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ปริศนาธรรม เล่ ม 2
คริสเตียน มาทัน นายซื่อสั ตย์
ไม่นานนัก คริ สเตียนก็ทนั นายซื่ อสัตย์ ทั้งสองจึงเดินไปด้วยกัน พลางคุยกันถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นแก่พวกเขา ในระหว่างทางที่ผา่ นมา
“หลังจากที่ขา้ จากเมืองแห่งความพินาศมาแล้ว เจ้าอยูใ่ นเมืองนั้นอีกนานเท่าใด จึงเริ่ มต้น
เดินทางมา” คริ สเตียนเอ่ยถาม
“ก็อยูจ่ นกระทัง่ ข้าทนอยูต่ ่อไปไม่ไหว นัน่ แหละ” นายซื่อสัตย์ตอบ “พอเจ้าเดินทางมาได้ไม่
นานนัก ชาวบ้านต่างก็โจษจันกันอย่างเซ็งแซ่วา จะมีไฟตกลงมาจากท้องฟ้ า เผาผลาญบ้านเมืองของเรา
ให้พินาศไปหมด”
“อะไรกันนะ เพื่อนบ้านของเจ้าพูดอย่างนั้นหรื อ”
“เจ้าพูดถูกแล้ว” ซื่อสัตย์ตอบ “แต่ขา้ ไม่คิดว่าเขาจะเชื่ อตามคาเล่าลือนั้นหรอก เพราะข้าได้ยนิ
คนบางกลุ่มพากันหัวเราะ เมื่อเขาพูดกันถึงเจ้า และความสิ้ นหวังในการเดินทางของเจ้า แต่ขา้ ได้เชื่อและ
ยังเชื่อเหลือเกินว่า วาระสุ ดท้ายของบ้านเมืองของเรา จะสิ้ นสุ ดลงด้วยการถูกไฟกามะถันจากเบื้องบน
เผาผลาญเสี ยเป็ นแน่แท้ ด้วยเหตุน้ ีขา้ จึงได้หนีมา”
“เจ้าได้ยนิ ข่าวคราวของนายสอนง่ายบ้างไหม”
“ได้ยนิ ซี ” ซื่อสัตย์ตอบ “นับตั้งแต่เขากลับไป ชาวบ้านพากันหัวเราะเยาะและเกลียดชังเขา แทบ
จะไม่มีใครจ้างเขาทางานเลย ข้าเคยพบเขาครั้งหนึ่งกลางถนน แต่เขาเดินคนละฟากกับข้า คล้ายกับว่า
เขาละอายใจตนเอง เช่นนั้นแหละ ข้าจึงไม่ได้พดู จากับเขา ในตอนแรก ข้ายังหวังว่าเขาคงได้รับความ
รอด แต่เดี๋ยวนี้ขา้ รู ้สึกหวัน่ ใจว่า เขาคงต้องพินาศไปพร้อมกับเมืองนั้นเป็ นแน่”

เรื่องราวของนายซื่อสั ตย์
“สหายซื่อสัตย์เอ๋ ย เลิกพูดถึงนายสอนง่ายเสี ยเถอะ แล้วเรามาคุยกันถึงเรื่ องราวของเราจะดีกว่า
จงเล่าให้ขา้ ฟังบ้างเถิดว่า ระหว่างทางที่เจ้าเดินมานี่ เจ้าพบอะไรบ้าง”
ซื่ อสัตย์เล่าว่า “ข้าหลบหลีกหล่มที่เจ้าพลัดตกลงไปนั้นและเดินจนถึงประตูปากทาง โดยไม่ได้
รับอันตรายแต่อย่างใด ข้าพบหญิงเสเพลคนหนึ่งชื่อราคี นางต้องการร่ วมเพศกับข้า”

3

“ดีแล้วที่เจ้าไม่หลงบ่วงแร้วของนาง นางเคยยัว่ เย้าก่อความราคาญให้แก่ทา่ นโยเซฟ แต่ทา่ นก็
หนีพน้ ไปจากนาง เช่นเดียวกับเจ้านี่แหละ แต่ก็เกือบจะทาให้ท่านต้องตายทีเดียว (ปฐมกาล 39:11, 12)
นางทาอย่างไรกับเจ้าบ้างล่ะ”
“เจ้าคงนึกไม่ออกสิ วา่ นางปากหวานเพียงใด นางพยายามที่จะทาให้ขา้ หันเหความตั้งใจของข้า
มาร่ วมรสกับนาง และสัญญาว่า จะปรนเปรอความสุ ขต่าง ๆ ให้ขา้ ตามที่ขา้ ปรารถนา”
“นางมิได้สัญญาว่า จะให้ความสานึกในด้านที่ดีแก่เจ้าเลยนะซี ” คริ สเตียนว่า
“เจ้าก็น่าจะรู ้วา่ ข้าหมายถึงความสุ ขฝ่ ายโลกเท่านั้น” ซื่อสัตย์ยอ้ น
“ขอบพระคุณพระเจ้าที่เจ้าหนีจากนางมาได้ คนที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง จะตกลงในคูน้ าลึก”
(ดู สุ ภาษิต 22:14)
“ข้าเองก็ยงั ไม่แน่ใจนักว่า จะหนีพน้ จากนางได้โดยตลอดหรื อไม่” ซื่ อสัตย์วา่
“ทาไมล่ะ ข้าหวังว่า เจ้าคงมิได้พอใจในความปรารถนาของนางหรอกนะ”
“ไม่ใช่เช่นนั้นหรอก” ซื่ อสัตย์ขดั ขึ้น “เรื่ องอะไรข้าจะทาให้ตวั ให้มีมลทิน ข้ายังจาข้อความซึ่ง
เขียนไว้แต่โบราณกาลได้ดงั นี้วา่ “เท้าของนางเดินลงไปสู่ ความตาย” (สุ ภาษิต 5:5) เมื่อเป็ นเช่นนี้ ข้าจึง
หลับตาเสี ย เพราะไม่อยากหลงเสน่ห์ในความสวยงามของนาง นางจึงสาปแช่งข้า และข้าก็เดินทางเรื่ อย
มา”
“หลังจากนั้น เจ้าพบใครบ้างหรื อเปล่า” คริ สเตียนถาม

อาดัมทีห่ นึ่ง
“เมื่อข้าเดินมาถึงเชิงเขาลาบาก ก็พบชายแก่คนหนึ่ง แกถามข้าว่า เป็ นใครจะไปไหน แล้วบอก
ข้าว่า “รู ้สึกเจ้าเป็ นคนซื่ อสัตย์อยู่ อยูก่ บั ข้าไหมล่ะ ข้าจะจ่ายค่าจ้างให้” ข้าได้ถามถึงชื่อและที่อยูข่ องแก
แกบอกว่า “ข้าชื่ออาดัมที่หนึ่ ง อยูท่ ี่เมืองฉ้อฉล” แกบอกว่า งานของแกเป็ นงานที่น่าเพลิดเพลินสาหรับ
ค่าจ้างนั้น ถ้าข้าอยูไ่ ปในที่สุดแกจะให้ขา้ เป็ นผูร้ ับมรดกของแก ชายแก่ผนู ้ ้ นั เล่าว่า ที่บา้ นของแกเต็มไป
ด้วยเครื่ องบันเทิง เริ งรมณ์ต่าง ๆ ของฝ่ ายโลกทุกชนิด แกเล่าว่าแกมีลูกสาวสามคน ชื่อความใคร่ ของ
เนื้อหนัง ความใคร่ ของตา และความอวดอ้างถือตัว (1 ยอห์น 2:16) และหากข้าต้องการจะแต่งงานกับ
คนหนึ่งคนใดก็ได้ ข้าถามว่า แกต้องการให้ขา้ อยูก่ บั แกนานเท่าใด แกว่าให้อยูจ่ นกว่าแกจะตาย”
“แล้วไง เจ้าตกลงตามข้อเสนอของชายแก่ผนู ้ ้ นั หรื อไม่”
“ตอนแรก ข้าก็เกือบจะตกลงใจ ไปอยูก่ บั แกเหมือนกัน เพราะข้าคิดว่า แกพูดจาสุ ภาพเรี ยบร้อย
มากทีเดียว แต่ในขณะที่ขา้ ถามแก ข้ามองดูที่หน้าผากของแก ก็พบข้อความจารึ กไว้วา่ “จงหลีกเลี่ยงชาย
แก่ผนู ้ ้ ีและการกระทาของเขาเสี ย” ถ้อยคานี้เผาผลาญจิตใจของข้าจะจนร้อนรุ่ มไปหมด จนตระหนักดีวา่
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คาพูดคาประจบประแจงของแกนั้น เป็ นคาหลอกลวงอย่างแน่นอน หากแกพาข้าไปถึงบ้านของแกแล้ว
แกอาจจะขายข้าให้เป็ นทาสก็ได้ เมื่อคิดได้เช่นนี้ ข้าจึงบอกให้แกหยุดชักชวนเสี ยที เพราะข้าจะไม่ยอม
ย่างกรายเข้าใกล้บา้ นของแกเป็ นอันขาด พอได้ยนิ ดังนั้น แกเลยด่าว่าข้าเป็ นการใหญ่ และกล่าวคา
อาฆาตว่า จะส่ งคนตามมารบกวนการเดินทางของข้า ให้จิตวิญญาณต้องระทมขมขื่น ข้าจึงผละจากแก
มา ข้ารู ้สึกว่า ตาแก่คนนั้นจับกระชากเนื้อหนังมังสาของข้าโดยแรง แล้วจะลากให้ไปกับแก ทาให้ขา้
ร้องว่า “โอ ข้าพเจ้าเป็ นคนเข็ญใจ” (โรม 7:24)

ซื่อสั ตย์ กบั โมเสส
“แล้วข้าก็รีบเดินทางขึ้นไปบนภูเขา” ซื่ อสัตย์เล่าต่อ “เมื่อข้าขึ้นไปได้ครึ่ งทาง ก็หนั กลับไปมอง
ข้าหลัง ก็พบว่ามีชายคนหนึ่งวิง่ ตามข้ามา พอไปถึงที่ร่มแห่งหนึ่งก็ตามข้าทัน”
“ที่ตรงนั้น ข้าก็เคยเข้าไปนัง่ พักผ่อน แต่เผลอหลับไป จนทาหนังสื อม้วนของเขาตกหาย” คริ ส
เตียนขัดจังหวะ
“เพื่อนเอ๋ ย ขอให้ขา้ เล่าให้จบเสี ยก่อนเถิด” ซื่อสัตย์วา่ “พอชายคนนั้นมาทันข้าแล้ว เขาก็ชกข้า
ล้มลง และสลบไป ราวกับตายไปแล้วกระนั้นแหละ เมื่อข้าฟื้ นขึ้นมา จึงถามเขาว่า เหตุใดเขาจึงชกต่อย
ข้า เขาตอบว่า การที่เขาทาเช่นนี้เพราะเหตุที่ขา้ มีใจโน้มเอียง คิดอยากจะไปอยูก่ บั ชายแก่ ที่ชื่ออาดัมที่
หนึ่งนัน่ เอง แล้วเขาก็ชกต่อยข้าที่หน้าอกอย่างหนักหน่วง จนข้าล้มฟาดลงแทบเท้าของเขา ปิ มว่าจะ
สิ้ นใจไปทีเดียว เมื่อข้ารู ้สึกตัวขึ้นมาอีก ข้าได้ร้องขอความเมตตา แต่ก็ไม่เป็ นผล เขาบอกว่า “ข้าไม่รู้วา่
การแสดงความเมตตาปรานี น้ นั ทาอย่างไร แล้วเขาก็ชกข้าจนล้มลงอีก ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ถ้าไม่มีผมู ้ า
ห้ามไว้เขาคงฆ่าข้าเสี ยเป็ นแน่”
“ผูท้ ี่มาห้ามเป็ นใคร”
“ตอนแรกข้าไม่รู้หรอก แต่เมื่อท่านเดินผ่านข้าไป ข้าจึงสังเกตเห็นรอยแผลเป็ นที่ฝ่ามือทั้งสอง
ข้างและที่สีขา้ ง ข้าจึงรู้วา่ ผูน้ ้ นั คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานัน่ เอง”
“ถ้างั้นคนที่ตามเจ้าทัน ก็คงเป็ นโมเสสละซี ” คริ สเตียนให้ความเห็น “เขาไม่ละเว้นผูใ้ ดหรอก
เขาจะไม่ยอมแสดงความเมตตาปรานี แก่ผทู ้ ี่ฝ่าฝื นบัญญัติของเขาเป็ นอันขาด”
“ข้ารู้จกั เขาดีทีเดียว” ซื่อสัตย์พดู “ข้าเคยพบเขามาก่อนแล้ว”
“ว่าแต่เจ้าเห็นบ้านที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขานั้น หรื อเปล่า” คริ สเตียนถาม
“เห็นซิ รวมทั้งสิ งโตด้วย แต่ขา้ คิดว่ามันคงนอนหลับเพราะตอนนั้นเวลาราว ๆ เที่ยงวัน ที่ขา้ ว่า
เช่นนี้ก็เพราะว่า เมื่อข้าไปถึงนั้นยังวันอยู่ ข้าเดินผ่านนายประตู แล้วก็วกลงสู่ เนินเขา”
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“ข้าเสี ยใจเหลือเกินที่เจ้าไม่ได้แวะที่บา้ นหลังนั้น เพราะเขาจะได้พาเจ้าไปดูสิ่งต่าง ๆ ซึ่ งจะ
ติดตามติดใจเจ้าไปจนวันตายทีเดียว” คริ สเตียนว่า “อ้อ...แล้วเจ้าพบใครในหุ บเขาถ่อมตนบ้างไหม”

นายไม่ อมิ่ ใจ
“ข้าพบ นายไม่อิ่มใจ เขาชวนข้าให้เดินทางกลับไปกับเขา เขาอ้างเหตุผลว่า มาตามทางหุ บเขา
นั้นไม่มีเกียรติ เขาบอกว่าบรรดาเพื่อน ๆ ของข้า เช่นนายเย่อหยิง่ นายยะโส นายอวดดี และนายศักดิ์ศรี
โลก จะพากันขัดเคืองใจมาก หากข้าขืนทาโง่ ๆ เดินตามหุ บเขาอันยากลาบากนั้น”
“แล้วเจ้าตอบว่าอย่างไร” คริ สเตียนถาม
“ข้าบอกเขาว่า บรรดาเพื่อนฝูงที่เขาเอ่ยนามมานั้น ล้วนเป็ นญาติพี่นอ้ งทางฝ่ ายเนื้อหนังเท่านั้น
เวลานี้ขา้ กลายเป็ นผูแ้ สวงหาสัจธรรม พวกเขาก็พากันตัดญาติขาดมิตรกับข้าแล้ว ข้าเองก็ตดั เยือ่ ใยกับ
พวกเขาเช่นเดียวกัน ข้าบอกเขาอีกว่า ก่อนที่เราจะได้รับเกียรติยศนั้น ต้องรู ้จกั ถ่อมตนเสี ยก่อน ผูท้ ี่
เย่อหยิง่ ในตอนต้น จะผิดพลาดในบั้นปลาย ด้วยเหตุน้ ี ข้าจึงอยากมาทางหุ บเขานั้น เพื่อรับเอาเกียรติยศ
ที่ผมู้ ีปัญญาใฝ่ หา”
“นอกเหนือจากนั้น เจ้าพบใครอีกหรื อเปล่า”

นายอดสู
“พบซี ” นายซื่อสัตย์ตอบ “ข้าพบนายอดสู แต่ขา้ คิดว่า บิดามารดาของเขาตั้งชื่ อให้เขาผิด”
“เขาพูดกับเจ้าว่าอย่างไร”
“เขาพูดว่าการที่ผชู ้ ายคิดเลื่อมใส่ ในศาสนานั้น เป็ นสิ่ งที่น่าสมเพช ต่าต้อย ไร้สง่าราศียิ่งนัก เขา
กล่าวว่า ความนึกคิดที่อ่อนโยนนั้น ไม่เหมาะสาหรับชายชาตรี สาหรับคนมีอานาจ คนร่ ารวย และคน
ฉลาดนั้น มีนอ้ ยนักจะมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับข้า เขาพูดว่า การได้ฉอ้ โกงเพื่อนบ้าน แล้วไปขออภัย
เขานั้น เป็ นสิ่ งที่น่าอดสู อย่างยิง่ ”
“แล้วเจ้าตอบเขาว่าอย่างไร” คริ สเตียนซัก
“ตอนแรก ๆ ข้าไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร แต่เมื่อข้าคิดได้วา่ สิ่ งที่มนุษย์ยกย่องถือว่าเป็ นของดีน้ นั
เป็ นที่สะอิดสะเอียนสาหรับพระเจ้า (ลูกา 16:15) ข้าคิดว่าเท่าที่นายอดสู พดู กับข้านั้น ล้วนเกี่ยวกับ
เรื่ องราวความเป็ นไปของมนุ ษย์ มิได้เอ่ยถึงเรื่ องพระเจ้าเลย ข้าเชื่ออีกด้วยว่า ในวันแห่ งการพิพากษานั้น
พระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาเราตามอย่างที่มนุษย์คิดนั้น แต่เราจะถูกพิพากษาตามพระสติปัญญา และพระ
บัญญัติของพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด ดังนั้นคาสั่งสอนของพระเจ้าจึงเป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐสุ ด แม้วา่ มนุษย์โลก
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ทั้งหมดจะคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคาสั่งสอนนั้นก็ตาม ผูท้ ี่ยอมเป็ นคนโง่เพื่อเห็นแก่เผ่นดินสวรรค์ จึงเป็ น
ผูท้ ี่ฉลาดที่สุด แม้คนยากจนที่รักพระองค์ ก็ยงั มัง่ คัง่ ยิง่ กว่าคนรวยที่สุดในโลก ซึ่ งเกลียดพระองค์เสี ยอีก
ด้วยเหตุน้ ีขา้ จึงว่าแก่เขาว่า “อดสู เอ๋ ย เจ้าจงไปเสี ยเถอะ เพราะเจ้าเป็ นศัตรู ต่อความรอดของข้า”
เมื่อได้ฟังเช่นนั้น คริ สเตียนจึงกล่าวว่า “เพื่อนเอ๋ ย ข้าดีใจเหลือเกิน ที่เจ้าเผชิญหน้ากับคนชัว่ ๆ
เช่นนี้ อย่างกล้าหาญ ข้าเห็นด้วยกับเจ้าที่วา่ เขามีชื่อผิดไม่สมกับตัวเสี ยจริ ง ๆ แทนที่จะอดสู แก่ใจ ยังกล้า
ติดตามเรามา และทาให้เราพลอยอดสู ต่อสิ่ งที่ดีงามทั้งหลายอีกด้วย ขอให้เราจงยืนหยัดต่อสู ้เขาต่อไป
เถิด”
“ข้าคิดว่า เราจาต้องทูลขอให้พระเจ้า ผูท้ รงปรารถนาที่จะให้เรามีความกล้าหาญ อยูเ่ พื่อความ
จริ ง ทรงช่วยเหลือเราต่อสู ้กบั เขา” นายซื่ อสัตย์วา่
“เจ้าพูดถูกแล้ว” คริ สเตียนว่า “แล้วเจ้าได้พบใครในหุ บเขานั้นอีกหรื อไม่”
“หลังจากนั้น ข้าไม่ได้พบใครอีกเลย ระหว่างที่ขา้ เดินผ่านหุ บเขาถ่อมตน และหุ บเขาเงามรณะ
นั้น เป็ นเวลากลางวัน”

ผู้แสวงหาสั จธรรมทั้งสอง ไม่ เห็นชอบด้ วยกับนายช่ างพูด
ข้าพเจ้าฝันว่า ระหว่างที่คริ สเตียนและซื่ อสัตย์เดินไปนั้นทั้งสองได้ไปทันชายคนหนึ่ งชื่อนาย
ช่างพูด จึงร่ วมทางไปด้วยกัน
“เดินไปด้วยกันกับเราเถอะ” นายซื่ อสัตย์เอ่ยชวน “เรามาคุยกันถึงสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ดีกว่า”
“ข้าพเจ้ารู ้สึกดีใจเหลือเกิน ที่ได้พบท่านทั้งสอง” นายช่างพูดตอบ “อันที่จริ งแล้ว มีนอ้ ยคนนัก
ที่จะสนใจสนทนากัน เกี่ยวกับเรื่ องที่มีประโยชน์ระหว่างทาง ส่ วนมากชอบพูดกันในเรื่ องที่ไม่มีสาระ
อนึ่งเรื่ องใดเล่าที่จะก่อให้เกิดความโสมมนัสและมีประโยชน์เทียบเท่ากับเรื่ องราวของพระเจ้า เพราะ
การสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องราวของพระเจ้า ทาให้มนุษย์ได้รับความรู ้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งที่ผดิ ๆ ต่าง
ๆ เป็ นต้นว่า ความไร้ค่าของสิ่ งของฝ่ ายโลก นอกจากนั้นยังทาให้รู้ถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับสวรรค์เบื้องบน
โดยการสนทนากันในเรื่ องเช่นนี้แหละ ทาให้มนุษย์รู้ถึงความจาเป็ นของการบังเกิดใหม่ ทาให้รู้วา่ การ
ทาตนให้เป็ นคนดีรอบคอบ ปฏิบตั ิหน้าที่การงานดีน้ นั ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เราได้รับความรอด ทา
ให้เรารู ้วา่ เราจาเป็ นที่จะต้องได้รับความชอบธรรมของพระคริ สต์ นอกจากนั้นการสนทนาเกี่ยวกับ
เรื่ องราวของพระเจ้า ยังทาให้มนุษย์รู้ถึงการกลับใจใหม่ ความเชื่อ การอธิ ษฐาน การอดทนต่อความทุกข์
ยาก และอื่น ๆ อีกเป็ นทางที่อาจทาให้เขารู ้ถึงพระสัญญาอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า และอาจทาให้รู้ถึง
วิถีทางที่จะโต้ตอบผูส้ อนที่เทียมเท็จทั้งหลาย รวมทั้งรู ้ถึงวิธีที่จะสัง่ สอนคนโง่เขลาอีกด้วย”
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“ที่ท่านพูดมานั้นถูกต้องทีเดียว” ซื่อสัตย์เห็นพ้องด้วย “ข้าพเจ้ายินดีเหลือเกินที่ได้ยนิ เรื่ อง
เหล่านี้จากท่าน”
นายช่างพูดกล่าวว่า “เป็ นที่น่าสมเพชรยิง่ นัก ที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่ งรู ้วา่ การที่ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดจะ
ได้รับชีวติ นิรันดร์ น้ นั
เขาจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีความเชื่อ และมีพระคุณของพระเจ้าทางานใน
วิญญาณ พวกเขามัวยึดมัน่ เฉพาะแต่ในพระบัญญัติ ซึ่ งจะไม่ทาให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเข้าสู่ อาณาจักรสวรรค์ได้
เลย”
“ถ้าเช่นนั้น” ซื่อสัตย์พดู “เราควรจะพูดเรื่ องอะไรกันดีเล่า”
“แล้วแต่ท่านเถิด” ช่างพูดว่า “จะให้ขา้ พเจ้าคุยเรื่ องอะไรก็ได้ ที่เป็ นประโยชน์แก่เรา”
พอเดินมาถึงตอนนี้ ซื่ อสัตย์เดินย้อนกลับไปเดินคู่กบั คริ สเตียน แล้วพูดกับคริ สเตียนว่า “ชายผู้
นี้เป็ นผูแ้ สวงหาสัจธรรมที่วเิ ศษจริ ง ๆ”
เมื่อได้ฟังเช่นนั้น คริ สเตียนจึงยิม้ พลางตอบว่า “ชายคนนี้ จะใช้เลห์ลิ้น หลอกลวงผูท้ ี่ไม่รู้จกั เขา
ทุกคน เขาชื่ อนายช่างพูด ข้าเองรู ้สึกแปลกใจเหลือเกิน ที่เจ้าไม่รู้จกั เขา ทั้ง ๆ ที่เขาเป็ นชาวเมืองเราแท้
ๆ”
“แต่รู้สึกว่า เขาเป็ นคนดีนี่นา”
“คนที่ไม่รู้จกั เขาดีเท่านั้น ที่ชมเชยเขาเช่นนี้ เขามักจะร่ วมสนทนากับใคร ๆ เสมอ ดังที่เขาพูด
กับเจ้าในเวลานี้ นี่แหละและจะพูดกับผูอ้ ื่นในสถานเริ งรมณ์ต่าง ๆ ต่อไป ยิง่ ดื่มมากเท่าใด เขาก็ยงิ่ พูด
มากขึ้นเท่านั้น เขาไม่เคยนับถือศาสนาใดเลย ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ ส่ วนตัว หรื อในครอบครัวก็ตาม สิ่ งที่เขา
มีอยูก่ ็เฉพาะแต่เล่ห์ลิ้นเท่านั้น แม้ศาสนาของเขา ก็ข้ ึนอยูก่ บั ลมปากเท่านั้น”
“จริ งหรื อนี่ ” นายซื่อสัตย์พดู “เพียงแค่น้ ีขา้ ก็ชกั จะเชื่อว่า โดนเขาหลอกเอาเสี ยแล้ว”
“หลอกลวงรึ เจ้าแน่ใจได้เลย เขามักจะพูดถึงการอธิ ษฐาน การกลับใจใหม่ ความเชื่ อ การบังเกิด
ใหม่ แต่ปากเท่านั้นเอง ข้าเคยอยูร่ ่ วมกับครอบครัวของเขามาก่อน บ้านของเขามิได้นบั ถือศาสนา ไม่มี
การอธิษฐาน หรื อการทาสิ่ งใด ๆ พอที่จะเป็ นเครื่ องหมายของการกลับใจใหม่เลย (คนที่รู้จกั เขาดียอ่ มรู ้
แน่แก่ใจว่า เขาเป็ นผูท้ ี่ทาให้ศาสนาต้องหมองมัว และเป็ นที่เสื่ อมเสี ย (ดู โรม 2:24) สาหรับข้าเอง ข้า
เชื่อว่า ชีวิตที่โฉดชัว่ ของเขา ทาให้ผคู ้ นสะดุดมาแล้วมากต่อมาก และจะเป็ นเหตุแห่งความพินาศของคน
อีกมากทีเดียว”
“ข้าเข้าใจแล้วล่ะว่า การพูดกับการทานั้นต่างกัน ต่อไปข้าจะเฝ้ าดูขอ้ แตกต่างนี้ อย่างระมัดระวัง
ทีเดียว”
“แน่ละ การพูดกับการกระทาย่อมแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ ความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณ
และร่ างกายนัน่ แหละส่ วนที่สาคัญที่สุดของศาสนาคือการลงมือปฏิบตั ิ นายช่างพูดมิได้รู้ถึงข้อนี้ เขาคิด
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ว่า การฟัง และการพูด จะทาให้เขากลายเป็ นคริ สเตียนที่ดีได้ เขาหลอกลวงจิตใจของเขาเอง ในการ
พิพากษานั้น มนุษย์ยอ่ มจะถูกพิพากษา ตามผลของการประพฤติและในวาระนั้น พระเจ้าจะไม่ถามพวก
เขาว่า “เจ้าเชื่ อหรื อไม่แต่จะถามว่า “เจ้าเป็ นทาหรื อ หรื อเอาแต่พดู ” สิ่ งใดที่กระทาโดยปราศจากความ
เชื่อ พระองค์จะไม่ทรงรับเอาเป็ นอันขาด แต่ขา้ ต้องการที่จะชี้ให้เจ้าเห็นว่า การกล่าวอ้างของนายช่างพูด
จะไม่มีค่าใด ๆ เลย”
“เอ ทาอย่างไร จึงจะทาให้เขาหนีพน้ ไปจากพวกเรา” ซื่อสัตย์ถาม
“จงทาตามคาแนะนาของข้า แล้วไม่ชา้ นักเขาก็จะเบื่อที่จะร่ วมทางกับเจ้า เว้นแต่พระเจ้าจะทรง
เปลี่ยนใจของเขาเท่านั้นจงช่วยเขาคุยในประเด็นที่มีสาระสาคัญ เช่นเรื่ องฤทธานุภาพของพระเจ้า พอ
เขาเห็นคล้อยตามคาพูดของเข้า จงถามเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า เรื่ องที่พดู นั้น เขามีความเชื่ออย่างจริ งใจ
หรื อเขานาไปปฏิบตั ิท้ งั ในครอบครัว และในชีวติ ส่ วนตัวหรื อไม่”
ครั้นแล้ว ซื่ อสัตย์ก็เดินขึ้นหน้าคริ สเตียน จนทันนายช่างพูด แล้วพูดแก่เขาว่า “ข้าพเจ้าเลือก
หัวข้อเรื่ องที่เราจะคุยกันได้แล้ว คือข้าพเจ้าอยากรู ้วา่ เมื่อพระคุณของพระเจ้าทางานในจิตใจของมนุษย์
แล้ว จะสาแดงลักษณะอาการออกมาอย่างไร”
“ข้าพเจ้ารู ้แล้วละว่า เรื่ องนี้ เกี่ยวกับฤทธานุภาพของพระเจ้า” นายช่างพูดว่า “ช่างเป็ นคาถามที่ดี
จริ ง ๆ ข้าพเจ้ายินดีตอบให้ท่านทราบดังต่อไปนี้ ประการแรก เมื่อพระคุณของพระเจ้าทางานใจจิตใจ
ของผูใ้ ดแล้ว จะทาให้บุคคลผูน้ ้ นั ส่ งเสี ยงร้องคัดค้านความผิดบาป อย่างเอะอะโวยวายทีเดียว ประการที่
สอง......”
“เดี๋ยวก่อน อย่าเร็ วนักสิ ขอให้เรามาไตร่ ตรองกันทีละข้อเถิด ข้าพเจ้าคิดว่า หากจะพูดว่า
พระคุณของพระเจ้าสาแดงให้ปรากฏ โดยการทาให้จิตวิญญาณของบุคคลนั้นเกลียดชังความผิดบาป
ดังนี้จะดีกว่า” ซื่อสัตย์จริ ง
“อ้าว ก็การร้องเอะอะโวยวาย กับการเกลียดชังความผิดบาปน่ะ ต่างกันตรงไหนเล่า”
“โอ ต่างกันมากทีเดียว ข้าพเจ้าได้ยนิ หลายคนเหลือเกิน เวลาเทศนาสั่งสอนคนอื่น มักร้อง
คัดค้านการทาความผิดบาป แต่แท้จริ งแล้วในชีวิตของเขา ยังคงหมกมุ่นอยูใ่ นความผิดบาป นายสาวของ
โยเซฟร้องโวยวายด้วยเสี ยงอันดังราวกับว่า นางมีจิตใจบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง (ปฐมกาล 39:15) แต่แท้จริ งแล้ว
นางใคร่ ที่จะทาบาปอย่างยิง่ ทีเดียว บางคนก็ร้องต่อสู ้คดั ค้านความผิดบาปแต่เป็ นไปในทานองเดียวกับที่
มารดาร้องคัดค้านบุตรของตนตอนแรก ๆ ก็วา่ กล่าวเสี ย ๆ หาย ๆ แล้วก็กลับโอบกอดด้วยความรัก เอา
ละคราวนี้ขอ้ พิสูจน์ประการที่สองที่แสดงให้เห็นว่า พระคุณของพระเจ้า ทางานใจจิตใจของมนุษย์เล่า
คืออะไร”
“บุคคลผูน้ ้ นั จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับพระกิตติคุณอย่างลึกซึ้ ง” นายช่างพูดตอบ
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“แต่ความรู ้อนั กว้างขวางลึกซึ้ งนั้น อาจจะค้นคว้าศึกษาได้จากพระธรรมกิตติคุณ ยังไม่อาจ
จัดเป็ นผลงานแห่งพระคุณของพระเจ้าในจิตใจของมนุษย์ได้” ซื่อสัตย์แย้ง “เวลาที่พระคริ สต์ตรัสถามว่า
“ท่านรู ้บรรดาสิ่ งเหล่านั้นหรื อ” พระองค์ตรัสอวยพรต่อว่า “ความสุ ขจงบังเกิดแก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิตามสิ่ ง
เหล่านั้น” พระองค์มิได้อวยพรในการรู ้ แต่ทรงอวยพระพรสาหรับการปฏิบตั ิ การรู ้เป็ นเพียงแต่แนวทาง
ทาให้คู่สนทนาและคนคุยโวโอ้อวดพอใจเท่านั้นเอง ส่ วนการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ามาก
คราวนี้ท่านอยากจะเล่าถึงข้อพิสูจน์ประการอื่น ๆ อันเป็ นเครื่ องหมายว่า พระคุณของพระเจ้าทางานใจ
จิตใจของมนุษย์อย่างไรไหม”
“ไม่อธิ บายแล้ว” นายช่างพูดปฏิเสธ “เพราะความเห็นของเราเห็นที่จะไม่ลงรอยกันเสี ยแล้ว”
“ถ้าท่านไม่อยากพูด ข้าพเจ้าก็จะขอพูดเสี ยเอง ผลงานของพระคุณในจิตวิญญาณของผูใ้ ด ย่อม
สาแดงให้เป็ นที่ประจักษ์แก่บุคคลนั้นเอง และผูท้ ี่อยูใ่ กล้เคียง ทาให้เขารู ้สึกสานึกในความผิดบาป ทา
ให้เขารู ้ถึงสันดานบาปของเขาอันมีมาแต่กาเนิด และความผิดบาปอันเนื่ องมาจากความไม่เชื่อ ซึ่ งจะทา
ให้เขาต้องถูกสาปแช่ง หากเขาไม่ขวนขวายหาพระกรุ ณาธิ คุณจากพระเจ้า โดยการเชื่ อองค์พระเยซู
คริ สต์ ผลของพระคุณจะทาให้รู้สึกและละอายใจต่อการทาบาปและทาให้เขารู ้วา่ หากเขาปรารถนาที่จะ
ได้รับชีวติ นิรันดร์ เขาจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเข้าสู่ ร่มพระคุณของพระคริ สต์ องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของ
โลกส่ วนเกี่ยวกับความชื่นชมยินดี และสันติสุขที่เขาจะได้รับมากน้อยเพียงใด ก็ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ อ
ของเขาตามส่ วน ว่าเขามีความเชื่อเข้มแข็งหรื ออ่อนแอเพียงใด ถ้าเขามีความเชื่ อในพระองค์อย่าง
เข้มแข็งเท่าใด เขาก็ยงิ่ ปรารถนาที่จะรู ้จกั พระองค์ และรับใช้พระองค์ในโลกนี้มากขึ้นเท่านั้น”
“ผลงานแห่งพระคุณของพระเจ้า จะสาแดงออกมาให้ผอู ้ ื่นเห็นประจักษ์ โดยการทาให้บุคคลผู ้
นั้นสารภาพความผิดบาปของตน ด้วยความเชื่อในพระคริ สต์ และโดยการดาเนินชีวิตให้เห็นจริ งตามคา
สารภาพนั้น ผลงานแห่งพระคุณของพระเจ้าสาแดงออกโดยการดาเนินชี วติ ที่บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องทั้งใจและ
กาย มิใช่สาแดงออกเพียงการพูด แต่ขาดการกระทาให้เห็นจริ ง เหมือนหนึ่งคนหน้าซื่ อใจคด หรื อดังที่
คนช่างพูดเขากระทากัน”
ซื่ อสัตย์พดู ต่อไปอีกว่า “ถ้าท่านไม่ขดั ข้อง ข้าพเจ้าก็อยากจะถามท่านอีกสักคาถามหนึ่งเถิดนะ”
“ข้าพเจ้าไม่ขดั ข้องหรอก” นายช่างพูดตอบ “ท่านจะถามอะไรล่ะ”
“ข้าพเจ้าอยากทราบว่า ท่านมีความเชื่ออย่างจริ งจัง และนาไปปฏิบตั ิให้เห็นจริ งหรื อไม่ หรื อ
ท่านนับถือศาสนาเพียงแต่ปากเท่านั้น”
นายช่างพูดได้ยนิ เช่นนี้ก็รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ แต่ก็ตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะได้ฟังเรื่ อง
แบบนี้เลย ข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะตอบคาถามเช่นนี้ ว่าแต่ท่านเถิด เท่าที่ถามมานี้มีจุดประสงค์อะไร
หรื อ”
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“ข้าพเจ้าจะบอกความจริ งให้ก็ได้” ซื่อสัตย์วา่ “ข้าพเจ้าได้ทราบว่า ท่านเป็ นผูท้ ี่นบั ถือศาสนาแต่
ปากเท่านั้น ส่ วนการประพฤติของท่านนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ท่านมิได้มีความเชื่อดังที่ท่านพูด
เลย ชาวบ้านกล่าวกันว่า ท่านเป็ นผูท้ ี่ไม่มีค่าใด ๆ สาหรับพวกคริ สเตียนเลย นอกจากนั้นยังเป็ นที่น่าอด
สู แก่ผปู ้ ระกาศตนรับเชื่อใหม่อีกด้วย”

นายช่ างพูดแยกทาง
“เมื่อท่านหูเบาพร้อมที่เชื่ อตามคาเล่าลือ เพื่อกล่าวโทษข้าพเจ้าอย่างง่ายดายเช่นนั้น ท่านก็ไม่
เหมาะสมอย่างยิง่ ที่จะสนทนากับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าลาก่อนละ สวัสดี” ว่าแล้วนายช่างพูดก็เดินผละจากไป
ต่อจากนั้น คริ สเตียนก็เดินกระชั้นชิดขึ้นมาจนทันนายซื่ อสัตย์ แล้วพูดว่า “ข้าบอกแล้วว่า ผล
มันจะเป็ นอย่างไร นายช่างพูดย่อมจะเลือกเอาการละทิ้งพรรคพวก มากกว่าที่จะยอมเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวติ นับว่าเขาได้ช่วยมิได้พวกเราพบกับความยุง่ ยากใจ ในการที่จะหลีกหนีไปจากเขา”
“แต่ขา้ ก็ดีใจเหลือเกินที่ได้มีโอกาสพูดกับเขา แม้จะเพียงไม่กี่คาก็ตาม” ซื่อสัตย์พดู “แต่ก็อาจทา
ให้เขา ต้องนึกถึงถ้อยคาเหล่านั้นอีก”
“ดีแล้ว ที่เจ้าพูดตรงไปตรงมาอย่างนั้น ในปั จจุบนั นี้มีนอ้ ยคนเหลือเกินที่จะพูดจาต่อกัน อย่าง
ซื่ อสัตย์เช่นนี้และเมื่อสภาพเช่นนี้มีในสังคมมากเพียงใด ศาสนาก็กลายเป็ นสิ่ งที่น่ารังเกียจสาหรับเขา
มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะพวกคนช่างพูดเหล่านั้นได้เข้ามาปะปนในหมู่คริ สเตียน โดยที่ชาวโลกไม่
เข้าใจเรื่ องนี้ เลย ช่างเป็ นที่น่าอดสู แก่ผทู ้ ี่เป็ นคริ สเตียน และเป็ นที่น่าเศร้าสาหรับผูก้ ระทาการอันซื่ อสัตย์
ยิง่ นัก ข้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนปฏิบตั ิต่อเขา ดังที่เจ้ากระทานี่แหละ”

อาจารย์ อแี วนเจลิสพบคริสเตียนและซื่อสั ตย์
ทั้งสองได้พดู คุยกันไปตลอดทาง เพื่อมิให้การเดินทางเงียบเหงาน่าเบื่อหน่าย ในที่สุดก็บรรลุถึง
ชายป่ า อาจารย์อีแวนเจลิสได้เดินมาสมทบ และกล่าวชมเชยบุคคลทั้งสอง คริ สเตียนและซื่อสัตย์รู้สึก
เป็ นสุ ขใจอย่างยิง่ ที่ได้พบท่านอาจารย์ผนู ้ ้ ี อีก ต่างเล่าถึงเหตุการณ์และความลาบากยากเข็ญต่าง ๆ ซึ่ งเกิด
แก่ตนให้ท่านฟัง
“ฉันรู้สึกดีใจมาก” อาจารย์อีแวนเจลิสเอ่ยขึ้น “ไม่ใช่วา่ ดีใจที่เจ้าทั้งสองต้องถูกทดลองหรอก
นะ แต่ดีใจที่เจ้าสามารถเอาชนะต่อการทดลองเหล่านั้นได้ และยังคงยึดมัน่ อยูใ่ นวิถีทางนี้ต่อไป จงยึด
มัน่ ต่อไปให้มนั่ คง เพราะว่าบัดนี้เจ้ามีอานาจทั้งปวงจากสวรรค์และพิภพ คอยช่วยเหลืออยูแ่ ล้ว”
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คริ สเตียนกล่าวขอบคุณท่าน ในการที่ท่านหนุนน้ าใจของพวกเขา ต่อจากนั้นเขาก็ขอร้องให้
ท่านบอกให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหน้า ตลอดจนวิธีแก้ไขเพื่อเอาชนะต่อสิ่ ง
เหล่านั้น
“ลูกเอ๋ ย” อาจารย์อีแวนเจลิสพูด “เจ้าเองก็ทราบแล้วมิใช่หรื อว่า กว่าเจ้าจะเข้าสู่ เมืองบรมสุ ข
เกษมนั้นได้ เจ้าจะต้องฟันผ่าอุปสรรค์อย่างมากยิง่ อีกไม่ชา้ นักเจ้าทั้งสองก็จะเข้าสู่ เมือง ๆ หนึ่ง ณ ที่น้ นั
เจ้าคนใดคนหนึ่ง หรื อทั้งสอง อาจจะต้องถูกทรมานและต้องหลัง่ เลือด เพื่อประทับตราคาพยานที่เจ้ายึด
มัน่ อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เจ้าทั้งสองจงซื่ อสัตย์ตราบจนสิ้ นชีวิตเถิด แล้วพระมหากษัตริ ยก์ ็จะ
ประทานกฎแห่งชีวิตให้เจ้า”

คริสเตียนและซื่อสัตย์ เผชิญความยากลาบากในตลาดอนิจจัง
ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ฝันว่า เมื่อคริ สเตียนและซื่ อสัตย์เดินพ้นแนวป่ าแล้ว เขาทั้งสองก็เห็นเมือง
เมืองหนึ่ง ชื่อเมืองอนิจจัง (ดู สดุ ดี 62:9) ในเมืองนั้นมีตลาดแห่งหนึ่งชื่อตลาดอนิ จจังตลาดแห่งนี้พญา
มารเป็ นผูส้ ร้างขึ้นเมื่อหลายปี มาแล้ว ทั้งนี้เพราะพญามารเห็นว่า เส้นทางของผูแ้ สวงหาสัจธรรมของ
พระเจ้าผ่านเมืองนี้ มันจึงสร้างขึ้นเพื่อขายของล่อใจ ตลาดนี้เปิ ดขายตลอดปี สิ่ งของที่วางขาย
ประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ ครบทุกชนิด ซึ่ งล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ไร้คุณค่าต่อชีวติ ทั้งสิ้ น สิ นค้าในตลาดนี้มี บ้าน
ที่ดิน อาชีพ การทามาหากิน ความปรารถนา ยศศักดิ์ ประเทศอาณาจักรต่าง ๆ ราคะตัณหา ความ
สนุกสนาน ความสาราญหลายอย่าง และกิจการอันชัว่ ร้ายทุกอย่าง
ทั้งคริ สเตียนและซื่ อสัตย์จาต้องเดินผ่านตลาดนี้ ในทันทีที่ท้ งั สองย่างกรายเข้ามา ผูค้ นต่างก็จบั
กลุ่มรายรอบเขาไว้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน เครื่ องแต่งกายและคาพูดจาของชาวเมือง แตกต่างจากคริ ส
เตียนและซื่ อสัตย์เป็ นอันมาก ทั้งสองไม่สนใจใยดีต่อสิ นค้าที่วางขายเลย และไม่ยอมแม้แต่จะหยุดมองดู
เสี ยด้วยซ้ า เมื่อมีใครร้องเรี ยกให้เขาซื้ อ เขาก็จะเอามืออุดหูเสี ยและร้องว่า “ขอให้ลูกตาของข้าพเจ้าเมิน
ไปเสี ยจากของอนิจจัง” (สดุดี 119:37) ด้วยเหตุน้ ีชาวเมืองบางคนจึงว่าบุคคลทั้งสองเป็ นคนโง่เขลา บ้าง
ก็วา่ เขาเป็ นคนบ้า (โยบ 12:4, 1โคริ นธ์ 4:9) บ้างก็เยาะเย้ยดูหมิ่น บ้างก็โห่ ฮาป่ า และเรี ยกคนอื่น ๆ ให้
ทุบตีเขา จนในที่สุดก็เกิดความโกลาหลวุน่ วายไปทัว่ ตลาด

ถูกจับและถูกกักขัง
เมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงผูเ้ ป็ นใหญ่ในตลาด
เขาจึงส่ งคนสนิทของเขาไปจับตัวคริ สเตียนและ
ซื่ อสัตย์ มาทาการสอบสวนแต่ผทู ้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบสวน ต่างเชื่อว่าคริ สเตียนและซื่ อสัตย์เป็ น
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คนบ้า หรื อมิฉะนั้นก็คงเข้ามาในตลาด เพื่อก่อกวนให้เกิดความวุน่ วาย ดังนั้นพวกเขาจึงจับบุคคลทั้ง
สอง แล้วเฆี่ยนตี และเอาของโสโครกชโลมกาย แล้วเอาไปขังไว้ในกรงเหล็ก เพื่อว่าผูค้ นในตลาดจะได้
มองเห็น และช่วยกันเยาะเย้ยถากถางเขาได้โดยทัว่ กัน
ทั้งคริ สเตียนและซื่ อสัตย์ถูกขังไว้ในกรงชัว่ ระยะหนึ่ง เขาทั้งสองกลายเป็ นตัวตลก กลายเป็ น
เชลย รับการระบายความแค้นเคือง และความพยาบาทมาดร้ายของชาวเมือง แต่ท้ งั สองก็สู้ทนต่อท่าที
ดังกล่าวของชาวเมืองอย่างไม่ยอ่ ท้อ เขาตอบแทนคาพูดที่ชวั่ ช้าต่าทรามด้วยการพูดจาอย่างสุ ภาพ และ
ตอบแทนการถูกทาร้ายด้วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี ต่อจากนั้นทั้งสองก็ถูกนาไปสอบสวนอีก คณะผูท้ าการ
สอบสวนได้โบยตีบุคคลทั้งสอง อย่างปราศาจากความเมตตาปรานี เสร็ จแล้วก็จบั มัดและล่ามโซ่ไว้แล้ว
นาบุคคลทั้งสองตระเวนประจานไปทัว่ ตลาด เพื่อให้ผอู ้ ื่นเกิดความกลัวจะได้ไม่เอาเป็ นตัวอย่าง
แต่คริ สเตียนและซื่ อสัตย์ ก็สามารถวางตัวได้อย่างชาญฉลาดยิง่ กว่าพวกนั้นเสี ยอีก ทั้งสองรับ
เอาความน่าละอายที่ถูกข่มเหงรังแก และถูกประจาน ด้วยกิริยาอาการอันถ่อมตนและอดทนเป็ นที่สุด
จนสามารถเอาชนะจิตใจของผูค้ นได้ไม่นอ้ ย การนี้ทาให้พวกที่ชิงชังเขาโกรธแค้นมากขึ้น พวกเขาขู่
คริ สเตียนและซื่ อสัตย์วา่ จะฆ่าเสี ยให้ตาย พวกเขานาบุคคลทั้งสองไปขังไว้ในกรงอีก แล้วล่ามเขาใส่ ขื่อ
คาไว้ ตอนนี้ เองทั้งสองจึงนึกถึงถ้อยคาของอาจารย์อีแวนเจลิสขึ้นมาได้ ว่าคนหนึ่งคนใดในพวกเขาต้อง
ตายไป จึงปลอบประโลมซึ่ งกันและกัน เพราะรู ้แน่วา่ ผูท้ ี่จะต้องตายไปนั้น จะได้พบกับความสุ ขที่
ประเสริ ฐกว่าที่เป็ นอยูน่ ้ ี ทั้งสองจึงคิดอยูใ่ นใจว่า ขอให้ตนเป็ นผูท้ ี่จะต้องตายไปนั้นเถิด

การพิจารณาคดี
ครั้นเมื่อถึงเวลาอันควร คริ สเตียนและซื่ อสัตย์ก็ถูกเรี ยกตัวมารับการพิจารณาคดี ในการนี้ ได้มี
พยานสามคนกล่าวปรั กปราบุ คคลทั้งสอง คื อนายอิ จจา นายไสยกิ จและนายประจบ ส่ วนผูพ้ ิพากษา
ประกอบด้วยนายอันธจักษุ นายอัปมงคล นายพยาบาท นายใคร่ ในตัณหา นายเสเพล นายหัวสู ง นาย
ปรปั กษ์ นายมุสา นายทมิฬ นายเกลี ยดความสว่าง และนายใจแข็ง คณะผูพ้ ิพากษาเหล่านี้ มีความเห็ น
พ้องกันว่า นายซื่ อสัตย์มีความผิด ควรแก่การลงโทษถึงตาย

ซื่อสั ตย์ สละชีวติ
เมื่อคาตัดสิ นเป็ นดังนี้ พวกเขาก็นาเอาซื่ อสัตย์ไปชาระโทษตามกฎหมายของพวกเขา ขั้นแรก
พวกเขาโบยตีซื่อสัตย์และใช้มีดเฉื อนเนื้ อของเขา ขั้นต่อมาได้ใช้หินขว้างปาและทิ่มแทงด้วยดาบ จน
เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผล ขั้นสุ ดท้ายพวกเขาได้เอาไฟเผาร่ างของซื่ อสัตย์เสี ย ด้วยเหตุน้ ีซื่อสัตย์จึงต้อง
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สิ้ นชีวติ ไป ในความฝันนั้นปรากฏว่า เบื้องหลังฝูงชนที่มุงดูอยูน่ ้ นั มีราชรถเทียมม้ารอซื่ อสัตย์อยูแ่ ล้ว
ราชรถคันนั้นพร้อมด้วยม้าได้นาซื่ อสัตย์ลอยละลิ่วผ่านก้อนเมฆต่าง ๆ ไปสู ประตูเมืองบรมสุ ขเกษม
โดยมีเสี ยงแตรสังข์บรรเลงต้อนรับอย่างอึงมี
ส่ วนคริ สเตียนถูกนากลับไปจองจาไว้ในเรื อนจาอีก แต่พระเจ้าผูท้ รงครอบครองสิ่ งสารพัดใน
โลกได้ทรงช่วยเขาให้หลบหนีไปจากเงื้อมมือของศัตรู ไปได้

นายหวังใจร่ วมทางกับคริสเตียน
ในความฝันของข้าพเจ้า ปรากฏว่าคริ สเตียนมิได้เดินทางไปตามลาพัง ทั้งนี้ เพราะมีชายคนหนึ่ง
ชื่ อหวัง ใจ ซึ่ งได้ยิ นค าพู ดจาอันสุ ภาพอ่ อนน้อมของนายซื่ อสั ต ย์ก ับ คริ ส เตี ย นมาแล้ว และได้เฝ้ าดู
พฤติการณ์ของบุคคลทั้งสอง ตลอดเวลาที่เขาถูกทรมาน เขารู ้สึกพอใจมาก ดังนั้นเมื่อคริ สเตียนหลบหนี
มาได้ เขาจึงขอร่ วมทางไปด้วย ซื่ อสัตย์ยอมตายเพราะยึดมัน่ ในคาพยานแห่ งความจริ ง แต่ก็ทาให้ได้อีก
คนหนึ่ งมาร่ วมทางกับคริ สเตียนแทน เสมือนหนึ่ งผุดขึ้นจากกองอิฐของเขากระนั้น หวังใจยังกล่าวอีก
ด้วยว่า เขาเชื่อว่ามีชาวเมืองอีกเป็ นจานวนมาก จะติดตามมาภายหลัง

นายเห็นแก่ ลาภ
ข้าพเจ้าฝันต่อไปว่าเมื่อคริ สเตียนและหวังใจเดินพ้นตลาดไปแล้ว ก็ไปทันชายคนหนึ่งชื่อเห็น
แก่ลาภ เขามาจากเมืองปากหวาน เขาบอกแก่บุคคลทั้งสองว่าเขามีญาติพี่นอ้ งซึ่ งเป็ นคนร่ ารวยในเมือง
นั้นหลายคน เป็ นต้นว่า พระยาตลบตะแลงพระยาฉวยโอกาส พระยาสุ นทรโวหาร นายหน้าซื่อ นายสอง
หน้า นายสารพัดสิ่ ง เขาบอกว่าผูท้ ี่เทศนาสั่งสอนพวกเขาชื่อ ท่านขรัวสองลิ้น ส่ วนภรรยาของเขาเป็ น
บุตรี ของคุณหญิงมารยา
นายเห็นแก่ลาภกล่าวว่า “เป็ นความจริ งที่วา่ การเชื่ อถือในศาสนาของพวกเรา แตกต่างไปจากผูท้ ี่
เชื่อถืออย่างเคร่ งครัดกว่าเรา แต่ก็แตกต่างกันในปั ญหาปลีกย่อยเพียงสองข้อความเท่านั้น ข้อแรกคือ เรา
ไม่ขดั ขืนสภาวะที่เราไม่ชอบ ข้อที่สอง เรามักมีความร้อนรนในศาสนาเฉพาะเวลาที่ผเู ้ ชื่อถือมากเท่านั้น
เราร่ วมนับถือศาสนาแบบที่อาศัยศาสนาเป็ นการบังหน้า เที่ยวเดินฉุ ยฉายอวดสภาพภายนอก ในวันที่มี
อากาศปลอดโปร่ งเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริ ญ” นอกจากนั้นเขายังพูดเสริ มอีกว่า “แต่อย่างไรก็ดี หาก
ท่านทั้งสองยอมให้ขา้ พเจ้าร่ วมทางไปด้วย ท่านจะประจักษ์วา่ ข้าพเจ้าเป็ นเพื่อนร่ วมทางที่ดีทีเดียว”
“ถ้าเจ้าคิดจะร่ วมทางไปกับเรา” คริ สเตียนว่า “เจ้าก็จะต้องฟันฝ่ าไปทั้งในยามที่มีอากาศปลอด
โปร่ งแจ่มใส และยากที่วปิ ริ ตแปรปรวน ซึ่งข้าคิดว่าเจ้าคงไม่ปรารถนาเช่นนั้นเป็ นแน่ เจ้าจะต้องยอมรับ
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เอาศาสนาทั้งในยามที่ถูกผูค้ นเขาปฏิเสธ และในยามที่เขาต้อนรับ (ทั้งในยามที่ผคู ้ นเขาชิงชัง และยามที่
เขาชอบ) เจ้าจะต้องยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ศาสนา ไม่วา่ ในยามที่ถูกล่ามโซ่หรื อยามเดินในถนนอย่าง
สง่า รับการแซ่ซอ้ งสรรเสริ ญจากประชาชน”
“ขอให้ขา้ พเจ้าเดินทางไปกับท่าน แต่ขอให้ขา้ พเจ้าเลือกกระทาในสิ่ งที่ขา้ พเจ้าต้องการเถิด”
นายเห็นแก่ลาภอ้อนวอน
“ไม่ได้หรอก เว้นแต่เจ้าจะทาตามพวกเราเท่านั้น”
นายเห็นแก่ลาภว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ยอมละทิ้งความคิดเดิมของข้าพเจ้าเป็ นอันขาด เพราะนอกจาก
จะไม่เป็ นภัยอันตรายต่อข้าพเจ้าแล้ว ยังเป็ นกาไรแก่ขา้ พเจ้าอีกด้วย ถ้าท่านไม่ยอมให้ขา้ พเจ้าร่ วมทางไป
ด้วย ข้าพเจ้าก็จะกระทาตามอย่างที่ขา้ พเจ้าทาอยูก่ ่อน ก่อนที่ท่านจะตามมาทันข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเดินไป
ตามลาพัง จนกว่าจะพบผูร้ ่ วมทางที่ถูกใจ”

เพือ่ นทั้งสามของนายเห็นแก่ ลาภ
ข้าพเจ้าฝันเห็นคริ สเตียนและหวังใจเดินผละจากนายเห็นแก่ลาภ มุ่งหน้าไปแต่เมื่อหนึ่งในสอง
หันกลับไปมอง ก็เห็นชายอีกสามคนเดินมาสมทบกับนายเห็นแก่ลาภ ชายทั้งสามคนนั้นชื่ อนาย
ครอบครองโลก นายชอบเงินทอง และนายตระหนี่ นายเห็นแก่ลาภรู ้จกั ชายทั้งสามเป็ นอย่างดี เพราะเคย
เรี ยนโรงเรี ยนเดียวกันมาที่ตาบลเสาะหาความรัก และเป็ นศิษย์อาจารย์เดียวกัน คืออาจารย์ยดึ หน่วง
อาจารย์ผนู ้ ้ ีสอนให้พวกเขารู ้ถึงกลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ในสิ่ งที่ตนต้องการ เช่นถ้าไม่ใช้กาลังอานาจก็ดว้ ย
วิธีประจบประแจง หรื อด้วยวิธีโกหกมดเท็จ หรื อแม้แต่แสร้งทาเป็ นผูถ้ ือเคร่ งในศาสนาเป็ นการบังหน้า
เมื่อชายทั้งสี่ ทกั ทายปราศัยกันแล้ว นายรักเงินทอง จึงถามนายเห็นแก่ลาภว่า “ผูท้ ี่เดินอยู่
ข้างหน้านัน่ เป็ นใคร”
“เขาเดินทางมาแต่เมืองไกล และกาลังจะไปแสวงหาสัจธรรม ตามวิธีทางของเขา”
“ทาไมเขาจึงไม่รอพวกเราบ้างนะ เพื่อว่าเราจะได้มีเพื่อนร่ วมทางบ้าง เพราะพวกเราก็กาลัง
เดินทางไปแสวงหาสัจธรรมเหมือนกันนี่นา” นายรักเงินทองพูด
“ก็นนั่ นะซี ” นายเห็นแก่ลาภว่า “แต่สองคนนั้นเขาเคร่ งครัดมาก เขายึดมัน่ ในความคิดเห็นของ
พวกเขามากเกินไป จนไม่ปรารถนาที่จะได้เพื่อนร่ วมทางอื่นใดเลย ต่อให้เป็ นคนดีขนาดไหนก็ตาม ถ้า
ขืนไปขัดแย้งเขาเรื่ อย ๆ ละก็ อาจจะถูกเขาไล่ตะเพิดเอาก็ได้ เขายึดมัน่ ในความคิดเห็นของเขาเองมาก
เกินไปจนดูประหนึ่งว่า คนทัว่ ไปเป็ นศัตรู กบั เขาเสี ยทั้งหมด แต่สาหรับข้าเองนั้น ข้าจะนับถือศาสนาก็
ต่อเมื่อข้ายังสามารถหาผลประโยชน์จากศาสนาได้เท่านั้น”
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ระหว่างทางนายเห็นแก่ลาภได้เอ่ยถามเป็ นนัยว่า “สมมติวา่ มีชายคนหนึ่งเดิมทียากจน ประกอบ
ธุ รกิจไม่สู้จะได้ผลนัก แต่เมื่อเขากลายเป็ นคนที่ถือเคร่ งศาสนาแล้ว ก็กลับทามาค้าขึ้น มีลูกค้ามากหน้า
หลายตา และบางทีอาจได้ภรรยาที่ร่ ารวยด้วย ถ้าเป็ นอย่างนี้ละก็ขา้ ว่าดีแน่”
ต่อกระทูถ้ ามนี้นายรักเงินทองตอบว่า “การที่ชายผูน้ ้ นั ได้รับสิ่ งของที่ดี ๆ ก็เพราะเขากลายเป็ น
คนดี จนกระทัง่ ได้ภรรยาที่ดี ธุ รกิจเจริ ญก้าวหน้า และผลประโยชน์อีกมาก ทั้งหมดที่เขาได้รับนี้ เป็ นผล
ของการเคร่ งครัดในศาสนา เมื่อเป็ นเช่นนี้ ข้าคิดว่า การนับถือศาสนา เพื่อแสวงหาทรัพย์สินและสิ่ งของ
ต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ จึงเป็ นการกระทาที่ดี และมีประโยชน์มาก”
คาตอบของนายรักเงินทอง เป็ นที่ยกย่องสรรเสริ ญของสมัครพรรคพวกเขาโดยทัว่ หน้า พวกเขา
เชื่อว่า คงไม่มีใครที่จะไม่เห็นด้วยเป็ นแน่ เนื่ องจากกลุ่มของพวกเขาอยูไ่ ม่ห่างจากคริ สเตียนและหวังใจ
นัก พวกเขาจึงเรี ยกให้คริ สเตียนและหวังใจหยุด แล้วถามเพื่อขอทราบความคิดเห็นของบุคคลทั้งสอง
คริ สเตียนตอบว่า “ปัญหาเช่นนี้ แม้แต่ผเู ้ ชื่ อใหม่ ๆ ก็สามารถตอบให้กระจ่างได้ การที่มนุษย์คิด
จะติดตามพระคริ สต์เพียงเพื่อหวังรับเอาอาหารจากพระเจ้าเท่านั้น มิใช่การกระทาที่ดีเลย (ยอห์น 6:26,
27) เมื่อเป็ นเช่นนี้พวกเจ้าลองคิดดูเถิดว่าจะยิง่ ชัว่ ร้ายเลวทรามขนาดไหน ในการที่จะยึดถือเอาพระ
คริ สต์และศาสนา เป็ นทางไขว่คว้าหาความสุ ขฝ่ ายโลก คนนอกศาสนาคนหน้าซื่อใจคด และพวกปี ศาจ
เท่านั้น ที่จะทาเช่นนี้ ข้าคิดอยูเ่ สมอว่า ผูใ้ ดที่ยดึ เอาศาสนาเป็ นเครื่ องมือแสวงหาผลประโยชน์ฝ่ายโลก ผู้
นั้นย่อมจะละทิง้ ศาสนา
ไปอยูก่ บั ชาวโลกได้โดยง่ายไม่ผดิ อะไรกับที่ยดู าได้กระทามาแล้วในอดีต
นัน่ เอง”
นายเห็นแก่ลาภ และพรรคพวกของเขาได้แต่มองหน้ากัน มิรู้ที่จะโต้ตอบคริ สเตียนประการใด

นายเดมาและเหมือนแร่ เงิน
ต่อจากนั้น คริ สเตียนกับหวังใจ ก็เดินผละจากบุคคลกลุ่มนั้นมุ่งหน้าเดินต่อไป จนกระทัง่ มาถึง
ท้องทุง่ แห่งหนึ่งเรี ยกว่า “ทุ่งลัดง่าย” ทั้งสองจึงเดินไปโดยไม่มีอุปสรรคเลย ที่ฟากตรงข้ามอันไกลลิบมี
ภูเขาเล็ก ๆ อยูล่ ูกหนึ่งชื่อ “ล่อใจ” ที่ภูเขานี้มีเหมือนแร่ เงินอยูเ่ หมือนหนึ่ง
ในความฝันนั้นปรากฏว่า นายเดมา ยืนอยูข่ า้ ง ๆ ทาง ตอนใกล้ ๆ เหมือนแร่ (2 ทิโมธี 4:10) เขา
ร้องบอกแก่คริ สเตียนและหวังใจว่า “จงแวะดูนี่บา้ งเถอะ ข้าพเจ้ามีของบางอย่างจะให้ท่านดู”
“มีอะไรเลอเลิศ ถึงขนาดที่จะทาให้เราต้องหันเหออกจากทางหรื อ”
“ที่นี่มีเหมืองแร่ เงิน” เดมาตอบ “มีผคู ้ นกาลังขุดค้นหาทรัพย์อนั มีค่า หากท่านไปดูกบั ข้าพเจ้า
ท่านอาจร่ ารวยขึ้นมาได้”
“ไปดูไหมละ” หวังใจเอ่ยถาม”
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แต่คริ สเตียนตอบว่า “ข้าไม่ไปหรอก ข้าได้ยนิ กิตติศพั ท์ของเหมืองแร่ น้ ีมาแล้วว่า มีผคู ้ นถูกฆ่า
ตายมาแล้วหลายรายนอกจากนั้นทรัพย์สมบัติน้ นั ยังเป็ นกับดักหลอกลวงผูท้ ี่แสวงหามันอีกด้วย ทั้งนี้
เพราะมันเป็ นเครื่ องสะกัดกั้นการเดินทางของผูค้ นเหล่านั้น”
“ข้าพเจ้าเชื่ อว่า เมื่อนายเห็นแก่ลาภ มาถึงที่นี่ เขาคงต้องแวะดูอย่างแน่นอน” หวังใจว่า
คริ สเตียนพูดเสริ มว่า “ข้อนั้นไม่ตอ้ งสงสัยล่ะ เพราะความนึกคิดของเขา นาเขาไปทางนั้น ข้า
คิดว่าเขาคงต้องตายในเหมืองนั้นอย่างแน่นอน”

เสาเกลือ
ข้าพเจ้าฝันต่อไปว่า ขณะที่คริ สเตียนกับหวังใจเดินทางไปถึงชายทุ่งอีกด้านหนึ่ง ทั้งสองได้พบ
เสาเกลือเก่าแก่ตน้ หนึ่งอยูข่ า้ งทาง ทั้งคู่ต่างรู ้สึกประหลาดใจในรู ปลักษณะของเสาเกลือต้นนี้มากเพราะ
มันมีลกั ษณะคล้ายกับร่ างของสตรี แต่แล้วหวังใจก็แลเห็นข้อความจารึ กอยูท่ ี่ปลายเสานั้นว่า “จงระลึก
ถึงภรรยาของโลต” ทั้งสองต่างปั กใจเชื่อว่า เสาเกลือนี้ที่แท้ก็คือภรรยาของโลตนัน่ เอง เขาจาได้วา่ เหตุที่
นางต้องกลายร่ างมาเป็ นเสาเกลือก็เพราะนางหันกลับไปมองดูเมืองโสโดม
ด้วยความละโมภและ
เสี ยดายทรัพย์สิน ขณะที่วงิ่ หนีออกจากเมืองนั้น (ปฐมกาล 19:26)

แม่ นา้ ของพระเจ้ า
ต่อจากนั้น ข้าพเจ้าก็ฝันเห็นบุคคลทั้งสองเดินทางไปถึงแม่น้ าใสเย็นสายหนึ่ งซึ่ งกษัตริ ยด์ าวิด
ทรงเรี ยกว่า “แม่น้ าของพระเจ้า” (สดุดี 65:9) แต่ยอห์นเรี ยกว่า “แม่น้ าแห่ งชี วิต” (วิวรณ์ 22:1) ทั้งสอง
เดินไปตามทางซึ่ งเลียบไปตามแม่น้ านั้น ด้วยความปี ติยินดีเป็ นล้นพ้น ทั้งคริ สเตียนและหวังใจได้ดื่มน้ า
จากแม่น้ านั้น ต่างรู ้สึกสดชื่ น หายเหน็ดเหนื่ อย และมีกาลังวังชาขึ้น ริ มฝั่งแม่น้ ามีตน้ ไม้ต่าง ๆ ขึ้นเรี ยง
ร่ ายอย่างมากมายครบทุกชนิด และสองฟากของแม่น้ ามีทุ่งหญ้า และดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่งอย่าง
สวยงามตลอดปี คริ สเตียนและหวังใจหยุดพักที่ทุ่งดอกไม้น้ ี หลายวันทั้งนี้ เพราะเป็ นสถานที่ ซึ่ งทั้งสอง
สามารถเอนกายนอนหลับพักผ่อน ได้อย่างปลอดภัย (สดุดี 23:2,3)

ยักษ์ โศกะจับคริสเตียนกับหวังใจ ไปขังไว้ ในปราสาทวิจิกจิ ฉา
ในความฝันของข้าพเจ้าปรากฏว่า ขณะที่คริ สเตียนกับหวังใจกาลังเดินไปตามเส้นทางซึ่ งเลียบแม่น้ านั้น
ถนนเริ่ มเบนห่างออกจากแม่น้ าทุกที ทั้งสองรู ้สึกเสี ยใจอย่างยิง่ ที่ตอ้ งเดินทางจากแม่น้ าไป แต่แม้จะมี
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ความอาลัยสักเพียงใด บุคคลทั้งสองก็ไม่กล้าออกนอกเส้นทาง ในที่สุดถนนหนทางก็เริ่ มขรุ ขระทาให้
ทั้งสองเกิดความท้อแท้ใจ (กันดารวิถี 21:4) และปรารถนาที่จะให้หนทางสะดวกขึ้น

ทุ่งทางลัด
ด้านซ้ายมือเบื้องหน้าของบุคคลทั้งสองไม่ไกลนัก มีทางชันเป็ นลักษณะหยักขั้นบันไดไม่มาก
ขั้นนัก ทางนี้นาไปสู่ ทุ่งทางลัด เมื่อคริ สเตียนไปถึงจึงปี นขึ้นไปตามขั้นเหล่านั้น ก็พบว่าถัดจากแนวรั้ว
กั้นถนนด้านหนึ่ง มีทางเดินสายหนึ่ง มีทิศทางเดียวกับถนนที่เขากาลังเดินอยู่ จึงร้องบอกนายหวังใจว่า
“หวังใจเอ๋ ยให้เราข้ามไปทางโน้นกันเถอะ”
“แต่ถา้ ทางนั้น เบนออกจากเส้นทางของเราล่ะ จะทาอย่างไร” หวังใจถามด้วยความไม่แน่ใจ
“คงไม่เป็ นอย่างนั้นหรอก” คริ สเตียนว่า “ดูซิมนั ขนานไปกับเส้นทางของเราดีทีเดียวละ”
หวังใจเชื่ อตามคาบอกเล่าของคริ สเตียน จึงเดินตามไปทั้งสองพบว่าทางเดินใหม่น้ ีเรี ยบ เดิน
สะดวกมาก และเมื่อมองไปก็เห็นชายคนหนึ่ง ชื่ อ “นายไว้ใจตนเอง” กาลังเดินนาอยูข่ า้ งหน้า ทั้งคริ ส
เตียนและหวังใจจึงเรี ยกให้เขาหยุด และถามถึงทิศทางของถนนสายนี้วา่ ไปสู่ แห่งใด
“ทางนี้ไปยังเมืองบรมสุ ขเกษม” ชายผูน้ ้ นั ตอบ
“เห็นไหมล่ะ” คริ สเตียนว่าแก่หวังใจ “ข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรื อว่า เราเดินไม่ผดิ ทางแน่”
แต่ขณะที่คริ สเตียนกับหวังใจเดินตามชายผูน้ ้ นั
เวลาได้ล่วงเลยมาตามลาดับ
จนตกค่า
บรรยากาศเริ่ มมืดขึ้นทุกที จนในที่สุดทั้งสองไม่สามารถมองเห็นชายซึ่ งเดินนาหน้าเลย นายไว้ใจตนเอง
ก็คงเดินดุ่มไปข้างหน้าเรื่ อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เขามองไม่เห็นทางเลย ดังนั้นเขาจึงตกลงไปในหลุมลึก ร่ างกาย
แหลกเหลวเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ต่อมาฝนก็เริ่ มตก ฟ้ าคะนองเปรี้ ยงปร้าง แสงฟ้ าแลบแปลบปลาบตลอดเวลา เป็ นที่น่ากลัวอย่าง
ยิง่ ต่อมาน้ าก็ไหลนองท่วมถนน หวังใจคร่ าครวญว่า “โอข้าพเจ้าไม่น่ามาทางนี้ เลย”
“ใครจะคิดบ้างว่า ทางนี้ จะทาให้เราต้องแยกห่างออกจากทางเดิมของเราเล่า” คริ สเตียนว่า
“ข้าพเจ้าวิตกมาแต่แรกแล้ว” หวังใจพูด “ข้าพเจ้าน่าจะเตือนท่านแล้ว แต่ก็เกรงใจในความ
อาวุโสของท่าน”
“โปรดยกโทษให้ขา้ ด้วยเถิด ข้ามิได้ต้ งั ใจที่จะพาเจ้ามาพบกับความลาบากอย่างนี้” คริ สเตียน
ขออภัย “จงช่วยกันหาทางกลับไปสู่ ถนนสายเดิมให้ได้”
การเดินทางกลับไปสู่ ที่เดิมนั้น มีอนั ตรายยิง่ นัก (ข้าพเจ้าผูฝ้ ันเอง คิดว่าหากตกอยูใ่ นสภาพ
เช่นนั้น ก็ควรจะเดินต่อไปยังดีกว่าที่จะย้อนกลับ) ทั้งสองพยายามอย่างยิง่ ที่จะกลับไปสู่ ทางสายเดิม แต่
เนื่องจากบรรยากาศมืดมาก อนึ่งน้ าก็ท่วมสู งมากด้วย ทาให้เขาทั้งสองไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ ทาง
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หยัก เป็ นขั้นบันไดอันเป็ นจุดเริ่ มต้นได้ ในที่สุด เขาก็พบเพิงที่พกั แห่งหนึ่งจึงนัง่ พัก แต่เนื่ องจากทั้งสอง
เหนื่ อยอ่อนมาก จึงม่อยหลับไป

ยักษ์ โศกะ
ไม่ไกลจากสถานที่ซ่ ึ งคริ สเตียนและหวังใจนอนเท่าใดนักมีปราสาทหลังหนึ่งสร้างขึ้นอย่าง
มัน่ คงแข็งแรง เรี ยกว่าปราสาทวิจิกิจฉา โดยมียกั ษ์ใจโหดชื่อโศกะเป็ นเจ้าของ ยักษ์ผมู ้ ีร่างกายกายา
ใหญ่โต และแข็งแรงตนนี้ ออกตรวจตราไร่ นาของมันตั้งแต่เช้าตรู่ ยักษ์โศกะพบคริ สเตียนกับหวังใจ
นอนหลับอยู่ มันร้องปลุกบุคคลทั้งสอง ด้วยวาจาอันหยาบกระด้าง มันถามคริ สเตียนกับหวังใจว่า เป็ น
ใคร และมาทาอะไรในที่ดินของมัน บุคคลทั้งสองตอบว่าตนเป็ นผูแ้ สวงหาสัจธรรมและหลงทางมา
ยักษ์โศกะพูดว่า “เจ้าทั้งสองบุกรุ กเข้ามาในเขตแดนของข้า เดินเหยียบย่าในทุ่งนาของข้า และ
นอนในดินแดนของข้า เพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องไปกับข้า”
เนื่องจากยักษ์ตนนี้มีร่างกายใหญ่โตกว่าคริ สเตียนและหวังใจมาก ดังนั้นจึงต้องยอมทาตาม
คาสั่งของมัน ทั้งสองไม่กล้าโต้เถียงมากนัก เพราะรู ้ตวั ว่า ตนทาผิด

ภายในปราสาทวิจกิ จิ ฉา
ยักษ์โศกะบังคับให้คริ สเตียนและหวังใจเดินนาหน้า มันขังบุคคลทั้งสองไว้ในห้องห้องหนึ่งใน
ปราสาท ห้องนั้นมืด สกปรกและมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจ พวกเขาถูกขังไว้ในห้องมืดนี้เป็ นเวลาถึงสี่
วัน โดยที่มิได้กินข้าวหรื อน้ าเลยแม้แต่นอ้ ย ไม่มีแสงสว่างลอดเข้ามาเลย และไม่มีผใู ้ ดมาถามไถ่ทุกข์สุข
แต่ประการใดคริ สเตียนรู ้สึกเป็ นทุกข์ใจเป็ นทวีคุณ
ทั้งนี้เพราะความรี บด่วนอันไร้ความคิดของเขา
นัน่ เอง จึงทาให้ท้ งั สองได้รับความทุกข์ลาเค็ญมากขนาดนี้
ยักษ์โศกะมีภรรยาชื่อนางยักษ์แคลงจิต เมื่อมันเข้านอนมันได้เล่าให้ภรรยาของมันถึงเรื่ องนี้
และปรึ กษากับภรรยาของมันว่า ควรจะจัดการกับจาเลยทั้งสองอย่างไร นางยักษ์แนะนาว่า จงเฆี่ยนตี
บุคคลทั้งสองอย่าได้ปรานี ดังนั้นพอรุ่ งเช้า เจ้ายักษ์โศกะจึงหากระบองใหญ่มาอันหนึ่ง มันตรงไป
หาคริ สเตียนและหวังใจและด่าราวกับว่าบุคคลทั้งสองเป็ นสุ นขั หลังจากนั้นก็ได้เฆี่ยนตีอย่างทารุ ณ โดย
ที่คริ สเตียนและหวังใจไม่มีทางป้ องกันตัวได้เลย แม้แต่พลิกกายไปมาก็ไม่อาจทาได้ เมื่อเฆี่ยนตีจนหนา
ใจแล้วยักษ์โศกะก็ผละไป ปล่อยให้บุคคลทั้งสองสู ้ทนความเจ็บปวดต่อไป ตลอดวันนั้นคริ สเตียนและ
หวังใจมิได้ทาอะไรเลย นอกจากจะทอดถอนใจและคร่ าครวญ
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เช้าวันต่อมา ยักษ์โศกะได้มาหาคริ สเตียนกับหวังใจ และก็แสดงกิริยาหยาบคายเช่นเคย มัน
พบว่าทั้งสองต่างระบมไปด้วย แผลเฆี่ยนตีของมัน มันบอกแก่คนทั้งสองว่า ไม่มีวนั ที่จะหนีไปจากที่
นัน่ ได้เป็ นอันขาด ดังนั้นจึงมีเพียงทางเดียวที่เขาจะหนีไปได้ คือฆ่าตัวตายเสี ย จะโดยใช้มีดแทงตัวตาย
หรื อใช้เชือกผูกคอตาย หรื อกินยาพิษ วิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม “เจ้าอยูไ่ ปอีกทาไมในเมื่อชีวติ จิตใจของเข้า
เจ็บปวดรวดร้าวขนาดนี้ แล้ว” เจ้ายักษ์โศกะว่า
คริ สเตียนกับหวังใจได้ขอร้องให้ยกั ษ์โศกะปล่อยเขาไป มันแยกเขี้ยวอย่างน่าขยะแขยง แล้วปรี่
เข้าหาบุคคลทั้งสอง แน่นอนถ้าหากว่ามันไม่ลม้ ลง และชักดิ้นชักงอเสี ยก่อนแล้ว ทั้งสองก็คงจะถูกมัน
ฆ่าตายอย่างแน่แท้ ยักษ์โศกะไม่อาจจะใช้มือทั้งสองข้างทาอะไรได้ มันจึงต้องปล่อยพวกเขาไว้
“น้องเอ๋ ย” คริ สเตียนว่าแก่หวังใจ “เราจะทาอย่างไรดีหนอ เราตกอยูใ่ นสภาพแสนเข็ญเหลือเกิน
พี่รู้สึกมืดมนไม่รู้วา่ การอยูใ่ นสภาพเช่นนี้กบั การฆ่าตัวตาย อย่างไหนจะดีกว่ากัน พี่อยากจะเลือกเอา
ความตาย มากกว่าที่จะมีชีวติ อยูต่ ่อไป สาหรับพี่แล้ว การตายเสี ยยังจะสะดวกกว่าที่จะอยูอ่ ย่างถูกจองจา
ในสภาพที่ร้ายกาจเช่นนี้ เราควรทาตามที่ยกั ษ์มนั ว่าดีไหมหนอ”
หวังใจตอบว่า “สถานการณ์ของเราแม้จะน่าสะพรึ งกลัวก็จริ งอยู่ และข้าพเจ้าเองก็อยากตายไป
เสี ยดีกว่า ที่จะต้องทนอยูอ่ ย่างนี้ตลอดไป แต่ขอให้เราจงนึกถึงพระดารัสของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของประเทศ
ที่เรากาลังมุ่งหน้าเดินทางไปนั้นให้ดี พระองค์ตรัสว่า “เจ้าจะต้องไม่ฆ่าคน” แน่เหลือเกินว่า ถ้าหากว่า
เราไม่ควรฆ่าผูอ้ ื่น เราก็ยอ่ มจะต้องไม่ฆ่าตัวเราเองด้วย อีกประการหนึ่ง การที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดฆ่าผูอ้ ื่น ก็ฆ่าได้
เพียงแต่ร่างกายเท่านั้น แต่ถา้ เขาฆ่าตัวตาย ก็เท่ากับว่าเขาฆ่าทั้งกายและวิญญาณในขณะเดียวกันพี่เอย พี่
พูดว่า การนอนในหลุมฝังศพนั้นสะดวก แต่พี่ลืมนรกเสี ยแล้วหรื อ เพราะมันเป็ นสถานที่ฆาตกร
ทั้งหลายต้องเดินทางไปสู่ ที่นนั่ “ผูฆ้ ่าคนไม่มีชีวิตนิ รันดร์ อยูใ่ นตัวเลย” (1 ยอห์น 3:15) จงตรองดูให้ดีวา่
ยักษ์มนั จะมีอานาจสิ ทธิ์ ขาดไปทุกอย่างก็หาไม่ มันเคยจับผูอ้ ื่นมาแล้วเป็ นจานวนมาก แต่เขาเหล่านั้นก็
หลบหนีมนั ไปได้ ใครจะรู ้บา้ งเล่าว่า พระเจ้าผูท้ รงสร้างฟ้ าและดิน อาจจะทาให้เจ้ายักษ์โศกะตนนี้ตาย
ไปก็ได้ หรื ออาจทรงบันดาลให้มนั ลืมลัน่ กุญแจห้องขังของเรา หรื อมันอาจจะชักดิ้นชักงอ จนมือเท้าไม่
อาจใช้การได้อีกก็เป็ นได้ ขอให้เราทั้งสองจงอดทนต่อไป อีกหน่อยเถิด โอกาสที่เราจะได้เป็ นอิสระคง
เวียนมาถึงบ้านเป็ นแน่ ขออย่าให้เราต้องฆ่าตัวตายเลย”
ถ้อยคาของหวังใจหนุนใจคริ สเตียนให้เข้มแข็งขึ้นอีก ดังนั้นทั้งสองจึงสู ้ทนอยูใ่ นสภาพอันน่า
เศร้า ในคุกมืดนั้นต่อไปอีก ครั้นตกเย็น ยักษ์โศกะก็ลงไปยังคุกเพื่อดูวา่ นักโทษของมัน ทาตามที่มนั
แนะนาไว้หรื อไม่ เมื่อมันเห็นคริ สเตียนและหวังใจยังคงมีชีวติ อยู่ มันจึงโกรธมาก มันขู่บุคคลทั้งสองว่า
พวกเขาจะต้องถูกทรมานร้ายยิง่ กว่านี้ ถึงขนาดว่า หากพวกเขาไม่เกิดมายังจะดีกว่า
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คาขู่ของยักษ์โศกะทาให้คริ สเตียนและหวังใจตัวสั่นงันงกด้วยความตกใจยิง่ นัก จนต้องหันหน้า
เข้าปรึ กษาอีกว่า จะทาตามที่มนั บอกหรื อไม่ คริ สเตียนมีทีท่าว่าจะยอมทาตามคาสั่งของมันคือฆ่าตัวตาย
แต่หวังใจเตือนสติวา่ “พี่เอ๋ ย พี่ลืมเสี ยแล้วหรื อว่าการที่พี่บากบัน่ มาถึงที่นี่ได้น้ นั พี่มีความกล้าหาญ
เพียงใด พญามารไม่อาจจะบดขยี้พี่ได้เลย แม้แต่สิ่งต่าง ๆ ที่พี่ได้พบได้เห็นได้ยนิ ที่หุบเขาเงามรณะ ก็ไม่
อาจทาลายพี่ได้ บัดนี้ไฉนพี่จึงมีแต่ความขลาดกลัวเล่า อันตัวน้องเองนั้นเป็ นคนอ่อนแอยิง่ กว่าพี่มากนัก
และน้องก็ถูกยักษ์ทาร้ายร่ างกาย ต้องอดข้าวอดน้ า เช่นเดียวกับพี่ ขอให้เราจงอดทนไปอีกสักหน่อยเถิด
ขอให้พี่จงระลึกถึงเหตุการณ์ในตลาดอนิจจังบ้างเถิด ครั้งนั้นพี่มิได้กลัวถูกล่ามโซ่ มิได้กลัวถูกขังกรง
หรื อแม้แต่ความตายเลย”
เช้าวันต่อมา ยักษ์โศกะมาหาคริ สเตียนกับหวังใจอีก มันจับเอาบุคคลทั้งสองไปไว้ที่ลานกว้าง
ในปราสาท แล้วชี้ให้พวกเขาดูกระดูกและหัวกระโหลกต่าง ๆ ตามคาแนะนาของภรรยาของมัน
“กระดูกเหล่านี้เดิมก็เป็ นผูแ้ สวงหาสัจธรรมเหมือนอย่างเจ้านี่แหละ” มันว่า “และพวกเขาก็เดินเหยียบย่า
ไร่ นาของข้าเช่นเดียวกับพวกเจ้าด้วย ข้าจึงจับฉี กเนื้อออกเป็ นชิ้น ๆ เจ้าทั้งสองข้าก็จะจับฉีกเสี ย
เช่นเดียวกันนี้” ครั้นแล้วมันก็นาบุคคลทั้งสองกลับไปสู่ ที่คุมขังเช่นเดิม มันเฆี่ยนตีพวกเขาไปตลอดทาง
พอตกเวลากลางคืน เจ้ายักษ์โศกะก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะไม่วา่ มันจะเฆี่ยนตี หรื อแนะนา
อย่างไร ก็ไม่อาจทาให้นกั โทษของมันตายไปตามความประสงค์ของมันได้ ต่อปั ญหานี้ภรรยาของมัน
อธิ บายว่า “มันคงหวังว่าจะมีผมู ้ าช่วยมันกระมัง่ หรื อมิฉะนั้นก็คงจะมีลูกกุญแจไว้แล้ว และคิดจะหนี
เป็ นแน่”
“พรุ่ งนี้เช้าข้าจะค้นหาดู” เจ้ายักษ์กล่าว

กุญแจแห่ งพระสั ญญา
ครั้นเวลาประมาณเที่ยงคืน คริ สเตียนกับหวังใจเริ่ มอธิ ษฐานต่อพระเจ้า และอธิ ษฐานอยูเ่ ช่นนั้น
จนกระทัง่ รุ ้งเช้าและก่อนที่ฟ้าจะส่ างสักเล็กน้อย คริ สเตียนได้ร้องขึ้นอย่างแปลกใจว่า “ทาไมข้าจึงโง่ถึง
ขนาดต้องนอนอยูใ่ นคุกอันร้ายกาจเช่นนี้หนอ ในเมื่อสามารถที่จะหลบหนีไปได้แท้ ๆ ในกระเป๋ าของ
ข้ามีลูกกุญแจอยูด่ อกหนึ่ง ชื่ อพระสัญญาข้าเชื่ อว่า คงจะไขกุญแจในปราสาทวิจิกิจฉานี้ได้ทุกอันด้วยซ้ า
ไป”
หวังใจพูดขึ้นอย่างปิ ติวา่ “นับว่าเป็ นข่าวดียงิ่ ทีเดียวลองเอาออกมาไขดูซิ” ครั้นแล้วคริ สเตียนจึง
หยิบออกมาไขกุญแจประตู พอเขาบิดกุญแจประตูก็เปิ ดอ้าออกทันที คริ สเตียนกับหวังใจรี บพากันออก
จากห้องขัง ต่อจากนั้นเขาก็ตรงไปไขกุญแจประตูที่นาไปสู่ ลานกว้างในปราสาท และมุ่งไปสู่ ประตู
เหล็กด้านนอก ปรากฏว่ากุญแจประตูน้ ีไขยากมาก แต่ก็ไขออกจนได้ ต่อจากนั้นทั้งสองก็ผลักประตู
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ออก เพื่อหนีไปโดยเร็ ว แต่ประตูลนั่ เสี ยงดังมาก ทาให้ยกั ษ์โศกะตื่นขึ้น มันรี บผลุดลุกขึ้นจากที่นอน
อย่างรวดเร็ ว หมายจะจับเชลยทั้งสองให้ได้ แต่แล้วมันก็ลม้ ลงและชักดิ้นชักงออีก ทาให้มนั ไม่อาจ
ติดตามไปได้
คริ สเตียนกับหวังใจหนีไปเรื่ อย ๆ จนมาถึงถนนของพระบรมมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นเส้นทางสาย
เดิมของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย หลังจากนั้นพวกเขาได้เขียนข้อความเตือนใจคนเดินทางไว้ ไกล้ ๆ
ทางลัดซึ่ งหยักเป็ นขั้นบันไดเหล่านั้น การนี้ทาให้คนเดินทางในเวลาต่อมา ซึ่งมิเป็ นจานวนมาก รู้
เรื่ องราวและหลบหนีจากอันตรายนี้ไปได้

คริสเตียนและหวังใจพักอยู่กบั คนเลีย้ งแกะ
คริ สเตียนและหวังใจเดินทางต่อไป จนกระทัง่ ถึงเทือกเขาเกษมบรรพต ทั้งสองขึ้นไปบน
เทือกเขานั้น ก็พบว่ามีสวนผลไม้และน้ าพุอยูม่ ากมายหลายแห่ง ทั้งคู่พากันดื่ม อาบน้ า และกินผลไม้
เหล่านั้น”
บนยอดของภูเขาเหล่านั้น มีผเู ้ ลี้ยงแกะหลายคน ผูเ้ ลี้ยงแกะเหล่านั้นกาลังเลี้ยงแกะของเขาตาม
ริ มถนน คริ สเตียนกับหวังใจถามคนเหล่านั้นว่า “เทือกเขาเกษมบรรพตนี้ เป็ นของผูใ้ ด และแกะเหล่านี้
เป็ นของผูใ้ ด”
“เทือกเขาเหล่านี้เป็ นของพระอิมมานูเอล และแกะเหล่านี้ก็เป็ นของพระองค์เช่นเดียวกัน”
“ทางสายนี้ไปสู่ เมืองบรมสุ ขเกษมใช่หรื อไม่” เขาถาม
“ใช่แล้วครับ ท่านทั้งสองเดินอยูบ่ นเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว” ผูเ้ ลี้ยงแกะตอบ
ในความฝันของข้าพเจ้าปรากฏว่าผูเ้ ลี้ยงแกะเหล่านั้น ได้ซกั ถามความเป็ นมาของคริ สเตียนกับ
หวังใจบ้างพอสมควร และเมื่อได้ฟังคาบอกเล่าแล้ว ผูเ้ ลี้ยงแกะต่างก็รู้สึกรักใคร่ บุคคลทั้งสอง พวกเขา
กล่าวต้อนรับว่า “เราชาวเกษมบรรพต ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดี”
ผูเ้ ลี้ยงแกะดังกล่าว มีชื่อว่านายรอบรู้ นายชานาญ นายระวัง และนายสุ จริ ต ทั้งสี่ พาคริ สเตียน
กับหวังใจไปยังที่พกั ของเขา และจัดอาหารมาให้รับประทาน พวกเขาบอกว่า อยากจะให้คริ สเตียนกับ
หวังใจอยูก่ บั เขา ระยะหนึ่งเสี ยก่อน แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไป เพื่อว่า พวกเขาจะได้ทาความรู ้จกั มักคุน้
ด้วย นอกจากนั้นพวกผูเ้ ลี้ยงแกะยังอยากให้บุคคลทั้งสองได้ดูสิ่งของที่ดีต่าง ๆ บนเทือกเขาเกษม
บรรพตนี้ให้ทวั่ เสี ยก่อน ด้วยเหตุน้ ี ทั้งสองจึงพักอยูก่ บั ผูเ้ ลี้ยงแกะเหล่านั้นตามสมควร
ก่อนหน้าที่คริ สเตียนและหวังใจจะออกเดินทางต่อไป พวกผูเ้ ลี้ยงแกะได้เอากล้องให้บุคคลทั้ง
สอง ส่ องดูประตูเมืองบรมสุ ขเกษม ทั้งคริ สเตียนและหวังใจต่างมองเห็นประกายรัศมีเรื อง ๆ เปล่ง
ออกมาจากเมือง ซึ่ งเขาจะได้ไปนั้น
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ครั้นแล้วผูเ้ ลี้ยงแกะคนหนึ่งได้มอบกระดาษแผนที่ในการเดินทางให้เขา
คนที่สองเตือนให้
ระมัดระวังนายป้ อยอให้ดี คนที่สามเตือนว่า จงอย่านอนหลับในแผ่นดินสะกดหลับเป็ นอันขาด ส่ วนคน
ที่สี่ได้อวยพรให้พระเจ้าทรงพิทกั ษ์รักษาคนทั้งสอง พอฝันมาถึงตรงนี้ขา้ พเจ้าก็ตื่น
ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็หลับไปอีก และฝันว่า ผูแ้ สวงหาสัจธรรมของพระเจ้าทั้งสองคน เดินลงมา
จากภูเขามุ่งตรงไปยังเมืองบรมสุ ขเกษม

ผู้แสวงหาสั จธรรมพบนายอวิชา นายป้ อยอ และนายไม่ เชื่อว่ ามีพระ
เจ้ า
ต่อมาคริ สเตียนและหวังใจพบชายคนหนึ่งชื่ออวิชา ชายคนนี้กาลังเดินไปตามทางแคบ ๆ และ
คดเคี้ยวสายหนึ่ง ซึ่ งมุ่งตรงมาสู่ เส้นทางของบุคคลทั้งสอง
คริ สเตียนจึงเอ่ยถามชายผูน้ ้ นั ว่ามาจากไหน และจะไปไหน
เขาตอบว่า “ข้าเกิดที่เมืองอวดรู ้ และกาลังจะไปยังเมืองบรมสุ ขเกษม”
คริ สเตียนถามต่อไปว่า “ท่านคิดว่าท่านจะผ่านประตูเมืองเข้าไปได้อย่างไร ท่านอาจจะพบ
อุปสรรค์ที่นนั่ ก็ได้”
“สาธุชน คนดี เขาเข้าไปอย่างไร ข้าก็จะเข้าไปอย่างนั้นซิ ” นายอวิชาตอบ
“แต่ท่านมีใบสาคัญอะไร ที่จะแสดงแก่นายประตู เพื่อให้เขาเปิ ดทางให้แก่ท่านหรื อ”
“ข้ารู ้จกั น้ าพระทัยพระเจ้าดี” นายอวิชาว่า “ข้าเป็ นคนรู ้บาปบุญคุณโทษ เป็ นหนี้สินใครก็ใช้ให้
เขา ข้าอธิษฐาน อดอาหาร ถวายสิ บลด และให้ทานคนยากจน ที่ขา้ ละทิง้ บ้านเมืองของข้า ก็เพื่อไปสู่
เมืองบรมสุ ขเกษมที่ขา้ กาลังจะไปนี้แหละ”
“แต่ท่านมิได้เข้ามาทางประตูแคบ ซึ่ งอยูป่ ลายทางโน้นท่านมาตามทางคดเคี้ยว เหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึง
กลัวว่า แม้ท่านจะอวดตัวว่าท่านทาดีสักเพียงใด ท่านก็คงไม่อาจเข้าไปในเมืองนั้นได้” คริ สเตียนว่า
“สู เอย” นายอวิชาเอ่ยขึ้น “สู เชื่อถือศาสนาของบ้านเมืองของสู ส่ วนข้าก็นบั ถือศาสนาตาม
บ้านเมืองของข้า ข้าหวังว่าทุกอย่างคงจะลงเอยด้วยดี อนึ่งประตูที่สูวา่ นั้นทัว่ โลกย่อมรู ้วา่ อยูห่ ่างไกล
จากบ้านเมืองของเรายิง่ นัก ข้าคิดไม่ออกเลยจริ ง ๆ ว่าจะมีใครรู ้ทางนั้น แต่ขา้ ว่ามันไม่สาคัญอะไรนัก
หรอก เรามีหนทางดีเดินสะดวก มีหญ้าขึ้นเขียวชะอุ่มตัดจากบ้านเมืองของเรา”
คริ สเตียนเห็นว่า นายอวิชาอวดรู ้นกั จึงกระซิ บบอกนายหวังใจว่า “คนโฉดเขลายังมีความหวัง
มากกว่าเขาเสี ยอีก (ดู สุ ภาษิต 26:12) เราจะสนทนากับเขาต่อไปดีไหมหนอ หรื อว่าควรจะเดินล่วงหน้า
ไปก่อน ปล่อยให้เขาครุ่ นคิดถึงคาพูดของเราแล้วจึงค่อยหยุดคอยเขาในภายหลัง”
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ด้วยเหตุน้ ีคริ สเตียนกับหวังใจจึงเดินนาหน้าไป ปล่อยให้นายอวิชาเดินตามอยูเ่ บื้องหลัง ทั้งสอง
เดินไปจนกระทัง่ ถึงทางแพร่ ง มีทางสายหนึ่งแยกออกจากเส้นทางเดิม ทั้งคริ สเตียนและหวังใจตัดสิ นใจ
ไม่ถูกว่า ควรเดินไปทางไหน เพราะทั้งสองสายต่างก็เป็ นทางตรงเช่นเดียวกัน ขณะที่ท้ งั สองกาลังลังเล
ใจว่า จะเลือกไปทางสายใดอยูน่ ้ นั ก็มีชายคนหนึ่งนุ่งห่มขาวเดินมาหาเขาชายผูน้ ้ นั ถามพวกเขาว่าเหตุใด
จึงมายืนอยูท่ ี่นนั่ เล่า ทั้งสองตอบว่า “เรากาลังจะไปยังเมืองบรมสุ ขเกษม แต่ไม่รู้วา่ จะเลือกทางสายใดจึง
จะถูก”
“ตามข้ามาก็แล้วกัน” ชายผูน้ ้ นั ว่า “ข้ากาลังจะไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกับเจ้าเช่นเดียวกัน”

นายป้ อยอกับตาข่ ายของเขา
ด้วยเหตุน้ ีคริ สเตียนกับหวังใจจึงตามชายผูน้ ้ นั ไป
แต่พอเดินไปได้เพียงเล็กน้อยถนนก็เบน
ออกไปจากทิศทางไปสู่ ตวั เมืองที่พวกเขามุ่งจะไป แต่ท้ งั สองก็ยงั คงเดินตามชายผูน้ ้ นั ไปอีก ก่อนที่คริ ส
เตียนกับหวังใจจะรู ้ถึงพฤติการณ์ของชายคนนั้น ก็ถูกนาไปติดกับตาข่ายของเขาเสี ยแล้ว ทั้งสองถูกมัด
อยูใ่ นตาข่าย ไม่อาจเอาตัวรอดได้เลย ครั้นแล้วเสื้ อคลุมสี ขาวของชายผูน้ ้ นั ก็หลุดออกจากร่ าง
“พี่เพิ่งรู ้ตวั ว่าเราหลงกลมันเสี ยแล้ว” คริ สเตียนพูด “ผูเ้ ลี้ยงแกะได้เตือนเราล่วงหน้าแล้วว่า ให้
ระมัดระวังเจ้าคนป้ อยอ เราเพิ่งจะประจักษ์ชดั เดี๋ยวนี้เองว่า ที่นกั ปราชญ์ เขาพูดว่า “คนที่ป้อยอเพื่อน
บ้านตน ก็เปรี ยบเหมือนวางตาข่ายดักเท้าของเขา” (สุ ภาษิต 29:5) นั้นเป็ นความจริ ง”
“นอกจากนั้น ผูเ้ ลี้ยงแกะยังได้มอบแผนที่เดินทางให้เราอีกด้วย แต่เราลืมสนิททีเดียว” หวังใจ
ว่า
เพราะความประมาทเลินเล่อเช่นนี้เอง ทั้งสองจึงต้องนอนโอดครวญอยูใ่ นตาข่าย ในที่สุดทั้ง
สองเห็นชายผูห้ นึ่งมีรัศมีรุ่งโรจน์ ถือแส้เดินมาหาพวกเขา ชายผูน้ ้ นั ถามว่า เขาทั้งสองมาจากไหน และ
กาลังทาอะไรอยูท่ ี่นี่ ทั้งสองตอบว่า มีชายคนหนึ่งสวมเสื้ อผ้าสี ขาว พาพวกเขามาผิดทาง
“เจ้าหมอนัน่ ชื่ อป้ อยอ เป็ นผูพ้ ยากรณ์เทียมเท็จ” ชายผูน้ ้ นั ชี้แจง “เขาปลอมตัวเป็ นทูตแห่งความ
สว่าง” (2 โคริ นธ์ 11:13,4)
เมื่อได้ช้ ีแจงแล้ว ชายผูน้ ้ นั ที่มีรัศมีรุ่งโรจน์ก็ได้ทาลายตาข่าย ช่วยคริ สเตียนและหวังใจออกมา
แล้วพาไปส่ งที่ทางสายเดิม ซึ่งเขาได้หลงละทิ้งและติดตามนายป้ อยอไปนั้น
“เมื่อคืนนี้พวกเจ้าอยูท่ ี่ไหน” ชายผูน้ ้ นั ถามคริ สเตียนกับหวังใจ
“เราพักอยูก่ บั คนเลี้ยงแกะ บนเทือกเขาเกษมบรรพต” ทั้งสองตอบ
“ทาไมเข้าทั้งสองจึงไม่เอากระดาษแผนที่ ที่เขาให้ออกมาดู” เขาถามต่อ
ทั้งสองตอบว่าได้ลืมเสี ยสนิท
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“คนเลี้ยงแกะมิได้เตือนเจ้าหรื อว่า ให้ระมัดระวังนายป้ อยอ”
“คนเลี้ยงแกะเตือนเราเหมือนกัน แต่นายป้ อยอพูดจาสุ ภาพเรี ยบร้อย เกินกว่าที่จะคาดคิดได้วา่
เขาเป็ นคนป้ อยอ” (ดู โรม 16:17,18)
แล้วข้าพเจ้าก็ฝันเห็นชายผูม้ ีรัศมีรุ่งโรจน์น้ นั สัง่ ให้คริ สเตียนกับหวังใจนอนลง แล้วใช้แส้เฆี่ยน
ตีสั่งสอน ให้รู้ถึงทางที่ดี ซึ่ งพวกเขาควรจะเดินและพูดด้วยว่า “เรารักเจ้ามากเท่าใด เราก็วา่ กล่าวและ
เฆี่ยนตีสั่งสอนเจ้าเท่านั้น จงจาใส่ ใจให้ดี และกลับใจเสี ยใหม่” (ดู วิวรณ์ 3:19)
ต่อจากนั้นเขาได้สั่งให้คริ สเตียนกับหวังใจมุ่งหน้าเดินทางต่อไป โดยให้ยดึ เอาทิศทางตามแผน
ที่ ซึ่ งผูเ้ ลี้ยงแกะให้ไว้เป็ นหลัก ทั้งสองกล่าวคาขอบคุณในความกรุ ณาของเขา แล้วเดินร้องเพลงไปตาม
ทางที่ถูกต้องนั้น

นายไม่ เชื่อว่ ามีพระเจ้ า
ภายหลังจากที่เดินมาได้ครู่ หนึ่ง คริ สเตียนกับหวังใจก็เห็นชายคนหนึ่งเดินมาหาเขาทั้งสอง ชาย
ผูน้ ้ ีมีชื่อว่า นายไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เขาถามคริ สเตียนกับหวังใจว่า จะไปไหน
ทั้งสองตอบว่า “เรากาลังจะไปยังภูเขาซีโอน”
เมื่อนายไม่เชื่ อว่ามีพระเจ้าได้ฟังเช่นนั้น ก็หวั เราะเยาะเป็ นการใหญ่ “ทาไมเข้าจึงโง่เขลาอย่างนี้
หนอ” เขาว่า “เจ้ากาลังเดินบนเส้นทาง ที่ยากลาบากมากทีเดียว และเมื่อถึงปลายทางเจ้าจะไม่ได้รับ
อะไรเป็ นผลตอบแทนเลย สถานที่ซ่ ึ งเจ้าฝันไว้นะ ไม่มีหรอกในโลกนี้”
“แต่ในโลกหน้ามีแน่” คริ สเตียนตอบ
“เมื่อตอนที่ขา้ ยังอยูใ่ นบ้านเมืองของข้า ข้าก็ได้ยนิ เรื่ องราวอย่างที่เจ้าว่านี่แหละ ข้าจึงดั้งด้น
แสวงหา ข้าค้นหาเมืองนี้ เป็ นเวลายีส่ ิ บปี แล้ว แต่ขา้ ก็ไม่เคยพบเลย”
คริ สเตียนตอบว่า “สาหรับเราทั้งสองนั้น ทั้งได้ยนิ เรื่ องราว และมีความเชื่ออย่างจริ งจัง ว่า
สถานที่เช่นว่านั้นจะต้องมีอย่างแน่นอน”
“ถ้าข้าไม่เชื่อชาวเมืองละก็ ข้าคงไม่เดินทางเสาะหามาไกลถึงขนาดนี้หรอก อนึ่ ง ถ้าหาก
สถานที่เช่นว่านั้นมีจริ งแล้ว ข้าก็คงพบแล้ว เพราะว่าข้าเดินทางมาไกลกว่าเจ้าทั้งสอง บัดนี้ขา้ กาลังจะ
เดินทางกลับ” นายไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ากล่าว
“ที่ชายผูน้ ้ ีพดู เป็ นความจริ งหรื อไม่” คริ สเตียนถามหวังใจ
หวังใจตอบว่า “เราต้องระมัดระวังให้มาก เพราะเขาเป็ นคนป้ อยอคนหนึ่ง เหมือนกัน เขาว่า
อะไรนะ ภูเขาซี โอนไม่มีจริ งนะรึ ก็เราไม่เห็นประตูเมืองบรมสุ ขเกษมดอกหรื อ ตอนที่เราส่ องกล้องจาก
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เทือกเขาเกษมบรรพตนั้น และที่เราเดินทางเดี๋ยวนี้ ก็มิใช่เพราะความเชื่อดอกหรื อ ขอให้เราจงเดินต่อไป
เถิด ประเดี๋ยวท่านผูถ้ ือแส้จะตามมาทัน”
“น้องเอ๋ ย” คริ สเตียนว่า “พี่มิได้สงสัยในความเชื่อของเราหรอก ที่พี่ถามก็เพื่อทดลองใจของ
น้องเท่านั้น พี่ทราบดีวา่ ชายผูน้ ้ ีถูกพระของโลกนี้ทาให้ตาของเขามืดมนไป ขอให้เราเดินทางต่อไปเถิด
และจงรู ้ไว้ดว้ ยว่า เราเชื่อความจริ ง”
แล้วคริ สเตียนกับหวังใจก็เดินผละจากชายผูน้ ้ นั ไป ขณะที่ท้ งั สองเดินจากไปนั้น ชายดังกล่าว
นั้นยังคงหัวเราะเยาะไล่หลังอยูอ่ ีก

คริสเตียนกับหวังใจเดินทางมาถึงแผ่นดินสะกดหลับ
ในความฝันนั้น ข้าพเจ้าเห็นคริ สเตียนกับหวังใจเดินทางไป จนกระทัง่ ย่างเข้าเขตเมือง ๆ หนึ่ง
อากาศของเมืองนี้แปลกมาก คือทาให้คนต่างถิ่นรู ้สึกง่วงนอน หวังใจซึ มเซาและง่วงนอนเป็ นอันมาก
เขาจึงเอ่ยถึงคริ สเตียนว่า “น้องง่วงนอนเหลือเกิน ลืมตาไม่ค่อยขึ้น ให้เรานอนสักงีบหนึ่ งเถอะ”
คริ สเตียนตอบว่า “นอนไม่ได้เป็ นอันขาด ถ้าขืนนอนเราจะไม่มีโอกาสตื่นขึ้นอีกเลย”
“ทาไมละพี่ การนอนหลับเป็ นสิ่ งที่คนเหน็ดเหนื่อยต้องการ ถ้าเราได้นอนหลับสักนิด ก็จะทา
ให้เราสดชื่นมีกาลังขึ้น”
“น้องจาไม่ได้หรื อว่า ผูเ้ ลี้ยงแกะได้เตือนมิให้เรานอนอยูใ่ นเขตแดนของเมืองสะกดหลับ ฉะนั้น
อย่าให้เราหลับไหลเหมือนคนอื่น แต่ให้เราระวังระไวอยู่ และไม่เมาเลย” (1 เธสะโลนิกา 5:6)
“น้องผิดไป” หวังใจว่า “ถ้าน้องอยูค่ นเดียวละก็คงหลับไหลไปแล้ว และเป็ นอันตรายถึงชีวติ
แน่”
“เอาละเมื่อรู ้อย่างนี้แล้ว เราจงหาเรื่ องมาคุยกัน เพื่อแก้ความง่วงนี้เสี ยเถิด” คริ สเตียนเอ่ยชวน
ครั้นแล้วคริ สเตียนจึงถามหวังใจว่า “เดิมทีนอ้ งคิดอย่างไร จึงได้ตดั สิ นใจร่ วมทางกับพี่”

เรื่องราวของหวังใจ
“น้องเคยหลงใหลในทรัพย์ศฤงคาร ความมัน่ คงของฝ่ ายโลกมาเป็ นเวลานานแล้ว ครั้นมาได้ยนิ
ถ้อยคาของพี่ และพี่ซื่อสัตย์ที่รักยิง่ ของเรา ที่วา่ บั้นปลายของสิ่ งเหล่านี้ก็คือความตาย (โรม 6:21-23)
และเพราะเหตุการณ์เหล่านั้น พระเจ้าจึงทรงลงอาชญาแก่บุตรทั้งหลายที่ไม่เชื่ อฟัง (เอเฟซัส 5:6) แล้ว
ความผิดบาปของน้องก็ผดุ ขึ้นในห้วงนึกคิด ทุกครั้งที่คิดว่าตนจะต้องเข้าสู่ การพิพากษาในไม่ชา้ ”
“เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วน้องทาอะไร” คริ สเตียนถาม
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“น้องคิดว่าจะต้องยกระดับชี วติ ให้ดีข้ ึน มิฉะนั้นจะต้องพบกับความหายนะอย่างแน่นอน น้อง
จึงวิง่ หนีจากความผิดบาปที่เคยกระทามา และหนีจากบรรดามิตรสหาย ซึ่ งล้วนแต่เป็ นคนบาปด้วย และ
เริ่ มเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิศาสนกิจ เช่น อธิ ษฐานอ่านพระธรรมคาสั่งสอน และร้องไห้สานึกในความผิด
บาปที่ได้กระทาไว้ และได้ทาสิ่ งอื่น ๆ อีกมาก เกินกว่าที่จะเอ่ยในที่น้ ีได้หมด แต่นอ้ งได้ยนิ คาเล่าขานที่
สื บต่อ ๆ มาดังนี้ “กิจการของพวกข้าพเจ้า ก็เหมือนเสื้ อผ้าเปรอะเปื้ อน” (อิสยาห์ 64:6) “ไม่มีมนุษย์ผใู ้ ด
จะเป็ นคนชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามพระบัญญัติ” (กาลาเทีย 2:16)”
“หลังจากนั้นน้องก็เริ่ มคิดดังนี้วา่ ถ้าหากความชอบธรรมทั้งหลายของน้องมีค่าเพียงเสื้ อผ้าที่
เปรอะเปื้ อนหรื อผ้าขี้ริ้ว และถ้าการถือรักษาพระบัญญัติ ไม่อาจช่วยให้ผใู ้ ดเป็ นคนชอบธรรมได้ และ
เมื่อเราได้กระทากิจการต่าง ๆ เสร็ จไปแล้ว ก็ยงั หวังประโยชน์อะไรไม่ได้ เมื่อเป็ นเช่นนั้นความคิดว่า
การถือรักษาพระบัญญัติ จะทาให้เราได้เข้าสวรรค์ ย่อมเป็ นความคิดที่โฉดเขลา”
“อุปมาเหมือนคนหนึ่ง เป็ นหนี้เจ้าของร้านค้าอยูส่ องพันบาท แม้วา่ ต่อมาภายหลัง เขาจะชาระ
เงินทุก ๆ ครั้งที่เขาซื้ อก็ตาม แต่หนี้เก่าก็ยงั คงค้างบัญชี อยู่ ถ้าขืนไม่ชาระ เจ้าของร้านก็อาจฟ้ องร้องต่อ
ศาลได้”
“คาอุปมานี้เกี่ยวข้องกับน้องอย่างไรเล่า” คริ สเตียนซักไซร้ต่อ
“น้องคิดว่า ความผิดของน้องเป็ นหนี้ อนั ใหญ่หลวงที่นอ้ งจะต้องชาระให้พระเจ้า ซึ่งพระองค์
ได้ทรงบันทึกไว้ในบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว แม้นอ้ งจะเปลี่ยนวิถีชีวติ เสี ยใหม่นบั ตั้งแต่น้ ีไป ก็ไม่อาจลบล้าง
บาปอันนั้นได้ จึงคิดหาทางว่าทาอย่างไรจึงจะพ้นจากความพินาศนี้ได้ อีกอย่างหนึ่ งที่ทาให้นอ้ งเป็ น
ทุกข์มากก็คือ เมื่อพิจารณาถึงคุณงามความดีต่าง ๆ ที่นอ้ งกระทาอยู่ ก็มกั จะมีความผิดบาปใหม่ ๆ
ปะปนอยูด่ ว้ ยเสมอ ความผิดบาปที่นอ้ งกระทาในวันเดียวก็มีโทษหนัก พอที่จะทาให้นอ้ งต้องตกนรกได้
ถึงแม้วา่ น้องไม่เคยทาความผิดบาปมาก่อนก็ตาม” หวังใจกล่าว
“แล้วน้องจะทาอย่างไร”
“น้องเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จะทาอย่างไรดี จนกระทัง่ น้องได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ซื่อสัตย์ เขา
บอกว่า น้องจะต้องแสวงหาความชอบธรรมจากบุรุษผูห้ นึ่ ง ซึ่ งไม่เคยทาความผิดบาปใด ๆ เลย”
“น้องเชื่ อว่าบุรุษที่วา่ นั้น มีจริ งหรื อ” คริ สเตียนถาม
“เขาบอกว่าบุรุษผูน้ ้ นั คือองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ผูซ้ ่ ึ งบัดนี้ ประทับอยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระบิดาเจ้าผูส้ ู งสุ ด (ฮีบรู 10:12) น้องได้ถามเขาว่า ความชอบธรรมของพระองค์จะทาให้มนุษย์เป็ นผู ้
ชอบธรรม จาเพาะพระพักตร์ พระบิดาเจ้าได้อย่างไร เขาตอบว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ด
การที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์น้ นั
มิใช่เป็ นไปเพื่อพระองค์เองแต่เพื่อน้อง เขาเล่าว่าพระราชกิจ
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ทั้งหลายของพระคริ สต์ และความดีของพระราชกิจนั้น จะเป็ นหลักประกันต่อพระเจ้า หากว่าน้องเชื่ อ
ในพระองค์”
“หลังจากนั้นน้องทาอย่างไรต่อไป”
“น้องเกรงว่าพระองค์จะไม่ทรงช่วยน้องให้รอด” หวังใจว่า
“ซื่ อสัตย์เขาว่าอย่างไรอีก”
“เขาบอกให้นอ้ งไปเฝ้ าพระองค์ น้องบอกว่ากลัวว่าการที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้ านั้นคงต้อง
เสี ยค่ามาก แต่เขาบอกว่าพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้นอ้ งมาหาพระองค์เสี ยอีก (ดู มัทธิว 11:28) น้องจึงถาม
เขาว่า การเข้าเฝ้ าพระองค์น้ นั จะต้องทาอย่างไร เขาตอบว่า น้องควรอธิษฐานด้วยสุ ดใจสุ ดจิต ขอให้พระ
บิดาเจ้าทรงให้นอ้ งได้พบพระเยซู น้องตอบว่า น้องไม่รู้วา่ เมื่อไปถึงแล้ว จะทูลพระองค์อย่างไร เขา
แนะนาให้นอ้ งทูลต่อพระองค์ดงั นี้วา่ “ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเมตตาต่อข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นคนบาปด้วย
เถิด ขอได้โปรดช่วยให้ขา้ พเจ้ารู ้จกั และเชื่ อพึ่งในพระคริ สต์ ข้าพเจ้ารู ้วา่ หากปราศจากความชอบธรรม
ของพระคริ สต์แล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความรอดเลย ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่า พระองค์ทรงเป็ นผู ้
กอปรด้วยความเมตตากรุ ณา พระองค์ได้ทรงตั้งพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ ให้เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดของโลก พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะประทานพระองค์เองให้แก่คนบาปเช่นข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เป็ นคนบาป ขอพระองค์ทรงแผ่พระคุณของพระองค์ ในการช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้รอดโดยทาง
พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ดว้ ยเถิด อาเมน”
“แล้วน้องทาตามคาแนะนาของเขาหรื อเปล่าละ”
“ทาตามซิ ครับ น้องอธิ ษฐานเช่นนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีก ตั้งหลายหน”
“แล้วพระเยซูคริ สต์ทรงสาแดงพระองค์ต่อน้องอย่างไร”
“น้องไม่ได้เห็นพระองค์ดว้ ยตาฝ่ ายเนื้ อหนัง แต่เห็นพระองค์โดยตาฝ่ ายจิตวิญญาณ คือโดย
ความเข้าใจ คือวันหนึ่งน้องได้ตรึ กตรองดู ถึงความผิดบาปที่นอ้ งได้กระทามา เห็นว่ามีมากมายใหญ่
หลวงยิง่ นัก จนมองไปทางไหนก็พบแต่นรก ในทันใดนั้นเอง น้องก็ได้เห็นพระเยซูคริ สต์ กาลัง
ทอดพระเนตรมาแต่สวรรค์ พระองค์ตรัสแก่นอ้ งว่า “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สตเจ้า และท่านจะรอด
ได้” (กิจการ 16:31) น้องร้องไห้และทูลถามพระองค์วา่ “ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพเจ้าเป็ นคนบาปหนักยิง่
นัก พระองค์จะทรงพระกรุ ณารับไว้ และทรงช่วยให้ได้รับความรอดหรื อไม่” น้องได้ยนิ พระองค์ตรัส
ตอบว่า “ผูท้ ี่มาหาเรา เราจะไม่ทิง้ เลย” (ยอห์น 6:37) “พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อจะได้ทรง
ช่วยคนบาปให้รอด” (1 ทีโมธิ 1:15) “พระคริ สต์น้ นั เป็ นผูท้ ี่จะทาให้พระบัญญัติสาเร็ จ เพื่อให้ทุกคนที่
เชื่อนั้นได้ความชอบธรรม” (โรม 10:4) “พระเยซูน้ นั ผูต้ อ้ งทรงมอบไว้แล้ว เพราะความผิดของเราทั้ง
ปวง และได้ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย เพื่อจะให้เราเป็ นคนชอบธรรม” (โรม 4:25)”
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“จิตใจของน้องเปี่ ยมไปด้วยความยินดีเป็ นล้นพ้นไป ด้วยหยาดน้ าแห่งความปลื้มปี ติ จิตใจก็
เปี่ ยมไปด้วยความรักในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า น้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเทิดพระเกียรติ
และพระสง่าราศีของพระเยซู คริ สต์เจ้า”

นายอวิชาติดตามมา
ในความฝันนั้นข้าพเจ้าเห็น นายหวังใจเหลียวกลับไปมองข้างหลัง ก็เห็นนายอวิชากาลังเดิน
ตามมา ดังนั้นคริ สเตียนและหวังใจจึงหยุดรอ เมื่อนายอวิชามาทัน คริ สเตียนจึงถามว่า “เดี๋ยวนี้จิตใจของ
ท่านเป็ นอย่างไร มีความรู ้สึกต่อพระเจ้าอย่างไรบ้าง”
“ก็ดีอยู”่ นายอวิชาตอบ “เพราะข้าคิดแต่ในสิ่ งที่ดีอยูเ่ สมอ เพื่อจะได้ปลอบใจเวลาเดินทาง”
“ท่านคิดถึงอะไรบ้าง บอกให้เราทราบบ้างเถิด”
“ข้าคิดถึงพระเจ้าและสวรรค์” นายอวิชาว่า
“พวกมารและดวงจิตที่พินาศ ก็คิดเช่นนี้ เหมือนกัน” คริ สเตียนแย้ง
“แต่ขา้ ทั้งคิดและปรารถนาและอยากจะได้ไว้”
“คนเป็ นจานวนมากก็มีความปรารถนาเช่นนี้ แต่ก็หาได้รับไม่” (ดูสุภาษิต 13:4)
“ข้าคิดถึงและได้สละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าและสวรรค์ดว้ ย” นายอวิชาว่า
“ที่ท่านพูดมาน่ะ ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ เพราะการสละทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นยากยิง่ นัก ยากเกินความ
คาดคิดของปุถุชนทัว่ ไป ว่าแต่ท่านเถิด ท่านรู ้ได้อย่างไรว่า ท่านได้สละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าและ
สวรรค์แล้ว”
“จิตใจของข้าบอกข้าอย่างนั้น” นายอวิชาตอบ
“นักปราชญ์กล่าวไว้วา่ ผูท้ ี่วางใจแต่ตนเองก็เป็ นคนโฉด” (สุ ภาษิต 28:26) คริ สเตียนให้ขอ้ คิด
“นัน่ เขาว่าคนใจชัว่ ส่ วนจิตใจของข้านั้น ดีแน่” นายอวิชาแย้ง
“หากว่าพระวจนะของพระเจ้ามิได้กล่าวถึงสิ่ งเหล่านี้แล้ว คาพยานอื่น ๆ ก็ยอ่ มจะไร้ค่า”
คริ สเตียนว่า “พระวจนะของพระเจ้าพูดถึงจิตใจของเราดังนี้ ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไม่มีเลย...ไม่
มีผใู ้ ดประพฤติดี แม้สักคนเดียว ไม่มีเลย (โรม 3:10,12) นอกจากนั้นยังกล่าวด้วยว่า “ความนึกคิดในใจ
...ล้วนเป็ นความชัว่ เสมอไป” (ปฐากาล 6:5) และ “ความนึกคิดในใจของมนุษย์น้ นั ล้วนแต่ชวั่ ตั้งแต่เด็ก
มา” (ยอห์น 8:21)
“ข้าจะไม่ยอมเชื่อหรอกว่า จิตใจของข้าจะชัว่ ถึงเพียงนั้น” นายอวิชาคัดค้าน
“นอกจากนั้นพระวจนะของพระเจ้า ยังกล่าวถึงวิถีทางของเรายิง่ อีกด้วยว่า ทางของมนุ ษย์
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คดโกง หาความดีอะไรมิได้มีแต่ชวั่ ร้ายทั้งสิ้ น” (ดู สดุดี 125:5) พระเจ้าทรงรู ้จกั เรามากกว่าที่เรารู ้จกั ตัว
เราเองเสี ยอีก พระองค์ทรงมองเห็นความผิดบาปในตัวเรา โดยที่เราเองมองไม่เห็นเลย เมื่อเราคิดได้วา่
คุณงามความดีของเราทั้งปวง เป็ นแต่ผา้ ขี้ริ้วที่เปรอะเปื้ อน เราก็ยอ่ มทราบว่า ในเวลาที่เราต้องอยูจ่ าเพาะ
พระพักต์ของพระเจ้านั้น เราจะหวังพึ่งสิ่ งใด ๆ มิได้เลย แม้แต่ผลกรรมที่ดีที่สุดของเราก็ตาม”
“เจ้าคิดว่า ข้าโง่ถึงขนาดที่คิดว่า พระเจ้าจะไม่ทรงรู ้อะไรมากกว่าข้าอย่างงั้นหรื อ” นายอวิชาว่า
“หรื อเขาคิดว่าข้าจะเข้าเฝ้ าพระเจ้า โดยการอาศัยผลของการประพฤติที่ดีที่สุดของข้า ยังงั้นหรื อ ข้ารู ้วา่
จาต้องเชื่อพึ่งในพระคริ สต์”
“ท่านมาคิดว่า ท่านจาต้องเชื่อพึ่งในพระคริ สต์ ได้อย่างไร ในเมื่อท่านเองก็ไม่เห็นถึงความ
จาเป็ น ที่จะต้องพึ่งพระองค์เลยนี่ ” คริ สเตียนถาม

ความงมงายของนายอวิชา
“ข้าเชื่อว่าพระคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์ เพื่อคนบาปทั้งหลาย ข้าเชื่อว่า ข้าจะได้รับการชาระอย่าง
สะอาดหมดจด จาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ทั้งนี้ เพราะข้าเชื่อถือในพระบัญญัติของพระองค์ ด้วยคุณ
ความดีของพระคริ สต์นี่แหละ พระองค์จึงทรงให้การปฏิบตั ิศาสนกิจของข้า เป็ นที่ยอมรับต่อพระบิดา
ของพระองค์ ด้วยเหตุน้ ีแหละข้าจึงกลายเป็ นคนชอบธรรม”
“ความเชื่อแบบนี้ มิได้บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย” คริ สเตียนประท้วง “เป็ นความ
เชื่อที่ผดิ ๆ เป็ นความเชื่อแบบที่วา่ ท่านเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ได้ โดยความชอบธรรมของท่านเอง หาใช่
ความชอบธรรมของพระคริ สต์ไม่ ความเชื่อชนิดนี้ จะทาให้ท่านเดินทางผิด และจะต้องอยูใ่ ต้พระพิโรธ
ของพระเจ้า ส่ วนความเชื่ อที่ถูกต้องแท้จริ งนั้น ทาให้จิตวิญญาณที่หลงหาย ได้รับการปลดปล่อยให้เป็ น
อิสระ โดยการอาศัยความชอบธรรมของพระคริ สต์ และโดยการพึ่งความชอบธรรมของพระคริ สต์น้ ี เอง
พระเจ้าจึงทรงรับบุคคลผูน้ ้ นั ไว้ ให้รอดพ้นจากการพิพากษาของพระองค์”
“อะไรกัน เจ้าต้องการให้ขา้ พึ่งในความชอบธรรมที่พระคริ สต์ได้ทรงกระทา โดยไม่ยอมให้ขา้
พึ่งตนเองเลยหรื อ” นายอวิชาแย้ง “ถ้าเช่นนั้นเราก็สามารถดาเนินชี วติ ได้ตามความปรารถนานะซิ เพราะ
เมื่อเราเชื่อพึ่งในองค์พระคริ สต์แล้ว ความบริ สุทธิ์ ของเรา ย่อมขึ้นอยูก่ บั ความชอบธรรมของพระองค์
มิใช่อยูท่ ี่ความดีของเรา ดังนั้นจะทาอย่างไรก็ได้”
“อวิชาเอ๋ ย ท่านช่างโง่เขลาสมชื่อเสี ยจริ งหนอ” คริ สเตียนว่า “ท่านยังขาดความรู ้เกี่ยวกับผลงาน
แห่งการเชื่ อพึ่ง ความชอบธรรมของพระคริ สต์ ซึ่ งจะทาให้เราได้รับความรอดนี้วา่ พระองค์ทางานใน
จิตใจของเราอย่างไร โดยความเชื่อนี้พระคริ สต์จะทรงโน้มนาจิตใจของเราเข้าหาพระเจ้า เพื่อให้รักพระ
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นาม รักพระวจนะ รักวิถีทาง และพลไพร่ ของพระองค์ ทั้งนี้มิได้เป็ นไปตามความนึ กคิดอันโฉดเขลา
ของท่านเลย”
“ลองถามเขาดูซิวา่ พระคริ สต์เคยสาแดงพระองค์จากสวรรค์ให้เขาเห็นหรื อไม่” นายหวังใจพูด
“พระคริ สต์ทรงซ่อนอยูใ่ นพระบิดาเจ้า ดังนั้นจึงไม่มีผใู ้ ดรู ้จกั พระองค์ได้ เว้นแต่พระบิดาจะทรงสาแดง
พระองค์ให้รู้เท่านั้น”
“นัน่ มันความเชื่อของเจ้า ไม่ใช่ของข้า” นายอวิชาติง “ข้าก็ถือว่าความเชื่อของข้าพอ ๆ กับเจ้า
เช่นเดียวกัน”
“อวิชาเอ๋ ย ข้าพเจ้ารู ้แล้วละว่าท่านมิได้รู้เรื่ อง เกี่ยวกับการทางานของความเชื่อ ในจิตใจเลย จง
ตื่นขึ้นเถิด จงลืมตามองดูสภาพอันไร้ค่าของตัวเอง และหันมาพึ่งพระเยซูคริ สต์เจ้าแทน แล้วท่านจะรอด
พ้นจากการถูกสาปแช่งได้ โดยความชอบธรรมของพระองค์”
“เจ้าเดินเร็ วเหลือเกิน” นายอวิชาว่า “ข้าตามไม่ทนั จงไปล่วงหน้าก่อนเถิดประเดี๋ยวข้าจะตาม
ไป”
ด้วยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงเห็นคริ สเตียนกับหวังใจเดินต่อไปข้างหน้า ส่ วนอวิชานั้นเดินตามไปอย่าง
ช้า ๆ

คริสเตียนกับหวังใจ มาถึงเมืองบะอุลลา และแม่ นา้ แห่ งความตาย
เมื่อคริ สเตียนกับหวังใจ เดินพ้นเขตแดนเมืองสะกดหลับแล้ว ทั้งสองมาถึงเมืองบะอุลลา ทางที่
เขาเดินนั้นตัดตรงผ่านมาทางเมืองนี้ บุคคลทั้งสองต่างรู ้สึกเป็ นสุ ขใจยิง่ นัก เพราะอากาศในเมืองนี้สด
ชื่น เป็ นที่สบายอกสบายใจ นอกจากนั้นยังมีนกนานาพันธุ์ และดอกไม้บานสะพรั่ง นอกจากนั้นยังมี
อาหารการกินครบทุกอย่าง
ในเมืองนี้ ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่าง ทั้งกลางวันและกลางคืน ยักษ์โศกะไม่อาจเข้าจับกุมบุคคล
ทั้งสองในที่นี่ได้ และจากที่นี่ ทั้งสองสามารถมองเห็นเมืองบรมสุ ขเกษม อันเป็ นจุดหมายในการ
เดินทางของพวกเขา เมืองนั้นสร้างด้วยไข่มุก และเพชรพลอยอันล้ าค่า ถนนหนทางสร้างด้วยทองคา
ข้าพเจ้าแลเห็นคริ สเตียนและหวังใจเดินไปหาบุรุษสองคน ซึ่ งนุ่งห่มด้วยเสื้ อผ้ามันระยับดัง
ทองคา นอกจากนั้นใบหน้าของบุคคลทั้งสองนั้น ยังสุ กใสมีรัศมีเปล่งออกมาดังประทีปด้วย บุรุษทั้ง
สองได้ไถ่ถามคริ สเตียนกับหวังใจตามสมควร แล้วบอกแก่เขาว่า “ท่านจะต้องเผชิ ญกับอุปสรรค์อีก
เพียงสองอย่างเท่านั้น ต่อจากนั้น ท่านก็จะได้เข้าเมืองบรมสุ ขเกษม”
คริ สเตียนกับหวังใจได้เอ่ยชวนชายทั้งสอง ให้เดินทางไปกับเขาด้วย บุรุษทั้งสองตอบว่า เขา
ยินดีไปด้วยเหมือนกัน “แต่การที่ท่านจะเข้าเมืองนั้นได้ ก็โดยความเชื่ อของท่านเองเท่านั้น”
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ข้าพเจ้ามองเห็นว่าระหว่างคริ สเตียนกับหวังใจ และประตูเมือง มีแม่น้ าขวางอยู่ ไม่มีสะพาน
เชื่อมโยงให้เดินข้ามได้เลย อนึ่งแม่น้ านั้นเล่าก็ลึกยิง่ นัก ผูแ้ สวงหาสัจธรรมทั้งคู่มองดูแม่น้ าแล้วก็มิรู้จะ
ทาประการใด แต่บุรุษที่เดินทางมาด้วย กล่าวว่า “ท่านจะต้องลุยข้ามไป มิฉะนั้นจะไม่มีทางไปถึงประตู
เมืองได้เลย”
ตกมาถึงตอนนี้ รู ้สึกว่า คริ สเตียนจะท้อแท้ยงิ่ กว่าหวังใจเสี ยอีก ทั้งคู่มองทางนั้นทีทางนี้ที แต่ก็
ไม่มีทางที่จะเลี่ยงจากการเผชิ ญแม่น้ านี้ได้ ครั้นแล้วเขาจึงถามชายทั้งสองนั้นว่า ความลึกของแม่น้ ามี
ระดับเท่ากันตลอดไปหรื อไม่ ชายทั้งสองคนนั้นตอบว่า น้ าจะลึกหรื อจะตื้นขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อของเขา
ที่มีต่อพระบรมมหากษัตริ ยว์ า่ มีมากน้อยเพียงใด

อยู่ในแม่ นา้
และแล้วทั้งคริ สเตียนและหวังใจ ก็ลุยลงไปในแม่น้ าคริ สเตียนเกือบจมลงไป จึงร้องว่า “พี่เห็น
ที่จะต้องจมในน้ าลึกแล้ว ละลอกคลื่นมันซัดท่วมหัวพี่ไปหมด บรรดาคลื่นทั้งหลายซัดท่วมพี่แล้ว” (ดู
สดุดี 42:7)
หวังใจปลอบว่า “ทาใจดี ๆ เอาไว้เถิดพี่ขา้ น้องหยัง่ ถึงพื้นแล้ว คงไม่เป็ นไรหรอก”
คริ สเตียนตอบว่า “น้องเอ๋ ย ความตายอยูร่ อบตัวพี่แล้ว พี่คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นดินแดนที่อุดม
ไปด้วยนม และน้ าผึ้งเป็ นแน่แท้”
เนื่องจากบรรยากาศรอบ ๆ กายคริ สเตียนนั้นมืดมาก เขาจึงไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้
นอกจากนั้นเขายังมีทีท่าว่าจะหมดความรู ้สึกไปอีกด้วย ทุกถ้อยคาที่เขาพูดออกมานั้น ล้วนบ่งถึงความ
หวาดกลัว เขาคิดว่าคงต้องตายในแม่น้ านี้ และคงไม่มีโอกาสถึงประตูเมืองเป็ นแน่แท้ อนึ่งเขายังเป็ น
ทุกข์เกี่ยวกับความผิดบาปของเขาอีกด้วย
ด้วยเหตุน้ ี หวังใจจึงรู ้สึกลาบากอย่างยิง่ ในอันที่จะช่วยประคองศีรษะของคริ สเตียน มิให้จมน้ า
เขาพยายามเล้าโลม คริ สเตียนว่า “พี่เอ๋ ย น้องเห็นประตูเมืองแล้ว มีผคู้ นคอยต้อนรับเราด้วย”
แต่เมื่อได้ยนิ เช่นนั้น คริ สเตียนก็ตอบว่า “เขามาคอยต้อนรับน้องคนเดียวหรอก พี่รู้วา่ เธอมี
ความหวังในเรื่ องนี้มาก นับตั้งแต่เรารู ้จกั กันมาทีเดียว”
“พี่คริ สเตียนเองก็มีความหวัง เช่นเดียวกับน้องเหมือนกัน” หวังใจตอบ
“อา น้องเอ๋ ย” คริ สเตียนเอ่ย “หากว่าพี่ทาถูกต้องแล้ว พระองค์ก็คงจะเสด็จมาช่วยพี่ แต่พี่ตอ้ ง
เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะความผิดบาปของพี่นนั่ เอง พระองค์จึงได้นาพี่มาสู่ บ่วงแร้วแล้วทอดทิ้งเสี ย”
“การที่พี่ผจญความลาบากในการลุยน้ าครั้งนี้ มิใช่วา่ พระเจ้าทรงทอดทิง้ พี่หรอก” หวังใจอธิบาย
“พระองค์ทรงบันดาลให้ความยากลาบากเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พี่ ก็เพื่อทดลองดูวา่ พี่ยงั จดจาถึงพระคุณของ
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พระองค์ ที่พี่ได้รับไว้ได้หรื อไม่ และเพื่อทดลองดูวา่ ยามเมื่อพี่ตกอยูใ่ นความทุกข์ยาก พี่จะเชื่อพึ่งอยู่
หรื อไม่ เท่านั้น” ครั้นแล้ว หวังใจก็ปลอบโยนอีกว่า “จงทาใจให้ดีเถิด พระเยซูคริ สต์ทรงช่วยพี่ให้พน้
จากอันตรายแล้ว”
ทันใดนั้นคริ สเตียนก็ร้องขึ้นด้วยเสี ยงอันดังว่า “โอ พี่เห็นพระองค์อีกแล้ว พระองค์ตรัสแก่พี่วา่
“เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ าเราจะอยูก่ บั เจ้า และเมื่อลุยข้ามแม่น้ า แม่น้ านั้นจะไม่ท่วมเจ้า” (อิสยาห์ 43:2)
ครั้นแล้วทั้งสองก็รวบรวมความกล้าหาญ ลุยน้ าข้ามฟากต่อไป เหล่าศัตรู ต่างเงียบงันดัง่ หิ นผา
จนในที่สุดทั้งสองก็ไปถึงฝั่งตรงข้าม ไม่ชา้ นักคริ สเตียนก็หยัง่ ถึงพื้น ตอนนั้นไม่ลึกนักและในที่สุดทั้ง
สองก็ข้ ึนฝั่งได้

เมือ่ ใกล้ จะถึงเมือง
เมื่อขึ้นฝั่งแล้ว คริ สเตียนและหวังใจก็พบบุรุษทั้งสองผูม้ ีรัศมีสุกใสอีก บุรุษทั้งสองนี้ กาลังรอ
คอยคริ สเตียนกับหวังใจอยูบ่ ุรุษทั้งสองเอ่ยต้อนรับว่า “เราเป็ นวิญญาณ สาหรับปรนนิบตั ิซ่ ึ งได้มารับใช้
ปรนนิบตั ิ บรรดาผูท้ ี่จะรับเอาความรอดเป็ นมรดก” (ดู ฮีบรู 1:14)

ผู้แสวงหาสั จธรรมทั้งสองเข้ าเมืองบรมสุ ขเกษม
เมืองบรมสุ ขเกษมตั้งอยูบ่ นภูเขาสู งมาก แต่บุรุษทั้งสองดังกล่าวได้ช่วยเหลือฉุ ดมือคริ สเตียน
กับหวังใจขึ้น ทาให้เขาปี นขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย คริ สเตียนกับหวังใจรู ้สึกตัวว่า เสื้ อผ้าที่พวกเขาสวมอยู่
แต่เดิมนั้น ได้ถูกทิง้ ไว้ในแม่น้ านัน่ เอง ทั้ง ๆ ที่สวมอยูก่ บั ตัวแท้ ๆ แต่พอเขาขึ้นมาจากแม่น้ า ก็ปรากฏว่า
เสื้ อผ้าที่สวมอยูน่ ้ นั หายไป
แม้วา่ เมืองนั้นจะอยูส่ ู งเหนื อเมฆ แต่เนื่ องจากการช่วยเหลือของบุรุษผูม้ ีรัศมีสุกใส่ ดงั กล่าว คริ ส
เตียนกับหวังใจ จึงขึ้นไปบนภูเขาได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ ว ทั้งสองรู ้สึกสบายใจขึ้นเป็ นอันมาก
เพราะสามารถข้ามแม่น้ ามาได้อย่างปลอดภัยและบัดนี้ก็มีเพื่อนร่ วมทาง ผูป้ ระกอบไปด้วยรัศมี คอย
ช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลา
คริ สเตียนและหวังใจถามบุรุษผูม้ ีรัศมีรุ่งเรื องทั้งสองนั้นเกี่ยวกับรัศมีของเมืองบรมสุ ขเกษมที่
ได้เห็นมา เขาตอบว่า อันความงดงาม และรัศมีอนั รุ่ งโรจน์ของเมืองนั้นเหลือที่จะกล่าวได้ เขาพูดว่า
“นัน่ คือ ภูเขาซีโอน เมืองเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ทูตสวรรค์มากมายสุ ดที่จะประมาณได้ และวิญญาณของ
คนชอบธรรม ซึ่งถึงที่สาเร็ จแล้ว” (ดูฮีบรู 12:22,23) เมื่อท่านไปถึงที่นนั่ แล้ว ท่านจะได้รับเสื้ อขาว และ
ท่านจะได้ดาเนิน และสนทนากับพระบรมมหากษัตริ ยท์ ุก ๆ วัน ตราบชัว่ นิรันดร์ ทีเดียว
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(ดู วิวรณ์ 3:4,5 22:5) และท่านจะมิได้พบความโศกเศร้าและความเจ็บป่ วย ความทุกข์ยาก และความตาย
และอื่น ๆ ซึ่ งท่านเคยพบเห็นในโลกนี้อีกเลย ทั้งนี้เพราะ “ของเก่า ๆ นั้น ได้ล่วงพ้นไปแล้ว” (ดูอิสยาห์
65:16,17)
“เมื่อเข้าไปในเมืองอันบริ สุทธิ์ แล้ว เราจะทาอะไรบ้าง” คริ สเตียนและหวังใจถาม
“ท่านจะได้รับการบรรเทาจากความลาบาก เหน็ดเหนื่ อยทั้งปวง และจะได้รับความรื่ นเริ งยินดี
ตอบแทนความทุกข์โศกทั้งปวงของท่าน ท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลที่ท่านได้หว่านไว้ แม้แต่ผลอันเกิดจาก
การอธิ ษฐานของท่าน ผลของการที่ท่านต้องหลัง่ น้ าตาสู ้ทนต่อความเจ็บปวดรวดร้าว และความทุกข์
ทรมาน ในวิถีชีวติ ของท่าน เพื่อองค์พระบรมมหากษัตริ ย ์ (ดู กาลาเทีย 6:7, 8) ในเมืองนั้น ท่านจะได้
เห็นพระองค์ตามสภาพที่แท้จริ งของพระองค์ (1 ยอห์น 3:2)”
“ณ ที่นนั่ ท่านจะปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์ ด้วยการร้องเพลงสรรเสริ ญ และโมทนาขอบพระคุณ
อยูเ่ ป็ นนิ จ ท่านจะได้รับใช้พระองค์ผซู ้ ่ ึ งท่านได้ปฏิบตั ิรับใช้มาแล้ว ตั้งแต่ท่านยังอยูใ่ นโลก ซึ่ งท่านได้
กระทาอย่างยากลาบาก เพราะความอ่อนแอฝ่ ายเนื้อหนังของท่าน ณ ที่นนั่ ท่านจะได้พบบรรดามิตร
สหายของท่านอีก เมื่อพระองค์เสด็จไปในเมฆ พร้อมด้วยเสี ยงแตรสังข์ ท่านก็จะได้ตามเสด็จไปกับ
พระองค์ (1 เธสะโลนิกา 4:16, 17) เมื่อพระองค์ประทับบนบัลลังก์เพื่อพิพากษาโทษ ท่านก็จะได้นงั่ บน
บัลลังก์กบั พระองค์ดว้ ย (ยูดา 14:,15, 1 โคริ นธ์ 6:2,3)”
และเมื่อพระองค์เสด็จกลับเข้าเมือง ท่านก็จะตามเสด็จด้วย และอยูก่ บั พระองค์ตลอดไปเป็ น
นิตย์”
ครั้นแล้วบรรดาผูเ้ ป่ าแตรสังข์ของพระเจ้า ก็ออกมาต้อนรับ ท่านเหล่านั้นแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าสี
ขาวเปล่งแสงแวววาวจากแววตา กิริยาท่าทาง และการเป่ าแตรของบุคคลเหล่านี้ แสดงให้คริ สเตียนและ
หัวใจทราบว่า บุคคลเหล่านี้ มีความปิ ติยนิ ดี ต่อการต้อนรับเขาทั้งสองให้ร่วมเผ่าพงศ์ดว้ ยเป็ นอย่างยิง่
คริ สเตียนกับหวังใจมีความรู ้สึกเหมือนดังว่า ตนอยูใ่ นสวรรค์แล้ว โดยที่ยงั ไม่ได้เข้าไปเลย มี
ทูตสวรรค์เป็ นอันมากมาห้อมล้อมและบรรเลงดนตรี อนั ไพเราะขับกล่อม คริ สเตียนกับหวังใจมองเห็น
เมืองบรมสุ ขเกษมได้อย่างชัดเจน และได้ยนิ เสี ยงย้าระฆังต้อนรับเขา แต่เหนื อสิ่ งอื่นใด ก็คือทั้งสองรู ้สึก
อบอุ่นใจและปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้น ที่จะได้อยูร่ ่ วมกับชาวสวรรค์เช่นนั้น ตลอดไปเป็ นนิตย์ ความปลาบ
ปลื้มยินดีของบุคคลทั้งสองมีมากยิง่ สุ ดที่จะบรรยายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อพรรณนาด้วยวาจาให้
เห็นจริ งได้ ครั้นแล้ว คริ สเตียนกับหวังใจก็มาถึงประตูเมือง
ที่เหนื อประตูมีอกั ษรทองคาจารึ กไว้วา่
“ความสุ ขจงมีแด่ผทู ้ ี่กระทาตามพระบัญญัติของ
พระองค์ เพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ ไปถึงต้นไม้แห่งชีวติ และจะได้ผา่ นประตูเข้าไปในเมือง”
(ดู วิวรณ์ 22:14)
34

ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ฝันเห็น คริ สเตียนกับหวังใจแวะที่ประตู ตามที่บุรุษผูม้ ีรัศมีอนั รุ่ งเรื องบอก
ไว้ แล้วต่างก็มอบหนังสื อม้วน ซึ่ งได้รับมาตั้งแต่เริ่ มเดินทาง ให้แก่นายประตู หนังสื อม้วนดังกล่าวนี้
ถูกนาไปถวายแก่พระบรมมหากษัตริ ย ์ พระองค์ทรงอ่านแล้ว ก็ได้ตรัสสั่งให้นายประตูเปิ ดประตู ให้
บุคคลทั้งสองผ่านเข้าไป
ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ฝันเห็น คริ สเตียนกับหวังใจเดินผ่านประตูเข้าไป ขณะที่ท้ งั สองเดินผ่าน
ประตูน้ นั ร่ างกายของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปทันที ได้สวมเสื้ อเปล่งแสงเป็ นประกายมันระยับดุจทองคา
นอกจากนั้นยังได้รับพระราชทานเครื่ องดนตรี และมงกุฎอีกด้วย หลังจากนั้นเสี ยงระฆังทุกใบในเมืองก็
ดังกังวาลขึ้นพร้อม ๆ กัน เป็ นการแสดงความยินดี ข้าพเจ้าได้ยนิ คริ สเตียนและหวังใจร้องด้วยเสี ยงอัน
ดังว่า “จงถวายคาสดุดี และยศศักดิ์ และรัศมีภาพ และฤทธิ์ เดชแด่พระองค์ ผูป้ ระทับบนพระที่นงั่ และ
แด่พระเมษโปดกนั้น สื บ ๆ ไปเป็ นนิ ตย์” (วิวรณ์ 5:13)
ขณะที่ประตูเปิ ดรับคริ สเตียนและหวังใจนั้น ข้าพเจ้ามองเข้าไป ก็เห็นว่าในเมืองนั้นเปล่งแสง
รุ่ งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์ ถนนทุกสายทาด้วยทองคา และมีคนเป็ นอันมากเดินร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า
นอกจากนั้นก็มีสัตว์ที่มีปีกเป็ นอันมาก สัตว์เหล่านั้นสรรเสริ ญพระเจ้าว่า “สาธุ สาธุ สาธุ แด่พระเจ้าผู้
ทรงมหิ ทธิ ฤทธิ์” ต่อจากนั้นประตูก็ปิด

ชะตากรรมของนายอวิชา
ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังใคร่ ครวญถึงสิ่ งเหล่านั้นอยูน่ ้ นั ข้าพเจ้าได้เหลียวไปมองข้าหลัง ก็แลเห็น
นายอวิชาเดินมาถึงแม่น้ าไม่ชา้ นักเขาก็ขา้ มฟากมาได้ โดยมิได้ประสบความยากลาบากเหมือนดังคริ ส
เตียนและหวังใจเลย หรื อแม้แต่เพียงครึ่ งเดียวก็ไม่ปาน ทั้งนี้เพราะมีชายคนหนึ่งชื่ อความหวังอันไร้ค่า
เขาได้ให้ความช่วยเหลือนายอวิชา โดยพายเรื อมาส่ ง แล้วนายอวิชาก็ปีนขึ้นไปบนภูเขา เช่นเดียวกับที่
คริ สเตียนและหวังใจทามาแล้ว แต่เขาต้องปี นขึ้นตามลาพัง ครั้นมาถึงประตู นายประตูซ่ ึงจ้องมองจาก
ยอดซุ ม้ ประตูอยูแ่ ล้ว ได้ถามเขาว่า “ท่านมาจากไหน ต้องการอะไร”
นายอวิชาตอบว่า “ข้าพเจ้าได้กินและดื่มร่ วมกับพระบรมมหากษัตริ ย ์ และพระองค์ได้ทรงสั่ง
สอนตามท้องถนนในบ้านเมืองของเรา”
นายประตูได้เรี ยกเอาหนังสื อม้วนจากเขา เพื่อว่าจะได้นาไปแสดงแก่องค์พระมหากษัตริ ย ์ นาย
อวิชาได้ตรวจค้นดูตามกระเป๋ าของตนเองแต่ไม่พบ
นายประตูจึงนาเรื่ องราวไปกราบทูล ให้พระมหากษัตริ ยท์ รงทราบ แต่พระองค์มิได้เสด็จมาหา
เขา พระองค์ได้ตรัสสัง่ ให้บุรุษผูม้ ีรัศมีรุ่งเรื องสองท่าน ไปจับนายอวิชามัดไว้ ครั้นแล้วบุรุษทั้งสองนั้นก็
พานายอวิชาเหาะลอยไปในอากาศ ไปยังประตูที่ดา้ นข้างของภูเขา แล้วหย่อนเขาเข้าไปในนั้น
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ครั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นว่าแม้แต่เมืองสวรรค์เองก็มีทางที่ไปสู่ นรกเช่นเดียวกับเมืองแห่งความ
พินาศ
พอเหตุการณ์ดาเนิ นมาถึงตอนนี้ ข้าพเจ้าก็ตื่น จึงรู ้วา่ ฝันไป
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Pilgrim’s Progress, BOOK 2
Christian Reaches Faithful
Christian quickly reached Faithful, and they went on together talking of all that had happened
to them on the way.
“How long did you stay in the City of Destruction before you started after me?” asked
Christian.
“Until I could stay no longer,” answered Faithful. “There was much talk as soon as you were
gone that our city would soon be burned down to the ground by fire from heaven.”
“What! Did your neighbors talk like that?”
“Yes,” said Faithful, “but I do not think that they really believed it; for I heard some of them
laugh when they spoke of you and your ‘hopeless journey’ as they called your pilgrimage. But I did
believe, and still do, that the end of our city will be with fire and brimstone from above. So I have
made my escape.”
“Did you hear anything of neighbor Pliable?”
“Yes,” said Faithful, “since going back, he has been laughed at and despised by all sorts of
people. Hardly anybody will give him work. I met him once in the streets, but he went on the other
side of the street as though he were ashamed; so I didn’t speak to him. At first I had hopes for that
man, but now I fear that he will perish in the overthrow of the city.”

Faithful’s Story
“Well, neighbor Faithful, let us leave him and talk of things that concern ourselves now. Tell
me what you have met within the way as you came.”
“ I escaped the swamp that you fell into and got up to the gate without that danger,” said
Faithful “Only I met one whose name was Wanton, who wanted to do me harm.”
“It was well you escaped her net. She troubled Joseph, and he escaped her as you did. But it
nearly cost him his life (Genesis 39:11-12). What did she do to you?”
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“You cannot imagine what a sweet tongue she had, and she tried to make me turn aside with
her promising me all kinds of content.”
“She did not promise you the content of a good conscience,” said Christian.
“You know that I mean - all carnal and fleshly content,” said Faithful.
“Thank God you have escaped her. The abhorred of the Lord shall fall into her ditch”
(Proverbs 22:14).
“I do not know whether I escaped her entirely or not,” said Faithful.
“Why, I hope you did not consent to her desires.”
“No,” said Faithful, “not to defile myself. I remembered an old writing that I had seen that
said, ‘Her steps take hold of hell’ (Proverbs 5:5). So I shut my eyes so that I would not be charmed by
her good looks. Then she cursed me, and I went on my way.”
“Did you meet anyone as you came?” asked Christian.

Adam the First
“When I came to the foot of the hill called Difficulty, I met a very old man who asked me
who I was and where I was going. He said to me, ‘You look like an honest fellow. Will you be
content to live with me for the wages I shall give you? Then I asked him his name and where he lived.
He said his name was Adam the First, and he lived in the town of Deceit (Ephesians 4:22). He told
me that his work is such as will please a man and his wages were that I should be his heir at last. He
told me that in his house were all the enjoyments of the world. He said that he had three daughters,
the Lust of the Flesh, the Lust of the Eyes, and the Pride of Life (1 John 2:16), and that I could marry
one of them if I wanted. Then I asked him how long he wanted me to live with him and he told me as
long as he lived himself.”
“Did you come to agreement with the old man?”
“At first I thought I might go with the man because I thought he spoke very well. But as I
talked to him, I looked at his forehead, and I saw there written, ‘Put off the old man with his deeds.’
Then it came burning hot into my mind that whatever he said and however he flattered, when he got
me home to his house, he would sell me for a slave. So I told him to stop talking for I would not come
near the door of his house. Then he abused me and told me he would send someone after me that
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would make my way bitter to my soul. So I turned to go away from him. I felt him take hold of my
flesh and give me such a hard pull that I thought he had pulled part of me after himself. This made me
cry, ‘O wretched man!’” (Romans 7:24).

Faithful and Moses
“So I went on my way up the hill,” continued Faithful. “Now when I had got about half way
up the hill, I looked behind me and saw someone running toward me. He overtook me just where
there was a shady place.”
“Just there,” said Christian, “did I sit down to rest, but I went to sleep and lost my roll.”
“But, good brother, let me tell you,” said Faithful. “As soon as the man overtook me, he
knocked me down, and I lay as dead. But when I came to myself again, I asked him why he treated
me like that. He said it was because of my secret leaning toward Adam the First. And with that he
struck me again with a deadly blow on my chest so that I lay at his feet as dead as before. So when I
came to myself again, I cried for mercy. But he said, ‘I do not know how to show mercy,’ And he
knocked me down again. No doubt he would have made an end of me but Someone came by and
asked him to stop.”
“Who was it?”
“I did not know Him at first, but as He went by, I saw scars in His hands and side. Then I
knew that He was our Lord.”
“The man that overtook you was Moses,” said Christian. “He does not spare anyone. He does
not know how to show mercy to those that break his law.”
“I know it very well,” said Faithful. “That was not the first time that he has met me.”
“But did you not see the house that stood there on the top of the hill?” asked Christian
“Yes, and the lions too, but I think they were asleep; for it was about noon. Because I had so
much of the day before me, I passed by the Doorkeeper and came down the hill.”
“I wish you had called at the house; for they would have shown you things that you would
not forget to the day of your death,” said Christian. “But tell me, did you meet anybody in the Valley
of Humility?”
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Discontent
“Yes, I met with Discontent, who wanted me to go back with him. His reason was that the
valley was altogether without honor. He told me also that all my friends such as Pride, Arrogancy,
Self-conceit and Worldly Glory would be very much offended if I made such a fool of myself as to
try to go through this difficult valley.”
“Well, how did you answer him?” asked Christian.
“I told him that these were my relations according to the flesh, but since I became a pilgrim,
they have disowned me, and I also have rejected them. I told him also that before honor comes
humility and a proud spirit before a fall. Therefore I would rather go through the valley and have the
honor that the wisest men seek.”
“Did you meet anyone else in the valley?”

Shame
“Yes,” answered Faithful, “I met with Shame, but I think he has the wrong name.”
“What did he say to you?”
“He said it was a pitiful, low, disgraceful business for a man to mind religion. He said that a
tender conscience was not a fit thing for a man. He said that only a few of the mighty, rich, or wise
people were ever of the same opinion with me. He said that it was a shame to ask my neighbor’s
forgiveness for my faults or to make it right if I had cheated anyone.”
“And what did you say to him”? asked Christian.
“I did not know what to say at first. Then I thought that the things that men regard highly are
hated by God (Luke 16:15), and I thought that Shame tells me what men are, but he tells me nothing
of what God is. And I also thought that in the day of judgment we shall not be judged according to
what men think. We shall be judged according to the wisdom and law of the Highest. Therefore what
God says is best even though all the men in the world are against it. Those who make themselves
fools for the kingdom of heaven are wisest, and the poor man who loves Christ is richer than the
greatest man in the world that hates Him. So I said, ‘Shame, go away. You are an enemy of my
salvation.’”
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Then Christian said, “I am glad, my brother, that you stood so bravely against this evil man. I
also think he has the wrong name; for he is so bold that he follows us in the streets and makes us
ashamed of all that is good. Let us keep on resisting him.”
“I think we must cry for help against him to the One who wants us to be brave for truth,” said
Faithful.
“Yes,” said Christian, “But did you meet anybody else in the valley?”
“No, for I had sunshine all the rest of the way through there and also through the Valley of
the Shadow of Death.”

The Pilgrims Disagree with Talkative
I saw in my dream that as they went on, they overtook a man whose name was Talkative, and
they walked together.
“Come on then,” said Faithful, “let us spend our time in talking of things that are profitable.”
“I am glad that I have met you,” said Talkative, “for, to tell the truth, there are only a few
who care to spend time in this way when they travel. They would rather talk of things of no profit.
And what thing is so pleasant and profitable as talk of the things of God? For by so doing, a man may
get knowledge of wrong things such as the emptiness of earthly things, and also of the benefit of
things above. By this men may learn that the new birth is necessary, that our good works are not
enough to gain salvation, and that we need Christ’s righteousness. Besides this, man may learn by
talk what it is to repent, to believe, to pray, to suffer, and such things. He may learn the great
promises of God and how to answer false teachers and also how to teach the ignorant.”
“All this is true,” said Faithful. I am glad to hear these things from you.”
“It is a pity,” said Talkative, “that so few understand the need of faith and the work of grace
in their souls in order to have eternal life. They ignorantly live in the works of the law by which no
man can enter the kingdom of heaven.”
“Well then,” said Faithful, “what is the thing that we should talk about?”
“Whatever you want,” replied Talkative, “I will talk of anything if it is for our profit.”
Now Faithful stepped back to walk with Christian and said, “Surely this man is an excellent
pilgrim.”
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At this Christian smiled and said, “This man will deceive with his tongue those who do not
know him. His name is Talkative, and I am surprised that you do not know him for he lives in our
town.”
“Well, he seems to be a good man.”
“That is to men that do not know him. This man will keep any company and join in any talk.
As he talks with you now, so he will talk at the bar. And the more drinks he has, the more he talks.
Religion has no place in his life or in his house. All he has is in his tongue and his religion is to make
a noise with it.”
“You don’t say,” said Faithful. “Then I have been deceived by this man.”
“Deceived! You may be sure of it. He talks of prayer, of repentance, of faith, and of new
birth, but all he knows is to talk of them. I have been in his family. His house has no sign of religion
in it. There is there neither prayer nor any sign of repentance for sin. He is the disgrace, and shame of
religion to all that know him (Romans 2:24). For my part, I believe that by his wicked life he has
caused many to stumble and fall. And he will be the downfall of many more.”
“Well, I see that saying and doing are two different things. I shall watch more carefully for
the difference.”
“They are two different things indeed, and are as different as the soul and the body. The
important part of religion is the practical part. Talkative does not know this. He thinks that hearing
and saying will make a good Christian. He deceives his own soul. In the judgment men will be judged
according to fruit. At that time they will not be asked, ‘Did you believe?’ But they will be asked,
‘Were you doers or talkers only?’ Not that anything can be accepted that is not of faith. But I want to
show you how useless the profession of Talkative will be at that day.”
“What shall I do to get rid of him?” asked Faithful.
“Take my advice, and he will soon be sick of your company unless God touches his heart and
turns it. Enter into some serious talk about the power of God. After he has agreed with it, ask him
plainly whether this thing is true in his heart, in his house, and in his life.”
Then Faithful stepped forward to walk with Talkative, and he said, “I have decided what we
should talk about. It is this: how does the saving grace of God show itself when it is in the heart of a
man?”
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“I see that our talk will be about the power of God,” said Talkative. “Well, it is a very good
question. I am willing to answer you. First, where the grace of God is in the heart, it causes a great
outcry against sin. Secondly –“
“Wait, let us think about one thing at a time. I think it would be better to say that it shows
itself by making the soul hate its sin,” said Faithful.
“Why, what difference is there between crying out against sin and hating sin?”
“Oh, a great deal. I have heard many cry out against sin when they preach who let it dwell in
their own heart and life. Joseph’s mistress cried out with a loud voice as if she had been very pure
(Genesis 39:15). But she really wanted to commit sin. Some cry out against sin as a mother cries out
against her child when she calls it bad names and then lovingly holds it close to her. But what is the
second thing that would prove that there was a work of grace in the heart?”
“Great knowledge of gospel mysteries,” said Talkative.
“But great knowledge may be obtained in the mysteries of the gospel and yet no work of
grace in the heart,” said Faithful. “When Christ asked, ‘do you know all these things?’ He added,
‘Blessed are ye if ye do them.’ The blessing is not in knowing them but in doing them. To know is a
thing that pleases talkers and boasters. To do is what pleases God. Would you like to tell me other
signs of how the grace of God shows where it is?”
“Not I,” said Talkative “for I see we shall not agree.”
“If you will not tell, will you let me do it? The work of grace in the soul shows itself both to
the one that has it and to those that stand by. To him who has it, it gives conviction of sin. It shows
his sinful nature and the sin of unbelief that will damn him if he does not find mercy at God’s hand by
faith in Jesus Christ. This works in him a sorrow and shame for sin and he knows that it is absolutely
necessary to come to Christ, the Saviour of the world, if he is going to have life. Now according to
the strength or weakness or his faith in his Saviour, so is his joy and peace. So is his love of holiness.
So are his desires to know Him more, and also to serve Him in this world.
“To others it shows itself by his confession of faith in Christ and by a life that fits that
confession. It shows itself by a life of holiness in heart and life, not by talk only as a hypocrite or
talkative person may do.
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“And now, sir,” continued Faithful, “if you do not object, I want to ask you another
question.”
“I do not object.” said Talkative. “What is your question?”
“It is this: have you experienced this and do your life and conduct show it? Or does your
religion stand in word and tongue and not in deed and truth?”
Then Talkative at first began to feel uncomfortable, but then he replied, “I did not expect this
kind of talk. I am not ready to give an answer to such questions. But tell me, why do you ask me?”
“To tell you all the truth,” said Faithful, “I have heard that you are a man whose religion is
only in talk. Your conduct shows that you do not believe what you say. They say you are a dishonor
to Christians and a shame to all who profess to believe.”

Talkative Departs
“Since you are ready to believe reports and to judge so quickly, you are not fit to talk to.
Goodbye” And Talkative walked away.
Then Christian came up to Faithful and said, “I told you how it would happen. He would
rather leave your company than change his life. He has saved us the trouble of going away from him.”
“But I am glad we had this little talk with him,” said Faithful. “It may be he will think of it
again.”
“You did well to talk so plainly. There is very little of this faithful dealing with men
nowadays. And that is why religion smells bad in the nostrils of as many as it does. For these
talkative fools are received into the fellowship of the Christians, and the world cannot understand it. It
is a shame to Christianity and a sorrow to those who are sincere. I wish all men would deal with them
as you have done.”

Evangelist Meets the Pilgrims
Thus they went on talking and so made the way easy that otherwise would have been dull.
Now when they were almost out of the wilderness, Evangelist came up to them and saluted them.
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Christian and Faithful were very happy to see him. They told him of all things that had happened to
them in the way, and with what difficulty they had come to that place.”
“I am glad,” said Evangelist. “Not because you have met with trials, but because you have
been victors and have stayed in the way. Continue steadfastly for you have all power in heaven and
earth on your side.”
Then Christian thanked him for the encouraging words that he gave them. He asked if
Evangelist could tell them of things that might happen to them and also how they might resist and
overcome them.
“My sons,” said Evangelist, “you have heard that you must ‘through much tribulation enter
into the kingdom of heaven.’ You will soon come into a town. There one or both of you must seal the
testimony you hold with blood. But be faithful unto death, and the King will give you a crown of
life.”

The Pilgrims Have Trouble in Vanity Fair
Then I saw in my dream that when they got out of the wilderness, they saw a town before
them named Vanity (Psalm 62:9). And in the town there was a market called Vanity Fair. Many many
years ago, when Satan saw that the path of the pilgrims led through this city, he set up a market place.
In it all sorts of valueless things are sold all year round. Therefore at this market are sold such things
as houses, lands, trades, places, honors, desires, titles, countries, kingdoms, lusts, pleasures and
delights of all kinds, and all kinds of evil.
Now the pilgrims had to go through this market place. As soon as they entered it, the people
began to gather around them for several reasons. Their clothes and speech were so different and they
did not care to even look at the things for sale. If anyone called them to buy, they put their fingers in
their ears and cried, “Turn away thine eyes from beholding vanity” (Psalm 119:37). Some said that
they were fools and some that they were mad (Job 12:4; 1 Corinthians 4:9). Some mocked them and
others jeered and some called on others to hit them. At last there was such a great stir and confusion
in the market place that all order was gone.
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Arrested and Caged
Now the great one of the fair heard about it and sent some of his trusted friends to take these
men and examine them. But those that were appointed to examine them believed that they were mad
men. Or else they thought that they had come in order to put all things into a confusion in the market
place. Therefore they arrested them and beat them and rubbed dirt all over them. Then they put them
into an iron cage so that they might be seen and mocked by all the men in the fair.
The pilgrims lay there for some time and were the objects of the people’s amusement or
anger or revenge. But they were patient, giving good words for bad and kindness for injuries done to
them. Then they were brought before the examiners again. They beat them without pity and tied them
up with chains. They led them up and down the fair as an example and terror to others.
But Christian and Faithful behaved themselves even more wisely. They received the shame
with so much meekness and patience that it won to their side several of the men of the fair. This made
the others more angry. So they tried to frighten them by saying that they should die. They put them in
the cage again and made their feet fast in the stocks. Here they remembered what Evangelist had told
them. They comforted each other because they knew that the one who would suffer death would
really be better off. Therefore each one secretly wished that he might be the one to die.

The Trial
Then at a convenient time they brought them forth to their trial. Three witnesses - Envy,
Superstition, and Pickthank - witnessed against them. The judges were: Mr. Blindman, Mr. No-good,
Mr. Malice, Mr. Love-lust, Mr. Live-loose, Mr. Heady, Mr. Highmind, Mr. Enmity, Mr. Liar, Mr.
Cruelty, Mr. Hatelight, and Mr. Implacable. They all decided that Faithful was guilty and worthy of
death.

Faithful Martyred
Therefore they brought out Faithful to do with him according to their law. First they beat him
and then cut him with knives. After they threw stones at him and wounded him with their swords.
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Last of all they burned him to ashes at the stake. Thus Faithful came to his end. Now I saw that
behind the crowd there stood a chariot and horses waiting for Faithful. They carried him up through
the clouds with the sound of a trumpet to the Celestial Gate.
Christian was sent back to prison, but He who overrules all things caused him to escape from
the hands of his enemies.

Hopeful Joins Christian
Now I saw in my dream that Christian did not go on alone. One whose name was Hopeful
had heard the words of Faithful and Christian. He had watched how they behaved in suffering, and
now he joined Christian. Thus one died to bear testimony of the truth, and another rises out of his
ashes to be a companion with Christian on his journey. Hopeful also said that he was sure there were
many more men in the town who would follow later on,

By-ends
So I saw that after they had left the fair they overtook one whose name was By-ends. He
came from the town of Fairspeech. He told them that he had many rich relatives in that town such as
Lord Turnabout, My Lord Time-server, My Lord Fair-speech, Mr. Smooth-man, Mr. Facing-bothways, Mr. Anything. He said that the preacher was Mr. Twotongues. He also said that his wife was
the daughter of Lady Feigning.
“It is true,” said By-ends, “that we differ somewhat in religion from these that are stricter
than me, but we differ only in two small points. First, we never strive against unfavorable conditions.
Second, we are always zealous when Religion is well liked. We love much to walk with him in the
street if the sun shines and the people praise him.” Then he added, “But you will find me good
company if you will let me be your companion.”
“If you will go with us,” said Christian, “you must travel in bad weather as well as good, and
I think that is not your desire. You must also own Religion when he is rejected as well as when he is
well liked. And you must stand by him, too, when he is bound in chains as well as when he walks in
the streets with the praise of men.”
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“Let me choose what I want, but let me go with you,” said By-ends.
“Not unless you will do what we do,” said Christian.
Then By-ends said, “I will never leave my old ideas since they are harmless and are
profitable to me. If I may not go with you, I will do as I did before you overtook me. I will go by
myself until others come along that will be glad for my company,”

By-ends’ Three Friends
Now I saw in my dream that Christian and Hopeful left him and went on ahead. But one of
them, looking back, saw three men join Mr. By-ends The men’s names were Mr. Hold-the-world, Mr.
Money-love, and Mr.Save-all. By-ends knew them because they had all been pupils in a school taught
by Mr. Gripeman in the town of Love-gain. This schoolmaster taught them how to get what they
wanted either by force, or flattery, or lying, or even by pretending to be religious.
When they had saluted one another, Mr. Money love said to Mr. By-ends, “Who are those
men ahead of us on the road?”
“They are men from a far country, and according to their own way they are going on a
pilgrimage.”
“But why didn’t they wait,” said Money-love, “and we could have their company?” For we
are all going on a pilgrimage.”
“Yes, we are indeed,” said By-ends, “but those men are very strict and they think so much of
their own ideas that they do not want the opinions of others. Even if a man is godly, if he does not
agree with them in all things, they will throw him out of their company. They believe in holding on to
their ideas even though men are against them. But I am for religion only as long as I can gain
something from it.”
As they travelled By-ends asked them a question: “Suppose a certain man has only a poor
business in the world, but if he becomes religious, he can get many more customers and perhaps get a
rich wife. I see no reason why this is not all right.”
To this Mr. Money-love replied, “The man who gets these things by becoming religious gets
that which is good, from them that are good, by becoming good himself. So then, here is a good wife,
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a good business, and gain. And all of these are gained by becoming religious, which is good.
Therefore I think that to become religious in order to get all these is good and profitable.”
This answer was praised by them all and they thought that no one could disagree with it.
Therefore they called to Christian and Hopeful and asked them what they thought.
Then said Christian, “Even a babe in religion can answer such questions. It was not good for
men to follow Christ because of the bread He gave them (John 6:26, 27). Therefore, how much worse
is it to make of Him and religion a means to get and enjoy the world?
The heathen, hypocrites and demons think in that way. And I keep thinking that the man who
takes up religion to gain the world, will just as easily throw away religion for the world as Judas did.”
Then they stood staring at one another, but they could not answer Christian.

Demas and the Silver Mine
Then Christian and Hopeful went ahead again. They walked until they came to a wide field
called Ease. They crossed this with on trouble. Now on the far side of the field was a little hill called
Lucre where there was a silver mine.
Then I saw in my dream that a little off the road near the silver mine stood Demas (2
Timothy 4:10). He called to Christian and his companion, “Turn aside here and I will show you
something.”
“What is so great that we should turn out of the way?”
“Here is a silver mine,” said Demas, “and some are digging in it for treasure. If you come
you may get rich yourselves.”
“Let us go see,” said Hopeful.
“Not I, said Christian. “I have heard of this place and how many have been killed here.
Besides, that treasure is a trap to those who seek it because it hinders them in their Journey. Let us not
go aside a step but still keep on our way.”
“I am sure that when By-ends comes up he will turn in there to see,” said Hopeful.
“No doubt, because his ideas lead him in that way. And I think he will die there,” added
Christian.
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The Pillar of Salt
Now I saw that just on the other side of this field the pilgrims came to an old pillar close to
the road. Both of them were surprised by the strange shape of the pillar for it looked something like a
woman. Then Hopeful saw some writing on the head and it was this: “Remember Lot’s wife.” Then
they decided that this pillar of salt had been Lot’s wife. They remembered that she had been turned
into a pillar of salt because she looked back with a greedy heart when she was fleeing from the city of
Sodom (Genesis 19:26).

The River of God
I saw then that they went on their way to a pleasant river which David the king called “the
river of God” (Psalm 65:9), but John called it “the river of the water of life” (Revelation 22:1). They
walked with great delight along the path that followed the river. They also drank water from the river
and this refreshed their weary spirits. Along side the river there were great trees with all kinds of fruit.
On both sides of the river was a meadow with beautiful flowers and grass all year long. They stayed
in this meadow for several days, for here they could lie down and sleep in safety (Psalm 23:2, 3).

Giant Despair Takes the Pilgrims to Doubting Castle
Now I saw in my dream that as they journeyed on, the road led away from the river. They
were sorry to leave the river but did not dare to go out of the way. Now the road was rough and they
became discouraged (Numbers 21:4) and wished for an easier way.

By-path Meadow
Now a little in front of them on the left hand side of the road there were some steps leading
into a meadow called By-path Meadow. Then Christian climbed the steps and saw a path going the
same way on the other side of the fence, “Come, good Hopeful, let us go over,” he said.
“But what if this path should lead us out of the way?” asked Hopeful.
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“That is not likely,” said Christian. “See, it goes along by the wayside.”
So Hopeful was convinced by his companion and went after him. They found this path very
easy for their feet. Looking up they saw a man walking ahead of them whose name was Vainconfidence. So they called after him and asked where the road led to.
“To the Celestial City,” he said.
“You see” said Christian, “Didn’t I tell you so? We are all right.”
But as they followed him night came on and it grew very dark. They could not see the man
ahead of them. Vain-confidence went on but he could not see the way before him. He fell into a deep
pit and was dashed in pieces.
Now it began to rain and thunder and lightning in the most frightful manner and water
covered the road.
Then Hopeful groaned, saying, “Oh, I wish I had kept on my way.”
“Who would have thought that this path led us out of the way,” said Christian.
“I was afraid of it from the first,” said Hopeful. “I would have spoken plainer except that you
are older than. I.”
“Please forgive me. I did not mean any harm,” said Christian. “Let us try to go back again.”
By this time going back was very dangerous. (Then I thought, it is easier to go out of the way
when we are in it than to go back when we are out). They tried to get back, but it was so dark and the
water was so high that they could not reach the steps that night. At last they found a little shelter and
sat down, but they were so tired they fell asleep.

Giant Despair
Now, not very far from where they were sleeping there was a very strong building called
Doubting Castle. It was owned by a cruel giant named Despair. Very early in the morning this big,
strong man was walking up and down in his fields. He found Christian and Hopeful asleep. With a
harsh and cruel voice he woke them up. He asked them who they were and what they were doing on
his land. They told him that they were pilgrims and that they had lost their way.
Then said the giant, “You have trespassed by walking in my fields and lying on my lands;
therefore you must go along with me.”
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So they were forced to go because the giant was so big and much stronger than they. They
also had very little to say because they knew that had done wrong.

Inside Doubting Castle
The giant drove them ahead of him. He put them into a very dark, dirty, bad-smelling room
inside of his castle. In this prison they lay for four days without one bit of bread or a drop of water to
drink. There was no light and no one came to ask how they were. Now in this place Christian had
double sorrow. It was his thoughtless haste that had brought them into this great trouble.
Now Giant Despair had a wife named Diffidence. So when he went to bed he told his wife
what he had done. He asked her what he should do with the prisoners.
She told him that he should beat them without mercy.
So in the morning he found a very big club. He went to them and scolded them as if they
were dogs. Then he gave them such an awful beating that they could not help themselves. They could
not even turn over on the floor. Then he left them to their distress. So all that day they spent their time
in nothing but sighs and wailing.
The next morning he came to them in a harsh manner as before. He saw that they were very
sore from the beating he had given them. He told them that they would never get out of that place.
Therefore the only way was to take their own lives either with a knife, or a rope, or with poison. “For
why should you choose to live,” he said, “when your life is so full of pain?”
They begged him to let them go. With that he looked very ugly and rushed at them. No doubt
he would have killed them himself, but he fell into one of his convulsions. For a time he could not use
his hands so he left them.
“Brother,” said Christian, “What shall we do? Our life here is miserable; I do not know
whether it is best to live like this or to die by my own hand. My soul chooses death rather than life.
The grave is easier for me than this terrible prison. Shall we do what the giant wants?”
“Our condition is now indeed dreadful,” answered Hopeful. “And death would be more
welcome to me than to stay here forever. But let us think of the words of the Lord of the country to
which we are going. He has said. “Thou shalt do no murder.” If we should not kill another man, much
more then are we forbidden to kill ourselves. Besides, he that kills another man has only murdered his
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body. But if a man kills himself he kills body and soul at once. And, my brother, you talk of ease in
the grave but you have forgotten hell. For that is where murderers go. For no murderer hath eternal
life’ (1 John 3:15).
“Let us remember, too, that not all the law is in the hand of Giant Despair. Others have been
taken by him. Yet they have escaped out of his hands. Who knows, maybe God, who made the world,
will cause Giant Despair to die. Or at some other time he may forget to lock us in. Or he may have
another one of his convulsions before us and lose the use of his hands and feet. Let us be patient and
endure a while. The time may come that we will be free. But let us not be our own murderers.”
With these words Hopeful encouragd his brother. So they continued together in the dark that
day in their sad and unhappy condition. Well, towards evening the giant went down to the prison
again to see if his prisoners had taken his advice. But when he came there he found them still alive.
He became very furious and angry. He told them that now it would be worse for them than if they had
never been born.
At this they trembled greatly and they talked about whether they should take the giant’s
advice or not. Now Christian again seemed to want to do it. But Hopeful said, “My brother, you
remember how brave you have been up till now. Satan could not crush you. Neither could all that you
saw and heard and felt in the Valley of the Shadow of Death. And now are you nothing but fears? I
am here with you, a far weaker man than you. The giant has wounded me, and has also taken away
my bread and water. But let us be patient a little longer. Remember how in Vanity Fair you were not
afraid of the chain, nor the cage, nor yet of death.”
The next morning the giant went to them again. Then he took them into the castle yard and
showed them bones and skulls as his wife had told him to do. “These, he said, “were once pilgrims as
you are and they walked in my fields as you have done. When I saw fit I tore them in pieces and so
will I do with you.” Then he beat them all the way back to the prison.
Now when night came the giant wondered why neither his beatings nor his advice could
bring them to their end. And with that his wife replied, “I fear that they live in hopes that someone
will come and free them. Or maybe they have keys with them, with which they hope to escape.”
“I will search them in the morning.” Said the giant.
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The Key of Promise
Well, that night about midnight, they began to pray and they prayed until almost break of
day. Now a little while before it was day Christian spoke up as one half amazed. “What a fool I am,”
he said, “To lie in a horrible prison when I could be free. I have a key in my pocket called Promise. I
am sure it will open any lock in Doubting Castle.”
Then said Hopeful, “That is good news. Get it out and try it”. Then Christian pulled out the
key and began to try the dungeon door. As he turned the key, the door flew open and Christian and
Hopeful both came out. Then he opened the door that leads to the castle yard. After that he went to
the iron gate. That lock was very hard, but the key opened it. Then they pushed the gate open so they
could escape quickly. But the gate made so much noise that it work up Giant Despair. He got up
quickly to catch the prisoners but one of his convulsions came on him and he could not go after them.
They went on and came to the King’s highway again and so they were safe. Then they put up
a warning near the steps. Many who followed later read what was written and escaped that danger.

The Pilgrims Stay with the Shepherds
They went on until they came to the Delectable Mountains. So they went up to the mountains
to see the gardens and trees and fountains of water. There they drank and washed themselves and ate
fruit from the trees.
Now there were shepherds on the tops of these mountains. They were feeding their sheep by
the side of the road. “Whose Delectable Mountains are these?” asked the pilgrims. “And whose are
the sheep that feed on them?”
“These mountains are Immanuel’s land and the sheep are also His.”
“Is this the way to the Celestial City?”
“Yes, you are in the right way,” said the shepherds.
I saw also in my dream that the shepherds asked questions of them. When they heard their
answers they looked lovingly upon them and said, “Welcome to the Delectable Mountains.”
The shepherds were named Knowledge, Experience, Watchful, and Sincere. They took the
pilgrims with them and gave them something to eat. They said that they wanted the pilgrims to stay
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awhile so they could get to know them. They also wanted them to enjoy the good things of the
Delectable Mountains. So they stayed some days with the shepherds.
Before they went on their way the shepherds let them look through a glass toward the gate of
the Celestial City. There they saw some of the glory of the place to which they were going.
Then one of the shepherds gave them a paper to show them the way. Another told them to
beware of the Flatterer. The third told them to be sure that they did not step on the Enchanted Ground.
The fourth bid them God-speed. So I woke from my dream.
Then I slept and dreamed again and I saw the same pilgrims going down the mountains
toward the city.

The Pilgrims Meet lgnorance, Flatterer, and Atheist
Then they met a man named Ignorance. He was walking along a little crooked path that led
into pilgrim’s way. So Christian asked him where he came from and where he was going.
“Sir,” he said, “I was born in the country of Conceit, and I am going to Celestial City.”
“But how do you think you will get in at the gate?” asked Christian. “You may find some
difficulty there.”
“I will get in as other good people do,” he said.
“But what have you got to show at the gate so that it will be opened for you?”
“I know my Lord’s will,” said Ignorance, “and I have a good conscience. I pay my debts, I
pray, I fast, I pay tithes and give alms. I have left my country for the place to which I am going.”
“But you did not come in at the small narrow gate at the beginning of the way. You came in
by that crooked path. Therefore I am afraid that, no matter what you think of yourself, you will not be
able to enter the city,” said Christian.
“Gentlemen,” said Ignorance, “you follow the religion of your country and I will follow the
religion of mine. I hope all well. And as for the gate you talk about, all the world knows that it is very
far from our country. I cannot think of any man that even knows the way to it. But that does not
matter. We have a fine, pleasant, green path that comes down from our country,”
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When Christian saw that the man was wise in his own conceit, he whispered to Hopeful,
“There is more hope for a fool than for him (Proverbs 26:12). Shall we talk to him any more” Or shall
we leave him to think about what he has already heard and stop again for him later?”
So they went on and Ignorance followed. They went then until they saw a road leading out of
the way. They did know which of the two to take because they both were straight. And as they were
thinking about which way to go, a man in a white robe came to them. He asked them why they stood
there. They answered, “We are going to the Celestial City, but we do not know which of theses ways
to take.”
“Follow me.” Said the man. “That is where I am going.”

Flatterer and His Net
So they followed him. But little by little the road turned away from the city to which they
were going. Still they followed. But by and by, before they knew what he was doing, he led them into
a net. They were both caught in the net and could not get themselves out. Then the white robe fell off
the man’s back.
“Now I see that I have done wrong.” said Christian. “The shepherds told us to beware of the
Flatterer. We have found the saying of the wise man to be true today, ‘A man that flattereth his
neighbor spreadeth a net for his feet’” (Proverbs 29:5)
“The shepherds also gave us a paper to show us the way, but we forgot to read it,” said
Hopeful.
Thus they lay in the net wailing. At last they saw a shining one coming towards them with a
whip in his hand. He asked them where they came from and what they were doing there. They told
him that a man in white robes had led them out of the way.
“It was Flatterer, a false prophet,” he said. “He had transformed himself into an angel of
light” (2 Corinthians 11:13, 14).
So he tore the net open and let the men out. Then he led them back to the way that they had
left to follow Flatterer. “Where did you stay last night?” He asked them.
“With the shepherds on the Delectable Mountains” They said.
“Why didn’t you take out the paper they gave you and read it?” he asked.
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They said that they forgot.
“Didn’t the shepherds tell you to beware of the Flatterer?”
“Yes, but we did not think that this man who spoke so well could be the Flatterer” (Romans
16:17-18).
Then I saw in my dream that he made them lie down. He whipped them to teach them the
good way where they should walk. As he did so he said, As many as I love, I rebuke and chasten; be
zealous, therefore, and repent” (Revelation 3:19).
Then he told them to go their way and to follow the other directions of the shepherds. So they
thanked him for all his kindness and went singing along the right way.

Atheist
Now after a while they saw someone coming to meet them. At last he came up to them. His
name was Atheist and he asked them where they were going.
“We are going to Mount Zion,” they said.
Then Atheist began to laugh very hard. “What ignorant persons you are,” he said. “You are
going on a difficult journey and in the end you will gain nothing. There is not such a place as you
dream of in all the world.”
“But there is in the world to come,” said Christian.
“When I was in my own country I heard what you are telling me. So I went out to see. I have
been seeking for this city for twenty years. But I have seen no more of it than I did the day I started.”
“We have both heard and believed that there is such a place to be found,” said Christian.
“If I had not believed at home, I would not have come this far to seek for it. And if there
were such a place I would have found it, for I have gone farther than you. I am going back,” said
Atheist.
“Is it true what this man has said?” asked Christian.
“Be careful,” said Hopeful. “He is one of the flatterers. What! No Mount Zion! Did we not
see the gate of the city from the Delectable Mountains? Also are we not now to walk by faith? Let us
go; the man with the whip will come again.”
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“My Brother,” said Christian, “I did not doubt the truth of our belief, but I wanted to prove
you. As for this man, I know that he is blinded by the god of this world. Let us go on, knowing that
we believe the truth.”
So they turned from the man. He was still laughing at them as he went on his way.

The Pilgrims Travel Over the Enchanted Ground
Then I saw in my dream that they went on until they came into a certain country. Here the air
made strangers feel sleepy. Hopeful became very dull and sleepy. So he said to Christian, “I am so
sleepy that I can hardly hold open my eyes. Let us lie down here and take a nap.”
“No,” said Christian, “if we sleep we will never wake again.”
“Why, my brother? Sleep is sweet to the laboring man. We may be refreshed if we take a
little sleep.”
“Do you not remember? One of the shepherds said that we should not sleep on the Enchanted
Ground. Wherefore ‘let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober’” (1 Thessalonians
5:6).
“I have done wrong,” said Hopeful. “And if I had been alone I world have been sleeping and
in danger of death.”
“Now then,” said Christian, “let us talk together to keep from being sleepy.”
Then Christian began and said,” “How did you first come to think of doing as you do now?”

Hopeful’s Story
“For a long time I enjoyed the treasures and riches of the world. Then I heard from you and
beloved Faithful that the end of these things is death (Romans 6:21-23). And for these things’ sake
the wrath of God comes upon the children of disobedience’ (Ephesians 5:6). My sins came to my
mind when I thought that I must quickly come to judgment.”
“And what did you do then?” asked Christian.
“I thought that I must try to live a better life or else I was sure to be damned. I ran away from
my sin and my sinful companions too. I took up religious duties such as praying and reading and
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weeping for sin. And I did many other things, too much to mention here. But then I heard sayings
such as these: ‘All our righteousness are as filthy rags, (Isaiah 64:6). ‘By the works of the law shall
no flesh be justified’ (Galatians 2:16).
“Then I began to think like this:” said Hopeful. If all my righteousness is filthy rags and if by
the deeds of the law no man can be justified. And if, when. We have done all, we are still
unprofitable; then it is foolish to think of gaining heaven by keeping the law.
“Then I thought of a man who has a debt. He owes a hundred dollars to a shopkeeper. After
that he pays for all the goods that he takes. But his old debt is still there on the books unpaid. The
shopkeeper may take him to court until he pays the debt.”
“Well, what does this have to do with you ?” asked Christian.
“I thought that by my sins I have a great debt in God’s books. If I change now that will not
pay off the old debt. But how shall I be free from damnation because of my sin? Another thing also
troubled me. I saw new sin mixing itself with the best I could do now. I committed enough sin in one
day to send me to hell even if I had never sinned before,” said Hopeful.
“And what did you do then?”
“I could not tell what to do until I talked with Faithful. He told me that I must find the
righteousness of a man that had never sinned.”
“Did you think there was such a man to be found?” asked Christian
“He told me that it was the Lord Jesus Christ, Who is now on the right hand of the Most High
(Hebrews 10:12). I asked him how that Man’s righteousness could justify another before God. He
told me that He was the mighty God and that He died, not for Himself, but for me. He said that
Christ’s doings and the worthiness of them would be mine if I believed on Him.”
“And what did you do then?”
“I thought that He would not be willing to save me,” said Hopeful.
“And what did Faithful say to you then?”
“He told me to go to Him and see. Then I said that it was taking too much for granted. But he
said, No, for I was invited to came (Matthew 11:28). Then I asked him what I must do when I come.
He said that with all my heart and soul I should ask the Father to show Him to me. I told him I did not
know what to say when I came. He told me to say something like this: God, be merciful to me, a
59

sinner. Make me know and believe in Jesus Christ. I know that without His righteousness I am
completely lost, Lord, I have heard that Thou art a merciful God. Thou hast ordained that Thy son
Jesus Christ should be the Saviour of the world. Thou art willing to bestow Him upon such a poor
sinner as I am. And I am a sinner indeed. Lord, magnify thy grace in saving my soul through Thy
Son, Jesus Christ. Amen.”
“And did you do as you were told?”
“Yes, over and over and over.”
“And how was He shown to you?” asked Christian.
“I did not see Him with my bodily eyes, but with the eyes of my understanding. One day I
saw the greatness of my sin and was looking for nothing but hell. Suddenly I thought I saw the Lord
Jesus Christ looking down from heaven upon me, saying ‘Believe on the Lord Jesus Christ and thou
shalt be saved’ (Acts 16:31). Then I wept and asked further ‘Lord, may such a great sinner as I am be
accepted by Thee and saved by thee?’ And I heard Him say, ‘Him that cometh to me I will in no wise
cast out’ (John 6:37). ‘Christ Jesus came into the world to save sinners’ (1 Timothy 1:15). ‘He is the
end of the law for righteousness to every one that believes’ (Romans 10:4). ‘He died for our sins and
rose again for our justification’ (Romans 4:25).
“Then my heart was full of joy,” continued Hopeful. “My eyes were full of tears, my heart
was running over with love for the Lord Jesus. I longed to do something for the honor and glory of
the name of the Lord Jesus Christ.”

Ignorance Comes After
Then I saw in my dream that Hopeful looked back and saw Ignorance coming after them. So
they waited for him to come up to them. “How is it now between your soul and God?” asked
Christian.
“All right, I hope,” said Ignorance. “For I am always full of good thoughts that comfort me as
I walk.”
“What thoughts? Tell us about them.”
“Why, I think of God and heaven,” said Ignorance.
“So do the demons and damned souls,” said Christian.
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“But I think of them and desire them.”
“So do many that will never reach them” (Proverbs 13:4).
“But I think of them and leave all for them,” said Ignorance.
“That I doubt. For leaving all is very hard, harder than many think. But why do you think you
have left all for God and heaven?”
“My heart tells me so,” said Ignorance.
“The wise man says, “He who trusts in his own heart is a fool,” said Christian (Proverbs
28:26).
“That is spoken of an evil heart,” said Ignorance; “my heart is good.”
“Unless the Word of God tells us about these things, other testimony is of no value,” said
Christian. “The Word of God says of our hearts, “There is none righteous, there is none that doeth
good’ (Romans 3:10, 12). It says also that ‘every imagination of the heart of man is only evil
continually’ (Genesis 6:5). And again, ‘The imagination of man’s heart is evil from his youth’”
(Genesis 8:21).
“I will never believe that my heart is that bad,” said Ignorance.
“The Word of God also passes judgment on out ways. It says that man’s ways are crooked
ways, not good but evil (Psalm 125:5). God knows us better than we can know ourselves. He can see
sin in us when we can see none in ourselves. When we think that all our righteousness is filthy rags,
we know that we cannot stand before God with any trust even in our best deeds.”
“Do you think that I am such a fool that I think God can see no further than I?” said
Ignorance. “Or do you think that I would come to God trusting in my best works” I know I must
believe in Christ.”
“How do you think that you must believe in Christ when you do not see that you need Him?”
asked Christian.

The folly of Ignorance
“I believe that Christ died for sinners. I believe that I shall be cleared before God because He
receives my obedience to His law. By His merits Christ makes my religious duties acceptable to His
Father and so I am justified.”
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“That kind of faith is not shown in the Word of God,” said Christian. “It is a false faith. It
justifies you because of your own righteousness instead of because of Christ’s righteousness. This
faith is misleading and will leave you under God’s wrath. True faith makes the lost soul flee for
refuge to Christ’s righteousness. And through Christ’s righteousness he is received by God and is free
from judgment.”
“What! Do you want me to trust in what Christ in His own person has done without me?”
said Ignorance. “That would make us live as we please. For what would it matter how we lived if we
may be justified from all things by Christ’s personal righteousness when we believe it?”
“Ignorance is your name and as your name so are you,” said Christian. “You are also
ignorant of what saving faith in this righteousness of Christ does in the heart. It wins over the heart to
God in Christ to love His name, to love His Word, His ways and His people. It is not as you
ignorantly imagine.”
“Ask him if he ever had Christ revealed to him from heaven,” said Hopeful. “Christ is so hid
in God that He cannot be known by any man unless God the Father shows Him to him.”
“That is your faith but not mine,” said Ignorance. “I do not doubt but mine is as good as
yours.”
“I see you are ignorant of the workings of faith, poor Ignorance. Be awakened, see you own
worthless condition and flee to the Lord Jesus Christ. By His righteousness you will be free from
condemnation.”
“You go too fast,” said Ignorance. “I cannot keep up with you. Go on ahead. I must stay
behind a while.”
So I saw in my dream that they went ahead and Ignorance came slowly after.

The Pilgrims Reach Beulah Land and the River of Death
When they had crossed over the Enchanted Ground, they entered the country of Beulah. The
way they were following led straight through this country. They were happy there. The air was very
sweet and pleasant and there were birds and flowers. They had all the food they could eat.
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In this country the sun shone day and night. Here the Giant Despair could not reach them.
And here they could see the city to which they were going. It was built with pearls and precious
jewels and the streets were made of gold.
So I saw that as they went on they met two men whose robes were shining like gold. Their
faces also were shining like the light. The men asked them questions and then they said, “You have
only two more hard things to meet and then you will be in the city.”
Christian and his companion asked the men to go along with them. They said that they
would. “But,” they said, “you must obtain it by your own faith.”
Now I also saw that between them and the gate was a river. There was no bridge to go over it
and the river was very deep. As they looked at the river the pilgrims did not know what to do. But the
men that went with them said, “You must go through it or you cannot get to the gate.”
Then Christian was even more discouraged than Hopeful. They both looked this way and that
way. But they could not find any way to escape the river. Then they asked the men if the water was
all the same depth, They said that it was deeper or not so deep according to the way that they believed
in the King.

In the River
Then they went into the water and Christian began to sink. He cried out. “I will sink in the
deep waters; the billows go over my head; all the waves go over me” (Psalm 42:7)
Then Hopeful said to him, “Be of good cheer, my brother. I can feel the bottom and it is
good.”
Then said Christian, “Ah, my friends, the sorrows of death have compassed me about. I shall
not see the land that flows with milk and honey.”
And with that there was a great darkness around Christian and he could not see ahead of him.
Here also he seemed to lose his sense and all the words that he spoke showed that he was afraid. He
thought that he would die in the river and never reach the gate. He was also troubled about his sins.
Hopeful therefore found it hard to keep his brother’s head above the water. He tried to
comfort him, saying, “Brother, I see the gate and men are waiting to receive us.”
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Christian would answer, “It is you they are waiting for. You have been hopeful ever since I
knew you.”’
“And so have you, Christian,” he answered.
“Ah, brother,” said Christian, “Surely if I were right He would now come to help me. But
because of my sins He has brought me into the snare and has left me.”
‘These troubles that you go through in these waters do not mean that God has left you,” said
Hopeful. “They are sent to test you to see if you will remember His goodness that you have already
received. And to see if you will live upon Him in your troubles.” Then he added, ‘Be of good cheer,
Jesus Christ maketh thee whole.”
And with that Christian said with a loud voice, “Oh, I see Him again! And He tells me,
‘When thou passeth through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not
overflow thee”’ (Isaiah 43:2).
Then they both took courage and the enemy was as still as a stone until they reached the
other side. Christian soon found ground to stand on and the rest of the river was not deep. And so they
got over.

Approaching the City
Now on the bank of the river they saw the two shining men again. They were waiting for
them. They greeted them, saying, “We are ministering spirits sent forth to minister to those that shall
be heirs of salvation” (Hebrews 1:14).

The Pilgrims Enter the Celestial City
Now the city stood on a very high hill. But the pilgrims went up that hill with ease because
the two men led them by the hand. They found that they had left their old garments in the river. Even
though they had gone into the water with them, they had come out without them.
They therefore went up the hill easily and quickly even though the city was higher than the
clouds. They were comforted because they had safely crossed the river and now they had such
glorious companions to help them.
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They asked the shining ones about the glory of the place. They told them that the beauty and
glory of it was too great to be told. “There,” they said, “is the ‘Mount Zion, the heavenly Jerusalem,
the innumerable company of angels, and the spirits of just men made perfect’ (Hebrews 12:22-23).
When you come there you will receive white robes and you will walk and talk every day with the
King, even all the days of eternity (Revelation 3:4-5, 22:5). And you will not see such things as you
saw on earth, such as, sorrow, sickness, trouble, and death. ‘For the former things are passed away’”
(Isaiah 65:16, 17)
“What will we do in this holy place?” they asked.
“There you will receive comfort for all your toil and joy for all your sorrows. You will reap
what you have planted, even the fruit of all your prayers and tears and sufferings for the King in the
way (Galatians 6:7-8). In that place you will wear crowns and see the Holy One. There you will see
Him as He is (1 John 3:2).
“There also you will always serve Him with praise and shouting and thanksgiving. You will
serve the One whom you tried to serve in the world where it was difficult because of the weakness of
your flesh. There you will enjoy your friends again. When He shall come in the clouds with the sound
of a trumpet, you shall come with Him (1 Thessalonians 4:16-17). When He shall sit on the throne of
judgment you shall sit by Him (Jude 14, 15;1 Corinthians 6:2-3). Also when He shall return to the
city, you shall be with Him forever.”
Then came out also several of the King’s trumpeters, with white and shining clothes. These
trumpeters showed Christian and his brother, by their music and by the way they looked and acted,
how welcome they were into their company.
Now it seemed to these two men that they were in heaven before they came to it. Around
them were the angels making sweet music. They could see the city and hear the bells ring to welcome
them. But above all they had warm and joyful thoughts about staying with such a company forever
and ever. What tongue or pen can tell their glorious joy! Thus they came up to the gate.
Now over the gate was written in letters of gold, “Blessed are they that do His
commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gates into the
city” (Revelation 22:14).
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Then I saw in my dream that they called at the gate as the shining ones told them. There each
one gave in the roll that he had received at the beginning of his journey. These were carried to the
King. When He had read them, He commanded them to open the gate.
Now I saw in my dream that these two men went in at the gate. And as they entered they
were changed. They had clothes that shone like gold and they were given harps and crowns. Then all
the bells in the city rang for joy. I also heard the men themselves sing with a loud voice, “Blessing
and honor and glory and power be unto Him that sitteth upon the throne, and to the Lamb forever and
ever” (Revelation 5:13).
Now just as the gates were opened to let the men in, I looked in after them and I saw the city
shine like the sun. The streets were made of gold and on the streets walked many men singing praises.
There were also creatures that had wings and they were saying, “Holy, holy, holy is the Lord.” And
after that they shut the gates.

The Fate of Ignorance
Now while I was thinking on all these things, I looked back and saw Ignorance come up to
the river. But he soon got over without half the trouble the other men had. It happened that there was
in the place a man called Vain-Hope. He helped him over the river in his boat. Ignorance climbed the
hill as the others had done, only he was alone. A man looked over the top of the gate and asked,
“Where have you come from and what do you want?”
He answered “I have eaten and drunk in the presence of the King and He has taught in our
streets.”
Then they asked him for his Roll so that they could show it to the King. He searched his
pockets but he found none.
So they told the King, but He would not come. He commanded two shining ones to go out
and bind him. Then they carried him through the air to a door in the side of the hill. They put him in
there. Then I saw that there was a way to hell even from the gate of heaven as well as from the City of
Destruction.
So I awoke, and behold it was a dream.
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