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คำนำ
เมื่อ ค.ศ. 1700 คือประมาณ 250 ปี มาแล้ว หนังสื อเรื่ องนี้ ได้เขียนขึ้นเป็ นภาษาฝรั่งเศส แล้วได้
แปลออกเป็ นภาษาเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 1732 ต่อจากนั้นมาก็ได้แปลและพิมพ์ข้ ึนอีกหลายภาษา
ปั จจุบนั นี้หนังสื อเรื่ องนี้ได้ปรับปรุ งใหม่หมด ตลอดทั้งเนื้อเรื่ องและภาพ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะ
แสดงให้เห็นถึงความชัว่ ช้าเลวทรามของมนุ ษย์ และแสดงถึงการที่จะพ้นจากกิเลสบาปได้โดยแสวงหา
ความรอดใน พระเยซู คริ สตเจ้า ดังจะได้บรรยายโดยละเอียดตามหลักฐานข้ออ้างในพระคัมภีร์ต่อไปที
ละภาพ
เราพิมพ์หนังสื อนี้ข้ ึนโดยการอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพร และสถิตอยูก่ บั ท่านผูอ้ ่าน
ตลอดไปเป็ นนิ ตย์เพื่อท่านจะได้มีใจร้อนรนที่จะบอกเล่าถึงความรอดอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าแก่คน
อื่น ๆ ต่อไป เพือ่ พระโอวาทของพระเจ้าจะแพร่ ไปทัว่ สากลโลก
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ภำพทีห่ นึ่ง

ดวงใจมนุษย์
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ภำพทีห่ นึ่ง
ดวงใจมนุษย์
รู ปหัวใจนี้คงจะได้ทาความสะดุง้ หวาดกลัวให้แก่ผทู ้ ี่ได้อ่านได้เห็นสัตว์ต่าง ๆ ที่แสดงอยูใ่ น
ภาพที่หนึ่ง แต่ภาพนี้ไม่ได้หมายถึงของมนุษย์ตามธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นอวัยวะสาคัญของร่ างกายที่เต้นอยู่
เป็ นปกติ 50,000,000 ครั้งต่อปี และมีหน้าที่สูบฉี ดโลหิ ตไปเลี้ยงร่ างกายตลอดระยะเวลาที่มีชีวติ อยู่ ใน
พระคัมภีร์ใช้คาว่า “จิตใจ” เล็งถึงตัวมนุษย์ เองบ่อยครั้ง และในหนังสื อนี้ภาพต่าง ๆ จะเล็งถึงตัวมนุษย์
เหมือนกัน ดังจะได้แสดงให้ทราบดังต่อไปนี้
เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดามมนุษย์คนแรก ดังที่ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์วา่ “พระเจ้าทรง
ทอดพระเนตรสิ่ งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้น้ นั ทรงเห็นว่าดีนกั ” (พระธรรมปฐมกาล 1:31) ต่อมา
ในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 3 เราจะเห็นว่าอาดามกับเอวาผูเ้ ป็ นภรรยาได้กระทาผิดต่อพระเจ้าซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่น่าสลดใจมาก อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงเรื่ องนี้วา่ “เหตุฉะนั้นก็เช่นเดียวกับที่ความผิดได้เข้ามาใน
โลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะความผิดนั้น อย่างนั้นแหละความตายจึงได้ลามไปถึง
คนทั้งปวง” (พระธรรมโรม 5:12) อาดามไม่เชื่ อฟังพระเจ้า กินผลไม้ที่อยูก่ ลางสวนเอเดนซึ่ งพระเจ้าทรง
ห้ามว่า “เว้นแต่ตน้ ไม้แห่งการรู ้ความดีและความชัว่ ผลของต้นไม้น้ นั เจ้าอย่ากินเป็ นอันขาด ถ้าเจ้าขืน
กินในวันใด เจ้าจะต้องตายในวันนั้นเป็ นแน่” (พระธรรมปฐมกาล 2:17) ในทันใดที่เขาได้กินผลไม้น้ นั
แล้ว เขาก็ได้รับผลแห่งความผิดนั้น และผลของความผิดนั้นได้ต่อเนื่องมาจนถึงมนุษย์เราทุกวันนี้ “คน
ทั้งปวงได้ทาผิดทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า” (พระธรรมโรม 3:23)

ควำมหมำยของส่ วนต่ ำง ๆ ในภำพ
หนังสื อทีเ่ ปิ ดอยู่
หนังสื อที่เปิ ดวางอยูข่ า้ งบน ของรู ปหัวใจในภาพที่หนึ่ง คือ หนังสื อพระคัมภีร์ซ่ ึงเป็ นพระ
วจนะของพระเจ้าในการที่เราจะรู ้วา่ พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไร ก็โดยการอ่านพระคัมภีร์เท่านั้น แสง
สว่างที่มาจากพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าใจของเราชัว่ แต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราจะเห็นว่าพระเจ้า
ทรงสามารถชาระล้างความชัว่ นั้น และทรงโปรดให้เรามีใจบริ สุทธิ์
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นกพิรำบ
“แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่ งเหล่านั้นซึ่ งเป็ นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ ด้วยสิ่ งเหล่านั้น
เขาเห็นเป็ นความโง่ และเขาเข้าใจไม่ได้ เพราะว่าซึ่ งจะเข้าใจสิ่ งเหล่านั้นต้องสังเกตโดยวิญญาณ” (พระ
ธรรม 1 โคริ นธ์ 2:14) พระเจ้าได้ประทานสิ่ งประเสริ ฐให้แก่เราคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในภาพนี้
นกพิราบเป็ นเครื่ องหมายของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ปรากฏในพระธรรมมัทธิ ว 3:16) เป็ นสัญลักษณ์
ของความอ่อนสุ ภาพของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ได้เสด็จลงมาตามที่พระบิดาได้ทรงสัญญาไว้ (ดูพระ
ธรรมกิจการ 1:4,5) และตามที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ดว้ ย (ดูพระธรรมยอห์น 16:7) เมื่อพระเยซูได้
สิ้ นพระชนม์และฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว พระวิญญาณได้เสด็จมาเพื่อนาเราทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทุกอย่าง
(ดูพระธรรม ยอห์น 16:13) “พระวิญญาณจะเอาเรื่ องของเรา (พระเยซู) สาแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (พระ
ธรรมยอห์น 16:15)
นี่แหละเป็ นของประทานอันประเสริ ฐ สองประการที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เรา คือ หนึ่ง
พระวจนะที่ทาให้เราสามารถรู้ความจริ ง และ สอง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผซู ้ ่ ึ งนาเราไปถึงความจริ ง

ในภำพหัวใจ
ให้เราพิจารณาดูส่วนต่าง ๆ ในรู ปหัวใจนั้น เราจะเห็นว่ามีสัตว์อยูเ่ จ็ดชนิ ด ชนิดหนึ่ง ๆ ก็
หมายถึงกิเลสของแต่ละชนิด ดังสุ ภาษิตกล่าวไว้วา่ ดังนี้
มหาสมุทรสุ ดลึกล้น คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา
หยัง่ ได้
เขาสู งอาจวัดวา
กาหนด
จิตมนุษย์น้ ีไซร้
ยากแท้หยัง่ ถึง
พระเยซูได้ตรัสว่า “แต่วา่ สิ่ งที่ออกจากปากก็ออกมาแต่ใจ สิ่ งนัน่ แหละทาให้มนุษย์เป็ นมลทินไปด้วยว่า
ความคิดชัว่ ร้าย การฆ่าคน การผิดผัวเมียกัน การเล่นชูก้ นั การลักขโมยกัน การเป็ นพยานเท็จ การกล่าว
คาหมิ่นประมาท ก็ออกมาแต่ใจ สิ่ งเหล่านี้แหละทาให้มนุษย์มลทิน” (พระธรรมมัทธิว 15:18-20)

1. นกยูง
นกยูงเป็ นสัตว์ตวั แรกที่จะกล่าวถึง ทุกคนก็ดูเหมือนจะเข้าใจดีอยูแ่ ล้ว คือ หมายถึงควำมหยิง่
ยโสซึ่ งเป็ นความบาปอันสาคัญยิง่ อย่างหนึ่ง แต่มนุษย์ก็ยงั คิดว่าเป็ นสิ่ งเล็กน้อยอยูน่ นั่ เอง พระเจ้าได้
ประทานขนหางอันสวยงามซึ่ งมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนิยมชมชื่นให้ราคาอย่างงาม
จงสังเกตนิสัยของ
นกยูงว่าเป็ นอย่างไร ถ้ามันเห็นว่าเรากาลังจ้องดูมนั มันจะรี บแผ่หางราแพนเดินกรี ดกรายไปมาให้เราดู
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ความสวยสง่างามของมันทันที ของประทานของพระเจ้าแทนที่จะเป็ นประโยชน์ในทางที่ดี กลับไปเป็ น
ประโยชน์ในทางชัว่ แก่ตวั มันเอง
นี่เป็ นความบาปที่ธรรมดาที่สุด บางคนหยิง่ ในความฉลาดในการงาน บางคนหยิง่ ในความรู ้
หรื อหยิง่ ในความมัง่ คัง่ ของตน บางคนก็หยิง่ ในความสวยงามของตนหรื ออวดในความสามารถของลูก
ๆ ของตัว พวกสตรี ก็มกั จะหยิง่ ในเครื่ องประดับกาย เช่นเสื้ อผ้าและเครื่ องเพชรพลอยเป็ นต้น อย่างไรก็
ตาม ความบาปชนิดนี้ก็ดูเหมือนจะมีอยูใ่ นมนุษย์ทุกรู ปทุกนาม แต่พระเจ้าก็ได้ตรัสอย่างชัดเจนในพระ
วจนะของพระองค์วา่ ความหยิง่ จองหองเป็ นสิ่ งที่พระองค์ทรงเกลียดชังที่สุด “ความยาเกรงพระเจ้าฯ คือ
การชังความชัว่ คือความเย่อหยิง่ ความยโส และการประพฤติชวั่ และปากพูดให้หลงผิดนั้นเราเกลียด
นัก” (พระธรรมสุ ภาษิต 8:13) “พระเจ้าทรงต่อสู ้ผทู ้ ี่หยิง่ จองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่ผทู ้ ี่ถ่อมใจ
ลง” (พระธรรมยากอบ 4:6) (ขอดูพระธรรมสุ ภาษิต 6:16,17;
พระธรรมมาระโก 7:22 ด้วย)

2. แพะ
แพะเป็ นสัตว์ ดือ้ ด้ ำนที่ไม่ มีระเบียบและไม่ เชื่อฟัง มันมีนิสัยชอบอยากรู้อยากเห็นและอยาก
ลอง มีกลิ่นตัวเหม็น ผูท้ ี่เคยเลี้ยงแพะคงจะรู ้นิสัยแพะได้ดี จะเปรี ยบกับแกะไม่ได้เลยในการเชื่อฟังผู ้
เลี้ยง แพะนั้นจะไปตามทางของมัน และเลือกอาหารกินตามชอบใจ พระคัมภีร์ได้บอกเราอย่างแจ่มแจ้ง
ว่า “ให้ท่านอดกลั้นจากความปรารถนาในเนื้ อหนัง ซึ่ งเป็ นข้าศึกต่อวิญญาณจิต” (พระธรรม 1 เปโตร
2:11) “เพราะว่าสารพัดซึ่ งมีอยูใ่ นโลก คือความใคร่ ของเนื้อหนัง และความใคร่ ของตาและการอวดอ้าง
ถือตัวในชาติน้ ี ไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลก” (พระธรรม 1 ยอห์น 2:16)

3. หมู
หมูมีอยูท่ วั่ ไปในหลาย ๆ ประเทศ ท่านเคยเห็นสัตว์ชนิ ดใดจะกละมากกว่าหมูไหม? ฟังเสี ยง
เมื่อมันกินแล้วจะรู้ถึงความจะกละของมัน มันเอาจมูกของมันคุย้ ลงไปในดินเพื่อจะหาอาหารกิน แล้วก็
กินไม่หยุดหย่อน ความบาปก็เป็ นเช่นนี้แหละทาให้เราจะกละหรื อโลภในทุกสิ่ งที่ตนปรารถนา แทนที่
จะเป็ นห่วงกังวลถึงความต้องการของผูอ้ ื่น ตามธรรมชาติหมูเป็ นสัตว์สกปรก ถ้าเราจะจับมันให้อาบน้ า
แล้วใส่ ไว้ในคอกที่สะอาด ไม่ชา้ มันจะทาให้คอกนั้นสกปรกเป็ นปลักทีเดียว จิตใจของมนุษย์บางคนก็
เต็มไปด้วยความคิดสกปรก บางคนก็ชอบเล่าเรื่ องตลกโลนหรื อร้องเพลงหยาบคาย พระวจนะของพระ
เจ้าย่อมเหนี่ยวรั้งความชัว่ ร้ายทุกอย่างไว้ได้ เราควรจะระมัดระวังคาพูดอยูเ่ สมอ “อย่าให้คาหยาบคาย
ออกมาจากปากท่านเลย แต่ให้ใช้คาตามแต่จะต้องการ ซึ่ งจะเป็ นที่ให้เกิดความจาเริ ญขึ้น เพื่อจะเป็ นคุณ
แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยนิ ” (พระธรรมเอเฟซัส 4:29) ศาสดาจารย์ขงจูข๊ องประเทศจีนได้กล่าวไว้วา่
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“บรรดาความชัว่ ทั้งหลายแล้ว การล่วงประเวณี เป็ นการที่ชวั่ ร้ายที่สุด” เราควรจะหลีกเลี่ยงจากการล่วง
ประเวณี เสี ย (ดูพระธรรมกาลาเทีย 5:19-21)

4. หมำป่ ำ
หมาป่ าเป็ นสัตว์ที่โลภมำก ไม่ใคร่ จะมีใครได้เห็นมันในเวลากลางวัน โดยมากมักจะพบมันใน
เวลากลางคืนมันจะลงมาจากภูเขาลักลูกไก่เล็ก ๆ ไป บางทีก็ขโมยเด็ก ๆ แล้วพาเอาไปไว้ที่ภูเขา ทาไม
คนจึงต้องใส่ กุญแจบ้านในเวลากลางคืน หรื อมีคนเฝ้ าเมื่อไม่มีใครอยู่ เพราะเขากลัวขโมย (คนโลภ) จะ
มาลักสิ่ งของ พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่ องความบาปนี้อย่างแจ่มแจ้งว่า “อย่าโลภเรื อนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภ
ภรรยาของเพื่อนบ้าน หรื อทาสาทาสี ของเขา หรื อโคลาของเขา หรื อสิ่ งใด ๆ ซึ่ งเป็ นของของเพื่อนบ้าน
” (พระธรรมอพยพ 20:17)

5. งู
ถ้าท่านจะมองดูงูเวลามันเลื้อยไปตามหญ้า หรื อห้อยตามกิ่งไม้ ท่านก็จะตระหนักดีทีเดียวถึง
ควำมฉลำดและเล่ห์เหลีย่ มของมัน ขาก็ไม่มี แขนก็ไม่มี และปี กก็ไม่มี ไม่น่าจะทาอะไรได้เลย นี่แหละ
เป็ นความฉลาดเล่ห์เหลี่ยมส่ วนหนึ่งของมัน ผูท้ ี่ขาดความระมัดระวังก็จะประสบอันตรายจากพิษเขี้ยว
ของมัน ก็เช่นเดียวกันกับผูท้ ี่คา้ ขายอาจมีเล่ห์เหลี่ยมกับลูกค้า เช่นเอาของเสื่ อมคุณภาพมาขายเป็ นของดี
บางคนขายถ่านแต่เอาหิ นใส่ มาในกระสอบ หรื อบางทีเอาถ่านแช่น้ าเพื่อจะให้น้ าหนักมากขึ้น บาง
คนขายผ้าสี ตก ซักครั้งเดียวสี ลอกหมด แต่บอกคนซื้ อว่าสี ไม่ตก สิ่ งเหล่านี้แหละเรี ยกว่าเล่ห์เหลี่ยมและ
คดโกงผูอ้ ื่น เพื่อตนจะร่ ารวยมัง่ มีเร็ วขึ้น “จิตใจมนุษย์โกงเกินบรรดาทุกสิ่ งและชัว่ ร้ายกาจนัก” (พระ
ธรรมเยเรมีย ์ 17:9)

6. เสื อ
บางที่จะได้ยนิ คนพูดว่า “อย่าไปยัว่ โมโหผูห้ ญิงแก่คนนั้นเลย เพราะเขาเป็ นเหมือนแม่เสื อ” ไม่
เฉพาะแต่ผหู ้ ญิงเท่านั้นที่เป็ นเหมือนเสื อ บังคับตัวเองไม่ได้หรื อไม่ระวังตัวในความเป็ นคนเจ้าโมโห
โทโสของตน ผูช้ ายก็ดีหรื อเด็กก็ดีมีอยูท่ วั่ โลก ที่โมโหโทโสอย่างรุ นแรงขณะที่มีความโกรธและความ
เกลียดเกิดขึ้น เสื อเป็ นสัตว์ดุร้ายที่กระหายเลือด ทาความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และสัตว์ทวั่ ไป ดู
เหมือนว่าคนโมโหโทโสนั้นมีผสี ิ งอยู่ แน่นอนที่สุด ถ้าบุคคลผูใ้ ดมีนิสัยอย่างนี้ก็แสดงว่าผูน้ ้ นั ยัง
ห่างไกลจากน้ าพระทัยของพระเจ้ามาก (ดูพระธรรมเอเฟซัส 4:31,พระธรรมโคโลสี 3:8) และพระเยซูก็
ได้ทรงเตือนเราว่า ถ้าผูใ้ ดจะยอมให้ความโกรธเข้าครอบงาจิตใจ ผูน้ ้ นั จะมีโทษถึงไฟนรก
(ดูพระธรรมมัทธิว 5:22)
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7. เต่ ำ
สัตว์ชนิดนี้ เรามักใช้ เป็ นคาเปรี ยบเทียบถึงควำมเกียจคร้ ำน เพราะว่าเต่านี้จะไปไหนหรื อทา
อะไรก็งุ่มง่าม เชื่องช้า หรื อยิง่ แหย่ให้เดิน มันจะยิง่ เดินช้าลงอีก คนเกียจคร้านนั้นไม่เฉพาะแต่จะไม่
คล่องแคล่วว่างไวแล้ว ยังเป็ นคนซึ่ งไม่น่ารัก ไม่รับผิดชอบและไว้วางใจไม่ได้ดว้ ยเขาทอดทิ้งหน้าที่การ
งานของเขา ครั้งหนึ่งพระเยซูได้ตรัสถึงชายชนิดนี้คนหนึ่งว่า เป็ นคนชัว่ ช้าและเกียจคร้านและต้องได้รับ
โทษทิ้งเสี ยในนรก (ดูพระธรรมมัทธิ ว 25:26)

ปี ศำจ
ทาไมเราจึงรู ้วา่ มีสัตว์ท้ งั หลายเหล่านี้อยูใ่ นจิตใจของมนุ ษย์ จะหาคาตอบได้ไม่ยากเลย และยัง
มีสัตว์อีกหลายชนิดด้วย ที่จะเอามาเปรี ยบกับความบาปอีกหลายอย่างซึ่ งมาพักพิงอยูใ่ นจิตใจของมนุษย์
ความชัว่ เหล่านี้มีอยูก่ ็เพราะมนุษย์เป็ นทาสของมาร ซึ่ งมีชื่ออีกว่าพญามารที่สิงอยูใ่ นความชัว่ พญามาร
เป็ นศัตรู ตวั สาคัญต่อสู ้กบั มนุ ษย์เรื่ อยไปไม่หยุดหย่อน พยายามที่จะให้มนุษย์ท้ งั หลายถูกพันธนาการอยู่
กับความบาปมากยิง่ ขึ้นทุกที ๆ เพราะเหตุน้ ีแหละปี ศาจแห่งความชัว่ นี้ จึงเป็ นที่น่าสะพึงกลัวแก่มนุษย์
ทัว่ ๆ ไป
จงสังเกตต่อไปว่าปี ศาจนี้ได้เอาหอกแทงตาในภาพหัวใจข้างบนนั้น “พระของสมัยนี้ได้กระทา
ใจของคนที่ไม่เชื่ อให้มืดไป เพื่อไม่ให้เขาเห็นแสงสว่างของกิตติคุณอันประกอบด้วยสง่าราศี คือกิตติ
คุณของพระคริ สต์” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 4:4)

ตำ
พระเยซูเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่เราว่า “ตา เป็ นดวงสว่างของร่ างกาย เหตุฉะนั้นถ้าตาของ
ท่านปกติท้ งั ตัวก็พลอยสว่างไปด้วย แต่ถา้ ตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เหตุ
ฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่ งอยูใ่ นตัวของท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด” (พระธรรมมัทธิว
6:22,23) แต่ถา้ หากว่าตาของเราบอดเพราะพญามาร ไม่ตอ้ งสงสัยเลย เราได้หลงหายไปในความมืดแห่ง
ความบาปแล้ว “เพราะเจ้าพูดว่า เราเป็ นคนมัง่ มี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้นและไม่ตอ้ งการสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
เลย และเจ้าไม่รู้วา่ เจ้าเป็ นคนแร้นแค้นเข็ญใจเป็ นคนขัดสน เป็ นคนตาบอด และเป็ นคนเปลือยกายอยู”่
(พระธรรมวิวรณ์ 3:17)

ดวงดำว
ดวงดาวเป็ นแต่สิ่งเดียวที่ยงั มิได้กล่าวถึง ดาวเปรี ยบเหมือนควำมวินิจฉัยผิดและชอบ หรื อ
หิริโอตตัปปะ คือรู ้ดีรู้ชวั่ และมีความสังเกตผิดและชอบ นัน่ แหละ เป็ นบังเหี ยนที่จะบังคับให้เรา
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ประพฤติตามที่ถูก ที่ควรฝ่ ายวิญญาณจิต พระเจ้าได้โปรดให้ร่างกายมนุษย์มีเส้นประสาททัว่ ทุกส่ วน
ของร่ างกาย เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนให้รู้สึกตัวในเวลาที่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายได้รับอันตรายบาดเจ็บ
ถ้าผูใ้ ดถูกเข็มแทงที่ร่างกายเขาจะรู ้สึกเจ็บทันที เพราะว่าประสาทจะส่ งความรู ้สึกไปที่สมองบอกถึง
อาการตรงที่ได้รับความเจ็บปวด น่าอนาถนัก ในการใช้ยาเสพติดหรื อฝิ่ นที่จะทาให้ประสาทมึนชา
ปราศจากจากความรู ้สึก ช่างง่ายเหลือเกิน สาหรับบางคนที่เดินเท้าเปล่าไปตามก้อนหิ นคม ๆ หรื อใน
ที่ขรุ ขระโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บเลย เพราะเขาเคยชินกับการเดินเท้าเปล่าอย่างนี้มานานจนกระทัง่ หนังพื้นเท้า
หนาหมดความรู้สึก เป็ นความจริ งทีเดียว ความสานึ กในการรับผิดชอบของเรา อาจหนาหมดความรู้สึก
ได้ โดยการเฉยเมย ไม่มีการรับผิดชอบต่อการกระตุน้ เตือนในทางดี ซึ่ งเกิดขึ้นโดยทันที ในที่สุดจึง
กลายเป็ นคนไม่สามารถที่จะทาการงานให้สาเร็ จลุล่วงและถูกต้องได้ “โดยอาการหน้าซื่อใจคดของคน
ที่พดู ปด คือทาไปทั้งรู ้ ๆ เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดง นาบลงไปบนใจวินิจฉัยผิด และชอบของเขา”
(พระธรรม 1 ทิโมธี 4:2)
ในภาพนี้เราจะเห็นสภาพอันหน้าสลดใจของหัวใจที่เต็มไปด้วยสี ดา
ซึ่ งหมายถึงความบาป
นานาชาติที่อยูใ่ ต้อานาจของปี ศาจ แม้วา่ ความสว่างแห่งพระโอวาทและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของ
พระเจ้าจะได้ส่องฉายเข้าไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่สามารถจะลอดเข้าไปในจิตใจอันดามืดและชัว่ ช้าได้
พระคัมภีร์ได้อธิ บายข้อนี้ไว้วา่ คนเช่นนี้ “ตายแล้วในการผิดการบาป” (พระธรรมเอเฟซัส 2:1)
ผูท้ ี่อยูใ่ นระยะอันตรายและอยูใ่ นสภาพหมดหวังเช่นนี้แหละ คือผูท้ ี่พระเจ้าได้โปรดประทาน
ข่าวแห่งความรอดอันประเสริ ฐ ที่จะช่วยเขาให้พน้ จากอานาจของพญามาร และพ้นจากความบาปทั้ง
ปวง
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ภำพทีส่ อง
ใจ

สำนึกผิดแต่ ยงั กระทำอยู่
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ภำพทีส่ อง
ใจสำนึกผิดแต่ ยงั คงกระทำอยู่
ภาพนี้ก็คล้ายคลึงกับภาพที่หนึ่ง แต่ยงั มีสิ่งสาคัญที่แตกต่างกันอีกหลายอย่าง สัตว์ท้ งั หลาย
เหล่านั้นก็ยงั สิ งอยูใ่ นใจจิตใจเหมือนกัน แต่ได้ถูกรบกวนจากแสงสว่างที่ต้ งั ต้นฉายลอดความมืดเข้าไป
ภายใน ทาให้มนั ตั้งท่าหันหน้าหนีไปจากความสว่าง ความสว่างที่ส่องแสงมาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หมายความว่าอย่างไร คือว่า บุคคลผูน้ ้ ีได้ยนิ ถึงพระโอวาทของพระเจ้าบ้าง
แล้ว บางทีอาจได้ยนิ ได้ฟังมามาก หรื ออาจได้ฟังเพียงประโยคเดียว หรื อไม่กี่คา แล้วจดจาไว้ก็ได้จึง
เปรี ยบประดุจมีเปลวไฟที่เข้าไปเผาจิตใจของเขา ให้คิดถึงความบาปอยูเ่ สมอ เพราะว่าเรารู ้จกั ความผิด
ได้ก็โดยพระบัญญัติของพระเจ้า (พระธรรมโรม 3:20) และโดยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผู ้
นั้นก็รู้สึกถึงความผิดบาปในจิตใจของเขา “เมื่อพระองค์น้ นั (พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ) มาแล้ว พระองค์จะ
บันดาลให้โลกรู้สึกถึงความผิด ถึงความชอบธรรม และถึงความพิพากษา (พระธรรมยอห์น 16:8)
เสื้ อผ้าอาจจะดูขาวสะอาดในแสงสลัวของดวงอาทิตย์เวลาพลบค่า แต่วา่ จะแตกต่างกันอย่าง
มาก ถ้าจะมาดูกนั ในเวลากลางวันที่มีแสงแดดกล้า ปี ศาจและสัตว์เหล่านั้นก็เหมือนกัน พยายามจะหลบ
ซ่อนจากแสงสว่าง ประดุจปลวกที่หนีจากแสงอาทิตย์ และเช่นเดียวกับคนชัว่ ที่แสวงหาความมืด เพื่อจะ
ได้กระทาการทุจริ ต “เพราะความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว และมนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความ
สว่าง เพราะการของเขาชัว่ ด้วยว่าทุกคนที่ประพฤติชวั่ ก็ยอ่ มชังความสว่าง และไม่ได้มาถึงความสว่าง
กลัวเกลือกว่าการของตนปรากฏ” (พระธรรมยอห์น 3:19, 20)
บุคคลที่ได้เข้ามาเชื่อพึ่งในพระโอวาทของพระจ้าแล้ว จะมีใจดังภาพที่แสดงให้เห็นนี้ ความ
วินิจฉัยผิดและชอบได้ต้ งั ต้นชี้ให้เขารู ้สึกตัว และเขากาลังจะแลเห็นกระจ่างขึ้น ซึ่ งแต่ก่อนไม่สามารถ
จะเห็นได้ แต่นี่ก็ยงั ไม่พอแท้จริ งจะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ถ้าจะเห็นแต่เพียงแค่น้ นั แล้วหยุดพิจารณาเสี ย
มีหลาย ๆ คนได้พยายามเป็ นคนดีโดยลาพังตนเอง แล้วก็มีแต่ความเสี ยใจและมีความทุกข์ยากทวีข้ ึน ถ้า
จิตใจไม่ยนิ ยอมรับพระโอวาทของพระจ้ามากยิง่ ขึ้น และไม่เชื่อฟังการกระตุน้ เตือนของความวินิจฉัยผิด
และชอบ ชีวติ ของผูน้ ้ นั ย่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ ง
ให้เราจบเรื่ องในภาพนี้ และมาตั้งปั ญหาขึ้นว่า “ชายผูน้ ้ ีกาลังสานึกในความผิดบาปของตน จะ
ยอมฟังพระโอวาทที่มาจากพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และเอาใจใส่ ในการเร้าใจของวิญญาณบริ สุทธิ์
หรื อไม่?”
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บัดนี้ทุกสิ่ งทุกอย่างในจิตใจได้เปลี่ยนแปลงไปพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ได้ เข้ามาสถิตในจิตใจ และทาให้เต็มไปด้วยแสงสว่าง นี่แหละเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในขณะที่คนหนึ่งคนใด
ยอมให้พระเจ้าทรงชาระล้างจิตใจ และยินยอมที่จะรับเอาของประทานทั้งสองคือพระโอวาทและพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะรู ้ความจริ งว่า พระเยซูคริ สตเจ้าได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะทรงช่วยมนุษย์โลกให้
พ้นจากความผิดบาปของเขา “เพื่อเขาจะกลับจากทางมืดมาถึงทางสว่าง และจากอานาจของพญามาร
มาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษแห่งความผิดของเขา” (พระธรรมกิจการ 26:18)
เกือบ 2000 ปี มาแล้ว พระเยซูคริ สตเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ การที่พระองค์เสด็จมานี้ก็
เพื่อเป็ นพระผูช้ ่วยให้เรารอดจากบาป เพื่อชาระล้างความผิดบาปนั้น พระองค์ตอ้ งรับผลของความบาป
คือความตาย แล้วเราจะได้รับอภัยโทษและมีอิสรภาพ “พระองค์เองได้ทรงรับแบกความบาป ของเราใน
พระกายของพระองค์ที่ตน้ ไม้น้ นั (คือไม้กางเขน) เพื่อเมื่อเราทั้งหลายตายฝ่ ายการบาปแล้ว เราจะได้มี
ชีวติ อยูฝ่ ่ ายการชอบธรรม” (พระธรรม 1 เปโตร 2:34) เจ็ดร้อยปี ก่อนพระเยซูมาบังเกิด มีผพู ้ ยากรณ์ชื่อ
อิสยาห์ได้ทานายถึงพระเยซูวา่ พระองค์จะถูกเจ็บเป็ นบาดแผลก็เพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์ และถูก
ฟกช้ าก็เพราะความอสัตย์อธรรมของมนุษย์
การลงโทษเพื่อให้เกิดความสุ ขแก่มนุษย์ได้ตกอยูก่ บั
พระองค์ และที่มนุษย์หายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยนของพระองค์อิสยาห์ได้ช้ ีแจงว่า เรา
ทั้งหลายได้หลงทางไปเสี ยแล้วเช่นเดียวกับแกะ เราต่างคนก็หนั ไปตามทางของตนเองและพระเจ้าฯ
ทรงให้บาปผิดตกอยูก่ บั พระองค์ (ดูพระธรรมอิสยาห์ 53:5,6)

ไม้ กำงเขน
ไม้กางเขนได้ปรากฏอยูใ่ นภาพหัวใจ และเรารอดได้โดยมีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์เท่านั้น
เพราะว่า “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีใน
ท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (พระธรรมกิจการ 4:12) เมื่อพระคริ สต์ได้ทรงประทับในจิตใจแล้ว จิตใจนั้น
ก็ได้ถูกชาระจากความบาปทั้งสิ้ นแล้วบาปทุกชนิดควรจะสู ญหายไป เหมือนกับสัตว์ต่าง ๆ ที่ได้หนี
ออกไปจากหัวใจ โปรดจาไว้วา่ สัตว์เหล่านั้นไม่ได้ออกไปโดยลาพังใจของมันเอง มันจึงอยากจะกลับ
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เข้ามาอีก แต่วา่ พระเยซูคริ สต์มีฤทธิ์ เดชใหญ่ยงิ่ บังคับมันได้ ซึ่ งมนุษย์เองไม่มีอานาจที่จะทาได้ “พระ
โลหิ ตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ได้ทรงชาระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น”
(พระธรรม 1 ยอห์น 1:7)
เดี๋ยวนี้พญามารไม่มีอานาจที่จะทาจิตใจของคนที่ถูกชาระแล้วให้มืดมัวต่อไปอีก เพราะพระ
คริ สต์ได้ประทานสายตาใหม่ “และทรงบันดาลให้ตาใจของท่านเกิดสว่างขึ้น” (พระธรรมเอเฟซัส 1:18)
ในสมัยโบราณพระองค์ทรงโปรดให้คนตาบอดเห็นได้ ดังที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิว 9:1;20:30-34
พระธรรมยอห์น 9:1-14 เป็ นต้น แต่จะเป็ นการที่น่าอัศจรรย์มากยิ่ง สักเท่าใดที่จะรักความสว่างแห่ งจิต
วิญญาณ
ความวินิจฉัยผิดและชอบ ซึ่ งแต่ก่อนนี้ได้เคยมืดมัว และแข็งกระด้างด้วยความผิดบาป บัดนี้ได้
เปลี่ยนไปหมดแล้วโดยสิ้ นเชิ ง ได้กลับมารับสนองพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า ซึ่ งบริ สุทธิ์ และผ่องใส่
จาเพาะพระพักตร์ พระองค์ และต่อหน้าบุคคลอื่น ๆ ด้วย

ปำกทีเ่ ปิ ดอยู่
บุคคลที่ได้รับความรอดอันมหัศจรรย์น้ ีแล้ว เขาจะอยูน่ ิ่งเฉย ๆ ไม่ได้ จงดูปากที่เปิ ดอยู่ ทุก ๆ
คนที่ได้พน้ จากอานาจของความบาปแล้ว ควรจะเป็ นพยานต่อคนอื่น ๆ ถึงพระผูช้ ่วยให้รอดจากความ
บาป พระเจ้าได้ตรัสกับผูท้ ี่ได้พน้ จากเครื่ องพันธนาการของปี ศาจว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บา้ น
แล้วบอกเขาถึงเรื่ องการณ์ใหญ่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงกระทาแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว” (พระ
ธรรมมาระโก 5:19) ถ้าท่านรู ้วา่ พระเยซูได้ทรงยกความผิดบาปของท่านแล้ว และรู ้วา่ พระองค์ได้ทรง
สร้างท่านให้เป็ นคนใหม่แล้ว (ดูพระธรรม 2 โคริ นธ์ 5:17) จึงเป็ นหน้าที่และโอกาสของท่านที่จะเป็ น
พยานแก่คนอื่น ๆ ต่อไป
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มีสิ่งใดที่น่าเกลียด น่ากลัวมากกว่า สภาพของคนที่ปฏิเสธความสว่างแห่งพระวจนะของพระ
เจ้าหรื อ และเลือกความมืดคือความบาปแทนความสว่าง จะเป็ นการน่าสลดใจแก่ผทู ้ ี่ไม่รู้จกั พระโอวาท
ของพระเจ้า ดังที่ปรากฏในภาพที่หนึ่ง แต่จะเป็ นการสลดใจทวีข้ ึนอีกมากมายแก่ผทู ้ ี่มีจิตใจดังในภาพที่
เราเห็นอยูเ่ ดี๋ยวนี้ ความบาปทั้งปวงที่ได้กล่าวถึงในภาพที่หนึ่งก็ปรากฏในภาพนี้ดว้ ย แต่จงสังเกตดูวา่
ปี ศาจตนหนึ่งอยูข่ า้ งสัตว์แต่ละชนิด และคอยชักชวนให้กระทาบาปยิง่ ขึ้น มันอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของ
พญามารที่เป็ นนายผีใหญ่ ซึ่ งนัง่ อยูใ่ นกลางภาพหัวใจพระคัมภีร์ได้ปิดเสี ยแล้ว เพราะคนไม่ยอมให้แสง
สว่างส่ องเข้าไปในจิตใจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งพร้อมด้วยความเมตตาอยูเ่ สมอ จะทรงช่วยชูจิตใจของ
ทุกคน ที่เอาใจใส่ ฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์ แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงเศร้าโศกเสี ยพระทัย (อ่านพระ
ธรรมโรม 1: 20-25)
ในการสนทนากับฝูงชนที่อยูล่ อ้ มรอบพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึง ชายผูห้ นึ่งในสภาพนี้วา่
“เมื่อผีร้ายนี้ออกมาจากผูใ้ ดแล้ว มันก็เที่ยวไปทัว่ บรรดาที่กนั ดารแสวงหาที่หยุดพัก แต่ไม่พบ แล้วมันว่า
ข้าจะกลับไปยังเรื อนของข้าที่ได้ออกมานั้น และเมื่อมาถึงก็เห็นเรื อนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้ว มัน
จึงไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผีร้ายกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไปอาศัยที่นนั่ และเวลาข้างปลายของคนนั้นก็ชวั่ ร้าย
กว่าเวลาข้างต้น” (พระธรรมมัทธิว 12:43-45) แน่นอนที่สุดที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพื่อจะเตือนผูฟ้ ังมิให้
ปฏิเสธพระโอวาทของพระองค์ ขอให้ท่านผูอ้ ่านทุกคน จงฟังคาตักเตือนนี้ ผูใ้ ดที่กลัวว่าจิตใจของเขาจะ
เป็ นดังในภาพนี้ ก็จงกลับใจเสี ยใหม่ ทูลขอความเมตตาและความรอดจากพระเจ้า อย่าได้รอช้า “ในเวลา
ที่มนุษย์ยงั โฉดเขลาอยูพ่ ระเจ้ามิได้ทรงถือโทษ แต่เดี๋ยวนี้ พระองค์ได้ ตรัสสั่ง แก่มนุษย์ท้ งั ปวงทัว่ ทุก
แห่งให้กลับใจเสี ยใหม่ เพราะพระองค์ได้ทรงกาหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลก
ตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์น้ นั (พระเยซูคริ สต์) ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็ นผูพ้ ิพากษา
และซึ่ งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ท่านองค์น้ นั คือพระชนม์ ก็เป็ นพยานหลักฐานให้คนทั้งปวงเชื่อ
(พระธรรมกิจการ 17:30, 31)
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ในภาพนี้เราจะเห็นความสงบสุ ขและความยินดีของผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียน ในเวลาที่จะตายไปจาก
โลกนี้ตามธรรมดามนุษย์ทุกคนกลัวความตายยิง่ นัก สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนนั้น ดูเหมือนว่าเขา
ไม่รู้วา่ ตายแล้วจะไปไหน แต่พระเจ้าประทานความเข้าใจซึ่ งเกิดจากความคิดของตัวเองให้มนุษย์ทุก
ชาติทุกภาษาตระหนักความจริ งว่า ความตายส่ วนร่ างกายนั้นไม่ใช่ที่สุดปลาย พระคัมภีร์ได้บอกเราว่า
“มนุษย์ท้ งั หลายมีกาหนดไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่ง และภายหลังนั้นจะถึงการพิพากษา”
(พระธรรมฮีบรู 9:27) ความตายอาจมาโดยปั จ จุบนั ทันด่ วน เช่ นกับผูป้ ระสบอุ ปัทวเหตุหรื อประสบ
เหตุการณ์ ที่ไม่ได้นึกได้ฝันมาก่อน เกิ ดขึ้นโดยมิได้บอกล่วงหน้าแล้วไม่มีเวลาจะเตรี ยมตัว บางทีจะมา
ช้า ๆ เช่ น คนชราหรื อคนเจ็บป่ วยอยู่นาน ๆ แต่ใครจะบอกได้ว่าคนนั้นจะตายในวัยเด็ก หรื อวัยหนุ่ ม
หรื อเมื่อถึงวัยชรา เพราะฉะนั้นจึงเป็ นการจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเตรี ยมพร้อมอยูเ่ สมอและควรจะพร้อม
เสี ยแต่เดี๋ยวนี้
เราเห็นชัดแจ้งแล้วว่า ผูท้ ี่กาลังจะตายอยูด่ งั ปรากฏในภาพนี้ มิได้กลัวความตายเลย แท้จริ งจิตใจ
ของเขาเต็มไปด้วยความสงบสุ ขและความยินดี หน้าของเขาบอกถึงความหวังและความอิ่มเอิบใจ ซึ่ งจะ
มีในเวลาภายหน้าเรื่ องอย่างนี้ จะเป็ นไปได้อย่างไร? เพราะเหตุใด? เพราะว่าจิตใจของเขาได้ถูกชาระแล้ว
โดยพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ผูท้ รงโปรดยกความบาปของเขาเสี ยแล้ว พระคริ สต์ได้
กาจัดความบาปไปเสี ย เพราะว่าพระองค์เองได้ชยั ชนะความมรณาภาพแล้ว และพระองค์ก็ได้ฟ้ื นคืน
พระชนม์ (ดูพระธรรม 1 โคริ นธ์ 15:56,57) ความกลัวได้หายไปหมดจากจิตใจของชายผูน้ ้ ีแล้ว เพราะ
เขารู ้แน่ทีเดียวว่า ภายหน้าเขาจะมีชีวติ อันเต็มไปด้วยความสุ ขนั้น เขาได้เห็นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
กาลังคอยต้อนรับเขาอยู่ (อ่านพระธรรมกิจการ 8:55,56) “ด้วยว่าอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายจะได้มี
สิ ทธิ สมบูรณ์ที่จะเข้าในนิตยภูมิของพระเยซูคริ สต์ผเู้ ป็ นที่รอดของเรา” (พระธรรม 2 เปโตร 1:11)
จะไม่มีการโศกเศร้าในเมืองสวรรค์ พระองค์ได้ทรงสัญญาแก่พลไพร่ ของพระองค์วา่ “พระองค์จะสถิต
อยูก่ บั เขา เขาจะเป็ นพลเมืองของพระองค์ พระเจ้าเองจะดารงอยูก่ บั เขา และจะทรงเป็ นพระเจ้าของเขา
และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ าตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร่ าครวญและร้องไห้
และการเจ็บปวดอย่างหนึ่งอย่างใดจะไม่มีอีกเลย เพราะเหตุการณ์ที่ได้มีอยูแ่ ต่ด้ งั เดิมนั้นได้ล่วงพ้นไป
แล้ว” (พระธรรมวิวรณ์ 21:3, 4)
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รู ปภาพใหญ่ที่แขวนอยูบ่ นฝาผนัง เหนือศีรษะนั้นแสดงว่า ผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนได้เป็ นพยานและ
ได้กระทาการงานของพระเจ้าแล้ว เขาจึงใคร่ จะเข้าเฝ้ าต่อพระพักตร์ พระองค์ผทู ้ ี่เขารักและปรนนิบตั ิ ทั้ง
ใคร่ จะได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ตรัสว่า “เจ้าทาดีแล้ว” อีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นแม่น้ า คริ สเตียนผู ้
นี้รู้คาสัญญาในพระคัมภีร์ซ่ ึ งว่า “พระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริ มฝั่งน้ าที่สงบเงียบ” ท่านประหลาดใจ
ไหม? ที่หน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยความหวัง
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นี่เป็ นภาพที่แตกต่างกับภาพที่ 5 อย่างตรงกันข้ามไม่มีความหวังสาหรับชายผูน้ ้ ี เลย เพราะเขา
ไม่ได้มอบความไว้วางใจไว้กบั พระเยซู จิตใจของเขาจึงปราศจากความเล้าโลม ความยินดี และความ
สงบสุ ขหมดหวัง มีแต่ความกลัวและความยุง่ ยากต่าง ๆ ในวาระสุ ดท้ายแห่งชีวิตของเขา เมื่อเขายังมีชีวติ
อยู่ เขาไม่มีพระเจ้าฉันใด เมื่อเขาตายไปเขาก็ไม่มีพระเจ้าฉันนั้นการดาเนินชีวิตในโลกนี้ดว้ ยความ
สนุกสนาน เช่นการเที่ยวเกะกะ สามะเลเทเมา เล่นการพนัน การเห็นแก่ตวั และตามใจตัว นัน่ แหละเป็ น
สิ่ งที่นามาซึ่ งความหมดหวังในจิตวิญญาณของเขาในขณะนี้ เขาคิดว่าเขาได้รับความพอใจ และความ
สนุกสนานเพลิดเพลินของโลกนี้ (ดูพระธรรมฮีบรู 11:25) แต่สิ่งเหล่านี้ยงั ล้อหลอกเขาอีก
ในนาทีสุดท้าย แม้แต่บุหรี่ ซ่ ึ งเขาชอบสู บมาแต่ก่อน ก็ไม่เป็ นที่พึงพอใจแก่เขาในชัว่ โมงสุ ดท้าย
ถึงแม้วา่ จะสะสมทรัพย์สมบัติและเกียรติยศของเขาไว้มากสักเท่าใด ก็จะไม่มีค่าอะไรแก่เขาเลย
เพราะเขาจะเอาไปด้วยไม่ได้ จะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ “เพราะว่าเราเข้ามาในโลกไม่ได้เอาอะไรมาฉันใด
เราไปจากโลกก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉนั นั้น” (พระธรรม 1 ทิโมธี 6:7)
จิตใจของเขาไม่ได้ถูกชาระล้าง ด้วยพระโลหิตอันประเสริ ฐของพระเยซูพระบุตรที่รักของพระ
เจ้า จิตใจนั้นเต็มไปด้วยความบาป และอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของพญามารซึ่ งทรมานเขาให้ตกใจกลัวอยู่
เสมอ เขาได้กระทาผิดต่อพระเจ้าด้วยการกราบไหว้รูปเคารพ และกราบไหว้รูปบรรพบุรุษ เขาได้
แสวงหาแต่วชิ าความรู ้สาหรับโลกนี้เท่านั้น “เพราะว่าปั ญญาแห่งโลกนี้ เป็ นอปั ญญาเฉพาะพระเจ้า”
(พระธรรม 1 โคริ นธ์ 3:19) หรื อเขาคิดแต่จะมีชื่อเสี ยงเกียรติยศในโลกนี้ และเขาลืมที่วา่ ควรจะมีชื่อจด
ไว้ในสวรรค์ “แต่วา่ อย่ายินดีในสิ่ งนี้ คือที่พวกผีอยูใ่ ต้บงั คับของพวกท่าน แต่จงชื่นชมเพราะนามของ
ท่านจดไว้ในสวรรค์” (พระธรรมลูกา 10:20) บางทีเขาได้พดู อย่างเปิ ดเผยว่า เขาไม่เชื่ อว่ามีพระจ้า “คน
โฉดเขลาได้นึกในใจของตนว่าพระเจ้าไม่มี” (พระธรรมสดุดี 53:1) บางทีเขาจะเป็ นเช่นหลาย ๆ คนที่วา่
เป็ นคนสุ ภาพเรี ยบร้อยดาเนิ นชีวติ ด้วยความสุ จริ ต กระทาการดีต่อเพื่อนบ้านและหวังว่าเขาอาจถูกนับว่า
เป็ นคนดี พอที่พระเจ้า จะทรงรับบางทีมารได้ล่อลวงเขาให้คิดว่า การทรมานตนเองเพื่อล้างบาป และ
อธิ ษฐานต่อนักบุญทั้งหลาย หรื อได้กระทาการดีต่าง ๆ พอที่จะหลีกหนีจากการพิพากษาของพระเจ้าที่
จะมาถึง แล้วจะเห็นประตูสรรค์เปิ ดออกต้อนรับเขา แต่พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้ วา่ “พระองค์ได้ทรง
ช่วยเราให้รอดโดยชาระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่ตาม
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การชอบธรรมซึ่ งเราได้กระทา แต่ตามพระองค์ทรงพระกรุ ณา” (พระธรรมทิตสั 2:5) เขาไม่รู้หรื อว่า เขา
รอดโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น
ไม่ใช่ดว้ ยการกระทาของเขาแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์
เท่านั้น ด้วยว่าซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใช่แต่ตวั ท่านทั้งหลาย
เอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นเป็ นด้วยการประพฤติก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวด
ได้” (พระธรรมเอเฟซัส 2:8,9)
เห็นไหมว่า ปี ศาจอยูร่ อบเตียงนอนเพื่อให้ชายผูน้ ้ ี ตกเป็ นพรรคพวกของมัน มันได้ทรมานบีบ
บังคับเขาโดยชี้ขอ้ พระคัมภีร์ต่าง ๆ ให้เขาเห็นว่า ไม่มีความหวังเลย และยังล้อหลอกโกหกอีกว่า พระ
เจ้าจะไม่รับเขาแม้วา่ เขาจะแสวงหาพระเมตตาของพระองค์
ผูท้ ี่ปราศจากความเชื่อในพระเจ้า เวลาเผชิ ญความตายจะเป็ นที่น่าสยดสยองเพียงไร โปรดจาไว้
เสมอว่า “ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตาย” (พระธรรมโรม 6:23) “และภายหลังนั้นจะถึงการ
พิพากษา” (พระธรรมฮีบรู 9:27) ท่านจะฟังคาตักเตือนที่วา่ “หนีจากพระพิโรธซึ่ งจะมาในเบื้องหน้า
นั้น” (พระธรรมมัทธิว 3:7)
เมื่ อ เราไม่ เ อาใจใส่ ต่ อความรอดอัน ใหญ่ ห ลวงนั้น แล้วเราจะหนี พ ้น ความบาปอย่า งไรได้
“เพราะความรอดนั้น เมื่อเดิมทรงประกาศไว้โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (พระธรรมฮีบรู 2:3)

23

ภำพทีเ่ จ็ด

จิตใจของผู้ทถี่ อยหลัง
24

ภำพทีเ่ จ็ด
จิตใจของผู้ทถี่ อยหลัง
น่าเสี ยดายที่จะต้องแสดงภาพนี้ แต่จาเป็ น เพราะคนนี้ แต่ก่อนได้ชื่อว่าเป็ นคริ สเตียน
(ดูภาพที่ 3) และเป็ นผูท้ ี่ได้ไว้วางใจในพระเยซูเจ้าแล้ว และได้ถูกชาระบาปแล้ว แต่เขาไม่ได้ดาเนิ นชี วิต
ตามทางแห่ งความรอดที่เขาได้รับนั้น โปรดสังเกตว่าสัตว์เหล่านั้นที่ได้ถูกขับไล่ไป มันก็พยายามที่จะ
กลับเข้ามาในจิตใจอีกทุก ครั้งเมื่อคนนี้ จะเปิ ดโอกาส มารก็จะฉวยโอกาสเข้ามาทาลายชี วิตของเขา ตา
ของเขาไม่ได้แสดงว่ามีความระวังระไวเลย แม้ว่าจะไม่บอด แต่ก็ปราศจากความกระตือรื อร้นเสี ยแล้ว
ปากของเขาที่เคยเป็ นพยานเพื่อพระผูช้ ่ วยให้รอดของเขา เดี๋ยวนี้ ปิดสนิ ท พระคัมภีร์ซ่ ึ งแต่ก่อนเขาเคย
สงวนไว้เป็ นสมบัติอนั มีค่าและชอบอ่านเป็ นประจา เดี๋ยวนี้ เขาได้ละทิ้งและปิ ดเสี ยแล้วเช่นเดียวกัน จึง
ทาให้พระวิญญาณ ทรงเศร้าพระทัยที่จะประทับ อยูใ่ นจิตใจ ของคนนี้เขายังนับถือไม้กางเขนอยูบ่ า้ ง แต่
ได้ละลืมความหมายอันแท้จริ งของไม้กางเขนนั้น
ขอให้คริ สเตียนทั้งหลายจงจดจาคาตักเตือนนี้ไว้วา่ เราแพ้การทดลองนั้นง่ายนัก เมื่อเรามีความ
เชื่อในพระเยซูพญามารจะทดลองเรามากขึ้น
ไม่เป็ นการง่ายเลยที่จะดาเนิ นชีวติ อยูอ่ ย่างคริ สเตียน
แท้จริ งเราจะอาศัยกาลังของเราเองไม่ได้ แต่เรามีประกันจากพระเจ้าคือ “ไม่มีการทดลองอะไรมาถึง
ท่านทั้งหลาย เว้นไว้แต่การทดลองซึ่ งเคยมีแก่มนุษย์ท้ งั ปวง แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรง
ยอมให้ท่านถูกทดลองเกินที่จะทนได้ และเมื่อทรงยอมให้ท่านถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดให้มีทางที่จะ
หลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เพื่อท่านทั้งหลายจะมีกาลังทนได้” (พระธรรม 1 โคริ นธ์ 10:13) พระเยซูได้ตรัสแก่เรา
ว่า “เพราะถ้านอกจากเราแล้ว ท่านจะทาสิ่ งใดไม่ได้เลย” (พระธรรมยอห์น 15:5) ท่านอาจารย์เปาโลก็ได้
เขียนไว้วา่ “ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งได้โดยพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงชูกาลังข้าพเจ้า” (พระธรรมฟิ ลิปปี 4:13)
จะฟังคาเตือนของ พระผูช้ ่วยให้รอด “เรามีขอ้ ที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง ด้วยว่าเจ้าสลัดความรักดั้งเดิม
ของเจ้าเหตุฉะนั้นจงระลึกสิ่ งที่เจ้าพลาดแล้วนั้น และกลับใจเสี ยใหม่ประพฤติตามอย่างเดิม”
(พระธรรมวิวรณ์ 2:4,5) “เรารู ้จกั กิจการของพวกเจ้าว่าเจ้าไม่เย็นหรื อไม่ร้อน เราใคร่ ให้เจ้าเย็นหรื อร้อน
เพราะเหตุเจ้าเป็ นแต่อุ่น ๆ ไม่เย็นไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา” (พระธรรมวิวรณ์ 3:15,16)
โอ ท่านคริ สเตียนทั้งหลาย จงตื่นขึ้นและกลับใจเสี ยใหม่ จงเปิ ดพระคัมภีร์ออกอ่านและเลี้ ยงวิญญาณ
ของท่านด้วยพระวจนะอันมีชีวิตอยู่ อย่าทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัยโดยท่านขาดความรู ้ทาง
พระคัมภีร์ แล้วมีความประนีประนอมโดยการเพิกเฉยในการที่จะแยกตัวออกจากชาวโลก เปิ ดริ มฝี ปาก
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ของท่านยอมรับสารภาพต่อพระองค์ และเป็ นพยานฝ่ ายพระองค์ สิ่ งสาคัญที่สุดคือ ขอให้ไม้กางเขน
ของพระคริ สต์เข้ามาอยูใ่ นศูนย์กลางจิตใจตลอดชี วิตของท่าน และยอมแบกกางเขนนั้นทุก ๆ วัน “แต่
ขอให้การอวดนั้นอยูห่ ่างไกลจากข้าพเจ้า เว้นเสี ยแต่การอวดเรื่ องการงเขนของพระเยซูคริ สตเจ้าของเรา
โดยกางเขนนั้นโลกนี้ได้ตรึ งไว้แล้วสาหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึ งไว้แล้วสาหรับโลก”
(พระธรรมกาลาเทีย 6:14) “ผูใ้ ดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผูน้ ้ นั จะเป็ นสาวกของเราไม่ได้”
(พระธรรมลูกา 14:27)
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คำสรุ ป
ภาพไหนแสดงถึงจิตใจของท่าน ถ้าหากท่านจะได้ทาตามคาชี้แจงในหนังสื อนี้อย่างระมัดระวัง
ท่านจะมีโอกาสอย่างกว้างขวางที่จะตัดสิ นได้วา่
สภาพของจิตใจอันแท้จริ งของท่านนั้นเป็ นอย่างไร
ถึงแม้วา่ เราสามารถจะหลอกลวงมนุษย์ได้ พระคัมภีร์สอนว่า “อย่าหลงเลยจะหลอกพระจ้าเล่นไม่ได้
เพราะว่าคนใดหว่านพืชอย่างใดลง ก็จะเก็บเกี่ยวผลอย่างนั้น” (พระธรรมกาลาเทีย 6:7) ถูกต้องที่สุดและ
เป็ นความจริ งที่สุด แม้วา่ เราจะพยายามหลอกลวงตัวเราเอง เราก็จะไม่ได้กาไรอะไรเลยเช่นกับ คนที่เป็ น
โรคร้ายจะหนีความตายโดยแกล้งทาเป็ นว่าตัวมีสุขภาพสมบูรณ์ได้หรื อ? ฉันใดก็ดี เพราะเหตุน้ ีแหละ
การปฏิบตั ิพระเจ้าจึงเป็ นการจาเป็ นอันยิง่ ใหญ่ ไม่ควรจะชักช้าโอ้เอ้ให้เสี ยเวลา เพราะเป็ นการเร่ งด่วน
จะรี บมากลับใจเสี ยใหม่ และเชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้าและรับความรอดซึ่ งพระองค์จะประทานให้แก่
ท่าน พระองค์ได้ตรัสเชิญว่า “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่ อยจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหาย
เหนื่อยเป็ นสุ ข” (พระธรรมมัทธิว 11:28) พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้อีกกว่า “ผูท้ ี่มาหาเรา ๆ จะไม่ทิ้งเลย”
(พระธรรมยอห์น 6:37)
เมื่อท่านเองได้เข้ามาเฝ้ าพระเยซูเจ้าแล้ว และท่านมีความเชื่อเป็ นหลักประกันว่า พระองค์ได้
ทรงยกบาปผิดทั้งหมดของท่านแล้ว ท่านควรจะบอกเล่าแก่คนอื่น ๆ ถึงเรื่ องของพระองค์ เช่นเดียวกับที่
พระองค์ได้ทรงช่วยท่านให้รอดมาแล้ว และนาเขาให้มาถึงความชื่นชมยินดีดงั ที่ท่านได้รับแล้วนั้น
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