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มนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

มนุ ย์เราเกิดมาเพื่ออะไร และมีชี ิตอยู่เพื่ออะไร
ทิยา า ตร์และโบราณคด ีท�าใ เ้ราค่อนข้างรูช้ดัเจน

่ามนุ ย์คืออะไร แต่มีเรื่อง นึ่งที่ท�าอย่างไรก็ไม่ ามารถ
รู้ได้ นั่นก็คือ เรื่องที่มนุ ย์ถูก ร้างขึ้นโดยใครและเพื่อ
อะไรกันแน่นั่นเอง

เราได้รับการ อน ่า “พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ผู้ซึ่ง
เป็นบิดามารดา ได้ทรง ร้างมนุ ย์ขึ้นด้ ยพระประ งค์
ที่อยากจะเ ็นมนุ ย์ด�ารงชี ิตอันผา ุกเบิกบานใจและ
ร่ ม นุกไปด้ ยกัน” การด�ารงชี ิตอันผา ุกเบิกบานใจ 
ก็คือโลกที่เราทุกคนต่างก็ใ ้ก�าลังใจและช่ ยเ ลือ       
ซึ่งกันและกัน ค ามปรารถนาของทุกคนเช่นนี้จะปรากฏ
ขึ้นได้ก็ด้ ยค ามมุ่งมั่นของแต่ละคน

ศา นาเทนรีเคียว ค�า อนแ ่งการด�ารงชีวิตอันผา ุกเบิกบานใจ
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ทุก ิ่งมีช่วงเวลาที่เ มาะ ม 
ากพลาดช่วงเวลาที่เ มาะ มไปแล้ว

ถึงแม้ว่า ว่านเมล็ดพืชลง
แต่เมล็ดนั้นจะงอกบ้างและไม่งอกบ้าง

โอะซะซิซุ ค�าตรั ชี้แนะของพระผู้เป็นเจ้า
ใน ันที่ 12 พฤ ภาคม พ. . 2438

ในช่ งเ ลาที่เ มาะกับการ
่านเมล็ดพืช เ นือ ิ่งอื่นใด   

ก็คือเราต้อง ่านเมล็ดพืชนั้น 
ใ ไ้ด้ เมือ่ลูกนกพยายามจะฟักตั
ออกจากไข่ แม่นกจะจิกเปลือก
ไข่โดยเลือกเ ลาที่เ มาะ ม   ใน
การเลี้ยงลูกของคนก็มีเ ลาที่เ มาะ ม พ่อแม่ใ ่ใจที่จะอบรม  
ั่ง อนลูกอย่างจริงจัง โดยฉพาะเมื่อเ ็นค ามตั้งใจของลูกที่จะ

ท�าใ ้ตั เองเติบโตขึ้น ถึงแม้ ่าพ่อแม่จะ า ิ่งของมาใ ้ลูกต่างๆ
นานาและยัดเยียดใ ้ลูกท�า ิ่งต่างๆ แต่ผลไม่ได้ออกมาตามที่ใจ

งั พ่อแม่ใ ใ่จท่ีจะอบรม ัง่ อนอย่างจรงิจงัในช่ งเ ลาท่ีรู้ กึ า่
เ มาะ มที่ ุด ลังจากนั้นก็รอคอยใ ้ลูกเติบโตอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป   ดังที่ได้ อนไ ้ ่า “ นทางที่ต้องเร่งรีบ แต่อย่ารีบร้อน”
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