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ค าน าผู้จัดพมิพ์ 
พระเจำ้มีจริงไหม?....พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีเช่ือถือไดห้รือ?..... 
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจำ้จริงหรือ? ท ำไมเรำจึงมีควำมทุกขย์ำกล ำบำก? 
คนจ ำนวนมำกท่ีมิไดเ้ป็นคริสตชนมกัจะสงสัย และถำมค ำถำมเหล่ำน้ี ปรำกฏวำ่หลำยคร้ังผูท่ี้

เช่ือถือในพระเจำ้ตอ้งจนมุม ไม่สำมำรถตอบค ำถำมได ้ ทั้งน้ีก็มิไดห้มำยควำมวำ่ “ควำมเช่ือของคริสต
ชนจะไม่เป็นควำมจริง” แต่เพรำะคริสตชนยงัขำดควำมเขำ้ใจ ดงันั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีเขำ
จะตอ้งเรียนรู้ เพื่อจะตอบปัญหำดงักล่ำวได ้

หนงัสือ “จุดยนืคริสตชน” (Know Why You   Believe) เขียนโดย พอล ลิตเต้ิล ไดจ้ดัพิมพข้ึ์น
ดว้ยจุดประสงคเ์พื่อจะเสริมสร้ำงควำมเช่ือของคริสตชนใหมี้ควำมแขง็แกร่งประดุจหินผำ จะมิ
หวัน่ไหวเม่ือตอ้งเผชิญกบัควำมเห็นท่ีผดิ ๆ 

จุดประสงคป์ระกำรต่อมำก็คือ เพื่อจะพิสูจน์ให้ผูท่ี้มิไดเ้ช่ือพระเจำ้ไดป้ระจกัษแ์จง้วำ่ ควำมเช่ือ
ของคริตชนนั้น ไม่ไดเ้ป็นไปโง่งมงำย แต่มีพยำนหลกัฐำนอยำ่งพร้อมมูล ทั้งทำงดำ้นประวติัศำสตร์ 
โบรำณคดี จริยธรรม และยิง่ไปกวำ่นั้น ยงัสอดคลอ้งตอ้งกนักบัหลกัของวทิยำศำสตร์อีกดว้ย 

เรำผูจ้ดัพิมพมี์ควำมหวงัใจเป็นอยำ่งยิง่วำ่ ท่ำนผูอ่้ำนท่ีมิไดเ้ป็นคริสตชนจะไดรั้บควำมสวำ่ง
จำกดวงวญิญำณแห่งควำมจริง และท่ำนท่ีเช่ือถือพระเจำ้อยูแ่ลว้ จะไดรั้บกำรหนุนใจ และก่อใหเ้กิดพระ
พรอยำ่งเหลือคณำนบัได ้

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน 
กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
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ถ้อยแถลง 
ในยคุท่ีควำมเช่ือถือของคริสตชนก ำลงัถูกโจมตีอยำ่งหนกัหน่วงจำกรอบดำ้นนั้น หนงัสือ

ประเภทน้ีจะมีคุณประโยชน์อยำ่งมหำศำล ในขณะท่ีคริตสตชนก ำลงัตอ้งกำรรับกำรหนุนใจ  และ
ตอ้งกำรเนน้ควำมเช่ือใหป้ระจกัษอ์ยำ่งมีเหตุมีผล และมีหลกัฐำนท่ีเช่ือถือได ้หนงัสือ “จุดยนืคริสตชน” 
(Know Why You Believe) ของพอลลิตเต้ิลเล่มน้ีจะช่วยไดอ้ยำ่งมำกทีเดียว 

ผูท่ี้อ่ำนหนงัสือ “จุดยนืคริสตชน” จะสำมำรถตอบขอ้สงสัยในเร่ืองควำมเช่ือถือไดอ้ยำ่งมี
เหตุผลและผล (ดู 1 เปโตร 3:15) ซ่ึงเก่ียวกบัควำมหวงัใจท่ีมีอยูใ่นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 

บรรดำเหล่ำคริสตชนหลำยท่ำน เม่ืออ่ำนแลว้จะร้องเป็นเสียงเดียวกนัวำ่ “โอ...ใช่แลว้ น่ีแหละ
คือส่ิงท่ีขำ้พเจำ้สงสัยวำ่ จะอธิบำยไดอ้ยำ่งไร?” 

เพียงแต่มองหวัขอ้ต่ำง ๆ ในสำรบญั ก็จะท ำใหท้รำบทนัทีวำ่ หนงัสือเล่มน้ีมีคุณค่ำแก่กำรศึกษำ
เพียงไรแมว้ำ่บำงบทเห็นช่ือแลว้ ดูเหมือนวำ่จะเป็นวชิำกำรและยำกแก่ควำมเขำ้ใจ แต่พอล ลิตเต้ิลก็
เขียนแบบง่ำย ๆ และน่ำอ่ำนยิง่นกั 

เก่ียวกบัหลกัฐำนอำ้งอิงต่ำง ๆ นั้น ผูเ้ขียนไดพ้ยำยำมอยำ่งยิง่ยวดในอนัท่ีจะหำหลกัฐำน
สนบัสนุนจำกทุกดำ้น เพื่อใหต้รงต่อควำมเป็นจริง ทั้งทำงพระวจนะของพระเจำ้ วทิยำศำสตร์ ปรัชญำ 
จิตวทิยำและโบรำณคดี 

สคริพเจอร์ เพรสส์ 
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บทที ่1 คริสตศาสนามเีหตุผลหรือไม่? 

“ควำมเช่ือคืออะไร?” ครูรววีำรศึกษำถำมนกัเรียนในชั้นของตน 
เด็กชำยคนหน่ึงลุกข้ึนตอบในทนัทีวำ่ “ควำมเช่ือ คือ กำรเช่ือในส่ิงท่ีเรำรู้วำ่ไม่เป็นควำมจริง

ครับ!” 
ไม่เป็นท่ีแปลกประหลำดอะไร ถำ้หำกผูท่ี้ไม่ใช่คริสตชนจะมีควำมคิดเห็นในท ำนองน้ี แต่ถำ้ 

คริสตชนจะมีควำมคิดแบบน้ีบำ้ง ก็นบัวำ่เป็นเร่ืองท่ีน่ำเศร้ำใจอยำ่งยิง่ 
ขำ้พเจำ้ไดมี้โอกำสประกำศพระกิตติคุณในท่ีประชุมซ่ึงจดัข้ึนเพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและ

ถกปัญหำต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์หลำยคร้ัง หลงัจำกท่ีสอนพระวจนะของพระเจำ้เสร็จแลว้ 
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมกัจะตั้งปัญหำถำมขำ้พเจำ้เสมอ จำกกำรฟังขอ้คิดเห็นของคนเหล่ำนั้นแลว้ ท ำให้
ขำ้พเจำ้รู้สึกพอใจและตกใจระคนกนั ท่ีไดย้นิผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้พำกนักล่ำววำ่ เขำไดรั้บประโยชน์อยำ่ง
มำกมำยจำกกำรประชุมน้ี น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีไดย้นิเร่ืองรำวท่ีไดส้ำระ และขำ้พเจำ้ก็รู้สึกยนิดีอยำ่งยิง่ท่ีได้
ยนิผูท่ี้เป็นคริสตชนกล่ำวในท ำนองเดียวกนัน้ีดว้ย แต่ส่วนลึกลงไปในจิตใจของขำ้พเจำ้แลว้ ขำ้พเจำ้
รู้สึกตกใจมำกทีเดียว จำกค ำกล่ำวนั้นแสดงใหเ้ห็นวำ่ พวกเขำเพิ่งทรำบวำ่ พระกิตติคุณของพระเจำ้นั้น 
เป็นเร่ืองรำวท่ีมีเหตุและผลซ่ึงสำมำรถท่ีขจดัขอ้โตแ้ยง้ของบุคคลต่ำง ๆ ได ้โดยเปิดเผย 

และเพิ่งรู้อีกวำ่ กำรท่ีพวกเขำมำเป็นคริสตชนนั้นมิไดห้มำยควำมวำ่ เขำจะตอ้งละทิ้งควำมมีเหตุ
และผลเสียส้ิน ดงัท่ีเคยเขำ้ใจแต่ก่อนมำ 

ทุกวนัน้ีเรำก ำลงัอยูใ่นยคุของกำรศึกษำคน้ควำ้และยคุแห่งกำรหลอกลวง ดงันั้น กำรท่ีเรำจะรู้
แต่เพียงเร่ืองรำวหรือเป้ำหมำยของควำมเช่ือเท่ำนั้น ไม่เป็นกำรเพียงพอ เรำจ ำเป็นจะตอ้งรู้ต่อไปถึง
มูลเหตุท่ีวำ่ “เหตุใดเราจึงเช่ือ” เช่นนั้น! กำรท่ีเรำมีควำมเช่ือในส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น มิใช่เป็นแรงบนัดำลให้
ส่ิงนั้นเป็นควำมจริงข้ึนมำได ้ เพรำะส่ิงท่ีเป็นควำมจริงยอ่มจะเป็นควำมจริงในตวัของตวัเองโดยเฉพำะ 
ซ่ึงไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัควำมเช่ือของผูห้น่ึงผูใ้ด จะป้ันแต่งข้ึนมำเองหำไดไ้ม่ 

ควำมจริงในเร่ืองของคริสตศำสนำก็อยูใ่นท ำนองน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั 
ในปัจจุบนัน้ีมีควำมคิดเห็นท่ีแตกแยกกนัเป็นสองฝ่ำย เก่ียวกบัเร่ืองของ “คริสตศาสนามีเหตุผล

หรือไม่?” ซ่ึงก็ปรำกฏออกมำวำ่ไม่มีควำมคิดเห็นของฝ่ำยใดถูกตอ้งเลย ฝ่ำยแรก เช่ือวำ่ กำรท่ีจะเขำ้ใจ
คริสตศำสนำใหถ่้องแทน้ั้น จ  ำเป็นตอ้งปฏิเสธสติปัญหำและควำมรู้ฝ่ำยโลกอยำ่งส้ินเชิง ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพรำะวำ่ เขำไม่เขำ้ใจพระวจนะของพระเจำ้อยำ่งแจ่มแจง้นัน่เอง ตวัอยำ่งเช่น ในพระธรรมโคโลสีบทท่ี 
2:8 ซ่ึงกล่ำววำ่ “จงระวงัใหดี้ อยำ่งใหผู้ใ้ดท ำใหท้่ำนตกเป็นเหยือ่ดว้ยหลกัปรัชญำและดว้ยค ำล่อลวงอนั
เหลวไหล ตำมต ำนำนของมนุษย ์ตำมภูตผปีีศำจของจกัรวำล มิใช่ตำมอยำ่งพระคริสต”์ 
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บำงคนไดย้ดึเอำพระคมัภีร์ขอ้น้ีเป็นหลกัเพื่ออธิบำยวำ่ คริสตศำสนำเป็นศำสนำท่ีไม่มีเหตุผล 
เป็นเร่ืองงมงำยไร้สำระ ท่ีเขำพดูเช่นน้ีก็เพรำะวำ่ เขำยงัไม่รู้ซ้ึงถึงแก่นแทข้องพระกิตติคุณท่ีพระเจำ้
ประทำนให ้ เจ. ดบั บลิว. มอนตโ์กเมอร์ร่ี ไดเ้ขียนบทควำมเร่ือง “เดอะ เพลส ออฟ รีซนั” (THE 
PLACE OF REASON) ซ่ึงตีพิมพใ์นวำรสำร “อีส” (HIS) ตอนหน่ึงมีใจควำมวำ่ ควำมเช่ือในศำสนำ
มิใช่เป็นส่ิงท่ีจะอธิบำยกนัไดด้ว้ยเหตุผล เหตุผลเป็นเพียงส่วนประกอบอยำ่งหน่ึงของควำมเช่ือเท่ำนั้น 
ซ่ึงหำไดมี้ควำมส ำคญัถึงขนำดจะใชแ้ทนควำมเช่ือไม่ 

“ควำมเช่ือนั้นเป็นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิหรือจะกล่ำวอีกนยัหน่ึงก็ไดว้ำ่ เหตุผล
เป็นค ำอธิบำยหรือเป็นหนทำงท่ีจะน ำมนุษยใ์หเ้ขำ้ใจถึงควำมจริงใจในพระวจนะของพระเจำ้ไดอ้ยำ่ง
ชดัเจนแจง้ยิง่ข้ึน เพื่อจะไดเ้ช่ือฟังพระวจนะของพระองคอ์นัเป็นส่ือกลำงของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” 

ปัจจุบนัน้ีไดมี้ลทัธิศำสนำต่ำง ๆ กระตุน้เร่งเร้ำและทำ้ทำยใหค้ริสตชนส ำแดงควำมเช่ือของเขำ
ใหป้ระจกัษว์ำ่เป็นควำมจริงหรือไม่ โลกของเรำในทุกวนัน้ีดูเหมือนวำ่เล็กลงทุกขณะ เพรำะกำร
คมนำคมสมยัใหม่กำ้วหนำ้ไปอยำ่งรวดเร็ว กำรติดต่อระหวำ่งประเทศสะดวกง่ำยดำยยิง่ข้ึน 

บรรดำผูน้บัถือศำสนำต่ำง ๆ เช่น มุสลิม ฮินดู ขงจ้ือและ ฯลฯ เร่งเร้ำใหค้ริสตชนประกำศควำม
เช่ือของตนมำกข้ึน ผูท่ี้นบัถือศำสนำเช่นน้ี ต่ำงก็อำ้งประสบกำรณ์ในศำสนำของพวกเขำวำ่ มีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนักบัของเรำ และในขณะเดียวกนั วงกำรคริสตชนบำงแห่งก็ปรำกฏวำ่ มีค ำสอนแบบผดิ ๆ 
เกิดข้ึน ในท ำนองท่ีวำ่ “พระเจ้าทรงตายไปจากมนุษย์เสียแล้ว” เรำตอ้งยอมรับวำ่ ในยุควทิยำศำสตร์อนั
กำ้วหนำ้น้ี มนุษยต่์ำงหนัมำสนใจต่อกำรเรียกร้องหำจริยธรรมของมนุษยชำติมำกกวำ่ท่ีจะสนใจต่อ
ควำมจริงของพระเจำ้ 

มอนตโ์กเมอร์ร่ีไดก้ล่ำวอีกวำ่ “แอนโทน่ี ฟลิวซ่ึงเป็นนกัปรัชญำวเิครำะห์ไดด้ดัแปลงนิทำน
ของจอห์น วสิดอม โดยสร้ำงเป็นค ำอุปมำข้ึน ช้ีให้เห็นวำ่ หลกัค ำสอนของศำสนำท่ีไม่อำจพิสูจน์ให้
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ตำไดน้ั้น ไม่มีควำมหมำยส ำหรับผูท่ี้ไม่เป็นคริสตชนเลย เน้ือเร่ืองของค ำอุปมำนั้นวำ่
ดงัน้ี....” 

“คร้ังหน่ึงนำนมำแลว้ มีนกัส ำรวจสองคนไดพ้บพื้นท่ีในป่ำทึบแห่งหน่ึง พื้นท่ีแห่งน้ีไดถู้ก
ปรำบไวอ้ยำ่งโล่งเตียนแลว้ และมีหญำ้และดอกไมน้ำนำพนัธ์ุข้ึนเตม็ไปหมด นกัส ำรวจคนหน่ึงเอ่ยวำ่ 
“สวนดอกไมแ้ปลงน้ีจะตอ้งมีผูดู้แลรักษำอยำ่งแน่นอน” 

                                                        
 
 
 
 เจ ดบับลิว มอนตโ์กเมอร์ร่ี; บทควำมเร่ือง (THE PLACE OF REASON) ในวำรสำร HIT ประจ ำเดือนมีนำคม 1966 หนำ้ 16 
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แต่นกัส ำรวจคนท่ีสองกล่ำววำ่ “ไม่มีคนเฝ้ำสวนท่ีไหนมำดูแลหรอกน่ำ” 
เพื่อจะเป็นกำรพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจงั นกัส ำรวจทั้งสองจึงกำงเต็นทท่ี์พกัข้ึนในบริเวณนั้น 

เพื่อสังเกตกำรณ์ แต่เม่ือเวลำผำ่นไปก็ไม่ปรำกฏวำ่ มีผูใ้ดดูแลสวนแห่งน้ีเลย นกัส ำรวจคนแรกซ่ึงคิดวำ่ 
น่ำจะมีผูดู้แลรักษำสวนไดอ้อกควำมเห็นวำ่ บำงทีผูท่ี้ดูแลดอกไมเ้หล่ำน้ีอำจจะล่องหนได ้ หรืออำจจะมี
กำยทิพย ์ท ำใหเ้รำไม่อำจจะมองเห็นดว้ยตำเปล่ำ แต่เพื่อนของเขำก็ยงัคงยนืกรำนวำ่ไม่มีอยูน่ัน่เอง 

ดงันั้น ทั้งสองคนจึงด ำเนินกำรพิสูจน์ในขั้นต่อไปโดยขึงร้ัวลวดหนำมลอ้มรอบบริเวณนั้น แลว้
ปล่อยกระแสไฟฟ้ำไปตำมเส้นลวดเหล่ำนั้น ดว้ยหวงัวำ่ ถำ้หำกมีผูดู้แลรักษำสวนดอกไมน้ี้จริง และมี
ตวัตนจริง ๆ แมว้ำ่จะหำยตวัหรือก ำบงัสำยตำได ้แต่ถำ้เดินไม่ระมดัระวงัแลว้ อำจจะถูกกระแสไฟฟ้ำดูด
เอำได ้ นอกจำกนั้นเขำยงัช่วยกนัอยูย่ำมเดินตรวจตรำอยำ่งเขม้แขง็ พร้อมกบัใชสุ้นขัอยำ่งท่ีทำงรำชกำร
ใชใ้นกำรจบัผูร้้ำย เขำ้มำช่วยอีกแรงหน่ึงดว้ย 

แต่ไม่ปรำกฏมีวีแ่ววใด ๆ เลยวำ่ มีบุคคลอ่ืนใดบุกรุกเขำ้มำจนกระแสไฟฟ้ำท่ีลวดหนำมดูดเอำ 
สุนขัท่ีเช่ียวชำญในกำรดมกล่ินนั้นเล่ำ ก็มิไดส่้อท่ำทีเลยวำ่ มีบุคคลท่ีสำมแอบกล ้ำกรำยเขำ้มำ แม้
กระนั้น นกัส ำรวจคนแรกซ่ึงมีควำมเช่ือมัน่ในควำมคิดของตนก็ยงัไม่ยอมแพ ้ เขำกล่ำวอำ้งวำ่ “แมว้ำ่
ตำมกำรพิสูจน์ของเรำจะมิปรำกฏวำ่เห็นผูใ้ดก็ตำม ผมมีควำมเช่ือวำ่ จะตอ้งมีผูเ้ฝ้ำสวนดอกไมน้ี้อยำ่ง
แน่นอน เขำจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีกำยทิพยซ่ึ์งเรำมองไม่เห็น และไม่มีควำมรู้สึกต่อกระแสไฟดูด และเขำมำ
ดูแลรักษำสวนดอกไมท่ี้เขำรักอยำ่งเงียบ ๆ เสมอ” 

แต่เพื่อนท่ีไม่เช่ือกลบักล่ำวตดับทอยำ่งทอ้ใจวำ่ “น่ีก็แสดงวำ่ ขอ้กล่ำวอำ้งของคุณในตอนแรก 
ๆ นั้น เป็นอนัลม้เลิกไปใช่ไหม? เม่ือควำมเช่ือของคุณเป็นเพียงแต่ส่ิงท่ีคำดคะเนเอำเท่ำนั้น ผูท่ี้เฝ้ำสวน
ท่ีไม่เห็นดว้ยตำอยูน่อกเหนือประสำทสัมผสัทั้งหำ้ และเกินกวำ่ท่ีวทิยำศำสตร์จะทดสอบไดน้ั้น ก็ไม่
แตกต่ำงไปจำกภำพท่ีเกิดจำกจินตนำกำร ซ่ึงมิไดเ้ป็นควำมจริงเลย” 

 “ค ำอุปมำน้ีเป็นขอ้ยุติท่ีสบประมำทหลกัควำมจริงในคริสตศำสนำทั้งหมด ควำมจริงใน
คริสตศำสนำนั้นตอ้งอำศยัควำมเช่ือเป็นหลกัส ำคญั” คริสตศำสนำมิไดส้อนแต่เพียงวำ่ สวนคือโลกน้ี
และมีผูดู้แลรักษำเอำใจใส่เท่ำนั้นแต่ยงัสอนต่อไปอีกวำ่ พระองคผ์ูน้ั้นยงัเขำ้มำในสวนอีกดว้ย โดยเสด็จ

                                                        
 
 
 
 แอนโทน่ีฟลิว; “ศำสนศำสตร์และควำมลม้เหลว” ควำมเรียงใหม่ทำงปรัชญำศำสนำ (ลอนดอน:ส ำนกัพิมพ ์S.G.M 1955 
 มอนตโ์กเมอร์ร่ี “กำรดลใจท่ีปรำศจำกขอ้ผิดพลำด”: กำ้วใหม่, นิตยสำรอีแวนเจลิคอล ธีออโลจีคอล.... หนำ้ 4575 
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มำเป็นมนุษยส์ภำพเน้ือหนงั พระองคน์ั้นคือ พระเยซูคริสต์ (ดูพระธรรมยอห์น 20:14-15) กำรเสด็จเขำ้
มำยงัโลกน้ีสำมำรถพิสูจน์ไดด้ว้ยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์

มีหลำยคนเช่ือวำ่ กำรตั้งปัญหำถำม-ตอบ และถกเถียงกนัเก่ียวกบัเร่ืองของพระเจำ้ จะเป็น
หนทำงน ำใหค้นกลบัใจใหม่เขำ้สู่แผน่ดินของพระองค ์ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ มกัจะเป็น
หนทำงน ำไปสู่ควำมลม้เหลวเสียมำกกวำ่ เพรำะไม่ผดิอะไรกบักำรคิดจะเจำะก ำแพงดว้ยปืนฉีดน ้ำ
ของเด็กเล่น 

กำรท ำควำมเขำ้ใจในพระกิตติคุณนั้น มิไดจ้  ำกดัอยูท่ี่ควำมรู้ของเรำแต่เพียงอยำ่งเดียว หำกแต่
จ ำเป็นท่ีตอ้งใชจิ้ตวนิิจฉยัดว้ยหลกัของธรรมจริยำจิตใจและจิตวญิญำณเป็นส่วนใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้ำก
พระธรรมขอ้ท่ีกล่ำววำ่ “แต่มนุษยธ์รรมดำจะรับส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นของพระวิญญำณแห่งพระเจำ้ไม่ได ้
เพรำะเขำเห็นวำ่เป็นส่ิงโง่เขลำ และเขำไม่สำมำรถเขำ้ใจได ้ เพรำะวำ่จะเขำ้ใจในส่ิงเหล่ำนั้นไดก้็ตอ้ง
สังเกตดว้ยวญิญำณ” (1 โครินธ์ 2:14) 

ถำ้พระวญิญำณบริสุทธ์ิมิไดท้รงท ำงำนในจิตใจของเรำ เรำยอ่มจะไม่มีควำมเช่ือ อุปกรณ์อยำ่ง
หน่ึงท่ีพระเจำ้ทรงใชเ้พื่อให้คนหน่ึงคนใดบรรลุถึงควำมสวำ่งแห่งพระกิตติคุณไดก้็คือ ค ำอธิบำยท่ีมี
เหตุผลและพระกรุณำธิคุณของพระเจำ้ท่ีมีต่อมนุษย ์

นอกเหนือไปจำกขอ้วนิิจฉยัดงัท่ีกล่ำวมำแลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัไดย้นืยนัถึงควำมมี
เหตุผลของพระกิตติคุณอีกดว้ย พระวจนะของพระเจำ้ไดก้ ำชบัไวอ้ยำ่งชดัแจง้ใหค้ริสตชน ใชค้วำมเช่ือ
โดยอำศยัสติปัญญำของตนเอง 

“จงเตรียมใจไวใ้หพ้ร้อม เพื่อท่ำนจะสำมำรถตอบแก่ทุกคนท่ีถำมท่ำนวำ่ ท่ำนมีควำมหวงัใจ
เช่นน้ีดว้ยประกำรใด แต่วำ่จะตอบดว้ยใจสุภำพและดว้ยใจย  ำเกรง” (1 เปโตร 3:15) ถำ้หำกวำ่เรำไม่มี
เหตุผลสนบัสนุนควำมเช่ือของเรำ และปล่อยใหต้นตกเป็นฝ่ำยยอมแพใ้นกำรสนทนำอยูเ่ร่ือย ๆ โดยไม่
หำทำงแกไ้ขแลว้ก็เท่ำกบัวำ่เรำไม่ยอมเช่ือฟังพระเจำ้นัน่เอง กำรเพิกเฉยของเรำนั้นจะเป็นกำรช่วย
ส่งเสริมใหผู้ท่ี้ไม่เช่ือมีจิตใจแขง็กระดำ้งไม่เช่ือมำกยิง่ข้ึน 

กำรท่ีพระเจำ้ทรงมีพระบญัชำแก่เรำเช่นน้ี ก็ดว้ยเหตุผลหลำยประกำร และประกำรท่ีส ำคญั
ท่ีสุดก็คือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเช่ือของเรำใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งต่อชีวิตคริสตชน
ของเรำ ถำ้เรำรู้แต่เพียงผวิเผินวำ่ พระคริสตท์รงพระชนมอ์ยู ่ หรือรู้จำกเน้ือเพลงท่ีเรำร้องนมสักำรวำ่ 
“ขำ้รู้ไดอ้ยำ่งไร ขำ้รู้เพรำะอยูใ่นใจ” เรำก็จะประสบกบัควำมยุง่ยำกล ำบำกใจมำกก็ไดเ้รำอำจจะรู้สึกวำ่ 
พระเจำ้มิไดท้รงสถิตอยูก่บัเรำ เม่ือเรำไม่สำมำรถท่ีจะตอบปัญหำผูท่ี้สงสัยได ้และเม่ือผูท่ี้มิไดเ้ป็นคริสต
ชนอำ้งวำ่ ประสบกำรณ์จำกกำรเคำรพบูชำเทพเจำ้ของเขำนั้น ก็มิไดแ้ตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ของ
เรำเลย 
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แลว้เรำจะตอบเขำวำ่อยำ่งไร? 
ในฐำนะท่ีเรำเป็นเพียงปุถุชนธรรมดำ อำจจะเกิดขอ้สงสัยข้ึนได ้ เรำควรจะหำทำงแกไ้ขปัญหำ

นั้นเสีย เพรำะถำ้ขืนปล่อยไว ้มนัก็จะหวนกลบัมำหำเรำอีกจนได ้กำรท่ีคนหน่ึงคนใดมีปัญหำขอ้ขอ้งใจ 
และไม่สำมำรถท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจในปัญหำนั้นได ้ เขำก็ยอ่มจะไม่สำมำรถด ำเนินควำมปรำรถนำให้
ลุล่วงไปได ้เช่น กำรเป็นพยำนซ่ึงในท่ีสุดก็ท ำใหบ้งัเกิดควำมนอ้ยใจและทอ้แทใ้จ 

เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดกล่ำวหำเรำวำ่ นบัถือศำสนำคริสตเ์พรำะพอ่แม่ของเรำเป็นคริสตชน หรือไดรั้บ
กำเล้ียงดูมำตำมแบบฉบบัของคริสตชน เรำจะตอ้งสำมำรถส ำแดงใหบุ้คคลผูน้ั้นหรือคนทัว่ไปวำ่ กำรรู้
ท่ีเรำเช่ือในคริสตศำสนำนั้นเพรำะเช่ือใน “สัจธรรม” ท่ีปรำกฏชดัเจนแก่เรำ หำใช่เช่ือเพรำะค ำบอกเล่ำ
ของผูอ่ื้นแต่เพียงอยำ่งเดียวไม่ 

ผูท่ี้มิไดเ้ป็นคริสตชนหลำยคนไม่ไดพ้ิจำรณำพระกิตติคุณใหถ้ว้นถ่ี ทั้งน้ีอำจจะเป็นเพรำะขำดผู ้
ช้ีแจงใหเ้ขำทรำบถึงควำมจริงแห่งพระวจนะของพระเจำ้อยำ่งจริงจงั จึงเป็นเหตุใหเ้ขำคิดวำ่กำรมีควำม
เช่ือแบบคริสตชนเป็นส่ิงท่ีงมงำยและข้ึนอยูก่บัอำรมณ์ของผูเ้ช่ือเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นเขำจึงปฏิเสธไม่
ยอมรับพระกิตติคุณ 

ค ำช้ีแจงประกำรต่อไปของพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงวำ่ดว้ยควำมมีเหตุผลของพระกิตติคุณนั้นมี
อยูใ่นพระบญัชำของพระคริสตท่ี์วำ่ “จงรักพระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจำ้ และดว้ยส้ินสุด
ควำมคิดของเจำ้” (มทัธิว 22:37) 

กำรกลบัใจของมนุษยน์ั้นประกอบดว้ยสติปัญญำอำรมณ์และควำมตั้งใจ อำจำรยเ์ปำโลไดก้ล่ำว
วำ่ “ขำ้พเจำ้ตั้งใจมัง่คงท่ีจะกล่ำวป้องกนัพระกิตติคุณ” (ฟีลิปปี 1:16) เรำสำมำรถท่ีจะเขำ้ใจและป้องกนั
พระกิตติคุณไดอ้ยำ่งมีเหตุมีผล เพื่อช่วยใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจในควำมจริงน้ีอยำ่งชดัเจนได ้

เป็นควำมจริงท่ีวำ่ ผูท่ี้ปัญญำยงัไม่บรรลุถึงควำมรู้แจง้ “ยอ่มไม่สำมำรถท่ีจะเขำ้ใจถึงควำมจริง
ของพระเจำ้ได ้ถำ้ปรำศจำกควำมช่วยเหลือ” ส่วนผูท่ี้มีปัญญำ “รู้แจ้ง” และไดรั้บควำมช่วยเหลือ ยอ่มจะ
เขำ้ใจในเน้ือหำแห่งควำมจริงอนักอปรไปดว้ยเหตุผลนั้น 

ควำมจริงยอ่มอยูต่รงกนัขำ้มกบัควำมเทจ็ พระกิตติคุณเป็นควำมจริงร้อยเปอร์เซ็นต ์ อำจำรย์
เปำโลไดใ้หค้  ำจ  ำกดัควำมของผูท่ี้ไม่ใช่คริสตชนวำ่ “ผูไ้ม่ถือควำมจริง” (ดู 2 เธสะโลนิกำ 2:11-12, โรม 
2:8) ค ำวำ่ “ความจริง” จะไม่มีควำมหมำยอะไรเลย หำกไม่มีกำรก ำหนดบรรทดัฐำนไวว้ำ่ “อะไรคือ
ควำมจริง” หำกไม่มีกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงไวอ้ยำ่งชดัเจนแลว้ เรำจะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ ส่ิงไหนเป็นควำม
จริง ส่ิงไหนเป็นควำมเท็จ 

อำจำรยเ์ปำโลไดช้ี้แจงไดอ้ยำ่งชดัแจง้ในพระธรรมโรมวำ่ ตั้งแต่พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยเ์ป็นตน้
มำ มนุษยรู้์ดีวำ่มีพระเจำ้ (โรม 1:20) ท่ำนไดก้ล่ำวต่อไปอีกวำ่ สำเหตุส ำคญัอนัเป็นมูลฐำนท่ีท ำใหม้นุษย์
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ไม่รู้จกัพระเจำ้ มิใช่เป็นเพรำะเขำไม่สำมำรถท่ีจะรู้จกัพระองค ์ หรือไม่อำจเขำ้ใจในพระองค ์ แต่เป็น
เพรำะมนุษยต์ั้งตวัเป็นกบฏต่อพระเจำ้ ซ่ึงเป็นผูส้ร้ำงเขำข้ึนมำ เรำจะพบขอ้พระธรรมดงัต่อไปน้ีคือ... 

“เม่ือเขำทั้งหลำยไดรู้้จกัพระเจำ้แลว้ เขำยงัมิไดถ้วำยเกียรติยศแด่พระองคอ์ยำ่งสมควรท่ีเขำจะ
กระท ำแก่พระเจำ้...เขำไดเ้อำสง่ำรำศีของพระเจำ้ท่ีสูญไปไม่ได ้ มำแปลงเป็นรูปมนุษยท่ี์จะเน่ำเป่ือยไป
...เขำไดเ้อำควำมจริงของพระเจำ้มำแลกเปล่ียนกบัควำมเทจ็” (โรม 1:21,23,25) และทำ้ยสุดพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดก้ล่ำววำ่ “เขำไม่เห็นดีท่ีจะรู้จกัพระเจำ้” (โรม 1:28) 

จริยธรรมในทำงคริสตศำนำนั้นยอ่มสัมพนัธ์กบัดำ้นควำมคิดเสมอ ปัญหำไม่ไดข้ึ้นอยูท่ี่วำ่ 
มนุษยไ์ม่อยูใ่นวสิัยท่ีจะเลือกตดัสินใจเช่ือได ้ แต่ข้ึนอยูท่ี่วำ่ มนุษยไ์ม่ยอมเช่ือต่ำงหำก พระเยซูเองได้
ทรงช้ีแจงใหพ้วกฟำริสีรู้ถึงรำกเง่ำของปัญหำน้ี โดยตรัสวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยไม่ยอมมำหำเรำเพื่อจะได้
ชีวติ” (ยอห์น 5:40) พระองคท์รงช้ีแจงใหพ้วกเขำทรำบอยำ่งชดัแจง้วำ่ กำรตดัสินใจทำงจริยธรรมจะ
น ำไปสู่กำรแกปั้ญหำทำงฝ่ำยสติปัญญำและฝ่ำยควำมคิด พระองคต์รัสวำ่ “ถำ้ผูใ้ดตั้งใจประพฤติตำม
พระทยัของพระองค ์ผูน้ั้นคงรู้วำ่ค ำสอนนั้นมำจำกพระเจำ้หรือเรำพูดตำมล ำพงัใจเรำเอง” (ยอห์น 7:17) 

แต่หลำยคร้ังท่ีควำมสงสัยทำงสติปัญญำ เป็นดุจม่ำนบงัทำงฝ่ำยจริยธรรม! 
คร้ังหน่ึง มีนกัศึกษำคนหน่ึงไดพ้ดูกบัขำ้พเจำ้วำ่ “ท่ำนตอบปัญหำทุกขอ้ของผมไดเ้ป็นท่ีพอใจ

มำก” ขำ้พเจำ้จึงถำมเขำวำ่ “แลว้คุณคิดวำ่คุณจะเช่ือและเป็นคริสตชนไหม?” 
เขำตอบทนัทีวำ่ “ไม่” 
ค ำตอบของเขำท ำใหข้ำ้พเจำ้ฉงนมำก จึงถำมเขำวำ่ “เพรำะเหตุใดหรือคุณจึงไม่เช่ือ?” นกัศึกษำ

ผูน้ั้นตอบอยำ่งหนำ้ช่ืนตำบำนวำ่ “พดูกนัอยำ่งเปิดอกเลยนะครับคือถำ้หำกผมเช่ือพระเยซูแลว้ ผมก็ไม่
อำจจะด ำเนินชีวติเหมือนอยำ่งทุกวนัน้ีได”้ จำกค ำตอบของเขำแสดงให้เรำเห็นวำ่ มิใช่เขำไม่รู้ไม่เขำ้
ใจควำมจริงของพระเจำ้ แต่ท่ีเขำไม่ยอมรับเช่ือนั้นเป็นเร่ืองจริยธรรมต่ำงหำก 

ผูท่ี้ไม่เช่ือมกัจะยอ้นถำมเรำถึงปัญหำท่ีวำ่ “ถำ้คริสตศำสนำมีเหตุผลดีและเป็นควำมจริงแลว้ 
เหตุไฉนเล่ำผูท่ี้ไดรั้บกำรศึกษำสูง ๆ หรือผูท่ี้คงแก่เรียนส่วนมำกจึงไม่ยอมรับเช่ือ?” ส ำหรับปัญหำขอ้น้ี
ก็ตอบไดโ้ดยไม่ยำกคือ กำรท่ีเขำไม่ยอมเช่ือก็ดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัผูท่ี้ไม่รับกำรศึกษำท่ีไม่ยอมเช่ือ
นัน่เอง คือ “เขาไม่อยากเช่ือ” 

กำรท่ีพวกเขำไม่ยอมเช่ือ มิใช่เป็นเพรำะไม่เขำ้ใจหรือขำดสติปัญญำ แต่เป็นเพรำะจิตใจ
โดยตรง เรำจะเห็นไดว้ำ่ มีคริสตชนท่ีมีช่ือเสียงทำงดำ้นวิทยำศำสตร์ ศิลปศำสตร์ กำรศึกษำและสังคม
ต่ำง ๆ มำกมำย 

จอห์น สตอท กล่ำวอยำ่งมีเหตุผลวำ่ “แมเ้รำจะไม่สนบัสนุนสติปัญญำของฝ่ำยโลก แต่เรำควร
สนบัสนุนปัญญำทำงดำ้นจริยธรรมของพวกเขำ” 
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มีคริสตชนเป็นจ ำนวนมำกท่ีตอ้งประสบกบัควำมยุง่ยำกล ำบำกใจ เม่ือหวนระลึกและใคร่ครวญ
ถึงควำมเช่ือของเขำ บำงคร้ังถึงขนำดเกิดควำมไม่แน่ใจข้ึนมำวำ่ส่ิงท่ีเขำก ำลงัเช่ืออยูน่ั้น เป็นควำมจริง
หรือไม่ ควำม “สงสัย” เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดควำมน่ำสะพร่ึงกลวัต่อจิตวญิญำณยิง่นกั และมีบ่อยคร้ังท่ีเขำ
พยำยำมระงบัควำมสงสัยน้ีเสีย โดยวถีิทำงท่ีไม่ถูกตอ้ง 

น่ีคือปัญหำอนัหนกัหน่วงท่ีบงัเกิดแก่ผูท่ี้เติบโตข้ึนมำในครอบครัวคริสตชนและในคริสตจกัร 
โดยเฉพำะในระยะแรก ๆ ท่ีอำยยุงันอ้ยอยู ่ ตอนยงัเล็กนั้นเขำจะรับเอำควำมจริงในคริสตศำสนำไวอ้ยำ่ง
เตม็หวัใจ โดยไม่พะวงถึงส่ิงอ่ืนใด เขำไดไ้วว้ำงใจในบิดำมำรดำ เพื่อนฝงูและศิษยำภิบำล บุคคล
ดงักล่ำวน้ีจะเป็นผูส้นบัสนุนพื้นฐำนดำ้นควำมเช่ือของเขำ 

แต่เม่ือเขำโตข้ึนและไดรั้บกำรศึกษำสูงข้ึน เขำก็ไดน้ ำเอำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนมำนั้น มำส ำรวจ
ควำมเช่ือและสภำวะของตนเอง แทจ้ริงแลว้กำรกระท ำเช่นน้ีเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเช่ือใหม้ัน่คงและ
เขม้แขง็มำกยิง่ข้ึนนัน่เอง กำรเสริมสร้ำงพลงัแห่งควำมเช่ือนั้นนบัวำ่เป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นอยำ่งยิง่ หำใช่เป็น
เร่ืองท่ีน่ำหวำดวติกแต่ประกำรใดไม่ 

บำงคร้ังเม่ือขำ้พเจำ้เดินไปตำมถนนสำยต่ำง ๆ ก็เคยคิดและถำมตนเองอยูเ่สมอวำ่ “ท ำไม
ขำ้พเจำ้จึงมัน่ใจวำ่ควำมเช่ือของขำ้พเจำ้มิไดเ้ป็นมำจำกกำรโฆษณำชวนเช่ือ..?..ก็ในเม่ือขำ้พเจำ้ไม่
สำมำรถท่ีแลเห็นพระเจำ้ และอีกทั้งยงัไม่สำมำรถสัมผสัถูกตอ้งพระองคไ์ด”้ 

ไม่เพียงแต่เท่ำนั้น ขำ้พเจำ้ยงัเฝ้ำถำมตวัเองต่อไปอีกวำ่ “ขำ้พเจำ้รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่พระกิตติคุณเป็น
เร่ืองจริง” เม่ือมำถึงปัญหำน้ีขำ้พเจำ้มกัคิดยอ้นไปสู่รำกฐำนส ำคญั 2 ประกำร คือ (1) องค์ประกอบ
ภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ควำมจริงทำงประวติัศำสตร์ อนัเก่ียวกบักำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ (2) 
องค์ประกอบภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ประสบกำรณ์เก่ียวกบัพระคริสตอ์นัเกิดข้ึนกบัตวัของขำ้พเจำ้เอง 

เม่ือคนหนุ่มสำวเร่ิมมีควำมคิดท่ีสงสัยในปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกบัควำมเช่ือในพระคริสต ์ เรำตอ้ง
พร้อมท่ีจะเป็นพี่เล้ียงคอยอธิบำยและไขขอ้ขอ้งใจใหแ้ก่พวกเขำ พร้อมทั้งสร้ำงบรรยำกำศอนัอบอุ่นใจ
ใหแ้ก่พวกเขำ ใหเ้ขำมีควำมรู้สึกเป็นอิสระในกำรเปิดเผยขอ้สงสัยต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรระบำยควำมอดัอั้น
ตนัใจออกมำ และเป็นกำรช่วยใหพ้วกเขำปลดตวัเองใหพ้น้จำกขอ้ขอ้งใจเหล่ำนั้น 

เด็กวยัรุ่นหรือหนุ่มสำวจ ำนวนมำกเช่นท่ีวำ่น้ี ไม่มีโอกำสระบำยควำมอึดอดัใจใหแ้ก่ใครฟัง 
จ ำตอ้งเก็บง ำปัญหำนั้นไวใ้นใจแต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงนบัวำ่จะเพิ่มพนูข้ึนเป็น “ดินพอกหำงหมู” และใน
ท่ีสุดก็หลงหำยไปจำกทำงของพระเจำ้ 

เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะวำ่ ผูใ้หญ่ท่ีเด็กมำปรึกษำหำรือดว้ยนั้น มกัจะแสดงควำมประหลำดใจ
และไม่พอใจหำวำ่ “เม่ือเป็นคริสตชนแลว้ ท ำไมจึงยงัมีควำมสงสัยเช่นนั้นอีก” เด็กจึงไม่กลำ้ถำมไถ่
อะไรอีกต่อไป พวกผูใ้หญ่มกัจะช้ีแจงวำ่ คริสตชนท่ีดีนั้นจะตอ้งไม่มีควำมสงสัยในส่ิงหน่ึงส่ิงใด
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เก่ียวกบัควำมเช่ือ ควำมคิดสงสัยนั้นแสดงใหเ้ห็นชดัวำ่ ชีวติฝ่ำยวญิญำณของเขำเป็นเส่ือมถอยไป เม่ือ
เด็กหนุ่มสำวไดรั้บค ำตอบเช่นน้ีแลว้ถึงกบัชะงกังนั และจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนท่ำทีเสียใหม่ ต่อไปเม่ือมี
ปัญหำใด ๆ ก็ไม่กลำ้ถำมอีก ไดแ้ต่น่ิงเงียบไวเ้หมือนหน่ึงวำ่ไม่มีขอ้สงสัยใด ๆ เลย ซ่ึงมนัไม่ตรงกบั
ควำมคิดในส่วนลึกของพวกเขำ กล่ำวคือ เม่ืออยูล่บัหลงัพวกผูใ้หญ่เขำก็จะสลดัควำมเช่ือท่ียงั
คลำงแคลงใจนั้นทิ้งไปทนัทีและประพฤติตนตำมใจชอบ 

กำรสงสัยและกำรตั้งปัญหำถำมเป็นของธรรมดำส ำหรับผูท่ี้มีควำมคิด แทนท่ีเรำจะประหลำด
ใจกบัปัญหำของเหล่ำเยำวชน เรำน่ำจะสดบัฟังค ำถำมของพวกเขำใหต้ลอด และอำจจะช่วยต่อเติม
ค ำถำมใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนดว้ยซ ้ ำไป คริสตศำสนำนั้นเป็นศำสนำท่ีวำ่ดว้ยเร่ืองรำวของพระเยซูคริสตซ่ึ์ง
เป็นควำมจริงร้อยเปอร์เซ็นต ์ เรำสำมำรถท่ีจะใหค้  ำแนะน ำแก่เขำได ้ โดยกำรไตร่ตรองสอบสวนและหำ
เหตุผลร่วมกนั ซ่ึงจะไม่ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแต่ประกำรใดเลย 

ถำ้หำกวำ่เรำไม่สำมำรถท่ีตอบขอ้ขอ้งใจของพวกเขำไดใ้นทนัทีทนัใด ก็อยำ่เพิ่งด่วนหวัเสีย 
ควรจะบอกเขำวำ่ “แลว้จะไปคน้ควำ้หำค ำตอบให้” กำรท่ีเรำเก็บเอำปัญหำของพวกเขำไปครุ่นคิดคงไม่
ถึงกบัท ำใหค้ริสตศำสนำเส่ือมไป แมจ้ะกินเวลำถึง 7 วนัก็ตำม คริสตชนผูมี้มนัสมองอนัปรำดเปร่ืองได้
พยำยำมขบปัญหำท่ีลึกล ้ำต่ำง ๆ มำตลอดทุกยคุทุกสมยั และสำมำรถตอบปัญหำเหล่ำนั้นได ้

จริงอยู ่ เรำไม่สำมำรถท่ีจะตอบปัญหำไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ทุก ๆ ขอ้ ทั้งน้ีเพรำะพระเจำ้มิไดท้รง
เปิดเผยใหเ้รำทรำบถึงพระประสงคข์องพระองคอ์ยำ่งละเอียดทุกประกำรดงัจะเห็นไดจ้ำกขอ้พระธรรม
ท่ีวำ่ “ควำมลึกลบัเป็นของพระเยโฮวำห์พระเจำ้ของเรำ แต่ควำมท่ีใหป้รำกฏแจง้นั้นเป็นของเรำ และ
ลูกหลำนของเรำเป็นนิตย”์ (เฉลยธรรมบญัญติั 29:29) 

แต่อยำ่งไรก็ตำม รำกฐำนแห่งควำมเช่ืออนัแขง็แกร่งท่ีเรำมีอยูน่ั้น ก็นบัไดว้ำ่ พระเจำ้ทรง
เปิดเผยใหเ้รำทรำบเพียงพอแลว้ ควำมเช่ือของคริสตชนนั้นเป็นควำมเช่ือท่ีมีเหตุผลและตั้งอยูบ่น
รำกฐำนซ่ึงมีพยำนหลกัฐำน แมว้ำ่บำงคร้ัง เรำอำจจะรู้สึกวำ่ ควำมเช่ือของคริสตชนอยูเ่หนือเหตุผล แต่
ควำมเช่ือเช่นท่ีวำ่น้ีก็หำไดข้ดัแยง้ต่อเหตุผลไม่ 

มีคริสตชนจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีหวำดวติกต่อกำรท่ีจะตอ้งตอบปัญหำแก่ผูท่ี้มีควำมคิด ทั้งท่ีเป็นคริ
สตชนและมิไดเ้ป็นคริสตชน คนเหล่ำน้ีถือวำ่ กำรตอบปัญหำดงักล่ำวเป็นเร่ืองท่ียำกเหนือบ่ำกวำ่แรง 
เขำมวัแต่คิดวำ่เขำจะตอ้งมีควำมรู้อยำ่งกวำ้งและลึกซ้ึงเสียก่อนจึงจะตอบปัญหำเหล่ำนั้นได ้

แทท่ี้จริงแลว้ควำมคิดเช่นท่ีวำ่น้ี นบัวำ่ผิดมำกทีเดียว เพรำะถำ้เรำสำมำรถท่ีจะเปิดเผยเร่ืองรำว
เก่ียวกบัพระเจำ้แก่ผูท่ี้ไม่เป็นคริสตชนแมเ้พียงเล็กนอ้ย ก็จะช่วยผอ่นคลำยควำมกลดักลุม้และควำมวติก
กงัวลของเขำไดม้ำกทีเดียว ถำ้หำกวำ่เรำพยำยำมตอบค ำถำมของเขำไดอ้ยำ่งตรงเป้ำ ไม่ชำ้ก็จะพบวำ่ 
ค ำถำมส่วนมำกมกัจะซ ้ ำ ๆ กนั และมีประเด็นปัญหำอยูใ่นขอบเขตแนวเดียวกนั 
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ขำ้พเจำ้ไดมี้โอกำสประกำศพระกิตติคุณในท่ีประชุมหลำยคร้ัง ซ่ึงผูฟั้งส่วนใหญ่มิไดเ้ป็นคริสต
ชน อำจกล่ำวไดว้ำ่ มีผูไ้ม่เป็นคริสตชนถึง 98 เปอร์เซ็นตข์องผูฟั้งทั้งหมด และขำ้พเจำ้สำมำรถทำย
ล่วงหนำ้ไดอ้ยำ่งแม่นย  ำวำ่  ในคร่ึงชัว่โมงท่ีขำ้พเจำ้เปิดโอกำสใหพ้วกเขำซกัถำมนั้น เขำจะถำมขำ้พเจำ้
วำ่กระไรบำ้ง แต่ขอ้ปลีกยอ่ยของปัญหำนั้นอำจจะแตกต่ำงกนับำ้ง บำงคนถำมปัญหำไม่เหมือนกนั แต่
ยงัคงอยูใ่นประเด็นเดียวกนั กำรท่ีผูฟั้งถำมปัญหำท่ีคลอ้งจองกนันั้น เป็นประโยชน์แก่เรำเป็นอยำ่งยิง่ 
เพรำะท ำใหเ้รำสำมำรถเตรียมตวัศึกษำคน้ควำ้ล่วงหนำ้ไดว้ำ่ ควรจะคน้ควำ้เร่ืองใด 

เม่ือผูส้งสัยไดรั้บค ำช้ีแจงอยำ่งแจ่มชดัแลว้ เขำก็จะตอ้งตดัสินใจเลือกเอำอยำ่งอยำ่งหน่ึง คือ จะ
รับเอำพระเจำ้หรือจะปฏิเสธพระองค ์ กำรเฉยเมยไม่ยอมเลือกเอำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงนั้น ยอ่มถือไดว้ำ่ 
เป็นกำรต่อสู้ขดัขวำงพระองค ์กล่ำวคือ เขำเลือกเอำขำ้งศตัรูของพระเจำ้โดยปริยำยนัน่เอง ผูท่ี้ไดรั้บกำร
อธิบำยอยำ่งแจ่มแจง้เป็นท่ีพอใจแลว้ แต่ยงัด้ือร้ันสงสัยต่อไปอีก นัน่เป็นกำรเสแสร้งและเพรำะเขำไม่
เตม็ใจเช่ือนัน่เอง 

เม่ือไม่นำนมำน้ี เพื่อนคนหน่ึงไดเ้ล่ำใหข้ำ้พเจำ้ฟังวำ่ ตอนท่ีเขำส ำเร็จจำกมหำวทิยำลยัใหม่ ๆ 
เขำรู้สึกวำ่พระเจำ้ทรงเรียกใหเ้ขำเป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ แต่เขำขดัขืนโดยแกลง้ท ำเป็นวำ่ มีควำม
สงสัยในควำมเช่ือ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอยำ่งมำกท่ีมิใหเ้ขำรับใชพ้ระองค ์ แต่แทท่ี้จริงแลว้ เป็นเพรำะเขำ
มิไดอ้ธิษฐำนขอใหพ้ระองคช่์วยใหเ้ขำมีควำมยนิดีรับใชพ้ระองคน์ัน่เอง 

จดประสงคข์องกำรเขียนหนงัสือเล่มน้ี ก็เพื่อช้ีใหเ้ห็นปัญหำต่ำง ๆ ท่ีผูมิ้ไดเ้ป็นคริสตชนมกัจะ
ใชถ้ำมอยูเ่สมอ และเพื่อจะช่วยแนะแนวในกำรตอบให ้ อยำ่งนอ้ยท่ีสุดก็ท ำใหผู้อ่้ำนมีควำมรู้ถึงพื้นฐำน
หลกัเบ้ืองตน้ในกำรตอบปัญหำ 

กำรท่ีเรำจะเสริมสร้ำงควำมเช่ือของเรำใหแ้ขง็แกร่งจนถึงขนำดช่วยเหลือผูอ่ื้นไดน้ั้น จ ำตอ้ง
พร้อมท่ีจะตอบปัญหำของทุก ๆ คนท่ีถำมเรำ อนัเก่ียวกบัเหตุผลของควำมหวงัใจ และควำมเช่ือ (ดู 1 เป
โตร 3: 15) ทั้งน้ีและทั้งนั้นก็ เพราะคริสตศาสนาเป็นศาสนาทีม่ีเหตุมีผล 
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บทที ่2 พระเจ้ามจีริงหรือ? 

ในประวติัศำสตร์ของมนุษยชำติตลอดทุกยคุทุกสมยัจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี ไม่มีค  ำถำมใดท่ีจะ
ลึกซ้ึงเท่ำกบัค ำถำมท่ีวำ่ “พระเจ้ามีจริงหรือ?” เป็นค ำถำมท่ีเรียกร้องและเร่งเร้ำให้คริสตเตียนทุกคน
ตอ้งตอบ และค ำตอบนั้นก็กินใจควำมกวำ้งใหญ่ไพศำลสุดท่ีจะพรรณนำได ้

มอร์ติเมอร์ แอด๊เล่อร์ ไดเ้ขียนถึงพระเจำ้ในหนงัสือ “ประมวลควำมคิด” ตอนหน่ึงวำ่ ในบทน้ี
ไดร้วบรวมเอำขอ้คิดของนกัวชิำกำรต่ำง ๆ ท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือ “ชุมนุมวทิยำกำรยิง่ใหญ่ของ
ชำวตะวนัตก” ไวอ้ยำ่งพร้อมมูลเวน้แต่ขอ้เขียนของนกัคณิตศำสตร์และนกัฟิสิกส์บำงคนเท่ำนั้น เป็น
หนงัสือท่ีมีใจควำมยำวท่ีสุด ขอ้คิดเห็นท่ีกล่ำวอำ้งแลว้น้ี ไดใ้หเ้หตุผลไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ ควำมคิดและ
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกวำ่ เช่ือพระเจำ้หรือไม่เช่ือนั้น เป็นกำรแสดงออกท่ีมีผลต่อสังคม
มำกกวำ่พฤติกรรมในดำ้นอ่ืนมำกมำย 

แอด๊เล่อร์ไดก้ล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรแสดงออกของควำมเช่ือในดำ้นปฏิบติัวำ่ “กำรปฏิบติั
ตนตำมควำมเช่ือนั้น มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษยม์ำก ไม่วำ่จะเป็นกำรยดึมัน่ในควำมเช่ือท่ีผดิ ๆ ใน
ท ำนองวำ่ มนุษยเ์ป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในสำกลจกัรวำล หรือยดึมัน่ใจควำมเช่ือท่ีวำ่มีผูห้น่ึงท่ียิง่ใหญ่กวำ่
มนุษย ์ หรือวำ่เป็นผูท่ี้มนุษยพ์ำกนัเกรงกลวัคร่ันคร้ำม หรือรักใคร่ หรือขดัขืนต่อสู้พระองค ์ หรือกำร
ยอมรับเอำพระองคเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจำ้” 

ในบรรดำผูท่ี้ยอมรับวำ่มีพระเจำ้นั้น ก็มีควำมเช่ือท่ีผดิแผกกนัออกไปอีก กล่ำวคือ หน่ึง เช่ือใน
ฐำนะท่ีเป็นเพียงแนวควำมคิดเห็น สอง เช่ือในฐำนะเป็นหลกัปรัชญำ สาม มีควำมเช่ืออยำ่งแม่นมัน่วำ่ 
พระเจำ้ทรงพระชนมอ์ยูจ่ริง ๆ และเป็นผูท่ี้มนุษยต์อ้งกรำบไหวน้มสักำร 

ในขั้นตน้น้ีเรำจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจใหแ้จ่มแจง้เสียก่อนวำ่ เร่ืองของพระเจำ้นั้นไม่สำมำรถ
พิสูจน์ไดด้ว้ยวธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์ เหตุผลต่ำง ๆ ของพระเจำ้นั้นข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนทำง
ประวติัศำสตร์เป็นส ำคญั อน่ึง วธีิของวทิยำศำสตร์ก็ไดย้อมรับอยูใ่นตวัแลว้วำ่ มีควำมสำมำรถท่ีจ ำกดั 
กำรท่ีจะน ำเอำวธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์พิสูจน์ส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้น จ  ำเป็นตอ้งท ำกำรทดลองคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ 

                                                        
 
 
 
 มอร์ติเมอร์ แอ็ดเล่อร์, หนงัสือชุด ชุมนุมวทิยำกำรยิง่ใหญ่ของชำวตะวนัตก เล่ม 2 หนำ้ 561 โรเบิร์ต เมยน์ำ ฮทัธิน-บรรณำธิกำร 
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เพื่อควำมแน่นอน ไม่มีนกัวทิยำศำสตร์สักคนเดียวท่ีประกำศผลของกำรคน้ควำ้ใหม่ ๆ ของตนแก่
ชำวโลก โดยท่ีเพิ่งท ำกำรทดลองเพียงคร้ังเดียวเท่ำนั้น 

แต่เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศำสตร์นั้น ผำ่นพน้ไปตำมกำลเวลำ ทุกอยำ่งอุบติัข้ึนไดเ้พียง
คร้ังเดียวแลว้ก็ล่วงไป หำไดเ้กิดข้ึนเป็นคร้ังท่ีสองเพื่อใหม้นุษยไ์ดท้ดลองอีกไม่ ไม่วำ่จะเป็นกำรก ำเนิด
ของจกัรวำลหรือชีวติของมหำบุรุษของโลกในอดีต เช่น เร่ืองรำวของนโปเลียน โบนำปำร์ด หรือกำร
ลอบสังหำรประธำนำธิบดีลินคอลน์ หรือกำรตรึงพระเยซูคริสตบ์นไมก้ำงเขน 

ไม่มีผูใ้ดสำมำรถท ำใหเ้หตุกำรณ์เช่นท่ีวำ่น้ี เกิดข้ึนใหม่ไดอี้ก! 
กำรท่ีเรำไม่สำมำรถท ำใหเ้หตุกำรณ์ในอดีตเกิดข้ึนไดอี้กคร้ัง ก็หำใช่วำ่เร่ืองรำวเหล่ำนั้นจะไม่

เป็นควำมจริง! 
มีเหตุกำรณ์หลำยอยำ่งท่ีกิดข้ึนจริง ๆ ท่ีวทิยำศำสตร์ไม่สำมำรถท่ีจะพิสูจน์ได ้หรือพูดอยำ่งง่ำย 

ๆ ก็คือวำ่ “ควำมสำมำรถทำงวทิยำศำสตร์ยงักำ้วไปไม่ถึง วธีิกำรของวทิยำศำสตร์นั้น มีประโยชน์
ส ำหรับวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้ วดัหรือชัง่ตวงไดเ้ท่ำนั้น ไม่มีใครเคยเห็นรูปร่ำงของควำมรัก หรือดุลยพินิจ
แห่งควำมยติุธรรมในจิตใจวำ่เป็นอยำ่งไร ถำ้จะบอกวำ่ ควำมรักไม่มีหรือดุลยพินิจแห่งควำมยติุธรรมไม่
มีจะถูกตอ้งหรือ ฉะนั้น กำรปฏิเสธควำมเช่ือในเร่ืองพระเจำ้จึงนบัวำ่เป็นควำมโง่เขลำอยำ่งยิง่ กำรด้ือร้ัน
ท่ีจะเอำวธีิกำรทำงวทิยำศำสตร์ไปพิสูจน์ในเร่ืองของพระเจำ้นั้น เปรียบเสมือนกำรเอำเคร่ืองรับ
โทรศพัทไ์ปรับกำรท ำงำนของเคร่ืองส่งวทิย ุ ซ่ึงไม่มีทำงส ำเร็จไดเ้ลย เพรำะเขำมิไดส้ร้ำงเคร่ืองรับ
โทรศพัทไ์วใ้ชง้ำนเช่นนั้น” 

อำจจะมีบำงคนถำมวำ่ มีหลกัฐำนอะไรท่ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์วำ่ พระเจำ้มีจริง? 
เม่ือไม่นำนมำน้ี มีรำยงำนข่ำวจำกกำรคน้ควำ้ทำงมนุษยวทิยำแจง้วำ่ ผูค้นท่ีอยูห่่ำงไกลควำม

เจริญมำกในทุกวนัน้ี ส่วนใหญ่เช่ือวำ่มีพระเจำ้ และอีกอยำ่งหน่ึงตำมต ำนำนของมนุษยเ์ผำ่ต่ำง ๆ ทัว่
โลก ท่ีไดเ้ล่ำขำนสืบต่อกนัมำตั้งแต่ยคุแรก ๆ นั้น ต่ำงก็มีแนวควำมเช่ือแบบเดียวกนั กล่ำวคือ เช่ือวำ่เม่ือ
คร้ังเร่ิมแรกนั้น มีพระเจำ้องคเ์ดียว เป็นผูท่ี้ทรงสร้ำงสรรพส่ิงทั้งปวง ถึงแมว้ำ่ในปัจจุบนัน้ีสังคม
บำงส่วนมีควำมเช่ือวำ่ มีเทพเจำ้หลำยองค ์ แต่เม่ือสืบสำวรำวเร่ืองก็จะรู้วำ่ เม่ือเดิมนั้นพวกเขำมีควำม
เช่ือในพระเจำ้องคเ์ดียวมำก่อน กำรคน้ควำ้ดงักล่ำวน้ี กระท ำกนัในช่วงระยะเวลำหำ้สิบปีท่ีแลว้มำน้ีเอง 
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กำรคน้ควำ้น้ีเป็นกำรทำ้ทำยทฤษฎีท่ีวำ่ ควำมเช่ือในพระเจำ้องคเ์ดียว เป็นรำกฐำนของควำมเช่ือท่ีวำ่มี
พระเจำ้หลำยองค ์

ผลของกำรคน้ควำ้ท ำใหเ้รำเขำ้ใจแจ่มชดัข้ึนวำ่ ประเพณีอนัเก่ำแก่แต่ดั้งเดิม ไม่วำ่จะเป็นแห่งใด
ในโลก ต่ำงก็เช่ือวำ่ มีพระเจำ้สูงสุดเท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียวเท่ำนั้น 

เรำไดเ้ห็นแลว้วำ่ มนุษยส่์วนใหญ่ในโลกต่ำงยดึมัน่ในพระเจำ้หรือเทพเจำ้ต่ำง ๆ เป็นท่ีพึ่งทำง
ใจทั้งส้ิน น่ีเป็นเร่ืองจริงท่ีเรำน่ำจะตรองดู ถึงแมข้อ้สังเกตน้ี จะไม่ใช่เป็นหลกัฐำนท่ีสมบูรณ์ครบถว้น 
ในกำรท่ีจะพิสูจน์วำ่พระเจำ้มีจริง แต่ก็เป็นควำมจริงท่ีช่วยเรำในขณะพยำยำมตอบปัญหำท่ีวำ่ “พระเจ้า
มีจริงหรือไม่?” 

ส่ิงท่ีเรำจะหยบิยกข้ึนมำเป็นขอ้วนิิจฉยัในกำรพิสูจน์วำ่พระเจำ้มีจริงหรือไม่ ในอนัดบัต่อไปก็
คือ “กฎของเหตุและผล” เป็นท่ีรู้กนัดีวำ่ ผลทุกอย่างย่อมมาจากเหตุ ผลจะเกิดข้ึนเองโดยไม่มีเหตุเป็น
ปัจจยันั้น ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ เพรำะฉะนั้นสภำวะควำมเป็นของมนุษยห์รือจกัรวำล ยอ่มจะตอ้งเกิดจำก
เหตุทั้งนั้น พดูอยำ่งง่ำย ๆ ก็คือ จะตอ้งมีผูส้ร้ำงข้ึน 

ทีน้ีก็มำถึงประเด็นสุดทำ้ยในขอ้ท่ีวำ่ ต้นเหตุของสรรพส่ิงท้ังปวงนั้นคือพระเจ้า เบอร์แทรนด์ 
รัสเซลท ำใหพ้วกเรำประหลำดใจไปตำม ๆ กนั ท่ีเขำไดเ้ขียนถึงสำเหตุท่ีเขำไม่ยอมเป็นคริสตชนวำ่ เม่ือ
คร้ังท่ีเขำยงัเป็นเด็กอยูน่ั้น เขำมีปัญหำต่ำง ๆ มำกมำยเก่ียวกบัชีวติมนุษยแ์ละเม่ือเขำถำมปัญหำน้ีก็มกัจะ
ไดรั้บค ำตอบวำ่ “พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง” คือ “พระเจ้าทรงเป็นต้นเหตุ” แต่พอเขำถำมกลบัไปวำ่ “ถำ้
เช่นนั้นใครเป็นผูส้ร้ำงพระเจำ้?” ไม่มีผูใ้ดสำมำรถใหค้  ำตอบแก่เขำเลย ดว้ยเหตุน้ีแหละท่ีท ำใหเ้ขำเกิด
ควำมสงสัย และควำมเช่ือถือพระเจำ้ท่ีเคยมีอยูก่็พลนัมลำยหำยไปส้ิน และเขำไม่ยอมเป็นคริสตชนอยำ่ง
เด็ดขำด 

ดูเถิด ช่ำงโง่เขลำเบำปัญญำอะไรเช่นนั้น ก็ในเม่ือ “พระเจ้า” หมำยถึง “ความเป็นอมตะ” 
พระองคด์ ำรงพระชนมอ์ยูต่ลอดไปไม่มีขอบเขตของควำมส้ินสุด ไม่มีใครสร้ำงพระองค ์ ใยจึงสงสัย
อยำ่งนั้นเล่ำ! ถำ้พระเจำ้ไม่ไดด้ ำรงพระชนมอ์ยูโ่ดยพระองคเ์อง พระองคก์็ยอ่มมิใช่พระเจำ้ ถำ้พระเจำ้
เป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรสร้ำงเช่นเดียวกบัวตัถุอ่ืน ๆ พระองคก์็จะเป็นพระเจำ้ไม่ไดเ้ลย 

เหตุผลประกำรต่อมำท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงแบบแผนของพระเจำ้ในกำรทรงสร้ำงอยำ่งชดัเจนก็คือ 
ระบบกำรท ำงำนของจกัรวำล ซ่ึงเป็นไปอยำ่งมีระเบียบเรียบร้อยและมีเป้ำหมำยท่ีแน่นอน คงจะไม่มีสัก

                                                        
 
 
 
 แซมมวล สวเีมอร์, “ก ำเนิดศำสนำ” 
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คนเดียวท่ีคิดวำ่นำฬิกำขอ้มือท่ีเรำผกูกนัอยูน่ั้น เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยปรำศจำกกำรออกแบบและกำร
ด ำเนินงำนโดยวศิวกรผูเ้ช่ียวชำญ 

ตรองดูเถิด..แมแ้ต่นำฬิกำซ่ึงเป็นส่ิงเล็กนอ้ย ก็ยงัตอ้งมีผูส้ร้ำงเสียแลว้ ยิง่กวำ่นั้นสักเท่ำใดของ
ใหญ่โตเช่นสุริยะจกัรวำลซ่ึงมีระบบกำรท ำงำนท่ีลึกลบัซบัซอ้นอนัไม่มีขอบเขตจ ำกดั จะไม่มีผูส้ร้ำง
หรือ? เป็นไปไดไ้หมท่ีมนัจะเกิดข้ึนมำเองโดยบงัเอิญปรำศจำกผูส้ร้ำง ขอยกตวัอยำ่งร่ำงกำยของคนเรำ 
จะเห็นไดว้ำ่ ประกอบดว้ยอวยัวะต่ำง ๆ อยำ่งลึกลบัซบัซอ้น สำมำรถท ำงำนสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยำ่งมี
ระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพอยำ่งน่ำอศัจรรย ์

อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นกัวิทยำศำสตร์ผูย้ิง่ใหญ่ของโลก ไดก้ล่ำวไวอ้ยำ่งน่ำประทบัใจวำ่ “ควำม
เช่ือของขำ้พเจำ้คือ กำรถ่อมตวัลงสรรเสริญพระวิญญำณของพระเจำ้ ผูท้รงส ำแดงพระองคเ์องแก่เรำ 
โดยวธีิละเอียดอ่อนซ่ึงแมส้ติปัญญำอนันอ้ยนิดของเรำก็สำมำรถท่ีจะเขำ้ใจไดโ้ดยง่ำย และสำมำรถรับ
เอำพระองคไ์ดด้ว้ยควำมอ่อนนอ้มถ่อมใจ ขำ้พเจำ้มีควำมเช่ือมัน่อยำ่งแทจ้ริง มีอ ำนำจยิง่ใหญ่คอย
ควบคุมจกัรวำลน้ีอยู ่อ  ำนำจอนัเร้นลบัท่ียำกแก่มนุษยจ์ะเขำ้ใจไดน้ี้แหละ ท่ีท ำใหข้ำ้พเจำ้เช่ือวำ่ พระเจ้า
มีจริง” 

หลกัฐำนเก่ียวกบักำรสร้ำงจกัรวำลอยำ่งมีระเบียบแบบแผนนั้น มีหลำยอยำ่งดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละ
อยำ่งก็มีเหตุผลในตวัของมนัเอง และยำกท่ีจะหำค ำอธิบำยใด ๆ มำลบลำ้งได ้ ในสุนทรพจน์อนั
ประทบัใจและมีช่ือเสียงของประธำนำธิบดีลินคอลน์ ท่ีต ำบลเก็ตติสเบอร์กนั้น แสดงใหเ้ห็นวำ่ ไดผ้ำ่น
กำรร้อยกรองจำกผูมี้สติปัญญำอนัปรำดเปร่ือง มนัจะเกิดข้ึนเองไม่ได ้ หรือแมแ้ต่เวลำท่ีน ำไปตีพิมพก์็
ตอ้งอำศยัช่ำงเรียง ถำ้ใหลิ้งมำเรียงพิมพม์นัจะท ำไดห้รือ 

น ้ำก็เช่นเดียวกนั ไม่วำ่จะเป็นน ้ำในร่ำงกำยของเรำ หรือน ้ำในแม่น ้ำล ำคลอง ทะเลมหำสมุทร 
ส่ิงเหล่ำน้ีหำไดเ้กิดข้ึนเองโดยอตัโนมติัไม่ จะตอ้งมีผูส้ร้ำงมนัข้ึนมำ เบอร์นำร์ด แรมม ์ ไดอ้ำ้งถึง
ขอ้ควำมของ แอล เจ.เฮนเดอร์สัน ท่ีกล่ำวถึงคุณสมบติัของน ้ำไวบ้ำงประกำรวำ่... 

“น ้ำเป็นตวัละลำยท่ีมีควำมร้อนจ ำเพำะสูง และกำรท่ีน ้ำมีควำมร้อนจ ำเพำะสูงน่ีเอง ท ำให้
ปฏิกิริยำทำงเคมีในร่ำงกำยของเรำเป็นไปอยำ่งสม ่ำเสมอ ถำ้ควำมร้อนจ ำเพำะของน ้ำในร่ำงกำยลดต ่ำลง
กวำ่ปกติ ปฏิกิริยำของสำรเคมีก็จะมีมำก เพียงแต่เรำออกก ำลงักำยหรือท ำงำนเพียงเล็กนอ้ย ก็จะเกิดกำร
สันดำปอยำ่งรุนแรง อีกอยำ่งหน่ึง ถำ้เรำเพิ่มปริมำณของสำรละลำยใหสู้งข้ึนเพียง 10 องศำเซนติเกรด 

                                                        
 
 
 
 ลินคอลน์ บำร์เนทท,์ “เอกภพกบั ดร.ไอน์สไตน์” หนำ้ 95 ดูค  ำน ำหนำ้ 5 ดว้ย 
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มนัก็สำมำรถเร่งอตัรำเร็วในกำรท ำปฏิกริยำข้ึนเป็นสองเท่ำ ถำ้น ้ำไม่มีคุณสมบติัเฉพำะตวัเช่นน้ีแลว้ ก็
ยำกนกัท่ีชีวติจะด ำรงอยูไ่ด ้ดงันั้น มหำสมุทรจึงเป็นเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิของโลก ทั้งน้ีเพรำะกำรท่ีน ้ำ
จะกลำยสภำพจำกของเหลวไปเป็นของแขง็นั้นมนัตอ้งกลำยควำมร้อนอยำ่งมำกมำย และในทำงตรงกนั
ขำ้ม กำรท่ีน ้ำจะกลำยเป็นไอตอ้งไดรั้บควำมร้อนอยำ่งมำกเช่นกนั ดว้ยเหตุกำรเปล่ียนสภำวะของน ้ำ
ตอ้งอำศยัพลงัควำมร้อนมำก ๆ เช่นน้ี ทะเลและมหำสมุทรจึงเป็นฉนวนป้องกนัมิให้พลงัควำมร้อนอนั
มหำศำลจำกดวงอำทิตยม์ำเผำผลำญโลก และอีกทั้งยงัป้องกนัมิใหค้วำมหนำวเยน็ในฤดูหนำวแผซ่่ำน
ปกคลุมโลกจนมำเกินไป ถำ้หำกไม่มีทะเลและมหำสมุทรคอยควบคุมอุณหภูมิของโลกใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
พอดิบพอดี ส่ิงมีชีวติทั้งหลำยบนพื้นโลกก็อำจจะถูกควำมร้อนแผดเผำจนมอดไหมไ้ป หรือมิฉะนั้นก็
อำจจะหนำวตำยเพรำะควำมเยอืกเยน็ก็เป็นได”้ 

“น ้ำเป็นตวัละลำยท่ีดีท่ีสุด มนัท ำใหท้ั้งกรดด่ำงและเกลือเจือจำง โลหิตในร่ำงกำยของเรำ
ประกอบดว้ยสำรต่ำง ๆ ละลำยอยูอ่ยำ่งนอ้ย 64 อยำ่งดว้ยกนั ถำ้หำกปรำศจำกน ้ำเป็นส่ือกลำงเสียแลว้ 
ปฏิกริยำของสำรเคมีทั้งหลำยจะเป็นไปอยำ่งเช่ืองชำ้มำก หำกวำ่ในร่ำงกำยของเรำไม่มีน ้ำเป็นส่วนผสม 
หรือมีของเหลวอยำ่งอ่ืนท ำหนำ้ท่ีแทนน ้ำแลว้ เลือดของเรำก็จะมีลกัษณะเขม้ขน้ เพรำะไม่มีคุณสมบติั
ในกำรท ำลำยท่ีเหมำะสม กล่ำวโดยทัว่ไปก็คือหำกเลือดของเรำขำดน ้ำเสียแลวั ก็ยอ่มจะด ำรงชีวิตอยู่
ไม่ได”้ 

เอ.เรนเดิล ซอร์ต ไดต้ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัน ้ำวำ่ “ส่ิงมีชีวติทั้งหลำยไม่วำ่จะเป็นสัตวห์รือพืช 
ลว้นแต่มีน ้ำเป็นองคป์ระกอบในร่ำงกำยเกินกวำ่คร่ึงหน่ึงของน ้ำหนกัของมนั และน ้ำท่ีวำ่น้ีก็มิไดแ้ยกตวั
เป็นอิสระ หำกแต่เป็นตวัละลำยสำรอ่ืน ๆ มนัเป็นตวักลำงท่ีท ำใหส้สำรท่ีแหง้หรือแข็งมีกำรยดึเหน่ียว
กนั และก่อใหเ้กิดกำรยดืหยุน่ ถำ้มีเกลือละลำยอยูด่ว้ยก็จะเป็นส่ือไฟฟ้ำได ้น่ีเป็นคุณสมบติัท่ีดีท่ีสุดและ
ส ำคญัท่ีสุดต่อร่ำงกำยของสัตว ์โดยปกติแลว้ น ้ำมีควำมหนำแน่นมำกท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 4 องศำเซนติเกรด 
มิใช่ท่ีจุดเยอืกแขง็หรือท่ี 0 องศำเซนติเกรด” 

คุณสมบติัดงักล่ำวน้ี ก่อให้เกิดผลสองประกำรคือ... 

                                                        
 
 
 
 เบอร์นำร์ด แรมม,์ “ทศันะของคริสเตียนท่ีมีต่อวทิยำศำสตร์” และพระคริสตธรรมคมัภีร์ 1955 หนำ้ 148 
 ปัจจุบนัสมำคมนกัวทิยำศำสตร์สำกล ไดเ้ปล่ียนช่ือจำกค ำวำ่ “เซนติเกรด” มำเป็น “เซลเซียส” แลว้ เพื่อเป็นกำรให้เกียรติแก่เซลเซียส นกัวิทยำศำสตร์ผูป้ระดิษฐ ์
เทอโมมิเตอร์แบบเซนติเกรด 
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ประการแรก ขณะท่ีน ้ำในบ่อหรือสระ หรือทะเลสำบเกิดกำรแขง็ตวัเป็นน ้ำแขง็ มนัจะเร่ิม
แขง็ตวัจำกผวิน ้ำขำ้งบนลงไปสู่ล่ำง  มิใช่เร่ิมแขง็จำกกน้บ่อไปสู่เบ้ืองบนดว้ยเหตุน้ีจึงท ำใหป้ลำและ
สัตวน์ ้ำต่ำง ๆ ด ำรงชีวติอยูไ่ดใ้นฤดูหนำว 

ประการท่ีสอง เวลำท่ีน ้ำแข็งจะขยำยขนำดของมนัเพิ่มข้ึน มนัจะกิดดนัหินผำต่ำง ๆ ใหแ้ตก
ท ำลำยกลำยเป็นดิน หนำ้ผำ หุบเขำตลอดจนแอ่งน ้ำต่ำง ๆ จะถูกเซำะจนกร่อน เป็นเหตุใหส่ิ้งมีชีวติ
สำมำรถขยบัขยำยท่ีทำงในกำรด ำรงชีวติไดก้วำ้งขวำงยิง่ข้ึน 

เท่ำท่ีมนุษยรู้์กนัมำ น ้ำเป็นของเหลวท่ีมีจุดเดือดสูงสุด คุณสมบติัขอ้น้ีช่วยใหน้ ้ ำควบคุม
อุณหภูมิของผวิโลกท่ีไดรั้บแสงอำทิตยมิ์ใหร้้อนเกินไป กล่ำวคือ น ้ำจะร้อนชำ้มำก กวำ่ทอ้งทะเลจะ
ร้อนจนผิวพื้นน ้ำกลำยเป็นไอ ก็ตอ้งไดรั้บควำมร้อนอยำ่งมหำศำล และควำมร้อนเหล่ำน้ีจะไดม้ำก็โดย
กำรดูดเอำจำกผวิโลกส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นดิน กำรเช่นน้ีช่วยบรรเทำควำมร้อนบริเวณพื้นท่ีนั้น ๆ ไดม้ำก ถำ้
น ้ำร้อนไดง่้ำยแบบไดรั้บควำมร้อนเพียงนิดหน่อยก็เดือดเสียแลว้ ก็จะไม่มีส่ิงใดท่ีจะดึงเอำควำมร้อน
จำกพื้นดินไปได ้ท ำใหผ้วิของโลกร้อนจดั และชีวิตก็จะด ำรงอยูไ่ม่ได้ 

จำกลกัษณะสัณฐำนอนัเหมำะเจำะของโลก ยอ่มเป็นพยำนหลกัฐำนในตวัแลว้วำ่ ตอ้งมีผูส้ร้ำง
กล่ำวคือ “ถำ้โลกเรำมีขนำดเล็กกวำ่น้ีก็จะมีแรงโนม้ถ่วงนอ้ย และไม่สำมำรถรักษำบรรยำกำศไวไ้ด ้เช่น 
ดำวพุธและดวงจนัทร์ แต่ถำ้หำกวำ่โลกของเรำมีขนำดใหญ่กวำ่น้ีหลำยเท่ำตวั ก็จะท ำใหมี้ก๊ำซ
ไฮโดรเจนอิสระอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก เช่นดำวพฤหสัและดำวเสำร์ ซ่ึงมิใช่ส่ิงจ ำเป็นแก่ชีวิตเลย” 

อน่ึง ระยะทำงระหวำ่งดวงอำทิตยม์ำยงัโลกน้ีเป็นระยะท่ีเหมำะสม เพรำะถำ้ใกลก้วำ่น้ีก็จะท ำ
ใหโ้ลกร้อนเกินไป หรือถำ้ไกลกวำ่น้ีก็จะท ำใหโ้ลกหนำวเยน็จนเกินไป จงสังเกตดูดวงจนัทร์ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อทวปีและต่อทะเลและมหำสมุทรต่ำง ๆ ก็มีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษ ผดิแผกจำกดวงจกัทร์ดวง
อ่ืน ๆ ในระบบสุริยะจกัรวำล ตลอดจนกำรก ำเนิดของมนัก็แตกต่ำงไปดวงจนัทร์ของดำวพระเครำะห์
อ่ืน ๆ มำก 

กำรท่ีแกนของโลกเอียงไปเล็กนอ้ยนั้น ก็เป็นไปเพื่อให้เกิดฤดูต่ำง ๆ 
แรมมไ์ดอ้ธิบำยเพิ่มเติมถึงกำรวำงแผนสร้ำงจกัรวำล โดยยกเอำทฤษฎีวำ่ดว้ยควำมร้อนและ

ก ำลงังำนในทำงกลศำสตร์มำเปรียบเทียบวำ่ ทฤษฎีน้ีอธิบำยไดโ้ดยกำรเอำสีสองอยำ่งมำผสมกนั เช่นสี

                                                        
 
 
 
 เอ. เรนเดิล ซอร์ต “พระคริสตธรรมคมัภีร์กบักำรคน้ควำ้” (ลอนดอน:ส ำนกัพิมพอิ์นเตอร์วำซิต้ีคริสเตียน เฟลโลซีพ, 1949 หนำ้ 39) 



 22 

ขำวกบัสีน ้ำเงินแลว้คนให้เขำ้กนัโดยทัว่ จนในท่ีสุดจะกลำยเป็นสีฟ้ำ ต่อจำกนั้นไม่วำ่เรำจะออกแรงคน
สีมำกเท่ำใดก็ตำม ก็ไม่อำจแยกสีผสมคือสีฟ้ำน้ี ใหก้ลบัเป็นสีขำวและสีน ้ำเงินอยำ่งเดิมได ้

จำกสภำพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั บรรยำกำศส่วนต่ำง ๆ ของจกัรวำลมีอุณภูมิไม่เท่ำกนั ตำมกฎ
แลว้ควำมร้อนจะเคล่ือนท่ีจำกส่วนท่ีร้อนไปยงัส่วนท่ีเยน็กวำ่เสมอ จนกวำ่ทุก ๆ ส่วนจะอุณภูมิเท่ำกนั 
ถำ้หำกวำ่จกัรวำลของเรำมีมำนำนแลว้ นำนขนำดท่ีไม่สำมำรถค ำนวณอำยไุด ้ ควำมร้อนท่ีแผอ่อกมำก
จำกดวงอำทิตยห์รือดำวฤกษอ่ื์น ๆ ก็น่ำจะเยน็ลงหมดแลว้ แต่กำรท่ีจกัรวำลของเรำยงัมีดำงอำทิตยแ์ละ
ดำวฤกษค์อยแผค่วำมร้อนให้กบับรรยำกำศส่วนต่ำง ๆ ของโลกอยูน่ั้น จึงอยูใ่นช่วงท่ีเรำสำมำรถจะ
ค ำนวณหำอำยไุด ้กำลเวลำท่ีล่วงผำ่นไปดงักล่ำว น่ำจะเป็นเวลำแห่งกำรทรงสร้ำงของพระเจำ้นั้นเอง” 

จำกเหตุและผลดงักล่ำว เรำสำมำรถท่ีจะสรุปถอ้ยค ำของแรมมไ์ดว้ำ่ “ปัจจุบนัพระธรรมปฐม
กำลไดรั้บกำรเช่ือถือจำกวงกำรวทิยำศำสตร์มำกกวำ่ในอดีตท่ีผำ่นมำเด๋ียวน้ีเรำมีทำงท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็น
อยำ่งแจ่มชดัวำ่ เวลำในแต่ละช่วง เหตุกำรณ์แต่ละอยำ่ง หรือเหตุกำรณ์หลำย ๆ อยำ่งท่ีต่อเน่ืองสัมพนัธ์
กนั ในช่วงระยะเวลำใดเวลำหน่ึงสำมำรถก ำหนดอำยขุองจกัรวำลน้ีได ้ จำกหลกัฐำนและขอ้มูลต่ำง ๆ 
ทำงวทิยำศำสตร์ช้ีใหเ้ห็นวำ่ จกัรวำลเรำมีมำประมำณส่ีถึงหำ้พนัลำ้นปีแลว้ กำรค ำนวณตำมหลกั
วชิำกำรอ่ืน ๆ ก็ไดต้วัเลขออกมำใกลเ้คียงกนัน้ีเหมือนกนั” 

แต่อยำ่งไรก็ตำม เรำอำจจะรู้สึกวำ่ผลของกำรค ำนวณหรือขอ้มูลต่ำง ๆ ทำงวทิยำศำสตร์เป็น
เร่ืองท่ีน่ำเช่ือถือ แต่เรำก็ไม่อำจจะใชข้อ้มูลหรือควำมรอบรู้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัวินิจฉยัใหรู้้แน่ชดัลงไปวำ่ 
กำรสร้ำงจกัรวำลนั้นมีมำแต่เม่ือไหร่ เรำไดแ้ต่หวงัวำ่ สักวนัหน่ึงเรำคงจะไดข้อ้มูลทำงฟิสิกส์ ดำรำ
ศำสตร์และวชิำกำรดำ้นอ่ืน ๆ อยำ่งถูกตอ้งกวำ่น้ี ซ่ึงสมบูรณ์พอท่ีจะตดัสินช้ีขำดอำยขุองจกัรวำลได ้

เวลำน้ีเรำสำมำรถบอกไดว้ำ่ เร่ืองรำวแห่งกำรสร้ำงโลกตำมท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระธรรมปฐม
กำลบทท่ี 1 นั้น มิไดอ้ยูน่อกขอบเขตของวทิยำศำสตร์เลย” 

อำจำรยเ์ปำโลไดบ้รรยำยควำมรู้สึกในเร่ืองน้ีวำ่ “เหตุวำ่เท่ำท่ีจะรู้จกัพระเจำ้ไดก้็แจง้อยูก่บัใจ
เขำทั้งหลำย เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงโปรดส ำแดงแก่เขำแลว้ ตั้งแต่เร่ิมสร้ำงโลกมำแลว้ สภำพท่ีไม่ปรำกฏ
ของพระเจำ้นั้น คือ ฤทธำนุภำพอนัถำวรและเทวสภำพของพระองค ์ ก็ไดป้รำกฏชดัในสรรพส่ิงท่ี
พระองคไ์ดท้รงสร้ำง ฉะนั้น เขำทั้งหลำยจึงไม่มีขอ้แกต้วัเลย” (1 โครินธ์ 1:19-20) 

                                                        
 
 
 
 แรมม ์อำ้งแลว้ ในหนำ้ 154 
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ผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีไดก้ล่ำวไวใ้นท ำนองเดียวกนัน้ีวำ่ “ฟ้ำประกำศพระสิริของพระเจำ้ และ
ภำคพื้นฟ้ำส ำแดงพระหตัถกิจของพระองค”์ (สดุดี 19:1) 

แต่เพรำะใจอคติหรือล ำเอียงตำมควำมเช่ือถือของตนเอง เป็นส่ิงกีดขวำงมิใหม้นุษยย์อมรับ
ขอ้สรุปอนัเด่นชดัดงักล่ำวน้ี เจ. ดบับลิว.เอน. ซลัลิแวน ไดใ้หข้อ้คิดวำ่ ใจอคติยดึถือตำมควำมคิดของ
ตนเอง โดยปรำศจำกเหตุผลทำงวทิยำศำสตร์ ท ำใหเ้รำไม่ยอมรับวำ่ พระเจำ้เท่ำนั้นเป็นผูท่ี้สำมำรถสร้ำง
จกัรวำลได ้

วำรสำร “ไทม”์ ไดเ้ขียนค ำไวอ้ำลยัต่อกำรส้ินชีวติของท่ำนผูน้ี้วำ่ “เขำเป็นผูท่ี้มีควำมเปร่ือง
ปรำดในกำรอธิบำยกฏเกณฑท่ี์ยุง่ยำกของวชิำฟิสิกส์ใหค้นธรรมดำเขำ้ใจไดโ้ดยง่ำย ยำกนกัท่ีจะหำใคร
มีควำมสำมำรถเสมอเหมือนเขำได.้...” เขำกล่ำววำ่ “หลกัของกำรก ำเนิดท่ีวำ่ดว้ยววิฒันำกำร ยงัคงเป็น
ปัญหำท่ีไม่สำมำรถท ำใหค้  ำตอบท่ียติุและจุใจได ้ กระทัง่ทุกวนัน้ีก็ยงัไม่มีผูใ้ดตอบไดอ้ยำ่งแจ่มชดัวำ่ 
อะไรคือท่ีมำของส่ิงมีชีวติ ดูเหมือนวำ่จะมีเพียงทฤษฎีท่ีเดียวเท่ำนั้นท่ีวำ่ “ส่ิงมีชีวติเกิดข้ึนเอง” ทฤษฎีน้ี
เป็นท่ียอมรับกนัอยำ่งกวำ้งขวำง ซ่ึงกล่ำววำ่ ส่ิงมีชีวติชั้นสูงววิฒันำกำรมำจำกส่ิงท่ีมีชีวติชั้นต ่ำ และส่ิง
ท่ีมีชีวติชั้นต ่ำก็เกิดมำเอง โดยยกตวัอยำ่งเช่น ตวัหนอนหรือแบคทีเรียเกิดจำกเน้ือท่ีเน่ำเป่ือย 

แต่จำกกำรทดลองอยำ่งรอบคอบของหลุยส์ ปำสเตอร์ และนกัวทิยำศำสตร์คนอ่ืน ๆ ไดแ้สดง
ใหเ้ห็นวำ่กำรสรุปทฤษฎีท่ีวำ่น้ี เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อปรำศจำกควำมสังเกตท่ีดีพอ ค ำตอบท่ี
ถูกตอ้งก็คือ “ชีวติต้องเกดิจากส่ิงทีม่ีชีวติ” เท่ำนั้น ตรำบใดท่ีเรำยงัยดึถือในเหตุผลท่ีถูกตอ้ง ตรำบนั้น
สรุปน้ียอ่มเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดท่ี้สุด” 

เม่ือขอ้สรุปน้ีเป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรแกไ้ปปัญหำเร่ืองกำรสร้ำงจกัรวำล มนุษยก์ลบัพำกนั
ปฏิเสธไม่ยอมรับ และมีนกัวทิยำศำสตร์บำงคนไม่ค่อยจะเตม็ใจรับขอ้สรุปน้ีเท่ำใดนกั โดยถือเสียวำ่ 
เป็นปรัชญำท่ีไม่พึงปรำรถนำ ทั้งน้ีเป็นเพรำะวทิยำศำสตร์ตอ้งกำรท่ีจะใหทุ้กส่ิงทุกอยำ่งเช่ือมโยงกนั
อยำ่งมีแบบแผน ฉะนั้น หำกพวกเขำยอมรับวำ่ พระเจำ้เป็นผูท้รงสร้ำงจกัรวำลแลว้ไซร้ ก็ยอ่มมีปัญหำ
ติดตำมมำวำ่ แลว้ใครเล่ำเป็นผูส้ร้ำงพระเจำ้ 

เพื่อตดัควำมเช่ือมโยงในปัญหำขอ้น้ี เขำจึงไม่ยอมรับวำ่ เป็นควำมจริง! นอกจำกวำ่จะไม่มีทำง
หลีกเล่ียงจริง ๆ เท่ำนั้น นกัวทิยำศำสตร์มกัจะมีควำมเช่ือโนม้เอียงไปในทำงท่ีวำ่ ชีวิตเกิดขึน้จากส่ิงท่ี
ไม่มีชีวิต โดยวธีิกำรท่ีเรำไม่อำจจะเขำ้ใจได ้หรือไม่สำมำรถทดสอบไดโ้ดยทำงวทิยำศำสตร์” 

                                                        
 
 
 
 เจ ดบับลิว เอน ซันลิแวน; “ขอบเขตของวิทยำศำสตร์” (นิวยอร์ค:ส ำนกัพิมพ ์นิวอเมริกนัไลบรำร่ี) 1956 หนำ้ 94 
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บดัน้ีเรำไดเ้ห็นแลว้วำ่ กำรท่ีเช่ือวำ่ไม่มีพระเจำ้นั้น ก็เป็นกำรแสดงออกถึงควำมเช่ือแบบหน่ึง
เหมือนกนั ซ่ึงมนัเป็นเพียงขอ้สมมุติท่ีตั้งข้ึนเพื่อเป็นกำรยึดถือเหมือนกบัขอ้สมมุติในหลกัควำมเช่ือท่ีวำ่ 
พระเจ้ามีจริง แต่กำรท่ีเขำไม่ยอมเช่ือนั้นยงัเป็นส่ิงแปลกประหลำดมำกกวำ่นั้นอีก ทั้งน้ีเพรำะแนวทำง
วทิยำศำสตร์ไดว้ิง่สวนทำงกบัแนวทำงแห่งควำมเช่ือ และเรำเองก็ปักใจเช่ือตำมหลกัของวทิยำสตร์ แต่
แลว้นกัวทิยำศำสตร์เองกลบัปฏิเสธขอ้สรุปจำกหลกัฐำนท่ีวทิยำศำสตร์ช้ีใหเ้ห็นเสีย โดยเพียงแต่อำ้งวำ่ 
มนัขดักบัควำมรู้สึก 

นบัวำ่เป็นส่ิงส ำคญัมิใช่นอ้ย ในกำรท่ีจะสังเกตวำ่ถึงแมว้ำ่ในธรรมชำติจะมีหลำยส่ิงหลำยอยำ่ง
ท่ีบ่งบอกใหเ้รำรู้วำ่ “พระเจำ้มีจริง” แต่ก็ยงัไม่เป็นกำรเพียงท่ีจะท ำใหเ้รำรู้อยำ่งแน่ชดัวำ่ พระองคท์รง
พระชนมอ์ยูจ่ริง ๆ หรือไม่? และพระลกัษณะของพระองคน์ั้นเป็นอยำ่งไรปัญหำดงักล่ำวน้ีมีมำนำนนบั
ศตวรรษแลว้ เช่นค ำถำมท่ีวำ่ “ท่านจะหยัง่รู้ในสภาพของพระเจ้าได้หรือ?” (โยบ 11:7) ค ำตอบก็คือ เรำ
ไม่มีทำงท่ีจะรู้จกัพระองคไ์ดเ้ลย ถำ้หำกพระองคไ์ม่ทรงเปิดเผยใหเ้รำไดท้รำบ และไม่มีประโยชน์อะไร
ท่ีจะตอ้งมำเดำหรือคำดคะเนในเร่ืองน้ี 

เป็นท่ีปรำกฏชดัในปัจจุบนัน้ีแลว้วำ่ แมใ้นหมู่ผูท่ี้เช่ือถือพระเจำ้เอง ก็มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนั
ออกไปหลำยทศันะ บำงคนคิดวำ่พระองคคื์อผูท่ี้คอยท ำลำยควำมสุขและควำมยนิดีของมนุษย ์ เขำกล่ำว
วำ่ พระเจำ้ทรงเฝ้ำมองดูมนุษยจ์ำกสวรรค ์ ส ำรวจตรวจตรำดูวำ่ใครบำ้งท่ีมีควำมสุขสดช่ืน ๆ แลว้
พระองคก์็จะทรงมำพรำกและท ำลำยควำมสุขนั้น ๆ เสีย 

บำงคนคิดวำ่ พระเจำ้คือคุณปู่ ท่ีอยูบ่นทอ้งฟ้ำ นัง่บนเกำ้อ้ีโยกและลูบคล ำหนวดเครำอยำ่ง
ส ำรำญใจ พระองคท์รงมีพระทยัดีต่อชีวติของมนุษย ์ เหมือนกบัผูใ้หญ่ท่ีมีต่อเด็ก ทรงคิดอยูเ่สมอวำ่ 
“เด็กมนัก็ยอ่มซุกซนเป็นธรรมดำอยูเ่อง” กล่ำวคือ ทุกส่ิงปล่อยใหเ้ป็นไปตำมวถีิทำงของมนั เขำมีควำม
เช่ือวำ่ ไม่วำ่มนุษยจ์ะประพฤติตวัอยำ่งไร ในบั้นปลำยก็จะจบลงดว้ยดีเสมอ 

แต่บำงคนก็มีควำมเขำ้ใจวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นลูกไฟดวงใหญ่ ส่วนมนุษยเ์ป็นลูกไฟดวงเล็ก ซ่ึง
ในท่ีสุดปลำยทำงของชีวติท่ีจะกลบัมำเขำ้ไปรวมกบัลูกไฟดวงใหญ่นั้นอีก 

ไอน์สไตน์ นกัวทิยำศำสตร์ช่ือดงัมีควำมเห็นวำ่ พระเจำ้คือพลงัอ ำนำจ และไม่มีสภำพเป็น
บุคคล! 

เฮอร์เบอร์ต สเปนเซอร์ เป็นผูท่ี้เผยแพร่ควำมเช่ือท่ีวำ่ “ไม่ว่าจะมีพระเจ้าอยู่จริงหรือไม่ มนุษย์ก็
ไม่มีทางจะรู้ได้เลย” เขำไดต้ั้งขอ้สังเกตไวอ้ยำ่งถูกตอ้งวำ่บรรดำนกทั้งหลำยนั้น ไม่เคยมีตวัใดบินออก
จำกบรรยำกำศของโลกเลย และไดส้รุปวำ่ เช่นเดียวกนักบัมนุษยซ่ึ์งเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอนั
จ ำกดั จะไม่เขำ้ใจในเร่ืองรำวอนักวำ้งใหญ่ไพศำลไม่มีขอบเขตจ ำกดัได ้ ขอ้สังเกตของสเปนเซอร์นั้น
ถูกตอ้งร้อยเปอร์เซนต ์ แต่ขอ้สรุปของเขำผดิถนดั เพรำะเขำมิไดคิ้ดในมุมกลบัท่ีวำ่จริงอยูผู่ท่ี้มีควำมรู้
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นอ้ย ไม่อำจจะเขำ้ใจในปัญหำอนัล ้ำลึกและไม่มีขอบเขตจ ำกดั แต่ผูเ้ป็นเจำ้แห่งควำมล ้ำลึกยอ่มจะ
เปิดเผยใหม้นุษยเ์ขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ได ้

น่ีคือควำมจริงท่ีพระเจำ้ทรงปฏิบติัต่อมนุษย!์ 
อำจำรยเ์ปำโลไดเ้ขียนไวใ้นพระธรรมฮีบรูวำ่ “ในโบรำณกำลพระเจำ้ไดต้รัสดว้ยวธีิต่ำง ๆ 

มำกมำยแก่บรรพบุรุษของเรำทำงพวกผูเ้ผยพระวจนะ แต่ในวำระสุดทำ้ยน้ี พระองคไ์ดต้รัสแก่เรำ
ทั้งหลำยทำงพระบุตร” (ฮีบรู 1:1-2) 

นบัตั้งแต่เร่ิมมีมนุษยบ์นพื้นโลกจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี พระเจำ้ทรงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมติดต่อกบัมนุษย ์
หำใช่มนุษยเ์ป็นผูริ้เร่ิมติดต่อกบัพระเจำ้ไม่ พระเจำ้ทรงเปิดเผยพระองคใ์หแ้ก่มนุษยท์รำบอยำ่งสมบูรณ์ 
โดยกำรส่งองคพ์ระเยซูคริสตใ์หเ้สด็จลงมำบงัเกิดเป็นมนุษย ์ มีสภำพตวัตนและเน้ือหนงัเหมือนมนุษย์
ทุกประกำร ซ่ึงท ำใหเ้รำสำมำรถเขำ้ใจได ้พระองคไ์ดท้รงประทบัอยูก่บัเรำทั้งหลำย 

สมมุติวำ่ ท่ำนตอ้งกำรใหม้ดรู้วำ่ ท่ำนมีควำมเมตตำต่อมนั ท่ำนจะตอ้งท ำอยำ่งไร ทำงท่ีดีท่ีสุดก็
คือ ท่ำนจะตอ้งแปลงกำยเป็นมดเพื่อจะเขำ้ใจภำษำของมนั วธีิกำรท่ีพระเจำ้ทรงส ำแดงควำมรักต่อ
มนุษยก์็อยูใ่นลกัษณะเช่นเดียวกนั เจ.บี.ฟิลลิปส์ เรียกโลกท่ีเรำอำศยัอยูน้ี่วำ่ “ดวงดำวท่ีพระเจำ้เสด็จมำ
เยีย่มเยยีน” 

เรำจะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่พระเจำ้มีจริง? ค ำตอบท่ีชดัแจง้ท่ีสุดก็คือ กำรท่ีพระองคเ์สด็จมำเยีย่มเยอืน
พวกเรำหลกัฐำนและขอ้สันนิษฐำนอ่ืน ๆ นั้น เป็นเพียงร่องรอยเคำ้เง่ือนเท่ำนั้น แต่ส่ิงท่ีสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้แก่เรำอยำ่งแทจ้ริงคือ กำรประสูติขององคพ์ระเยซูคริสต ์กำรด ำรงพระชนม ์กำรส้ินพระชนม์
และกำรฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยของพระองค ์

พยำนหลกัฐำนท่ีแสดงวำ่ พระเจำ้มีจริงและทรงสถิตอยูก่บัเรำทั้งหลำยในทุกวนัน้ีก็คือ เม่ือ
บุคคลหน่ึงบุคคลใดเช่ือและไวว้ำงใจในพระเยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริงแลว้ ชีวติของเขำจะไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลงใหม่ กำรเปล่ียนแปลงน้ีจะยงัมีผลสะทอ้นไปสู่ชุมชนของเขำอีกดว้ย 

เอิร์นเนส กอร์ดอน ไดเ้ขียนเร่ืองรำวท่ีน่ำประทบัใจของอดีตเชลยศึกคนหน่ึง ผูร่้วมใน
เหตุกำรณ์คร้ังนั้น (เร่ือง “ทำงรถไฟมฤตย”ู) ปัจจุบนัเป็นอนุศำสนำจำรยใ์นมหำวทิยำลยัปรินสตนั เขำ
ไดบ้นัทึกเก่ียวกบัควำมอดอยำกกนัดำรอำหำร และควำมทุกขท์รมำนของเชลยศึกในสงครำมโลกคร้ังท่ี 
2 พวกเชลยศึกไดถู้กทหำรญ่ีปุ่นบงัคบัใหส้ร้ำงสะพำนขำ้มแม่น ้ำแควในประเทศไทย 

กอร์ดอนไดเ้ขียนวำ่ เชลยศึกเหล่ำนั้นถูกทำรุณทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ จนมีสภำพต ่ำทรำม 
ตอ้งฉกชิงยื้อแยง่อำหำรกนั ไม่ผดิอะไรกบัสัตวเ์ดรัจฉำน ในสภำวะอนัยำกแคน้น้ีเอง บรรดำเชลยศึก
เหล่ำนั้นไดห้ำหนทำงแกไ้ขสถำนกำรณ์ของพวกเขำดว้ยกำรอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ เน่ืองจำก
กอร์ดอนเป็นทหำรท่ีมีกำรศึกษำสูงส ำเร็จจำกมหำวทิยำลยั จึงไดรั้บกำรขอร้องให้เป็นผูน้ ำในกำรอ่ำน
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พระคมัภีร์ ถำ้จะวำ่กนัตำมจริงแลว้ เวลำนั้นตวัของกอร์ดอนเองก็ยงัไม่ไดมี้ควำมเช่ือในพระเจำ้และพวก
ทหำรเชลยศึกคนอ่ืนก็เหมือนกนั 

แต่เม่ือกอร์ดอนและเพื่อนเชลยศึกไดอ่้ำนพระคมัภีร์อยำ่งจริงจงั ในท่ีสุดพวกเขำก็หนักลบัมำ
หำพระเยซูคริสต ์ พวกเขำรู้จกักบัพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริงและไดรั้บควำมประทบัใจในกิจกำรท่ีพระองค์
ทรงกระท ำ ช่ำงเป็นส่ิงท่ีน่ำอศัจรรยย์ิง่นกั ท่ีกลุ่มเชลยศึกมีชีวติและควำมเป็นอยูอ่ยำ่งป่ำเถ่ือน กลบั
กลำยเป็นชุมนุมท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยควำมรักของพระเจำ้ มีควำมรักซ่ึงกนัและกนั เร่ืองน้ีเป็นกำรส ำแดงถึง
ควำมจริงของพระเจำ้ ในทุกวนัน้ียงัมีคนอ่ืน ๆ อีกเป็นจ ำนวนมำกท่ีมีประสบกำรณ์เดียวกนัน้ี โดยทำง
พระเยซูคริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่
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บทที ่3 พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าจริงหรือไม่? 

มำตรแมน้พระเจำ้มิไดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องให้เรำประจกัษแ์ลว้ ก็ยอ่มเป็นกำรเหลือวิสัยท่ีเรำ
จะรู้วำ่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูจ่ริงหรือไม่? และทรงมีพระลกัษณะเป็นอยำ่งไร? 

กำรท่ีสืบเสำะหำร่องรอยอนัเป็นหลกัฐำน เก่ียวกบักำรท่ีพระเจำ้ทรงเปิดเผยเร่ืองรำวของ
พระองคใ์หม้นุษยท์รำบนั้น จะตอ้งส ำรวจยอ้นกลบัไปสู่ประวติัศำสตร์ หลกัฐำนท่ีชดัแจง้ประกำรหน่ึง
ก็คือ กำรบงัเกิดของทำรกนอ้ยผูห้น่ึง ในคอกสัตวท่ี์หมู่บำ้นซ่ึงอยูห่่ำงไกลควำมเจริญแห่งหน่ึงใน
ประเทศอิสรำเอล เม่ือประมำณเกือบสองพนัปีล่วงมำแลว้ กำรบงัเกิดของทำรกนอ้ยผูน้ี้สร้ำงควำม
ประหวัน่พร่ันพรึงใหเ้ฮโรด กษตัริยใ์นสมยันั้นเป็นอยำ่งยิง่ เน่ืองจำกมีค ำกล่ำวขำนและเล่ำลือกนัวำ่ 
ต่อไปภำยภำคหนำ้ทำรกผูน้ี้จะไดเ้ป็นกษตัริยข์องชนชำติยิว 

ดงันั้น เฮโรดจึงคิดท่ีจะท ำลำยเด็กนอ้ยผูน้ี้เสีย เพื่อเป็นกำรตดัไฟแต่ตน้ลม โดยกำรสั่งให้
ประหำรชีวิตเด็กเกิดใหม่ทุก ๆ คน ท่ีมีอำยรุุ่นรำวครำวเดียวกบัทำรกผูน้ี้ กำรสังหำรโหดคร้ังนั้น เป็นท่ี
เล่ำลือในประวติัศำสตร์ 

ทำรกนอ้ยผูน้ี้คือ องค์พระกุมารเยซู นัน่เอง พระองคไ์ดอ้ำศยัอยูก่บัโยเซฟและมำเรียท่ีเมืองนำ
ซำเร็ธ พระองคท์รงฝึกวชิำชีพช่ำงไมก้บัโยเซฟ พระกุมำรเป็นเด็กท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถผดิไปจำกเด็ก
อ่ืน ๆ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ำกคร้ังเม่ือพระองคท์รงพระชนมม์ำยไุดเ้พียง 12 พรรษำ ก็สำมำรถส ำแดงควำม
ปรำดเปร่ืองทำงดำ้นสติปัญญำออกมำใหพ้วกนกัปรำชญร์ำชบนัฑิต และพวกธรรมำจำรยใ์นกรุง
เยรูซำเล็มพำกนัท่ึงและประหลำดใจไปตำมกนั 

คร้ันเม่ือโยเซฟและมำเรียเดินทำงกลบับำ้น พระเยซูมิไดท้รงกลบัไปดว้ย คนทั้งสองจึงได้
ติดตำมหำจนพบพระองค ์ ขณะท่ีก ำลงัถกปัญหำกบัพวกนกัปรำชญอ์ยูแ่ละคนทั้งสองไดเ้ตือนให้
พระองคก์ลบับำ้น แต่ค ำตอบของพระองคส์ร้ำงควำมฉงนฉงำยใหแ้ก่บุคคลทั้งสองอยำ่งยิง่ โดยพระองค์
ตรัสตอบวำ่ “ท่ำนไม่รู้หรอกหรือวำ่ ฉนัจะตอ้งอยูใ่นพระรำชฐำนแห่งพระบิดำของฉนั?” 

พระด ำรัสน้ีไดบ้่งบอกถึงควำมสัมพนัธ์อนัสูงสุดระหวำ่งพระองคก์บัพระบิดำเจำ้ ! 
พระเยซูทรงพ ำนกัอยูท่ี่เมืองนำซำเร็ธจนกระทัง่พระชนมม์ำยไุด ้ 30 พรรษำ หลงัจำกนั้น

พระองคก์็ทรงเร่ิมปฏิบติัพระรำชกิจของพระเจำ้ต่อสำธำรณะชน จนกระทัง่ทรงส้ินพระชนมบ์นไม้
กำงเขน กินเวลำ 3 ปี พระรำชกิจของพระองคไ์ดก่้อใหเ้กิดควำมเปล่ียนแปลงอยำ่งใหญ่หลวงใน
ประวติัศำสตร์ 

พระเยซูทรงเป่ียมลน้ไปดว้ยควำมเมตตำกรุณำต่อชนทุก ๆ ชั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่ำว
วำ่ “สำมญัชนทัว่ไปต่ำงรับฟังค ำสอนของพระองคด์ว้ยควำมปิติยนิดี” พระองคท์รงเป็นบรมครูท่ีผดิ
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แผกไปจำกครูสอนศำสนำคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่่วมสมยักบัพระองค ์ “ค ำสอนของพระองคป์ระกอบไปดว้ย
อ ำนำจไม่เหมือนกบัพวกอำลกัษณ์และฟำริสี” (ดู มำระโก 1:22, ลูกำ 4:32) 

พระเยซูทรงกระท ำใหผู้ฟั้งและผูท่ี้เป็นศตัรูของพระองค ์ ตกตะลึงพร่ึงเพริดไปตำม ๆ กนั ดว้ย
กำรประกำศถึงสัมพนัธภำพระหวำ่งพระองคก์บัพระบิดำเจำ้ พระองคท์รงช้ีแจงใหเ้ขำเหล่ำนั้นเขำ้ใจวำ่ 
พระองคท์รงเป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่กวำ่ครู หรืออำจำรยห์รือศำสดำพยำกรณ์ 

พระองคท์รงเร่ิมตน้ประกำศอยำ่งชดัแจง้ ถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระองค ์ ค ำตรัสถำมท่ีเป็น
จุดศูนยก์ลำงของค ำสอนของพระองค ์ ขณะพระองคต์รัสถำมบรรดำอคัรสำวกวำ่ “พวกท่ำนวำ่เรำเป็น
ผูใ้ด?” เปโตรทูลตอบวำ่ “พระองคเ์ป็นพระคริสต ์ บุตรของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ (มทัธิว 16:15, 
16) เม่ือพระองคท์รงไดย้นิค ำตอบเช่นน้ีก็มิไดท้รงตกพระทยั หรือต ำหนิติเตียนเปโตร ตรงกนัขำ้ม
พระองคก์ลบัทรงชมเชยเขำเสียอีก 

พระเยซูทรงอำ้งควำมเป็นพระเจำ้ของพระองคอ์นัชดัแจง้ ท ำใหผู้ฟั้งต่ำงสะเทือนใจไปตำม ๆ 
กนั “เหตุฉะนั้นพวกยวิยิง่แสวงหำโอกำสท่ีจะฆ่ำพระองค ์มิใช่เพรำะพระองคล่์วงกฎวนัสะบำโตเท่ำนั้น
แต่ยงัไดเ้รียกพระเจำ้วำ่ เป็นบิดำของตนดว้ย ซ่ึงเป็นกำรกระท ำตนเสมอพระเจำ้” (ยอห์น 5:18) 

คร้ังหน่ึงพระองคท์รงกล่ำววำ่ “เรำกบัพระบิดำเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” เม่ือพวกยวิไดย้นิ
ดงันั้นก็รู้สึกเดือดดำลข้ึนมำทนัที จึงหยบิกอ้นหินจะขวำ้งพระองคใ์หต้ำย พระองคต์รัสถำมพวกเขำวำ่ 
“ท่ำนทั้งหลำยหยบิกอ้นหินจะขวำ้งเรำให้ตำยเพรำะกำรกระท ำขอ้ใดเล่ำ? พวกยวิทูลตอบพระองคว์ำ่ 
“เรำจะขวำ้งท่ำนมิใช่เพรำะกำรกระท ำดี แต่เพรำะพดูหม่ินประมำทพระเจำ้ เพรำะท่ำนเป็นเพียงมนุษย ์
แต่ตั้งตวัเป็นพระเจำ้” (ยอห์น 10:30-33) 

พระเยซูทรงกล่ำวอำ้งวำ่ พระองคเ์ป็นพระเจำ้ท่ีมีสิทธ์ิอ ำนำจในกำรยกโทษควำมผิดบำปได ้
เม่ือมีผูร้ื้อดำดฟ้ำหลงัคำตึกท่ีพระองคป์ระทบัอยู ่ แลว้หยอ่นแคร่คนง่อยลงมำ เพื่อขอใหพ้ระองคท์รง
รักษำ พระองคไ์ดต้รัสแก่คนง่อยนั้นวำ่ “ลูกเอ๋ย ควำมผดิของเจำ้ ทรงโปรดยกเสียแลว้” 

ค ำตรัสน้ีสร้ำงควำมไม่พอใจใหแ้ก่พวกอำลกัษณ์อยำ่งยิง่ พวกเขำต่ำงครุ่นคิดในใจวำ่ “คนน้ีพดู
ดูหม่ินพระเจำ้น่ี ไม่มีใครสำมำรถยกควำมผดิบำปไดห้รอก นอกจำกพระเจำ้องคเ์ดียว” พระเยซูทรง
ล่วงรู้ถึงควำมนึกคิดของพวกเขำ จึงตรัสวำ่ “ซ่ึงจะวำ่ ควำมผดิบำปของเจำ้ไดท้รงโปรดยกเสียแลว้ กบั
จะวำ่จงลุกข้ึนเดินไปเถิด ขำ้งไหนจะง่ำยกวำ่กนั?” และพระองคต์รัสต่อไปวำ่ “เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะไดรู้้

                                                        
 
 
 
 “อ ำนำจ” ในท่ีน้ีหมำยถึง “ฤทธ์ิอ ำนำจ” มิไดห้มำยถึง อ ำนำจรำชศกัด์ิหรืออ ำนำจในกำรปกครองแต่อยำ่งใด 
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วำ่บุตรมนุษยมี์อ ำนำจยกโทษใหแ้ก่แผน่ดินโลกได ้ เรำจะส ำแดงใหท้่ำนไดเ้ห็นเป็นประจกัษ”์ คร้ันแลว้
พระองคจึ์งตรัสแก่คนง่อยนั้นวำ่ “จงลุกข้ึนยกท่ีนอนของท่ำนไปยงับำ้นเถิด” (ดูมำระโก 2:7-11, ลูกำ 
5:19-24) 

ค ำวำ่ “บุตรมนุษย์” ในท่ีน้ี เป็นพระนำมท่ีบ่งบอกถึงกำรเป็นพระเจำ้ของพระเยซู 
แมใ้นยำมท่ีพระองคถู์กพวกมหำปุโรหิตสอบสวนและก ำลงัตกอยูใ่นระหวำ่งอนัตรำย หม่ิน

เหม่ต่อควำมตำย พระองคก์็ยงัทรงยนืยนัถึงกำรเป็นพระเจำ้ของพระองคโ์ดยไม่มีกำรแปรผนั มหำ
ปุโรหิตไดถ้ำมพระองคต์ำมตรงวำ่ “ท่ำนเป็นพระคริสตบุ์ตรของพระเจำ้ผูค้วรแก่กำรนมสักำรหรือ?” 

พระองคต์รัสตอบวำ่ “เราเป็น!” และตรัสต่อไปอีกวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจะไดเ้ห็นบุตรมนุษยน์ัง่
ขำ้งขวำของผูท้รงฤทธำนุภำพ และเสด็จมำในเมฆแห่งฟ้ำสวรรค”์ (ดูมำระโก 14:61-64) 

พระเยซูทรงเป็นอนัเดียวกนักบัพระบิดำอยำ่งแนบแน่น ชนิดท่ีพระองคท์รงเปรียบเทียบสภำพ
ควำมเป็นมนุษยข์องพระองคก์บัสภำพของพระบิดำวำ่ ผูใ้ดรู้จกัพระองคก์็เท่ำกบัวำ่ไดรู้้จกักบัพระเจำ้ 
(ยอห์น 8:19,14:7) ผูใ้ดไดเ้ห็นพระองคก์็ไดเ้ห็นพระเจำ้ (ยอห์น 12:45,14:9) ผูใ้ดไวว้ำงใจในพระองคก์็
เท่ำกบัวำ่ เขำไดว้ำงใจในพระเจำ้ (ยอห์น 12:44,14:1) ผูใ้ดยอมรับเอำพระองคก์็เท่ำกบัยอมรับเอำพระ
เจำ้ (มำระโก 9:37) ผูใ้ดเกลียดพระองคก์็เท่ำกบัเกลียดพระเจำ้ (ยอห์น 15:23) ผูใ้ดเทิดพระเกียรติ
พระองคก์็เท่ำกบัเทิดพระเกียรติพระเจำ้ (ยอห์น 5:23) 

เม่ือเรำไดเ้ผชิญกบัขอ้กล่ำวอำ้งของพระคริสต ์ เรำมีทำงท่ีจะวนิิจฉยัเพียงประกำรเดียวในส่ี
ประกำรน้ี คือ (1) พระองคเ์ป็นผูท่ี้โกหกมดเทจ็ (2) พระองคเ์ป็นผูว้กิลจริต (3) พระองคเ์ป็นตวัละครท่ี
เล่ำสืบมำตำมต ำนำนแต่โบรำณ หรือ (4) พระองคต์รัสเป็นควำมจริง 

ถำ้หำกเรำปฏิเสธวำ่ ควำมกล่ำวของพระองคมิ์ใช่ควำมจริง ก็เท่ำกบัวำ่ เรำสนบัสนุนควำมคิด
ในสำมขอ้แรกโดยปริยำย ไม่วำ่เรำจะรู้แน่ชดัในแง่คิดเหล่ำนั้นหรือไม่ก็ตำม 

ถำ้หำกพระเยซูทรงอำ้งวำ่ พระองคเ์ป็นพระเจำ้โดยท่ีพระองคมิ์ไดเ้ป็น แต่กล่ำวออกมำโดยมี
เจตนำท่ีจะหลอกลวงประชำชนใหห้ลงเช่ือ และเพื่อสร้ำงเสริมอิทธิพลค ำสั่งสอนของพระองคแ์ลว้ เรำก็
จะตรำหนำ้ลงไปไดเ้ลยวำ่ พระองคเ์ป็นนกัโกหกผูย้ิง่ใหญ่ของโลก แต่ก็มีเพียงไม่ก่ีคนท่ีเห็นคลอ้ยและ
ยดึถือตำมแนวควำมคิดเช่นน้ี แมแ้ต่ผูท่ี้ไม่ยอมรับวำ่พระเยซูเป็นพระเจำ้ เขำก็ยงัเช่ือวำ่ พระองคท์รงเป็น
ศำสดำในดำ้นจริยธรรมท่ียิง่ใหญ่ ดงันั้น จะเห็นไดว้ำ่ เหตุผลของพวกเขำไดข้ดัแยง้กนัอยูใ่นตวั 

                                                        
 
 
 
 จอห์น สตอทท ์อำร์.ดบับลิว “หลกัศำสนศำสตร์เบ้ืองตน้” (ชิคำโก:ส ำนกัพิมพอิ์นเตอร์วำซิต้ี) 1964 หนำ้ 26 
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กล่ำวคือ ถำ้หำกขอ้อำ้งท่ีวำ่ พระองคเ์ป็นพระเจำ้นั้นเป็นควำมเทจ็เสียแลว้ พระองคก์็ยอ่มจะเป็นบรมครู
ผูย้ิง่ใหญ่ในดำ้นจริยธรรมไม่ได ้

ทีน้ีสมมุติวำ่ เรำจะกล่ำวหำวำ่พระองคท์รง “โกหกหลอกลวงตนเอง” อนัเป็นขอ้กล่ำวท่ีหำท่ี
เบำกล่ำวขอ้กล่ำวหำท่ีแลว้ ๆ มำ จะมีทำงเป็นไปไดห้รือไม่? ตำมปกติวสิัยแลว้ถำ้คนหน่ึงคนใดเกิด
ควำมคิดฟุ้งซ่ำนและอวดอำ้งตนเองวำ่เป็นพระเจำ้ ก็คงจะไม่แคลว้ถูกชำวบำ้นเรียกวำ่เป็น “คนบำ้” 
อยำ่งแน่นอน ฉะนั้น หำกวำ่พระเยซูอำ้งวำ่พระองคเ์ป็นพระเจำ้ พระองคก์็จะถูกขนำนนำมวำ่ “คนบำ้” 
อยำ่งไม่ตอ้งสงสัย 

แต่เม่ือเรำศึกษำดูพระรำชประวติัของพระเยซูคริสตใ์หถ่ี้ถว้นแลว้ ก็จะพบวำ่ ไม่มี
พยำนหลกัฐำนอะไรท่ีบ่งบอกวำ่ พระองคท์รงวกิลจริตเลย ตรงกนัขำ้มเรำกลบัพบวำ่ พระองคท์รงมีกำร
ส ำรวจจิตอนัแน่วแน่และมัน่คงแมจ้ะตกอยูภ่ำยใตภ้ำวะกำรบีบคั้น เช่นขณะท่ีถูกปีลำตไต่สวน ซ่ึงเป็น
ภำวะท่ีพระองคก์ ำลงัตกอยูใ่นอนัตรำยอยำ่งยิง่ แต่พระองคก์็ยงัทรงวำงพระองคอ์ยำ่งสุขมุสงบและเยอืก
เยน็ ไม่ไดมี้ควำมวติกกงัวลพระทยัใด ๆ เลย ดงัท่ีท่ำน ซี.เอส. ลูวสิ ไดบ้นัทึกวำ่ “ถำ้หำกพระเยซูมิใช่
พระเจำ้จริงแลว้ ขอ้ขดัแยง้ระหวำ่งควำมลึกซ้ึงอนัสมเหตุสมผลของค ำสอนฝ่ำยจริยธรรมของพระองค ์
และขอ้อำ้งถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระองค ์ อนัมีลกัษณะกำรอวดอำ้งใฝ่สูงนั้น คงจะไม่เป็นยติุลงได้
ง่ำย ๆ อยำ่งแน่นอน” 

ขอ้สันนิษฐำนประกำรท่ีสำม ใน “ขอ้อำ้งท่ีวำ่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ เป็นเพียงนิยำย
ปร ำปรำท่ีหำควำมจริงมิได ้ เป็นเร่ืองรำวท่ีบรรดำสำวกของพระองค์ในศตวรรษท่ี 3-4 ช่วยกนัปรุงแต่ง
ข้ึนใหเ้ขำ้กบัเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อใหส้มจริงสมจงั ซ่ึงมิใหพ้ระด ำรัสท่ีแทจ้ริงของพระองคเ์ลย” 

เร่ืองรำวของพระเยซูคริสตท่ี์ถูกล่ำวหำวำ่เป็นเพียงนิยำยปร ำปรำนั้น ไดถู้กขจดัออกไปอยำ่ง
ส้ินเชิงแลว้ ทั้งน้ีจำกกำรศึกษำคน้ควำ้ทำงโบรำณคดี ไดพ้บหลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ียนืยนัวำ่ เร่ืองรำวของพระ
เยซูคริสตน์ั้นมีอยูจ่ริง และไดรั้บกำรพิสูจน์ยนืยนัวำ่ พระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มของพระเยซูคริสตน์ั้น เขียน
ข้ึนในสมยัอคัรสำวกของพระองคโ์ดยตรง 

เม่ือไม่นำนมำน้ี นกัโบรำณคดีท่ีมีช่ือเสียงของโลกคนหน่ึงช่ือ ดร.วลิเล่ียม เอฟ. อลัไบรท ์อดีต
อำจำรยใ์นมหำวทิยำลยั จอห์น ฮอฟกินส์ ซ่ึงเด๋ียวน้ีไดป้ลดเกษียณไปแลว้ ท่ำนไดก้ล่ำววำ่ ไม่มีเหตุ
อะไรจะท ำใหเ้ช่ือวำ่ พระกิตติคุณเล่มใดเล่มหน่ึง ไดรั้บกำรบนัทึกภำยหลงัคริสตศกัรำช 70 ถำ้หำกวำ่ 
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พระกิตติคุณทั้งส่ีของพระเยซูคริสตเ์ป็นเพียงนิยำยปร ำปรำ แต่ไฉนเล่ำจึงเป็นท่ีเช่ือถือกนัอยำ่ง
กวำ้งขวำง และมีอิทธิพลต่อชีวติของคนเป็นจ ำนวนมำก ไม่มีหลกัฐำนอนัใดเลยท่ีส่อไปในทำงท่ีวำ่ 
เร่ืองรำวของพระองคเ์ป็นเร่ืองเหลวไหลไร้สำระ 

กำรท่ีเรำเขียนชีวิตประวติัของบุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึงเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงและมีชีวติร่วมยคุร่วม
สมยักนักบัเรำโดยระบุวำ่ “เขาเป็นพระเจ้า” ซ่ึงตอ้งสละเลือดเน้ือและชีวติ และในท่ีสุดก็ฟ้ืนคืนชีพ
ข้ึนมำอีกเพื่อช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จำกควำมผดิบำป ยอ่มเป็นข่ำวท่ีเกรียวกรำวและจะหนีมูลเหตุของ
ควำมจริงไปไม่ได ้ เพรำะอยำ่งนอ้ยท่ีสุดก็ตอ้งมีผูร่้วมสมยักบับุคคลนั้นรู้จกัเขำดีกวำ่ “เป็นใคร” ดงันั้น 
พระกิตติคุณท่ีไดบ้นัทึกไวห้ลงัจำกท่ีพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมไ์ปแลว้ไม่นำนนกั กำรท่ีจะ
กล่ำวหำวำ่ พระกิตติคุณนั้นเป็นเพียงนิยำยปร ำปรำจึงไม่มีทำงท่ีจะเป็นไปได ้

หรือจะพดูอยำ่งง่ำย ๆ อีกอยำ่งหน่ึงก็คือวำ่ นิยำยปร ำปรำยอ่มไม่มีคุณธรรมเป็นแก่นสำร ท่ีให้
ผูค้นยดึเหน่ียวมำจนกระทัง่ตรำบเท่ำทุกวนัน้ี 

เม่ือไดพ้ิจำรณำถึงทำงเลือกอ่ืน ๆ แลว้ ก็มำถึงทำงเลือกประกำรสุดทำ้ยคือ 
ขอ้ควำมอำ้งของพระเยซูเป็นควำมจริง 
แต่ถึงอยำ่งนั้นก็ตำมทีเถอะ ยงัมีผูใ้หข้อ้คิดเห็นวำ่กำรท่ีใครคนใดคนหน่ึงจะอำ้งวำ่ เขำเป็น

อะไรนั้นไม่ใช่ส่ิงส ำคญัเลย เพรำะวำจำของมนุษยไ์ม่ใช่สำระส ำคญัท่ีเรำตอ้งเช่ือไปเสียหมด ใครจะอำ้ง
วำ่เขำเป็นใคร ยิง่ใหญ่ขนำดไหนก็ยอ่มจะสำมำรถกล่ำวอำ้งตำมชอบใจได ้ และก็เคยมีปรำกฏมำก็ไม่
นอ้ยท่ีอวดอำ้งตนวำ่ เป็นพระเจำ้ เช่น เม่ือไม่นำนมำน้ีไดมี้ผูอ้วดอำ้งวำ่ ตนเป็นพระบิดำเจำ้ แต่ก็ได้
เสียชีวติไปเสียแลว้ กำรท่ีจะกล่ำวอำ้งวำ่เป็นพระเจำ้นั้น เป็นของง่ำย ขำ้พเจำ้หรือใคร ๆ ก็สำมำรถกล่ำว
อำ้งได ้

แต่ขอ้ส ำคญัอยูท่ี่วำ่ เม่ือกล่ำวอำ้งแลว้ เรำมีขอ้สนบัสนุนค ำพดูของเรำหรือไม่? เป็นกำรง่ำยมำก
ท่ีจะพิสูจน์ขอ้อำ้งของขำ้พเจำ้หรือของคนใดคนหน่ึงวำ่ ไม่เป็นควำมจริง แต่กำรท่ีจะหกัลำ้งค ำกล่ำวอำ้ง
ของพระเยซูคริสตน์ั้น ไม่ใช่ของง่ำย ๆ เลย ทั้งน้ีก็เพรำะพระองคท์รงมีหลกัฐำนสนบัสนุนขอ้กล่ำวอำ้ง
ของพระองคน์ัน่เอง พระองคต์รัสวำ่ “ถำ้เรำท ำกำรนั้น แมท้่ำนมิไดเ้ช่ือเรำ จงเช่ือเพรำะกำรนั้น เพื่อท่ำน
จะไดรู้้และเขำ้ใจวำ่ พระบิดำอยูใ่นเรำและเรำอยูใ่นพระบิดำ” (ยอห์น 10:38) 

อำจจะมีผูถ้ำมวำ่ อะไรเป็นขอ้พิสูจน์วำ่พระองคเ์ป็นพระเจำ้? 
ข้อพิสูจน์ประการท่ีหน่ึง คือ พระลกัษณะและนิสัยใจคอของพระองค ์ สมกบัขอ้อำ้งของ

พระองคทุ์กประกำรเรำจะสังเกตเห็นวำ่ พวกวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนทั้งหลำยนั้น มกัจะอำ้งตนวำ่เป็น
อยำ่งโนน้อยำ่งน้ี แต่ขอ้กล่ำวอำ้งของพวกเขำ มนัคำ้นกบักำรแสดงออกของเขำอยำ่งขำวกบัด ำทีเดียวเลย 
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ซ่ึงต่ำงกบัพระเยซูคริสตอ์ยำ่งส้ินเชิง ไม่มีใครในโลกน้ีดีพอท่ีจะเปรียบกบัพระองคไ์ด ้ เพรำะพระองค์
เป็นเอกเหนือมนุษยทุ์กคน 

พระเยซูคริสตเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิปรำศจำกควำมผดิบำป กำรด ำเนินชีวติอนับริสุทธ์ิผดุผอ่งของ
พระองค ์ ซ่ึงสำมำรถทำ้ทำยบรรดำศตัรูทั้งหลำยวำ่ “ใครในพวกท่ำนยนืยนัไดว้ำ่ เรำไดท้  ำควำมผดิ?” 
(ยอห์น 8:46) 

พระองคท์รงทำ้ทำยแมก้ระทัง่ผูท่ี้กระหำยคอยจบัผดิพระองคม์ำกท่ีสุด แต่ก็ไม่มีผูใ้ดกลำ้เผยอ
ปำกโตต้อบพวกเขำต่ำงน่ิงเงียบไปตำม ๆ กนั 

เรำไดอ่้ำนเร่ืองรำวของพระเยซูท่ีเก่ียวกบักำรทดลองมำมำกต่อมำกแลว้ แต่ก็ยงัไม่เคยพบแมแ้ต่
คร้ังเดียววำ่ พระองคไ์ดส้ำรภำพควำมผดิบำปต่อผูห้น่ึงผูใ้ด พระองคไ์ม่เคยขอใหใ้ครอภยัโทษใหแ้ก่
พระองค ์ ถึงแมว้ำ่พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนใหบ้รรดำผูท่ี้ติดตำมพระองคส์ำรภำพควำมผดิบำปและขอ
อภยัต่อพระเจำ้ แต่พระองคก์็ไม่เคยทรงกระท ำเช่นนั้นเลย ทั้งนีก้เ็ป็นเพราะว่าพระองค์ไม่มีความบาปที่
จะต้องสารภาพน่ันเอง 

ควำมสมบูรณ์แบบในดำ้นจริยธรรมของพระเยซูเป็นท่ีฉงนสนเท่ห์ยิง่นกั เพรำะพระลกัษณะ
ของพระองคแ์ตกต่ำงจำกบรรดำนกับวชหรือนกับุญในยคุต่ำง ๆ รำวฟ้ำกบัดิน และเป็นขอ้ลึกลบัเหลือท่ี
จะเขำ้ใจใหเ้ขำ้ใจให้หมดส้ินได ้ ตำมปกติแลว้ ผูท่ี้เขำ้ชิดสนิทกบัพระเจำ้มำกเท่ำใด ก็ยิง่รู้ถึงควำมผดิ
บำปและควำมบกพร่องของตนมำกข้ึนเท่ำนั้น เม่ือผูใ้ดใกลชิ้ดกบัพระเจำ้ก็จะรับเอำคุณธรรมควำมดีของ
พระเจำ้มำน ำทำงคนอ่ืน ๆ อีกต่อหน่ึง และเม่ือเรำอยูใ่กลแ้สงสวำ่งมำกเท่ำใด ก็จะเห็นควำมสกปรก
เปรอะเป้ือนของร่ำงกำยตนมำกเท่ำนั้น ท ำใหเ้รำมีควำมปรำรถนำท่ีจะช ำระลำ้งส่ิงสกปรกโสมมออกไป 

เช่นเดียวกนักบัฝ่ำยจิตวิญญำณ ยิง่เรำเขำ้ใกลพ้ระเจำ้มำกเท่ำใด ก็ยิง่เห็นควำมสกปรกแห่งจิตใจ 
และจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสำรภำพและขอกำรช ำระจำกพระองคโ์ดยเร็วพลนั แต่พระเยซูคริสตห์ำไดเ้ป็น
เช่นนั้นไม่ พระลกัษณะของพระองคใ์นขอ้น้ีเป็นท่ีสะดุดใจมำก แมแ้ต่ยอห์น เปำโล และเปโตร ซ่ึงต่ำงก็
ไดรั้บกำรสั่งสอนในเร่ืองควำมผดิบำป และควำมชัว่ชำ้ของโลกมนุษย ์ ก็ยงัยอมรับอยำ่งหนำ้ช่ืนบำนวำ่ 
“พระองคมิ์ไดท้รงกระท ำบำปประกำรใด และไม่มีอุบำยในพระโอษฐข์องพระองค”์ (1 เปโตร 2:22) 
“บำปในพระองคไ์ม่มี” (1 ยอห์น 3:5) “พระองคผ์ูน้ั้นไม่มีควำมผดิ” (2 โครินธ์ 5:21) 

แมแ้ต่พระยำปีลำตซ่ึงมิไดเ้ป็นมิตรกบัพระเยซูเลยก็ยงัไดก้ล่ำวแก่ฝงูชนท่ีมำยนืออหนำ้จวนเพื่อ
ปรักปร ำใหล้งโทษพระองคว์ำ่ “เขำไดท้  ำผดิประกำรใด?” ท่ีปีลำตพดูเช่นน้ีก็เพรำะรู้ดีวำ่พระเยซูเป็นผู ้
บริสุทธ์ินัน่เอง นำยร้อยทหำรโรมนัก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีเห็นเหตุกำรณ์ขณะท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนม์
บนไมก้ำงเขน เขำไดก้ล่ำววำ่ “แทจ้ริงท่ำนผูน้ี้เป็นพระรำชบุตรของพระเจำ้” (มทัธิว 27:54) 
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เรำจะพบคุณลกัษณะสมบูรณ์แบบครบทุกประกำรในพระเยซูคริสต ์ เบอร์นำร์ด แรมม ์กล่ำววำ่ 
“ถำ้หำกวำ่พระเจำ้ทรงรับสภำพเป็นมนุษยจ์ริง ๆ ก็ยอ่มเป็นท่ีคำดหมำยไดว้ำ่ พระลกัษณะของพระองค์
นั้นเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริง ซ่ึงเรำควรจะยดึถือเป็นแบบอยำ่งในพระคริสตธรรมเดิมไดว้ำงแบบอยำ่ง
คุณสมบติัอนัสมบูรณ์แบบของมนุษยไ์ดห้ลำยตอน” 

ประกำรแรก จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตส ำนึกสูงส่งตำมแบบอยำ่งพระเจำ้ ควบคู่ไปกบักำรยอมมอบ
กำยถวำยชีวติใหแ้ด่พระองค ์ประกำรต่อมำ คือ จะตอ้งมีคุณธรรม ควำมดี ควำมเมตตำกรุณำ และมีนิสัย
ใจคออนัดีงำม เรำจะตอ้งไม่ยอมใหส้ติปัญญหำหรือควำมเฉลียวฉลำดขวำงกั้นควำมอ่อนนอ้มต่อพระ
เจำ้ และจะตอ้งไม่เบียดบงัเวลำท่ีควรอธิษฐำนเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ เอำไปใชท้  ำกิจธุระอยำ่งอ่ืนอีกทั้งยงัมีควำม
กระตือรือร้นในกำรรับใชพ้ระองค ์ ควำมสงบเสง่ียมเน้ือเจียมตวัของเรำ จะตอ้งไม่กลำยเป็นควำมเฉย
เมยหรือเยน็ชำต่อพระคริสต ์

ในฐำนะท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจำ้ท่ีเสด็จมำบงัเกิดในสภำพของมนุษย ์ เรำไดเ้ห็นถึงควำม
กลมกลืนในพระลกัษณะต่ำง ๆ ของพระองคอ์ยำ่งสมบูรณ์ ดงันั้น พระองคจึ์งทรงเป็นมนุษยท่ี์มีควำม
ครบถว้นในทุกส่ิง ชำร์ฟนกัประวติัศำสตร์ท่ีส ำคญัคนหน่ึงไดบ้รรยำยถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำวำ่ 
“ควำมกระตือรือร้นของพระองค ์ ไม่เคยเส่ือมลงหรือกลำยเป็นควำมมุทะลุ และควำมมัน่คงของ
พระองคก์็ไม่เคยกลำยเป็นควำมด้ือร้ัน และควำมเมตตำกรุณำของพระองคไ์ม่เคยแปรผนัเป็นควำม
อ่อนแอ กำรแสดงควำมอ่อนโยนของพระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลงแบบเกินขอบเขตหรือไร้เหตุผล กำร
ด ำเนินชีวติท่ีวำงเฉยต่อกิจกำรของฝ่ำยโลกนั้นเป็นไปในลกัษณะพอดี กล่ำวคือ มิใช่วำ่จะไม่ทรงสน
พระทยัใยดีต่อส่ิงใด หรือไม่ยอมคบคำ้สมำคมกบัใคร กำรปฏิเสธตนเองของพระองคก์็ไม่เคยเป็นไปใน
ลกัษณะบูดบ้ึงหรือไม่พอใจ ควำมยบัย ั้งชัง่ใจของพระองคไ์ม่ถึงขนำดเคร่งครัดจนเกินไป ในพระองค์
ทรงรวบรวมเอำลกัษณะกำรวำ่นอนสอนง่ำยแบบเด็กผสมผสำนเขำ้กบัควำมแขง็แกร่ำงแบบชำยชำตรี 
พระองคมี์ควำมฝังใจในกำรเสียสละเพื่อพระเจำ้ ทรงเอำใจใส่ต่อควำมทุกขข์องประชำชนโดยไม่เห็นแก่
ควำมเหน็ดเหน่ือยทรงรักและอ่อนโยนต่อคนผิดบำป แต่ในขณะเดียวกนัก็ทรงด ำเนินกำรต่อตำ้น
ควำมผดิบำปอยำ่งรุนแรงและเอำจริงเอำจงั ชนิดเฉียบขำดไม่มีกำรอ่อนขอ้ใหเ้ลย พระองคท์รงกลำ้หำญ
ชำญชยัไม่เกรงกลวัหนำ้ผูใ้ด แต่ในณะเดียวกนัก็เตม็ไปดว้ยควำมระมดัระวงั และทรงเป่ียมไปดว้ยควำม
สุภำพอ่อนหวำนเสมอตน้เสมอปลำย” 

                                                        
 
 
 
 เบอร์นำร์ด แรมม ์“พยำนหลกัฐำนของคริสเตียน” (ชิคำโก ส ำนกัพิมพมู์ด้ี) 1953 หนำ้ 177 
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พระคริสตท์รงส ำแดงใหเ้รำเห็นถึงฤทธ์ิอ ำนำจเหนือพลงัธรรมชำติ ซ่ึงมีพระเจำ้แต่องคเ์ดียว
เท่ำนั้นท่ีจะกระท ำเช่นน้ีได ้ พระองคท์รงหำ้มคล่ืนลมอนับำ้คลัง่ในทะเลสำบกำลิลีใหส้งบเรียบลงได้
ดว้ยค ำตรัสอนัทรงพลำนุภำพ ท ำใหบ้รรดำสำวกรู้สึกอศัจรรยใ์จมำกถึงกบัถำมตนเองดว้ยควำมเกรง
กลวัวำ่ “ท่ำนน้ีเป็นผูใ้ดลมและทะเลจึงเช่ือฟังท่ำน” (มำระโก 4:41) 

พระองคท์รงสำมำรถบนัดำลใหน้ ้ำธรรมดำกลำยเป็นน ้ำองุ่น และทรงเล้ียงผูค้นถึง 5,000 คน 
ดว้ยขนมปังเพียงหำ้กอ้นกบัปลำสองตวัเท่ำนั้น ทรงบนัดำลใหบุ้ตรชำยของหญิงม่ำยฟ้ืนข้ึนมำจำกควำม
ตำย นอกจำกนั้นยงัไดช่้วยเหลือลูกสำวของนำยธรรมศำลำผูโ้ศกเศร้ำใหฟ้ื้นข้ึนมำสู่ออ้มอกของเขำอีก
คร้ังหน่ึงท่ีพระองคไ์ดท้รงช่วยลำซำรัสใหเ้ป็นข้ึนมำจำกควำมตำย พระองคเ์พียงแต่เอ่ยปำกวำ่ “ลำซำรัส
เอ๋ย จงออกมำเถิด” ในทนัใดนั้นลำซำรัสก็ฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมำอีก 

ประกำรท่ีส ำคญัท่ีสุด ก็คือ บรรดำศตัรูของพระองคไ์ม่ไดป้ฏิเสธกำรอศัจรรยน้ี์เลย แต่หำทำงท่ี
จะลอบปลงพระชนมย์ิง่ข้ึน พวกเขำกล่ำววำ่ “ถำ้เรำปล่อยเขำไวเ้ช่นน้ี คนทั้งปวงจะเช่ือถือเขำ” (ยอห์น 
11:48) 

พระเยซูไดท้รงส ำแดงใหม้นุษยเ์ห็นถึงฤทธำนุภำพของพระองค ์ดว้ยกำรบ ำบดัโรคภยัไขเ้จบ็แก่
ผูป่้วย ทรงท ำใหค้นง่อยเดินได ้ คนใบพ้ดูได ้ และคนตำบอดมองเห็นได ้ ในกำรรักษำโรคเหล่ำน้ีมีบำง
รำยพิกำรมำตั้งแต่ก ำเนิดดว้ยเหตุดงักล่ำวจึงไม่มีทำงท่ีจะสันนิษฐำนไดว้ำ่ พระองคท์รงรักษำดว้ยวชิำ
จิตวทิยำ กำรบ ำบดัท่ีดีเด่นก็คือ กำรรักษำคนตำบอดในพระธรรมยอห์นบทท่ี 9 แมว้ำ่ชำยตำบอดคนนั้น 
ไม่สำมำรถทจะตอบผูท่ี้ถำมไดว้ำ่ เขำหำยไดอ้ยำ่งไร ประสบกำรณ์ในเร่ืองน้ีท ำใหเ้ขำรู้เพียงแต่วำ่พระ
เยซูคริสตคื์อผูใ้ด เขำประกำศออกมำดว้ยควำมปีติยนิดีวำ่ “ขำ้พเจำ้เป็นคนตำบอด เด๋ียวน้ีขำ้พเจำ้
มองเห็นแลว้” ชำยตำบอดรู้สึกประหลำดใจท่ีมิตรสหำยของเขำไม่ยอมเช่ือวำ่ พระเยซูเป็นพระบุตรของ
พระเจำ้ เขำจึงกล่ำววำ่ “ตั้งแต่เดิมมำ ไม่มีใครไดย้นิวำ่ ผูใ้ดไดเ้ปิดตำของคนตำบอดมำแต่ก ำเนิด” 

ส ำหรับชำยตำบอดประสบกำรณ์คร้ังน้ีเป็นท่ีประจกัษแ์จง้แลว้! 
ขอ้อำ้งท่ีส ำคญัท่ีสุด เป็นท่ีกำรบ่งช้ีชดัถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระองคก์็คือ กำรฟ้ืนคืนพระ

ชนม ์พระองคไ์ดท้รงท ำนำยเร่ืองน้ีไวถึ้ง 5 คร้ังวำ่ พระองค์จะทรงส้ินพระชนม์ และทรงพยำกรณ์วำ่ ใน
วนัท่ีสำมหลงัจำกส้ินพระชนม ์ พระองคจ์ะเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยอีกและจะทรงปรำกฏแก่สำวกทั้ง
ปวง แน่นอนท่ีสุด ค ำท ำนำยน้ียอ่มเป็นเคร่ืองพิสูจน์ควำมเป็นพระเจำ้ของพระองค ์ และเป็นส่ิงท่ีง่ำยต่อ
กำรพิสูจน์มำก เพรำะเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีจะประจกัษว์ำ่ เหตุกำรณ์ท่ีพระองคต์รัสท ำนำยจะเกิดข้ึนจริง
หรือไม่ 

กำรฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีสุด และเป็นรำกฐำนกำรศึกษำของเรำในหนงัสือเล่มน้ี 
บทท่ีส่ีทั้งบทจะกล่ำวถึงขอ้พิสูจนใ์นเร่ืองน้ีโดยเฉพำะ ถำ้กำรเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยของพระเยซูคริสต์
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เป็นเร่ืองจริงก็ยอ่มไม่เป็นกำรยำกล ำบำกอะไรในกำรท่ีเช่ือกำรส ำแดงควำมมหศัจรรยอ่ื์น ๆ ของ
พระองค ์ หำกวำ่มีพยำนหลกัฐำนในกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์ เรำก็จะสำมำรถตอบปัญหำส ำคญั ๆ เก่ียวกบั
พระเจำ้ได ้ เช่นเร่ืองพระลกัษณะของพระองค ์ และควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเรำกบัพระเจำ้ และปัญหำ
ปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ อีก 

พระคริสตท์รงท ำใหป้ระวติัศำสตร์ของโลกแปรเปล่ียนไปอยำ่งท่ีไม่มีผูใ้ดกระท ำได ้ ชำฟฟ์ ได้
บอกอยำ่งต่ืนเตน้วำ่ “พระเยซูชำวนำซำเร็ธทรงปรำศจำกเงินทองปรำศจำกอำวธุ แต่สำมำรถชนะจิตใจ
ของชำวโลกนบัลำ้น ๆ คน ยิง่กวำ่เล็กซำนเดอร์มหำรำช ยิง่กวำ่จกัรพรรดิซีซำร์ ยิง่กวำ่นะโปรเลียน
มหำรำช และรัฐบุรุษอ่ืน ๆ ของโลก ชยัชนะของพระองคป์รำศจำกกำรใชว้ทิยำกำรทำงดำ้นวทิยำศำสตร์
หรือกำรศึกษำคน้ควำ้ แต่พระองคท์รงฉำยแสงพระธรรมอนับริสุทธ์ิผดุผอ่ง เขำ้ไปในจิตใจของมวลชน 
และมีประสิทธิภำพยิง่กวำ่ผลงำนของเหล่ำนกัปรัชญำและนกัศึกษำทั้งหลำยรวมกนัเสียอีก พระองค์
มิไดฝึ้กวำทะศิลป์มำจำกส ำนกักำรศึกษำใด แต่พระองคส์ำมำรถตรัสถอ้ยค ำอนัประกอบดว้ย “ชีวติ” ซ่ึง
ไม่เคยมีใครในโลกท่ีเคยกล่ำวไดเ้ช่นน้ีเลย ไม่วำ่จะเป็นในอดีตหรือปัจจุบนั ค ำตรัสของพระองค์
ก่อใหเ้กิดผลอยำ่งมหำศำลเกินกวำ่ท่ีจะพรรณนำได ้ พระองคมิ์ไดท้รงเขียนค ำสอนของพระองคไ์ดเ้ลย
แมแ้ต่บรรทดัเดียว แต่ผลของกำรสั่งสอนของพระองคท์  ำใหน้กัคิดนกัเขียนเป็นจ ำนวนมำกตอ้งเขียนถึง 
พดูถึงและถกปัญหำของพระองค ์ จนกลำยเป็นต ำรับต ำรำเรียนมำกมำย ตลอดจนผลงำนในแง่ศิลปและ
บทเพลงสรรเสริญก็พร่ังพรูออกมำอยำ่งไม่ขำดสำย จนสำมำรถกล่ำวไดอ้ยำ่งเตม็ปำกวำ่ กองทพัธรรม
แห่งชีวติของพระองคน์ั้น ยิง่ใหญ่กวำ่กองทพัของนกัรบผูย้ิง่ยงใด ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั” 

บดัน้ีเรำไดท้รำบแลว้วำ่ พระคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ ถึงแมว้ำ่พระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรคเ์ป็น
เวลำร่วม 20 ศตวรรษแลว้ก็ตำม แต่เรำก็ยงัสำมำรถท่ีจะรู้จกักบัพระองคไ์ดโ้ดยประสบกำรณ์เก่ียวกบั
ชีวติ ประสบกำรณ์อยำ่งเดียวยงัมิอำจสรุปผลไดอ้ยำ่งแน่นอนนกั แต่เท่ำท่ีเรำไดเ้ห็นหลกัฐำนทำง
ประวติัศำสตร์ ก็ท  ำใหเ้รำมีรำกฐำนแห่งควำมเช่ือท่ีมัน่คงยิง่ข้ึน ไม่มีขอ้สมมุติฐำนใด ๆ ท่ีจะสำมำรถ
อธิบำยควำมจริงอนัลึกซ้ึงในขอ้ท่ีวำ่ “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” 



 36 

บทที ่4 พระคริสต์ทรงฟ้ืนคนืพระชนม์จริงหรือ? 

ทั้งผูท่ี้เห็นดว้ยกบัควำมเช่ือของคริสตชน และผูท่ี้ตั้งตนเป็นปรปักษ ์ ต่ำงก็ยอมรับวำ่กำรฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นรำกฐำนของควำมเช่ือของคริสตชน อำจำรยเ์ปำโลอคัรสำวกผูย้ิง่ใหญ่ 
ไดย้  ้ำถึงควำมส ำคญัเร่ืองน้ีไว ้ ในจดหมำยฝำกท่ีท่ำนเขียนไปถึง คริสตศำสนิกชนเมืองโครินธ์ ซ่ึงมกัจะ
ไม่เช่ือในเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตว์ำ่ “ถำ้พระคริสตมิ์ไดท้รงคืนพระชนม ์กำรเทศนำ
ของเรำก็ไม่มีหลกั ทั้งควำมเช่ือของท่ำนทั้งหลำยก็ไม่มีหลกัดว้ย” (1 กธ.15:14) จะเห็นไดว้ำ่ อำจำรย์
เปำโลยดึมัน่ในกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูเป็นหลกั ครำวน้ีขอใหเ้รำมำวนิิจฉยักนัดูวำ่ ผลจะเป็น
อยำ่งไร ถำ้พระคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำจริง และผลจะเป็นอยำ่งไรถำ้หำกพระคริสตมิ์ไดท้รง
ฟ้ืนข้ึนมำ 

ส ำหรับในกรณีแรกยอ่มวินิจฉยัไดว้ำ่ ถำ้พระคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำอยำ่งแทจ้ริงแลว้
ก็ยอ่มเป็นเหตุกำรณ์ท่ีต่ืนเตน้ท่ีสุดในประวติัศำสตร์ของมนุษยชำติทุกยคุทุกสมยั และเรำยอ่มสำมำรถ
ตอบค ำถำมอนัลึกซ้ึงเก่ียวกบัควำมเป็นอยูข่องเรำไดว้ำ่ เรำมำจำกไหน ท ำไมจึงเกิดมำในโลกน้ี และจะ
เป็นอยำ่งไรต่อไป หำกพระคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมอ์ยำ่งแทจ้ริงแลว้ เรำก็ยอ่มทรำบไดอ้ยำ่งแน่นอน
วำ่ พระเจำ้ทรงด ำรงพระชนมอ์ยู ่ พระองคท์รงมีพระลกัษณะอยำ่งไร และจะรู้จกัพระองคไ์ดโ้ดย
ประสบกำรณ์ในชีวติของเรำ กำรก ำเนิดจกัรวำล และควำมเป็นไปของมนัยอ่มตอ้งมีจุดมุ่งหมำย เม่ือเป็น
เช่นนั้น ก็เป็นไปไดท่ี้พระเจำ้จะทรงส ำแดงพระองคเ์องในรูปกำยเน้ือหนงัชัว่กำลเวลำหน่ึง ขอ้ควำมต่ำง 
ๆ ท่ีเรำประมวลไวน้ี้ ตลอดจนควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ยอ่มจะตอ้งเป็นควำม
จริง ถำ้พระเยซูคริสตช์ำวนำซำเร็ธทรงฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำย 

ส่วนในกรณีท่ีสอง ถำ้พระคริสตมิ์ไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำแลว้ ควำมเช่ือของคริสตชนก็
คงมีสภำพไม่ผดิอะไรกบัควำมงมงำยในวตัถุโบรำณอยำ่งหน่ึงเท่ำนั้นเอง หำไดมี้คุณค่ำเลอเลิศอะไรไม่ 
เพรำะปรำศจำกควำมจริงและจุดมุ่งหมำย แมว้ำ่จะเป็นกำรแสดงควำมคิดควำมปรำรถนำดีต่อมวลมนุษย ์
แต่ก็ไม่มีคุณค่ำพอท่ีเรำจะปฏิบติัตำมได ้

อน่ึงบรรดำผูเ้ช่ือในอดีตท่ียอมเสียสละชีวติของตนเป็นเหยือ่ของสิงโต อยำ่งไม่หว ัน่ไหว 
ตลอดจนบรรดำมิชชนันำรีทั้งหลำย ท่ียอมอุทิศชีวติของตนเองไปประกำศพระกิตติคุณในประเทศอี
ควัดอร์และประเทศกองโก ฯลฯ ลว้นแต่เป็นคนโง่เขลำและถูกล่อลวงทั้งส้ิน 

ขอ้กล่ำวหำ หรือประเด็นท่ีฝ่ำยตรงขำ้มโจมตีคริสตศำสนำมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ กำรฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต ์ ทั้งน้ีเพรำะเป็นเหตุกำรณ์ท่ีสลบัซบัซอ้น ท ำใหมี้แง่คิดไดห้ลำยอยำ่ง บุคคลท่ีกล่ำว
โจมตีในเร่ืองน้ีท่ีน่ำสนใจรำยหน่ึง เม่ือประมำณส่ีสิบปีมำน้ี เป็นนกักฏหมำยชำวองักฤษ ช่ือแฟรงค ์ เม
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อริสัน เขำเช่ือมัน่วำ่ เร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นเพียงค ำพดูท่ีเล่ำสืบต่อกนัมำและเป็นเพียงควำมคิด
เหลวไหลเท่ำนั้น หำมีควำมจริงใจแต่ประกำรใดไม่ เขำรู้วำ่ เร่ืองน้ีเป็นรำกฐำนอนัส ำคญัแห่งควำมเช่ือ
ของคริสตชน จึงพยำยำมท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงเพื่อประกำศแก่ชำวโลก ในฐำนะท่ีเขำเป็นนกักฏหมำย 
จึงมีควำมมัน่ใจในกำรตรวจวเิครำะห์หลกัฐำนเป็นท่ีสุด โดยไม่ยอมปล่อยใหส่ิ้งใด ๆ ผำ่นพน้จำกกำร
พิจำรณำอนัถ่ีถว้นของเขำไปโดยง่ำย เวน้แต่จะมีเหตุผลท่ีมีน ้ำหนกัเพียงพอเท่ำนั้น 

แมว้ำ่นกักฏหมำยผูน้ี้จะศึกษำคน้ควำ้และด ำเนินกำรพิสูจน์หลกัฐำนต่ำง ๆ อยำ่งถ่ีถว้นเพียงใด 
แต่ก็หำไดพ้บจุดบกพร่องตำมท่ีเคยคิดไวไ้ม่ และในท่ีสุดก็ตอ้งยอมแพแ้ละเขียนหนงัสือไวเ้ล่มหน่ึง อนั
เป็นบนัทึกผลของกำรพิสูจน์ของเขำ ช่ือหนงัสือ “ใครเป็นผู้เคลือ่นย้ายหินปิดปากอุโมงค์” ในบทแรก
ของหนงัสือเล่มนั้น เขำใหช่ื้อวำ่ “หนงัสือไม่อำจแต่งข้ึนได”้ โดยกล่ำวถึงควำมตั้งใจแต่แรกเร่ิมในกำร
ตรวจวเิครำะห์หลกัฐำน เพื่อหำควำมจริงเพื่อลบลำ้งควำมเช่ือของคริสตชน แต่เม่ือไดต้รวจหลกัฐำนต่ำง 
ๆ อยำ่งรอบคอบแลว้ ตอ้งเปล่ียนใจมีควำมเห็นวำ่ กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นเร่ืองจริง 

ต่อไปน้ีเป็นหลกัฐำนบำงอยำ่ง จำกขอ้มูลท่ีรวบรวมไวซ่ึ้งน่ำจะไดห้ยบิข้ึนมำพิจำรณำส ำหรับ
แกปั้ญหำเก่ียวกบักำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์

ประการแรก ไดแ้ก่หลกัฐำนเก่ียวกบัคริสตจกัร ซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ ัว่โลก หำกเรำศึกษำถึงประวติั
ควำมเป็นมำของคริสตจกัรเหล่ำน้ีแลว้ ก็จะทรำบไดว้ำ่ มีตน้ก ำเนิดในประเทศปำเลสไตน์ โดยชำวเมือง
อนัธิโอเกีย ผูซ่ึ้งมีควำมเช่ือในพระคริสต ์และเจริญตำมรอยพระบำทของพระองค ์ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. 
32 ผูท่ี้เช่ือถือพระเจำ้เหล่ำน้ี ไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “คริสตชน” อนัเป็นนำมท่ีใชเ้รียกกนัสืบต่อมำ
จนกระทัง่ทุกวนัน้ี บุคคลเหล่ำน้ีไดป้ระกำศถึงควำมเช่ือของตน และพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแ์ก่
ชำวโลก เป็นท่ีสะเทือนสะทำ้นแก่มวลมนุษยท์ัว่ไป จนไดช่ื้อวำ่เป็นผูพ้ลิกแผน่ดินโลกคริสตชนเหล่ำน้ี
ยดึมัน่ในกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ โดยยดึถือเป็นรำกฐำนในกิจกำรทั้งปวงของตนไม่วำ่จะ
เป็นกำรสั่งสอนอบรม กำรเทศนำ กำรด ำรงชีวติหรือแมก้ระทัง่ควำมตำย 

ประการท่ีสอง ไดแ้ก่หลกัฐำนเก่ียวกบัวนัส ำคญัของคริสตชน จะเห็นไดว้ำ่ ไดปั้จจุบนัน้ี คริสต
ชนทัว่โลก ถือเอำวนัอำทิตย ์ เป็นวนัส ำหรับนมสักำรพระเจำ้กำรถือเอำวนัอำทิตยเ์ป็นวนันมสักำรพระ
เจำ้น้ี เร่ิมตั้งแต่ ค.ศ. 32 ซ่ึงแต่เดิมชนชำติยวิถือเอำวนัเสำร์เป็นวนัสะบำโต แน่ละ กำรท่ีคริสตชนชำวยวิ 
เปล่ียนวนันมสักำรพระเจำ้จำกวนัเสำร์อนัเป็นวนัท่ีเจด็ของสัปดำห์มำเป็นวนัอำทิตย ์ อนัเป็นวนัแรกของ
สัปดำห์นั้น ยอ่มตอ้งมีสำเหตุท่ีส ำคญัยิง่อยำ่งแน่นอน คริสตชนเหล่ำนั้นกล่ำววำ่ กำรท่ีพวกเขำเปล่ียน
วนันมสักำรพระเจำ้เป็นวนัอำทิตยเ์ช่นน้ี ก็เพื่อระลึกถึงกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เหตุผลท่ี
ส ำคญัประกำรหน่ึงท่ีพวกเรำจะตอ้งจดจ ำก็คือ กำรเปล่ียนแปลงน้ีเกิดจำกคริสตชนสมยัแรก ซ่ึงเป็น
ชำวยวิลว้น ๆ และเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพระเยซูอยำ่งยิง่ หำใช่เกิดจำกชนต่ำงชำติอ่ืนใดไม่ ดงันั้นปัญหำ
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ต่ำง ๆ ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมเขำ้ใจผดิ จึงไม่น่ำจะมี อน่ึง ถำ้หำกวำ่กำรเปล่ียนแปลงวนันมสักำรพระเจำ้จำก
วนัเสำร์มำเป็นวนัอำทิตยน้ี์ มิใช่เพื่อเป็นกำรนอ้มร ำลึกถึงกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเจำ้แลว้ 
จะหมำยถึงอะไรเล่ำ 

ประการท่ีสาม ไดแ้ก่หลกัฐำนเก่ียวกบัหนงัสือคริสตชน คือพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่คือพระคริสตธรรมใหม่ ซ่ึงไดบ้นัทึกค ำพยำนของบุคคลต่ำง ๆ วำ่ดว้ยกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์อง
พระเยซูคริสต ์ ถึงหกคน สำมในหกคนนั้น ต่ำงก็เป็นพยำนตำมท่ีไดรู้้เห็นดว้ยตนเอง บุคคลทั้งสำมนั้น 
คืออคัรสำวก ยอห์น เปโตร และมทัธิว ซ่ึงลว้นเป็นอคัรสำวกผูใ้กลชิ้ดพระเยซู อน่ึงในจดหมำยฝำกซ่ึง
อำจำรยเ์ปำโลเขียนถึงคริสตจกัรต่ำง ๆ ในสมยัเร่ิมแรกนั้น ก็ไดอ้ำ้งถึง กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
คริสตด์ว้ย อนัเป็นกำรช้ีให้เห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ เหตุกำรณ์อนัมหศัจรรยน์ั้น ไดเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ละยอมรับ
ของทั้งอำจำรยเ์ปำโลเอง และคริสตชนเหล่ำนั้น โดยปรำศจำกขอ้สงสัยใด ๆ อยูแ่ลว้ ถำ้เรำไม่เช่ือตำมน้ี
ก็เท่ำกบัเรำถือวำ่ คริสตชนผูเ้ปล่ียนแปลงวฒันธรรมและโครงร่ำงของสังคมชำวยวิดงักล่ำวน้ี พดูโกหก
มดเทจ็อยำ่งส้ินเชิง หรือไม่ก็เป็นคนบำ้เท่ำนั้นเองซ่ึงเรำไม่มีทำงท่ีจะกล่ำวหำเช่นนั้นได ้ เพรำะยิง่จะไร้
เหตุผลไม่น่ำเช่ือ ยิง่ไปกวำ่ควำมจริงเก่ียวกบักำรฟ้ืนคืนพระชนมเ์สียอีก 

นอกจำกท่ีกล่ำวมำแลว้ ยงัมีควำมจริงอีกสองอยำ่ง ซ่ึงคงตอ้งเป็นท่ีรู้ดีแก่คนทัว่ไปทั้งผูเ้ช่ือ และ
ผูท่ี้ไม่เช่ือคือ อุโมงคฝั์งศพซ่ึงวำ่งเปล่ำ และกำรปรำกฏพระกำยของพระเยซูคริสต ์

ครำวน้ีขอใหเ้รำหนัมำพิจำรณำใหล้ะเอียดกนัสักหน่อยวำ่ เรำมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร เก่ียวกบั
อุโมงคฝั์งศพท่ีวำ่งเปล่ำนั้น ในเร่ืองน้ีไดมี้ผูท่ี้ไม่เช่ือ สันนิษฐำนไปต่ำง ๆ นำนำหลำยควำมเห็น 

ความเห็นแรก ไดแ้ก่ควำมเห็นของบุคคลในยคุตน้ กล่ำวหำวำ่ กำรท่ีอุโมงคฝั์งศพของพระเยซู
วำ่งเปล่ำก็เพรำะบรรดำอคัรสำวกของพระองคเ์ป็นผูล้กัเอำพระศพไป พระธรรมมทัธิว 28:11-15 ได้
กล่ำวถึงปฏิกิริยำของพวกปุโรหิตชั้นผูใ้หญ่ และบรรดำนกัปรำชญร์ำชครูผูเ้ฒ่ำของชำวยวิในสมยันั้นวำ่ 
เม่ือพวกเขำไดรั้บรำยงำนจำกทหำรเฝ้ำอุโมงค ์ วำ่พระศพของพระเยซูหำยไปแลว้ พวกเขำไดป้ระชุม
ปรึกษำหำรือกนัอยำ่งเคร่งเครียด และไดแ้จกเงินแก่บรรดำทหำรเหล่ำนั้นเป็นกำรติดสินบน โดยสั่งให้
ใหป้ระกำสแก่คนทัว่ไปวำ่ อคัรสำวกของพระเยซูไดม้ำในเวลำกลำงคืน และขโมยเอำพระศพของพระ
เยซูไปลกัลอบเขำ้ในขณะท่ีพวกเขำหลบัยำมอยู ่ จะเห็นไดว้ำ่ ขอ้กล่ำวหำน้ีไร้เหตุผลอยำ่งชดัแจง้ท่ีสุด 
จนกระทัง่ท่ำนมทัธิวเองก็มิไดส้นใจท่ีจะคดัคำ้นแต่ประกำรใด เพรำะเป็นค ำพูดท่ีเหลวไหลเกินกวำ่ท่ี
ใครจะเช่ือถือได ้ ตวัอยำ่งเช่น ถำ้ท่ำนฟ้องศำลวำ่ เพื่อนบำ้นของท่ำนขโมยเอำเคร่ืองรับโทรทศัน์ของ
ท่ำนไป ขณะท่ีท่ำนนอนหลบัอยู ่ผูพ้ิพำกษำท่ีไหนเล่ำจะเช่ือท่ำน เพรำะคนก ำลงัหลบั จะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่
ใครเป็นคนขโมย กำรกล่ำวอำ้งเช่นน้ี นอกจำกจะไม่มีผูใ้ดเช่ือแลว้ ยงัถูกเขำหวัเรำะเยำะเอำอีกดว้ยซ ้ ำ 
นอกจำกนั้นแลว้ หำกเรำพิจำรณำกนัในแง่จิตวทิยำและจริยธรรมแลว้ ก็ยิง่เห็นวำ่ ค  ำกล่ำวหำของพวก
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ปุโรหิตไม่มีทำงท่ีจะเป็นไปได ้ เพรำะจำกกำรท่ีเรำไดศึ้กษำพระคริสตธรรมคมัภีร์มำโดยถ่ีถว้น จะเห็น
ไดว้ำ่บรรดำอคัรสำวกของพระเยซูไม่อยูใ่นวสิัยท่ีจะเป็นผูข้โมยเอำพระศพของพระองคไ์ด ้ อน่ึงกำรท่ี
ถือวำ่บรรดำอคัรสำวกกุเร่ืองมดเทจ็ข้ึนเองวำ่พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ก็ไฉนเล่ำเร่ืองมดเทจ็น้ีจึง
ไม่มีใครลืมเสีย เหตุใดจึงยงัมีผูค้นกล่ำวขวญักนัตลอดจนทุกวนัน้ี ทั้ง ๆ ท่ีผูค้นในแต่ละยคุแต่ละสมยั ก็
มีคนตำยนบัพนันบัหม่ืน แต่เร่ืองรำวของพวกเขำกลบัไม่มีใครพดูถึง เวน้แต่เร่ืองของพระเยซูเท่ำนั้น 

กำรท่ีอคัรสำวกทุก ๆ คนมีควำมเช่ือในเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ตลอดจน
ประกำศถึงควำมเช่ือน้ีแก่ผูอ่ื้น ท ำใหพ้วกเขำตอ้งเผชิญกบักำรทรมำน และควำมตำยจำกฝ่ำยตรงขำ้ม 
โดยปกติแลว้มนุษยเ์รำอำจ่ยอมตำยเพื่อเห็นแก่ส่ิงท่ีเขำเช่ือวำ่เป็นควำมจริง แมว้ำ่ควำมเช่ือของเขำจะผิด
ก็ตำม แต่ถำ้เขำรู้วำ่ส่ิงท่ีเขำเช่ือถือไม่เป็นควำมจริง เขำยอ่มจะไม่เสียสละชีวติของเขำอยำ่งแน่นอน ใน
ยำมท่ีคนเรำก ำลงัเผชิญกบัควำมตำย เป็นเวลำท่ีเรำพดูควำมจริงมำกกวำ่เวลำใดทั้งส้ิน อน่ึงหำกจะกล่ำว
วำ่บรรดำอคัรสำวกเป็นผูท่ี้ลกัเอำพระศพของพระเยซูไปตำมค ำกล่ำวหำของพวกปุโรหิตในสภำพท่ี
พระองคย์งัคงส้ินพระชนมอ์ยู ่ ก็คงพดูไดไ้ม่เตม็ปำกนกัเพรำะยงัมีหลกัฐำนส ำคญัขดัแยง้อยู ่ นัน่คือเร่ือง 
กำรปรำกฏพระกำยของพระองค์ 

ข้อสันนิษฐานประการท่ีสอง กล่ำววำ่ พวกเจำ้หนำ้ท่ีของบำ้นเมือง ซ่ึงอำจจะเป็นชำวยวิเองหรือ
พวกโรมนัฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใดก็ได ้เป็นผูเ้คล่ือนยำ้ยพระศพของพระเยซูไป แต่ก็ไม่น่ำจะเป็นไปได ้เพรำะถำ้
หำกวำ่พวกเจำ้หนำ้ท่ีเหล่ำน้ีเคล่ือนยำ้ยพระศพไปแลว้ เขำจะจดัทหำรยำมเฝ้ำอุโมงคไ์วท้  ำไมเล่ำ? 
ค ำตอบท่ีน่ำเช่ืออีกประกำรหน่ึง ในกำรขจดัขอ้สันนิษฐำนน้ีคือ ถำ้หำกพวกเจำ้หนำ้ท่ีบำ้นเมือง
เคล่ือนยำ้ยพระศพของพระเยซู เหตุใดพวกเขำจึงทนส่ิงในสภำพจ ำนน ต่อกำรท่ีอคัรสำวกเทศนำแก่
ผูค้นในกรุงเยรูซำเล็มอยำ่งห้ำวหำญถึงเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ ในขณะท่ีพวกผูน้ ำ
ทำงฝ่ำยศำสนำของชำวยวิ ต่ำงรู้สึกโกรธแคน้กำรกระท ำของบรรดำอคัรสำวกมำก พวกเขำไดพ้ยำยำม
ด ำเนินกำรทุกอยำ่งในอนัท่ีจะปรำบปรำมมิใหข้่ำวเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์ยำยวงกวำ้งออกไป (ดู
กิจกำรบทท่ี 3) พวกเขำไดจ้บักุมท่ำนอคัรสำวกเปโตร และยอห์น มำโบยตี และท ำกำรทรมำนดว้ย
วธีิกำรต่ำง ๆ นำนำ เพื่อปิดปำกท่ำนทั้งสองเสีย 

นอกเหนือจำกค ำอธิบำยขำ้งบนน้ีแลว้ ค ำตอบท่ีง่ำย ๆ ท่ีสำมำรถไขปัญหำน้ีไดอี้กอยำ่งหน่ึง ก็
คือถำ้หำกพวกปุโรหิตหรือเจำ้หนำ้ท่ีบำ้นเมือง เอำพระศพของพระเยซูไป พวกเขำก็คงจะหกัลำ้งควำม
เช่ือถือและค ำประกำศของบรรดำอคัรสำวก ดว้ยกำรแห่พระศพไปรอบ ๆ เมืองอยำ่งแน่นอน กล่ำวโดย
ทัว่ ๆ ไป ก็คือ บุคคลเหล่ำน้ีพยำยำมก ำจดัคริสตศำสนำทุกวถีิทำงอยูแ่ลว้ ดงันั้นถำ้หำกหลกัฐำนทำง
คริสตศำสนำไม่ดีพอ พวกเขำก็คงตอ้งหำเหตุผลลบลำ้งควำมเช่ือของคริสตชนไดอ้ยำ่งแน่นอน แต่กำรท่ี
พวกเขำไม่อำจหกัลำ้งขอ้อำ้งอิงของบรรดำอคัรสำวกได ้ก็เพรำะเขำมิไดเ้อำพระศพไปนัน่เอง 
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ข้อสันนิษฐานประการท่ีสาม ซ่ึงมีผูเ้ช่ือกนัอยำ่งแพร่หลำยก็คือ ขอ้สันนิษฐำนท่ีวำ่ เป็นควำม
หลงผดิของบรรดำสตรีท่ีไปเฝ้ำพระศพเอง เพรำะในระหวำ่งนั้นสตรีเหล่ำน้ียงัอยูใ่นควำมทุกขโ์ศกเป็น
อนัมำก จิตใจไม่เป็นปกติดีพอ อน่ึงขณะท่ีพวกเขำเดินทำงไปยงัอุโมงคท่ี์เก็บพระศพของพระเยซูนั้น
เป็นเวลำเชำ้มืด อำกำศมืดสลวัมำก ประกอบกบักำรร้องไห ้ อำจท ำใหต้ำของพวกเขำพร่ำ เดินผิดทำง
ไปสู่อุโมงคอ่ื์น ซ่ึงบงัเอิญเป็นอุโมงคท่ี์วำ่งเปล่ำอยู ่ จึงเขำ้ใจวำ่พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ต่ถำ้เรำ
พิจำรณำใหดี้ ก็จะเห็นไดว้ำ่ ขอ้สันนิษฐำนน้ีฟังไม่ข้ึนเช่นเดียวกบัขอ้สันนิษฐำนอ่ืน ๆ ท่ีกล่ำวมำแลว้ 
เพรำะถำ้สตรีเหล่ำนั้นไนปผิดอุโมงคแ์ลว้ เหตุใดพวกปุโรหิตชั้นผูใ้หญ่ และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่เช่ือวำ่พระ
เยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม ์ จึงไม่ไปยงัอุโมงคท่ี์ถูกตอ้ง แลว้น ำเอำพระศพของพระองคอ์อกมำเล่ำ 
นอกจำกนั้น ยิง่จะไม่น่ำเช่ือยิง่ข้ึน ท่ีอคัรสำวกยอห์นและเปโตรจะพลอยเขำ้อุโมงคผ์ิดไปดว้ย 
นอกจำกนั้น เรำก็ยงัมีโยเซฟ ชำวอำริมำธำยผูเ้ป็นเจำ้ของอุโมงค ์ เป็นผูข้จดัขอ้สงสัยเร่ืองผดิอุโมงคเ์ป็น
อยำ่งดีท่ีสุดอีกดว้ย เรำจะตอ้งจ ำไวส้เมอวำ่อุโมงคฝั์งพระศพของพระเยซูนั้น เป็นของเอกชนซ่ึงผูเ้ป็น
เจำ้ของ ท ำข้ึนโดยเฉพำะ ในเน้ือท่ีอนัเป็นส่วนตวัหำไดอ้ยูใ่นป่ำชำ้สำธำรณะไม่ ดงันั้นจึงไม่มีอุโมงคอ่ื์น
ใดท่ีจะท ำใหบุ้คคลเหล่ำน้ีหลงผดิได ้

ข้อสันนิษฐานประการท่ีส่ี กล่ำววำ่ พระเยซูมิไดท้รงส้ินพระชนมอ์ยำ่งแทจ้ริง พระองคท์รง
เพียงแต่สลบไป เพรำะควำมอ่อนระโหยไม่มีก ำลงั เน่ืองจำกควำมเจบ็ปวด และกำรสูญเสียโลหิตมำก
เท่ำนั้นเอง คร้ันเม่ือพระองคไ์ดรั้บควำมเยน็จำกพื้นอุโมงค ์ ก็ทรงฟ้ืนข้ึนมำอีก และเสด็จไปปรำกฏแก่
เหล่ำสำวก ซ่ึงเขำ้ใจผดิคิดวำ่พระองคท์รงฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำย 

ขอ้สันนิษฐำนน้ี เป็นควำมคิดของคนในสมยัหลงั ๆ น้ี คือ ประมำณศตวรรษท่ี 18 มิใช่ควำมคิด
ของคนในสมยัโบรำณ เพรำะคนในสมยัก่อนนั้น ต่ำงก็เช่ือวำ่พระเยซูทรงส้ินพระชนมจ์ริง ๆ มิใช่สลบ
เท่ำนั้น บนัทึกเหตุกำรณ์ทุกอยำ่งในศตวรรษแรก ลว้นเนน้ถึงกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตท์ั้งส้ิน 

ขอใหเ้รำพิจำรณำกนัวำ่ ขอ้สันนิษฐำนท่ีวำ่พระเยซูถูกฝังทั้ง ๆ ท่ียงัสลบอยูน่ั้นวำ่จะเป็นไปได้
หรือไม่ ปัญหำประกำรแรกท่ีสุด คือ เป็นไปไดห้รือไม่ ท่ีพระเยซูจะทรงฟ้ืนข้ึนมำหลงัจำกท่ีถูกฝังแลว้
ถึงสำมวนั ในอุโมงคท่ี์อบัช้ืน โดยปรำศจำกทั้งน ้ำและอำหำร ตลอดจนกำรดูแลรักษำจำกผูใ้ด ปัญหำ
ประกำรท่ีสอง คือ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีพระองคจ์ะทรงฟ้ืนข้ึนมำในสภำพท่ีถูกพนัผำ้ไวอ้ยำ่งแน่นหนำ 
และถูกเคร่ืองหอมต่ำง ๆ ทบัอยูอ่ยำ่งหนกัเช่นนั้น ประกำรต่อมำก็คือ หำกพระองคฟ้ื์นข้ึนมำไดจ้ริงจะ
ทรงมีพละก ำลงัแขง็แรงพอท่ีจะเปล้ืองผำ้พนัพระกำยและผลกัหินใหญ่ท่ีปิดปำกอุโมงค ์ และต่อสู้กบั
ทหำรโรมนัท่ีเฝ้ำดูแลอยำ่งหนำแน่นจนชนะ และเดินดว้ยพระบำทเปล่ำ ซ่ึงบำดเจบ็ดว้ยเแผลจำกตำปู
เช่นนั้นได ้ หำกไตร่ตรองให้ดี จะเห็นวำ่ ควำมคิดน้ีไม่น่ำเช่ือยิง่ไปกวำ่ กำรฟ้ืนคืนพระชนมด์ว้ยรัศมี
ภำพของพระองค ์ตำมควำมเช่ือของบรรดำอคัรสำวกอีก 
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แมแ้ต่เดวสิ สเตร้ำส์ นกัวิจำรณ์ชำวเยอรมนั ผูไ้ม่ยอมเช่ือในเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
เยซูคริสตเ์อง ก็ยงัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้สันนิษฐำนน้ี เขำกล่ำววำ่ “สมมุติวำ่ พระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนมำไดจ้ริง
ตำมค ำกล่ำวน้ีก็ยงัเป็นไปไม่ไดอ้ยูน่ัน่เอง ท่ีผูซ่ึ้งไดรั้บควำมบอบช ้ำและอยูใ่นสภำพท่ีเจบ็ป่วยขำดก ำลงั
วงัชำ จนเรียกไดว้ำ่อยูใ่นสภำพของควำมเป็นตำยเท่ำกนั และจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรดูแล
รักษำพยำบำลเช่นนั้น จะปรำกฏตวัต่อบรรดำอคัรสำวในสภำพอนัสมบูรณ์แขง็แรง และตรัสถอ้ยค ำอนั
ประทบัใจแก่พวกเขำ วำ่พระองคท์รงเป็นผูพ้ิชิตควำมตำย และทรงเป็นเจำ้ชีวติ เช่นนั้นได ้ ซ่ึงควำมจริง
วำ่ดว้ยกำรฟ้ืนคืนพระชนมน้ี์ ต่อมำไดก้ลำยเป็นรำกฐำนในกำรปฏิบติัภำรกิจต่ำง ๆ ของพวกเขำ อน่ึงถำ้
หำกวำ่พระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนมำจำกกำรสลบ ก็คงไม่ท ำใหพ้วกเขำปลำบปล้ืมประทบัใจ และกระตือรือร้น
ในกำรประกำศควำมเช่ือของพวกเขำ ดงัท่ีเป็นอยู ่ และคงไม่ถึงกบัท ำใหพ้วกเขำเคำรพบูชำพระองคว์ำ่ 
ทรงเป็นพระเจำ้อยำ่งแน่นอน”  

เหตุผลประการสุดท้าย ถำ้หำกวำ่ขอ้สันนิษฐำนน้ีเป็นควำมจริง ก็เท่ำกบัวำ่พระเยซูเองก็ทรง
เป็นผูโ้กหกมดเทจ็ไปดว้ย เพรำะพระองคต์รัสแก่อคัรสำวกของพระองคว์ำ่ พระองคจ์ะทรงส้ินพระชนม์
และจะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำอีก ซ่ึงพวกเขำก็เช่ือ และประกำศแก่ประชำชนตำมนั้นดว้ย โดยท่ี
พระองคมิ์ไดค้ดัคำ้นขดัขวำงหรือท ำใหพ้วกเขำคลำยควำมเช่ือลงเลย กลบัส่งเสริมใหพ้วกเขำเช่ือใน
ถอ้ยค ำนั้นยิง่ข้ึน 

ทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถอธิบำยไดว้ำ่ เหตุใดอุโมงคฝั์งศพนั้นจึงวำ่งเปล่ำอยู ่ คือพระเยซูทรง
ฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย นัน่เอง 

หลกัฐานประการที่ห้า ซ่ึงเป็นเคร่ืองพสูิจน์ว่าพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม์อย่างแท้จริง ซ่ึงไม่
วำ่ผูท่ี้เช่ือหรือไม่เช่ือก็ตำม ก็สำมำรถอธิบำยได ้ นัน่คือหลกัฐำนกำรปรำกฏพระกำยของพระเยซู
ตลอดเวลำส่ีสิบวนันบัตั้งแต่เชำ้วนัท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ จนกระทัง่วนัท่ีพระองคเ์สด็จข้ึนสู่
สวรรค ์ ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น กล่ำววำ่ พระองคไ์ดท้รงปรำกฏพระกำยแก่ผูค้น
ตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ กนัถึงสิบคร้ัง สองคร้ังในจ ำนวนน้ี พระองคท์รงปรำกฏพระกำยแก่อคัรสำวกเปโตร
และยำกอบเป็นส่วนตวั นอกจำกนั้นก็ทรงปรำกฏแก่บรรดำอคัรสำวกของพระองค ์ ขณะท่ีอยูร่วมกนั
เป็นหมู่ และมีอยูค่ร้ังหน่ึง พระองคท์รงปรำกฏพระองคแ์ก่ผูท่ี้เช่ือถือพระองค ์ ซ่ึงชุมนุมกนัถึง 500 คน 

                                                        
 
 
 
 เดวดิ สเตร้ำส์ “พระชนมชี์พของพระเยซูก็เพื่อปวงชน” ลอนดอน 1879 หนำ้ 412 พิมพค์ร้ังท่ี 2 



 42 

กำรปรำกฏพระกำยของพระเยซูแต่ละคร้ัง เกิดข้ึนต่ำงวำระ ต่ำงสถำนท่ีกนั เช่น เกิดข้ึนท่ีอุโมงคฝั์งศพ ท่ี
หอ้งชั้นบนท่ีถนนระหวำ่งกรุงเยรูซำเล็มกบัหมู่บำ้นเอม็มำอู และทะเลสำบกำลิลีอนัห่ำงไกล 

หลกัฐำนเร่ืองน้ี ก็คงเช่นเดียวกบัทฤษฎีวำ่ดว้ยกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์ ดงักล่ำวแลว้นัน่เอง คือถำ้
หำกวำ่กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นเร่ืองโกหกหรือเป็นเพียงนิยำยแลว้ ยอ่มไม่อำจพิสูจน์
หรือส ำแดงเหตุกำรณ์นั้นได ้ อน่ึงถำ้จะกล่ำววำ่เป็นกำรเขำ้ใจผดิ ก็ยอ่มเป็นไปไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั เพรำะ
กำรปรำกฏพระกำยของพระเยซูคริสต ์ มิใช่กระท ำต่อบุคคลใดโดยเฉพำะเท่ำนั้น หำกแต่มีผูรู้้เห็นเป็น
ประจกัษพ์ยำนเป็นอนัมำกและบุคคลเหล่ำน้ีต่ำงก็ยนืยนั ตำมท่ีตนไดพ้บเห็น ดงันั้นจึงยอ่มจะเป็น
หลกัประกนัไดว้ำ่ กำรปรำกฏพระกำยของพระเยซู ภำยหลงัจำกท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมน้ี์เป็น
ควำมจริง 

มีอีกทฤษฎีหน่ึง ซ่ึงผูท่ี้ไม่เช่ือน ำมำอำ้งอิงอธิบำยเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละกำรปรำกฏพระ
กำยของพระคริสต ์ ทฤษฎีน้ีใหเ้หตุผลวำ่ กำรท่ีมีผูเ้ห็นพระเยซูทรงปรำกฏแก่ตนนั้น เกิดจำก
ปรำกฏกำรณ์ทำงประสำทอยำ่งหน่ึง เรียกวำ่ “ประสาทหลอน” หรือ “จิตหลอน” ตอนแรก ๆ ก็ดู
เหมือนวำ่ทฤทษฎีน้ีอธิบำยเหตุกำรณ์ท่ีอยูน่อกเหนือธรรมชำติ ท ำนองเดียวกนัน้ี ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือไม่
นอ้ย แต่ต่อมำเม่ือวทิยำกำรทำงแพทยเ์จริญกำ้วหนำ้มำกข้ึน ไดรู้้ถึงกฏเกณฑเ์ก่ียวกบัปรำกฏกำรณ์ทำง
จิตและเวชภณัฑท่ี์สำมำรถใหค้  ำตอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี เม่ือไดน้ ำเอำกฏเกณฑเ์หล่ำน้ีไปทดสอบกบั
พยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ แลว้จึงรู้วำ่ทฤษฎีท่ีเรำคิดวำ่น่ำจะเป็นไปไดต้ั้งแต่แรกน้ีแทจ้ริงแลว้ เป็นไปไม่ได้
เลย 

เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี อธิบำยไดว้ำ่ “ประสาทหลอน” นั้น เป็นภำพท่ีประสำทจินตนำกำรข้ึน และ
เป็นเร่ืองภำยในจิตใจของแต่ละบุคคล แต่กำรปรำกฏพระกำยของพระคริสตนั้น เป็นกำรกระท ำต่อ
สำธำรณชน อนัประกอบดว้ยชนทุกชั้นวรรณะ อำจจะเป็นไปได ้ ท่ีสตรีกลุ่มท่ีไปยงัอุโมงคฝั์งพระศพ
ของพระองคมี์จิตใจอ่อนไหวและเกิดประสำทหลอน แต่จะเป็นไปไดอ้ยำ่งไรส ำหรับอคัรสำวกผูมี้อดีต
เป็นชำวประมงท่ีด้ือร้ันอยำ่ง เปโตร และคนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีพลงัจิตผดิแผกออกไป 

เร่ืองประสำทหลอน เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงใจซ่ึงไม่อำจเห็นไดด้ว้ยตำ และเป็นเร่ืองของเฉพำะ
บุคคลไม่มีใครเห็นภำพเดียวกนัได ้ แต่ในกรณีกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน้ี์ พระองคท์รง
ปรำกฏพระกำยแก่คนโดยทัว่ไปเป็นหมู่ใหญ่ มิใช่เฉพำะบุคคล อำจำรยเ์ปำโลกล่ำววำ่ ในสมยัของท่ำน
นั้น ประมำณคร่ึงหน่ึงของบุคคลเหล่ำน้ี ยงัคงมีชีวตีิอยู ่ และสำมำรถท่ีจะยนืยนัถึงเร่ืองรำวเหล่ำน้ีได ้ (ดู 
1 โครินธ์ บทท่ี 15) 

ประสาทหลอนนั้น หากเกิดขึน้กับผู้หน่ึงผู้ใดแล้วจะต้องเกิดขึน้บ่อย ๆ ติดต่อกัน เป็นระยะเวลา
อันยาวนานหรือบางรายอาจเกิดเป็นประจ าไปเลยกไ็ด้ แต่ในกรณีการปรากฏพระกายของพระเยซู
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ภายหลังการฟ้ืนคืนพระชนม์เกิดขึน้ในช่ัวระยะเวลาส่ีสิบวนัเท่านั้น หลังจากนั้นแล้วไม่ปรากฏว่าเกิดขึน้ 
ณ ท่ีแห่งใดอีก 

บำงทีค ำอธิบำยเก่ียวกบัเร่ือง “ประสำทหลอน” น้ี อำจถูกละเลยจนท ำใหไ้ขวเ้ขวก็ได ้ หำกเรำ
ตอ้งกำรท่ีจะมีประสบกำรณ์เช่นน้ีดูบำ้ง ก็อำจท ำได ้ โดยกำรเอำใจใส่ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด อยำ่งจดจ่อ และ
พยำยำมตั้งควำมปรำรถนำท่ีจะเช่ือ และมีควำมฝังใจต่อภำพท่ีเรำจินตนำกำรข้ึนนั้น ซ่ึงโดยควำมจริง
แลว้ ส่ิงนั้น ๆ มิไดอ้ยูท่ี่น่ีเลย มำรดำซ่ึงสูญเสียชีวติบุตรในสงครำม ก็มกัจะมีจิตกระหวดัถึงบุตรวำ่ เคย
ใชชี้วติอยำ่งไร เป็นตน้วำ่ เลิกงำนเวลำเท่ำใด กลบัถึงบำ้นเวลำเท่ำใด ดว้ยดวงจิตท่ีผกูพนัอยูก่บับุตร
เสมอนั้นเอง บำงคร้ังเขำก็เห็นเป็นภำพบุตรเดินผำ่นประตูบำ้นเขำ้มำ และพดูคุยกบัเขำได ้ ในสภำวะ
เช่นน้ีแหละท่ีเรียกวำ่ “จิตหลอน” หรือ “ประสาทหลอน” 

บำงคนอำจคิดวำ่ เร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษแ์ก่บรรดำอคัร
สำวก ก็อำจเกิดจำกประสำทหลอนเช่นเดียวกนัน้ีเอง แต่กำรกลบัตรงกนัขำ้ม เพรำะบรรดำอคัรสำวมิได้
คำดหมำยไวก่้อนเลยวำ่ พระเยซูจะทรงฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำย และไม่ยอมเช่ือใครง่ำยนกั 

ขอ้พิสูจน์ง่ำย ๆ จะเห็นไดจ้ำกกำรท่ีมำเรียและสตรีอ่ืน ๆ เอำเคร่ืองหอมไปยงัอุโมงคฝั์งพระศพ
ของพระเยซูในเชำ้วนัอำทิตยท่ี์พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น ก็เพื่อเอำไปชโลมและตกแต่งพระศพ
ของพระองค ์น่ียอ่มแสดงให้เห็นอยำ่งเด่นชดัวำ่ นำงมิไดค้ำดหมำยมำก่อนเลยวำ่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืน
พระชนม ์อน่ึงเม่ือพระองคท์รงปรำกฏพระกำยแก่นำง ตอนแรกนำงยงัเขำ้ใจผดิคิดวำ่พระองคคื์อคนเฝ้ำ
สวนอีกดว้ย จนกระทัง่พระองคต์รัสกบันำงนัน่แหละ นำงจึงจ ำพระองคไ์ด ้

เม่ือมำเรียและสตรีเหล่ำนั้นไปเล่ำใหอ้คัรสำวกฟังก็ไม่มีผูใ้ดเช่ือ เพรำะคิดวำ่เป็นเร่ืองเหลวไหล 
ไร้สำระ 

ในท่ีสุด พระเยซูคริสต ์ ก็ทรงส ำแดงพระองคแ์ก่อคัรสำวกเหล่ำนั้น แต่พวกเขำก็ยงัไม่เช่ืออยู่
นัน่เองกลบัตกใจกลวั คิดวำ่เป็นผ ี หรือมิฉะนั้นก็เป็นภำพหลอนจนพระองคต์อ้งตรัสแก่เขำวำ่ “จงดูมือ
ของเรำ และเทำ้ของเรำ วำ่เป็นเรำเอง จงคล ำตวัเรำดู เพรำะผไีม่มีเน้ือและกระดูกเหมือนท่ำนเห็นเรำมีอยู่
นั้น” เพื่อเป็นกำรย  ้ำใหบ้รรดำอคัรสำวกเห็นจริงวำ่เป็นพระองคจ์ริง ๆ จึงตรัสขออำหำรจำกพวกเขำ เม่ือ
พกวเขำส่งปลำยำ่งช้ินหน่ึงใหพ้ระองค ์ พระองคก์็เสวยต่อหนำ้พวกเขำ แมท้่ำนลูกำจะมิไดบ้นัทึก
เพิ่มเติมวำ่ผกิีนอำหำรไม่ไดใ้นลกัษณะเช่นนั้นแต่เรำก็ยอ่มทรำบอยูเ่อง (ลูกำ 24:34, 43) 

เหตุผลประการสุดท้าย ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีเรำยงัคงใชใ้นปัจจุบนัน้ี คือเร่ืองของโธมำผูส้งสัย 
ระหวำ่งท่ีพระเยซูทรงปรำกฏพระกำยแก่บรรดำอคัรสำวกเป็นครำวแรกนั้น อคัรสำวกโธมำมิไดอ้ยู ่ณ ท่ี
นัน่ดว้ย  ดงันั้น เม่ืออคัรสำวกอ่ืน ๆ เล่ำใหเ้ขำฟัง เขำจึงไม่เช่ือ มิหน ำซ ้ ำยงัหวัเรำะเยำะอีก เขำกล่ำววำ่ 
“ถำ้เรำไม่เห็นรอยตำปูท่ีฝ่ำพระหตัถข์องพระองค ์ และมิไดเ้อำน้ิวมือของเรำแยงเขำ้ท่ีรอยตำปูนั้น และ
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มิไดเ้อำน้ิวมือของเรำแยงเขำ้ในสีขำ้งของพระองคแ์ลว้ เรำจะไม่เช่ือ” น่ียอ่มแสดงให้เห็นวำ่ โธมำมิได้
อยูใ่นลกัษณะท่ีจะถูกประสำทหลอนไดเ้ลย 

พระธรรมยอห์น บทท่ี 20 บนัทึกไวว้ำ่ หลงัจำกนั้นแปดวนั พระเยซูคริสตก์็ไดท้รงปรำกฏพระ
กำยแก่เหล่ำสำวกอีก คร้ังน้ีมีโธมำรวมอยูด่ว้ย พระองคไ์ดท้รงเรียกใหโ้ธมำเอำน้ิวมือแยงดูตำมรอย
แผลเป็นท่ีพระหตัถแ์ละสีขำ้งของพระองค ์ เพื่อพิสูจน์ขอ้สงสัยของเขำ ครำวน้ีโธมำมิไดมี้ขอ้เคลือบ
แคลงใจอะไรเลย กลบัถวำยค ำนมสักำรแก่พระองคว์ำ่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พเจำ้และพระเจำ้ของ
ขำ้พเจำ้” 

กำรท่ีบุคคลลหน่ึงบุคคลใดจะยดึหลกัเร่ืองประสำทหลอนนั้น มำอธิบำยกำรปรำกฏพระกำย
ของพระคริสตย์อ่มตอ้งหมำยควำมวำ่ เขำตอ้งละเลยต่อพยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ อยำ่งส้ินเชิง 

ถำ้เช่นนั้นแลว้ อะไรเล่ำท่ีเปล่ียนแปลงจิตใจของเหล่ำอคัรสำวก จำกควำมเป็นคนข้ีขลำดมำเป็น
คนกลำ้หำญ และเกิดควำมเช่ือถือในพระคริสตข้ึ์นมำอยำ่งจริงจงั อะไรเล่ำท่ีเปล่ียนอคัรสำวกเปโตรให้ 

กลำยเป็นคนละคน จำกควำมเป็นคนอ่อนแอ ข้ีขลำด ในคืนก่อนพระเยซูจะถูกตรึง จนท ำใหเ้ขำ
ปฏิเสธพระองคถึ์งสำมคร้ังใหก้ลำยเป็นผูมี้ควำมเช่ือกลำ้แขง็ และประกำศควำมเช่ือของตนแก่ผูอ่ื้นดุจ
สิงโตค ำรำม หลงัจำกพื้นคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตป์ระมำณ 50 วนั เปโตรยอมเส่ียงชีวติเท่ียว
ประกำศแก่คนทั้วปวงวำ่ ท่ำนไดเ้ห็นพระเยซูฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย และท่ีเรำจะตอ้งจดจ ำไวเ้สมอก็คือ
กำรเทศนำในวนัเพนเตคอสต ์ ในกรุงเยรูซำเล็มคร้ังนั้น เปโตรเทศนำอยำ่งกระตือรือร้น โดยไม่ค  ำนึงถึง
ภยนัตรำยท่ีจะไดรั้บจำกพวกศตัรูท่ีตรึงพระเยซูแมแ้ต่นอ้ย ท่ำนมิไดห้ลีกเร้นไปเทศนำในแถบทะเลกำลิ
ลีอนัไกลโพน้ เพรำะวำ่ในทอ้งท่ีท่ีห่ำงไกลเช่นนั้น ไม่มีผูใ้ดรู้เห็นควำมจริงเร่ืองน้ี พอท่ีจะพิสูจน์ค ำ
เทศนำของท่ำนไดว้ำ่ เป็นควำมจริงหรือไม่ เกลือกวำ่จะถูกกล่ำวหำวำ่เสแสร้งกล่ำวเท็จ 

กำรท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมเ์ท่ำนั้น ท่ีก่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงแก่อคัรสำวกดงักล่ำว 
เหตุผลประกำรสุดทำ้ยท่ีพิสูจน์ถึงกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู ไดแ้ก่ค ำพยำนของผูเ้ช่ือซ่ึง

ร่วมสมยักบัเรำ กล่ำวคือ ถำ้พระเยซูคริสตฟ้ื์นข้ึนมำจำกควำมตำยจริง ๆ พระองคก์็ตอ้งทรงพระชนมอ์ยู่
จนกระทัง่ทุกวนัน้ี กอปรดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจในกำรท ำงำนและเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจของผูท่ี้เช้ือเชิญ
พระองคใ์หส้ถิตอยูใ่นจิตใจของเขำ ส ำหรับขอ้น้ี ปัจจุบนัน้ีไดมี้ผูเ้ช่ือนบัเป็นจ ำนวนพนั ๆ คน ด ำรงชีวิต
อยูเ่พื่อเป็นพยำนแก่ชำวโลกวำ่พระคริสตไ์ดท้รงเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจของพวกเขำใหเ้จริญวฒันำข้ึน
ตลอดเวลำ พระองคเ์คยตรัสวำ่จะทรงปฏิบติัพระรำชกิจของพระองคใ์นพวกเขำอยำ่งไร บดัน้ีพระองคก์็
ทรงท ำอยำ่งนั้นจริง ขนมจะอร่อยเพียงใด ยอ่มพิสูจน์ไดด้ว้ยกำรกินฉนัใด ชีวติในพระคริสตจ์ะดี
เพียงใด ก็พิสูจน์ไดด้ว้ยกำรรับเช่ือในพระองคฉ์นันั้น แมใ้นทุกวนัน้ี พระองคก์็ยงัเช้ือเชิญเรำอยูว่ำ่ “จง
มำชิมดู แลว้จะรู้วำ่พระเจำ้นั้นดี” พระองคท์รงเปิดโอกำสใหม้นุษยทุ์กคนทดลองเป็นกำรส่วนตวั 
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ในท่ีสุดน้ี เรำจะเห็นพอ้งกบัค ำพดูของ แคนนอนเวสทค์อ๊ตต ์ บณัฑิตผูป้รำดเปร่ืองแห่ง
มหำวทิยำลยั เคมบริจน์ ในอดีต ซ่ึงกล่ำววำ่ “เม่ือพิจำรณำถึงพยำนหลกัฐำนทั้งปวงแลว้ จะเห็นไดว้ำ่ ไม่
มีเหตุกำรณ์ใดในประวติัศำสตร์ ท่ีมีพยำนหลกัฐำน สนบัสนุนเท่ำเทียมกบักำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
คริสต ์และไม่มีค  ำกล่ำวหำใด ๆ ท่ีสำมำรถใหเ้หตุผลในกำรพิสูจน์ถึงขอ้บกพร่อง เพื่อหกัลำ้งควำมเช่ือน้ี
ไดอ้ยำ่งเพียงพอ” 

                                                        
 
 
 
 บี.เอฟ.เวสตค์อ๊ตต ์“พระกิตติคุณ วำ่ดว้ยกำรฟ้ืนคืนพระชนม์” ;ลอนดอน 1879 พิมพค์ร้ังท่ี 4 หนำ้ 4-6 
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บทที ่5 พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระด ารัสของพระเจ้าจริงหรือ? 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นค ำตรัสของพระเจำ้จริงหรือไม่? เป็นปัญหำท่ีถกเถียงกนัมำกในยคุน้ี 
แต่อยำ่งไรก็ตำม ก็หำใช่ปัญหำส ำคญัท่ีสุดในกำรประกำศเผยแผส่ัจธรรมของพระเจำ้แต่อยำ่งใดไม่มี 

คริสเตียนหลำยคนท่ีคิดวำ่ เขำจะตอ้งหำทำงพิสูจน์ควำมจริงใหไ้ดว้ำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์คือ
พระวจนะของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง เพื่อควำมมัน่ใจก่อนท่ีพวกเขำจะเป็นพยำนแก่คนอ่ืน แท้จริงแล้ว 
ความส าคัญของการแสวงหาความรอด อยู่ ท่ีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างแต่ละบุคคลกับองค์พระเยซู 

คริสตเจ้า หาได้ขึน้อยู่กับประเดน็เร่ืองพระคริสตธรรมคัมภีร์แต่ประการใดไม่ พระคริสตธรรม
คมัภีร์คือพระวจนะของพระเจำ้นั้นมีควำมเป็นจริงในตวัเอง ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัควำมนึกคิดของบุคคลใด ๆ 
เป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่ประเด็นค ำถำมท่ีไดจ้ำกกำรพดูคุยกบัผูเ้ช่ือพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง มกัจะเป็นไปใน
ท ำนองท่ีวำ่ “ท่ำนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพระเยซูอยำ่งไร?” มำกกวำ่ท่ีจะเป็น “ท่ำนมีควำมคิดเห็น
เก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งไร?” 

ส่ิงท่ีเรำจ ำเป็นตอ้งกระท ำในกำรเผชิญหนำ้กบับุคคลผูมี้ควำมสงสัยในขอ้อำ้งของพระเยซู (ใน
ขอ้ท่ีวำ่ พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจำ้) ก็คือ ตอ้งอธิบำยใหเ้ขำทรำบวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์
เป็นเอกสำรทำงประวติัศำสตร์ท่ีเช่ือถือได ้ ซ่ึงเรำสำมำรถใหเ้หตุผลไดโ้ดยง่ำย ดงัท่ีเรำจะไดศึ้กษำในบท
ต่อไป เม่ือบุคคลใดไวว้ำงใจในพระคริสตแ์ลว้ ค ำถำมของเขำก็จะมีเหตุผลข้ึนกวำ่เดิม คืออำจเป็นไปใน
รูปท่ีวำ่ “พระคริสตทรงมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งไร?” พระเยซูทรงช้ีอยำ่งแจ่ม
ชดัวำ่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ คือ พระวจนะอนัเป็นลายลักษณ์อกัษรของพระเจ้า ฉะนั้นกำรท่ีผูติ้ดตำม
พระคริสต ์ ด ำเนินตำมค ำสั่งสอนของพระองคด์ว้ยควำมเช่ือ จึงเป็นกำรยอมรับเอำทศันะของพระองค์
เก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวด้ว้ย 

แต่เรำจะตอบปัญหำอนัลึกซ้ึงดว้ยตวัเอง ในฐำนะท่ีเป็นผูเ้ช่ือไดอ้ยำ่งไร? ตรำบใดท่ีเรำยงัไม่
สำมำรถพิสูจน์ขอ้พระธรรมและขอ้อำ้งต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหเ้ป็นท่ีแน่ชดัได ้ขอ้พระธรรม
และขอ้อำ้งเหล่ำนั้นยอ่มจะเป็นสำระส ำคญัท่ีเรำจะละเลยมิไดต้รำบนั้น พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 กล่ำววำ่ 
“พระคมัภีร์ทุกตอนพระเจำ้ไดป้ระสำทให ้ ยอ่มเป็นประโยชน์ส ำหรับสั่งสอนส ำหรับแกไ้ขคนใหดี้ข้ึน 
และส ำหรับสอนใหรู้้ในควำมชอบธรรม” พระธรรม 2 เปโตร 1:20,21 กล่ำววำ่ “ค ำพยำกรณ์ทุกค ำท่ี
จำรึกไวใ้นพระคมัภีร์แลว้ พวกผูพ้ยำกรณ์ไม่ไดคิ้ดออกตำมล ำพงัใจตนเอง ดว้ยวำ่ค ำพยำกรณ์นั้น
เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นมำตำมน ้ำใจมนุษย ์ แต่วำ่มนุษยไ์ดก้ล่ำวค ำซ่ึงมำจำกพระเจำ้ ตำมท่ีพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิไดท้รงดลใจใหก้ล่ำวนั้น” ขอ้พระธรรมน้ีไดย้  ้ำอยำ่งหนกัแน่นอีกวำ่ พระเจำ้เป็นตน้ก ำเนิดของ
พระคริสตธรรมคมัภีร์ 
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แต่อยำ่งไรก็ตำม กำรท่ีรู้วำ่ บรรดำผูท่ี้พระเจำ้ทรงบนัดำลใจใหเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ข้ึน
นั้น เป็นปุถุชน มีควำมรู้สึกนึกคิดของตนเอง หำใช่ท ำงำนแบบหุ่นยนตห์รือเคร่ืองจกัรไม่ ก็เป็นเร่ืองท่ีมี
ควำมส ำคญัไม่นอ้ย เพรำะพระเจำ้มิไดท้รงควบคุมเขำอยำ่งเด็ดขำดไปทุกอยำ่ง ดุจกำรวำงมือบน
แป้นพิมพดี์ด แลว้ก็พิมพอ์อกมำเป็นพระธรรม พระองคมิ์ไดท้รงบญัชำใหพ้วกเขำเขียนตำมค ำบอกของ
พระองคไ์ปเสียทุกถอ้ยค ำ ดงัท่ีมีผูเ้ขียนภำพลอ้อยูเ่นือง ๆ เป็นท่ีแน่ชดัวำ่ผูเ้ขียนแต่ละคนมีแบบอยำ่ง
หรือลีลำกำรเขียนไปตำมแนวของตนเอง เช่น เยเรมีย ์ ก็เขียนไปคนละแบบกบัท่ำนอิสยำห์ และท่ำน
ยอห์นก็เขียนต่ำงไปจำกท่ำนเปำโล เป็นตน้ พระเจำ้ทรงปฏิบติัพระรำชกิจของพระองค ์ โดยอำศยั
บุคลิกภำพของมนุษยแ์ต่ละคนเป็นเคร่ืองมือ พระองคเ์พียงแต่เป็นผูน้ ำและคอยควบคุม ใหเ้ขียนในสำระ
ท่ี พระองค์ ทรงประสงคเ์ท่ำนั้น 

ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองหมำยบอกใหรู้้วำ่ พระเจำ้ทรงเป็นผูป้ระสำทพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดแ้ก่
ใจควำมในขอ้พระธรรมตลอดทั้งเล่มนั้นเอง บรรดำศำสดำพยำกรณ์ทั้งหลำย แทจ้ริงเป็นเคร่ืองมือหรือ
ส่ือของพระเจำ้ในกำรท่ีพระองคต์รัสขอ้ควำมต่ำง ๆ แก่มนุษย ์ ดงัจะเห็นไดจ้ำกค ำสำรภำพของศำสดำ
พยำกรณ์เองในท ำนองท่ีวำ่ “พระเจำ้ตรัสโดยทำงขำ้พเจำ้” ซ่ึงมีอยูห่ลำยแห่งในพระคมัภีร์เดิมเป็นตน้วำ่ 
“พระวญิญำณของพระเยโฮวำห์ ตรัสแก่ ขำ้พเจำ้ และพระด ำรัสของพระองคอ์ยูท่ี่ล้ินของขำ้พเจำ้” (2 ซำ
มูลเอล 23:2) ท่ำนเยเรมียก์ล่ำววำ่ “พระเยโฮวำห์ยืน่พระหตัถถู์กปำกขำ้พเจำ้ และพระเยโฮวำห์ตรัสแก่
ขำ้พเจำ้วำ่ น่ีแน่ะ เรำไดใ้ส่ถอ้ยค ำของเรำไวใ้นปำกของเจำ้” (เยเรมีย ์1:9) และท่ำนอำโมสก็ร้องวำ่ “พระ
เจำ้ตรัสแลว้ จะมีผูใ้ดท่ีจะไม่เผยพระวจนะหรือ?” (อำโมส 3:8) 

มีขอ้ท่ีน่ำสังเกตยิง่อีกอยำ่งหน่ึง คือ เม่ือผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์คนต่อ ๆ มำอำ้งถึง
ขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์คนก่อน ๆ เขียนไว ้มกัจะอำ้งวำ่ เป็นพระวจนะของพระ
เจำ้ แทนท่ีจะกล่ำววำ่เป็นค ำพดูของศำสดำพยำกรณ์เอง ดงัจะเห็นไดจ้ำกขอ้เขียนของอำจำรยเ์ปำโลท่ีวำ่ 
“พระคมัภีร์นั้นรู้ล่วงหนำ้วำ่ พระเจำ้จะทรงใชช้นต่ำงชำติเป็นคนชอบธรรมโดยควำมเช่ือจึงไดป้ระกำศ
กิตติคุณไวแ้ก่อบัรำฮมัก่อนวำ่ “ชนต่ำงชำติทั้งปวงจะไดค้วำมสุขเพรำะท่ำนไม่” (กำลำเทีย 3:8) 

นอกจำกนั้นยงัมีขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงกล่ำวถึงพระเจำ้ ประหน่ึงวำ่ พระองคคื์อ พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ทีเดียว ตวัอยำ่งเช่น “ขำ้แต่พระเจำ้...พระองคไ์ดต้รัสโดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิดว้ยปำกของ
ดำวดิบรรพบุรุษของเรำ ผูรั้บใชข้องพระองคว์ำ่ “เหตุไฉนพวกต่ำงประเทศจึงกระท ำโกลำหลข้ึนและชน
ประเทศต่ำง ๆ คิดอ่ำนในกำรท่ีไร้ประโยชน์” (กิจกำร 4:24,25, สดุดี 2:1) เบนยำมิน วำร์ฟิลด์ ได้
ช้ีใหเ้ห็นวำ่ จำกตวัอยำ่ง กำรพดูถึงพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยควำมยกยอ่ง วำ่เป็นดุจองคพ์ระเจำ้ และ
กล่ำวถึงพระเจำ้เสมือนวำ่ พระองคท์รงเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ตำมขอ้พระธรรมดงักล่ำวขำ้งบนนั้น
แสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรท่ีผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวเ้ช่นน้ี ยอ่มตอ้งเป็นผลของภำวะจิตใจของ
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ผูเ้ขียนซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้อยำ่งแนบสนิท อยูเ่นืองนิจเท่ำนั้น จึงจะส ำแดงออกไดเ้ช่นน้ีจึงไม่
เป็นท่ีน่ำประหลำดอะไรเลย หำกเรำจะใชค้  ำวำ่ “พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่....” หรือ “พระเจำ้ตรัส
วำ่....” น้ีเพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจำ้นัน่เอง กำรท่ีใชถ้อ้ยค ำทั้งสองดงักล่ำว
ควบคู่กนัไป ก็เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงควำมเป็นเอกภำพของค ำวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์กบัค ำวำ่ พระด ำรัส
ของพระเจำ้ วำ่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันัน่เอง 

และก็เป็นท่ีชดัแจง้เช่นเดียวกนัวำ่ บรรดำผูท่ี้บนัทึกพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่ 
ต่ำงก็อำ้งวำ่ตนมีสิทธิและอ ำนำจของศำสดำพยำกรณ์ เช่นเดียวกบัผูบ้นัทึกพระธรรมในพระคมัภีร์เดิม 
พระเยซูไดท้รงยกยอ่งยอห์นบพัติศโตวำ่ เป็นศำสดำพยำกรณ์ และประเสริฐยิง่กวำ่ศำสดำพยำกรณ์เสีย
อีก (มทัธิว 11:9-15) กอร์ดอน คลำ้ก ไดเ้ขียนถึงยอห์น บพัติศโต ไวใ้นวำรสำรมูด้ีเพรส ตอนหน่ึงมี
ใจควำมวำ่ “ท่ำนเป็นผูย้ิง่ใหญ่กวำ่บรรดำศำสดำพยำกรณ์ในพระคมัภีร์เดิมทั้งปวง แต่ศำสดำพยำกรณ์
ทุกคนในพระคริสตธรรมใหม่ กลบัยิง่ใหญ่กวำ่ท่ำนอีก แต่ทั้งน้ีมิไดข้ึ้นอยูก่บัเหตุผลท่ีวำ่ศำสดำ
พยำกรณ์ในพระคริสตธรรมใหม่ ไดรั้บกำรดลใจจำกพระเจำ้ไม่นอ้ยกวำ่ศำสดำพยำกรณ์ในพระคมัภีร์
เดิม” 

อำจำรยเ์ปำโลไดอ้ำ้งถึงอ ำนำจของศำสดำพยำกรณ์วำ่ “ถำ้ผูห้น่ึงผูใ้ด ถือวำ่ตนเป็นผูพ้ยำกรณ์
หรือผูอ้ยูฝ่่ำยวิญญำณจิต จงใหผู้น้ั้นเขำ้ใจวำ่ขอ้ควำมซ่ึงขำ้พเจำ้เขียนฝำกมำถึงท่ำนทั้งหลำยนั้น เป็น
พระบญัญติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้” (1 โครินธ์ 14:37) 

เปโตรไดก้ล่ำวถึงกำรท่ีมีผูไ้ม่เขำ้ใจถึงควำมหมำยอนัลึกซ้ึงในจดหมำยฝำกของอำจำรยเ์ปำโล 
และพำกนับิดเบือนควำมหมำยไปจำกเดิมเสีย ตอนหน่ึงท่ำนกล่ำววำ่... “เหมือนเขำไดเ้ปล่ียนแปลงขอ้
อ่ืน ๆ ในพระคมัภีร์ จึงเป็นเหตุท ำใหต้วัพินำศ” (2 เปโตร 3:16) กำรท่ีเปโตรยกยอ่งจดหมำยของอำจำรย์
เปำโลวำ่ เป็นเหมือน “ขอ้อ่ืน ๆ ในพระคมัภีร์” เป็นกำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ เปโตรถือวำ่ จดหมำยฝำก
เหล่ำนั้นมีฤทธ์ิอ ำนำจเช่นเดียวกบัพระธรรมเล่มอ่ืน ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

แมว้ำ่เร่ืองรำวดงักล่ำวจะมีควำมหมำยส ำคญัมำกก็ตำม แต่ท่ีส ำคญัเหนือส่ิงใดก็คือทศันะของ
พระเยซูเก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ เช่น พระองคท์รงมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรต่อพระคริสตธรรม
คมัภีร์ และพระองคท์รงใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งไร? ถำ้เรำสำมำรถเขำ้ใจเร่ืองเหล่ำน้ี เรำก็ยอ่ม

                                                        
 
 
 
 บี.บี วำร์ฟิลด ์“กำรดลใจ และอ ำนำจพระคมัภีร์” (มหำวทิยำลยัอีอกฟอร์ด นิวยอร์ค) 1927 หนำ้ 299 
 คำร์ก กอร์ดอน “ขำ้พเจำ้สำมำรถวำงใจในพระคมัภีร์ไดไ้หม?” (ส ำนกัพิมพมู์ด้ี:ชิคำโก) 1963 หนำ้ 15-16 
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เขำ้ใจถึงสำเหตุท่ีพระเจำ้ทรงประสิทธ์ิประสำทพระวจนะของพระองคใ์ห้แก่เรำอยำ่งแน่นอน พระองค์
ทรงเป็นรำกฐำนควำมเช่ือของทุกคนท่ีรับวำ่พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ของเขำ 

ต่อปัญหำท่ีวำ่พระเยซูคริสตเจำ้ของเรำทรงมีทรรศนะต่อพระคมัภีร์อยำ่งไรนั้น พระองคไ์ดท้รง
กล่ำวย  ้ำไวอ้ยำ่งหนกัแน่นวำ่ “เรำบอกท่ำนทั้งหลำยตำมจริงวำ่ ถึงฟ้ำและดินจะล่วงไป พระบญัญติัสัก
พิมพห์น่ึงจะขำดไปก็หำมิได ้ จนกวำ่จะส ำเร็จทั้งส้ิน” (มทัธิว 5:18) พระเยซูทรงอำ้งขอ้ควำมในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ประหน่ึงวำ่เป็นพยำนหลกัฐำนท่ีแทจ้ริง และทรงใชค้  ำพดูเช่นน้ีเสมอวำ่ “ไดมี้ค ำ
เขียนไวแ้ลว้วำ่...” ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระธรรมมทัธิว บทท่ี 4 ซ่ึงเป็นตอนท่ีพระองคท์รงถูกพญำมำร
ทดลองในป่ำทุรกนัดำร พระองคต์รัสถึงพระองคเ์อง และเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในพระชนมชี์พของ
พระองคว์ำ่จะตอ้งเป็นไปเพื่อท ำใหค้  ำพยำกรณ์ในพระคมัภีร์สัมฤทธ์ิผล (มทัธิว 26:54,56) 

บำงทีพระด ำรัสซ่ึงพระเยซูตรัสไวใ้นพระธรรมยอห์น 10:35 ซ่ึงวำ่ “...พระคมัภีร์นั้นจะถูก
ท ำลำยเสียมิได”้ จะเป็นค ำรับรองอนัเบ็ดเสร็จท่ีเด่นชดัท่ีสุดท่ีแสดงวำ่พระองคท์รงรับรองควำมถูกตอ้ง
ของพระคมัภีร์เดิมทั้งเล่มก็ได ้

ถำ้เป็นเช่นนั้นแลว้ กำรท่ีเรำรับเอำพระเยซูเป็นพระเจำ้ และพระผูช่้วยใหร้อดของเรำ แต่กลบั
ไม่ยอมรับวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจำ้ ยอ่มจะเป็นกำรขดัแยง้กนัอยำ่งยิง่และเป็น
กำรแสดงใหเ้ห็นวำ่เรำมีควำมคิดเห็นขดัแยง้กบัพระเยซู ผูซ่ึ้งเรำทั้งหลำยยอมรับวำ่เป็นพระเจำ้ผูท้รง
สร้ำงจกัรวำล ผูด้  ำรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจกำล 

ไดมี้บำงคนแสดงควำมคิดเห็นวำ่ กำรท่ีพระเยซูทรงทรรศนะต่อพระคมัภีร์เดิมดงักล่ำว ก็เพรำะ
ทรงตอ้งกำรเอำใจผูค้นท่ีมำฟังค ำสั่งสอนของพระองค ์ เพื่อใหพ้วกเขำยอมรับค ำสั่งสอนของพระองค์
กวำ้งขวำงยิง่ข้ึนแต่แทจ้ริงแลว้ พระองคมิ์ไดท้รงมีควำมคิดเห็นคลอ้ยตำมผูค้นเหล่ำนั้นไม่ 

หำกวำ่ เรำยอมรับในขอ้สมมุติฐำนดงักล่ำวน้ี จะก่อใหเ้กิดปัญหำอยำ่งมำกมำย เพรำะพระเยซู
คริสตมิ์ไดท้รงยอมรับและอำ้งอิงพระคมัภีร์เดิมอยำ่งผวิเผินเท่ำนั้น หำกแต่ทรงกล่ำวอำ้งในฐำนะท่ีเป็น
หวัใจในกำรเทศนำสั่งสอนเก่ียวกบัพระองคเ์อง และพระรำชกิจของพระองค ์ ถำ้หำกจะเช่ือตำม
แนวควำมคิดท่ีวำ่ ค  ำสั่งสอนของพระเยซูเป็นเพียงกำรเอำใจของประชำชน เพื่อผลในกำรโนม้นำ้วจิตใจ
ของพวกเขำแลว้ พระองคก์็ยอ่มจะเป็นนกัหลอกลวงท่ีร้ำยกำจมำกทีเดียว และค ำสั่งสอนของพระองค์
ส่วนใหญ่ ก็ลว้นแต่ตั้งอยูบ่นรำกฐำนท่ีผดิ แต่ก็มีขอ้แยง้อยูว่ำ่ ในเม่ือพระองคก์ระท ำไปเพื่อผลทำง
จิตวทิยำแลว้ เหตุไฉนพระองคจึ์งไม่ทรงเอำอกเอำใจพวกเขำใหห้มดทุกอยำ่งเล่ำ? แต่น่ีพระองคก์ลบั
ทรงละเลยต่อส่ิงอ่ืน ๆ มำกมำยหลำยอยำ่ง เช่นทรรศนะท่ีพระองคท์รงมีต่อวนัสะบำโตเป็นตน้ ถำ้หำก
จะถือวำ่ พระเยซูทรงถือเอำกำรเอำอกเอำใจประชำชนเป็นหลกัส ำคญัในกำรปฏิบติัพระรำชกิจของ
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พระองคแ์ลว้ ก็ยอ่มเกิดปัญหำน้ีข้ึนวำ่ เรำจะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ เม่ือใดพระองคจึ์งจะเอนเอียงหรือไม่เอน
เอียงมำเอำใจใสต่อกำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

ค ำนิยำมต่ำง ๆ จะมีส่วนช่วยเรำเป็นอยำ่งมำกในกำรท่ีจะเขำ้ใจวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์คือพระ
วจนะของพระเจำ้ 

ผูท่ี้ยอมรับวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจำ้ มกัจะถูกกล่ำวหำจำกผูอ่ื้นอยู่
เนือง ๆ วำ่เป็นกำรเช่ือตำม “ตัวอกัษร” ค  ำถำมท่ีบุคคลเหล่ำนั้นมกัใชอ้ยูเ่สมอ ก็คือ “ท่ำนเช่ือขอ้ควำมใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ตำมอกัษรโดยตรงทีเดียวหรือ?” ซ่ึงเป็นค ำถำมท่ีไม่ลึกซ้ึงอะไรนกั ไม่ผดิอะไร
กบัถำมวำ่ “เด๋ียวน้ีท่ำนเลิกเฆ่ียนตีภรรยำของท่ำนหรือยงั?” ค  ำตอบก็เพียงเท่ำนั้น ไม่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์อะไรเลย เม่ือใดก็ตำมท่ีผูถ้ำมวำ่ เช่ือ “ตำมตวัอกัษรโดยตรงหรือ” เรำก็จ  ำตอ้งตีควำมของค ำน้ี
โดยเคร่งครัด กำรเช่ือตำมขอ้ควำมในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น มิไดห้มำยควำมวำ่ เรำจะตอ้งละเลย
หรือไม่ยอมรับในภำพพจน์อนัเป็นอุทำหรณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เสียส้ิน ตวัอยำ่งเช่นกำรท่ีท่ำนอิส
ยำห์กล่ำววำ่ “ตน้ไมท้ั้งหลำยในทุ่งนำจะพำกนัปรบมือ” (อิสยำห์ 55:12) และในบทเพลงสดุดี 114:4,6 
ซ่ึงวำ่ “...ภูเขำใหญ่ไดโ้ลดเตน้เหมือนแกะตวัผู”้ ก็มิไดห้มำยควำมวำ่ ตน้ไมจ้ะปรบมือและภูเขำจะ
กระโดดโลดเตน้ จริง ๆ เป็นเพียงถอ้ยค ำเปรียบเปรยแสดงควำมยนิดีเท่ำนั้น กำรเขียนเป็นบทกวนีั้น จะ
ท ำใหช้ดัเจนเหมือนกำรเขียนบรรยำยร้อยแกว้ธรรมดำ ยอ่มท ำไม่ได ้ดงันั้นกำรบนัทึกยอ่มมีจุดประสงค์
ท่ีจะใหผู้อ่้ำนตีควำมใหไ้ดรั้บรสตำมท่ีผูเ้ขียนตั้งใจไว ้เช่นเดียวกบัเวลำท่ีเรำอ่ำนข่ำวสำรในหนงัสือพิมพ์
ก็ตอ้งใชห้ลกัเดียวกนัน้ี และเป็นกำรง่ำยท่ีจะบอกใหรู้้ถึงควำมแตกต่ำงวำ่ และขอ้ควำมตอนใดเป็น
ภำพพจน์หรืออุทำหรณ์เปรียบเทียบ และขอ้ควำมตอนใดท่ีเรำตอ้งเช่ือตำมตวัอกัษร ควำมคิดเห็นเช่น
ท่ีวำ่น้ียอ่มตรงกบัผูท่ี้มิไดเ้ช่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์ตำมตวัอกัษรเขำมกัจะหลีกเล่ียงเจตนำรมณ์ท่ีแทจ้ริง
ของผูบ้นัทึกพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยอำ้งถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
เช่นเร่ืองกำรท่ีมนุษยห์ลงกระท ำบำป และควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ ท่ีพระเยซูทรงกระท ำวำ่ไม่ใช่เร่ืองจริง 
หำกเป็นเพียงอุทำหรณ์เปรียบเทียบ เพื่อใหผู้ฟั้งเขำ้ใจควำมจริงฝ่ำยจิตวญิญำณอยำ่งลึกซ้ึงเท่ำนั้น 

ผูท่ี้ยดึถือในทรรศนะน้ีกล่ำววำ่ กำรท่ีนิทำนอิสปมีค ำพงัเพยวำ่ “อย่าฆ่าหงส์ท่ีออกไข่เป็นทอง” 
มิไดห้มำยควำมวำ่หงส์จะมีไข่เป็นทองตำมนั้นไม่ ฉะนั้นเรำจึงไม่มีควำมจ ำเป็นอนัใดท่ีจะตอ้งเนน้
เหตุกำรณ์ในประวติัศำสตร์พระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่เป็นเร่ืองจริง เพียงเพื่อท่ีจะโนม้น ำไปสู่กำร
ตระหนกัในหลกัควำมจริงแห่งหลกัค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม้ำกนกั นกัเขียนหวัสมยัใหม่
บำงคนไดน้ ำควำมคิดเห็นเช่นน้ีไปอธิบำยถึงเร่ืองไมก้ำงเขน ตลอดจนกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู
คริสตด์ว้ย ฉะนั้นค ำพดูท่ีวำ่ “กำรเช่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์ตรงไปตรงมำตำมตวัอกัษร” จึงเป็นค ำพดูท่ี
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คลุมเครือไม่แน่ชดั ฉะนั้นเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ยุง่ยำกและปัญหำต่ำง ๆ ซ่ึงจะตำมอยำ่งมำกมำย เรำจึงไม่ควร
ใชค้  ำพดูเช่นน้ีเลย 

ถอ้ยค ำในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงมีควำมส ำคญัมำกท่ีจะตอ้งตีควำมให้แน่ชดัอีกค ำหน่ึงก็คือ 
“ไม่ผิดพลาด” หรือ “ผิดพลาดไม่ได้” เรำจะตอ้งใหค้  ำจ  ำกดัควำมใหช้ดัเจนวำ่ หมำยควำมวำ่อะไร เพื่อมิ
ใหส้ับสนยุง่ยำก อนัจะเป็นปัญหำในภำยหลงั 

ปัญหำท่ีเรำจะตอ้งหลีกเล่ียงใหดี้ คือ ควำมถูกตอ้งแน่นอนของถอ้ยค ำในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
ซ่ึงเรำจะเอำควำมเขำ้ใจหรือควำมแน่นอนในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นสมยัท่ีมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ทำง
วทิยำศำสตร์ และเขม้งวดกวดขนัเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งสมจริงเป็นมำตรฐำน ไปเปรียบเทียบผกูมดักบั
ถอ้ยค ำในพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงบนัทึกไวเ้ป็นเวลำนำนถึง 20 ศตวรรษแลว้ยอ่มไม่ได ้เพรำะค ำพดูใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นค ำพดูของผูค้นในสมยัโบรำณ ซ่ึงมกับนัทึกไปตำมเหตุกำรณ์ท่ีปรำกฏแก่ตำ
หรือควำมเขำ้ใจเป็นหลกั ดงันั้นควำมเขำ้ใจยอ่มผดิกนับำ้ง ตวัอยำ่งเช่น เม่ือพดูวำ่ “ดวงอำทิตยข้ึ์นหรือ
ดวงอำทิตยต์ก” ปัจจุบนัน้ีเรำรู้แลว้วำ่ แทจ้ริงแลว้ มิใช่ดวงอำทิตยข้ึ์นหรือตก หำกแต่เป็นผลเน่ืองจำก
กำรท่ีโลกหมุนรอบดวงอำทิตยต่์ำงหำก แต่คนในสมยันั้นเห็นเช่นน้ี จึงพดูเช่นน้ี แมแ้ต่คนในสมยัน้ีซ่ึงมี
เคร่ืองมือวทิยำศำสตร์ทนัสมยัและรู้ควำมจริงเช่นนั้นแลว้ก็ตำมเรำก็ยงัพดูเช่นน้ีอยู ่ เพรำะง่ำยแก่ควำม
เขำ้ใจ ฉะนั้นเม่ือพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึงปรำกฏกำรณ์อยำ่งหน่ึงอยำ่งใด เรำจะด่วนกล่ำวหำวำ่
เป็นกำรผิดพลำดนั้นไม่ถูกตอ้ง เพรำะอำรยธรรมและควำมเขำ้ใจยอ่มเปล่ียนไปตำมกำลเวลำ 

กำรท่ีประมำณควำมเท่ียงตรง หรือก ำหนดตวัเลขใหแ้น่นอนในสมยัโบรำณนั้น ผดิกบัในสมยั
ปัจจุบนัมำกในสมยัก่อนมกัจะประมำณเอำ มิไดคิ้ดตวัเลขท่ีแน่นอนเช่นเม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน และมี
ผูค้นมำมุงดูเป็นอนัมำกและหำกเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจอำ้งวำ่มีผูเ้ห็นเหตุกำรณ์ประมำณ 100 คนนั้นก็มิได้
หมำยควำมวำ่ มี 100 คนจริง ๆ หำกแต่เป็นกำรประมำณเอำจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงเท่ำนั้น 

ในบำงกรณีอำจดูเหมือนวำ่มีควำมคลำดเคล่ือนในกำรคดัลอกส ำเนำ ๆ ในกรณีเช่นน้ี กำรท่ีเรำ
จะพิสูจน์วำ่ขอ้พระธรรมตอนนั้น ๆ เป็นพระวจนะท่ีพระเจำ้ประสำทใหเ้รำอยำ่งแทจ้ริง เรำก็จ  ำตอ้ง
ศึกษำคน้ควำ้ดว้ยควำมพินิจพิจำรณำเป็นพิเศษ ซ่ึงเรำจะถกปัญหำน้ีใหล้ะเอียดถ่ีถว้นอีกคร้ังหน่ึงในบท
ต่อไปวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเอกสำรท่ีเรำสำมำรถเช่ือไดเ้พียงใดหรือไม่ 

นอกจำกนั้นยงัมีปัญหำอ่ืน ๆ อีกมำก ซ่ึงไม่อำจอธิบำยใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจโดยง่ำย ทั้งน้ีเรำจะตอ้ง
ยอมรับและร ำลึกไดเ้สมอวำ่ ในอดีต ก็มีหลำยอยำ่งท่ีเคยเป็นปัญหำต่อมำเม่ือกำลเวลำล่วงไปไดมี้กำร
คน้พบขอ้มูลอ่ืน ๆ มำกข้ึน ท ำใหส้ำมำรถคล่ีคลำยปัญหำเหล่ำนั้นได ้ ฉะนั้นเม่ือเรำไดเ้ขำ้ใจในขอ้ควำม
ใดก็จงอยำ่เพิ่งด่วนตดัสินใจกล่ำวหำวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ผดิพลำด เรำจะตอ้งยอมรับวำ่ ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจท่ีเรำมีอยูใ่นปัจจุบนันั้น ไม่พอเพียงท่ีจะใหค้  ำอธิบำยได ้ ฉะนั้นเรำจึงควรรอต่อไปอีกจนกวำ่
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ไดพ้ยำนหลกัฐำนหรือขอ้มูลใหม่ ๆ ซ่ึงสำมำรถไขปัญหำนั้น แลว้เรำจะพบควำมสมเหตุสมผลของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เอง ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเรำเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมิใช่เป็นอุปสรรคข์ดัขวำงไม่ใหเ้รำยอมรับ
วำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์คือพระวจนะอนัทรงฤทธ์ิของพระเจำ้ 

อี.เจ. คำร์เนลล ์ สรุปไดอ้ยำ่งยอ่ ๆ วำ่ “ทฤษฎีทำงวทิยำศำสตร์และควำมเช่ือของคริสตชน มี
หลกัเกณฑแ์ละเหตุผลท่ีเดินคู่เคียงกนัอยำ่งใกลชิ้ด ซ่ึงเป็นท่ีน่ำประหลำดใจเป็นอยำ่งยิง่ท่ีมีนอ้ยคนนกัท่ี
จะสังเกตเห็นควำมจริงอนัน้ี ตำมหลกัควำมเช่ือของคริสตชน ถือวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นส่ิงท่ีอยู่
เหนือธรรมชำติ และเหนือเหตุผล ส่วนนกัวทิยำศำสตร์กล่ำววำ่ ส่ิงของทุกอยำ่งยอ่มมีเหตุผล และมี
ระเบียบแบบแผนโดยธรรมชำติของมนัเอง หลกัเกณฑ์สองอยำ่งน้ี ต่ำงก็เป็นสมมุติฐำนท่ีไดรั้บกำร
พิสูจน์มำแลว้เป็นส่วนใหญ่ตำมแนวควำมเช่ือตำมหลกัวทิยำศำตร์นั้น ถือวำ่ ส่ิงของทุกอยำ่งในโลกน้ีมี
ลกัษณะเป็นกลไกซ่ึงกนัและกนั ทุกเร่ืองรำวอำจอธิบำยไดด้ว้ยอะตอมหรืออีเล็คตรอน อำจจะมีผูต้ ั้ง
ปัญหำถำมวำ่ขอ้สมมุติฐำนทำงวทิยำศำตร์ท่ีวำ่น้ีจะเป็นไปไดอ้ยำ่งไรในเม่ือนกัวทิยำศำสตร์ต่ำงก็
ยอมรับวำ่ในขอบเขตบำงอยำ่งดูเหมือนวำ่ ธรรมชำติของสสำรมิไดเ้ป็นไปตำมกฎท่ีตั้งข้ึน ค ำตอบก็คือ 
ขอ้สมมุติฐำนของวทิยำศำสตร์เป็นกำรสรุปหลกัเกณฑเ์ท่ำท่ีไดส้ังเกต และศึกษำจำกปรำกฏกำรณ์ของ
ธรรมชำติท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ในบรรยำกำศอนัหน่ึงอนัใดท่ีมีส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเดียวกนั เป็นขอ้สันนิษฐำน
ท่ีไดจ้ำกตวัอยำ่งเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นจงยอ่มถือไดว้ำ่ นัน่คือ กำรสรุปขอ้มูลของตวัอยำ่งทั้งหมด” 

ขอ้พิสูจน์ขั้นต่อไปในอนัท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจำ้ ก็
คือ ค าพยากรณ์ต่าง ๆ ทีบ่ันทกึ ล้วนแต่เกดิขึน้สมจริงทั้งส้ิน และค ำพยำกรณ์แต่ละขอ้ก็ลว้นแต่ชดัแจง้
ไม่เคลือบคลุมดงัค ำท ำนำยของโหรในปัจจุบนั ซ่ึงมกัจะผกูปมไวใ้หตี้ควำมไดห้ลำยทำงและตีควำมผดิ
ไดง่้ำย ส่วนค ำพยำกรณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น ก ำหนดรำยละเอียดเฉพำะเจำะจงลงไปแน่นอน 
เป็นท่ีเช่ือถือได ้ อน่ึง กำรท่ีจะรู้วำ่ ค  ำพยำกรณ์นั้นมำจำกพระเจำ้หรือไม่? ยอ่มข้ึนอยูก่บัควำมถูกตอ้ง
สมจริงของค ำพยำกรณ์เป็นหลกั และถอ้ยค ำในพระคริสตธรรคมัภีร์เองก็ได ้กล่ำวไวเ้ป็นท่ีชดัแจง้วำ่ ค  ำ
พยำกรณ์ท่ีส ำเร็จสมจริงและแต่ละขอ้นั้น ลว้นเป็นพยำนหลกัฐำนบ่งใหเ้ห็นถึงภำวะเหนือธรรมชำติของ
พระเจำ้ ผูเ้ป็นท่ีมำของค ำพยำกรณ์นั้นทั้งส้ิน (เยเรมีย ์ 28:9) ค ำพยำกรณ์ใดท่ีมิไดมี้เหตุกำรณ์เกิดข้ึน
สมจริงยอ่มเป็นค ำพยำกรณ์เทจ็ เพรำะพระเจำ้ตรัสวำ่ “ถำ้เจำ้ทั้งหลำยจะนึกใจในของตนวำ่ ท ำไมเรำจะ
รู้ไดว้ำ่ค  ำไหนท่ีพระเยโฮวำห์มิไดต้รัส เม่ือผูพ้ยำกรณ์กล่ำวในนำมแห่งพระเยโฮวำห์ ถำ้มิไดเ้ป็นไปตำม

                                                        
 
 
 
 อี.เจ.คำร์เนลส์ “ควำมรู้เบ้ืองตน้ในกำรให้อภยัของคริสตชน” หนำ้ 208 ปี 1950 
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ค ำของผูก้ล่ำว ขอ้นั้นพระเยโฮวำห์มิไดต้รัส ผูพ้ยำกรณ์นั้นไดบ้งัอำจกล่ำวเองเจำ้ทั้งหลำยอยำ่กลวัเลย” 
(เฉลยธรรมบญัญติั 18:21, 22) 

อิสยำห์ไดเ้ปิดเผยใหเ้รำทรำบแน่ชดัวำ่ กำรเป็นผูพ้ยำกรณ์เทียมเทจ็ ดูไดจ้ำกควำมผิดพลำดไม่
สมจริงของค ำพยำกรณ์ ดงัจะเห็นไดจ้ำกขอ้พระธรรมอิสยำห์ 41:22,23 ซ่ึงวำ่ “ใหเ้ขำน ำเหตุกำรณ์ ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนภำยภำคหนำ้มำแจง้ใหเ้รำทรำบ และจะเล่ำเร่ืองท่ีแลว้ไปแลว้ใหเ้รำฟัง เพื่อเรำจะไดห้ำรือในเร่ือง
นั้น เพื่อเรำจะไดน้ ำข้ึนพิจำรณำ และจะไดรู้้วำ่ท่ีสุดปลำยจะเกิดผลอยำ่งไรและส ำแดงใหเ้รำทรำบถึง
เหตุกำรณ์ท่ีจะมำขำ้งหนำ้ เพื่อเรำจะไดรู้้วำ่เจำ้เป็นพระ?” 

ค ำพยำกรณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีหลำยอยำ่งบำงอยำ่งวำ่ดว้ยกำรเสด็จมำของพระมำซียำห์ 
คือพระเยซูคริสตโ์ดยเฉพำะ บำงลกัษณะก็วำ่ดว้ยเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในประวติัศำสตร์เป็นรำย ๆ ไป
โดยเฉพำะ และบำงอยำ่งก็วำ่ดว้ยชนชำติยวิ นบัวำ่เป็นเร่ืองท่ีส ำคญัไม่นอ้ยในกำรท่ีอคัรสำวกของพระ
เยซูมกัจะหยบิยกเอำขอ้พระธรรมจำกพระคมัภีร์เดิมมำอำ้งอยูเ่สมอ เพื่อแสดงใหเ้ห็นวำ่พระเยซูไดท้รง
กระท ำใหค้  ำพยำกรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงมีมำนำนแลว้นั้นส ำเร็จสมจริงทุกประกำร 

แมว้ำ่เรำจะยกเอำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นมำกล่ำวไวใ้นท่ีน้ีไดเ้พียงไม่ก่ีขอ้ แต่ก็พอจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงควำมเป็นจริงของค ำพยำกรณ์ทั้งหมดได ้

พระเยซูเจำ้ทรงอำ้งถึงค ำพยำกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัพระองคไ์วอ้ยำ่งน่ำเร้ำใจยิง่ เม่ือคร้ังท่ี
พระองคท์รงส ำแดงพระกำยแก่อคัรสำวกสองคน หลงัจำกท่ีไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ขณะท่ีเขำทั้ง
สองก ำลงัเดินทำงไปยงัหมู่บำ้นเอมมำอู เม่ือพระองคท์รงสนทนำกบัพวกเขำดว้ยเร่ืองท่ีพวกเขำมีควำม
ทุกขใ์จเก่ียวกบัพระองค ์สักครู่หน่ึงแลว้พระองคไ์ดต้รัสแก่สำวกทั้งสองนั้นวำ่ “โอ คนหำควำมคิดมิได ้
และมีใจเฉ่ือยในกำรเช่ือบรรดำค ำซ่ึงพวกศำสดำพยำกรณ์ไดก้ล่ำวไวน้ั้น... พระองคจึ์งเร่ิมกล่ำวเร่ือง
ตั้งแต่โมเสส และบรรดำศำสดำพยำกรณ์ อธิบำยใหเ้ขำฟังในคมัภีร์ทั้งหมด ซ่ึงเขียนไวถึ้งพระองค”์ (ลู
กำ 24:25,27) 

พระธรรมอิสยำห์ 52:13-53:12 เป็นตวัอยำ่งท่ีดีท่ีสุดของค ำพยำกรณ์ทั้งหลำยท่ีกล่ำวถึงพระเยซู
คริสต ์ เพรำะวำ่เป็นกำรท ำนำยถึงเหตุกำรณ์ท่ีมีเง่ือนไข และเตม็ไปดว้ยก ำหนดกฎเกณฑย์ำกยิง่ท่ีสุดท่ีผู ้
หน่ึงผูใ้ดจะเสแสร้ำงก ำหนดเหตุกำรณ์ล่วงหนำ้ใหเ้ป็นไปตำมนั้นได ้ค ำพยำกรณ์น้ีเก่ียวโยงกบัพระชนม์
ชีพของพระเยซูทั้งหมด นบัตั้งแต่กำรปฏิบติัพระรำชกิจ ทรงถูกประชำชนปฏิเสธไม่ยอมรับ ปฏิริยำท่ี
พระองคท์รงมีต่อกำรพิพำกษำท่ีไร้ควำมยติุธรรมน้ี จนถึงกำรส้ินพระชนม ์และพระศพถูกอญัเชิญไปฝัง
ไว ้

พระธรรมมีคำห์ 5:2 ซ่ึงวำ่ “แต่ท่ำนบำ้นเบธเลเฮม็ เอฟรำธำ ซ่ึงเป็นแต่หน่วยชนหมู่นอ้ยใน
หมู่บำ้นจ ำนวนพนัคนแห่งยะฮูดำ จะมีผูห้น่ึงแทนเรำออกมำจำกท่ำนซ่ึงจะเป็นกษตัริยค์รองอิสรำเอล 



 54 

อนัสืบเน่ืองมำแต่กำลดึกด ำบรรพจ์ำกคร้ังเดิมโนน้” ก็เป็นขอ้พระธรรมท่ีเด่นมำกเช่นเดียวกนั เหตุกำรณ์
ในค ำพยำกรณ์น้ีเกิดข้ึนสมจริง เม่ือกษตัริยก์ำยะซำ ออฆูสะโต มีค ำสั่งใหช้ำวยวิทุกคนกลบัไปจด
ทะเบียนท่ีบำ้นเกิดเมืองนอนของตน 

ค ำพยำกรณ์ท่ีกล่ำวไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นมิไดว้ำ่ดว้ยกำรเสด็จมำของพระมำซียำห์
โดยเฉพำะเท่ำนั้น หำกยงักล่ำวถึงกษตัริยห์ลำยองค ์ หลำยชำติ หลำยเมือง พระธรรมเอเสเคียลบทท่ี 26 
เป็นบทท่ีเนน้เร่ืองเมืองตุโรมำกท่ีสุด เพรำะมีรำยละเอียดต่ำง ๆ กล่ำวถึงวธีิกำรท่ีเมืองตุโรจะถูกท ำลำย 
ควำมพินำของเมืองตุโร ตลอดจนสรุปควำมจริงท่ีวำ่เมืองน้ีจะไม่มีวนัปฏิสังขรณ์ให้รุ่งเรืองข้ึนไดอี้ก (ดู
ขอ้ 4) ซ่ึงในท่ีสุดเมืองตุโรก็ถูกกองทพัของกษตัริยน์ะบูคสัเนซรัเหยยีบย  ้ำพินำศไป นอกจำกนั้นในกำล
ต่อมำก็ยงัถูกกองทพัของจอมจกัรพรรดอเล็กซำนเดอร์มหำรำช ย  ่ำยกีดข่ีข่มเหงอยำ่งโหดร้ำยทำรุณเป็น
ซ ้ ำสองอีกดว้ย จะเห็นไดว้ำ่ เหตุกำรณ์ทั้งสองน้ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงควำมเท่ียงแทแ้น่นอนของค ำ
พยำกรณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกประกำร 

ขอ้ท่ีน่ำสังเกตประกำรสุดทำ้ยก็คือ ค ำพยำกรณ์เก่ียวกบัชนชำติอิสรำเอล ซ่ึงในท่ีน่ีจะยกมำเป็น
อุทำหรณ์พอเป็นสังเขป 

โมเสส และโฮเชยำ ไดพ้ยำกรณ์ไวว้ำ่ ชนชำติอิสรำเอลจะแตกซ่ำนกระจดักระจำยไป “พระเย
โฮวำห์จะทรงบนัดำลใหเ้จำ้ทั้งหลำย ลม้ลงต่อหนำ้พวกศตัรูของเจำ้ทั้งหลำย เจำ้ทั้งหลำยจะออกไปต่อสู้
กบัศตัรูนั้นทำงหน่ึง และจะหนีจำกเขำเจด็ทำง และเจำ้ทั้งหลำย จะถูกตอ้น ไล่ไปอยูป่ระเทศอ่ืน ๆ ทัว่
โลก” (เฉลยธรรมบญัญติั 28:25) “พระเจำ้ของขำ้พเจำ้จะทรงทิ้งเขำเสีย เพรำะเขำมิไดเ้ช่ือฟังพระองค ์
และเขำจะเป็นคนซดัเซพเนจรไปนำนำประเทศ” (โฮเชยำ 9:17) ส ำหรับเร่ืองท่ีชนชำติอิสรำเอลจะถูกกด
ข่ีข่มเหง และถูกดูหม่ินเหยยีดหยำมก็ไดมี้ค ำพยำกรณ์ไวก่้อนแลว้ เช่น “เรำจะมอบเขำทั้งปวงเหล่ำนั้น
ไว ้เพื่อจะใหก้วำดเอำไปในบรรดำรำชธำนีแห่งแผน่ดินโลก เพื่อจะเป็นท่ีอปัยศแก่เขำ และควำมสุภำษิต
เปรียบเทียบ และควำมเสียดแทงและควำมแช่งสำป ในบรรดำต ำบลท่ีเรำจะไล่เขำทั้งปวงไปนั้น” (เยเร
มีย ์24:9) พระธรรมเยเรมีย ์บทท่ี 31 ไดพ้ยำกรณ์ไวอ้ยำ่งน่ำอศัจรรยว์ำ่ ชำวยวิทั้งหลำยท่ีแตกซ่ำนไปทัว่
ทุกมุมโลกนั้น จะรวบรวมกนัเป็นประเทศชำติอยำ่งมัน่คงไดอี้ก ตลอดเวลำหลำยศตวรรษท่ีล่วงมำ แทบ
จะไม่มีผูใ้ดคิดวำ่ พระด ำรัสน้ีเป็นจริงข้ึนมำได ้ แต่อยำ่งไรก็ตำมจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในยคุในสมยัของ
เรำ ท ำใหเ้รำยอมรับวำ่ค ำพยำกรณ์ไดเ้ร่ิมเป็นควำมจริงข้ึนมำแลว้ แมจ้ะยงัไม่สมบูรณ์เตม็ท่ีนกัก็ตำม ผู ้
สันทดัในทำงกำรเมืองทั้งหลำย ต่ำงก็เห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่ กำรรวบรวมเผำ่พนัธ์ุและประกำศตั้งเป็นชำติ
อิสระข้ึนใหม่อีกคร้ังหน่ึงของชนชำติอิสรำเอล ในปี ค.ศ. 1948 นั้น เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีน่ำ
พิศวงยิง่อยำ่งหน่ึงในปัจจุบนั 
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ไม่มีใครท่ีจะกล้าปฏิเสธในพลังอ านาจแห่งความสมบูรณ์ค าพยากรณ์ได้ เพราะค าพยากรณ์
เหล่านีไ้ม่มีทางท่ีจะเขียนขึน้ภายหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึน้แล้ว 

เท่ำท่ีอธิบำยมำตั้งแต่ตน้ จะเห็นไดว้ำ่ มีพยำนหลกัฐำนอยำ่งเพียงพอท่ีจะท ำใหเ้รำเช่ือไดอ้ยำ่งมี
เหตุมีผลวำ่ พระคริสตธรรคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจำ้ แต่ก็ยงัมีหลกัฐำนประกำรสุดทำ้ยท่ีช่วยให้
ควำมเช่ือของเรำมีน ้ำหนกัยิง่ข้ึน ก็คือ กำรเป็นพยำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ขณะท่ีเรำส ำรวจดู
พยำนหลกัฐำนทีละอยำ่ง ๆ และศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ไปดว้ยนั้น เรำจะเร่ิมประจกัษใ์นควำมจริง
ทีละนอ้ยวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์คือพระวจนะของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง จิตส ำนึกท่ีเรำไดรั้บน้ีเป็น
ผลงำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิในตวัเรำนั้นเอง อน่ึงกำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ยอ่มมีจุดประสงคใ์นอนัท่ีจะส่งผลในทำงหน่ึงทำงใดโดยเฉพำะอยูเ่สมอ น่ีคือควำมสัมพนัธ์ในกำรให้
เหตุผลเก่ียวกบัควำมเช่ือ และกำรอธิบำยควำมหมำยของขอ้พระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

เม่ือสำวกทั้งสองของพระเยซูผูซ่ึ้งเดินทำงไปยงัหมู่บำ้นเอมมำอู รู้แจง้แลว้วำ่ ผูท่ี้มำปรำกฏแก่
ตนระหวำ่งทำงนั้น คือพระเยซู เขำทั้งสองจึงพดูแก่กนัวำ่ “ใจของเรำเร่ำร้อนภำยใน...มิใช่หรือ?” (ลูกำ 
24: 32) เร่ืองน้ีเป็นฉนัใด ประสบกำรณ์ในชีวิตคริสตชนของเรำก็เป็นฉนันั้น คือเม่ือพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิทรงท ำงำนในจิตใจของเรำ เรำจึงรู้วำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ คือพระวจนะของพระเจำ้ และเป็น
ทิพยอ์ำหำรฝ่ำยจิตวิญญำณ ท่ีเรำจ ำตอ้งอำศยัหล่อเล้ียงชีวิตจิตใจ และน ำไปเผื่อแผแ่ก่ผูอ่ื้นอีกต่อไป 
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บทที ่6 พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเอกสารทีเ่ช่ือถือได้หรือ? 

หลำยปีมำแลว้ นิตยสำรชั้นน ำฉบบัหน่ึงไดพ้ิมพบ์ทควำมโดยมุ่งท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวำ่พระคริสต
ธรรมคมัภีร์มีขอ้บกพร่องมำกมำยหลำยประกำร บทควำมนั้นกล่ำววำ่ “พระคริสตธรรมคมัภีร์มี
ขอ้บกพร่องอยูห่ลำยพนัแห่ง” 

ปัญหำท่ีน่ำคิดก็คือ กวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์จะเป็นรูปร่ำง ดงัท่ีเรำไดอ่้ำนไดศึ้กษำกนัอยูใ่น
ทุกวนัน้ีไดผ้ำ่นกำรแปลกำรกลัน่กรองมำจำกภำษำต่ำง ๆ ตอ้งแกไ้ขดดัแปลงหลำยชั้น ฉะนั้นขอ้ควำม
จะไม่เลือนหรือบิดเบือนไปจำกตน้ฉบบัเดิมหรือ มีอะไรเป็นเคร่ืองค ้ำประกนัหรือไม่วำ่ กำรตดัต่อ แต่ง
เติม แต่ละคร้ังจะไม่ท ำให้ขอ้พระธรรมบิดเบือนไปจำกควำมเป็นจริง กำรท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์
สำมำรถรักษำควำมถูกตอ้งเท่ียงตรงไวไ้ด ้นบัแต่เร่ิมตน้มำ จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีมีควำมส ำคญัเพียงใดแน่
ละส่ิงท่ีจะพิสูจน์ถึงควำมถูกตอ้งท่ีดีท่ีสุดก็คือ เน้ือหำของพระคริสตธรรมคมัภีร์นัน่เอง 

คริสตศำสนำเป็นศำสนำท่ีมีรำกฐำนในประวติัศำสตร์ พระเยซูคริสตเ์อง ก็ไดข้ึ้นทะเบียน
ส ำมะโนครัวตำมกฏหมำยของโรมนั1 ซ่ึงถำ้หำกวำ่ขอ้อำ้งเก่ียวกบัประวติัศำสตร์ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์ไม่เป็นควำมจริงแลว้ ก็ยอ่มจะตอ้งก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ อนัเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อ
เหตุกำรณ์อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งอำ้งหลกัฐำนในดำ้นประวติัศำสตร์อยำ่งมำกมำย ท ำนองเดียวกนั กำรท่ีจะรู้วำ่ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีเรำใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ีมีควำมถูกตอ้งตรงกนักบัฉบบัเดิมในยุคแรก ๆ เม่ือ
ประมำณ 2,000 ปีมำแลว้นั้นทุกประกำรจึงเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นอยำ่งยิง่ ขอ้สงสัยอีกประกำรหน่ึง ก็คือ เรำจะ
รู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่พระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นมีควำมเหมำะสมถึงขนำดท่ีควรจะน ำมำ
รวมไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ หรือวำ่ควรจะมีพระธรรมอ่ืน ๆ อีกรวมอยูด่ว้ย 

ถำ้เรำเช่ือวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระด ำรัสท่ีพระเจำ้ประสิทธ์ิประสำทใหเ้รำ งำนตรวจ
คน้ดูควำมถูกตอ้งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ จึงยอ่มเป็นงำนท่ีมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ยวดทีเดียว งำนน้ี
เรียกวำ่กำรวิจำรณ์พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นกำรวิเครำระห็ถึงควำมถูกตอ้งของเน้ือหำในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์วำ่มีมำกนอ้ยเพียงใด ตวัอยำ่งเช่น กำรเอำพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเรำใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
เปรียบเทียบกบัตน้ฉบบัเดิมท่ีมีมำตั้งแต่เร่ิมแรกและเปรียบเทียบดูวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัต่ำง ๆ 

                                                        
 
 
 
1 ในสมยันั้น อิสรำเอลตกอยูใ่นควำมครอบครองของโรมนั ชำวยวิตอ้งอยูใ่นบงัคบัของกฎหมำยโรมนั 
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ท่ีคดัลอกสืบเน่ืองกนัมำแต่โบรำณนั้นมีควำมตรงกนั หรือผดิเพี้ยนกนัประกำรใดหรือไม่ ในท่ีน้ีขอให้
เรำตรวจสอบดูขอ้มูลจำกพระคมัภีร์เดิมและพระคริสตธรรมใหม่สักเล็กนอ้ย 

เป็นท่ีรู้จกักนัดีวำ่ หนำ้ท่ีกำรงำนของอำลกัษณ์เป็นงำนท่ีมีเกียรติ ซ่ึงตอ้งใชค้วำมสุขมุ
ระมดัระวงัอยำ่งยิง่ นอกจำกนั้นผูท่ี้ท  ำงำนน้ีก็ลว้นแต่เป็นชำวยวิท่ีมีควำมเคร่งครัดและอุทิศตนเพื่อ
ศำสนำอยำ่งยิง่ และเม่ือรู้ตวัวำ่เขำตอ้งท ำงำนอนัเก่ียวกบัพระวจนะของพระเจำ้ดว้ยแลว้ เขำก็ยอ่มจะตอ้ง
เพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรรักษำควำมถูกตอ้งเท่ียงตรงของขอ้พระธรรมยิง่ข้ึนอยำ่งแน่นอน เช่ือกนัวำ่ 
ในระหวำ่งเร่ิมตน้คริสตศกัรำช จนถึง ค.ศ. 900 ยงัไม่มีกำรรวบรวมพระธรรมต่ำง ๆ ข้ึนเป็นพระคมัภีร์
เดิมท่ีสมบูรณ์ แต่ก็เป็นท่ีเขำ้ใจวำ่ ไดมี้กำรเก็บรักษำพระรรมเล่มต่ำง ๆ มำตั้งแต่ ค.ศ. 100 หรือ 200 
มำแลว้ เป็นแต่ยงัไม่มีกำรรวบรวมเป็นเล่มเดียวกนัอยำ่งสมบูรณ์เท่ำนั้น 

เท่ำท่ีไดต้รวจสอบกนัมำ กำรเปรียบเทียบพระคริสตธรรม ฉบบัท่ีแปลจำกภำษำฮีบรูเป็นลำติน 
กบัภำษำกรีก ก็ปรำกฏวำ่กำรคดัลอกตน้ฉบบัเป็นภำษำฮีบรูในยคุนั้น เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง พระคริสต
ธรรมท่ีมีใชป้ระมำณ ค.ศ. 900 เรียกกนัวำ่ พระคริสตธรรมฉบบั “แมสโสเรติก” (Masssoretic Text) 
ทั้งน้ีเพรำะเป็นผลงำนของกำรรวบรวมของพวกอำลกัษณ์ชำวยวิ ซ่ึงเรียกกนัในสมยันั้นวำ่ “เมสโสเรท” 
(Massorates) พระคริสตธรรมใหม่ภำษำฮีบรูในปัจจุบนัซ่ึงคดัลอกมำจำกฉบบัแปลในยคุนั้น ลว้นได้
ผำ่นกำรตรวจสอบจำกพวกอำลกัษณ์ ซ่ึงมีควำมช ำนิช ำนำญในกำรพิสูจน์อกัษรมำแลว้ทั้งส้ิน 

แต่ปัญหำก็คงมีอยูว่ำ่ เรำรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ ตน้ฉบบัเดิมก่อนท่ีจะถ่ำยทอดมำสู่ยคุของพวกแมส
โสเรทจะมีควำมถูกตอ้งท่ีแทจ้ริง เพรำะตำมประวติัศำสตร์นั้น ชำวยวิเป็นชำติท่ีเร่ร่อนไม่มีหลกัแหล่งท่ี
แน่นอน ฉะนั้นพวกอำลกัษณ์จะสำมำรถคดัลอกพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยควำมพินิจพิเครำะห์ได้
อยำ่งไร 

ในปี ค.ศ. 1947 ไดมี้กำรคน้พบโบรำณวตัถุอนัล ้ำค่ำคร้ังยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ กล่ำวคือไดมี้กำร
คน้พบไหอนัเก่ำแก่ในถ ้ำแห่งหน่ึงท่ีหุบเขำแถบทะเลตำย ในไหนั้นมีหนงัสือบำ้นโบรำณหลำยเล่ม 
ต่อมำภำยหลงัเป็นหนงัสือมว้นท่ีมีช่ือเสียงมำก เรียกกนัวำ่ “หนงัสือมว้นแห่งทะเลตำย” (Dead Sea 
Scrolls) จำกกำรคน้พบหนงัสือมว้นน้ีเอง ท ำใหส้ันนิษฐำนไดว้ำ่ เม่ือประมำณ 150 ปีก่อนคริสตศกัรำช
ถึง ค.ศ. 70 ไดมี้ชำวยวิกลุ่มหน่ึงอำศยัอยูใ่นต ำบลหน่ึงเรียกวำ่ “คมัรำน” และชำวยวิเหล่ำนั้นอยูร่่วมกนั 
และใชส้ถำนท่ีต่ำง ๆ ร่วมกนั ไม่มีท่ีทำงของตนเองเป็นสัดส่วนอยำ่งแน่นอน พดูกนัอยำ่งง่ำยก็คือมี
ควำมเป็นอยูร่่วมกนัดุจพระสงฆน์ัน่เอง ชำวยวิเหล่ำน้ีเล้ียงชีพดว้ยกำรเพำะปลูกพืชไร่ เม่ือวำ่งงำนพวก
เขำก็จะศึกษำพระคมัภีร์ร่วมกนั และช่วยกนัคดัลอกไวโ้ดยกำรจำรึกไวบ้นหนงัสัตว ์ คร้ันต่อมำเม่ือถูก
พวกโรมนัรุกรำน พวกเขำกลวัวำ่พระธรรมต่ำง ๆ จะสูญหำย จึงไดเ้อำหนงัสือมว้นเหล่ำนั้นใส่ไหไว ้
แลว้เอำไปซ่อนไวต้ำมถ ้ำตรงหนำ้ผำ ดำ้นตะวนัตกของทะเลตำย 
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ช่ำงอศัจรรยอ์ยำ่งยิง่ ท่ีพระธรรมดงักล่ำวน้ี ยงัอยูใ่นสภำพท่ีเรียบร้อย มิไดถู้กส่ิงใดท ำลำยให้
เส่ือมสลำยไปแต่อยำ่งใด กำรคน้พบคร้ังน้ีเกิดข้ึนอยำ่งบงัเอิญ โดยท่ีเด็กเล้ียงแพะเร่ร่อนชำวอำหรับคน
หน่ึงเป็นผูค้น้พบ ในรำวเดือนกุมภำพนัธ์ หรือมีนำคม ปี 1947 หลงัจำกนั้นจึงไดมี้กำรส ำรวจตำมถ ้ำต่ำง 
ๆ ในแถบนั้นอยำ่งจริงจงัซ่ึงก็ไดพ้บพระคมัภีร์มว้นอีกหลำยฉบบั มีทั้งพระธรรมอิสยำห์ฉบบัเก่ำแก่
ท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นสภำพท่ีสมบรูณ์ทั้งเล่มและเศษช้ินส่วนของพระธรรมต่ำง ๆ เกือบทุกเล่มในพระคมัภีร์
เดิม นอกจำกนั้นก็มีบำงส่วนของพระธรรมอิสยำห์บทท่ี 38-66 พระธรรมซำมูเอล พระธรรมฮำบำกุก
สองบท นอกจำกนั้นยงัไดพ้บเคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้นัแสดงถึงสภำพสังคมของกลุ่มชนเหล่ำนั้นอีกหลำย
รำยกำร 

กำรคน้พบคร้ังส ำคญัน้ี เป็นท่ีต่ืนเตน้กนัมำกเพรำะจะเป็นกำรขจดัปัญหำเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง
ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงตกทอดกนัมำร่วมหน่ึงพนัปี ตำมท่ีเรำสงสัยลงอยำ่งส้ินเชิง ทั้งน้ีโดยกำร
เปรียบเทียบพระคมัภีร์มว้นแห่งทะเลตำยน้ี กบัพระคมัภีร์ฉบบัแมสโสเรติค 

นกัวชิำกำร กล่ำวถึงผลของกำรเปรียบเทียบพระธรรมอิสยำห์ บทท่ี 38-66 ตำมท่ีไดค้น้พบ
ดงักล่ำว กบัพระคมัภีร์ฉบบัแมสโสเรติค “พระธรรมฉบบัทะเลตำยน้ีมีควำมถูกตอ้งใกลเ้คียงกบั 
ฉบบัแมสโสเรติคอยำ่งยิง่ ในบทท่ี 53 พระธรรมอิสยำห์ มีตวัอกัษรต่ำงกนั 17 ตวัเท่ำนั้น ในจ ำนวนน้ี 10 
ตวัเป็นเร่ืองกำรใชต้วัสะกด ซ่ึงมิไดท้  ำใหค้วำมหมำยผดิไปแต่อยำ่งใด นอกจำกนั้นก็มีท่ีผดิแผกกนัเล็ก 
ๆ นอ้ย ๆ อีกส่ีแห่ง เก่ียวกบักำรวำงต ำแหน่งของค ำบุพบท และจ ำนวนค ำของค ำพดูซ่ึงก็มิใช่สำระส ำคญั
อะไรเลย เพรำะเป็นแบบแผนของกำรเขียนหนงัสือของแต่ละคนโดยเฉพำะ ซ่ึงตอ้งผิดกนัไปบำ้งเป็น
ธรรมดำ แต่ไม่มีตอนใดท่ีถึงกบัท ำใหเ้ปล่ียนควำมหมำยของพระธรรมฉบบัแมสโสเรติคเลย ท่ียกมำ
กล่ำวอำ้งไวน้ี้เป็นเพียงตวัอยำ่งจำกบทเดียวเท่ำนั้น และแมเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัตลอดทั้งเล่ม ก็คงมี
ควำมผดิแผกแตกต่ำงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท ำนองเดียวกบัตวัอยำ่งท่ียกมำดงักล่ำวแลว้” 

นอกจำกน้ีแลว้ยงัมีพระคมัภีร์เก่ำแก่ดั้งเดิมอีกหลำยฉบบั ท่ียนืยนัถึงควำมถูกตอ้งเท่ียงตรงของ
บรรดำอำลกัษณ์ ผูจ้ำรึกพระคมัภีร์ฉบบัแมสโสเรติค หน่ึงในบรรดำพระคมัภีร์เก่ำแก่เหล่ำน้ี คือพระ
คมัภีร์ท่ีแปลเป็นภำษำกรีก ฉบบั “เจ็ดสิบบัณฑิต” (Septuagint or LXX) กำรท่ีเรียกเช่นน้ี เพรำะเป็นพระ
คมัภีร์ท่ีแปลข้ึนโดยนกัวชิำกำรชำวยวิในเมืองอเล็กซำนเดรียถึง 70 คน ซ่ึงคำดวำ่ไดแ้ปลข้ึนเม่ือก่อนคริ
สตศกัรำชรำว 200 ปี 

                                                        
 
 
 
 อำร์.เลิร์ด แฮร์ริส “พ.เดิมน่ำเช่ือถืออยำ่งไร, ขำ้พเจำ้วำงใจ พ. ไดห้รือ?” (ชิคำโก 1963) หน้ำ 124 
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จวบจนไดมี้กำรคน้พบพระคมัภีร์มว้นแห่งทะเลตำยข้ึน จึงมีปัญหำท่ีน่ำคิดวำ่ ถำ้หำกวำ่พระ
คมัภีร์ภำษำกรีกฉบบั “เจด็สิบบณัฑิต” ผดิแปลไปจำกฉบบัแมสโสเรติคแลว้ ไฉนจึงเป็นเช่นนั้น บดัน้ี
ไดเ้ป็นท่ีปรำกฏอยำ่งแน่ชดัวำ่ นบัตั้งแต่สองร้อยปีก่อนคริสตศกัรำชเป็นตน้มำพระคมัภีร์ฉบบัแมสโสเร
ติค มิไดมี้กำรเปล่ียนแปลงอะไรท่ีน่ำสังเกตเลย พระคมัภีร์มว้นอ่ืน ๆ ท่ีคน้พบในแถบทะเลตำย ใชภ้ำษำ
ฮีบรูท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกบัตน้ฉบบัท่ีใชแ้ปลเป็นพระคมัภีร์เจด็สิบบณัฑิต โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ พระ
ธรรมซำมูลเอลดว้ยแลว้ เหมือนดงัวำ่อ่ำนจำกฉบบัเจ็ดสิบบณัฑิตโดยตรง เพรำะมีขอ้ควำมตรงกนัแทบ
จะทุกตวัอกัษร แสดงวำ่ตน้ฉบบัท่ีเรำมีอยูเ่หล่ำน้ีลว้นแต่เป็นฉบบัแปลท่ีถูกตอ้งอยูใ่นขั้นมำตรฐำนมำ
ตั้งแต่สมยัแรก ๆ ทีเดียว 

พยำนหลกัฐำนอนัเก่ำแก่อีกอยำ่งหน่ึง ก็คือ พระคมัภีร์มว้นซ่ึงชำวสะมำเรียรวบรวมและเก็บ
รักษำไวต้ลอดมำ จนกระทัง่ทุกวนัน้ี ซ่ึงไดแ้ก่พระธรรมหมวดพระบญัญติั ปัจจุบนัเก็บรักษำไวใ้นเมือง
เนบลสั ประเทศจอร์แดน 

จำกหลกัฐำนพระคมัภีร์อนัเก่ำแก่ทั้งสำมแบบ ซ่ึงมีมำแต่สองร้อยปีก่อนคริสตดงักล่ำวน้ี ท ำให้
เกิดมีปัญหำข้ึนวำ่ ตน้ฉบบัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด ซ่ึงเป็นท่ีมำของพระคมัภีร์ทั้งสำมฉบบัน้ี คือ ฉบบัไหน 

ต่อปัญหำน้ีเรำสำมำรถท่ีจะสรุปไดด้ว้ยค ำพดูของอำร์ แอล.แฮร์ริส วำ่ “เรำสำมำรถไวว้ำงใจได้
อยำ่งเตม็ท่ีวำ่ ผูท่ี้ก  ำลงัคดัลอกพระคมัภีร์ในสมยัก่อน ๆ คือ เร่ิมตั้งแต่ 225 ปีก่อนคริสตกำลนั้น ได้
คดัลอกต่อ ๆ กนัมำ ดว้ยควำมระมดัระวงัท่ีสุด เช่ือวำ่ในสมยัเร่ิมแรกนั้นมีตน้ฉบบัท่ีไดค้ดัลอกกนัมำ 
สองสำมฉบบัเท่ำนั้น และมีควำมหมำยใกลเ้คียงกนัมำก และสำมำรถวนิิจฉยัไดว้ำ่กำรคดัลอกถ่ำยทอด
มำเป็นพระคมัภีร์เดิมในยคุตน้ ๆ นั้นไดก้ระท ำกนัอยำ่งรอบคอบ ฉะนั้นกำรท่ีเรำจะไม่ยอมรับวำ่ พระ
คริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเรำใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี มีควำมใกลเ้คียงกนัฉบบัท่ีเอสรำสอนพระบญัญติัแก่ชำวยวิ เม่ือ
คร้ังท่ีหลุดพน้จำกกำรเป็นทำสของกรุงบำบิโลน จึงเป็นกำรสรุปท่ีบกพร่องท่ีสุด” 

ครำวน้ีขอใหเ้รำหนัมำพิจำรณำพระคริสตธรรมใหม่ดูบำ้ง จะเห็นไดว้ำ่ ควำมถูกตอ้งของพระ
คริสตธรรมใหม่ก็ตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งควำมส ำนึกท่ีวำ่ ฉบบัท่ีเรำใชก้นัอยูใ่นทุกวนัน้ี มีควำมถูกตอ้ง
ตรงกบัตน้ฉบบัท่ีอคัรสำวกเขียนข้ึนอยำ่งไม่ผดิเพี้ยน เอฟ.เจ.เอ.ฮอร์ท นกัปรำชญเ์อกกล่ำววำ่ พระคริสต
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ธรรมใหม่ท่ีเรำใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี มีขอ้แตกต่ำงกบัตน้ฉบบัเดิมในหลกัไวยำกรณ์หรือตวัสะกดบำ้ง
เล็กนอ้ย เฉล่ียแลว้ไม่เกิน 0.001 เปอร์เซนต์ 

ตน้ฉบบัเดิมของพระคริสตธรรมใหม่เขียนเป็นภำษำกรีก แมใ้นปัจจุบนัน้ี ก็ยงัคงมีกระจดั
กระจำยทั้งท่ียงัเป็นรูปเล่มครบบริบูรณ์ และท่ีเหลือเพียงบำงส่วน ประมำณ 4,000 เล่ม โดยเขียนไวบ้น
วสัดุต่ำง ๆ กนั แต่ส่วนใหญ่นิยมเขียนบนกระดำษ “พะไพรัส” ซ่ึงท ำจำกพืชจ ำนวนตน้กก ซ่ึงเป็นวสัดุท่ี
คงทนและแพร่หลำยในตอนตน้ ๆ ของคริสตศกัรำช ในระหวำ่ง 50 ปีท่ีแลว้มำน้ี ไดมี้กำรคน้พบเอกสำร 
เร่ืองรำวต่ำง ๆ ท่ีบนัทึกไวด้ว้ยกระดำษชนิดน้ีรวมทั้งช้ินส่วนบำงอยำ่ง 

วสัดุอีกอยำ่งหน่ึงท่ีใชเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัภำษำกรีก ก็คือ หนงัสัตว ์ เช่น หนงัแพะ
หนงัแกะ โดยใชหิ้นขดัให้เรียบเสียก่อน หนงัสัตวเ์ช่นน้ี ไดบ้นัทึกเอกสำรตลอดมำจนถึงสมยักลำงจึงได้
เลิกไป และหนัมำใชก้ระดำษแทน 

อำยขุองพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่ไดบ้่งใหท้รำบวำ่ พระธรรมเหล่ำนั้นเขียนข้ึน
โดยผูท่ี้อยูใ่นสมยัท่ีพระเยซูคริสตย์งัทรงมีพระชนมอ์ยู ่ โดยท่ีผูเ้ขียนรู้เห็นเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนได้
ยนิพระด ำรัสของพระองคด์ว้ยตนเอง อน่ึงจดหมำยฝำกของอำจำรยเ์ปำโลบำงฉบบัไดเ้ขียนก่อนพระ
กิตติคุณบำงเล่ม 

พยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ีแสดงวำ่ พระคริสตธรรมใหม่เขียนข้ึนในศตวรรษแรกนั้นไดเ้ขียนไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัแจง้ และยงัเป็นท่ีมัน่ใจยิง่ข้ึนเม่ือไดเ้ปรียบเทียบกบัหนงัสือมว้นในสมยั
โบรำณ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยปรำศจำกขอ้สงสัยแลว้นั้น นกักำรศึกษำ เอฟ.เอฟ.บรูซ ไดใ้หข้อ้สังเกตวำ่ 
หลกัฐำนท่ีอำ้งถึงกำรสงครำมของจกัพรรดิกำยะซำ มีเหลือเพียงเกำ้หรือสิบฉบบัเท่ำนั้นตน้ฉบบัท่ีเก่ำแก่
ท่ีสุด เขียนข้ึนหลงัสมยัของกำยะซำประมำณ 900 ปี และเร่ืองรำวของทูซีดีส (มีชีวติอยูก่่อนคริสต
ศกัรำชประมำณ 460-400 ปี) เหลืออยูเ่พียง 8 เล่ม ฉบบัแรกเขียนข้ึนประมำณ ค.ศ. 900 และมีเศษ
ช้ินส่วนของตน้ฉบบัเดิมเขียนบนกระดำษพะไพรัส ซ่ึงเขียนข้ึนเม่ือตน้คริสตศกัรำช อน่ึงเร่ืองรำว เฮโร
โคตสั (มีชีวติอยูร่ะหวำ่ง 480-425 ปีก่อน ค.ศ.) ก็เช่นเดียวกนัน้ี อยำ่งไรก็ตำม คงไม่มีนกัวชิำกำรคนใด
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โตน้แยง้กนัในแง่ท่ีวำ่เร่ืองเก่ียวกบั “ทูซีดิส” กบั “เฮโรโคตสั” วำ่มีควำมจริงเพียงใด ทั้งน้ีเพรำะ
หลกัฐำนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดเขียนข้ึนภำยหลงัเหตุกำรณ์ถึง 3,000 ปี 

จำกกำรเปรียบเทียบพระคริสตธรรมใหม่ท่ีเขียนข้ึนในศตวรรษท่ี 4 สองฉบบักบัเศษช้ินส่วน
ของตนัฉบบัท่ีเขียนไวบ้นกระดำษพะไพรัส ซ่ึงเขียนข้ึนก่อนหนำ้นั้นประมำณ 100-200 ปี เขำ้ใจวำ่ 
ตน้ฉบบัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด คงเป็นเศษช้ินส่วนท่ีบนัทึกพระธรรมยอห์น 18:31-33,37 ซ่ึงเขียนข้ึนรำว ๆ ค.ศ. 
130 

นอกจำกท่ีกล่ำวมำน้ีแลว้ ยงัมีพยำนหลกัฐำนอ่ืน ๆ อีกมำก ท่ียนืยนัถึงควำมถูกตอ้งของพระ
คริสตธรรมใหม่หลกัฐำนเหล่ำน้ีไดแ้ก่ขอ้อำ้งของบุคคลต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่นัน่เอง จำกผูท่ี้
เป็นมิตรและผูท่ี้เป็นศตัรูต่อคริสตศำสนำ จำกขอ้เขียนของคริสตชนยคุหลงัอคัรสำวกซ่ึงเขียนข้ึน
ประมำณ ค.ศ. 90-160 แสดงใหเ้ห็นวำ่ไดรู้้จกัพระธรรมต่ำง ๆในพระคริสตธรรมใหม่เป็นอยำ่งดี 

จำกกำรคน้พบเม่ือเร็ว ๆ น้ี ปรำกฏวำ่โรงเรียน “นอสติก แห่งวำเล็นตินสั” เป็นสถำบนัท่ีรู้เร่ือง
เก่ียวกบัพระคริสตธรรมใหม่เป็นอยำ่งดี 

นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำแลว้น้ี ยงัมีหลกัฐำนอีกสองประกำร ซ่ึงช่วยใหเ้รำมีแน่ใจในควำมถูก
ตอ้งของพระคริสตธรรมใหม่มำกยิง่ข้ึน ประกำรแรกไดแ้ก่พระคริสตธรรมท่ีแปลจำกภำษำกรีกเป็น
ภำษำต่ำง ๆ ในจ ำนวนน้ีมีสำมส ำนวน นบัวำ่มีควำมส ำคญัมำก คือส ำนวนท่ีแปลเป็นภำษำซีเรีย อียปิต ์
(คอ๊ปติก) และลำติน ถำ้ศึกษำฉบบัแปลเหล่ำน้ี ก็จะรู้ไดว้ำ่แปลจำกภำษำกรีก 

ประกำรท่ีสอง ก็คือ ขอ้พระธรรมท่ีนกัเทศน์ใชส้ั่งสอนบนธรรมำสน์ในเวลำเทศนำต่อ
สำธำรณชนกลำงศตวรรษท่ี 20 ไดมี้กำรแยกประเภทของขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีออกเป็นหมวดหมู่ เป็นขอ้
พระธรรมท่ีคดัมำจำกพระกิตติคุณทั้งส่ี พระธรรมกิจกำรและจดหมำยฝำกของอำจำรยเ์ปำโล ปรำกฏวำ่
ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีมีทั้งหมดมำกกวำ่ 1,800 ขอ้ แมว้ำ่ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีจะไม่เป็นท่ีปรำกฏมำก่อนใน
ศตวรรษท่ี 6 ก็ตำม แต่ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีอำจเป็นขอ้พระธรรมท่ีเก่ำแก่และมีมำก่อนนั้นก็ได้ 

แมว้ำ่กำรคดัลอกพระคริสตธรรมแต่ละฉบบัจะมีควำมคลำดเคล่ือนไปบำ้ง แต่ก็เป็นเพียง
ขอ้ปลีกยอ่ย งำนวจิำรณ์พระคริสตคมัภีร์ เป็นงำนท่ีสุขุมและละเอียดถ่ีถว้นมำก ฉะนั้นเรำจึงสำมำรถ
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ไวว้ำงใจในพระคริสตธรรใหม่ได ้ แทนท่ีเรำจะต่ืนตระหนกไปกบัค ำกล่ำวหำของหนงัสือพิมพ ์ เรำควร
ไดว้ำงใจในพระคริสตธรรมใหม่เช่นเดียวกบั เซอร์ เฟรดเดอริค เคนยนั ซ่ึงกล่ำววำ่ “ระยะเวลำท่ีเขียน
พระคริสตธรรมตน้ฉบบัท่ีแทจ้ริง และฉบบัคดัลอกซ่ึงเก่ำแก่ท่ีสุดนั้นแตกต่ำงกนัเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น 
ไม่มีควำมส ำคญัอะไรเลย เรำจึงไม่ควรสงสัยวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเรำใชก้นัอยูใ่นทุกวนัน้ีจะไม่
ตรงกบัตน้ฉบบัท่ีพระเจำ้ดลใจใหเ้ขียนข้ึน เพรำะเรำไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วำ่พระคริสตธรรมใหม่มีควำม
ถูกตอ้งและชดัแจง้ดงักล่ำวมำแลว้” 

ปัญหำท่ีมีควำมใกลเ้คียงกบัเร่ืองควำมถูกตอ้งแน่นอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็คือ “เรำรู้ได้
อยำ่งไรวำ่พระธรรมต่ำง ๆ ท่ีสมควรรวบรวมไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีเพียงเฉพำะเท่ำท่ีมีอยูเ่ท่ำนั้น 
ไม่มีพระธรรมอ่ืนใดสมควรท่ีรวบรวมเพิ่มเติมอีกหรือ?” ซ่ึงเป็นปัญหำท่ีกระทบกระเทือนถึงทั้งพระ
คริสตธรรมใหม่ และพระคมัภีร์เดิมทีเดียว 

นิกำยโปรแตสแตน์ยอมรับเอำพระธรรมต่ำง ๆ ทั้งหมดในพระคมัภีร์เดิมวำ่ เป็นพระธรรมท่ี
พระเยซูคริสตอ์คัรสำวกและชำวยวิทั้งหลำย ใชก้นัมำแต่โบรำณ นบัแต่กำรประชุมสภำสงฆท่ี์เมืองเทรน 
ในปี 1546 เป็นตน้มำ ไดเ้พิ่มพระธรรมอ่ืน ๆ เขำ้ในพระคมัภีร์เดิมอีก 14 เล่ม ซ่ึงเรียกกนัวำ่ “อะพอ้ค
ไรฟำ” กำรจดัล ำดบัพระธรรมต่ำง ๆ ในฉบบัภำษำองักฤษนั้นถือตำมแนวฉบบัเซปทจ์วักินท ์ (ฉบบัเจ็ด
สิบบณัฑิต) ซ่ึงแตกต่ำงไปจำกฉบบัภำษำฮีบรู ซ่ึงแบ่งพระคมัภีร์เดิมเป็นสำมหมวดคือ หมวดพระ
บญัญติั ซ่ึงชำวยวิเรียกกนัวำ่ “โทรำห์” (เร่ิมตั้งแต่พระธรรมปฐมกำลจนถึงพระธรรมเฉลยธรรมบญัญติั) 
หมวดศำสดำพยำกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งศำสดำพยำกรณ์ในยคุตน้ (โยชูวำ วนิิจฉยั ซำมูเอล พงศำวดำรกษตัริย)์ 
และ ศำสดำพยำกรณ์ในยคุปลำย (อิสยำห์ เยเรมีย ์ เอเสเคียล และพระธรรมอีก 12 เล่ม ตั้งแต่ โฮเชยำ 
จนถึงมำลำคี) และหมวดสุดทำ้ย คือหมวดกวี และประวติัศำสตร์ ไดแ้ก่พระธรรมเล่มอ่ืน ๆ ในพระ
คมัภีร์เดิม นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำแลว้น้ี 

กำรท่ีเรำยอมรับพระธรรมเหล่ำน้ี และรวมไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็เพรำะเห็นวำ่เป็นพระ
ธรรมท่ีพระเจำ้ทรงดลใจใหเ้ขียนข้ึนโดยเฉพำะ ดงัท่ี อี.เจ.ยงั กล่ำววำ่ พระวจนะของพระเจำ้เม่ือมีกำร
บนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแลว้ ก็กลำยเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยเหตุท่ีเป็นค ำตรัสของพระเจำ้ 
ดงันั้นจึงมีควำมถูกตอ้ง ไม่มีขอ้บกพร่องใด ๆ กำรท่ีจะถือวำ่ พระธรรมเล่มหน่ึงเล่มใด มีควำมถูกตอ้ง 
เพียงใดนั้น ข้ึนอยูท่ี่วำ่พระธรรมเล่มนั้น พระเจำ้ทรงดลใจใหเ้ขียนข้ึนมำหรือไม่ดงันั้นระหวำ่งกำร

                                                        
 
 
 
 เคนยอน เซอร์ เฟอร์เดริค “พระคมัภีร์และโบรำณคดี” 1940 



 63 

ยอมรับในควำมถูกตอ้งของพระธรรมในฐำนะเป็นหนงัสือท่ีพระเจำ้ทรงดลใจใหม้นุษยเ์ขียนกบักำรท่ี
ชำวยวิยอมรับเอำพระธรรมเหล่ำนั้น และรวบรวมเขำ้ไวก้บัพระคมัภีร์เดิม จึงเป็นคนละกรณี 

เรำจะเห็นไดว้ำ่พระบญัญติัท่ีโมเสสและศำสดำพยำกรณ์สมยัต่อมำ เป็นผูเ้ขียนข้ึนนั้น ชำวยวิ
ถือวำ่เป็นพระบญัญติัของพระเจำ้โดยตรง ชนรุ่นหลงั ๆ กย็อมเช่ือถือเช่นนั้นดว้ย แมว้ำ่พวกเขำจะละเลย
ต่อพระบญัญติัแต่ควำมเช่ือท่ีมีต่อพระบญัญติัก็ยงัคงฝังอยูใ่นจิตส ำนึกของพวกผูน้ ำชนชำติอิสรำเอลอยู่
เสมอ กำรยอมรับในควำมจริงท่ีวำ่พระบญัญติัเป็นพระรำชโองกำรของพระเจำ้น้ีเอง ท่ีท ำใหก้ษตัริยโ์ยซี
ยำตกพระทยัมำก เม่ือไดต้ระหนกัถึงกำรท่ีประชำกรของพระองคล์ะเลยต่อพระบญัญติัมำเป็นเวลำนำน
แลว้ (2 พงศำวดำรกษตัริย ์22:11) 

พวกเรำตรวจดูพระธรรมต่ำง ๆ ท่ีเขียนข้ึนโดยศำสดำพยำกรณ์ก็จะเห็นวำ่ ศำสดำพยำกรณ์
เหล่ำนั้นต่ำงก็มีควำมเช่ือวำ่ พระเจำ้ทรงบญัชำใหพ้วกเขำเขียนข้ึนมำอยำ่งแทจ้ริง เพรำะเขำมกัจะเนน้อยู่
เสมอวำ่ “พระเยโฮวำห์พระเจำ้ไดต้รัส...” และ “ค ำของพระเยโฮวำห์มำยงัขำ้พเจำ้วำ่....” 

ส ำหรับปัญหำท่ีวำ่ เพรำะเหตุใดชำวยวิทั้งหลำยจึงยอมรับวำ่ พระธรรมต่ำง ๆ ท่ีเขียนโดย
บรรดำศำสดำพยำกรณ์ดงักล่ำว เป็นพระวจนะของพระเจำ้นั้น ยงัไม่เป็นท่ีกระจ่ำงแจง้นกั แต่ในสมยั
พระคริสตธรรมใหม่นั้นมกัจะอธิบำยวำ่ท่ีเป็นเช่นนั้น ก็เพรำะพระธรรมทั้งหมดเป็นพระวจนะท่ีไดรั้บ
กำรทรงน ำจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิโดยตรง ในตอนตน้ ๆ ของคริสตศกัรำช ค ำแปลท่ีวำ่ “พระคริสต
ธรรมคัมภีร์” มีควำมหมำยโดยเฉพำะวำ่ “พระธรรมซ่ึงพระเจ้าทรงดลใจให้เขียนขึน้” ซ่ึงไดร้วบรวมไว้
เป็นเล่มเดียวกนั และเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวำ่เป็นควำมจริง เช่นนั้น แมพ้ระเยซูเองก็ไดต้รัสไว้
ท ำนองเดียวกนัน้ี และผูฟั้งก็เขำ้ใจอยำ่งชดัแจง้เช่น “พระคัมภีร์น้ันจะถูกท าลายเสียไม่ได้” (ยอห์น 
10:35) ขอ้ท่ีน่ำสนใจยิง่ประกำรหน่ึงก็คือชำวฟำริสี มิไดโ้ตแ้ยง้กบัพระเยซูถึงเร่ืองรำวของควำมถูกตอ้ง
ของพระคมัภีร์เลย จะมีกำรขดัแยง้กนัอยูบ่ำ้งก็เป็นปัญหำในแง่ท่ีวำ่พวกฟำริสีเห็นวำ่ ควรปฏิบติัตนตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยำ่งเคร่งครัด 

ในกำรประชุมท่ี แจนเนีย เม่ือ ค.ศ. 90 ไดมี้กำรถกเถียงกนัในปัญหำท่ีวำ่ สมควรรวมพระธรรม
เล่มใดไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ส่วนหลกักำรและขอ้วนิิจฉยัในกำรประชุมจะเป็นอยำ่งนั้น ยงัไม่
ปรำกฏ แต่เป็นท่ีเขำ้ใจวำ่ คงเป็นกำรพิจำรณำเพื่อลงมติวำ่ ควรตดัพระธรรมเล่มใดออกจำกพระคริสต

                                                        
 
 
 
 ยงั อี.เจ “บญัญติัในพระคมัภีร์เดิม,กำรส ำแดงอภินิหำรของพระคมัภีร์” หนำ้ 156,1956 
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ธรรมคมัภีร์หรือไม่นัน่เอง แต่ท่ีประชุมลงมติ ใหค้งไวเ้ช่นเดิม เพรำะทุกคนต่ำงก็ยอมรับอยูแ่ลว้วำ่พระ
ธรรมเหล่ำนั้นเป็นพระวจนะของพระเจำ้ 

เป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่ หนงัสือหมวดท่ีเรียกวำ่ “อะพคัไรฟา” ซ่ึงมีนิกำยโรมนัคำธอลิกร่วมเขำ้เป็น
ส่วนหน่ึงในพระคมัภีร์เดิมนั้น ไม่เป็นท่ียอมรับของชำวยิวทัว่ไปและคริสตชนสมยัแรกเร่ิมวำ่ เป็นพระ
ธรรมท่ีเขียนข้ึนจำกกำรดลใจของพระเจำ้ เร่ืองน้ีปรำกฏอยำ่งชดัแจง้ในประวติัศำสตร์ชนชำติอิสรำเอล 
โยซีฟัส นกัประวติัศำสตร์ชำวยวิ และออกสัติน สังฆรำชแห่งฮิปโป ทัว่ทวปีแอฟริกำเหนือ 

มีขอ้น่ำคิดอีกอยำ่งหน่ึงคือ บรรดำผูท่ี้เขียนพระคริสตธรรมใหม่ ไม่มีใครอำ้งอิงถึงส่วนใดใน
หมวด “อะพคัไรฟำ” ดงักล่ำวน้ีเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว 

หนงัสือ “อะพคัไรฟำ” มิไดอ้ำ้งวำ่ เป็นพระวจนะของพระเจำ้ หรือเป็นผลงำนของศำสดำ
พยำกรณ์เลยนอกจำกนั้น คุณค่ำของแต่ละเล่มก็ผดิแผกแตกต่ำงกนัมำก ยกตวัอยำ่งเช่น แมค้คำบีส์ฉบบั
ตน้ซ่ึงเขำ้ใจวำ่คงจะเขียนข้ึนรำว 100 ปี ก่อนคริสตกำล บำงตอนเป็นประวติัศำสตร์ท่ีควรค่ำแก่
กำรศึกษำมำก แต่อีกหลำย ๆ เล่มมีลกัษณะเป็นนิยำยปร ำปรำไป และไม่มีคุณค่ำอนัใด หนงัสือเหล่ำน้ี
แต่เดิมมิไดร้วมอยูใ่นพระคมัภีร์เดิม ต่อมำภำยหลงัไดมี้กำรรวบรวมเขำ้ไวใ้นฉบบั “เจด็สิบบณัฑิต” 
ฉะนั้นกำลเวลำต่อมำเม่ือเยอโรมแปลพระคมัภีร์น้ีมำเป็นภำษำละติน (ละตินวลัเกต) หนงัสือ
หมวดอะพคัไรฟำดงักล่ำว จึงพลอยปรำกฏในฉบบัละตินดว้ย แต่เยอโรมก็หำไดย้อมรับไม่ คงยอมรับ
เฉพำะพระธรรมในพระคมัภีร์ฉบบัภำษำฮีบรูเท่ำนั้น แต่กำรท่ีเขำรวมเอำหนงัสืออะพคัไรฟำดว้ย เพรำะ
เห็นวำ่ อำจมีคุณค่ำส ำหรับคริสตจกัรอยูบ่ำ้ง เยอโรมไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมในคร้ังต่อมำ ซ่ึง
ประชุมกนัท่ีเมืองเทรนทเ์ม่ือปี ค.ศ. 1546 ซ่ึงไดย้กฐำนะของหนงัสือ อะพคัไรฟำ วำ่ไดรั้บกำรดลใจจำก
พระเจำ้ เช่นเดียวกบัพระธรรมเล่มอ่ืน ๆ ในพระคมัภีร์เดิม 

พระคมัภีร์เดิมซ่ึงเรำใชก้นัอยูใ่นทุกวนัน้ีมี 39 เล่ม พระเยซูเองก็ทรงรับรองพระธรรมเหล่ำน้ี 
เพรำะเวลำท่ีพระเยซูทรงเทศนำสั่งสอนประชำชนนั้น พระองคท์รงอำ้งถึงเสมอ 

ครำวน้ีลองหนัมำพิจำรณำพระคริสตธรรมใหม่ดูบำ้ง 
พระธรรมต่ำง ๆ ท่ีน ำมำรวมเล่มไว ้ เม่ือพิเครำะห์ดูแลว้ ก็ไดผ้ลเช่นเดียวกบัพระคริสตเ์ดิม 

กล่ำวคือ กำรท่ีมนุษยย์อมรับนบัถือและรวบรวมไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็เพรำะเห็นวำ่ เป็นพระ
ธรรมท่ีเขียนข้ึนโดยกำรดลใจของพระเจำ้ มิใช่เป็นเพรำะกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดลงมติเห็นชอบเอำเองแต่
ประกำรใดไม่ เร่ืองรำวเก่ียวกบักำรยอมรับพระคริสตธรรมใหม่น้ี เป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจมำก เน้ือหำส่วน
ใหญ่ของพระคริสตธรรมใหม่ เป็นบนัทึกของอคัรสำวกโดยตรง เป็นท่ีแน่ชดัวำ่ อคัรสำวกเปำโลและเป
โตรไดเ้ขียนขอ้พระธรรมเหล่ำนั้นดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้ และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่เปโตรเอง ก็ได้
อำ้งถึงจดหมำยขออำจำรยเ์ปำโลวำ่เป็นพระคมัภีร์ (ดู 2 เปโตร 3:15,16) 
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พระธรรมยดูำ ขอ้ 18 ไดอ้ำ้งขอ้พระธรรม 2 เปโตร 3:3 โดยกล่ำววำ่ เป็นค ำพดูของอคัรสำวก
ผูน้ ำคริสตจกัรสมยัแรก ๆ เช่น โปลีคำร์ป อ๊ิกเนเซียส และคลีเมนท ์ ก็ไดอ้ำ้งวำ่พระคริสตธรรมต่ำง ๆ 
หลำยเล่มในพระคริสตธรรมใหม่ เป็นพระวจนะของพระเจำ้ 

ในระหวำ่งกลำงศตวรรษท่ีสอง พวกท่ีสอนเท็จไดพ้ำกนัโจมตีคริสตเตียนอยำ่งรุนแรง จนท ำให้
ปัญหำเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์วำ่ เล่มใดควรรวบไว้
หรือไม่ ดงักล่ำวแลว้ในตอนตน้ ถูกร้ือฟ้ืนข้ึนมำถกเถียงกนัในวงกำรคริสเตียนอีก และวนิิจฉยัให้
เด็ดขำดลงไปวำ่ อะไรสมควรหรือไม่อยำ่งไร ขอ้เขียนของ ไอเรนเนียส และยสูซีเบียสในศตวรรษท่ี
สำม ใหค้วำมกระจ่ำงแก่เรำในเร่ืองน้ีมำกเท่ำท่ีเรำทรำบนั้น กำรก ำหนดวำ่ พระธรรมเล่มใดควรรวบรวม
ไวใ้นพระคริสตธรรมใหม่ กระท ำส ำเร็จในศตวรรษท่ี 4 อนัเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเรำใชก้นัในทุก
วนัน้ี ทำงดำ้นตะวนัออกนั้น จดหมำยของเอเธนำเซียสในปี 367 ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงขอ้แตกต่ำงระหวำ่งพระ
ธรรมต่ำง ๆ กบัขอ้ควำมท่ีเป็นเพียงหลกัค ำสอนในศำสนำ และขอ้ควำมต่ำง ๆ ซ่ึงยนิยอมใหผู้ท่ี้เช่ือพระ
เจำ้อ่ำนได ้ส ำหรับทำงดำ้นตะวนัตกไดมี้กำรประชุมสภำคริสตจกัรท่ีเมืองคำเธจ เม่ือ ค.ศ. 397 ไดล้งมติ
ยอมรับพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งเล่ม 

ในช่วงระยะเวลำท่ีกล่ำวถึงน้ี เรำมีหลกัวนิิจฉยัวำ่พระธรรมเล่มใดเป็นพระวจนะของพระเจำ้ 
โดยอำศยัหลกัสำมประกำรดงัต่อไปน้ี ประการแรก ตอ้งดูวำ่ผูเ้ขียนคืออคัรสำวกหรือไม่ ควำมจริงแลว้ 
ถำ้ยดึตำมหลกัขอ้น้ีพระกิตติคุณมำระโกและลูกำก็ไม่อยูใ่นข่ำยท่ีจะเป็นพระวจนะของพระเจำ้เลย แต่
กำรท่ีมหำชนทัว่ไปยอมรับนบัถือ ก็เพรำะวำ่ท่ำนลูกำเขียนพระธรรมทั้งสองเล่มน้ี เป็นผูร่้วมงำนกบั
บรรดำอคัรสำวกอยำ่งใกลชิ้ด ประการท่ีสอง ตอ้งดูวำ่ คริสตจกัรชั้นน ำหรือคริสตจกัรส่วนมำกยอมรับ
ในพระธรรมนั้น ๆ หรือไม่ ประการท่ีสาม ค  ำสอนและเน้ือหำมีมำตรฐำนสูงส่งพอท่ีจะเป็นพระด ำรัส
ของพระเจำ้หรือไม่ 

หลกัทั้งสำมน้ี เป็นท่ีน่ำสนใจ และเป็นประโยชน์ไม่นอ้ย แต่กำรท่ีเรำจะวนิิจฉยัวำ่พระธรรม
เล่มใดสมควรรวบรวมไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือไม่นั้น ตอ้งปล่อยใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ ซ่ึงท ำงำนของพระองคใ์นจิตใจของผูเ้ช่ือทั้งหลำย ท่ีจะส ำแดงใหท้่ำนทั้งหลำยทรำบเอง 
เช่นเดียวกบัท่ีพระเจำ้ทรงดลใจใหผู้รั้บใชข้องพระองค ์เขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์นัน่เอง 

ในยคุแห่งกำรผนัผวนหำควำมแน่นอนไม่ไดน้ี้ ไม่มีอะไรเป็นหลกัยดึมัน่ และเป็นบรรทดัฐำน
ของชีวติไดดี้เสมอพระคริสตธรรมคมัภีร์อีกแลว้ พระเยซูตรัสวำ่ “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยค าของ
เราจะสูญหายไปมิได้เลย” 
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บทที ่7 โบราณคดสีนับสนุนพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือไม่? 

มนุษยโ์ลกมกัจะมีควำมคิดเห็นในปัญหำต่ำง ๆ ขดัแยง้กนัอยูเ่สมอ และหน่ึงในบรรดำขอ้
ขดัแยง้เหล่ำน้ี ก็คือ ปัญหำเก่ียวกบัควำมจริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นตวัวำ่เร่ืองรำวต่ำง ๆ ในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นจริงหรือไม่? เช่ือถือไดเ้พียงใด? ควำมสงสัยเช่นน้ีนบัวนัจะขยำยข้ึนเร่ือย ๆ ทั้ง ๆ 
ท่ีเรำมีหลกัฐำน ขอ้พิสูจน์มำกมำยจนกล่ำวไดว้ำ่ เกินควำมเพียงพอท่ีจะท ำใหเ้รำเช่ือในคุณค่ำและควำม
จริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์เสียอีก เม่ือศตวรรษท่ีแลว้มำน้ี ไดมี้ผูต้ ั้งขอ้สงสัยในขอ้ควำมอนัเก่ียวกบั
ประวติัศำสตร์ในพระคมัภีร์เดิม โดยท่ีคิดวำ่ขอ้ควำมเหล่ำนั้นไม่เป็นควำมจริง เป็นแต่เพียงกำรสมมุติ
หรือควำมเพอ้ฝันเท่ำนั้น แต่ในศตวรรษน้ีเป็นศตวรรษแห่งกำรศึกษำคน้ควำ้อยำ่งท่ีไม่เคยมีมำก่อนและ
กำรคน้ควำ้เหล่ำน้ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนควำมจริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งมำก ทั้งน้ีจะเห็นไดจ้ำก
ถอ้ยค ำของนกัวชิำกำร เช่น ดร. ดบับลิว.เอฟ. แอลไบรท ์ อดีตศำสตรำจำรยแ์ห่งมหำวทิยำลยั จอห์น 
ฮอปกินส์ ซ่ึงกล่ำววำ่ “โบรำณคดีสนบัสนุนควำมถูกตอ้งของประวติัศำสตร์ของพระคมัภีร์เดิมอยำ่งไม่มี
ขอ้สงสัย” 

มิลลำร์ เบอร์โรว ์ แห่งมหำวทิยำลยั เยล กล่ำววำ่ “ผลงำนกำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดีทั้งหมด 
ลว้นแต่สนบัสนุนควำมถูกตอ้งของพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยปรำศจำกขอ้เคลือบแคลงใด ๆ 
ประสบกำรณ์จำกกำรคน้ควำ้ในทำงโบรำณคดีในประเทศอิสรำเอล ไดท้  ำใหน้กัโบรำณคดีบำงคนมี
ควำมเล่ือมใสในพระคริสตธรรมคมัภีร์ยิง่ข้ึน” เบอร์โรวก์ล่ำวเสริมดว้ยวำ่ “มีหลำยกรณีท่ีวชิำกำร
โบรำณคดีขดัแยง้ หรือลบลำ้งขอ้กล่ำวหำของนกัวพิำกษว์ิจำรณ์สมยัใหม่น้ี มีอีกหลำยกรณีท่ีช้ีชดัวำ่ ขอ้
กล่ำวหำของนกัวจิำรณ์เหล่ำนั้นตั้งอยูบ่นสมมุติฐำนท่ีผดิ ๆ ไม่เป็นไปตำมหลกัพฒันำกำรของ
ประวติัศำสตร์อยำ่งแทจ้ริง ผลงำนของวชิำกำรดำ้นน้ีมีส่วนช่วยเหลือในกำรพิสูจน์ควำมจริงของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์เป็นอนัมำกเรำจึงไม่ควรดูหม่ินเหยยีดหยำม” 

                                                        
 
 
 
 วอส ฮอเวร์ิด เอฟ. “ควำมรู้เบ้ืองตน้โบรำณคดีในพระคมัภีร์” หนำ้ 121 อำ้งจำก “โบรำณคดีของดบับลิว.เอฟ ออร์ไบร์ และกำรส ำแดงให้เห็นในประเทศอิสรำเอล” 
(ส ำนกัพิมพมู์ด้ี:ชิคำโก) หนำ้ 1 
 มิลลำร์ บูร์โรว ์“หินเหล่ำน้ีหมำยถึงอะไร” ร.ร. ในอเมริกำซ้ึงคน้ควำ้หำควำมรู้ทำงภำคตะวนัออก 1941 
 อำ้งแลว้ หนำ้ 291, 232 
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เซอร์ เฟดเดอริค เคนยอน อดีตผูอ้  ำนวยกำรพิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติของประเทศองักฤษ ได้
เขียนไวว้ำ่ “...เป็นกำรชอบดว้ยเหตุผลอยำ่งหน่ึง หำกจะกล่ำววำ่ ในปลำยศตวรรษท่ี 19 ไดมี้ผู ้
วพิำกษว์จิำรณ์ในบำงตอนของพระคมัภีร์เดิมกนัมำก แต่ผลงำนของกำรคน้ควำ้ทำงดำ้นโบรำณคดี ได้
ขจดัขอ้โตแ้ยง้เหล่ำนั้นเสียส้ิน และช่วยเสริมสร้ำงควำมศรัทธำของเรำท่ีมีต่อพระคริสตธรรมคมัภีร์
เพิ่มข้ึนและช่วยเพิ่มคุณค่ำของพระคริสตธรรมคมัภีร์ยิง่ข้ึน เพรำะท ำใหเ้รำมีควำมรู้เก่ียวกบัประวติัหรือ
ควำมเป็นมำของพระคริสตธรรมคมัภีร์เพิ่มข้ึนอีก แมว้ำ่กำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดีอำจจะยงัไม่ถึงท่ีสุด 
และยงัใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดไม่ไดก้็ตำม แต่จำกผลงำนท่ีแลว้ ๆ มำ ก็พอแก่กำรสร้ำงเสริมควำม
เช่ือมัน่ของเรำ ไดว้ำ่ผลของกำรคน้พบครำวต่อไป ๆ จะท ำใหเ้รำมีควำมรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์
เพิ่มพนูยิง่ข้ึน” 

เม่ือไม่นำนมำน้ี เนลสัน กล๊ิค นกัโบรำณคดีผูมี้ช่ือเสียงชำวยวิ ไดใ้หข้อ้คิดไวว้ำ่ “ผลงำนของ
กำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดีนั้น ไม่เคยมีขอ้ขดัแยง้กบัพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย แมแ้ต่ขอ้เดียว” 

ดว้ยเหตุน้ี วชิำโบรำณคดี จึงมีคุณค่ำอยำ่งใหญ่หลวง ในกำรช่วยใหเ้รำมีควำมเขำ้ใจขอ้พระ
ธรรมต่ำง ๆ ท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ และช่วยใหเ้รำเขำ้ใจถึงท่ีมำของพระคริสตธรรมคมัภีร์
ไดอ้ยำ่งแจ่มแจง้ยิง่ข้ึน นอกจำกนั้น ในกรณีท่ีมีขอ้พระธรรมบำงตอนซ่ึงเม่ือก่อนยงัเป็นท่ีกงัขำกนัอยู่
นั้น บดัน้ีเม่ือเรำมีขอ้พิสูจน์มำกข้ึน จึงเป็นท่ีเขำ้ใจไดแ้น่ชดัวำ่ ไม่มีปัญหำอะไรอีก ฉะนั้นเม่ือเห็นวำ่ มี
ขอ้พระธรรมใดดูเหมือนวำ่ ขดัแยง้กนั พึงเก็บเอำปัญหำนั้นไวก่้อน จนกวำ่จะไดข้อ้มูลมำกยิง่กวำ่นั้น 
เพรำะกำรคน้ควำ้ต่ำง ๆ อำจไขขอ้ขอ้งใจของเรำได ้ อยำ่ด่วนลงควำมเห็นเอำวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์
เป็นฝ่ำยผดิ เพรำะนบัตั้งแต่มีกำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดีเป็นตน้มำ กำรคน้พบหลกัฐำนต่ำง ๆ แต่ละคร้ัง 
มีแนวโนม้ไปในทำงสนบัสนุนพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งส้ิน ฉะนั้นกำรเก็บปัญหำไวพ้ิจำรณำกนันำน ๆ 
จึงน่ำจะมีเหตุผลเหมำะสมกวำ่กำรด่วนลงควำมเห็นไปโดยขำดกำรไตร่ตรองคน้ควำ้อยำ่งถ่ีถว้น 

อยำ่งไรก็ตำม ขอ้ส ำคญัท่ีเรำทั้งหลำยตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอ ก็คือ เรำไม่สำมำรถจะเอำขอ้
วนิิจฉยัของวชิำกำรโบรำณคดี มำพิสูจน์ควำมเป็นจริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์ได ้หรือพดูอยำ่งง่ำย ๆ 
ก็คือวำ่ขอ้พิสูจน์ทำงโบรำณคดี ไม่ใช่รำกฐำนท่ีจะท ำให้เรำเช่ือในพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิต่ำงหำกท่ีเป็นผูย้นืยนัถึงควำมจริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหแ้ก่เรำ กระนั้นก็ตำม เรำก็ตอ้ง

                                                        
 
 
 
 เซอร์ เฟดเดอริค เคนยอน หนำ้ 239 
 เนลสัน กล๊ิค “แม่น ้ ำในทะเลทรำย” หนำ้ 31 
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ขอบคุณงำนทำงโบรำณคดีไม่นอ้ย ในกำรท่ีผลงำนดำ้นน้ีไดส้นบัสนุนควำมถูกตอ้งในรำยละเอียด
เก่ียวกบัประวติัของวตัถุส่ิงของเร่ืองรำว หรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แมว้ำ่ อำจจะยงั
มีปัญหำท่ีดูเหมือนวำ่ยงัจะมีขอ้ขดัแยง้กนัอยูบ่ำ้งก็ตำม 

ครำวน้ีขอใหเ้รำหนัมำพิจำรณำดูกนับำ้งวำ่ กำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดี มีส่วนใหค้วำมสวำ่งใน
เร่ืองน้ีอยำ่งไรบำ้ง? 

สถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีกล่ำวไวใ้นพระคมัภีร์เดิมถึง 25,000 แห่งนั้น มีบำงแห่งท่ีไดค้น้พบแลว้ และยงั
มีอีกหลำยแห่งท่ียงัไม่ไดค้น้ควำ้ 

หลกัฐำนส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นกำรเปรียบเทียบขอ้พระธรรมต่ำง ๆ เอำมำจำกบนัทึกหรือลำยจำรึก
โบรำณซ่ึงไดม้ำจำกภำคตะวนัออก ส่วนในประเทศปำเลสไตน์เองนั้น ไม่ค่อยพบหลกัฐำนเก่ำแก่ท่ีเขียน
ข้ึนในสมยัเดียวกนักบัพระคมัภีร์เดิม อนัพอจะถือเป็นบรรทดัฐำน เปรียบเทียบตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของพระคมัภีร์เดิมได ้ดงันั้นหลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ีใชอ้ำ้งอิงส่วนใหญ่ตอ้งเอำมำจำกประเทศขำ้งเคียง 

แหล่งท่ีมำของหลกัฐำนท่ีส ำคญัอีกดำ้นหน่ึงไดจ้ำกกำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดี ไดแ้ก่กำรคน้พบ
โบรำณสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงมีกล่ำวไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ขอบเขตวชิำกำรของกำรศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยกำรเปรียบเทียบกบัหลกัฐำนหรือ
บนัทึกต่ำง ๆ ท่ีคน้พบไดน้ี้ กวำ้งขวำงมำก ไม่อำจน ำมำกล่ำวในท่ีน้ีไดท้ั้งหมด ดงันั้นเรำจึงหยบิยกเอำ
มำพิจำรณำเฉพำะตวัอยำ่งท่ีส ำคญับำงเร่ืองเท่ำนั้น 

ตวัอยำ่งประกำรหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่ำของผลงำนทำงโบรำณคดีท่ีมีต่อกำรศึกษำพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ ก็คือไดช่้วยท ำใหเ้รำมีควำมรู้ มีควำมเขำ้ใจเร่ืองรำวในชีวติของท่ำนอบัรำฮมั 
ตลอดจนเหตุกำรณ์ในยคุของอบัรำฮมัมำกยิง่ข้ึน นกัวพิำกษว์จิำรณ์พระคริสตธรรมคมัภีร์ในปลำย
ศตวรรษท่ีแลว้ และในตน้ศตวรรษน้ีต่ำงมีควำมสงสัยในเร่ืองรำวของอบัรำฮมัเป็นอนัมำก กล่ำวคือพวก
เขำไม่เช่ือวำ่ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเร่ืองจริง พวกเขำคิดวำ่ อบัรำฮมัเป็นเพียงคน
เร่ร่อน ขำดควำมรู้ อ่ำนหนงัสือไม่ออกและเขียนไม่ไดแ้ละมีควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฏหมำย 
ประวติัศำสตร์ กำรคำ้ขำย และควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์เพียงพื้น ๆ ไม่ดีไปกวำ่ชำวอำหรับเร่ร่อนต่ำง ๆ ใน
ปัจจุบนัน้ีแต่อยำ่งใดพวกนกัวจิำรณ์เหล่ำน้ีเห็นวำ่ กำรท่ีอบัรำฮมัเดินทำงจำกเมือง อุระไปยงัเมืองฮำรำน
นั้น เป็นแต่เพียงกำรเคล่ือนยำ้ยท่ีอยูเ่ยีย่งพวกพเนจรหมอนหม่ินเท่ำนั้น ไม่มีควำมหมำยอะไรเลย แต่จำก
กำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดีของท่ำนเซอร์ ซี. เลียนนำร์ด วลูลีย ์ โดยกำรขดุหำโบรำณคดีวตัถุท่ีเมืองอุระ
ในแควน้ คำลดิส์ ไดพ้บหลกัฐำนหลำยอยำ่ง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ควำมคิดของนกัวพิำกษว์จิำรณ์พระ
คริสตธรรมคมัภีร์เหล่ำนั้นผดิขอ้เทจ็จริงอยำ่งมำกมำย 
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จำกกำรคน้พบคร้ังน้ีท ำใหเ้รำไดท้รำบวำ่ เมืองอุระในสมยัของท่ำนอบัรำฮมันั้น มีควำม
เจริญรุ่งเรืองมำกบำ้นเมืองสร้ำงข้ึนอยำ่งทนัสมยั นอกจำกนั้นยงัมีกำรจำรึกตวัหนงัสือไวใ้นแผน่ดิน
เหนียว ซ่ึงใชแ้ทนสมุดแผน่ดินเหนียวเหล่ำน้ี บำงแผน่ก็เป็นเสมือนใบเสร็จรับเงินในกำรคำ้ขำย บำง
แผน่ก็เป็นบทเพลงสดุดีส ำหรับใชใ้นพระวหิำร บำงแผน่ก็เป็นต ำรำคณิตศำสตร์ มีสูตรค ำนวณถึงขั้น
ถอดรำกท่ีสองและท่ีสำม ตลอดจนโจทยเ์ลขอยำ่งง่ำย ๆ และในหอ้งเก็บของในวิหำรแห่งหน่ึงท่ีขดุ
คน้พบ ปรำกฏวำ่ มีบญัชีระบุรำยช่ือส่ิงของต่ำง ๆ นำนปักำร เช่น แกะ เนยแขง็ ขนแกะ แร่ทองแดง 
น ้ำมนัหล่อล่ืน (ส ำหรับใชก้บับำนพบั) นอกจำกนั้น ก็มีบญัชีจ่ำยเงินค่ำจำ้งใหแ้ก่ลูกจำ้งท่ีเป็นหญิง 
ระเบียบกำรท ำงำนเหล่ำน้ีลว้นแต่เป็นวธีิกำรท่ีทนัสมยัมำก 

ดงันั้น จึงเป็นท่ีปรำกฏอยำ่งชดัแจง้วำ่ อบัรำฮมัถือก ำเนิดมำในชุมชนท่ีมีอำรยธรรมอนัสูงส่ง 
และมีสติปัญญำเป็นเลิศ และกำรท่ีท่ำนเช่ือพระเจำ้จนยอมสละบำ้นเมืองไปสู่ดินแดนท่ีท่ำนไม่รู้จกัมำ
ก่อน จึงออกจะมีควำมส ำคญัส ำหรับท่ำนมำกทีเดียว 

อำจมีปัญหำวำ่ จะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ สภำพเมืองอุระท่ีคน้พบนั้นอยูใ่นสมยัใด? (อำจจะไม่ใช่สมยั
ของอบัรำฮมัก็ได)้ ต่อปัญหำน้ีขอตอบวำ่ ในสมยัโบรำณนั้น เม่ือบำ้นเมืองถล่ม หรือยุบไปตำมกำลสมยั 
ก็จะมีกำรสร้ำงข้ึนใหม่ทบับนสถำนท่ีเดิม และมกัจะสร้ำงใหมี้ขนำดเท่ำเดิม ไม่นิยมเคล่ือนยำ้ยไปสร้ำง 
ณ ท ำเลใหม่ ฉะนั้น ชั้นล่ำงสุดจึงเป็นเมืองเก่ำแก่ท่ีสุด กำลเวลำยอ่มท ำใหค้วำมนิยมของผูค้นผิดกนัไป 
ดงันั้นเคร่ืองใชไ้มส้อยในแต่ละยคุยอ่มผดิกนัไป อน่ึงแต่ละเมืองยอ่มมีกำรคำ้ขำยติดต่อกนั ดงันั้นอำจ
พบเคร่ืองใชไ้มส้อยแบบเดียวกนัหรือมีลกัษณะในยคุเดียวกนั ฉะนั้นถำ้เมืองใดเมืองหน่ึงท ำหลกัฐำน
บนัทึกไวว้ำ่อยูใ่นสมยัใด แมเ้รำจะพบขำ้วของเคร่ืองใชเ้ช่นเดียวกนันั้นในเมืองอ่ืน ซ่ึงมิไดมี้หลกัฐำน
บนัทึกไว ้ เรำก็ยอ่มจะค ำนวณหำอำยขุองส่ิงของหรือวตัถุนั้น ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั ในสมยัก่อนนั้นกษตัริย์
ส่วนมำก มกัจะสลกัพระนำมไวท่ี้บำนพบัประตูวิหำร และบำงทีก็สลกัช่ือเทพเจำ้ท่ีตนเคำรพไวด้ว้ย 
นอกจำกนั้นใตพ้ื้นพระรำชวงัและตำมก ำแพงโบสถว์หิำรต่ำง ๆ ก็มกัจะมีศิลำจำรึกช่ือผูส้ร้ำงไวด้ว้ย เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ อุโมงค ์ ฝังพระศพของกษตัริยต่์ำง ๆ ก็คน้พบโดยวธีิน้ี จำกหลกัฐำนรำยช่ือของกษตัริย์
เหล่ำนั้น ซ่ึงจำรึกไวโ้ดยอำลกัษณ์ชำวซูเมอร์ เม่ือสมยัก่อนคริสตศกัรำช 2,000 ปี หลกัฐำนเช่นน้ีบ่งถึง
ล ำดบัและระยะเวลำปกครองบำ้นเมืองของกษตัริยแ์ต่ละองค ์ ถดัจำกเมืองอุระไปไม่ก่ีกิโลเมตร นกั
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โบรำณคดีไดค้น้พบศิลำฤกษ ์ ซ่ึงกษตัริยอ์งคห์น่ึงในรำชวงศแ์รกท่ีครองเมืองอุระเป็นผูว้ำง อำลกัษณ์ผู ้
จำรึกไดบ้รรยำยไดใ้นศิลำแผน่นั้นวำ่ เป็นรำชวงศท่ี์สำมหลงัจำกยคุน ้ำท่วมในสมยัโนอำห์ ดูเหมือนวำ่ 
กษตัริยอ์งคน้ี์ครองรำชบลัลงักอ์ยูใ่นสมยั 3,100 ปี ก่อนคริสตศกัรำชหรือนยัหน่ึงก่อนสมยัอบัรำฮมั กวำ่ 
1,000 ปี 

กำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดี ไดค้น้พบหลกัฐำนต่ำง ๆ ในอนัท่ีจะใชศึ้กษำถึงเร่ืองรำวกษตัริยต่์ำง 
ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ พวกนกัวจิำรณ์พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดต้ั้งขอ้สงสัยไวว้ำ่ ประวติัศำสตร์
เก่ียวกบักษตัริยด์งักล่ำวคลำดเคล่ือนหรือไม่เป็นควำมจริง เป็นตน้วำ่ควำมเจริญรุ่งเรืองของกษตัริยซ์ำ
โลมอน และกำรท่ีกษตัริยซ์ำโลมอนมีกองทพัเรือ (1 พงศำวดำรกษตัริย ์9:26) ทั้งน้ีเพรำะพวกเขำเห็นวำ่
สภำพภูมิศำสตร์ ชำยฝ่ังทะเลปำเลสไตน์ ไม่มีท่ำเรือท่ีดี หรือสภำพท่ีดีพอท่ีจะเป็นฐำนทพัเรือเลย 
นอกจำกนั้นพวกเขำไม่เช่ือวำ่ กษตัริยซ์ำโลมอนจะมีกองทพัและรถรบมำกมำย ตำมท่ีพระคริสตธรรม
คมัภีร์กล่ำวไว ้ (10:26) ตลอดจนไม่เช่ือวำ่กษตัริยอ์งคน้ี์จะมีโครงกำรสร้ำงปูชนียสถำน ป้อมค่ำยเมือง
ต่ำง ๆ เช่น กรุงเยรูซำเล็ม เมืองฮำโซร เมืองเกเซอร์ และเมืองมะกิโด ตำมท่ีปรำกฏในพระธรรม 1 
พงศำวดำรกษตัริย ์9:15 แต่กำรขดุคน้ทำงโบรำณคดีซ่ึงไดก้ระท ำท่ีเมืองมะกิโด ไดพ้บรำยละเอียดหลำย
อยำ่ง ซ่ึงใหค้วำมสวำ่งเก่ียวกบักองทพัมำ้ของกษตัริยซ์ำโลมอน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ คอกมำ้ของกษตัริย์
องคน้ี์ ซ่ึงปรำกฏตำมรำยงำนขดุคน้วำ่ 

“จำกประตูเมือง มะกิโด มีทำงเดินขนำดกวำ้งขวำงตดัตรงไปสู่คอกมำ้ต่ำง ๆ ของกษตัริยซ์ำ
โลมอน ส ำหรับคอกมำ้ทำงทิศใตน้ั้น มีอำณำเขตโดยรอบประมำณ 63×82 เมตร แบ่งออกเป็นหำ้คอก
ยอ่ย ๆ อยูใ่นแนวเดียวกนั หนัหนำ้ไปสู่ทิศเหนือ และเช่ือมติดกบัลำนฝึกมำ้ ซ่ึงมีขนำดกวำ้งยำว
ประมำณ 54×54 เมตร ลอ้มรอบลำนฝึกมำ้น้ีมีก ำแพงก่อนไวอ้ยำ่งหนำแน่น เพื่อป้องกนัมิใหล้มพดัเอำ
ทรำยบนผวิดินไปท่ีอ่ืนเสียหมด ก ำแพงท่ีวำ่น้ีบำงแห่งหนำถึง หน่ึงเมตร ใกล ้ๆ ใจกลำงลำนน้ีมีแอ่งน ้ำ
ก่อดว้ยอิฐ เขำ้ใจวำ่คงเป็นท่ีเก็บน ้ำไวใ้หม้ำ้ด่ืม แอ่งน ้ำน้ีสำมำรถเก็บน ้ำไวไ้ดป้ระมำณ 2,775 แกลลอน 
หรือประมำณ 13,000 ลิตร นอกจำกคอกมำ้ดงักล่ำวแลว้ ยงัพบโรงเรือนอีกสองห้องติดกนั สันนิษฐำน
วำ่ คงจะเป็นโรงเก็บรถศึกหรือรถพระท่ีนัง่” 

“คอกมำ้ยอ่ย ๆ แต่ละคอก มีทำงเขำ้ตรงก่ึงกลำงกวำ้งประมำณ 3 เมตร พื้นลำดดว้ยปูน แบ่ง
พื้นท่ีของคอกมำ้ออกเป็นสองดำ้น แต่ละดำ้นยำวประมำณ 23:5 เมตร ริมทำงเดินแต่ละขำ้งมีเสำหินและ
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รำงหญำ้ซ่ึงท ำดว้ยหินสลบักนัเป็นร้ัวกั้น พื้นท่ีแต่ละดำ้นเล้ียงมำ้ได ้ 15 ตวั แต่ละคอกเล้ียงได ้ 30 ตวั 
ร่วมทั้งหมดคอกมำ้ทำงทิศใตน้ี้ เล้ียงได ้150 ตวั” 

ส ำหรับเร่ืองกำรถลุงแร่ของกษตัริยซ์ำโลมอน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นพระธรรมพงศำวดำรกษตัริย์
ฉบบัสองนั้น จำกกำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดีท่ีเมืองเอศ็โยนฆำเบร ก็ไดมี้กำรคน้พบท่ีน่ำต่ืนเตน้ท่ีสุด
อยำ่งหน่ึง คือ ไดพ้บเตำถลุงแร่ ดร.เนลสัน กล๊ิค ไดก้ล่ำววำ่ “เป็นเตำหลอมและถลุงแร่ในสมยัโบรำณ ท่ี
ใหญ่และดีท่ีสุดเท่ำท่ีขดุพบในแถบตะวนัออกใกล ้ เตำถลุงแร่น้ีมีระบบเช้ือเพลิงและระบบถ่ำยเทอำกำศ
ท่ีดีสลบัซบัซอ้นและทนัสมยัดีเยีย่ม” มีกำรน ำเอำพลงังำนธรรมชำติจำกกระแสลมอนัรุนแรงท่ีพดั
ผำ่นเขตอำระบำทำงเหนือ ไปใชป้ระโยชน์ในกำรท ำสูบลมในกำรถลุงแร่ โรงงำนถลุงแร่ในเมืองเอศ็
โยนฆำเบรน้ี ไดรั้บแร่ซ่ึงผำ่นกรรมวธีิมำชั้นหน่ึงแลว้จำกโรงงำนยอ่ย ๆ ตำมรำยทำงในเขตอำรบำทำง
ใต ้(ตำมหุบเขำจำกตอนใตข้องทะเลตำยไปสู่ทะเลแดง) ควำมรู้เก่ียวกบักำรท ำเหมืองแร่ต่ำง ๆ ในเขตอำ
ระบำน้ี ส่วนใหญ่เป็นผลงำนกำรคน้ควำ้ของ ดร. เนลสัน กล๊ิค ตวัอยำ่งเช่นท่ำนไดข้ดุคน้ท่ีเมืองเคียเก๊ท
ฮำฮำซ (เป็นภำษำอำหรับหมำยถึงทองแดงท่ีผกุร่อน) ซ่ึงอยูท่ำงตอนใตข้องทะเลตำย ประมำณ 33.6 
กิโลเมตร พบวำ่กำรท ำเหมืองแร่ท ำเฉพำะท่ีผวิดินเท่ำนั้น และแร่ท่ีขดุไดผ้ำ่นกรรมวธีิขั้นแรกท่ีน่ี
เสียก่อน จึงจะส่งไปสู่ท่ีอ่ืน 

ท ำเลของเหมืองน้ี “มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผำ้วำงตวัอยูใ่นแนวเหนือใต ้ และมีเทือกเขำ
หินทรำยเป็นรูปพระจนัทร์เส้ียวลอ้มอยูโ่ดยรอบ ทำงดำ้นตะวนัออกของเหมืองมีล ำธำรไหลผำ่น ล ำธำร
สำยน้ีในฤดูแลง้ไม่มีน ้ำ ปริมณฑลระหวำ่งทิวเขำดำ้นตะวนัตกจนถึงดำ้นใตถู้กตีวงโคง้ลอ้มดว้ยล ำธำร
จำกทิศเหนือผำ่นไปตำมแนวตะวนัออกสู่ทิศใต ้ ดงักล่ำวน้ี มีพื้นท่ีรำบ ณ ท่ีนัน่ นกัคน้ควำ้ไดพ้บซำก
ผนงัตึก อำคำรต่ำง ๆ ท่ีท ำงำนของเหมืองแร่ ตลอดจนเตำถลุงแร่ และเศษแร่กองมหึมำเตำถลุงแร่เท่ำท่ี
พบในเหมืองแห่งน้ีมีสองเตำ ยงัอยูใ่นสภำพท่ีดีพอสมควร เตำหน่ึงมีลกัษณะส่ีเหล่ียมจตุรัสอีกเตำหน่ึงมี
ลกัษณะเป็นวงกลม ส ำหรับเตำส่ีเหล่ียมนั้นกวำ้งยำวดำ้นละ 2.7 เมตร มีสองชั้นซบัซอ้นกนัอยู”่ 

มีศิลำจำรึกท่ีน่ำสนใจหลกัหน่ึง หลงเหลืออยู ่ ศิลำจำรึกน้ี สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นกำรร ำลึกถึง
เหตุกำรณ์ส ำคญัตอนหน่ึงในสมยัอำณำจกัรโมอำบ ซ่ึงเท่ำนท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น 

                                                        
 
 
 
 วอส ฮอเวร์ิด เอฟ. “ค ำน ำในโบรำณคดีพระคมัภีร์” (ส ำนกัพิมพมู์ด้ี:ชิคำโก) 1956 
 เนลสัน กล๊ิค 
 วอส (อำ้งแลว้) หนำ้ 79,80 
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กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ส ำคญั ๆ ของอำณำจกัรน้ีไม่ก่ีคร้ังนกั ศิลำจำรึกน้ีกล่ำวถึงประวติัศำสตร์เม่ือคร้ัง
กษตัริยเ์มซำพยำยำมปลดปล่อยแวน่แควน้โมอำบ ให้พน้จำกกำรตกเป็นเมืองข้ึนของแควน้อิสรำเอล 
หลงัจำกท่ีกษตัริยอ์ำฮำซส้ินพระชนมแ์ลว้ โดยไม่ยอมส่งแกะและลูกแกะเป็นเคร่ืองส่วยบรรณำกำรแก่
แควน้อิสรำเอล และผูท่ี้อ  ำนำจเหนือตนอีกต่อไป กษตัริยย์ะโฮรำม โอรสของกษตัริยอ์ำฮำซ ซ่ึงครอง
บลัลงักสื์บต่อมำ พร้อมดว้ยพนัธมิตร คือกษตัริยย์ะโฮซำฟำดแห่งแควน้ยดูำ และกษตัริยแ์ห่งแควน้เอ
โดม จึงกรีธำทพัไม่โจมตี กองทพัของฝ่ำยโมอำบถูกตีแตก และตกอยูใ่นท่ีลอ้ม เม่ืออยูใ่นภำวะคบัขนั
สุดท่ีจะแกไ้ขไดด้ว้ยประกำรใดอ่ืน กษตัริยเ์มซำแห่งแควน้โมอำลจึงจ ำตอ้งยอมฆ่ำโอรสหวัปี ผูเ้ป็น
มงกุฎรำชกุมำรของตน เป็นบตัรพลีสังเวยบวงสรวงแก่เคโมส เทพเจำ้ตำมควำมเช่ือถือของชำวโมอำบ 
เหตุกำรณ์ต่อไปจะเป็นอยำ่งไร พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดก้ล่ำวรำยละเอียดไว ้นอกจำกจะสรุปสั้น ๆ วำ่ 
กษตัริยแ์ห่งแควน้ทั้งสำมยกทพักลบัไป 

ใน ค.ศ. 1868 ชำวเยอรมนัคนหน่ึงช่ือ ไคลน์ ไดพ้บศิลำจำรึกโบรำณน้ีท่ีเมืองดินโมนในแควน้
โมอำบแต่ระหวำ่งท่ีเขำกลบัไปยงัยโุรปเพื่อรวบรวมเงินมำซ้ือหำเอำไว ้ ชำวอำหรับผูค้รอบครองศิลำ
จำรึกไดเ้กิดควำมคิดท่ีจะขำยใหไ้ดเ้งินจ ำนวนมหำศำล จึงน ำเอำศิลำจำรึกดงักล่ำวไปเผำไฟใหร้้อนจดั 
แลว้เอำน ้ำเยน็เทรำดลงไปโดยหวงัท่ีจะใหม้นัแตกออกเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย จะไดป้ระมูลขำยเป็นช้ิน ๆ 
ไป ศิลำจำรึกน้ีไดแ้ตกเป็นเส่ียงกระจดักระจำยกนั แต่นบัวำ่ยงัโชคดีท่ีก่อนหนำ้นั้น ไดมี้กำรท ำแบบลอก
เอำลวดลำยร่องรอยอกัขระเหล่ำนั้นไวแ้ลว้ จึงอยูใ่นวสิัยท่ีเอำมำปะติดปะต่อประกอบเขำ้เป็นรูปเดิมได ้
และอ่ำนเน้ือหำไดดี้ ปัจจุบนัศิลำจำรึกน้ีอยูท่ี่พิพิธภณัฑส์ถำนในพระรำชวงักรุงปำรีส ประเทศฝร่ังเศล 

อกัขระท่ีจำรึกไวท่ี้ศิลำดงักล่ำว เป็นภำษำโฟนิเซียนยคุแรก ๆ กล่ำวถึงประวติัวำ่กษตัริยเ์มซำ
แห่งแควน้โมอำบเป็นผูส้ร้ำงจำรึกน้ีข้ึน เพื่อเป็นหลกัฐำนใหรู้้ถึงเหตุกำรณ์ท่ีพระองคท์รงปลดปล่อย
แวน่แควน้โมอำบใหพ้น้จำกกำรตกเป็นเมืองข้ึนของแควน้อิสรำเอล โดยควำมสนบัสนุนของเทพเจำ้  
โคเมส จนประสบควำมส ำเร็จในท่ีสุด ศิลำจำรึกน้ีไดก้ล่ำวถึงสถำนท่ีต่ำง ๆ ในพระครินตธรรมคมัภีร์
หลำยแห่ง รวมทั้งไดก้ล่ำวถึงพระเจำ้แห่งชำวอิสรำเอลดว้ย แต่ใชค้  ำวำ่ “ยาเวห์” (เยโฮวำห์) 

กำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดี และกำรคน้พบหลกัฐำนต่ำง ๆ เก่ียวกบัพระคริสตธรรมใหม่ 
แตกต่ำงไปจำกกำรคน้พบหลกัฐำนเก่ียวกบัพระคมัภีร์เดิมมำก เพรำะมิไดมุ้่งขดุคน้เพื่อหำซำกเมือง
โบรำณหรือศิลำจำรึกเป็นหลกั หำกแต่มุ่งท่ีเอกสำรซ่ึงจำรึกไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นส ำคญั 

                                                        
 
 
 
 ชอร์ท (อำ้งแลว้) หนำ้ 184 
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เอกสำรเหล่ำน้ี อำจเป็นส่ิงตีพิมพ ์ ศิลำจำรึกถำวรวตัถุ อำจเป็นเอกสำรท่ีจำรึกไวบ้นกระดำษสำ
เป็นตน้วำ่ เอกสำรทำงวชิำกำร หรือบญัชีจ่ำยตลำดท่ีพบใตพ้ื้นทรำยในประเทศอียปีต ์ หรืออำจเป็น
บนัทึกส่วนตวัหรือขอ้ควำมท่ีสลกัไวบ้นเคร่ืองป้ันดินเผำต่ำง ๆ หรืออำจเป็นภำพขอ้ควำมบนเหรียญต่ำง 
ๆ หรืออำจเป็นหนงัสือประมวลพระธรรมต่ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์  ของคริสตจกัรหน่ึง
คริสตจกัรใด เช่นพระคมัภีร์ท่ีบนัทึกไวบ้นกระดำษสำ ท่ีเรียกกนัวำ่ “เชสเตอร์ ปิทต้ี ปิบลิคอล” หรือ
อำจเป็นหนงัสือ หรือโบรำณวตัถุจำกหอ้งสมุดของพวกนกักำรศำสนำในสมยัโบรำณ เช่นพระคมัภีร์
มว้นซ่ึงคน้พบท่ีถ ้ำคมัรำนแถบทะเลตำยในประเทศอิสรำเอลก็ได ้ ไม่วำ่หลกัฐำนเอกสำรทำงโบรำณคดี
ดงักล่ำวจะอยูใ่นรูปใด หรือมีลกัษณะอยำ่งไรก็ตำม ก็มีควำมส ำคญัและเป็นแนวทำงในกำรคน้ควำ้พระ
คริสตธรรมใหม่ไดดี้ไม่นอ้ยไปกวำ่ หลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ีจำรึกไวด้ว้ยอกัษรภำพ1” เท่ำท่ีคน้พบในกำร
คน้ควำ้เก่ียวกบัพระคมัภีร์เดิมแต่อยำ่งใด 

หนงัสือท่ีจำรึกไวบ้นกระดำษพะไพรัส หรือกระดำษสำน้ี ช่วยใหเ้รำไดรั้บควำมรู้มำก ท ำใหรู้้
วำ่รำษฎรโดยทัว่ไปยคุนั้น ใชก้ระดำษพะไพรัสเขียนจดหมำย ท ำบญัชีกำรคำ้ ฯลฯ เป็นพื้น แม้
ตวัหนงัสือท่ีจำรึกไวต้ำมเคร่ืองป้ันดินเผำ ก็ไดใ้หค้วำมรู้แก่เรำไม่นอ้ย เศษเคร่ืองป้ันดินเผำเหล่ำน้ีเรียก
กนัวำ่ “ออสตรำกำ้” ส ำหรับบนัทึกเร่ืองปลีกยอ่ยต่ำง ๆ เคร่ืองป้ันดินเผำท่ีมีค่ำยิง่ช้ินหน่ึงคน้พบในกอง
ขยะ หลกัฐำนช้ินน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งภำษำท่ีคนในสมยันั้นใชใ้นชีวติประจ ำวนั
กบัภำษำกรีกท่ีใชเ้ขียนพระคริสตธรรมใหม่เป็นกำรแกค้วำมเขำ้ใจท่ีเคยหลงผดิเป็นเวลำนำนวำ่ภำษำ
กรีกท่ีใชเ้ขียนวรรณคดีอมตะต่ำง ๆ เป็นภำษำกรีกท่ีใชเ้ขียนพระคริสตธรรมใหม่ มีท่วงท ำนองและกำร
ผนัค ำผดิแผกกนัอยำ่งมำก ซ่ึงนกักำรศึกษำในอดีตบำงท่ำนยงักำ้วไกลไปกวำ่นั้น ถึงกบักล่ำววำ่ ภำษำ
กรีกท่ีใชใ้นพระคริสตธรรมใหม่ เป็นภำษำของชำวสวรรคซ่ึ์งพระเจำ้ประสำทใหม้นุษยเ์พื่อเขียนพระ
คริสตธรรมโดยเฉพำะแต่จำกภำษำหนงัสือท่ีจำรึกไวบ้นกระดำษพะไพรัสตำมท่ีคน้พบดงักล่ำว เป็น
หลกัฐำนยนืยนัเป็นอยำ่งดีวำ่ ภำษำกรีกท่ีใชบ้นัทึกพระคริสตธรรมใหม่ มีส่วนคลำ้ยคลึงกบัภำษำกรีกท่ี
ใชก้นัในสมยันั้นมำก 

ในปี 1931 มีกำรคน้พบเอกสำรพะไพรัส ในลกัษณะประมวลค ำสอนเก่ียวกบัพระธรรมต่ำง ๆ 
ในพระคริสตธรรมใหม่ ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปวำ่ พระคมัภีร์ฉบบั “เชสเตอร์บิตต้ี” เอฟ. เอฟ. บรูซ 

                                                        
 
 
 
1 ตวัอกัษรท่ีประดิษฐข้ึ์นตำมลกัษณะของภำพ หรือส่ิงของท่ีตอ้งกำรบรรยำย 
 เอฟ.เอฟ.บรู๊ซ “โบรำณคดียนืยนัควำมจริงในพระคมัภีร์ใหม่กำรส ำแดงและพระคมัภีร์หนำ้ 320 โดย ซี.เอฟ.เฮนร่ี แกรนด ์รำปิดส์ 1958 
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สันนิษฐำนวำ่ เอกสำรท่ีคน้พบน้ี คงเป็นช้ินส่วนของพระคมัภีร์ของคริสตจกัรใดคริสตจกัรหน่ึงใน
ประเทศอียปิต ์ เอกสำรเหล่ำน้ีมีทั้งหมด 11 ตอน สำมตอนในจ ำนวนน้ีเป็นเน้ือหำในพระคริสตธรรม
ใหม่เกือบทั้งเล่ม กล่ำวคือ ตอนหน่ึง บนัทึกเน้ือหำพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มกบัพระธรรมกิจกำร ตอนท่ีสอง 
บนัทึกจดหมำยฝำกของอคัรสำวกยอห์น 9 ฉบบั กบัพระธรรมฮีบรู และตอนท่ีสำมบนัทึกขอ้ควำมใน
พระธรรมววิรณ์ทั้งเล่ม พระคมัภีร์ทั้งสำมตอนดงักล่ำวน้ีเขียนข้ึนในศตวรรษท่ี 3 ตอนท่ีสอง ซ่ึงวำ่ดว้ย
จดหมำยฝำกของอคัรสำวกเปำโล จดัวำ่เป็นตอนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด เขียนข้ึนในตน้ศตวรรษท่ี 3 แมว้ำ่เอกสำร
เหล่ำน้ีจะอยูใ่นสภำพช ำรุดทรุดโทรมแต่ก็เป็นหลกัฐำนส ำคญัต่อกำรคน้ควำ้เก่ียวกบักำรบนัทึกพระ
คริสตธรรใหม่ในยคุตน้ ๆ และมีคุณค่ำอยำ่งยิง่ต่อกำรพิสูจน์อกัขระแบบ “ซีซำเรียน” หลกัฐำนเหล่ำน้ี 
แสดงใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของกำรคน้พบพระคมัภีร์มว้นท่ีจำรึกบนกระดำษพะไพรัส 

ศิลำจำรึกเป็นหลกัฐำนอนัล ้ำค่ำอีกดำ้นหน่ึงท่ีใหค้วำมรู้ในดำ้นประวติัศำสตร์พระคมัภีร์แก่เรำ 
เป็นตน้วำ่ พระบรมรำชโองกำรของกษตัริยเ์กลำดิอสั ซ่ึงจำรึกไวท่ี้เสำหินเมือง เดลฟี ในตอนกลำงของ
ประเทศกรีก เอฟ.เอฟ.บรูซ กล่ำววำ่ “พระบรมรำชโองกำรน้ี ประกำศใชบ้งัคบัระหวำ่ง 7 เดือน แรก
ของ ค.ศ. 52 มีขอ้ควำมบ่งชดัวำ่ ขณะนั้น กลัลิโอยงัเป็นผูส้ ำเร็จรำชกำรมณฑลอำคำยำอยู ่ประกอบกบั
หลกัฐำนอ่ืน ๆ เท่ำท่ีคน้พบซ่ึงช้ีชดัวำ่ กลัลิโอปกครองมณฑลน้ีเพียวปีเดียวเท่ำนั้น อน่ึงกำรเขำ้รับ
ต ำแหน่งผูส้ ำเร็จรำชกำรนั้น เขำ้รับต ำแหน่งในตน้เดือนกรกฎำคม ฉะนั้นระยะเวลำท่ีกลัลิโอปกครอง
มณฑลอำคำยำ จึงคำบเก่ียวกบัช่วงเวลำท่ีอคัรสำวกเปำโลท ำงำนอยูท่ี่เมืองโครินธ์ในมณฑลน้ี ซ่ึงมี
ระยะเวลำหน่ึงปี หกเดือน (กิจกำร 18:11,12) ดงันั้น อกัษรท่ีจำรึกไวท่ี้เสำหินของกษตัริยเ์กลำดิอสั จึง
ท ำใหเ้รำรู้ถึงระยะเวลำและล ำดบักำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระเจำ้ของอำจำรยเ์ปำโลไดอ้ยำ่งแน่นอน 
และชดัเจนยิง่ข้ึนกวำ่เดิม” 

ลูกำไดอ้ำ้งถึงตวับุคคลและสถำนท่ีต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งชดัแจง้ ฉะนั้นบนัทึกของท่ำนจึงเป็นบรรทดั
ฐำนในกำรอำ้งอิงขอ้มูลดงักล่ำวมำกยิง่กวำ่พระธรรมเล่มใด ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่ อีกทั้ง
รำยละเอียดต่ำง ๆ มีควำมถูกตอ้งแน่นอน ประเด็นต่ำง ๆ ในขอ้เขียนของท่ำน ท่ีเคยเป็นปัญหำแต่กำล
ก่อน ก็ไดมี้กำรคน้พบหลกัฐำนใหม่ ๆ พิสูจน์ยนืยนัถึงควำมถูกตอ้งของท่ำนมำแลว้หลำยคร้ัง บรูซ 
อธิบำยวำ่ “ขอ้ควำมในพระธรรมลูกำ 3:1 ซ่ึงวำ่ ลีซำเนียส เป็นเจำ้เมือง อำบีเลน ในยคุท่ียอห์น บพัติศมำ 
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เร่ิมออกประกำศ และใหศี้ลบพัติศมำแก่ประชำชนใน ค.ศ. 27 นั้น ขอ้ควำมน้ีเคยเป็นท่ีสงสัยกนัวำ่น่ำจะ
ผดิพลำด ทั้งน้ีโดยตั้งขอ้สังเกตวำ่ ช่ือ “ลีซำเนียส” ท่ีระบุไวใ้นพระธรรมเล่มน้ี จำกกำรสอบสวนกบั
หลกัฐำนตำมประวติัศำสตร์แลว้ น่ำจะเป็นคนเดียวกบักษตัริยลี์ซำเนียส ซ่ึงถูกพระนำงคลีโอพตัรำยยุง
ใหแ้อนโทน่ี ปลงพระชนมเ์สียตั้งแต่ปีท่ี 36 ก่อนคริสตศกัรำชจึงไม่น่ำจะช่ือเจำ้เมืองซ ้ ำซอ้นกนัเช่นน้ีอีก 
แต่จำกศิลำจำรึกซ่ึงพบพำนท่ีเมืองอำลิลำ ซ่ึงอยูใ่นควำมครอบครองของเจำ้เมืองอำบีเลน ซ่ึงห่ำงจำก
เมืองดำเมเซ็ค ไปทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 30 กิโลเมตร มีขอ้ควำมกล่ำวถึงกำรท่ีนิมฟำอนั ซ่ึงเป็น
ทำสท่ีเจำ้เมืองลีซำเนียสปลดปล่อยใหไ้ดรั้บอิสรภำพในระหวำ่งปีท่ี 29 ก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. ท่ี 14  ถวำย
เคร่ืองสักกำระบูชำแด่พระเจำ้ ซ่ึงเป็นช่วงเวลำใกลเ้คียงกนักบัท่ีลูกำระบุไว”้ 

ในปี ค.ศ. 1945 ไดมี้กำรคน้พบหลกัฐำนซ่ึงสำมำรถสนบัสนุนขอ้เท็จจริงต่ำง ๆ ดงักล่ำวได้
อยำ่งใกลเ้คียง กล่ำวคือ เอลียำซสั แอล.ซูเคลนิค ไดค้น้พบท่ีเก็บกระดูกในสุสำนใตดิ้นแห่งหน่ึง ณ ชำน
เมืองทำลพิโอธ ใกล ้ ๆ กบักรุงเยรูซำเล็ม เช่ือกนัวำ่ สุสำนน้ีอยูใ่นสมยัก่อนคริสตศกัรำชท่ี 50 ในกรณี
น้ีบรูซใหค้วำมเห็น “อำจเป็นไปไดว้ำ่ เป็นกระดูกของคริสตชนชำวกรุงเยรูซำเล็มท่ีถูกฝังไวใ้นช่วง 20 
ปีแรกนบัแต่เร่ิมมีคริสเตียน” 

นอกจำกนั้นเหรียญกษำปณ์ต่ำง ๆ ก็มีส่วนช่วยท ำใหเ้รำไดมี้พื้นควำมรู้เก่ียวกบัประวติัศำสตร์
ในพระคริสตธรรมใหม่เพิ่มเติม ควำมรู้ท่ีส ำคญัยิง่อยำ่งหน่ึง ท่ีช่วยในกำรล ำดบัประวติัศำสตร์กำร
ปฏิบติัพระรำชกิจของพระเจำ้ของอำจำรยเ์ปำโล ใหรู้้วำ่ ปีไหนท ำอะไรบำ้งคือช่วงระยะเวลำท่ี เฟสทสั 
มำรับหนำ้ท่ีขำ้หลวงประจ ำมณฑลยดูำแทน เฟลิกส์ (ดูกิจกำร 24: 27) นั้น ในตอนน้ีไดมี้กำรผลิตเหรียญ
กษำปณ์รุ่นใหม่ของมณฑลยดูำยออกใชก่้อนเดือนตุลำคม ค.ศ. 59 ซ่ึงตรงกบัปีท่ี 5 แห่งรัชกำลของ
กษตัริยเ์นโร กำรผลิตเหรียญกษำปณ์รุ่นใหม่ของมณฑลยดูำน้ี อำจบ่งช้ีถึงกำรเร่ิมตน้กำรปกครองของ
เฟสตสั ขำ้หลวงคนใหม่ก็ได ้

สถำนท่ีส ำคญับำงแห่งท่ีขดุคน้พบ ก็ไดมี้กำรพิสูจน์ยนืยนัเป็นท่ีแน่ชดัแลว้วำ่ เป็นสถำนท่ีตรง
ตำมท่ีมีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่ในบำงกรณีไม่อำจก ำหนดต ำแหน่งให้แน่นอนลงไปตำม
สภำพภูมิศำสตร์ปัจจุบนัไดอ้ยำ่งชดัแจง้ เช่น กรุงเยรูซำเล็มในยคุท่ีพระเยซูทรงด ำรงพระชนมอ์ยูใ่นโลก 
ถูกท ำลำยเม่ือ คริสตศกัรำชท่ี 70 และไดส้ร้ำงข้ึนใหม่ในคริสตศกัรำช 135 โดยสร้ำงทบัลงบนเน้ือท่ีเดิม 
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โดยเปล่ียนแปลงสภำพบำ้นเมืองไปตำมควำมเหมำะสม มิไดรั้กษำรูปแบบไวต้ำมลกัษณะเดิม ท ำใหย้ำก
ท่ีจะก ำหนดไดว้ำ่สถำนท่ีต่ำง ๆ ของกรุงเยรูซำเล็ม ตำมท่ีกล่ำวอำ้งไวใ้นพระกิตติคุณทั้งส่ีและพระธรรม
กิจกำรนั้น อยู ่ ณ ต ำแหน่งใดของกรุงเยรูซำเล็มท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ นอกจำกสถำนท่ีบำงแห่งเช่นสถำนท่ีตั้ง
พระวหิำร และสระซีโลอำม ซ่ึงพระเยซูตรัสใหช้ำยตำบอดไปลำ้งตำ ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรม
ยอห์น 9:11 นั้น ไดเ้ป็นขอ้พิสูจน์รู้กนัอยำ่งชดัแจง้แลว้ 

วชิำโบรำณคดีมีส่วนช่วยให้เรำมีควำมรู้มีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่ง
มำกมำย ไดท้  ำใหเ้รำเขำ้ใจแจ่มแจง้ในปัญหำต่ำง ๆ หลำยอยำ่ง ซ่ึงเคยเป็นท่ีเคลือบแคลงสงสัยหรือไม่
กระจ่ำงชดัมำก่อน 

เรำสำมำรถเห็นพอ้งดว้ยกบัค ำกล่ำวของเซอร์เฟรดเดอริค เคนยอน ท่ีวำ่ “ส ำหรับควำมคิดเห็น
ของขำ้พเจำ้นั้น ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ ผลงำนกำรคน้ควำ้ทำงดำ้นน้ี มิใช่เคร่ืองมือท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นวำ่พระคริสต
ธรรมคมัภีร์เป็นจริงหรือเท็จ หำกแต่มีคุณค่ำในฐำนะท่ีเป็นหลกัฐำนท่ีช่วยตีควำมหมำย หรืออธิบำยให้
เรำมีควำมรู้มีควำมเขำ้ใจในเน้ือหำของพระคริสตธรรมคมัภีร์มำกข้ึน....กำรคน้ควำ้ทำงโบรำณคดีช่วย
ใหเ้รำมีควำมรอบรู้เก่ียวกบัภูมิหลงัของพระคริสตธรรมคมัภีร์กวำ้งขวำงลึกซ้ึงยิง่ข้ึน” 

เรำเห็นพอ้งกบัค ำพดูของ เซอร์ เฟรเดอริค เคนยอน ท่ีวำ่ ส ำหรับควำมคิดเห็นของขำ้พเจำ้ ถำ้จะ
ใหอ้ธิบำยควำมหมำยของวชิำโบรำณคดีอยำ่งถูกตอ้งและมีคุณค่ำจริง ๆ ก็คือ วชิำโบรำณคดีมิใช่เป็นส่ิง
ใชพ้ิสูจน์ควำมถูกตอ้งของพระคมัภีร์ แต่เป็นส่ิงใชส้ ำหรับเปิดเผยควำมจริงของพระคมัภีร์...ส่ิงท่ีไดจ้ำก
โบรำณคดีเม่ือน ำไปใชใ้นกำรศึกษำพระคมัภีร์นั้นก็เพื่อเพิ่มเติมควำมรู้ควำมเขำ้ใจใหดี้ยิง่ข้ึน ในเร่ืองรำว
ต่ำง ๆ ของพระคมัภีร์อนัเก่ียวกบัเน่ืองกบัเบ้ืองหลงั และประวติัควำมเป็นมำในเหตุกำรณ์นั้น ๆ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่พระคมัภีร์เดิมแนวโนม้ของควำมรู้ท่ีเพิ่มข้ึนเหล่ำน้ีก็เพื่อเป็นกำรยนืยนัถึงควำม
ถูกตอ้งและควำมศกัด์ิสิทธ์ิของพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงขณะท่ีควำมจริงยิง่ปรำกฏก็ยิง่ไมต่อ้งอธิบำยกนัมำก 
กำรวพิำกวจิำรณ์ผดิ ๆ เพื่อโตแ้ยง้เหล่ำนั้นก็เป็นอนัตอ้งลม้ไป คนธรรมดำสำมำรถอ่ำนพระคมัภีร์ของ
เขำดว้ยควำมมัน่ใจไดว้ำ่ พระคมัภีร์ของพระเจำ้จะย ัง่ยนืถำวรเป็นนิจนิรันดร์ แมว้ำ่กำรวจิยัใด ๆ ใน
ปัจจุบนัจะกล่ำววำ่เช่นไรก็ตำม  
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บทที ่8 ความมหัศจรรย์เป็นเร่ืองทีเ่ป็นไปได้หรือไม่? 

คนในสมยัใหม่น้ีมกัมควำมโนม้เอียงไปในทำงท่ีไม่เช่ือในควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ และตั้งขอ้
สงสัยในพระคริสตธรรมคมัภีร์หลำยประกำร เช่น “ท่ำนเช่ือวำ่โยนำห์ถูกปลำวำฬกลืนเขำ้ไปในทอ้งจริง 
ๆ เช่นนั้นหรือ?” “ท่ำนเช่ือวำ่พระเยซูทรงเล้ียงคนถึง 5,000 คน ดว้ยขนมปังหำ้กอ้นและปลำสอง
ตวัอยำ่งแทจ้ริงเช่นนั้นหรือ?” บุคคลเหล่ำนั้นเช่ือวำ่เร่ืองรำวเก่ียวกบัควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ ในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ใช่เร่ืองจริง หำกแต่เป็นนยัหรือค ำอุปมำอุปไมย ท่ีใชส้อนในดำ้นจิตวิญญำณเท่ำนั้น 

กำรท่ีมีผูต้ ั้งปัญหำถำมอยำ่งมำกมำยเช่นน้ี จึงเป็นกำรส ำคญัอยำ่งยิง่ท่ีจะพิจำรณำถึงรำกฐำน
ของปัญหำนั้นมำกกวำ่ท่ีจะพิจำรณำกนัอยำ่งผวิเผิน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เก่ียวกบัเร่ืองควำมมหศัจรรยต่์ำง 
ๆ ประเด็นท่ีเขำถำมมำนั้น  เนน้หนกัในหลกัเกณฑโ์ดยทัว่ ๆ ไปวำ่ “ส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือธรรมชำติ
เหล่ำนั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดห้รือไม่?” มิใช่มุ่งไปท่ีเหตุกำรณ์หน่ึงเหตุกำรณ์ใดโดยเฉพำะ ฉะนั้นกำรท่ี
เพียงแต่ยนืยนัวำ่ ควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ ท่ีผูส้งสัยถำมมำนั้นเป็นเร่ืองจริง จึงไม่เป็นกำรเพียงพอท่ีจะขจดั
ขอ้สงสัยของเขำ 

ผูท่ี้มีปัญหำสงสัยเก่ียวกบัควำมมหศัจรรยเ์หล่ำน้ี มกัมีควำมยุง่ยำกใจเช่นเดียวกบักำรท่ีจะปักใจ
เช่ือในค ำพยำกรณ์นัน่เอง แต่แทจ้ริงแลว้ควำมสงสัยเหล่ำน้ีมิไดเ้กิดจำกควำมคลำดเคล่ือนหรือควำม
แน่นอนของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกแนวควำมคิดท่ีเขำมีต่อจำกพระเจำ้ต่ำงหำก กล่ำว
โดยสรุป ปัญหำท่ีแทจ้ริงมิไดอ้ยูท่ี่วำ่ ส่ิงมหศัจรรยมี์จริงหรือไม่ หรือค ำพยำกรณ์เกิดข้ึนสมจริงหรือไม่ 
หำกแต่อยูท่ี่ควำมคิดเห็นของเรำท่ีมีต่อพระเจำ้เป็นส ำคญั เพรำะกำรท่ีเรำเช่ือวำ่พระเจำ้ทรงพระชนมอ์ยู่
นั้น เป็นกำรรวมควำมหมำยเอำไวห้มดแลว้ ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไรอีก เพรำะค ำวำ่ “พระเจ้า” นั้น
หมำยถึงผูมี้อ ำนำจสูงสุดแลว้ เวน้แต่วำ่จะไม่มีพระเจำ้เช่นน้ีเท่ำนั้น ควำมมหศัจรรยท์ั้งหลำย จึงจะเป็น
ส่ิงท่ีเหลือเช่ือ 

ปัญหำน้ีไดส้ร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่ขำ้พเจำ้มำก กล่ำวคือ วนัหน่ึงขณะท่ีขำ้พเจำ้ก ำลงั
สนทนำถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระคริสต ์ กบัศำสตรำจำรยช์ำวญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นเพื่อนของขำ้พเจำ้ ตอน
หน่ึงเพื่อนชำวญ่ีปุ่นของขำ้พเจำ้กล่ำววำ่ “เป็นการยากยิง่ที่จะเช่ือได้ว่า มนุษย์กลายเป็นพระเจ้า” 

ขำ้พเจำ้เขำ้ใจถึงควำมรู้สึกของเขำ จึงตอบวำ่ “ผมก็คิดเช่นเดียวกบัคุณเหมือนกนั แต่ผมเช่ือ
อยำ่งเตม็ท่ีวำ่ การทีพ่ระเจ้าจะมารับสภาพเป็นมนุษย์น้ัน เป็นส่ิงทีเ่ป็นไปได้” ค  ำตอบของขำ้พเจำ้ท ำให้
เขำเห็นถึงควำมแตกต่ำงของประเด็นของกำรสนทนำในทนัทีนั้นเอง และหลงัจำกนั้นไม่นำนนกัเขำก็
เช่ือและเป็นคริสตชน 
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ดงันั้นปัญหำส ำคญัจึงอยูท่ี่วำ่ พระเจำ้ทรงฤทธำนุภำพ ผูท้รงสร้ำงจกัรวำลนั้นมีจริงหรือไม่ หำก
วำ่พระเจำ้เช่นน้ีมีจริง เร่ืองรำวเก่ียวกบักำรส ำแดงควำมมหศัจรรยท์ั้งหลำย ก็ไม่มีปัญหำอะไรเลย เพรำะ
พระองคท์รงเป็นผูส้ร้ำงธรรมชำติและกฏเกณฑธ์รรมชำติ ขอ้เทจ็จริงน้ีเป็นปัจจยัขั้นมูลฐำนท่ีส ำคญัยิง่ 
ซ่ึงเรำตอ้งร ำลึกอยูเ่สมอ ในเวลำท่ีอภิปรำยถึงกำรอศัจรรยต่์ำง ๆ ส่วนปัญหำท่ีวำ่เรำรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่พระ
เจำ้มีจริงนั้น ไดอ้ธิบำยมำแลว้ในบทท่ีสอง 

เดวดิ ฮิวม ์ และคนอ่ืน ๆ อีกหลำยคนใหค้ ำจ  ำกดัควำมเร่ืองควำมมหศัจรรยใ์นท ำนองวำ่ เป็น
กำรฝืนธรรมชำติ กำรยดึถือตำมทศันะน้ีเท่ำกบัเป็นกำรยกเอำกฏธรรมชำติข้ึนเป็นพระเจำ้ และลดอ ำนำจ
ของพระเจำ้ลงใหอ้ยูภ่ำยใตก้ฏเกณฑข์องธรรมชำติ ซ่ึงเป็นกำรจ ำกดัมิใหพ้ระเจำ้เป็นพระเจำ้ได ้

ในยคุวทิยำศำสตร์ ปัจจุบนัน้ี มีควำมโนม้เอียงไปในทำงท่ีท ำใหว้ทิยำศำสตร์และกฏเกณฑแ์ห่ง
ธรรมชำติเป็นส่ิงท่ีมีตวัตน แทนท่ีจะส ำเหนียกวำ่ ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นเพียงผลของกำรสังเกตควำม
เปล่ียนแปลงของธรรมชำติเท่ำนั้น หำใช่ส่ิงท่ีมีชีวติอะไรไม่ กำรท่ีคริสตชนเช่ือในกฏธรรมชำติก็เพรำะ
ทุกอยำ่งยอ่มเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนัเสมอ แต่กำรท่ีเช่ือน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่จะเป็นกำรจ ำกดัหรือ
ลดอ ำนำจของพระเจำ้ ในกิจกำรทุกอยำ่งของพระองค ์ เพรำะพระเจำ้ทรงอยูเ่หนือธรรมชำติ และไม่
ผกูมดัดว้ยกฏใด ๆ ฉะนั้นจึงสำมำรถส ำแดงฤทธ์ิเดชตำมพระประสงคข์องพระองคไ์ดเ้สมอไป กฏ
ธรรมชำติเป็นเพียงกำรบรรยำยหรือสรุปขอ้มูลจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเท่ำนั้น หำใช่สำเหตุท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดส่ิงใดหรือเหตุกำรณ์ใด ๆ เหมือนอยำ่งท่ีพระเจำ้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งส่ิงทั้งปวงไม่ 

ขอใหเ้รำพิจำรณำกนัสักนิดเถิดวำ่ ค  ำวำ่ “มหัศจรรย์” มีขอบเขตควำมหมำยเพียงใด ในทุกวนัน้ี
เรำใชค้  ำวำ่ “มหศัจรรย”์ ในควำมหมำยกวำ้ง เช่นเม่ือนกัเรียนท่ีวิตกวำ่จะสอบไล่ไม่ได ้ เผอิญสอบได ้
เขำมกัจะอุทำนวำ่ “มหศัจรรยแ์ท ้ๆ ” หรือเม่ือเรำสำมำรถขบัรถเก่ำ ๆ ไปยงัท่ีอยูไ่กล ๆ ได ้เรำมกัจะพดู
วำ่ “ช่ำงมหศัจรรยจ์ริงท่ีรถแล่นไดไ้กลเช่นน้ี” ฯลฯ เรำมกัใชค้  ำน้ีกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีไม่ได้
คำดหมำยมำก่อน หรือเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเกินควำมคำดหมำย โดยท่ีมิไดห้มำยถึงส่ิงหรือเหตุกำรณ์อนั
เป็นพระหตัถกิจของพระเจำ้เลย 

ส่วนในกำรอภิปรำย หรือพิจำรณำถึงเหตุกำรณ์อนัมหศัจรรยต่์ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์
นั้น ค ำวำ่ “อศัจรรย์” หรือ “มหัศจรรย์” ยอ่มมีควำมหมำยอีกแง่หน่ึง กล่ำวคือ ในท่ีน้ีหมำยถึงกำรท่ีพระ
เจำ้ทรงใชฤ้ทธำนุภำพของพระองค ์ ท ำในส่ิงต่ำง ๆ อนัแปลกหรือเปล่ียนแปลงไปจำกสภำพท่ีมนัควร
เป็น หรือสภำพท่ีพระเจำ้จะประสงคใ์หเ้ป็น 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดบ้นัทึกเหตุกำรณ์อนัมหศัจรรยต่์ำง ๆ ไวห้ลำยเร่ือง บำงเร่ืองเรำอำจ
อธิบำยไดโ้ดยกฏธรรมชำติ เป็นตน้วำ่ กำรแยกน ้ำในทะเลแดง เพื่อช่วยเหลือชนชำติอิสรำเอลนั้น อำจ
อธิบำยไดว้ำ่เกิดจำกกระแสลมบริเวณนั้นพดัจดัมำก จนกระแสน ้ำไหลยอ้นทิศทำง ท ำใหดู้เหมือนวำ่น ้ำ
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แยกออกเป็นช่อง เอำละเร่ืองกำรแยกน ้ำออกเป็นช่องทำงน้ี อำจเป็นไปได ้แต่ขอให้คิดสักนิดเถิดวำ่ เหตุ
ใดเล่ำเหตุกำรณ์น้ีจึงจ ำเพำะเกิดข้ึนในเวลำท่ีเหมำะเจำะอยำ่งนั้น อน่ึงกำรท่ีน ้ำทะเลมิไดท้  ำอนัตรำยแก่
ชนชำติอิสรำเอล กลบัไหลกลบัจ ำเพำะช่วงตอนระหวำ่งกองทหำรอียปิตท่ี์ไล่ติดตำมมำแต่ฝ่ำยเดียว
เช่นน้ี ยอ่มเป็นขอ้พิสูจน์อยำ่งเด่นชดัวำ่ เป็นฝีพระหตัถข์องพระเจำ้อยำ่งแน่นอน 

นอกจำกนั้นยงัมีอีกหลำยเหตุกำรณ์ซ่ึงไม่อำจอธิบำยไดด้ว้ยกฏแห่งธรรมชำติ เช่นกำรท่ี
ลำซำรัสฟ้ืนข้ึนมำกจำกควำมตำย และกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นตน้ เหตุกำรณ์เหล่ำน้ี
ยอ่มตอ้งมีอ ำนำจท่ีอยูน่อกเหนือกฎธรรมชำติ ซ่ึงเรำไม่อำจหย ัง่รู้ได ้ ควำมมหศัจรรยใ์นกำรรักษำโรคก็
เช่นเดียวกนัน้ี ในสมยัน้ีเรำมกัอธิบำยไปในท ำนองท่ีวำ่ พระเยซูทรงรักษำโรคต่ำง ๆ เหล่ำนั้นโดยใช้
หลกัจิตวทิยำ 

เรำทรำบแลว้วำ่ ในปัจจุบนัน้ี มีโรคหลำยอยำ่งท่ีเกิดจำกควำมผดิปกติทำงดำ้นจิตใจ มำกกวำ่ท่ี
จะเกิดแก่อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงโดยตรง ซ่ึงถำ้หำกสำมำรถรักษำจิตใจใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีปกติแลว้ 
โรคภยัไขเ้จบ็เหล่ำนั้นก็จะหำยไป แพทยบ์ำงคนกล่ำววำ่ เกือบแปดสิบเปอร์เซนตข์องโรคภยัไขเ้จบ็
ทั้งหมดท่ีเกิดจำกควำมบีบคั้นของสังคมไดแ้ก่โรคจิต 

กำรท่ีพระเยซูทรงรักษำโรคใหแ้ก่ประชำชนตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น ก็อำจ
เป็นไปตำมหลกัจิตวทิยำน้ีเช่นกนั แต่ก็มีโรคหลำยอยำ่งท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตน้ี เช่นกำรรักษำโรค
เร้ือน จะเห็นไดว้ำ่โรคน้ีมิไดมี้มูลฐำนมำจำกควำมผดิปกติของจิตใจเลย ผูท่ี้เป็นโรคเร้ือนหำยโรคก็
เพรำะฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้โดยตรง นอกจำกนั้นยงัมีกำรรักษำคนท่ีตำบอดมำแต่ก ำเนิด (ดูยอห์นบท
ท่ี 9) กำรท่ีชำยผูน้ั้นตำบอดแต่ก ำเนิด จึงเห็นไดอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ โรคของเขำมิไดมี้มูลฐำนมำจำกควำม
ผดิปกติของจิตใจ ฉะนั้นกำรท่ีท ำใหเ้ขำสำมำรถมองเห็นส่ิงต่ำง ๆ เช่นเดียวกบัคนธรรมดำทัว่ไปนั้น จะ
รักษำทำงจิตวทิยำไดอ้ยำ่งไร 

เร่ืองน้ีเป็นอุทธำหรณ์แสดงถึงควำมผดิพลำดของนกัคิดในสมยัน้ี ซ่ึงมกัจะอำ้งกนัวำ่ คนใน
สมยัโบรำณเป็นคนโง่เขลำ หูเบำเช่ือคนง่ำย และนบัถือโชคลำงภูตผปีีศำจต่ำง ๆ มีหลำยอยำ่งท่ีพวกเขำ
คิดวำ่เป็นส่ิงมหศัจรรย ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีวชิำกำรทำงดำ้นวทิยำศำสตร์ไดท้  ำให้รู้แลว้วำ่ เหตุกำรณ์
เหล่ำนั้น มิใช่ควำมมหศัจรรยอ์ะไรเลย หำกแต่เป็นเพียงปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติซ่ึงคนในสมยันั้นยงัไม่
เขำ้ใจ ไม่รู้เท่ำนั้น ตวัอยำ่งเช่น ถำ้เรำขบัเคร่ืองบินไอพน่ ผำ่นถ่ินท่ีอยูข่องชำวป่ำท่ีดอ้ยอำรยธรรม พวก
เขำอำจพำกนักม้กรำบเคร่ืองบิน เพรำะเขำ้ใจวำ่ เป็นนกสีเงิน และเป็นเทพเจำ้แห่งทอ้งฟ้ำก็ได ้ พวกเขำ
อำจคิดวำ่ภำพเคร่ืองบินท่ีเขำเห็นนั้นเป็นปรำกฏกำรณ์อนัอศัจรรย ์ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ เป็นเพียงผลทำง
วทิยำศำสตร์ดำ้นกำรบินเท่ำนั้น มิใช่ส่ิงมหศัจรรยอ์ะไรเลย 
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ถำ้ดูกนัอยำ่งผวิเผินแลว้ ก็จะเห็นวำ่ทฤษฎีน้ีน่ำเช่ือถือไม่นอ้ย แต่ถำ้พิจำรณำกนัอยำ่งถ่องแท้
แลว้จะเห็นไดว้ำ่ มีควำมมหศัจรรยห์ลำยอยำ่งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่ีมิไดเ้ป็นไปตำมหลกักำรน้ี ใน
กรณีชำยตำบอดท่ีกล่ำวมำแลว้นั้นก็เช่นกนั เพรำะไม่เคยมีมำก่อนเลยวำ่ คนท่ีตำบอดมำแต่ก ำเนิด จะ
กลบัเป็นคนตำดีได ้กฏธรรมชำติไม่อำจอธิบำย ควำมมหศัจรรยใ์นเร่ืองน้ีไดเ้ลย แมใ้นทุกวนัน้ีก็ตำม ไม่
มีใครเลยท่ีสำมำรถใชก้ฏธรรมชำติอธิบำยเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตไ์ด ้ ไม่มีทำงใดท่ี
จะหลีกเล่ียงจำกควำมหศัจรรยอ์นัอยูเ่หนือขอบเขตธรรมชำติ ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์
ไดเ้ลย 

ขอ้ควรสังเกตท่ีส ำคญัไม่นอ้ย ก็คือ ควำมมหศัจรรยท์ั้งหลำย หำไดข้ดัแขง้กบักฏแห่งธรรมชำติ
แต่อยำ่งใดไม่ เพรำะถำ้พิจำรณำกนัใหถ่้องแทแ้ลว้ จะเห็นไดว้ำ่ “ควำมมหศัจรรย ์ คือเหตุการณ์พิเศษท่ี
พระเจ้าทรงกระท าขึน้ส่วนกฏเกณฑ์ธรรมชาติ คือหลักเกณฑ์ของเหตุการณ์ท่ัว ๆ ไป ซ่ึงเป็นพระหัตถ
กิจของพระเจ้าเช่นเดียวกัน” 

คริสตชนมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบั “ควำมมหศัจรรย”์ แตกต่ำงกนัเป็นสองทศันะ ทัศนะหน่ึง
ควำมมหศัจรรยท์ั้งหลำย ก็อยูใ่นขอบเขตของกฏธรรมชำติเช่นเดียวกนั แต่เป็นกฎชั้นสูง ซ่ึงมนุษยใ์น
ปัจจุบนัยงัไม่อำจหย ัง่รู้ได ้ ทั้งน้ีเพรำะแมว้ำ่ เรำจะไดพ้บกฏเกณฑท่ี์น่ำสนใจและเป็นประโยชน์อยำ่ง
มำกมำย มำหลำยกฏแลว้ก็ตำม แต่ก็ยงัมีอีกหลำยอยำ่งท่ีเรำไม่ทรำบ ไม่ผดิอะไรกบักำรยนือยูบ่นชำยฝ่ัง
มหำสมุทรแห่งกำรเพิกเฉยละเลยนัน่ทีเดียว ต่อเม่ือเรำรอบรู้มำกกวำ่น้ี แลว้จึงจะรู้วำ่ส่ิงท่ีเรำคิดวำ่เป็น
ควำมมหศัจรรยใ์นปัจจุบนั แทจ้ริงก็คือ กฏเกณฑช์ั้นสูงแห่งจกัรวำลนัน่เอง ซ่ึงเรำยงัไม่อำจหย ัง่รู้วำ่ได้
ในเวลำนั้น 

คริสตชนกลุ่มท่ียดึมัน่ในทรรศนะน้ีอธิบำยวำ่ ค  ำวำ่ “กฏ” ในควำมหมำยของวทิยำศำสตร์
สมยัใหม่หมำยถึงหลกัเกณฑ ์ หรือระเบียบ ท่ีเหตุกำรณ์หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึนในลกัษณะเดียวกนันั้น
อยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ ฉะนั้นหำกจะใชค้  ำวำ่ “ควำมมหศัจรรย”์ คือผลของกฏท่ีสูงกวำ่นั้น ก็จะตอ้ง
ใชใ้นควำมหมำยท่ีแตกต่ำงไปจำกท่ีเรำใชก้นัในปัจจุบนั 

อกีทศันะหน่ึง มีควำมเห็นวำ่ ควำมมหศัจรรยท์ั้งหลำย เป็นกำรสร้ำงสรรคข์องพระเจำ้ เป็นกำร
กระท ำดว้ยฤทธำนุภำพท่ีสูงส่งกวำ่กฏธรรมชำติ ซ่ึงดูเหมือนวำ่จะเป็นทศันะท่ีถูกตอ้งมำกกวำ่ทศันะ
แรก 

                                                        
 
 
 
 เฮำ้โทร์น เจ.เอน “ค ำถำมเก่ียวกบัวิทยำศำสตร์และควำมเช่ือ” (ลอนดอน 1960) หนำ้ 55 
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ควำมมหศัจรรยใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์ เม่ือน ำไปเปรียบกบัค ำสอนของกลุ่มชนท่ีมิไดเ้ช่ือถือ
ในพระเจำ้แลว้ จะเห็นไดว้ำ่ มิใช่ส่ิงท่ีไร้สำระเลย และมิไดบ้นัทึกไวอ้ยำ่งสับสน หรือไร้เหตุผล หำกแต่
เป็นไปอยำ่งมีระเบียบและมีจุดมุ่งหมำยอยำ่งชดัแจง้ เร่ืองรำวเก่ียวกบักำรส ำแดงควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์แบ่งออกเป็นสำมยคุ คือยคุชนชำติอิสรำเอลอพยพออกจำกประเทศอียปิต ์ยคุท่ี
สองคือยคุศำสดำพยำกรณ์เป็นผูน้ ำของชนชำติอิสรำเอล และยคุท่ีสำม คือยคุพระเยซูทรงด ำรงพระชนม์
ชีพอยูใ่นโลกและคริสตจกัรสมยัเร่ิมแรก กำรส ำแดงควำมมหศัจรรยใ์นแต่ละยคุลว้นแต่มีจุดมุ่งหมำยท่ี
จะสร้ำงเสริมควำมเช่ือ โดยกำรสนบัสนุนควำมจริงแห่งพระวจนะของอนัสัจธรรม และสนบัสนุนควำม
จริงอนัเก่ียวกบัผูป้ระกำศสัจธรรมน้ี หรือมิฉะนั้นก็เพื่อส ำแดงถึงควำมรักของพระเจำ้ โดยกำรปัดเป่ำ
บรรเทำควำมทุกขข์องมนุษย ์ พระเจำ้มิไดท้รงกระท ำกำรอศัจรรยเ์พื่อควำมส ำรำญพระทยั หรือเพื่อ
ควำมเพลิดเพลินของผูอ่ื้น ดงัท่ีนกัเล่นกลแสดงใหผู้ท่ี้วำ่จำ้งเขำดู 

กำรส ำแดงควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ มิไดเ้ป็นไปเพื่อควำมเด่น หรือเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือหำเงินทอง หรือแสวงอ ำนำจของผูใ้ด เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูทรงผจญมำรในถ่ินกนัดำรนั้น 
มำรไดพ้ยำยำมทุกอยำ่งเพื่อใหพ้ระองคท์รงส ำแดงฤทธำนุภำพ แต่พระองคก์็ทรงปฏิเสธอยำ่งส้ินเชิง 
อยำ่งไรก็ตำม พระเยซูไดท้รงกล่ำวอำ้งถึง ควำมมหจัรรยอ์ยูเ่สมอ อนัเป็นกำรพิสูจน์ถึงควำมจริงแห่ง
ข่ำวประเสริฐของคริสตชน ต่อค ำถำมของชำวยวิท่ีทูลถำมพระองคอ์ยำ่งตรงไปตรงมำวำ่ พระองคคื์อ
พระมำซียำห์ ใช่หรือไม่ พระองคท์รงตอบอยำ่งชดัถอ้ยชดัค ำวำ่ “เรำไดบ้อกท่ำนทั้งหลำยแลว้ และท่ำน
มิไดเ้ช่ือ กำรซ่ึงเรำกระท ำในนำมพระบิดำของเรำ กำรนั้นเป็นพยำนถึงเรำ” (ยอห์น 10:25) นอกจำกนั้น
พระองคย์งัตรัสอีกวำ่ “ถำ้พวกเขำลงัเลใจ ไม่ยอมเช่ือ ในขอ้กล่ำวอำ้งของพระองคแ์ลว้ พวกเขำก็ควร
เช่ือพระองค ์เพราะกจิการ ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ำ” (ดูยอห์น 14:11) 

พระเจำ้ทรงยนืยนัถึงควำมถูกตอ้งของพระกิตติคุณ ท่ีบรรดำอคัรสำวกออกไปประกำศแก่
ประชำชนดว้ยกำรส ำแดงนิมิต และควำมมหศัจรรยห์ลำยอยำ่ง 

ปัญหำท่ีมีผูถ้ำมอยูเ่สมอ ก็คือ “หำกวำ่พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมมหศัจรรยใ์นสมยันั้นจริง ตำมท่ี
พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไว ้ เหตุใดเล่ำในปัจจุบนัน้ี พระองคจึ์งไม่ทรงส ำแดงควำมมหศัจรรยเ์ช่นนั้น
อีก ต่อเม่ือขำ้พเจำ้ไดเ้ห็นควำมมหศัจรรยด์ว้ยตำของขำ้พเจำ้เองขำ้พเจำ้จึงจะเช่ือ” ค  ำตอบของค ำถำมน้ีมี
มำแลว้ตั้งแต่ในสมยัท่ีพระเยซูทรงด ำรงพระชนมชี์พอยูใ่นโลก ขอใหดู้พระธรรมลูกำ 16:20-31 เก่ียวกบั
เร่ืองเศรษฐี ผูซ่ึ้งไร้ควำมเมตตำปรำนี ไม่เช่ือพระเจำ้ เม่ือตำยตอ้งตกนรกและไดรั้บควำมทุกขท์รมำน
มำก เม่ือเขำเงยหนำ้ข้ึนมองเห็นอบัรำฮมัอยูแ่ต่ไกล จึงออ้นวอนอบัรำฮมัขอใหท้่ำนส่งคนไปตกัเตือนพี่
นอ้งของเขำใหก้ลบัใจเสียใหม่ เพื่อวำ่จะไดไ้ม่ตอ้งตกนรกอนัน่ำสะพร่ึงกลวั เช่นเดียวกบัเขำอบัรำฮมัต
อบวำ่ ไม่มีควำมจ ำเป็นอนัใดท่ีจะตอ้งใชค้นไปตกัเตือน เพรำะบุคคลเหล่ำนั้นมีพระคริสตธรรมคมัภีร์
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คอยเตือนอยูแ่ลว้ เศรษฐีผูน้ั้นออ้นวอนต่อไปวำ่ถำ้หำกใหค้นท่ีตำยไปแลว้ ไปหำญำติพี่นอ้งของเขำ ก็จะ
ใหค้นเหล่ำนั้นไดเ้ห็นควำมมหศัจรรยข์องพระเจำ้ รู้สึกตวักลบัใจเช่ือพระเจำ้ ต่อค ำออ้นวอนน้ีอบัรำฮมั 
ตอบวำ่ถำ้เขำไม่เช่ือฟังโมเสสและศำสดำพยำกรณ์ แมค้นหน่ึงจะเป็นข้ึนมำจำกตำย เขำก็ยงัไม่เช่ือ จะ
เห็นไดว้ำ่ ค  ำตอบของอบัรำฮมัครอบคลุมไปถึงสภำพของมนุษยใ์นปัจจุบนัน้ีดว้ย เพรำะมีคนเป็น
จ ำนวนไม่นอ้ยท่ีสันนิษฐำนล่วงหนำ้ไวเ้สมอวำ่ ควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ ไม่อยูใ่นวสิัยท่ีจะเป็นไปได ้และ
เม่ือเขำรู้สึกวำ่ควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได ้ฝังใจเขำเช่นน้ีแลว้ ไม่วำ่เรำจะหำหลกัฐำนขอ้
พิสูจน์อยำ่งไรก็ไม่อำจท ำใหเ้ขำเช่ือคลอ้ยตำมไปได ้ เขำมกัจะพลิกแพลงใชก้ฏแห่งธรรมชำติอธิบำย
ตำมวธีิกำรของเขำไดเ้สมอ 

ไม่มีควำมจ ำเป็นอนัใดท่ีพระเจำ้จะตอ้งส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระองค ์ ใหม้นุษยใ์น
ปัจจุบนัไดรู้้เห็นเพรำะทุกวนัน้ีมนุษยก์็มีพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงบนัทึกเร่ืองรำวเก่ียวกบักำรท่ีพระเจำ้
ไดท้รงส ำแดงควำมมหศัจรรยไ์วใ้หเ้รำศึกษำคน้ควำ้อยูแ่ลว้ ดงัท่ีเบอร์นำร์ดแรมม ์ ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้ำ่ 
“หำกวำ่กำรส ำแดงควำมมหศัจรรย ์ อยูใ่นวสิัยท่ีมนุษยย์อมรับนบัถือ เขำก็ยอ่มจะเป็นพยำนถึงควำม
มหศัจรรยเ์หล่ำนั้น และหำกวำ่ควำมมหศัจรรยด์งักล่ำวเป็นส่ิงท่ีสำมำรถพิสูจน์ไดบ้นัทึกเก่ียวกบักำร
เป็นพยำนถึงกำรส ำแดงควำมมหศัจรรยก์็ยอ่มจะเป็นหลกัฐำนท่ีเช่ือถือได ้ เช่นเดียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีเรำ
พบเห็นมำดว้ยตนเอง” 

ศำลสถิตยติุธรรมทัว่โลก ยอ่มรับฟังพยำนหลกัฐำนท่ีเช่ือถือไดเ้ท่ำนั้น ไม่วำ่จะเป็นพยำนบุคคล 
หรือพยำนวตัถุก็ตำม “ถำ้หำกวำ่ยอห์นไม่รู้เห็นเหตุกำรณ์ท่ีลำซำรัสฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยดว้ยตวัของ
ท่ำนเอง และบนัทึกเร่ืองรำวไวอ้ยำ่งซ่ือสัตยต์ำมควำมเป็นจริง ในขณะท่ีท่ำนยงัอยูใ่นวยัท่ีแขง็แรง และ
ควำมจ ำยงัดีอยู ่ โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะใหเ้ป็นหลกัฐำนแก่คนรุ่นหลงัแลว้ ก็ยอ่มเป็นท่ีเช่ือถือได ้ ไม่ผดิ
อะไรกบัเรำไดเ้ห็นเหตุกำรณ์นั้นดว้ยตำของเรำเองเช่นกนั” นอกจำกขอ้กล่ำวอำ้งน้ี แรมมย์งัใหเ้หตุผล
ไวห้ลำยประกำรซ่ึงพอท่ีจะท ำใหเ้รำรู้ไดว้ำ่ กำรส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระเจำ้ มีหลกัฐำนอยำ่ง
เพียงพอแก่ควำมเช่ือถือซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

ประการแรก กำรส ำแดงควำมมหศัจรรยห์ลำยอยำ่งไดก้ระท ำต่อสำธำรณชนโดยเปิดเผย มิได้
กระท ำอยำ่งลบั ๆ ต่อหนำ้คนไม่ก่ีคน ซ่ึงเป็นผูท่ี้น ำเอำเร่ืองรำวเหล่ำน้ีไปประกำศแก่ชำวโลก ผูท่ี้รู้เห็น

                                                        
 
 
 
 แรมม ์อำ้งแลว้ หนำ้ 140 
 แห่งเดียวกนั หนำ้ 140,141 
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เป็นประจกัษพ์ยำนในกำรส ำแดงควำมมหศัจรรย ์ ยอ่มมีโอกำสท่ีจะพิสูจน์หรือจบัผิดไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี และ
ก็เป็นท่ีน่ำประทบัใจเหลือท่ีจะกล่ำว ท่ีแมศ้ตัรูทั้งหลำยของพระเยซูเอง ก็ไม่เคยปฏิเสธเร่ืองรำวเก่ียวกบั
ควำมมหศัจรรยท์ั้งหลำยท่ีพระองคท์รงส ำแดงเลย เป็นแต่บิดเบือนไปวำ่พระองคท์รงไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจ
ในกำรส ำแดงควำมมหศัจรรยจ์ำกพญำมำร และพยำยำมท่ีจะเก็บง ำเร่ืองรำวเหล่ำน้ีไวไ้ม่ยอมเผยแพร่
ใหแ้ก่ใครเท่ำนั้น ตวัอยำ่งเช่นเดียวกบักำรท่ีพระเยซูทรงช่วยใหล้ำซำรัสฟ้ืนจำกควำมตำยเป็นตน้บรรดำ
ผูท่ี้เป็นศตัรูของพระเยซูต่ำงเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่ ควรตรึงพระองคเ์สีย โดยกล่ำววำ่ “ถำ้เรำปล่อยเขำไว้
เช่นน้ีคนทั้งปวงจะเช่ือถือเขำ” (ยอห์น 11:48) 

ประการทีส่อง กำรส ำแดงควำมมหศัจรรยบ์ำงอยำ่งไดก้ระท ำต่อหนำ้ผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจำ้ เป็น
ท่ีน่ำสังเกตวำ่ กำรแสดงซ่ึงพวกท่ีอยูน่อกลู่นอกทำงกล่ำวอำ้งวำ่เป็นควำมมหศัจรรยน์ั้น มิไดก้ระท ำต่อ
หนำ้ผูท่ี้ไม่มีควำมเช่ือถือเลย ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบักำรส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระเยซู ท่ีกระท ำอยำ่ง
เปิดเผย 

ประการทีส่าม กำรส ำแดงควำมมหศัรจรรยข์องพระเยซูคริสต ์เกิดขั้นเป็นระยะ หลำยคร้ังหลำย
หนต่ำงเวลำและสถำนท่ีกนั (มิใช่ทรงส ำแดงต่อเน่ืองกนัหลำยอยำ่งรวดเดียวแลว้ก็หมดส้ินไป) และทรง
ใชฤ้ทธำนุภำพหลำยอยำ่งแตกต่ำงกนัไป สุดแทแ้ต่ควำมจ ำเป็นในแต่ละเหตุกำรณ์ พระองคท์รงมีฤทธำ
นุภำพเหนือธรรมชำติเช่น เม่ือคร้ังท่ีพระองคท์รงบนัดำลใหน้ ้ำกลำยเป็นน ้ำองุ่น ทรงมีอ ำนำจเหนือ
โรคภยัไขเ้จบ็ เม่ือคร้ังท่ีพระองคท์รงรักษำคนเป็นโรคเร้ือน และคนตำบอดใหม้องเห็น ทรงมีฤทธ์ิ
อ ำนำจเหนือภูติผปีีศำจ และเม่ือคร้ังท่ีพระองคท์รงขบัไล่ผสิีงออกจำกร่ำงของผูท่ี้มนัสิงอยู ่ ทรงมีปัญญำ 
ควำมรอบรู้เหนือมนุษยธ์รรมดำ เช่นในกำรท่ีพระองคท์รงรู้วำ่ นะธนัเอลอยูใ่ตต้น้มะเด่ือ โดยท่ีขณะนั้น 
พระองคท์รงอยูห่่ำงจำกนะธนัเอลคนละต ำบล สุดท่ีสำยตำฝ่ำยเน้ือหนงัอยำ่งมนุษยธ์รรมดำจะรู้เห็นได ้
ทรงส ำแดงฤทธำนุภำพแห่งกำรสร้ำงสรรพส่ิงของพระองค ์ ดว้ยกำรเล้ียงผูค้นถึงหำ้พนัคน ดว้ยขนมปัง
ไม่ก่ีกอ้นและปลำไม่ก่ีตวั และทรงส ำแดงฤทธ์ิอ ำนำจเหนือควำมตำยโดยกำรบนัดำลใหล้ำซำรัสและคน
อ่ืน ๆ ฟ้ืนข้ึนจำกควำมตำย 

ประการทีส่ี่ ผูท่ี้ไดรั้บกำรบ ำบดัรักษำและไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกพระเยซู ต่ำงเป็นพยำนถึง
ประสบกำรณ์อนัยิง่ใหญ่เหล่ำนั้นของตน ให้แก่คนอ่ืน ๆ ฟัง เช่น ลำซำรัสเป็นตน้ กรณีท่ีลำซำรัสน้ีไม่มี
ทำงท่ีจะวนิิจฉยัไดว้ำ่ เขำเป็นเพียงโรคจิตอยำ่งหน่ึง หรือเป็นเพรำะกำรวินิจฉนัอยำ่งผดิ ๆ จึงคิดวำ่เขำ
ตำย ซ่ึงแทจ้ริงแลว้เขำมิไดต้ำยเลย 

ประการทีห้่า เรำไม่สำมำรถมองขำ้มกำรส ำแดงควำมมหศัจรรยใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
เพรำะขอ้อำ้งอนัไร้สำระของผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้องคเ์ท่ียงแทไ้ด ้ แรมมก์ล่ำววำ่ “กำรท่ีบุคคลซ่ึงมิใช่คริสต
ชนเช่ือในเร่ืองอภินิหำร หรือควำมมหศัจรรย ์ ก็เพรำะค ำสอนในศำสนำท่ีเขำเช่ือถือนั้นไดย้อมรับใน
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เร่ืองควำมมหศัจรรยอ์ยูแ่ลว้ แต่ในคริสตศำสนำนั้น ควำมมหศัจรรยเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัยิง่อยำ่ง
หน่ึงท่ีจะบ่งช้ีถึงควำมแทจ้ริงของศำสนำควำมแตกต่ำงกนัในขอ้น้ีมควำมส ำคญัมำก หำกไตร่ตรองให้ดี
จะเห็นไดว้ำ่ กำรท่ีประเทศอิสรำเอลเกิดข้ึนได ้ และมีควำมจ ำเป็นอยูอ่ยำ่งปึกแผน่ในทุกวนัน้ี ก็เป็น
เพรำะกำรส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระเจำ้มำโดยล ำดบันัน่เอง และกำรท่ีพระเจำ้ประทำนพระบญัญติั
ใหแ้ก่ชนชำติอิสรำเอล ก็เป็นไปอยำ่งเหนือธรรมชำติทั้งนั้น อน่ึงบรรดำศำสดำพยำกรณ์ก็ไดพ้ิสูจน์ให้
เห็นจริงแลว้วำ่ พวกเขำเป็นผูพ้ดูแทนพระเจำ้ และเป็นผูป้ระกำศสัจธรรมของพระองค ์ โดยกำรส ำแดง
ควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ กำรท่ีพระเยซูคริสตเสด็จเขำ้มำในโลก ก็มิไดมุ้่งหมำยท่ีจะเทศนำสั่งสอนมวล
มนุษยเ์ท่ำนั้น หำกยงัทรงมุ่งหมำยท่ีจะส ำแดงควำมมหศัจรรยอี์กดว้ย และกำรด ำเนินงำนของบรรดำ
อคัรสำวกก็มีกำรส ำแดงควำมมหศัจรรยห์ลำยคร้ังควำมมหศัจรรยแ์ต่ละอยำ่งแต่ละเหตุกำรณ์เหล่ำน้ี น่ี
แหละท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงควำมจริงของครสติศำสนำทุกดำ้น” 

ซี.เอส.เลวสิ กล่ำวไวใ้นหนงัสือของท่ำนดงัน้ีวำ่ “ขำ้พเจำ้คิดวำ่แมจ้ะตดัเร่ืองควำมหศัจรรยใ์น
ศำสนำอ่ืน ๆ ออกทั้งหมด ก็คงไม่ท ำใหห้ลกัเกณฑข์องศำสนำนั้น ๆ ผดิแผกไปแต่อยำ่งใด แต่เรำจะตดั
เร่ืองควำมมหศัจรรยข์องคริสตศำสนำไม่ไดเ้ลย เพรำะวำ่เร่ืองรำวเก่ียวกบัควำมมหศัจรรยเ์ป็น
องคป์ระกอบท่ีส ำคญัของคริสตศำสนำ กล่ำวอีกนยัหน่ึง ก็คือ คริสตศำสนำเป็นศำสนำท่ีวำ่ดว้ยควำม
มหศัจรรย ์ หำกจะพิจำรณำเฉพำะแต่ในส่วนท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติ ตำมควำมรู้สึกของคนโดยทัว่ไป
เท่ำนั้น ก็เท่ำกบัเป็นกำรละทิ้งรำกฐำนของศำสนำน้ีนัน่เอง” 

ควำมมหศัจรรยต่์ำง ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือพระคริสตธรรมคมัภีร์ ลว้นแต่มิใช่ส ำแดงถึงควำม
ระเบียบหรือพระสง่ำรำศีของพระเจำ้ หรือควำมมีเหตุมีผลดงักำรส ำแดงควำมมหศัจรรยต์ำมท่ีบนัทึกไว้
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่ท่ีส ำคญัยิง่กวำ่นั้นคือ ไม่มีขอ้พิสูจน์อนัใดยนืยนัในควำมถูกตอ้งแทจ้ริง
เก่ียวกบัควำมมหศัจรรยเ์หล่ำนั้น ตรงกนัขำ้มกบักำรส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระเจำ้ ตำมท่ีปรำกฏใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์ บดัน้ีเรำไดอ้ธิบำยถึงควำมถูกตอ้งของพระคริสตธรรมคมัภีร์  ในดำ้น
ประวติัศำสตร์บำงประกำรแลว้ ขณะเดียวกนัก็ไดค้น้ควำ้เก่ียวกบัควำมมหศัจรรยข์องศำสนำอ่ืน  ซ่ึง
ปรำกฏวำ่ ไม่มีพยำนหลกัฐำนเป็นเคร่ืองพิสูจน์เลย ทั้งน้ีรวมตลอดถึงกำรกระท ำต่ำง ๆ ซ่ึงเรำเรียกกนัวำ่ 
“เป็นอภินิหำร” และกรรมวธีิต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรบ ำบดัโรคในยคุของเรำ ซ่ึงก็ไดผ้ลเช่นเดียวกนั กล่ำวคือ 
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ไม่มีหลกัฐำนหรือน ้ำหนกัพอท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงวำ่เป็นอภินิหำรจริง ๆ กำรท่ีจะน ำเอำเร่ืองรำว
เก่ียวกบัอภินิหำร หรืออำ้งวำ่ เป็นปำฏิหำริยข์องคนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ ไปเปรียบกบัควำมมหศัจรรยใ์น
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ยอ่มไม่เป็นกำรยติุธรรมเลย กำรท่ีเรำพบธนบตัรปลอมเป็นบำงฉบบัเรำจะกล่ำว
อำ้งวำ่ กระแสเงินตรำท่ีใชห้มุนเวยีนทั้งหมดวำ่เป็นเงินปลอมทั้งหมดไม่ไดฉ้นัใด เรำก็ยอ่มจะถือเอำ
ควำมไม่แทจ้ริงของเหตุกำรณ์อยำ่งท่ีเรำ “อำ้งวำ่เป็นควำมมหศัจรรย”์ เป็นบรรทดัฐำน ตดัสินวำ่ กำร
ส ำแดงควำมมหศัจรรยทุ์กอยำ่งเป็นควำมเท็จยอ่มไม่ไดฉ้นันั้น 

มีบำงอยำ่งท่ีมนุษยม์กัจะกล่ำวอำ้งขยำยควำมจนเกินควำมจริง จนท ำใหเ้ขำ้ใจผดิคิดวำ่เร่ืองนั้น
หรือส่ิงเหล่ำนั้นเป็นควำมมหศัจรรย ์ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพรำะกำรไดรั้บฟังค ำบอกเล่ำซ่ึงผดิเพี้ยนจำก
ควำมจริงสืบเน่ืองกนัไปเป็นทอด ๆ นัน่เอง จำกกำรท่ีมนุษยพ์ดูจำกนัเกินควำมจริง และมีควำมหลงผดิ
โดยง่ำยน้ีเอง จึงก่อใหเ้กิดควำมสงสัยวำ่ แมแ้ต่ผูท่ี้เห็นเหตุกำรณ์ดว้ยตนเอง ก็อำจบอกเล่ำผดิจำกควำม
จริงได ้ จนในท่ีสุดก็จะยิง่หลงผดิไปถึงขนำดท่ีสงสัยวำ่ พระธรรมกิตติคุณทั้งส่ีเป็นเพียงบนัทึกอนั
ผดิพลำดของอคัรสำวกเท่ำนั้นเอง หำไดต้รงกบัเหตุกำรณ์จริง ๆ ไม่ 

ต่อปัญหำน้ี เรำอำจตอบไดว้ำ่ แมว้ำ่มนุษยม์กัจะพดูจะเกินควำมจริงไปบำ้งก็ตำม แต่แมใ้น
กระบวนพิจำรณำควำมของศำล ก็ยงัตอ้งรับฟังกำรเบิกควำมโดยวำจำของพยำนอยู ่ ถอ้ยแถลงของ
ประจกัษพ์ยำนผูรู้้เห็นเหตุกำรณ์ดว้ยตนเอง ยงัเป็นท่ียอมรับนบัถือ และเป็นประโยชน์อยูม่ำก และ
ถึงแมว้ำ่อำจมีกำรผดิพลำดในรำยละเอียดปลีกยอ่ยบำ้ง เช่นเวลำท่ีเกิดอุบติัเหตุ ควำมเร็วของรถยนตใ์น
ขณะนั้น ฯลฯ แต่ขอ้ผดิพลำดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เหล่ำนั้น ก็หำใช่วำ่จะเป็นเหตุใหถู้กพิจำรณำกลบัขอ้เทจ็ริง
วำ่ อุบติัเหตุมิไดเ้กิดข้ึนแต่ประกำรใดไม่ ส ำหรับปัญหำน้ี เบอร์นำร์ด แรมม ์ไดใ้หข้อ้สังเกตไดว้ำ่สภำพ
ของรถถูกชนพงัยบัเยนิ และผูบ้ำดเจบ็ ยอ่มเป็นพยำนหลกัฐำนท่ีไม่มีใครจะปฏิเสธได้ เรำจะตอ้ง
ระมดัระวงัในขอ้โตแ้ยง้ท่ีวำ่ “ไม่อาจไว้ใจในค าพยานของมนุษย์” ใหม้ำก หำกเรำพิจำรณำขอ้โตแ้ยง้
เหล่ำน้ีใหดี้ ก็จะช่วยใหเ้รำเขำ้ใจแจ่มแจง้ข้ึน เพรำะกำรท่ีเขำโตแ้ยง้วำ่ ไม่อำจไวใ้จในค ำพยำนของ
มนุษยไ์ดน้ั้น ก็เท่ำกบั เป็นกำรยอมรับวำ่แมต้วัเขำเอง ค ำพดูของเขำเอง ก็ไวใ้จไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ บุคคลซ่ึง
สร้ำงหลกัเกณฑข้ึ์นมำเพื่อพิสูจน์ใหไ้ดว้ำ่ ค  ำพยำนของมนุษยไ์ม่เป็นท่ีน่ำเช่ือถือ ก็จะตอ้งยอมรับวำ่
หลกัเกณฑข์องพวกเขำ ก็ไม่อำจเช่ือถือไดเ้ช่นกนั 
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ควำมคิดเห็นท่ีผดิอีกทศันะหน่ึง ซ่ึงบำงคร้ังก็ดูเหมือนวำ่ สมเหตุสมผลดี ทศันะน้ีกล่ำววำ่ เร่ือง
รำำวเก่ียวกบักำรส ำแดงควำมมหศัจรรยใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์ น่ำจะละทิ้งไปไดแ้ลว้ เพรำะเป็นเร่ือง
ท่ีเขียนไวโ้ดยบรรดำอคัรสำวก ซ่ึงมีควำมเช่ือมัน่ในเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ดงันั้นจึงมิใช่เร่ืองท่ี “มีสำระ” ควรแก่
กำรเช่ือถือแต่อยำ่งใด แต่เรำยอ่มทรำบอยูว่ำ่ อคัรสำวกทั้งหลำยลว้นเป็นผูท่ี้ไดเ้ห็นกำรแสดงควำม
มหศัจรรยอ์ยำ่งใกลชิ้ด และเป็นผูท่ี้ตำมเสด็จพระเยซูคริสตอ์ยูต่ลอดเวลำ ปัญหำจึงมิไดอ้ยูท่ี่วำ่เขำเป็น
อคัรสำวกหรือไม่ หำกแต่อยูท่ี่วำ่ พวกเขำเล่ำควำมจริงควำมตำมประสบมำหรือไม่ต่ำงหำก เรำไดท้รำบ
มำแลว้วำ่ ค  ำพยำนจำกประจกัษพ์ยำน (พยำนผูรู้้เห็นมำดว้ยตนเอง) ยอ่มเป็นถอ้ยค ำท่ีเช่ือถือไดม้ำกท่ีสุด
และอคัรสำวกเหล่ำน้ีมีส่วนมำก ก็ไดเ้ผชิญกบักำรทดลองท่ีเส่ียงต่อควำมตำย และกำรทดสอบเก่ียวกบั
ควำมสัตยจ์ริงมำแลว้ทุกคน 

แมก้ระบวนพิจำรณำควำมในศำลสถิตยติุธรรมในปัจจุบนั เรำก็ไม่มีทำงท่ีจะรับประกนัถึงควำม
ถูกตอ้งในขอ้เทจ็จริงแห่งรูปคดีไดเ้ลย หำกเอำเฉพำะพยำนบอกเล่ำมำเบิกควำม (พยำนบอกเล่ำ คือ
พยำนท่ีไดรั้บฟังเร่ืองรำวจำกผูอ่ื้น โดยท่ีตนมิไดรู้้เห็นเหตุกำรณ์ดว้ยตนเองเลย) หรือแมแ้ต่ประจกัษ์
พยำนหรือผูเ้สียหำยเองบำงคร้ังก็ยงัถูกบงัคบัใหบิ้ดเบือนถอ้ยค ำไปจำกควำมจริง ฉะนั้นประเด็นส ำคญั
ท่ีสุดก็คือพยำนในแต่ละคดีจะตอ้งพดูแต่ควำมจริง ไม่ใช่ประมำณเอำควำมใกลเ้คียงหรือเพียงแต่มีควำม
เก่ียวขอ้งกบัคดีเท่ำนั้น 

เรำไดท้รำบมำแลว้ถึงปัญหำท่ีวำ่ ควำมมหศัจรรยท์ั้งหลำย เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดห้รือไม่นั้น มิใช่
ปัญหำทำงวทิยำศำสตร์ หำกแต่เป็นปัญหำทำงปรัชญำ กฏเกณฑท์ำงวทิยำศำสตร์กล่ำวแต่เพียงวำ่ ควำม
มหศัจรรยจ์ะไม่เกิดขั้นในภำวะปกติของธรรมชำติ เน่ืองจำกกฏธรรมชำติมิใช่บ่อเกิดแห่งพลงัท่ีจะท ำให้
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึน จึงไม่มีอ ำนำจท่ีจะหำ้มมิใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดเกิดขั้นเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีกฏเกณฑท์ำง
วทิยำศำสตร์ ซ่ึงเป็นเพียงขอ้สรุปกฏเกณฑข์องธรรมชำติ มิใช่มำตรกำรใด ๆ ท่ีจะหำ้มมิใหค้วำม
มหศัจรรยเ์กิดข้ึนได ้ กฏเกณฑเ์หล่ำน้ีเป็นเพียงสรุปหรือค ำอธิบำยเหตุกำรร์ท่ีเกิดข้ึนเท่ำนั้น กำรท่ีคริสต
ชนยอมรับแนวควำมคิดของกฏธรรมชำติก็เพรำะ “กฏแห่งธรรมชำติเป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นอยำ่งยิง่ยวดในกำร
สนบัสนุนหลกัค ำสอนวำ่ดว้ยกำรส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระเจำ้ทั้งน้ีเพรำะกฏแห่งธรรมชำติเป็น
กฏท่ีวำ่ดว้ยเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันั้นเม่ือมีเหตุกำรณ์ท่ีผิดไปจำกกฏน้ี จึงรู้ไดว้ำ่เป็น
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ควำมมหศัจรรย ์ ถำ้เหตุกำรณ์ทุกอยำ่งเกิดข้ึนเอง โดยไม่เป็นไปตำมธรรมชำติ ก็ไม่อำจรู้ไดว้ำ่อะไรเป็น
ควำมมหศัจรรยห์รือไม่” 

แทจ้ริงแลว้ผูท่ี้กล่ำวอำ้งวำ่ ควำมมหศัจรรยเ์ป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดน้ั้น ลว้นแต่เป็นพวกท่ีรับสม
อำ้งวำ่เป็นผูท่ี้ยดึมัน่ตำมหลกัวทิยำศำสตร์เท่ำนั้น แต่นกัวทิยำศำสตร์จริง ๆ นั้นมิไดพ้ดูเช่นนั้นเลย 
เพรำะนกัวทิยำศำสตร์เองก็เพียงแต่ตั้งประเด็นสงสัยเท่ำนั้นวำ่ “เร่ืองรำวเก่ียวกบักำรส ำแดงควำม
มหศัจรรยใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นเป็นเร่ืองจริงหรือไม่?” เท่ำนั้นเอง (กล่ำวคือ นกัวทิยำศำสตร์ 
มิไดป้ฏิเสธหลกัทัว่ไปวำ่ควำมมหศัจรรยห์รือฤทธ์ปำฏิหำริยต่์ำง ๆ ไม่มีจริง เขำยอมรับวำ่อำจจะเกิดข้ึน
หรือไม่ก็ได ้ แต่เพียงมีควำมสงสัยเฉพำะประเด็นท่ีวำ่ พระเจำ้ทรงส ำแดงควำมมหศัจรรยเ์ช่นนั้นจริง
หรือไม่เท่ำนั้นเอง) 

และยิง่ไปกวำ่นั้นอีกก็คือ กำรส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระเจำ้ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสต
ธรรมคมัภีร์เป็นลกัษณะหน่ึงของกำรท่ีพระเจำ้ทรงติดต่อกบัมนุษยมิ์ใช่เป็นเพียงนิมิตหมำยปลีกยอ่ย
เท่ำนั้น เรำไดท้รำบแลว้วำ่ ปัญหำทั้งมวลสรุปแลว้ข้ึนอยูก่บัประเด็นท่ีวำ่พระเจำ้มีจริงหรือไม่เท่ำนั้น ถำ้
พระเจำ้มีจริง ปัญหำทั้งหลำย รวมทั้งเร่ืองรำวเก่ียวกบัควำมมหศัจรรยก์็เป็นอนัส้ินสุด กำรท่ีควำม
มหศัจรรยไ์ม่เป็นไปตำมกฏธรรมชำติ ข้ึนอยูก่บัพระเจำ้ผูท้รงฤทธำนุภำพ ผูท้รงตั้งกฏธรรมชำติ 
พระองคท์รงสำมำรถกระท ำในส่ิงท่ีเหนือกฏธรรมชำติได ้ เพื่อใหภ้ำรกิจของพระองคส์ ำเร็จลุล่วงตำม
พระประสงคข์องพระองค ์
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บทที ่9 วิทยาศาสตร์ขดัแย้งกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือไม่? 

มีปัญหำหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดควำมยุง่ยำกล ำบำกใจในกำรใหค้  ำตอบ ปัญหำนั้น ก็คือ “วทิยำศำสตร์
ขดัแยงักบัพระคริสตธรรมคมัภีร์หรือไม่” ขอ้ขดัแยง้ส่วนใหญ่ มำจำกกำรอำ้งอิงพระคริสตธรรมคมัภีร์
อยำ่งผดิ ๆ และมำจำก “ผูท่ี้อำ้งตวัวำ่มีควำมเช่ือตำมหลกัวทิยำศำสตร์” ซ่ึงตีควำมหมำยของเหตุกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึน กำรตีควำมหมำยน้ียอ่มแตกต่ำงจำก เหตุกำรณ์หรือขอ้เทจ็จริงนั้น ๆ 

หำกจะถำมวำ่ “นกัวทิยำศำสตร์กบัคริสตชน เคยขดัแยง้กนัหรือไม่?” ก็ตอ้งตอบวำ่ “เคยมี” เรำ
จะทรำบเร่ืองน้ีดีหำกจะยอ้นกลบัไปดูประวติัศำสตร์ จะเห็นไดว้ำ่ สมยัท่ีคริสตจกัรข่มเหงรังแกกำลิเลโอ 
และกำรพิจำรณำโทษในปี 1925 หรือกรณีระหวำ่ง บิชอบวเิบอร์ฟอร์ช กบั ที.เอช.ฮดัเลย เม่ือร้อยปี
มำแลว้ 

ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้วำ่ ขอ้ขดัแยง้บำงส่วนเกิดจำกกำรอำ้งอิงพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งผดิ ๆ 
ท ำใหดู้เหมือนวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวเ้ช่นนั้น แต่แทจ้ริงแลว้เกิดจำกควำมบกพร่องของเขำเอง 
ตวัอยำ่งหน่ึงซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเส่ือมเสียแก่พระคริสตธรรมคมัภีร์มำก ก็คือ ควำมผิดพลำดของบิชอบ 
เจมส์ อชัเชอร์ ในกำรค ำนวณใหรู้้วำ่ พระเจำ้ทรงสร้ำงโลกมำนำนเท่ำใดแลว้ บิชอบเจมส์ อชัเชอร์ ผูมี้
ชีวติอยูร่ะหวำ่งปี 1581-1656 อยูใ่นสมยัเดียวกบัเชคสเปียร์ เขำค ำนวณเวลำโดยกำรล ำดบัเหตุกำรณ์ต่ำง 
ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ แลว้สรุปวำ่พระเจำ้ทรงสร้ำงโลกก่อนพระเยซูเสด็จมำบงัเกิด 4004 ปี 

ควำมผดิพลำดของ บิชอบ เจมส์ อชัเชอร์ ท ำใหผู้ท่ี้มิไดเ้ป็นคริสตชนหลำยคนรวมทั้งท่ำนลอร์ค 
เบอร์ แทรนด์ รัสเซลล ์นกัปรัชญำผูมี้ช่ือเสียงของโลก พำกนัเขำ้ใจวำ่คริสตชนทั้งหลำย ต่ำงก็เช่ือวำ่พระ
เจำ้ทรงสร้ำงโลกก่อนพระเยซูเสด็จมำบงัเกิด 4004 ปี ตำมท่ี อชัเชอร์ กล่ำวไว ้ คร้ังหน่ึงขำ้พเจำ้ไดไ้ป
เยีย่มเยยีนนกัศึกษำซ่ึงมิไดเ้ป็นคริสตชนผูห้น่ึง ท่ีมหำวทิยำลยัแห่งรัฐมิเวสเทอร์น นกัศึกษำผูน้ั้นไดห้ยบิ
ยกปัญหำเก่ียวกบัวชิำ “อำรยธรรมตะวนัตก” ซ่ึงเขำจะตอ้งตอบในกำรสอบไล่มำถำมขำ้พเจำ้วำ่ “ตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น พระเจำ้ทรงสร้ำงโลกข้ึนเม่ือ ก่อน ค.ศ. 4004 ปีใช่หรือไม่” 
ขำ้พเจำ้ตอบวำ่ “ผมเขำ้ใจวำ่ อำจำรยข์องคุณคงตอ้งกำรใหต้อบวำ่ใช่”  “นบัวำ่เป็นค ำตอบท่ีน่ำสนใจ
ทีเดียว” นกัศึกษำผูน้ั้นรับค ำ “จริงสิน่ำสนใจมำก” ขำ้พเจำ้พดูต่อ พร้อมกนันั้นขำ้พเจำ้ก็หยบิเอำพระ
คมัภีร์เล่มหน่ึง (ซ่ึงจดัพิมพโ์ดยออ๊กฟอร์ด) ยืน่ใหเ้ขำพร้อมกบักล่ำววำ่ “แต่น่ีแน่ะ พอ่หนุ่ม คุณช่วยหำ
ใหผ้มหน่อยไดไ้หมวำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวเ้ช่นนั้นตรงไหน” นกัศึกษำผูน้ั้นงุนงงมำกท่ีไม่
อำจหำค ำตอบไดจ้ำกหนำ้แรกของพระธรรมปฐมกำล ขณะนั้นมีนกัศึกษำซ่ึงเป็นคริสตชนผูห้น่ึงอยูท่ี่
นัน่ดว้ย เขำแนะข้ึนวำ่ “อยูท่ี่หนำ้ 3 แน่ะ” นกัศึกษำทั้งสองต่ำงรู้สึกประหลำดใจไปตำม ๆ กนัท่ีไดพ้บ
ก ำหนดวนัเวลำตำมกำรค ำนวณของบิชอบ อชัเชอร์ ปรำกฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ซ่ึงพิมพใ์น
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ประเทศองักฤษเป็นจ ำนวนมำก ทั้ง ๆ ท่ีขอ้ควำมเหล่ำนั้นมิใช่ขอ้ควำมของพระคริสตธรรมคมัภีร์
โดยตรงแต่ประกำรใด 

ขอ้ขดัแยง้อีกประหน่ึง มำจำกกำรท่ีนกัวิทยำศำสตร์บำงคนพดูเกินควำมจริง แทจ้ริงแลว้ขอ้มูล
เหล่ำนั้น เป็นกำรตีควำมหมำยทำงปรัชญำ ซ่ึงหำไดมี้น ้ำหนกัเท่ำเทียมกบัเหตุกำรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนจริง ๆ แต่
ประกำรใดไม่ เป็นท่ีน่ำเสียดำยท่ีผูฟั้งเป็นส่วนมำกไม่รู้ถึงควำมแตกต่ำงขอ้น้ีเลย 

ไม่วำ่นกัวทิยำศำสตร์จะพดูอะไร ผูฟั้งก็มกัจะเช่ือเสียหมด ทั้ง ๆ ท่ีบำงคร้ังเขำอำจพูดในส่ิงท่ี
เกินควำมรู้ควำมสำมำรถของเขำ ตวัอยำ่งเช่น แอนโทน่ีสแตนเดนไดอ้ำ้งค ำอธิบำยของ อำร์.เอส.ลลัล ์
ศำสตรำจำรยส์ำขำสัตววทิยำ แห่งมหำวทิยำลยัเยลวำ่ “นบัตั้งแต่สมยัชำร์ลส์ ดำวิน เป็นตน้มำ มนุษยไ์ด้
ยอมรับในทฤษฎีววิฒันำกำรมำกข้ึนเป็นล ำดบั ส ำหรับผูท่ี้มีควำมคิดมีเหตุผลแลว้ หลกัแห่งเหตุผล
เท่ำนั้นท่ีจะอธิบำยใหเ้ขำเขำ้ใจถึงตน้ก ำเนิดของสรรพส่ิงได ้ แมเ้รำจะไม่เขำ้ใจวำ่ มนัเป็นไปไดอ้ยำ่งไร 
แต่เรำก็มัน่ใจไดว้ำ่มนัววิฒันำกำรมำเป็นล ำดบั ตำมกฏเกณฑอ์นัยิง่ใหญ่ของธรรมชำติ ซ่ึงกฏเหล่ำน้ี
บำงอยำ่งเรำก็ยงัไม่รู้ และอำจจะไม่มีทำงรู้ไดเ้ลยก็ได”้ 

เรำอำจถำมวำ่ หำกวำ่ยงัมีกฏธรรมชำติบำงอยำ่งซ่ึงเรำยงัไม่รู้แลว้ ก็มีขอ้น่ำคิดวำ่เรำรู้ไดอ้ยำ่งไร
วำ่ กฏเหล่ำนั้นมีอยูจ่ริง? ยิง่ไปกวำ่นั้นก็คือ หำกวำ่ไม่มีทำงท่ีเรำจะถือกฏเหล่ำนั้นแลว้ เรำจะรู้ไดอ้ยำ่งไร
วำ่ เป็นกฏท่ีมีเหตุมีผล 

ถำ้หำกเรำจ ำกดัวงพิจำรณำกนัแต่ส่ิงท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวจ้ริง ๆ และขอ้เทจ็จริงท่ี
เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องวิทยำศำสตร์แลว้ ขอบเขตกำรโตแ้ยง้ก็จะแคบลงอยำ่งมำก คริสตชนทั้งหลำย
จ ำจะตอ้งตระหนกัวำ่ แมใ้นระหวำ่งเรำซ่ึงเป็นคริสตชนดว้ยกนัเอง ก็ยงัอำจมีควำมคิดเห็นในค ำสอน
ของพระคริสตธรรมคมัภีร์แตกต่ำงกนั เป็นตน้วำ่ ควำมหมำยของค ำวำ่ “วนั” ในพระธรรมปฐมกำล บท
ท่ี 1 ต่ำงคนก็ตีควำมหมำยไปตำมควำมเขำ้ใจของตน ฉะนั้นเรำจะตอ้งไม่ด่วนประณำมหรือต ำหนิติ
เตียน แนวควำมคิดเห็นของผูท่ี้ไม่ตรงกบัของเรำวำ่ เป็นพวกนอกลู่นอกทำงตรำบใดท่ีเขำยงัเช่ือวำ่ ค  ำ
สอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นค ำสอนท่ีถูกตอ้ง เขำก็ยอ่มอยูใ่นขอบข่ำยของพระคริสตธรรมคมัภีร์
อยูต่รำบนั้น เวน้แต่วำ่ค ำสอนนั้นชดัแจง้แลว้แต่ก็ยงัไม่ยอมเช่ือ หรือยงัขืนตีควำมผิดแผกไปจำกนั้นจึง
จะถือวำ่ เป็นพวกนอกลู่นอกรอย เช่น กำรไม่ยอมรับวำ่ อำดำมเป็นมนุษยค์นแรกในโลก เป็นตน้ 
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ขอ้ขดัแยง้กนัอีกประกำรหน่ึง ก็คือประเด็นท่ีวำ่ส่ิงท่ีไม่อำจพิสูจน์ไดด้ว้ยหลกัเกณฑข์อง
วทิยำศำสตร์ จะถือวำ่เป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง และชอบดว้ยเหตุผลหรือไม่? บำงคนสรุปวำ่ส่ิงใดอำจพิสูจน์ได้
ดว้ยวธีิกำรวทิยำศำสตร์แลว้ ยอ่มไม่อำจรับไดว้ำ่เป็นควำมจริง โดยนยัน้ีจะเห็นไดว้ำ่ ส่ิงท่ีเป็นจริงตำม
ทศันะของวทิยำศำสตร์นั้น ตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีตวัตน คือเป็นรูปธรรม ส่วนส่ิงท่ีเป็นเพียงนำมธรรม คือไม่มี
ตวัตนเช่นควำมเช่ือในหลกัศำสนำนั้น ไม่อยูใ่นขอบข่ำยท่ีจะปักใจเช่ือไดแ้น่ชดันกั 

อยำ่งไรก็ตำม ยงัมีเหตุกำรณ์อีกมำกมำยหลำยประกำรนกั ซ่ึงเป็นของท่ีมีอยูจ่ริง เป็นท่ีเช่ือถือได ้
โดยท่ีกรรมวธีิทำงวทิยำศำสตร์ ไม่อำจพิสูจน์ได ้ เช่น ควำมรัก เป็นตน้ ควำมสัมพนัธ์ ควำมดูดด่ืม
ซำบซ้ึงอนัเน่ืองจำกควำมรัก หำใช่เกิดข้ึนเพรำะผลกำรทดลองวทิยำศำสตร์ไม่ เพรำะมิใช่ส่ิงท่ีอำจจะ ชัง่ 
ตวง หรือวดัได ้ เรำไดท้รำบแลว้วำ่วทิยำศำสตร์มีขอบเขตอยูเ่ฉพำะวงจ ำกดั ส่ิงท่ีสำมำรถ วดั ชัง่ หรือ
ตวงไดเ้ท่ำนั้น แต่ภำวะควำมเป็นจริงของพระเจำ้ แตกต่ำงไปจำกควำมเป็นจริงของโลก เป็นภำวะท่ี
วทิยำศำสตร์ไม่อำจหย ัง่รู้ไดพ้ระองคท์รงมีสภำพเป็นบุคคล และทรงส ำแดงพระองคโ์ดยควำมรัก และ
มนุษยก์็สำมำรถรู้ถึงพระองค ์โดยกำรตอบสนองควำมรักของพระองค ์

ควำมเช่ือมิไดข้ดัต่อควำมเขำ้ใจในภำวะท่ีเป็นจริงแทจ้ริงแลว้วทิยำศำสตร์ก็มีรำกฐำนจำกกำร
ตั้งขอ้สมมุติฐำนไม่นอ้ยเช่นเดียวกนั และขอ้สันนิษฐำนเหล่ำน้ีก็จ  ำตอ้งข้ึนอยูก่บัหลกัควำมเช่ือ กล่ำวคือ
เช่ือวำ่ควรจะเป็นอยำ่งนั้นอยำ่งน้ี แลว้จึงทดลองคน้ควำ้ไปตำมขอ้สมมุติฐำนนั้น ๆ เป็นตน้วำ่ กำรตั้งขอ้
สมมุติฐำนวำ่ ทุกส่ิงทุกอยำ่งในจกัรวำล เป็นไปอยำ่งมีระเบียบเรียบร้อย ต่อมำจงคน้ควำ้ใหเ้ห็นจริง แลว้
จึงสำมำรถตั้งทฤษฎี ท ำนำยถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตได ้

เป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่ วชิำกำรทำงดำ้นวทิยำศำสตร์เป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยในทุกวนัน้ี เรำเร่ิมตน้
ศึกษำกนัอยำ่งจริงจงัในศตวรรษท่ี 16 โดยนกัวทิยำศำสตร์คริสตชนเป็นผูริ้เร่ิม เป็นกำรท ำลำยควำมเช่ือ
ของชำวกรีกโบรำณ ซ่ึงเช่ือวำ่มีเทพเจำ้หลำยองค ์ และควำมเป็นไปของส่ิงต่ำง ๆ ในจกัรวำลไม่มี
ระเบียบหรือกฏเกณฑท่ี์แน่นอน ไม่อำจน ำขอ้มูลมำศึกษำไดอ้ยำ่งเป็นระบบ นกัวทิยำศำสตร์เหล่ำนั้น
อธิบำยวำ่ จกัรวำลจะตอ้งเป็นไปอยำ่งมีระเบียบแบบแผน และควรค่ำแก่กำรศึกษำคน้ควำ้เพรำะเป็น
ผลงำนของผูส้ร้ำงท่ีมีสติปัญญำอนัล ้ำเลิศ และจำกกำรคน้ควำ้ในทำงวทิยำศำสตร์ ก็ไดพ้บวำ่ควำมนึก
คิดของเขำ เป็นไปตำมพระด ำริของพระเจำ้ 

ขอ้สมมุติฐำนท่ีไม่อำจพิสูจน์ไดอี้กอยำ่งหน่ึง ซ่ึงตอ้งพึ่งพำควำมเช่ือก็คือ ควำมไวใ้จ วำงใจใน
ประสำทสัมผสัของเรำ เรำทุกคนจ ำตอ้งไวว้ำงในประสำทสัมผสัของเรำวำ่ สำมำรถท่ีจะรับรู้ต่อภำพขอ
ของจกัรวำล และสำมำรถเขำ้ใจในระเบียบแบบแผน ตำมสภำพควำมเป็นจริง ซ่ึงเรำสังเกตเห็นนั้นได ้

ดงันั้นคริสตชนจึงเช่ือวำ่วทิยำศำสตร์ เป็นวถีิทำงหน่ึง ท่ีจะท ำใหค้น้พบควำมจริงเก่ียวกบัส่ิง
ต่ำง ๆ แต่ก็มีสภำวะแห่งควำมจริงหลำยอยำ่งท่ีเป็นเพียงนำมธรรม ไม่มีรูปร่ำงใหเ้ห็นไดด้ว้ยตำ ไม่อำจ
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พิสูจน์ไดด้ว้ยวธีิกำรของวทิยำศำสตร์ เก่ียวกบัปรำกฏกำรณ์เช่นน้ี คริสตชนยอ่มมีสิทธิท่ีจะแสดงควำม
เช่ือ และตั้งขอ้สมมุติฐำนตำมท่ีนกัวทิยำศำสตร์กระท ำไดเ้ช่นเดียวกนั ในกรณีเช่นนั้นไม่ถือวำ่เป็นขดั
กบัเหตุผลแต่ประกำรใด มีนกัวทิยำศำสตร์หลำยคนท่ีเป็นคริสตชน แต่เขำเหล่ำนั้นมิไดถื้อวำ่ตน เป็นผู้มี
มีสติปัญญาล า้เลิศหรือหลงในความรู้ของตน พวกเขำคิดแต่เพียงวำ่เขำเจริญรอยตำมพระบำทของพระ
เจำ้ผูส้ร้ำงวทิยำศำสตร์สมยัใหม ่

ส่ิงท่ีควรเอำใจใส่อีกประกำรหน่ึง ก็คือ วทิยำศำสตร์ไม่อำจก ำหนดคุณค่ำของส่ิงท่ีอำจวดัหรือ
ชัง่ตวงได ้ นกัวทิยำศำตร์ชั้นน ำหลำยคนก ำลงัตระหนกัอยำ่งแน่ชดัวำ่ไม่มีส่ิงใดในขอบข่ำยของ
วทิยำศำสตร์ ท่ีจะแนะใหเ้ขำรู้วำ่เขำควรน ำส่ิงท่ีเขำคน้พบนั้นไปใชป้ระโยชน์ในทำงใดไม่มีส่ิงใดช้ีทำง
วำ่ ควรน ำพลงังำนปรมำนูไปใชใ้นกำรสงครำม หรือใชเ้พื่อสันติ เป็นตน้วำ่ฆ่ำเช้ือโรคมะเร็ง 

ขอ้สังเกตประกำรต่อไป ก็คือ วทิยำศำสตร์บอกให้เรำรู้วำ่ส่ิงต่ำง ๆ เป็นอยำ่งไร แต่ก็ไม่
สำมำรถบอกไดว้ำ่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น วทิยำศำสตร์ไม่สำมำรถใหค้  ำตอบแก่เรำไดเ้ลยวำ่ ควำมเป็นไป
ของจกัรวำลมีจุดมุ่งหมำยอยำ่งไร เหมือนดงัท่ีนกัเขียนผูห้น่ึงเคยกล่ำวไวว้ำ่ “วิทยาศาสตร์สอนให้เรารู้
แต่เพียงว่า อะไรเป็นอย่างไร” แต่ไม่สำมำรถสอนไดว้ำ่ “เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน” 

ควำมรอบรู้หลำย ๆ อยำ่งของเรำ ข้ึนอยูก่บักำรเปิดเผยของพระเจำ้ ถำ้พระเจำ้ไม่ทรงเปิดเผยให้
เรำแลว้เรำจะไม่มีโอกำสรู้ถึงส่ิงเหล่ำนั้นเลย พระคริสตธรรมคมัภีร์มิไดมุ้่งท่ีจะบอกเรำวำ่ เหตุกำรณ์ต่ำง 
ๆ เป็นไปอย่างไร หำกแต่ไดร้ะบุไวโ้ดยชดัแจง้วำ่ เหตุใด จึงเป็นอยำ่งนั้น 

เท่ำท่ีกล่ำวมำน้ี มิไดห้มำยควำมวำ่ กำรท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์อำ้งอิงเน้ือหำเก่ียวกบั
วทิยำศำสตร์ และปรัชญำนั้น มิไดห้มำยควำมวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์อำ้งอิงอยำ่งผิดพลำด หำกแต่มุ่ง
หมำยท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงควำมเอำใจใส่ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

คุณธรรมอนัมีค่ำยิง่ส ำหรับนกัวทิยำศำสตร์ ท่ีมิไดเ้ป็นคริสตชน ตลอดจนคริสตชนทั้งหลำยไม่
วำ่เขำจะเป็นนกัวทิยำศำสตร์หรือไม่ก็ตำม ก็คือกำรถ่อมตวั เพรำะกำรถกเถียงโตแ้ยง้ผูอ่ื้นอยำ่งดูหม่ิน
เหยยีดหยำมนั้น เป็นขอ้บกพร่องท่ีก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอยำ่งใหญ่หลวง จริงอยูแ่มว้ำ่อำจมีบุคคลบำง
คนเห็นดีเห็นงำมไปกบักำรกระท ำเช่นนั้น แต่ผลเสียก็คือ ท ำใหผู้ท่ี้ใฝ่ใจในกำรหำเหตุผลเกิดควำมไม่
แน่นอน และท ำใหผู้ท่ี้ยงัไม่เช่ือถือพระเจำ้ แต่ใคร่ท่ีจะสอบสวนหำควำมจริงเก่ียวกบัพระเจำ้ใหแ้จ่มกระ
จ่ำง โดยท่ีไม่กลำ้แสดงตนให้ผูใ้ดรู้ตอ้งเส่ือมศรัทธำและละควำมเพียรพยำยำมไป 
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บำงคนเขำ้ใจผดิคิดวำ่ จ  ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีพระเจำ้จะตอ้งอธิบำยปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกบัชีวติและ
ควำมเป็นอยูใ่หเ้รำรู้ในทุก ๆ ประเด็น และทุกโอกำส ท่ีเรำไม่อำจหำค ำตอบไดจ้ำกท่ีอ่ืนใด 
นกัวทิยำศำสตร์ท่ีมิไดเ้ช่ือถือพระเจำ้ ไดถื้อเอำควำมคิดน้ีมำเป็นช่องทำงแสดงควำมคิดเห็นของตนใน
ท ำนองท่ีวำ่ ปัญหำน้ีไม่ใช่เร่ืองส ำคญัหรือสุดวสิัยอะไรนกั เพียงแต่ “ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งกำร คือ กำลเวลำ 
จงใหเ้วลำเพียงพอแก่เรำแลว้ เรำก็จะสำมำรถอธิบำยถึงกลไกกำรท ำงำน และกำรด ำรงอยูข่องทุกส่ิงทุก
อยำ่งในจกัรวำล” 

ผูท่ี้ยอมรับควำมคิดเห็นน้ีต่ำงลืมคิดไปวำ่ พระเจำ้มิใช่เพียงแต่เป็นพระผูส้ร้ำง แต่ยงัทรงเป็นผู ้
ควบคุมดูแลรักษำทุกส่ิงทุกอยำ่งในจกัรวำล ดงัท่ีพระธรรมโคโลสี 1: 17 กล่ำวไวว้ำ่ “พระองคท์รงเป็นผู ้
อยูก่่อนสรรพส่ิงทั้งปวงในจกัรวำลสรรพส่ิงจึงด ำรงคงอยูไ่ดโ้ดยพระองค”์ หำกวำ่มิใช่เพรำะฤทธ์ิ
อ ำนำจของพระเจำ้แลว้ทุกอยำ่งในจกัรวำล ก็จะไม่สำมำรถด ำรงอยูไ่ด ้ ต่อใหม้นุษยมี์ควำมรอบรู้มีควำม
เขำ้ใจสำมำรถอธิบำยปัญหำต่ำง ๆ ไดทุ้กกรณีก็ตำม เขำก็ยงัคงตอ้งกำรพระเจำ้อยูน่ัน่เอง เพรำะกำรรู้กำร
เขำ้ใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใด กบักำรก่อใหเ้กิดส่ิงนั้นและธ ำรงส่ิงนั้นไว ้ยอ่มแตกต่ำงกนัอยำ่งส้ินเชิง 

ตวัอยำ่งเช่น ในปัจจุบนัน้ี มีกำรกล่ำวขวญักนัอยูเ่สมอวำ่ อำจเป็นไปไดท่ี้นกัวทิยำศำสตร์
สำมำรถสังเครำะห์ชีวติข้ึนในหลอดแกว้ทดลองได ้ (อนัท่ีจริงแลว้ชีวติท่ีมนุษยพ์ยำยำมจะสร้ำงข้ึนนั้น
เป็นเพียงผลิตผลจำกควำมใคร่รู้วำ่ชีวติ คืออะไรเท่ำนั้น มิไดมี้ควำมล ้ำลึกดงัเจตนำรมณ์ของพระเจำ้) 
คริสตชนท่ีมีควำมศรัทธำต่อพระเจำ้อยำ่งมัน่คงบำงวติกวำ่ หำกนกัวทิยำศำสตร์สำมำรถสังเครำะห์ชีวิต
ข้ึนไดจ้ริง ๆ แลว้ ก็ยอ่มเป็นผลกระทบกระเทือนต่อควำมศรัทธำท่ีมนุษยมี์ต่อพระเจำ้อยำ่งแน่นอน แต่
ขอใหล้องคิดดูเถิดวำ่ หำกนกัวทิยำศำสตร์สังเครำะห์ชีวิตข้ึนไดจ้ริง จะก่อให้เกิดผลอะไรข้ึนบำ้ง? บ่งช้ี
ถึงอะไร? แทจ้ริงแลว้กลบัจะเป็นกำรยนืยนัใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึนในแง่ท่ีวำ่ชีวิตมิไดเ้กิดข้ึนเอง หำกแต่
เป็นผลงำนกำรสรรคส์ร้ำงของผูท่ี้มีสติปัญญำอนัปรำดเปร่ือง แมแ้ต่ปุถุชนธรรมดำก็ยอ่มเขำ้ใจ อน่ึงใน
กำรสร้ำงส่ิงท่ีมีชีวตินั้น ยอ่มตอ้งอำศยัสสำรหรือวตัถุเป็นปัจจยั ปัญหำจึงอยูท่ี่วำ่สสำรเหล่ำนั้นมำจำก
ไหน ค ำตอบท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีสุดก็คือ พระเจำ้ทรงเป็นผูส้ร้ำงข้ึนและแมว้ำ่นกัวทิยำศำสตร์อำจคิดวำ่ 
พระด ำริของพระเจำ้ลำ้หลงักวำ่ควำมนึกคิดของมนุษย ์ โดยอำศยัขอ้เทจ็จริงจำกกำรท่ีมนุษยส์ำมำรถ
สร้ำงส่ิงมีชีวติไดใ้นหลอดแกว้ทดลอง แต่กำรท่ีเขำสำมำรถสร้ำงส่ิงมีชีวติข้ึนไดน้ี้ ก็หำไดเ้ป็นเหตุให้เขำ
กลำยเป็นพระเจำ้แต่อยำ่งใดไม่ 

อำจกล่ำวไดว้ำ่ ในปัจจุบนัน้ี ปัญหำหรือขอ้โตแ้ยง้ท่ีนกัศึกษำคริสตชนตำมสถำบนักำรศึกษำ
ต่ำง ๆ ตอ้งเผชิญอยูเ่สมอนั้น ไม่มีปัญหำใดน่ำสนใจไปกวำ่ปัญหำวำ่ดว้ย “ทฤษฎีวิวฒันาการของ
ส่ิงมีชีวิต” เพรำะเพียงแต่ไดย้นิถอ้ยค ำน้ี ก็ท  ำใหค้วำมรู้สึกเขมง็เกลียวกนัอยูแ่ลว้ ควำมตึงเครียดเหล่ำน้ี
บำงส่วนเกิดจำกกำรตีควำมหมำยของถอ้ยค ำ หรือกำรใหค้  ำจ  ำกดัควำมคลำดเคล่ือน 
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ทุกคร้ังท่ีไดย้นิค ำวำ่ “ววิฒันำกำร” พึงระวงัใหดี้เพรำะอำจมีกำรหยบิยกเอำมำใช้ในควำมหมำย
ต่ำงกนัไดเ้รำอำจใชใ้นควำมหมำยหน่ึง แต่คนอ่ืนอำจใชใ้นอีกควำมหมำยหน่ึง ฉะนั้นก่อนท่ีจะโตแ้ยง้
กนัในเร่ืองน้ี ควรสอบถำมกนัใหถ่้องแทเ้สียก่อน ทฤษฎีววิฒันำกำรมีดว้ยกนัหลำยทฤษฎี เบอร์นำร์ด 
แรมมไ์ดร้วบรวมทฤษฎีเหล่ำน้ีไวใ้นหนงัสือ ช่ือ “ทศันะของคริสตชน วำ่ดว้ยวทิยำศำสตร์กบัพระคริสต
ธรรมคมัภีร์” ซ่ึงนบัวำ่มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำเป็นอนัมำก 

หนงัสือเล่มดงักล่ำวน้ี แบ่งแนวควำมคิดของทฤษฎีววิฒันำกำรออกเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มแรก เรียกวำ่ กลุ่มวทิยำศำสตร์ธรรมชำติกลุ่มน้ีมีควำมคิดเห็นตรงกนัขำ้มกบัควำมเช่ือถือ

ของคริสตชนอยำ่งส้ินเชิง ทฤษฎีน้ีวำงขอบเขตไวก้วำ้งขวำงมำกเพรำะนอกเหนือจำกจะกล่ำวถึงกำร
ก ำเนิดชีวิตแลว้ ยงัขยำยลงไปถึงปรัชญำชีวิตต่ำง ๆ ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัอธิบำยเก่ียวกบัประวติัศำสตร์ สังคม
และเทศนำอีกดว้ย โดยท่ีทฤษฎีของกลุ่มมิไดก้ล่ำวถึงหลกัควำมเช่ือของคริสตชนไวเ้ลย เรำจึงไม่ขอ
วจิำรณ์ ณ ท่ีน่ี 

อยำ่งไรก็ตำม เรำจะสรุปง่ำย ๆ วำ่ ผูท่ี้เช่ือถือทฤษฎีววิฒันำกำรอยูใ่นกลุ่มน้ีทั้งหมดหำไดไ้ม่ 
เพรำะยงัมีคนอีกเป็นอนัมำก ท่ีเช่ือถือทฤษฎีววิฒันำกำรในฐำนะเป็นส่ือในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ของ
จิตวิญญำณ พวกทอมมิสติกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นสำขำหน่ึงของกลุ่มแรกน้ีอธิบำยวำ่ ทฤษฎีววิฒันำกำร เป็น
ปรำกฏกำรณ์ท่ีพระเจำ้ทรงน ำมำใชใ้นกำรสร้ำงสรรพส่ิง กล่ำวอีกนยัหน่ึงก็คือพระเจำ้ทรงสร้ำงส่ิงทั้ง
ปวง โดยวธีิกำรวิวฒันำกำร หำกไม่มีพระเจำ้เสียแลว้ ววิฒันำกำรใด ๆ ยอ่มจะเกิดข้ึนไม่ได ้

กลุ่มท่ีสอง กลุ่มน้ียอมรับในกำรเปล่ียนแปลง และกำรเกิดส่ิงใหม่ ซ่ึงอำจเกิดข้ึนโดยมิได้
คำดหมำยมำก่อน กลุ่มน้ีถือวำ่ชีวติและจิตเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีมหศัจรรยว์วิฒันำกำรของชีวติ นบัแต่ชีวติ
แรกเร่ิมไปสู่ชีวติชั้นสูงท่ีมีควำมนึกคิดนั้นเป็นไปตำมล ำดบัชั้น จำกชั้นต ่ำไปสู่ชั้นสูง ส่ิงมีชีวติชั้นสูงแต่
ละชั้น มิไดอุ้บติัข้ึนโดยบงัเอิญ หำกแต่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีก่อใหเ้กิดปรำกฏกำรณ์ใหม่ ๆ และ
เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในฉบัพลนัทนัที 

กลุ่มท่ีสาม กลุ่มน้ีเป็นพวกท่ีเช่ือถือพระเจำ้ แต่เช่ือวำ่ พระเจำ้ก็เป็นผลมำจำกววิฒันำกำรเช่นกนั
และเช่ือดว้ยวำ่ ควำมคิดเห็นของพวกเขำมิไดข้ดัแยง้กบัหลกัควำมเช่ือของคริสตชนแต่อยำ่งใด ผูท่ี้เป็น
หวัเร่ียวหวัแรงของกลุ่มน้ีมี เจมส์ ออร์.และเอ.จี.สตรอง เป็นอำทินกัศำสนศำสตร์นิกำยโรมนัคำธอลิก 

                                                        
 
 
 
 แรมม ์เบอร์นำร์ด “ทศันะของคริสตชนเก่ียวกบัวิทยำศำสตร์และพระคมัภีร์” 1954 หนำ้ 261 
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หลำยคนท่ีศึกษำเนน้หนกัในดำ้นเทววทิยำ ก็มีควำมเช่ือถือ ในทฤษฎีววิฒันำกำรของพระเจำ้
เช่นเดียวกนัน้ี 

ทฤษฎีต่ำง ๆ ดงัท่ีกล่ำวมำน้ี เป็นเพียงตวัอยำ่งช้ีใหเ้ห็นวำ่ ทำงเลือกของเรำมิไดจ้  ำกดัอยูท่ี่วำ่ ส่ิง
ทั้งปวงตอ้งมีคนสร้ำง จะเกิดข้ึนเองไม่ได ้ หรือควำมคิดเก่ียวกบักำรววิฒันำกำรของพระเจำ้เท่ำนั้น ใน
แง่ของคริสตชนแลว้ ไม่มีประโยชน์อนัใดท่ีเรำจะมำถกเถียงกนัดว้ยเร่ืองววิฒันำกำร ถำ้เป็นขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้จะถำมพวกท่ีเช่ือถือทฤษฎีดงักล่ำวเป็นอนัดบัแรกวำ่ เขำเช่ือวำ่ไม่มีพระเจำ้ และเช่ือวำ่ทุก ๆ ส่ิง
เกิดขั้นเองอยำ่งนั้นหรือ หรือเช่ือวำ่พระเจำ้เป็นปฐมเหตุแห่งชีวติทั้วปวง ถำ้เขำเช่ือวำ่พระเจำ้ทรงเป็น
ผูส้ร้ำงชีวติของสรรพส่ิง ขำ้พเจำ้ก็จะยกเร่ืองรำวของพระคริสตข้ึนมำโตต้อบเขำโดยตรงวำ่ พระเยซู
คริสตท์รงเป็นหลกัชยัแห่งควำมรอด ขำ้พเจำ้จะไม่พดูถึงเร่ืองววิฒันำกำรเลย เพรำะเม่ือเรำยกเอำเร่ือง
ของพระคริสตข้ึ์นเป็นประเด็นสนทนำแลว้ ปัญหำก็จะหมดควำมหมำยไป 

อนัตรำยท่ีเรำควรหลีกเล่ียงมีสองประกำรคือ ประการแรก กำรสรุปวำ่ ทฤษฎีววิฒันำกำรได้
พิสูจน์ใหเ้ห็นอยำ่งเด่นชดัจนเป็นท่ีปรำศจำกขอ้สงสัย ใครก็ตำมท่ีมีหวัคิด มีวจิำรณญำณ ยอ่มตอ้ง
ยอมรับกนัทั้งส้ิน ประการท่ีสอง ววิฒันำกำรเป็นเพียง “ทฤษฎี” เท่ำนั้น ยงัมิใช่หลกักำรแห่งควำมจริง
อนัพึงเช่ือถือ 

ทฤษฎีวทิยำศำสตร์ เป็นกำรคำดหมำยเร่ืองรำวหรือเหตุกำรณ์ซ่ึงอำจเป็นจริงตำมท่ีคำดหมำยไว้
หรือไม่ก็ได ้ โดยตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งขอ้มูลซ่ึงไม่คงตวัมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ ดงันั้นทฤษฎีจึงมิใช่ขอ้
พิสูจน์ท่ียติุตำยตวั นอกจำกนั้น วทิยำศำสตร์เป็นกระบวนกำรท่ีมีกำรคน้ควำ้อยูเ่สมอ ขอ้สมมุติฐำนท่ี
เคยเป็นท่ีเช่ือถือกนัในยคุหน่ึงอำจกลำยเป็น ค ำนิยำมท่ีไร้ควำมหมำยส ำหรับปัจจุบนัก็ได ้ น่ีคือเหตุผล
อนัเป็นบรรทดัฐำนอยำ่งหน่ึงท่ีเรำใชว้นิิจฉยัวำ่ ทฤษฎีววิฒันำกำร มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ ท่ีจะน ำไป
อธิบำยเร่ืองกำรก ำเนิดชีวติ น่ีคือเหตุผลท่ีวำ่ เหตุใดกำรน ำเอำควำมคิดดำ้นวทิยำศำสตร์ไปพิสูจน์
ขอ้เทจ็จริงในพระคริสตธรรมคมัภีร์ จึงมีแต่จะก่อใหเ้กิดผลเสีย ลองคิดดูเถิดวำ่ ถำ้หำกปรำกฏวำ่ควำม
ถูกตอ้งสมจริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์ตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งกฏเกณฑข์องวทิยำศำสตร์แลว้ เม่ือ
กำลเวลำล่วงไปวทิยำศำสตร์เปล่ียนแปลงไป ผลจะเป็นอยำ่งไร? 

นกัวทิยำศำสตร์ผูป้รำดเปร่ือง จะตอ้งยอมรับวำ่ทฤษฎีต่ำง ๆ มิใช่ปัญหำท่ีจะด่วนยติุกนัไดอ้ยำ่ง
ง่ำย ๆ หำกแต่เป็นกำรก ำหนดแนวทำงท่ีเหมำะสมข้ึนมำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเท่ำนั้น เพรำะ
ทฤษฎีก็ขดัแยง้กนัเอง และองคป์ระกอบบำงอยำ่งก็ยงัหำค ำอธิบำยไม่ได ้

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยำ่งท่ีขำ้พเจำ้คดัมำจำกขอ้ควำมของ จี.เอ.เกอร์กู๊ด อำจำรยแ์ห่ง
มหำวทิยำลยัเคมบริจด์ ในศตวรรษท่ีแลว้ ผูส้อนทฤษฎีวิวฒันำกำร ท่ำนผูน้ี้ไดก้ล่ำวถึงควำมงมงำยของ
นกัศึกษำวำ่ นกัศึกษำเหล่ำนั้นรับเอำค ำสอนไวโ้ดยท่ีมิไดพ้ิจำรณำไตร่ตรองใหเ้กิดควำมเขำ้ใจเสียก่อน
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แลว้ ท่ำนก็ไดก้ล่ำวถึงนกัศึกษำในปัจจุบนัวำ่ มีแนวโนม้เพียงใหเ้ห็นวำ่ นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีเป็น
จ ำนวนมำกท่ีต่ำงอยูใ่นสภำพเช่นเดียวกนัน้ี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ก็คือกำรยอมรับทฤษฎีววิฒันำกำร ใน
ตอนหน่ึงของหนงัสือ “อธิบำยทฤษฎีววิฒันำกำร” อนัเป็นผลงำนของท่ำน ท่ำนไดเ้ขียนไวว้ำ่ 

“เท่ำท่ีขำ้พเจำ้สอนวชิำชีววทิยำสำขำต่ำง ๆ แก่นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีมำเป็นเวลำหลำยปี 
ขำ้พเจำ้ชำชินต่อกำรตั้งปัญหำถำมถึงควำมรอบรู้ของนกัศึกษำ วำ่หลกัฐำนท่ีสนบัสนุนควำมเช่ือของเขำ
เก่ียวกบัทฤษฎีววิฒันำกำร ขำ้พเจำ้มกัจะไดรั้บค ำตอบท่ีน่ำชวนหวัดงัน้ีวำ่ “...เรำมีหลกัฐำนทำงชีววทิยำ 
เป็นตน้วำ่ซำกสัตวโ์บรำณต่ำง ๆ กำรเปรียบเทียบทำงกำยวภิำค กำรเจริญเติบโตของตวัอ่อน ระบบของ
กำรพฒันำกำร  และกำรขยำยเผำ่พนัธ์ุ ไปตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก” นกัศึกษำเหล่ำน้ีจะตอบค ำถำม
รำวกบัวำ่ เป็นขอ้ท่องจ ำ และบำงคร้ังก็ดูรำวกบัวำ่เหตุผลของเขำมีอยูม่ำกมำย พร้อมท่ีจะหยบิยกมำตอบ
ไดทุ้กเม่ือ เม่ือตอบค ำถำมแรกเสร็จแลว้ เขำก็จะคอยค ำถำมล ำดบัต่อไปดว้ยควำมภำคภูมิใจ และหวงัวำ่
ขำ้พเจำ้คงจะถำมค ำถำมท่ียำกไปกวำ่นั้น เป็นตน้วำ่ ปัญหำเก่ียวกบัหลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรพิสูจน์
เก่ียวกบัควำมเช่ือถือในทฤษฎีววิฒันำกำรน้ี แต่แทนท่ีขำ้พเจำ้จะกระท ำดงันั้น ขำ้พเจำ้มกัจะถำมต่อไป
เก่ียวกบัปัญหำพื้นฐำนของทฤษฎีววิฒันำกำรน้ี เป็นตน้วำ่” 

“คุณคิดวำ่ทฤษฎีววิฒันำกำรน้ี เป็นทฤษฎีท่ีอธิบำยถึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสัตวโ์ลกท่ีดีท่ีสุด
อยำ่งนั้นหรือ?” ซ่ึงค ำตอบท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บ ก็มกัจะเป็นดงัน้ี “แน่นอนท่ีสุดครับ นอกเหนือจำกหลกัค ำ
สอนในศำสนำคริสตแ์ลว้ ไม่มีทฤษฎีอ่ืนใดท่ีไดรั้บควำมเช่ือถือเท่ำเทียมกบัทฤษฎีน้ี อยำ่งไรก็ตำม ผม
เช่ือวำ่ แมห้ลกัค ำสอนทำงศำสนำคริสตเ์อง ก็คงมิไดรั้บควำมเช่ือถือจำกนกัศำสนศำสตร์สมยัใหม่เท่ำใด
นกั” 

“เท่ำท่ีคุณตอบมำน้ีแสดงวำ่คุณเช่ือถือในทฤษฎีววิฒันำกำร ก็เพรำะไม่มีทฤษฎีอ่ืนใดท่ี
เหมำะสมกวำ่ทฤษฎีใช่หรือไม่” 

“หำมิไดค้รับ กำรท่ีผมเช่ือในทฤษฎีน้ี ก็เพรำะผมเช่ือในหลกัฐำนท่ีพิสูจน์ถึงควำมจริงของ
ทฤษฎีน้ีต่ำงหำก” เม่ือถึงขั้นน้ีขำ้พเจำ้ก็จะถำมต่อไปวำ่ “คุณเคยอ่ำนหนงัสือวำ่ดว้ยทฤษฎีววิฒันำกำร
บำ้งหรือไม่?” ซ่ึงก็มกัจะไดรั้บค ำยนืยนัจำกนกัศึกษำเหล่ำนั้นท่ีวำ่ “อ่ำน” พวกเขำจะอำ้งถึง
นกัวทิยำศำสตร์ผูเ้รียบเรียงต ำรำท่ีใชก้นัอยำ่งแพร่หลำย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คือ ชำร์ล ดำร์วิน ผูเ้ขียน
หนงัสือ ช่ือ ก าเนิดส่ิงทีม่ีชีวิต 

ขำ้พเจำ้ก็จะพดูต่อไปอีกวำ่ “คุณเคยอ่ำนหนงัสือน้ีบำ้งหรือเปล่ำ?” 
“อ่ำนครับ แต่ไม่จบทั้งเล่ม” 
“อ่ำนสัก หำ้สิบหนำ้ไดไ้หม?” 
“ไดค้รับ อำจนอ้ยกวำ่นั้นเพียงเล็กนอ้ย” 
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“คุณไดอ่้ำนเพียงเท่ำนั้น สำมำรถท ำใหคุ้ณมีควำมเขำ้ใจทฤษฎีววิฒันำกำรไดอ้ยำ่งถ่องแทอ้ยำ่ง
นั้นหรือ?” 

“ถูกแลว้ครับ” 
“ถำ้หำกวำ่คุณมีควำมเขำ้ใจในปัญหำท่ีเรำคุยกนัน้ีอยำ่งถ่องแท ้ คุณก็ยอ่มจะบอกไดซิ้วำ่ ปัญหำ

เก่ียวกบัทฤษฎีววิฒันำกำรน้ี ไม่ใช่มีเพียงแต่หลกัฐำนท่ีสนบัสนุนเท่ำนั้น แมห้ลกัฐำนท่ีคดัคำ้นทฤษฎีน้ี
ก็มีเช่นเดียวกนั” 

“ผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกนั” 
“ดีแลว้ ถำ้อยำ่งนั้นลองบอกมำทีซิวำ่ พยำนหลกัฐำนท่ีคดัคำ้นทฤษฎีน้ีมีอะไรบำ้ง” 
“ผมไม่เห็นมีอะไรเลย ท่ีคดัคำ้นทฤษฎีน้ี” 
กำรถกปัญหำระหวำ่งขำ้พเจำ้กบันกัศึกษำมกัจะเป็นไปอยำ่งตึงเครียด ดว้ยเหตุท่ีนกัศึกษำมกัจะ

เขำ้ใจผดิคิดวำ่ขำ้พเจำ้ไม่ใหค้วำมเป็นธรรมแก่เขำและไม่ยอมเขำ้ใจโดยง่ำย เม่ือขำ้พเจำ้เตือนวำ่ กำรท่ี
เขำรับเอำหลกัค ำสอนทำงวทิยำศำสตร์ทั้งดุน้ โดยปรำศจำกกำรพิจำรณำไตร่ตรอง และเม่ือถูกยอ้นถำม
แทนท่ีจะตอบดว้ยเหตุผล ก็กลบัอำ้งค ำพดูท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้บกพร่องของฝ่ำยตรงกนัขำ้มข้ึนแกต้วั แทจ้ริง
แลว้ เขำก็มีสภำพไม่ผดิอะไรกบันกัศึกษำศำสนศำสตร์ท่ีเขำดูหม่ินเหยยีดหยำมนัน่เอง เขำจะพดูถึงเร่ือง
ควำมเช่ือ พดูถึงส่ิงท่ีเขำไม่เขำ้ใจไดอ้ยำ่งถ่องแท ้และเม่ือโตแ้ยง้ ถูกซกัถำม ก็เพียงแต่อำ้งต ำรับต ำรำท่ีมี
ช่ือเสียงข้ึนมำตดับทเท่ำนั้น ยกตวัอยำ่งเช่นในกรณีน้ี ต ำรำท่ีเขำอำ้งคือ หนงัสือเร่ือง ก ำเนิดของส่ิงท่ีมี
ชีวติ ของชำร์ล ดำร์วนิ เป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่หนงัสือท่ีมีช่ือเสียงและถูกน ำไปอำ้งอิงอยูเ่สมอนั้น โดยมำกผู ้
อำ้งอิงมกัมิไดอ่้ำนใหต้ลอด โดยวนิิจฉยัใหถ่้องแท ้ มกัอ่ำนเพียงบทน ำหรือบทตน้ ๆ เท่ำนั้น ตวัอยำ่ง
หนงัสือท่ีมีช่ือเสียงเช่นน้ี เท่ำท่ีนึกไดก้็มี พระคริสตธรรมคมัภีร์ ก ำเนิดส่ิงท่ีมีชีวติ และหนงัสือเก่ียวกบั
ทำงดำ้นเศรษฐกิจกำรเมือง วำ่ดว้ยกำรลงทุนในระบบอุตสำหกรรมของคำร์ล มำร์ก ช่ือ “ดำศ คำร์บิ
ตำล” 

ในกรณีเช่นน้ี ขำ้พเจำ้จะแนะน ำใหน้กัศึกษำผูน้ั้นใหก้ลบัไปคน้ควำ้ อ่ำนหลกัฐำนท่ีขดัแยง้กบั
ทฤษฎีววิฒันำกำร โดยแนะน ำบทควำมท่ีเห็นวำ่ควรศึกษำใหห้น่ึงสัปดำห์ต่อมำ นกัศึกษำผูน้ั้น ก็กลบัมำ
หำขำ้พเจำ้พร้อมกบัหอบหนงัสือซ่ึงมีบทควำมคดัคำ้นทฤษฎีววิฒันำกำรมำดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือมัน่วำ่ 
หลงัจำกท่ีเขำไดอ่้ำนโดยถ่องแทแ้ลว้ ก็คงท ำใหเ้ขำไดต้ระหนกัถึงควำมจริงน้ี และก่อใหเ้กิดควำมคิด
ในทำงท่ีโตแ้ยง้กบัทฤษฎีววิฒันำกำรดีกวำ่ท่ีจะใหค้  ำแนะน ำแก่เขำดว้ยซ ้ ำไป เขำกล่ำวกบัขำ้พเจำ้วำ่ 
“อำจำรยค์รับ ผมไดค้น้ดูหนงัสืออ่ืน ๆ แลว้หนงัสือต ำรำเก่ียวกบัวทิยำศำสตร์ตั้งหลำยแห่งเล่มแลว้ 
ปรำกฏวำ่ไม่มีเล่มใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรือโตแ้ยง้กบัทฤษฎีวิวฒันำกำรเลย อำจำยค์งไม่ไดเ้อำหนงัสือศำสน
ศำสตร์มำพดูกนัในแง่น้ีนะครับ” 
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“เปล่ำเลย ครูตอ้งกำรถกเถียงปัญหำน้ีในแง่วทิยำศำสตร์” 
“อำจำรยค์รับ ผมมองไม่เห็นเลยวำ่มีหนงัสือเล่มใดท่ีโตแ้ยง้ทฤษฎีน้ี นอกจำกท่ีจะสนบัสนุน

อยำ่งเดียวเท่ำนั้น” 
หลงัจำกนั้น ขำ้พเจำ้ก็จะอธิบำยใหเ้ขำฟังวำ่ ทฤษฎีววิฒันำกำรเป็นเร่ืองรำวท่ีกล่ำวถึงควำม

เปล่ียนแปลงของโลกนบัตั้งแต่โบรำณกำลมำ และแนะน ำใหเ้ขำศึกษำหนงัสือท่ีเขียนโดย รำด้ี ช่ือ 
“ทฤษฎีว่าด้วยประวติัความเป็นมาของชีววิทยา” เม่ือบอกใหเ้ขำจดรำยช่ือหนงัสือไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ขำ้พเจำ้ก็จะอธิบำยต่อไปดงัน้ี 

“ก่อนท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะวนิิจฉยัช้ีขำดลงไปวำ่ ทฤษฎีววิฒันำกำรเป็นค ำอธิบำยท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั 
วำ่ดว้ยส่ิงท่ีมีชีวติ เขำก็ตอ้งส ำรวจหลกัฐำนขอ้อำ้งอิงต่ำง ๆ ของทฤษฎีเหล่ำนั้นใหถ่ี้ถว้นเสียก่อน มี
หลำยคร้ังท่ีนกัวทิยำศำสตร์น ำเอำขอ้อำ้งของทฤษฎีน้ี ไปอธิบำยววิฒันำกำรของมำ้ และโดยท่ีไดมี้กำร
น ำเอำเร่ืองน้ีมำอำ้งอิงกนับ่อย ๆ น้ีเอง กำรน ำหลกัฐำนวำ่ดว้ยสัตวช์นิดหน่ึงไปขยำยควำมเพื่ออธิบำย
ปัญหำของสัตวอี์กชนิดหน่ึง จึงไดข้ยำยไปถึงสัตวอ่ื์น ๆ ในขอบเขตของสัตวท์ั้งมวลดว้ย ทั้ง ๆ ท่ี 
บำงอยำ่งก็มีเหตุผลเพียงแต่นอ้ย หรือไม่มีหลกัฐำนสนบัสนุนเลย ก็วำ่ได”้ 

อยำ่งไรก็ตำมในกำรถกเถียง โตแ้ยง้ เก่ียวกบัทฤษฎีววิฒันำกำรน้ี โดยมำกมกัจะมองขำ้มถึง
ปัญหำส ำคญั ท่ีน่ำจะไดก้ล่ำวถึงเจด็หวัขอ้ดว้ยกนั นกัววิฒันำกำรทั้งหลำย มกัมองขำ้มขอ้สรุปอนัเป็น
พื้นฐำนส ำคญัขั้นตน้ทั้งหกหวัขอ้เสีย คงพิจำรณำเฉพำะหวัขอ้ท่ีเจด็เท่ำนั้น ดงัจะไดย้กตวัอยำ่งอธิบำย
ดงัต่อไปน้ี 

ข้อสรุปประการแรก คือ ส่ิงท่ีมีชีวติยอ่มเกิดจำกส่ิงท่ีไม่มีชีวติ เช่น กำรเร่ิมของชีวติจำกส่ิงท่ีไม่
มีชีวติโดยตนเอง 

ข้อสรุปประการท่ีสอง กำรท่ีส่ิงมีชีวติจะเกิดจำกส่ิงท่ีไม่มีชีวตินั้น มีไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่ำนั้น 
ข้อสรุปประการท่ีสาม เช้ือ ไวรั้ส แบคทีเรีย พืช และสัตว ์ยอ่มมีควำมสัมพนัธ์กนัอยำ่งใกลชิ้ด 
ข้อสรุปประการท่ีส่ี สัตวเ์ซลเดียว ก่อใหเ้กิดสัตวห์ลำยเซล 
ข้อสรุปประการท่ีห้า สัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงัทั้งหลำย ยอ่มมีควำมสัมพนัธ์ต่อกนั 
ข้อสรุปประการท่ีหก สัตวท่ี์ไม่มีกระดูกสันหลงัทั้งหลำย ววิฒันำกำรเป็นสัตวมี์กระดูกสันหลงั 
ข้อสรุปประการท่ีเจ็ด สัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัทั้งปวง ตลอดจนปลำต่ำง ๆ วิวฒันำกำรเป็นสัตว์

คร่ึงยกคร่ึงน ้ำ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ ววิฒันำกำรเป็นสัตวเ์ล้ือยคลำน สัตวเ์ล้ือยคลำนวิวฒันำกำรเป็นนก 
และสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้ำนม บำงต ำรำก็จะอธิบำยดว้ยถอ้ยค ำเป็นอยำ่งอ่ืน แต่ก็มีควำมหมำยเช่นดียวกนั 
เป็นตน้วำ่สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ำ และสัตวเ์ล้ือยคลำน ในปัจจุบนั มีบรรพบุรุษร่วมกนัดงัน้ีเป็นอำทิ 
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“เพื่อคงไวซ่ึ้งวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในกำรสนทนำเก่ียวกบัทฤษฎีววิฒันำกำรน้ี ขำ้พเจำ้จึงถือวำ่
หลกัฐำนทั้งหลำยท่ีสนบัสนุนทฤษฎีววิฒันำกำร น ำไปสู่ขอ้สรุปทั้งเจ็ดขอ้ดงักล่ำวน้ี มีควำมถูกตอ้ง
เท่ียงตรง และขอ้สรุปเหล่ำน้ีก่อใหเ้กิดทฤษฎีววิฒันำกำร 

ขอ้สังเกตประกำรแรกท่ีขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะกล่ำวถึงก็คือ ขอ้สรุปทั้งเจด็ประกำรดงักล่ำวนั้น ไม่
สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ เพรำะเป็นขอ้สรุปเหตุกำรณ์ ขบวนกำรทั้งหลำยท่ีเกิดมำในอดีต และ
สมมุติวำ่เหตุกำรณ์เหล่ำนั้น จะเกิดข้ึนไดจ้ริงในปัจจุบนั ก็ใช่วำ่จะเกิดข้ึนไดใ้นอดีตกำล ส่ิงท่ีทฤษฎีน้ี
กล่ำวอำ้งไว ้ ก็คือวำ่ เหตุกำรณ์เช่นนั้นสำมำรถเกิดข้ึนไดจ้ริง ซ่ึงถำ้หำกเป็นเช่นนั้นจริง แมใ้นปัจจุบนัน้ี
สัตวเ์ล้ือยคลำน ก็ยอ่มสำมำรถท่ีจะเปล่ียนเป็นสัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยน ้ำนมได ้แมว้ำ่ควำมคิดทำงดำ้นทฤษฎี
ววิฒันำกำร จะเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจอยูม่ำกสักเพียงใดก็ไม่สำมำรถท ำใหก้ระบวนกำรเช่นวำ่น้ีเกิดข้ึนมำได้
เรำไม่สำมำรถท ำใหเ้ห็นไดจ้ริง นอกจำกจะอำ้งหลกัฐำนส่ิงแวดลอ้ม และขอ้สรุป ต่อเม่ือเรำผำ่นพน้
ปัญหำเหล่ำน้ีไดแ้ลว้ ควำมสนใจของขำ้พเจำ้ จึงจะมำถึงประเด็นลกัษณะหรือท่ีมำของพยำนหลกัฐำน 
ในกรณีน้ีต่อไป” 

แรมม ์ ใหข้อ้สังเกตวำ่ ยงัมีขอ้อำ้งอ่ืน ๆ อีกเป็นอนัมำกท่ีวำ่ดว้ยก ำเนิดของส่ิงท่ีมีชีวติ แต่ส่ิง
เหล่ำน้ีเป็นแต่เพียงควำมคำดหมำยหรือขอ้สรุปเท่ำนั้น ไม่สำมำรถพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงจงัข้ึนมำได ้ขอ้ท่ีน่ำ
คิดประกำรหน่ึง ในกำรพิจำรณำเก่ียวกบัเร่ืองน้ีก็คือ หำกวำ่ส่ิงท่ีมีชีวติทั้งหลำย คงสภำพของมนัโดยไม่
มีกำรเปล่ียนแปลงนบัดว้ยลำ้น ๆ ปี แลว้ส่ิงมีชีวติในรูปแบบต่ำง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนใหม่ เท่ำท่ีปรำกฏหลกัฐำน
ในทำงธรณีวทิยำนั้น จะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร กำรท่ีจะสรุปประเด็นปัญหำโดยมิไดก้ล่ำวถึงช่วง
ระยะเวลำท่ีมิไดบ้นัทึกไวใ้นประวติัศำสตร์ อนัท ำให้เหตุกำรณ์ขำดช่วงตอนนั้นนบัวำ่เป็นกำรผิดพลำด
อยำ่งยิง่ เพรำะโดยขอ้เท็จจริงแลว้ มีช่วงระยะเวลำท่ีเรำมิไดก้ล่ำวถึงนบัเป็นพนั ๆ ปี 

ปัญหำประกำรต่อมำ ไดแ้ก่ขอ้ขดัแยง้ในเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงของพลงังำน ตำมหลกั
วทิยำศำสตร์แลว้สำระส ำคญัยอ่มมีอยูว่ำ่ “เม่ือพลงังำนถูกเปล่ียนเป็นพลงังำนอีกรูปหน่ึง พลงังำนโดย
ส่วนรวมแลว้ยอ่มคงมีปริมำณคงท่ี อยำ่งไรก็ตำมพลงังำนในส่วนท่ีเป็นประโยชน์และใชไ้ดจ้ริง ๆ นั้น 
ยอ่มลดนอ้ยถอยลงอยูเ่สมอ” ววิฒันำกำรกบัทฤษฎีกำรคงท่ีของพลงังำนน้ีจึงดูขดัแยง้กนั เพรำะ

                                                        
 
 
 
 เกอร์กู๊ต จี.เอ. “ส่ิงท่ีพวัพนัในกำรววิฒันำกำร” (ส ำนกัพิมพเ์ปอร์กำมอน 1960) 
 แรมม ์อำ้งแลว้ หนำ้ 273 
 มอริส เฮนร่ี “พระคมัภีร์และวทิยำศำสตร์สมยัใหม่” (ส ำนกัพิมพมู์ด้ี:ชิคำโก) 1953 หนำ้ 14 
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สภำพของสำกลจกัรวำลนั้น นบัวนัแต่จะเส่ือมถอยลง หำใช่เพิ่มพนูส่ิงใด ๆ ข้ึนไม่ ดงัท่ีแรมมไ์ดก้ล่ำว
ไวว้ำ่ “เรำก ำลงัเผชิญหนำ้อยูก่บัปัญหำท่ีแน่ชดัอยูส่องทฤษฎีคือ หน่ึง กำรคืนตวัของพลงังำน สอง กำร
สูญเสียพลงังำน โดยไม่มีวนัฟ้ืนตวัข้ึนมำได ้ หำกวำ่พลงังำนนบัวนัมีแต่จะสูญเสียไปแลว้ไซร้ เรำก็ตอ้ง
ยอมรับทฤษฎีวำ่ดว้ย กำรสร้ำงสรรพส่ิงของพระเจำ้ แมใ้นปัจจุบนัน้ีก็ยงัไม่มีผูใ้ดสำมำรถพิสูจน์ใน
ทฤษฎีท่ีวำ่ พลงังำนจะคงตวัอยูใ่นรูปเดิม” 

ปัญหำส่วนใหญ่เก่ียวกบัทฤษฎีววิฒันำกำร ซ่ึงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู ่ มกัข้ึนอยูก่บัค  ำจ  ำกดัควำม
ของค ำวำ่ “Species” ซ่ึงหมำยถึง ชนิดหรือพนัธ์ุ หรือตระกลู ของส่ิงมีชีวติทั้งหลำย ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่
ปัญหำน้ี ในอดีตก็เคยเป็นหวัขอ้ท่ีเป็นท่ีถกเถียงกนัอยำ่งร้อนแรงของผูป้ระกำศเผยแผพ่ระกิตติคุณ
มำแลว้ หำกวำ่เรำจะใหค้  ำจ  ำกดัควำมของค ำวำ่ “Species” อนัเป็นค ำศพัทท์ำงวทิยำศำสตร์ วำ่หมำยถึง 
“ชนิด” ตำมท่ีบญัญติัไวใ้นพระธรรมปฐมกำลบทท่ี 1 และถือเอำวำ่ เป็นกำรก ำหนดขอบเขตของสัตว์
และส่ิงมีชีวติท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนแลว้ ก็ยอ่มมีปัญหำสืบเน่ืองท่ีจะตอ้งถกเถียงกนัอีกมำกมำยไม่รู้จบ 
ฉะนั้น เฮนร่ี เอม็.มอริส ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมคิดต่อตำ้นทฤษฎีววิฒันำกำรอยำ่งเด็ดเด่ียวมัน่คงผูห้น่ึง จึง
กล่ำววำ่ “พึงสังเกตใหดี้วำ่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ มิไดส้อนวำ่ จ  ำนวน ชนิด สัตว ์ พืช หรือส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลำย ท่ีกล่ำวไวใ้นพระคมัภีร์นั้น เป็นกำรก ำหนดตำยตวัวำ่จะตอ้งมีเพียงเท่ำนั้นเหตุผลง่ำย ๆ ก็คือ 
แมจ้วบจนกระทัง่ทุกวนัน้ี ก็ไม่มีใครรู้ถ่องแทถึ้งควำมหมำยของค ำวำ่ “Species” กนันกั นกัชีววทิยำ ยงั
มีปัญหำอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งคน้ควำ้ศึกษำและวนิิจฉยัเกินกวำ่ท่ีจะค ำนึงถึง กำรจดัตั้งและแยกแยะ ตระกลู
ของสัตวแ์ละพืชมำกมำย นบัตั้งแต่พระเจำ้สร้ำงโลกเป็นตน้มำ หำกเรำจ ำแนกสัตวแ์ละพืช ตำมค ำนิยำม
เป็นหลกัแลว้ ก็เป็นท่ีแน่นอนวำ่ยอ่มจะไดส้ัตวพ์ืชตระกลูใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอีกจ ำนวนมำก (ผูเ้ขียน) 
นกัวจิยัในดำ้นชำติพนัธ์ุวทิยำกล่ำววำ่ กำรเปล่ียนปลงของโครโมโซมยอ่มท ำให้เกิดกรณีผำ่เหล่ำ และ
เกิดลูกผสมแบบพนัธ์ุทำงข้ึนมำได ้โดยขบวนกำรเช่นน้ี ยอ่มก่อใหเ้กิดสัตวแ์ละพืชชนิดต่ำง ๆ ข้ึนมำได้
เช่นกนั ส่ิงมีชีวติมำกมำยหลำยหลำกท่ีเกิดข้ึนดงักล่ำวน้ี ถูกจ ำแนกประเภทตำมตระกลูและหมู่ชั้นต่ำง ๆ 
ตำมหลกัเกณฑใ์นทำงวทิยำศำสตร์ สมยัใหม่” 

“อยำ่งไรก็ตำมหลกัฐำนทำงชำติพนัธ์ุวทิยำทั้งปวงเหล่ำน้ี ดูเหมือนจะเป็นขอ้พิสูจน์อยำ่งเด่นชดั
วำ่ แมจ้ะมีส่ิงมีชีวติเกิดข้ึนใหม่มำกมำยหลำยหลำก แต่ก็ยงัคงพอท่ีจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงมูลฐำนอนั
เป็นท่ีมำได ้ หำใช่ขบวนกำรท่ีก่อใหเ้กิดชำติพนัธ์ุใหม่ พระธรรมปฐมกำลกล่ำวไวเ้พียงแต่วำ่ สัตวแ์ละ

                                                        
 
 
 
 แรมม ์อำ้งแลว้ หนำ้ 276 
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พชืแต่ละอยำ่งท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนนั้นทวเีผำ่พนัธ์ุมำกข้ึนตำมชนิดของมนั โดยมิไดก้ล่ำว
เฉพำะเจำะจงลงไปถึงองคป์ระกอบ เป็นตวัก ำหนด “ชนิด” วำ่เป็นอยำ่งไร และมิไดใ้ชค้  ำน้ี ในกำร
อธิบำยถึงกำรผสมพนัธ์ุของสัตว ์ ในแบบท่ีเป็นพนัธ์ุทำง หรือในควำมหมำยของกำรผสมพนัธ์ุผดิชนิด
กนัถำ้หำกวำ่ พระคมัภีร์หมำยถึงกำรผสมคร่อมพนัธ์ุเช่นน้ีแลว้ สัตวแ์ละพืชทั้งหลำยก็ยอ่มจะไม่ใช่
ผลิตผลตำมเผำ่พนัธ์ุของมนัเป็นแน่ ฉะนั้นพระคมัภีร์จึงไดเ้ปิดช่องวำ่งไวส้ ำหรับควำมเปล่ียนแปลงของ
สัตวใ์นแต่ละหมู่เหล่ำ ยอ่ย ๆ ของมนั แต่ก็คงไวซ่ึ้งควำมแน่นอนในกำรเรียกขำนประเภทใหญ่ ๆ ดงัท่ี
รำยงำนกำรคน้ควำ้ในสมยัใหม่กล่ำวไว”้ 

รัสเซอร์ มิกเจอร์ ไดก้ล่ำวถึงปัญหำเดียวกนัน้ีไวว้ำ่ “ในฐำนะท่ีเป็นผูท่ี้เช่ือถือในกำรเนรมิตของ
พระเจำ้ ขำ้พเจำ้ยอมรับวำ่ ส่ิงมีชีวติอยำ่งหน่ึง ยอ่มใหก้ ำเนิดแก่ส่ิงมีชีวติอีกอยำ่งหน่ึงได ้ แต่ทั้งน้ียอ่ม
หมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงในวงจ ำกดัในสำยเลือด หรือวถีิทำงเท่ำท่ีจะเป็นไปไดข้องสัตวแ์ต่ละชนิด
เท่ำนั้น” รัสเซอร์ มิกเจอร์ ไม่ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง กำรคร่อมชนิด หรือคร่อมประเภท ซ่ึงถือวำ่ 
ทุกส่ิงทุกอยำ่ง มีววิฒันำกำรมำจำกแหล่งก ำเนิดดั้งเดิมเพียงแหล่งเดียวเท่ำนั้น อี.เจ.คำร์เนลล ์ ก็ไดใ้ห้
ทศันะท ำนองเดียวกนัน้ีวำ่ “ในชำติพนัธ์ุของสัตวแ์ต่ละชนิดท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงข้ึนนั้น ยอ่มสำมำรถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงสืบเผำ่พนัธ์ุท่ีผดิไปจำกตน้ก ำเนิดได ้แมพ้ืชพนัธ์ุเหล่ำนั้นจะมีต่ำง ๆ นำนำ แต่ก็ยงัอยูใ่นวง
เผำ่พนัธ์ุเดิมของมนัอยูน่ั้นเอง ไม่สำมำรถคร่อมชนิดหรือประเภทเป็นอ่ืนไปได ้ เขำกล่ำววำ่ “ฉะนั้น
โดยนยัน้ี ผูท่ี้เช่ือถือแบบอนุรักษนิ์ยม ก็อำจมีควำมเช่ือถือในทฤษฎีท่ีวำ่ ไดมี้กำรก ำหนดประเภทของ
ส่ิงมีชีวติ ไวเ้ป็นท่ีแน่นอนดั้งเดิมมำแลว้ได ้ โดยท่ีไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อแนวควำมคิดเห็นเดิมของ
เขำเลยแมแ้ต่นอ้ย” 

เรำขอกล่ำวย  ้ำไวใ้นท่ีน้ีวำ่ ควำมคิดท่ีวำ่หลกัวทิยำศำสตร์ขดัแยง้กบัหลกัค ำสอนในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ควำมคิดเช่นน้ีมีขอ้ขดัแยง้ในตวัของมนัเองอยูเ่สมอ เวลำท่ีน ำไปอธิบำยขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ 
สมมุติฐำนท่ีหลกัเกณฑท่ี์ถูกตอ้งแน่นอน สำมำรถท ำใหเ้ห็นขอ้เท็จจริงไดห้ลำยอยำ่งมำกกวำ่ท่ี
ขอ้เทจ็จริงหลำยอยำ่งนั้นจะน ำไปสู่ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ได ้ ยกตวัอยำ่งเช่น มีผูบ้อกกล่ำวแก่ชำยคนน้ีวำ่ได้
เห็นภรรยำของเขำ นัง่รถไปกบัชำยอ่ืน ในท่ีต่ำง ๆ แต่โดยท่ีชำยผูน้ั้นรู้ถึงนิสัยใจคอ รู้ถึงควำมประพฤติ

                                                        
 
 
 
 มอร์รีส อำ้งแลว้ หนำ้ 45 
 รัสเซลล ์มิกส์เจอร์ “วทิยำท่ีสืบเน่ืองจำกบรรพบุรุษและบ่อเกิด”, กำรทรงสร้ำงและกำรวิวฒันำกำร 1945 หนำ้ 2 
 อี.เจ.คำร์เนลล ์“ค ำน ำพยำนหลกัฐำนของคริสตชน” หนำ้ 238 อำ้งโดยแรมม ์หนำ้ 289 
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อนัดีงำมของภรรยำเขำดีอยูแ่ลว้ เขำจึงสำมำรถพิจำรณำค ำพดูนั้นไดอ้ยำ่งทะลุปรุโปร่ง และลงควำม
คิดเห็นไดแ้ตกต่ำงไปจำกท่ีชำวเมืองทั้งหลำยซุบซิบนินทำ โดยนยัเช่นน้ี จึงอำจกล่ำวไดว้ำ่ผลหรือควำม
ถูกตอ้งท่ีแทจ้ริงมำจำกขอ้สรุปท่ีมีหลกัเกณฑถู์กตอ้งและแน่ชดัเท่ำนั้น หำใช่เกิดจำกขอ้เทจ็จริงประกำร
ใดไม่ และขอ้สรุปเหล่ำน้ีน่ีเองท่ีสำมำรถช้ีทำงหรือน ำไปสู่ขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ ได ้

เวลำท่ีเรำอ่ำนหรือฟังเร่ืองรำวใด ๆ ก็ตำม เรำตอ้งตั้งปัญหำถำมตนเองเสมอวำ่ “ผูเ้ขียนบทควำม
นั้นหรือผูท่ี้เล่ำเร่ืองรำวนั้นใหเ้รำฟัง ไดต้ั้งขอ้สรุปหรือขอ้สมมุติฐำนของเขำไวอ้ยำ่งไร?” ทั้งน้ี เพื่อวำ่
เรำจะไดตี้ปัญหำขอ้สรุปเหล่ำนั้นไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพรำะไม่มีส่ิงใดท่ีมีควำมหมำยครบถว้นสมบูรณ์
ในตวัของมนัเอง ไม่วำ่ในขอบเขตของวทิยำศำสตร์หรืออ่ืนใดก็ตำม 

ตรำบใดก็ตำมท่ียงัมีปัญหำเคลือบคลุมสงสัย ไม่มีค  ำอธิลำยใด ๆ ช้ีแจงใหก้ระจ่ำงชดัได ้ ตรำบ
นั้นเรำจะถือวำ่ เป็นขอ้ขดัแยง้ระหวำ่งวทิยำศำสตร์ กบัพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นหำไดไ้ม่ 
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บทที ่10 ท าไมพระเจ้าจึงให้เราพบกบัความทุกข์และความช่ัวร้าย 

หวัเร่ืองน้ีนบัวำ่เป็นปัญหำท่ีน่ำสนใจและไถ่ถำมกนัเป็นอนัมำก ไม่นอ้ยไปกวำ่ปัญหำเก่ียวกบั
กำรส ำแดงควำมมหศัจรรยข์องพระเจำ้ หรือปัญหำควำมขดัแยง้ระหวำ่งวทิยำศำสตร์กบัพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ทั้งน้ีเพรำะคนเหล่ำนั้นเห็นวำ่เป็นกำรไม่ยติุธรรม และไม่สมควรท่ีผูบ้ริสุทธ์ิจะตอ้งมำเผชิญกบั
ควำมทุกขย์ำก ควำมเจบ็ปวดรวดร้ำว เป็นตน้วำ่ เด็กทำรกท ำผดิอยำ่งไรหรือจึงตอ้งตำบอดมำแต่ก ำเนิด 
เหตุใดคนท่ีก ำลงัมีอนำคตรุ่งเรืองแจ่มใส จึงตอ้งลม้ตำยไปอยำ่งกระทนัหนัเหตุใดจึงตอ้มีสงครำม ซ่ึง
เม่ือเกิดข้ึนแต่ละคร้ังไดผ้ลำญชีวติของคนนบัเป็นจ ำนวนพนั ๆ ก่อใหเ้กิดปัญหำสืบเน่ืองมำกมำยหลำย
อยำ่ง เด็กก ำพร้ำตอ้งช่วยเหลือตนเองตอ้งด้ินรนต่อสู้ รับภำระเกินกวำ่ท่ีจะรับผดิชอบได ้ และ
นอกจำกนั้นยงัก่อใหเ้กิดคนพิกำรมำกมำยเหลือคณำนบั 

ประเด็นของปัญหำท่ีมนุษยม์กัจะคิดมีสองนยัดว้ยกนัคือ พระเจำ้ทรงมีฤทธำนุภำพมำกมำย
ใหญ่ยิง่ก็จริงแต่พระองคมิ์ไดท้รงใชฤ้ทธำนุภำพนั้นในทำงสร้ำงสรรค ์ คุณงำมควำมดีทั้งหมด ฉะนั้น
พระองคจ์ะไม่ทรงยบัย ั้งควำมชัว่ร้ำยทั้งหลำยในโลก อีกนยัหน่ึงคือพระองคท์รงเป็นผูท่ี้กอปรดว้ยคำม
เมตตำกรุณำยิง่ แต่ไม่มีอ ำนำจเพียงพอท่ีจะยบัย ั้ง หรือก ำจดัควำมชัว่ร้ำยเลวทรำมใหห้มดส้ินไปได ้

คนโดยทัว่ ๆ ไปมกัมีแนวโนม้ในทำงต ำหนิติเตียนพระเจำ้ โดยถือเอำเหตุแห่งควำมชัว่ร้ำยและ
ควำมล ำบำกยำกเยน็ทั้งหลำยท่ีเกิดข้ึนในโลก เป็นมูลเหตุ ผลกัไสภำระควำมรับผดิชอบเหล่ำน้ีให้แก่
พระองค ์

ปัญหำน้ีนบัวำ่เป็นปัญหำท่ีลึกซ่ึงและยำกแก่กำรท่ีจะตอบไม่นอ้ย เพรำะมิใช่เร่ืองท่ีจะพิจำรณำ
กนัอยำ่งผวิเผิน หรืออำ้งอิงหลกัค ำสอน แบบนกแกว้ นกขนุทองเพรำะเรำอำจอธิบำยควำมหมำยของค ำ
คมใด ๆ ได ้ เป็นตน้วำ่  “ผู้ทีไ่ม่เคยได้รับแผลย่อมไม่ค านึงถึงรอยแผลเป็น” อยำ่งไรก็ตำม มีหลำยส่ิง
หลำยอยำ่งท่ีเรำไม่อำจเอ่ยอำ้งไดโ้ดยง่ำย จ ำตอ้งเก็บส่ิงเหล่ำนั้นไวใ้นใจ 

เรำจะตอ้งไม่ลืมวำ่ พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษย ์ พระองคท์รงสร้ำงเขำให้เป็นคนบริสุทธ์ิและ
สมบูรณ์ มีทุกส่ิงทุกอยำ่ง สมบูรณ์ครบถว้น พระองคมิ์ไดท้รงสร้ำงมนุษยใ์หเ้ป็นคนชัว่ หำกแต่ทรง
โปรดใหม้นุษยมี์อิสระ ในกำรเลือกระท ำส่ิงใด ๆ ได ้ ตำมควำมพอใจ เขำสำมำรถท่ีจะเลือกเช่ือฟังหรือ
ฝ่ำฝืนค ำสั่งของพระองคก์็ได ้พระเจำ้ไดท้รงด ำริไว ั้ตั้งแรกสร้ำงมนุษยแ์ลว้วำ่ หำกมนุษยเ์ช่ือฟังพระองค์
แลว้ไซร้ พระองคก์็จะทรงโปรดใหเ้ขำมีชีวติท่ีบริบูรณ์บริสุทธ์ิผดุผอ่ง มีควำมสัมพนัธ์กบัพระองคอ์ยำ่ง
แนบแน่น มีควำมช่ืนชมยินดีกบัพระองค ์ และกบัส่ิงทั้งปวงท่ีพระองคท์รงสร้ำงข้ึนไม่มีวนัส้ินสุด 
อยำ่งไรก็ตำม มนุษยช์ำยหญิงคู่แรกท่ีพระองคท์รงสร้ำงข้ึนนั้นไดฝ่้ำฝืนพระบญัชำของพระองค ์ ฉะนั้น
เรำทุกคน ซ่ึงเป็นบุตรหลำนสืบเผำ่พนัธ์ุต่อมำจึงตอ้งพลอยรับผลแห่งกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งของพระเจำ้ในคร้ัง
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นั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกบัท่ีบำปไดเ้ขำ้มำในโลก เพรำะคนคนเดียว 
และควำมตำยก็ไดแ้ผไ่ปถึงมวลมนุษยทุ์กคน เพรำะมนุษยทุ์กคนท ำบำป” (โรม 5:12) ประเด็นส ำคญัท่ี
เรำจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอ คือมนุษยเ์ป็นฝ่ำยท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อควำมผดิบำป หรือต่อกำรท ำบำป หำ
ใช่พระเจำ้ไม่ 

แต่หลำยคนมกัถำมดว้ยควำมไม่เขำ้ใจวำ่ ไฉนพระเจำ้จึงไม่ทรงสร้ำงเรำใหเ้ป็นผูท่ี้ไม่ใฝ่ใจต่อ
กำรท ำบำปเลยเล่ำ? ต่อค ำถำมน้ี เรำจะตอ้งระลึกเสมอวำ่ พระองคท์รงสำมำรถท่ีจะสร้ำงเรำ ในรูปแบบ
เช่นนั้นไดอ้ยำ่งไม่มีปัญหำ แต่ส่ิงท่ีควรจ ำอยูอ่ยำ่งหน่ึงก็คือ หำกวำ่พระองคท์รงสร้ำงมนุษยใ์หมี้
ลกัษณะเช่นวำ่นั้น เรำก็อำจไม่คงสภำพเป็นมนุษยอ์ยูไ่ด ้ แต่อำจกลำยเป็นเคร่ืองจกัร ท่ำนผูอ่้ำนทนไหว
หรือท่ีจะแต่งงำนกบัตุก๊ตำท่ีพดูจอ้อยูต่ลอดเวลำ? ทุกเชำ้ค ่ำ ท่ำนอำจไขลำนและไดย้นิแต่เสียงหวำน ๆ 
วำ่ “ฉนัรักเธอ ๆ” ไม่มีค  ำพดูท่ีแสดงควำมฉุนเฉียวถึงควำมขดัแยง้ ซ่ึงจะท ำใหท้่ำนเกิดควำมเศร้ำหมอง
ไดเ้ลย แต่ท่ำนแน่ใจแลว้หรือวำ่ท่ำนชอบอยำ่งนั้น? ตำมลกัษณะดงักล่ำวน้ี จะไม่ก่อใหเ้กิดควำมรักได้
เลยเพรำะควำมรักเป็นควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของเรำเองโดยไม่มีใครบงัคบั พระเจำ้ทรงสำมำรถท่ี
จะสร้ำงเรำให้เป็นมนุษยหุ่์นยนต ์แต่นัน่หมำยควำมวำ่เรำจะตอ้งหมดสภำพควำมเป็นคนไป พระเจำ้ทรง
ด ำริอยำ่งถ่องแทแ้ลว้วำ่ พระองคค์วรท่ีจะสร้ำงเรำใหเ้ป็นมนุษยอ์ยำ่งท่ีเรำเป็นอยู ่ ดีกวำ่ท่ีจะสร้ำงเรำให้
เป็นหุ่นยนต ์และไม่วำ่พระองคท์รงสร้ำงใหเ้รำเป็นอยำ่งไร เรำก็ตอ้งเชผิญหนำ้กบัควำมจริงอยำ่งนั้น จะ
บิดพล้ิวหำไดไ้ม ่

เรำจะตอ้งรับรู้ดว้ยวำ่ พระเจำ้ทรงสำมำรถก ำจดัควำมชัว่ร้ำยไดทุ้กเม่ือ หำกพระองคท์รง
ประสงค ์ ศำสดำพยำกรณ์เยเรมียไ์ดก้ล่ำวเตือนเรำไวต้ั้งแต่โบรำณแลว้วำ่ “เป็นเพรำะพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระเจำ้ พวกขำ้พเจำ้จึงมิไดถู้กเผำผลำญใหสู้ญส้ินไป เพรำะควำมเมตตำปรำนีของ
พระองค ์ไม่มีกำรขำดตอน” (เพลงคร ่ ำครวญ 3:22) บดัน้ีจวนจะถึงเวลำท่ีพระองคท์รงก ำจดัควำมชัว่ร้ำย
ใหห้มดส้ินไปจำกโลกแลว้ มำรและกิจกำรต่ำง ๆ ของมนัก็จะถูกพิพำกษำใหไ้ดรั้บโทษทณัฑต์ลอดกำล 
แต่ขณะเดียวกนัควำมรักและพระมหำกรุณำธิคุณของพระองคย์งัคงเปิดกวำ้งส ำหรับมนุษยท์ัว่ไป 

หำกวำ่พระเจำ้ทรงก ำจดัควำมชัว่ร้ำย ใหห้มดส้ินจำกโลกไปในวนัน้ี ก็หมำยควำมวำ่ พระองค์
จะทรงปฏิบติัภำรกิจของพระองคไ์ดอ้ยำ่งสมบูรณ์ เป็นท่ีน่ำประหลำดวำ่ เรำตอ้งกำรใหพ้ระองค ์ ระงบั
สงครำม แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่ตอ้งกำรใหพ้ระองคส์ถิตอยูก่บัเรำ หำกวำ่พระเจำ้จะก ำจดัควำมชัว่ร้ำยให้
หมดส้ินไปจำกสำกลจกัรวำลแลว้ ภำรกิจของพระองคก์็จะเสร็จส้ินสมบูรณ์ นัน่หมำยควำมวำ่ เป็นกำร
ส้ินสุดโอกำสท่ีเรำจะแกไ้ขขอ้บกพร่องของตวัเอง กำรพดูเทจ็ ควำมสกปรกโสมมและจิตใจท่ีขำดควำม
รัก ตลอดจนควำมใจแคบ ไม่เอ้ืออำรีต่อผูอ่ื้น ส่ิงเหล่ำน้ี ยอ่มท ำใหเ้รำถูกลงพระอำชญำจำกพระองค์
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อยำ่งไม่ตอ้งสงสัย สมมุติวำ่พระเจำ้ทรงประกำศวำ่ พระองคจ์ะทรงก ำจดัควำมชัว่ร้ำยใหห้มดส้ินไปจำก
สำกลจกัรวำล ใคร่ถำมวำ่ ภำยหลงัเท่ียงคืนไปแลว้จะมีใครบำ้งไหมท่ีจะยงัคงอยูใ่นโลกน้ีต่อไปไดอี้ก? 

พระเจำ้ไดท้รงมอบภำระของพระองคบ์ำงอยำ่ง เพื่อแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบัควำมชัว่ร้ำยน้ีแลว้ 
ดว้ยกำรเสียสละอยำ่งยิง่ใหญ่ เป็นกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่มนุษยชำติเหลือคณำนบั ดว้ย
กำรส่งพระบุตรของพระองคใ์หล้งมำตำยแทนคนชัว่ทั้งปวง เป็นกำรจดัสรรวถีิทำงไวใ้หม้นุษยห์นีพน้
จำกกำรพิพำกษำโทษ ซ่ึงพระเจำ้จะทรงกระท ำต่อควำมผิดบำปและควำมชัว่ทั้งหลำยอยำ่งแน่นอน กำร
ท่ีจะหนีพน้จำกพระรำชอำชญำของพระเจำ้น้ีก็โดยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ส่วนตวั ระหวำ่งตวัเรำเองกบั
องคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ ฉะนั้นวถีิทำงสุดทำ้ย ในกำรก ำจดัควำมชัว่ก็คือ กำรยกระดบัชีวติของเรำใหพ้น้
จำกปลกัตมของมนั ทำงสุดทำ้ยน้ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงเตรียมไวใ้หเ้รำแลว้ ดว้ยกำรพลีพระชนมข์อง
พระองคเ์อง 

หำกวำ่พระเจำ้มิไดท้รงจดัเตรียมวถีิทำงไวใ้หเ้รำแลว้ จกัรวำลก็จะไร้ควำมหมำย กำรกระท ำทุก
อยำ่งของมนุษยแ์ต่ละคนยอ่มส่งผลไปถึงกนั ไม่มีใครท่ีจะอยูโ่ดดเด่ียวคนเดียวได ้ โดยไม่พึ่งพำอำศยั
ผูอ่ื้น กำรจดัแจงวถีิชีวติเป็นอยำ่งอ่ืน ยอ่มท ำใหชี้วติบิดเบือนไป ไม่ผดิอะไรกบักำรเล่นหมำกรุก ซ่ึง
จะตอ้งเปล่ียนกติกำทุก ๆ คร้ัง ในกำรเดินแตม้ ซ่ึงท ำใหชี้วติหมดควำมหมำย 

กำรท่ีจะคำดคะเนเก่ียวกบัเร่ืองรำวเก่ียวกบัตน้ก ำเนิดของควำมชัว่นั้น ยอ่มไม่เป็นท่ีส้ินสุด ไม่มี
ใครท่ีจะรู้ค ำตอบอยำ่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพรำะเป็นควำมเร้นลบั ซ่ึงไดเ้ป็นท่ีก ำหนดไวแ้ลว้วำ่ “ควำมลึกลบั
ทั้งปวง เป็นของพระเจำ้ของเรำ” (เฉลยธรรมบญัญติั 29:29) 

เรำก ำลงัเผชิญหนำ้กบัปัญหำเร่ืองควำมชัว่ร้ำย และดว้ยควำมจริงน้ีเอง ท่ีเรำจ ำตอ้งต่อสู่เอำชนะ
ใหไ้ด ้

ปัญหำของเรำบำงส่วนเกิดจำกกำรจ ำกดัควำมของค ำวำ่ “ควำมดี” และกำรน ำค ำน้ีไปใชเ้ก่ียวกบั
พระเจำ้ ฮิว อีแวน พอบก้ินส์ ไดต้ั้งขอ้สังเกต “ในบทควำมท่ีวำ่ดว้ยธรรมชำติของมนุษย ์ อนัเป็น
บทควำมท่ีดีเด่นของ จอห์น สจว๊ต มิลส์ นั้น เป็นกำรช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหำซ่ึงนกัปรำชญใ์นประวติัศำสตร์ 
ไดพ้ยำยำมขบคิดกนัมำตลอดเวลำ คือปัญหำท่ีวำ่ หำกวำ่กฏเกณฑใ์นกำรสร้ำงสรรคส่ิ์งทั้งปวงเป็นไป
อยำ่งยติุธรรม และพระเจำ้ผูเ้ป็นผูท้รงสร้ำงส่ิงเหล่ำนนั้นข้ึน ตอ้งเป็นผูท่ี้กอปรดว้ยฤทธำนุภำพอยำ่ง
แทจ้ริงแลว้ไซร้ ควำมสุขหรือควำมทุกขใ์ด ๆ ท่ีจะพึงเกิดข้ึนแก่โลก มนุษยทุ์กคนจ ำตอ้งรับควำมสุข
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หรือควำมทุกขน์ั้น ตำมผลแห่งควำมดีและชัว่ท่ีตนกระท ำลงไป ไม่มีใครท่ีจะไดรั้บยกเวน้ มิตอ้งไดรั้บ
โทษตำมสัดส่วนแห่งผลกำรกระท ำของตน มนุษยทุ์กคนจะตอ้งด ำเนินชีวติของตนตำมโองกำรท่ี
ก ำหนดไว ้ไม่มีกติกำสัญญำ หลกัเกณฑท์ำงศำสนำ หรือหลกัปรัชญำใด ๆ ท่ีจะเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของ
มนุษยใ์หดี้ข้ึน และมีควำมสำมำรถในทุกดำ้นข้ึนมำอยำ่งปัจจุบนัทนัด่วนไดเ้ลย” 

 “ปัญหำส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัควำมเช่ือท่ีวำ่ คุณงำมควำมดีท่ีพระเจำ้จะประทำนบ ำเหน็จรำงวลั
ตอบสนองแต่ละคนตำมผลแห่งกำรกระท ำ ซ่ึงพระเจำ้ผูท้รงฤทธำนุภำพสำมำรถท่ีจะกระท ำไดโ้ดยง่ำย
นั้น บ ำเหน็จรำงวลัและกำรลงพระอำชญำของพระเจำ้ซ่ึงเกิดข้ึนกบัชีวติของเรำในชำติน้ี ในรูปของ
ควำมสุขนั้น เกิดข้ึนเพรำะควำมดี ควำมเมตตำของพระเจำ้ หรือเพรำะฤทธ์ิอ ำนำจของพระองค”์ 

แต่พระเจำ้จะทรงเป็นผูท่ี้กอปรดว้ยควำมดีงำมไดอ้ยำ่งไร หำกวำ่พระองคท์รงจดักำรกบัมนุษย์
แต่ละคนตำมผลแห่งกำรกระท ำของเขำ? ในพระคมัภีร์เดิมก็ไดมี้บญัญติัขอ้ควำมอนัเป็นกำรประกำศถึง
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในพระคริสตธรรมใหม่แลว้วำ่ ควำมดีของพระเจำ้นั้นไม่เพียงแต่จะข้ึนอยูก่บัควำม
ยติุธรรมของพระองคเ์ท่ำนั้น หำกยงัข้ึนอยูก่บัควำมรักควำมเมตตำกรุณำของพระองคอี์กดว้ย ควรท่ีเรำ
และมวลมนุษยท์ั้งหลำย จะพงึขอบพระคุณพระองคส์ักเท่ำใด ในกำรท่ีพระองค ์ “มิไดท้รงกระท ำต่อเรำ
ตำมควำมผดิบำปของเรำ หรือสนองตำมควำมผดิบำปของเรำ เพรำะวำ่ฟ้ำสวรรคสู์งเหนือแผน่ดินเท่ำใด 
ควำมรักมัน่คงของพระองค ์ท่ีมีต่อบรรดำคนท่ีเกรงกลวัพระองคก์็ใหญ่เท่ำนั้น” (สดุดี 103:10, 11) 

ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัคุณงำมควำมดีของพระเจำ้ดงักล่ำวแลว้น้ี ส่วนหน่ึงตั้งอยูบ่นมูลฐำนแห่ง
ขอ้สรุปท่ีถือวำ่ ควำมสุขเป็นควำมดีท่ีสูงสุดแลว้ในชีวติ ซ่ึงเป็นขอ้สรุปท่ีผิดพลำด ควำมสุขนั้นเรำพดู
กนัในแง่ของควำมสะดวกสบำย ควำมส ำรำญทั้งหลำยเป็นควำมจริงท่ีวำ่ควำมสุขมิใช่ควำมพึงพอใจ
หรือควำมส ำรำญท่ีเกิดข้ึนชัว่แล่นเท่ำนั้น ควำมทุกขค์วำมล ำบำกยำกเขญ็ท่ีเรำประสบอยู ่ มิใช่ส่ิงท่ีจะ
ก ำจดัควำมสุขท่ีแทจ้ริงใหห้มดไปไดพ้ระเจำ้ทรงทรำบดว้ยพระปัญญำ และญำณทศันะอนัยิง่ใหญ่ของ
พระองคว์ำ่ ในชีวิตของเรำนั้นมีขอ้บกพร่องหลำยส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ข และวธีิท่ีเรำจะตอ้งแกไ้ขก็คือ กำร
ปล่อยใหเ้รำตอ้งฟันฝ่ำอุปสรรค กำรป้องกนัเรำมิใหป้ระสบกบัควำมทุกขย์ำก แทนท่ีจะเป็นผลดีต่อเรำ 
แทจ้ริงแลว้ ก็จะกลบักลำยเป็นวำ่ เป็นกำรตดัทอนควำมดีอนัยิง่ใหญ่ของเรำไปเสีย อคัรสำวกเปโตรได ้

                                                        
 
 
 
 ฮิว อีแวน พอบกินส์ “ควำมมหัศจรรยใ์นกำรทนทุกข”์ (ชิคำโก: 1959 หนำ้ 38 ส ำนกัพิมพอิ์นเตอร์วำชิต้ี) อำ้งโดย จอห์น สจ๊วต มิลล ์หนำ้ 38 
 อำ้งแลว้ หนำ้ 13 
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กล่ำวถึงกำรเผชิญกบัควำมทุกขท์รมำนวำ่ เม่ือท่ำนทั้งหลำยไดท้นทุกขอ์ยูช่ัว่ขณะหน่ึงแลว้ 
พระเจำ้ผูท้รงพระคุณล ้ำเลิศผูท้รงเรียกท่ำนทั้งหลำยเขำ้ในศกัด์ิศรีนิรันดร์ในพระคริสต ์ พระองคเ์องได้
ทรงโปรดปรับปรุงท่ำนใหม้ัน่คงและมีก ำลงัข้ึน” (1 เปโตร 5:10) 

หำกพิจำรณำควำมหมำยของค ำวำ่ บ ำเหน็จรำงวลัตำมผลแห่งกำรกระท ำ จำกค ำพดูของ จอห์น 
สจว๊ต มิลส์ ดงัท่ีอำ้งมำแลว้นั้น จะเห็นไดว้ำ่ แง่คิดของเขำเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ท่ีพระเจำ้ทรงมีต่อเรำ
นั้น ก็ไม่ผดิอะไรกบัเทพเจำ้ในศำสนำฮินดูนัน่เอง เพรำะในเร่ืองกฏแห่งกรรมกล่ำววำ่ ควำมเป็นไป
ทั้งหลำยของชีวติในชำติน้ีมีผลเน่ืองมำแต่กำรกระท ำในชำติก่อน กำรท่ีบำงคนตอ้งเป็นคนตำบอดเป็น
คนยำกไร้ หิวโหย ร่ำงกำยพิกลพิกำรถูกสังคมทอดทิ้งไม่เหลียวแล เป็นคนไม่มีงำนท ำ หรือถูกลงโทษ
อยำ่งหนกัหนำสำโหดก็เพรำะผลแห่งควำมชัว่ท่ีเคยกระท ำมำแต่ปำงก่อน และกำรท่ีจะบรรเทำหรือผอ่น
คลำยควำมทุกข ์ควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวเหล่ำน้ีได ้ก็โดยกำรแสวงหำจำกวถีิทำงของพระเจำ้ แนวควำมคิด
น้ีเองท่ีเป็นเหตุผลประกำรหน่ึง ท่ีท ำใหช้ำวฮินดูไม่ยอมด้ินรนต่อสู้ เปล่ียนแปลงสภำพชีวติของตนเอง 
ปัญญำชนชำวฮินดูในปัจจุบนั มกัพดูกนัถึงเร่ือง กำรสร้ำงสรรคค์วำมเจริญกำ้วหนำ้ เพื่อเปล่ียนแปลง
สังคมไปสู่สภำพท่ีดีข้ึน แต่ก็มิไดน้ ำเอำแนวควำมคิดน้ีไปประสมประสำนกบัค ำสอนในเร่ืองกรรม อนั
เป็นรำกฐำนของศำสนำฮินดู ซ่ึงเป็นหลกัในกำรด ำเนินชีวิตของพวกเขำ 

ค ำสอนเร่ืองกฏแห่งกรรมท่ีวำ่ควำมทุกขคื์อผลของกำรท ำชัว่ในอดีตนั้น เป็นค ำอธิบำยเร่ืองรำว
เก่ียวกบัควำมทุกขไ์ดอ้ยำ่งชดัเจนคมคำย กระชบัควำมและเขำ้ใจง่ำย 

หลกัเกณฑน้ี์ มิไดเ้ป็นควำมจริงในควำมคิดของคริสตชนดอกหรือวำ่ ควำมทุกขคื์อกำรลงพระ
อำชญำของพระเจำ้ แน่นอน มีหลำยคนท่ีประสบควำมทุกขย์ำกเขำ้ ก็มกัจะกล่ำวเช่นน้ีเสมอวำ่ “เรำท ำ
ผดิส่ิงใดหรือ จึงไดร้บผลอยำ่งน้ี?” และแมว้ำ่บำงคนจะไม่ส ำแดงควำมรู้สึกออกมำให้เห็นอยำ่งเด่นชดั 
แต่ก็พอจะกล่ำวโดยสรุปวำ่ ส่วนมำกมกัคลอ้ยตำมค ำกล่ำวน้ี พระธรรมโยบก็ไดแ้สดงใหเ้ห็นอยำ่ง
เด่นชดัถึงแนวควำมคิดของมิตรสหำยของโยบ ท่ีเช่ือถือตำมขอ้สรุปอนัไร้ควำมยุติธรรม ซ่ึงท ำใหโ้ยบ
รู้สึกปวดร้ำวใจเป็นท่ีสุด 

ทั้งพระคมัภีร์เดิมกบัพระคริสตธรรมใหม่ ไดส้อนไวอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ ควำมทุกขย์ำกท่ีเกิดข้ึนแก่
มนุษยน์ั้น บำงอยำ่งก็เป็นผลมำจำกกำรลงพระอำชญำของพระเจำ้ แต่ก็มีหลำยอยำ่งท่ีมิใช่ผลอนั
เน่ืองมำจำกกำรกระท ำผดิของเรำโดยตรง กำรด่วนสรุปอยำ่งง่ำย ๆ เช่นน้ี ยอ่มไม่ถูกตอ้งนกั 

เพื่อช้ีใหเ้ห็นวำ่พระเจำ้ไม่ไดเ้ป็นคนแก่อำรมณ์ดีท่ีเอำแต่ลูกหนวดเครำอยูใ่นสวรรค ์ และ
พิจำณำผลแห่งกำรกระท ำของเรำ ในท ำนองท่ีวำ่ “เด็กก็ยอ่มเป็นเด็กอยูน่ัน่เอง” ขำ้พเจำ้จึงใคร่ยกขอ้พระ
คมัภีร์ข้ึนมำอำ้งอิงไว ้ณ ท่ีน่ี “คนใดหวำ่นพืชอยำ่งใดลง ก็จะเก็บเก่ียวผลอยำ่งนั้น” (กำลำเทีย 6:7) ทั้งน้ี
เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจมิใหผู้ใ้ดเกิดควำมหลงผดิ อยูใ่นแนวควำมคิดประหน่ึงวำ่ จะหยกิท้ึงดึงจมูกของ
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พระเจำ้เล่นไดโ้ดยง่ำย กำรท่ีพระเจำ้ทรงท ำใหมิ้ระยำมพี่สำวของโมเสสไดรั้บควำมทุกขท์รมำนจำกโรค
เร้ือน ก็เพื่อท่ีจะทำ้ทำยใหโ้มเสสใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีของเขำ นอกเหนือจำกนั้น พระองคย์งัทรงบนัดำลให้
บุตรอนัเกิดจำกกำรผดิประเวณี ระหวำ่งกษตัริยด์ำวดิกบัพระนำงมซัเชบำ ขณะท่ียงัเป็นภรรยำของอูรียำ 
พระสหำยของกษตัริยด์ำวิดใหต้ำยไป ยงัมีตวัอยำ่งอ่ืน ๆ อีกมำกท่ีแสดงวำ่พระเจำ้มิไดท้รงเพิกเฉยต่อ
พฤติกรรมของมนุษยแ์ต่อยำ่งใด แมใ้นพระคริสตธรรมใหม่ก็มีตวัอยำ่งอนัน่ำสะพรึงกลวั เช่นน้ี เป็นตน้
วำ่ ควำมตำยของ อะนำเนีย และสัพไฟเร ผูซ่ึ้งบงัอำยกล่ำววำจำมดเท็จและฉอ้ฉลต่อพระเจำ้ จนถึงตอ้ง
กบัลม้ตำยลงอยำ่งน่ำสยดสยองแทบเทำ้ของอคัรสำวกนัน่เอง เหตุกำรณ์เหล่ำน้ีอำจถือไดว้ำ่ ควำมทุกข์
ยำกล ำบำก หรือควำมทรมำน เป็นผลสืบเน่ืองมำจำกกำรท ำบำปก็ได ้ แต่ทั้งน้ีก็มิไดห้มำยควำมวำ่ 
เหตุกำรณ์ทั้งปวงจะเป็นผลสืบเน่ืองโดยตรงเช่นน้ีเสมอไป แมจ้ะดูเหมือนวำ่ สำวกขององคพ์ระเยซูคริ
สตเจำ้ จะยดึมัน่ในเร่ืองกฏแห่งกรรม แต่เรำก็ไม่อำจวินิจฉยัช้ีขำดไดเ้ตม็ท่ีนกั เพรำะแมแ้ต่พระด ำรัส
ขององคพ์ระเยซูคริสตเจำ้เอง บำงคร้ังก็ยงัมีปัญหำใหข้บคิดเสมอดงัในกรณีท่ีพระเยซูทรงรักษำชำยคน
หน่ึงซ่ึงตำบอดมำแต่ก ำเนิด สำวกของพระองคไ์ดทู้ลถำมพระองคว์ำ่ กำรท่ีชำยผูน้ั้นตำบอด เพรำะ
ควำมผดิบำปของใคร เป็นควำมผดิบำปของเขำเอง หรือของบิดำมำรดำของเขำต่อค ำถำมน้ี พระเยซูได้
ทรงอธิบำยไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ “เขำเกิดมำตำบอด เพื่อวำ่จะไดเ้ป็นท่ีส ำแดงใหเ้ห็นถึงพระรำชภำรกิจของ
พระเจำ้” (ยอห์น 9:1-3) เม่ือมีผูก้รำบทูลพระเยซูใหท้รงทรำบถึงเร่ืองรำวของชำวกำลิลี บำงคนไดถู้กปี
ลำตประหำรชีวติ พระเยซูไดท้รงอธิบำยวำ่ ท่ีคนเหล่ำนั้นถูกประหำรชีวิตมิไดห้มำยควำมวำ่พวกเขำมี
ควำมผดิบำป ร้ำยกำจยิง่กวำ่ชำวกำลิลีคนอ่ืน ๆ พระองคท์รงอธิบำยต่อไปอีกวำ่ และกำรท่ีหอคอยซีโล
อำม หกัพงัลม้ทบัคน 18 คนถึงแก่ควำมตำยนั้นมิไดห้มำยควำมวำ่ เขำจะเป็นคนบำปเลวทรำมยิง่กวำ่
ชำวกรุงเยรูซำเล็มทั้งหลำย ทำ้ยท่ีสุด พระองคท์รงสรุปวำ่ “ถำ้ท่ำนทั้งหลำยมิไดก้ลบัใจใหม่ ก็จะตอ้ง
พินำศเช่นเดียวกนั” (ลูกำ 13:1-3) 

ฉะนั้น ถำ้หำกวำ่เรำด่วนสรุปควำมวำ่ กำรเศร้ำโศกหรือควำมล ำบำกยำกเขญ็ทั้งหลำยแหล่ ลว้น
เกิดจำกพระอำชญำของพระเจำ้ ดงันั้น จึงเท่ำกบัวำ่เรำวินิจฉยัควำมผดิเป้ำหมำยไปอยำ่งถนดัใจ ฮอพ
กินส์ ไดต้ั้งขอ้สังเกตวำ่ หำกเรำจะถือเอำวำ่ควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวควำมล ำบำกยำกเขญ็ทั้งหลำยท่ีเกิด
ข้ึนกบัชีวติของเรำ เป็นผลจำกกำรลงโทษของพระเจำ้แลว้ ก็เท่ำกบัควำมทุกขท์ั้งหลำยแหล่ ยอ่มส้ินสุด
ลงเพียงแค่ชีวติน้ีเท่ำนั้น เม่ือตำยไปแลว้เรำยอ่มไม่ตอ้งรับโทษอนัใดอีกเลย 

แทจ้ริงแลว้ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งเล่ม มีขอ้เทจ็จริงประกำรหน่ึง ในบรรดำหลกัธรรมอนั
ล ้ำลึกทั้งหลำยของพระเจำ้และเป็นแกนกลำงควบคุมควำมประพฤติของมนุษย ์ เรำจะพบไดใ้นพระ
ธรรมดงักล่ำวแทบทุกเล่ม ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ หลกัควำมจริงน้ีก็คือวำ่ พระเจำ้ทรงเรียกร้องและย  ้ำ
เตือนใหเ้รำปฏิบติัตำม  พระประสงคข์องพระองค ์ ตลอดจนช้ีใหเ้ห็นภยัพิบติั อนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนพระ
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บญัชำของพระองคซ์ ้ ำแลว้ซ ้ ำเล่ำ พระเจำ้จะลงโทษก็เฉพำะแต่ผูท่ี้เพิกเฉยไม่เอำใจใส่ หรือจงใจฝ่ำฝืน
ค ำสั่งของพระองคเ์ท่ำนั้น ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระด ำรัสอนัแสดงถึงควำมจริงใจของพระเจำ้ ซ่ึงวำ่ “เรำไม่
พอใจในควำมตำยของคนอธรรม แต่พอใจในกำรท่ีคนอธรรมหนัจำกทำงของเขำ และมีชีวติอยู ่ จงหนั
กลบั หนักลบัจำกทำงชัว่ของเจำ้ โอ พงศพ์นัธ์ุอิสรำเอลเอ๋ย ยอมตำยท ำไม” (เอเสเคียล 33:11) 

ในพระคริสตธรรมใหม่ ก็มีค  ำเตือนท ำนองเดียวกนัน้ี และดูเหมือนวำ่จะแสดงใหเ้ห็นถึงควำม
รักและควำมปริวิตกเป็นทุกข ์ ควำมอดกลั้นพระทยัท่ีพระองคท์รงมีต่อเรำ มำกยิง่กวำ่ท่ีแสดงไวใ้นพระ
คมัภีร์เดิมเสียอีก ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระด ำรัสของพระเยซูเจำ้ในวำระท่ีพระองคท์รงพระกนัแสงดว้ย
ควำมสงสำรชำวกรุงเยรูซำเล็ม ดงัน้ี “โอ เยรูซำเล็ม เยรูซำเล็ม ท่ีไดฆ่้ำบรรดำศำสดำพยำกรณ์ และเอำ
หินขวำ้งผูท่ี้รับใชม้ำหำเจำ้ เรำใคร่จะรวบรวมลูกของเจำ้ไวเ้นือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกไวใ้ตปี้กของมนั 
แต่เจำ้ไม่ยอม” (มทัธิว 23:37) นอกจำกนั้นทำนอคัรสำวกเปโตรก็ยงัไดก้ล่ำวไวอ้ยำ่งชดัแจง้อีกดว้ยวำ่ 
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ประสงคท่ี์จะใหค้นหน่ึงคนใดพินำศเลย....แต่ทรงปรำถรนำจะใหค้นทั้งปวงกลบั
ใจเสียใหม”่ (2 เปโตร 3:9) เม่ือใดท่ีเรำเกิดปัญหำสงสัยข้ึนมำวำ่ พระเจำ้ผูแ้สนดีจะลงโทษมนุษยใ์หต้ก
นรกชัว่กปัป์ชัว่กลัป์ไดอ้ยำ่งไรหนอ” เรำก็จะตอ้งพินิจพิเครำะห์ถึงขอ้เท็จจริงใหดี้วำ่ แทจ้ริงแลว้พระเจำ้
มิไดท้รงเสือกไสผลกัดนัผูใ้ดใหต้อ้งตกนรกเลย มนุษยเ์รำเองต่ำงหำกท่ีผลกัไสตนเองใหต้กนรก พระ
เจำ้ทรงปฏิบติัภำรกิจของพระองคทุ์กอยำ่ง ในอนัท่ีจะช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จำกโทษทณัฑแ์ห่งควำมผดิ
บำปโดยสมบูรณ์แลว้ ไม่วำ่จะเป็นกำรอภยัโทษ ไถ่ถอนเรำใหพ้น้โทษ และช ำระเรำใหเ้ป็นคนบริสุทธ์ิ 
และทรงโปรดใหเ้ป็นผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเขำ้สู่สวรรค ์ พนัธะส่วนท่ียงัเหลือ ลว้นแต่เป็นส่วนของ
เรำทั้งส้ิน คือเรำจะตอ้งรับเอำควำมเมตตำของพระเจำ้น้ี ถำ้เรำปฏิเสธ ก็ยอ่มไม่มีทำงท่ีจะน ำเรำข้ึนสู่
สวรรคไ์ดเ้ลย หนทำงส ำหรับผูท่ี้ไม่ปรำรถนำท่ีจะไปสวรรค ์ก็มีแต่นรกเท่ำนั้นเอง 

ในบำงกรณี ควำมทุกขย์ำกล ำบำกท่ีเรำไดรั้บ อำจเป็นผลมำกจำกกำรลงโทษของพระเจำ้ก็ตำม 
แต่นัน่มิใช่เหตุผลโดยตรงแห่งควำมทุกขย์ำกทั้งปวงท่ีเรำเผชิญอยูเ่รำจะตอ้งไม่ลืมวำ่ บรรพบุรุษของเรำ
จะตอ้งรับผดิชอบต่อกำรชกัน ำควำมผดิบำปและควำมตำยใหเ้กิดข้ึนในโลกในจกัรวำล และผลของ
กระท ำผดิอนัอุกฉกรรจน์ั้น ท ำใหเ้ขำตอ้งรับผิดชอบต่อควำมเจบ็ปวดทุกขเวทนำอนัใหญ่หลวงท่ีเกิดข้ึน
ในโลก ในปัจจุบนั กำรท่ีช่ำงก่อสร้ำงรับเหมำเลินเล่อ หรือจงใจละเวน้มิไดส้ร้ำงตึกรำมบำ้นช่องให้
เป็นไปตำมแบบแผนท่ีสถำปนิกและวศิวกรเขียนไวฉ้ะนั้นเม่ือถูกลมพำยพุดั บำงคร้ังจึงตอ้งพงัพินำศลง 
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยอยำ่งใหญ่หลวง ลองคิดดูเถิดวำ่ก่ีพนัก่ีหม่ืนและก่ีแสนชีวติ ท่ีตอ้งตำยเพรำะ
คนขบัรถข้ีเมำ กำรฉอ้ฉลคดโกง กำรพดูโกหกมดเท็จ กำรลกัทรัพย ์ ควำมเห็นแก่ตวั ท่ีมนุษยใ์นสังคม
ปัจจุบนักระท ำต่อกนันั้น ลว้นแต่เป็นเหตุน ำมำซ่ึงควำมทุกขเ์ขญ็ควำมระทมขมข่ืนทั้งส้ิน ผลแห่งควำม
วบิติัเหล่ำน้ี เรำจะต ำหนิติเตียนพระเจำ้ไม่ไดเ้ลย จงสืบยอ้นไปถึงสำเหตุใหดี้เถิด เพรำะวำ่ควำม
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ทุกขเวทนำ ควำมขมข่ืนท่ีคนเรำไดรั้บอยูใ่นทุกวนัน้ี มีผลมำจำกกำรกระท ำของตวัเรำเองมำกนอ้ย
เพียงใด 

อยำ่งไรก็ตำม มนุษยมิ์ไดอ้ยูใ่นโลกน้ีอยำ่งโดดเด่ียวตำมล ำพงั พระเจำ้ไดท้รงเปิดเผยใหเ้รำ
ทรำบโดยทัว่กนัแลว้วำ่ ยงัมีศตัรูท่ีร้ำยกำจของเรำอยูอี่กผูห้น่ึง ศตัรูตนน้ีอำจปรำกฏกำยไดใ้นหลำย
รูปแบบต่ำง ๆ กนั พระคริสตธรรมคมัภีร์อธิบำยวำ่ มนัอำจมำในรูปของทูตสวรรค ์ ผูเ้รืองรัศมี หรือดุจ
สิงห์โตค ำรำม หรืออ่ืนใดก็ไดข้ึ้นอยูก่บัสถำนกำรณ์ และสุดแทแ้ต่ควำมตอ้งกำรของมนัศตัรูตนน้ีคือ
พญำมำร และเพรำะพญำมำรน้ีเอง ท่ีพระเจำ้ทรงอนุญำตใหม้นัก่อให้เกิดควำมทุกขท์รมำนใหญ่ยิง่อนั
แสนเขญ็แก่โยบ เพื่อทดลองดูควำมเด็ดเด่ียวของโยบควำมซ่ือสัตยอ์นัเตม็เป่ียมท่ีโยบมีต่อพระเจำ้ และ
ในค ำอุปมำเร่ืองขำ้วละมำนกบัขำ้วสำลี พระเยซูก็ไดท้รงกล่ำวถึง กำรท่ีพญำมำรพยำยำมบ่อนท ำลำย 
กำรเก็บเก่ียวของชำวนำวำ่ “น่ีเป็นกำรกระท ำของศตัรู” (มทัธิว 13:28) พญำมำรพอใจต่อกำรท่ีจะท ำลำย
ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีพระเจำ้ทรงสร้ำงสรรคไ์ว ้ รวมทั้งก่อให้เกิดควำมทุกขเวทนำแก่มนุษยด์ว้ย พระเจำ้ทรง
อนุญำตใหม้นัท ำไดใ้นขอบเขตอนัจ ำกดัเท่ำนั้น พระองคห์ำไดเ้ปิดโอกำสให้มนักล ้ำกลำยผูท่ี้มี
ควำมสัมพนัธ์กบัพระองคอ์ยำ่งใกลชิ้ดไม่ ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระธรรมยำกอบ 4:7,8 ท่ีวำ่ “จงต่อสู้กบัมำร
และมนัจะหนีท่ำนไป ท่ำนทั้งหลำยจงเขำ้ใกลพ้ระเจำ้......” พญำมำรก็เป็นตวักำรอีกอยำ่งหน่ึงท่ี
ก่อใหเ้กิดควำมเดือดร้อน ควำมทุกขเวทนำแก่มนุษยใ์นทุกวนัน้ี เช่นเดียวกนั ต่อค ำถำมท่ีวำ่ เหตุใดพระ
เจำ้จึงปล่อยใหพ้ญำมำรก่อใหเ้กิดควำมทุกขค์วำมเดือดร้อนแก่มนุษยอ์ยำ่งไม่รู้จกัจบส้ิน ขอใหเ้รำศึกษำ
จำกค ำสนทนำของโรบินสัน ครูโซกบัแมน ไฟร์เดย ์ อนัเป็นตวัเอกในนิยำยเร่ืองโรบินสันครูโซ ซ่ึง
แมว้ำ่จะเป็นเพียงนิยำย แต่ก็พอจะใหข้อ้คิดไดบ้ำ้งกระมงั 

“ท่ำนพดูวำ่ พระเจำ้ทรงมีพระก ำลงัเขม้แขง็ยิง่ใหญ่ ขำ้พเจำ้มีควำมสงสัยวำ่ พระองคจ์ะมี
พละก ำลงัเขม้แขง็เท่ำเทียมกบัพญำมำรหรือไม่?” ไฟร์เดยถ์ำม 

“แน่นอนทีเดียว พระเจำ้ทรงมีพละก ำลงัเขม้แขง็และมีฤทธำนุภำพมำกมำยยิง่กวำ่พญำมำรเสีย
อีก” ขำ้พเจำ้ตอบ 

“ถำ้พระเจำ้ทรงมีฤทธำนุภำพมำกมำยเช่นน้ีจริงเหตุไฉนพระองคจึ์งไม่ทรงก ำจดัพญำมำรเสีย
เล่ำ เหตุไฉนพระองคจึ์งทรงปล่อยใหม้นักระท ำควำมชัว่ไม่รู้ส้ินสุดดงัน้ี?” 

“ค ำถำมของท่ำนฟังดูเขำ้ท่ำดี” โรบินสันครูโซตอบ “ลองคิดดูใหถ่้องแทเ้ถิดวำ่ ในเม่ือทั้งท่ำน
และขำ้พเจำ้ต่ำงก็ท ำผดิคิดชัว่ดว้ยกนั ฝ่ำฝืนค ำสั่งสอนของพระองคม์ำแลว้ทั้งส้ิน และเหตุไฉนพระองค์
จึงไม่ทรงเข่นฆ่ำเสียเล่ำ” 

ในกำรพิเครำะห์ถึงปัญหำเร่ืองรำวควำมเจบ็ปวด ทนทุกขท์รมำนทั้งหลำย ไม่วำ่จะเป็นดำ้น
ร่ำงกำยหรือจิตใจขอ้ส ำคญัประกำรหน่ึงซ่ึงเรำจะตอ้งร ำลึกเสมอ ก็คือวำ่พระเจำ้มิไดท้รงอยูห่่ำงไกล
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เพิกเฉย ไม่เหลียวแลต่อมนุษย ์ หรือทอดทิ้งใหม้นุษยต์อ้งเผชิญกบัควำมทุกขย์ำกทั้งหลำยอยำ่งไม่ใยดี
เลย พระองคไ์ม่เพียงแต่ทรงรับรู้ถึงควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวเท่ำนั้น แมพ้ระองคเ์องก็ทรงรู้สึกเจบ็ปวดรวด
ร้ำวเช่นเดียวกบัเรำดว้ย ไม่มีควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวหรือควำมทุกขท์รมำนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่มนุษยโ์ดยท่ี
พระองคไ์ม่ทรงทรำบเป็นอนัขำด พึงระลึกเสมอวำ่ พระเจำ้ทรงไดรั้บควำมทุกขท์รมำนมำกยิง่กวำ่เรำ 
เหลือท่ีจะประมำณได ้ ในพระคมัภีร์เดิมมีพระธรรมท่ีพอจะประโลมใจเรำไดบ้ำ้ง คือพระธรรมอิสยำห์ 
53:3 อนัเป็นค ำพยำกรณ์ถึงควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวท่ีพระคริสตจ์ะทรงไดรั้บ มีควำมวำ่ดงัน้ี “เขำเป็นท่ีดู
หม่ิน และคนไม่คบหำ เป็นคนเจำ้ทุกข ์ และคุน้เคยกบัควำมเจบ็ปวด” แมใ้นพระคริสตธรรมใหม่ ผู ้
บนัทึกพระธรรมฮีบรูก็ไดเ้ตือนเรำไวว้ำ่ “ดว้ยวำ่พระองคไ์ดท้รงทนทุกขท์รมำน โดยถูกทดลองนั้น 
พระองคจึ์งสำมำรถสงเครำะห์ใหค้นทั้งหลำยท่ีถูกทดลองนั้นได”้ (ฮีบรู 2:18) และ “เพรำะเรำมิไดมี้มหำ
ปุโรหิตท่ีร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเรำมิไดแ้ต่พระองคไ์ดท้รงถูกทดลองเหมือนอยำ่งเรำทุกประกำรถึง
กระนั้นก็ยงัปรำศจำกควำมผิดบำป” (ฮีบรู 4:15) 

ปัญหำเก่ียวกบัควำมชัว่ ควำมผดิบำป ควำมทุกขท์รมำน นบัวำ่เป็นปัญหำท่ีลึกซ้ึงมำก และ
นบัวนัมีแต่จะทวคูีณควำมส ำคญัมำกข้ึนทุกขณะ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในสภำวะกำรสงครำมกำรสร้ำง
ระเบิดเพื่อประหตัประหำรกนัเช่นน้ี กำรท่ีจะแกไ้ขปัญหำน้ีใหก้ระจ่ำงแจง้นั้นไม่ไดเ้ป็นของง่ำยนกั และ
เรำก็ยงัไม่สำมำรถหำขอ้ยติุใหข้อ้สรุปอนัเป็นกำรยติุได ้ อยำ่งไรก็ดี ยงัพอมีแนวทำงใหเ้รำไดศึ้กษำ
คน้ควำ้ เพื่อไขปัญหำน้ีอยูบ่ำ้ง 

ประการแรก เจ.บี.ฟิลิป ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ “ควำมชัว่เป็นผลหรือมรดกตกทอดของกำรใชเ้สรี
เจตนำรมณ์ในทำงท่ีผดิ” พระเจำ้ทรงสำมำรถท่ีจะกระท ำใหเ้รำอยูใ่นควำมบงัคบับญัชำของพระองค์
ทุกประกำร เช่นเดียวกบัหุ่นยนต ์ แต่กำรท ำเช่นนั้น ยอ่มหมำยควำมวำ่  พระองคท์  ำใหเ้รำสูญเสียเสรี
เจตนำ หรือควำมมีอิสระในกำรเลือกกระท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดตำมใจชอบ อนันบัวำ่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำต่อชีวติ
ของเรำอยำ่งยิง่ ซ่ึงจะท ำใหเ้รำส้ินสุดควำมเป็นมนุษยล์ง กำรใชเ้สรีภำพในทำงท่ีเลวร้ำย ซ่ึงเรำเรียกวำ่
ควำมผดิพลำดของมนุษย ์ซ่ึงเป็นรำกฐำนอนัส ำคญัในกำรท่ีก่อใหเ้กิดควำมชัว่ และควำมทุกขท์รมำนทั้ง
ปวงข้ึนในโลก เม่ือมนุษยก่์อใหเ้กิดควำมผดิบำปข้ึนมนุษยจึ์งจ ำตอ้งรับผดิชอบต่อกำรกระท ำของตน หำ
ใช่พระเจำ้ไม่ จริงอยู ่ แมว้ำ่พระเจำ้ทรงสำมำรถท่ีจะหยดุย ั้ง มิใหม้นุษยต์อ้งรับควำมทุกขม์รมำนต่อไป
ได ้แต่นัน่ยอ่มหมำยควำมวำ่ พระองคจ์ะตอ้งท ำลำยเรำทั้งหลำยใหพ้ินำศไป เช่นเดียวกนั “หำกวำ่มนุษย์
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ตอ้งกระท ำทุกส่ิงทุกอยำ่ง ตำมแบบแผนท่ีพระเจำ้ทรงก ำหนดไว ้โดยมิใหมี้อิสระในกำรเลือกกระท ำใน
ส่ิงใด ๆ ได ้ตำมควำมตอ้งกำรแลว้ไซร้ หลกัค ำสอนของคริสตศำสนำ ก็ยอ่มไม่มีคุณค่ำอะไรเลย” 

ประการท่ีสอง ควำมทุกขท่ี์เกิดข้ึนในโลก ส่วนใหญ่เรำสำมำรถสืบสำวไดว้ำ่มีผลมำจำกกำรท่ี
ชำยหญิงทั้งหลำย เลือกปฏิบติัตนในทำงท่ีผดิท ำนองคลองธรรมเช่นกำรฆำตกรรมเป็นตน้ แต่บำงกรณีก็
มิใช่ผลโดยตรงจำกกำรกระท ำของตนเอง เป็นตน้วำ่กรณีกำรคดโกงในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน
หรือบริษทัต่ำง ๆ ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดควำมทุกขแ์ก่บุคคลอีกเป็นจ ำนวนมำกมิไดมี้ส่วนในกำรกระท ำนั้น
เลย บำงทีควำมทุกขเ์ขญ็ทั้งหลำยก็อำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรท่ีเรำเพิกเฉย มิไดค้  ำนึงถึงค ำเตือนเก่ียวกบัภยั
ธรรมชำติต่ำง ๆ เช่นอุทกภยั ภูเขำไฟระเบิดเป็นตน้ 

ประการท่ีสาม ควำมทุกขท์รมำนควำมทุกขเวทนำบำงอยำ่งก็เป็นผลจำกกำรลงพระรำชอำชญำ
ของพระเจำ้อยำ่งไรก็ตำมส ำหรับภยัพิบติัประเภทน้ี เรำจะตอ้งพิจำรณำใหถ่ี้ถว้นวำ่ พระเจำ้ทรงกระท ำ
ต่อมนุษยก์็เพื่อท่ีจะเป็นเคร่ืองหมำยสั่งสอนหรือโนม้น ำใหเ้ขำกลบัใจจำกกำรประพฤติตนในทำงท่ีผดิ 
ฉะนั้นควำมทุกขป์ระเภทน้ีจึงเป็นผลของกำรกระท ำโดยตรง และผูท่ี้กระท ำนั้นยอ่มรู้ตวัรู้แลว้ 

ประการท่ีส่ี พระเจำ้ทรงมีศตัรูท่ีร้ำยกำจตนหน่ึงซ่ึงพระองคไ์ม่สำมำรถอภยัโทษใหม้นัได ้ คือ
พญำมำรซำตำน พระองคไ์ดท้รงก ำรำบมนัเรียบร้อยแลว้โดยกำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูท่ีไมก้ำงเขน 
แต่พระองคไ์ดท้รงปลดปล่อยมนัใหก้ระท ำกำรชัว่ของมนัไดเ้วลำหน่ึงจนกวำ่กำรพิพำกษำคร้ังสุดทำ้ย 
เม่ือนั้นแหละพระองคจ์ะทรงก ำจดัอยำ่งเด็ดขำด ฉะนั้นในระหวำ่งน้ีอิทธิพลของพญำมำรจึงครอบง ำ
โลกอยู ่แมม้นุษยก์็ยงัตกอยูภ่ำยใตก้ำรครอบง ำของมนั 

ประการท่ีห้า พระเจำ้เองทรงไดรั้บควำมทุกขเวทนำอยำ่งใหญ่หลวง พระองคท์รงแกปั้ญหำ
ควำมผดิควำมชัว่น้ีของมนุษย ์ โดยกำรตดัสินใจประทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ ใหล้งมำ
ส้ินพระชนมเ์พื่อคนผดิบำปทั้งหลำย นบัวำ่เป็นกำรเสียสละอนัไม่อำจประเมินค่ำได ้ ซ่ึงเป็นกำรเตรียม
ทำงรอดไวใ้หเ้รำ ถำ้เรำอำ้ออ้มแขนเปิดจิตใจตอ้นรับพระเยซูคริสตเจำ้แลว้ไซร้ เรำก็จะรอดพน้จำกโทษ
ควำมผดิบำปซ่ึงควรจะตอ้งไดรั้บตลอดกำลนำนไดอ้ยำ่งส้ินเชิง พระองคท์รงอภยัโทษควำมผดิบำปของ
เรำแลว้ และเรำก็ไดรั้บชีวติใหม่น้ี มีสิทธ์ิท่ีจะเลือกท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้งตำมท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้ง
สถิตอยูภ่ำยในเรำ และท ำหนำ้ท่ีแทนพระคริสตท์รงชกัน ำเรำ 
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บำงทีกำรทดสอบควำมเช่ือท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของคริสตชนในปัจจุบนัน้ี ก็คือกำรทดสอบในแง่
ควำมเช่ือวำ่พระเจำ้ทรงเป็นผูท่ี้กอรปดว้ยคุณงำมควำมดีหรือไม่นัน่เอง ในปัญหำน้ีมีบำงคนให้
ขอ้แนะน ำท่ีแตกต่ำงไปมำกเป็นตน้วำ่ เฮลมุท เทลิก้ี แห่งเมืองแฮมเบิร์ก อธิบำยวำ่กำรเอำแวน่ขยำยส่อง
ดูเน้ือเยือ่ต่ำง ๆ เรำจะเห็นไดช้ดั ก็แต่เฉพำะบริเวณกลำงแวน่ อนัเป็นจุดรวมแสงเท่ำนั้น ส่วนบริเวณ
รอบออกไปจะเห็นภำพท่ีพร่ำเลือนลำงมำก อยำ่งไรก็ตำม แมก้ำรทดสอบอำจเป็นเช่นนั้นจริง แต่เรำก็
ยอ่มรู้ไดดี้วำ่บริเวณรอบนอกหรือขอบของเน้ือเยื่อท่ีเรำส่องดูดว้ยกลอ้งขยำยนั้น ก็มีควำมชดัเจน
เช่นเดียวกบับริเวณท่ีเป็นจุดรวมแสงนัน่เอง เพรำะเน้ือเยือ่ช้ินเดียวกนัไม่วำ่ท่ีจุดใด ๆ ก็มีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัทั้งส้ิน มีเหตุกำรณ์หลำยอยำ่งในชีวิตของเรำท่ีเรำไม่สำมำรถเขำ้ใจไดอ้ยำ่งถ่องแท ้ เปรียบ
เช่นเดียวกบับริเวณรอบนอกจุดรวมแสงในเวลำเอำแวน่ขยำยส่องดูส่ิงหน่ึงส่ิงใดดงักล่ำวแลว้ อยำ่งไรก็
ตำม ถำ้หำกเรำน ำเอำเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นมำปรับเขำ้กบัจุดศูนยก์ลำงคือ กำรส้ินพระชนมข์องเยซูคริสต์
บนไมก้ำงเขนแลว้ เรำก็ยอ่มสำมำรถตีควำมหรืออธิบำยควำมหมำยของเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นไดเ้ช่นกนั
พระเจำ้มิไดท้รงปล่อยใหเ้รำตอ้งคอยเดำเหตุกำรณ์ คอยคำดหมำยถึงควำมดีงำมของพระเจำ้ดว้ยกำรดู
จำกขอ้มูลปลีกยอ่ยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ น้ีแต่อยำ่งใด พระองคไ์ดท้รงเปิดเผยใหเ้รำทรำบถึงเร่ืองรำวของ
พระองค ์ และภำรกิจท่ีพระองคท์รงกระท ำอยำ่งชดัแจง้แลว้ท่ีไมก้ำงเขน ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระธรรมโรม
บทท่ี 8:32 ซ่ึงวำ่ “พระองคมิ์ไดท้รงเสียดำยพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ แต่ไดท้รงโปรดประทำน
พระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรำทั้งหลำย ถำ้เช่นนั้นแลว้พระองคจ์ะไม่โปรดประทำนส่ิงสำรพดัแก่เรำ
ทั้งหลำยดว้ยกนักบัพระบุตรนั้นหรือ?” 

พระเจำ้มิไดท้รงเรียกร้องให้เรำเขำ้ใจในพระรำชภำรกิจทั้งหลำยของพระองค ์ ส่ิงท่ีพระองค์
ทรงตอ้งกำรใหเ้รำกระท ำก็คือเช่ือฟังและไวว้ำงใจพระองค ์ เช่นเดียวกบัท่ีเรำตอ้งกำรใหบุ้ตรหลำนของ
เรำไวว้ำงใจในควำมรักท่ีเรำมีต่อพวกเขำนัน่เอง แมว้ำ่บุตรหลำนของเรำจะไม่เขำ้ใจและไม่ทรำบซ้ึงถึง
คุณค่ำแห่งกำรกระท ำของเรำก็ตำม 

สันติสุจจะปรำกฏข้ึนก็ต่อเม่ือเรำตระหนกัอยำ่งแทจ้ริงวำ่ เรำมิไดมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจอะไรมำก
นกั ในขอบเขตกำรปฏิบติัพระรำชกิจอนัยิง่ใหญ่ของพระเจำ้ เปรียบดงัเรำสำมำรถเขำ้ใจและมองเห็น
เพียงเส้นดำ้ยไม่ก่ีเส้นในผำ้ม่ำนผนืใหญ่แห่งชีวิตของเรำ และพระประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ของพระเจำ้ซ่ึงเรำ
ไม่อำจมองเห็นภำพท่ีแทจ้ริงนั้น โดยตลอดอยำ่งเตม็ตำ 

เม่ือเรำปลงใจไดเ้ช่นน้ีเรำก็ยอ่มจะมีควำมมัน่ใจคลำยควำมทุกขร้์อน และมีควำมช่ืนชมยนิดี 
เพรำะ “พระเจำ้ทรงร่วมมือกบัคนทั้งหลำยท่ีรักพระองค ์ คือคนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงเลือกไวต้ำม
พระด ำริของพระองคใ์หบ้งัเกิดผลอนัดีในทุกส่ิง” (โรม 8:28) 
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เวลำท่ีเรำประสบควำมยำกเข็ญแทนท่ีเรำจะมวัค ำนึงถึงควำมทุกขค์วำมล ำบำก เรำควรจะ
วนิิจฉยัไปในแง่ท่ีวำ่ แทจ้ริงแลว้ควำมทุกขล์ ำบำกยำกเขญ็ท่ีเรำประสบนั้นเป็นอุปสรรคห์รือพระพร
แห่งชีวติอยำ่งไรกนัแน่ เพรำะแมแ้ต่ดวงอำทิตยเ์องก็สำมำรถหลอมละลำยไดเ้พียงเนย หรือส่ิงท่ี
ประกอบดว้ยไขมนัเท่ำนั้น แต่ถำ้เป็นดินเหนียวแลว้ยิง่ถูกแผดเผำเท่ำใดก็จะยิง่แขง็แกร่งกลำ้มำกเท่ำนั้น 

เม่ือเรำสำมำรถวนิิจฉยัวถีิทำงแห่งชีวติของเรำไดโ้ดยตลอดดว้ย “แว่นขยาย” แห่งควำมเช่ือ เรำ
ก็ยอ่มสำมำรถสนบัสนุนค ำพดูของฮำบำกุกดงักล่ำวน้ีไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี “ถึงแมต้น้มะเด่ือเทศจะไม่มีดอก
บำน หรือเถำองุ่นทั้งหลำยจะไม่มีลูก หรือตน้เอลำยโอนทั้งหลำยำจะไม่ติดผล หรือไร่นำทั้งหลำยจะไม่
มีพืชเป็นอำหำร หรือแมแ้กะทั้งหลำยตอ้งพลดัพรำกไปจำกฝงู หรือววัควำยทั้งหลำยจะไม่มีอยูใ่นคอก 
ขำ้พเจำ้ก็ยงัมีใจยนิดีอยูใ่นพระเยโฮวำห์ ขำ้พเจำ้ก็คงยนิดีอยูใ่นพระเจำ้ผูช่้วยให้รอดของขำ้พเจำ้” (ฮำบำ
กุก 3:17, 18) 



 114 

บทที ่11 พระคริสตศาสนาแตกต่างจากศาสนาอืน่ ๆ หรือไม่? 

โลกในยคุ “จรวด” น้ี นบัวนัจะแคบลงทุกที ปัจจุบนัเรำสำมำรถข้ึนเคร่ืองบินไอพน่เดินทำงจำก
ซีกโลกดำ้นหน่ึงไปยงัซีกโลกอีกดำ้นหน่ึงไดภ้ำยในเวลำเพียงไม่ก่ีชัว่โมง เม่ือเรำเปิดโทรทศัน์ใน
หอ้งรับแขกก็จะเห็นพิธีรีตองทำงศำสนำต่ำง ๆ ทัว่โลก และในกำรด ำเนินชีวติแต่ละวนัของคนต่ำงเช้ือ
ชำติต่ำงศำสนำมำกมำยได ้

นกัศึกษำจำกประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลกมกันิยมไปเรียนยงัประเทศท่ีพฒันำแลว้ ทุก ๆ ปีจะมี
นกัศึกษำประมำณหน่ึงแสนคนจำกประเทศต่ำง ๆ กวำ่ร้อยหำ้สิบประเทศทัว่ทุกมุมโลกไปเรียนต่อท่ี
สหรัฐเมริกำ ในระดบัมหำวทิยำลยัซ่ึงมีอยูป่ระมำณสองพนัแห่งในหำ้สิบรัฐ นอกจำกนั้นยงัมี
นกัท่องเท่ียว นกัธุรกิจและตวัแทนของประเทศต่ำง ๆ ไปเยีย่มเยอืนบ่อย ๆ ดงันั้น เรำจึงมีโอกำสพบและ
ฟังเขำพดูถึงวฒันธรรมและศำสนำของเขำ บุคคลเหล่ำน้ีลว้นแต่มีไหวพริบดี มีกำรศึกษำสูง และมีควำม
จริงใจ หลำยคนในจ ำนวนน้ีสนใจและชอบท่ีจะเรียนรู้เร่ืองรำวของพระเยซูคริสต ์

หำกเรำมีโอกำสพบปะสนทนำกบัคนเหล่ำน้ี เรำก็จะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัควำมเช่ือถือของพวกเขำ
แต่ละคนและส่ิงท่ีติดตำมมำก็คือ “ค ำถำมเก่ียวกบัคริสตศำสนำ” หำกวำ่ท่ำนเป็นเป็นคริสตชนท่ำนคงจะ
อยำกทรำบวำ่คริสตศำสนำแตกต่ำงจำกศำสนำอ่ืน ๆ ทัว่โลกอยำ่งไร? ท่ำนคงอยำกจะรู้วำ่ คนท่ีนบัถือ
ศำสนำอ่ืน ๆ นั้น นมสักำรพระเจำ้เหมือนท่ีเรำนมสักำรหรือไม่? บำงคร้ังเรำอำจคิดวำ่ พระเจำ้ของเขำคง
มีพระนำมผดิแผกกบัพระนำมพระเจำ้ของเรำกระมงั? พระเยซูคริสตเ์ป็นทำงเดียวเท่ำนั้นหรือท่ีจะไปสู่
พระเจำ้? 

ในกำรท่ีจะตอบค ำถำมเก่ียวกบัเร่ืองรำวของพระเจำ้นั้น เรำจะตอ้งท ำใจใหส้งบ อยำ่ให้อำรมณ์
เสียเม่ือไดรั้บกำรโตแ้ยง้อยำ่งขึงขงั เม่ือคริสตชนกล่ำววำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะน ำมวล
มนุษยไ์ปถึงพระเจำ้ ถำ้ปรำศจำกพระองคแ์ลว้มนุษยจ์ะไม่มีทำงรอดพน้โทษทณัฑแ์ห่งควำมผดิบำปได้
เลย ผูท่ี้กล่ำวอำ้งเช่นน้ีคิดวำ่ตวัเขำเอง และคริสตชนอ่ืน ๆ ดีกวำ่คนท่ีนบัถือศำสนำต่ำง ๆ หรือ? 

บำงคนบอกวำ่คริสตชนเป็นเหมือนสมำคม กล่ำวคือ ยอมรับเอำบำงคนเขำ้เป็นสมำชิกเท่ำนั้น 
ซ่ึงเป็นกำรแสดงออกของจิตใจท่ีแคบมำก แทท่ี้จริงแลว้พวกคริสตชนน่ำจะมีใจกวำ้งพอท่ีจะรับคนอ่ืน
เขำ้สู่สมำคม ไม่ควรจะตั้งกฏขอ้บงัคบัแบบตำยตวั คริสตชนไม่ควรจะเอ่ยถึงพระนำมพระเยซูคริสต ์แต่
ควรมีบรรทดัฐำนวำ่ขอใหมี้ควำมเช่ือวำ่ “มีพระเจำ้อยูจ่ริง” ก็เป็นกำรเพียงพอแลว้ ใคร ๆ ท่ีมีควำมเช่ือ
วำ่มีพระเจำ้ก็ควรจะยอมรับเขำ้มำอยูใ่นวงกำรของคริสตชน 



 115 

คริสตชนท่ีแทจ้ริงนั้นเช่ือวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะไปสู่พระเจำ้ได ้ เพรำะพระ
วจนะของพระเจำ้ไดส้อนวำ่ “ในผูอ่ื้นควำมรอดไม่มีเลย ดว้ยวำ่นำมอ่ืนซ่ึงใหเ้รำทั้งหลำยรอดได ้ไม่ทรง
โปรดใหมี้ในท่ำมกลำงมนุษยท์ัว่ใตฟ้้ำ” (กิจกำร 4:12) 

กำรท่ีคริสตชนมีควำมเช่ือเช่นน้ี มิใช่เป็นกฏท่ีคริสตชนตั้งข้ึนมำเอง แต่พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจำ้ของเรำทรงสอนเช่นนั้น (ดูยอห์น 14:6) คริสตชนท่ีสัตยซ่ื์อต่อพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริงนั้น เขำจะ
ยอมรับอยำ่งอ่ืนไม่ไดน้อกจำกถอ้ยค ำของพระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น พระวจนะของพระองคไ์ดส้ั่งสอนวำ่ 
พระผูช่้วยใหร้อดอ่ืน ๆ ในโลกน้ีไม่มีเลย มีแต่ผูเ้ดียวเท่ำนั้น คือองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ ดงันั้น คริสตชน
จึงไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงควำมจริงขอ้น้ีไดเ้ลย 

มีกฏหมำยบำงขอ้ท่ีรัฐบำลบญัญติัข้ึน เช่น ถำ้ขบัรถฝ่ำสัญญำไฟแดงจะตอ้งถูกเจำ้หนำ้ท่ีจบักุม
ส่วนกำรท่ีจะถูกปรับมำกหรือนอ้ยนั้น ก็แลว้แต่กฏหมำยก ำหนดไว ้ แต่เม่ือเรำพูดถึงกฏอ่ืน ๆ เช่น กฏ
แห่งกำรโนม้ถ่วงของโลก กฏท่ีวำ่น้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัฏกหมำยหรือสังคมเลย แต่ถำ้เรำจะกล่ำววำ่เรำไม่
สนใจต่อกฏแห่งกำรโนม้ถ่วงน้ีเลย แมแ้ต่สักโมงเดียว วำ่แลว้ท่ำนก็ลุกข้ึนและปีนข้ึนไปบนหลงัคำบำ้น 
เพื่อจะพิสูจน์วำ่ กฏอนัน้ีไดเ้ลิกลม้แลว้หรือยงั 

เปล่ำเลย....ถึงแมว้ำ่ท่ำนจะมีควำมมัน่ใจและแน่วแน่สักปำนใดก็ตำม มนัก็ไม่สำมำรถช่วยท่ำน
ท่ีกระโดดลงไปเพื่อพิสูจน์กฏแห่งควำมโนม้ถ่วงไดเ้ลย เพรำะกฏแห่งกำรโนม้ถ่วงก็ยงัเป็นกฏแห่ง
ควรมโนม้ถ่วงอยูดี่นั้นเอง! 

กฏเหล่ำน้ีมีผลต่อร่ำงกำยฉนัใด ก็ยอ่มจะมีกฏท่ีกระทบกระเทือนต่อจิตวิญญำณฉนันั้น กฏ
ประการแรก พระเจำ้ทรงส ำแดงพระองคเ์องทำงพระเยซูคริสต ์ กำรส้ินพระชนมข์องพระองคบ์นไม้
กำงเขน เป็นทำงเดียวท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บกำรยกโทษควำมผิดบำป กำรท่ีอำ้งวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นทำงเดียว
เท่ำนั้นท่ีมนุษยจ์ะรอดพน้จำกควำมบำป มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีท ำใหค้ริสตชนเรำถือตวัหรืออวดอำ้งต่อคนอ่ืน ๆ 
เลย เพรำะเรำกล่ำววำ่ คนบำปจะรอดพน้โดยพระมหำกรุณำธิคุณของพระเจำ้เท่ำนั้น ท่ำน ดี.ที. ไบลส์ 
แห่งศรีลงักำไดพ้ดูไวอ้ยำ่งน่ำฟังวำ่ “กำรประกำศแผยแพร่ข่ำวประเสริญของพระเยซูคริสต ์ เป็นเหมือน
ขอทำนคนหน่ึงไปบอกขอทำนอีกคนหน่ึงวำ่ จะพบอำหำรท่ีด ำรงชีวิตไดท่ี้ไหน” 

ประการทีส่อง มีบำงคนพดูวำ่ กำรท่ีจะเช่ือถือส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยมีควำมเช่ืออยำ่งแทจ้ริงอยำ่งไม่
สงสัยนั้นจะประสบผลส ำเร็จได ้ เม่ือเรำคำ้นวำ่ “ไม่จริง” ท ำใหห้ลำยคนเป็นเดือดเป็นแคน้ทำงอำรมณ์ 
จะยกตวัอยำ่งง่ำย ๆ เช่น คนหน่ึงปวดทอ้งในเวลำกลำงคืน เขำจึงลุกไปหยบิยำท่ีตูย้ำประจ ำบำ้น โดยเขำ
มีควำมเช่ือวำ่เม่ือไดรั้บประทำนยำขนำนนั้นแลว้อำกำรป่วยจะหำย แต่ทวำ่เขำหยบิยำผิดแทนท่ีจะเป็นยำ
แกป้วดทอ้งกลบัเป็นยำพิษจึงก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อชีวติของเขำ 
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กำรท่ีจะเช่ือส่ิงหน่ึงส่ิงใดดว้ยควำมจริงใจนั้น มิไดก้ระท ำใหส่ิ้งนั้นกลำยเป็นควำมจริงข้ึนมำ
เลย เหมือนพยำบำลคนหน่ึงหยอดน ้ำกรดใส่ตำเด็กโดยคิดวำ่เป็นยำหยอดตำ กำรท่ีนำงพยำบำลมีควำม
เช่ือวำ่ตนก ำลงัใส่ยำบ ำบดัตำไม่ไดช่้วยมิใหต้ำของเด็กนั้นหำยบอด เด็กคนนั้นไดต้ำบอดมำจนกระทัง่
ทุกวนัน้ี 

ควำมเช่ือของพยำบำลเป็นฉนัใด ควำมเช่ือของผูท่ี้เช่ือผดิก็เป็นฉนันั้น 
หลกัเหล่ำน้ีน ำมำใชไ้ดเ้ก่ียวกบัจิตวิญญำณ กำรท่ีหลบัหูหลบัตำเช่ือมิไดก้ระท ำใหส่ิ้งนั้นเป็น

ควำมจริงข้ึนมำไดเ้ลย ควำมจริงยอ่มเป็นควำมจริงในตวัของมนัเองเสมอ ไม่วำ่เรำจะมีท่ำทีอยำ่งไร 
เก่ียวกบัเร่ืองศำสนำทัว่ไปนั้น ควรจะตั้งค  ำถำมน้ีเป็นหลกัเสมอวำ่ “เป็นควำมจริงไหม?” 

ใหเ้รำมำพดูถึงควำมจริงกนัดีกวำ่ พวกคริสตชนเช่ือวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจำ้ พระองคท์รง
ส้ินพระชนมแ์ละฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำ น่ีเป็นแกนกลำงของข่ำวประเสริฐ แต่ก็มีหลำยคนปฏิเสธวำ่ 
พระเยซูมิไดเ้ป็นพระเจำ้ และมิไดส้ิ้นพระชนมแ์ละฟ้ืนข้ึนมำ ดงันั้น เรำจะเห็นไดว้ำ่จะตอ้งมีฝ่ำยหน่ึงถูก
และอีกฝ่ำยห่น่ึงผดิ 

หลำยคนพดูวำ่ “ศำสนำไหน ๆ ก็เหมือนกนั สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นแหละ” และมีคริสตชน
หลำยคนเขำ้ใจในท ำนองน้ีดว้ย เขำถือวำ่ ศำสนำอ่ืน ๆ ก็เหมือนกบัคริสตศำสนำ มีค ำสอนท่ีคลำ้ยคลึง
กนั จะแตกต่ำงกนัก็ตรงท่ีขอ้ปลีกยอ่ยบำงตอนเท่ำนั้น 

ถำ้หำกวำ่คริสตชนคนใดก ำลงัคิดเช่นน้ี ก็แสดงวำ่เขำยงัไม่มีควำมรู้ซ้ึงถึงส่ิงท่ีเขำเช่ืออยู ่ เป็น
ควำมจริงท่ีวำ่ หลกัค ำสอนมีควำมละมำ้ยคลำ้ยคลึงกนับำ้ง แต่ถำ้จะเรียนรู้ใหถึ้งแก่นแทแ้ลว้มนัแตกต่ำง
กนัรำวฟ้ำกบัดินทีเดียว ขอ้คลำ้ยคลึงประกำรหน่ึงก็คือ “กฏทองค ำ” ของทุกศำสนำท่ีด ำรงมำหลำยร้อย
ปีแลว้ กฏน้ีบอกวำ่ ควรปฏิบติัต่อคนอ่ืนเหมือนอยำ่งท่ีอยำกใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อเรำกล่ำวคือ ถำ้เรำอยำกจะ
ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัต่อเรำอยำ่งไร เรำก็ควรจะปฏิบติัต่อเขำอยำ่งนั้น 

หลำยคนคิดวำ่ขอ้น้ีเป็นแก่นแทข้องคริสตศำสนำควำมจริงแลว้หำเป็นเช่นนั้นไม่ ลองคิดดูใหดี้ 
ถำ้พระเยซูคริสตเ์พียงแต่ให้เรำยดึถือค ำเทศนำบนภูเขำและกฏทองค ำของพระองค ์ เรำก็ยอ่มจะจนมุม 
เพรำะกฏน้ีมำแต่เดิมหลำยศตวรรษแลว้ 

ปัญหำของมนุษยไ์ม่ไดอ้ยูท่ี่วำ่ เขำไม่รู้ในส่ิงท่ีควรท ำ แต่เขำไม่ท ำในส่ิงท่ีรู้! 
ทั้งน้ีเป็นเพรำะมนุษยข์ำดอ ำนำจและพลงัฤทธ์ิท่ีจะช่วยใหก้ระท ำไดน้ัน่เอง 
พระเยซูคริสตไ์ดย้กระดบักำรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นใหสู้งกวำ่น้ีอีก อนัน้ีท ำให้เรำจนมุมมำกยิ่งข้ึน แต่

พระองคก์็มิไดย้กระดบักำรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นข้ึนเพียงประกำรเดียวเท่ำนั้น พระองคเ์สนอใหเ้รำรับเอำพลงั
อ ำนำจจำกพระองคเ์พื่อจะด ำเนินชีวิตตำมท่ีควรจะท ำ 

ขอ้แตกต่ำงระหวำ่งคริสตศำสนำกบัศำสนำอ่ืน ๆ อยูท่ี่น่ี! 
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พระเยซูคริสตพ์ระรำชทำนอภยัโทษบำป ทรงช ำระลำ้งชีวติจิตใจของเรำและประทำน
ควำมสำมำรถใหเ้รำเป็นคนดีมีคุณธรรมตำมครรลองของพระองค ์ ทั้งหมดน้ีเรำจะรับไดโ้ดยไม่เสียค่ำ
จ่ำยใด ๆ ทั้งส้ิน พระองคท์รงท ำใหเ้รำคืนดีกบัพระเจำ้ และทรงช่วยใหเ้รำท ำในส่ิงท่ีเรำไม่สำมำรถท่ีจะ
ท ำได ้

ถำ้เรำจะเปรียบศำสศำสนำอ่ืนกบัคริสตนำจะเห็นควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งชดัเจนในท่ีน้ี กล่ำวคือ 
ศำสนำอ่ืนนั้นตอ้งกระท ำ ประพฤติและบ ำเพญ็ตนเพื่อตนเอง แต่คริสตศำสนำพระเยซูคริสตท์รงช่วยใน
ส่ิงท่ีกระท ำไม่ไดศ้ำสนำอ่ืนบอก “จงท ำอยำ่งน้ีแลว้พระจึงจะทรงโปรดใหร้อด” แต่พระคริสตต์รัสวำ่ 
“จงมำหำเรำแลว้จะรับควำมรอด” ถำ้หำกจะเปรียบเทียบศำสนำแลว้ อำจกล่ำวไดว้ำ่ศำสนำทัว่ไปนั้น
สอนใหค้นวำ่ยน ้ำ เพื่อจะไม่ตอ้งจมซ่ึงตอ้งออกแรงอยำ่งมำกมำย พอนำนเขำ้ก็ไปไม่รอด แต่
คริสตศำสนำนั้นเป็นเหมือนเคร่ืองชูชีพช่วยไม่ใหจ้มน ้ำตำย 

ดี.ที.ไบลส์แห่งศรีลงักำกล่ำววำ่ ในศาสนาอืน่ ๆ น้ันท าคุณงามความดี “เพือ่” แต่ใน 
คริสตศาสนา เราท า “เพราะว่า” กล่ำวคือในศำสนำอ่ืน ๆ ท ำคุณงำมควำมดีเพื่อหวงัจะไดรั้บควำมรอด 
แต่ในคริสตศำสนำ เรำรอดพน้จำกโทษทณัฑแ์ห่งควำมบำปก็เน่ืองดว้ยพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนม์
บนไมก้ำงเขนและฟ้ืนคืนพระชนม ์ ดงันั้นเรำจึงท ำคุณงำมควำมดีเพรำะวำ่เรำรักพระเจำ้ ศำสนำอ่ืนสั่ง
ให ้“เรำท ำ” ส่วนในคริสตศำสนำบอกวำ่ “ส ำเร็จแลว้!” 

ควำมหมำยท่ีแทจ้ริงของค ำวำ่ “คริสตศำสนำ” ก็คือ “พระเจำ้แสวงหำมนุษย”์ และพระองคท์รง
ยืน่พระหตัถล์งมำช่วยเหลือมนุษย ์แต่ศำสนำอ่ืน ๆ นั้น มนุษยด้ิ์นรนแสวงหำทำงท่ีจะพบพระเจำ้ เพรำะ
ควำมแตกต่ำงดงักล่ำวน้ีเอง คริสตศำสนำจึงใหค้วำมมัน่ใจในควำมรอด ดงัท่ีเรำกล่ำวอยูเ่สมอวำ่ “ควำม
รอดเป็นส่ิงท่ีแน่นอน” เพรำะกิจกำรน้ีเป็นพระรำชกิจของพระเจำ้โดยตรง พระองคเ์ป็นผูท้รงน ำให้
ส ำเร็จ เรำจึงสำมำรถพดูไดเ้ช่นเดียวกบัอคัรสำวกเปโตรวำ่ เม่ือวิญญำณของเรำออกจำกร่ำง ก็จะไปอยู่
กบัพระเจำ้ (ดู 2 โครินธ์ 5:8) 

ศำสนำต่ำง ๆ สอนให ้ “ท ำควำมดี” แต่ก็ไม่สำมำรถใหค้วำมมัน่ใจในเร่ืองควำมรอดได ้ เพรำะ
เรำไม่รู้วำ่เม่ือไหร่คุณควำมดีท่ีท ำนั้นจะเพียงพอ เรำไม่รู้และจะรู้ไม่ได ้ดงันั้นเรำจึงบงัเกิดควำมเป็นห่วง
และวติกกงัวล อนัเน่ืองมำจำกไม่มีควำมแน่ใจในควำมรอด 

ควำมรอดในศำสนำต่ำง ๆ ทัว่โลกนั้น แตกต่ำงจำกคริสตศำสนำมำก บำงศำสนำไม่รู้เลยวำ่พระ
เจำ้เป็นผูใ้ด บำงคนบอกเรำวำ่ เรำไม่ควรจะมีควำมเห็นแตกแยกกนัในดำ้นควำมเช่ือ เรำทุกศำสนำควร
จะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและร่วมไมร่้วมมือกนั กำรท่ีพดูเช่นน้ีเรำลืมคิดไปวำ่พระเจำ้คือผูใ้ด กำรท่ีจะ
เรียกช่ือพระเจำ้ต่ำงกนันั้น มิใช่ปัญหำ แต่มีปัญหำวำ่ พระเจำ้ในควำมคิดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกนั 
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บำงคนเช่ือวำ่พระเจำ้เป็นผูท้รงพระชนมอ์ยูต่ลอดกำล บำงคนก็เช่ือวำ่พระเจำ้ทรงสถิตอยูใ่นทุกส่ิง และ
เช่ือทุกส่ิงท่ีเป็นพระเจำ้ บำงคนก็เช่ือวำ่โลกน้ีเป็นอนิจจงั ไม่เท่ียงแท ้

ดงันั้น กำรท่ีจะร่วมไมร่้วมมือ มีควำมเช่ืออยำ่งเดียวกนั ในขณะท่ีต่ำงคนต่ำงคิด ยอ่มจะเป็นไป
ไม่ได ้ บำงศำสนำเช่ือวำ่มีพระเจำ้ และมีควำมเขำ้ใจคลำ้ย ๆ กบัคริสตชน เช่ือวำ่พระเจำ้ทรงเป็นผูส้ร้ำง
สำรพดัทุกส่ิง แต่ไม่ใช่พระบิดำและองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพระบุตรของพระเจำ้ ถำ้มีควำมเช่ือ
ดงัน้ี กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้ำงเขนก็ไม่มีประโยชน์ส ำหรับเรำ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดส้อนอยำ่งชดัแจง้วำ่ “เพรำะวำ่พระเจำ้ทรงรักโลก จนไดป้ระทำนพระ
บุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศแต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 
3:16) 

ควำมคิดเห็นของชนชำติชำวยวิเก่ียวกบัเร่ืองพระเจำ้นั้น ใกลเ้คียงกบัควำมเช่ือของคริสตชน
มำก พระเจำ้ท่ีชำวยวินมสักำรเป็นพระเจำ้แห่งพระคมัภีร์เดิม ดงันั้นเรำควรจะมีควำมเช่ือเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกบัเขำใช่ไหม? 

แต่ถำ้เรำจะคน้ควำ้ใหถึ้งแก่นแทข้องปัญหำน้ีแลว้ จะพบวำ่ชำวยวิไม่ยอมรับวำ่ พระเจำ้ของเขำ
เป็นพระบิดำของพระเยซูคริสต ์ ปัญหำน้ีท ำใหเ้กิดกำรถกเถียงกนัอยำ่งหนกัหน่วงในสมยัของพระเยซู 
พวกยวิมกัจะพดูเสมอวำ่ พวกเขำยอมรับพระเจำ้ แต่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต ์ เม่ือพระองคท์รงเป็น
พยำนวำ่ พระองคท์รงมีสภำพเท่ำเทียมกบัพระบิดำเจำ้ พอพวกยวิไดย้นิก็ตั้งขอ้หำวำ่ พระเยซูคริสตดู์
หม่ินพระเจำ้ ในพระธรรมยอห์น 8:42-47 พระเยซูตรัสกบัผูน้ ำชำวยวิเหล่ำนั้นวำ่ “พระเจ้าคือพระบิดา
ของเรา.....” “หำกพระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของท่ำน ท่ำนยอ่มจะรักเรำ เพรำะเรำมำจำกพระบิดำ ผูท่ี้มำ
จำกพระบิดำยอ่มฟังพระด ำรัสของพระองค ์แต่ท่ำนไม่ไดฟั้งพระด ำรัสของพระองค ์เพรำะท่ำนไม่ไดม้ำ
จำกพระเจำ้” ในขอ้ท่ี 44 พระเยซูตรัสวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยมำจำกมำรซ่ึงเป็นพ่อของท่ำน” 

ถำ้เรำศึกษำพระด ำรัสของพระเจำ้ตอนน้ีให้ดีจะพบท่ำทีของเรำท่ีควรจะมีต่อผูอ่ื้น หำกวำ่เขำ
ก ำลงัเสำะแสวงหำพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูด่ว้ยใจสัตยจ์ริง เขำก็จะแสดงออกดว้ยกำรตอ้นรับเอำองค์
พระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเขำ 

ในประวติัศำสตร์ของกำรเผยแพร่ข่ำวประเสริฐ มีตวัอยำ่งเป็นอนัมำก ท่ีมีผูท่ี้ติดตำมพระเจำ้
องคท่ี์เขำไม่รู้จกั แต่เม่ือเขำไดย้นิข่ำวควำมจริงของพระเยซูคริสตแ์ลว้ เขำก็ยอมรับเอำพระองคเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเขำและในทนัใดนั้นเขำก็รู้วำ่เขำไดพ้บพระเจำ้องคเ์ท่ียงแทท่ี้เขำเสำะแสวงหำมำนำน
แสนนำน 

ตลอดพระวจนะของพระเจำ้ทั้งเดิมและใหม่ มีค  ำสอนวำ่ กำรกรำบไหวน้มสักำรพระอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ใช่พระเจำ้องคเ์ท่ียงแทน้ั้น เกิดมำจำกพญำมำร (ดูเลวนิีติ 17:1,1 โครินธ์ 10:20) 
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ถำ้ท่ำนจะศึกษำคน้ควำ้ศำสนำของโลกจะพบวำ่ มีพระเยซูคริสตอ์งคเ์ดียวเท่ำนั้น ท่ีสอนวำ่ 
พระองคคื์อพระเจำ้องค์เที่ยงแท้ ในศำสนำอ่ืน ๆ นั้นผูศ้รัทธำจะมีท่ำทีอยำ่งไรต่อศำสดำไม่ค่อยส ำคญั
มำกนกั ผูติ้ดตำมศำสดำมกัจะเนน้ค าสอน เป็นใหญ่ 

ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัคริสตศำสนำ เรำถือวำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นจุดศูนยก์ลำงของศำสนำ และค ำ
สอนของพระองคเ์ป็นรองลงมำ 

(ในศำสนำอ่ืน ๆ นั้น ถึงแมว้ำ่ศำสดำจะสูญเสียชีวติไปแลว้ แต่ค ำสอนก็ยงัตั้งอยูไ่ด ้ แต่ส ำหรับ
คริสตศำสนำแลว้ ถำ้พระเยซูคริสตต์ำยไป หลกัควำมเช่ือของคริสตชนก็จะพงัครืนลงทนัทีทั้งน้ีเป็น
เพรำะพระเยซูคริสตเ์ป็นหวัใจของศำสนำนัน่เอง-ผูแ้ปล) 

ปัญหำท่ีส ำคญัปัญหำหน่ึงท่ีพระองคต์รัสถำมสำวกก็คือ “ท่ำนคิดวำ่เรำเป็นผูใ้ด” และเม่ือมีใคร
ถำมเก่ียวกบัพระรำชกิจของพระเจำ้ พระเยซูตรัสตอบวำ่ “กำรของพระเจำ้นั้น คือท่ีจะวำงใจในท่ำนท่ี
พระองคท์รงใชม้ำนั้น” (1 ยอห์น 6:29) 

ต่อปัญญำท่ีวำ่ พระเจำ้คือผูใ้ด ควำมรอดคืออะไรและท ำอยำ่งไรจึงจะไดรั้บควำมรอดนั้น หลกั
ขอ้เช่ือเหล่ำนั้น คริสตศำสนำแตกต่ำงจำกศำสนำอ่ืน ๆ อยำ่งลิบลบัทีเดียว และไม่มีทำงท่ีจะน ำมำ
ผสมผสำนกนัไดเ้ลย แต่หลำยคนก็คิดวำ่ เรำอยูใ่นสมยัท่ีควรมีควำมอดทนต่อกนัและกนั แต่เรำควรจะ
ตระหนกัและพึงระมดัระวงัใหดี้วำ่ควำมหมำยของควำมอดทนนั้นคืออะไร เพรำะถำ้เรำเช่ือควำมจริง 
เรำก็ยอ่มจะอดทนต่อควำมเท็จไม่ได ้หำก 2+2=4 ก็ยอ่มจะเป็นจริงตำมนั้น ผลลพัธ์จะเป็น 3 หรือ 5 หรือ
เป็นอยำ่งอ่ืนไม่ไดเ้ด็ดขำด แต่ถำ้มีสักคนหน่ึงมำเถียงวำ่ไม่จริง เรำก็ยงัยนืยนัวำ่ค ำตอบค ำเดียวคือ 4 เม่ือ
เป็นดงัน้ีแลว้จะไม่มีใครมำกล่ำวหำวำ่ เรำไม่มีควำมอดทนไม่ได ้ เพรำะรู้แลว้วำ่มีค ำตอบอยูเ่พียง
ประกำรเดียวเท่ำนั้น 

หลกัควำมจริงขอ้น้ี เรำยอ่มน ำมำใชก้บัหลกัควำมเช่ือของศำสนำไดด้ว้ย จริงอยูเ่รำจ ำเป็น
จะตอ้งมีควำมอดทนและใจกวำ้งขวำงพอท่ีจะฟังแง่ควำมคิดของผูอ่ื้นควรจะเปิดโอกำสใหเ้ขำพดูในส่ิง
ท่ีเขำเช่ือ เรำไม่ควรจะพดูจำในแง่ดูหม่ินเหยยีดหยำมเขำเลยแมแ้ต่นิดเดียว 

ต่อค ำท่ีพดูวำ่ “เช่ืออยำ่งไรนั้นไม่ส ำคญั ขอใหมี้ควำมเช่ือดว้ยควำมจริงใจก็เพียงพอแลว้” ค  ำ
กล่ำวน้ีมิใช่ควำมจริง ฮิตเลอร์ไดฆ่้ำชนชำติยวิจ ำนวน 5-6 ลำ้นคน ก็เพรำะฮิตเลอร์มีควำมเช่ือวำ่ ชนชำติ
ของตนเป็นชำติท่ีดีท่ีสุดในโลก แต่ฮิตเลอร์ก็เช่ือผิดอยำ่งมหนัตที์เดียว 

ส่ิงท่ีเรำเช่ือจะตอ้งเป็นควำมจริง มิใช่เป็นส่ิงท่ีเรำนึกคิดเอำเอง พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสวำ่ “เรำ
เป็นทำงนั้น เป็นควำมจริงและเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำไดน้อกจำกมำทำงเรำ” (ยอห์น 14:6) มี
หลำยทำงท่ีจะไปถึงพระคริสตไ์ด ้ แต่ถำ้หำกวำ่เรำอยำกจะรู้จกัพระเจำ้ผูเ้ท่ียงแทแ้ละทรงพระชนมอ์ยู ่
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และมีควำมตอ้งกำรท่ีจะมีประสบกำรณ์ส่วนตวักบัพระองค ์ จ ำเป็นจะตอ้งมำทำงพระคริสตเ์ท่ำนั้น 
เพรำะพระองคเ์ป็นทำงเดียวท่ีจะไปถึงพระเจำ้ได ้
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บทที ่12 ประสบการณ์ของคริสเตียนเป็นความจริงหรือไม่? 

นกัศึกษำกฎหมำยหนุ่มคนหน่ึงกล่ำววำ่ “ถำ้คุณเช่ือวำ่ตะเกียงตั้งโตะ๊มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั
พระเจำ้ คุณก็จะไดก้ำรตอบสนองจำกตะเกียงนั้นเช่นเดียวกนั” 

นกัสงสัยคนน้ีไดพ้ดูกบัขำ้พเจำ้ เหมือนกบัคนจ ำนวนพนั ๆ ท่ีมีควำมรู้สึกและเขำ้ใจวำ่
ประสบกำรณ์ท่ีคริสตชนไดรั้บจำกพระเจำ้นั้น เป็นประสบกำรณ์ส่วนตวัท่ีไม่ยนืนำน และไม่สำมำรถท่ี
จะกบัใชก้บัคนทัว่ไปได ้

ควำมคิดของนกัศึกษำผูน้ี้แสดงวำ่ สมองของมนุษยส์ำมำรถท่ีจะคิดโดยใชเ้หตุผลนำนำประกำร 
ควำมเช่ือในพระเจำ้นั้นไม่เพียงแต่ท ำใหค้วำมหวงัของเขำสัมฤทธ์ิผลเท่ำนั้น หรือจะพูดอยำ่งง่ำย ๆ ก็คือ
วำ่ ในขณะท่ีเรำเป็นผูใ้หญ่แลว้ เรำยงัมีควำมปรำรถนำใหผู้อ่ื้นมำดูแลเรำ เช่นเดียวกบัเม่ือคร้ังท่ีเรำเป็น
เด็กซ่ึงตอ้งกำรใหพ้อ่แม่เอำใจใส่ดูแล 

บำงคนตั้งขอ้สมมุติวำ่ กำรเป็นคริสตชนนั้นเหมำะส ำหรับคนท่ียงัไม่เติบโต คือคนท่ีไม่สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยล ำพงั หรือเป็นเหมือนกบัคนแก่ท่ีขำดเร่ียวแรง ตอ้งมีไมเ้ทำ้พยงุตวัเม่ือเวลำเดินเหิน 
แต่บำงคนก็บอกวำ่ ควำมเช่ือของคริสตชนนั้น เป็นประสบกำรณ์คลำ้ยกบักำรลำ้งสมอง เหมือนกบัท่ี
พวกคอมมิวนิสตก์ระท ำกนัอยู ่ นกัประกำศเผยแผพ่ระกิตติคุณเป็นนกัจิตวทิยำชั้นยอด เม่ือเทศนำดงั ๆ 
ใหผู้ท่ี้เขำ้ร่วมประชุมฟัง พวกเขำเหล่ำนั้น ก็จะกลำยเป็นหุ่นท่ีนกัเทศน์สำมำรถจะขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดจำก
เขำก็ยอ่มได ้ ฉะนั้นเม่ือนกัเทศน์ขอใหเ้ขำตดัสินใจเช่ือพระเยซูคริสต ์ ในเวลำท่ีเหมำะสมก็ยอ่มจะมีคน
เช่ืออยำ่งลน้หลำม 

บำงคนพดูมำกกวำ่น้ี เขำบอกวำ่ประสบกำรณ์ของคริสตชนนั้นอนัตรำยมำก บำงคนเม่ือเช่ือ
พระเจำ้แลว้ตอ้งรีบไปหำจิตแพทย ์ เพรำะบิดำมำรดำท่ีไม่เช่ือพระเจำ้แนะน ำใหเ้ขำไปหำ เขำเขำ้ใจวำ่ลูก
ของเขำคงจะเป็น “คนบ้า” ท่ีมำเช่ือถือในพระเยซู เขำกล่ำวต่อไปอีกวำ่ ดูซิโรงพยำบำลโรคจิตเตม็ไป
ดว้ยคนไข ้ศำสนำของเขำท ำใหเ้ขำเป็นคนบำ้ไปเสียแลว้ 

บำงคนก็คิดวำ่ ใครเช่ือพึ่งในพระเจำ้และเขำ้เป็นสมำชิกของคริสตจกัร แสดงวำ่เขำเป็นคนสติ
ไม่สมบูรณ์ “ไม่เตม็เตง็” แต่ถำ้คนมีสติไม่สมประกอบแลว้ยอ่มจะส ำแดงกำรประพฤติออกมำทำงดำ้น
อ่ืน ๆ ดว้ย มิใช่เฉพำะทำงศำสนำอยำ่งเดียว ควำมจริงแลว้เรำน่ำจะสรรเสริญคริสตจกัรท่ีไม่ไดม้องขำ้ม
ปัญหำท่ีจะช่วยเหลือคนประเภทน้ี เป็นควำมจริงท่ีวำ่ บำงคนตอ้งเป็นโรคจิตเพรำะเขำไม่รู้จกักบัพระเจำ้ 
แต่เม่ือเขำมำเช่ือพึ่งพระเจำ้โดยทำงพระเยซูคริสต ์เขำก็ไดรั้บกำรบ ำบดัรักษำใหห้ำยจำกโรคจิตของเขำ 

มีสถำบนับำงแห่งท่ีต่อตำ้นควำมเช่ือของคริสตชนอยำ่งหนกัหน่วง จนกระทัง่ไม่ยอมใหค้ริสต
ชนรับปริญญำขั้นสูง ถึงแมว้ำ่คริสตชนคนนั้นจะเรียนดีและเก่งขนำดไหนก็ตำม เช่น เพื่อนของขำ้พเจำ้
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คนหน่ึงไดศึ้กษำในขั้นปริญญำเอก วชิำสังคมวทิยำ ในมหำวทิยำลยัมีช่ือแห่งหน่ึง แต่เม่ือเขำให้
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อใหป้ริญญำณเอกนั้น  กรรมกำรบอกแก่เขำวำ่ ถำ้คุณเช่ือในพระเจำ้เช่นน้ี 
คุณก็เป็นคนท่ีบำ้คลัง่ ฉะนั้นจะใหคุ้ณรับปริญญำไม่ได ้

บำงคนบอกวำ่ กำรท่ีจะเช่ือเป็นคริสตชนนั้น ข้ึนอยูก่บัสภำวะควำมจ ำเป็น 
เรำตอ้งยอมรับควำมจริงท่ีวำ่ ผูป้ระกำศบำงคนท ำใหผู้ฟั้งเกิดอำรมณ์วบูวำมและหวัน่ไหว โดย

กล่ำวย  ้ำถึงควำมตำยและเร่ืองอ่ืน ๆ แต่เม่ือเรำอ่ำนดูในค ำอุปมำเร่ืองผูห้วำ่นพืชของพระเยซูคริสต ์ จะ
พบวำ่พระองคมิ์ไดป้ลุกหรือเร่งเร้ำอำรมณ์ของผูฟั้งเลย พระองคไ์ดอ้ธิบำยวำ่ มนุษยบ์ำงคนไดย้นิพระ
วจนะของพระองคเ์ป็นเหมือนพื้นดินท่ีมีหินปะปน เม่ือไดย้นิพระวจนะก็รับไวด้ว้ยควำมยนิดี แต่ไม่มี
รำกท่ีแขง็แรง และเม่ือควำมทุกขย์ำกล ำบำกเกิดข้ึนก็หลงเจ่ินไปจำกควำมเช่ือ 

เร่ืองท ำนองน้ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ในบรรดำผูท่ี้เพิ่งเช่ือใหม่ ๆ เม่ือเขำมำรู้ควำมจริงท่ีวำ่กำรเป็นคริ
สตชนนั้น มิไดเ้ป็นส่ิงท่ีง่ำย ๆ เหมือนปอกกลว้ยเขำ้ปำก เขำจึงไม่ยอมเสียสละเพื่อจะด ำเนินชีวติคริสต
ชน สำเหตุท่ีเขำรับเช่ืออำจจะเป็นเพรำะควำมต่ืนเตน้ทำงอำรมณ์ แต่จิตยงัไม่พร้อมและยงัเขำ้ไม่ถึงพระ
เยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง 

ดร. วอร์เวลิ เอส. วอลเตอร์ ผูอ้  ำนวยกำรอนำมยัของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัอิลลินอยส์ ท่ำนเป็น
นกัจิตวทิยำคริสตชนไดช้ี้ให้ทรำบวำ่ ควำมตั้งใจของเรำเปรียบเสมือน รถท่ีลำกดว้ยมำ้สองตวั มำ้สอง
ตวันั้นคืออำรมณ์และมนัสมอง บำงคนจะเปล่ียนควำมตั้งใจของเขำอยำ่งรวดเร็วโดยเขำ้ทำงอำรมณ์ แต่
บำงคนก็เขำ้ทำงสมองหำกวำ่ควำมตั้งใจของคนไม่ไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง เขำก็ไม่ไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่
อยำ่งแทจ้ริง  

ถำ้หำกวำ่ผูป้ระกำศเผยแพร่ข่ำวประเสริฐจะตระหนกัและเอำใจใส่ต่อเร่ืองน้ีใหดี้ ไม่วำ่จะเป็น
กำรประกำศแก่เด็กหรือผูใ้หญ่ เรำจะไม่ใหเ้ขำเช่ือก่อนท่ีจิตใจหรือควำมตั้งใจของเขำจะพร้อมเสียก่อน 
แต่กำรท่ีจะกล่ำววำ่ควำมเช่ือของคริสตชนทุกคนข้ึนอยูก่บัประสบกำรณ์ทำงดำ้นจิตวิทยำนั้น เป็นกำร
ไม่ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริงแต่กำรท่ีจะบอกวำ่ ประสบกำรณ์ของคริสตชนในกำรเช่ือพึ่งพระเจำ้นั้น 
สำมำรถอธิบำยไดต้ำมหลกัจิตวทิยำ ค ำกล่ำวน้ีอำจเป็นไปได ้ แต่ก็ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ เรำสำมำรถบอก
ไดท้นัทีวำ่มนัเกิดเช่นน้ีข้ึนเพรำะเหตุใด 

                                                        
 
 
 
 โอวลิส์ วอลเตอร์ เอส.วอลเตอร์ “ท่ำนสำมำรถชนะผูอ่ื้น” (ส ำนกัพิมพไ์ลทแ์อนไลฟ์ 1950) 
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พยำนหลกัฐำนอีกประกำรหน่ึงท่ีอำ้งวำ่ คริสตศำสนำเป็นควำมจริงก็คือ ประสบกำรณ์ของผูท่ี้
รับเช่ือพระเยซูคริสต ์ คริสตชนสำมำรถท่ีจะถำมผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจำ้ไดว้ำ่ “ขอเชิญชิมดูแลว้จะรู้วำ่พระเจำ้
นั้นประเสริฐ” (สดุดี 34:8) ในกำรท่ีจะพิสูจน์วำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นบุตรของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่
จะตอ้งพิสูจน์ดว้ยตนเอง จึงจะท ำใหเ้ห็นควำมจริงของคริสตศำสนำ 

ส ำหรับท่ีผูท่ี้บอกวำ่ประสบกำรณ์ในชีวิตคริสตชนเกิดข้ึนเพรำะส่ิงแวดลอ้ม น่ีก็เป็นกำรกล่ำวท่ี
ไม่เป็นควำมจริงอีกเหมือนกนั เพรำะวำ่มีเด็กจ ำนวนมำกท่ีเกิดมำในครอบครัวของคริสตชน ไดรั้บกำร
เล้ียงดูอบรมบ่มนิสัยเป็นพิเศษ แต่เขำไม่ไดรั้บเช่ือพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำเลย กำร
เป็นคริสตชนท่ีแทจ้ริงนั้น จะตอ้งเช่ือพระเยซูคริสตเ์ป็นกำรส่วนตวั มีบำงคนไดรั้บเอำพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขำเม่ือไดรั้บฟังคร้ังแรก ซ่ึงกำรน้ีแตกต่ำงจำกวธีิกำรลำ้งสมองอยำ่งลิบลบั
ทีเดียว กำรลำ้งสมองนั้นจะตอ้งฟังซ ้ ำแลว้ซ ้ ำเล่ำจึงจะไดผ้ล 

ผูท่ี้เคยนบัถือศำสนำอ่ืน เม่ือมำรับเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้ ก็จะมีค ำพยำนในกำรพบพระเยซู
คลำ้ยคลึงกนัทุกคน น่ีเป็นขอ้พิสูจน์วำ่เป็นควำมจริง ชีวติของเขำไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงเสียใหม่ ผลน้ีจะ
เกิดจำก “ตะเกียง” ไดห้รือ? กำรท่ีจะคิดวำ่ตะเกียงมีคุณสมบติัเหมือนพระเจำ้ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ขำ้พเจำ้
ขอบอกท่ำนวำ่ นกัศึกษำกฏหมำยคนท่ีกล่ำวอำ้งเช่นน้ี ไดม้อบกำยถวำยชีวติใหแ้ก่พระคริสตภ์ำยใน
อำทิตยน์ั้นเอง เม่ือเขำไดย้นิค ำเทศนำของขำ้พเจำ้ 

เรำจะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ ผูท่ี้เป็นคริสตชนนั้น เขำมีประสบกำรณ์กบัพระเจำ้จริง ๆ เร่ืองน้ีจ  ำเป็น
จะตอ้งมีเหตุผลอยำ่งเพียงพอ มิใช่เป็นกำรกล่ำวอำ้งลอย ๆ โดยปรำศจำกหลกัฐำน ยกตวัอยำ่งเช่น มีชำย
คนหน่ึงถือถำดไข่ดำวเดินเขำ้มำในคริสตจกัรและร้องตะโกนวำ่ “ไข่ดำว เหล่ำน้ีท ำใหข้ำ้พเจำ้มีควำมสุข
ควำมยนิดี และมีพลงัในกำรท ำงำน” ท่ำนจะวำ่อยำ่งไร? จะโตแ้ยง้วำ่ เขำยงัไม่มีประสบกำรณ์ในกำรล้ิม
รสไข่ดำวเช่นนั้นหรือ? ค ำกล่ำวและกำรแสดงออกของชำยถือถำดไข่ยอ่มจะเถียงไม่ได ้ เช่นเดียวกบั
ชำยตำบอดในพระธรรมยอห์นบทท่ี 9 นั้น เขำไม่สำมำรถท่ีตอบค ำซกัถำมหลำยขอ้ไดอ้ยำ่งชดัแจง้ แต่
เขำมีควำมแน่ใจอยูป่ระกำรหน่ึงคือ “เขามองเห็นได้” และค ำพยำนของเขำมีน ้ำหนกัและอ ำนำจมำกเรำ
อำจจะถำมเพื่อนของเรำท่ีไดรั้บประทำนไข่ดำวแห่งควำมรอดก็ได ้ เขำคงจะตอบค ำถำมของเรำไดห้ลำย
ประกำรทีเดียว 

ประการแรก มีใครบำ้งไหมท่ีไดรั้บประสบกำรณ์เช่นเดียวกบัชำยท่ีถือถำดไข่ดำว คนเช่นท่ีวำ่น้ี
คงจะหำไดไ้ม่ยำกนกั คร้ังหน่ึง แฮร่ี ไอรอนไซด ์ซ่ึงเป็นผูป้ระกำศข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสตก์ ำลงั
เทศนำอยูก่็มีพวกไม่เช่ือพระเจำ้ร้องข้ึนวำ่ “ลทัธิไม่เช่ือพระเจำ้ไดช่้วยโลกมนุษยย์ิง่กวำ่คริสตศำสนำ
มำกมำยครับ” 
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ไอรอนไซดจึ์งตอบวำ่ “คืนพรุ่งน้ีขอใหคุ้ณน ำผูช้ำยร้อยคนท่ีไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงชีวิตใหดี้ข้ึน
ตำมลทัธิ ไม่เช่ือพระเจำ้มำท่ีน่ี แลว้ผมจะน ำคนร้อยคนท่ีไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงชีวติโดยเช่ือในพระเยซู
คริสตม์ำรออยู ่เพื่อพิสูจน์วำ่ใครพดูจริงใครพดูเทจ็” 

ในคืนวนัรุ่งข้ึน ไม่ปรำกฏวี่แววของผูต่้อตำ้นพระเจำ้คนนั้นเลย ควำมจริงก็คือวำ่ไดมี้คนนบั
จ ำนวนร้อย ๆ พนั ๆ จำกทุกชำติทุกภำษำทัว่โลก ทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นต ่ำไดม้ำรับเช่ือพระเยซูคริสต ์
และเขำไดรั้บประสบกำรณ์อยำ่งแทจ้ริง 

ประการท่ีสอง ท่ำนอำจจะถำมผูท่ี้ถือถำดไข่ดำววำ่มีอะไรท่ีท ำใหเ้ช่ือวำ่ไข่นั้น ใหค้วำมช่ืนชม
ยนิดีและพลงัเร่ียวแรงแก่เขำ เขำมิไดโ้กหกตวัเองดอกหรือ เช่นเดียวกบัควำมเช่ือของคริสตชนยอ่มจะ
เป็นควำมจริงในประวติัศำสตร์หำกวำ่พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย เรำก็ไม่สำมำรถท่ี
จะมีประสบกำรณ์กบัพระองคไ์ดเ้ลย แต่เป็นเพรำะพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละด ำรงอยู ่ เรำจึงรู้จกั
กบัพระองคไ์ด ้

ประสบกำรณ์ของคริสตชนนั้น ไม่ใช่ควำมเช่ือท่ีปรำศจำกควำมจริง ไม่เหมือนกบักำรตอ้นรับ
นอ้งใหม่ในมหำวทิยำลยัแห่งหน่ึง ชำยคนหน่ึงถูกรุ่นพี่จบัมดัติดกบัรำงรถไฟ และเขำคิดวำ่มีรำงรถไฟ
อยูเ่พียงรำงเดียวเท่ำนั้น และพวกเพื่อน ๆ ก็ไม่ไดบ้อกเร่ืองน้ีแก่เขำดว้ย เพียงแต่บอกวำ่อีก 5 นำทีรถไฟ
จะมำ เม่ือเขำไดย้นิเสียงรถไฟแล่นมำตำมรำง เขำจึงหวัใจวำยตำยทนัที แทท่ี้จริงแลว้รถไฟแล่นมำอีก
รำงหน่ึงซ่ึงอยูข่ำ้ง ๆ นัน่เอง 

ประสบกำรณ์ของคริสตชน แตกต่ำงจำกเร่ืองดงักล่ำวอยำ่งลิบลบัทีเดียว หำกไม่มีพระเจำ้ 
คริสตชนก็ไม่สำมำรถท่ีจะมีประสบกำรณ์ และรับผลแห่งชีวติจำกพระองคไ์ด ้ถำ้เรำร้องเพลงท่ีวำ่ “ท่ำน
ถำมวำ่ขำ้รู้ไดอ้ยำ่งไรขำ้รู้เพรำะอยูใ่นใจ” น่ีเป็นเพียงคร่ึงเดียวของเร่ืองรำวของพระคริสต ์เรำจ ำเป็นตอ้ง
รู้อีกประกำรหน่ึงคือ พระองคท์รงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำย ซ่ึงเป็นประสบกำรณ์ท่ีแทจ้ริงใน
ประวติัศำสตร์มนุษยชำติ เจ.บี.ฟิลลิป ไดพ้ดูถึงกำรทนทุกขท์รมำน โดยพึ่งพำอำศยัพระเจำ้ ขอพระองค์
ประทำนควำมเช่ือควำมกลำ้หำญ ควำมอดทน ควำมปีติยนิดี ท่ำนไดก้ล่ำววำ่ “หอ้งทดลอง (หอ้งแลป) 
ไม่สำมำรถจะพิสูจน์จิตใจของมนุษยไ์ด ้ ควำมเช่ือต่ำงหำกท่ีจะเปล่ียนแปลงและน ำพำชีวติของมนุษยใ์น
แต่ละวนัได ้กำรส ำแดงออกซ่ึงชีวติคริสตชน เป็นกำรสะทอ้นควำมจริงของพระเยซูคริสต ์พระองคแ์ต่ผู ้
เดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรส่วนลึกในจิตใจของมวลมนุษยไ์ด”้ 

พระคริสตท์รงช้ีจุดมุ่งหมำยใหแ้ก่ชีวติ และทรงเป็นผูน้ ำวิถีชีวติของเรำ พระองคต์รัสวำ่ “เรำ
เป็นควำมสวำ่งของโลก...ผูท่ี้ตำมเรำมำจะไม่เดินในควำมมืด แต่จะมีควำมสวำ่งแห่งชีวติ” (ยอห์น 8:12) 
คนทัว่ไปส่วนมำกยงัคงด ำเนินชีวติอยูใ่นควำมมืดมน เขำเป็นเหมือนคนหน่ึงท่ีอยูใ่นหอ้งมืดมิด และ



 125 

ก ำลงัคล ำหำสวติส์ไฟฟ้ำคนท่ีไม่คุน้เคยกบัหอ้งเช่นน้ียอ่มจะมีปัญหำในกำรคล ำหำรอบ ๆ หอ้ง แต่คนท่ี
เคยเขำ้ออกเป็นประจ ำยอ่มพบสวติส์ไดง่้ำยและเม่ือเปิดไฟแลว้ท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจ 

เร่ืองน้ีเป็นฉนัใด เร่ืองพระคริสตก์็เป็นฉนันั้น! 
กำรเช่ือฟังพระคริสตคื์อ กำรออกจำกควำมมืดเขำ้สู่ควำมสวำ่ง พระองคท์รงใหชี้วิตของเรำมี

ควำมหมำยต่อโลกน้ี และมีสัมพนัธภำพกบัพระประสงคข์องพระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์คริสตชนมิใช่มี
ชีวติอยูเ่พื่อโลกน้ีเท่ำนั้น แต่เพื่อชีวิตนิรันดร์ เม่ือมีชีวิตของเรำเขำ้สู่เป้ำพระประสงคข์องพระเจำ้แลว้ 
ชีวติของเรำจะไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงดว้ย เรำจะยอมเช่ือพระบญัชำของพระองคท่ี์วำ่ “เหตุฉะนั้นไม่วำ่
จะรับประทำน จะด่ืม หรือจะท ำอะไรก็ตำม จงกระท ำเพื่อเป็นกำรถวำยพระเกียรติแด่พระเจำ้” (1 โค
รินธ์ 10:31) 

พระประสงคข์องพระเจำ้นั้น มีต่อชีวิตของเรำทุกแง่ทุกมุม เป็นพระประสงคท่ี์ย ัง่ยนืตลอดไป
ชัว่นิรันดร์ซ่ึงต่ำงจำกคนท่ีไม่เช่ือพระเจำ้ เขำมีเป้ำหมำยในชีวติเฉพำะโลกน้ีเท่ำนั้นเช่น มีอำชีพ มี
ครอบครัว ถำ้มีส่ิงเหล่ำน้ีครบบริบูรณ์เขำก็พึงพอใจแลว้ แต่ทวำ่ ส่ิงเหล่ำน้ีมีโอกำสเส่ือมสูญ และ
เปล่ียนแปลงตำมสถำนกำรณ์ไดแ้ต่พระประสงคข์องพระเจำ้ไม่มีวนัเปล่ียนแปลง 

นกัปรัชญำในยคุใหม่อำ้งวำ่ กำรประพฤติของมนุษยเ์รำนั้นควรจะข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์เท่ำนั้น 
เขำกล่ำวต่อไปอีกวำ่ ชีวิตของมนุษยน่์ำขบขนัและไร้ควำมหมำย แต่ชีวิตของมนุษยจ์ะมีควำมหมำยและ
มีพลงัอ ำนำจถำ้เช่ือพึ่งในองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้น่ีเป็นควำมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ 

คำร์ กุสตฟั จงั นกัจิตวทิยำไดก้ล่ำววำ่ “มนุษยใ์นยคุน้ีมีควำม “ว่างเปล่า” เป็นส่ิงท่ีเด่นท่ีสุดใน
ชีวติ” เม่ือเรำปรำศจำกเงิน ไม่มีช่ือเสียง ไม่มีอ ำนำจ และ ฯลฯ ดงันั้นเรำจึงคิดวำ่ถำ้เรำไดรั้บส่ิงเหล่ำน้ี 
เรำก็จะพบกบัควำมสุขท่ีแทจ้ริง แต่หลำยคนไดป้ระจกัษแ์ลว้วำ่ ถึงแมว้ำ่เขำจะมีส่ิงดงักล่ำวอยำ่ง
บริบูรณ์แลว้ เขำก็ยงัเป็นท่ีน่ำสงสำรและสมเพชรมำกท่ีสุด เหมือนเม่ือคร้ังท่ีไม่มีอะไรเลย ทั้งน้ีก็
เพรำะวำ่จิตใจของมนุษยไ์ม่อ่ิมหน ำดว้ยวตัถุส่ิงของ ดงัท่ีนกับุญออกสัตินกล่ำววำ่ พระเจำ้ทรงสร้ำงเรำ
เพื่อพระองคเ์อง เรำจะไม่หยุดพกัสงบจิตใจไดจ้นกวำ่จะพึ่งพิงในพระองค ์

สมมุติวำ่ ท่ำนมีรถยนตรุ่์นใหม่ล่ำสุด ทนัสมยัแรงมำ้สูง อุปกรณ์ครบครัน และท่ำนไดเ้อำน ้ำ
เติมลงไปในถึงน ้ำมนั ถึงแมว้ำ่รถของท่ำนจะสวยงำมและมีพลงัขบัเคล่ือนสูงปำนใดก็ตำม รถก็จะไม่
แล่น เพรำะวำ่รถถูกสร้ำงข้ึนใหแ้ล่นไปโดยน ้ำมนัเบน็ซิน 

รถยนตเ์ป็นฉนัใด ชีวิตของมนุษยก์็เป็นฉนันั้น มนุษยจ์ะไม่พบควำมพอใจอ่ิมใจในชีวติจำกท่ี
ไหนเลยนอกจำกในพระเจำ้ เพรำะพระองคท์รงสร้ำงมนุษยใ์หเ้ป็นเช่นน้ี กำรท่ีจะมีประสบกำรณ์กบั
พระเจำ้ไดน้ั้นก็โดยทำงพระเยซูเป็นกำรส่วนตวั ดงัท่ีพระองคต์รัสวำ่ “เรำเป็นอำหำรแห่งชีวติ ผูท่ี้มำทำง
เรำจะไม่หิวและผูท่ี้วำงใจในเรำจะไม่กระหำยอีกเลย” (ยอห์น 6:35) เรำผูซ่ึ้งมีประสบกำรณ์กบัพระ
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คริสตแ์ลว้จึงมีควำมอ่ิมหน ำส ำรำญใจช่ืนชมยนิดี เพรำะพระคริสตช่์วยใหเ้รำมีชีวติสูงกวำ่สถำนกำรณ์
สภำวกำรณ์ และส่ิงแวดลอ้ม อคัรสำวกเปำโลพดูถึงควำมจริงน้ีวำ่ “ขำ้พเจำ้จะมีฐำนะอยำ่งไรก็ตำม 
ขำ้พเจำ้ก็เรียนรู้แลว้ท่ีจะพอใจอยูอ่ยำ่งนั้น” (ฟีลิปปี 4:11) ควำมจริงอนัอยูเ่หนือธรรมชำติน้ี ท ำใหค้ริสต
ชนมีควำมช่ืนชมยนิดีในท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ท่ียุง่ยำกได ้

ควำมกระหำยของมนุษยท์ั้งปวงอีกประกำรหน่ึง ก็คือกระหำยใคร่พบกบั “ควำมสุข” เม่ือเขำ
มองไปในสถำนกำรณ์รอบ ๆ ประเทศ ท่ีก ำลงัอยูใ่นภำวะของสงครำมรบรำฆ่ำฟันซ่ึงกนัและกนั ถำ้หำก
วำ่มนุษยส์ำมำรถท่ีจะควำมสงบสุขได ้ เขำคงจะยอมจ่ำยเงินเป็นลำ้น ๆ บำท เพื่อซ้ือเอำควำมสันติสุขมำ
ไวใ้นครอบครอง ในปัจจุบนัน้ีจะเห็นไดว้ำ่ หนงัสือท่ีพดูเก่ียวกบัควำมสุขในจิตใจวำงขำยตำม
ทอ้งตลำดนบัจ ำนวนไม่ถว้น เพื่อจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของมนุษยน์บัจ ำนวนลำ้น ๆ คนท่ีมีปัญหำ
ชีวติ ทุกวนัน้ีตำมคลีนิคของจิตแพทยมี์คนไขม้ำหำไม่ขำดสำย เพรำะตอ้งกำรควำมสงบสุขในจิตใจ 

แต่พระเยซูไดต้รัสวำ่ “บรรดำผูท้  ำงำนเหน็ดเหน่ือยและแบกภำระหนกั จงมำหำเรำและเรำจะ
ใหท้่ำนทั้งหลำยหำยเหน่ือยเป็นสุข” (มทัธิว 11:28) พระเยซูเท่ำนั้นท่ีจะใหค้วำมสุขแก่มนุษยทุ์กคนได ้
เป็นควำมสุขชนิดท่ีไม่มีในโลกน้ี และโลกน้ีจะเอำไปไม่ได ้ เรำรู้สึกต่ืนเตน้ยนิดีท่ีไดรั้บฟังค ำบอกเล่ำ
ของหลำยคนท่ีเขำมุ่งเสำะแสวงหำควำมสงบสุขทำงจิตใจหลำย ๆ ดำ้นมำเป็นเวลำนำนหลำยปี แต่ไม่
พบ จนในท่ีสุดเม่ือเขำสัมผสักบัพระเยซูนัน่แหละเขำจึงพบควำมสงบสุขท่ีแทจ้ริง 

หลำยคนพยำยำมหำควำมสงบสุขทำงอ่ืน ๆ เช่น เสพยำเสพติด ด่ืมสุรำ มัว่โลกียย์ุง่อยูก่บัเร่ือง
เพศ แต่พระเยซูตรัสวำ่ “พระองค์เป็นสันติสุขของเรา” (อพยพ 2:14) 

ในสังคมของเรำปัจจุบนัน้ี พลงัดำ้นศีลธรรมก ำลงัเส่ือมลงอยำ่งรวดเร็ว บิดำมำรดำหลำยคนรู้วำ่
ส่ิงไหนเป็นส่ิงท่ีดีส ำหรับบุตรของตน แต่เขำไม่มีแรงเพียงพอท่ีจะตำ้นทำนโลกียวสิัยและชกัน ำบุตร
ของเขำใหไ้ปในทำงท่ีดีได ้ ท่ำทีกำรแสดงออกของบิดำมำรดำมกัจะกลำยเป็นปฏิปักษต่์อลูก ๆ 
ค ำแนะน ำของบำงคนเป็นเหมือนเอำยำแดงทำลงบนโรคมะเร็ง ซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดผลอะไรข้ึนมำเลย เรำ
ตอ้งกำรพลงัและฤทธ์ิอ ำนำจท่ีจะต่อตำ้นควำมเส่ือมโทรมของศีลธรรม ฤทธ์ิอ ำนำจท่ีวำ่น้ีมีอยูใ่นพระ
เยซูคริสตเ์ท่ำนั้น กำรท่ีจะเอำเส้ือผำ้ชุดใหม่ไปใส่ใหค้นเดิมนั้นยงัไม่เป็นกำรเพียงพอ ตอ้งเส้ือผำ้ใหม่ใส่
ใหก้บัคนใหม่ถึงจะถูกตอ้ง พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “เรำไดม้ำเพื่อเขำทั้งหลำยจะไดชี้วิต และจะไดอ้ยำ่ง
ครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)  

พระเยซูคริสตไ์ดเ้สนอพลงัอิทธิฤทธ์ิของพระองคใ์หแ้ก่เรำ พระองคจ์ะใหเ้รำสำมำรถเอำชนะ
พน้จำกกำรเป็นทำสของสุรำยำเสพติด ใหพ้ลงัจะอภยัโทษแก่ผูท่ี้ท  ำผดิต่อเรำ ใหพ้ลงัในกำรท่ีจะไม่หลง
ไปตำมค ำล่อลวงต่ำง ๆ และใหพ้ลงัในกำรรักผูท่ี้ไม่น่ำรัก น่ีแหละเป็นลกัษณะผูท่ี้บงัเกิดจำกพระเจำ้
อยำ่งแทจ้ริง 
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ผูท่ี้บงัเกิดใหม่โดยพระเยซูคริสตน์ั้น จะมีควำมสนใจใหม่ ควำมปรำรถนำใหม่ ควำมรักใหม่ 
และเขำเป็นท่ีไดรั้บกำรสร้ำงข้ึนใหม่ (ดู 2 โครินธ์ 5:17) กำรรับควำมรอดพน้จำกโทษทณัฑข์อง
ควำมผดิบำป หมำยถึงกำรพน้จำกควำมตำยในบึงไฟนรก เขำ้สู่ชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณ ผูท่ี้เช่ือจะไดรั้บกำร
ช ำระลำ้งมลทินทั้งส้ิน เม่ือคนใดคนหน่ึงเช่ือพระเยซูคริสตแ์ลว้ แต่เขำยงัรู้สึกวำ่ตวัเองยงัเป็นมลทินอยู ่
นัน่เป็นควำมรู้สึกท่ีไม่ถูกตอ้ง แต่ถำ้เขำไดท้  ำผดิกฏของศีลธรรม เช่น กำรฆ่ำคน หรือท ำร้ำยคนท่ีไม่มี
ควำมผดิ และรู้สึกตวัวำ่เองท ำควำมผดิ ควำมผดิเช่นน้ีย่อมปกติ ในกรณีเช่นน้ีถำ้เรำไม่รู้สึกวำ่ไดท้  ำผดิ 
นัน่แสดงวำ่เรำผิดปกติ 

แต่ถำ้เรำเช่ือและไวว้ำงใจพระเยซูคริสต ์เรำก็ไดรั้บกำรอภยัโทษบำป พระองคท์รงส้ินพระชนม์
เพื่อเรำแทนท่ีเรำจะตำยพระองคท์รงตำยแทนเรำ แทนท่ีเรำจะตอ้งรับโทษทณัฑแ์ห่งควำมผดิบำป แต่
พระองคท์รงรับแทนเรำ เรำไดรั้บกำรอภยัโทษเป็นกำรส่วนตวัตำมพระวจนะท่ีกล่ำววำ่ “เหตุฉะนั้นกำร
ปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลำยท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสต”์ (โรม 8:1) 

ส่ิงส ำคญัอีกประกำรหน่ึง ท่ีเกิดข้ึนในสังคมของมนุษยทุ์กวนัน้ีคือ หลำยคนรู้สึกอำ้งวำ้งเงียบ
เหงำและวำ้เหวใ่จ แต่ถำ้เขำเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตค์วำมรู้สึกเช่นน้ีก็จะหำยไปเป็นปลิดทิ้ง เป็นส่ิงท่ีน่ำ
แปลกประหลำดมิใช่นอ้ยท่ีมนุษยเ์รำมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน จนนกัวทิยำศำสตร์ไดพ้ยำยำมสรรหำทำงท่ีจะ
เล้ียงและช่วยชีวติของมนุษยใ์หดี้ข้ึน แต่หลำยคนยงัรู้สึกเหมือนกบัวำ่ มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีมีชีวิต
อยู่บนโลกนี ้

พระเยซูคริสตเ์ป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี (ยอห์น 10:14) พระองคจ์ะไม่ทรงทอดทิ้งให้เรำอำ้งวำ้งวำ้เหวอ่ยู่
ตำมล ำพงั พระองคจ์ะทรงช่วยใหเ้รำเขำ้เป็นสมำชิกในครอบครัวอนัเตม็ไปดว้ยสันติสุขของพระองค ์ซ่ึง
มีพี่นอ้งอยูท่ ัว่โลกในสังคมของพระองคน์ั้น เรำจะมีควำมใกลชิ้ดสนิทสนมกนัยิง่กวำ่ท่ีพี่นอ้งร่วมอุทร
เดียวกนั ท่ีไม่เช่ือพระเจำ้เสียอีก 

ประสบกำรณ์ของคริสตชนนั้นเก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยจิตวญิญำณ บุคลิกส่วนหน่ึงของเรำจะไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลงเสียใหม่ แต่บุคลิกบำงส่วนก็ยงัคงเดิมไวส้ำเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะวำ่ ร่ำงกำยกบัจิต
วญิญำณนั้นมีควำมสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัจนแยกไม่ออก เหมือนหน่ึงมนัสมองกบัระบบประสำท ดร. 
โดบลั เอม็. แมดเดย ์ไดพ้ดูถึงเร่ืองน้ีและยกอุทำหรณ์เปรียบเทียบวำ่ “เหมือนหน่ึงกำรใชส้ัญญำณไฟจำก
เรือในทะเลส่งข่ำวข้ึนบก ขณะท่ีเขำส่งข่ำวเป็นสัญญำไฟจำกเรือนั้น ควำมจริงก็เป็นเพียงแสงไฟวบูวำบ 
ๆ เท่ำนั้น แต่ผูท่ี้เป็นยำมฝ่ังก็จะอ่ำนข่ำวจำกแสงไฟนั้นได ้ เช่น เรือล ำนั้นก ำลงัมีปัญหำ ก ำลงัประสบภยั
หรือ ฯลฯ ข่ำวท่ีเขำส่งมำนั้นไม่ไดส่้งหลงัจำกสัญญำณไฟแต่ส่งมำพร้อมกบัสัญญำณไฟ กำรส่งข่ำวจำก
เรือมิใช่เป็นควำมลบั เพรำะยำมฝ่ังสำมำรถอ่ำนออกได”้ 
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หรือมีอุทำหรณ์อีกเร่ืองหน่ึง คือ นกัคณิตศำสตร์สองคนก ำลงัถกเถียงเก่ียวกบัปัญหำเรขำคณิต 
ทั้งสองไปท่ีกระดำนด ำแลว้เขียนจุดและลำกเส้น เขียนเลขต่ำง ๆ อยำ่งรวดเร็ว และสมมุติวำ่ มีคนหน่ึงท่ี
ไม่มีควำมรู้เร่ืองน้ีมำดูแลว้พูดวำ่ ทั้งสองคนเถียงอะไรกนัไม่เห็นรู้เร่ืองเลย ไม่เห็นมีอะไรนอกจำกชอลก์ 
เรำสำมำรถจะพดูไดไ้หมวำ่ ไม่เห็นมีอะไรเลยบนกระดำนนอกจำกชอลก์ และนกัคณิตศำสตร์จะคำ้นวำ่ 
เขำก ำลงัมีปัญหำเรขำคณิตอยูบ่นกระดำนนั้น โปรดสังเกตวำ่ เขำมิไดพ้ดูวำ่ตำของชำยคนนั้นผดิปกติท่ี
เห็นแต่ชอลก์บนกระดำน ทั้งน้ีก็เป็นเพรำะวำ่ทั้งสองฝ่ำยมองเห็นส่ิงเดียวกนั แต่ฝ่ำยหน่ึงมองดว้ยควำม
เขำ้ใจ แต่ฝ่ำยหน่ึงไม่เขำ้ใจ 

ในกรณีเช่นน้ี เรำสำมำรถท่ีจะน ำคนท่ีเพิ่งเขำ้มำใหม่นั้นมำอบรมสั่งสอนให้รู้เร่ือง และในท่ีสุด
ก็สำมำรถท่ีจะตกลงกนัได ้ และเขำจะรู้วำ่ก ำลงัมีปัญหำเรขำคณิตบนกระดำนด ำ ส่ิงส ำคญัยิง่ในท่ีน้ีก็คือ 
“ควำมเขำ้ใจ” เป็นอนัดบัแรก 

ในกำรท่ีเรำเป็นคริสตชนนั้น เรำจะตอ้งไม่หวำดกลวัในกำรท่ีจะอธิบำยประสบกำรณ์ของเรำใน
แง่จิตวทิยำส่ิงน้ีจะช่วยใหเ้รำมีจิตใจมัน่คงเขม้แขง็ยิง่ข้ึน และพรักพร้อมอยูทุ่กขณะในกำรท่ีจะพิสูจน์
ควำมจริงของข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสตใ์หช้ำวโลกไดป้ระจกัษ ์
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“จุดยนืของคริสตชน” เขียนโดย พอล ลิตเต้ิล (Know Why You Believe By Paul E.Little) 

จดัพิมพข้ึ์นดว้ยจุดประสงคเ์พื่อ เสริมสร้ำงควำมเช่ือของคริสตชน ใหมี้ควำมแขง็แกร่งประดุจหินผำ จะ
มิหวัน่ไหวเม่ือตอ้งเผชิญกบัพำยรุ้ำยแห่งทศันะท่ีผดิ ๆ และเพื่อจะพิสูจน์ใหผู้ท่ี้ไม่ไดเ้ช่ือพระเจำ้ได้
ประจกัษแ์จง้วำ่ ควำมเช่ือของคริสตชนนั้น มิไดเ้ป็นไปแบบ “โง่งมงำย ไร้เหตุผล หรือถูกลำ้งสมอง” แต่
มีพยำนหลกัฐำนอยำ่งพร้อมมูล ในอนัท่ีจะพิสูจน์ควำมเช่ือ ทั้งทำงดำ้นประวติัศำสตร์ โบรำณคดี 
จริยธรรมและยิง่ไปกวำ่นั้น ยงัสอดคลอ้งตอ้งกนักบัหลกัของวทิยำศำสตร์อีกดว้ย 


