวิญญาณหันไป
หาพระองค์ และเข้าร่ วมสามัคคีธรรมกับพระองค์
พระเจ้าทรงฟังคาอธิ ษฐานของพระเยซูในสวนเก็ธเซมาเนหรื อ? พระเจ้าทรงรู ้วา่ พระเยซูหนั
หน้าและจิตวิญญาณหาพระองค์หรื อเปล่า? ถ้าพระองค์ไม่ฟังคาอธิ ษฐาน พระองค์ก็ไม่ใช่พระบิดา และ
เราเป็ นคนว้าเหว่ในพิภพที่มีอานาจมากนี้
พระเจ้ าตอบคาอธิษฐานหรือเปล่า?
ถ้าเราไม่คิดว่าคาอธิ ษฐานเป็ นการขอเท่านั้น ปั ญหาก็จะแสดงถึงอีก แง่หนึ่ง อันแตกต่างออกไป
พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของพระเยซูในสวนหรื อเปล่า? “พระบิดาของข้าพเจ้า ถ้าเป็ นได้
ขอให้จอกนี้เลื่อนไปจากข้าพเจ้าเถิด” พระเจ้าไม่ทรงตอบ พระเยซูตอ้ งดื่มจอกนั้นอย่างขมขื่น เกี่ยวกับ
ตอนสอง “แต่อย่าให้เป็ นไปตามใจปรารถนาของข้าพเจ้า แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์” พระ
เจ้าทรงตอบตอนนี้ พระเยซูจึงมีกาลังที่จะทนได้ ตามพระทัยพระเจ้า
ศีรษะหิ นใหญ่ตอบคาอธิ ษฐานของออร์ เนสต์หรื อเปล่า? ตอบแน่นอน โดยทาให้เออร์ เนสต์
เหมือนศีรษะหิ นใหญ่น้ นั
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ศาสนาจารย์ผหู ้ นึ่งอธิ บายเรื่ องการอธิ ษฐานและชักตัวอย่าง คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับ
บิดามี 3 ขั้นคือ เมื่อบุตรยังเล็ก ๆ อยูก่ ็มาขอสิ่ งนั้นสิ่ งนี้จากบิดา บิดามิได้อนุ ญาตให้ทุกอย่าง แต่ตอ้ นรับ
บุตรจึงทาให้มีความสนิทสนมกันยิง่ ขึ้น ครั้นเด็กนั้นเป็ นหนุ่มก็ขอสิ่ งที่แตกต่างออกไป เช่นขอเงิน ขอ
ความเห็นในการขบปั ญหาต่าง ๆ ก็ได้รับคาชี้แจงจากบิดา ครั้งต่อมาเมื่อบุตรเป็ นผูใ้ หญ่ ดาเนิ นอาชีพ
คล้ายบิดา และค่อยมีนิสัยเหมือนบิดามากขึ้น วันหนึ่งจึงมานัง่ ใกล้ ๆ บิดา แต่มิได้ขออะไรแต่มานัง่
สนทนากันถึงเรื่ องต่าง ๆ บางทีก็นงั่ นิ่ง ๆ เพราะบุตรต้องการอยูใ่ กล้ชิดกับบิดา และก็สมความปรารถนา
ของเขาแล้ว
คาตอบอันสู งสุ ดในการอธิ ษฐานที่เราหวังจะได้ก็คือ พระวิญญาณพระเจ้าสถิตในเรา ถ้าเรา
อธิษฐานมาก ๆ และเปิ ดจิตวิญญาณให้พระองค์ เราก็จะเหมือนกับพระองค์มากขึ้น เราจะได้เข้าสนิทกับ
พระองค์ยงิ่ ๆ ขึ้น แล้วชีวติ ของเราก็จะมีระเบียบ และจะมีจุดมุ่งหมาย ความสงสัยและความกระวน
กระวายก็จะหมดไป แล้วเราจะดาเนินชี วติ เหมือนกับเรามองเห็นพระเจ้า และก็เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ
เราต้องการอะไรมากกว่านี้ เล่า? นี้แหละคือชีวติ คริ สเตียนอย่างเต็มล้นเต็มเปี่ ยมที่สุด นี่แหละคือ
คาตอบของชีวติ ละ
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