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ขอเท็จจริงหนึ่ งที่นาแปลกประหลาดใจยิ่ ง  คือ  ตลอดระยะเวลาเทาที่

ประวัติศาสตรจะสามารถบันทึกไดนั้น แมจะพยายามสักเทาใดก็ไมมีทางประสบ

ความสําเร็จในการหาสักชนชาติหรือกระทั่งเผาพันธุเล็กๆ สักเผาพันธุหนึ่งที่จะไมนับถือ

สักการะพระเจาเลยสักองคหนึ่ง หลายคนลงความเห็นวา เปนเพราะในชวงเวลาโบราณ

กาลนั้น มนุษยยังไมเขาใจกฏของธรรมชาติและไมสามารถที่จะอธิบายปรากฎการณทาง

ธรรมชาติตางๆดวยหลักวิทยาศาสตร โดยเฉพาะปรากฎการณที่สรางความหวาดกลัวหรือ

จะเปนปรากฎการณในทางตรงกันขามที่สรางความอัศจรรยใจในความงามของธรรมชาติ  

จากจุดนี้เอง ที่มนุษยเริ่มสรางจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกอื่นๆ เกี่ยวกับวิญญาณ 

เทวดา และพระเจา  และแลว ก็ถึงเวลาของยุคแหงความรูที่มนุษยรอคอยมานานแสนนาน 

ยุคของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเจิดจรัส และ....บางส่ิงที่ยังคง

ไมเปล่ียนไป  สถิติบงบอกเสมอ วามนุษยสวนใหญยังคงเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติบางสิ่ง 

เรื่องของสวรรค เชี่อในพระเจาวามีอยูจริง  นักวิทยาศาสตร   นักปรัชญา นักเขียน 

นักการเมือง และผูมีความรูในศาสตรแขนงตางๆ ตางยอมรับอยางเต็มอกถึงความเชื่อของ

ตนเองตอการดํารงอยูของพระเจา  และบทบาทของพระเจาในชีวิตประจําวันของเราทุกคน  

มีหลายสิ่งที่เราควรใครคิดและตรึกตรอง... 
ฉันมีชีวิตอยูเพ่ืออะไร?.... 

โอ ดวงจิต อันเปนนิจนิรันดรกาล 

โอ แตใจ ชางลนลาลไมหยุดนิ่ง 

 โอ ใจเอย เจาแตเตนเปนประวิง 

ประหลาดจริง  ดั่งสองสิ่งคงเดียวกัน!..... 

 

                                                            
1
 บทความนี้เปนการตคีวามของปญหาทางศาสนาในความเชื่อของนกิายออรโธดอกซ 
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กวีเอกชาวรัสเซีย อเล็กซานเดอร ปุชกิ้น ตั้งคําถามนี้ไวอยางนาขมขื่น: 

“ชีวิตคือพรบังเอิญอันสูญเปลา 

โอตัวเจามอบแกขาเพื่อส่ิงใด? 

รึ ชะตาฟาแกลงเรนเห็นเปนไป 

ถึงถูกสาปส้ินไทถูกโทษทัณฑ? 

ใครกันหนอชางแกลงขาดั่งจงเกลียด 

รองอาฆาตแคนเคียดเอาชีพฉัน 

ถึงราวีใหทุกขลนอุราพลัน 

ฤ จิตขาตองอกสั่นดวยกังวล? 

จะผจญหนอยางไรยังไมเห็น 

ใจก็วาง จิตก็เวน ไมเห็นผล 

และตัวขาจึงเต็มปร่ีมีทุกขทน 

ชีวิตคนแตดิ้นรนเปนธรรมดา” 

นี่เองก็เปนส่ิงที่เราทุกคนตางเผชิญกันอยูทุกวัน และตอนนี้ก็มีแตจะมากขึ้นทุก

วัน ถาสามารถบนเปนภาษาวรรณคดีไดอยางสวยงามเชนกวีปุชกิ้น เราคงจะบนถึงชีวิต

ของสถานะชีวิตตนเอง ความนาสมเพชของชีวิต และปริศนาลึกลับของความหมายคําวา 

ชีวิต ตอทัศนคติของกวีปุชกิ้น สังฆราชแหงมอสโก (1867) ฟลาเรต(ดรัสโดฟ) ซึ่งในชวงที่มี

ชีวิตอยูก็ไดรับการยกยองวาเปนผูทรงปญญา และภายหลังศาสนจักรไดรับรองเปนผู

นักบุญนั้น ก็ไดตอบเปนรอยกรองอยางล้ําลึกและสละสลวยไมแพกัน ดังนี้ 

“ชีวิตนั้นไมบังเอิญไมสูญเปลา 

โอพระเจามอบแกขาประทานให 

เรื่องของฟาเปนสัจธรรมไมรูได 

แตไมเชื่อจะเสียใจถูกโทษทัณฑ 

ใครกันอีกจะแกลงขาใหจงเกลียด 

ก็เราเองแคนเคียดเอาชีพนั้น 
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ราวีอกชกหัวใหทุกขพลัน 

ทําตนเองใหอกส่ันดวยกังวล 

โอใจเอย แกตัวขาจงระลึก! 

ถึงใจมัวเจาจงนึกใหเห็นผล 

พระเจาขาโปรดสอนขาใหเปนคน 

ใจสะอาดปุถุชนซึ้งรสธรรม” 

ปุชกิ้นคงประหลาดใจไมนอยกับสาสนที่สงมาอยางไมทันตั้งตัวของพระนักบวช

ชื่อดังองคนี้ กวีเอกไดเขียนจดหมายตอบในภายหลัง จดหมายมีน้ําเสียงขอบคุณและชื่น

ชมอยางไมเสแสรง ความวา 

“รินน้ําตาไหลหล่ังไมยั้งคิด 

ชําระแผลในจิตของตัวขา 

ถอยคําหวานทานซึ้งตรึงอุรา 

ดั่งน้ํามันเจิมกายาสุดปตี....” 

 ปุชกิ้นไดคนพบคําตอบของคําถามที่เสาะแสวงหามาอยางยาวนานที่สุด เขา

เขาใจดีและรูสึกไดถึงความไมมีสาระแกนสารในชีวิตเต็มหัวจิตหัวใจ  ความทอดถอนใจ

ของชีวิตนี้ และความตายที่ไมมีใครเชื้อเชิญแตไมอาจหลบเลี่ยงใหพรากจากชีวิตไปได  

อยางไรก็ดี เขาก็ยังไดคนพบอีกส่ิงหนึ่ง นั่นคือ ความยินดีตอความจริงที่วา ส่ิงที่รอมนุษย

ไมใชทางตันของความตาย หากแตเปนชีวิตอันเปนนิจนิรันดรในภายภาคหนา ที่เปยมลน

ดวยความรักของพระเจา และอยางที่ทุกคนทราบดี กวีปุชกิ้นก็ไดกาวผานไปสูโลกแหงนั้น

พรอมเปลงพระนามของพระเจาแหงความรัก 
เหตุใดปุชกิ้นจึงจากโลกนี้ไป?...... 

เพราะสิ่งที่อยูในโลกนี้ อันไดแก 

ตัณหาราคะในรางกาย  ตัณหาในดวงตา และความยโส ทรนงของชีวิต 

ส่ิงเหลานี้มิไดมาจากพระบิดาเบื้องบน แตมาจากโลกนี้เอง 

1 ยอหน 2:16 
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ยุคของปุชกิ้นไมแตกตางไปจากยุคปจจุบันมากนัก ส่ิงที่หลายคนเรียกวา 

Brainstorming ถูกใชจรรโลงสังคมโลกแหงอารยธรรมอันสูงสง (จริงทีเดียว ไมใชแมกระทั่ง

ชนชาติ) นี่คือปรากฏการณอันใด และมันเขามาอยูในรัสเซียไดอยางไร 

ในทางประวัติศาสตร เมื่อไมนานนัก ในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศ

ฝร่ังเศสไดเกิดอาชญากรรมอันรายแรงอยางฉับพลันตอศาสนา คือ การปฏิเสธความมี

ตัวตนของพระเจา  เกิดการโพทนาความเจริญของโลกทุนนิยม และลัทธิตรรกนิยม เหลา

ผูนําแหงความเชื่อเหลานี้ ถูกเรียกวา ผูนําทางสวาง และถึงแมวาพวกผูนําเหลานี้จะไมได

เปนนักวิทยาศาสตรผูทดลอง ทวา อาชญากรรมอันรายแรงที่สุดที่พวกเขาทํา คือ การอาง

วาวิทยาศาสตรสามารถหักลางศาสนาและพิสูจนไดวา พระเจาไมมีตัวตนจริง นอกจากนี้ 

พวกเขายังไมละอายที่จะนําเสนอแนวคิดของตน ซึ่งสวนใหญลวนแตนาละอาย มาใชแอบ

อางแทนที่ขอเท็จจริงทางวิทยาศาตร  ดวยเหตุนี้ เรื่องของพระเยซู ซึ่งถูกจารึกเลาขานตอ

กันมาไมเพียงแคโดยนักเขียนชาวคริสตกวา 10 คนในศตวรรษแรกเทานั้น หากแตยังมี

บันทึกในหนังสือของนักประวัติศาสตรชื่อดังสําคัญๆตางของโรมัน เชน ปลีนี่ย จูเนียร  สเว

โตนี่  ทาซิต หรือจะเปน โจเซฟ ฟลาเวีย เปนตน  พวกที่อางวาเปนผูนําทางสวางก็กลับบอก

วาเปนเรื่องตํานานไรสาระแทจริง  และดวยความที่แนวคิดแบบใหมนี้ ไดรับความนิยมและ

การสนับสนุนทางการเงินอยางดีแบบที่ไมไดคาดคิดมากอน ก็ทําใหสภาวะดังกลาวยิ่ง

สนับสนุนใหคนทั่วไปยิ่งสนใจมากขึ้น  แนวคิดไมเชื่อพระเจานี้ จึงเปนที่แพรหลายไปทั่ว

ฝร่ังเศสและคอยๆขยายตอไปจนทั่วยุโรป และเปนชนวนสูการปฏิวัตินองเลือดหลายตอ

หลายครั้ง  ประเทศรัสเซียเองก็หนีไมพนกระแสนี้เชนกัน  พระนางอลิซาเบ็ธที่สองไดแตงตั้ง

ให วอลแตร  เปนครูหลวงในราชสํานัก แนนอนวา สังคมโลกนี้ก็ยอมหนีไมพนกระแสที่วา

มานี้ แมแตชวงหนึ่งในสมัยยังเปนหนุมกวีปุชกิ้น ก็ยังเชื่อม่ันในแนวคิดดังกลาว 

ลัทธิไมเชื่อในพระเจานี้มาถึงจุดสุดยอดของมันในประเทศรัสเซียในสมัยหลัง

การปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองในป 1917 เมื่อความไมเชื่อในพระเจาไดกลายเปน 

“ทัศนคติทางวิทยาศาสตร” เพียงอยางเดียวตลอดระยะเวลา 70 ปใหหลัง 
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แลวอะไรเลา คือ ลัทธิการไมเชื่อในพระเจา และความเชื่อนี้ตั้งอยูบนหลักการ

พื้นฐานอันใด... 
ทําไมจึงไมมีพระเจา?.... 

สดุดี 52:2 

เหตุผลตางๆ ที่สวนมากนํามาใชกลาวอางแกความไมเช่ือในเรื่องพระเจาของ

ตนเองนั้น ดูเหมือนวา ไมมากก็นอย คอนขางจะไรเดียงสา หากดูจากหลักตรรกวิทยาโดย

พื้นฐาน สวนใหญมีเหตุผลตางๆนานาดังนี้ คือ 

1. ไมมีใครเคยเห็นพระเจา 

2. ในไบเบิ้ลมีขอขัดแยงเปนจํานวนมาก 

3. วิทยาศาสตรไดพิสูจนวา พระเจาไมมีจริง 

4. สงคราม โรคภัยไขเจ็บ และความทุกขทรมานบนโลก ไมเหมาะสมกับ

ลักษณะความเปนพระเจา 

เรามาลองพิจารณากันเสียกอน 

1.  ไมมีใครเคยเห็นพระเจา 

“แลวคุณละ เคยเห็นสมองของคณุมั้ย?” นักเรียนโรงเรียนหมอสอนศาสนา 

ตอบแกผูเดินทางรายหนึ่งในกลุมผูมานมัสการที่โบสถ Trinity of Sergey Lavra ซึ่งไมเชื่อ

ในความมีอยูจริงของพระเจา  

ชายคนนั้นตอบ “ก็...ไม...”  

“ก็ดวยประการนี้เอง ตัวคุณก็ตองมี...” วาที่หมอสอนศาสนากลาว 

ชายขี้สงสัยคลางแคลง จึงไดแตทําหนากลบเกลื่อนไปในเสียงหัวเราะของกลุม

คนที่เหลือบฟงบทสนทนานั้นอยูอยางเปนมิตร 

มีหลายสิ่งหลายอยางในโลก ที่เราเชื่อวามันมีอยูในโลก แมวาเราจะไมเคยเห็น

มัน หรือแมแตกระทั่งไมสามารถมองเห็นไดดวยซ้ํา เชื่อในหลักทฤษฎีอะตอม เชื่อวา

จักรวาลไมมีที่ส้ินสุด เขื่อในหลุมดํา และเชื่ออะไรตออะไรอีกมากมาย อะไรหลายอยางจาก

ส่ิงที่พูดมา เชน วิทยาศาสตร ก็คงจะสามารถมองเห็นได แตในเฉพาะสภาวะเฉพาะ
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บางอยางเทานั้น เชนเดียวกัน เมื่อวากันถึงองคพระเจา ผูซึ่งเปนพระวิญญาณบริสุทธิ์ แตก็

ไมไดดวยสายตาปกติ แตเปนดวยอวัยวะเพื่อการเห็นอื่น ที่พระเยซูบอกเอาไววา “ประเสริฐ

แลว คือ ผูที่มีใจใสสะอาด เพราะพวกเขาจะไดเห็นพระเจา” (มัทธิว 5:8)  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

การมองเห็นพระเจาแบบนี้ มีอีกมากมายไมรูจบ 

2. ในไบเบิ้ลมีขอขัดแยงเปนจํานวนมาก 

การที่บางสวนในพระคัมภีรมีขอขัดแยง อาจจะถูกนําไปใชเปนเหตุผลในการ

ปฏิเสธโตแยงถึงความบริสุทธิ์ของเนื้อหาคําสอนบางประการ หากแตไมสามารถที่จะนํามา

ปฏิเสธไดวา พระเจาไมมีอยูจริงเลย ไมไดมีแตชาวคริสเตียนเทานั้นที่เชื่อในพระเจาวามีอยู

จริง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตระหนักถึงเสมอวา ศาสนจักรของพระเจาในพระคัมภีรนั้น ให

ความสําคัญกับเรื่อง 2 ประการ กลาวคือ วิวรณของพระเจาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ 

ตลอดจนหลักการทางศีลธรรมและมโนธรรมของผูที่เชื่อ อัน เปนหลักการสําคัญที่ศาสนา

คริสตตั้งอยู และเรื่องราวของวิวรณแหงพระเจาและเหตุการณทั้งหมดที่เกี่ยวของกับพระ

วิวรณนี้อันถูกจารึกโดยมนุษย ถาหากจะพูดกันถึงพระวิวรณแลว ในตัวมันเองก็มีสัจธรรมที่

ลึกซึ้งและออกจะเขาใจยากอยูหลายประการ ที่เราก็คงไมมีเหตุผลที่จะตองหาขอขัดแยง

มาหักลาง เพราะวา สัจธรรมมีไว ก็ไมเพื่อยอมรับ ก็ปฏิเสธ เพียงสองอยางเทานั้น  ดังนั้น 

หากจะยกขอที่ไมสอดคลองกันบางอยางจากเรื่องราวของขาวประเสริฐนั้น ก็ดูจะเปลา

ประโยชน และไมไดเกี่ยวของกับหลักสําคัญของศาสนา  (เชน พระเยซูไดพบผูที่ถูก

วิญญาณรายเขาสิง 1 หรือ 2 คน – มารโก 5:1, มัทธิว 8:28, หรือจะเปนเรื่อง ไกขันกี่ครั้ง

กอนที่สาวกปโตรจะปฏิเสธพระเยซู - มัทธิว 26:75, มารโก 14:72 เปนตน) เพราะเรื่อง

ทั้งหมดเปนเรื่องจริง และตางก็เปนพยานถึงความเปนจริงของเหตุการณที่ถูกจารึก และ

ความบริสุทธิ์ใจของผูเขียนนั้น  

3. จริงหรือ ที่วิทยาศาสตรและศาสนาไมหักลางซึ่งกันและกัน? 

ไมเลย และนี่คือเหตุผลวาทําไม 

ประการแรก เมื่อกลาวถึงความเชื่อมโยงระหวางศาสนาและวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรไมไดครอบคลุมถึงองคความรูที่มนษยรูทั้งหมด หากแตเฉพาะสิ่งที่มนุษย
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ไดรับจากประสบการณการทดลอง (ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตร และอื่นๆ) เครือขายของ

ความรูทางศาสนานั้นตางออกไป เพราะเปนเรื่องของจิตวิญญาณและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

ดวยเหตุนี้ ทั้งสองศาสตรจึงไมอาจอยูในที่เดียวกันได  เหมือนอยางกิโลเมตรกับกิโลกรัม 

หรือ เปลือกโลกกับภูมิศาสตรการเมือง แตทั้งสองอยางมีพื้นที่ของตนเอง และมี

ความสําคัญในชีวิตของมนุษย และโลก  ศาสตรทั้งสองนี้ อาจมาเกี่ยวของกัน หรือขามผาน

พบกันที่ใดที่หนึ่ง แตไมมีการโตแยงหักลางซึ่งกันและกัน  “หายนะจะเกิด ถาใหชางทํา

รองเทามาอบขนม หรือใหคนอบขนมมาซอมรองเทา” 

ตามทัศนคติทางศาสนานั้น ไมสําคัญหรอกวา จักรวาลจะถูกสรางมาจาก 

“องคประกอบ” ใด หรือโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตยจริงหรือไมหรือดวงอาทิตยรอบโลก 

หรือ พระเจาทรงสรางสิ่งมีชีวิตใหสมบูรณแบบแตแรก หรือมันผานการพัฒนาจากสิ่งมีชีวิต

ขั้นต่ํามาเปนขั้นสูง คําถามที่วามาทั้งหมดนั้น มันเปนเรื่องของวิทยาศาสตร ไมเกี่ยวกับ

ศาสนา นักวิทยาศาสตรและผูศรัทธาในพระเจาชาวฝรั่งเศสนามวา ปาสเตอร (1895) เคย

ใหความเห็นในขอนี้ วา  “นี่ไมใชเรื่องของศาสนา ปรัชญา หรือการปฏิเสธพระเจา ไมใช

เรื่องของวัตถุนิยมหรือวิญญาณนิยม นี่มันเกี่ยวของกับเรื่องขอเท็จจริง และเกี่ยวกับของ

เท็จจริงเทานั้น” 

ขอเท็จจริงอันหนึ่งที่เห็นไดชัด ก็คือ กอนที่ยุคสมัยใหมจะมาถึง คนที่เปน

นักวิทยาศาสตรนั้น กลับเปนพวกนักบวช พระสอนศาสนา ที่ไดพัฒนาวิทยาศาสตรอยาง

กาวหนา (ดวยเหตุนี้ ในยุคมืดของยุโรป ในศาสนจักรคาธอลิกจึงเกิดการตอสูไมใชระหวาง

ศาสนากับวิทยาศาสตร หากแตเปนการสูกันของความเชื่อทางศาสนาแบบเกา และกลุม

พลังใหมที่ใชชื่อของศาสนาบังหนา) และจนถึงปจจุบัน มีนักบวชจํานวนไมนอยในหมู

นักวิทยาศาสตรชั้นนํา2 ทั้งหมดนี้ บงบอกไดอยางสละสลวยเปนอยางดี ถึงการคิดกันไปเอง

เรื่องความขัดแยงระหวางศาสนากับวิทยาศาสตร 

                                                            
2
 ยกตัวอยางเชน นโิคลสั โคเปอรนิคสั (1543), สังฆราชแหงมอสโก บาทหลวงอนิโรเคนที (เบนยามินนอฟ) (1879), เกรกอรี่ 

เมนเดล (1884) – นักบวชแหงออกสัตสั, ป. ฟลอเรนสกี้ (บามหลวงและนกัเทศนา, นักวิทยาศาสตรและนักศารานุกรม), นัก

มนุษยวิทยาชาติพันธ ป. ชมิดต (1954), พระครูสังฆราช ลูกา วอยโน-ยาเซเนตสกี้ (1961), นักบวชอังกลิคนั เลเมตร (1966) 
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ประการที่สอง การที่นักวิทยาศาสตรจํานวนมาก ตางก็เปนผูเล่ือมใสศรัทธาใน

พระเจา นี่เองสามารถบอกไดวา วิทยาศาสตรไมไดหักลางทัศนคติของความเปนชาวคริสต 

ขอเท็จจริงดังกลาวเปนส่ิงที่รบกวนใจผูที่ ไม เชื่อในพระจา  ดวยเหตุนี้  ในครั้งหนึ่ง 

ผูเชี่ยวชาญดานความ “ไมเชื่อพระเจา” ของโซเวียต ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําการตอตานศาสนา

ใหพนจากวิทยาศาสตร  นายฌาคฮโนวิชก็ ได เคยหลุดปากในยามเขาตาจน  วา 

“นักวิทยาศาสตรชั้นสูงมากมายตางก็พูดถึงความเปนหนึ่งเดียว ระหวางศาสนาและ

วิทยาศาสตร ทานเอ็ม. บอรน ทานเอ็ม. ปลังค ทาน ว. ไกยเซนแบรก ทาน เค. เอฟ. ไวท

เซเคอร ทาน ป. จอรแดน  และนักฟสิกสที่มีชื่อเสียงทานอื่นๆ หลายครั้งไดใหความเห็นวา

ศาสนาไมขัดแยงกับวิทยาศาสตร“ แตนายฌาคฮโนวิชคงเพิ่งจะเริ่มนึกไดถึงรายชื่อของ

นักวิทยาศาสตรทานอื่นๆ 3อีกมากมายที่ตางก็เชื่อในพระเจา ซึ่งไดผนวกความสําเร็จทาง

วิทยาศาสตรของตนเขากับความเชื่อศรัทธาในพระเจาและพระเยซูคริสต 

มิฮาอิล โลโมโนซอฟ ไดกลาวไวถึงการตอสูระหวางวิทยาศาสตรและศาสนา 

ดังนี้ คือ “พระเจาผูสรรสรางไดทรงประทานคัมภีรแกมนุษยอยู 2 เลม เลมหนึ่ง คือ เลม

หนึ่ง คือ โลกที่มองเห็น... และอีกเลมหนึ่ง คือ พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์... ทั้งสองเลมนี้ ตางก็

ไมไดบอกแคความมีตัวตนของพระเจา แตยังชี้ไปถึงกิจวัตรอันดีงามของพระเจาที่ทรง

กระทําไวแตไมอาจลวงรูแกเราอีกดวย หากแตบาปไดทําใหทั้งสองสิ่งเกิดความขัดแยงและ

แตกระแหงระหวางกัน”  วิทยาศาสตรและศาสนา“ตางไมสามารถที่จะมาขัดสามัคคีกัน 

เวนสียแตใครสักคนที่มุงหวังเพื่อการหยิ่งยโสเชิดชูตน และการแสดงตนเปนผูมีปญญาจะ

มาสรางความเปนศัตรูระหวางกันและกัน” 

                                                            
3
 ณ ที่นี้ขอเอยเฉพาะนกัวิทยาศานสตรที่มีชื่อเสียงระดับกองโลก เชน อี. เคปเลอร, บ. ปาสกาล, ไอแซค นิวตัน,  มิฮาอิล โลโม

โนซอฟ, ล. กัลวานี, อ, แอมแปร, อ. โวลตา, ส. โควาเลียฟสกายา, หลุยส ปาสเตอร (1895), อ. โปปอฟ, ด. เมนเดเลียฟ, อี, ปา

ฟลอฟ, ม. บอรน, ม. ปลังค, บ. ไฮเซนแบรก, ค.ฟ. ฟอน ไฮเซเคอร, ป. ยอรแดน. แอ. ชโรดงิเกอร, บ. ฟลาตอฟ, ช. ทาวนส. 

ลื่นๆอีกมากมาย 
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ประการที่สาม การที่ในขณะที่นักวิทยาศาสตรบางสวนไมเชื่อวาพระเจามีจริง 

นักวิทยาศาสตรไมนอยกลับเชื่อในตัวตนของพระเจา นี่เองที่ชี้ชัดไดวา ความรูทาง

วิทยาศาสตรไมไดตอบโจทย แกปญหาความสงสัยของทัศนคติทางวิญญาณไดแตอยางใด 

ประการที่ส่ี อยางที่ไดกลาวไปแลว ความไมรูจบของโลกที่ลวงรูสัมผัสได และ

ขีดจํากัดของความสามารถในการรับรูและเขาใจของมนุษย ทําใหเปฌนไปไมไดโดย

หลักการ ที่จะปฏิเสธหักลางวาไมมีพระเจาอยูจริงโดยทางวิทยาศาสตร ดวยเหตุนี้ กลุมที่

ไมเชื่อในพระเจา ซึ่งพยายามลางความเชื่อโดยใชวิทยาศาสตรนั้น ก็เกิดขอขัดแยงเสียเอง

โดยวิทยาศาสตร 

4. ความทุกขทรมานบนโลก กับพระเจา 

ส่ิงที่คนมักจะนํามาอางกัน แตสวนใหญเปนไปแบบใชอารมณมากกวาเหตุผล

เพื่อตอตานความเชื่อในพระเจาผูเปยมรักนั้น ก็คือ การที่บนโลกนี้ยังมี สงคราม โรคภัยไข

เจ็บ ความไมชอบธรรม และความทุกขทรมานอยางไมสมควรไดรับ เปนตน 

แลวคริสตจักรตอบอยางไรตอคําถามนี้? เหตุผลสําคัญที่คนตองทุกทนรับกรรม

ตางๆนานา คือ การทําผิดละเมิดกฎเกณฑทางศีลธรรมและฝายวิญญาณ ซึ่งก็มีผลกระทบ

จริงเหมือนกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรเชนกัน ทวา ความทุกข ไมใชการลงโทษจากพระเจา 

แตเปนกรรมที่สงมาจากผลของความใครอยาก ความคิด อารมณ ความรูสึก เจตนารมย 

ตลอดจนทั้งการกระทําที่ผิดศีลธรรมและเปนอาชญากรรม ซึ่งขัดกับจิตสํานึกที่ดีและเปน

ส่ิงที่ศาสนาเรียกวาเปนกรรม ดวยสิ่งเหลานี้ เองที่มนุษยกระทําตนเอง ปลูกฝงลงไปในกาย

และใจ และทําลายชีวิตตนเอง เพราะกรรมทําหนาที่ลงโทษมนุษยโดยตัวมันเอง 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศิษยาภิบาล อันโธนีผูยิ่งใหญ ไดกลาวแสดงความเห็น วา “พระ

เจาทรงประเสริฐ และสรรสรางแตส่ิงที่ดีงาม ไมทรงประสงคปองรายใคร หากแตเราเอง 

เมื่อเปนคนดี ก็ดีได โดยการเชื่อตามพระเจา และเปนเหมือนพระองค  แตหากเราจะเปน

คนไมดี เราก็เหินหางออกจากพระองค ทําใหไมเหมือนพระองค เมื่อเราเลือกดํารงชีวิตโดย

การทําความดี เราจะกลายเปนคนของพระเจา แตถาทําชั่ว เราก็จะถูกทอดทิ้งไปจาก

พระองค แตทั้งนี้ ไมไดหมายความวา พระองคจะทรงเคียดแคนชิงขังเรา หากแตบาป ทํา
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ใหเราไมสามารถปลอยใหองคพระผูเปนเจาไดฉายพระศิริในตัวเรา และบาปก็ผูกเราไว

กับมารและอสูรผูทรมานเราทั้งหลาย” 

นอกจากนี้ ความทุกขทรมานของเด็ก และการที่ผูบริสุทธิ์ตองทนทุกขโดยไมได

ทําผิด มีธรรมชาติที่ตางออกไป การทนทุขของเด็กและผูรับแบกทุกขเพื่อพระเจา โดยสวน

ใหญ เปรียบเสมือนการหลอมทองคําโดยเปลวไฟ ความทุกขเหลานี้ เปนทุกขเพื่อการบูชา

พระเจา เพราะชีวิตของคนเหลานี้ถูกกําหนดมาใหแบกรับบาปที่ไมใชของตนเปนสําคัญ 

หากแตเปนบาปของผูที่ใกลชิด หรือของ”ผูที่ใกลเรา“ (ยอหน 9:2)  คนจํานวนมากที่อาศัย

ความทรมานของบุตรที่รักของตนจนนําไปสูการใครครวญถึงความหมายของชีวิต และหัน

มาหาพระเจา และระลึกถึงชีวิตนิรันดร 

ความทรมานของผูบริสุทธิ์อาจสามารถเขาใจไดก็โดยความศรัทธาที่วา ความ

ตายไมใชการสิ้นสุดของชีวิต หากแตเปนการเตรียมพรอมเพื่อกาวไปสูชีวิตนิรันดรอันภาย

หนา ซึ่งพระเจาเตรียมพรอมใหแกมนุษย และดวยความที่พระเจาทรงเปนความรัก ความ

ทุกขทรมาน ดวยเหตุนี้เอง จึงเปนส่ิงที่มีคุณคาความหมายที่ยิ่งใหญ อยางไร? นักบุญ

เปาโลไดตอบเอาไว ดังนี้ “ไมมีความทุกขทรมานอันใดในปจจุบันกาลที่จะเทียบไดกับ

พระศิริอันยิ่งใหญที่จะเปดเผยในตัวเรา” (โรมัน 8:18) “เพราะความทรมานเพียงเล็กนอย

ในระยะเวลาแสนสั้นของเราจะกอใหเกิดความสรรเสริญอันลนเหลือแสนคณา เมื่อเราไม

เพงคนึงถึงส่ิงที่มองเห็นได หากแตเปนส่ิงที่มองไมเห็น เพราะสิ่งที่มองเห็นไมถาวร แตส่ิงที่

มองไมเห็นนั้นนิรันดร” (2 โครินเธียนส 4:17-18) หากมนุษยไมเชื่อในพระเจา ก็คงมักตั้ง

คําถามวา ความทุกขทรมานของผูบริสุทธิ์ ซึ่งบอยครั้งแสนโหดรายสาหัส และเปนความ

ทรมานที่ไรมนุษยธรรมนั้น มีไวเพื่ออะไร  รึจะเปนธรรมชาติคิดกลั่นแกลง เหตุบังเอิญ 

เหตุการณมาสอดคลองกันพอดี รึจะเปนความตั้งใจของจิตใจมนุษยที่โหดเหี้ยม  อะไรละ 

คือ ความหมายของการทนทุกขของผูที่ไมไดทําผิด ถาหากไมมีพระเจาและชีวิตนิรัดรแลว 

ความหมายดังกลาวรึ – ก็คงไมมีเสียเลย!  
ความเชื่อควรอยูที่ใดมากกวา? 

“ถาแมแตโมเสสและศาสดาของพระเจาทั้งหลายเขายังไมเชื่อแลว 
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ตอใหใครสักคนฟนขึ้นมาจากความตาย เขาก็คงยังไมเชื่อดอก” (ลูกา 16:31) 

โดยปกติแลวเรามักคิดเสมอวา ความเชื่อและศรัทธา คือ ส่ิงพิเศษเฉพาะของ

แตละศาสนา ดวยเหตุนี้เองศาสนาบางครั้งก็ถูกเรียกวา ความเชื่อ ทวา หากเราไดมีโอกาส

ทําความรูจักกับ “ลัทธิไมเชื่อพระเจาตามแนวทางวิทยาศาสตร” เมื่อใดแลวละก็ เราจะได

เห็นศรัทธาแบบที่ไมตองพึ่งพาปญญาความคิดก็มี  

ดั่งที่ทุกคนทราบดี หลักความจริงของวิทยาศาสตรนั้น คือ การมีขอเท็จจริงที่

ยืนยันปรากฏการณ และการโอกาสที่จะพิสูจนทดสอบขอเท็จจริงนั้น จากจุดนี้ เราจะมา

ทดสอบเปรียบเทียบระหวาง “ความไมเชื่อ” กับ “ความเชื่อ” 

อะไรที่ “ความไมเชื่อ” มอบใหแกเราบาง? 

ตัวอยางงายๆ สมมุติมีกลุมคนที่ไมรูจักกันและกัน ไดเห็นหมีหนึ่งตัวในปาใน

เวลาที่แตกตางกัน หากทุกคนบอกเชนนั้น เราจะสามารถเชื่อทุกคนไดไหม? ได เพราะ

เนื่องจากเขาไมรูจักกัน เรื่องที่วาจะตกลงกันแอบอางแตงเรื่องขึ้นมาคงเปนไปไมได แตถา

เราตองการพิสูจนวาไมใชเรื่องจริง เราก็ตองทําการสํารวจปาทั้งปาจนทั่วหลายๆครั้ง ตรวจ

อยางถี่ถวนทุกจุด อยางไรก็ดี อยางนี้เราก็ยังสามารถที่จะสงสัยไดวา แลวถาเกิดหมีรูจัก

หลบซอนตัวไดดีขึ้นมาละ?... 

ปญหาลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับคําถามเกี่ยวกับความมีตัวตนของพระเจา  

จากมุมหนึ่ง เกี่ยวกับความมีตัวตนของพระองคอางอิงบนประสบการณสวนตัว

ของคนบางกลุม รวมถึงขอเท็จจริงจํานวนมากเกี่ยวกับปรากฏการณเหนือธรรมชาติตางๆ 

เรื่องปาฏิหารณ อันกระจางแจง ที่วิทยาศาสตรไมสามารถใหคําตอบแกเราได  (ตัวอยาง

งายๆถาเราพูดถึงชีวิตของนักบุญนิโคลัย นักบุญคเซเนีย แหงเซนตปเตอรสเบิรก นักบุญ

ยอหน แหงครอนชตาดท ซึ่งสามารถบอกไดวา ส่ิงที่นักบุญทั้งหลายกระทําปาฏิหารณนั้น 

มาจากพระเจาอยางแทจริง) เหมือนอยางที่นักปรัชญาชื่อดังของรัสเซียในสมัยศตวรรษที่ 

20 เซรเกย เอ็น. บุลกาคอฟ ไดเขียนเอาไวอยางชัดเจนวา “ถาคนที่มีศรัทธาเลาเรื่องราวอัน

นาอัศจรรยของตน ถึงส่ิงที่พวกเขาเห็นและไดลวงรู อยางแทบไมนาเชื่อถือแลว ในหมูผูที่

ไดฟง ก็จะเกิดเปนเหมือนภูเขา รากฐานเปนเนินที่มีเขาของความคลางแคลงไมเชื่อดวย
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หลักตรรกะ เปนฐานตั้งอยูหลบจากสายตาที่มองเห็นทั่วไป” “ส่ิงที่คนไดรับจากศาสนา

โดยตรงนั้น มันไมใชทั้งวิทยาศาสตร ไมใชทั้งปรัชญาหรือทางจรรยาหรือทางสุขจริยา ไมใช

แคส่ิงสวยงามที่มันสมองมนุษยจะมีกําลังสามารรถรับรูได (ทําไดเพียงแคคิดเทานั้น) 

ฉะนั้นเพียงจินตนาการอันบางเบาของไฟที่เผาผลาญในประสบการณที่ไดจากศาสนา

กอใหเกิดความคิด... ชีวิตของนักบุญ ผูนําชีวิต ศาสดาผูแทนของพระเจา ผูกอตั้งศาสนา 

และเหลาผูนําในศาสนาที่ยังมีชีวิต อีกทั้งคําจารึก กลุมความคิด วิถีการดํารงชีพ นั่นแหละ

คือศาสนา เมื่อรวมเขากับประสบการณในชีวิตของแตละคน จะทําใหคนเขาถึงแกนแทของ

ศาสนา มากกวาส่ิงที่ตีความออกมาเปนปรัชญาจากศาสนา”  อีกทั้งยังเขียนวา “การเขา

เปนสวนหนึ่งกับศาสนา การพูดคุยกับพระเจา จะทําใหเราไดรับแรงพลังแหงชัยชนะ (ถึง

ขีดสุดในจุดที่เราอยู) ไดแรงตระหนักอยางแรงกลา ที่จะทําใหเรากลาละทิ้งความกระจาง

แจงใดๆกอนหนานี้ พลังดังนี้เปนส่ิงที่เราอาจละลืมได หรือเสียไปได แตเราไมอาจปฏิเสธ

หักลางมันได ประวัติศาสตรทั้งหมดของมวลมนุษยซึ่งเกี่ยวของกับความเขาใจในเรื่อง

ศาสนานั้น  คงจะกลายไปเปนปริศนาอันไมอาจไขกระจางและความโงเขลา  หากวาเราไม

ยอมรับวา ชีวิตมนุษยตั้งอยูบนพื้นฐานของการใชชีวิตทางจิตวิญญาณ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 

หากเราไมยอมรับ วาทุกคนไดเคยรับรูรับทราบถึงส่ิงอันสูงยิ่งบนสรวงสวรรค ซึ่งไมไดมา

จากแคใน “คัมภีรศกัดิ์สิทธิ์” เลมอยางเดียว” 

ในอีกแงหนึ่ง ไมจริงหรือ ที่ศาสตรใดๆก็ตาม ไมวาจะในอดีต อนาคต หรือ

ปจจุบันก็ตาม ไมสามารถสรุปครอบคลุมอธิบายถึงส่ิงตางๆทั้งหมดในโลกนี้ได เหมือน

อยางที่ราชบัณฑิตแหงรัสเซีย นามวา ก. นาน เคยกลาวไววา “เมื่ออารยธรรมเดินทางมาถึง

จุดๆหนึ่ง ความรูของเราก็จะเหมือนกับ เกาะเล็กๆ เกาะๆหนึ่ง ที่ตั้งอยูบนมหาสมุทรที่กวาง

ใหญไมมีที่ส้ินสุดของสิ่งที่เรายังไมทราบ ส่ิงที่เรายังไมเคยลวงรู และยังไมเห็นไดอีก” ดวย

เหตุนี้ ถาหากแมวาพระเจาจะไมมีจริง วิทยาศาสตรก็ไมสามารถยืนยันความไมมี

พระเจาได วิทยาศาสตรบอกไดแตวา “ฉันไมรู” แตส่ิงนี้ก็แนนอน เพราะตั้งแตอดีตตราบ

จนปจจุบัน นักวิทยาศาสตรตางก็เชื่อในพระเจา ดวยเหตุนี้ ลัทธิที่ไมเชื่อในพระเจา ซึ่ง
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ยืนยันวาไมมีพระเจาอยูนั้น จึงเปนแนวคิดที่ “ตอตานวิทยาศาสตร” โดยตรง เพราะ

ขัดแยงกับตรรกะขั้นพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร 

ในอีกดานหนึ่ง ถาศาสนาเสนอใหคนทุกคนทําการตรวจสอบพื้นฐานของความ

เชื่อ และทดสอบเสนทางเดินของชีวิตดวยตนเองทั้งหมด นั่นก็เทากับวา ศาสนาเปดโอกาส

ใหคนทุกคนทดสอบดูไดวาพระเจามีอยูจริงหรือไม ในขณะที่ลัทธิที่ไมเชื่อนั่น ไมไดเปด

โอกาสใหคนทดสอบตนเองวาไมมีพระเจาหรือไม ลัทธิดังกลาวไมสามารถตอบคําถามที่

สําคัญที่สุดได นั่นคือ “มนุษยตองทําอยางไร ถึงจะพิสูจนไดวา ไมมีพระเจาอยูจริง” หากไม

มีการทดลองขอพิสูจนนี้ ก็เทากับปราการแนวคิดนี้ก็พังลงอยางราบคาบ ดวยเหตุนี้ การไม

เชื่อ ก็คือ การหลับหูหลับตาเช่ือวาไมมีพระจา ไมมีวิญญาณ ไมมีชีวิตนิรันดรของมนุษย 

ไมมีอะไรยกเวนวัตถุตางๆ ที่มีอยูบนโลก  ดวยเหตุนี้ มนุษยทุกคน และส่ิงที่มีชีวิตตางๆ จึง

รอเพียงพบจุดจบคือการถูกทําลาย และความตายอันเปนนิรันดรกาล “เชื่อเถอะ มนุษย วา

เจาจะตองพบแตความตาย และมีแตความตายเทานั้น  ไมมีใครหรืออะไรจะชวยเจาได

หรอก” ขอสรุปของความไมเชื่อนี้ ยิ่งเลวรายลงไปอีก เนื่องจากขอสรุปของนักวิทยาศาตร

ปจจุบันอยาง ราชบัณฑิต อี. โมอิเซเยฟ ที่กลาววา “มนุษยชาติเหมือนดั่งมวลชีวะใดที่ตอง

สูญสลาย และดวยเหตุนี้มวลมนุษยชาติจึงรอพบเพียงจุดจบที่กําลังจะมาถึง และไมใชใน

อนาคตอันไกลโพนที่มิอาจระบุได หากแตวา อาจจะเปนแมแตชวงกลางศตวรรษที่ 21 ก็

เปนได” นอกจากนี้ยังเตือนวา “หายนะทั่วโลกสามารถเกิดขึ้นอยางรุนแรง ถึงขนาดทําให

มนุษยไรพลังตอตาน ความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีนั้นเปลาประโยชน วิทยาการใหมๆไมได

ชวยชีวิตมนุษยได... มนุษยตองพึ่งพาบัญญัติใหม...” 

ความไมเช่ือพระเจา คือ ความเชื่ออยางหนึ่ง ในความหมายที่แทจริงของ

มัน คือ ความเชื่อที่ไมตองการขอโตแยง ขอเพียงแคตองการ ไมใหมีพระเจาก็พอ ดวยเหตุนี้ 

ในเมื่อไมมีพระเจา ก็ไมมีการรับผลกรรม อยางไรก็ตาม อะไรละ คือผลกระทบจาก

จิตวิทยาจากความเชื่อแบบนี้  ดวยเหตุที่วา การไมเชื่อนั้นสวนใหญเปนการมองโลกในแง

ลบ (ในขณะที่ความเชื่อปฏิเสธความตายนิรันดร)  ทําใหคนที่ไมเชื่อพระเจา แมแตเมื่ออยู

ในสภาวะที่สุขสบาย และปราศจากการสูญเสียความมั่นใจในความสําเร็จในชีวิตของตน ก็
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จะคงมุงมั่นที่จะหวาดหวั่นถึงความไรสาระของชีวิต และตกอยูในสภาวะวิตกจริตอยาง

หนัก นี่เองที่สะทอนออกมาในแถบตะวันตกที่เจริญสุดขีดทางวัตถุ หนึ่งในขอสรุปที่กลาวได 

ก็คือ “จากการทดลอง พบวา คนจํานวนมากมากกวาครึ่งหนึ่ง สูญเสียความหมายของชีวิต 

เรามั่นใจวา อาการหลักของผูปวยทางจิตสวนใหญ คือ ความรูสึกสลด หรือโหยหาในขั้น

รุนแรงมากกวาความทรมานเสียเอง เหตุผลหลักที่คนสวนใหญเลือกจบชีวิตนั้น คือ 

ความรูสึกวาชีวิตที่มีอยูนั้นวางเปลา”  หนึ่งในจิตแพทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทางตะวันตก 

นามวา เค. ยุงก ไดกลาววาผูปวยทางจิตสวนใหญของเขา คือ คนที่สูญเสียความหมาย

ของชีวิต สวนผูเชี่ยวชาญดานกรดํารงชีวิต นามวา ไฮเด็กเกอร ก็กลาวสรุปอยางชัดเจนวา 

“อารยธรรมตะวันตก คือ กรงดักหนู ที่พาใหคนเขาไปสูความสูญเสียของความหมายของ

ชีวิต” 
พระเจามีอยูจริง 

“เพราะสิ่งซึ่งมองไมเปนของพระองค พลังเปนนิรันดร และพระศิริของพระเจา 

ตั้งแตกาลสรางโลก ไดสะทอนในสิ่งที่พระองคสรางใหเห็น  

เพราะฉะนั้น จึงไมอาจสงสัยไดอีก” (โรมัน 1:20) 

จะเลาใหฟงถึงเรื่องหนึ่ง มีผูดีคนหนึ่งเดินทางมา ซึ่งเปนผูที่ทรงภูมิดวยใจทื่เชื่อ

ใน อิสรภาพ ความเสมอภาค และความเปนพี่นองกันของทุกคน สังเกตุวา ทุกครั้งที่

คนขับรถมาวิ่งรถผานโบสถวิหารที่ไหน ก็ทํากางเขนที่หนาอกคํานับ ผูดีคนนั้นจึงหัวเราะ

ออกมา คนขับรถไมตอบโตอันใด เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย ผูดีเตรียมจะจายเงินคนขับรถ 

พลันคนขับรถซี่งเงียบมาตลอดทางก็โพลงออกมา...  

“เออ นายครับ...นาย”  

“อะไร” – ผูดีตอบ 

“แลว... เกิดพระเจามีจริงขึ้นมาละ?....”  

คําถามที่แสนเรียบงายนี้ กลับแรงมากยิ่งกวาปรัชญาตางๆนานาของพวกไม

เชื่อพระเจาเสียอีก ผูดีคนนั้นพิศวงไปกับคําถามนี้ เขาเขาใจดี มีอะไรในชีวิตที่ตองคิดหา

คําตอบ ในที่สุด ผูดีก็รับเชื่อในนิกายออโธดอกซ    
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คนทุกคน แนนอน จะตองมีครั้งหนึ่งที่ประสบปญหาความเชื่อในพระเจา แตคน

จํานวนไมนอย ที่เริ่มจากคําถามธรรมดาๆ “พระเจามีอยูจริงไหม” 

จากขอโตแยงตางๆ ที่สามารถพิสูจนไดวา พระเจามีจริงนั้น สามารถหยิบยก

บางขอที่ธรรมดาและเห็นไดชัดเจนยิ่งกวา ดังนี้ 

1. ความงดงามและนาประหลาดใจยิ่งของสรรพสิ่งที่ถูกสรางไวบนโลกอยาง
เปนระบบกอใหเกิดความนาพิศวง ถึงที่มาของสิ่งตางๆ ทั้งส่ิงใหญ ส่ิงนอยทั้งหลาย ซึ่งอยู

รายรอบตัวเรา วิทยาศาสตรสมัยใหมกลาวอยางตรงไปตรงมาถึงระบบของการรับรูของ

มนุษยโดยใชปญญาความคิด(Anthropia) โดยนักวิทยาศาสตรรายหนึ่ง กลาววา “จากทุก

ส่ิงทุกอยาง ตั้งแตส่ิงถาวร ที่กําหนดกฎเกณฑทางแรงดึงดูด พลังงานแมเหล็กโลก ทฤษฎี

สัมพันธภาพของพลังงานอะตอมทุกรูปแบบ ตลอดจนถึงขอสนับสนุนทฤษฎีทางชีววิทยา

ตางๆ เราสามารถพบวา อวกาศทั้งหมด โดยเฉพาะระบบสุริยะ และโลกที่เราอยูนี้ ทั้งหมด

เหมือนถูกออกแบบมาเพื่อมนุษยเรา จนอดที่จะถามคําถามไมไดวา ถาไมใชพระเจาแลว

จะเปนใคร ที่สรางสรรคส่ิงตางๆ รวมไปถึงพวกเรามนุษยเองดวย เรื่องบังเอิญคงเปนเรื่อง

เกินความเปนไปได หรือแมแตปาฏิหารณเอง ที่จะสามารถสรางทั้งหมดขึ้นมาดวยความ

บังเอิญ”  นักวิทยาศาสตรอีกทานนําเสนอมุมมองที่นาสนใจไมแพกัน ”ความเปนไปไดที่จะ

ใหเซลลๆหนึ่งบังเอิญเกิดขึ้นมาเองบนโลก มันแทบเปนไปไมไดพอๆกับถาจะใหลิงซัก

ตัวพิมพคัมภีรไบเบิ้ลสัก 400 ครั้งโดยไมผิดซักครั้งหนึ่ง” นักวิทยาศาสตรจํานวนมากทั้งใน

อดีตและปจจุบัน เมื่อมองและสํารวจโลกของตจน ตางก็หันมาเชื่อในพระเจา เพราะไมมี

คําอธิบายใดๆถึงความสวยงามของสรรพสิ่งบนโลก ที่ดีไปกวาการยอมรับวา พระเจามี

ตัวตนอยูจริง ดวยเหตุนี้ แมแตราชบัณฑิตของรัสเซีย ผูอํานวยการศูนยสถาบันสมอง เอ็น. 

พี. เบคฮเทเรวา ยังไดกลาวไวในการประชุม “ความเชื่อและความรู วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในขอบเขตศตวรรษ” ในเดือนมีนาคาม 1998 วา “ตลอดชีวิตที่ไดอุทิศใหแก

การศึกษาระบบสมองของมนุษย ดิฉันไดขอสรุปวา การจะเขาในสิ่งนาอัศจรรยอยางสมอง

ของมนุษยโดยไมเขาใจวา มีพระเจาผูสรางอยูนั้น เปนไปไมไดเลย”   
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ความชัดเจนของขอสรุปดังกลาว กอนอื่นเลย อยูที่วา คําถามนี้ บังคับใหเรา

เลือกโดยจิตสํานึก ยอมรับพระอัจฉริยะของพระเจาวาเปนผูสรางสิ่งตางๆทั้งหมด หรือเชื่อ

วา ยังมี “ส่ิงที่ยังไมรู” อีก  ทางเลือกแรก ไมเพียงตอยคําถามทั้งหมด แตยังเปดตาสวางให

เขาใจถึงความหมายอันสูงสงและศักดิ์สิทธิ์ของความเปนมนุษย แตอยางที่สอง นอกจาก

จะตอบคําถามไมไดแลว ยังทําใหมนุษยสูญเสียความหมายภายในตนและจนอยูในสภาวะ

ไรทางออก 

2. ประวัติศาสตรทําใหเกิดขอโตแยงที่นาสนใจ ตอขอโตแยงนี้ มีนักพูด 

นักเขียน และนักการเมืองชื่อดังชาวโรมันทานหนึ่ง นาม ซิเซรอน ไดพูดเอาไวประมาณ 100 

ป กอนคริสตกาลวา “เราคิดกันวา เปนเรื่องจําเปนที่จะตองชี้ชัดวา ไมมีเผาพันธใดที่ปา

เถื่อน หรือคนซักคนที่จะเสียจิตสํานึกทางศีลธรรมถึงขนาดที่ความคิดเกี่ยวกับพระจาจะไม

สามารถเขาถึงจิตใจของเขาได แนนอน หลายคนคิดเกี่ยวกับพระเจาไมถูกตอง แตมันเปน

ธรรมดาที่เกิดจากการสูญเสียจริยธรรมและความบกพรองทางศีลธรรม คนทุกคน อยางไร

เสียก็ตระหนักดีวา มีพลังและธรรมชาติของสรวงสวรรคอยู และการยอมรับดังกลาว ไมได

เกิดจากการถูกชักจูงใจไวกอน หรือการเห็นดวยกับความคิดคนอื่น การยอมรับในพระเจา

ไมไดถูกกะเกณฑตามกฎหมายของรัฐ หากแตวาในทุกกรณี สังคมของทุกชนชาติตาง

ยอมรับเปนดั่งกฎของธรรมชาติ” 

ความเห็นดังกลาวก็สอดคลองกับความเห็นของนักเขียน นักประวัติศาสตร และ

นักปรัชญาชาวกรีกนาม ปลูตารก (ค.ศ. 120) “หากเดินทางไปดินแดนตางๆ คุณอาจจะ

เคยพบเมืองที่ไมมีกําแพง หรือกลุมคนไมมีภาษาเขียน สังคมที่ไมมีนักปกครอง หรือ

ปราสาทราชวัง ไมมีความร่ํารวยหรือเงินทอง แตไมมีใครที่เคยเห็นเมืองที่ไมมีโบสถ วัด ที่

ไมมีเทพเจา ไมมีซักเมือง ที่คนจะไมสวดมนตในนามของเทพ หรือสาปแชงในนามสวรรค” 

เปนความจริง อะไรละที่จะสามารถอธิบายความที่มนุษยในทุกสังคมตองมี

ศาสนาเหมือนๆกัน ขอสันนิษฐานตางๆของกลุมที่ไมเชิ่อในพระเจา ที่นําเสนอที่มาเกี่ยวกับ

จินตนาการเรื่องพระเจาในจิตสํานึกของมนุษยนั้นไมสามารถตอบคําถามนี้ได พรอมๆกับ

การพัฒนาของวิทยาศาสตร ความเกรงกลัวและผวาตอปรากฏการณธรรมชาติที่ไม



พระเจา 

 | 17 
 

สามารถเขาใจไดก็หมดไปจากมนุษย  กลไกการไขความลับของความฝนถูกตีกระจาง 

กลไกของโลกก็ถูกวิเคราะห แตส่ิงที่ไมหมดไป คือ ความเชื่อในเรื่องพระเจายังคงอยูทุกยุค

ทุกสมัยในหมูมวลมนุษยชาติ คําอธิบายที่ดีที่สุดตอขอเท็จจริงอันนี้ คือ การยอมรับวา 

แนวคิดดังกลาว ซึ่งมนุษยอาศัยเปนแรงผลักดันชีวิต ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน ตลอด

ประวัติศาสตรนานมา ไมไดเปนผลผลิตจากโลกมนุษย หากแตมีตนตอมาจากตัวพระเจาผู

ทรงสรางเราเอง  

3. ขอโตแยงเกี่ยวกบัศาสนาและประสบการณชีวิตใหความสําคัญกบัส่ิงที่อยู
ตรงกันขาม 

 

กอนอื่น ขอเลาอะไรบางอยางเสียกอน  

“ในป 1790 ที่ประเทศฝรั่งเศสใกลๆกับเมืองฌูลแลค ไดมีดาวหางตกลงมา เจา

เมืองไดทําบันทึกเหตุการณเอาไว และใหคนมาลงชื่อรับรองความจริงประมาณ 300 คน 

และสงเรื่องไปที่ราชบัณฑิตสภาในกรุงปารีส คุณคิดวา พวกราชบัณฑิตตอนนั้นจะกลาว

ขอบคุณชาวเมืองที่ชวยพัฒนาวิทยาศาสตรหรือไม ไมมีซะหรอก ราชบัณฑิตสภาไม

เพียงแตจะรายยาวจดหมายเหตุที่เรียกวา ”ความนาอดสูของเหตุการณหินตกจากฟา” แต

ยังใหขอสรุปพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณดังกลาววา....4 “ก็ในเมื่อพระเจาไมมีจริง งั้นจะใหหิน

ตกลงมาจากฟาก็ยิ่งเปนไปไมได” นี่เปนคําพูดของเหลาราชบัณฑิตปารีส..... 

“คนเรานั้นยากเหลือเกินที่จะเขาใจใหไดวา ประสบการณชีวิตของพวกเขานั้น

มันไมสมบูรณรอบรูเสียทุกดาน เพราะเรารู เพียงบางสิ่งบางอยางเพียงผิวเผินจาก

เหตุการณหรือปรากฎการณที่เราประสบในแตละวัน เพราะฉะนั้นประสบการณชีวิตมัน

จํากัด และมีเรื่องราวขอเท็จจริงที่ปฏิเสธไมไดอีกมากมาย  ที่ยังไมสามารถพิสูจนได อยาง

                                                            
4
 อยางไรก็ดี ไมนอยหนาไปกวาพวกราชบัณฑติปารีสนีก้็เหน็จะเปนกลุมคนรัสเซยี 10 คนที่วพิากษณวิจารณคริสตจักรใน

จดหมายเปดผนึกถึงประธานิบดี แนนอน “พวกไมเชื่อในพระเจา” อยาง ว. กินซบูรก ยังเคยจุดเทียนอธิษฐานในโบสถ (อางอิง

จากหนังสอื ”โซเฟย”, พิมพคร้ังที่ 3 ป 2008, หนา 74) 
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ที่เราคิด วาเปนสัจธรรมที่กระจางแลว” นี่เปนขอสรุปของ นักประวัติศาสตรชื่อดัง เอ. กอร

โบฟสกี้ ที่กลาวไวในหนังสือชื่อ “ปริศนาประวิตศาสตรโบราณ” 

“ถาจะพูดไปแลว เมื่อใดที่ขอเท็จจริงขัดแยงกับผลสรุปทางวิทยาศาสตร 

สุดทายเรามักยกผลประโยชนใหกับขอเท็จจริงมากกวา (โดยที่ขอเท็จจริงจะเกิดขึ้นอยาง

นั้น ซ้ําแลวซ้ําเลา)” 

นั่นเอง ที่ความมีตัวตนของพระเจา ถือเปนขอเท็จจริงที่ถูกพิสูจน “ซ้ําแลวซ้ํา

เลา” เปนจํานวนนับไมถวนครั้งผูคนจากหลากหลายชวงเวลาประวัตศาสตรตั้งแตอดีต

ตลอดจนปจจุบัน ไมวาจะเปนเผาพันธุใด ชนชาติใด ภาษาใด วัฒนธรรม ระดับการศึกษา 

หรือถูกอบรมสั่งสอนมาแบบใด ทั้งที่ไมรูจักกันและกัน แตสามารถบอกไดเปนเสียงเดียวกัน

ถึงประสบการณทางวิญญาณกับพระเจาที่แทจริงและไมอาจบอกเลาอธิบายได เปน

ประสบการณจริงเกี่ยวกับพระเจา ไมใชกับพลังล้ีลับเหนือธรรมชาติอะไรอยางอื่น 

ยังมีพื้นฐานอันใดที่จะปฏิเสธประสบการณการเห็นพระเจาโดยตรงของเหลา

นักวิชาการตางๆ ที่ไดพบเจอมาโดยตรง ไมใชผานเครื่องมือหรือรูปภาพใดๆ นักวิชาการ

ไหนหรือ?  ก็เหลานักบุญทั้งหลาย ที่ไมมีทางที่ตะกลาแมแตคิดจะหลอก หรือโกหกเพื่อเอา

คําสรรเสริญ พวกเขาไดนําเสนอขอเท็จจริงที่ไมอาจโตแยงไดเลย – การทําปาฏิหารย การ

ทํานายอนาคต การทนถูกขับไลและเนรเทศจากการปกปองความเชื่อและความจริงของตน

ตอพระเจา การทนถูกทรมานกาย และสาปสง การเสียสละเลือดเนื้อและชีพของตนเพื่อ

ศรัทธาที่ไมมีอะไรมาหยุดไดตอองคพระผูเปนเจาและพระคริสต 

เปนไปไดวา พวกเขา คนที่เหมือนดั่งเหลานักบุญเปโตรและเปาโล อุสตินนัก

ปรัชญา เปาโลแสนธรรมดา มาคารีผูวิเศษ ยอหนแหงดามัสกัส คลีมองตแหงโรม อีซาค

แหงซีเรีย ยอหนแหงรัสเซียและซาววาแหงเซอรเบีย เซรเกย ราโดเนฌสกี้  ฌวราฟม ซา

รอฟสกี้ อิกนาเทีย เบรียนชานินนอฟ  อัมโวรซี ออปทินสกี้  ดอสตาเยฟสกี้หรือปาสกาล 

เมนเดลหรือเมนเดเลฟ คนอีกมากมายที่โลกทั้งโลกรูจักและไมสามารถเอยนามออกมาได

หมดทุกคน เปนไปไดวา พวกเขาเพียงอยากสละชีพ เพื่อ”ธรรมเนียม” ที่จะเชื่อ หรือเพื่อ

จินตนาการไรเหตุผล หรือเพราะไรการศึกษา?  
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แลวเราจะมองขอเท็จจริงที่ยิ่งใหญในประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติใน

แนวทางใด เปนไปไดวา เราตองขบคิดอยางหนักถึงประเด็นดังกลาว เปนไปไดหรือ ที่เราจะ

ปฏิเสธวาพระเจาไมไดมีจริง เพียงแคเพราะวาราไมรูสึกถึงพระเจาในแตละวัน? แตจริงๆ 

แลว ประสบการณในแตละวันของเราก็ไมไดใหถึงส่ิงที่นักวิทยาศาสตรสมัยใหมทั้งหลาย

พูดกัน แตเราก็ยังเชื่อในผลสรุปทดลองของพวกเขา เชื่อคําพูดพวกเขา ทั้งที่ไมรูจักพวกเขา

ดวยซ้ํา และไมมีแมแตโอกาสที่จะคิดพิสูจนวา ขอสรุปหรือหลักการทางวิทยาศาสตรส่ิงที่

พูดกันมานั้นจริงหรือไม แลวอยางนี้ เราทําไมถึงไมเชื่อในส่ิงตางที่ศาสนาสอน ที่คนบริสุทธิ์

มากมายทดลองพิสูจนและยืนยันไดครั้งแลวครั้งเลากันบาง?  

ประสบการณที่”นักวิชาการ”ของ”ศาสตรแหงศาสตร”นี้ไดบอกแกเรามา ไมใช

เปนแคความเชื่อสวนบุคคล หรือความเห็นสวนตัว ไมใชขอสันนิษฐานหรือธรรมเนียม

ปฏิบัติ แตมันคือ ขอเท็จจริงของการเขาถึงองคพระผูเปนเจา 

ส่ิงที่เซรเกย บุลกาคอฟ พูดนั้น ก็เปนส่ิงที่สมเหตุสมผล “ถาคนที่มีศรัทธาเลา

เรื่องราวอันนาอัศจรรยของตน ถึงส่ิงที่พวกเขาเห็นและไดลวงรู อยางแทบไมนาเชื่อถือแลว 

ในหมูผ้ัที่ไดฟง ก็จะเกิดเปนเหมือนภูเขา รากฐานเปนเนินที่มีเขาของความคลางแคลงไม

เชื่อดวยหลักตรรกะ เปนฐานตั้งอยูหลบจากสายตาที่มองเห็นทั่วไป”    
แลวพระเจาคือใครละ? 

“เมื่อขาพเจาพูดถึงพระเจา คําพูดขาพเจา 

ก็เหมือนดั่งพูดแกคนตาบอด 

ที่กําลังคลําหาแหลงน้ําของเขาในทะเลทราย” 

มักซิมีเลียน โวโลฌิน 

นักปรัชญาชาวกรีกชื่อดังนาม ปลาโตน (347 ป กอนคริสตกาล) เคยมีความคิด

วา “ของธรรมดาไมมีการระบุเจาะจง” ในความเปนจริง ส่ิงที่สลับซับซอน เราก็สามารถทํา

ความเขาใจกับมันได โดยการแยกองกประกอบ แลวเราจะอธิบายอยางไรวา อะไรคือ สี

แดง หรือรสเปรี้ยวใหคนที่ไมเคยมองเห็นหรือล้ิมรสดังกลาวอยางไร มีอยูทางเดียว คือ การ
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แสดงใหเห็น  การใหทดลอง เพราะการอธิบายดวยคําพูดไมสามารรถชวยอะไรได ยกเวนแต

การใหสัมผัสดวยประสบการณจริง  

ศาสนาคริสตสอนใหคนรูจักพระเจาในฐานะสิ่งธรรมดาอยางแรก  พระเจา 

อยางที่รุนพอของเราๆเรียกกันวาเปนส่ิงที่ธรรมดา ดวยเหตุนี้ เมื่อพูดถึงพระเจา จึงเปนเรื่อง

ที่อธิบายไมไดดวยคําพูด คําพูดใดๆ หรือคําจํากัดความใดๆเกี่ยวกับพระเจาก็ยังไม

เพียงพอ และพระนามหรือลักษณะบุคคลิกของพระองคที่แจกแจงในพระคัมภีรไบเบิ้ลหรือ

ในตัวของพระนักบวชทั้งหลาย ตางก็เปนเพียงแคภาพสะทอนเหมือนของพระลักษณะใน

ตัวพระองคเทานั้น แตส่ิงสะทอนเหลานั้ก็จําเปน เพราะนํามาถึงขอบเขตพื้นฐานระหวาง

พระองค  อันเปนความรัก ผูทรงประเสริฐ ผูเปนความจริงและความงามสูงสุด  กับ

ภาพเสมือนที่ถูกบิดเบือนมาตลอดเวลา ในประวัติศาสตรของศาสนาคนปาเถื่อน ที่วาด

พระเจากับอารมณตัณหาของมนุษยธรรมดา นี่เองเปนส่ิงที่สําคัญยิ่ง และดวยเหตุนี้ส่ิงที่

กําหนดบุคคลิกของแตละคน ก็คือ ส่ิงที่เปนวีรบุรุษในใจแตละคนนั่นเอง “เห็นพระเจาเปน

ยังไง คนก็เปนอยางนั้น” หากมนุษยไมมีความเขาใจเรื่องบุคคลิกที่ดีของพระเจาแลว เขาก็

จะสูญเสียแนวทางการดํารงชีวิตทางศีลธรรมไป  อยางที่ในกลอนของ เมเรฌคอฟสกี้ กลาวไว 

“จะชั่วหรือดี มีสองทาง 

มุงสูจุดหมายเดียว ทั้งสองอยาง 

อะไรก็ได เลือกสักทาง” 

ศาสนาคริสตนั้นย้ําวา ไมใชอะไรก็ไดที่ตองเลือก 

นักบุญเกรกอรี่ ปาลามา มีคํากลาวที่นายกยองเกี่ยวกับสะทอนแนวทางในการ

สอนเรื่องพระเจาของคริสตจักร และบุคคลิกลักษณะของพระองคที่ปรากฎบนโลกไวอยาง

ส้ันๆแตไดใจความ วา “พระเจามีจริง และเรียกกันวาเปนธรรมชาติของทุกส่ิงที่มี เพราะ

พระองคมีสวนรวมอยูในทุกส่ิง และสถิตกับเราดวยการมีสวนรวมนี้เอง แตพระเจาไมไดมี

สวนรวมในธรรมชาติของพระองคเอง แตในพลังของพะรองค”  คํากลาวนี้เนนย้ําถึง

บุคคลิกลักษณะที่สําคัญสองประการของพระเจา เมื่อเทียบกับส่ิงที่โลกศาสนาโบราณ

ตางๆเชื่อกัน  นั่นคือ ประการแรก พระเจาเปนหนึ่งเดียว และพระองคไมแยกตัว ไมเหินหาง
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หรือแตกตางจากธรรมชาติของโลกหรือมนุษย แตพระองคสถิตอยูทุกที่ และเขาไป

สอดแทรกเกี่ยวของดวยภารกิจของพระองค และทรงปรากฎในพื้นฐานหลักของทุกๆสิ่งที่มี

อยูบนโลกนี้ ในขณะเดียวกัน พระเจาก็ไมใชพลังลึกลับที่ไมมีหนา ไมมีตา หรือส่ังการ

ควบคุมพลังไดโดยการรูรหัสอะไรบางอยาง แตพระองคเปนส่ิงที่มีบุคคลิกเฉพาะของ

ตนเอง ดวยเหตุนี้ คริสตจักรจึงกําจัดส่ิงที่เกี่ยวของกับหมอผี ผูส่ือวิญญาณเรรอน เวทมนต

หรือคาถาปศาจทั้งหลาย ที่อาจจะนําไปสูการพลิกฟนพลังลึกลับที่มาจากโลกอื่นนั้นหรือ

การใชพลังเหลานั้นเพื่อประโยชนบางอยางบนโลกนี้ 

อยางไรก็ตาม ลักษณะสําคัญของพระลักษณะของพระเจา ที่เปล่ียนนัยสําคัญ

ของแนวทางเกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องพระเจาไป ก็คือ คําสอนของคริสตศาสนาที่วา พระ

เจา คือ ความรัก (1 ยอหน 4:8)  ไมใชผูมีอํานาจบงการเด็ดขาดใดที่จะทําอะไรตามใจชอบ 

ไมใชผูพิพากษาที่ยุติธรรมหรือออนโยนหรือชอบลงโทษ แตพระเจาเปนความรัก ในขาว

ประเสริฐไดกลาวไววา “เพราะพระเจาทรงรักโลก และมอบพระบุตรพระองคเดียวแกเรา 

เพื่อใหผูใดที่เชื่อในพระบุตรไมตาย แตมีชีวิตที่เปนนิรันดร” (ยอหน 3:16) และอยางที่ขอ

ตอไป กลาววา “เพราะพระเจาไมไดสงพระบุตรมายังโลกมนุษยเพื่อตัดสินพิพากษา แต

เพื่อใหโลกไดรับความรอดโดยพระบุตร” (ยอหน 3:17) ไมกางเขนที่พระคริสตอาสาแบกรับ

ไปเองยืนยันไดถึงความรักนี้ที่พระเจามีให (ตัวอยางที่เห็นไดชัดถึงความรักก็มีในหนังของ

เมล กิบสัน เรื่อง The Passion of Christ) 

และถึงแมในพระคัมภีรและจากพระนักบวชจะกลาวถึงพระเจาในมุมของการ

เปนผูพิพากษาและปลอบโยนก็ตาม ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะของการที่พระองคสอน

เราเหมือนดั่งครูสอนนักเรียนเทานั้น ส่ิงนี้ยืนยันไดไมแคเฉพาะในพระคัมภีรไบเบิ้ลเทานั้น 

แตยังรวมถึงคําสอนของนักบุญองคตางๆ อีกดวย เชน นักบุญยอหน นักเทศนาฝปากทอง 

ซึ่งในบทเทศนาเต็มไปดวยคํากลาวถึงพระเจาในแงของความพิโรธ  การลงโทษ และ

อารมณอื่นๆ ของพระเจา ไดลาวถึงแกนหลักของสื่งที่พระเจาสอนอยางชัดเจนวา “เมื่อเรา

พูดถึงความพิโรธและความโกรธ กับพระเจาแลว จงอยานําสองคํานี้ไปเปรียบเทียบกับ

ลักษณะของมนุษย เพราะมันเปนการดูถูกพระองค ส่ิงที่เปนของพระเจาแตกตางจากของ
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มนุษย ที่พูดอยางนี้ เพื่อใหคนที่หยาบโลนกระดางในใจเห็นชัดและเขาใจได” สวนนักบุญ

เกรกอรี่ นิสสกี้ ไดกลาวเอาไววา “การจะบอกวาเปนเรื่องไมสมควรที่จะพิจารณาพระ

ลักษณะของพระเจาใหเหมือนกับวาอยูใตการควบคุมของอารมณความรูสึกพึงพอใจ หรือ

ออนโยน หรือพิโรธนั้น ส่ิงนี้ แมแตคนที่แทบจะไมสนใจตอการเขาหาสัจธรรมของพระเจาก็

ไมสามารถปฏิเสธไปได”  ศิษยาภิบาลยอหน คาสซิอานแหงโรม ถึงกับพูดไววา “ไม

สามารถลบหลูพระเจาได โดยไมคิดวาพระองคจะเปนผูแคนเคือง ชิงชัย และจองราวี” 

เทาที่เห็น การทําความรูจักกับถึงพระเจา คือ หัวขอใหญและเฉพาะทาง

เกี่ยวกับเรื่องชีวิตฝายวิญญาณ หลักจริยธรรม ระดับการพัฒนา ขอกําหนดของสัจธรรม 

อันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิต ส่ิงสําคัญนั้น พระเยซูคริสตไดพูดเอาไว วา “ประเสริฐแทคือผูที่มี

ใจสะอาด เพราะเขาจะมองเห็นพระเจา” (มัทธิว 5:3) 

คําสอนของชาวคริสตเกี่ยวกับพระเจาแหงความรักถือเปนส่ิงแปลกใหมที่ไมเคย

มีมาในโลกศาสนาของชาวยิวและชนไรศาสนา แตมันเกิดขึ้นไดอยางไรกับชาวยิวที่

เครงครัดในคําสอนของพระเจา อยาง เยซู แหงนาซาเร็ธ และสาวกของเขา เราคงไม

สามารถไขปริศนาไปไดหากเราไมเขาใจถึงแหลงที่มาของคําสอนนี้ 
หนึ่ง และ สาม 

Credo, quia absurdum 

ไบเบ้ิลบอกไวอยางชัดเจนวา พระเจาเปนพระวิญญาณ และในขณะเดียวกัน

พระองคก็เปนบุคคลเฉพาะ แมแตในเชิงความหมายพิเศษของคํานี้ ความเฉพาะอยูตรงสิ่ง

ใหม ซึ่งเปนส่ิงที่แตกตางไปจากแนวคิดคําสอนอื่นๆในชวงกอนพระคริสตโดยสิ้นเชิง คือ 

การที่พระเจาเปนหนึ่งเดียว แตมีสามพระลักษณะ(ไตรลักษณ) 

แนวคิดหลักของคําสอนนี้อยูตรงที่การยืนยันวา พระเจาคือพระบิดาแรก ผูซึ่ง

ประทานพระบุตรกอนนิรันดรกาล และมีพระจิตซึ่งออกมาจากพระองคในนิรันดร พระไตร

ลักษณ นี้เสมอภาคกัน มีส่ิงตางๆเหมือนกัน มีความรักหนึ่งเดียว มีปญญาและเจตนารมย

อยางเดียวกัน และมีการกระทําเปนหนึ่งเดียว การทําความเขาใจกับคําสอนที่คอนขาง

แปลกใหมเกี่ยวกับพระเจานี้ จะทําใหเหน็ความเหมือนกันในสามลักษณะที่กลาวมานี้ 
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ดวยเหตุนี้ ภาพเสมือนที่จะทําใหเราเขาใจ วาส่ิงที่เปนอยางเดียว เหมือนกับส่ิง

ที่เปนสามอยาง เหมือนกันในเวลาเดียวกัน อาจเทียบกับบางสิ่ง เชน อะตอม คําวา 

อะตอม ในความเขาใจของนักวิชาการกรีกโบราณนั้น (มาจากรากศัพท °-tomoj แปลวา 

แบงแยกไมได) คือ สวนธรรมดา ที่เปนตัวของมันเองเปนที่สุด ที่เมื่อประกอบกันเขา จะได

เปนสวนประกอบของสิ่งตางๆ ทุกส่ิง แตในศตวรรษที่ 20 เกิดการคนพยวา ภายในอะตอม 

ยังมีสวนประกอบและกลไกซับซอนของมันอีก ดวยเหตุนี้เอง พระเจา ก็เชนกัน การที่

พระองคเปนผูที่ธรรมดาเปนที่สุด พระองคจึงแยกไมได แตในพระลักษณะของพระองคมี

ลักษณะของพระองคที่แตกตางกันออกไป 

บาทหลวงองคตางๆ ก็ไดเสนอแงมุมอื่น ที่สามารรถสะทอนเปรียบเทียบใหเห็น  

ผานจากแนวคิดที่วามนุษยเปนภาพสะทอนพระศิริของพระเจา เชน นกับุญ อิกนาที เบรียน

ชานินนอฟ “ภาพเสมือนของพระเจาที่เปนไตรลักษณ ก็เหมือนการที่สมุษยมีสามลักษณะ 

ปญญาของเรา คือ พระบิดา คําพูดของเรา คือ พระบุตร  สวนจิตใจของเรา คือ พระจิต  

ปฐฐาไมมีความคิดฉันใด ก็อยูไมได เหมือนการคิดโดยไมใชปญญา ดวยเหตุนี้ การคิดใดๆ

ก็ตาม ก็ตองใชจิตฉันนั้น” 

คําสอนเกี่ยวกับพระเจาผูเปนไตรลักษณนั้น เปนการปฏิเสธรูปแบบตางๆ

ทั้งหมดของความเชื่อแบบเทพเจาหลายองค โดยเฉพาะความเชื่อแบบเทพเจาสามองค 

หรือเทพเจาสามหนา (การที่เทพเจาจะมีการแสดงออกแตกตางกันเปนสามทางจากองคๆ

เดียว) พระไตรลักษณของศาสนาคริสต ไมใชการรวมเทพสามองคหลักของกรีกเขาดวยกัน

เปนครอบครัว ไมใชมีพระมารดา พระไตรลักษณไมไดเปนเพศชายหรือหญิง ในไตรลักษณ 

มีพระบิดา(ไมใชพระมารดา)  มีพระบุตร (ไมใชเทวดา) มีพระจิต ซึ่งเปนส่ิงที่ไมเคยมีมา

กอนในโลกของพวกไมมีศาสนา (ไมใชบุตรหรือบุตรี) และที่สําคัญพระไตรลักษณนั้นเสมอ

ภาคกัน ไมใชการลดหลั่นตามสถานะครอบครัวแบบพวกบูชาเทพเจา ดวยเหตุนี้ นอกจาก

เลขสาม ไมมีอะไรที่เหมือนกันเลยระหวางพระไตรลักษณกับเทพอื่นๆที่เปนสามองค 

การสอนของคริสตจักรเรื่องพระไตรลักษณนั้น  เปนส่ิงที่ ไม เคยมีมาใน

ประวัติศาสตรศาสนา และขอเท็จจริงดังกลาว ก็ทําใหเราตองครุนคดิถึงที่มาของแนวคิดนี้ 
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พระเยซู พระเจาและมนุษย 
ศาสนาคริสต ”กาวเขามาหักลางอยางชัดเจนกับ 

ศาสนาอื่นที่มีมากอนหนานี้” 

ฟรีดรีช เอนเกลส 

พวกที่ชอบวิพากษวิจารณคริสตศาสนาอยางผิดๆ มักชี้วา หลักคําสอนของ

ศาสนาคริสตนั้นไดไปเอามาจากตํานานของพวกเชื่อเทวดาฟาดินตางๆ ทวา ขอวิพากษ

ดังกลาว แมแตคนที่เชื่อในลัทธิไมเชื่อพระเจาก็ยังปฏิเสธที่จะเชื่อ เพราะศาสนานั้นสอนใน

ส่ิงที่โลกโบราณทั้งหลายไมเคยไดรูไดเห็นมากอนเลย  

ตามตํานานของศาสนาที่นับถือเทพเจาหลายองค เชน กรีก โรมัน ซีเรีย ฟนีเซีย 

อินเดีย ฯลฯ เทพเหลานั้นตางมาจุติเปนรางตางๆนานา และจุติแลวจุติเลา เปล่ียนใบหนา

ไปมาเหมือนนักแสดง และจําแลงแปลงกาย ปลอมเปนคนหรือทรงตางๆ อยางเชน เทพเจา

ซีอุส จําแลงเปนวัวกระทิง หรือเปนนักพูดเสียดสี หรือเปนอินทรี แมแตเปล่ียนเปนฝนทอง

คําก็ยังได สวนเทพจูปเตอรเปล่ียนเปนมังกร (งูใหญมีปก) ทวา เราไมไดกําลังพูดถึงการ

จําแลงแปลงรางเปนโนนนี่ตามความเปนจริง อยางที่เอปคูรกลาว “เทพเจาไมมีวัน

เปล่ียนไปเปนมนุษยอยางแทจริง” ในขณะที่ตํานานเลาขานตางเสริมแตงไปตางๆนานาให

เทพเจามีอารมณความรูสึกเหมือนมนุษย ทั้งแบบโรแมนติก นายกยอง หรือกระทั่งแบบนา

ละอาย อยางพระกฤษณะ ตามตํานวนกลาววามีภริยาถึง 8 องค และมีนางสนม 1 หมื่น

หกพันคน  และมีบุตรกวา 1 แสนแปดหมื่นองค 

คริสตจักรไมไดนับถือผีสางอันใด แตสอนใหเชื่อในการปรากฎจริงของพระบุตร

ของพระเจาในรางกายตามธรรมชาติของมนุษย (ยอหน 1:1-34) “และพระคริสตจึงบังเกิด 

กลายเปนมนุษย ผานการผสานจากเนื้อหนัง ที่มีสติปญญา” พระคริสตสะอาด ปราศจาก

อารมณตัณหา ศาสนาจักรโดยพื้นฐานของความเชื่อดังกลาวไดสรุปสูตรการผสานพระเจา

ในความเปนมนุษย – ไมคลาดเคลื่อน ไมเปล่ียนแปลง ไมแยกจากกัน ไมหางจากกัน 

อนึ่ง จําเปนที่จะตองตระหนักถึงขอเท็จจริงที่สําคัญอีกประการ คือ พระคริสต

เปนบุคคลที่มีอยูในประวัติศาสตรจริง ไมเหมือนกับเทพเจาตามตํานานที่ไมมีรากเหงา
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ประวัติศาสตรจริง เพราะมีพยานบันทึกอยูเปนจํานวนมาก การทรมานพระวรกายและ

ความตายของพระคริสตไมใชเหตุบังเอิญ และไมใชเรื่องไรสาระ อยางตํานานของเทพอ

โดนีส อัตติส หรือ โอซีรีส พระคริสตสละชีพอยางอาสาตั้งใจจริง เสียสละตน และแบกรับ

เอาไวพระองคเดยีว “เพื่อทําใหมนุษยไดกลายเปนเทวดาและเปนพระบุตรของพระเจา” 

ความแตกตางที่ยกมาของการจุติมาบังเกิดของพระคริสตกับตํานานตางๆ นั้น

ชัดเจนในหลักการ จนแมกระทั่งผูนําลัทธิไมเชื่อพระเจายังตองยอมรับขอเท็จจริงขอนี้เลย 

ดั่งที่ ฟรีดรีช เอนเกลส ผูที่ ได เคยลงความเห็นกอนหนาวา “คริสตศาสนานั้นลวน

เพียบพรอม ยกเวนเสียแตเพียงหินกอนสุดทาย” ในหลักปรัชญาของฟลอน และลัทธิคล่ังซี

ซาร  ก็เห็นวา “หินกอนสุดทายที่ยึดเหนี่ยวศาสนาคริสตนั้น คือ คําสอนเกี่ยวกับการที่

พระวัจนะของพระเจากลายเปนมนุษย ในบุคคล บุคคลหนึ่ง และการเสียสละชีพของคนๆ

นั้นบนกางเขน เพื่อไถบาปแกมวลมนุษยชาติ ดวยเหตุเปนมาอยางใดที่หินกอนนี้เขามาอยู

ในหลักทฤษฎีทางปรัชญา เปนเรื่องที่เราไมอาจลวงรูถึงตนตอความเปนมาที่แทจริงได...” 

ส่ิงนี้ก็มีนักปรัชญาที่ไมเชื่อในพระเจาสมัยโซเวียต นามวา เอ. ราโนวิช ไดกลาวเสริมไวดวย

วา “สําหรับเรา การฟนฟูส่ิงที่คลายคลึงกันระหวางคริสตศาสนากับลัทธิความเชื่อแถบ

ตะวันออกไมสําคัญเทากับการฟนฟูตวามแตกตางระหวางทั้งสองอยาง สําคัญที่เราจะตอง

แยกใหเห็นลักษณะเฉพาะของคริสตศาสนา กับความเชื่อที่คลายกันทางตะวันออก 

ลักษณะเฉพาะที่วา คือ การจุติของพระเจา” 

แลวคําสอนที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้ มาจากไหนกันละ ถาเราจะเชื่อวาไมมี

ตนตอความเปนมาที่นาเชื่อถือไดจริง? จริงๆแลว ตนตอนั้นมี และนั่นก็คือส่ิงที่เราเรียกวา

ประวัติศาสตร นักเขียนทั้งหมด 8 คน ที่คริสตจักรเรียกกันวา นักบุญ ตางก็ชี้ตรงไปยังพระ

คริสต ในจดหมายเหตุของตน ซึ่งเชื่อมโยงกันในภายหลังเปนหนังสือเลมเดียวที่เรียกวา 

พระพันธสญัญาใหม อะไรอีกที่จะทําใหเราไมอาจเชื่อได? 
พระเจาผูถูกตรึงกางเขน พระผูไถ 

เราเทศนาพระคริสตผูถูกตรึงกางเขน 

สําหรับชาวยิว มันเปนเรื่องหลอกลวง  
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สําหรับชาวกรีก มันเปนเรื่องไรสาระ   (1 โครินเธียนส 1:23) 

ใครกันที่ถูกเรียกวา เปนพระผูชวยใหรอด จริงๆแลว คือ ผูนั้น ผูที่รักษาคนที่

ปวยดวยโรคที่รักษาไมหายใหหายได  คือผูที่ประทานขนมปงแกผูที่หิวโซ ผูที่ที่หาที่อบอุน

ใหแกคนที่เหน็บหนาว ผูที่ปลดปลอยทาสออกจากการถูกกักขังทารุณ... พระผูชวยใหรอด 

คือ ผูนําทัพและฮีโรในสงคราม ที่สละชีพเพื่อพี่นองของตน ซาร หรือเจาครองนคร ที่ออก

กฎหมายอยางเที่ยงธรรม ที่ถอนรากถอนโคนอํานาจชั่วของคนที่เขมแข็งกวาในโลกนี้ คือผู

ที่พัฒนาวิทยาศาสตร การศึกษา การแพทย ศิลปะ รวมไปถึงทุกคน  ผูที่ประทานอาหาร

และความงดงามในชีวิตแกประชาชนไมแคอยางพอเพียง แตอยางลนพน จากสิ่งที่กลาวมา

ที่ประจักษชัดอยางไมตองสงสัย สัจธรรมของคริสตศาสนาเกี่ยวกับพระผูไถบาป สําหรับ

โลกซึ่งอยูภายใตจิตสํานึกทางวัตถุนิยม จึงมองวามีลักษณะแปลกประหลาด ไมอาจเขาใจ

ได และไมอาจรับได  ที่จะใหพระผูชวยใหรอดกลับไปอยูบนกางเขนเหมือนคนชั่วชา 

นักบุญเปาโลกลาวเอาไวอยางหนักแนนวา “เราเทศนาพระคริสตผูถูกตรึงกางเขน สําหรับ

ชาวยิว มันเปนเรื่องหลอกลวง สําหรับชาวกรีก มันเปนเรื่องไรสาระ” 

แลวทําไมคริสตจักรถึงเรียกพระเยซูวาเปนพระผูชวยใหรอด พระองคชวยให

มนุษยหลุดพนจากทุกขลําเค็ญอันใด?  

คริสตจักรสอนวา สาเหตุของความทุกขทรมานและความลําบากทั้งหลายของ

มนุษย โดยรวมแลว เกิดจากความเสื่อมทรามลงทางจริยธรรมและจิตวิญญาณของมวล

มนุษยชาติ  ความเสื่อมทรามนี้ก็เหมือนดั่งยาพิษ ที่แตกผลึกไปยังสวนตางๆในชีวิต ในทุก

แงมุมและระดับของมนุษย ตั้งแตรายบุคคลจนถึงทั่วทั้งโลกมนุษย ดวยเหตุนี้ การชวยใหท

นุษยรอดพนจากบาปและการถูกลงทัณฑจึงมีเพียงเงื่อนไขเดียว คือ การถอนรากถอนโคน

ส่ิงชั่วรายออกจากใจมนุษย และเปดรับโอกาสใหมแกการเริ่มชีวิตใหม ทั้งหมดนี้ อยางที่

คริสตจักรสอนไวนั้น พระเยซูไดกระทําเสร็จส้ินแลว หากเราไมลงลึกถึงรายละเอียดของ

คําอธิบายตอคําถามนี้ ส่ิงที่สําคัญที่จําเปนตองพิจารณา ก็คือ พระเยซู โดยผานความ

ทรมานบนกางเขน  ความตาย และการฟนคืนชีพ สามารถรักษาธรรมชาติที่เคยเสื่อมทราม
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ของมนุษยที่รับพระองค และสามารถใหวิถีทางแกคนที่เชื่อพระองคทุกคน ใหสามารถ

กลายเปนผูนําของมวลมนุษยชาติหัวใจใหมดวยวิธีนี้  

และเชนกัน เหมือนกับความจริงประการอื่นๆที่เกี่ยวกับพระเจา จําเปนที่เรา

จะตองเนนย้ําวา หลักสําคัญอันนี้ของคริสตศาสนาไมสามารถผสมกลมกลืนแมแตนอยกับ 

หลักปรัชญาหรือศาสนาในอดีตกาลแมแตอันใดอันหนึ่ง ไมมีตํานานเทพเจาโบราณใดเคย

กลาววาเทพเจาจะตองไปอุบนกางเขน และนี่ก็ทําใหเกิดคําถามขึ้นมาวา แลวเรื่องแบบนี้

จะมีตนตอมาไดอยางไร ถาหากวามันไมไดเกิดขึ้นจริงๆ 
พระเจาองคเดียวของทุกศาสนา? 

“ถาใครซักคนจะบอกคุณวา 

ความเชื่อใดๆก็แลวแต พระเจาเปนผูใหทั้งนั้น 

จงตอบไปวา: จริงหรือที่พระเจามีสองมาตราฐาน” 

ศิยาภิบาล ฟโอโดสี เปเชียรสกี้ 

ถึงแมวาพระเจาจะมีเพียงพระองคเดียว แตแนวคิดเหกี่ยวกับพระเจาองคเดียว

ในแตละศาสนาแตกตางกันไป สาเหตุมาจากความที่วา ความรูสึกวามีพลังอะไรบางอยาง

ที่สูงสง ซึ่งมีอยูในมนุษยทุกชนชาติ นั้นถูกตีความออกมาโดยผานปริซึ่มทางความคิดที่มี

ลักษณะเฉพาะของแตละกลุมบุคคล ซึ่งไดเปล่ียนจากความรูสึกมาสรุปเปนสูตรของภาพ

คลายกับวาเปนพระเจา และเกิดเปนจุดเริ่มตนของศาสนา แบบนี้เองที่เกิดศาสนาตางๆ

ขึ้นมา ซึ่งมีจินตนาการพิเศษเปนของตนเองเกี่ยวกับพระเจา มนุษย และโลกนี้ โดยถูก

กําหนดเงื่อนไขความคิดโดยตัวแปรบางอยาง ซึ่งมักจะเปนในทางจริยธรรม ทางจิต

วิญญาณ ทางปญญา ของผูที่ถือเปนผูกอตั้งศาสนานั้นๆ แตดวยความที่จินตนาการของ

มนุษยนั้นไมมีที่ส้ินสุด ทําใหในแตละศาสนา เราสามารถพบเห็นจินตนาการถึงพระเจาใน

รูปแบบใดก็ได ตั้งแตพระเจาผูบริสุทธิ์ ไปถึงแบบปาเถื่อน ไรศีลธรรมและถึงแบบเปน

ซาตานอยางเปดเผย (โรมัน 1:23, ธรรมบัญญัติ 32:15-17, 1 โครินเธียนส 10:20) 

พรอมๆกับแนวทางการเกิดจินตนการเกี่ยวกับพระเจาในแตละศาสนา ยังมีอีก

กรณีหนึ่ง เมื่อศาสดาหรือนักบุญของความเชื่อนั้นๆ ไดประกาศวา ไดรับวิวรณเกี่ยวกับ
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ภารกิจของตนจากพระเจาโดยตรง ซึ่งส่ิงที่ศาสดาหรือนักบุญไดรับนั้น เปนส่ิงที่จะตอง

ประกาศใหประชาชนทั่วไปหรือทั่วทั้งโลกไดรับรู ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดศาสนาแบบ

เหนือธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของศาสนากลุมนี้ คือ ความเชื่อในพระเจาพระองคเดียว 

(Monotheism) ในกลุมนี้มีศาสนาที่เขาพวก คือ ศาสนายิวศาสนาคริสต และศาสนา

อิสลาม ทวา แมพวกศาสนาเหลานี้จะประกาศตนเชื่อในพระเจาพระองคเดียว แตพวกเขา

ก็มีรูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับพระเจาของตนเองที่ตางกันออกไป  

ดวยเหตุนี้ ในศาสนาคริสต พระเยซูจึงถูกเรียกวาเปนพระฉายาลักษณของพระ

เจาที่มองไมเห็น (2 โครินธียนส 4:4, โคลอสสี 1:15)  หรือเปนรูปคลายของพระเจา (ฟลลิป

ป 2:6)  พระศิริเฉิดฉายและภาพคลายของพระไตรลักษณ (ฮิบบรู 1:3) 

ดวยเหตุนี้ แมจะมีพระเจาเพียงหนุงเดียว แตตางศาสนาก็ตางความคิดเกี่ยวกับ

พระเจาของตน 

ความแตกตางของจินตนาการเกี่ยวกับพระเจาของตนทําใหกิดคําถามขึ้นมา

จริงๆเกี่ยวกับความสมบูรณแบบ (หรือความเที่ยงแท) ของวิวรณที่ศาสดาของศาสนานั้นๆ

อางวาไดรับมาจากพระเจา และเกิดขอสงสัยตามมาเกี่ยวกับความเที่ยงแทของตัวศาสนาเอง 
ทําไมศาสนาคริสตถึงเที่ยงแท? 

เราคือทาง คือความจริง และชีวิต (ยอหน 14:16) 

แนนอน ศาสนาทุกศาสนายอมแนใจถึงความเที่ยงแทของความเขาใจเกี่ยวกับ

พระเจาของตน แตเพื่อเปนการพิสูจน ศาสนาจึงตองมีหลักฐานทางวัตถุอันจบัตองได ซึ่ง

สามารถบอกไดถึงตนตอที่มาจากสรวงสวรรคและไมใชมาจากโลก ถาสามารถมีขอพิสูจน

เหลานี้ ศาสนานั้นๆก็สามารถมั้นใจไดถึงความเที่ยงแทของพระเจาของตน ในนัยนี้ ศาสนา

คริสตมีสถานะที่เฉพาะแตกตางไปจากศาสนาอื่น เพราะมีขอโตแยงหลายอยางที่ยกมา

อางได ดงันี้ 

1. ขอโตแยงเกี่ยวกับคําสอนเรื่องความเชื่อ อยางที่ไดตั้งขอสังเกตกอนหนานี้ 

สัจธรรมที่สําคัญของคริสตศาสนา คือ พระเจาแหงความรัก ลักษณะพระไตรลักษณในพระ

เจา และพระวจนะของพระเจาอันเปนบุคคลที่สองของพระเจา(พระคริสต) เกี่ยวกับการมา
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จุติของพระเจา เกี่ยวกับพระเยซูที่ถูกตรึงบนไมกางเขน เกี่ยวกับการฟนคืนชีพของพระองค 

ทั้งหมดนั้น อะไรก็ดีลวนแตเปนเอกลักษณเฉพาะในแตละอิริยะ คําสอนตางๆเหลานี้

แตกตางโดยสิ้นเชิงไมวาจากความเชื่อของศาสนายิว  หรือจะเปนศาสนาอื่นๆที่เกิดขึ้นใน

สมัยพระคริสต เกี่ยวกับเหตุผลดังกลาว ก็เกิดเปนคําถามขึ้นมาอยูสองประการ คือ อะไรละ

เปนแหลงกําเนิดของความเชื่อใหมที่นาแปลกใจอันลึกซิ้งเหนือบรรยายนี้ ถาเราจะลองมอง

ไปในประเด็นที่วา นักสอนศาสนาของชาวคริสต คือ บุตรของชางไมคนหนึ่ง (ยอหน 7:15, 

มัทธิว 13:55) ในขณะที่เหลาสาวกคือคนที่ไรการศึกษาและเปนชาวบานธรรมดาๆ (กิจการ 

4:13) และคําถามที่สอง คนไรซึ่งการศึกษาอะไรกัน จะสามารถกลายเปนอัจฉริยะถึงขนาด

ที่สามารถ”แตงเรื่อง”คําสอนหลักๆทางศาสนาเปนจํานวนมหาศาลไดถึงเพียงนี้ 

ทุกอยางที่กลาวมาสามารถบอกเราไดในเชิงรูปธรรมเกี่ยวกับรูปแบบของ

แหลงที่มาที่ไมเปนตามธรรมชาติและมีความเฉพาะอยางยิ่ง และในขณะเดียวกันเรา

สามารถพบหลักฐานยืนยันในเชิงบวกเกี่ยวกับ”ผูแตง” – นั่นคือ มนุษย-พระคริสต ผูกอตั้ง

ศาสนาใหม 

2. ชอโตแยงดานจิตวิญญาณและศีลธรรม  ศาสนาคริสตมีความแตกตางโดย

ส้ินเชิงในหลักการจากศาสนาอื่นๆ เกี่ยวกับกรรมวิธีในการหลุดพนจากบาป โดยชาวคริสต

เชื่อวาการหลุดพนจากบาป เปนส่ิงที่พระเจาประทานโดยไมไดไดมาจากจํานวนครั้งที่สวด

อธิษฐาน การทําดี หรือการถวามเครื่องบูชา  หรือการอุทิศตน หรือวีรกรรม ไมเหมือนอยาง

ที่ศาสนาอื่นๆมักนําเสนอ แตการหลุดพนไดมาโดยการสํานึกในบาปที่คนมี และการ

สารภาพบาปอยางจริงใจ ดวยเหตุผลดังกลาว มนุษยที่ไดเขาไปสูสรวงสวรรคนั้น ไมใช

เพียงแคคนที่ไมใชคนดี แตในทางตรงกันขาม เปนคนที่เคยทําส่ิงผิดชั่วชามามากมาย 

พระเยซูตรัสตรงไปตรงมาวา “เราไมไดมาเพื่อเรียกหาคนดี เรามาเพื่อเรียกคน

ไมดีมาสูการสารภาพบาป”(มัทธิว9:13)  คนที่พระองคยอมรับไมใชพวก”เครงศาสนา”

อยางพวกฟาริสี แตกลับเปนพวกโจร ที่กลับใจ “พระองค โปรดเมตตาแกขา คนบาปดวย

เถิด” (ลูกา 18:13) ไมไดปลดปลอยบาปของฟาริสี “ผูทรงธรรม” ที่เชิญพระเยซูมา

รับประทานอาหารที่บาน  แตเปนหญิงชั่วคนหนึ่งที่มารองไหซบแทบเทาจนน้ําตาลางเทา
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พระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดเทาใหแกพระองค ในคําสอนที่แสนจะธรรมดานี้ แฝงไวดวย

ความรักอันลนเหลือที่มีตอคนธรรมดาทั่วไปที่มีตัณหาราคะและสิ่งบกพรองเปนธรรมดา 

แตเปนส่ิงที่ชาวยิวทั้งหลายถือวายอมรับไมได และตอตานตอหลักคําสอนของศาสนา และ

เปนส่ิงที่คนเถื่อนทั่วไปไมเคยไดยินมากอน 

คําสอนที่แปลกประหลาดนี้มาจากไหน อะไรเปนที่มาของเงื่อนไขของการหลุด

พนจากบาปที่ไมเคยไดยินมากอนในศาสนาใดๆนี้ คําตอบมีอยูอยางเดียว นั่นคือ ตองเปน

พระเจาแนนอน ซึ่งทรงคงเปนความรัก และเปนผูตั้งศาสนาคริสตขึ้นมาดวยพระองคเอง 

3. ขอโตแยงทางประวัติศาสตร  ขอเท็จจริงของความที่ศาสนาคริสตถูก
เผยแผอยางกวางขวาง และการที่อาณาจักรโรมันถูกเอาชนะโดยตริสตศาสนา สวนกระแส

ที่ชาวคริสตตองทนหลบหนีความตายเพื่อพระคริสตกวา 300 ปกอนหนานี้นั้น เปน

ขอเท็จจริงที่ทําใหนักประวัติศาสตรทุกคนที่ศึกษาประวัติศาสตรศาสนานี้ตองแปลกใจ การ

ไลลาฆาฟนชาวคริสตเริ่มในทันทีหลังจากที่พระคริสตถูกตรึงกางเขนโดยชาวยิว ตอมาก็มี

บทลงโทษอันนาสะพรึงกลัวแกชาวคริสตไปทั่วทั้งอาณาจักรโรมัน (ชาวคริสตถูกโยนลงกรง

เสือ!) ดังนี้ ชาวคริสตตองทุกขทนความลําบากและการทรมานเพื่อความเชื่อของพวกเขาที่

มีตอพระเยซูเพียงใด พวกเขาถูกลงทัณฑสาหัส ถูกปลอยไปในสนามที่มีสัตวหิวโหยราย

ลอม ถูกจับมัดกับเสา ถูกราดน้ํามันและเผาทั้งเปนในยามค่ํารุงตอหนาประชาชนในที่

สาธารณะ เปนตน 

อะไรอีกที่จะใชอธิบายความจริงที่วา แมคนจะเห็นกันอยูวาเปนอยางนี้ ผูคน

จํานวนมากก็ยังเลือกจะเชื่อในพระคริสต คริสตจักร ไมเหมือนศาสนาอื่นใด มีผูเล่ือมใสที่

ถูกทรมานและสละชีพเพื่อความเชื่อของตนมากที่สุด (เปนสิบๆลานคน) ซึ่งขอเท็จจริง

ดังกลาวเปนการปฏิเสธความเปนไปไดที่จะอธิบายความเชื่อดังกลาวดวยสาเหตุทาง

รางกาย หรือสาเหตุตามธรรมชาติ นักบุญอิอุสติน นักปรัชญา และเปนผูสละชีพเพื่อพระ

คริสต ไดกลาววา “ไมมีใครเชื่อโซคราเตสถึงขนาดที่ยอมตายเพื่อเชื่อในตัวเขา แตพระ

คริสต ที่แมแตโซคราเตสเองก็พอจะรูจักบาง.....ทุกคนเชื่อ” 
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 คําอธิบายเพียงอยางเดียวสําหรับขอเท็จจริงที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนใน

ประวัติศาสตรศาสนานั้น ยังคงเปนเพียงการยอมรับความจริงของขอความที่ผูเขียนจํานวน

มากในสมัยนั้น (นับตั้งแตพระคัมภีรไบเบิ้ล) ที่เกี่ยวของกับของประทานเหนือธรรมชาติที่

นาพิศวงซึ่งคนที่เชื่อในพระคริสตทั้งหลายไดรับ นั่นก็คือ การรักษาใหหายจากโรคภัย คํา

พยากรณเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ปาฏิหารยตางๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ

ชุบชีวิตคนที่ตายไปใหฟนขึ้น การรูภาษาตางประเทศที่ไมเคยเรียนมากอน ฯลฯ แตทั้งนี้

ทั้งนั้นไมมีอะไรที่จะทําใหคนรอบขางแปลกใจมากไปกวา ความกลาหาญที่นาประหลาดใจ 

และแมแตความปลื้มปติของชาวคริสตจํานวนมาก (รวมทั้งผูหญิงและเด็ก) ที่ยอมสละชีพ

เพื่อความเชื่อในชวงเวลาที่ตองผจญกับความทรมานและกระทั่งความตาย  การ

เปล่ียนแปลงในดานจิตวิญญาณและศีลธรรมที่นาตกใจ ซึ่งเกิดกับผูที่ไดรับศีลจุม ส่ิง

เหลานี้ไมทําใหเหลือที่วางอีกตอไปสําหรับขอสงสัยเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์อยางแทจริง

จากพระเจาของศาสนาคริสต นายอิกูเมน นิคอน โวโรเบียฟ ซึ่งในชวงทศวรรษที่ 30 ไดเคย

ผานความทรมานในคายกักกันจากความเชื่อของตนในพระคริสต ไดเขียนไวในป 1961 วา 

“ตั้งมั่นในพระองค นักบุญทั้งหลายก็เคยทนแสนสาหัสมาหมดแลว และสุดทายก็เอาชนะ

โลก – ลูกแกะฝูงเล็กๆจํานวนนอยกลับสามารถเอาชนะฝูงหมาปาฝูงใหญ  นี่อีกหรือ ยังไม

ยืนยันถึงพระพลังและพระอัจฉริยภาพของพระเจา?”  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



พระเจา 
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คําสอนของคริสตศาสนาเกี่ยวกับพระเจามีที่มาจากพระเจาอยางประจักษ

ชัดเจน คริสตจักรเปดเผยใหโลกไดรูวา พระเจาคือพระบิดา และพระองคทรงใกลชิดกับเรา

อยางแนบแนนมาก ความใกลชิดของเรากับพระองคไมไดเพียงถูกประทานให แตประทาน

ใหเพื่อมอบแกเราไวใช อาณาจักรของพระองค สวรรคนั้น อยูในกายมนุษย(ลูกา 17:21) 

และเขาถึงไดก็ดวยความพยายาม คือ การฝกฝนจิตใจตนเอง (มัทธิว 11:12) ในหัวใจเรา 

เราจะเขาถึงพระเจา อยางที่นักบุญ อิซาค ซีรีน ไดกลาวไวอยางงดงาม วา “จงเพียรที่จะ

เขาไปในเบื้องลึกของหวัใจตนเอง แลวเจาจะเห็นสวรรค เพราะสวรรคและจิตใจเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน และการเขาถึงในอันใดอันหนึ่ง ก็จะสามารถเห็นทั้งสองอยางได” 

เอ. โอซิโปฟ 
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