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THE CONSCIENCE OF MAN 

จิตสํานึกผิดชอบของมนุษย 
ถาเราเปนนักสังเกตเราก็จะเห็นวา ทามกลางสรรพส่ิงในโลกนี้ มนุษยเรามีความมหัศจรรยของ

ชีวิตที่เหนือกวาส่ิงมีชีวิตท้ังปวง เพราะมนุษยเรานั้นมีสติปญญา มีศักยภาพในการเรียนรูในส่ิงตาง ๆ 
รวมท้ังยังสามารถท่ีจะใชคําพูดส่ือความรูสึกในใจของเราออกมาได และมนุษยมีอํานาจในการ
ครอบครองส่ิงตาง ๆ ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือมนุษยเรานั้นมีกฎศีลธรรมท่ีดีงามอยูในจิตใจ ซ่ึงเปนแนวทางใน
การดําเนนิชีวติของมนุษย... 

ออกัสติน นักปรัชญาทานหนึ่งของโลกกลาววา “ในเม่ือมนุษยมีกฏศีลธรรม นั่นแสดงวาตองมี
ผูออกกฎแตไมใชมนุษยเปนผูกําหนด” ซ่ึงถาเราพิจารณาดี ๆ เราจะเห็นวาคําพูดนีเ้ปนความจริง เพราะ
ถาหากมนุษยเปนผูกําหนดกฎศีลธรรมในใจแลว มนษุยเราก็สามารถเปล่ียนแปลงมันไดโดยไมรูสึก
ตะขิดตะขวงใจเลย แตความเปนจริงแลว มนุษยเราไมสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงกฎศีลธรรมท่ีอยูในใจ
ของเราไดเลย เชน กฎศีลธรรมในใจบอกเราวา การขโมยเปนส่ิงท่ีไมดี ซ่ึงถาหากเราพยายามท่ีจะลอง
เปล่ียนแปลงกฎศีลธรรมน้ันใหมโดยถือวาการขโมยเปนส่ิงท่ีดีงาม ก็จะเกิดการขัดแยงในใจของเรา
อยางรุนแรง และเปนท่ีนาสังเกตก็คือ ไมวาชาติไหน ๆ ก็มีกฎศีลธรรมท่ีเหมือน ๆ กัน นี่จึงเปน
เคร่ืองหมายท่ีช้ีใหเห็นวามนษุยไมไดเปนผูกําหนดกฎข้ึนมาเอง แตจะตองมีผูหนึ่งท่ียิ่งใหญกวามนุษย
เปนผูกําหนดกฎเกณฑเหลานี้ไวในจิตใจของมนุษยทุก ๆ คน ซ่ึงผูนั้นก็คือพระเจานั่นเอง พระคริสต
ธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา พระเจาทรงเปนผูท่ีสรางชีวิตของมนุษย และพระองคไดกําหนดศีลธรรมท่ีดี
งามใหแกมนษุยเรา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิชีวติ ซ่ึงมนุษยทุกคนตางก็รูวากฎศีลธรรมท่ีพระเจา
ทรงใหแกเรานั้นเปนส่ิงท่ีด ี แตเราก็มีอิสระในการตัดสินใจวาจะทําตามหรือไมทําตามกฎนั้น ซ่ึงมนุษย
เราจะตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง ถาหากวาเราฝาฝนกฎศีลธรรมในจิตใจแลวคิดวาคงจะ
ไมมีใครรู เราก็คงคิดผิดไปถนัด เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไววา เม่ือมนุษยฝาฝนกฎศีลธรรมท่ี
ดีงามน้ัน ไมมีทางท่ีจะไมมีใครรูเพราะพระเจาไดใสบางอยางไวในจติใจของมนุษยนั่นก็คือ “จิตสํานึก
ผิดชอบ” หรือ “มโนธรรมในจิตใจ” ซ่ึงตัวจิตสํานกึผิดชอบท่ีพระเจาทรงใสไวในมนุษยนี้ มันอยูในตัว
ของมนุษยเราก็จริง แตมันไมใชเปนพวกของเรา... ซ่ึงการท่ีพระเจาใสจิตสํานึกผิดชอบไวในตัวมนุษยก็
เพื่อใหมันทําหนาท่ี 7 อยางตอไปนี้... 
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1. สองสวาง 

ถาผมพาฝร่ังผิวขาวคนหน่ึงกับนิโกรคนหนึ่งมายืนอยูตอหนาคุณ แลวผมก็ถามวา “คุณวาใคร
ขาวกวากัน?” “ฝร่ัง” คุณตอบ “เพราะเหตุไรคุณจึงรูวาฝร่ังขาวกวา?” ผมถามตอ คุณจะตอบวาอยางไร? 
“ฉันเห็นหรือฉันแยกแยะได” ซ่ึงนั่นดูเหมือนวาเกือบถูก แตคําตอบนี้มันไมถูกครับ คําตอบท่ีถูกก็คือ 
“การท่ีคุณรูวาฝร่ังคนนี้ขาวกวานิโกรกเ็พราะมีความสวางแตถาคุณเอาคนฝรั่งกับคนนโิกรเขาไปในหอง
ท่ีมืดทึบแลว ฝร่ังก็จะกลายเปนนิโกร สวนนิโกรกย็ังเปนนิโกรเหมือนเดิม” จากตัวอยางนีเ้ราจะเห็นวา 
ความสวางจะทําใหเราเห็นส่ิงตาง ๆ ได... และน่ีก็คือหนาท่ีของจิตสํานึกผิดชอบประการแรก คือ มันจะ
ทําหนาท่ีสองสวางภายในจติใจของมนษุยเราใหเห็นถึงความดีและความช่ัว มันทําใหเราแยกแยะไดวา
ส่ิงนี้ควรทํา และส่ิงนั้นไมควรทํา... 

2. เตือน 

มนุษยเราเปนส่ิงมีชีวิตส่ิงเดยีวในโลกท่ีสามารถจะเลือกไดวาจะทําดีหรือทําช่ัวและถาคร้ังใดท่ี
เราอยูระหวางเหตุการณท่ีเราจะตองเลือกวาจะทําหรือไมทําส่ิงท่ีผิดนั้น จิตสํานึกผิดชอบท่ีพระเจาทรง
ใสไวภายในเราก็จะทําหนาท่ีประการท่ีสอง นั่นก็คือ “การเตือน” เวลานัน้หวัใจของเราจะเตนเร็ว
ผิดปกติ และจะมีเสียงอยูภายใตจิตสํานึกท่ีกําลังเตือนเราวา “อยาทําส่ิงนั้น! มันไมถูกตอง มันไมสมควร
ทํา” ซ่ึงเวลานั้นเราจะตองเลือกวาจะฟงหรือไมฟงมัน ถาเรายอมฟงมัน และไมทําในส่ิงท่ีไมสมควรทํา 
เราก็จะรูสึกภมิูใจที่ไมไดทําในส่ิงผิด แตนาเศราใจท่ีหลายคร้ังมนุษยมักไมยอมฟงมัน ดังนั้นเราจะเห็น
วามนุษยทุกคนตางก็ไดทําในส่ิงท่ีเรารูดีอยูแกใจวาไมสมควรทํากันท้ังส้ิน 

3. ดู 

ขณะท่ีมนษุยเรากําลังทําในส่ิงท่ีไมสมควรทําอยูนั้น จติสํานึกผิดชอบจะทําหน าท่ีของมันอยาง
ท่ีสามทันที นั่นก็คือ “มองดู”...นั่นจึงเปนเหตุท่ีทําใหมนุษยทุกคนไมสามารถท่ีจะพูดไดเลยวา “ฉันทํา
ความผิดบาปไมมีใครรู”...เพราะไมเพยีงแตตัวเราเองเทานัน้ท่ีรู จิตสํานึกผิดชอบท่ีพระเจาใสไวในตัว
เราก็รูเชนกนั 

4. ตําหนิ 

เม่ือมนุษยเราทําในส่ิงท่ีเขาทราบดีอยูแกใจวา “ไมสมควรทํา” แลว จิตสํานึกผิดชอบก็จะทํา
หนาท่ีของมันประการท่ีส่ีนัน่ก็คือ “ตําหน”ิ...เวลานั้นมนษุยเราจะรูสึกผิด หรือรูสึกขัดแยงในจิตใจทันที 
และเราก็พยายามท่ีจะเถียงหรือโตแยงกับมันวาเราไมผิด แตเราก็ไมสามารถที่จะโตแยงหรือเถียงกับมัน
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ไดเลย เพราะมันจะพูดตอจติสํานึกของเราวา “ถาเธอไมผิด ทําไมตองกลัว?... ทําไมตองซอน?... เธอผิด
แลว!”... 

5. เรียกรองใหกลับใจ 

เม่ือจิตสํานึกผิดชอบมันตําหนิการกระทําท่ีไมดีของเราแลว มันก็จะทําหนาท่ีตอไป คือ 
เรียกรองใหเรากลับใจ โดยใหเรารูสึกละอายตอบาป และมันอยากใหเรารูวาการท่ีเราทําความผิดนัน้ เรา
ไมเพียงแตทําผิดตอตนเองหรือตอผูอ่ืนเทานั้น แตยังเปนการทําผิดตอพระเจาผูสรางชีวิตของเราดวย 
ดังนั้นจติสํานกึผิดชอบมักจะเรียกรองใหมนุษยเราสํานกึผิดและหันกลับมาหาพระเจา เพื่อรับการอภัย
โทษจากพระองคซ่ึงพระองคก็ทรงพรอมท่ีจะอภยัโทษใหแกมนุษยเราเสมอ แตนาเศราใจท่ีมนุษยกลับ
ไมยอมฟงคําเรียกรองของมัน...ไมเพยีงเทานั้น มนษุยเรายังตะคอกและไลมัน ไมใหมันมายุงเกีย่วกับ
การดําเนนิชีวติของเราอีกตอไป... 

6. หลบั 

เม่ือมนุษยเราไมฟงคําเรียกรองของจิตสํานึกใหกลับใจแลวจิตสํานึกผิดชอบของเราก็จะ 
“หลับ”...และเม่ือมันหลับแลวถาเรายังขืนทําบาปอยางเดยีวกันเร่ือย ๆ ความรูสึกตอบาปชนิดนั้น ๆ ก็จะ
เบาบางลงจนมีความรูสึกชินและมีความสนุกกับมันน่ันจึงเปนเหตุท่ีทําใหมนษุยเราหลายคนเม่ือดื่ม
เหลาแกวแรกจะรูสึกผิด พอดื่มเร่ือย ๆ ก็จะชิน...บางคนเม่ือเลนหวย โกหก ฉอโกง หรือลวงประเวณี
ใหม ๆ จะรูสึกผิด แตเม่ือทําบอย ๆ ก็รูสึกชินและสนกุกับมัน...เวลานั้นเขาจะมีความคิดท่ีวา “ทําบาป
แลวไมเห็นมีอะไรเกดิข้ึนเลย”...นั่นแสดงวาจิตสํานึกผิดชอบของเขากําลังหลับ จึงไมรูสึกผิดอีกตอไป
แตเขาไมทราบเลยวา พระเจาผูทรงสรางเขาน้ันกําลังทอดพระเนตรดูเขาอยู พระองคทรงอดกล้ันพระทัย
และรอคอยเขาท่ีจะกลับใจ... 

7. ต่ืนขึ้นมาฟองในวันพิพากษา 

หลายคนมีความคิดท่ีวา หลังจากท่ีมนษุยเราจากโลกน้ีไปแลว ก็เปนการส้ินสุดของชีวิต แต
ความจริงแลวชีวิตของมนุษยไมไดจบลงแคนั้นเพราะวาเขายังตองอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระ
เจา ซ่ึงวันนั้นพระองคจะทรงพิพากษามนษุยตามการกระทําของแตละคนและไมมีมนุษยคนหนึ่งคนใด
จะปฏิเสธไดเลยวา เขาไมไดทําความผิดบาป เพราะในวันนั้นจิตสํานึกผิดชอบจะทําหนาท่ีประการ
สุดทายของมัน ซ่ึงก็คือ มันจะต่ืนข้ึนมาฟองและมันจะเปนพยานตอหนาพระพกัตรของพระเจาวาเขาได
ทําอะไรลงไปบาง ในท่ีสุดมนุษยจะตองรับโทษตามการกระทําของตนเอง...พระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกวา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ...ในเม่ือมนษุยทําบาป มนษุยจึงตองรับคาจาง
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ของบาปโดยการรับความทุกขทรมานในบึงไฟนรกช่ัวนจินิรันดร ซ่ึงนับวาเปนความตายคร้ังท่ีสอง 
(ววิรณ 20:13-14) 

ผูอานที่รัก...ถาเราสัตยซ่ือกับตัวของเรา และสํารวจดูจติใจของเราแลว เราก็ตองยอมรับวา เรา
ไดทําหลายส่ิงท่ีขัดกับมโนธรรมและกฎศีลธรรมท่ีดีงามในใจของเรา ดังนั้นเราจะตองรับผิดชอบตอ
การกระทําของเราเม่ือจากโลกน้ีไป...แตดวยความรักท่ีพระเจาทรงมีตอมนุษยท่ีพระองคทรงสราง 
พระองคไมปรารถนาใหมนษุยตองพนิาศในนรกเลย แตพระองคก็ทรงยุติธรรม พระองคจะทรงถือวา
ความบาปท่ีมนุษยทํานั้นไมมีโทษก็ไมได ดังนั้นพระองคจึงไดทรงจัดเตรียมทางรอดจากบาปใหแก
มนุษย โดยการใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามารับสภาพเปนมนษุยในโลก
เม่ือประมาณ 2000 ปท่ีแลว...พระเยซูคริสตไดทรงยอมส้ินพระชนมบนไมกางเขน ก็เพื่อท่ีจะใชรางกาย
ของพระองครับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ... 

ในเม่ือทานไดรูถึงการทํางานของจิตสํานกึผิดชอบท่ีอยูในตัวของทานแลว อยากใหทานทราบ
วา ตราบใดท่ีทานยังมีชีวิตอยู ทานก็มีโอกาสท่ีจะไดรับการอภัยโทษยบาปจากพระเจา เพียงแตทานยอม
สารภาพความผิดบาปตอพระองค และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสตพระองคก็จะทรงรับโทษ
ความผิดบาปแทนทานทันที ดังนั้นเม่ือทานจากโลกนีไ้ป ทานก็จะไมตองพบกับการพิพากษาจากพระ
เจาอีกตอไป เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนทานแลว และพระเจาทานจะใหทานไดอยูบน
สวรรคกับพระองคตลอดไป... 

ผูอานที่รัก...พระเจาทรงรักและหวงใยทาน พระองคทรงทราบถึงความผิดบาปท่ีอยูในชีวิตของ
ทานพระองคปรารถนาท่ีจะชวยทาน และอยากใหทานหันกลับมาหาพระองค แตพระองคไมทรงบังคับ
ทาน พระองคใหทานมีอิสระในการตัดสินใจ...ถาทานปรารถนาท่ีจะใหพระเยซูคริสตเปนผูชวยทานให
รอดจากบาปแลว ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา...ขาพระองคขอยอมรับวาในชีวิตของขาพระองคมีความบาปหลายอยางท่ีซอน
อยูขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณพระองคท่ีทรง
ใหพระเยซูคริสตเปนผูรับโทษความผิดบาปแทนขาพระองค และขอทรงโปรดชวยขาพระองคท่ีจะ
ดําเนินชีวิตใหเปนท่ีพอพระทัยของพระองคเถิด อาเมน”... 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวาพระเจาไดทรงอภัยโทษ
ความผิดบาปใหแกทานแลว และพระองคจะเปนผูนําทางชีวิตของทานตลอดไปทานสามารถท่ีจะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานลาง 
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