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พระเจ้า1

ข้อเท็จจริงหน่ึงท่ีน่าแปลกประหลาดใจยิ่ ง  คือ  ตลอดระยะเวลาเท่าท่ี
ประวัติศาสตรจ์ะสามารถบันทึกได้น้ัน แม้จะพยายามสักเท่าใดก็ไม่มีทางประสบความ
สำาเร็จในการหาสักชนชาติหรือกระท่ังเผ่าพันธ์์เล็กๆสักเผ่าพันธ์์หน่ึงท่ีจะไม่นับถือสัก
การะพระเจ้าเลยสักองค์หน่ึง  หลายคนลงความเห็นว่า  เป็นเพราะในช่วงเวลา
โบราณกาลน้ัน มน์ษย์ยังไม่เข้าใจกฏของธรรมชาติและไม่สามารถท่ีจะอธิบายปรากฎ
การณ์ทางธรรมชาติต่างๆด้วยหลักวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะปรากฎการณ์ท่ีสร้าง
ความหวาดกลัวหรือจะเป็นปรากฎการณใ์นทางตรงกนัข้ามท่ีสรา้งความอัศจรรยใ์จใน
ความงามของธรรมชาติ  จากจ์ดน้ีเอง ท่ีมน์ษย์เริ่มสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องราว
ของโลกอ่ืนๆ เกี่ยวกับวิญญาณ เทวดา และพระเจ้า  และแล้ว ก็ถึงเวลาของย์คแห่ง
ความร้้ท่ีมน์ษย์รอคอยมานานแสนนาน ย์คของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเจิดจรัส  และ....บางสิ่งท่ียังคงไม่เปลี่ยนไป   สถิติบ่งบอกเสมอ ว่า
มน์ษย์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติบางสิ่ง เรื่องของสวรรค์ เชี่อในพระเจ้า
ว่ามีอย่้จริง  นักวิทยาศาสตร์   นักปรัชญา นักเขียน นักการเมือง และผ้้มีความร้้ใน
ศาสตรแ์ขนงต่างๆ ต่างยอมรบัอย่างเต็มอกถึงความเชื่อของตนเองต่อการดำารงอย่้ของ
พระเจ้า  และบทบาทของพระเจ้าในชีวิตประจำาวันของเราท์กคน  มีหลายสิ่งท่ีเราควร
ใคร่คิดและตรึกตรอง...

ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?....

โอ ดวงจิต อันเป็นนิจนิรนัดรก์าล
โอ แต่ใจ ชา่งลนลาลไม่หย์ดน่ิง

 โอ ใจเอ๋ย เจ้าแต่เต้นเป็นประวิง
ประหลาดจรงิ  ด่ังสองสิง่คงเดียวกัน!.....

กวีเอกชาวรสัเซีย อเล็กซานเดอร์ ป์ชกิ้น ตั้งคำาถามน้ีไว้อย่างน่าขมข่ืน:

“ชีวิตคือพรบังเอิญอันส้ญเปล่า
โอตัวเจ้ามอบแก่ข้าเพื่อสิง่ใด?

1
 บทความน้ีเป็นการตีความของปัญหาทางศาสนาในความเชื่อของนิกายออร์โธดอกซ์
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ร ึชะตาฟ้าแกล้งเรน้เห็นเป็นไป
ถงึถ้กสาปสิ้นไทถ้กโทษทัณฑ์?

ใครกันหนอช่างแกลง้ข้าด่ังจงเกลยีด
ร้องอาฆาตแค้นเคียดเอาชีพฉนั
ถึงราวีให้ท์กข์ล้นอ์ราพลัน
ฤ จิตข้าต้องอกสั่นด้วยกังวล?

จะผจญหนอย่างไรยงัไม่เห็น
ใจกว่็าง จิตก็เว้น ไม่เห็นผล
และตวัข้าจึงเต็มปรี่มีท์กข์ทน
ชวิีตคนแต่ด้ินรนเป็นธรรมดา”

น่ีเองก็เป็นสิ่งท่ีเราท์กคนต่างเผชิญกันอย่้ท์กวัน และตอนน้ีก็มีแต่จะมากข้ึน
ท์กวัน ถ้าสามารถบ่นเป็นภาษาวรรณคดีได้อย่างสวยงามเช่นกวีป์ชกิ้น  เราคงจะ
บ่นถึงชีวิตของสถานะชีวิตตนเอง  ความน่าสมเพชของชีวิต และปริศนาลึกลับของ
ความหมายคำาว่า ชวิีต

ต่อทัศนคติของกวีป์ชกิ้น สังฆราชแห่งมอสโก (1867) ฟิลาเรต(ดรัสโดฟ) ซึ่งใน
ช่วงท่ีมีชีวิตอย่้ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผ้้ทรงปัญญา และภายหลังศาสนจักรได้
รบัรองเป็นผ้้นักบ์ญน้ัน ก็ได้ตอบเป็นร้อยกรองอยา่งลำ้าลึกและสละสลวยไม่แพ้กัน ดังน้ี

“ชีวิตน้ันไม่บงัเอิญไม่ส้ญเปลา่
โอพระเจ้ามอบแก่ข้าประทานให้
เรื่องของฟ้าเป็นสัจธรรมไม่ร้ไ้ด้
แต่ไม่เชื่อจะเสียใจถ้กโทษทัณฑ์

ใครกันอีกจะแกลง้ข้าให้จงเกลยีด
ก็เราเองแค้นเคียดเอาชีพน้ัน
ราวีอกชกหัวให้ท์กข์พลัน
ทำาตนเองให้อกสั่นด้วยกังวล

โอใจเอ๋ย แก่ตัวข้าจงระลึก!

ถงึใจมวัเจ้าจงนึกให้เห็นผล
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พ ร ะ เ จ้ า ข้ า โ ป ร ด ส อ น ข้ า ใ ห้ เ ป็ น ค น
ใจสะอาดป์ถ์ชนซึง้รสธรรม”

ป์ชกิ้นคงประหลาดใจไม่น้อยกับสาสน์ท่ีส่งมาอย่างไม่ทันตั้งตัวของพระ
นักบวชชื่ อดังองค์น้ี  กวีเอกได้เขียนจดหมายตอบในภายหลัง  จดหมายมีนำ้ าเสียง
ขอบค์ณและชื่นชมอย่างไม่เสแสรง้ ความว่า

“รนินำ้ าตาไหลหลั่งไม่ยั้งคิด
ชำาระแผลในจิตของตัวข้า
ถ้อยคำาหวานท่านซึ้งตรงึอ์รา
ด่ังนำ้ ามันเจิมกายาส์ดปิตี....”

 ป์ชกิ้นได้ค้นพบคำาตอบของคำาถามท่ีเสาะแสวงหามาอย่างยาวนานท่ีส์ด  เขา
เข้าใจดีและร้้สึกได้ถึงความไม่มีสาระแก่นสารในชีวิตเต็มหัวจิตหัวใจ   ความทอดถอน
ใจของชีวิตน้ี และความตายท่ีไม่มีใครเชื้อเชิญแต่ไม่อาจหลบเลี่ยงให้พรากจากชีวิตไป
ได้  อย่างไรก็ดี เขาก็ยังได้ค้นพบอีกสิ่งหน่ึง น่ันคือ ความยินดีต่อความจริงท่ีว่า สิ่งท่ีรอ
มน์ษย์ไม่ใช่ทางตันของความตาย หากแต่เป็นชีวิตอันเป็นนิจนิรันดร์ในภายภาคหน้า
ท่ีเป่ียมล้นด้วยความรักของพระเจ้า และอย่างท่ีท์กคนทราบดี กวีป์ชกิ้นก็ได้ก้าวผ่าน
ไปส่้โลกแห่งน้ันพร้อมเปลง่พระนามของพระเจ้าแห่งความรัก

เหตุใดปุชก้ินจึงจากโลกน้ีไป?......

เพราะสิ่งท่ีอย่้ในโลกน้ี อันได้แก่
ตัณหาราคะในรา่งกาย  ตัณหาในดวงตา และความยโส ทรนงของชีวิต

สิ่งเหล่าน้ีมิได้มาจากพระบิดาเบื้องบน แต่มาจากโลกน้ีเอง
1 ยอห์น 2:16

ย์คของป์ชกิ้นไม่แตกต่างไปจากย์คปัจจ์บันมากนัก  สิ่งท่ีหลายคนเรียกว่า
Brainstorming ถ้กใช้จรรโลงสังคมโลกแห่งอารยธรรมอันส้งส่ง  (จริงทีเดียว ไม่ใช่แม้
กระท่ังชนชาติ) น่ีคือปรากฏการณอั์นใด และมันเข้ามาอย่้ในรสัเซียได้อย่างไร

ในทางประวัติศาสตร์ เมื่อไม่นานนัก ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ในประเทศ
ฝรั่งเศสได้เกิดอาชญากรรมอันรา้ยแรงอย่างฉบัพลันต่อศาสนา คือ การปฏิเสธความมี
ตัวตนของพระเจ้า  เกิดการโพทนาความเจริญของโลกท์นนิยม และลัทธิตรรกนิยม
เหล่าผ้้นำาแห่งความเชื่อเหล่าน้ี ถ้กเรียกว่า ผ้้นำาทางสว่าง และถึงแม้ว่าพวกผ้้นำาเหล่า
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น้ีจะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ผ้้ทดลอง ทว่า อาชญากรรมอันร้ายแรงท่ีส์ดท่ีพวกเขา
ทำา คือ การอ้างว่าวิทยาศาสตร์สามารถหักล้างศาสนาและพิส้จนไ์ด้ว่า พระเจ้าไม่มีตัว
ตนจริง นอกจากน้ี พวกเขายังไม่ละอายท่ีจะนำาเสนอแนวคิดของตน ซึ่งส่วนใหญ่ล้วน
แต่น่าละอาย มาใช้แอบอ้างแทนท่ีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาตร์  ด้วยเหต์น้ี เรื่องของพระ
เยซ้ ซึ่งถ้กจารึกเล่าขานต่อกันมาไม่เพียงแค่โดยนักเขียนชาวคริสต์กว่า  10 คนใน
ศตวรรษแรกเท่าน้ัน หากแต่ยังมีบันทึกในหนังสือของนักประวัติศาสตร์ชื่อดังสำาคัญๆ
ต่างของโรมัน เช่น ปลีน่ีย์ จ้เนียร์  สเวโตน่ี  ทาซิต หรือจะเป็น โจเซฟ ฟลาเวีย เป็นต้น
พวกท่ีอ้างว่าเป็นผ้้นำาทางสว่างก็กลับบอกว่าเป็นเรื่องตำานานไรส้าระแท้จริง   และด้วย
ความท่ีแนวคิดแบบใหม่น้ี ได้รับความนิยมและการสนับสน์นทางการเงินอย่างดีแบบ
ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน ก็ทำาให้สภาวะดังกล่าวยิ่งสนับสน์นให้คนท่ัวไปยิ่งสนใจมากข้ึน
แนวคิดไม่เชื่อพระเจ้าน้ี จึงเป็นท่ีแพร่หลายไปท่ัวฝรั่งเศสและค่อยๆขยายต่อไปจนท่ัว
ย์โรป และเป็นชนวนส่้การปฏิวัตินองเลือดหลายต่อหลายครั้ง   ประเทศรสัเซียเองก็หนี
ไม่พ้นกระแสน้ีเช่นกัน  พระนางอลิซาเบ็ธท่ีสองได้แต่งตั้งให้ วอลแตร์  เป็นคร้หลวงใน
ราชสำานัก แน่นอนว่า สังคมโลกน้ีก็ย่อมหนีไม่พ้นกระแสท่ีว่ามาน้ี แม้แต่ช่วงหน่ึงใน
สมัยยงัเป็นหน่์มกวีป์ชกิ้น ก็ยังเชื่อมั่นในแนวคิดดังกล่าว

ลัทธิไม่เชื่อในพระเจ้าน้ีมาถึงจ์ดส์ดยอดของมันในประเทศรัสเซียในสมัยหลัง
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 1917 เมื่อความไม่เชื่อในพระเจ้าได้กลายเป็น
“ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์” เพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลา 70 ปีให้หลงั

แล้วอะไรเล่า คือ ลัทธิการไม่เชื่อในพระเจ้า และความเชื่อน้ีตั้งอย่้บนหลักการ
พื้นฐานอันใด...

ทำาไมจึงไมูมีพระเจ้า?....

สด์ดี 52:2

เหต์ผลต่างๆ ท่ีสว่นมากนำามาใช้กล่าวอ้างแก้ความไมูเช่ือในเรื่องพระเจ้าของ
ตนเองน้ัน ด้เหมือนว่า ไม่มากก็น้อย ค่อนข้างจะไร้เดียงสา หากด้จากหลักตรรกวิทยา
โดยพื้นฐาน สว่นใหญ่มีเหต์ผลต่างๆนานาดังน้ี คือ

1. ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า
2. ในไบเบิ้ลมีข้อขัดแย้งเป็นจำานวนมาก
3. วิทยาศาสตร์ได้พิส้จนว่์า พระเจ้าไม่มีจรงิ
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4. สงคราม โรคภัยไข้เจ็บ  และความท์กข์ทรมานบนโลก  ไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะความเป็นพระเจ้า

เรามาลองพจิารณากนัเสียก่อน
1.  ไม่มใีครเคยเห็นพระเจ้า
“แล้วค์ณล่ะ เคยเห็นสมองของค์ณมั้ย?” นักเรียนโรงเรียนหมอสอนศาสนา

ตอบแก่ผ้้เดินทางรายหน่ึงในกล่์มผ้้มานมัสการท่ีโบสถ์ Trinity of Sergey Lavra ซึ่งไมูเชื่อใน
ความมีอย่้จรงิของพระเจ้า 

ชายคนน้ันตอบ “ก.็..ไม่...” 

“ก็ด้วยประการน้ีเอง ตัวค์ณก็ต้องมี...” ว่าท่ีหมอสอนศาสนากล่าว
ชายข้ีสงสัยคลางแคลง จึงได้แต่ทำาหนา้กลบเกลื่อนไปในเสียงหัวเราะของกล่์ม

คนท่ีเหลือบฟังบทสนทนาน้ันอย่้อย่างเป็นมิตร
มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลก ท่ีเราเชื่อว่ามันมีอย่้ในโลก แม้ว่าเราจะไม่เคย

เห็นมัน หรือแม้แต่กระท่ังไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยซำ้ า เชื่อในหลักทฤษฎีอะตอม เชื่อ
ว่าจักรวาลไม่มีท่ีสิ้นส์ด เข่ือในหล์มดำา และเชื่ออะไรต่ออะไรอีกมากมาย อะไรหลาย
อย่างจากสิ่งท่ีพ้ดมา เช่น วิทยาศาสตร์ ก็คงจะสามารถมองเห็นได้ แต่ในเฉพาะสภาวะ
เฉพาะบางอย่างเท่าน้ัน เช่นเดียวกัน เมื่อว่ากันถึงองค์พระเจ้า ผ้้ซึ่งเป็นพระวิญญาณ
บริส์ทธิ ์ แต่ก็ไม่ได้ด้วยสายตาปกติ แต่เป็นด้วยอวัยวะเพื่อการเห็นอ่ืน ท่ีพระเยซ้บอก
เอาไว้ว่า “ประเสริฐแล้ว คือ ผ้้ท่ีมีใจใสสะอาด เพราะพวกเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว
5:8)  ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการมองเห็นพระเจ้าแบบน้ี มีอีกมากมายไมร่้จ้บ

2. ในไบเบิ้ลมีข้อขัดแย้งเป็นจำานวนมาก
การท่ีบางสว่นในพระคัมภีร์มีข้อขัดแย้ง อาจจะถ้กนำาไปใช้เป็นเหต์ผลในการ

ปฏิเสธโต้แยง้ถึงความบริส์ทธิข์องเน้ือหาคำาสอนบางประการ หากแต่ไม่สามารถท่ีจะ
นำามาปฏิเสธได้ว่า พระเจ้าไม่มีอย่้จริงเลย ไม่ได้มีแต่ชาวครสิเตียนเท่าน้ันท่ีเชื่อใน
พระเจ้าว่ามีอย่้จริง จำาเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องตระหนักถงึเสมอว่า ศาสนจักรของพระเจ้า
ในพระคัมภีร์น้ัน ให้ความสำาคัญกับเรื่อง 2 ประการ กล่าวคือ วิวรณข์องพระเจ้าเกี่ยว
กับเรื่องความเชื่อ ตลอดจนหลักการทางศลีธรรมและมโนธรรมของผ้ท่ี้เชื่อ อัน เป็น
หลักการสำาคัญท่ีศาสนาครสิต์ตั้งอย่้ และเรื่องราวของวิวรณแ์ห่งพระเจ้าและ
เหต์การณท้ั์งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับพระวิวรณน้ี์อันถ้กจารึกโดยมน์ษย์ ถ้าหากจะพ้ดกัน
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ถงึพระวิวรณแ์ลว้ ในตัวมนัเองก็มีสัจธรรมท่ีลึกซึ้งและออกจะเข้าใจยากอย่้หลาย
ประการ ท่ีเราก็คงไม่มีเหต์ผลท่ีจะต้องหาข้อขัดแย้งมาหักล้าง เพราะว่า สัจธรรมมีไว้ 

ก็ไม่เพื่อยอมรับ ก็ปฏิเสธ เพียงสองอย่างเท่าน้ัน  ดังน้ัน หากจะยกข้อท่ีไม่สอดคล้องกัน
บางอย่างจากเรื่องราวของข่าวประเสรฐิน้ัน ก็ด้จะเปล่าประโยชน์ และไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับหลักสำาคัญของศาสนา  (เช่น พระเยซ้ได้พบผ้้ท่ีถ้กวิญญาณร้ายเข้าสงิ 1 หรือ 2 คน 

– มารโ์ก 5:1, มัทธิว 8:28, หรือจะเป็นเรื่อง ไก่ขันกี่ครั้งก่อนท่ีสาวกปีโตรจะปฏิเสธพระ
เยซ้ - มัทธิว 26:75, มารโ์ก 14:72 เป็นต้น) เพราะเรื่องท้ังหมดเป็นเรื่องจรงิ และตา่งก็
เป็นพยานถึงความเป็นจริงของเหต์การณท่ี์ถ้กจารึก และความบรสิ์ทธิใ์จของผ้้เขียน
น้ัน 

3. จรงิหรือ ท่ีวิทยาศาสตรแ์ละศาสนาไม่หักล้างซึ่งกันและกัน?

ไม่เลย และน่ีคือเหต์ผลว่าทำาไม
ประการแรก เมื่ อกล่าวถึงความเชื่ อมโยงระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรไ์ม่ได้ครอบคล์มถึงองค์ความร้้ท่ีมนษยร์้้ท้ังหมด  หากแต่เฉพาะสิง่ท่ีมน์ษย์
ได้รับจากประสบการณก์ารทดลอง (ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และอ่ืนๆ) เครือข่าย
ของความร้้ทางศาสนาน้ันต่างออกไป เพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง ด้วยเหต์น้ี ท้ังสองศาสตร์จึงไม่อาจอย่้ในท่ีเดียวกันได้   เหมือนอย่างกิโลเมตร
กับกิโลกรัม หรือ เปลือกโลกกับภ้มิศาสตร์การเมือง แต่ท้ังสองอย่างมีพื้นท่ีของตนเอง
และมีความสำาคัญในชีวิตของมน์ษย์ และโลก  ศาสตร์ท้ังสองน้ี อาจมาเกี่ยวข้องกัน
หรือข้ามผ่านพบกันท่ีใดท่ีหน่ึง แต่ไม่มีการโต้แย้งหักล้างซึ่งกันและกัน  “หายนะจะ
เกิด ถ้าใหช้่างทำารองเท้ามาอบขนม หรือให้คนอบขนมมาซ่อมรองเท้า”

ตามทัศนคติทางศาสนาน้ัน ไม่สำาคัญหรอกว่า จักรวาลจะถ้กสร้างมาจาก
“องคป์ระกอบ” ใด หรือโลกจะหม์นรอบดวงอาทิตย์จริงหรอืไม่หรือดวงอาทิตยร์อบโลก
หรือ พระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตให้สมบ้รณแ์บบแต่แรก หรือมันผ่านการพัฒนาจากสิ่ง
มีชีวิตข้ันตำ่ ามาเป็นข้ันส้ง คำาถามท่ีว่ามาท้ังหมดน้ัน มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ไม่
เกี่ยวกับศาสนา นักวิทยาศาสตรแ์ละผ้้ศรัทธาในพระเจ้าชาวฝรั่งเศสนามว่า  ปาสเตอร์
(1895) เคยให้ความเห็นในข้อน้ี ว่า  “น่ีไม่ใช่เรื่องของศาสนา ปรัชญา หรือการปฏิเสธ
พระเจ้า ไม่ใช่เรื่องของวัตถุนิยมหรือวิญญาณนิยม น่ีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อเท็จจริง
และเกี่ยวกับข้องเท็จจริงเท่านั้น”
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ข้อเท็จจริงอันหน่ึงท่ีเห็นได้ชัด ก็คือ ก่อนท่ีย์คสมัยใหม่จะมาถึง คนท่ีเป็นนัก
วิทยาศาสตร์น้ัน กลับเป็นพวกนักบวช พระสอนศาสนา ท่ีได้พัฒนาวิทยาศาสตร์อย่าง
ก้าวหน้า (ด้วยเหต์น้ี ในย์คมืดของย์โรป ในศาสนจักรคาธอลิกจึงเกิดการต่อส้้ไม่ใช่
ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ หากแต่เป็นการส้้กันของความเชื่อทางศาสนาแบบ
เก่า และกล่์มพลังใหม่ท่ีใช้ชื่อของศาสนาบังหน้า) และจนถึงปัจจ์บัน มีนักบวชจำานวน
ไม่น้อยในหม่้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำา2 ท้ังหมดน้ี บ่งบอกได้อย่างสละสลวยเป็นอย่างดี
ถงึการคิดกันไปเองเรื่องความขัดแยง้ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์

ประการท่ีสอง การท่ีนักวิทยาศาสตร์จำานวนมาก ต่างก็เป็นผ้้เลื่อมใสศรัทธา
ในพระเจ้า น่ีเองสามารถบอกได้ว่า วิทยาศาสตร์ไม่ได้หักล้างทัศนคติของความเป็น
ชาวคริสต์ ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีรบกวนใจผ้้ท่ีไม่เชื่อในพระจ้า ด้วยเหต์น้ี ในครั้ง
หน่ึง ผ้้เชี่ยวชาญด้านความ “ไม่เชื่อพระเจ้า” ของโซเวียต ซึ่งเป็นหน่ึงในผ้้นำาการต่อ
ต้านศาสนาให้พ้นจากวิทยาศาสตร์ นายฌาคฮ์โนวิชก็ได้เคยหล์ดปากในยามเข้าตา
จน ว่า “นักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมากมายต่างก็พูดถึงความเป็นหน่ึงเดียว ระหว่าง
ศาสนาและวิทยาศาสตร์ ท่านเอ็ม. บอร์น ท่านเอ็ม. ปลังค์ ท่าน ว. ไกย์เซนแบร์ก ท่าน
เค. เอฟ. ไวท์เซเคอร์ ท่าน ป. จอร์แดน  และนักฟิสิกส์ท่ีมีชื่อเสียงท่านอ่ืนๆ หลายครั้ง
ได้ให้ความเห็นว่าศาสนาไม่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์“ แต่นายฌาคฮ์โนวิชคงเพิ่งจะเริ่ม
นึกได้ถึงรายชื่อของนักวิทยาศาสตรท่์านอ่ืนๆ 3อีกมากมายท่ีต่างก็เชื่อในพระเจ้า ซึ่งได้
ผนวกความสำาเร็จทางวิทยาศาสตร์ของตนเข้ากับความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและพระ
เยซ้คริสต์

มิฮาอิล โลโมโนซอฟ ได้กล่าวไว้ถึงการต่อส้้ระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนา
ดังน้ี คือ “พระเจ้าผู้สรรสร้างได้ทรงประทานคัมภีร์แก่มนุษย์อยู่  2 เล่ม เล่มหน่ึง คือ
เล่มหน่ึง คือ โลกท่ีมองเห็น... และอีกเล่มหน่ึง คือ พระคัมภีร์ศักดิส์ิทธิ ์... ท้ังสองเล่มน้ี

2
 ยกตัวอย่างเช่น นิโคลัส โคเปอร์นิคัส (1543), สังฆราชแหง่มอสโก บาทหลวงอินโรเคนที (เบนยามินนอฟ) 

(1879), เกรกอร่ี เมนเดล (1884) – นักบวชแหง้ออกัสตัส, ป. ฟลอเรนสก้ี (บามหลวงและนักเทศนา, นัก
วทิยาศาสตร์และนักศาราน์กรม), นักมน์ษยวทิยาชาติพันธ์ ป. ชมิดต์ (1954), พระคร้สังฆราช ล้กา วอยโน-ยาเซ
เนตสก้ี (1961), นักบวชองักลิคัน เลเมตร์ (1966)
3

 ณ ท่ีน้ีขอเอ่ยเฉพาะนักวิทยาศานสตร์ท่ีมีชื่อเสียงระดับก้องโลก เช่น อี. เคปเลอร์, บ. ปาสกาล, ไอแซค นิวตัน,  

มิฮาอิล โลโมโนซอฟ, ล. กัลวานี, อ, แอมแปร์, อ. โวลต้า, ส. โควาเลียฟสกาย่า, หล์ยส์ ปาสเตอร์ (1895), อ. โป
ปอฟ, ด. เมนเดเลียฟ, อี, ปาฟลอฟ, ม. บอร์น, ม. ปลังค์, บ. ไฮเซนแบร์ก, ค.ฟ. ฟอน ไฮเซเคอร์, ป. ยอร์แดน. แอ. ช
โรดิงเกอร์, บ. ฟิลาตอฟ, ช. ทาวนส์. ลื่นๆอีกมากมาย
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ต่างก็ไม่ได้บอกแค่ความมีตัวตนของพระเจ้า  แต่ยังชี้ไปถึงกิจวัตรอันดีงามของพระเจ้า
ท่ีทรงกระทำาไว้แต่ไม่อาจล่วงรู้แก่เราอีกด้วย หากแต่บาปได้ทำาให้ท้ังสองสิ่งเกิดความ
ขัดแย้งและแตกระแหงระหว่างกัน”  วิทยาศาสตร์และศาสนา“ต่างไม่สามารถท่ีจะมา
ขัดสามัคคีกัน เว้นสียแต่ใครสักคนท่ีมุ่งหวังเพื่อการหยิ่งยโสเชิดชูตน  และการแสดง
ตนเป็นผู้มีปัญญาจะมาสร้างความเป็นศัตรูระหว่างกันและกัน”

ประการท่ีสาม การท่ีในขณะท่ีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนไมูเชื่อว่าพระเจ้ามีจรงิ
นักวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกลับเชื่อในตัวตนของพระเจ้า  น่ีเองท่ีชี้ชัดได้ว่า ความร้้ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ได้ตอบโจทย์  แก้ปัญหาความสงสัยของทัศนคติทางวิญญาณได้แต่
อย่างใด

ประการท่ีสี่ อย่างท่ีได้กล่าวไปแล้ว ความไม่ร้้จบของโลกท่ีล่วงร้้สัมผัสได้ และ
ขีดจำากัดของความสามารถในการรับร้้และเข้าใจของมน์ษย์ ทำาให้เป็ฌนไปไม่ได้โดย
หลักการ ท่ีจะปฏิเสธหักล้างว่าไม่มีพระเจ้าอย่้จริงโดยทางวิทยาศาสตร์  ด้วยเหต์น้ี
กล่์มท่ีไม่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งพยายามล้างความเชื่อโดยใช้วิทยาศาสตร์น้ัน ก็เกิดข้อขัด
แยง้เสียเองโดยวิทยาศาสตร์

4. ความท์กข์ทรมานบนโลก กับพระเจ้า
สิ่งท่ีคนมักจะนำามาอ้างกัน แต่ส่วนใหญ่เป็นไปแบบใช้อารมณม์ากกว่าเหต์ผล

เพื่อต่อต้านความเชื่อในพระเจ้าผ้้เป่ียมรักน้ัน ก็คือ การท่ีบนโลกน้ียังมี สงคราม โรค
ภัยไข้เจ็บ ความไม่ชอบธรรม และความท์กข์ทรมานอย่างไม่สมควรได้รับ เป็นต้น

แล้วคริสตจักรตอบอย่างไรต่อคำาถามน้ี? เหต์ผลสำาคัญท่ีคนต้องท์กทนรับ
กรรมต่างๆนานา คือ การทำาผิดละเมิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและฝ่ายวิญญาณ ซึ่งก็มี
ผลกระทบจริงเหมือนกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เช่นกัน  ทว่า ความท์กข์ ไม่ใช่การ
ลงโทษจากพระเจ้า แต่เป็นกรรมท่ีส่งมาจากผลของความใคร่อยาก ความคิด อารมณ์
ความร้้สึก เจตนารมย์ ตลอดจนท้ังการกระทำาท่ีผิดศีลธรรมและเป็นอาชญากรรม ซึ่ง
ขัดกับจิตสำานึกท่ีดีและเป็นสิ่งท่ีศาสนาเรียกว่าเป็นกรรม ด้วยสิ่งเหล่าน้ี เองท่ีมน์ษย์
กระทำาตนเอง ปล้กฝังลงไปในกายและใจ และทำาลายชีวิตตนเอง เพราะกรรมทำาหนา้ท่ี
ลงโทษมน์ษย์โดยตัวมันเอง

เกี่ยวกับเรื่ องน้ี ศิษยาภิบาล อันโธนีผ้้ยิ่งใหญ่ ได้กล่าวแสดงความเห็น  ว่า
“พระเจ้าทรงประเสริฐ และสรรสร้างแต่สิ่งท่ีดีงาม ไม่ทรงประสงค์ปองร้ายใคร หาก

8 | P a g e



August 16, 2011 [พระเจ้า]

แต่เราเอง เมื่อเป็นคนดี ก็ดีได้ โดยการเชื่อตามพระเจ้า และเป็นเหมือนพระองค์  แต่
หากเราจะเป็นคนไม่ดี เราก็เหินห่างออกจากพระองค์ ทำาให้ไม่เหมือนพระองค์ เมื่อ
เราเลือกดำารงชีวิตโดยการทำาความดี เราจะกลายเป็นคนของพระเจ้า แต่ถ้าทำาชั่ว เรา
ก็จะถูกทอดท้ิงไปจากพระองค์ แต่ท้ังน้ี ไม่ได้หมายความว่า พระองค์จะทรงเคียดแค้น
ชิงขังเรา หากแต่บาป ทำาให้เราไม่สามารถปล่อยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ฉายพระศิริ
ในตัวเรา และบาปก็ผูกเราไว้กับมารและอสรูผู้ทรมานเราทัง้หลาย”

นอกจากน้ี ความท์กข์ทรมานของเด็ก และการท่ีผ้้บริส์ทธิต์้องทนท์กข์โดยไม่
ได้ทำาผิด มีธรรมชาติท่ีต่างออกไป การทนท์ข์ของเด็กและผ้้รับแบกท์กข์เพื่อพระเจ้า
โดยส่วนใหญ่ เปรยีบเสมือนการหลอมทองคำาโดยเปลวไฟ ความท์กข์เหล่าน้ี เป็นท์กข์
เพื่อการบ้ชาพระเจ้า เพราะชีวิตของคนเหล่าน้ีถ้กกำาหนดมาให้แบกรับบาปท่ีไม่ใช่ของ
ตนเป็นสำาคัญ หากแต่เป็นบาปของผ้้ท่ีใกล้ชิด หรือของ”ผ้้ท่ีใกล้เรา“ (ยอห์น 9:2)  คน
จำานวนมากท่ีอาศัยความทรมานของบ์ตรท่ีรักของตนจนนำาไปส่้การใคร่ครวญถึง
ความหมายของชีวิต และหันมาหาพระเจ้า และระลึกถึงชีวิตนิรนัดร์

ความทรมานของผ้้บริส์ทธิอ์าจสามารถเข้าใจได้ก็โดยความศรัทธาท่ีว่า ความ
ตายไม่ใช่การสิ้นส์ดของชีวิต หากแต่เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปส่้ชีวิตนิรันดร์อัน
ภายหน้า ซึ่งพระเจ้าเตรียมพร้อมให้แก่มน์ษย์ และด้วยความท่ีพระเจ้าทรงเป็นความ
รกั ความท์กข์ทรมาน ด้วยเหต์น้ีเอง จึงเป็นสิ่งท่ีมีค์ณค่าความหมายท่ียิง่ใหญ่ อย่างไร?

นักบ์ญเปาโลได้ตอบเอาไว้  ดังน้ี “ไม่มีความท์กข์ทรมานอันใดในปัจจ์บันกาลท่ีจะเทียบ
ได้กับพระศิริอันยิ่งใหญ่ท่ีจะเปิดเผยในตัวเรา” (โรมัน 8:18) “เพราะความทรมานเพียง
เล็กน้อยในระยะเวลาแสนสั้นของเราจะก่อให้เกิดความสรรเสริญอันล้นเหลือแสน
คณา เมื่อเราไม่เพ่งคนึงถึงสิง่ท่ีมองเห็นได้ หากแต่เป็นสิ่งท่ีมองไม่เห็น เพราะสิ่งท่ีมอง
เห็นไม่ถาวร แต่สิ่งท่ีมองไม่เห็นน้ันนิรนัดร” (2 โครินเธียนส์ 4:17-18) หากมน์ษย์ไม่เชื่อ
ในพระเจ้า ก็คงมักตั้งคำาถามว่า ความท์กข์ทรมานของผ้้บริส์ทธิ ์ ซึ่งบ่อยครั้งแสนโหด
ร้ายสาหัส และเป็นความทรมานท่ีไร้มน์ษยธรรมน้ัน มีไว้เพื่ออะไร  รึจะเป็นธรรมชาติ
คิดกลั่นแกล้ง เหต์บังเอิญ เหต์การณม์าสอดคล้องกันพอดี รึจะเป็นความตั้งใจของ
จิตใจมน์ษย์ท่ีโหดเห้ียม  อะไรล่ะ คือ ความหมายของการทนท์กข์ของผ้้ท่ีไม่ได้ทำาผิด
ถ้าหากไม่มพีระเจ้าและชีวิตนิรดัรแ์ล้ว ความหมายดังกล่าวร ึ– ก็คงไม่มีเสียเลย! 

ความเช่ือควรอยู่ทีใ่ดมากกวูา?
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“ถ้าแม้แต่โมเสสและศาสดาของพระเจ้าท้ังหลายเขายังไม่เชื่อแลว้
ต่อให้ใครสักคนฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย เขาก็คงยงัไม่เชื่อดอก” (ล้กา 16:31)

โดยปกติแล้วเรามักคิดเสมอว่า ความเชื่อและศรัทธา คือ สิ่งพิเศษเฉพาะของ
แต่ละศาสนา ด้วยเหต์น้ีเองศาสนาบางครั้งก็ถ้กเรียกว่า ความเชื่อ ทว่า หากเราได้มี
โอกาสทำาความร้้จักกับ “ลัทธิไม่เชื่อพระเจ้าตามแนวทางวิทยาศาสตร์” เมื่อใดแล้วล่ะ
ก ็เราจะได้เห็นศรทัธาแบบท่ีไม่ต้องพึ่งพาปัญญาความคิดก็มี 

ด่ังท่ีท์กคนทราบดี หลักความจริงของวิทยาศาสตร์น้ัน คือ การมีข้อเท็จจริงท่ี
ยืนยันปรากฏการณ์ และการโอกาสท่ีจะพิส้จนท์ดสอบข้อเท็จจริงน้ัน จากจ์ดน้ี เราจะ
มาทดสอบเปรียบเทียบระหว่าง “ความไม่เชื่อ” กับ “ความเชื่อ”

อะไรท่ี “ความไม่เชื่อ” มอบให้แก่เราบา้ง?

ตัวอย่างง่ายๆ สมม์ติมีกล่์มคนท่ีไม่ร้้จักกันและกัน ได้เห็นหมีหน่ึงตัวในป่าใน
เวลาท่ีแตกต่างกนั หากท์กคนบอกเช่นน้ัน เราจะสามารถเชื่อท์กคนได้ไหม? ได้ เพราะ
เน่ืองจากเขาไม่ร้้จักกัน เรื่องท่ีว่าจะตกลงกันแอบอ้างแต่งเรื่องข้ึนมาคงเป็นไปไม่ได้
แต่ถ้าเราต้องการพิส้จน์ว่าไม่ใช่เรื่ องจริง  เราก็ต้องทำาการสำารวจป่าท้ังป่าจนท่ัว
หลายๆครั้ง ตรวจอย่างถี่ถว้นท์กจ์ด อย่างไรก็ดี อย่างน้ีเราก็ยงัสามารถท่ีจะสงสัยได้ว่า
แลว้ถ้าเกิดหมีร้้จักหลบซ่อนตัวได้ดีข้ึนมาล่ะ?...

ปัญหาลักษณะเดียวกันเกิดข้ึนกับคำาถามเกี่ยวกับความมีตัวตนของพระเจ้า 

จากม์มหน่ึง เกี่ยวกบัความมีตวัตนของพระองค์อ้างอิงบนประสบการณส์่วนตัว
ของคนบางกล่์ม รวมถึงข้อเท็จจริงจำานวนมากเกี่ยวกับปรากฏการณเ์หนือธรรมชาติ
ต่างๆ เรื่องปาฏิหารณ์ อันกระจ่างแจ้ง ท่ีวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถให้คำาตอบแก่เราได้  (

ตัวอย่างง่ายๆถ้าเราพ้ดถึงชีวิตของนักบ์ญนิโคลัย นักบ์ญคเซเนีย แห่งเซนต์ปีเตอร์ส
เบิร์ก นักบ์ญยอห์น แห่งครอนชตาดท์ ซึ่งสามารถบอกได้ว่า สิ่งท่ีนักบ์ญท้ังหลายกระ
ทำาปาฏิหารณน้ั์น มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง) เหมือนอย่างท่ีนักปรัชญาชื่ อดังของ
รสัเซียในสมัยศตวรรษท่ี 20 เซร์เกย์ เอ็น. บ์ลกาคอฟ ได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า “ถ้
าคนท่ีมีศรัทธาเล่าเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของตน  ถึงสิ่งท่ีพวกเขาเห็นและได้ล่วงรู้
อย่างแทบไม่น่าเชื่อถือแล้ว ในหมู่ผู้ท่ีได้ฟัง ก็จะเกิดเป็นเหมือนภูเขา รากฐานเป็นเนิน
ท่ีมีเขาของความคลางแคลงไม่เชื่อด้วยหลักตรรกะ  เป็นฐานตั้งอยู่หลบจากสายตาท่ี
มองเห็นท่ัวไป” “สิ่งท่ีคนได้รับจากศาสนาโดยตรงนั้น มันไม่ใช่ท้ังวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่
ท้ังปรัชญาหรือทางจรรยาหรือทางสุขจริยา ไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามท่ีมันสมองมนุษย์จะมี
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กำาลังสามารรถรับรู้ได้ (ทำาได้เพียงแค่คิดเท่านั้น) ฉะนั้นเพียงจินตนาการอันบางเบา
ของไฟท่ีเผาผลาญในประสบการณท่ี์ได้จากศาสนาก่อให้เกิดความคิด ... ชีวิตของ
นักบุญ ผู้นำาชีวิต ศาสดาผู้แทนของพระเจ้า ผู้ก่อตั้งศาสนา และเหล่าผู้นำาในศาสนาท่ี
ยังมีชีวิต อีกท้ังคำาจารึก กลุ่มความคิด วิถีการดำารงชีพ นั่นแหล่ะคือศาสนา เมื่อรวม
เข้ากับประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคน  จะทำาให้คนเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนา
มากกว่าสิ่งท่ีตีความออกมาเป็นปรัชญาจากศาสนา”  อีกท้ังยังเขียนว่า “การเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงกับศาสนา การพูดคุยกับพระเจ้า จะทำาให้เราได้รับแรงพลังแห่งชัยชนะ (ถึง
ขีดสุดในจุดท่ีเราอยู่) ได้แรงตระหนักอย่างแรงกล้า  ท่ีจะทำาให้เรากล้าละท้ิงความ
กระจ่างแจ้งใดๆก่อนหนา้น้ี พลังดังน้ีเป็นสิ่งท่ีเราอาจละลืมได้ หรือเสียไปได้ แต่เราไม่
อาจปฏิเสธหักล้างมันได้ ประวัติศาสตร์ท้ังหมดของมวลมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจในเรื่องศาสนานั้น  คงจะกลายไปเป็นปริศนาอันไม่อาจไขกระจ่างและความโง่
เขลา  หากว่าเราไม่ยอมรับว่า ชีวิตมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตทางจิต
วิญญาณ หรืออีกนยัหน่ึง คือ หากเราไม่ยอมรับ ว่าทุกคนได้เคยรับรู้รับทราบถึงสิ่งอัน
สงูยิ่งบนสรวงสวรรค์ ซึ่งไม่ได้มาจากแค่ใน “คัมภีร์ศักดิส์ิทธิ ์” เล่มอย่างเดียว”

ในอีกแง่หน่ึง ไม่จริงหรือ ท่ีศาสตร์ใดๆก็ตาม  ไม่ว่าจะในอดีต อนาคต หรือ
ปัจจ์บันก็ตาม ไม่สามารถสร์ปครอบคล์มอธิบายถึงสิ่งต่างๆท้ังหมดในโลกน้ีได้ เหมือน
อย่างท่ีราชบัณฑิตแห่งรสัเซีย นามว่า ก. นาน เคยกล่าวไว้ว่า “เมื่ออารยธรรมเดินทาง
มาถึงจุดๆหน่ึง ความรู้ของเราก็จะเหมือนกับ เกาะเล็กๆ เกาะๆหน่ึง ท่ีตั้งอยู่บนมหาสมุ
ทรท่ีกว้างใหญ่ไม่มีท่ีสิ้นสุดของสิ่งท่ีเรายังไม่ทราบ สิ่งท่ีเรายังไม่เคยล่วงรู้ และยังไม่
เห็นได้อีก” ด้วยเหต์น้ี  ถ้าหากแม้วูาพระเจ้าจะไมูมีจริง  วิทยาศาสตร์ก็ไมู
สามารถยืนยันความไมูมีพระเจ้าได้ วิทยาศาสตรบ์อกได้แต่ว่า “ฉนัไม่ร้้” แต่สิง่น้ีก็
แน่นอน เพราะตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจ์บัน นักวิทยาศาสตร์ต่างก็เชื่อในพระเจ้า ด้วย
เหต์น้ี ลัทธิท่ีไม่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอย่้น้ัน จึงเป็นแนวคิดที่ “ตูอ
ต้านวิทยาศาสตร์” โดยตรง เพราะขัดแย้งกับตรรกะข้ันพื้นฐานของความเป็น
วิทยาศาสตร์

ในอีกด้านหน่ึง ถ้าศาสนาเสนอให้คนท์กคนทำาการตรวจสอบพื้นฐานของความ
เชื่อ และทดสอบเส้นทางเดินของชีวิตด้วยตนเองท้ังหมด น่ันก็เท่ากับว่า ศาสนาเปิด
โอกาสให้คนท์กคนทดสอบด้ได้ว่าพระเจ้ามีอย่้จรงิหรือไม่  ในขณะท่ีลัทธิท่ีไม่เชื่อน่ัน ไม่
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ได้เปิดโอกาสให้คนทดสอบตนเองว่าไม่มีพระเจ้าหรือไม่ ลัทธิดังกล่าวไม่สามารถตอบ
คำาถามท่ีสำาคัญท่ีส์ดได้ น่ันคือ “มนุษย์ต้องทำาอย่างไร ถึงจะพิสูจนไ์ด้ว่า ไม่มีพระเจ้าอยู่
จริง” หากไม่มีการทดลองข้อพิส้จนน้ี์ ก็เท่ากับปราการแนวคิดน้ีก็พังลงอย่างราบคาบ
ด้วยเหต์น้ี การไม่เชื่อ ก็คือ การหลับห่หลับตาเช่ือว่าไม่มีพระจ้า ไม่มีวิญญาณ ไม่มี
ชีวิตนิรันดร์ของมน์ษย์ ไม่มีอะไรยกเว้นวัตถ์ต่างๆ ท่ีมีอย่้บนโลก  ด้วยเหต์น้ี มน์ษย์ท์ก
คน และสิง่ท่ีมีชีวิตต่างๆ จึงรอเพียงพบจ์ดจบคือการถ้กทำาลาย  และความตายอันเป็นนิ
รันดร์กาล “เชื่อเถอะ มน์ษย์ ว่าเจ้าจะต้องพบแต่ความตาย และมีแต่ความตายเท่าน้ัน
ไม่มีใครหรืออะไรจะช่วยเจ้าได้หรอก” ข้อสร์ปของความไม่เชื่อน้ี ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก
เน่ืองจากข้อสร์ปของนักวิทยาศาตร์ปัจจ์บันอย่าง ราชบัณฑิต อี. โมอิเซเยฟ ท่ีกล่าวว่า 

“มนุษย์ชาติเหมือนด่ังมวลชีวะใดท่ีต้องสูญสลาย และด้วยเหตุน้ีมวลมนุษยชาติจึงรอ
พบเพียงจุดจบท่ีกำาลังจะมาถึง และไม่ใช่ในอนาคตอันไกลโพ้นท่ีมิอาจระบุได้ หากแต่
ว่า อาจจะเป็นแม้แต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 21 ก็เป็นได้” นอกจากน้ียังเตือนว่า “หายนะ
ท่ัวโลกสามารถเกิดข้ึนอย่างรุนแรง ถึงขนาดทำาให้มนุษย์ไร้พลังต่อต้าน ความเชื่อมั่น
ในเทคโนโลยีนั้นเปล่าประโยชน์ วิทยาการใหม่ๆไม่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ได้... มนุษย์ต้อง
พึง่พาบัญญัติใหม่...”

ความไมูเช่ือพระเจ้า คือ ความเช่ืออยูางหน่ึง ในความหมายท่ีแท้จริงของ
มัน คือ ความเชื่อท่ีไม่ต้องการข้อโต้แย้ง ขอเพียงแค่ต้องการ ไม่ให้มีพระเจ้าก็พอ ด้วย
เหต์น้ี ในเมื่อไม่มีพระเจ้า ก็ไม่มีการรับผลกรรม อย่างไรก็ตาม อะไรล่ะ คือผลกระทบ
จากจิตวิทยาจากความเชื่อแบบน้ี  ด้วยเหต์ท่ีว่า การไม่เชื่อน้ันส่วนใหญ่เป็นการมอง
โลกในแง่ลบ (ในขณะท่ีความเชื่อปฏิเสธความตายนิรันดร์)  ทำาให้คนท่ีไม่เชื่อพระเจ้า
แม้แต่เมื่ออย่้ในสภาวะท่ีส์ขสบาย และปราศจากการส้ญเสียความมั่นใจในความสำาเร็จ
ในชีวิตของตน ก็จะคงม่์งมั่นท่ีจะหวาดหว่ันถึงความไร้สาระของชีวิต  และตกอย่้ใน
สภาวะวิตกจริตอย่างหนัก น่ีเองท่ีสะท้อนออกมาในแถบตะวันตกท่ีเจริญส์ดขีดทาง
วัตถ์ หน่ึงในข้อสร์ปท่ีกล่าวได้ ก็คือ “จากการทดลอง พบว่า คนจำานวนมากมากกว่า
ครึ่งหน่ึง ส้ญเสียความหมายของชีวิต เรามั่นใจว่า อาการหลักของผ้้ป่วยทางจิตส่วน
ใหญ่ คือ ความร้ส้ึกสลด หรือโหยหาในข้ันร์นแรงมากกว่าความทรมานเสียเอง  เหต์ผล
หลักท่ีคนส่วนใหญ่เลือกจบชีวิตน้ัน คือ ความร้้สึกว่าชีวิตท่ีมีอย่้น้ันว่างเปล่า”  หน่ึงใน
จิตแพทย์ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีส์ดทางตะวันตก นามว่า เค. ย์งก์ ได้กล่าวว่าผ้้ป่วยทางจิต
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ส่วนใหญ่ของเขา คือ คนท่ีส้ญเสียความหมายของชีวิต ส่วนผ้้เชี่ยวชาญด้านกรดำารง
ชีวิต นามว่า ไฮเด็กเกอร์ ก็กล่าวสร์ปอย่างชัดเจนว่า “อารยธรรมตะวันตก คือ กรงดัก
หน้ ท่ีพาให้คนเข้าไปส่้ความส้ญเสียของความหมายของชีวิต”

พระเจ้ามีอยู่จริง
“เพราะสิ่งซึง่มองไม่เป็นของพระองค์ พลังเป็นนิรนัดร ์และพระศิรขิองพระเจ้า

ตั้งแต่กาลสรา้งโลก ได้สะท้อนในสิง่ท่ีพระองค์สรา้งให้เห็น 

เพราะฉะน้ัน จึงไม่อาจสงสัยได้อีก” (โรมัน 1:20)

จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องหน่ึง มีผ้้ดีคนหน่ึงเดินทางมา ซึ่งเป็นผ้้ท่ีทรงภ้มิด้วยใจท่ื
เชื่อใน อิสรภาพ ความเสมอภาค และความเป็นพี่น้องกันของท์กคน สังเกต์ว่า ท์กครั้ง
ท่ีคนขับรถม้าว่ิงรถผ่านโบสถ์วิหารท่ีไหน ก็ทำากางเขนท่ีหน้าอกคำานับ ผ้้ดีคนน้ันจึง
หัวเราะออกมา คนขับรถไม่ตอบโต้อันใด เมื่อเดินทางถงึจ์ดหมาย ผ้ดี้เตรียมจะจ่ายเงิน
คนขับรถ พลันคนขับรถซี่งเงยีบมาตลอดทางก็โพลง่ออกมา... 

“เอ่อ นายครับ...นาย” 

“อะไร” – ผ้ดี้ตอบ
“แลว้... เกิดพระเจ้ามีจริงขึ้นมาลูะ?....” 

คำาถามท่ีแสนเรียบง่ายน้ี กลับแรงมากยิ่งกว่าปรัชญาต่างๆนานาของพวกไม่
เชื่อพระเจ้าเสียอีก ผ้้ดีคนน้ันพิศวงไปกับคำาถามน้ี เขาเข้าใจดี มีอะไรในชีวิตท่ีต้องคิด
หาคำาตอบ ในท่ีส์ด ผ้้ดีกร็ับเชื่อในนิกายออโธดอกซ์   

คนท์กคน แน่นอน จะต้องมีครั้งหน่ึงท่ีประสบปัญหาความเชื่อในพระเจ้า แต่คน
จำานวนไม่นอ้ย ท่ีเริ่มจากคำาถามธรรมดาๆ “พระเจ้ามีอย่้จรงิไหม”

จากข้อโต้แย้งต่างๆ ท่ีสามารถพิส้จนไ์ด้ว่า พระเจ้ามีจริงน้ัน สามารถหยิบยก
บางข้อท่ีธรรมดาและเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่า ดังน้ี

1. ความงดงามและน่าประหลาดใจยิ่งของสรรพสิ่งท่ีถ้กสร้างไว้บนโลก
อย่างเป็นระบบก่อให้เกิดความน่าพิศวง ถึงท่ีมาของสิ่งต่างๆ ท้ังสิ่งใหญ่ สิ่งน้อยท้ัง
หลาย ซึ่งอย่้รายรอบตัวเรา วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงระบบ
ของการรับร้้ของมน์ษย์โดยใช้ปัญญาความคิด(Anthropia) โดยนักวิทยาศาสตร์รายหน่ึง
กล่าวว่า  “จากทุกสิ่งทุกอย่าง  ตั้งแต่สิ่งถาวร  ท่ีกำาหนดกฎเกณฑ์ทางแรงดึงดูด
พลังงานแม่เหล็กโลก ทฤษฎีสัมพันธภาพของพลังงานอะตอมทุกรูปแบบ ตลอดจนถึง
ข้อสนับสนุนทฤษฎีทางชีววิทยาต่างๆ เราสามารถพบว่า อวกาศท้ังหมด โดยเฉพาะ
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ระบบสุริยะ และโลกท่ีเราอยู่น้ี ท้ังหมดเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์เรา  จนอดท่ีจะ
ถามคำาถามไม่ได้ว่า ถ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วจะเป็นใคร ท่ีสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมไปถึง
พวกเรามนุษย์เองด้วย เรื่องบังเอิญคงเป็นเรื่องเกินความเป็นไปได้ หรือแม้แต่ปาฏิหา
รณเ์อง ท่ีจะสามารถสร้างท้ังหมดข้ึนมาด้วยความบังเอิญ”  นักวิทยาศาสตรอี์กท่านนำา
เสนอม์มมองท่ีน่าสนใจไม่แพ้กัน ”ความเป็นไปได้ท่ีจะให้เซลล์ๆหน่ึงบังเอิญเกิดข้ึนมา
เองบนโลก มันแทบเป็นไปไม่ได้พอๆกับถ้าจะให้ลิงซักตัวพิมพ์คัมภีร์ไบเบิ้ลสัก  400

ครั้งโดยไม่ผิดซักครั้งหน่ึง” นักวิทยาศาสตร์จำานวนมากท้ังในอดีตและปัจจ์บัน เมื่อ
มองและสำารวจโลกของตจน ต่างก็หันมาเชื่อในพระเจ้า เพราะไม่มีคำาอธิบายใดๆถึง
ความสวยงามของสรรพสิ่งบนโลก ท่ีดีไปกว่าการยอมรับว่า พระเจ้ามีตัวตนอย่้จริง
ด้วยเหต์น้ี แม้แต่ราชบัณฑิตของรัสเซีย ผ้้อำานวยการศ้นย์สถาบันสมอง เอ็น. พี. เบคฮ์
เทเรว่า  ยังได้กล่าวไว้ในการประช์ม  “ความเชื่ อและความร้้  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในขอบเขตศตวรรษ” ในเดือนมีนาคาม 1998 ว่า “ตลอดชีวิตท่ีได้อุทิศให้แก่
การศึกษาระบบสมองของมนุษย์ ดิฉนัได้ข้อสรุปว่า การจะเข้าในสิ่งน่าอัศจรรย์อย่าง
สมองของมนุษย์โดยไม่เข้าใจว่า มีพระเจ้าผู้สร้างอยู่นั้น เป็นไปไมไ่ด้เลย”  

ความชัดเจนของข้อสร์ปดังกล่าว ก่อนอ่ืนเลย อย่้ท่ีว่า คำาถามน้ี บังคับให้เรา
เลือกโดยจิตสำานึก ยอมรับพระอัจฉริยะของพระเจ้าว่าเป็นผ้้สรา้งสิ่งต่างๆท้ังหมด หรือ
เชื่อว่า ยังมี “สิ่งท่ียังไม่ร้้” อีก  ทางเลือกแรก ไม่เพียงตอยคำาถามท้ังหมด แต่ยังเปิดตา
สว่างให้เข้าใจถึงความหมายอันสง้สง่และศักดิส์ิทธิข์องความเป็นมน์ษย์ แต่อย่างท่ีสอง
นอกจากจะตอบคำาถามไม่ได้แล้ว ยังทำาให้มน์ษย์ส้ญเสียความหมายภายในตนและจน
อย่้ในสภาวะไร้ทางออก

2. ประวัติศาสตร์ทำาให้เกิดข้อโต้แย้งท่ีน่าสนใจ ต่อข้อโต้แย้งน้ี มีนักพ้ด นัก
เขียน และนักการเมืองชื่อดังชาวโรมันท่านหน่ึง นาม ซิเซรอน ได้พ้ดเอาไว้ประมาณ
100 ปี ก่อนคริสตกาลว่า “เราคิดกันว่า เป็นเรื่องจำาเป็นท่ีจะต้องชี้ชัดว่า ไม่มีเผ่าพันธ์
ใดท่ีป่าเถื่อน หรือคนซักคนท่ีจะเสียจิตสำานึกทางศีลธรรมถึงขนาดท่ีความคิดเกี่ยวกับ
พระจ้าจะไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของเขาได้ แน่นอน หลายคนคิดเกี่ยวกับพระเจ้าไม่
ถูกต้อง แต่มันเป็นธรรมดาท่ีเกิดจากการสูญเสียจริยธรรมและความบกพร่องทางศีล
ธรรม คนทุกคน อย่างไรเสียก็ตระหนักดีว่า มีพลังและธรรมชาติของสรวงสวรรค์อยู่
และการยอมรับดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการถูกชักจูงใจไว้ก่อน  หรือการเห็นด้วยกับ
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ความคิดคนอ่ืน การยอมรับในพระเจ้าไม่ได้ถูกกะเกณฑ์ตามกฎหมายของรัฐ หากแต่
ว่าในทุกกรณี สังคมของทุกชนชาติต่างยอมรับเป็นด่ังกฎของธรรมชาติ”

ความเห็นดังกล่าวก็สอดคล้องกับความเห็นของนักเขียน นักประวัติศาสตร์
และนักปรัชญาชาวกรีกนาม ปล้ตาร์ก (ค.ศ. 120) “หากเดินทางไปดินแดนต่างๆ คุณ
อาจจะเคยพบเมืองท่ีไม่มีกำาแพง หรือกลุ่มคนไม่มีภาษาเขียน สังคมท่ีไม่มีนักปกครอง
หรือปราสาทราชวัง ไม่มีความรำ่ ารวยหรือเงินทอง แต่ไม่มีใครท่ีเคยเห็นเมืองท่ีไม่มี
โบสถ์ วัด ท่ีไม่มีเทพเจ้า ไม่มีซักเมือง ท่ีคนจะไม่สวดมนต์ในนามของเทพ หรือสาปแช่ง
ในนามสวรรค์”

เป็นความจริง อะไรล่ะท่ีจะสามารถอธิบายความท่ีมน์ษย์ในท์กสังคมต้องมี
ศาสนาเหมือนๆกัน ข้อสันนิษฐานต่างๆของกล่์มท่ีไม่เชิ่อในพระเจ้า  ท่ีนำาเสนอท่ีมา
เกี่ยวกับจินตนาการเรื่องพระเจ้าในจิตสำานึกของมน์ษยน้ั์นไม่สามารถตอบคำาถามน้ีได้
พร้อมๆกับการพัฒนาของวิทยาศาสตร์  ความเกรงกลัวและผวาต่อปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีไม่สามารถเข้าใจได้ก็หมดไปจากมน์ษย์  กลไกการไขความลับของความ
ฝันถ้กตีกระจ่าง กลไกของโลกก็ถ้กวิเคราะห์ แต่สิ่งท่ีไม่หมดไป คือ ความเชื่อในเรื่อง
พระเจ้ายังคงอย่้ท์กย์คท์กสมัยในหม่้มวลมน์ษยชาติ คำาอธิบายท่ีดีท่ีส์ดต่อข้อเท็จจริง
อันน้ี คือ การยอมรับว่า แนวคิดดังกล่าว ซึ่งมน์ษย์อาศัยเป็นแรงผลักดันชีวิต ตั้งแต่
อดีตจนปัจจ์บัน ตลอดประวัติศาสตรน์านมา ไมไ่ด้เป็นผลผลิตจากโลกมน์ษย์ หากแต่มี
ต้นตอมาจากตวัพระเจ้าผ้้ทรงสรา้งเราเอง 

3. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับศาสนาและประสบการณช์ีวิตให้ความสำาคัญกับสิ่งท่ี
อย่้ตรงกันข้าม

ก่อนอ่ืน ขอเล่าอะไรบางอย่างเสียก่อน 

“ในปี 1790 ท่ีประเทศฝรั่งเศสใกล้ๆกับเมืองฌูลแลค ได้มีดาวหางตกลงมา เจ้า
เมืองได้ทำาบันทึกเหตุการณเ์อาไว้ และให้คนมาลงชื่อรับรองความจริงประมาณ  300

คน และส่งเรื่องไปท่ีราชบัณฑิตสภาในกรุงปารีส  คุณคิดว่า พวกราชบัณฑิตตอนนั้นจะ
กล่าวขอบคุณชาวเมืองท่ีช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์หรือไม่  ไม่มีซะหรอก ราชบัณฑิต
สภาไม่เพียงแต่จะร่ายยาวจดหมายเหตุท่ีเรียกว่า ”ความน่าอดสูของเหตุการณห์ินตก
จากฟ้า” แต่ยังให้ข้อสรุปพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณดั์งกล่าวว่า ....4 “กใ็นเมื่อพระเจ้าไม่มี

4
 อย่างไรก็ดี ไม่นอ้ยหนา้ไปกว่าพวกราชบัณฑิตปารีสน้ีก็เห็นจะเป็นกล่์มคนรัสเซีย 10 คนท่ีวิพากษณว์ิจารณค์

ริสตจักรในจดหมายเปิดผนึกถึงประธานิบดี แน่นอน “พวกไม่เชื่อในพระเจ้า” อย่าง ว. กินซบ้ร์ก ยังเคยจ์ดเทียนอธิษฐาน
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จริง งั้นจะให้หินตกลงมาจากฟ้าก็ยิง่เป็นไปไม่ได้” น่ีเป็นคำาพูดของเหล่าราชบัณฑิตป่า
รีส.....

“คนเรานั้นยากเหลือเกินท่ีจะเข้าใจให้ได้ว่า ประสบการณช์ีวิตของพวกเขานั้น
มันไม่สมบูรณร์อบรู้เสียทุกด้าน เพราะเรารู้เพียงบางสิ่งบางอย่างเพียงผิวเผินจาก
เหตุการณห์รือปรากฎการณท่ี์เราประสบในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นประสบการณช์ีวิต
มันจำากัด และมีเรื่องราวข้อเท็จจริงท่ีปฏิเสธไม่ได้อีกมากมาย   ท่ียังไม่สามารถพิสูจน์
ได้ อย่างท่ีเราคิด ว่าเป็นสัจธรรมท่ีกระจ่างแล้ว” น่ีเป็นข้อสร์ปของ นักประวัติศาสตร์
ชื่อดัง เอ. กอร์โบฟสกี้ ท่ีกล่าวไว้ในหนังสือชื่อ “ปรศินาประวิตศาสตร์โบราณ”

“ถ้าจะพูดไปแล้ว  เมื่ อใดท่ีข้อเท็จจริงขัดแย้งกับผลสรุปทางวิทยาศาสตร์
สุดท้ายเรามักยกผลประโยชนใ์ห้กับข้อเท็จจริงมากกว่า  (โดยท่ีข้อเท็จจริงจะเกิดข้ึน
อย่างนั้น ซำ้าแล้วซำ้าเล่า)”

น่ันเอง ท่ีความมีตัวตนของพระเจ้า ถือเป็นข้อเท็จจริงท่ีถ้กพิส้จน์ “ซำ้ าแล้วซำ้ า
เล่า” เป็นจำานวนนับไม่ถ้วนครั้งผ้้คนจากหลากหลายช่วงเวลาประวัตศาสตร์ตั้งแต่
อดีตตลอดจนปัจจ์บัน ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธ์์ใด ชนชาติใด ภาษาใด วัฒนธรรม ระดับ
การศึกษา หรือถ้กอบรมสั่งสอนมาแบบใด ท้ังท่ีไม่ร้้จักกันและกัน แต่สามารถบอกได้
เป็นเสียงเดียวกันถึงประสบการณท์างวิญญาณกับพระเจ้าท่ีแท้จริงและไม่อาจบอก
เลา่อธิบายได้ เป็นประสบการณจ์รงิเกี่ยวกับพระเจ้า  ไมใ่ช่กับพลงัลี้ลับเหนือธรรมชาติ
อะไรอย่างอ่ืน

ยังมีพื้นฐานอันใดท่ีจะปฏิเสธประสบการณก์ารเห็นพระเจ้าโดยตรงของเหล่า
นักวิชาการต่างๆ ท่ีได้พบเจอมาโดยตรง ไม่ใช่ผ่านเครื่ องมือหรือร้ปภาพใดๆ  นัก
วิชาการไหนหรือ?  ก็เหล่านักบ์ญท้ังหลาย ท่ีไม่มีทางท่ีตะกล้าแม่แต่คิดจะหลอก หรือ
โกหกเพื่อเอาคำาสรรเสริญ พวกเขาได้นำาเสนอข้อเท็จจริงท่ีไม่อาจโต้แย้งได้เลย – การ
ทำาปาฏิหารย์ การทำานายอนาคต การทนถ้กขับไล่และเนรเทศจากการปกป้องความ
เชื่อและความจริงของตนต่อพระเจ้า การทนถ้กทรมานกาย และสาปส่ง การเสียสละ
เลือดเน้ือและชีพของตนเพื่อศรัทธาท่ีไม่มีอะไรมาหย์ดได้ต่อองค์พระผ้้เป็นเจ้าและพระ
คริสต์

เป็นไปได้ว่า พวกเขา คนท่ีเหมือนด่ังเหล่านักบ์ญเปโตรและเปาโล อ์สตินนัก
ปรัชญา เป่าโลแสนธรรมดา มาคารีผ้้วิเศษ ยอห์นแห่งดามัสกัส คลีมองต์แห่งโรม อี
ในโบสถ์ (อา้งองิจากหนังสือ ”โซเฟีย”, พิมพ์คร้ังท่ี 3 ปี 2008, หนา้ 74)
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ซาคแห่งซีเรีย ยอห์นแห่งรัสเซียและซาวว่าแห่งเซอร์เบีย เซร์เกย์ ราโดเนฌสกี้  ฌว
ราฟิม ซารอฟสกี้ อิกนาเทีย เบรียนชานินนอฟ  อัมโวรซี ออปทินสกี้  ดอสตาเยฟสกี้
หรือปาสกาล เมนเดลหรือเมนเดเลฟ คนอีกมากมายท่ีโลกท้ังโลกร้้จักและไม่สามารถ
เ อ่ยนามออกมาไ ด้หมดท์กคน  เ ป็นไปไ ด้ ว่ า  พวกเขา เพียงอยากสละชีพ
เพื่อ”ธรรมเนียม” ท่ีจะเชื่อ หรือเพื่อจินตนาการไรเ้หต์ผล หรือเพราะไรก้ารศึกษา? 

แล้วเราจะมองข้อเท็จจริงท่ียิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมวลมน์ษย์ชาติใน
แนวทางใด เป็นไปได้ว่า เราต้องขบคิดอย่างหนักถึงประเด็นดังกล่าว เป็นไปได้หรือ ท่ี
เราจะปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้มีจริง เพียงแค่เพราะว่าราไม่ร้้สึกถึงพระเจ้าในแต่ละวัน?

แต่จริงๆ แล้ว ประสบการณใ์นแต่ละวันของเราก็ไม่ได้ให้ถึงสิ่งท่ีนักวิทยาศาสตร์สมัย
ใหม่ท้ังหลายพ้ดกัน แต่เราก็ยังเชื่อในผลสร์ปทดลองของพวกเขา เชื่อคำาพ้ดพวกเขา
ท้ังท่ีไม่ร้้จักพวกเขาด้วยซำ้ า และไม่มีแม้แต่โอกาสท่ีจะคิดพิส้จน์ว่า ข้อสร์ปหรือหลัก
การทางวิทยาศาสตร์สิง่ท่ีพ้ดกันมาน้ันจรงิหรอืไม่  แล้วอยา่งน้ี เราทำาไมถงึไม่เชื่อในสิง่
ต่างท่ีศาสนาสอน ท่ีคนบรสิ์ทธิม์ากมายทดลองพิส้จนแ์ละยืนยันได้ครั้งแล้วครั้งเล่ากัน
บา้ง? 

ประสบการณท่ี์”นักวิชาการ”ของ”ศาสตรแ์ห่งศาสตร์”น้ีได้บอกแก่เรามา ไม่ใช่
เป็นแค่ความเชื่อส่วนบ์คคล หรือความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติ แต่มันคือ ข้อเท็จจริงของการเข้าถงึองคพ์ระผ้้เป็นเจ้า

สิ่งท่ีเซร์เกย์ บ์ลกาคอฟ พ้ดน้ัน ก็เป็นสิ่งท่ีสมเหต์สมผล “ถ้าคนท่ีมีศรัทธาเล่า
เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของตน ถึงสิ่งท่ีพวกเขาเห็นและได้ล่วงรู้ อย่างแทบไม่น่าเชื่อ
ถือแล้ว ในหมู่ผั้ท่ีได้ฟัง ก็จะเกิดเป็นเหมือนภูเขา รากฐานเป็นเนินท่ีมีเขาของความ
คลางแคลงไม่เชื่อด้วยหลักตรรกะ เป็นฐานตั้งอยู่หลบจากสายตาท่ีมองเห็นท่ัวไป”   

แล้วพระเจ้าคือใครลูะ?

“เมื่อข้าพเจ้าพ้ดถงึพระเจ้า คำาพ้ดข้าพเจ้า
ก็เหมือนด่ังพ้ดแก่คนตาบอด

ท่ีกำาลงัคลำาหาแหล่งนำ้ าของเขาในทะเลทราย”

มักซิมีเลียน โวโลฌิน
นักปรัชญาชาวกรีกชื่อดังนาม ปลาโตน (347 ปี ก่อนคริสตกาล) เคยมีความคิด

ว่า “ของธรรมดาไม่มีการระบ์เจาะจง” ในความเป็นจริง สิ่งท่ีสลับซับซ้อน  เราก็
สามารถทำาความเข้าใจกับมันได้ โดยการแยกองก์ประกอบ แล้วเราจะอธิบายอย่างไร
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ว่า อะไรคือ สีแดง หรือรสเปรี้ยวให้คนท่ีไม่เคยมองเห็นหรือลิ้มรสดังกล่าวอย่างไร มี
อย่้ทางเดียว คือ การแสดงให้เห็น  การให้ทดลอง เพราะการอธิบายด้วยคำาพ้ดไม่สา
มารรถชว่ยอะไรได้ ยกเว้นแต่การให้สัมผัสด้วยประสบการณจ์ริง 

ศาสนาคริสต์สอนให้คนร้้จักพระเจ้าในฐานะสิ่งธรรมดาอย่างแรก   พระเจ้า
อย่างท่ีร่์นพ่อของเราๆเรียกกันว่าเป็นสิ่งท่ีธรรมดา ด้วยเหต์น้ี เมื่อพ้ดถึงพระเจ้า จึง
เป็นเรื่องท่ีอธิบายไม่ได้ด้วยคำาพ้ด คำาพ้ดใดๆ หรือคำาจำากัดความใดๆเกี่ยวกับพระเจ้าก็
ยังไม่เพียงพอ และพระนามหรือลักษณะบ์คคลิกของพระองค์ท่ีแจกแจงในพระคัมภีร์
ไบเบิ้ลหรือในตัวของพระนักบวชท้ังหลาย ต่างก็เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนเหมือนของ
พระลักษณะในตัวพระองค์เท่าน้ัน  แต่สิ่งสะท้อนเหล่าน้ัก็จำา เป็น เพราะนำามาถึง
ขอบเขตพื้นฐานระหว่างพระองค์  อันเป็นความรัก ผ้้ทรงประเสริฐ ผ้้เป็นความจริงและ
ความงามส้งส์ด  กับภาพเสมือนท่ีถ้กบิดเบือนมาตลอดเวลา  ในประวัติศาสตร์ของ
ศาสนาคนป่าเถื่อน ท่ีวาดพระเจ้ากับอารมณต์ัณหาของมน์ษย์ธรรมดา น่ีเองเป็นสิ่งท่ี
สำาคัญยิ่ง และด้วยเหต์น้ีสิ่งท่ีกำาหนดบ์คคลิกของแต่ละคน ก็คือ สิ่งท่ีเป็นวีรบ์ร์ษในใจ
แต่ละคนน่ันเอง “เห็นพระเจ้าเป็นยังไง คนก็เป็นอย่างน้ัน” หากมน์ษย์ไม่มีความเข้าใจ
เรื่องบ์คคลิกท่ีดีของพระเจ้าแล้ว เขาก็จะส้ญเสียแนวทางการดำารงชวิีตทางศีลธรรมไป
อย่างท่ีในกลอนของ เมเรฌคอฟสกี้ กล่าวไว้

“จะชั่วหรือดี มีสองทาง
มุ่งสู่จุดหมายเดียว ท้ังสองอย่าง
อะไรก็ได้ เลือกสักทาง”

ศาสนาครสิต์น้ันยำ้าว่า ไมใ่ช่อะไรก็ได้ท่ีต้องเลือก
นักบ์ญเกรกอรี่ ปาลามา มีคำากล่าวท่ีน่ายกย่องเกี่ยวกับสะท้อนแนวทางใน

การสอนเรื่องพระเจ้าของคริสตจักร และบ์คคลิกลักษณะของพระองค์ท่ีปรากฎบนโลก
ไว้อย่างสั้นๆแต่ได้ใจความ ว่า “พระเจ้ามีจริง และเรียกกันว่าเป็นธรรมชาติของทุกสิ่ง
ท่ีมี เพราะพระองค์มีส่วนร่วมอยู่ในทุกสิ่ง และสถิตกับเราด้วยการมีส่วนร่วมน้ีเอง แต่
พระเจ้าไม่ได้มีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระองค์เอง  แต่ในพลังของพะรองค์”  คำา
กล่าวน้ีเน้นยำ้ าถึงบ์คคลิกลักษณะท่ีสำาคัญสองประการของพระเจ้า  เมื่อเทียบกับสิ่งท่ี
โลกศาสนาโบราณต่างๆเชื่ อกัน  น่ันคือ ประการแรก พระเจ้าเป็นหน่ึงเดียว และ
พระองค์ไม่แยกตัว ไม่เหินห่างหรือแตกต่างจากธรรมชาติของโลกหรือมน์ษย์  แต่
พระองค์สถิตอย่้ท์กท่ี และเข้าไปสอดแทรกเกี่ยวข้องด้วยภารกิจของพระองค์ และทรง
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ปรากฎในพื้นฐานหลักของท์กๆสิ่งท่ีมีอย่้บนโลกน้ี ในขณะเดียวกัน พระเจ้าก็ไม่ใช่พลัง
ลึกลับท่ีไม่มีหน้า ไม่มีตา หรือสั่งการควบค์มพลังได้โดยการร้้รหัสอะไรบางอย่าง แต่
พระองค์เป็นสิ่งท่ีมีบ์คคลิกเฉพาะของตนเอง  ด้วยเหต์น้ี  คริสตจักรจึงกำา จัดสิ่งท่ี
เกี่ยวข้องกับหมอผี ผ้้สื่อวิญญาณเร่ร่อน เวทมนต์หรือคาถาปีศาจท้ังหลาย ท่ีอาจจะนำา
ไปส่้การพลิกฟ้ืนพลังลึกลับท่ีมาจากโลกอ่ืนน้ันหรือการใช้พลังเหล่าน้ันเพื่อประโยชน์
บางอย่างบนโลกน้ี

อย่างไรก็ตาม ลักษณะสำาคัญของพระลักษณะของพระเจ้า ท่ีเปลี่ยนนัยสำาคัญ
ของแนวทางเกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าไป  ก็คือ คำาสอนของคริสตศาสนาท่ีว่า
พระเจ้า คือ ความรัก (1 ยอห์น 4:8)  ไม่ใช่ผ้้มีอำานาจบงการเด็ดขาดใดท่ีจะทำาอะไร
ตามใจชอบ ไม่ใช่ผ้้พิพากษาท่ีย์ติธรรมหรืออ่อนโยนหรือชอบลงโทษ  แต่พระเจ้าเป็น
ความรัก ในข่าวประเสริฐได้กล่าวไว้ว่า “เพราะพระเจ้าทรงรักโลก และมอบพระบ์ตร
พระองค์เดียวแก่เรา เพื่ อให้ผ้้ใดท่ีเชื่ อในพระบ์ตรไม่ตาย  แต่มีชีวิตท่ีเป็นนิรันดร์”
(ยอห์น 3:16) และอย่างท่ีข้อต่อไป กล่าวว่า “เพราะพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบ์ตรมายังโลก
มน์ษย์เพื่อตัดสินพิพากษา แต่เพื่อให้โลกได้รับความรอดโดยพระบ์ตร” (ยอห์น 3:17)

ไม้กางเขนท่ีพระคริสต์อาสาแบกรับไปเองยืนยันได้ถึงความรักน้ีท่ีพระเจ้ามีให้
(ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดถงึความรกัก็มีในหนังของเมล กิบสัน เรื่อง The Passion of Christ)

และถึงแม้ในพระคัมภีร์และจากพระนักบวชจะกล่าวถึงพระเจ้าในม์มของการ
เป็นผ้้พิพากษาและปลอบโยนก็ตาม ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของการท่ีพระองค์
สอนเราเหมือนด่ังคร้สอนนักเรียนเท่าน้ัน  สิ่งน้ียืนยันได้ไม่แค่เฉพาะในพระคัมภีร์
ไบเบิ้ลเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงคำาสอนของนักบ์ญองค์ต่างๆ อีกด้วย เช่น นักบ์ญยอห์น
นักเทศนาฝีปากทอง ซึ่งในบทเทศนาเต็มไปด้วยคำากล่าวถึงพระเจ้าในแง่ของความ
พิโรธ  การลงโทษ และอารมณอ่ื์นๆ ของพระเจ้า ได้ล่าวถึงแกนหลักของสื่งท่ีพระเจ้า
สอนอย่างชัดเจนว่า “เมื่อเราพูดถึงความพิโรธและความโกรธ กับพระเจ้าแล้ว จงอย่า
นำาสองคำาน้ีไปเปรียบเทียบกับลักษณะของมนุษย์ เพราะมันเป็นการดูถูกพระองค์ สิง่ท่ี
เป็นของพระเจ้าแตกต่างจากของมนุษย์  ท่ีพูดอย่างน้ี เพื่อให้คนท่ีหยาบโลนกระด้างใน
ใจเห็นชัดและเข้าใจได้” ส่วนนักบ์ญเกรกอรี่ นิสสกี้ ได้กล่าวเอาไว้ว่า “การจะบอกว่า
เป็นเรื่องไม่สมควรท่ีจะพิจารณาพระลักษณะของพระเจ้าให้เหมือนกับว่าอยู่ใต้การ
ควบคุมของอารมณค์วามรู้สึกพึงพอใจ     หรืออ่อนโยน     หรือพิโรธนั้น   สิ่งน้ี แม้แต่คนท่ี
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แทบจะไม่สนใจต่อการเข้าหาสัจธรรมของพระเจ้าก็ไม่สามารถปฏิเสธไปได้”  ศิษยาภิ
บาลยอห์น คาสซิอานแห่งโรม ถึงกับพ้ดไว้ว่า “ไม่สามารถลบหล่้พระเจ้าได้ โดยไม่คิด
ว่าพระองค์จะเป็นผ้้แค้นเคือง ชงิชยั และจ้องราวี”

เท่าท่ีเห็น การทำาความร้้จักกับถึงพระเจ้า คือ หัวข้อใหญ่และเฉพาะทางเกี่ยว
กับเรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณ หลักจริยธรรม ระดับการพัฒนา ข้อกำาหนดของสัจธรรม
อันตรายท่ีเกิดข้ึนในชวิีต สิง่สำาคัญน้ัน พระเยซ้คริสต์ได้พ้ดเอาไว้ ว่า “ประเสรฐิแท้คือผ้้
ท่ีมีใจสะอาด เพราะเขาจะมองเห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:3)

คำาสอนของชาวคริสต์เกี่ยวกับพระเจ้าแห่งความรักถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ท่ีไม่
เคยมีมาในโลกศาสนาของชาวยิวและชนไร้ศาสนา แต่มันเกิดข้ึนได้อย่างไรกับชาวยิว
ท่ีเคร่งครดัในคำาสอนของพระเจ้า  อย่าง เยซ้ แห่งนาซาเร็ธ และสาวกของเขา เราคงไม่
สามารถไขปริศนาไปได้หากเราไม่เข้าใจถงึแหลง่ท่ีมาของคำาสอนน้ี

หน่ึง และ สาม
Credo, quia absurdum

ไบเบิ้ลบอกไว้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และในขณะเดียวกัน
พระองค์ก็เป็นบ์คคลเฉพาะ แม้แต่ในเชิงความหมายพิเศษของคำาน้ี ความเฉพาะอย่้
ตรงสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดคำาสอนอ่ืนๆในช่วงก่อนพระคริสต์โดย
สิน้เชิง คือ การท่ีพระเจ้าเป็นหน่ึงเดียว แต่มีสามพระลักษณะ(ไตรลกัษณ์)

แนวคิดหลักของคำาสอนน้ีอย่้ตรงท่ีการยืนยันว่า พระเจ้าคือพระบิดาแรก ผ้้ซึ่ง
ประทานพระบ์ตรก่อนนิรันดร์กาล และมีพระจิตซึ่งออกมาจากพระองค์ในนิรนัดร์ พระ
ไตรลักษณ์ น้ีเสมอภาคกัน มีสิ่งต่างๆเหมือนกัน มีความรักหน่ึงเดียว มีปัญญาและ
เจตนารมย์อย่างเดียวกัน และมีการกระทำาเป็นหน่ึงเดียว การทำาความเข้าใจกับคำา
สอนท่ีค่อนข้างแปลกใหม่เกี่ยวกับพระเจ้าน้ี  จะทำาให้เห็นความเหมือนกันในสาม
ลักษณะท่ีกล่าวมาน้ี

ด้วยเหต์น้ี ภาพเสมือนท่ีจะทำาให้เราเข้าใจ  ว่าสิง่ท่ีเป็นอย่างเดียว เหมือนกับสิ่ง
ท่ีเป็นสามอย่าง เหมือนกันในเวลาเดียวกัน อาจเทียบกับบางสิ่ง เช่น อะตอม คำาว่า
อะตอม ในความเข้าใจของนักวิชาการกรีกโบราณน้ัน (มาจากรากศัพท์ °-tomoj แปลว่า
แบง่แยกไม่ได้) คือ ส่วนธรรมดา ท่ีเป็นตวัของมันเองเป็นท่ีส์ด ท่ีเมื่อประกอบกันเข้า จะ
ได้เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ ท์กสิ่ง แต่ในศตวรรษท่ี 20 เกิดการค้นพยว่า ภายใน
อะตอม ยังมีส่วนประกอบและกลไกซับซ้อนของมันอีก ด้วยเหต์น้ีเอง พระเจ้า ก็เช่นกัน
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การท่ีพระองค์เป็นผ้้ท่ีธรรมดาเป็นท่ีส์ด พระองค์จึงแยกไม่ได้ แต่ในพระลักษณะของ
พระองค์มีลักษณะของพระองค์ท่ีแตกต่างกันออกไป

บาทหลวงองค์ต่างๆ ก็ได้เสนอแง่ม์มอ่ืน ท่ีสามารรถสะท้อนเปรียบเทียบให้
เห็น  ผ่านจากแนวคิดท่ีว่ามน์ษย์เป็นภาพสะท้อนพระศิริของพระเจ้า เช่น นักบ์ญ อิก
นาที เบรียนชานินนอฟ “ภาพเสมือนของพระเจ้าท่ีเป็นไตรลักษณ์ ก็เหมือนการท่ี
สมุษย์มีสามลักษณะ ปัญญาของเรา คือ พระบิดา คำาพูดของเรา คือ พระบุตร  ส่วน
จิตใจของเรา คือ พระจิต  ปัฐฐาไม่มีความคิดฉนัใด ก็อยู่ไม่ได้ เหมือนการคิดโดยไม่ใช้
ปัญญา ด้วยเหตุน้ี การคิดใดๆก็ตาม ก็ต้องใช้จิตฉนันั้น”

คำาสอนเกี่ยวกับพระเจ้าผ้้เป็นไตรลักษณ์น้ัน เป็นการปฏิเสธร้ปแบบต่างๆ
ท้ังหมดของความเชื่อแบบเทพเจ้าหลายองค์ โดยเฉพาะความเชื่อแบบเทพเจ้าสามองค์
หรือเทพเจ้าสามหน้า (การท่ีเทพเจ้าจะมีการแสดงออกแตกต่างกันเป็นสามทางจา
กองค์ๆเดียว) พระไตรลักษณข์องศาสนาคริสต์ ไม่ใช่การรวมเทพสามองค์หลักของ
กรีกเข้าด้วยกันเป็นครอบครัว ไม่ใช่มีพระมารดา พระไตรลักษณไ์ม่ได้เป็นเพศชาย
หรือหญิง ในไตรลักษณ์ มีพระบิดา(ไม่ใช่พระมารดา)  มีพระบ์ตร (ไม่ใช่เทวดา) มีพระ
จิต ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนในโลกของพวกไม่มีศาสนา (ไม่ใช่บ์ตรหรือบ์ตรี) และท่ี
สำาคัญพระไตรลักษณน้ั์นเสมอภาคกัน ไม่ใช่การลดหลั่นตามสถานะครอบครัวแบบ
พวกบ้ชาเทพเจ้า ด้วยเหต์น้ี นอกจากเลขสาม ไม่มีอะไรท่ีเหมือนกันเลยระหว่างพระ
ไตรลกัษณก์ับเทพอ่ืนๆท่ีเป็นสามองค์

การสอนของคริสตจักรเรื่ องพระไตรลักษณ์น้ัน  เป็นสิ่งท่ีไม่เคยมีมาใน
ประวัติศาสตร์ศาสนา และข้อเท็จจริงดังกล่าว ก็ทำาให้เราต้องคร่์นคิดถึงท่ีมาของ
แนวคิดน้ี

พระเยซ่ พระเจ้าและมนุษย์
ศาสนาครสิต์ ”ก้าวเข้ามาหักล้างอย่างชัดเจนกับ

ศาสนาอ่ืนท่ีมีมาก่อนหนา้น้ี”

ฟรีดรีช เอนเกลส์
พวกท่ีชอบวิพากษวิ์จารณค์ริสตศาสนาอย่างผิดๆ  มักชี้ว่า หลักคำาสอนของ

ศาสนาคริสต์น้ันได้ไปเอามาจากตำานานของพวกเชื่ อเทวดาฟ้าดินต่างๆ  ทว่า ข้อ
วิพากษ์ดังกล่าว แม้แต่คนท่ีเชื่ อในลัทธิไม่เชื่ อพระเจ้าก็ยังปฏิเสธท่ีจะเชื่ อ  เพราะ
ศาสนาน้ันสอนในสิง่ท่ีโลกโบราณท้ังหลายไม่เคยได้ร้้ได้เห็นมาก่อนเลย 

21 | P a g e



August 16, 2011 [พระเจ้า]

ตามตำานานของศาสนาท่ีนับถือเทพเจ้าหลายองค์ เช่น กรีก โรมัน ซีเรีย ฟีนี
เซีย อินเดีย ฯลฯ เทพเหล่าน้ันต่างมาจ์ติเป็นรา่งตา่งๆนานา  และจ์ติแล้วจ์ติเล่า เปลี่ยน
ใบหนา้ไปมาเหมือนนักแสดง และจำาแลงแปลงกาย ปลอมเป็นคนหรือทรงต่างๆ อย่าง
เช่น เทพเจ้าซีอ์ส จำาแลงเป็นวัวกระทิง หรือเป็นนักพ้ดเสียดสี หรือเป็นอินทรี แม้แต่
เปลี่ยนเป็นฝนทองคำาก็ยังได้ ส่วนเทพจ้ปีเตอร์เปลี่ยนเป็นมังกร (ง้ใหญ่มีปีก) ทว่า เรา
ไม่ได้กำาลังพ้ดถึงการจำาแลงแปลงร่างเป็นโน่นน่ีตามความเป็นจริง อย่างท่ีเอปีค้ร์
กล่าว “เทพเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง” ในขณะท่ีตำานานเลา่ขานต่าง
เสริมแตง่ไปต่างๆนานาให้เทพเจ้ามีอารมณค์วามร้ส้ึกเหมือนมน์ษย์  ท้ังแบบโรแมนติก
น่ายกย่อง หรือกระท่ังแบบน่าละอาย อย่างพระกฤษณะ ตามตำานวนกล่าวว่ามีภริยา
ถงึ 8 องค์ และมนีางสนม 1 หมื่นหกพันคน  และมีบ์ตรกว่า 1 แสนแปดหมื่นองค์

คริสตจักรไม่ได้นับถือผีสางอันใด แต่สอนให้เชื่อในการปรากฎจริงของพระ
บ์ตรของพระเจ้าในร่างกายตามธรรมชาติของมน์ษย์ (ยอห์น 1:1-34) “และพระคริสต์
จึงบังเกิด กลายเป็นมนุษย์ ผ่านการผสานจากเน้ือหนัง  ท่ีมีสติปัญญา” พระคริสต์
สะอาด ปราศจากอารมณต์ัณหา ศาสนาจักรโดยพื้นฐานของความเชื่อดังกล่าวได้สร์ป
ส้ตรการผสานพระเจ้าในความเป็นมน์ษย์ – ไม่คลาดเคลื่อน ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แยก
จากกัน ไม่ห่างจากกัน

อน่ึง จำาเป็นท่ีจะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงท่ีสำาคัญอีกประการ คือ พระคริสต์
เป็นบ์คคลท่ีมีอย่้ในประวัติศาสตร์จริง ไม่เหมือนกับเทพเจ้าตามตำานานท่ีไม่มีรากเหงา้
ประวัติศาสตร์จริง เพราะมีพยานบันทึกอย่้เป็นจำานวนมาก การทรมานพระวรกาย
และความตายของพระคริสต์ไม่ใช่เหต์บังเอิญ และไม่ใช่เรื่องไร้สาระ อย่างตำานานของ
เทพอโดนีส อัตติส หรือ โอซีรีส พระครสิต์สละชีพอย่างอาสาตั้งใจจริง เสียสละตน และ
แบกรบัเอาไว้พระองค์เดียว “เพื่อทำาให้มนุษย์ได้กลายเป็นเทวดาและเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า”

ความแตกต่างท่ียกมาของการจ์ติมาบังเกิดของพระคริสต์กับตำานานต่างๆ น้ัน
ชัดเจนในหลักการ จนแม้กระท่ังผ้้นำาลัทธิไม่เชื่อพระเจ้ายังต้องยอมรับข้อเท็จจริงข้อน้ี
เลย ด่ังท่ี ฟรีดรีช     เอนเกลส์   ผ้้ท่ีได้เคยลงความเห็นก่อนหน้าว่า “คริสตศาสนานั้นล้วน
เพียบพร้อม ยกเว้นเสียแต่เพียงหินก้อนสุดท้าย” ในหลักปรัชญาของฟีลอน และลัทธิ
คลั่งซีซาร์  ก็เห็นว่า “หินก้อนสุดท้ายท่ียึดเหน่ียวศาสนาคริสต์นั้น คือ คำาสอนเกี่ยวกับ
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การท่ีพระวัจนะของพระเจ้ากลายเป็นมนุษย์  ในบุคคล บุคคลหน่ึง และการเสียสละชีพ
ของคนๆนั้นบนกางเขน เพื่อไถ่บาปแก่มวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุเป็นมาอย่างใดท่ีหิน
ก้อนน้ีเข้ามาอยู่ในหลักทฤษฎีทางปรัชญา เป็นเรื่องท่ีเราไม่อาจล่วงรู้ถึงต้นตอความ
เป็นมาท่ีแท้จริงได้...” สิ่งน้ีก็มนัีกปรชัญาท่ีไม่เชื่อในพระเจ้าสมัยโซเวียต  นามว่า เอ. รา
โนวิช ได้กล่าวเสริมไว้ด้วยว่า “สำาหรับเรา การฟ้ืนฟูสิ่งท่ีคล้ายคลึงกันระหว่างคริสต
ศาสนากับลัทธิความเชื่ อแถบตะวันออกไม่สำาคัญเท่ากับการฟ้ืนฟูตวามแตกต่าง
ระหว่างท้ังสองอย่าง สำาคัญท่ีเราจะต้องแยกให้เห็นลักษณะเฉพาะของคริสตศาสนา
กับความเชื่อท่ีคล้ายกันทางตะวันออก ลักษณะเฉพาะท่ีว่า คือ การจุติของพระเจ้า”

แล้วคำาสอนท่ีมีเพียงหน่ึงเดียวในโลกน้ี มาจากไหนกันล่ะ ถ้าเราจะเชื่อว่าไม่มี
ต้นตอความเป็นมาท่ีน่าเชื่อถือได้จริง? จริงๆแลว้ ต้นตอน้ันมี และน่ันก็คือสิ่งท่ีเราเรยีก
ว่าประวัติศาสตร์ นักเขียนท้ังหมด 8 คน ท่ีคริสตจักรเรียกกันว่า นักบ์ญ ต่างก็ชี้ตรงไป
ยังพระคริสต์ ในจดหมายเหต์ของตน ซึ่งเชื่อมโยงกันในภายหลังเป็นหนังสือเล่มเดียว
ท่ีเรียกว่า พระพนัธสัญญาใหม่ อะไรอีกท่ีจะทำาให้เราไม่อาจเชื่อได้?

พระเจ้าผ่้ถ่กตรงึกางเขน พระผ่้ไถู
เราเทศนาพระครสิต์ผ้้ถ้กตรงึกางเขน
สำาหรับชาวยวิ มันเป็นเรื่องหลอกลวง 

สำาหรับชาวกรกี มันเป็นเรื่องไรส้าระ   (1 โครินเธียนส์ 1:23)

ใครกันท่ีถ้กเรียกว่า เป็นพระผ้้ช่วยให้รอด จริงๆแล้ว คือ ผ้้น้ัน ผ้้ท่ีรักษาคนท่ี
ป่วยด้วยโรคท่ีรักษาไม่หายให้หายได้  คือผ้้ท่ีประทานขนมปังแก่ผ้้ท่ีหิวโซ ผ้้ท่ีท่ีหาท่ี
อบอ์่นให้แก่คนท่ีเหน็บหนาว ผ้้ท่ีปลดปล่อยทาสออกจากการถ้กกักขังทาร์ณ... พระผ้้
ช่วยให้รอด คือ ผ้้นำาทัพและฮีโร่ในสงคราม ท่ีสละชีพเพื่อพี่น้องของตน ซาร์ หรือเจ้า
ครองนคร ท่ีออกกฎหมายอย่างเท่ียงธรรม ท่ีถอนรากถอนโคนอำานาจชั่วของคนท่ีเข้ม
แข็งกว่าในโลกน้ี คือผ้้ท่ีพัฒนาวิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ ศิลปะ รวมไปถึงท์ก
คน  ผ้้ท่ีประทานอาหารและความงดงามในชีวิตแก่ประชาชนไม่แค่อย่างพอเพียง แต่
อย่างล้นพ้น จากสิ่งท่ีกล่าวมาท่ีประจักษช์ัดอย่างไม่ต้องสงสัย  สัจธรรมของคริสต
ศาสนาเกี่ยวกับพระผ้้ไถ่บาป สำาหรับโลกซึ่งอย่้ภายใต้จิตสำานึกทางวัตถ์นิยม จึงมอง
ว่ามีลักษณะแปลกประหลาด ไม่อาจเข้าใจได้ และไม่อาจรับได้  ท่ีจะให้พระผ้้ช่วยให้
รอดกลับไปอย่้บนกางเขนเหมือนคนชั่วช้า นักบ์ญเปาโลกล่าวเอาไว้อย่างหนักแน่นว่า
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“เราเทศนาพระคริสต์ผ้้ถ้กตรึงกางเขน สำาหรับชาวยิว มันเป็นเรื่องหลอกลวง สำาหรับ
ชาวกรีก มันเป็นเรื่องไรส้าระ”

แล้วทำาไมคริสตจักรถึงเรียกพระเยซ้ว่าเป็นพระผ้้ช่วยให้รอด พระองค์ช่วยให้
มน์ษย์หล์ดพ้นจากท์กข์ลำาเค็ญอันใด? 

คริสตจักรสอนว่า สาเหต์ของความท์กข์ทรมานและความลำาบากท้ังหลายของ
มน์ษย์ โดยรวมแล้ว เกิดจากความเสื่อมทรามลงทางจริยธรรมและจิตวิญญาณของ
มวลมน์ษยชาติ  ความเสื่อมทรามน้ีก็เหมือนด่ังยาพิษ ท่ีแตกผลึกไปยังส่วนต่างๆใน
ชีวิต ในท์กแง่ม์มและระดับของมน์ษย์ ตั้งแต่รายบ์คคลจนถึงท่ัวท้ังโลกมน์ษย์ ด้วยเหต์
น้ี การช่วยให้ทน์ษย์รอดพ้นจากบาปและการถ้กลงทัณฑ์จึงมีเพียงเงื่อนไขเดียว  คือ
การถอนรากถอนโคนสิ่งชั่วร้ายออกจากใจมน์ษย์  และเปิดรับโอกาสใหม่แก่การเริ่ม
ชีวิตใหม่ ท้ังหมดน้ี อย่างท่ีคริสตจักรสอนไว้น้ัน พระเยซ้ได้กระทำาเสร็จสิ้นแล้ว หาก
เราไม่ลงลึกถึงรายละเอียดของคำาอธิบายต่อคำาถามน้ี  สิ่งท่ีสำาคัญท่ีจำา เป็นต้อง
พิจารณา ก็คือ พระเยซ้ โดยผ่านความทรมานบนกางเขน  ความตาย และการฟ้ืน
คืนชีพ สามารถรักษาธรรมชาติท่ีเคยเสื่อมทรามของมน์ษย์ท่ีรับพระองค์ และสามารถ
ให้วิถีทางแก่คนท่ีเชื่อพระองค์ท์กคน ให้สามารถกลายเป็นผ้้นำาของมวลมน์ษยชาติ
หัวใจใหม่ด้วยวิธีน้ี 

และเช่นกัน เหมือนกับความจรงิประการอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับพระเจ้า  จำาเป็นท่ีเราจะ
ต้องเน้นยำ้ าว่า หลักสำาคัญอันน้ีของคริสตศาสนาไม่สามารถผสมกลมกลืนแม้แต่น้อย
กับ หลักปรัชญาหรือศาสนาในอดีตกาลแม้แต่อันใดอันหน่ึง  ไม่มีตำานานเทพเจ้า
โบราณใดเคยกล่าวว่าเทพเจ้าจะต้องไปอญ์่บนกางเขน และน่ีก็ทำาให้เกิดคำาถามข้ึนมา
ว่า แล้วเรื่องแบบน้ีจะมีต้นตอมาได้อย่างไร ถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดข้ึนจรงิๆ

พระเจ้าองค์เดียวของทุกศาสนา?

“ถ้าใครซักคนจะบอกคุณว่า
ความเชื่อใดๆก็แล้วแต่ พระเจ้าเป็นผ้ใูห้ท้ังนั้น

จงตอบไปว่า: จริงหรือท่ีพระเจ้ามีสองมาตราฐาน”

ศิยาภิบาล ฟีโอโดสี เปเชียรสกี้
ถึงแมว่้าพระเจ้าจะมีเพียงพระองค์เดียว  แต่แนวคิดเหกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียว

ในแต่ละศาสนาแตกต่างกันไป สาเหต์มาจากความท่ีว่า ความร้้สึกว่ามีพลังอะไรบาง
อย่างท่ีส้งส่ง ซึ่งมีอย่้ในมน์ษย์ท์กชนขาติ  น้ันถ้กตีความออกมาโดยผ่านปริซึ่มทาง
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ความคิดท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละกล่์มบ์คคล  ซึ่งได้เปลี่ยนจากความร้้สึกมาสร์ป
เป็นส้ตรของภาพคล้ายกับว่าเป็นพระเจ้า และเกิดเป็นจ์ดเริ่มต้นของศาสนา แบบน้ี
เองท่ีเกิดศาสนาต่างๆข้ึนมา ซึ่งมีจินตนาการพิเศษเป็นของตนเองเกี่ยวกับพระเจ้า
มน์ษย์ และโลกน้ี โดยถ้กกำาหนดเงื่อนไขความคิดโดยตัวแปรบางอย่าง ซึ่งมักจะเป็น
ในทางจริยธรรม ทางจิตวิญญาณ ทางปัญญา ของผ้้ท่ีถือเป็นผ้้ก่อตั้งศาสนาน้ันๆ แต่
ด้วยความท่ีจินตนาการของมน์ษย์น้ันไม่มีท่ีสิ้นส์ด ทำาให้ในแต่ละศาสนา เราสามารถ
พบเห็นจินตนาการถึงพระเจ้าในร้ปแบบใดก็ได้ ตั้งแต่พระเจ้าผ้้บริส์ทธิ ์ ไปถึงแบบป่า
เถื่ อน ไร้ศีลธรรมและถึงแบบเป็นซาตานอย่างเปิดเผย (โรมัน 1:23, ธรรมบัญญัติ
32:15-17, 1 โครนิเธียนส์ 10:20)

พรอ้มๆกับแนวทางการเกิดจินตนการเกี่ยวกับพระเจ้าในแต่ละศาสนา  ยงัมอีีก
กรณีหน่ึง เมื่อศาสดาหรือนักบ์ญของความเชื่อน้ันๆ ได้ประกาศว่า ได้รับวิวรณเ์กี่ยว
กับภารกิจของตนจากพระเจ้าโดยตรง ซึ่งสิ่งท่ีศาสดาหรือนักบ์ญได้รับน้ัน เป็นสิ่งท่ีจะ
ต้องประกาศให้ประชาชนท่ัวไปหรือท่ัวท้ังโลกได้รับร้้  ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิด
ศาสนาแบบเหนือธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของศาสนากล่์มน้ี คือ ความเชื่อในพระเจ้า
พระองค์เดียว (Monotheism) ในกล่์มน้ีมีศาสนาท่ีเข้าพวก  คือ ศาสนายิวศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลาม ทว่า แม้พวกศาสนาเหล่าน้ีจะประกาศตนเชื่อในพระเจ้าพระองค์
เดียว แตพ่วกเขาก็มรี้ปแบบความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าของตนเองท่ีต่างกนัออกไป 

ด้วยเหต์น้ี ในศาสนาคริสต์ พระเยซ้จึงถ้กเรียกว่าเป็นพระฉายาลักษณ์ของ
พระเจ้าท่ีมองไม่เห็น (2 โครินธียนส์ 4:4, โคลอสสี 1:15)  หรือเป็นร้ปคล้ายของพระเจ้า
(ฟิลลิปปี 2:6)  พระศิรเิฉิดฉายและภาพคล้ายของพระไตรลักษณ์ (ฮิบบร้ 1:3)

ด้วยเหต์น้ี แม้จะมีพระเจ้าเพียงหน่์งเดียว แต่ต่างศาสนาก็ต่างความคิดเกี่ยว
กับพระเจ้าของตน

ความแตกต่างของจินตนาการเกี่ยวกับพระเจ้าของตนทำาให้กิดคำาถามข้ึนมา
จริงๆเกี่ยวกับความสมบ้รณแ์บบ (หรือความเท่ียงแท้) ของวิวรณท่ี์ศาสดาของศาสนา
น้ันๆอ้างว่าได้รับมาจากพระเจ้า และเกิดข้อสงสัยตามมาเกี่ยวกับความเท่ียงแท้ของ
ตวัศาสนาเอง

ทำาไมศาสนาคริสต์ถงึเทีย่งแท้?

เราคือทาง คือความจรงิ และชวิีต (ยอห์น 14:16)
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แน่นอน ศาสนาท์กศาสนาย่อมแน่ใจถึงความเท่ียงแท้ของความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระเจ้าของตน แต่เพื่อเป็นการพิส้จน์ ศาสนาจึงต้องมีหลักฐานทางวัตถุอันจับต้อง
ได้ ซึ่งสามารถบอกได้ถึงต้นตอท่ีมาจากสรวงสวรรค์และไม่ใช่มาจากโลก ถ้าสามารถ
มีข้อพิส้จนเ์หล่าน้ี ศาสนาน้ันๆก็สามารถมั้นใจได้ถึงความเท่ียงแท้ของพระเจ้าของตน
ในนัยน้ี ศาสนาคริสต์มีสถานะท่ีเฉพาะแตกต่างไปจากศาสนาอ่ืน เพราะมีข้อโต้แย้ง
หลายอย่างท่ียกมาอ้างได้ ดังน้ี

1. ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคำาสอนเรื่องความเชื่อ อย่างท่ีได้ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้า
น้ี สัจธรรมท่ีสำาคัญของคริสตศาสนา คือ พระเจ้าแห่งความรัก ลักษณะพระไตรลักษณ์
ในพระเจ้า และพระวจนะของพระเจ้าอันเป็นบ์คคลท่ีสองของพระเจ้า(พระคริสต์) เกี่ยว
กับการมาจ์ติของพระเจ้า เกี่ยวกับพระเยซ้ท่ีถ้กตรึงบนไม้กางเขน เกี่ยวกับการฟ้ืน
คืนชพีของพระองค์ ท้ังหมดน้ัน อะไรก็ดีล้วนแต่เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะในแต่ละอิริยะ  คำา
สอนต่างๆเหล่าน้ีแตกต่างโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจากความเชื่อของศาสนายิว   หรือจะเป็น
ศาสนาอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในสมัยพระคริสต์ เกี่ยวกับเหต์ผลดังกล่าว ก็เกิดเป็นคำาถามข้ึน
มาอย่้สองประการ คือ อะไรล่ะเป็นแหล่งกำาเนิดของความเชื่อใหม่ท่ีน่าแปลกใจอันลึก
ซิ้งเหนือบรรยายน้ี ถ้าเราจะลองมองไปในประเด็นท่ีว่า นักสอนศาสนาของชาวคริสต์
คือ บ์ตรของช่างไม้คนหน่ึง (ยอห์น 7:15, มัทธิว 13:55) ในขณะท่ีเหล่าสาวกคือคนท่ีไร้
การศึกษาและเป็นชาวบ้านธรรมดาๆ (กิจการ 4:13) และคำาถามท่ีสอง คนไร้ซึ่งการ
ศึกษาอะไรกัน จะสามารถกลายเป็นอัจฉริยะถึงขนาดท่ีสามารถ”แต่งเรื่อง”คำาสอน
หลักๆทางศาสนาเป็นจำานวนมหาศาลได้ถึงเพียงน้ี

ท์กอย่างท่ีกล่าวมาสามารถบอกเราได้ในเชิงร้ปธรรมเกี่ยวกับร้ปแบบของ
แหล่งท่ีมาท่ีไม่เป็นตามธรรมชาติและมีความเฉพาะอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกันเรา
สามารถพบหลักฐานยืนยนัในเชงิบวกเกี่ยวกับ”ผ้้แตง่” – น่ันคือ มน์ษย์-พระครสิต์ ผ้้ก่อ
ตั้งศาสนาใหม่

2. ช้อโต้แย้งด้านจิตวิญญาณและศีลธรรม  ศาสนาคริสต์มีความแตกต่าง
โดยสิ้นเชิงในหลักการจากศาสนาอ่ืนๆ เกี่ยวกับกรรมวิธีในการหล์ดพ้นจากบาป โดย
ชาวคริสต์เชื่อว่าการหล์ดพ้นจากบาป เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าประทานโดยไม่ได้ได้มาจาก
จำานวนครั้งท่ีสวดอธิษฐาน การทำาดี หรือการถวามเครื่องบ้ชา  หรือการอ์ทิศตน หรือ
วีรกรรม ไม่เหมือนอย่างท่ีศาสนาอ่ืนๆมักนำาเสนอ แต่การหล์ดพ้นได้มาโดยการสำานึก
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ในบาปท่ีคนมี และการสารภาพบาปอย่างจรงิใจ ด้วยเหต์ผลดังกล่าว มน์ษย์ท่ีได้เข้าไป
ส่้สรวงสวรรค์น้ัน ไม่ใช่เพียงแค่คนท่ีไม่ใช่คนดี แต่ในทางตรงกันข้าม เป็นคนท่ีเคยทำา
สิง่ผดิชั่วช้ามามากมาย

พระเยซ้ตรัสตรงไปตรงมาว่า “เราไม่ได้มาเพื่อเรียกหาคนดี เรามาเพื่อเรียก
คนไม่ดีมาส่้การสารภาพบาป”(มัทธิว 9:13)  คนท่ีพระองค์ยอมรับไม่ใช่พวก”เคร่ง
ศาสนา”อย่างพวกฟาริสี แต่กลับเป็นพวกโจร ท่ีกลับใจ “พระองค์ โปรดเมตตาแก่ข้า
คนบาปด้วยเถิด” (ล้กา 18:13) ไม่ได้ปลดปล่อยบาปของฟาริสี  “ผ้้ทรงธรรม” ท่ีเชิญพระ
เยซ้มารับประทานอาหารท่ีบ้าน  แต่เป็นหญิงชั่วคนหน่ึงท่ีมาร้องไห้ซบแทบเท้าจน
นำ้ าตาล้างเท้าพระเยซ้และเอาผมของเธอเช็ดเท้าให้แก่พระองค์  ในคำาสอนท่ีแสนจะ
ธรรมดาน้ี แฝงไว้ด้วยความรักอันล้นเหลือท่ีมีต่อคนธรรมดาท่ัวไปท่ีมีตัณหาราคะและ
สิง่บกพร่องเป็นธรรมดา แต่เป็นสิ่งท่ีชาวยวิท้ังหลายถือว่ายอมรับไม่ได้ และต่อต้านต่อ
หลักคำาสอนของศาสนา และเป็นสิง่ท่ีคนเถื่อนท่ัวไปไม่เคยได้ยินมาก่อน

คำาสอนท่ีแปลกประหลาดน้ีมาจากไหน  อะไรเป็นท่ีมาของเงื่อนไขของการหล์ด
พ้นจากบาปท่ีไม่เคยได้ยินมาก่อนในศาสนาใดๆน้ี คำาตอบมีอย่้อย่างเดียว น่ันคือ ต้อง
เป็นพระเจ้าแน่นอน ซึ่งทรงคงเป็นความรัก และเป็นผ้้ตั้งศาสนาคริสต์ข้ึนมาด้วย
พระองค์เอง

3. ข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์  ข้อเท็จจริงของความท่ีศาสนาคริสต์ถ้ก
เผยแผ่อย่างกว้างขวาง และการท่ีอาณาจักรโรมันถ้กเอาชนะโดยตริสตศาสนา สวน
กระแสท่ีชาวคริสต์ต้องทนหลบหนีความตายเพื่อพระคริสต์กว่า 300 ปีก่อนหน้าน้ีน้ัน
เป็นข้อเท็จจริงท่ีทำาให้นักประวัติศาสตร์ท์กคนท่ีศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาน้ีต้อง
แปลกใจ การไล่ล่าฆ่าฟันชาวคริสต์เริ่มในทันทีหลังจากท่ีพระคริสต์ถ้กตรึงกางเขน
โดยชาวยิว ต่อมาก็มีบทลงโทษอันน่าสะพรึงกลัวแก่ชาวคริสต์ไปท่ัวท้ังอาณาจักร
โรมนั (ชาวคริสต์ถ้กโยนลงกรงเสือ!) ดังน้ี ชาวคริสต์ต้องท์กข์ทนความลำาบากและการ
ทรมานเพื่อความเชื่อของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซ้เพียงใด พวกเขาถ้กลงทัณฑ์สาหัส ถ้ก
ปล่อยไปในสนามท่ีมีสัตว์หิวโหยรายล้อม ถ้กจับมัดกับเสา ถ้กราดนำ้ ามันและเผาท้ัง
เป็นในยามคำ่าร่ง์ต่อหนา้ประชาชนในท่ีสาธารณะ เป็นต้น

อะไรอีกท่ีจะใช้อธิบายความจริงท่ีว่า แม้คนจะเห็นกันอย่้ว่าเป็นอย่างน้ี ผ้้คน
จำานวนมากก็ยังเลือกจะเชื่ อในพระคริสต์  คริสตจักร  ไม่เหมือนศาสนาอ่ืนใด  มีผ้้
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เลื่อมใสท่ีถ้กทรมานและสละชีพเพื่อความเชื่อของตนมากท่ีส์ด  (เป็นสิบๆล้านคน) ซึ่ง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการปฏิเสธความเป็นไปได้ท่ีจะอธิบายความเชื่อดังกล่าวด้วย
สาเหต์ทางร่างกาย หรือสาเหต์ตามธรรมชาติ นักบ์ญอิอ์สติน นักปรัชญา และเป็นผ้้
สละชีพเพื่อพระคริสต์ ได้กล่าวว่า “ไม่มีใครเชื่อโซคราเตสถึงขนาดท่ียอมตายเพื่อเชื่อ
ในตัวเขา แต่พระคริสต์ ท่ีแม้แต่โซคราเตสเองก็พอจะรู้จักบ้าง.....ทุกคนเชื่อ”

 คำาอธิบายเพียงอย่างเดียวสำาหรับข้อเท็จจริงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ศาสนาน้ัน ยังคงเป็นเพียงการยอมรับความจริงของข้อความท่ีผ้้เขียน
จำานวนมากในสมัยน้ัน (นับตั้งแต่พระคัมภีร์ไบเบิ้ล) ท่ีเกี่ยวข้องกับของประทานเหนือ
ธรรมชาติท่ีน่าพิศวงซึ่งคนท่ีเชื่อในพระคริสต์ท้ังหลายได้รับ น่ันก็คือ การรักษาให้หาย
จากโรคภัย คำาพยากรณเ์กี่ยวกับเหต์การณใ์นอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน  ปาฏิหารย์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนการช์บชีวิตคนท่ีตายไปให้ฟ้ืนข้ึน การร้้ภาษาต่างประเทศท่ีไม่เคย
เรียนมาก่อน ฯลฯ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันไม่มีอะไรท่ีจะทำาให้คนรอบข้างแปลกใจมากไปกว่า
ความกล้าหาญท่ีน่าประหลาดใจ และแม้แต่ความปลื้มปิติของชาวคริสต์จำานวนมาก
(รวมท้ังผ้้หญิงและเด็ก) ท่ียอมสละชีพเพื่อความเชื่อในช่วงเวลาท่ีต้องผจญกับความ
ทรมานและกระท่ังความตาย การเปลี่ยนแปลงในด้านจิตวิญญาณและศีลธรรมท่ีน่า
ตกใจ ซึ่งเกิดกับผ้้ท่ีได้รับศีลจ์่ม สิ่งเหล่าน้ีไม่ทำาให้เหลือท่ีว่างอีกต่อไปสำาหรับข้อสงสัย
เกี่ยวกับความศักดิส์ิทธิอ์ย่างแท้จริงจากพระเจ้าของศาสนาคริสต์ นายอิก้เมน นิคอน
โวโรเบียฟ ซึ่งในช่วงทศวรรษท่ี 30 ได้เคยผ่านความทรมานในค่ายกักกันจากความ
เชื่อของตนในพระคริสต์ ได้เขียนไว้ในปี 1961 ว่า “ตั้งมั่นในพระองค์ นักบุญท้ังหลายก็
เคยทนแสนสาหัสมาหมดแล้ว และสุดท้ายก็เอาชนะโลก – ลูกแกะฝูงเล็กๆจำานวน
น้อยกลับสามารถเอาชนะฝูงหมาป่าฝูงใหญ่  น่ีอีกหรือ ยังไม่ยืนยันถึงพระพลังและ
พระอัจฉริยภาพของพระเจ้า?” 

--------------------------------------

คำาสอนของคริสตศาสนาเกี่ยวกับพระเจ้ามีท่ีมาจากพระเจ้าอย่างประจักษ์
ชัดเจน คริสตจักรเปิดเผยให้โลกได้ร้้ว่า พระเจ้าคือพระบิดา และพระองค์ทรงใกล้ชิด
กับเราอย่างแนบแน่นมาก ความใกล้ชิดของเรากับพระองค์ไม่ได้เพียงถ้กประทานให้
แต่ประทานให้เพื่ อมอบแก่เราไว้ใช้  อาณาจักรของพระองค์  สวรรค์น้ัน อย่้ในกาย
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มน์ษย์(ล้กา 17:21) และเข้าถึงได้ก็ด้วยความพยายาม  คือ การฝึกฝนจิตใจตนเอง
(มัทธิว 11:12) ในหัวใจเรา เราจะเข้าถึงพระเจ้า อย่างท่ีนักบ์ญ อิซาค ซีรีน ได้กล่าวไว้
อย่างงดงาม ว่า “จงเพียรท่ีจะเข้าไปในเบื้องลึกของหัวใจตนเอง แล้วเจ้าจะเห็นสวรรค์
เพราะสวรรค์และจิตใจเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และการเข้าถึงในอันใดอันหน่ึง ก็จะ
สามารถเห็นท้ังสองอยา่งได้”

เอ. โอซิโปฟ
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