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4 ตัวอักษรจีนที่สําคัญตอชีวิตของมนุษย 
ในโลกของเรานี้มีมากมายหลายภาษา แตภาษาท่ีถูกนับวามีอายยุาวนาน และมีความลึกซ้ึงใน

ความหมายของตัวอักษรมากที่สุดก็คือ ภาษาจีน... เพราะมีอายุมากกวา 5,000 ป... ซ่ึงไมวาใครก็ตาม 
เม่ือทําการศึกษาอักษรจนีกจ็ะตองท่ึงในท่ีมาของตัวอักษรเหลานี้ เพราะตัวอักษรจนีนั้นจะเปนภาพวาด 
บวกกับความหมายท่ีลึกซ้ึงของการใชลายเสน เชนคําวา (ตาว) หมายถึง “มีด” และคําวา (ซิน) แปลวา 
“หัวใจ” แตเม่ือนํามารวมกนัและเพ่ิมขีดลงไปขีดหนึ่งท่ีคําวามีด ก็จะอานวา (เหยิ่น) แปลวา “อดทน” 
ซ่ึงคนจีนใหความหมายวา การอดทนน้ันเปนเหมือนมีดท่ีปกลงในใจ... 

ตัวอักษรของภาษาจนีนั้นมีมากมายหลายพันตัว ซ่ึงแตละตัวก็ลวนมีความหมายท่ีลึกซ้ึง และยัง
บอกเร่ืองราวทางประวัติศาสตรหรือแนวความคิดของคนจีนใหกับคนรุนหลังแตในท่ีนี้จะพูดถึงอักษร
จีน 4 ตัว ท่ีมีความหมาย ใหความรู ใหขอคิด และเกี่ยวของกับชีวิตของมนุษยเราทุกคน ก็คือ... 

1. (เทียน) ซ่ึงหมายความวา “ทองฟา” หรือ “สวรรค” เราคงเคยไดยนิคําวา “สวรรคมีตา ฟา
กําหนด” กันบอย ๆ ในภาพยนตจนี... ซ่ึงคําวา (เทียน) ในความคิดของคนจีนนัน้ไมใชเปนวัตถุ แตเปน
สภาพบุคคลหน่ึงท่ีมีฤทธ์ิอํานาจและคอยสอดสองดูความเปนไปของมนุษยเราทุกคน ซ่ึงพวกเขาเรียกวา 
(เสิน) ซ่ึงแปลวา “พระเจา” ถาเราดูคําวา (เทียน) เราจะเห็นวามีสองคํามาผสมกันคือคําวา (อี) หมายถึง 
“เลข 1” และอีกคําก็คือคําวา (ตา) ซ่ึงหมายถึง “ใหญ” เม่ือนํามารวมกนัจึงอานวา เทียน หมายถึง “มีหนึ่ง
เดียวท่ียิ่งใหญบนสวรรค” เม่ือเปนดังนี้ ทําใหเราทราบวา คนจีนในอดีตท่ีประดิษฐอักษรนี้เชื่อวา พระ
เจามีองคเดยีวเทานั้น และเปนพระเจาท่ียิง่ใหญท่ีสุด ดงันั้นคําวา “เทียน” ของเขาน้ันจึงมีสองคํานี้มา
ผสมกัน 

จากขางตนทําใหเราเห็นวา คนจีนนัน้เช่ือวาสรรพส่ิงไมไดเกดิข้ึนเอง แตมีพระเจาเปนผูสราง
ข้ึน ซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึเร่ืองนี้ไวกอนแลว และส่ิงท่ีถือวาเปนผลงานช้ินเอกในการทรง
สรางของพระเจาก็คือมนุษยเรา... เพราะพระองคทรงสรางเราใหเหมือนกับพระองค และใหปกครอง
โลกน้ี ซ่ึงส่ิงท่ีพิเศษท่ีพระเจาใหแกมนษุยก็คือ ใหมนษุยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจ ดังนัน้มนุษย
จึงมีอิสระในการท่ีจะเช่ือฟงหรือไมเช่ือฟงพระองคก็ได แตพระองคกท็รงบอกอยางชัดเจนวา ถามนุษย
คนใดใชอิสระที่พระองคใหไวอยางถูกตองคือเช่ือฟงพระองค มนุษยก็จะมีแตความสุข... แตถามนษุยใช
อิสระในการเลือกผิด คือไมเช่ือฟงพระองค ก็จะมีบางส่ิงบางอยางท่ีเลวรายเกดิข้ึนกับมนุษย และจะนํา
มนุษยเราไปสูความตาย... และเร่ืองนาเศราก็เกิดข้ึนในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ก็คือมนุษยเราไดใช
อิสระในการเลือกท่ีพระเจาทรงประทานใหในทางท่ีผิด ส่ิงเลวรายจึงไดเกิดข้ึน ส่ิงเลวรายนี้คืออะไร?...
ใหเราดูอักษรจีนตัวท่ีสองกนั...  
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2. (จุย) แปลวา “ความบาป” นี่เปนส่ิงท่ีเลวรายท่ีเกิดข้ึนหลังจากมนษุยเราทุกคนไดใชอิสระใน
การเลือกในทางท่ีผิด คําวา “ความบาป” ในอักษรจนีนั้น มีสองคําผสมกันคือคําวา (ซ่ือ) แปลวา “เลข 4”  
และคําวา (เฟย) แปลวา “ไมถูกตอง” เม่ือนํามารวมกนัอานวา (จุย) ท่ีหมายถึงบาป 4 ทางท่ีมนุษยเราได
กระทํา ซ่ึงก็คือทางตา ปาก มือ ใจ... ถาเราทุกคนพิจารณาอยางสัตยซ่ือกับตัวเองแลว เราก็จะเหน็วา เรา
ทุกคนลวนทําบาปท้ัง 4 ดานท้ังส้ิน... ดูท่ีตาของเรา เราก็ปฏิเสธไมไดเลยวา เราไดใชตาของเราในทางท่ี
ผิด มองในส่ิงท่ีไมสมควรมอง เราใชสายตาเหยียดหยามดูถูก ฯลฯ ถาตาเราเหมือนกับเคร่ืองบันทึก
วีดีโอท่ีเก็บภาพทุกอยางท่ีเรามอง จะมีใครไหมท่ีกลาเอามาฉายใหคนอ่ืนดวูาเขามองอะไรมาบาง?... 
และเม่ือเราฟงคําพูดท่ีออกมาจากปากของเรา เราก็พบวามีคําพูดหลายคําท่ีเราพูดไมดีใชคําพูดทํารายคน
อ่ืน นินทา ดาวา พูดคําหยาบ โกหก พูดเสียดสี พูดประชดประชัน ฯลฯ ซ่ึงถาคําพูดท่ีออกมาจากปาก
ของเราทุกคําไดทําการบันทึกเสียงไว มีใครไหมท่ีกลาเอามาเปดใหคนอ่ืนฟงวาเขาพูดอะไรบาง?... ดูมือ
คูนี้ของเราซิ!... ลองถามตัวเองดูสิวามือคูนี้ของเราไมเคยขโมยหรือ? เราไมเคยหยิบฉวยของของคนอ่ืน
มาเปนของของตนเองเลยหรือ?... ดูใจเราซิครับ!...เรามีความคิดท่ีสกปรก คิดไมดี แชงสาป อิจฉาริษยา
ตอคนอ่ืน... ซ่ึงปรากฏท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเราทุกคนเหลานี้ ทําใหไมมีใครสักคนท่ีกลาปฏิเสธวาเขา
ไมใชคนบาป 

เม่ือมนุษยเราทําบาป พระเจาไมไดทรงอยูเฉย ๆ... แตพระองคทรงทําอยางไรกับมนุษย?... ให
เรามาดูคําตอบจากอักษรจีนตัวท่ีสามกัน... 

3. (ฉวน) แปลวา “เรือใหญ” คําวาเรือใหญในภาษาจนีนั้นมีอักษร 3 คํามาผสมกันคือคําวา 
(โจว) แปลวา “เรือเล็ก” คําวา (ปา) แปลวา “เลข 8” และคําวา (โขว) แปลวา “ปาก” เพราะเหตุไรจงึมีคํา
เหลานี้มาผสม นั่นก็เพราะวาประวัติศาสตรของคนจีนนัน้ยาวนานพอ ๆ กับประวตัิศาสตรท่ีบันทึกอยู
ในพระคริสตธรรมคัมภีร ซ่ึงพระคัมภีรไดบันทึกไววา ในอดีตมีคร้ังหนึ่งท่ีมนุษยเราไดทําบาปอยาง
มหันต พระเจาจึงทรงพิพากษาลงโทษเขาโดยการใหน้าํทวมโลก... แตพระเจาก็ทรงใหโอกาสมนุษย
รอด คือทรงใชชายคนหนึง่ช่ือโนอาหใหเขาตอเรือใหญ และใหประกาศกับคนในเวลาน้ัน ใหหัน
กลับมาหาพระเจาเพื่อขออภยัโทษจากพระองค และใหข้ึนเรือใหญท่ีโนอาหไดสรางข้ึน แตก็ไมมีมนุษย
คนใดเช่ือฟง นอกจากครอบครัวของโนอาหซ่ึงมีอยูดวยกัน 8 คนเทานั้น เม่ือฟงแลว...บางทีเราอาจจะ
นึกวาเปนนิทานกอนนอนของเด็ก ๆ แตนี่เปนเร่ืองจริงซ่ึงเร่ืองเรือโนอาหนีไ้มเพียงแตบันทึกใน
ประวัติศาสตรจีนเทานัน้ แตยังมีการบันทึกอยูใน 272 อารยธรรมท่ัวโลกอีกดวยปจจุบันนี้มีการคนพบ
ซากของเรือลํานี้ ท่ีระดับสูงกวาน้ําทะเล 14,000 ฟุต ท่ีชองแคบอะฮอลาห ภูเขาอารารัตประเทศตุรก ี(ดัง
ในภาพขางลาง) และในตัวอักษรจีนก็มีเร่ืองราวนี้อยูในตวัอักษรเชนกัน... คนจีนแตกอนเขาไมเรียกวา 8 
คน แตเขาเรียกวา 8 ปาก นัน่ก็คือ 8 คนนั่นเอง... เม่ือ 8 คนนั่งเรือเล็ก มันจึงกลายเปนเรือใหญ ทําไมตอง
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มี 8 คนเกี่ยวกบัเรือดวย นัน่เพราะเร่ืองนี้เปนเร่ืองจริง… ซ่ึงเร่ืองของเรือโนอาหนี้กําลังบอกมนุษยเราทุก
คนวา เม่ือมนษุยเราไดทําบาป พระเจาไมไดทรงอยูเฉย ๆ... เพราะหลังจากท่ีมนษุยเราไดตายจากโลกน้ี
ไป วิญญาณของเราจะออกจากราง และตองมุงตรงไปรับการพิพากษาลงโทษอยางยตุิธรรมจากพระเจา
ผูทรงสรางมนุษยตามการกระทําของแตละคน... เม่ือเปนเชนนี้มนุษยเราจะทําอยางไรดี? แตอยาเพิ่ง
ตกใจกลัว!... เพราะตัวอักษรจีนตัวท่ี 4 ไดใหความหวังแกพวกเรา.... 

4. (อี้) แปลวา “ความชอบธรรม” ซ่ึงมาจากสองคําผสมกันคือวา (หยาง) แปลวา “แกะหรือ
แพะ” สวนอีกคําวา (หวอ) แปลวา “ฉัน” แลวแกะหรือแพะมันมาเกี่ยวอะไรกับตัวฉันดวยเลา?... เราทุก
คนคงเคยไดยนิคําวา “แพะรับบาป” ซ่ึงถาเราศึกษาอยางจริงจังกจ็ะเห็นวาความคิดนี้อยูในอารยธรรม
ของหลายชนชาติ เชน ฝร่ังก็มีคําวา scapegoat คนจีนกมี็ “ตายจุยกาวหยาง” ซ่ึงแปลวา “แพะรับบาป” 
เหมือนคนไทยเรา...แพะรับบาปหมายถึงอะไร?...ความหมายงาย ๆ ก็คือ “เราสมควรโดนลงโทษแตอีก
คนหน่ึงมารับแทนเรา” ดังนั้นภาษาจีนคําวา (อ้ี) ซ่ึงแปลวา ความชอบธรรมนั้น ทําใหเราเหน็วาคนจีนมี
ความคิดท่ีวา “ถาฉันอยากเปนคนชอบธรรม จะตองมีแพะอยูบนตัวฉันเทานั้น” ซ่ึงหมายถึงวา เม่ือ
มนุษย ทําบาปจะตองมีบางส่ิงมารับโทษแทนเรา เราจึงจะพนผิดหรือพนจากหายนะไดถาเชนนั้นใครจะ
เปนแพะรับบาปใหกับมนุษยเราละ? 

พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกวาพระเจานัน้ยุติธรรมนั่นก็คือ เม่ือมนุษยทําบาปกต็องรับการ
ลงโทษ แตพระเจาก็ทรงเปนความรัก ดังนั้นพระองคไมอยากใหมนุษยท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมานั้น
ตองพินาศเลย... เพราะเหตุความรักพระองคไมอยากลงโทษ แตเพราะเหตุความยตุธิรรม พระองคจึง
ตองลงโทษมนุษย... ยกตัวอยางเชนถามีผูพิพากษาที่มีความยุติธรรมมากคนหน่ึง วันหนึ่งลูกของเขาไป
ทําผิดกฎหมายคือฆาคนตาย ในใจของเขาไมอยากลงโทษลูกชายแน แตเพราะความยุติธรรมท่ีเขามีอยู 
ทําใหถึงแมเขาไมอยากลงโทษลูกของเขา แตเขาก็ตองลงโทษ...พระเจาก็เชนเดียวกนั... เม่ือเปนเชนนี้
พระองคจะทําอยางไรดี?.. 

พระคัมภีรกไ็ดบอกอยางชัดเจนวา พระเจาทรงมีสิทธิอํานาจสูงสุด พระองคจึงทรงกําหนดวา 
ถาหากมนุษยจะพนจากบาปไดก็มีทางเดยีวคือ จะตองมีผูมาตายเพื่อรับโทษแทนเขา และผูท่ีจะมาตาย
แทนไดนั้นจะตองไมมีบาปเลย เม่ือเรารูเชนนี้เราอาจจะรีบหาคนท่ีมาตายแทนเราก็ได แตหาไปหามาก็
ไมมีทางหาพบไดเลย นั่นก็เพราะวามนษุยเราทุกคนลวนทําบาปท้ังส้ิน ผมอยากตายแทนคุณก็ไมได 
หรือคุณอยากตายแทนผมก็ไมได เพราะเราท้ังสองตางก็มีบาปและตองรับโทษบาป เม่ือเปนเชนนี้มนุษย
เราจะรอดจากบาปไดอยางไรกัน?... ซ่ึงการพิพากษาของพระเจานั้นยตุิธรรมมาก คือติดเงินใชเงิน ติด
ทองใชทอง ในเม่ือมนุษยทําบาปดวยรางกายก็ตองใชรางกายไถโทษบาป 
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พระเจาทรงทราบดีวา ไมมีมนุษยคนใดในโลกน้ีท่ีจะสามารถตายเพ่ือรับบาปแทนกันไดเลย... 
ดังนั้นดวยความรักท่ีมีตอมนษุย พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาใน
โลกมารับสภาพเปนเนื้อหนัง มีรางกายแบบเดียวกับมนุษย เพื่อท่ีจะใชรางกายนั้นรับโทษบาปแทน
มนุษย ซ่ึงพระบุตรองคเดยีวของพระเจาก็คือ พระเยซูคริสต พระองคทรงเปนแพะรับบาปของมวล
มนุษยชาติ (ยอหน 1:29) พระองคไดเขามาในโลกเพือ่จะแบกบาปหรือรับการลงโทษบาปแทนมนุษย 
ผมจะยกตัวอยางเพื่อชวยใหเราเขาใจในการรับแบกบาปแทนของพระเยซูคริสต... สมมุติวาคุณติดเงิน
ผม 50 ลานบาท เม่ือใกลถึงเวลาครบกําหนดที่คุณจะตองจายหนี้ ถาหากคุณหาเงินไมได คุณก็จะรูสึก
กลัวและไมรูวาจะทําอยางไรดีแตพอดมีีเศษรฐีใจดีคนหนึ่งมาเสนอตัววา เขาอยากจะใชหนี้แทนคุณฟรี 
ๆ... เวลานั้นคุณตองตัดสินใจเลือกละวาจะยอมหรือไมยอมใหเขาใชหนี้แทน... ถาคุณไมยอม คุณก็ตอง
รับผิดชอบเอง แตถาคุณยอมใหเศษรฐีคนนั้นใชหนี้แทนคุณ คุณก็ไมจําเปนตองใชเงินผมอีกตอไป คุณ
จึงหลุดหนี้ทันที... เชนเดยีวกัน... วันนีเ้ราทุกคนตางก็ตดิหนี้บาป และกําลังมุงตรงไปยังวนัพิพากษาเพ่ือ
รับโทษ...แตกอนวันนั้นจะมาถึง พระเยซูคริสตไดเขามาในโลกและบอกพวกเราวา “เราสามารถใชหนี้
บาปแทนทานได ทานตองการไหม?”การตัดสินใจเปนของเรา!... ถาเราไมตองการ เราก็ตองรับโทษตาม
การกระทําของเราเอง... แตถาเราตองการ พระเยซูคริสตก็จะเอาความผิดบาปของเรามาวางไวบนพระ
กายของพระองค และท่ีไมกางเขนนัน่เอง เปนท่ีท่ีพระองคไดทรงไถโทษบาปแทนเรา ดังนั้นเราจึงไม
ตองรับการพิพากษาจากพระเจาอีกตอไป.... 

ผูอานที่รัก... ทานไดเห็นแลววาตัวอักษรจนีท้ัง 4 ตัว ขางตนไดใหความหมายท่ีสําคัญตอชีวิต
มนุษยเราจริง ๆ... เวลานี้พระเจาพรอมแลวท่ีจะทรงอภัยโทษความบาปใหแกทาน ถาทานปรารถนาท่ีจะ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหพระองคเปนผูชวยทานใหรอดจากบาปแลว ทานสามารถอธิษฐานตอพระองค
ดังนี้... “ขาแตพระเจา... ขาพระองคทราบวาขาพระองคเปนคนบาปและสมควรแกการลงโทษ แตขอ
พระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปท่ีขาพระองคไดทํามาดวยเถิด... และขอทรงเปล่ียนแปลงชีวิต
ของขาพระองคใหดีงามและเปนท่ีพอพระทัยของพระองคดวย ขอขอบคุณท่ีพระเยซูคริสตทรงรับโทษ
แทนขาพระองคแลว ขาพระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต อาเมน”... 

ถาทานทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา บาปของทานไดรับการยกโทษ
แลวอยางแนนอนและพระเจาจะทรงดแูลชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจน แลวสงไปตามท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ... 
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