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บทที ่1 มนุษย์ตามทีพ่ระเจ้าทรงสร้างขึน้ 

มนุษยเ์ป็นส่ิงประหลาดและลกัษณะประหลาดท่ีสุด ประการหน่ึงก็คือเขาชอบตั้งปัญหา
เก่ียวกบัตวัเอง ถา้พวกเรานึกไปถึงสมยัเป็นเด็กคงจะจ าไดว้า่เคยตั้งปัญหาถามตวัเองวา่ “ตวัขา้พเจา้คือ
ใคร?” ตอนน้ีอาจเป็นเวลาท่ีน่าตกใจก็ได ้ใครเป็นคนถาม? และถามถึงใครกนั? มีตวัเองสองรายหรือราย
เดียว? 

เรามิไดต้ั้งปัญหาถามแต่เฉพาะตวัของเราฝ่ายเดียวเท่านั้น นบัแต่เร่ิมแรก มนุษยไ์ดต้ั้งปัญหา
ถามวา่ “มนุษยคื์ออะไร?” อาจหมายถึงประการเดียวของส่ิงต่าง ๆ หรืออาจหมายความยิง่กวา่ “เรา
หมายความวา่อยา่งไรเม่ือใชค้  าวา่ “มนุษย”์ อาจหมายวา่ “สันดานของมนุษยเ์ป็นอยา่งไร?” หรือ “เรา
หมายความวา่อยา่งไรเม่ือใชค้  าวา่มนุษยช์าติทั้งหมด?” แต่ปัญหาอาจลึกซ้ึงยิง่กวา่นั้น คืออาจถามวา่ 
“มนุษยเ์กิดมาในโลกน้ีเพื่ออะไร?” ถา้เช่นนั้นมนัไม่ใช่ปัญหาเก่ียวกบัสันดานของมนุษยเ์สียแลว้ แต่มนั
เก่ียวกบัหลกัชยัของมนุษยด์ว้ย มนุษยน้ี์มีอนาคตหรือไม่? ถา้มีจะเป็นอนาคตชนิดไหน? 

ตามปกติแลว้มีค าตอบท่ีแตกต่างกนั อยา่งมากมายเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว 
ค าตอบในสมยัโบราณมีอยูข่อ้หน่ึง ซ่ึงเป็นค านิยามท่ีนกัปราชญช์าวกรีกใหไ้วว้า่มนุษยคื์อสัตว์

สองเทา้ไม่มีปีกเป็นค านิยามท่ีตอ้งพดูอธิบายกนัยดืยาว มนัแสดงวา่เราแตกต่างกบัสัตวส่ี์เท่าและสัตว์
เล่ือยคลาน และสัตวจ์  าพวกนกซ่ึงมีขาสองขาและปีกสองปีก แต่ส่ิงส าคญัเก่ียวกบัค านิยามน้ีก็คือมนั
ยนืยนั วา่เราเป็นสัตวจ์  าพวกหน่ึงในระหวา่งสัตวท่ี์มีชีวิตท่ีเคล่ือนไหวอยูบ่นพื้นโลก มนุษยเ์ป็นสัตว์
ชนิดหน่ึงพระคมัภีร์ก็บ่งไวช้ดั คือพระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยด์ว้ยผงคลีดิน (ปฐมกาล 2:7) ในฐานะสัตว์
มีชีวติ เราก็เป็นส่วนของโลกท่ีมองเห็นได ้ เราไดถู้กสร้างข้ึนดว้ยวตัถุอยา่งเดียวกบัสัตวมี์ชีวติต่าง ๆ 
ร่างกายของเราก็เหมือนกบัร่างกายของสัตว ์ วธีิท่ีมนุษยเ์กิดมาในโลกก็เกือบเหมือนกนักบัสัตวต่์าง ๆ 
เราตอ้งน าเอาวตัถุต่าง ๆ จากอากาศ, น ้าและพื้นดินมาบ ารุงเล้ียงเพื่อใหชี้วิตด ารงอยูไ่ด ้ เม่ือเราใช้
ประโยชน์ของวตัถุเหล่าน้ี เราก็ส่งคืนกากกลบัไปยงัพื้นโลก ตราบใดท่ีเรารับเอาและใหไ้ปแบบน้ีเราก็มี
ชีวติอยูต่่อไปได ้ เม่ือเราท าเช่นน้ีไม่ไดเ้ราก็ตายเหมือนกนัสัตวอ่ื์น ๆ ตาย แลว้ร่างกายของเราก็กลบัไป
เป็นผงคลีดินตามเดิม (ปฐมกาล 3:19) 

แต่ขอ้น้ีไม่ใช่เร่ืองราวทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น เราจะรู้สึกละอายท าไม? พระเจา้
บนัดาลใหมี้สัตวส์วยงามและน่าชมหลายชนิดในโลก ชีวติในรูปต่าง ๆ ก็เป็นท่ีน่าอศัจรรย ์เราเคยชินต่อ
ชีวติเสียตลอดเวลาจนถือวา่เป็นส่ิงธรรมดาไปแลว้ แต่เม่ือดว้ยความช่วยเหลือของนกัวทิยาศาสตร์ เรา
พบวา่ร่างกายของเรามีระบบการอนัสลบัซบัซอ้น เราก็รู้สึกประหลาดใจเม่ือเราเรียนรู้วา่การผดิส่วน
สมดุลยใ์นวตัถุเคมีท่ีเราไดรั้บจากโลกภายนอก รอบตวัเราก็จะท าให้เราป่วยร้ายแรง เราแปลกใจท่ี
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ด ารงชีวิตอยูไ่ดแ้ละยิง่กวา่นั้นพวกเรา ส่วนมากพยายามท่ีจะรักษาสุขภาพใหป้กติอยูเ่กือบตลอดเวลา 
เม่ือผูแ้ต่งเพลงสดุดีกล่าววา่ “ขา้พเจา้ถูกสร้างใหเ้กิดมาอยา่งน่าสพึงกลวัและน่าประหลาด” (สดุดี 
193:14) เขาก็พิจารณาแต่เฉพาะฝ่ายร่างกายเท่านั้น และแสดงวา่พระเจา้มีฤทธ์ิเดชและสติปัญญามากท่ี
ไดป้ระทานร่างกายใหแ้ก่เรา 

ฉะนั้น มนุษยจึ์งเป็นสัตวจ์  าพวกหน่ึง แต่ถา้เราพิจารณาใหใ้กลชิ้ด เราจะตอ้งยอมรับวา่มนุษย์
เป็นสัตวพ์ิเศษ ต่อไปน้ีเป็นลกัษณะแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัสัตวท่ี์มีโครงร่างและท่าทางคลา้ยกบั
มนุษย ์

1. มนุษยมี์ร่างกายตั้งตรง เขาเดินไดต้รงและทรงน ้าหนกัใหต้รงอยูไ่ดบ้นเทา้สองเทา้โดยไม่
ตอ้งใชมื้อเขา้ช่วย 

2. มีหวัแม่มือเคล่ือนไหวได ้คือเคล่ือนไหวไดร้อบดา้น และเอารวมกบัน้ิวอ่ืน ๆ เพื่อหยบิอะไร
ได ้วธีิน้ีท าใหมื้อมนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีอ่อนโยนและรู้สึกไวกวา่มือของสัตวอ่ื์น ๆ 

3. มีมนัสมองขยายออกได ้ มนัสมองของบุคคลปกติมีความสลบัซบัซอ้นยิง่กวา่มนัสมองของ
สัตวอ่ื์น ๆ และขยายใหญ่กวา่สัตวท่ี์มีร่างกายขนาดเดียวกนัมนุษย ์ ขอ้น้ีเป็นความจริงเม่ือเทียบกบัลิง
ทะโมน ซ่ึงมีขนาดของร่างกายและรูปร่างคลา้ยมนุษยเ์ป็นเร่ืองเหลวไหลท่ีจะพดูวา่มนุษยเ์ป็นลิงทะโมน
ชั้นสูง 

4. มนุษยเ์ป็นผูท่ี้เป็นผูท่ี้รู้จกัใชไ้ฟ สัตวป่์าทั้งหลายกลวัไฟ ไม่มีสัตวจ์  าพวกใดน าไฟมาใช้
ประโยชน์ แมม้นุษยจ์ะรู้วา่ไฟมีอนัตราย แต่ตามนิยายโบราณของกรีกบอกวา่โปรมิทีอสัไดล้กัเอาไฟมา
จากเทวดาและน าลงมาใหม้นุษยก์็มีเคา้ความจริงอยูม่าก น่ีเป็นบ่อเกิดแห่งอ านาจของมนุษยท่ี์มีเหนือ
ธรรมชาติและเหนือพวกสัตวอ่ื์น ๆ 

5. มนุษยเ์ป็นผูรู้้จกัใชเ้คร่ืองมือเป็น เราจะเห็นวา่ระหวา่งสัตวท่ี์มีการติดต่อกบัมนุษย ์ จะมีการ
กระท าบางอยา่งท่ีเหมือนกนักบัมนุษยบ์า้งเล็กนอ้ย เช่นตวันากสร้างท านบไดเ้ป็นตน้ แต่มีเพียงเล็กนอ้ย
ท่ีจะเปรียบเทียบกบัความสามารถของมนุษยใ์นสมยัดึกด าบรรพ ์ ท่ีรู้จกัเพิ่มก าลงัของตนใหม้ากข้ึนดว้ย
วธีิใชก้ระเด่ืองยก และรู้จกัใชก้ าลงัใหเ้กิดประโยชน์ในระยะไกล เช่นพุง่แหลนและยงิธนู 

6. มนุษยรู้์จกัสร้างความมุ่งหมายข้ึน ขอ้น้ีไม่ใช่เป็นส่ิงใหม่ทีเดียว สัตวอ่ื์นมีสัญชาติญาณ เช่น 
มดและกระรอกสะสมอาหารไวส้ าหรับฤดูหนาว และสัตวรู้์จกัปรับปรุงตนเองใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง ภายในวงจ ากดั แต่มนุษยอ์าจสร้างความมุ่งหมายซ่ึงอาจใชว้ตัถุหลายอยา่งและดว้ยความ
ร่วมมือกบัคนอ่ืนอีกมากหลาย อาจใชไ้ดใ้นระยะเวลายาว มนุษยส์ามารถท่ีจะเปล่ียนและขยายแผนการ
เหล่าน้ีได ้ และหาวธีิแยบคายท่ีสุดท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีจะมาขดัขวางเขา จริงอยู ่ มนุษยไ์ม่อาจท าได้
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ละเอียดและปราณีตเท่าผึ่งหรือมด แต่ทวา่ผึ้งหรือมดมนัท าแบบเดียวกนัน้ีเป็นเวลาหลายพนัปีมาแลว้
ส่วนมนุษยใ์ชป้ระสบการณ์ในอดีตและพยายามท าส่ิงใหม ่ๆ ข้ึนเสมอ 

7. มนุษยส์ามารถพดูกนัได ้ น่ีนบัวา่เป็นสามารถท่ีอศัจรรยท่ี์สุด สัตวอ่ื์นสามารถส่งข่าวใหแ้ก่
กนัไดเ้ราเพิ่งจะเร่ิมเขา้ใจวา่ผึ้งสามารถส่งข่าวกนัได ้ แต่มนุษยเ์ป็นผูส้ามารถใชค้  าพดูแสดงความหมาย 
เขาไม่พดูเฉพาะส่ิงต่าง ๆ และการกระท าเท่านั้น แต่ยงัแสดงภาพนึกคิดและแนวความคิดต่าง ๆ ไดอี้ก
ดว้ย มนุษยทุ์กเช้ือชาติในโลกมีภาษาค าพดูของตนทั้งนั้น อาจคิดกนัวา่ค าพูดของคนโบราณง่ายมาก แต่
ความจริงแลว้หาเป็นเช่นนั้นไม่ ภาษาค าพดูของชาติท่ีลา้หลงัเป็นภาษาไพเราะและมีค าใชพ้ดูอยา่ง
มากมายก็ได ้

8. มนุษยรู้์จกัวธีิบนัทึกการกระท าของเขาไวส้ าหรับเม่ือเขาล่วงลบัไปแลว้มนุษยมี์ความจ า และ
เรารู้วา่อาจฝึกใหส้ัตวบ์างชนิดจดจ าบา้งได ้ เช่น สุนขั เป็นตน้ แต่เน่ืองจากมนุษยรู้์จกัวธีิเขียน ความ
จดจ าน้ีจึงมีไดท้ั้งทางเช้ือชาติและเอกชน ความรู้ไม่สูญไป คนทุกรุ่นอาจเร่ิมตน้จากงานท่ีคนรุ่นก่อนท า
ไวแ้ลว้ และมีหวงัท่ีจะท าส่ิงใหม่และดีกวา่ข้ึนได ้

9. มนุษยรู้์จกัอธิษฐาน สัตวอ่ื์นอาจอธิษฐานเป็นแต่เราไม่มีความรู้วา่มนัท าไดห้รือไม่ แต่มนุษย์
ทุกคนมีความสามารถอธิษฐาน แมแ้ต่คนท่ีด าเนินชีวิตลา้หลงัท่ีสุดก็มีศาสนาของตนและมีวธีิท่ีนมสัการ
อยา่งปราณีตและมีวธีิติดต่อกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

เม่ือเราพิจารณาเหตุผลดงักล่าวแลว้ ก็พอจะมีหลกัฐานอนัสมเหตุสมผลท่ีมนุษยคิ์ดวา่ตนเป็น
ยอดของสัตวท์ั้งหลาย ในตวัของตวัเอง จริงอยูม่นุษยอ่์อนแอและไม่มีแรงมาก มนุษยไ์ม่สามารถวิง่เร็ว
เท่ากวางหรือกระโดดไดสู้งเท่าเสือ ไม่มีขนยาวท าใหร่้างกายอบอุ่นได ้ ไม่มีเล็บยาวคมส าหรับป้องกนั
ตนเองจากขา้ศึก เด็กทารกท่ีเกิดใหม่ยิง่ช่วยตวัเองไม่ไดน้อ้ยกวา่ลูกสัตวอ่ื์น ๆ และตอ้งไดรั้กการเล้ียงดู
นานกวา่ก่อนท่ีจะสามารถรักษาตวัเอง แต่กระนั้นมนุษยก์็เป็นใหญ่กวา่สัตวอ่ื์นในโลกน้ี สามารถจะฝึก
สัตวอ่ื์นให้เช่ืองแลว้น ามาใชง้านได ้ และฆ่าสัตวท่ี์มีอนัตรายมากท่ีสุดได ้ มนุษยไ์ดท้  าลายส่ิงสวยงามไป
หลายอยา่งแลว้ แต่เขาก็อาจเรียนรู้ท่ีจะร่วมมือกบัพระเจา้ผลิตความสวยงามข้ึนได ้ พระเจา้ไดป้ระทาน
ความสามารถมาแต่ตน้แลว้ แต่มนุษยเ์ท่านั้นท่ีดดัแปลงท่ีดินใหป้ลูกพืชจนมีผลดีและปลูกกุหลาบอนั
งดงาม 

บางทีเราก็ถามตวัเองวา่มีมนุษยเ์ช่นเดียวกบัเราในส่วนอ่ืน ๆ ของจกัรวาลอีกหรือไม่ ขอตอบวา่
ยงัไม่ทราบเร่ืองน้ี นกัวทิยาศาสตร์ส าคญับางคนบอกวา่ส่ิงมีชีวติเช่นท่ีเรารู้จกัไม่สามารถจะอยูใ่นส่วน
อ่ืน ๆ ของจกัรวาลได ้บางคนก็บอกวา่จกัรวาลนั้นกวา้งขวางมากจนเราไม่สามารถจ ากนัวา่จะมีอะไรอยู่
ท่ีไหนอีก อยา่งไรก็ตาม เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและไม่กระทบกระเทือนกบัส่ิงท่ีพิจารณาในหนงัสือ
เล่มน้ี อาจเป็นวา่พระเจา้มีแผนการอ่ืนมากหลายในโลกของพระองคซ่ึ์งเราไม่รู้ และเราปล่อยไวใ้หอ้ยู่
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ในพระหตัถข์องพระองค ์ เราจะพิจารณาเฉพาะเร่ืองพระเจา้และความมุ่งหมายของพระองคเ์ก่ียวกบั
มนุษยพ์วกเราเท่านั้น 

ปัญหาส าคญัยิง่อีกเร่ืองหน่ึงก็คือการเร่ิมตน้ของมนุษย ์ มนุษยเ์กิดมาไดอ้ยา่งไร? พระคมัภีร์ได้
ตอบปัญหาขอ้น้ีไวแ้ลว้อยา่งชดัเจนซ่ึงคริสเตียนทั้งหมดก็ยอมรับรู้ พระเจา้ทรงเนตมิตสร้างมนุษย ์
มนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยัพระเจา้ทุกประการจึงมีชีวิตอยูไ่ด ้ เป็นน ้าพระทยัพระเจา้ท่ีใหม้นุษยอุ์บติัเขา้มาใน
โลกน้ีแต่เร่ิมแรก และดว้ยน ้าพระทยัของพระเจา้เท่านั้นท่ีท าใหเ้รามีชีวิตอยูใ่นปัจจุบนั แน่นอน คนท่ีไม่
เป็นคริสเตียนจะไม่รับฟังทรรศนะน้ี แต่ในหนงัสือเล่มน้ีเราจะพิจารณาถึงทรรศนะของฝ่ายคริสเตียน 

กระนั้นก็ตาม ยงัมีความเห็นแตกต่างกนัระหวา่งพวกคริสเตียนเก่ียวกบัวธีิท่ีพระเจา้ทรงเนรมิต
สร้างมนุษย ์

ตามทรรศนะเก่า มีวา่พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างมนุษยส์ าเร็จบริบูรณ์ทนัทีดงัท่ีเขาเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั พวกนกัปราชญไ์ดค้  าณวนเวลาของเหตุการณ์น้ีไวแ้ลว้ ในพระคมัภีร์เก่าแก่บอกวา่ ปี 4004 ก.ค. 
เป็นปีท่ีพระเจา้ทรงสร้างโลกและสร้างมนุษยเ์ขา้มาอยูใ่นโลกน้ี 

ในปัจจุบนัคริสเตียนหลายคนมีทรรศนะแตกต่างออกไป มีหลกัฐานในกอ้นหินแสดงวา่โลกมี
อายนุานกวา่ท่ีเคยคิดกนัไว ้ มีร่องรอยแสดงวา่โลกตอ้งกินเวลาชา้นานหลายยคุจึงจะมาสู่ในสภาพ
ปัจจุบนัได ้ไดข้ดุคน้พบกระดูกและโครงร่างของสัตวท่ี์คลา้ยมนุษยซ่ึ์งมีปรากฏอยูใ่นยคุต่าง ๆ หลายพนั
ปีล่วงมาแลว้ บางคร้ังเป็นการยากท่ีจะบอกไดว้า่เป็นกระดูกมนุษยห์รือกระดูกของลิงทะโมนชั้นสูง 
หรือกระดูกของสัตวท่ี์อยูใ่นสมยัระหวา่งมนุษยก์บัลิงทะโทน ฉะนั้น จึงอาจเป็นวา่มนุษยต์ามท่ีเราเห็น
อยูใ่นปัจจุบนัก่อนท่ีจะมาถึงขั้นสุดยอดน้ีตอ้งใชเ้วลาววิฒันาการมานาน ความคิดและใจวนิิจฉยัผดิและ
ชอบและความตั้งใจและคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเรารู้วา่มีอยูใ่นตวัเองไม่ไดเ้กิดในทนัทีทนัใด มนัเป็น
ววิฒันาการข้ึนซ่ึงกินเวลาชา้นาน 

ไม่วา่เราจะพิจารณาในแง่ไหน ไม่มีความแตกต่างกนัส าหรับพวกคริสเตียนในสภาพความเป็น
จริง คือในขอ้ท่ีวา่พระเจา้ไดท้รงสร้างพวกเราตามสภาพท่ีเราเป็นอยู ่ “พระองคเ์องท่ีทรงสร้างเรา
ทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค”์ (สดุดี 100:3) แน่นอน มนัจะเป็นการส าแดงฤทธานุภาพของพระ
เจา้มากข้ึนถา้พระองคต์รัสวา่ “จงเป็นข้ึนมา” แลว้มนุษยก์็เป็นข้ึนมาทนัที แต่มนัอาจเป็นการอศัจรรย์
ยิง่ข้ึนในท่ีสุดไม่ใช่หรือ? ถา้ในเวลานานมาแลว้ พระเจา้ไดด้ าเนินวธีิการอนัรู้มาแต่ตน้วา่มนัจะน าไปสู่
อะไร เฝ้าดูความเป็นมาตลอดระยะเวลานาน และเม่ือถึงเวลาท่ีสมควรก็ส าเร็จตามความปรารถนาของ
พระองค ์เรารู้วา่พระเจา้ทรงท างานชา้ ๆ ในประวติัศาสตร์ และบางทีพระองคจ์ะท างานชา้ ๆ ในทางอ่ืน 
ๆ ดว้ยก็ได ้
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พวกคริสเตียนไดคุ้น้เคยกบัเร่ืองของอาดมัและเอวามากแลว้ในหนงัสือปฐมกาล สาระส าคญั
ของเร่ืองก็เพื่อจะสอนเราวา่มนุษยท์ั้งหลายเป็นเอกภาพ มนุษยน์ั้นมีหลายชาติแต่มีความแตกต่างกนัมาก
ในเร่ืองผวิ, รูปร่าง, วธีิด าเนินชีวติและนิสัย ตลอดมาทุกยคุทุกสมยัมกัจะมีชาติหน่ึงอา้งวา่ตนเองเป็น
ชาติดีกวา่ และชาติอ่ืน ๆ เป็นรองกวา่ชาติตนเม่ือเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน พระคมัภีร์ก็จะลุกข้ึนประนาม
และยนืยนัความจริงวา่ เน่ืองจากพระเจา้เป็นองคเ์ดียวฉนัใดมนุษยท์ั้งหลายท่ีพระองคส์ร้างข้ึนก็เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัฉนันั้น 

นกัวทิยาศาสตร์ไม่อาจบอกเราไดว้า่ มนุษยไ์ดเ้กิดมาในโลกในสถานท่ีแห่งเดียวหรือวา่มนุษย์
ไดเ้ร่ิมตน้หลายคร้ังในท่ีต่าง ๆ กนั ปัญหาน้ีน่าสนใจ แต่ถึงแมว้า่นกัวทิยาศาสตร์จะตอบปัญหาน้ีได ้
ค าตอบก็ไม่กระทบกระเทือนเร่ืองท่ีเราก าลงัพิจารณากนัอยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี ส่ิงท่ีแน่นอนก็คือวา่มนุษย์
ชาติเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัดงัจะแสดงต่อไปน้ี 

1. มนุษยทุ์กเช้ือชาติแมจ้ะแตกต่างกนัก็สามารถผสมพนัธ์ุและบงัเกิดบุตรท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ได ้
เร่ืองเช่นน้ีมีจ ากดัระหวา่งสัตว ์ เช่น สิงห์โตและเสือ เป็นตน้ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัมนุษยน์ั้นไม่มีจ  ากดั แม้
คนส่วนมากไม่เห็นพอ้งกบัขอ้ท่ีวา่การผสมพนัธ์ุมนุษยเ์ช้ือชาติต่าง ๆ จะดีหรือไม่ดีก็ตาม 

2. มนุษยต่์างเช้ือชาติอาจเรียนภาษาค าพดูของกนัและกนัได ้ แมจ้ะแตกต่างกนัเพียงไรก็ตาม 
บางภาษาอาจยากกวา่ภาษาอ่ืน และเอกชนบางคนอาจมีความสามารถกวา่คนอ่ืนในการเรียนภาษาต่าง ๆ 
ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเด็ดขาดเหมือนกบัวา่เราเป็นคนต่างพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุสัตวแ์ละพนัธ์ุมนุษย ์ มีแต่ใน
เร่ืองนิยายเท่านั้นท่ีมนุษยเ์รียนรู้และเขา้ใจภาษาของสัตวต่์าง ๆ 

3. แมจ้ะพดูไม่ไดก้็ใชกิ้ริยาอาการติดต่อกนัได ้น่ีแสดงวา่จิตใจของมนุษยท์  างานเหมือนกนั และ
การแสดงอารมณ์โดยอาการต่าง ๆ เช่น ยิม้และหลัง่น ้าตาก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัดี 

เรายงัมาไม่ถึงปัญหาส าคญัท่ีสุด คือวา่พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างเราข้ึนมาเพื่ออะไร? พระคมัภีร์
ตอบปัญหาน้ีดว้ยขอ้ความท่ีเด่นชดัประการหน่ึง “พระเจา้ทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามแบบฉายาของ
พระองค”์ (ปฐมกาล 1:27) มีความสงสัยอยูบ่า้งในความหมายแน่นอนของค าในภาษาฮีบรูแต่
สาระส าคญันั้นแจง้ชดัอยูแ่ลว้ พระเจา้สร้างมนุษยข้ึ์นเพื่อเขาจะไดเ้ขา้ร่วมสนิทสนมกบัพระองค ์
นกัปราชญส์ าคญัในศาสนาคริสเตียนผูห้น่ึงไดเ้ขียนขอ้ความไวว้า่ “ขา้แต่พระเจา้, พระองคท์รงสร้าง
ขา้พเจา้ไวส้ าหรับเพื่อพระองค ์ และจิตวิญญาณของขา้พเจา้จะกระวนกระวายอยูเ่ร่ือยไปจนกวา่จะไดเ้ขา้
พ  านกัในพระองค”์ 

การติดต่อของมนุษยส่์วนมาก กระท าโดยทางค าพดูนัน่เป็นขอ้ความท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์
กล่าวถึงการเขา้สนิทสนมของเรากบัพระเจา้ พระเจา้ตรัส มนุษยไ์ดย้นิมนุษยพ์ดูพระเจา้ทรงฟัง พระเจา้
แสดงพระองคใ์หม้นุษยรู้์จกัโดยทางพระวาทะของพระองค์ 
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มนุษยจ์ะเป็นคนสมบูรณ์ก็แต่โดยทางสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ เท่านั้น มนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบั
โลกรอบตวัเองโดยทางร่างกายอยูแ่ลว้ แต่เท่าน้ียงัไม่พอท่ีจะท าใหเ้ขาเป็นมนุษยแ์ท ้ มีชีวประวติัท่ีเป็น
จริง บางเร่ืองกล่าววา่เด็กไดเ้ติบโตข้ึนมากบัสัตวป่์าต่าง ๆ (เช่น เด็กช่ือเมาคลีตามหนงัสือของคลิปป้ิง) 
ปรากฏวา่เด็กเหล่าน้ีมีนิสัยไม่เหมือนมนุษย ์ ถา้จะน าเด็กเหล่าน้ีกลบัมาอยูท่่ามกลางมนุษยแ์ละการ
พยายามท่ีจะท าใหเ้ขาเป็นเหมือนมนุษยอ์อกจะรุนแรงเกินไป และโดยมากเด็กเหล่าน้ีตอ้งตาย เรา
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัมนุษยอ่ื์น ๆ นบัตั้งแต่เกิดมาจึงจะท าใหเ้ราเป็นมนุษยแ์ทจ้ริง 

ในความสัมพนัธ์เป็นส่วนตวั เราจะตอ้งใหบ้างอยา่งในตวัเอง และยอมรับบางส่ิงจากผูอ่ื้น เรา
จะตอ้งวางใจเขาพอท่ีจะเปิดตวัเองออก และจะตอ้งสนใจในเขาท่ีจะรับเอาส่ิงท่ีเขาจะให ้ น่ีหมายความ
วา่ความสัมพนัธ์ของเรากบัผูอ่ื้นไม่เป็นตวัของเราจริง ๆ และหมายความวา่เรามีความสัมพนัธ์เป็นกนัเอง
กบัผูอ่ื้นยิง่ข้ึนเพียงไร ชีวติของเราก็จะสมบูรณ์และสุขสบายยิง่ข้ึน 

พระคมัภีร์เพิ่มทรรศนะอีกขอ้หน่ึง อะไรท่ีท าคนใหเ้ป็นมนุษยอ์นัแทจ้ริง ค าตอบก็คือความรู้จกั
พระเจา้มนุษยจ์ะเป็นคนดีรอบคอบก็ต่อเม่ือเขารู้จกัและนมสัการพระเจา้ผูท้รงสร้างเขา พระเจา้ไดท้รง
เปิดเผยพระองคเ์องแลว้วา่เป็นพระเจา้ท่ีสนใจในมนุษย ์ ทรงห่วงใยมนุษยพ์ระคมัภีร์ทั้งเล่มแสดงวา่พระ
เจา้ทรงห่วงใยมนุษย ์ มนุษยจ์ะรู้จกัตวัเองท่ีแทต่้อเม่ือเขาหนัออกจากตวัเอง และมองดูพระเจา้ดว้ยความ
กตญัญูและความเคารพ 

ถา้ขอ้น้ีเป็นความจริง ก็หมายความวา่มนุษยไ์ดถู้กสร้างข้ึนเพื่อเขาจะไดมี้ความสัมพนัธ์เป็น
ส่วนตวักบัพระเจา้ส่ิงน้ีจะมีไดก้็ต่อเม่ือมนุษยไ์ดเ้รียนรู้วางใจในพระเจา้และเปิดตวัเองออกใหเ้ตม็ท่ี เพื่อ
พระเจา้จะไดเ้สด็จเขา้มาและเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของมนุษยอ์ยา่งจริงจงัในวธีิเดียวกนั ถา้มนุษยมี์ความ
สนใจในพระเจา้เท่า ๆ กนั สนใจท่ีจะรู้เร่ืองพระองคแ์ละเตม็ใจท่ีจะฟังพระสุรเสียงพระองค ์ น่ีเป็นชีวติ
อนัสูงสุดและแทจ้ริงของมนุษย ์ขอ้น้ีเราจะกลบัมาพดูถึงบ่อย ๆ ในบทต่อไป 

ในตอนน้ีเราจะย  ้าถึงบางส่ิงท่ีกล่าวไวช้ดัในพระคมัภีร์ คือพระเจา้ทรงสนใจมนุษยท์ั้งหมดทุก
ส่วนไม่ใช่แต่ส่วนใดส่วนหน่ึงในตวัเขา 

เรามกัพดูกนัวา่มนุษยป์ระกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ร่างกายและจิตวญิญาณ และคิดวา่ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศาสนาคือวญิญาณ จริงอยู ่ พระคมัภีร์แสดงถึงความแตกต่างน้ีและต่อมามีเพิ่มเขา้อีกส่วนหน่ึง คือ
มนุษยป์ระกอบดว้ยร่างกาย, ความคิดและจิตวญิญาณ น่ีหมายความวา่มนุษยป์ระกอบดว้ยส่วนท่ี
แตกต่างกนั 2 หรือ 3 ส่วน คือส่วนหน่ึงต ่ากวา่ และอีกส่วนหน่ึงหรือสองส่วนสูงกวา่กระนั้นหรือ? 

คริสเตียนบางคนถือวา่เราควรคิดแบบน้ี เขาไดแ้สดงขอ้ความในหนงัสือปฐมกาลวา่ ภายหลงัท่ี
พระเจา้ทรงสร้างมนุษยด์ว้ยผงคลีดินแลว้ พระองคก์็ทรงระบายลมปราณเขา้ทางจมูก “และมนุษยก์็เกิด
เป็นจิตวญิญาณมีชีวิตอยู”่ (ปฐมกาล 2:7) เขามิไดส้ังเกตต่อไปวา่ในบทเดียวกนั (ปฐมกาล 2:19) ก็ใช้
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ขอ้ความวา่ “สัตวท่ี์มีชีวติ” กบับรรดาสัตวท์ั้งหลายดว้ย ดงันั้นส่ิงท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่อาดมัเม่ือ
เนรมิตสร้างก็เป็นชีวติธรรมดา ซ่ึงเป็นเช่นเดียวกบัชีวติสัตวท์ั้งหลาย มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวติ ชีวติน้ีเป็นของ
ประทานจากพระเจา้ แต่ขอ้ความน้ีมิไดร้ะบุวา่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของมนุษยท่ี์มีลกัษณะพระเจา้เป็น
พเิศษ 

ความจริงพระคมัภีร์ระบุวา่มนุษยเ์ป็นเอกภาพ พวกกรีกเขา้ใจวา่ มนุษยเ์ป็นแต่เพียงจิตวญิญาณ
ซ่ึงไดท้่องเท่ียวหลบทางไปจากสภาพอนัแท ้และแลว้ไปถูกขงัอยูใ่นร่างกายบางคร้ังคริสเตียนก็พดูผดิ ๆ 
เช่นน้ีเหมือนกนั ขอ้น้ีไม่ใชเ้ป็นความคิดของพวกคริสเตียน มนุษยต์อ้งเป็นเอกภาพเสมอเขาเป็นทั้ง
ร่างกาย, ความคิดและจิตใจ และเขาอาจเป็นจิตวญิญาณค าหน่ึงค าใดในบรรดา ค าเหล่าน้ีจึงเหมาะสม
กวา่ในเม่ือเราพดูเก่ียวกบัมนุษย ์ มนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัทางร่างกายซ่ึงเขาเป็นส่วน
หน่ึงของโลก เขาติดต่อกบัมนุษยอ่ื์น ๆ โดยทางค าพดู และรับเอาความคิดของคนอ่ืนมาโดยทางความคิด 
เขามีชีวติภายในตวัเองซ่ึงเขาคิดและพดูกบัตวัเอง ซ่ึงในท่ีน้ีเราจะเรียกวา่จิตใจ แต่ถา้เขาเขา้สู่ชีวติอนั
แทจ้ริง และรู้จกัพระเจา้ผูท้รงเป็นวิญญาณแลว้ มนุษยก์็จะไดช่ื้อวา่เป็นวญิญาณ เพราะพระวญิญาณของ
พระเจา้ประทบัในตวัเขา 

พระเจา้สนใจกบัมนุษยทุ์กส่วน และกบัมนุษยทุ์กคนน่ีเป็นใจความสุดทา้ยส าหรับบทน้ี ถา้พระ
เจา้สร้างมนุษยท์ั้งหมด ๆ ก็มีสิทธิเท่ากนัเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ มนุษยไ์ม่เสมอภาคกนัในดา้นอ่ืน ๆ 
บา้งก็สูง และบา้งก็ต ่า บา้งก็โง่ , บา้งก็ฉลาด บา้งก็หนุ่ม. บา้งก็แก่ แต่ในตอนน้ีเราจะเห็นความเสมอภาค
อยา่งแทจ้ริง พระเจา้ทรงสร้างมนุษยทุ์กคนทรงเอาใจใส่ทุกคน พระองคต์อ้งการมีความรักและมิตรภาพ
กบัทุกคน ถา้เร่ืองน้ีเป็นความจริงกบัมนุษยอ่ื์นทุกคนในโลกน้ีเป็นเคร่ืองก าหนดใหข้า้พเจา้มีความรู้สึก
นึกคิดต่อคนอ่ืนขา้พเจา้จะตอ้งเคารพทุกคน เพราะขา้พเจา้มองเห็นพระฉายาของพระเจา้ในตวัเขา 
ขา้พเจา้จะไม่ใชค้นหน่ึงคนใดเพื่อความส าราญหรือเอาเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ขา้พเจา้จะตอ้งห่วงใย
ใหทุ้กคนมารู้จกัและรักพระเจา้ 

เหล่าน้ี เป็นเร่ืองราวของการสร้างมนุษยใ์นสองบทแรกของหนงัสือปฐมกาล ขอ้ความนั้นมิได้
อธิบายไวล้ะเอียดเหมือนกบัท่ีเราไดอ้ธิบายไวใ้นบทน้ี แต่ถา้เรายอ้นไปดูหนงัสือปฐมกาลทั้งสองบท 
เราก็จะเห็นหลกัค าตอบของคริสเตียนในปัญหาขอ้ท่ีวา่ มนุษยคื์อใคร บทต่อ ๆ ไปของหนงัสือเล่มน้ีก็
อาศยัหลกัดงักล่าว. 
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บทที ่2 มนุษย์หลงทาง 

เร่ืองการเนรมิตสร้างในปฐมกาลยติุลงดว้ยการบอกแก่เราวา่ เม่ือพระเจา้ทรงทอดพระเนตรดู
ทุกส่ิงท่ีทรงสร้างพระองคก์็เห็นวา่ทุกส่ิงดีแลว้ (ปฐมกาล 1:31) เราก็ยงัมองความดีเป็นส่วนมากในความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของโลก ฤดูกาลเวียนมาและเวยีนไปตามปกติดวงดาวต่าง ๆ ก็
คงอยูป่ระจ าท่ี แต่เราไม่จ  าตอ้งมองดูโลกของเรา คือโลกมนุษยใ์หไ้กลนกั ก็จะเห็นวา่บางส่ิงบางอยา่งได้
เกิดผดิพลาดข้ึนอยา่งร้ายแรง โลกน้ีควรจะเป็นสถานท่ีมีระเบียบเรียบร้อยและความสุข ตรงกนัขา้ม เรา
เห็นวา่ชายและหญิงประพฤติตนเลวทรามต ่าชา้ยิง่กวา่สัตวป่์าเสียอีก เราไดผ้า่นสงครามโลกมาถึงสอง
คร้ัง บดัน้ีเราไดม้าถึงจุดท่ีดูเหมือนวา่ มนุษยมี์อ านาจท่ีจะท าลายมนุษยชาติใหห้มดไปอยูใ่นก ามือแลว้ 

อะไรเล่าไดเ้กิดบกพร่องข้ึน? 
เม่ือเราเปิดหนงัสือปฐมกาลต่อไปในบทท่ี 3 เราก็จะเห็นเร่ืองท่ีแสดงถึงความชัว่ไดเ้ขา้มาใน

โลก ผูเ้ขียนบทท่ีสามน้ีไดน้ าเร่ืองงูในสวนอนัเป็นเร่ืองเก่าแก่มาก และน ามาเปรียบเทียบเราถึงลกัษณะ
ของความชัว่ร้ายหลายอยา่งเพื่อสอนเรา ถา้เราอ่านขอ้ความดว้ยความเอาใจใส่ เราจะพบลกัษณะ 7 
ประการของความชัว่ร้ายดงัน้ี 

1. มนัประกอบดว้ยค าสั่งตามปกติ ค าสั่งไม่ใหก้ระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด การท าผดิจะเกิดข้ึนเม่ือเรารู้
ในใจวา่ “ควร” หรือ “ไม่ควร” เด็กเล็ก ๆ อายสุ่วนมากไม่เกิน 3 ขวบ เป็นอยา่งสูงเร่ิมเขา้ใจวา่มีบางส่ิงท่ี
เขาจะตอ้งไม่ท าไม่ใช่เพราะกลวัถูกท าโทษ แต่เพราะมีทางผดิและทางถูกและถา้ทุกคนท าในทางผดิ 
ชีวติก็จะไดรั้บความล าบากส าหรับเขา เด็กชายอาจรู้สึกอยากดึงผมของนอ้งสาวเล่น แต่เขารู้ดีวา่ถา้คน
ใหญ่ท าร้ายต่อคนเล็กตามชอบใจแลว้ ชีวติของมนุษยทุ์กคนจะไดรั้บความเศร้าหมองอยา่งยิง่ 

2. การท าผดิเกิดจาการชัง่น ้าหนกัใจ การท าตามและการฝ่าฝืน เอวาไดม้องเห็นผลไมท่ี้ตอ้งหา้ม 
และรู้สึกน่ากินอยา่งยิง่ เขาก็เร่ิมใชเ้หตุผลท่ีจะไม่ท าตามค าสั่งนั้น แต่ค าสั่งตอ้งการใหท้ าทนัทีโดยไม่
ตอ้งปรึกษาหารือ ถา้ขืนเอาเร่ืองการฝ่าฝืนไปวนิิจฉยั ก็เท่ากบัเป็นการต่อสู้ท่ีแพไ้ปกวา่คร่ึงหน่ึงแลว้ 

3. เม่ือไดถ้ล าไปไกลแลว้ก็เป็นธรรมดาท่ีจะตอ้งเดินต่อไป คือท าตามวธีิท่ีง่าย คือท าส่ิงท่ีหา้ม 
บางทีเอวาเตือนตวัเองวา่ฝ่าฝืนคงจะเป็นการดี คือจะไดท้  าใหมี้ปัญญามิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บ 

4. คนท่ีท าผดิชอบใหค้นอ่ืนเขา้ส่วนในการท าผดิดว้ย เอวาไดใ้หแ้ก่สามีดว้ย ท าไมความชัว่ร้าย
จึงไดแ้พร่ไปในสังคมอยา่งรวดเร็ว อาจเป็นเพราะคนท าชัว่อยากจะใหค้นอ่ืน ๆ หลงผิดดว้ย และร่วมมือ
ในการชัว่ท่ีเขาท าไม่ใช่หรือ? 

5. เม่ือคนรู้ส านึกตวัวา่ท าผดิก็รู้สึกกลวั, ละอายและส านึกในมลทินทนัที สามีและภรรยาคู่น้ีก็
หาท่ีหลบซ่อนไม่ใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เห็น 
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6. เม่ือถูกหาวา่กระท าความผดิ ผูท้  าความชัว่ก็แกต้วัต่าง ๆ นานาและโทษผูอ่ื้นต่อไปอีก มนั
ไม่ใช่ความผดิของพวกเรา มนัเป็นความผิดของงูต่างหาก 

7. เม่ือไดท้  าความผดิและจบัตวัไดแ้ลว้ ก็เป็นเร่ืองท่ีท าใหค้วามสัมพนัธ์ของความรักและความ
ไวว้างใจเสียหายหรือถูกท าลาย การพดูเทจ็อาจดูเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย แต่ถา้บุตรเจตนากล่าวเทจ็ต่อบิดา
มารดา มนัก็ท าลายความไวว้างใจของบิดามารดาท่ีมีในตวัเด็กนั้นให้เส่ือมเสียไป เราไดท้ราบมาแลว้วา่
พระเจา้ทรงสร้างมนุษยข้ึ์นเพื่อใหเ้ขามีความสนิทสนมกบัพระองค ์ แต่การกระท าของมนุษยไ์ดท้  าให้
ความสัมพนัธ์นั้นเสียหายอยา่งร้ายแรง 

มีผูอ้อกความเห็นวา่ เราควรแปลความหมายของเร่ืองน้ีไดต่้าง ๆ กนั 
คริสเตียนหลายคน อธิบายความหมายตามตวัอกัษรคือบอกวา่เม่ือสามีและภรรยาคู่แรกเผชิญ

กบัการไม่เช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้ ผลร้ายก็เกิดข้ึนตามทอ้งเร่ือง บา้งก็ไปไกลถึงกบัถามวา่งูใชภ้าษา
อะไรพดูกบัเอวา? ปัจจุบนัคริสเตียนหลายคนคิดวา่ น่ีเป็นสภาพความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นสมยัน้ีคือ
สภาพท่ีแบ่งแยกตวัเองและกบฏต่อพระเจา้ บา้งก็ถือวา่น่ีคือสภาพท่ีเราจะไดเ้รียนรู้วา่มนุษยเ์รามี
ลกัษณะจริง ๆ อยา่งไร เราจะมองเห็นตวัของตวัเองในเร่ืองของอาดมัและเอวาเร่ืองเช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ีเรา
ไดก้ระท าลงไปแลว้ เม่ือพระคมัภีร์วาดภาพของเร่ืองราวไวช้ดัเจนเช่นน้ีก็ท  าใหเ้ราเขา้ใจความหมายของ
เร่ืองไดอ้ยา่งดี 

ไม่วา่เราจะตีความหมายของเร่ืองไปในทางใด เราก็ยงัมีปัญหาท่ีขอ้งใจอยูอ่ื่นขอ้หน่ึง คือ ท าไม
พระเจา้จึงยอมใหเ้หตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน? พระองคต์อ้งการใหโ้ลกน้ีเป็นความดี ท าไมพระองคย์อมให้
เกิดผดิพลาดเช่นน้ีเล่า? งูมนัฉลาดวา่พระเจา้หรือ? ถา้พระเจา้สามารถหา้มไม่ใหส่ิ้งต่าง ๆ เกิดผดิพลาด
ข้ึนได ้ ท าไมพระองคจึ์งไม่ห้ามเร่ืองน้ีเล่า? บางทีปัญหาขอ้น้ีเราจะตอบใหพ้อใจโดยส้ินเชิงไม่ไดแ้ต่เรา
มีวธีิท่ีจะแสวงค าตอบไดห้ลายทาง 

พระเจา้ตอ้งการใหบุ้ตรของพระองคเ์ป็นอิสระเสรีจริงอยู ่ เราไม่มีเสรีภาพบริบูรณ์ มีหลายส่ิงท่ี
ไดถู้กก าหนดไวส้ าหรับเราอนัเป็นผลจากเวลาและสถานท่ีเกิดของเรา และชนิดของการอบรมศึกษาท่ี
บิดามารดาจดัใหเ้รา ถึงกระนั้นเราก็ยงัมีสิทธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธได ้ แต่เราจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การตดัสินใจเอาเอง เราเป็นผูเ้ลือกเอาเอง ไม่มีคนอ่ืนเลือกให ้ ผลอะไรเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ เรา
จะตอ้งรับผดิชอบเองทั้งส้ิน 

บดัน้ีเราจะเห็นไดว้า่ ถา้เราก่อใหมี้เสรีภาพข้ึนก็อาจมีการใชเ้สรีภาพในทางดีหรือไม่ดีข้ึนได ้ถา้
ท่านใหเ้งินบุตรและบอกให้บุตรใชเ้งินตามชอบใจ ท่านก็เปิดโอกาสใหเ้ด็กซ้ือขนมหวานมากินมากเกิน
ขนาดจนปวดทอ้งได ้ ท่านมิไดก้ าหนดวา่บุตรควรท าผิดหรือท าการชัว่ แต่ท่านเปิดโอกาสใหท้ าเช่นนั้น
ได ้ เม่ือท่านเปิดโอกาสก็เป็นวธีิท่ีฝึกเด็กใหรู้้จกัใชเ้งินในทางฉลาด คือมีเงินติดตวัเอง และมีสิทธิท่ีจะใช้
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เงินตามใจชอบ ความมุ่งหมายของท่านดี คือช่วยใหเ้ด็กเจริญข้ึนในเสรีภาพ แต่ท่านตอ้งเส่ียงกบัการใช้
ผดิเหมือนกนั เพราะนัน่เป็นวธีิเดียวท่ีจะใหเ้กิดความดีข้ึนได ้

ในบทแรกเราไดก้ล่าววา่พระเจา้อาจมีโลกอ่ืน ๆ ซ่ึงมีชีวติอาศยัอยูก่็ได ้อาจมีโลกซ่ึงสัตวต่์าง ๆ 
ท าอะไร ๆ ถูกตอ้งเสมอเพราะไม่มีทางเลือกได ้ ความตั้งใจของสัตวเ์หล่านั้นมุ่งไปทางเดียวคือท าแต่ส่ิง
ดีเท่านั้น อาจมีโลกอ่ืน ๆ ท่ีสัตวต่์าง ๆ มีเสรีภาพและใชเ้สรีภาพในทางถูกเสมอ แต่เร่ืองเหล่าน้ีเราไม่มี
ความรู้ เรารู้แต่เฉพาะโลกของเรา คือวา่พระเจา้ไดป้ระทานเสรีภาพบางประการใหแ้ก่บุตรของพระองค ์
แต่เขาใชเ้สรีภาพในทางโง่เขลา คือใชเ้สรีภาพต่อสู้พระเจา้ และไม่ใชใ้นพระราชกิจของพระองค ์

มนุษยไ์ดถู้กสร้างมาเพื่อเช่ือฟังพระเจา้ ถา้ขอ้น้ีเป็นความจริงมนัจะไม่ขดักบัแนวความคิดท่ีวา่
พระเจา้ไดป้ระทานเสรีภาพแก่เราหรือ? 

อาจขดับางกรณี ถา้เราตีความหมายของเสรีภาพไปในทางท่ีวา่จะท าอะไรตามชอบใจ ท าเม่ือใด
ตามใจชอบ โดยไม่เช่ือฟังใครเลย และไม่ยอมมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้หรือเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ถา้เรา
ตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เราจะตอ้งเลิกใชเ้สรีภาพแบบนั้นเสียแมแ้ต่ในการเล่นฟุตบอล ผูเ้ล่น
จะตอ้งปฏิบติัตามกติกา เขาจะปฏิบติัตนตามชอบใจไม่ได ้ ถา้จะเล่นฟุตบอลใหเ้กิดผลดีคนท่ีมีเสรีภาพ
ท่ีสุดในการเล่นก็คือคนท่ีรู้จกักติกาดีและรักษากติกาไดดี้จนจ าข้ึนใจได ้ น่ีเป็นสรีภาพชนิดท่ีต่างกบั
ขา้งตน้และมีคุณค่าดีกวา่เสรีภาพท่ีท าอะไรตามชอบใจ มนัท าใหเ้รามีเสรีภาพท่ีจะท าคุณประโยชน์ใน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย ์

มนุษยอ์าจท่ีจะใชเ้สรีภาพเพื่อด าเนินชีวิตเช่ือฟังพระเจา้ได ้ ถา้ท าเช่นนั้นเขาจะพบความสุข 
ขอ้ความในบทอธิษฐานท่ีรู้จกักนัมากก็คือวา่มนุษยจ์ะพบวา่พระราชกิจของพระเจา้เป็นเสรีภาพบริบูรณ์ 
มนุษยไ์ปคิดเสียวา่เขาท าไดดี้กวา่พระเจา้ เขาเช่ือวา่หนทางไปสู่ความสุขก็คือท าตวัใหเ้ป็นอิสระจากพระ
เจา้ เขาตั้งตวัเองวา่เป็นใหญ่แทนท่ีจะใหพ้ระเจา้เป็นใหญ่ในตวัเขา น่ีแหละคือความหยิง่จองหองน่ีคือ
เหตุผลท่ีคริสเตียนไดรั้บค าบอกกล่าววา่ ความหยิง่จองหองเป็นความบาปท่ีชัว่ชา้ท่ีสุด ความจริงแลว้มนั
เป็นตน้เหตุของความบาปอ่ืน ๆ 

เราไดเ้ห็นมาแลว้วา่ มนุษยจ์ะเจริญเป็นมนุษยแ์ทก้็เม่ือมีความสัมพนัธ์อนัชอบกบับุคคลอ่ืน ๆ
ความบาปคอยท าลายและบิดเบือนความสัมพนัธ์เหล่าน้ี และคอยขดัขวางมิใหเ้ขาเป็นตวัเองอยา่งแทจ้ริง 
และไม่ใหด้ าเนินชีวิตมนุษยแ์ท ้ ความสัมพนัธ์อนัชอบกบัพระเจา้เป็นตวัจกัรส าคญัของชีวติมนุษย ์ และ
ความบาปเป็นความสัมพนัธ์ชัว่ชา้กบัพระเจา้เม่ือความสัมพนัธ์เกิดผดิพลาดข้ึนแลว้ ความบาปทุกชนิดก็
เจริญข้ึนจากความสัมพนัธ์อนัชัว่น้ี 

เราจะเห็นวา่ความสัมพนัธ์ของมนุษยช์ัว่ชา้หมดทุกดา้น 
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เร่ืองในหนงัสือปฐมกาลนั้นมีวา่ พระเจา้ไดใ้หม้นุษยม์าอยูใ่นสวนเพื่อบ ารุงรักษาและดูแลสวน
นั้น (ปฐมกาล 2:15) พระเจา้ไดป้ระทานของดีในพื้นโลกทั้งหมดใหแ้ก่มนุษยแ์ละทรงขอร้องใหม้นุษย์
ใชข้องประทานเหล่าน้ีโดยชอบ และระมดัระวงั มนุษยไ์ดท้  าประการใดบา้ง? ส่วนใหญ่เขาไดท้  าใหพ้ระ
ประสงคข์องพระองคส์ าเร็จในการท าไร่ไถนาและรักษาพื้นดิน แต่ในเวลาเดียวกนัเขาก็แสดง
ความสามารถออกมาอยา่งเด่นชดัวา่จะท าใหพ้ื้นดินเป็นทะเลทรายก็ไดใ้นท่ีหลายแห่ง เขาโค่นตน้ไมล้ง
โดยไม่ระมดัระวงัและไม่ปลูกอยา่งอ่ืนข้ึนแทนท่ี ท าใหภู้มิประเทศแหง้แลง้แทนท่ีจะเกิดผลอุดม เขาไถ
นาโดยไม่ระมดัระวงั พอฝนตกลงมาก็พดัพาเอาดินอุดมไปจากเชิงเขาหมด ปล่อยใหเ้ชิงเขาวา่งเปล่าและ
ไร้ประโยชน์ มนุษยม์กัลืมกฎธรรมชาติบ่อย ๆ วา่ เม่ือเอาอะไรออกไปจากพื้นดินแลว้ตอ้งหามาเติมใช้
ใหค้รบ เน่ืองจากอยากร ่ ารวยโดยรวดเร็ว เขาจึงท าลายผวิดินเสียส้ินในท่ีสุด เราก็จะตอ้งด าเนินชีวติกบัท่ี
วา่งเปล่า ภายในเวลาหา้ปีเราท าใหผ้วิดินเสียไป พระเจา้จะตอ้งใชเ้วลาตั้ง 50 ปีจึงจะท าใหก้ลบัคืนดี
เหมือนเดิม 

ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัตนของตนเองก็ไม่เป็นไปตามท่ีควร พระเจา้สร้างมาใหเ้ป็น
เอกภาพ แต่เขาแบ่งแยกใหเ้กิดขดักนัข้ึนเอง พระเจา้ประทานสัญชาติญาณและอารมณ์ใหก้บัเรา 
นอกจากนั้นยงัประทานอ านาจความคิด, ไตร่ตรองและการตดัสินใจ นบัแต่ดึกด าบรรพม์าแลว้ มีผู ้
เปรียบเทียบมนุษย ์ วา่เหมือนกบัสารถีขบัรถซ่ึงมีมา้แขง็แรงเทียมรถ เป็นหนา้ท่ีของการตดัสินใจท่ีจะ
ควบคุมและบงัคบัมา้ แต่มนัจะโอละพอ่เสียบ่อย ๆ คือมา้กลบัมีอ านาจและน ารถและสารถีไปตามชอบ
ใจซ่ึงมกัจะน าไปสู่หายนะ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัเพื่อนบา้นก็ไม่เป็นตามท่ีควรเป็น ชายและหญิงควรด าเนินชีวิต
ร่วมกนั เคารพและปรนนิบติัซ่ึงกนัและกนั เท่าท่ีเราเห็นอยูม่กัเป็นวา่ฝ่ายหญิงคิดวา่อีกฝ่ายหน่ึงเป็นเพียง
วตัถุส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองเล่นหรือหาก าไร เช่น สัญชาตญาณเก่ียวกบัเร่ืองเพศซ่ึงเป็นของประทานจาก
พระเจา้กลายเป็นตณัหาอนัชัว่ร้ายไป น าเอาไปใชเ้พื่อสนองความเห็นแก่ตวัของมนุษย ์ แทนท่ีจะเป็น
เคร่ืองมืออนับริสุทธ์ิซ่ึงฝ่ายหน่ึงอุทิศใหก้บัอีกฝ่ายหน่ึง 

ชีวติความสัมพนัธ์ในสังคมก็ถูกคุกคามอยา่งหนกัในหนงัสือโรมบทท่ี 1 ท่านเปาโลบอกวา่
มนุษยต์กอยูใ่นอ านาจของความชัว่ร้าย เขาบอกวา่มีความบาปไม่นอ้ยกวา่ 18 อยา่ง และ 14 อยา่งเป็น
ความบาปชนิดท่ีท าใหม้นุษยไ์ม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และด าเนินชีวติในความสงบและมิตรภาพไม่ได ้
มนุษยเ์ป็นผูใ้ส่ร้ายซ่ึงกนัและกนั ไม่รักษาค าพดูและขอ้ตกลง เม่ือแพก้็อิจฉาริษยา และเม่ือชนะก็แสดง
ความอวดดี ความชัว่ร้ายประการสุดทา้ยก็คือไม่รักษาค าสัญญา ไม่มีความรักซ่ึงกนัและกนั, ปราศจาก
ความเมตตา (โรม 1:31) ความบาปเหล่าน้ีแหละท่ีท าใหเ้กิดสงครามและต่อสู้กนั และความชัว่ร้าย
ทั้งหลายท่ีเราตอ้งรับทุกขอ์ยูใ่นขณะน้ี 
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เม่ือเราอ่านโรมบทท่ี 1 เราก็สงสัยวา่เปาโลจะกล่าวเกินความจริงกระมงั มนุษยเ์ราชัว่ร้ายถึง
เพียงนั้นหรือ? จริงอยู ่ เปาโลมิไดห้มายความวา่เราทุกคนเป็นหรือท าความชัว่ร้ายทั้งหมดท่ีเขากล่าวไว ้
เปาโลหมายความวา่ถา้เราเป็นคนสัตยซ่ื์อและส ารวจดูจิตใจของตนเอง แลว้เราจะเห็นวา่เราเป็นคนชนิด
ดงักล่าวจริง ๆ รากเง่าของความชัว่ร้ายเหล่าน้ีอยูท่ี่หวัใจ แมว้า่ตวัเราเองจะมีโชคดี, ความกลวัและการ
อบรมศึกษาคอยป้องกนัมิไดค้วามชัว่เหล่าน้ี เกิดร้ายแรงข้ึนก็ตาม 

ขอใหเ้ราพิจารณาดูความบาป มนัเป็นผลร้ายกบัเราในอีกแง่หน่ึง 
ประการแรก ความบาปมนัปิดบงัไม่ใหเ้ราเห็นสภาพความเป็นจริงของเรา เราอาจคิดวา่คนท่ีท า

ความผดิมหนัตโ์ทษการปลอมแปลงเงินตราหรือตราสาร ปลน้ทรัพยด์ว้ยความอุกอาจจึงจะมีความเขา้ใจ
แทข้องความชัว่ท่ีเขาไดก้ระท าไป แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ความผดิท่ีเขาท าดูเหมือนวา่จะท าลายใจวนิิจฉยั
ผดิและชอบของเขาใหท่ื้อไปเฉพาะคนดีจริง ๆ เท่านั้นท่ีเม่ือท าอะไรผิดพลาดไปแลว้ แมค้นอ่ืน ๆ จะ
เห็นวา่เป็นคนเล็กนอ้ยก็รู้สึกเสียใจอยา่งมากเราทุกคนรู้ดีวา่เรามองความผดิของคนอ่ืนไดง่้าย และเรามกั
ไม่ใคร่จะมองเห็นความผิดในตวัเรา นั้นเป็นเหตุผลท่ีเราไม่วางใจในการวนิิจฉยัตวัเอง เรามองไม่เห็น
ความชัว่ร้ายท่ีมีอยูใ่นตวัเราเอง 

ประการท่ีสอง ความบาปท าใหเ้ราอ่อนแอ เรามกัพดูถึงความชัว่ท่ีเกิดข้ึนในตวัวา่ เป็นความผดิ
หรืออนัตรายเล็กนอ้ย “จะท าอีกคร้ังเดียวเท่านั้นแหละ แลว้จะไม่ท าอีกต่อไป” แต่เรามกัจะเห็นบ่อย ๆ 
วา่การหาไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ เทา้ท่ีเหยยีดออกไปคร้ังหน่ึงแลว้ยากนกัท่ีจะหดเขา้มาไดม้นุษยทุ์กคนจะเป็น
นายของตวัเอง เขาควรจะหา้มตนไดแ้ต่เรามกัเห็นบ่อย ๆ วา่เขาหมดอ านาจท่ีจะหา้มตวัเอง 

ในประการสุดทา้ย ความบาปท าใหเ้สียคน ท าไมเรายงัขืนท าส่ิงท่ีเรารู้วา่ผดิเร่ือยๆ ไป? มี
ค าตอบอยูป่ระการเดียว เราท าเพราะเราชอบท า ภายหลงัเราอาจเสียใจหรือละอายหรือหวาดกลวัข้ึนมา 
แต่ในเวลาเช่นนั้น ส่ิงท่ีเรารู้วา่มนัเป็นความผิดมนักลายเป็นส่ิงเพลิดเพลินเจริญใจเสียแลว้พดูง่าย ๆ ก็คือ
ท าอะไรตามอ าเภอใจเสียเลย ท่านอาจารยว์ลิเลียม เทม็เปิล สรุปใจความไวอ้ยา่งง่าย ๆ วา่ “ขา้พเจา้อาจ
เป็นคนดีไดถ้า้ขา้พเจา้ตอ้งการ แต่ขอ้ท่ีร้ายก็คือวา่ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการเช่นนั้น” เร่ืองมนัไปไกลจนถึงวา่
ขา้พเจา้ชอบท าชัว่เสียแลว้ และไม่ชอบท าส่ิงท่ีดีเลย ความตั้งใจของขา้พเจา้เส่ือมเสียหมดทุกอยา่ง ใคร
หนอจะช่วยขา้พเจา้ใหอ้อกพน้จากความยุง่ยากน้ี 

น่ีเป็นภาพท่ีน่าเศร้า เป็นความจริงไหมล่ะ? ท่านอาจไม่ชัว่ร้ายไปกวา่คนส่วนมากก็ได ้ และ
ดีกวา่คนอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก แต่เท่าท่ีท่านเคยประสบมาแลว้เป็นเหมือนดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทน้ีไม่ใช่
หรือ? ทุกคนในโลกน้ีก็เป็นจริงอยา่งนั้นไม่ใช่หรือ? 

เป็นเร่ืองน่ากลวัมากท่ีสุด พระคมัภีร์กล่าววา่ “ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหน่ึง ไม่มีเลย” (โรม 
3:10 อา้งมาจากสดุดี 14:3) เรามกัจะคิดอีกวา่ขอ้น้ีเป็นการกล่าวเกินความจริงไป แต่เม่ือเราเร่ิมมองไป
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ใหร้อบ ๆ เราจะพบอีกคร้ังหน่ึงวา่พระคมัภีร์เป็นความจริงมิใช่หรือ? ถา้เรานึกไปถึงคนดีท่ีสุดท่ีเรารู้จกั 
เราจะพดูไดห้รือวา่เขาไม่เคยท าอะไรผดิพลาดเลย? พวกเราหลายคนรู้สึกขอบคุณท่ีไดมี้บิดามารดาคอย
ช้ีแจงเรา ใหรู้้วา่การด าเนินชีวติคริสเตียนนั้นหมายความวา่อยา่งไร? แต่ในเวลาเดียวกนัเราก็รู้ถึงความ
อ่อนแอของบิดามารดาไม่ใช่หรือ? มีใครในโลกน้ีสักคนไหมท่ีกลา้พดูไดว้า่เขาไม่เคยท าอะไรผดิพลาด
เลย? แต่เท่าท่ีเราไดพ้บมาแลว้เร่ืองมนักลบัตรงกนัขา้ม คือบุคคลท่ีเราถือวา่เป็นคนดีท่ีสุดชอบต าหนิ
ตวัเองอยา่งรุนแรงท่ีสุด เขารู้ตวัเองวา่เขายงัห่างไกลต่อสภาพท่ีปรารถนาจะเป็น 

ขอ้น้ีเป็นเร่ืองล้ีลบั แต่พยานหลกัฐานบงัคบัใหเ้รารับเอาวา่เป็นความจริง ทุกคร้ังท่ีทารกเกิดมา
ในโลก ดูเหมือนวา่ พระเจา้จะใหค้  ามัน่สัญญาอีกวา่ พระองคจ์ะไม่ทอดทิ้งมนุษย ์ชีวติเม่ือเกิดมาใหม่ ๆ 
นั้นน่าชม, ง่ายดายและไม่เดียงสา เม่ือมองดูทารกแลว้เราก็ปรารถนาท่ีจะให้ตลอดชีวติของเขางดงาม
และไม่มีมลทินเหมือนกบัเกิดใหม่ ๆ แต่เรารู้ดีวา่มนัไม่เป็นเช่นนั้น ต่อมาอีกไม่นาน ส่ิงไม่ดี
เช่นเดียวกบัท่ีมีอยูใ่นตวัเราปรากฏข้ึนในตวัเด็ก เช่น ความโกรธ, ความเห็นแก่ตวั, ความไม่รู้คุณผูอ่ื้น 
เป็นเช่นน้ีตลอดมาทุกยคุทุกสมยั ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น? 

มีค  าเรียกความลบัอนัน่าเศร้าเป็นท่ีรู้จกักนัดี อยูค่  าหน่ึง ค าน้ีมีวา่ “บาปเดิม” ค  าน้ีไม่เป็นเรียกท่ีดี
นกั แต่ใชม้านานจนไม่อาจท่ีจะเปล่ียนได ้ มนัเป็นเคร่ืองเตือนใจวา่เราเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปัญหาซ่ึงใหญ่
กวา่การกระท าผดิของเราเอง เราเป็นมนุษยช์าติท่ีถูกความชัว่ร้ายเขา้ครอบง ามนัไม่ใช่เร่ืองคนนั้นหรือ
คนน้ีท าผดิแลว้ มนัเป็นเร่ืองท่ีมนุษยท์ั้งหมดกบฏต่อพระเจา้ 

แต่เร่ืองน้ีไดอ้ธิบายไวห้ลายวิธี ในสมยัโบราณไดอ้ธิบายไวเ้ม่ืออาดมัท าบาปแลว้ เราทั้งหมดอยู่
ในอาดมัเน่ืองจากเราเป็นผูสื้บเช้ือสายจากอาดมั ดงันั้นเราจึงท าบาปตามอาดมั และถือวา่เรามีความบาป
เท่ากบัอาดมัมีเหมือนกนัเน่ืองจากอาดมัท าบาป เราทั้งหลายจึงมีมลทินความผดิบาปเฉพาะพระพกัตร์
พระเจา้ 

และยงัอธิบายต่อไปวา่ บิดามารดาไดถ่้ายทอดนิสัยสันดานท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่พวกเรา และ
เน่ืองจากวา่นิสัยสันดานเหล่านั้นบกพร่องและเส่ือมเสียเพราะความบาป ดงันั้น นิสัยสันดานบาป
เหล่านั้นตกทอดมายงัเราดว้ย 

ปัญหาอีกมากซ่ึงเราอยากจะพดูในขณะน้ีวา่ เรายงัไม่ทราบละเอียดอยา่งแทจ้ริง แลว้พระคมัภีร์
ก็มิไดช่้วยเหลือเรามากในเร่ืองน้ี แต่มีอยูส่องส่ิงท่ีเราจะพดูใหเ้ป็นประโยชน์ได ้

เรามกัจะคิดวา่ตวัเราเป็นเอกชนแต่ละคน แต่ความจริงแลว้เราจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั และมีความเก่ียวขอ้งกนัมากกวา่ท่ีเราจะนึกคิด เราทุกคนสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษนบัจ านวนพนั 
ๆ เราไดเ้ช้ือต่าง ๆ มาจากบรรพบุรุษเหล่าน้ีทุกคน มนุษยท์ั้งหมดเป็นเอกภาพอนัแทจ้ริง กิจการท่ีคน
หน่ึงคนใดไดก้ระท าลงไปยอ่มมีผลแก่คนอ่ืน ๆ ดว้ย เราไม่อาจท่ีจะวดัผลท่ีเราหรือผูอ่ื้นไดก้ระท าลงไป
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ใหเ้ห็นได ้ แต่เราทั้งหมดมีความผกูพนัในสายโซ่แห่งการกระท าและผลของการกระท านั้น ๆ อยา่งไม่มี
ท่ีส้ินสุด 

เม่ือเราเกิดมาในโลกน้ี เป็นการท่ีเราเกิดมาในสังคมของสมาชิกทั้งหมดเป็นคนบาป บิดามารดา
ไดพ้ยายามอยา่งท่ีสุดท่ีจะป้องกนัความผดิบาปท่ีมีอยูใ่นโลกไม่ใหถู้กตอ้งเรา แต่ความบาปมนัก็พวัพนั
อยูก่บัเรานบัแต่เร่ิมแรกมนัฝังลึกลงไปในนิสัยสันดานของเรายิง่กวา่ท่ีเรารู้วา่มนัพวัพนัอยูร่อบ ๆ ตวัเรา 
ในสองสามปีมาน้ี นกัจิตวทิยาไดส้อนเรามากมายถึงเร่ืองส่วนของร่างกายท่ีถูกอิทธิพลเหล่าน้ีเขา้
ครอบง าลึกซ้ึงและโดยไม่รู้สึกตวั การท่ีตวัของเราท าการแบ่งแยกตวัเองเกิดข้ึนจาการขดักนัในท่ีลึกซ้ึง
และเรามองไม่เห็น ในหลายกรณีเราเรียกการขดักนัน้ีวา่ความเจบ็ป่วยยิง่กวา่ความบาป แต่ในหลายกรณี
ท านองเดียวกนั เราจะเห็นวา่มนัเป็นผลของความชัว่ร้ายซ่ึงมีอยูใ่นสังคมรอบตวัเราในสมยัเม่ือเรายงั
เยาวอ์ยู ่ถา้ไม่เป็นบาปในตวัของมนัเอง ส่ิงเหล่าน้ีมนัก็เป็นผลของความบาป 

ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่มีความชัว่ร้ายในพวกเราทั้งหมด เราพอจะสรุปไดไ้หมวา่พวกเราชัว่ชา้
ทั้งหมด คือมนุษยท์ัว่โลกไม่มีอะไรดีกวา่ท่ีออกสัตินไดเ้รียกวา่ มวลชนท่ีชัว่ชา้สามานย?์ 

ปัญหาขอ้น้ีมีค าตอบอยูส่องประการ ซ่ึงเราก็ไม่เห็นพอ้งดว้ยทั้งหมด 
ค าตอบประการแรกก็คือวา่ ในตวัมนุษยทุ์กคนมีอยูส่่วนหน่ึงท่ีไม่ตกอยูใ่นอ านาจบาป บางคน

คิดวา่ร่างกายเท่านั้นท่ีท าบาป และวา่จิตใจอยูใ่นโลกท่ีบริสุทธ์ิ ความบาปแตะตอ้งไม่ได ้ น่ีเป็นวธีิท่ี
มองดูส่ิงต่าง ๆ ท่ีต้ืนเกินไปและนอกจากนั้น ร่างกายอนัน่าสงสารน้ีเป็นเพียงเคร่ืองมือเท่านั้น ความบาป
ท่ีร้ายแรง เช่น ความเยอ่หยิง่จองหองและความริษยานั้นมีอยูใ่นความคิดหรือจิตใจ คนอ่ืน ๆ ไดอ้ธิบาย
ไวร้อบคอบยิง่กวา่น้ีอีก เขาบอกวา่ลึกลงไปในสันดานของมนุษย ์ มีเช้ือของพระเจา้ลุกโพลงอยู ่ ซ่ึงอาจ
ถูกคุกคามโดยความบาปได ้แต่ความบาปจะดบัไม่ไดเ้ลย เราจะไดพ้ิจารณาวา่มีความจริงในทศันะน้ีบา้ง
หรือไม่ในภายหลงัส าหรับขณะน้ีเราจะพิจารณาเฉพาะประเด็นท่ีวา่มนุษยเ์ป็นเอกภาพ ไม่วา่เราจะท า
อะไรทุกส่วนของร่างกายก็ท าดว้ยทั้งหมด ทั้งหมดในตวัเราเขา้รับผดิชอบต่อการกระท าของเรา เราอาจ
แบ่งแยกไดด้ว้ยค าพดูวา่ร่างกาย, ความคิด, จิตใจและจิตวิญญาณ และเราอาจสังเกตไดว้า่เราอาจพดูรับ
และปฏิเสธไดใ้นเวลาเดียวกนั แต่เม่ือเรารู้สึกวา่มีมลทิน เราก็รู้สึกวา่มนัแผไ่ปทัว่ตวัของเรา เรารู้วา่ตวั
ของเราทั้งหมดไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการท่ีเราไดก้ระท าไปแลว้ 

ทศันะอีกขอ้หน่ึง ซ่ึงเกิดโตแ้ยง้กบัทศันะท่ีกล่าวแลว้อนัพอจะมีหวงัอยูบ่า้งดงักล่าวขา้งตน้ โต้
วา่มนุษยน์ั้นชัว่ร้ายทั้งหมดไม่มีอะไรเลย แมจ้ะปรารถนาท าความดีสักเพียงไรก็ไดแ้ต่ท าความบาปมาก
ข้ึน และทวคีวามบาปมากข้ึนในโลก ทศันะน้ียงัถือวา่มนุษยเ์ป็นเอกภาพอยู ่ และถือวา่ “คนบาป” คือค า
รวมยอดทั้งหมด ไม่ใช่หมายวา่คนหน่ึงท าบาปเท่านั้นเท่าน้ี แต่หมายความวา่เขาไม่มีความสัมพนัธ์กบั
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พระเจา้และไม่อาจเขา้คืนดีกบัพระเจา้ ถา้กล่าวตามทศันะน้ีท่านอาจเป็นคนบาปหรือไม่เป็นคนบาปเลย 
ไม่มีทางแบ่งรับแบ่งสู้คร่ึง ๆ กลาง ๆ เลย 

แต่ทศันะน้ีไม่ไดพ้ิจารณาถึงความท่ีเป็นจริงเขา้ประกอบดว้ย คือ 
1. มนุษยย์งัสามารถท่ีจะสังเกตวา่อะไรผิดอะไรถูกส่วนมากก็เป็นเช่นน้ีจริง ๆ (ถา้มีคนท่ีไม่เขา้

ใจความแตกต่างระหวา่งผิดและถูกกถื็อวา่เป็นคนบา้ และไม่ตอ้งรับผดิชอบในการกระท าของตนอีก
ต่อไป) ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นพอ้งกนัถา้มนุษยช์ัว่ร้ายเสียทั้งหมด เขามิสูญเสียความสามารถท่ีจะวนิิจฉยั
ระหวา่งความผิดและถูกไปหรือ? 

2. แมแ้ต่คนท่ีไม่เป็นคริสเตียนก็ยงัมีความวนิิจฉยัผดิถูกไดดี้ เราเป็นหน้ีในแนวความคิดใน
กฎหมายและความยติุธรรมต่อชาวโรมนัยิง่กวา่ชาติอ่ืนใด เราเรียนรู้วา่อะไรสวยงามจากแนวความคิด
ของพวกกรีก ถา้เช่นนั้น ส่ิงเหล่าน้ีมิพลอยชัว่ร้ายไปหมดหรือ? 

3. แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือวา่มนุษยย์งัคงมีความกระหายอยา่งแรงกลา้ท่ีจะหนีออกจากความชัว่ร้าย 
วธีิบางอยา่งท่ีมนุษยเ์คยใชใ้นการพยายามหนีออกจากบาปเป็นวธีิเก่าแก่มากและเป็นวธีิไสยศาสตร์ แต่
เราก็พบกบัความปรารถนาอยา่งเดียวกนัในระดบัสูงสุดของศิลปะและความเขา้ใจ ละครเร่ืองใหญ่ยิง่
ท่ีสุดของชาวกรีกช่ือเอสดิลสั (ศตวรรษท่ี 5 ก.ค.) หลายเร่ืองแสดงถึงปัญหาขอ้น้ี เขาเห็นวา่ความผดิ
ก่อใหเ้กิดความผิดมีมลทิน และรับทุกขเ์ร่ือยไปไม่มีส้ินสุดเขาตั้งปัญหาถามวา่ไม่มีทางออกจากสภาพ
เช่นน้ีแลว้หรือ? เขาเช่ือวา่จะตอ้งมีทางออกแมเ้ขาจะไม่เห็นอยา่งแจง้ชดัก็ตาม น่ีเป็นการแสดงวา่อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดมนุษยก์็รู้วา่เขาอาจเป็นคนดีข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูไ่ดไ้ม่ใช่หรือ? ตราบใดท่ียงัมีความรู้สึกเช่นน้ี 
ความมืดยงัไม่บริบูรณ์เสียทีเดียว 

กระนั้นก็ตาม มนุษยไ์ม่อาจพบค าตอบดว้ยล าแขง้ของตนเอง เขาไดห้าวธีิประพฤติตนใหดี้
หลายประการ เขาพยายามท่ีจะท าตวัให้ดีข้ึน แต่เขาไม่อาจหนีอดีต คืออดีตของตวัเองและอดีตของชาติ
มนุษยไ์ด ้ เขาเป็นเหมือนผึ้งหรือแตนท่ีพยายามไต่ออกจากหมอ้โคง้ เขาอาจไต่ไปถึงจุดหน่ึง แต่แลว้ก็
ตกลงอีก เขายงัหวงัต่อไป แต่ความหวงันั้นลม้เหลวเสมอ 

แต่ค าสอนของพระคมัภีร์ไม่ใช่เร่ืองเศร้าเสียทั้งหมด พระคมัภีร์ไดพ้ิจารณาถึงเร่ืองมนุษยอ์ยา่ง
เขม้งวด และเขม้งวดยิง่กวา่หนงัสือศาสนาใด ๆ ในโลก แต่พระคมัภีร์ก็ยนืยนัวา่พระเจา้ไม่ละทิ้งฝีพระ
หตัถข์องพระองค ์มนุษยอ์าจลืมพระเจา้บ่อย ๆ แต่พระเจา้ไม่เคยลืมมนุษยเ์ลย มนุษยมี์ความสามารถอยู่
ในตวัท่ีจะหาทางออกจากปัญหายุง่ยากน้ีได ้ แต่ความสามารถของพระเจา้นั้นใหญ่ยิง่กวา่ของมนุษย ์
มนุษยจ์ะตอ้งพบวธีิ เพราะฉะนั้น ขอ้ความในพระคมัภีร์เดิมท่ีวา่ “ดว้ยวา่คนทั้งปวงไดต้าย เพราะ
เก่ียวเน่ืองกบัอาดมัฉนัใด” ก็มีค  าตอบท่ีน่าสนใจอยูใ่นพระคมัภีร์ใหม่วา่ “คนทั้งปวงก็จะไดก้ลบัมีชีวติ
คืนใหม่เพราะเก่ียวเน่ืองกบัพระคริสตฉ์นันั้น” (1โครินธ์ 15:22) 



 19 

บทที ่3 มนุษย์เดนิทางถูก 

ศาสนาคริสเตียนพิจารณาเร่ืองความชัว่ร้ายเขม้งวดกวา่ศาสนาอ่ืนใดในโลก แต่ก็เป็นศาสนา
แห่งความหวงัตลอดพระคมัภีร์เดิมมนุษยไ์ดรั้บค าสอนวา่ แมเ้หตุการณ์จะร้ายแรงสักเพียงไร พระเจา้ก็
ยงัควบคุมเหตุการณ์อยูเ่สมอและเม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสม พระองคก์็จะท าใหเ้หตุการณ์เปล่ียนแปลง
ใหม่ คร้ันนาน ๆ วา่ ความรู้สึกในความบาปก็ลึกซ้ึงยิง่ข้ึน และดูหมดหวงัมากข้ึนในอิสราเอล ประชาชน
จึงไปหาศาสดาพยากรณ์และพดูกบัเขาวา่ “ความชัว่และความบาปทั้งหมดของเราอยูเ่หนือเรา และเรา
ซูบผอมลงเพราะความบาปนั้น เราจะมีชีวติอยา่งไรเล่า?”  (เอเสเคียล 33: 10) แต่พระเจา้ไดต้อบโดยทาง
ศาสดาพยากรณ์วา่ “เราจะเอาน ้าสะอาดพรมเจา้ทั้งหลาย แลว้เจา้ทั้งหลายจึงจะสะอาด... เราจะใหจิ้ตใจ
ใหม่แก่เจา้ทั้งหลาย และจะตั้งจิตวิญญาณใหม่ภายในเจา้ทั้งหลาย และเราจะถอนหินเสียจากเน้ือของเจา้
ทั้งหลาย และประทานใจเน้ือแก่เจา้” (เอเสเคียล 36:25,26) การคอยน้ีกินเวลา ผูเ้ขียนจดหมายฝากฮีบรู
ไดพ้ิจารณาเหตุการณ์ตั้งแต่อบัราฮมัจนถึงสมยัยอห์นบพัติศโตแลว้กล่าววา่ “คนเหล่านั้นไดต้ายไป
ระหวา่งท่ีเช่ืออยู ่ยงัไม่ไดผ้ลตามท่ีสัญญาไวน้ั้น” (ฮีบรู 11:13) แต่ค าสัญญาของพระเจา้ไม่เหลวไหล ส่ิง
ท่ีพระองคส์ัญญาไวพ้ระองคจ์ะตอ้งท าใหส้ าเร็จ 

ดงันั้น เม่ือถึงเวลาก าหนด พระองคจึ์งใชใ้หพ้ระบุตรของพระองคเ์สด็จมา และท าใหทุ้กอยา่ง
เป็นส่ิงใหม่หมด 

ในท่ีน้ี เราตอ้งถือเอาขอ้ความท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือชุดน้ีท่ีช่ือวา่ “พระเยซูคริสต ์ คือผูใ้ด?” และ
ขอบอกไวด้ว้ยวา่ต่อไปจะมีหนงัสืออ่ืน ๆ อีกในชุดน้ีวา่ ดว้ยความตายของพระเยซูคริสตแ์ละการยก
โทษ ในบทน้ีเราจะกล่าวเพียงยอ่ ๆ เพราะมีรายละเอียดอยูใ่นหนงัสืออ่ืน ๆ แลว้ 

พระบุตรพระเจา้เสด็จเขา้มาในโลกเพื่อความมุ่งหมายอะไร และอะไรเกิดข้ึนเม่ือพระองคเ์สด็จ
มา? 

ในประการแรก พระองคไ์ดม้าด าเนินชีวติเพื่อใหม้นุษยเ์ห็นเป็นตวัอยา่ง ดงัเราจะเห็นวา่เร่ือง
เช่นน้ีไม่เคยเกิดข้ึนเลยในโลก “เราทั้งหลายไดห้ลงทางไปเสียแลว้เช่นกบัแกะ เราต่างคนก็หนัไปตาม
ทางของตนเอง” (อิสยาห์ 53:6) พวกเราไม่ใช่มนุษยแ์ทจ้ริง เราถูกบิดเบือนจนผดิรูป ไม่ผดิไปกวา่
รูปภาพท่ีเด็กเล็ก ๆ เขียนข้ึน คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีเราจะเห็นวา่มนุษยท่ี์แทจ้ริงนั้นเป็นอยา่งไร 

เราจะเห็นไดท้นัทีวา่ จิตใจและศูนยก์ลางของชีวติพระเยซูก็คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นัน่เอง พระ
เยซูมิไดเ้สด็จมาเพื่อท าอะไรตามอ าเภอใจของพระองค ์ แต่เพื่อท าตามพระทยัของพระบิดาท่ีอยูใ่น
สวรรค ์ พระองคไ์ดก้ล่าวไวใ้นพระกิตติคุณยอห์นถึง 3 คร้ังวา่ “เราจะกระท าส่ิงใดแต่ล าพงัตนเอง
ไม่ได”้ (ยอห์น 5:19) ถา้พระองคท์  าการมหศัจรรยไ์ดก้็มิไดห้มายความวา่ พระองคมี์อ านาจพิเศษใน
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ตวัเอง แต่เป็นเพราะความตั้งใจของคนอ่ืน ดงันั้นฤทธานุภาพของพระเจา้จึงไหลเขา้สู่พระองคอ์ยา่งท่ีไม่
เคยไหลเขา้สู่คนอ่ืน ๆ พระองคมิ์ไดท้  าอะไรตามใจหรือตามเวลาท่ีตนชอบ พระองคร์อคอยก าหนดเวลา
ของพระเจา้ ถา้เวลาของพระเจา้ยงัไม่ถึง พระองคจ์ะยงัไม่ท าอะไร ถึงแมจ้ะตอ้งยอมใหส้หายของ
พระองค ์คือลาซารัสตายในระยะทางท่ีตอ้งกินเวลาถึงสองวนัก็ตาม (ยอห์น 11:6) 

ส่ิงท่ีประหลาดก็คือการยอมอยูใ่ตอ้  านาจพระเจา้เช่นน้ีท าใหพ้ระเยซูเป็นอิสระ พระองครั์กพระ
เจา้ ๆ ก็ทรงรักพระองค ์ เพราะฉะนั้น การท าตามพระทยัของบิดาเจา้จึงไม่เป็นภาระหนกั มนัเป็น
เหมือนกบัอาหารและน ้าส าหรับพระองค ์ (ยอห์น 4:34) และเน่ืองจากเหตุท่ีพระเยซูห่วงใยต่อพระเจา้
และความมุ่งหมายของพระเจา้อยา่งเตม็ท่ี พระองคด์ าเนินชีวติอยา่งสุขมุและเช่ือมัน่เสมอ รู้วา่จะตอ้งฟัง
พระสุรเสียงพระเจา้เท่านั้น และพระองคจ์ะไดรั้บการทรงน าท่ีถูกตอ้ง เม่ือตอ้งการวา่ควรจะท าอยา่งไร
และพดูอยา่งไร พระองครู้์วา่พระเจา้สถิตอยูก่บัพระองคต์ลอดเวลา และคงจะน าพระองคผ์า่นการท่ีตอ้ง
ท าและตอ้งอดทนทุกอยา่ง 

น่ีเป็นความมุ่งหมายประการหน่ึงท่ีพระเยซูเสด็จมาแต่ยงัมีอีกประการหน่ึง คือพระเยซูเสด็จมา
แสดงวา่พระเจา้มีลกัษณะอยา่งไร “ผูท่ี้ไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบิดา” น่ีเป็นค าพดูท่ีพระองคต์รัสต่อฟีลิป 
(ยอห์น 14:9) คลา้ยกบัพระองคจ์ะพดูวา่ “จงดูเราใหล้ะเอียดแลว้ท่านจะไดเ้รียนรู้วา่พระเจา้มีลกัษณะ
อยา่งไร” 

น่ีเป็นขอ้ความท่ีประหลาด เราจะไม่เห็นความประหลาดจนกวา่เราจะใชค้วามคิดค านึงใหม้าก 
ขอใหส้มมุติวา่เราไม่เคยอ่านพระกิตติคุณหรือไดย้นิเร่ืองพระเยซูคริสตเ์ลย แลว้มีคนมาบอกกบัเราวา่
พระเจา้ไดเ้สด็จเขา้มาในโลกดว้ยพระองคเ์อง เพื่อจดัท าทุกส่ิงใหเ้รียบร้อย เราคิดในใจวา่อะไรจะ
เกิดข้ึนเราคงจะคิดวา่เป็นฤทธานุภาพอนัศกัด์ิสิทธ์ิคงจะมีการกวาดลา้งความชัว่ร้ายอยา่งรุนแรง และคง
จะมีการตั้งความชอบธรรมและสันติภาพข้ึนอยา่งฉบัพลนัพวกยดูาห์ก็คิดเช่นน้ีเหมือนกนั และนัน่เป็น
สภาพการณ์ท่ีเขาคิดวา่พระเจา้คงจะจดัท าในวนัส้ินโลก ส่วนเร่ืองราวท่ีเราเห็นในพระกิตติคุณนั้น
แตกต่างออกไปจากความมุ่งหมายท่ีมนุษยคิ์ดวา่พระเจา้คงจะท าในโลกน้ี 

จริงอยู ่ มีฤทธานุภาพแต่ไม่มีการรุนแรง มีอ านาจแต่เป็นอ านาจของผูท่ี้รับสภาพเป็นผูรั้บใช้
พระองคไ์ดต้รัสกบัพวกสาวกวา่ “เราอยูท่่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูรั้บใช”้ (ลูกา 22:27) อ านาจท่ี
ตอ้งใชค้วามร้ายแรงหรือใชก้ าลงักายเป็นของการปกครองฝ่ายโลกน้ี ไม่ใช่เป็นของแผน่ดินของพระเจา้ 
พระเยซูไดว้างหลกัน้ีไวไ้ม่ใช่ส าหรับพระองคฝ่์ายเดียว แต่ส าหรับผูติ้ดตามพระองคด์ว้ย 

พระองคไ์ม่ขบัไล่ผูท่ี้จะเขา้ใกลพ้ระองค ์ ๆ มีมิตรสหายท่ีเป็นคนเก็บภาษีและเดนสังคม 
พระองคท์รงเหยยีดพระหตัถ์ออกถูกตอ้งคนป่วยโรคเร้ือน แมก้ารท าเช่นน้ีจะเป็นการท าใหพ้ระองคมี์
มลทินตามบทบญัญติัของพวกชาวยดูาห์ก็ตาม น่ีเป็นการตรงกนัขา้มกบัท่ีพวกอาจารยช์าวยดูาห์มุ่งหวงั
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หรือตอ้งการทีเดียว พวกเขาถือกนัวา่การไปติดต่อกบัคนท่ีมีมลทินจะท าใหผู้น้ั้นพลอยมีมลทินไปดว้ย 
เพราะฉะนั้น พวกอาจารยท์างศาสนาควรจะตอ้งไม่ติดต่อกบัพวกท่ีเป็นคนมีมลทิน 

พระเยซูกล่าววา่พระองคเ์ป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี ๆ ก็คือเป็นผูท่ี้ออกไปในป่าเพื่อติดตามแกะท่ีสูญ
หาย เขาจะไม่รอใหแ้กะท่ีหลงหายกลบัมาหาเขา เพราะถา้มนัหลงหายจริง ๆ แลว้มนัจะกลบัมาได้
อยา่งไร? ผูเ้ล้ียงแกะจะตอ้งออกไปหาแกะท่ีหลงหายเขา้ไปในป่า แมก้ารน้ีจ าเป็นจะตอ้งเส่ียงชีวติก็ตาม 
ความคิดสูงสุดของพวกยดูาห์ไม่ข้ึนไปสูงเท่าท่ีกล่าว เขาถือแต่เพียงวา่ถา้คนบาปกลบัใจจริง ๆ และหนั
กลบัไปหาพระเจา้ พระเจา้ก็จะรับเขา เขาไม่เคยคิดวา่พระเจา้จะเป็นผูริ้เร่ิมงานเช่นน้ีข้ึนก่อน 

ท าไมพระคริสตจึ์งตอ้งท าเช่นนั้น? เราจะตอ้งกลบัไปดูขอ้พระคมัภีร์ท่ีระบุไว ้ “พระบุตรจะ
กระท าส่ิงใดแต่ล าพงัตนเองไม่ได ้เวน้ไวซ่ึ้งไดเ้ห็นพระบิดาทรงกระท า” (ยอห์น 5:19) พระเยซูท าเช่นน้ี
ก็เพราะวา่พระองคเ์ห็นพระเจา้ทรงกระท าตลอดเวลา ความรักของพระเจา้เป็นแบบส าหรับชีวติซ่ึงมุ่ง
หมายจะใหม้นุษยด์ าเนินชีวติในโลกน้ี 

พระเยซูยอมรับโดยสุขมุวา่ คนท่ีเลือกด าเนินชีวติแบบน้ีจะตอ้งทนทุกขท์รมาน น่าแปลกท่ี
จะตอ้งเป็นเช่นนั้น พระองคเ์องไม่มีความทะเยอทะยาน พระองคท์รงท าแต่ความดีอยา่งเดียว ท าไมคน
อ่ืนจึงคิดท่ีจะท าอนัตรายพระองค ์ แน่นอน ค าตอบจะตอ้งเป็นวา่ค าสั่งสอนของพระองคเ์ป็นเหมือนดิน
ระเบิดจริง ๆ ทุก ๆ แง่ค าสอนไดฟ้าดฟันลงตรงใจกลางระบบท่ีมีชีวติของมนุษยไ์ดถู้กความบาป
ครอบง าไว ้ถา้มนุษยเ์พียงส่วนนอ้ยเร่ิมปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระองคต์ามตวัหนงัสือ เราก็จะไดเ้ห็น
การปฏิวติัท่ีใหญ่ยิง่กวา่คร้ังใด ๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนและบางคนท่ีมีชีวติอยูใ่นสมยัพระเยซูเป็นคนเฉลียวฉลาด
พอท่ีไดเ้ห็นวา่มนัเป็นเช่นนั้นจริง 

โดยทัว่ไปมนุษยเ์ป็นคนจารีตนิยม เขาตอ้งการใหส่ิ้งต่าง ๆ เป็นเหมือนกบัท่ีแลว้ ๆ มา หรือ
มิฉะนั้นเขาก็เกียจคร้าน เขาไม่ตอ้งการจะถูกทา้ทายใหเ้ปล่ียนวถีิด าเนินชีวิตทั้งส้ิน หรือมิฉะนั้นเขาก็
หวาดระแวงไดง่้าย เขากลวัในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนแก่ตนเองและฐานะ ถา้ไปถือตามลทัธิใหม่อยา่งจริงจงั 

ดงันั้นมนุษยจึ์งรวมหวักนัท าลายพระเยซูชาวนาซาเร็ธเสีย และพระองคไ์ม่ตอ้งการท่ีจะป้องกนั
พระองคเ์องแมแ้ต่นิดเดียว และพระเจา้ก็ไม่ไดส่้งกองทพัทูตสวรรคล์งมาช่วยพระเยซู พระเยซูมอบ
ตวัเองใหแ้ก่มนุษยโ์ดยเตม็ใจและยอมใหเ้ขาท าแก่พระองคต์ามความพอใจ “ผูท่ี้ไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระ
บิดา” เร่ืองน้ีก็เป็นส่ิงท่ีพระเยซูเห็นพระบิดาทรงกระท าตลอดเวลาดว้ยหรือ? ในท่ีสุดมนุษยก์็ฆ่า
พระองคเ์สีย และความตายน้ีเองไดท้  าใหโ้ลกบงัเกิดใหม่ 

เม่ือพระเยซูตายมีส่ิงอนัไม่เคยบงัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์โลกมาแต่ก่อนบงัเกิดข้ึนมนุษยผ์ูน้ี้ได้
ด าเนินชีวติเช่ือฟังพระเจา้อยา่งบริบูรณ์ ความตายก็เป็นการส้ินสุดกนัจริง ๆ เป็นเคร่ืองแสดงวา่จบ
บทบาทลงแลว้ บดัน้ีไม่มีอะไรท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเป็นไปแลว้ได ้ พระเยซูไดรั้กษาวญิญาณของ
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พระองคไ์ม่ใหโ้กรธ, เกลียดและเคียดแคน้ตลอดเวลาท่ีถูกทดลองและทนทุกขท์รมาน พระองคไ์ดส่้งคืน
พระวญิญาณอนับริสุทธ์ิผดุผอ่งอยา่งบริบูรณ์ให้แก่พระบิดาเจา้ น่ีเป็นความมุ่งหมายท่ีสร้างโลกไว ้ โลก
พิภพไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นน้ีมาแต่ก่อน ดงันั้นโลกจึงตอ้งด าเนินชีวติมาตั้งหลายศตวรรษดว้ยความ
หมดหวงั บดัน้ีเรารู้วา่จกัรวาลไดถู้กสร้างมาเพื่ออะไร ในท่ีสุดเราก็ไดพ้บมนุษยท่ี์แทจ้ริงแลว้ พระธรรม
ยอห์นไดบ้อกถึงการตายของพระเยซูไวใ้นประการส าคญั 3 ทาง เป็นการกลบัไปหาพระบิดา เป็นการท่ี
พระองคไ์ดถู้กยกข้ึน เป็นเวลาท่ีพระองคไ์ดรั้บสง่าราศีพระคมัภร์ีใหม่มิไดแ้ยกการคืนพระชนมข์องพระ
เยซูออกจากการตายของพระองค ์ ถือวา่ทั้งสองน้ีเป็นเหตุการณ์อยา่งเดียวกนั ในประการแรก การคืน
พระชนมมิ์ไดเ้พิ่มส่ิงใดเขา้กบัการตาย เป็นการแสดงความหมายภายในของชยัชนะของพระเยซูในชีวติ
และการตายและแสดงวา่คนท่ีเป็นมนุษยแ์ทน้ั้นไดก้ลบัคืนไปอยูก่บัพระเจา้ชัว่นิรันดร์ 

ฉะนั้น เราจะเห็นไดว้า่พระบุตรไดมี้ประสบการณ์ 3 ขั้น ตามท่ีปรากฏในพระคมัภีร์ใหม่ 
พระองคไ์ดอ้ยูก่บัพระเจา้ในรังสีความยิง่ใหญ่ท่ีพระเจา้ประทานใหก่้อนท่ีจะสร้างโลก (ยอห์น 

17:24) 
พระองคไ์ดอ้ยูก่บัมนุษย ์ พระองคไ์ดรั้บสภาพเป็นมนุษยเ์พื่อเห็นแก่เราและเพื่อความรอดของ

เรา พระองคด์ าเนินชีวิตอยา่งมนุษยภ์ายใตส้ภาพการณ์อยา่งท่ีพวกเรารู้จกักนัดีทีเดียว พระองคถู์ก
ทดลองเหมือนกบัพวกเราถูกทดลองแต่ไม่ยอมท านนต่อการย ัว่ยวนของความบาป (ฮีบรู 4:15) 

พระองคไ์ดต้ายเหมือนกบัมนุษยแ์ละกลบัไปอยูก่บัพระเจา้ เวลาท่ีถูกทรมานและการทดลอง
นั้นเป็นเร่ืองจริงแต่บดัน้ีไดห้มดไปแลว้ “พระคริสตท่ี์ทรงเป็นข้ึนมาจากความตายนั้นแลว้จะหาตายอีก
ไม่ความตายก็หาครอบง าพระองคต่์อไปไม่” (โรม 6:9) พระองคไ์ดม้าเป็นเหมือนพวกเรา เพื่อพวกเรา
จะไดเ้ป็นเหมือนพระองค์ 

แต่จะเป็นอยา่งไร? เท่าท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้นั้นเป็นเพียงการท างานส าเร็จของมนุษยค์นหน่ึง 
มนัจะเก่ียวขอ้งอะไรกบัเรา และมนัจะมาปรากฏในหนงัสือท่ีวา่ดว้ยสันดานของมนุษยอ์ยา่งไร? 

เราจะตอ้งยอ้นไปถึงขอ้ความในตอนแรกท่ีวา่ โลกพิภพเรากลายเป็นสถานท่ีใหม่เพราะ
เน่ืองจากชยัชนะของพระเยซูคริสต ์ ท่านเปาโลไดก้ล่าวหลายคร้ังเพื่อให้เราเขา้ใจความหมายน้ี เช่น 
กล่าววา่พระเยซูเป็นอาดมัคนหลงั (1 โครินธ์ 15:45) ชนชาติใหม่ไดอุ้บติัข้ึนแลว้ การสร้างใหม่ไดเ้กิดมี
ข้ึนแลว้ อาดมัคนแรกไดเ้ป็นมนุษยท่ี์มีชีวติ นัน่หมายถึงชีวติธรรมดาท่ีเหมือนกบัสัตวอ่ื์น ๆ แต่อาดมัคน
หลงัเป็นวญิญาณท่ีใหชี้วติ น่ีหมายถึงสัตวส์ง่าราศีท่ีพระเจา้ตั้งใจจะใหม้นุษยมี์แต่เร่ิมแรก แต่กลบัมา
ปรากฏคร้ังแรกในการตายและการคืนพระชนมข์องพระเยซู 

โลกแต่ละสมยั ชาติแต่ละชาติก็มีลกัษณะของตนเอง เราพอจะสรุปสันดานของอาดมัคนแรกได้
ดงัน้ี 
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อาดมัคนแรก-ความบาป-ความตาย ส่วนสันดานของชนชาติใหม่มีดงัน้ี 
อาดมัคนหลงั- ความชอบธรรม-ชีวติ 
ในโรมบทท่ี 5-8 อนัเป็นบทท่ีบรรจุแนวความคิดเหล่าน้ี มีค  าวา่ “ชีวติ” ปรากฏข้ึนบ่อย ๆ และมี

ตลอดไปเหมือนกบับทรับลูกคู่ น่ีเป็นชีวิตอนัแทจ้ริงท่ีความบาปและความตายแตะตอ้งไม่ได ้ เปาโลได้
บอกแก่เราวา่ผูท่ี้ไดรั้บความชอบธรรมจะไดมี้ชีวติครอบครองอยูก่บัพระเยซูคริสตสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย ์
(โรม 5:17) 

เปาโลไดพ้ดูถึงความแตกต่างระหวา่งความเช่ือฟังและฝ่าฝืน ระหวา่งความชอบธรรมและการ
ล่วงละเมิด การฝ่าฝืนของคน ๆ เดียวท าใหค้นจ านวนมากกลายเป็นคนบาปทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ทุก
คนกระท าบาปจริง ๆ ในอาดมั ค าวา่ “ความชอบธรรม” หมายความวา่ “ท าส่ิงท่ีถูก” หรือ “มี
ความสัมพนัธ์อนัชอบ” เราจะเห็นวา่เม่ือความบาปเขา้มา ความสัมพนัธ์อนัควรจะมีอยูร่ะหวา่งพระเจา้
กบัมนุษยถู์กท าใหเ้สียไป คร้ันมีคนหน่ึงด าเนินชีวติในความชอบธรรมบริบูรณ์ ความสัมพนัธ์ท่ีสูญไปก็
กลบัคืนดี ไม่ใช่เฉพาะเขาผูน้ั้นคนเดียว แต่ส าหรับมนุษยชาติใหม่ทั้งหมดซ่ึงบุคคลผูน้ี้เป็นคนแรกและ
เป็นหวัหนา้หรือผูน้ า 

ฉะนั้น จึงเกิดมนุษยส์องชาติ ชาติแรกนั้นพิจารณายอ้นหลงัไปถึงอาดมั ตลอดระยะเวลามี
ความสัมพนัธ์อนัผดิพลาดกบัพระเจา้ ส่วนอีกชาติหน่ึงนั้นพระคริสตเ์ป็นหวัหนา้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อนั
ถูกตอ้งกบัพระเจา้ และเป็นมนุษยช์าติอนัแทจ้ริง เราเป็นพลเมืองของมนุษยชาติแรกดว้ยการเกิดมา
พร้อมทั้งรับมรดกความบาปและความเศร้ามาดว้ย เราจะเขา้เป็นพลเมืองของอีกชาติหน่ึง พร้อมกบั
ไดรั้บเสรีภาพและเตม็บริบูรณ์ตามสัญญาไดห้รือไม่ และโดยวธีิใด? ดูเหมือนวา่พระคมัภีร์ใหม่มีค  าตอบ
ง่ายเกินไปแทบไม่น่าจะเป็นจริง “จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเจา้ และท่านจะไดร้อด” (กิจการ 16:31) 
“ถา้ผูใ้ดฟังค าของเราและเช่ือพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา...จะมิไดเ้ขา้ในการพิพากษา แต่ไดพ้น้จากความ
ตายเขา้ในชีวติแลว้” (ยอห์น 5:25) น่ีเป็นการง่าย แต่ขอ้น้ีมิไดห้มายความวา่จะเป็นการสะดวกเกินไป
ความเช่ือในพระเยซูมิใช่เป็นท่ีเช่ือโดยความคิด ไม่ใช่ความหมายวา่เป็นการตอบรับแนวความคิดท่ี
เสนอต่อเราแต่เป็นการกระท าทั้งหมดของร่างกายมนุษย ์ถา้เป็นความเช่ืออยา่งจริงใจ มนัจะเกิดผลในตวั
เราเหมือนกบัผลท่ีเกิดจากระเบิดปรมาณูทีเดียว ประการแรกเราจะตอ้งรับเอาลกัษณะของพระเจา้ตามท่ี
พระเยซูแสดงไวใ้นชีวติและในการตายของพระองค ์น่ีเป็นลกัษณะท่ีแตกต่างกบัท่ีเราคิดเอาเอง 

ประการต่อไปจะตอ้งเรียนรู้วา่มีทางเดียวท่ีเราจะเปล่ียนสภาพมนุษยเ์ก่าไปสู่มนุษยใ์หม ่ คือตาย
และเป็นข้ึนจากความตายใหม่ ความตายของพระคริสตไ์ม่ใช่เป็นส่ิงท่ีท าเพื่อเราเท่านั้น แต่เป็นส่ิงท่ี
จะตอ้งบงัเกิดในตวัเราดว้ยเปาโลบอกกบัเราวา่ตวัเขาเองก็ไดถู้กตรึงกบัพระเยซูคริสต ์ (กาลาเทีย 2:22) 
ความเช่ือในพระคมัภีร์ใหม่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความตายและการบงัเกิดใหม่ ขอ้น้ีไม่ใช่ส่ิงง่ายท่ีจะเขา้ใจ 
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ถา้มีการตายจริง อะไรเล่าท่ีตาย? คือตวัของขา้พเจา้เอง ตวัเองนัน่แหละท่ีอวดดีตั้งตวัเป็นอิสระ
จากพระเจา้และกบฏตวัพระองค ์ มนัตอ้งการจะตายหรือ? มนัเกาะชีวติอยูแ่น่น มนัเตรียมพร้อมท่ีจะไป
กบัชีวติถึงไหนถึงกนั และมนัจะยอมเอออวยกบัพระเจา้ทุกอยา่งถา้ไม่ท าใหม้นัตาย ขอ้น้ีแหละเป็นการ
ยากท่ีจะบงัเกิดใหม่ ขอ้น้ีเป็นเหตุผลท่ีเราไม่ใชข้อ้ความวา่ “เช่ือในพระเยซูคริสต์” อยา่งง่าย มนัเป็น
ปัญหาเก่ียวกบัความเป็นและความตาย ไม่มีทางอ่ืนใด ไม่มีทางใดท่ีจะรอดไดเ้วน้เสียแต่วา่เจา้ตวัเองท่ี
เป็นกบฏยอมรับเอาการลงโทษ ประหารตวัเอง ใหต้ายไปเสียและเตม็ใจท่ีจะตาย นัน่เป็นค าตรัส
ประการแรกของพระเจา้แต่มิใช่ค าสุดทา้ย พระเยซูตายแลว้ก็เป็นข้ึนอีก เราไดรั้บค าเรียกร้องให้วางใจ
ในพระเจา้ผูป้ระทานชีวิตแก่คนตายและทรงเนรมิตสร้างส่ิงต่าง ๆ (โรม 4:17) ชีวติเช่นน้ีพระเจา้เท่านั้น
ท่ีจะประทานใหไ้ด ้และจะตอ้งพึ่งอาศยัพระองคต์ลอดไป 

น่ีเป็นการปฏิวติัอยา่งแทจ้ริงในชีวติของมนุษย ์ในสมยัโบราณมนุษยเ์ช่ือวา่โลกเล็ก ๆ ของเราน้ี
เป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล เม่ือตอเปอนิคสัไดป้รากฏตวัข้ึนก็พดูวา่ความเช่ือเช่นนั้นไม่เป็นความจริง 
และวา่โลกหมุนไปส่วนดวงอาทิตยอ์ยูค่งท่ี คนในสมยัของเขาไม่ใคร่จะเช่ือ เพราะมนัเป็นการท าลาย
ลา้งแนวทางความคิดเก่ียวกบัจกัรวาลของพวกเขาในท านองเดียวกนั พระกิตติคุณท าลายลา้ง
แนวความคิดเก่ียวกบัพวกมนุษยเ์รา เราคิดวา่วธีิท่ีจะมีเสรีภาพก็คือไม่ยอมพึ่งพระเจา้ต่อไป และดูซิวา่
เราท าทุกส่ิงยุง่เหยงิไปหมด พระกิตติคุณบอกเราวา่วิธีเดียวท่ีเราจะมีเสรีก็คือสละเสรีภาพของเราเสีย
แลว้กลบัเขา้อยูใ่นปกครองพระเจา้ 

เสรีภาพใหม่น้ีแสดงออกหลายทาง 
1. ประการแรกมนุษยใ์หม่ในพระคริสตเ์ป็นอิสระจากนิสัยเดิม น่ีคือความหมายของการไดรั้บ

การยกบาป เขาพน้จากอ านาจของเหตุซ่ึงในอดีตเป็นผูบ้งการ การกระท าของเขา เขาอยูใ่นการเนรมิต
สร้างใหม่ อดีตเป็นเพียงเคร่ืองช่วยเตือน แต่มนัไม่อาจกกัขงัหรือหน่วงเหน่ียวเขาไวแ้ต่ประการใด มี
เง่ือนใขประการเดียวท่ีก าหนดไวส้ าหรับการใชเ้สรีภาพน้ี คือผูท่ี้ไดรั้บการยกโทษแลว้ตอ้งเตม็ใจท่ีจะ
ยกโทษผูอ่ื้นดว้ย (มาระโก 11:25) ขอ้น้ีไม่ยากท่ีจะเขา้ใจ เม่ือความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ผดิพลาด 
ความสัมพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืน ๆ ก็พลอยผดิพลาดไปดว้ย เม่ือเรากลบัมีความสัมพนัธ์อนัถูกตอ้งกบั
พระเจา้ เราก็ตอ้งการจะมีความสัมพนัธ์อนัถูกตอ้งกบัผูอ่ื้นดว้ย ถา้เราท าผิดต่อเขา เราก็ตอ้งการให้เขายก
โทษ ถา้เขาท าผดิต่อเขา เราก็ตอ้งการให้เขายกโทษ ถา้เขาท าผดิต่อเรา เราจะตอ้งน าเขามาสู่
ความสัมพนัธ์ในความรักกบัเรา 

2. มนุษยใ์หม่มีเสรีภาพท่ีจะท าการซ่ึงแต่ก่อนไม่สามารถท าได ้ เขาจะไดรั้บฤทธานุภาพใหม่ซ่ึง
ท าใหเ้กิดการกระตุน้เตือนและมีก าลงัเสริมสร้างใหม่ เขาไม่อาจมีค าอธิบายประสบการณ์ใหม่น้ีได้
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นอกจาก จะใชถ้อ้ยค าของท่านเปาโลท่ีเคยใชม้าก่อนแลว้ “แต่พระคริสตต่์างหากทรงมีชีวติเป็นอยูใ่น
ขา้พเจา้” (กาลาเทีย 2:20) 

3. มนุษยไ์ม่ตอ้งพึ่งอาศยัความเห็นดี เห็นชอบของผูอ่ื้น เขามีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพระเจา้
รับค าสั่งจากพระเจา้โดยตรง และเขาจะตอ้งรับฟังการวนิิจฉยัช้ีขาดของพระเจา้ผูเ้ดียวเท่านั้น ความกลวั
มนุษยเ์ป็นศตัรูตวัร้ายของเสรีภาพท่ีแทจ้ริง ถา้ไม่ก าจดัความกลวัไปเสีย เราจะไม่มีเสรีภาพแทเ้ลย 

4. ตามแบบอยา่งของพระเยซูคริสต ์ เสรีภาพก็คือแสดงออกในรูปเป็นผูรั้บใชต้ามหลกัการคริส
เตียนมิใช่เป็นนายผูใ้ดและเป็นผูรั้บใชข้องทุกคน แมจ้ะปรากฏวา่คริสเตียนด ารงต าแหน่งสูง หนา้ท่ีของ
เขาก็คือเป็นผูป้รนนิบติัรับใชผู้อ่ื้น 

5. มนุษยใ์หม่ถา้ไดรั้บบทเรียนเช่นน้ีแลว้ เขาจะไม่มีความทะเยอทะยานเป็นส่วนตวั คนสันดาน
เดิมอยากจะข้ึนไปสู่ต าแหน่งสูง และอยากจะใหทุ้กส่ิงอยูใ่ตอ้  านาจตนมนุษยใ์หม่ไม่ตอ้งการอะไรเป็น
ส่วนตวันอกจากเสรีภาพท่ีจะรับใชผู้อ่ื้น 

6. มนุษยใ์หม่จะไม่ถือผูใ้ดวา่เป็นเดนสังคมหรือผูถู้กทอดทิ้ง เขาจะด าเนินชีวติดว้ยใจโสมนสั
ยนิดีวา่พระเจา้ไดท้รงตอ้นรับเขาแลว้ในพระเยซูคริสต ์ ตวัเขาเองมิไดถู้กทอดทิ้ง เพราะฉะนั้นเขาไม่มี
สิทธ์ิท่ีจะทอดทิ้งผูห้น่ึงผูใ้ด เราไม่อาจกล่าวไดว้า่พวกคริสเตียน ด าเนินชีวติตาม หลกัน้ีเสมอแมจ้ะมี
กล่าวไวช้ดัแจง้ในหลกัขอ้เช่ือ กระนั้นก็ตาม ความจริงปรากฏวา่คริสเตียนไดท้  าการช่วยเหลือคนป่วย
โรคเร้ือนคนวกิลจริตและคนป่วยอ่ืน ๆ ท่ีสังคมมกัจะกีดกนัยิง่กวา่คนถือศาสนาอ่ืน ๆ 

7. มนุษยใ์หม่ไดรั้บการเร้าใจอยูต่ลอดเวลาท่ีอยากจะใหค้นอ่ืน ๆ ไดพ้บความรู้สึกท่ีเขาไดพ้บ
มาแลว้ เขาจะไม่ดูหม่ินเหยยีดหยามคนอ่ืน ๆ เป็นอนัขาด เขาจะมีความเสียใจมากถา้คนอ่ืน ๆ พอใจท่ีจะ
ด าเนินชีวติเทียมตลอดไปและไม่ไดล้ิ้มรสชีวติแทอ้นัรุ่งเรือง สุกใสซ่ึงเขามีสิทธ์ิท่ีจะพบได ้ การเป็น
พยานใหผู้ฟั้งไม่ใช่งานพิเศษในชีวติคริสเตียน ท่ีใดไม่มีการแสดงพยาน ท่ีนั้นยงัไม่มีชีวติแทจ้ริง การ
ออกไปประกาศพระกิตติคุณมิใช่งานพิเศษของคริสตจกัร แต่มนัเป็นชีวติของคริสตจกัรทีเดียว 

อดีตมกัจะกีดกนัส่ิงใหม่ ๆ ขอ้น้ีเป็นหลกัซ่ึงมีปรากฏตลอดมา ในประวติัศาสตร์มนุษยไ์ม่ใคร่
ยนิดีรับเอาแนวความคิดใหม่ ๆ ไม่มีใครตอ้นรับศาสดาพยากรณ์นอกจากสาวกจ านวนเล็กนอ้ย มีผู ้
เกลียดชงัและท าลายพระเยซูคริสต ์ พระองคเ์ตือนสาวกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัพระองคจ์ะเกิดข้ึนแก่พวก
สาวกดว้ย (ยอห์น 15:18,16,2) ขอ้น้ีเหลือท่ีจะทนทานได ้ พวกคริสเตียนไม่มีความประสงคอ์ยา่งอ่ืน
นอกจากการท าความดีต่อผูอ่ื้น ท าไมคนอ่ืนจึงรังเกียจและท าร้ายพวกคริสเตียน? เราตอบไดแ้ต่เพียงวา่
โลกแบบเก่าไดถู้กสร้างมาเช่นนั้น ชีวิตใหม่ท่ีคริสเตียนพยายามจะด าเนินเป็นเคร่ืองประนามและทา้ทาย
พวกท่ีปรารถนาจะด าเนินชีวิตใหแ้ตกต่างออกไป เขาจึงไม่ตอ้นรับทั้งตวับุคคลท่ีเป็นคริสเตียนและค า
สอนของคริสเตียน 
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ดงันั้น ชีวิตใหม่จึงเป็นชีวติท่ีผสมทั้งความโสมนสัยนิดีและความทุกข ์ ตราบใดท่ียงัมีโลกอยู ่
เราจะหาความสุขไดโ้ดยวธีิน้ีเท่านั้น พระเยซูไดม้อบพยานเก่ียวกบัการน้ีไว ้ คือพิธีศีลมหาสนิท น่ีเป็น
โอกาสท่ีจะมีความโสมนสัยนิดี เพราะผูท่ี้เช่ือในพระองคจ์ะพบกบัพระเยซูในพิธีศีลมหาสนิทเขามารับ
ศีลมหาสนิท เพื่ออะไร? เขามาพบกบัพระองคผ์ูเ้ตม็ใจยอมตายเพื่อเขา เขาไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้มานอกจาก
เตม็ใจท่ีจะตายเพื่อพระองค ์ ในสมยัยุง่ยากของกรุงโรมคร้ังโบราณ นกัต่อสู้ดว้ยดาบมกัจะร้องตอ้นรับ
จกัรพรรดิ “ผูท่ี้พร้อมท่ีจะตายขอท าความเคารพท่าน” ควรใชค้  าขวญัน้ีส าหรับชีวติใหม่ในพระคริสต์
ดว้ย แต่มีขอ้แตกต่างกนัออกไป คริสเตียนรู้วา่ความตายและการเป็นข้ึนจากตายแยกกนัไม่ได ้เขาจะตอ้ง
เผชิญกบัสองส่ิงน้ี ในเม่ือเขา้เฝ้าพระคริสตแ์ละเขารู้วา่ความตายไม่ใช่ท่ีส้ินสุดของผูท่ี้มีสิทธ์ิร่วมกบั
ความตายและการเป็นข้ึนจากความตายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา 
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บทที ่4 สามคัคธีรรมแผนใหม่ 

ในบทก่อน ส่วนมากเราไดก้ล่าวถึงเอกชนแต่ละคนและวธีิท่ีเขาจะพบพระเจา้และสู่ชีวติใหม่ 
ในบทนั้นจะพดูในทางอ่ืนก็ไม่ได ้ มีส่ิงบางประการท่ีเราจะตอ้งท าส าหรับตวัเราเอง และไม่มีใครท า
แทนเราไดห้รือช่วย-เราท าก็ไม่ไดจ้ริงอยูท่ี่วา่ไม่มีใครเป็นตวัของตวัคนเดียว เราตอ้งพึ่งพาอาศยัคนอ่ืน
หลายอยา่ง ผูอ่้านส่วนมากไดเ้กิดมาในครอบครัวคริสเตียน ก่อนท่ีเขาจะรู้ความบิดามารดาไดน้ าตวัเขา
มายงัโบสถเ์พื่อรับบพัติศมาเขา้ในพระคริสตห์รือไม่ก็ถวายตวัใหแ้ก่พระองค ์ เขาไดเ้รียนรู้เร่ืองพระ
คริสตม์าตั้งแต่เยาวว์ยัเหล่าน้ีถือวา่เป็นสิทธ์ิอนัใหญ่หลวง แต่มนัไม่เปล่ียนแปลงความจริงท่ีวา่ต่อไปไม่
เร็วก็ชา้ พวกเราทุกคนจะตอ้งตดัสินเอาเอง เราจะรับเอาหรือปฏิเสธพระเจา้ในเร่ืองน้ี ขา้พเจา้ตอ้ง
รับผดิชอบต่อตวัเอง และไม่มีใครจะรับผิดชอบแทนขา้พเจา้ 

ถา้ขา้พเจา้รับเอาพระเจา้ดว้ยความสมคัรใจของตนเอง ขา้พเจา้ก็เขา้สู่ความสัมพนัธ์ใหม่กบั
พระองค ์ และการน้ีหมายความอีกดว้ยวา่ขา้พเจา้ไดเ้ขา้สู่ความสัมพนัธ์ใหม่กบัคนอ่ืนจ านวนมาก คือ
บรรดาบุตรทั้งหลายของพระเจา้ คือทั้งผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยู ่และบรรดาผูท่ี้ล่วงลบัไปสู่โลกแห่งความสวา่ง 

เป็นพระประสงคข์องพระเจา้อยูส่่วนหน่ึงท่ีเราไม่ควรจะด าเนินชีวิตแต่ล าพงั แต่ตอ้งร่วม
สามคัคีธรรมกบัผูอ่ื้น 

พระประสงคข์อ้น้ียอ้นหลงัไปสมยัเร่ิมแรกในบทตน้ ๆ ของหนงัสือปฐมกาลซ่ึงเราใชเ้ป็นบท
น าส าหรับความเขา้ใจตวัเราเองและพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีมีต่อเรา ขอ้ความท่ีเก่ียวกบัมนุษยมี์วา่ 
“ซ่ึงมนุษยน์ั้นจะอยูค่นเดียวก็ไม่เหมาะ” (ปฐมกาล2:18) ฉะนั้นพระเจา้จึงประทานเพื่อนร่วมชีวติให้แก่
มนุษยค์นแรก เพื่อใหชี้วิตเขา้เตม็บริบูรณ์มนุษยด์ าเนินชีวิตล าพงัไม่เป็นมนุษยบ์ริบูรณ์ พระเจา้ประทาน
การสมรสและครอบครัว เพื่อเป็นวธีิท่ีเราจะไดเ้รียนรู้ความหมายของความรัก และความรับผดิชอบต่อ
ผูอ่ื้นนอกจากตวัเราเอง น่ีเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเรา พวกเราทุกคนต่างก็เป็นส่วนอยูใ่น
สมาคมหลายแห่ง บางทีความบริบูรณ์ของชีวิตมนุษยจ์ะมองเห็นไดจ้ากจ านวนสมาคมท่ีเขาสังกดัอยู ่
และประโยชน์ท่ีเขาไดก่้อใหเ้กิดข้ึนโดยการเป็นสมาชิกของสมาคมนั้น ๆ สมาคมเหล่าน้ีบางทีก็ถูกจดั
ใหก้บัเราโดยเราไม่ไดเ้ลือกเอา เช่น ในครอบครัวท่ีเราสังกดัชาติท่ีเราเกิดเป็นพลเมือง ส่วนสมาคมอ่ืน ๆ 
เราเลือกเอาเช่น สโมสร, กลุ่มรวม, สมาคมศิษยเ์ก่าและอ่ืน ๆ 

ในบทก่อนเราไดก้ล่าวมาแลว้วา่งานท่ีพระเจา้ไดท้  า โดยทางพระเยซูคริสตก์็เพื่อจะใหเ้กิด
มนุษยชาติใหม่ มนุษยชาติใหม่น้ีแตกต่างกบัมนุษยเ์ก่าหลายประการ แต่ก็ปฏิบติัตามกฎเก่า ๆ หลาย
ประการ มิใช่พระประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะใหเ้ราด าเนินชีวติแต่ล าพงั เม่ือเราเขา้เป็นคริสเตียน เราก็เป็น
ส่วนหน่ึงของสมาคม มีถอ้ยค าท่ีอธิบายค าวา่สมาคมในพระคมัภีร์ใหม่ไวม้าก เป็นประชาชาติ เป็นคริต
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จกัรตามภาษากรีกเดิมหมายความวา่ “คณะบุคคลของเมืองท่ีมาประชุมกนัเป็นปกติ” ทา่นเปาโลบอกวา่
เราเป็นเหมือน “ชาวแผน่ดินสวรรค”์ อยูใ่นโลกน้ี (ฟีลิปปี 3:20) เมืองท่ีเราเป็นชาวเมืองนั้นมิไดอ้ยูท่ี่น้ี 
แต่อยูท่ี่อ่ืน เราเป็นเพียงผา่นเขา้มาอยูใ่นโลกน้ีชัว่คราว และเราตอ้งสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ เพราะเราเป็น
แขกแปลกหนา้ในประเทศท่ีมิใช่ของเรา บางทีก็ใชค้  าง่าย ๆ วา่ “ครอบครัว” คือทุกกลุ่มของพวกคริส
เตียนท่ีมานมสัการในโบสถเ์ดียวกนัควรเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ 

สมาคมทุกแห่งแมจ้ะเล็กเพียงไร ก็ตอ้งมีขอ้บงัคบัแต่พระเยซูบอกพวกสาวกของพระองคว์า่ 
พระองคจ์ะใหก้ฎไวเ้พียงขอ้เดียว และวา่ถา้สาวกเขา้ใจกฎขอ้เดียวน้ีอยา่งถูกตอ้งแลว้ เขาจะเห็นวา่กฎขอ้
น้ีรวมยอดทุกส่ิงอนัจ าเป็นตอ้งรู้ไวค้รบถว้น “คนทั้งปวงจะรู้ไดว้า่เจา้เป็นเหล่าสาวกของเราก็เพราะวา่
เจา้ทั้งหลายรักซ่ึงกนัและกนั” (ยอห์น 13:35) ในแผน่ดินของพระคริสตคื์อโลกใหม่ของมนุษยไ์ม่มี
บทบญัญติัอ่ืนใดอีกแลว้ ท่านเปาโลไดอ้ธิบายความหมายของกฎน้ีไวว้า่ “จงปรนนิบติัซ่ึงกนัและกนัโดย
ความรักเถิด” (กาลาเทีย 5:13) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็รับสภาพเป็นผูป้รนนิบติัพระองคไ์ดต้รัสในท่ามกลาง
พวกสาวกวา่ พระองคเ์ป็นเหมือนผูป้รนนิบติั น่ีเป็นแบบอยา่งท่ีทุกคนในแผน่ดินของพระองคจ์ะตอ้ง
ถาม 

ความรักเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รารู้จกัมาก่อนการส าแดงพระเจา้โดยพระคริสต ์ มนุษยช์ายและหญิงท่ี
ไม่เคยไดย้นิพระนามพระองคก์็มีความรักบุตรของตนอยูแ่ลว้ น่ีเป็นสัญลกัษณ์ประการหน่ึงท่ีบอกเราวา่ 
แมม้นุษยจ์ะเป็นคนบาป พระเจา้ก็ไม่ละทิ้ง แต่ความรักน้ีจ าจะตอ้งยกข้ึนสู่ระดบัสูง ความรักของมนุษย์
มกัจะเจือไปดว้ยความเห็นแก่ตวั การท่ีบิดามารดารักบุตรก็เพราะวา่เขารู้สึกวา่บุตรเป็นเลือดเน้ือเช้ือไข
ของตน บางทีเรารักคนอ่ืน ๆ เพราะเห็นแก่ส่ิงท่ีเราหวงัจะไดจ้ากเขา แบบน้ีไม่ใช่ความรักในแผน่ดิน
พระคริสต ์

ความจริงแลว้ เราอาจกล่าวไดว้า่ความรักแบบท่ีพระเยซูเขา้ใจนั้นตรงกนัขา้มกบัท่ีมีอยูใ่นตวัเรา 
ซ่ึงพวกเราถือวา่เป็นความรักของมนุษย ์ เรามกัจะรักหรือชอบคนท่ีมีลกัษณะสะดุดตาหรือคนท่ีรักเรา
ก่อน พวกเรามกัจะอยากเป็นใหญ่เป็นโต และอยากท่ีจะข่มคนอ่ืน ๆ สัญชาตญาณท่ีรุนแรงท่ีสุดในตวั
เราตอ้งการจะมีชีวติอยู ่ แมก้ารน้ีจะเป็นท่ีเสียหายแก่คนอ่ืน ๆ ก็ตาม ส่วนความรักตามท่ีพระเยซูเขา้ใจ
นั้นก าจดัสัญชาตญาณทั้งสามน้ีโดยส้ินเชิง กล่าวคือตอ้งแสดงความรักแมจ้ะไม่ใช่บุคคลท่ีน่ารัก, และ
ยอมตอบแทนความเกลียดชงัดว้ยความรัก ไม่ยกตนถือวา่ตนดีกวา่ผูอ่ื้น เตม็ใจท่ีจะเป็นผูรั้บใชค้นทั้ง
ปวง เตม็ใจท่ีจะพลีชีวติเพื่อผูอ่ื้น ถา้วธีิน้ีเป็นวธีิดีท่ีสุดท่ีจะรับใชค้นอ่ืน ๆ พฤติกรรมเหล่าน้ีเราจะเห็นวา่
มีอยูใ่นองคพ์ระเยซูคริสตท์ั้งหมด พระองคป์ระกาศวา่ความรักแบบน้ีเป็นบทบญัญติัในแผน่ดินของ
พระองค ์
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ถา้สังคมใหม่น้ีด าเนินชีวิตตามบทบญัญติัน้ีอยา่งจริงใจ มนัก็ควรจะเป็นสังคมท่ีวเิศษสุดในโลก 
ทุกคนจะรักและปรนนิบติัซ่ึงกนัและกนั ในสังคมแบบน้ีจะไม่มีใครรู้สึกวา้เหวห่รือหวาดกลวัใด ๆ 
บรรดาก าลงัและทรัพยสิ์นทั้งหมดของทุกคนจะมีไวเ้พื่ออ านวยประโยชน์ของคนทั้งหลายแต่น่าเสียดาย
ท่ีเรารู้วา่คริสตจกัรของพระเยซูคริสตไ์ม่เป็นดงัเช่นกล่าวเลย คริสตจกัรควรเป็นสังคมวเิศษของ
มนุษยชาติใหม่ แต่มกัจะเป็นเหมือนกบัสังคมเก่าแห่งความบาปและความตายอนัควรจะหลุดพน้ออก
มาแลว้ 

ขอ้น้ีเป็นปัญหาส าคญั เราไดก้ล่าวมาแลว้ตามขอ้ความในพระคมัภีร์วา่ บรรดาผูท่ี้เช่ือในพระ
เยซูไดอ้อกจากโลกเก่า คือเขาไดต้ายต่อโลกเก่า และไดห้ลุดพน้จากโลกเก่าแลว้ ท าไมเขายงัเป็นคนบาป
อยูอี่กเล่า และท าไมสันดานของสังคมเก่ายงัเกาะเขาอยูแ่น่นเล่า? ค าตอบน้ีอยูท่ี่การพิจารณาถึงการท่ี
พระเจา้ทรงมาท าการเก่ียวขอ้งกบัมนุษยเ์ป็น 3 ระยะใหญ่ คือระยะเวลาท่ีมีความบาปและความตายนั้น
ยาวนาน พระเยซูไดเ้สด็จเขา้มาในโลกในระยะเวลาน้ีทรงรับเอาความชัว่ร้ายและความทุกขท์ั้งหมด และ
ทรงยอมตายเพราะความผดิบาปของมนุษย ์ เม่ือถึงเวลาส้ินสุดพระประสงคข์องพระเจา้จะส าเร็จบริบูรณ์ 
ความบาป, ความตายและความทุกขท์รมานจะถูกก าจดัไปหมด และเราจะถูกปลดปล่อยออกจากภาระ
ของอดีตโดยส้ินเชิง แต่ก็มีระยะเวลาระหวา่งกลางดงักล่าวแลว้ คือสังคมเก่าและสังคมใหม่จะอยู่
ร่วมกนั เน่ืองจากพระเยซูทรงเป็นข้ึนจากตายแลว้จึงไดเ้กิดมีสังคมใหม่ข้ึน เราสังกดัอยูใ่นสังคมใหม่
โดยความเช่ือ แต่สังคมเก่าแห่งความชัว่ร้ายก็ยงัคงด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คง มนัเผชิญกบัเราทุกแง่ทุกมุม และ
เรายงัไม่พน้จากมนัทีเดียว ตราบใดท่ีสองสังคมอยูร่่วมกนัก็ยงัมีการขดักนัอยูต่ราบนั้น ดงัเราจะเห็นการ
ขดักนัในชีวติของพระเยซู พระองคพ์าเอาสังคมใหม่เขา้มาอยูใ่นสังคมเก่า ๆ มนัก็เกลียดพระองคแ์ละได้
ฆ่าพระองคเ์สีย จะเป็นการแปลกประหลาดบา้งไหม ถา้เราผูส้ังกดัอยูใ่นสังคมใหม่และพยายามท่ีจะ
ด าเนินชีวติตามขอ้บงัคบัของสังคมใหม่ พวกสังคมเก่าก็เกลียดชงัเราดว้ยเหมือนกนั 

ถา้ขอ้น้ีเป็นความจริงมนัก็ไม่ใช่ค าตอบปัญหาขอ้งใจของเรา ถา้เราเช่ือในพระเยซูคริสตอ์ยา่ง
จริงใจและรับบพัติศมาแลว้ ท าไมเราจึงไม่เป็นคนดีรอบคอบเล่า? เราไดผ้า่นจากความตายไปสู่ชีวติ
อยา่งจริงจงัหรือ ดูเหมือนวา่ความตายส่วนใหญ่ยงัเกาะอยูร่อบ ๆ เรา? 

พระสัญญาของพระเจา้เป็นความจริง เราจะตอ้งเช่ือมัน่วา่เราก าลงัด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมใหม่ 
และเราเป็นส่วนหน่ึงของโลกมนุษยใ์หม่จริง ๆ แต่เราจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้วธีิด าเนินชีวติอยูใ่นสังคม
ใหม่ และเราจะพบวา่มนัไม่ง่ายนกั ตราบใดท่ีเรายงัมีชีวติอยูใ่นโลกน้ี เราจะเรียนบทเรียนน้ีไม่ได้
ครบถว้นบริบูรณ์ เราจะตอ้งชกัตวัอยา่งสักสองประการจึงจะเขา้ใจขอ้ความน้ีไดช้ดั ชายคนหน่ึงไดป่้วย
มานาน บดัน้ีเขาไดห้ายป่วยจากโรคนั้นแลว้ และร่างกายเป็นปกติแต่เน่ืองจากเหตุท่ีนอนป่วยเสียนานจึง
หมดเร่ียวหมดแรง เขาจึงพยายามลุกข้ึนยนืและอยากจะเดิน แต่รู้สึกวา่ขาของเขามนัไม่ท าหนา้ท่ี มนัมกั
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เดินเปะปะไปตามเร่ือง และมนัไม่ไปตามทางท่ีเขาตอ้งการ ส่วนชายอีกผูห้น่ึงไดเ้ป็นนกัโทษถูกขงัอยู่
ในหอ้งมืดเป็นเวลานาน วนัหน่ึงเขาไดถู้กปลดปล่อยออกโดยฉบัพลนั เน่ืองจากเขาไม่ไดเ้ห็นความสวา่ง
ของดวงอาทิตยเ์ป็นเวลาหลายปี ในตอนแรกตาไดพ้ร่าไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลย คร้ันต่อมาตาจึงค่อย 
ๆ เคยชินต่อแสงสวา่งจึงทนต่อความสวา่งได ้ ในระหวา่งท่ีเขาถูกจ าจองเขาไม่จ  าตอ้งตดัสินใจดว้ย
ตนเอง ผูคุ้มเป็นผูต้ดัสินใจแทบทุกอยา่งคือเขาตอ้งท าตามค าสั่งของผูคุ้มทุกประการ จึงไม่ตอ้งใช้
ความคิดอะไร บดัน้ีเขาไดรั้บการปลดปล่อยออกมาแลว้เขาจะตอ้งตดัสินใจเองทุกเร่ือง เขาจะตอ้ง
วางแผนชีวิตของตนเอง ในขณะนั้นโลกก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป เขาจึงรู้สึกวา่ตวัเอง ตามไม่ทนัโลกใน
หลายอยา่งเท่าท่ีชาวโลกเขาก าลงักระท าอยูร่อบ ๆ ตวัเขา เขาจึงรู้สึกงวยงงและท าการผดิ ๆ พลาด ๆ 
หลายประการในขณะท่ีตอ้งการจะปรับตนให้เขา้กบัชีวติใหม่แห่งเสรีภาพ 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในขณะเม่ือเราเขา้เช่ือในพระคริสตน์ั้น มีมากกวา่ความเปล่ียนจาก
ความเจบ็ป่วยไปสู่สุขภาพ และจากความเป็นนกัโทษไปสู่ความมีเสรีภาพน่าแปลกไหมวา่คริสเตียน
จะตอ้งใชเ้วลานานท่ีจะเรียนรู้วธีิด าเนินชีวิตใหม่ และเขาจะตอ้งท าผิดพลาดไม่มีท่ีส้ินสุดในการพยายาม
ด าเนินชีวติใหม่? มีสองประการท่ีท าใหก้ารด าเนินชีวิตตามแนวใหม่น้ียากล าบาก เราจะเขา้ใจความ
ยากล าบากเหล่าน้ีไดดี้ ถา้เราพิจารณาถึงคนท่ีออกมาจากศาสนาอ่ืนและตอ้งการจะเรียนรู้วธีิด าเนิน
ชีวติคริสเตียนนบัแต่หลกัเบ้ืองตน้ 

อุปสรรคประการแรกเกิดจากความเคยชิน เราเคยชินต่อการด าเนินชีวิตแบบหน่ึงมาเสียจนเป็น
นิสัยแลว้ เราท าอะไรต่ออะไรหลายอยา่งแทบจะไม่ตอ้งใชค้วามคิดเลย และเม่ือความเคยชินไดฝั้งอยู่
นาน ๆ เราก็รู้สึกวา่ยากยิง่ท่ีจะสลดัมนัออกไป เช่นคริสเตียนใหม่คนหน่ึง เวลาจะเดินทางกลบับา้นตอ้ง
เดินทางออ้มเพื่อจะหลีกเล่ียงการผา่นใกลต้น้ไมใ้หญ่ซ่ึงเช่ือกนัวา่มีผดุีอาศยัอยู ่คริสเตียนผูน้ี้รู้ดีวา่ไม่วา่ผี
ดุชนิดไหนจะมีอยูใ่นโลกน้ีมนัก็ท าอะไรเขาไม่ได ้ แต่กระนั้นก็ตามเขารู้สึกวา่เทา้ของเขามนัพาเขาเดิน
ทางออ้มโดยล าพงั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ความกลวัเก่าแก่ในเร่ืองปีศาจยงัฝังลึกอยูใ่นจิตใจของเขาก็ได ้
ชีวติใหม่ไดเ้กิดข้ึนแลว้ โดยความเช่ือแต่มนัตอ้งกินเวลานานท่ีจะเจริญข้ึนจากการเป็นทารกไปสู่ความ
เป็นผูใ้หญ่ในพระคริสต ์

อุปสรรคอีกประการหน่ึง เกิดข้ึนจากคนนอกศาสนาคริสเตียนคนท่ีกล่าวขา้งตน้ไดเ้ลิกการนบั
ถือผปีีศาจหมดแลว้แต่พอไดย้นิเสียงดนตรีจากพิธีการของศาสนาอ่ืน ร่างกายและจิตใจก็พลอยต่ืนเตน้
ไปดว้ย เขารู้ดีวา่มนัไม่มีความหมายอะไรแก่เขา แต่ความรู้สึกเก่า ๆ มนัดึงเขากลบัมาอยา่งแรงโดยไม่
รู้สึกตวั ถา้เขาไม่ระวงัตวัให้ดี วนัหน่ึงความรู้สึกเก่ามนัจะดึงเขาแรงข้ึน แลว้เขาจะตอ้งไปท่ีสถานท่ีบูชา
ท่ีเก่านั้นเพื่อ “มองดู” แต่เม่ือเขาไปถึงจริง ๆ เขา้เขาจะเห็นเขาตอ้งท ามากกวา่มองดูเสียอีก จริงอยูค่ริส
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เตียนไม่ควรท าดงัเช่นวา่น้ี แต่สังคมเก่ามนัอยูใ่กลต้วัเขา มนัดึงเขาอยูเ่สมอ และภายในใจเรามกัจะ
ตอบสนองการดึงน้ีเสมอแมจ้ะเป็นคริสเตียนแลว้ก็ตาม 

เราจะเห็นไดช้ดัคนท่ีเขา้เช่ือใหม่ แต่ตามหลกัการแลว้ ชีวิตของคริสเตียนทุกคนเหมือนกนั เขา
จะตอ้งด าเนินชีวติในท่ามกลางบุคคลท่ีไม่เคยไดรั้บหลกัการด าเนินชีวิตแบบใหม่ เช่นท่ีเขาไดรัับมาแลว้ 
คนเหล่านั้นจะบอกคริสเตียนวา่ส่ิงส าคญัในชีวติก็คือแสวงหาอ านาจ, หาเงินใหม้าก ๆ , หาความส าราญ
ทางโลกใหม้าก เราจะตอ้งพยายามด าเนินชีวติตามมาตราฐานท่ีแตกต่างออกไปอยูต่ลอดเวลา และ
หลกัเกณฑฝ่์ายโลกไม่ใช่ส าหรับเรา 

ถา้ขอ้น้ีเป็นความจริงส าหรับเอกชนแต่ละคน มนัก็เป็นความจริงแก่สังคมคริสตจกัรเท่า ๆ กนั 
คณะบุคคลจะไม่ประพฤติดีไปกวา่เอกชนท่ีประกอบกนัเขา้เป็นคณะ ตามท่ีเราเห็นมาแลว้ 

คริสตจกัรประกอบดว้ยบุคคลชนิดต่าง ๆ ผสมกนั บางคนไดม้าเขา้เป็นสมาชิกโดยบงัเอิญ เพราะบิดา
มารดาไดเ้ป็นคริสเตียนอยูแ่ลว้ แต่ตนมิไดเ้ลือกเขา้เป็นสมาชิกโดยล าพงัตน บางคนก็เร่ิมตน้เป็นสมาชิก
ดี แลว้ต่อมาก็เบ่ือหน่ายในการท่ีจะพยายามจะติดตามพระคริสตต่์อไป บางคนก็คงเป็นสมาชิกอยูใ่น
คริสตจกัร แต่แยกชีวติความเช่ือและชีวติประจ าวนัออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด เพื่อไม่ใหชี้วติหน่ึงมี
ผลกระทบกระเทือนต่อชีวติอ่ืน ดงันั้น เม่ือคนภายนอกมองดูสังคมคริสตจกัรเขาก็ไม่เห็นวา่จะแตกต่าง
กบัสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเขารู้จกัแต่ประการใด และเขาก็ประหลาดใจท่ีวา่ ค  าวา่ “การบงัเกิดใหม่” และ “ชาติ
มนุษยใ์หม”่ มนัจะมีความหมายแค่ไหนกนัแน่ 

เร่ืองมิใช่ยติุลงแค่นั้น แมผู้ท่ี้พยายามติดตามพระคริสตจ์ริง ๆ ก็เห็นวา่ไม่อาจท่ีจะติดตามไดง่้าย
นกั ดงันั้นนิสัยชัว่เก่าแก่มกัติดตามพวกเราเขา้ไปในสังคมท่ีดีท่ีสุดและรอบคอบท่ีสุดในพวกคริสเตียน
เสมอ เราจะเห็นวา่ความอยากลึกซ้ึงประการหน่ึงก็คืออยากเป็นใหญ่เป็นโต เร่ืองน้ีแมใ้นวงการคริส
เตียนก็เกิดมีข้ึน เช่น ชายผูห้น่ึงตอ้งการจะไดรั้บเลือก เพื่อด ารงต าแหน่งสูงซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีในวง
คริสตจกัร เขามีความตั้งใจท่ีจะด ารงต าแหน่งน้ี แต่มิไดรั้บเลือก เขาก็เป็นเดือดร้อนเป็นแคน้ และคนท่ีมี
ใจเดือดดาลก็รักเพื่อนบา้นเท่ากบัตวัเองไม่ได ้หรือถา้ชายผูน้ี้ไดรั้บเลือก คนอ่ืนท่ีตอ้งการจะเอาต าแหน่ง
น้ีก็อิจฉาตาร้อน และคนท่ีมีใจอิจฉาริษยาก็จะรักเพื่อนร่วมงานไม่ได ้

คริสตจกัรตอ้งอยูท่่ามกลางชาวโลก แมจ้ะพยายามสักเพยีงไร ก็แยกตวัใหพ้น้จากความบาป
ของโลกไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด คนงานจ านวนมากยงัไดรั้บค่าจา้งนอ้ยกวา่ท่ีเขาควรจะไดด้ว้ยความสุจริต
ยติุธรรม ขา้พเจา้จะรู้ไดอ้ยา่งไรเล่าวา่เคร่ืองนุ่งห่มท่ีขา้พเจา้ก าลงัสวมอยูน้ี่จะมิไดต้ดัหรือท าโดยลูกจา้ง
ท่ีถูกกดข่ีและไดรั้บค่าจา้งต ่า ประเทศชาติเขา้สู่สงคราม สงครามก็เป็นผลของความบาป แมเ้ราจะไม่อาจ
เจาะจงไดว้า่ความบาปของผูใ้ดก่อใหเ้กิดสงคราม คริสตจกัรไม่ตอ้งการสงคราม แต่แน่ใจหรือวา่
คริสตจกัรไมไ่ดมี้ส่วนเล็กนอ้ยในการก่อใหเ้กิดสงครามข้ึน คริสตจกัรไม่เคยมีความเห็นแก่ตวัเลยหรือ? 
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ค าพยานของคริสตจกัรท่ีมุ่งหมายสันติภาพแสดงออกมาแจง้ชดัและกลา้หาญจริง ๆ หรือ? พวกเรามกัจะ
เอออวยกบัโลกง่าย ๆ และเขา้มีส่วนในความบาปของโลกเสมอ 

เป็นการถูกตอ้งหรือท่ีกล่าววา่มนุษยชาติใหม่น้ีหรือคริสตจกัรเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ? แน่นอน แต่เรา
จะตอ้งเขา้ใจความหมายของค าน้ีในพระคมัภีร์ 

ในประการแรกหมายความวา่ “แยกไวเ้ฉพาะ” ตามความหมายน้ีก็ถือวา่คริสตจกัรบริสุทธ์ิ พระ
เจา้เลือกเอาไวเ้ป็นของพระองค ์ แยกออกจากชายโลกและประทบัเคร่ืองหมายไวต้ามความหมายน้ี 
คริสตจกัรท่ีเราเป็นสมาชิกไดถู้กท าใหเ้ป็นบริสุทธ์ิเป็นคร้ังสุดทา้ยคร้ังเดียวเท่านั้น ทั้งพระเจา้และพวก
เราจะตอ้งไม่เลิกลม้เป็นอนัขาด 

เราก าลงัมุ่งหวงัรอคอยโอกาสท่ีการต่อสู้น้ีจะยติุลง และเราจะไดเ้ป็นอิสระเพื่อปรนนิบติัพระ
เจา้แต่อยา่งเดียวเพื่อสละทรัพยสิ์นท่ีมีและความสามารถทั้งหมดเขา้ในพระราชกิจของพระองค ์

ในระหวา่งรอคอย เราก าลงัเป็นคริสตจกัรท่ีเรียนรู้เร่ืองความบริสุทธ์ิ คือท าตวัให้เป็นคริสเตียน
แท ้ๆ ตามท่ีพระเจา้ทรงเรียนและประทานความสามารถ ดงัท่ีท่านเปาโลไดก้ล่าววา่ เราก าลงัถูกชุบ ให้
เป็นคนใหม่ตามแบบฉายาของพระองค ์ ผูไ้ดท้รงเนรมิตสร้างเราคือพระเยซูคริสต ์ (โคโลสี 3:10) การน้ี
จะตอ้งใชเ้วลานาน และการด าเนินเช่นน้ีจะยงัไม่ส าเร็จในชีวติน้ี 

น่ีเป็นเหตุผลท่ีวา่คริสตจกัรคือองคก์ารนมสัการพระเจา้ของพวกชายหญิง ในบทท่ีหน่ึงเราได้
ตั้งขอ้สังเกตวา่มนุษยมี์ความแตกต่างกบัสัตวป์ระการหน่ึงคือสามารถอธิษฐานได ้ ส่วนสัตวน์ั้นเราทราบ
วา่อธิษฐานไม่เป็น ขอ้น้ีท าใหเ้ราเป็นมนุษยแ์ท ้ เป็นมนุษยแ์ทข้ึ้นเท่าไรก็ยิง่เป็นเหมือนพระคริสตย์ิง่ข้ึน
เท่านั้น เรากย็ิง่จะอยากอธิษฐานและนมสัการพระเจา้ยิง่ข้ึน การนมสัการไม่ใช่แต่เพียงท่องค าอธิษฐาน
บางบทใหข้ึ้นใจและฟังค าเทศน์เท่านั้น การนมสัการจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัส าคญั 3 ประการ 

1.ในเบ้ืองตน้ มนุษยจ์ะตอ้งพยายามเขา้คืนดีกบัพระเจา้โดยอาศยัความช่วยเหลือของพระองค ์
คือจะตอ้งพึ่งอาศยัเช่ือฟังค าและขอบคุณพระเจา้โดยเตม็ภาคภูมิ เม่ือพระคริสตน์ าเรามาเขา้สัมพนัธ์คืนดี
กบัพระเจา้ แลว้เราจะตอ้งไม่หนีกลบัไปอีก พวกเรามกัจะหลงหนีไปบ่อย ๆ เพราะฉะนั้น เราจะตอ้ง
กลบัคืนเขา้หาพระเจา้ดว้ยการกลบัใจ และขอใหท้รงยกโทษ คริสตจกัรจึงไดช่ื้อวา่เป็นองคก์ารกลบัใจ
ของชายและหญิง 

2. ประการท่ีสอง การนมสัการคือการหาเวลาเพง่ดูพระเยซูคริสตท์ั้งเม่ือยงัทรงมีชีวติอยูใ่นโลก
น้ี และขณะน้ีทรงประทบัอยูใ่นรังสีความยิง่ใหญ่ พระองคมิ์ไดอ้อกก าลงัจาระไนรายละเอียดวา่เรา
จะตอ้งประพฤติตนอยา่งไรบา้ง แต่พระองคท์รงวางแบบอยา่งวา่จะตอ้งด าเนินชีวิตดว้ยความรักความ
เมตตา เม่ือเราเพง่พระองค ์ เรามิไดเ้ดินตามอุดมการอนัเคลือบคลุม แต่เราจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงให้
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เหมือนพระองค ์ (2 โครินธ์ 3:18) น่ีเป็นเหตุผลท่ีศีลมหาสนิทเป็นพิธีส าคญัของการนมสัการพระคริสต ์
ในพิธีน้ีเราไดเ้ขา้มาเฝ้าพระคริสตแ์ละรับเอาพระองคเ์ขา้ไวใ้นชีวติของเรา 

3. ประการท่ีสาม เราเปิดจิตใจใหพ้ระเจา้เพื่อพระองคจ์ะไดต้รัสส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่เรา และทรง
เปล่ียนนิสัยสันดานท่ีเราไม่สามารถเปล่ียนเองได ้ น่ีเป็นงานของวิญญาณบริสุทธ์ิ คือพระวญิญาณผูท้รง
สร้าง 

กระบวนการท่ีจะใหก้ลายเป็นผูบ้ริสุทธ์ินั้นไม่ส าเร็จในโลกน้ี 
เราจะหวงัอะไรในผลงานท่ีพระเจา้ท าในตวัเราและความพยายามท่ีเราจงรักภกัดีต่อพระองค?์ 
เราหวงัอยูว่า่ในเวลาต่อไปอยา่งนอ้ยท่ีสุด เราก็จะเป็นดงัท่ีพระเจา้ตอ้งการให้เราเป็น เพื่อวา่

อยา่งนอ้ยท่ีสุดเราก็มีสัญลกัษณ์ของมนุษยใ์หม่อยูใ่นสันดานบา้ง 
ค าวา่ “บริสุทธิชน” ใชใ้นความหมายอยา่งส่วนมากไม่ใคร่จะถูกตอ้ง บางคนคิดวา่บริสุทธิชน

คือคนท่ีไม่มีความรู้สึกในการย ัว่ยวน ขอ้น้ีไม่เป็นความจริงเลย คนดีท่ีสุดในโลกอาจตกลงไปในการ
ทดลองใหรู้้สึกภูมิใจในตวัของตวัเองไดง่้าย เพราะวา่เขาเป็นคนดีวิเศษ และนัน่จะเป็นทางท าลายความดี
ของเขาใหห้มดไป บางคนก็คิดวา่บริสุทธิชนนั้นไต่ข้ึนไปสูงถึงจุดท่ีไม่อาจท าบาปต่อไป ถา้เราอ่านเร่ือง
ของประวติัของคนท่ีดีจริง ๆ จะเห็นวา่ไม่มีความคิดในท านองน้ีเลย คริสเตียนท่ีดีท่ีสุดบอกแก่เราวา่ชีวติ
เป็นการต่อสู้กบัความชัว่ในจิตใจจนถึงตาย บางทีความบาปซ่ึงคนดีเหล่าน้ีถือวา่เป็นความบาปร้ายแรง 
เราอาจเห็นวา่เป็นบาปเร่ืองเล็กก็ได ้ ทั้งน้ียอ่มเป็นเคร่ืองเตือนใจวา่ เราจะไม่เป็นคนดีรอบคอบและไม่
ควรใชค้  าวา่บริสุทธิชน บางคนก็คิดวา่บริสุทธิชน คือคนท่ีท าการอศัจรรยไ์ด ้ บางทีก็ถูกตอ้ง ถา้เป็น
เช่นนั้นจริง เกา้สิบเกา้ในร้อยของการอศัจรรยท่ี์บริสุทธิชนท าข้ึนเป็นส่ิงท่ีไม่มีใครเห็น และไม่มีใครรู้
นอกจากพระเจา้ คือเป็นการอศัจรรยท่ี์บงัเกิดข้ึนจากค าอธิษฐานและอิทธิพลของบรรดาผูท่ี้ด าเนินชีวิต
ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ทุกวนันัน่เอง 

ความหมายของค าวา่ “บริสุทธิชน” ในทรรศนะคริสเตียนนั้นเขา้ใจง่าย บริสุทธิชนก็คือคนท่ีท า
ใหท้่านคิดถึงพระเยซูคริสต ์ หนงัสือเล่มหน่ึงในชุดน้ีบรรยายถึงชีวติและค าพยานของคริสเตียนชาว
อินเดียผูห้น่ึงช่ือสาธุซนัศาซิง คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดย้นิสตรีพดูมากคนหน่ึงกล่าววา่ “สาธุซนัคาซิงเป็นคน
วเิศษแท ้ เขาเหมือนพระเยซูคริสตจ์ริง ๆ” ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่ สาธุซ่ึงเป็นคนถ่อมใจจริงจะพอใจกบัค าพดู
พรรณนาตวัเขาแบบน้ีเลย เขารู้ตวัดีวา่เขายงัแตกต่างกบัองคพ์ระผูช่้วยให้รอดมากนกั แต่เรารู้วา่สตรีผู ้
นั้นมีความหมายอยา่งไร แต่อยา่งไรก็ตามเราขอขอบคุณพระเจา้ท่ีชายหญิงเหล่าน้ีไดแ้สดงใหเ้ราเห็น
ชดัเจนวา่การท่ีจะท าตวัใหเ้หมือนพระคริสตน์ั้น จะตอ้งประพฤติตน และแสดงตนอยา่งไรพวกเราทุก
คนต่างก็มีความหวงัวา่ถา้เราจงรักภกัดีและจริงใจต่อส่ิงท่ีเรารู้แลว้ ความจริงเช่นน้ีก็จะเกิดข้ึนแก่เรา
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เหมือนกนั ในชีวิตน้ีเราจะยงัไม่เป็นคนดีรอบคอบ แต่เราก็อาจแสดงลกัษณะบางประการของพระคริสต์
ใหโ้ลกเห็นไดบ้า้ง 

คริสตจกัรจะไม่ดีรอบคอบ ไม่วา่จะเป็นคริสตจกัรส่วนรวมทัว่โลกหรือคริสตจกัรประจ าต าบล
ท่ีเรานมสัการอยู ่ แต่ถา้ทุกกลุ่มดงักล่าวท างานกนัอยา่งจริงจงัก็สามารถท่ีจะแสดงสัญลกัษณ์มนุษยชาติ
ใหม่แห่งโลกใหมบ่างประการใหเ้ห็นได ้ คร้ังหน่ึงขา้พเจา้เคยเขียนจดหมายถึงเพื่อนโดยใชข้อ้ความ
เร่ิมตน้ดว้ยประโยควา่ “เขียนมาจากสถานท่ี ๆ สมาชิกรักซ่ึงกนัและกนัอยา่งจริงใจ” เพื่อเชิญใหเ้พื่อนผู ้
น้ีมาแสดงปาฐกถาชุดส าคญัเร่ืองการท าใหคื้นดีกนัโดยพระคริสต ์ เขาไดเ้ร่ิมตน้ปาฐกถาโดยกล่าววา่ทุก
อยา่งท่ีเขาจะพดูต่อไปน้ีรวมอยูใ่นขอ้ความประโยคตน้ของจดหมายขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้เขียนจดหมาย
จากสถานท่ีซ่ึงชายและหญิงหลายชาติ ซ่ึงจ านวนหน่ึงมิไดเ้ป็นคริสเตียนดว้ยซ ้ ารู้สึกวา่เขาทั้งหลาย
ผกูพนัเขา้ดว้ยกนักบัความรักของพระคริสตอ์ยา่งมากน่ีเป็นความรู้สึกท่ีทุกคนมีอยูใ่นใจแมจ้ะมิสามารถ
อธิบายหรือนิยามออกมาอยา่งง่าย ๆ ก็ตาม 

ในโลกอนัยุง่ยากและคบัแคน้ของเราน้ีไม่มีความรักมากนกั เม่ือมนุษยไ์ดพ้บความรักแบบคริส
เตียนเขา้ เขาก็รู้วา่โลกใหม่ไดเ้กิดข้ึนแลว้ ประสบการณ์แบบน้ีเตือนใจเขาไดดี้กวา่เทศนาสักร้อยคร้ังพนั
คร้ังเสียอีกวา่พระกิตติคุณนั้นเป็นความจริง และพระเจา้ไดท้รงเปิดเผยความมุ่งหมายของการสร้างโลก
ไวแ้ลว้ในพระเยซู ความมุ่งหมายนั้นก็คือการแสดงความรักของพระเจา้ใหม้นุษยเ์ห็น 

แต่ความรักมกัจะไหลออกไปห่างไกลจากตวัของมนัเอง ในบทน้ีเราบรรยายถึงเร่ืองความ
สามคัคีธรรมระหวา่งพวกคริสเตียนดว้ยกนัเอง และถึงการท่ีเขาจะปฏิบติัต่อกนัและกนัดว้ยความ
อนุเคราะห์ของพระเจา้ แต่ถา้คริสตจกัรสนใจแต่ตวัเองประการเดียวมนัก็ไม่ใช่คริสตจกัรของพระเยซู
คริสต ์ พระคมัภีร์มีเร่ืองราวบนัทึกไวว้า่พระองคต์ายเพื่อคนบาป คริสตจกัรจะตอ้งมีความสามคัคีธรรม
อนัอบอุ่นและจริงใจในตวัเอง เพราะในสามคัคีธรรมแบบนั้นเราจึงเติบโตข้ึนเป็นมนุษยแ์ท ้ แต่
คริสตจกัรจะตอ้งตายแน่ถา้คริสตจกัรรักษาสามคัคีธรรมไวแ้ต่เฉพาะตวัเอง ประการแรกคริสตจกัร
ตั้งข้ึนก็เพื่อประโยชน์ของคนท่ียงัมิไดเ้ขา้มาร่วมสามคัคีธรรมดว้ย ในบทต่อไปเราจะไดพ้ิจารณาถึง
วธีิการท่ีคริสตจกัร ซ่ึงติดตามพระองคผ์ูท้รงรับสภาพเป็นคนใช,้ ท าตวัเองใหเ้ป็นผูรั้บใชแ้ก่มวลมนุษย์
ทัว่ไปดว้ย 
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บทที ่5 มนุษย์ในสังคม 

เท่าท่ีแลว้มาเราไดพ้ิจารณาถึงชีวติของมนุษยใ์นคริสตจกัร แต่มนุษยจ์ะอยูเ่พียงในคริสตจกัร
ไม่ได ้ เราจะเห็นวา่มนุษยเ์ป็นสมาชิกในหลายกลุ่มและหลายสมาคม ซ่ึงมิไดจ้ดัตั้งตามหลกัการเหมือน
คริสตจกัร สมาคมฝ่ายโลกเหล่าน้ีมีอยูร่อบตวัเรา คริสเตียนมีความคิดอยา่งไรเก่ียวกบัฝ่ายโลก? เขามี
ความสัมพนัธ์อยา่งไรบา้งกบัฝ่ายโลก? 

เราจะเห็นวา่ในพระคมัภีร์กล่าวถึง “โลก” ไวส้องประการ และขอ้ความเหล่าน้ีขดัแยง้กนัอยา่ง
มาก เม่ือพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างโลก ในตอนแรกพระองคก์็ทรงเห็นวา่ทุกอยา่งเรียบร้อยดี (ปฐมกาล
1:31) ในพระคมัภีร์ใหม่มีขอ้ความวา่ พระเจา้ทรงรักโลก (ยอห์น 3:16) แต่เราก็ไดรั้บค าเตือนอยา่ง
ส าคญัวา่ “การเป็นมิตรกบัโลกก็เป็นศตัรูกบัพระเจา้” (ยากอบ 4:4) 

เราไดรั้บค าสอนวา่ ส่ิงท่ีอยูใ่นโลก “คือความใคร่ของเน้ือหนงั และความใคร่ของตา และการ
อวดอา้งถือตวั” เพราะฉะนั้นเราตอ้งไม่รักโลกหรือส่ิงของในโลก (1ยอห์น 2:15-16) เราจะเขา้ใจการ
ขดัแยง้น้ีไดอ้ยา่งไร? 

ในเบ้ืองแรกเราจะตอ้งไม่ท าผดิพลาด โดยถือวา่โลกน้ีเป็นอยา่งเก่ียวกบัร่างกายและคิดวา่โลก
เป็นส่ิงชัว่ร้ายเพราะวา่มนัเป็นรูปธรรมและวตัถุ นั้นเป็นความเขา้ใจผดิของคริสเตียนท่ีนอกรีต เช่นพวก
นอสติคส์ เขาสอนวา่วตัถุเป็นความชัว่ร้ายในตวัเอง และถือวา่ร่างกายเป็นเหมือนเรือนจ าชัว่ร้ายท่ีเอา
วญิญาณมากกัขงัไวเ้ป็นเชลย พระเจา้ทรงสร้างร่างกาย ทรงสร้างไวใ้หเ้ป็นของดี แต่อาจจะเอาไปใช้
ในทางชัว่ แต่ร่างกายก็อาจใชเ้ป็นท่ีประทบัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ในทางท่ีดี
ได ้(1 โครินธ์ 6:19-20) 

โลกท่ีพระคมัภีร์ประนามก็คือโลกท่ีมนุษยลื์มพระเจา้ เร่ืองหอบาเบลในหนงัสือปฐมกาล 
(11:1-9) อธิบายความหมายใหเ้ราทราบอยา่งยอ่ ๆ มนุษยต์อ้งการจะมีท่ีอยูอ่าศยัถาวรเขาตอ้งการเป็น
ใหญ่เป็นโต และหาช่ือเสียง เขาลืมไปวา่เขาตอ้งพึ่งพาอาศยัพระเจา้ ดงันั้นเขาจึงกลายเป็นคนสร้างรูปไว้
เคารพ รูปเคารพท่ีมองไม่เห็นไดด้ว้ยตา มีอนัตรายยิง่กวา่รูปเคารพท่ีมองเห็นดว้ยตา รูปเคารพแห่งโลก
น้ีก็คืออ านาจราชศกัด์ิ, ความมัง่คัง่, ช่ือเสียงกิตติศพัทแ์ละเสถียรภาพ พระเจา้ไม่ทรงสนใจในส่ิงเหล่าน้ี 
ตราบใดท่ีมนุษยจ์ดัตั้งตวัเองข้ึนโดยเอาส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลกั ก็เท่ากบัเขาตั้งตวัเองข้ึนเป็นปรปักษก์บัพระ
เจา้ ทั้งน้ีมิใช่หมายความวา่สมาคมมนุษยท์ั้งหมดเป็นส่ิงชัว่ร้าย หรือบางสมาคมก็ชัว่ร้ายทั้งหมด แต่
หมายความวา่มนุษยมิ์ใช่เป็นคนบาป เป็นรายตวับุคคลเท่านั้น แต่เขาอาจก่อตั้งสมาคมข้ึนดว้ยใจบาป
หยาบชา้และสมาคมหรือองคก์ารเหล่าน้ีอาจทวคีวามบาปใหร้้ายแรงยิง่ข้ึนได ้



 36 

ในศตวรรษท่ี 5 เซนตอ์อกสัติน ไดเ้ขียนหนงัสือวเิศษข้ึนเล่มหน่ึง ช่ือวา่ “นครของพระเจา้” 
เป็นการบรรยายถึงแผน่ดินสองแห่ง คือแผน่ดินของพระเจา้ และแผน่ดินของมนุษย ์ ซ่ึงด ารงอยูคู่่เคียง
กนัมาตลอดประวติัศาสตร์ รากฐานแห่งแผน่ดินมนุษยก์็คือความหยิง่จองหอง ส่วนรากฐานของแผน่ดิน
ของพระเจา้ก็คือการถ่อมใจ เราไม่อาจกล่าวไดว้า่ คริสตจกัรเป็นแผน่ดินของพระเจา้ในโลกไดเ้สมอไป 
เพราะคริสตจกัรก็เคยแสดงความหยิง่จองหองเหมือนกนั แมใ้นบรรดาแผน่ดินของมนุษยถ์า้มีความรัก
และความยติุธรรมปรากฏอยู ่ ก็คือวา่มีเช้ือแห่งแผน่ดินของพระเจา้ แต่คริสตจกัรเป็นส่วนมากถือหลกั
รักษากฎแห่งความถ่อมใจของพระเจา้จนเกินไป ฉะนั้นคริสตจกัรจึงท าการขดัแยง้กบัสมาคมแบบอ่ืน ๆ 
ของมนุษยซ่ึ์งถือหลกัความหยิง่จองหองและถือความเพียงพอในตวัเอง ตลอดมาทุกยคุทุกสมยัใน
ประวติัศาสตร์ 

บางคร้ังพวกคริสเตียนเห็นวา่ การขดัแยง้กนัน้ีรุนแรงมาก จนถึงกบัหมดหวงัต่อโลก คือโลกชัว่
ร้ายจนหมดหวงั และวธีิดีท่ีสุดส าหรับคริสเตียนก็คือ ท าการเก่ียวขอ้งกบัโลกใหน้อ้ยลง ดงันั้นชายและ
หญิงจ านวนหลายพนัไดไ้หลออกจากเมืองและหมู่บา้นไปอยูใ่นป่า บวชเป็นฤาษีชีไพร เช่ือกนัวา่วธีิน้ี
เป็นการด าเนินชีวติคริสเตียนอยา่งแทจ้ริง และเป็นทางเดียวท่ีมนุษยม์ัน่ใจวา่จิตวญิญาณของเขาจะไดรั้บ
ความรอด เราอาจเช่ือวา่ พระเจา้คงจะมอบงานพิเศษเช่นน้ีใหค้ริสเตียนบางคนท าเป็นแน่ พระองคจึ์ง
เรียกใหเ้ขาสละทุกส่ิงและไปอยูห่่างไกลจากโลก และด าเนินชีวิตเพื่อพระเจา้แต่ล าพงั การท่ีมีผูรั้บ
หนา้ท่ีเช่นน้ีตอ้งถือวา่ท าเพื่อชาวโลกและไม่ใช่เพื่อตนเอง การอธิษฐานเพื่อชาวโลกโดยไม่หยดุย ั้งอาจ
ไดช่ื้อวา่ เขาไดท้  างานชนิดสูงสุดก็ได ้แต่ถา้เขาลืมโลกเสียแลว้สนใจในตวัเองมาจนเกินไป เขาจะตกลง
ไปในความใจแคบฝ่ายวญิญาณจิตซ่ึงเป็นความบาปร้ายแรงยิง่กวา่ ความบาปอยา่งอ่ืน ๆ เสียอีก 

อยา่งไรก็ตาม พวกเราส่วนมากไม่ไดรั้บเรียกใหด้ าเนินชีวิตแบบดงักล่าว เราด าเนินชีวิตติดต่อ
กบัโลกภายนอกคริสตจกัร เราอาจเป็นพลเมืองของชาติซ่ึงมีผูน้บัถือศาสนาคริสเตียนแต่ในนามเพียง
ร้อยละสอง หรือร้อยละสามเท่านั้นก็ไดห้รือเราอาจด าเนินชีวติในชาติท่ีประชาชนส่วนมากไดรั้บศีลบพั
ติศมาแลว้ก็ได ้ไม่วา่เราจะอยูใ่นสถานการณ์เช่นไร เราก็จะตอ้งท าการเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่ค่อยสนใจใน
ศาสนาคริสเตียนเท่าใดนกั ไม่วา่เราจะพอใจหรือไม่ เราก็จะเป็นสมาชิกอยูใ่นกลุ่มหรือสังคมท่ีถือวา่ตน
ไม่ใช่คริสเตียน เราจะแสดงท่าทีของเราอยา่งไรแก่คนเหล่าน้ี? 

พระคมัภีร์ใหม่ไดใ้หค้  าตอบไวแ้ลว้ “พระเจา้ทรงรักโลก...” (ยอห์น 3:16) น้ีเป็นแบบอยา่งแก่
เรา เราจะตอ้งรักโลกท่ีพระเจา้ทรงรักเหมือนกนั แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่เราจะตอ้งเห็นชอบกบั
ชาวโลก รับเอามาตรฐานของโลก คบมิตรกบัชาวโลก ตามท่ีท่านยากอบประนามไว ้ (ยากอบ 4:4) 
แน่นอนพระเจา้ไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัโลกท่ีตกอยูใ่ตอ้  านาจของความบาป แต่พระเจา้ก็ยงัทรงรักโลกถึงกบั
ตายเพื่อโลกในองคพ์ระบุตร เพื่อจะไดรั้บเอาความบาปของโลกไปเสีย และเพื่อให้โลกน้ีคืนดีกนักบั
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พระองคใ์นปัจจุบนัทุกคนยอ่มด าเนินชีวติอยูใ่นโลก ซ่ึงไดรั้บการไถ่บาปจากพระคริสตแ์ลว้ เขาไม่อาจ
รู้เร่ืองน้ีหรือรู้แลว้แต่ไม่สนใจก็ได ้ ถึงอยา่งไรเสียเขาก็ยงัอยูใ่นโลกท่ีพระเจา้ไม่ละทิ้ง พระเจา้ไดผ้กูพนั
พระองคเ์องไวก้บัโลกน้ีโดยการตายของพระบุตร 

คริสตจกัรจะท าประการใด เพื่อโลกท่ียงัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตน้ ้ าพระทยัพระเจา้ 
1. ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ คริสตจกัรควรเป็นตวัของตวัเอง เพราะไดช่ื้อวา่เป็นวรกายของพระ

คริสตแ์ลว้ ถือวา่เป็นสมาคมหน่ึงท่ีด าเนินชีวิตตามหลกัเกณฑอ์นัผดิแผกแตกต่างกบัหลกัเกณฑข์องฝ่าย
โลก ถา้คริสตจกัรด าเนินชีวติตามหลกัเกณฑด์งักล่าว คริสตจกัรก็ทา้ทายและวพิากษว์จิารณ์โลกโดย
แสดงการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างออกไปจากท่ีโลกตอ้งการจะมีพุม่ไมท่ี้ไฟลุก น้ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีพระเจา้
ไดส้ าแดงพระองคใ์ห้โมเสสเห็น (อพยพ 3:2) ไฟลุกท่ีพุม่ไมก้็จริงแต่พุม่ไมไ้ม่ไดไ้หมม้อดเลย น้ีควรจะ
เป็นสัญลกัษณ์ของคริสตจกัรทุกยคุทุกสมยั เน่ืองจากวา่คริสตจกัรเป็นของพระเยซูคริสต ์ผูท้รงถ่อมกาย
และถ่อมใจ คริสตจกัรไม่ควรขอร้องเอาอะไรและไม่ควรจะเกาะอยูก่บัอภิสิทธ์ิใด ๆ ตอ้งถือวา่จะไม่มีผู ้
ยอมรับเสมอ เหมือนพระเยซูไดรั้บการละทิ้งมาแลว้ และยอมทนทุกขด์งัท่ีพระองคย์อมทนทุกขม์าแลว้ 
แต่ถา้พระเยซูอยูใ่นคริสตจกัรแลว้ คริสตจกัรจะตอ้งไม่มอดไฟเหมือนกบัพุม่ไมท่ี้ไฟลุกฉนันั้น 

เท่าท่ีปรากฏบ่อย ๆ คริสตจกัรไม่เป็นตวัของตวัเองอยา่งจริงจงั มกัจะเรียกร้องเอาอภิสิทธ์ิต่าง ๆ 
โดยใหผู้อ่ื้นเสียหาย สมยัเก่าคร้ังหน่ึงในทวปียโุรปพวกศาสนาจารยไ์ม่ตอ้งเสียภาษีอากร เหมือนกบั
พลเมืองธรรมดา และไม่ตอ้งถูกเรียกตวัมาพิจารณาคดีในศาลยติุธรรมปกติของประเทศนั้น ๆ และเม่ือ
ไม่มีอภิสิทธ์ิเช่นน้ีแลว้ก็ยากนกัท่ีจะสละเสียได ้และยากนกัท่ีจะเห็นความไม่ดีของการมีอภิสิทธ์ิเหล่าน้ี 

2. หนา้ท่ีประการท่ีสองท่ีคริสตจกัรจะตอ้งท าแก่โลกก็คือ การประกาศพระกิตติคุณคริสตจกัร
ตั้งข้ึนก็เพื่องานน้ี เพื่อจะไดป้ระกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ในพระเยซูคริสตใ์หแ้ก่ชาวโลกทัว่ไป 

นิสัยสันดานของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไดไ้หม? ปัญหาน้ีถามกนับ่อย ๆ แต่ก็ตอบใหแ้น่นอน
ไม่ได ้ เราเพียงแต่พูดไดว้า่ ส่วนมากเป็นเหมือนกบัท่ีเคยเป็นมาแลว้ เรามีหนงัสือหลายเล่มท่ีเขียนไวเ้ม่ือ
สามพนัปีล่วงมาแลว้ เม่ือพิจารณาดูท่ีอ่านไปแลว้ ชายและหญิงสมยัก่อนก็ดูเหมือนกบัพวกเราเป็น
ส่วนมาก อาจเป็นไปไม่ไดว้า่ถา้โลกเราน้ีมีอายตุ่อไปอีกสักหน่ึงลา้นปีและมนุษยช์าติยงัคงมีชีวติอยูใ่น
โลกน้ีสืบไป ส่ิงต่าง ๆ คงจะค่อยดีข้ึนชา้ ๆ หรืออาจชัว่ร้ายลงชา้ ๆ ก็ได ้แต่เราไม่รู้ไดอ้ยา่งจริงจงั แต่ใน
ฐานะคริสเตียนเราเช่ือวา่นิสัยสันดานมนุษย ์ อาจเปลีย่นแปลงได้ ตราบใดท่ีมนุษยมี์ความสัมพนัธ์อนั
ผดิพลาดกบัพระเจา้ เขาก็จะเป็นเหมือนกบัท่ีเคยเป็นมาแลว้ในประวติัศาสตร์ มนุษยก์็คงจะเบียดเบียน
กนัต่อไป มนุษยจ์  าเป็นจะตอ้งเปล่ียนท่ีจิตใจของเราทุกคน และส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได ้ เวน้แต่จะคืนเขา้สู่
ความสัมพนัธ์อนัแทจ้ริงกบัพระเจา้ 
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น้ีเป็นทรรศนะในแง่ร้ายไม่ใช่หรือ? ไม่ใช่แง่ร้ายหรือแง่ดีแต่ประการใด แต่เป็นการมองดู
ขอ้เทจ็จริงท่ีเห็นไดช้ดั ๆ คริสเตียนเช่ือในความเจริญกา้วหนา้ แต่เช่ือในความกา้วหนา้ชนิดเดียวซ่ึงจะ
เกิดมีข้ึนได ้ ก็ต่อเม่ือไดป้ระกาศพระกิตติคุณไปทัว่ทุกมุมโลก และชายหญิงของทุกชาติไดถู้กน าเขา้
มาร่วมสังคมใหม่ของมนุษยชาติ ซ่ึงเราไดก้ล่าวมาแลว้ในบทก่อน 

ในสมยัเร่ิมแรกของพวกคริสเตียนถือวา่งานน้ีเป็นหนา้ท่ีของตน และพยายามท าการประกาศ
พระกิตติคุณอยา่งเตม็ความสามารถ นบัแต่นั้นมาคริสเตียนส่วนมากก็ลืมงานน้ีเสีย มีหลายคน ถา้ถามวา่
คริสตจกัรตั้งข้ึนเพื่ออะไร? ก็ตอบไม่ถูก การท่ีมีคริสตจกัรข้ึนก็เพื่อ “จะไดส้ าแดงพระบารมีคุณของ
พระองคผ์ูไ้ดท้รงเรียกท่านทั้งหลายใหอ้อกมาจากความมืด เขา้ในความสวา่งอนัมหศัจรรยข์อง
พระองค”์ (1 เปโตร 2:9) 

3. เม่ือความทุกขแ์ละภยัพิบติัเกิดข้ึนแก่มนุษยไ์ม่วา่ส่วนใดของโลก คริสเตียนควรเป็นพวก
เแรกท่ีเขา้ไปช่วยและอ านวยบริการ 

ในเร่ืองน้ีเกียรติประวติัของคริสเตียนดีข้ึน และขอ้น้ีเราอาจช้ีตวัอยา่งส าคญั ๆ ซ่ึงคริสเตียนได้
ท าการปรนนิบติัผูอ่ื้นท่ีตกทุกขไ์ดย้าก ในระหวา่งเกิดเหตุร้ายภยัในปี 1947 เม่ือคนจ านวนหลายแสนคน
ไดถู้กฆ่าตายในการววิาทกนัในประะเทศอินเดีย คริสเตียนก็อยูใ่นจ าพวกแรกท่ีไปท าการปรนนิบติั และ
เน่ืองจากวา่ทั้งพวกฮินดูและมอสเล็มไดว้างใจ พวกคริสเตียน ๆ จึงสามารถอ านวยการบริการซ่ึงคนอ่ืน 
ๆ ไม่สามารถท าได ้ในเร่ืองปัญหาเร้ือรังของพวกคนล้ีภยันบัแต่สงคราม ก็เช่นเดียวกนั คริสเตียนก็ไดท้  า
การบริการตลอดมาซ่ึงมีความอดทน และใจกวา้งเท่าเทียมกบัท่ีไดเ้คยปรากฏมาแลว้ในประวติัศาสตร์
ของโลก 

เท่าท่ีกล่าวมาแลว้ อาจถือไดว้า่ เป็นอาชีพของพวกคริสเตียนก็วา่ได ้ เราจะตอ้งพิจารณาไปถึง
การบริการชนิดท่ีคริสเตียนธรรมดาสามญัท่ีอยูใ่นโลก จะตอ้งช่วยเหลือสังคมฝ่ายโลกท่ีเขาเป็นส่วนอยู่
ดว้ย 

ขอใหเ้รากล่าวซ ้ าอีกวา่ ตามทรรศนะของคริสเตียนสมาคมเหล่าน้ีไม่ใช่วา่จะชัว่ร้ายทั้งหมด 
พระคมัภีร์ใหม่ถือวา่ผูป้กครองประเทศไม่วา่จะเป็นใครก็ตามเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้อีกดว้ย (โรม 13:1,4) 
พระเจา้ทรงเป็นผูมี้ระเบียบวินยั (1โครินธ์ 14:33) ความเป็นระเบียบทุกชนิดยอ่มดีกวา่ไม่มีระเบียบเลย 
ผูป้กครองประเทศรายใดท่ีเอาใจใส่ในความยติุธรรมของประชาชน ก็ถือวา่ไดป้ฏิบติัตามน ้าพระทยัพระ
เจา้ รัฐถือวา่เป็นน ้าพระทยัส่วนหน่ึงของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์ ท่ีรัฐตั้งตวัเองเป็นพระเจา้และปฏิเสธไม่
ยอมใหมี้ความจงรักภกัดีใด ๆ ท่ีสูงกวา่ ความจงรักภกัดีต่อรัฐเร่ืองเช่นน้ีไดมี้ข้ึนแลว้ในประเทศเยอรมนั 
สมยัฮิตเล่อร์พวกคริสเตียนถือวา่วธีิด าเนินท่ีถูกตอ้งก็คือต่อตา้นรัฐ ผลท่ีไดรั้บก็คือคริสเตียนหลายคนได้
ถูกขงัและถูกฆ่าตาย 
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เวน้ไวแ้ต่ในกรณีท่ีร้ายแรงจริง ๆ คริสเตียนจึงควรเตม็ใจท่ีจะรับใชรั้ฐ เน่ืองจากคริสเตียนได้
เรียนรู้มาแลว้ในคริสตจกัร ถึงการด าเนินชีวติอนัแทจ้ริง ในสังคมสามคัคีธรรม เขาควรจะเขา้ใจมาได้
ดีกวา่รัฐและนกัการเมืองถึงหลกัเกณฑอ์นัแทข้องการกระท าทางการเมือง 

1. คริสตจกัรคือสหประชาชาติอนัแทจ้ริง คริสตจกัรเป็นองคก์ารกวา้งขวางทัว่โลก ซ่ึงปฏิเสธ
ไม่ยอมรับรู้วา่เช้ือชาติใดหรือกลุ่มใดวเิศษกวา่เช้ือชาติหรือกลุ่มอ่ืน ๆ 

2. คริสตจกัรเขา้ใจหลกัเกณฑอ์นัแทจ้ริงของความเสมอภาคของมนุษย ์ มนุษยเ์ราเสมอกนั 
เพราะวา่พระเจา้ทรงเอาใจใส่มนุษยเ์ท่ากนั 

3. คริสตจกัรเช่ือวา่มนุษยท์ั้งหมดควรแบ่งส่วนกนัรับผดิชอบ ในชีวติของสังคมท่ีตนอาศยัอยู ่
ในคริสตจกัรพระเจา้ไดป้ระทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหแ้ก่ทุกคน มิใช่แต่พวกศาสนาจารยเ์ท่านั้น พระ
สุรเสียงของพระเจา้อาจตรัสแก่ผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดของสมาชิกก็ได ้ และทุกคนควรแบ่งส่วนกนัรับผิดชอบ
ในสวสัดิการของคริสตจกัร ไม่มีวธีิอ่ืนใดดีท่ีมนุษยจ์ะเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่รับผดิชอบได ้คริสตจกัรอาจ
ด ารงอยูภ่ายใตรั้ฐบาลแบบใด ๆ ก็ได ้แต่พวกคริสเตียนท่ีเช่ือในความสัตยจ์ริง ของส่ิงประทานแห่งพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ก็มกัจะคิดวา่ประชาธิปไตยแทน้ั้นใกลเ้คียงกบัอุดมการของคริสเตียนยิง่กวา่การ
ปกครองแบบอ่ืน ๆ คริสตจกัรไดฝึ้กหดัคนใหเ้ติบโตและรับผดิชอบยิง่กวา่องคก์ารใด ๆ 

4. เป็นหนา้ท่ีของคริสตจกัรท่ีจะแนะน าผูมี้อ  านาจมากใหท้ราบวา่เขาเป็นผูมี้โอกาสดีท่ีจะ
ปรนนิบติัผูอ่ื้น อ านาจนั้นถา้เรามาใชต้รง ๆ จะเป็นอนัตรายเสมอ แต่ถา้น ามาใชเ้พื่อเป็นโอกาสท่ีจะ
บริการคนอ่ืน ๆ ก็จะไม่เป็นอนัตรายอยา่งใด 

5. คริสตจกัรไดเ้รียนรู้มาอยา่งชา้ ๆ และท าผดิพลาดมามากต่อมากแลว้ วา่สวสัดิการของสังคม
จะมัน่คงอยูไ่ดก้็ต่อเม่ือ ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะใชค้วามคิดและแสดงแนวความคิดของตนออกมา 

6. คริสตจกัรไดเ้รียนรู้มาแลว้วา่ เม่ือสมาชิกคนหน่ึงไดรั้บทุกข ์ คนอ่ืน ๆ ก็พลอยเป็นทุกขไ์ป
ดว้ย(1 โครินธ์ 12:26) ส่ิงใดท่ีท าอนัตรายแก่คริสเตียนคนหน่ึงคริสเตียนทั้งหมดก็พลอยเจบ็ช ้าไปดว้ย 
วธีิเดียวกนัน้ี เป็นความจริงไม่วา่สังคมใด ถา้คนชั้นหน่ึงถูกกดข่ี ถูกตดัสิทธ์ิไดรั้บการกระท าเลวร้ายยิง่
กวา่ส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม สังคมทั้งหมดก็พลอยเดือดร้อนไปดว้ย และมิใช่แต่ส่วนท่ีไดรั้บการกดข่ี
เท่านั้น 

ถา้พวกคริสเตียนเขา้ใจถึงหลกัการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นสังคมแลว้ ก็มีเหตุผลบางประการท่ี
เขาควรจะพร้อมในการเป็นผูน้ าลงมือท าก่อนเสมอ (ประวติัศาสตร์แสดงวา่พวกคริสเตียนไม่เขา้ใจหรือ
น าหลกัการเหล่าน้ีมาใช)้ 

1. เช่นวา่เขาควรจะรับรองวา่ มนุษยทุ์กคนไม่วา่ชายและหญิงมีสิทธิเท่ากนัในสังคม ในประเทศ
ท่ีอนุญาตใหมี้การหยา่ร้าง เป็นการยากแก่ภรรยาท่ีจะหยา่ร้างสามีผูไ้ร้สัจจะยิง่กวา่ท่ีสามีจะหยา่ร้าง
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ภรรยาท่ีไร้สัจจะ คริสเตียนควรจะเห็นวา่ ไม่ใหมี้การหยา่ร้างไดเ้ลยนัน่แหละจะดีกวา่แต่ถา้ไม่มีการ
เสมอภาคดงักล่าว ระหวา่งสามีและภรรยาเป็นการไม่ชอบอยา่งยิง่ 

2. คริสเตียนควรยนืหยดัต่อหลกัท่ีใหทุ้กคนมีความเสมอภาคกนั ในโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา 
ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ เด็กทั้งหลายจะตอ้งไดรั้บการศึกษาอยา่งเดียวกนัแต่หมายความวา่ โอกาส
ส าหรับการศึกษาไม่ใช่เปิดกวา้งขวางส าหรับพวกหน่ึง และคบัแคบส าหรับอีกพวกหน่ึง 

3. คริสเตียนควรมีความห่วงใยท่ีจะคุม้ครองป้องกนัเยาวชน ตามแบบอยา่งพระเยซูคริสต ์ คริส
เตียนทุกคนไม่ค  านึงวา่ ความเห็นส่วนตวัจะเป็นเช่นไร เก่ียวกบัการด่ืมสุรา ควรสนบัสนุนกฎหมายท่ีถือ
วา่ การขายหรือใหเ้คร่ืองด่ืมแก่เด็กอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปี เป็นความผดิเสมอ 

ส าหรับเร่ืองอ่ืน ๆ หนา้ท่ีของคริสเตียนไม่ใคร่จะชดันกั คริสเตียนจะตอ้งส่งเสริมใหมี้สันติภาพ
ท่ามกลางมนุษยแ์ต่มิไดห้มายความวา่ เขาจะตอ้งเห็นชอบกบัการโฆษณาชวนเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองสันติภาพ 
เขาอาจเห็นพอ้งกนัในความส าคญัท่ีจะแสวงหาและแกไ้ขสาเหตุสงคราม แต่ไม่ใช่ของง่ายท่ีจะรู้วา่อะไร
เป็นเหตุและจะท าประการใดดี แมข้อ้น้ีพวกคริสเตียนก็ไม่เห็นพอ้งกนั 

แต่มีปัญหาส าคญัเกิดข้ึน คือถา้คริสเตียนมีแนวความคิดเก่ียวกบัพระทยัพระเจา้ส าหรับมนุษย ์
และเก่ียวกบัการด าเนินชีวติอบัชอบของมนุษยใ์นสังคมแลว้ เขาจะตอ้งท าประการใดต่อไปเล่า? ในขอ้น้ี
เราจะแนะน าเล็กนอ้ยเพราะวา่สถานการณ์ในประเทศท่ีคริสเตียนอยูย่อ่มแตกต่างกนั จึงไม่อาจวางแนว
ใหถู้กตอ้งแทจ้ริงไดท้ั้งหมด ทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตามโอกาสท่ีเหตุการณ์ในประเทศของตนอ านวยให้ 

จุดมุ่งหมายประการแรกก็คือ ใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัการวนิิจฉยัผดิ และชอบแก่มหาชนทัว่ไป เรา
ไม่หวงัท่ีจะใหค้นศาสนาอ่ืนกระท าประหน่ึงวา่เขาเป็นคริสเตียนและเราอาจไม่หวงัจะใหเ้ขาเช่ือในเร่ือง
นิสัยสันดานของมนุษยเ์ช่นเดียวกบัเรา แต่เราหวงัวา่จะช่วยใหเ้ขาสามารถเห็นไดดี้กวา่ปัจจุบนัวา่ อะไร
ผดิและอะไรถูก แมเ้ขาจะไม่เขา้ใจเหตุผลอนัลึกซ้ึงท่ีความเช่ือของพวกเรายึดเป็นรากฐานก็ตาม คริส
เตียนควรใชว้ธีิการท่ีมีอยูทุ่กวธีิ เพื่อเผยแพร่แนวความคิดอนัชอบธรรมและต่อสู้กบัแนวความคิดท่ี
อธรรม ถา้เขามีโอกาสท่ีจะใชห้นงัสือพิมพม์หาชน ก็จงเป็นผูส่้งความเห็น หรือเป็นนกัหนงัสือพิมพท์าง
วทิยกุระจายเสียง หรือใชว้ธีิส่ือข่าวอ่ืน ๆ จงรีบใชป้ระโยชน์ในส่ิงเหล่าน้ี เพื่อท าการอบรมจิตใจของ
ประชาชนทนัที ในท่ีน้ีเราไม่พดูถึงการประกาศพระกิตติคุณโดยตรง เพราะท าแบบน้ีไม่ไดใ้นหลาย
ประเทศแต่เราพูดถึงการกระท าอยา่งดีเป็นงานท่ีมีความส าคญั 

เราจะตอ้งไม่ลืมวา่ คนนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ อาจท าการงานท่ีดี และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็ได ้
ตลอดมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ พลเมืองประมาณหน่ึงในหกของประเทศอินเดียถูกเหยยีดหยามวา่เป็น
คน จนัฑาลและเดนสังคม แต่บดัน้ีรัฐบาลอินเดียไดอ้อกกฎหมายยกเลิกคนจนัฑาลแลว้ น้ีมิได้
หมายความวา่แกปั้ญหาไดท้ั้งหมด หรือก าจดัความชัว่ร้ายเก่า ๆ ใหห้มดไป แต่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีเอาความ
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ยติุธรรมเก่าแก่มาประนามกนัต่อหนา้สาธารณะชน การดลใจส าหรับการกระท าท่ีดีและชอบธรรมน้ีมา
จากไหน? มนัมาจากค าสอนของมหาตมะคนัธี เพราะคนัธีไดเ้รียนรู้มาจากพระคมัภีร์ใหม่ และจากมิตร
สหายคริสเตียน 

ถา้คริสเตียนจะช่วยอบรมใจวินิจฉยัผดิและชอบของประชาชน เขาจะตอ้งต่ืนตวัอยูเ่สมอ วา่
อะไรเกิดข้ึนในโลก เขาจะตอ้งรู้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความชัว่ร้ายท่ีเขาปรารถนาจะต่อสู้ เขาจะตอ้งมี
แผนการส าหรับปฏิบติัเพื่อจดัการแกไ้ขต่อไปงานน้ีจะท าไดก้็ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบเสียก่อน
และการพิจารณาอยา่งรอบคอบก็เกิดจากความเอาใจใส่อยา่งลึกซ้ึงจริง ๆ วา่สภาพการณ์ควรจะดีข้ึนกวา่
ท่ีเป็นอยู ่

คริสเตียนตอ้งไม่โอเ้อท่ี้จะรับผดิชอบในกิจการของสังคม และประเทศชาติ ถา้โอกาสเช่นน้ีมี
ข้ึนในบางประเทศเป็นการยากท่ีจะท าได ้แต่ในปัจจุบนัเหตุการณ์ไดท้วีข้ึนในทางท่ีวา่ คริสเตียนและคน
ศาสนาอ่ืน ๆ จะไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการต่าง ๆ หรือแมใ้นสภาการเมืองของรัฐมากข้ึน ใน
สมยัก่อน ๆ คริสเตียนโอเ้อท่ี้จะรับต าแหน่งเหล่าน้ี เพราะไม่แน่ใจวา่งานท่ีท าไปเช่นน้ี จะนบัวา่เป็นงาน
รับใชพ้ระเจา้หรือไม่ ก็ไม่ทราบได ้ แน่นอนไม่ใช่คริสเตียนทุกคนท่ีจะเหมาะสมส าหรับท างานดงักล่าว
จะมีเวลาวา่งมาท าได ้ แต่ความมุ่งหมายของเรามีวา่ควรจะมีคริสเตียนเขา้ร่วมอยูใ่นทุกส่วนของสังคม 
เพื่อเป็นพยานใหแ้ก่หลกัฐานแห่งพระเจา้ในสังคมอ่ืน ๆ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายของพระเจา้ท่ีมีต่อ
มนุษย ์และเพื่อใหเ้กิดสังคมท่ีมนุษยส์ามารถด าเนินชีวิตตามน ้าพระทยัของพระเจา้ได ้

คริสเตียนคนใดท่ีจะไปรับใชต้ามวธีิดงักล่าว จะตอ้งเรียนรู้วธีิท างานร่วมกนักบัศาสนาอ่ืน ๆ ผู ้
ซ่ึงจะมีส่วนในแนวความคิดและอุดมการณ์ของคริสเตียนบา้ง ในบางประเทศ พวกคริสเตียน จดัตั้งเป็น
พรรคการเมืองของตนข้ึน โดยปกติแลว้วธีิน้ีไม่สู้ดีเพราะในหลายเร่ืองเราจะมีนโยบายท่ีเรียกวา่เป็นคริส
เตียนอยา่งจริง ๆ ไม่ได ้เป็นการดีกวา่ท่ีพวกคริสเตียนจะร่วมมือกบัพวกอ่ืน ๆ ถา้สามารถท าได ้โดยรู้วา่
ในบางเร่ืองเขาจะไม่เห็นดว้ยกบัพวกเหล่านั้นก็ได ้ เขาอาจท าเช่นน้ีไดถ้า้เขายอมรับวา่ แมค้นศาสนาอ่ืน 
ๆ ก็อาจมีแนวความคิดและความมุ่งหมายท่ีดีได ้ และพวกคริสเตียนอาจช่วยพวกเหล่านั้นตามทรรศนะ
ของความรู้แบบพระคริสต ์ เพื่อจะใหเ้ขา้ใจความมุ่งหมายดีของพวกเหล่านั้นใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนแต่ในฐานะ
เป็นคริสเตียน เขาจะตอ้งมีสิทธิท่ีจะสอบถาม, วพิากษว์จิารณ์ และไม่เห็นพอ้งดว้ยได ้ เพราะคริสเตียน
เป็นคนมีมาตาฐานในใจส าหรับใชว้นิิจฉยัทุกส่ิง และเพื่อนร่วมงานอาจไม่รู้มาตรฐานนั้น หรือไม่เตม็ใจ
ท่ีจะยอมตามมาตรฐานนั้น ๆ ก็ได ้

การท่ีคริสเตียนไปท างานในโลกแบบน้ี มีอนัตรายมากไม่ใช่หรือ? เราจะตอ้งสูญเสียลกัษณะ
ของคริสเตียนไปไม่ใช่หรือ? ในการไปท างานร่วมกบัชาวโลก เขาจะตอ้งรับเอามาตรฐานของชาวโลก 
ยอมท าตาม, เลิกรู้สึกวา่ความผดิและความถูกมีลกัษณะแตกต่างกนัไม่ใช่หรือ? 
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ในท่ีสุดอาจจะตอ้งเส่ียงกบัการสูญเสียความรอดของตนเอง แต่นัน่ไม่ใช่จุดหมาย ปัญหามีอยูว่า่ 
คริสเตียนมีความรักมนุษยท์ั้งหลายเหมือนอยา่งกบัพระเจา้รักหรือเปล่า วธีิท่ีพระเจา้แสดงความรักต่อ
มนุษยโ์ลกกคื็อ การเสด็จเขา้มาในโลกเหมือนกบัเราทั้งหลาย ไม่ตอ้งการจะมีสิทธิพิเศษหรือการ
คุม้ครองอะไร โดยวธีิน้ีพระองคไ์ดแ้สดงวธีิด าเนินชีวิตของมนุษยใ์หพ้วกเราทราบไว ้ โดยทางพระเยซู
คริสตเ์ท่านั้นท่ีเรารู้วา่ การเป็นมนุษยมี์ความหมายเช่นไร เน่ืองจากพระองคท์รงรักโลก พระองคเ์ตม็ใจท่ี
จะยอมเส่ียงทุกอยา่งยอมถูกทดลอง, ทนทุกขท์รมานและในท่ีสุดไดย้อมพลีชีวติใหแ้ก่โลก พวกคริส
เตียนควรจะท านอ้ยกวา่พระอาจารยห์รือ? ถา้เขาเตรียมพร้อมท่ีจะติดตามพระองคเ์ขา้ไปในโลกท่ี
พระองคย์อมพลีชีวติให้ ก็จะพบวา่เขาจะตอ้งมีส่วนร่วมรับทุกขท์รมานดว้ย โลกไม่ตอ้งการหรือ
ตอ้นรับส่ิงดีเสมอไป แต่จะมีวธีิอ่ืน ๆ ท่ีจะเอาชนะโลกเพื่อถวายแก่พระองคไ์หมเล่า? 

ชีวติเช่นน้ีเป็นชีวติอนัตราย แต่เราก าลงัพดูถึงผูท่ี้เตม็ใจจะเขา้ไปสู่โลกในฐานะคริสเตียนนั้น
หมายความวา่เขามีเคร่ืองป้องกนัอยูส่องประการ ประการแรกเขาจะตอ้งจบัตาดูพระอาจารยอ์ยูเ่สมอ 
เพื่อเขาจะไดมี้มาตรฐานส าหรับยดึถือ และรู้วา่เขาก าลงัพยายามท าอะไร ประการท่ีสองเขาไม่ใช่อยูโ่ดด
เด่ียว คริสตจกัรมีอยูจ่ริงและเป็นคริสตจกัรท่ีมีชีวิต คริสตจกัรเป็นเหมือนบา้นท่ีเราออกไปสู่โลกอนั
คลา้ยกบัดินแดนต่างประเทศ และเรากลบัไปสู่คริสตจกัรบ่อย ๆ เพื่อไปรับฤทธ์ิเดชจากพวกพี่นอ้งคริส
เตียน และไดรั้บก าลงัใหม่ โดยติดต่อกบับ่อเกิดแห่งชีวิตแทใ้นองคพ์ระเยซูคริสต ์
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บทที ่6 หลกัชัยของมนุษย์ 

มีส่ิงหน่ึงท่ีเรารู้สึกวา่มัน่ใจวา่จะเป็นแน่นอน นั้นก็คือวนัหน่ึงชีวติในโลกน้ีจะตอ้งส้ินสุดลง เรา
ไม่รู้วา่มนัจะส้ินสุดลงไปไดอ้ยา่งไร อาจเป็นวา่ดาวนพเคราะห์บางดวงลอยมาใกลโ้ลกเรา และดึงดูด
โลกเราออกจากวงโคจร ตามปกตินั้นหมายความวา่ มนุษยเ์ราทั้งพิภพอาจถูกดูดไปหมดชัว่พริบตา หรือ
อาจเป็นวา่โลกเราน้ีจะค่อย ๆ เยน็ลง จนกระทัง่ส่ิงมีชีวติไม่สามารถด ารงอยูไ่ด ้ แต่ไม่วา่จะเกิดข้ึนโดย
วธีิใดประวติัศาสตร์ของมนุษยใ์นโลกน้ีก็คือจะตอ้งยติุลง ถือเป็นอนัจบเร่ืองราวของมนุษยท์ั้งหมด 

นั้นหมายความวา่ ทุกส่ิงส้ินสุดลงจริง ๆ หรือ? มนุษยจ์ะตอ้งสูญส้ินไปเหมือนดอกไมป่้าหรือ? 
ไม่มีอะไรเหลืออยูบ่า้งหรือ? 

พวกคอมมิวนิสตจ์ะพดูกบัเราวา่ ปัญหาเช่นน้ีไม่ควรจะเอามาตั้งถามกนัเลย ควรจะตั้งหนา้ตั้งตา
ท าโลกน้ีใหเ้ป็นสถานท่ีดีข้ึนกวา่น้ี และควรจะลืมปัญหาอนัไร้สาระเช่นน้ีเสีย แต่พวกคอมมิวนิสตเ์องก็
พดูถึงอนาคตอยูเ่สมอ เป็นอนาคตท่ีเขายอมเสียสละทุกส่ิง หรือท าส่ิงชัว่ร้ายทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดอ้นาคต
นั้น ๆ แมจ้ะตอ้งฆ่าฟันคนอ่ืน ๆ ในปัจจุบนัก็ยอมท า เราไม่มีสิทธ์ิท่ีจะถามวา่ อนาคตเช่นนั้นจะขยายไป
แค่ไหนหรือ? อนาคตนั้นจะขยายไปจนกระทัง่ไดฆ่้าคนสุดทา้ยในโลกน้ีและไม่มีคนใหฆ่้าอีกต่อไปแลว้
หรือ? 

ตามความจริงแลว้ มนุษยไ์ดต้ั้งปัญหาวา่ ความตายเป็นอนัส้ินสุด หรือวา่ยงัมีชีวิตต่อไปในโลก
หนา้อีก ถามกนัมาตั้งแต่สมยัดึกด าบรรพแ์ลว้ “ถา้มนุษยต์ายแลว้เขาจะเป็นข้ึนมาอีกหรือเปล่า?” (โยบ
14:14) น้ีเป็นปัญหาถามกนัอยา่งหมดหวงั มีปรากฏอยูใ่นหนงัสือโยบแต่ดึกด าบรรพ ์เรามีสิทธิท่ีจะถาม
ปัญหาน้ี แต่จะไดรั้บค าตอบจากใคร? 

นกัปราชญไ์ดถ้กกนัถึงปัญหาขอ้น้ีมาหลายศตวรรษแลว้ โดยอาศยัความรู้ท่ีมนุษยมี์อยู ่
หนงัสือส าคญัท่ีสุดเล่มหน่ึงของโลกช่ือ “ฟีโด” แต่งโดย เพลโต พวกชาวเอเธนส์ไดล้งโทษ โส

เครติสใหต้าย เพลโตไดเ้ล่าวา่ ไดส้นทนากบัมิตรสหายของโสเครติสก่อนตายเป็นเวลานาน เขาพยายาม
แสดงใหเ้ห็นวา่ เหตุท่ีท าใหร่้างกายตายและเป่ือยเน่าไปไม่มีผลกระทบกระเทือนจิตวิญญาณเลย 
เพราะฉะนั้นเราจึงหวงัและเช่ือไดว้า่วิญญาณยงัคงอยูต่่อไปหลงัการตาย ในตอนทา้ยของหนงัสือเล่มน้ี
ไดก้ล่าวไวว้า่อยา่งน่าฟังมากบรรยายโดยละเอียด บุคคลท่ีมีความชอบธรรมและส าคญัผูน้ี้ ตอ้นรับความ
ตายดว้ยความสงบและดว้ยอาการช่ืนบาน แมใ้นสมยัต่อ ๆ มา พวกนกัปราชญอ่ื์น ๆ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
มาก ในขอ้ความท่ีเพลโตไดบ้รรยายไวแ้ลว้ 

หลงัจากปรัชญาของชาวอินเดีย แสดงค าตอบแตกต่างออกไป อาตมาเป็นอะไรและเป็นใคร
กนั? อาตมาอนัแทจ้ริงซ่ึงอยูใ่นส่วนลึกซ้ึงท่ีสุดในใจของขา้พเจา้ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัอาตมาใหญ่ 
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คือวญิญาณของโลกพิภพ อาตมาน้ีไดท้่องเท่ียวเวยีนเกิดอนันบัไม่ถว้นในโลก แต่ในท่ีสุดมนัก็จะกลบั
ไปสู่องคส์ัจจะธรรมอนัไม่รู้จกัเปล่ียนแปลง และจะถูกกลืนเขา้ไปเหมือนหยดน ้าในมหาสมุทรใหญ่ 
ส่วนตวัเองในร่างกายท่ีขา้พเจา้มีอยูเ่ป็นส่วนตวัน้ีจะสูญหายไปโดยส้ินเชิง หลกัน้ีถือวา่วญิญาณของ
มนุษยแ์ยกออกจากร่างกายโดยส้ินเชิง 

มีนอ้ยคนในสมยัโบราณท่ีคิดวา่เม่ือคนเราตายแลว้จะตอ้งสูญไปหมด เขาคิดวา่มีบางส่ิงด ารงอยู่
ต่อไปในโลกหนา้ แต่ส่ิงท่ีมีอยูต่่อไปในโลกหนา้นั้น เป็นชีวติจาง ๆ ไม่มีประโยชน์ และเป็นทุกข์
ทรมานซ่ึงไม่อาจเรียกวา่เป็นชีวติชีวติท่ีอยูใ่นโลกน้ีเป็นชีวติแท ้ ส่วนชีวิตในโลกหนา้นั้นเป็นชีวติท่ีไม่มี
ความโสมนสัยนิดี และเตม็บริบูรณ์ 

คนจ านวนนบัไม่ถว้น อ่านและชอบเร่ืองนิยายออดิสเซย ์ ซ่ึงกล่าวถึงการเดินทางท่องเท่ียวของ
ออดิสเซยอุ์ส ส่วนท่ีดีของเร่ืองน้ีมีวา่ ออดิสเซยอุ์สลงไปในเมืองนรก เขาไดพ้บกบัวิญญาณของผูท่ี้ตาย
ไปแลว้ ลว้นแต่เป็นเจตภูต, ปีศาจ ไม่มีชีวติและก าลงั ต่อเม่ือไดกิ้นเลือดของสัตวท่ี์ถวายบูชาเขาไปแลว้
จึงมีก าลงัท่ีจะพดูกบั ออดิสเซยอุ์สไดแ้ต่การปรากฏอยูข่องพวกน้ีไม่มีความโสมนสัยนิดีเลย ดงัท่ีอะคีล
ลีสไดอ้ธิบายไว ้

รู้สึกวา่น่าแปลกประหลาดท่ีแนวความคิดอนัเกือบเหมือนน้ีไดมี้อยูต่ลอดพระคมัภีร์เดิม พวก
อิสราเอลรู้จกัพระเจา้ดี แต่ความรู้ของเขาไม่ไปไกลถึงกบัจะมีความหวงัวา่มนุษยจ์ะมีชีวติอยูก่บัพระเจา้
ภายหลงัการตาย ในขอ้ความท่ีเรากล่าวมาขา้งตน้แลว้ โยบปฏิเสธวา่ไม่อาจเป็นไปได ้ “ดุจบึงท่ีน ้าเหือด
แหง้ไปเสียแลว้ และดุจห้วยท่ีน ้าไหล จนแหง้ไปหมด ก็เช่นกบัมนุษยเ์ม่ือนอนลงและไม่ลุกข้ึนอีก แม้
ทอ้งฟ้าจะสูญส้ินไป เขาจะไม่ต่ืนข้ึนหรือจะไม่ถูกปลุกใหต่ื้นจากหลบั” (โยบ 14:11-12) ส่ิงท่ีน่าเศร้าใจ
ท่ีสุดก็คือวา่ตามแนวความคิดของพวกฮีบรู คนท่ีตายไปแลว้ถูกตดัขาดออกจากพระเจา้ มีขอ้ความใน
พระคมัภีร์หลายตอนท่ีสนบัสนุนทรรศนะน้ี เช่น “คนตายแลว้ยอ่มไม่ถวายความสรรเสริญแก่พระเจา้” 
(สดุดี 115:17) หรือจากบทเพลงของกษตัริยอิ์สคียา “เมืองผจีะขอบพระคุณพระองคไ์ม่ไดแ้ละความตาย
ก็สรรเสริญพระองคไ์ม่ได ้ และพวกเหล่านั้นท่ีลงไปยงัหลุมผจีะหวงัความรักของพระองคไ์ม่ได”้ (อิส
ยาห์ 38:18) เราจะมีความสนิทสนมกบัพระเจา้เพียงในชีวิตน้ีเท่านั้น แต่ชีวติของแต่ละคนตอ้งสูญไปแม้
บุคคลนั้นจะเช่ือในพระเจา้ก็ตาม 

ต่อในตอนปลายของพระคมัภีร์เดิม ความหวงัน้ีจึงไดเ้กิดข้ึน ขอ้ความท่ีชดัเจนมีอยูใ่นบท
สุดทา้ยของหนงัสือดาเนียล “หลายคนท่ีนอนหลบัจมอยูใ่นดิน จะต่ืนข้ึนจากหลบั บา้งก็ต่ืนข้ึนเขา้สู่
ถาวรชีวติ บา้งก็เขา้สู่การอบัอายและขายหนา้ ชวักปัป์ชัว่กลัป์” (ดาเนียล 12:2) ความหวงัน้ีค่อย ๆ เจริญ
ข้ึนในระยะเวลา ระหวา่งพระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์ใหม่ บางทีภายใตอิ้ทธิพลของเปอร์เซียนก็ไดแ้ต่ก็
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เป็นไปในรูปของความเช่ือท่ีวา่ คนยดูาห์ท่ีเคร่งครัดในพระศาสนาตายไปแลว้จะกลบัมีชีวติคืนสู่โลกนี้
อีก ในแผน่ดินท่ีพระเจา้จะตั้งข้ึน 

เหตุเช่นน้ีหลายคนไดด้ าเนินชีวติโดยปราศจากความหวงั แต่ปัญหาส าคญัน้ีมีค าตอบแต่เพียงวา่ 
“เรายงัไม่รู้แน่” คนส่วนมากในปัจจุบนัก็ยติุเพียงแค่น้ี ไดมี้การลงคะแนนกนัโดยทัว่ไป แมแ้ต่ใน
ประเทศคริสเตียนก็แสดงวา่คนส่วนใหญ่ไม่เช่ือวา่จะมีชีวติหลงัจากการตายได ้ อีกส่วนหน่ึงเช่ือวา่อาจ
เป็นไปได ้ส่วนพวกนอ้ยท่ีสุดมีสุดความหวงัอยา่งแจง้ชดัและเช่ือมัน่ 

ความหวงัอยา่งแจง้ชดัและเช่ือมัน่น้ีเขา้มาในโลกโดยพระเยซูคริสต ์
ขอใหเ้รากลบัไปพิจารณาดูค าสอนของพระเยซูคริสต์ พระองคไ์ดบ้อกส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้งรู้ไว้

ดว้ยขอ้ความชดัเจน “เพราะวา่พระเจา้มิไดเ้ป็นพระเจา้ของคนท่ีตาย แต่เป็นพระเจา้ของคนเป็น ดว้ยวา่
จ าเพาะพระเจา้คนทุกคนยงัเป็นอยู”่ (ลูกา 20:38) 

ถือวา่พระเจา้เป็นพระเจา้ของอบัราฮมั, อิสอคั, และยาโคบ พระค าของพระเจา้ไดป้ระทานไวแ้ก่
คนเหล่าน้ี พระองคไ์ดท้  าให้เขามีความสัมพนัธ์กบัพระองค ์ ความสัมพนัธ์นั้นจะส้ินสุดลง เพราะการ
ตายของบุคคลหรือ? พระเยซูตรัสวา่ไม่เป็นเช่นนั้น พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูต่ลอดไป และผูท่ี้วางใจใน
พระองคด์ าเนินชีวิตอยูใ่นชีวิตของพระเจา้ อบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ ไม่ใช่คนท่ีมีชีวติอยูใ่นสมยั
โบราณ ไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้และตายไปแลว้เท่านั้น เขายงัมีชีวิตอยู ่ และพระเจา้ก็ยงัเป็นพระ
เจา้ของเขา 

เป็นการส าคญัท่ีสุดท่ีจะสังเกตวา่ พระเยซูไดเ้ปล่ียนรูปค าถามน้ีเสียใหม่ โยบเคยถามวา่ “มนุษย์
จะมีชีวติอีกไหม?” เรามกัจะตอบวา่ไม่มี พระเยซูไดเ้ปล่ียนรูปเสียใหม่วา่มนุษยท่ี์วางใจในพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยูจ่ะตายจริง ๆ หรือ? ค าตอบก็ตอ้งเป็นไปในทางปฏิเสธ ไม่มีปัญหาท่ีวา่มนุษยเ์ป็นอมตะ 
ตามธรรมชาติหรือมีวิญญาณท่ีความตายท าอะไรไม่ได ้แต่เป็นปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ พระ
เจา้จะประทานส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่มีตามธรรมชาติในตวัเองหรือเปล่า? พระองคจ์ะประทานชีวตินิรันดรแก่
มนุษยห์รือเปล่า? พระเยซูทรงรับรองในขอ้น้ี ชกัตวัอยา่งหลอดไฟฟ้าท่ีขา้พเจา้ใชใ้นขณะพิมพต์น้ฉบบั
ของหนงัสือน้ีเป็นส่ิงไม่มีชีวิตในตวัเอง เยน็ชา แต่พอขา้พเจา้เปิดกระแสไฟก าลงังาน, ความร้อนและ
ความสวา่งก็เขา้สู่หลอดและมนัก็ส่งแสงสวา่งออกไป เร่ือย ๆ ไปตราบใดท่ีกระแสไฟยงัคงเดินอยูน้ี่เป็น
การเปรียบเทียบง่าย ๆ ของความหมายในพระคมัภีร์ใหม่ เม่ือมีขอ้ความวา่ “แต่ของประทานของพระเจา้
ก็คือ ชีวตินิรันดร์ ในพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” (โรม 6:23) 

เร่ืองการคืนพระชนมข์องพระเยซูมีความส าคญักวา่ค าพดูของพระองค ์ ขอ้น้ีเป็นการท าให้
พวกคริสเตียนมีความโสมนสัยนิดี และความหวงัในการท่ีจะเผชิญต่อความตายนบัตั้งแต่วนัคืนพระ
ชนมค์ร้ังแรกจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี “ผูไ้ดท้รงพระมหากรุณาแก่เรา โปรดใหเ้ราบงัเกิดใหม่ ใหมี้
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ความหวงัใจอนัมีชีวติอยู ่ โดยทรงบนัดาลใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นข้ึนมาจากความตายแลว้” (1 เปโตร 1:3) 
พระเยซูไดต้ายไปแลว้ ขอ้น้ีไม่เป็นปัญหา สาวกบางคนเห็นพระองคต์ายจริง ๆ ความตายไดท้  าให้
พระองคต์ายจริง ๆ แต่บดัน้ีพระเจา้ไดแ้สดงไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัแจง้วา่ ความตายไม่ใช่ส่ิงเด็ดขาด 
“พระองคน์ั้นพระเจา้ทรงบนัดาลใหคื้นพระชนม ์ ไดท้รงปลดเปล้ืองเคร่ืองจ าจองแห่งความตายเสีย
เพราะวา่ความตายจะครอบง าพระองคไ์วก้็ หามิได”้ (กิจการ 2:24) 

พวกสาวกไดพ้บส่ิงส าคญัคือวา่เม่ือพระเยซูไดเ้ป็นข้ึน ก็เป็นพระเยซูองคเ์ดียวกนักบัท่ีพวกเขา
ไดรู้้จกัก่อนตายนั้นเองพระองคมี์ฤทธานุภาพใหม่และศกัด์ิสิทธ์ิ แต่พวกเขาก็สนทนากบัพระองคไ์ด้
เหมือนเช่นเคย ความตายมิไดท้  าลายความสัมพนัธ์ท่ีเขามีต่อพระองคแ์ต่ประการใดเลย ดงันั้นเขาจึง
ยนืยนัการคืนพระชนมฝ่์ายร่างกายของพระองค ์ พระเจา้ไดท้  าใหทุ้กส่วนของพระเยซูเป็นข้ึนมาจากตาย 
และมีชีวติอยู ่ ไมใ่ช่แต่เพียงส่วนจิตวิญญาณของพระองคเ์ท่านั้น “จงดูมือของเราและเทา้ของเราวา่ เป็น
เราเอง จงคล าตวัเราเพราะวา่ ผไีม่มีเน้ือและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยูน้ี่” (ลูกา 24:39) เป็นคนจริง 
ๆ ไดต้ายจริง ๆ คืนพระชนมจ์ริง ๆ คือทุกส่วนไดเ้ป็นข้ึนจากความตายครบถว้นบริบูรณ์ พระองคไ์ด้
ทรงสัญญาไวว้า่ ผูท่ี้เช่ือในพระองคจ์ะไม่ตายแต่จะมีชีวติเช่นเดียวกบัพระองค ์

ประสบการณ์แบบน้ี และพระสัญญาขอ้น้ีท่ีไดเ้ปล่ียนแนวความคิดเร่ืองความตายของพวก
สาวก การตายไม่ใช่การไปสู่โลกอนัพิสดารท่ีห่างไกลจากพระเจา้แต่อยา่งใด แต่หมายถึงการไปสู่ชีวติ 
“คือวา่ขา้พเจา้มีความปรารถนาจะไปอยูก่บัพระคริสตซ่ึ์งประเสริฐกวา่มากนกั” (ฟีลิปปี 1:23) 

ฉะนั้นในบดัน้ีเราจึงรู้วา่ เราอยูใ่นฐานะอยา่งไร อะไรเป็นหลกัชยัของมนุษย ์ ถา้เขาเช่ือในพระ
คริสตคื์นพระชนม ์ ถา้เขาอยูใ่นพระคริสตด์งัท่ีพระคมัภีร์ใหม่แสดงไว ้ ความหวงัของเขาในอนาคตก็จะ
เตม็ไปดว้ยความสวา่ง ชีวิตและสง่าราศี พระคมัภีร์ใหม่ บอกไวม้ากมายเก่ียวกบัความหวงัน้ีส าหรับคริส
เตียน แต่พดูไวน้อ้ยเก่ียวกบัอนาคตของผูท่ี้ไม่เคยไดย้ินเร่ืองพระคริสต ์ และเก่ียวกบัผูท่ี้ไม่เช่ือใน
พระองค ์ เราจึงมีความแน่ใจวา่ พระเจา้มีความมุ่งหมายท่ีดีส าหรับมนุษยทุ์กคน ต่อไปน้ีเราจะไดศึ้กษา
ถึงหลกัชยัของ “มนุษยใ์นพระคริสต”์ เท่านั้น และจะไม่ยกปัญหาเร่ืองอ่ืนข้ึนพดู เพราะยากท่ีจะหา
ค าตอบและมีหลายประการท่ีพระคมัภีร์ก็ไม่ระบุถึง “ขา้พเจา้เช่ือการท่ีกายคืนชีพ” น้ีเป็นถอ้ยค าของ
หลกัขอ้เช่ือ และพวกคริสเตียนก็เห็นวา่เขา้ใจยาก 

ในสมยัโบราณพวกคริสเตียนถือขอ้ความน้ี ตามตวัอกัษร คิดวา่พระเจา้จะเก็บเอาทุกส่วนใน
ร่างกายของเราไปรวมกนั และสร้างเป็นร่างกายใหม่ข้ึนมา เราคิดวา่ แนวความคิดเหล่าน้ีเป็นกวนิีพนธ์
ของคริสเตียนชนิดหน่ึง และเราไม่จ  าเป็นตอ้งถือตามลายลกัษณ์อกัษรเคร่งครัดนกั แต่ท าไมเราจึงเอาไป
เขียนไวใ้นหลกัขอ้เช่ือ และมนัมีความหมายอยา่งไร? 
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มนัแสดงถึงความจริงบางประการของศาสนาคริสเตียน เราไดก้ล่าวแต่ตน้แลว้วา่ มนุษยเ์ป็น
เอกภาพ เขาไม่ใช่เป็นร่างท่ีเผอิญลอยมาอาศยัอยู ่ และเขาก็ไม่ใช่วญิญาณท่ีถูกร่างกายกกัขงัไว ้ ทั้ง
ร่างกายและจิตวญิญาณมาจากพระเจา้ และเม่ือรวมกนัเขา้แลว้ ก็กลายเป็นมนุษยเ์ม่ือเราไปอยูใ่นโลก
หนา้ ก็เป็นทุกส่วนของเราไปอยู ่ คือบุคลิกภาพของเราทั้งหมด คือตวัเราเอง ท่ีไดถู้กสร้างข้ึนจาก
ประสบการณ์ทั้งหมด รวมทั้งความจ า ความคิดและความหวงั มนัเป็นตวัของขา้พเจา้เองท่ีพระเจา้ทรง
รัก และทรงโปรดให้เป็นข้ึนมาอีก ร่างกายเป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้มากท่ีสุดในโลกน้ี ขา้พเจา้ส าแดงตวั
ของขา้พเจา้เอง ออกมาทางร่างกายในโลกน้ีในโลกหนา้ ขา้พเจา้จะมีร่างกายอยา่งไร ขา้พเจา้ก็ไม่
สามารถคิดเอาได ้ และขา้พเจา้ขอมอบเร่ืองน้ีใหพ้ระองคว์ินิจฉยั ท่านเปาโลไดบ้อกเราวา่ “เม่ือหวา่นลง
นั้นกเ็ป็นกายธรรมดา คร้ันเม่ือเป็นข้ึนมาแลว้ก็จะเป็นกายวญิญาณ” (1 โครินธ์ 15:44) ภาษาค าพดูของ
มนุษยก์็พดูไดแ้ต่เพียงแค่น้ี เราควรพอใจท่ีจะรู้วา่ เราไม่มีความรู้ วา่ร่างกายฝ่ายจิตวญิญาณจะมีลกัษณะ
เช่นไร แต่เช่ือวา่คงจะเหมาะสมกบัชีวติของเราอยา่งสมบูรณ์ และแสดงตวัเองของเราออกมาไดใ้นโลก
หนา้ ซ่ึงเรายงัคิดไม่ไดว้า่ มีลกัษณะเช่นไร 

เป็นความจริงท่ีวา่ ความตายเป็นขอบเขตจ ากดัท่ีกั้นเราไว ้ เลยเขตนั้นไปเราตอ้งมีความเช่ือและ
ความหวงัแต่ไม่สามารถเห็นไดห้รือรู้ไดว้า่ “พระคริสตผ์ูท้รงเป็นข้ึนมาจากความตายนั้นแลว้จะหาตาย
อีกไม่ ความตายก็หาครอบครองพระองคต่์อไปไม่” (โรม6:9) นั้นเป็นโลกท่ีไม่มีความตาย นั้น
หมายความวา่เป็นอิสระจากความจ ากดัต่าง ๆ ซ่ึงเรารู้จกัดีในโลกน้ี ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีเราไม่สามารถ
จะนึกคิดเอาเองได ้

ในโลกน้ีเราด าเนินชีวิตใน 3 มิติ ตือ ยาว, กวา้ง, สูง และความคิดของเราก็มี 3 มิติเหมือนกนั เรา
ตอ้งใชค้วามคิดท่ีเก่ียวกบัระยะ, เวลาและวตัถุ, เราไม่อาจคิดในวธีิอ่ืนได ้ เราเคยพยายามคิดวา่ ไม่มีส่ิง
เหล่าน้ี และบางขณะเรามองเห็นไกลออกไปจากส่ิงเหล่าน้ี แต่ความจริงแลว้มนัก็อยูต่ามท่ีของมนั
ตลอดเวลา บดัน้ีเรารู้แลว้วา่พระเจา้เป็นพระวิญญาณ พระองคท์รงสร้างส่ิงท่ีเราเรียกวา่วตัถุ แต่วตัถุไม่
อาจแสดงองคพ์ระเจา้ใหเ้ราเห็นได ้ พระองคท์รงสร้างในเวลา และท างานในเวลา แต่พระองคอ์ยู่
นอกเหนือเวลา พระเจา้ทรงพบกบัเราตามระยะทางท่ีเราอยู ่ แต่เราไม่อาจพดูไดว้า่ พระเจา้อยูท่ี่นัน่หรือ
อยูท่ี่น่ี กระนั้นก็ตามเม่ือเราพดูถึงค าวา่” สวรรค”์ เราก็ยงัพดูในท านองเก่าท่ีวา่สวรรคเ์ป็นระยะ, เป็น
เวลาและวตัถุ เรารู้วา่เราจะใชค้  าพดูเหล่าน้ีกล่าวถึงสวรรคไ์ม่ได ้แต่จะใหเ้ราท าประการใดดี? มีทางเดียว
ท่ีจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีก็โดยในเชิงปฏิเสธ และในเชิงท่ีเราไม่พบอะไรอยา่งท่ีเราเคยรู้ 

1. ในประการแรก ไม่มีความบาปในสวรรค ์ ไม่ใช่วา่ความบาปของเราไดถู้กยกหมดแลว้ เป็น
ส่ิงส าคญัยิง่กวา่นั้นก็คือ เราไม่สามารถท าบาปอีกต่อไป ความปรารถนาของเรามุ่งอยูท่ี่พระเจา้อยา่งแน่น
แฟ้น และไม่อาจท่ีจะหนัไปจากพระองคไ์ด ้ เรารู้วา่เรามีความสุขมากท่ีสุดในโลกน้ีก็ต่อเม่ือ เราท าตาม
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น ้าพระทยัพระเจา้ เรารู้แต่พอราง ๆ วา่ คงจะมีความสุขไม่ใช่นอ้ย เพราะเราไม่ท าอะไรอยา่งอ่ืนนอกจาก
น ้าพระทยัพระเจา้เท่านั้น 

2. ในสวรรคจ์ะไม่มีความทุกขโ์ศกเลย ความทุกขส่์วนใหญ่ของโลกน้ีมาจากความบาป แต่ก็
ไม่ใช่ทั้งหมดโลกน้ีไม่ใช่สร้างไวใ้หเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัถาวรของมนุษย ์ และพระเจา้ไดท้รงเตือนเราถึงเร่ือง
ท่ีวา่ มีอนัตรายรอบตวัเราและวา่เหตุร้ายอาจบงัเกิดข้ึนกบัคนท่ีไม่มีมลทินความผดิเลยก็ได ้ แต่พระเจา้
ทรงตรัสถึงโลกหนา้ไวว้า่ “และพระเจา้จะทรงเช็ดน ้าตาทุก ๆ หยด จากตาของเขาทั้งหลาย” (ววิรณ์ 
7:17) 

3. จะไม่มีการพลดัพรากจากกนัในสวรรค ์ ชีวติของเราจะไม่แยกออกจากพระเจา้ เปาโลเขียน
เก่ียวกบัความหวงัในเร่ืองน้ีไวว้า่ “ขา้พเจา้เช่ือมัน่คงวา่ แมค้วามตายหรือชีวิต...จะไม่อาจกระท าใหเ้รา
ทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา้ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราทั้งหลาย” (โรม 
8:38-39) นั้นเป็นความจริงและวเิศษยิง่ และจะไม่มีการพลดัพรากจากกนัอีกเลย ถา้เราจะรู้จกัพระคริสต์
ในเวลาตาย จะไม่รู้สึกเสียใจในการตาย นกัเทศน์เรืองนามในสมยัขา้พเจา้เป็นเด็ก ผูห้น่ึง เขียนจดหมาย
ก่อนตายถึงสหายและรู้วา่เขาจะตอ้งตายแน่ จึงบอกไวใ้นจดหมายอยา่งชดัเจนวา่ “เราจะไดพ้บกนัพรุ่งน้ี
เชา้” น้ีเป็นค าเขียนตอนสุดทา้ย ในโลกน้ีเราจะตอ้งจากคนรัก แต่ในสวรรคเ์ราจะไดอ้ยูต่ลอดไป อนัเป็น
บา้นถาวรของเราท่านออกสัตินเขียนขอ้ความไวอ้ยา่งไพเราะวา่ “สวรรคเ์ป็นสถานท่ีศตัรูเขา้ไม่ถึง และ
ญาติมิตรจะไม่พลดัพรากจากกนั” 

เพราะฉะนั้น ในพระคมัภีร์ใหม่จึงเป็นเร่ืองราว ท่ีบงัเกิดความโสมนสัยนิดีอนัไม่รู้จบ พระเจา้
ตอ้งการให้เรามีความสุขในชีวติน้ี และไดป้ระทานส่ิงดีหลายอยา่งเพื่อให้เราใชป้ระโยชน์แต่เรารู้วา่
ความส าราญเหล่าน้ี มกัจะสูญไปเกือบหมดก่อนจะมาถึง แต่ในแผน่ดินสวรรคจ์ะไม่มีการเปล่ียนแปลง
เช่นน้ี 

1. ความโสมนสัยนิดีของเราประการแรกก็คือ “เพราะวา่พระองคท์รงเป็นอยา่งไรเราจะเห็น
พระองคอ์ยา่งนั้น” (1 ยอห์น 3:2) ในโลกน้ีเรารู้จกัและรักพระองคน์อ้ยเกินไป แต่แผน่ดินสวรรคเ์รา
มองเห็น จะท าใหเ้กิดความรัก และความรักจะทวมีากข้ึน โดยไม่ส้ินสุด 

2. เราจะพบซ่ึงกนัและกนัในแผน่ดินสวรรค ์มนุษยม์กัจะตั้งปัญหาถามวา่ “เราจะรู้จกัซ่ึงกนัและ
กนัใหม่ในแผน่ดินสวรรค?์” ปัญหาขอ้น้ีมีค าตอบอยูแ่ลว้ ในเม่ือไดพ้ดูถึงการคืนชีพฝ่ายร่างกาย ตวั
ขา้พเจา้ก็ยงัเป็นตวัขา้พเจา้อยูต่ามเดิม และตวัท่านก็ยงัเป็นตวัท่านอยูต่ามเดิม แต่แน่นอนยอ่มจะมีการ
แตกต่างออกไป ความรักของมนุษยน้ี์เป็นส่ิงอศัจรรยม์าก แต่ก็ยงัมีส่ิงอศัจรรยย์ิง่กวา่น้ี คือ ความรักท่ี
ผกูพนัคริสเตียนทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั เป็นความรักท่ีอยูเ่หนือพรมแดนของอาย,ุ เช้ือชาติและภาษา และท า
ใหค้ริสเตียนเป็นอนัเดียวกนั แมก้ระนั้นความรักน้ีก็ยงัไม่บริบูรณ์ คือเราไม่รู้จกัซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
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บริบูรณ์ และมีหลายคนรู้วา่เป็นการยากท่ีจะแสดงความลึกท่ีสุดของขั้วหวัใจออกมาใหค้นอ่ืนเห็นได ้
แต่ในแผน่ดินสวรรค ์ เราจะมองเห็นซ่ึงกนัและกนัอยา่งชดัเจนเหมือนกบัเห็นดวงดาวอยา่งท่ีท่านเปาโล
ไดบ้รรยายไวว้า่ ดาวดวงหน่ึง แตกต่างกบัดวงดาวอ่ืน ๆ เพราะรัศมี 

3. ชีวติในแผน่ดินสวรรค ์ เป็นชีวติแห่งการปรนนิบติั ถา้เป็นชีวติท่ีไม่ตอ้งท าการอะไรอาจจะ
ไม่อยากไปสวรรคก์็ได ้ เรายงัไม่รู้วา่พระเจา้มีงานอะไรใหเ้ราท าในแผน่ดินสวรรค ์ แต่เรารู้วา่ความ
โสมนสัยนิดีของเราเกิดจากการปรนนิบติัพระองคใ์นโลกน้ี การปรนนิบติัของเราไม่สมบูรณ์ เพราะ
ความโง่เขลาเบาปัญญา ความไม่อดทนหรือความเห็นแก่ตวั ยอ่มท าลายการงานของเราเสีย และงานท่ี
เราใชค้วามพยายามอยา่งมากดูเหมือนวา่ ไม่ส าคญัเลย ส่วนในแผน่ดินสวรรคง์านจะเป็นไปตามส่วน
ของก าลงัของเรา และเราจะสามารถถวายการปรนนิบติัอยา่งบริบูรณ์ใหพ้ระเจา้ไดใ้นแผน่ดินนั้น 

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ียงัห่างไกลกบัเรามาก มนัมีความสัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนัในโลกน้ีแก่เรา
หรือไม่? เราอาจพิจารณาปัญหา 3 ประการ อยา่งยอ่ ๆ ดงัน้ีคือ 

1. เรามีความคิดอยา่งไร เก่ียวกบับุคคลท่ีไปอยูใ่นแผน่ดินสวรรคแ์ลว้ในขณะน้ี 
น้ีก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีเราไม่อวดรู้ไปยิง่กวา่ท่ีเราควรรู้ เพราะวา่เรายงัอยูใ่นโลกน้ีนบัระยะเวลา 

นาฬิกายงัเดินต๊ิก ๆ อยู ่และยงันบันาที ชัว่โมง และวนัอยู ่เรายงัไม่รู้วา่พวกเราท่ีไปอยูแ่ผน่ดินสวรรคน์บั
เวลากนัหรือเปล่า อาจมีแต่เราไม่รู้ก็ได ้ จึงเป็นการยากท่ีเราจะทราบถึงฐานะของเขาวา่เป็นอยา่งไร เรารู้
แต่เพียงวา่ เม่ือเขาอยูก่บัพระคริสตแ์ลว้ เขาตอ้งเป็นสุขอยา่งบริบูรณ์ เพราะเขาอยูใ่นพระหตัถข์องพระ
เจา้แลว้ ไม่วา่พระองคจ์ะมีพระประสงคอ์ยา่งไรในตวัเขาเหล่านั้น มนัจะตอ้งเป็นเร่ืองครบถว้นบริบูรณ์
ทุกประการ 

นบัแต่สมยัโบราณมาแลว้ พวกคริสเตียนนิยมอธิษฐานถึงญาติมิตรท่ีตายไปแลว้ แต่มีคริสเตียน
หลายคนท่ีไม่อธิษฐาน ต่อเม่ือเขาระลึกถึงคนตายเม่ือใด เขาก็ขอบคุณพระเจา้ เขามีความยนิดีท่ีไดมี้
ความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้ตายแลว้ในพระคริสต ์ และยนิดีท่ีจะไดไ้ปพบกนัอีก แต่เขาจะไม่อธิษฐานเพื่อคน
ตาย เพราะไม่รู้วา่จะใชค้  าอธิษฐานอยา่งไร จึงจะเหมาะสมกบัผูท่ี้ไปอยูใ่นแผน่ดินสวรรคแ์ลว้ 

2. เรามีความคิดอยา่งไรเก่ียวกบับุคคลท่ีไม่ไดส้ัมพนัธ์กบัพระคริสต ์
ถา้เร่ืองท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้ เป็นความจริงทั้งหมดก็ไดช่ื้อพระเจา้ทรงเลือกเขาไวส้ าหรับหลกั

ชยั อนัมีสง่าราศีในพระคริสตไ์ม่นอ้ยกวา่พวกเราเหมือนกนั แต่บางทีเขาก็เดินทางผิด ในโลกท่ีพระเจา้
ตอ้งการให้เขาเป็นบุตรของพระองคท่ี์มีความสุขสมบูรณ์ เขากลบักลายเป็นคนยากจนอยา่งร้ายแรง พระ
เจา้ตอ้งการใหพ้วกเขาเป็นบุคคลตามแบบอยา่งพระบุตรของพระองค ์ แต่เขากลบักลายเป็นมนุษยท่ี์เลว
ทรามต ่าชา้ เราจะปฏิเสธอาหารแก่คนหิวหรือ? ถา้เรารู้วา่ชีวติในพระคริสตเ์ป็นชีวติท่ีบริบูรณ์ เราไม่มี
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ความเวทนาท่ีอยากจะใหม้นุษยทุ์กคนไดมี้ชีวติเช่นนั้นบา้งหรือ? เขาอาจมีส่ิงอ่ืน ๆ อยา่งมากมาย แต่ถา้
เขาไม่สัมพนัธ์กบัพระคริสต ์เขาก็ขาดส่ิงส าคญัยิง่ไปเสีย 

3. ขา้พเจา้มีความคิดอยา่งไรเก่ียวกบัตวัเอง? 
ชีวตินิรันดร์มิใช่ส่ิงท่ีจะไดรั้บเม่ือตายไปแลว้ ถา้พระคมัภีร์ใหม่เป็นความจริง และถา้เราอยูใ่น

พระคริสตเ์ราก็มีชีวตินิรันดร์แลว้ “ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีชีวติ” (1 
ยอห์น 5:12) แต่เราจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่หมด แต่ไม่ใช่เปล่ียนอยา่งกระทนัหนั ตวัตนของขา้พเจา้
ยงัคงเป็นตวัเองอยู ่ จะตอ้งด าเนินชีวติกบัตวัเองอยูสื่บไป เป็นส่ิงท่ีดีถา้พระคุณของพระเจา้ยงัโปรด
ประทาน และสามารถจะเปล่ียนนิสัยสันดานมนุษยไ์ด ้

ค าสอนเร่ืองชีวิตนิรันดร์ก็มีขอ้เตือนใจแก่เราอยา่งดีวา่ ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนอยา่งไร ใน
การประพฤติอนับริสุทธ์ิและในธรรม คอยท่าและกระหายท่ีจะใหว้นัของพระเจา้มาถึง” (2 เปโตร 3:11-
12) 

วนัท่ีกล่าวนั้นจะมาถึงและจะไม่รอชา้อยู ่ แต่เรายงัไม่ไปอยูใ่นแผน่ดินนั้นในขณะน้ี เราจะตอ้ง
หนักลบัจากศุภนิมิตอนัวิเศษ แห่งแผน่ดินของพระเจา้ไวช้ัว่คราวก่อนเพื่อกลบัมาดูแผน่ดินโลกของเรา
อนัเศร้าและมืดมวั เราจะตอ้งอ่านยอ้นหลงัจากบทท่ี 6 กลบัไปสู่บทท่ี 5 ของหนงัสือเล่มน้ี หมายถึงวา่
เป็นการท่ียากล าบาก เป็นงานท่ีไม่มีบ าเหน็จรางวลั บางทีก็เป็นความหมดหวงั และลม้เหลว แต่ถา้เรา
ท่านบทท่ี 6 น้ี ดว้ยความจริงใจแลว้ ความสวา่งของบทท่ี 6 น้ี จะส่องสวา่งยอ้นหลงัไปถึงบทท่ี 5 ดว้ย 
และถอ้ยค าส่งทา้ยนั้น มาจากจดหมายของท่านเปาโล เก่ียวกบัเร่ืองส าคญัคือการคืนพระชนมอ์นัมีความ
วา่ “เหตุฉะนั้นพี่นอ้งทั้งหลายท่ีรักของขา้พเจา้ ท่านทั้งหลายจะตั้งมัน่คงอยู ่ อยา่สะเทือนสะทา้น จง
กระท าการขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหบ้ริบูรณ์ทุกเวลาดว้ยวา่ ท่านทั้งหลายรู้วา่ โดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ภาระของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได”้ (1 โครินธ์ 15:58) 
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