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ความบาปที่นําไปสูความมรณา: 1) ความเกียจคราน เฉื่อยชา (SLOTH) 
                         เมื่อการยักไหลไมแครคือขอคิดสุดทายที่เปนการตัดสินใจที่ชี้ขาด 
                                (WHEN THE SHRUG IS THE FINAL COMMENT) 
 ผมหวังวาพี่นองทุกทานคงจะยังจําไดนะครับวา ความบาปในความหมายแบบคริสตนั้นคืออะไร จากการเทศนาในคราว
ที่แลวเรื่อง “กายวิภาควิทยาของบาป” ผมจะเทศนาตอเนื่องเปน SERIES  เกี่ยวกับ 7 ลักษณะบาปที่นําไปสูความมรณา ในวันนี้
เราจะมาดูลักษณะบาปอยางแรกที่มนุษยเราตองเผชิญคือ ความบาปที่สําแดงออกมาเปนความเกียจครานเฉื่อยชา 

เรามักจะใชคําวา SLOTH อธิบายถึงลักษณะ “เกียจครานเฉื่อยชา” ถาเราวาบุคคลคนนี้ “เกียจครานเฉื่อยชา” 
(SLOTHFUL)  เรียกภาษาชาวบานวา “คนนี้ข้ีเกียจ” เรากําลังหมายถึงคนนี้มีบุคลิกลักษณะเกียจครานเปนธรรมชาติ ถาเราจะ
ใหคนประเภทนี้ทําบางสิ่งบางอยาง เราจําตองใชพลังมหาศาลที่จะกระตุนใหเขาทํางาน แมวาเขาทํางานก็จะทําดวย “ความ
เชื่องชา” เพื่อชวยใหเห็นภาพชัดขึ้น ลองจินตนาการถึงตัวขี้เกียจ ที่คอยๆเอื้อมมือเหนี่ยวกิ่งไม เด็ดใบเอามากินอยางเชื่องชา   
 คงจะไมเหมาะสมแน ที่ผมจะสอนเรื่อง ความเกียจคราน ไมวาจะเปน ความเกียจครานที่เกี่ยวของกับดานรางกาย หรือ
ดานความคิด ผมทราบดีวาพี่นองที่เขามานั่งนมัสการในคริสตจักรสืบสัมพันธวงศทุกทานทํางานหนักขยันขันแข็งมีหนาที่
รับผิดชอบดานตางๆมากมาย เด็กนักเรียนนักศึกษาก็เรียนกันอยางเต็มที่เต็มความสามารถ 
 แตวามีลักษณะของความเกียจคราน อีกลักษณะหนึ่งที่มีผลกระทบตอผูคนมากมายในสังคมของเราเวลานี้ นั่นคือ 
ความเกียจครานเฉื่อยชาฝายจิตวิญญาณ (SPIRITUAL SLOTH) ซึ่งไมสนใจ หรือ ไมไดใหความสําคัญเอาจริงเอาจังกับ
คําถามบางคําถามที่มีความสําคัญตอ ชีวิตมนุษย คําถามซึ่งทาทายและเกี่ยวของกับเร่ืองของ จริยธรรม และเรื่องฝายจิต
วิญญาณ ดวยความเกียจครานเฉื่อยชาที่จะเผชิญหนากับคําถามหรือแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษยก็จะพอใจกับความ
จริงที่ไมคอยมีหลักแนนอน คลุมเครือ ความจริงที่ผสมนั่นนิดนี่หนอย ไมใสใจแมวาจะมีความขัดแยงกันในขอมูล หลอกตัวเองวา
ตนเปนคนใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นหรือความแตกตางทางความคิดเกี่ยวกับความจริงของชีวิตโดยไมสนใจที่จะแสวงหาวา
ความจริงที่เที่ยงแทนั้นคืออะไร หากมีความใสใจอยูบางก็ไมมีความมุมานะที่จะคนจนถึงที่สุด เพื่อใหพบกับความจริงแลวก็จะ
เฉื่อยชาไมกลาที่จะตัดสินใจ และยิ่งไปกวานั้นพวกเขามักจะแอบหลบอยูในความสาละวนวุนวายในชีวิตประจําวันของตน 
 คนที่เฉื่อยชาฝายจิตวิญญาณมักจะอางวา พวกเขาไมเชื่อวามีพระเจา (AGNOSTIC) แลวก็จะไมสนใจ เกียจครานที่จะ
แสวงหาวามี พระเจาจริงหรือไม ! หรือทําตัวเปนผูที่รอบรูประกอบดวยสติปญญาที่กําลังออกเดินดูสินคา (Window Shopping) 
ซึ่งเปนคําสอนของศาสนาตางๆ หรือดูหลักปรัชญาชีวิตตางๆ เพียงผิวเผินไมมีความเอาจริงเอาจังที่จะทําความเขาใจหลักคํา
สอนสําคัญ รับเอาหมดโดยปราศจากความเขาใจในแตละศาสนาเหมือนซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของแตละบริษัทที่ตนซื้อไว
ทั้งหมดเพื่อความมั่นใจ เพราะความเกียจครานเฉื่อยชาที่จะพินิจพิเคราะหราย ละเอียดวาแตละกรมธรรมนั้นมีเงื่อนไขอะไรบาง  
หรืออาจเปนเสมือนบรรพบุรุษชาวยิว ในศตวรรษที่ 1 ที่มีชีวิตอยูในชุมชนหมูบาน ซึ่งหางจากที่พระเยซู คริสตทรงประทับอยู
เพียง 2-3 หมูบาน แตเกียจครานเฉื่อยชาที่จะจัดเวลาที่จะมาแสวงหาและรูจักกับองคพระเยซูคริสต 
 เมื่อผูคนที่มีลักษณะเกียจครานเฉื่อยชาถูกทาทายดวย พระกิตติคุณ เขาจะมีเหตุผลตางๆนานามากมายวา ทําไมเขาไม
มีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง และเมื่อเราใหเหตุผลชี้ใหเขาเห็นความจริงจนถึงที่สุดพวกเขาก็จะตอบสนอง ดวยทาที ยัก
ไหล (สําแดงถึงกูไมแคร) ซึ่งเปนลักษณะสุดทายที่บงบอกวา “.ฉันไมแคร...ไมสนใจ” สรุปความเหมือนกับที่เรามักจะไดยินคน
หนุมสาวสมัยใหมกลาวกันบอยๆ วา “…WHATEVER…” ยังไงก็ได 
OS GUINNESS : ไดใหคําจํากัดความ “ความเกียจครานเฉื่อยชา” วา 
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 “เปนสภาวะฝายวิญญาณที่นาหดหูใจนาเศราเมื่อคนคนนั้นลมเลิกที่จะแสวงหาพระเจาองคเที่ยงแท, แสวงหาความ
จริง, ความถูกตอง, ความสวยงาม เปนความขาดแคลนฝายวิญญาณ เปนความเศราสลดใจในสภาพปจจุบันอันสืบ
เนื่องมาจากความรังเกียจเกลียดชังเรื่องที่เกี่ยวของกับฝายวิญญาณซึ่งจะตองใชความพยายามอยางยิ่งยวดและก็จะ
จบลงดวยความสิ้นหวังหมดหวังที่จะไดรับการชวยกู – สรุปรวบยอดวาเปนการฆาตัวตายฝายวิญญาณรูปแบบหนึ่ง
นั่นเอง” 

การสําแดงออกของความบาปชนิดนี้จะปรากฏเปนทัศนคติ 3 ประการ  
1) ความจริงไมใชส่ิงสําคัญ  
2) ความบาปเปนสิ่งที่ไมสามารถหลกีเลี่ยงไดเปนเรื่องธรรมดายอมรับได   
3) ความรอดนั้นไมจาํเปนไมเกี่ยวของกับชีวิตฉัน 

ประการที่ 1 : ความจริงไมใชสิ่งสําคัญ 
 ไมมีใครในโลกนี้ที่คิดวาไมสําคัญ ถารถโดยสารหรือรถไฟมาถึงสถานีตรงเวลาหรือไม ; ไมมีใครคิดวาการเดินทางไป
จุดหมายปลายทางที่ถูกตองนั้น ไมใชส่ิงที่สําคัญ; ไมมีใครคิดวาการที่จะสอบปลายปการศึกษาไดหรือตกนั้นไมใชส่ิงสําคัญ;   
ไมมีใครคิดวาการทํางานโดยไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงนั้นไมสําคัญ หรือ ที่บริษัทการเงิน ที่บริหารการเงินของเราสําหรับเมื่อ
เวลาเราเกษียณนั้นไมใชส่ิงสําคัญ 
 จากสิ่งเล็กนอย จนมาถึงสิ่งที่ สําคัญตอชีวิต คนแตละคนจะจัดแบงลําดับความสําคัญออกเปนขั้นๆ ข้ึนกับ
บุคลิกลักษณะของชีวิตของเขาแตละคน  แตสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอ่ืนใด และมีความสําคัญมากกวาทุกๆสิ่ง และมี
ความสําคัญมากยิ่งกวาชีวิตที่มีเสียอีก สิ่งนั้นคือ…การที่เรารูจักพระเจา ผูทรงประทานชีวิตใหแกเรา ผูทรงทําใหชีวิต
เราดําเนินอยูตอไปได และผูทรงพิพากษาชีวิตเรา 
 พระเจาทรงเปนผูใด? พระองคมีพระลักษณะอยางไร? พระองคทรงมีมาตรฐานอยางไร? พระองคทรงมีจุดมุง หมาย
และมีพระประสงคสําหรับมนุษยเชนไร? ; อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราสิ้นชีวิตลง? ;  ความคิดความเขาใจของเราในเรื่องของ
พระเจานั้นถูกตองหรือผิดพลาด? ;  ความสัมพันธของเรากับพระเจาถูกตองหรือไม?  ความจริงเกี่ยวกับส่ิงตางๆเหลานี้ แทที่จริง
แลวมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางมากมายมหาศาลและมีผลกระทบชั่วนิจนิรันดร 
 ลองฟงและทําความเขาใจวา อัจฉริยะหนุมชาวฝรั่งเศสชื่อ BLAISE PASCAL  ทานคิดอยางไร ทานมีชีวิตอยูในชวง
ศตวรรษที่ 17 เปนนักคณิตศาสตร; นักฟสิกส และ นักปรัชญา  ประวัติศาสตรยุโรปตะวันตก ยอมรับสติปญญาทานวาเปนเลิศ
ในระดับแนวหนา ทานเปนคริสเตียนที่อุทิศถวายตัวจริงจังตอพระเจา ทาน PASCAL เปนผูคิดทฤษฎี “ความนาจะเปน” (THE 
THEORY OF PROBABILITY) และสรางเครื่องสําหรับการคํานวณครั้งแรก (PASCAL ไดรับการยกยองใหเปน “คุณปูของ
คอมพิวเตอร”) ,งานดานฟสิกส ทานคิดทฤษฎี “PASCAL’ S LAW” ซึ่งเปนหลักการสําคัญ สําหรับระบบการทํางานและการ
ควบคุมของระบบ HYDRAULIC ในปจจุบัน 
 PASCAL ส้ินชีวิตเมื่ออายุเพียง 39 ปเทานั้น ทานวางแผนที่จะเขียนหนังสือเพื่อการปกปองความเชื่อของคริสเตียนตอบ
ขอสงสัยของพวก sceptic (พวกที่ไมเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองศาสนา) ทานเสียชีวิตเสียกอนจึงเหลือไวเพียง สมุดจดบันทึกความคิดของ
ทานที่เขียนเปนชุดยาวพอสมควร ซึ่งตอมาไดจัดพิมพตามที่ทานเขียนและเรียกชื่อส้ันๆงายๆวา “PENSEES” หรือ ขอคิด ซึ่งมี
หลายรอยบทความ จัดวาเปนบทประพันธ CLASSIC ของคริสเตียนตั้งแตนั้นมา 
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 สําหรับทาน PASCAL มนุษยเราจะรูจักพระเจาไดโดยผานทางพระเยซูคริสต โดยความเชื่อที่พระเจาพระบิดาทรงเปนผู
ประทานใหแกเรา ความเชื่อนั้นไมใชเร่ืองของเหตุผล ; แตเปนเรื่องของจิตใจมนุษย  ความตองการพระเจาของมนุษยจะเปนที่
ประจักษก็ตอเมื่อมนุษยตระหนักถึงความลมสลายของชีวิตตนเมื่อปราศจากพระเจา มนุษยรูจักพระเจาโดยผานทาง “ความ
เชื่อ”  สวนหลักฐานตางๆ เพื่อพิสูจนและยืนยันสนับสนุนคริสตศาสนานั้นมีมากมาย  และนั่นเปนเรื่องของเหตุและผลที่ตามเขา
มาทีหลังในการสนับสนุนพิสูจนตรวจสอบยืนยันวาความเชื่อที่เรานั้นมีอยูเปนความจริงความเชื่อนั้นเปนสิ่งที่พระเจาทรง
ประทานใหและเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากที่สุดสําหรับชีวิตของมนุษยทุกคน 
 ทาน PASCAL  ไมเขาใจจริงๆวาทําไมจึงมีมนุษยที่ไมสนใจเรื่องที่สําคัญที่สุดและมีผลกระทบตอชีวิตมนุษยมากที่สุด 
เปนไปไดหรือที่จะมีมนุษยที่ไมตองการพระเจาในชีวิต มันไมมีเหตุมีผลเสียเลยสําหรับทาน Pascal  ทานไดเขียนไวตอนหนึ่งใน
หนังสือ “PENSEES” วา มนุษยที่มีเหตุและผล  มีเพียงสองกลุมเทานั้นคือ 1) พวกที่รับใชพระเจาจนสุดชีวิต จนหมดหัวใจ 
เพราะวาเขาเหลานั้นรูจัก และมีความสัมพันธใกลชิดกับพระองค และ 2)พวกที่เสาะแสวงหาพระองคจนสุดชีวิตและจนหมด
หัวใจ เพราะวาเขาเหลานั้นยังไมรูจัก และยังไมมีความสัมพันธใกลชิดกับพระองค  (ขอคิดที่ 427) 
 ทาน PASCAL ตกใจ และประหลาดใจมากและแทบไมเชื่อวาจะมีคนที่จะสามารถพูดออกมาไดวา   

“ฉันไมรูจริงๆ วาใครใหฉันเกิดมาอยูในโลกนี้! หรือไมรูวาโลกและสังคมนี้มีไวเพื่ออะไร ! หรือวาตัวของฉันนี้เปนใคร มีชีวิต
อยูเพื่ออะไร! ในเมื่อฉันไมรูวาฉันเกิดมาในโลกไดอยางไรและเพื่ออะไร  ดังนั้น ฉันจึงไมทราบวาเมื่อฉันจะตองจากโลกนี้ไป
ฉันจะไปไหน ฉันรูแตวา  เมื่อฉันจากโลกนี้ไปฉันอาจไปสูความวางเปลา หรือไปสูพระพิโรธของพระเจา  แตฉันไมทราบจริงๆ
วาฉันจะไปไหน และฉันจะตองเผชิญกับอะไรตลอดชั่วนิจนิรันดร แตที่แนๆ คือ ส่ิงที่ฉันกําลังเผชิญอยูเวลานี้เปน ความรูสึก
ออนลา และความไมแนนอนของอนาคต ฉันสรุปไดเพียงแตวา ฉันจะตองใหเวลาแตละวันผานพนไปโดยที่จะพยายามไม
คิดถึง วาจะมีส่ิงใดที่เกิดขึ้นกับฉัน บางทีฉันอาจจะพบสิ่งที่ใหความกระจาง ความเขาใจในสิ่งที่ฉันสงสัยอยูโดยบังเอิญ  แต
ฉันไมตองการที่จะพยายามใชเวลาเสาะแสวงหา และคิดหาคําตอบใหกับตัวเอง ชีวิตฉันกําลังจะดับสูญโดยที่ฉันเอง
ปราศจากความกลัว ที่จะเผชิญหนากับเหตุการณสําคัญ ฉันปลอยใหชีวิตที่ออนแรงของฉันนั้นเดินเขาสูความตาย โดยไมรู
วาอนาคตชั่วนิรันดรของฉันนั้นจะเปนเชนไร” 

 ทาน PASCAL สังเกตเห็นคนมากมายที่ระมัดระวังใหความสําคัญกับส่ิงเล็กๆนอยๆ ซึ่งไมสําคัญในชีวิต แต
ขณะเดียวกันทานประหลาดใจมากที่เห็นวา ส่ิงสําคัญจําเปนที่สุดของชีวิต คนกลับมองขามไมไดใหความสําคัญและระแวดระวงั 
ทานสรุปวา “เปนมนตสะกดที่ไมสามารถเขาใจได เปนความเกียจครานเฉื่อยชาของมนุษยที่นาประหลาด” 
 ขอพี่นองทุกทานถามตัวเองวา  “พระเจามีความสําคัญที่สุดในโลกในจักรวาลนี้สําหรับคุณหรือไม? 
ความสัมพันธของคุณกับพระเจาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณหรือไม? “ ถาคุณตอบวาไมใชเร่ืองสําคัญที่สุดใน
ชีวิตของคุณ จงรูเถอะวา “คุณไมใชคริสเตียน”  คุณไมไดดําเนินชีวิตอยางที่มนุษยควรจะเปน มีชีวิตอยูอยางที่มนุษยที่ถูก
สรางตามพระฉายาของพระเจาควรจะอยู 
 ถาทานฟงแลวใครครวญจนเห็นแลววา เร่ืองเหลานี้กําลังเกิดขึ้นกับตัวฉัน / ตัวขาพเจา / ตัวผม ขอใหเราตื่น ! ….. ต่ืน ! 
.... ต่ืนขึ้นจากความเกียจคราน เฉ่ือยชา.. ที่เปนมนตสะกดแหงความมรณา ซ่ึงยึดฉุดตัวเราไวไมใหพัฒนา หรือเห็น
ความสําคัญของความสัมพันธระหวางตัวเราแตละคนกับพระเจา ซ่ึงเปนความสําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษยทุกคน 
ขอใหเราทุกคนรองทูลขอตอพระเจาเดี๋ยวนี้ พระเจาผูทรงสถิตอยูกับเราและอยูเคียงขางเราเสมอ พระองคทรงรูจักชื่อเราแตละ
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คน ทรงทราบสถานการณและปญหาของเราทุกคน พระองคทรงรักและทรงเรียกเราแตละคนพระองคผูทรงยอมใหพระบุตรองค
เดียวของพระองคสละชีวิตเพื่อเราแตละคน  
      ทั้งหมดนี้เปนทาทีและลักษณะของความเกียจคราน เฉื่อยชา ความคิดความรูสึกที่วาความจริงของพระเจานั้น ไมใช
เรื่องสําคัญสูงสุด หรือ เรื่องจําเปนตอชีวิตของเรา ตอมาเราจะมาดูถึงทาทีลักษณะที่สองของความเกียจคราน เฉื่อยชา 
2) ความบาปเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได (THE INEVITABILITY OF SIN) 
 เรามักจะไดยินคนพูดกันราวกับวาเปนเรื่องปรกติเมื่อกลาวถึงเรื่องความไมสัตยซื่อ ความเหี้ยมโหดทารุณ การที่ไมมี
จริยธรรมหรือศีลธรรม ซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวเราในสังคมในชีวิตประจําวันของเรา คนสวนมากมักจะสรุปวา 

“นี่เปนวิถีของโลก ส่ิงรายๆตางๆที่เกิดขึ้นเปนธรรมดาของโลก คุณตองยอมรับใหได เพราะเรากําลังอยูในโลกของความเปนจริง 
คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได คุณตองพยายามปรับตัวของคุณที่จะใหอยูและยอมรับส่ิงตางๆใหได.” 

แทที่จริงแลวเขากําลังสรุปวา “เราตองดําเนินชีวิตอยูตอไปในโลกนี้ การที่คุณดําเนินชีวิตตอไปได คุณจะตองรูจักการอะลุมอลวย
; คุณตองรูจักปรับมาตรฐานชีวิตของคุณใหเขากับมาตรฐานของสังคม แมวาจะผิดไปบางก็ใหหลับตาเสียขางหนึ่ง  ถาคุณไม
สามารถตอสูเอาชนะเพื่อความถูกตองได คุณก็ควรจะรวมไปกับพวกเขา ” 
 ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะของ “จริยธรรมที่เกียจคราน เฉ่ือยชา” (MOROL SLOTHFULNESS) ที่เลือกเอาความ
สะดวกที่จะบนวาและโทษสิ่งรอบตัว เพื่อที่จะอางเหตุผลสนับสนุนความเกียจครานเฉื่อยชาของตน โดยอาศัยเหตุผลขางๆ คูๆ 
วาเปนการปรับตัวใหลงรอย หรือใหสอดคลองกับความเปนธรรมดาของโลก  

ยิ่งไปกวานั้น ในสังคมสมัยใหมจะเห็นรูปแบบของการ “มีขอแกตัว” “การกลาวแก” และ “ปฏิเสธ” ในเรื่องของความบาป 
(SIN) ซึ่งจริงๆแลวความบาปควรเปนสิ่งที่เราตองตรวจสอบตรวจเช็คตลอดเวลา  

ตัวอยางที่ผานมา มีผูหญิง 16 คนฟองรองกลาวหาวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาดวยเรื่อง การกระทําความผิดทางเพศที่
ฉาวโฉ การตอบสนองของ ทานวุฒิสมาชิกตอขอกลาวหาเปนแบบอยางที่แสดงใหเห็นถึงการมองขามและไมตระหนักถึงความ
รายแรงของความบาปอยางชัดแจง  ในตอนแรกนั้นทานวุฒิสมาชิกไดปฏิเสธตลอดขอหา  จากนั้นทานไดโจมตีพวกผูหญิงที่
ฟองรองตน โดยพยายามทําใหความนาเชื่อถือของผูหญิงเหลานั้นเสียหายไป เมื่อทําไมสําเร็จ ทานวุฒิสมาชิกก็ไดกลาวคําขอ
โทษอยางชนิดที่สวยหรูตอโจทก  เมื่อเผชิญกับการถูกฟองรอง และการถูกสอบสวน ทางเจา หนาที่ไตสวนสรุปความวา ในชวง
หลายปที่ผานมาทานวุฒิสมาชิกผูนี้ไดพยายามจูบ จับเนื้อตองตัวจนไปถึงกอด ปลํ้าเจาหนาที่สาวๆหลายคนในสํานักงาน 
บางครั้งก็ยืนทับเทาของเจาหนาที่สาวเพื่อพยายามที่จะถอดเสื้อผาเธอออก ฯลฯ  เมื่อวุฒิสมาชิกเผชิญกับขอกลาวหาของโจทก
ซึ่งเปนผูหญิงสาวถึง 16 คนดวยกัน ไมนานนักวุฒิสมาชิกผูนี้ก็ไดสารภาพวา ตนเองไมไดมีความตั้งใจที่จะกอใหเกิดความ
วุนวาย หรือที่จะทําใหหญิงสาวคนใดคนหนึ่งไมสบายใจ แตทําไปโดยความเอ็นดูโดยบริสุทธิ์ใจ วุฒิสมาชิกผูนี้ไดรับปากกับ
ส่ือมวลชนตางๆที่ติดตามการสอบสวนคดีนี้วา “ตนจะพยายามปรึกษาผูเชี่ยวชาญที่จะมาชวยตนพิจารณาวิเคราะหดูวา
พฤติกรรมตางๆของตนที่ถูกกลาวหามานั้น มีสวนเกี่ยวของกับการที่ตนไดด่ืมพวกเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลบางหรือไม ” 
 นิตยสาร NEWSWEEK กลาววา “เร่ืองนี้เปนตัวอยางของการกลาวแกตัวที่พยายามอยางสุดความสามารถที่จะดิ้นรนให
หลุดจากขอกลาวหา ถาดูจากปากคําใหการของวุฒิสมาชิกผูนี้ ดูเหมือนวาไมมีส่ิงใดเกิดขึ้น หากแมนมีส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ตนเองก็
ไมมีความตั้งใจ หรือไมมีเจตนาที่จะทําใหเกิดอันตรายใดๆ ยิ่งไปกวานั้นตนอาจจะเมาจึงควบคุมสติสัมปชัญญะไมไดสมบูรณ
เต็มที่ จึงตัดสินใจพลาดไปวาการประพฤติปฏิบัติเชนนั้นถูกตองหรือไม..” 
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           คนที่มีสติสัมปชัญญะและติดตามสังเกตขาวดูก็จะรูวาวุฒิสมาชิกผูนี้พยายามแกตัว ไมยอมรับความผิดที่ตนเองเปน
ผูกระทํา จึงพยายามดิ้นใหหลุดจากความผิดของตัวเอง ฟงแลวรูสึกวาเหตุผลกลาวแกของทานวุฒิสมาชิกเปนเรื่องที่ยากที่จะ
ยอมรับได 
 การกลาวแกตัวแบบนั้นเปนเรื่องยากที่เราในฐานะคริสเตียนจะยอมรับได ส่ิงที่เกิดขึ้นอยูหางไกลจาก “การสารภาพ
ความผิด”  โดยพื้นฐานจะเห็นวาทานวุฒิสมาชิกดูถูกหมิ่นประมาทความถูกตองและความไมถูกตอง  ไมไดใหความสําคัญตอ
ความจริงที่เกิดขึ้น ผูหญิงที่อยูในสํานักงานถูกกลั่นแกลง ถูกบีบบังคับใหทําตามใจวุฒิสมาชิกผูนี้ สาวๆตองตอบสนองความ
ตองการทางเพศของผูชายเพื่อความสนุกสนานในลักษณะที่ไมเหมาะสม โดยปราศจากความรูสึกผิด หรือรูสึกขยะแขยงในสิ่งที่
เกิดขึ้น ไมมีการสํานึกถึงความผิดบาปที่ตนกระทํา กลับมองเปนสิ่งปรกติธรรมดา เขาไมไดแสดงหลักฐานที่นาเชื่อถือวาเขา
สํานึกผิดและมีความเสียใจในความผิดที่กระทําไปหรือแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองที่จะไมทํา
ผิดอีกตอไป เขาไมมีความเขาใจอยางจริงจังถึงความสําคัญและผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 เราจะเห็นไดวาทาทีตอความบาปที่เกิดขึ้นนั้นชางหางไกลจากความเขาใจเรื่องของความบาปที่ปรากฏในพระคัมภีร  
เราจะเห็นและเขาใจถึงความรายแรงของความบาปไดเมื่อพระเจาทรงเปดเผย (REVELATION)  ถึงความบริสุทธิ์ของ
พระองค 
 “ในพระคัมภีรไดนําเสนอเรื่องของความบาปใหเราเห็นวาเปนสิ่งที่รายแรงและอธิบายใหเกิดภาพพจน วาความบาปคือ การที่
พลาดออกจากเปาหมาย; หลงออกจากทางที่ถูก, หลุดออกไปจากคอก ความบาปคือ ใจที่แข็งกระดาง และไมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง หรือ ความหยิ่งผะยอง ความบาปคือ การที่เราตาบอดและหูหนวก ไมเห็นและไมไดยินสิ่งที่ถูกเตือนถูกหาม เปน
การกาวขามล้ําเสน และความลมเหลวที่จะถึงจุดมุงหมาย เปนทั้งการผาฝนละเมิดกระทําผิด(TRANSGRESSION) และ เปน
ความบกพรองที่จะกระทําดี (SHORTCOMING)  
 ความบาปเปรียบเหมือนสัตวรายที่ขวางอยูที่ประตู : ในความบาปเราไดโจมตีกลาววาราย ; ปฏิเสธ ; ตอตาน และ
มองขามความสําคัญของการทรงเรียก ; การทรงเตือนของพระเจา ” 

ภาพพจนตางๆของความบาปเหลานี้ชี้ใหเราเห็นวา  “ความบาป ไมใชเปนเรื่องปรกติธรรมดาของโลก ความบาป
คอยรบกวน กอกวนสิ่งตางๆ ที่พระเจาทรงสรางที่ควรจะอยูและดําเนินไปอยางสันติสงบสุข ความบาปกอใหเกดิการ 
ขัดขวางตอตาน  ตอสู กระดางกระเดื่องตอพระเจาสงผลใหเกิดความทุกขมากมาย พระเจาทรงใหหนทางมนุษยที่จะ
กลับคืนดีกับพระเจา แตความบาปอีกนั่นแหละที่คอยขัดขวางลอลวงใหมนุษยหลงอยูตอไป ” 
 เร่ืองของบาปนั้นเปนเรื่องรายแรงและจริงจังเมื่อเรามองดูจากชีวิตขององคพระเยซูคริสต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
พระองคทนทุกขในมือของพวกยิวและทหารโรมและเขาสูขบวนการการถูกตรึงที่กางเขน รับการพิพากษาของพระเจาที่มีตอ
ความผิดบาปของมวลมนุษยชาติ พระคริสตไดทรงแบกรับเอาไวหมด (การที่บาปของมวลมนุษยในโลกมาอยูที่องคพระเยซู
คริสตที่ไมกางเขนไดอยางไร ไมมีใครรูเปนเรื่องลึกลับ เปนความจริงที่เหนือความเขาใจของมนุษย (Mystery) ไมมีนักศาสนา
ศาสตรคนใดเขียนหนังสือ หรืออธิบายได แตไดเกิดขึ้นจริง)   

เห็นแลวยังครับวา ความบาป เปนเรื่องที่สําคัญจริงจังและอันตราย ความผิดบาปตางๆ ที่มนุษยทําทั้งความคิด 
การกระทํา คําพูด โดยที่เราต้ังใจกระทําหรือไมต้ังใจก็ตามนั้นอันตรายนําความหายนะมาสูมนุษย เราจะเห็นวาการพิพากษา
ของพระเจามีความนาสะพรึงกลัวขนาดไหนเมื่อเราตระหนักและซาบซึ้งถึงพระลักษณะแหงความบริสุทธิ์ของพระเจา พระองค
ไมใชพระเจาที่อะไรก็ไดตามสบายๆเหมือนพระตางๆ ที่มนุษยคิดคนและสรางขึ้นมาเองดวยมือของตนหรือดวยความคิดของตน 
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พระเจาทรงเปนพระเจาแหงความบริสุทธิ์ ทรงเที่ยงธรรมและยุติธรรม ที่นาสะพรึงกลัวไปยิ่งกวาคือใครเลาจะสามารถ 
“รอดพนจากการพิพากษาของพระเจา” ถาหากเขาปฏิเสธ “การทรงไถของพระองค”  
 พระเจาไมไดทรงเกียจคราน เฉื่อยชา เมื่อมีความผิดบาปปรากฏขึ้น พระลักษณะของพระเจาที่ตองการจัดการกับ
ความผิดบาปอยางเต็มกําลังและเปนกําลังที่มีตลอดนิรันดรนั้นมีแนเพราะพระองคทรงเปนพระเจาแหงความบริสุทธิ์ ที่ไม
กางเขนที่พระองคทรงถูกตรึง พระพิโรธของพระเจาปรากฏ แตขอบคุณพระเจาที่เราไมไดรับโทษแตองคพระเยซูคริสตเปนผูทรง
รับโทษแทนเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค การที่พระองคทรงสิ้นพระชนมที่ไมกางเขนทําใหเราคนผิดบาปถูกไถใหเปน “คน
ชอบธรรม” เราเห็นวา การที่พระองคเปนพระเจาองคบริสุทธิ์ปราศจากบาปแตมารับความบาปแทนมนุษยในโลก เพื่อเราที่เชื่อ
ศรัทธาวางใจพระองค เปนผูชอบธรรมจําเพาะพระพักตรพระเจา พระเยซูทรงไถเราทุกคนพนจากความบาป การพิพากษาโทษที่
มีตอเรา พระองคทําใหสัมพันธภาพที่เคยหักสะบั้นนั้นไดรับการรื้อฟนคืนดีเปนสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูที่เชื่อวางใจในพระเยซู
คริสตกับพระเจา 
 แนนอน “ไอตัวเกียจคราน เฉื่อยชา” มองดูที่ไมกางเขนเห็นความบาปผิดเปนอันตรายมหันตตอมวลมนุษย มันยักไหล 
“......ฉันไมแคร ......WHATEVER........” 
  “ความเกียจคราน เฉื่อยชา” มองดูความจริงเปนเรื่องไมสําคัญ, ความบาปเปนธรรมดาโลก, และเรื่องถัดมาความรอด 
เปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับชีวิตฉัน  
3) ความรอดนั้นไมมีความเกี่ยวของกบัชีวิตเรา (SALVATION AS IRRELEVANT) 
 ไอตัวเกียจคราน เฉื่อยชาเกาะใจมนุษยทําใหไมสนใจคําพยาน คําเรียกรองจากชีวิตขององคพระเยซูคริสต ไมฟงไม
สนใจการรองเรียกของพระกิตติคุณเรื่องการสารภาพกลับใจเสียจากความบาป  ไมเห็นจะตองหันมาสนใจเรื่องนี้ ? ทําไมตองทํา
ใหเปนเรื่องใหญโตสําหรับเรา ชีวิตประจําวันเราก็วุนวายอยูแลว? ขอโทษเสียเวลาผม ทําไมตองใหความ สําคัญผมไมมีเวลา?  
เวลาเรามีจํากัดอยูไปเฉพาะแตละวันก็พอ? ถาเวลาในชีวิตกําลังจะหมดสิ้นบางทีผมอาจจะสนใจ!  ขอรองอยามายุงกับผมจะ
ดีกวา ผมจะไดดําเนินชีวิตของผมเองตอไป....  

เราเห็นไดวา ความเกียจครานเฉื่อยชาฝายวิญญาณ ไมเคยใหความสําคัญสนใจ หรือต่ืนเตนตอส่ิงใดๆทั้งนั้น ไมสนใจที่
จะตอง “ตอบสนอง” โดยการสารภาพยอมรับในความผิดที่ตนเองมีอยู ไมสนใจที่จะ “แสวงหา” ความรอดจากองคพระเยซูคริสต 
ดําเนินชีวิตดวยตัวของตัวเองโดยอยูในโลกใบเล็กซึ่งเปน “โลกของฉันเองเทานั้น” โลกของฉันที่ถูกหอหุมดวยมุมมองวิสัยทัศน 
โลกทัศนแคบๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อตัวของฉันเองเทานั้น 
 นักเขียนเรื่องนักสืบแบบสืบสวนสอบสวน (ไมใช NCIS หรือ CSI หรือ GRAY ANATOMY) ชื่อ DOROTHY SAYERS  
ทานมีความคิดและมุมมองทัศนะของคริสเตียนได ใหขอสังเกตวาลักษณะบาปเกียจครานเฉื่อยชา มีปรากฎอยูมากมายในโลก
ปจจุบัน....” ทานสรุปวา : 
 “ในโลกนี้เรียกความเกียจครานเฉื่อยชานี้วา “การยอมทน ยอมรับ ความใจกวาง tolerance” แตในนรกนั้นเรียกวาการ
หมดอาลัยตายอยากสิ้นหวัง ความเกียจครานเฉื่อยชานั้นสมคบรวมคิดกับความผิดบาปแบบอื่นๆ และ   สงผลใหมีการรับการ
ลงโทษที่หนักที่สุดอยางแนนอน ความเกียจครานเฉื่อยชาเปนความบาป ซึ่งไมเชื่อในอะไรทั้งสิ้น; ไมสนใจหวงใยในสิ่งใดๆ ; ไม
เสาะแสวงหาความรูใดๆเลย ; ไมเขาไปรบกวนหรือเกี่ยวของกับอะไรทั้งสิ้น; ไมชื่นชมยินดีในสิ่งใดๆ ; ไมรักในสิ่งใดๆหรือบุคคล
ใดทั้งสิ้น; ไมเกลียดสิ่งใดๆทั้งสิ้น ; ไมมีจุดมุงหมายใดๆ ในชีวิตเลย; มีชีวิตอยูเพื่อตัวเองไมไดคิดเพื่อใครหรือส่ิงใดๆ และที่มีชีวิต
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อยูก็เพราะวาไมมีอะไรที่อยากจะตายแทน  เรารูจักบาปแบบนี้มานานมากแลว แตอาจมีอยูอยางหนึ่งที่เราอาจจะยังไมตระหนัก
คือ ความเกียจครานเฉื่อยชาเปนความบาปของมนุษยที่รายแรงถึงตาย”   
              เธอไดเขียนใหเหตุผลถึงความเกียจครานเฉื่อยชาวาไมใชเปนเพียงแค “ความบาปที่สมรูรวมคิด” กับความผิดบาปที่
นําไปสูความตายแบบอื่นๆ  แตความเกียจครานเฉื่อยชา เปนตัวที่สงผลใหมีโทษที่หนักที่สุด เมื่อคนๆหนึ่งตกลงไปในความบาป
ที่มีทัศนคติแบบนี้ เขาจะไมสามารถกาวใหหลุดออกมาจากทาทีของความเกียจครานเฉื่อยชาได หมดหวังที่ใครๆจะชวย เขา 
เพราะเขาไมยอมใหใครชวย แมแตพระเจา! เขาไมตระหนักถึงความเรงดวนสําคัญอันตรายของบาปที่ตัวของเขาไดตกและจมอยู 
คนลักษณะเชนนี้ไมสนใจ มีแตความเฉยเมย ไมเคยรูสึกถูกผลักดันดวย “ความกลัว” หรือถูกดึงดูดใหมารับเอา “ความรัก” ของ
พระเจา เขาจะจบชีวิตดวยความตายฝายวิญญาณชั่วนิจนิรันดรอยางแนนอน “อยาทําเปนทองไมรูรอนฝายจิตวิญญาณ” 
 ขอใหพี่นองทัง้หลายลองคิดดูถึงสิ่งที่องคพระเยซูคริสตทรงตรัส 
“บุคคลผูใดหิวกระหาย ความชอบธรรม ผูนั้นเปนสุข เพราะวาพระเจาจะทรงใหอ่ิมบริบูรณ .....” (มัทธิว 5:6) 
ความหิวและกระหาย นั้นเปนพลังแหงความเชื่อศรัทธาและความรัก ซึ่งตรงกันขามกับความเกียจครานเฉื่อยชาฝายวิญญาณ  
พระเยซูคริสตทรงเรียกรองเราวา“.จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน.” (มัทธิว 7:7)  ขอสังเกต ใน
ภาษากรีก ลักษณะของคํากริยาที่ใชในตอนนี้เปนลักษณะของการกระทําตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด จงขออยางไมหยุดหยอน..... จง
แสวงหาอยาหยุด....จงเคาะอยาหยุด ...และพระเจาจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ความเชื่อและชีวิตซึ่งเปนชีวิตที่บริบูรณ
อยูกับพระองคตลอดไปเปนนิตยนิรันดร 
“เพราะวาทุกทานที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหากพ็บ ทกุคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา ...” (มัทธิว 7:8) 
 พระเจาเปนพระเจาที่เต็มใจที่จะชวยเหลือเรา พระเยซูคริสตไมใชพระผูชวยใหรอดที่หลอกลวงจอมปลอม  ขอบคุณพระ
เจาที่เราเสาะแสวงหาพระผูชวยใหรอดที่กําลังเสาะแสวงหาเราทุกๆคน ทรงเคาะที่ประตูใจของคุณอยู 
 ความเกียจครานเฉื่อยชานั้นเปนสภาพของชีวิตฝายวิญญาณของเราที่หลับใหลอยู  เปนชีวิตฝายวิญญาณที่เปน
เหมือน... ทองไมรูรอน .... ซึ่งตองการเสียงตะโกนเรียกใหต่ืนขึ้นมาจากสภาพนั้น แนนอนพระเยซูคริสต ไมเพยีงสอนเราเรือ่ง “คํา
เทศนาบนภูเขา” แตทรงตรัสตะโกนเตือนถึงความวิบัติที่จะเกิดขึ้น ความเกียจครานเฉื่อยชานั้นตองการเสียงที่ตะโกนเรียกอยาง
ดังๆ !  ตัวเกียจครานเฉื่อยชาพรอมเสมอที่จะกระโจนไปที่เตียงและหลับใหลอยางไมสนใจสิ่งใดๆ รอบตัว ตัวเกียจครานเฉ่ือย
ชาบอกวา เด๋ียวกอนไมเปนไร พรุงนี้ก็ได 

เราจะเห็นไดจากพระวจนะของพระเจาซึ่งเตือนเราวา “พระเจาทรงสัญญาที่จะยกโทษความบาปผิดตางๆของเราเวลานี้
ทันทีที่เราตัดสินใจเชื่อวางใจในพระองค แต พระเจาไมไดทรงสัญญาวาเราจะมีวันพรุงนี้”  พระเจาไมไดทรงสัญญาที่จะ
ประทาน “ความรอด” แกทุกๆคนที่สารภาพกลับใจจากความบาปในสัปดาหหนา พระองคตรัสวาบัดนี้เปนเวลาแหงความรอด
จากพระเจาที่มาถึงเรา เวลานี้พระคริสตยอมสละชีพเพื่อเราทุกคน ประตูที่จะนําไปสูแผนดินของพระเจาไดเปดออกแลว  
 คนสวนใหญมักจะคิดวาคงไมสายเกินไป แตจริงๆแลว ส่ิงที่เกิดขึ้นมักจะสายเกินไปสําหรับชีวิตของคนเหลานั้น หลาย
ส่ิงเขามาในชีวิตและขณะเดียวกันมีหลายสิ่งถูกดึงออกจากชีวิตของคนเรา ชีวิตของบางคนไดจบส้ินลงอยางกะทันหัน มหา
เศรษฐีที่รํ่ารวยที่สุดใน NOTTINGMAM ไดส้ินชีวิตลงกะทันหัน ในขณะที่ชีวิตของเขายังหนุมแนน (นักขับรถแขงแรลลี่ขับให
หลายทีม เชน SUBARU FORD)  ตายดวยอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรสวนตัวที่นั่งไปกับเพื่อน  และลูกชายวัย 17 ปของเขา เพื่อไปดู
ฟุตบอลทีม Liverpool แขง ทั้งสี่ชีวิตไดถูกโยนเขาสูชีวิตนิรันดรกับพระเจา หรือปราศจากพระเจา แตหนึ่งในสี่ของผูเสียชีวิตเปน
เพียงวัยรุน ชีวิตคนเรานั้นสั้น การที่เราดําเนินชีวิตในแตละวันนั้นหมายถึงชีวิตของเราสั้นลงไปทุกๆวัน เราควรตระหนักถึงความ
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รักและอดกลั้นของพระเจาที่มีตอมนุษย พระเจาทรงเปดประตูแหงความรอด เสียงของผูเลี้ยงแกะที่เรียกและนําทางเรา เพื่อ
ไมใหเราหลงหาย พระองคทรงปลดปลอย มนุษยทั้งหลายจากพันธนาการตางๆ เหตุเศราสลดนั้นไมไดเกิดขึ้นเสมอๆ แตวามัน
สามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตของเรา 
 เมื่อเรารูจักกับความเกียจครานเฉื่อยชา อาจจะดูเหมือนเปนความบาปในลักษณะธรรมดา เบาๆ ไมรุนแรง แตในความ
เปนจริงแลว มันเปนหนึ่งในความบาปที่รายแรงอันตรายมากที่สุด เหตุผลเพราะวา ความเกียจครานเฉื่อยชานํามาซึ่ง ความหมด
หวัง หมดอาลัย ไมมีเปาหมายใดๆในชีวิต ชีวิตรอบตัวมองดูแลวมืดมนไปทุกๆดาน ไมสนใจใยดี ปฏิเสธความดี ส่ิงดีตางๆ ที่พระ
เจาทรงสรางและทรงประทานใหแกเรา ซึ่งมีผลที่เกิดตามมาคือ การที่คนหนึ่งรูสึกไมสนใจ เพิกเฉยตอความรักและพระคุณจาก
การชวยกูของพระเยซูคริสตที่ไมกางเขน 
 ความเกียจครานเฉื่อยชานั้นเปนศัตรูโดยตรงของความรัก ไมใชความเกลียด แตการ “ไมเห็นความแตกตาง” ของความ
รักและความเฉยเมย ซึ่งความเกียจครานเฉื่อยชาเปนศัตรูตัวรายตอความรัก อันเปนหัวใจของพระเจาที่มีตอมวลมนุษยในโลกนี้ 
ความรักที่พระเจามีตอชีวิตเราทุกคน และความรักนี้อยูเปนจุดศูนยกลางของคริสเตียนที่ทําพันธกิจในโลกนี้ 
 เรามีทางออกที่จะสามารถหลุดพนจากอํานาจของความเกียจครานเฉื่อยชา  (เชนเดียวกับที่เราจะสามารถหลุดพนจาก
อํานาจความบาปอื่นๆ) ไดโดย การเรียนรูที่จะนมัสการพระเจา และ ชื่นชมยินดีในพระเจา ขอบพระคุณพระเจาสําหรับการทรง
ยกโทษความผิดบาปจากชีวิตเราแตละคน ขอบคุณสําหรับพระคุณของพระเจา สําหรับองคพระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของ
เรา ส่ิงดีที่พระเจาทรงประทานใหไมใชเฉพาะในคริสตจักรเทานั้น แตรวมไปถึงในสังคมรอบๆตัวเรา และในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของเราแตละคน เราควรตระหนักตลอดเวลาวาชีวิตและสิ่งตางๆ เหตุการณตางๆที่เกี่ยวกับชีวิตของเรา
นั้น อยูในพระหัตถของพระเจา ซึ่งการที่เรา ใครครวญและตระหนักถึงพระเจาตลอดเวลา  ส่ิงที่เกิดขึ้นคือใจที่เกี่ยวของ
กับ การอุทิศตัวถวายใจ ซึ่งเปนแรงกระตุนผลักดันในการปรนนิบัติพระเจา  สงผลใหเราคนพบพระพรมากมายและเกิด
ความชื่นชมยินดีในพระเจาตลอดเวลา 
 ถาเราเดินในเสนทางของตัวเกียจครานเฉื่อยชา จุดจบในชีวิตของเราคือความพินาศ แตถาเราเดินในทางของ พระเจา 
ซึ่งเปนทางที่เสริมสรางชีวิตของเราใหเปนชีวิตที่ดีในพระเจา เริ่มตนที่พระเจา และจุดหมายปลายทางอยูที่พระเจาเชนกัน 
 การเดินทางของชีวิตเรานั้น อยาใหเรายึดไว จับไว ครอบครองไว สําหรับโลกใบเล็กของเรา (ตัวกูของกู ของฉัน ชีวิตฉัน 
งานฉัน เงินฉัน ฯลฯ) แตใหเราตระหนักเสมอใครเปนเจาของ ใครเปนผูสรางสิ่งตางๆขึ้นมา ยอมรับ ความรัก พระคุณ การชวยกู 
และยอมใหพระเจาเปนหนึ่งในชีวิตของเรา ไมใชตอบสนองตามความตองการของตัวเราเอง   
 
อยาลืม !       ความเกียจครานเฉื่อยชา เปนตัวที่ทําใหเราละเลย มองขาม ไมเห็นความสําคัญ และหนักที่สุดคือ นํามาถึง 
การปฏิเสธพระเจา : นั่นคือจุดที่อันตรายที่สุด 
  
 

 


