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เปาหมายที่แทจริงของชีวิต 
เคยมีคนถามวา... มนุษยเรานั้น “อยูเพื่อกนิ” หรือ “กินเพื่ออยู” คําตอบของคําถามนี้คืออะไร?... 

ถามนุษยเราอยูเพื่อกนิ มนษุยเราจะแตกตางอะไรจากสัตวกันเลา! ถาเราลองสังเกตดูชีวิตของหมู เราก็จะ
เห็นวาเม่ือมันต่ืนมามันกก็ิน กินแลวก็นอน นอนแลวกต็ื่นข้ึนมากิน ชีวิตของมันกมี็อยูแคนี้เอง ดังนั้น
เราจึงสามารถชี้ชัดไดวา มนุษยเรานั้นไมใชอยูเพื่อกิน แตกินเพื่ออยู และท่ีสําคัญก็คือตองอยูอยางมี
เปาหมาย เม่ือพูดถึงเปาหมายเราก็อาจคิดถึงวา ใช! ฉันมีเปาหมายในชีวิตหลายอยางและฉันก็อยากให
บรรลุเปาหมายน้ัน คือฉันอยากเรียนสูง ๆ ฉันอยากไดทํางานดี ๆ ฯลฯ แตเปาหมายตาง ๆ เหลานี้เปน
เปาหมายท่ีแทจริงของชีวิตมนุษยเราหรือ? แทจริงแลวมนษุยทุกยุคทุกสมัยตางก็อยากทราบถึง
ความหมายหรือเปาหมายของการมีชีวิตอยูในโลกน้ี ซ่ึงก็มีคําตอบมากมายหลายอยาง แตจนแลวจนเลา
ทุกวันนี้มนษุยเราก็ยังคงแสวงหาคําตอบอยู นั่นแสดงใหเห็นวาทามกลางประวัติศาสตรท่ียาวนานนั้น 
มนุษยเรายังไมพบกับคําตอบท่ีชัดเจนหรือคําตอบท่ีถูกตองแนนอนเลย... ถาเชนนัน้อะไรคือเปาหมายที่
แทจริงของการมีชีวิตอยูของมนุษยเลา?... 

ถาเราลองสังเกตดูสังคมของมนุษยในยุคนี้ เรากจ็ะพบวามีแนวความคิดหนึ่งท่ีเกี่ยวกับเร่ือง
ความหมายของการมีชีวิตอยู ซ่ึงแนวความคิดนี้ก็คือมนุษยเราเปนเพยีงกอนเนื้อหรือเซลลกอนหนึ่งท่ี
เกิดมาในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เทานั้น ซ่ึงถาเซลลตายเม่ือไหร ชีวติก็จบส้ินเม่ือนั้น ดังนั้นถาเราจะถามถึง
เปาหมายของการมีชีวิตอยูจากคนท่ีมีแนวความคิดเชนนีว้า “มนุษยอยูในโลกนี้เพื่ออะไร?”... คําตอบ
ของพวกเขากคื็อ “มนุษยเปนเพียงกอนเนือ้ช้ินหนึ่งท่ีเกดิมาในโลก ไมนานก็ตองจากโลกน้ีไป ซ่ึงตาย
แลวจะไปไหน หรือจะไปเกิดใหม หรือตายแลวตายเลยก็ไมตองไปสนใจอะไรมากนัก ดังนัน้ใหเรา
พยายามแสวงหาความสนุกสนานความสําราญใหกับชีวติใหมากท่ีสุดท้ังทางดานรางกาย และจิตใจ 
กอนท่ีจะจากโลกน้ีไป” ซ่ึงเวลานี้แนวความคิดนี้ก็กําลังขยายออกไปเรื่อย ๆ และมีอิทธิพลตอทุกสังคม
ในโลก อยางท่ีเราเรียกกนัวาโลกแหงการบริโภค หรือวัตถุนิยม ซ่ึงเราจะเห็นวาคนท่ีดําเนนิชีวติตาม
แนวความคิดนี้ เขาคิดวาเม่ือเกิดมาในโลกก็ตองดิ้นรน ตื่นมาก็ตองทํางานตองทํามาหากิน... แลวก็
แตงงาน...มีลูก...เล้ียงลูก...มีหลาน...เล้ียงหลาน สุดทายกจ็ากโลกนี้ไป บางคนก็พยายามดิ้นรนหาเงินให
ไดมาก ๆ เพือ่จะนํามาแลกกับส่ิงท่ีเขาตองการหรือเพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึงความสนุกสนานในชีวิต พวกเขามี
ความคิดแคเพยีงวา ฉันไมทําใหใครเดอืดรอน หรือฉันไมไดทําผิดขอกฎหหมายสังคมอยางรุนแรง
จนถึงข้ันเกดิเปนคดีก็ถือวาใชไดแลว เชนโกหกนิดหนอยในการทําการคาหรือเลนการพนนั, ลวง
ประเวณีอยางถูกกฎหมายกไ็มเปนไรเพราะใคร ๆ เขาก็ทํากัน... นอกจากนั้นบางคนก็ไมเพียงแตจะหา
เงินเพื่อมาตอบสนองตอความตองการทางรางกายเทานัน้ พวกเขายังตองการการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ 
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อีกดวย ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามทําตัวใหเปนท่ียอมรับของคนอ่ืนบางคนก็พยายามทําตัวใหมีฐานะ บาง
ก็พยายามแสวงหาอํานาจหรือตําแหนงสูง ๆ เพื่อใหคนอ่ืนยกยอง ซ่ึงบางคนก็พยายามทุกวิถีทางท่ีจะได
ส่ิงเหลานี้ โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง... 

มีประวัติศาสตรท่ีมาของตัวอักษรจีนที่ประชดประชันเกีย่วกับแนวความคิดขางตนนี้ เพราะเหตุ
ท่ีนักปรัชญาจีนสังเกตเหน็วา คนจีนรวมท้ังผูคนสวนใหญท่ัวโลกตางมีความเหมือนกันในเร่ืองการ
อยากมีตําแหนงสูง ๆ อยากมีอํานาจมียศฐาบรรดาศักดิ์ และชอบความรํ่ารวยและอยากรวยเพ่ิมมากขึ้น
เร่ือย ๆ ดังนัน้คนจีนในสมัยกอนมักจะอวยพรกันวา (เซิง กวน ฟา ฉาย) ซ่ึงคําวา เซิง แปลวา ข้ึน คําวา 
กวน แปลวา ตําแหนง รวมกันแปลวา “ขอใหตําแหนงสูงข้ึน” สวนคําวา ฟา แปลวา ขยาย คําวา ฉาย 
แปลวา ทรัพยสมบัติ รวมกันแปลวา “ขอใหรํ่ารวยข้ึน” ดังนั้นนักปรัชญาจีนเห็นวาคนเราน้ันชอบทั้ง
กวน ท้ังฉาย เขาจึงไดเอาเสียงและตัวอักษรจีนของท้ังสองคํานี้มาประดิษฐเปนตัวอักษรอีกคําหนึง่ก็คือ
คําวา กวน ฉาย ท่ีแปลวา “โลงศพ” ซ่ึงทําใหเราไดขอคิดอยางหน่ึงวาส่ิงท่ีมนุษยเราแสวงหามาท้ังชีวิต
นั้น สุดทายก็จบลงท่ี “ความตาย” นั่นเอง 

แตเราจะเหน็วาบางคนก็มีแนวความคิดในมุมมองท่ีแตกตางออกไป คนเหลานี้จะใชชีวิตอีก
แบบหนึ่งโดยไมคอยไดสนใจในวัตถุ หรืออยูแบบไมตองการอะไรมากมายแตจะแสวงหาความสงบสุข
ทางจิตใจเพียงอยางเดยีว เพือ่หลีกหนจีากความทุกข...หรือมีบางคนก็อาจจะอยูแบบไมตองคิดอะไรมาก 
พวกเขาคิดวาเม่ือเกิดมากใ็ชชีวิตอยูไปเร่ือย ๆ หากินไปวัน ๆ มีก็ได ไมมีก็ได ใชชีวิตใหมีความสุขแต
ละวันก็พอแลว... 

ผูอานที่รัก...ไมวาทานจะดําเนินชีวิตแบบใด หรือมีแนวความคิดแบบไหน แตทานเคยคิดไหม
วา มนษุยเราอยูในโลกนี้มีความหมายอะไร?... เร่ิมต้ังแตลืมตาออกมาดูโลก แลวใชชีวิตในโลกไมกี่สิบ
ป ในท่ีสุดก็ตองอําลาจากโลกน้ีไป ชีวิตของมนุษยเรามีเพียงแคนี้หรือ?... และชีวิตส้ินสุดลงแคความตาย
จริงหรือ? แลวมนุษยเราอยูในโลกนี้เพื่ออะไรกัน? ดงันั้นถาเราอยากจะคนหาคําตอบท่ีวา อะไรคือ
เปาหมายท่ีแทจริงของการมีชีวิตอยูในโลกเราก็ตองกลับไปดูจุดเร่ิมตนหรือท่ีมาของสรรพส่ิงใน
จักรวาลนี้รวมท้ังมนุษยเรานัน้ไมไดเกิดข้ึนเอง แตมีพระเจาเปนผูสรางซ่ึงพระองคไดทรงสรางทุกส่ิงท่ี
ข้ึนมาก็เพื่อมนุษย และเปาหมายของพระองคท่ีทรงสรางมนุษยข้ึนมาก็เพื่อใหมนษุยใชชีวติตาม
วัตถุประสงคของพระองค นั่นก็คือใหเขามีสัมพันธภาพกับพระองคเหมือนพอกบัลูก ซ่ึงพระองคได
ทรงรักมนุษยอยางมากมาย เห็นไดจากการท่ีพระองคทรงสรางโลกนี้อยางงดงามและมีส่ิงสารพัดอยาง
บริบูรณ และพระองคกป็รารถนาท่ีจะใหมนษุยเพลิดเพลินและมีความสุขกับการใชชีวิตอยูในโลกนี้
นอกจากนั้นพระองคยังทรงประสงคใหมนุษยเราทุกคนมีชีวิตที่ดีงามตามพระลักษณะตาง ๆ ของ
พระองค นั่นจงึเปนเหตุท่ีทําใหมนษุยทุกคนมีศีลธรรมท่ีดีงาม แตเพราะพระเจาทรงใหมนุษยมีจิตสํานึก
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ผิดชอบช่ัวดีท้ังยังใหมีอิสระในการตัดสินใจไดเอง ดังนั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจเองวาจะทําดหีรือ
ทําช่ัว แตพระองคก็ปรารถนาท่ีจะใหมนษุยเช่ือฟงพระองค ไมตัดสินใจทําส่ิงท่ีผิด ๆ... และในเม่ือ
พระองคทรงสรางมนุษยข้ึนมา มนุษยจึงตองใหพระองคเปนผูนําทางชีวิตของเขา เหมือนกับแกะท่ีตอง
มีผูเล้ียงคอยนําทางและดูอยูเสมอ ซ่ึงถาเปนเชนนีแ้ลว มนุษยเราก็จะอยูในโลกน้ีอยางมีความสุขนีเ่ปน
เปาหมายท่ีพระเจาอยากใหเราเปนเชนนัน้... แตแลวมนษุยเรากลับปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางเขาและไม
ยอมใหพระองคเปนผูนําทางชีวิต มนุษยตัดสินใจเลือกเดินทางของตัวเอง ดังนั้นเราจึงเปนเหมือนกับ
แกะท่ีหลงทางท่ีตางคนตางกไ็ปตามทางของตนเอง ซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึไววา... “มีทาง
หน่ึงซ่ึงคนเราคิดวาถูก แตมันส้ินสุดลงท่ีทางของความมรณา” (สุภาษติ 16:25) เพราะถาหากมนุษยเรา
ไมยอมใหพระเจาเปนผูนําทางแลว เขาก็จะไมสามารถเดินในทางท่ีถูกตองเลย และเม่ือมนษุยเลือกเดิน
ในทางท่ีผิด จึงไดใชสติปญญาของตนเองคิดเปาหมายของชีวิตข้ึนมา ซ่ึงเปาหมายเหลานัน้ไมใช
เปาหมายท่ีแทจริงเลย และไมเพียงแตมนุษยเลือกเดนิในทางท่ีผิดเทานัน้ แตมนุษยเรายังตัดสินใจทําใน
หลายส่ิงท่ีผิดบาปอีกดวย ซ่ึงความบาปน่ีแหละที่ทําใหมนษุยเราตองพบกับความทุกขและปญหา ท่ี
สําคัญก็คือความบาปมันทําใหมนุษยเราตองพบกับความตาย... หลายคนคิดวาเม่ือคนเราจากโลกน้ีไป
แลว ชีวิตของเขาก็จบลงแคนัน้ แตจริง ๆ แลวความตายไมใชจุดส้ินสุดของชีวิต เพราะวาหลังจากนัน้จิต
วิญญาณของเขายังจะตองไปอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจาเพือ่รับการพิพากษาโทษตามการ
กระทําของแตละคนอีกดวย บางคนอาจจะมีคําถามวา “พระเจามีสิทธ์ิอะไรมากพิพากษามนุษยดวยละ?” 
คําตอบก็คือเพราะพระองคทรงเปนผูสรางมนุษยข้ึนมา ดังนั้นพระองคจึงมีสิทธ์ิท่ีจะพิพากษามนุษย
อยางแนนอน แตแทจริงแลวพระองคไมอยากทําเชนนัน้เลย เพราะพระองคไมอยากใหมนุษยท่ีพระองค
ทรงรักนั้นตองรับการลงโทษในนรก เหมือนกับพอแมท่ีไมอยากใหลูกตองเจ็บปวด แตเพราะพระองค
ทรงกําหนดไววา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ดังนัน้พระองคจะทรงถือวาเปนความ
บาปท่ีมนุษยทํานั้นจะไมมีโทษก็ไมได และพระองคทรงทราบวา ถาหากพระองคไมทรงชวยมนษุยแลว 
มนุษยก็จะไมมีทางท่ีจะรอดพนจากการพพิากษาไดเลย ดังนั้นพระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปน
พระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลวพระเยซูคริสต
ทรงยอมถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับโทษบาปแทนมนษุย พระองคจึงทรงเปน
เหมือนแพะรับบาปของมวลมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดท่ีสํานึกวาตนเปนคนบาปและทูลขอการทรง
ชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคก็จะเปนผูรับโทษบาปแทนเขาทันทีและเม่ือวนัหนึ่งท่ีเขาตองจาก
โลกน้ีไป เขาก็จะไมตองพบกับการพิพากษาโทษจากพระเจาอีกตอไป แตจะไดอยูบนสวรรคกับพระ
ผูสรางของเขาเปนนิจนิรันดร... 
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นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีผูคนนับหลายพันลานคนท่ัวโลกตางก็ไดหันกลับมาหาพระเจา
โดยทางพระเยซูคริสต ซ่ึงถาหากเราจะถามหาพระเจาโดยทางพระเยซูคริสตวา “คุณอยูในโลกนี้เพื่อ
อะไร?” ก็จะไดรับคําตอบวา “ฉันอยูในโลกน้ีเพื่อรูจักและรับความรักของพระเจา และใชชีวิตตาม
วัตถุประสงคของพระองค ฉันรูวาพระองคทรงนําและคอยดูแลชีวิตของฉันตลอดเวลา และพระองคยัง
ไดทรงประทานชีวิตใหมใหแกฉัน เพื่อฉันจะมีกําลังตอสูกับความบาปในขณะท่ีฉันมีชีวิตอยู และวัน
หนึ่งเม่ือฉันตองจากโลกนี้ไป ฉันก็ม่ันใจวาฉันจะไดอยูบนสวรรคกับพระเจาอยางแนนอน ซ่ึงเปน
เปาหมายสูงสุดในชีวิตของฉัน” 

ผูอานที่รัก... ไมวาทานจะอยูในโลกนี้เพื่ออะไรก็ตามอยากใหทานไดทราบวา พระเจาทรงรัก
ทาน และพระองคไดทรงสรางทานข้ึนมาอยางมีเปาหมาย พระองคไมปรารถนาท่ีจะใหทานเพยีงแคเกิด
มาอยูในโลกนีเ้พียงช่ัวคราว แลวก็จากไป และในที่สุดกจ็ะตองทุกขทรมานในนรกเพราะความผิดบาป
ช่ัวนิจนิรันดร พระองคทรงทราบวาทานไมมีกําลังท่ีจะตอสูกับความผิดบาป จึงไดทรงใหพระเยซูคริสต
มาตายบนไมกางเขนเพ่ือรับโทษความผิดบาปแทนทานเพื่อทานจะรอดพนจากการลงโทษ แตจะไดอยู
ในสวรรคซ่ึงเปนท่ีอยูอันถาวรและดเีลิศ บัดนี้...ทานมีโอกาสท่ีจะรอดจากบาปแลว... กลับมาเถิดครับ... 
กลับมาหาพระเจา ผูทรงสรางทาน กอนท่ีจะสายเกินไป... ถาทานปรารถนาท่ีจะไดรับการชวยเหลือจาก
พระเยซูคริสต ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... “ขาแตพระเจา... ขาพระองคยอมรับวาขา
พระองคไดหลงไปจากทางของพระองค และไดทําความผิดบาปมากมาย ขอพระองคทรงโปรดเมตตา
ยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณท่ีพระเยซูคริสตทรงรับโทษบาปแทนขา
พระองคแลว ขาพระองคขอมอบชีวิตใหพระองคเปนผูนาํทางตลอดไปขออธิษฐานในพระนามของพระ
เยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษความบาปใหทานแลวและพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถท่ีจะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ 
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