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ราชาแหงความรัก
เมื่อไมนานมานี้มีภาพยนตรเรื่องหนึ่งซึ่งเปนเรื่องราวเกีย่ วกับตํานานทีอ่ ิงประวัติศาสตรกอน
คริสตศักราช ชื่อวา “ทรอย (TROY) เปนเรื่องราวที่กลาวถึงสงครามระหวางเมือง 2 เมือง ซึ่งจริง ๆ แลว
สงครามครั้งนี้มีตนกําเนิดมาจากชาย 2 คน คนหนึ่งชือ่ อีคิวลิส ชาวคนนี้ตอสูเพือ่ ชื่อเสียงของตนเอง
และอีกคนก็คอื พารีส ซึ่งชายคนนี้ตอสูเพื่อความรัก และเพื่อความรักของชายคนนี้นี่เอง ทําใหเขาไม
เสียดายทีจ่ ะสละชีวิตของคนทั้งเมืองเพื่อจะไดมาซึ่งความรักของตนเอง…
จากจุดนี้ทาํ ใหเราเห็นวา
มนุษยเรานั้นไมเขาใจความรักที่แทจริงเลย ความรักของมนุษยนั้นตองการครอบครอง ก็เพื่อที่จะ
ตอบสนองตอความตองการทั้งรางกายและจิตใจของตนเอง จึงเปนความรักที่เอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง
โดยไมสนใจในชีวิตหรือความรูสึกของคนอื่นๆ… และตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนีม้ นุษยเราก็พยายามที่
จะเสาะหาความหมายของความรักที่แทจริง แลวมนุษยเรามีหนทางที่จะพบกับความรักเชนนีไ้ หม?”

ความรักที่มขี ีดจํากัดของมนุษย
ถาเราลองสังเกตดูเราก็จะพบวา... ความรักของมนุษยเรานั้นมีขีดจํากัดและเห็นแกตวั วันนี้ถา
คุณยังไปดวยกันกับเขาได เขาก็ยังคงรักคุณ แตวันหนึ่งถาคุณไมเห็นดวยกับเขา หรือถาคุณไมชอบเขา
เขาก็ไมรักคุณแลวจริงหรือเปลาครับ?... วันนี้ถายังมีผลประโยชนรวมกัน ก็ยังรักกัน แตพอวันหนึ่งขัด
ผลประโยชนกัน ก็เลิกรักกันนั่นเปนเพราะวาความรักของมนุษยเรานั้นเปนความรักที่เห็นแกตวั ไม
ทราบวาทานผูอ านเคยฟงตํานานเรื่องเลาทีเ่ กี่ยวกับกิมลั้งกับกิมกีไ่ หมครับ?... เรื่องมีอยูวา เด็กหญิง
กิมลั้งกับเด็กหญิงกิมกี่ตอนเปนอาหมวยนัน้ ทั้ง 2 คนเลนกระโดดยางอยูแ ถวยานที่มีคนจีนอาศัยอยู
เด็กหญิง 2 คน รักกันมาก ๆ… วันหนึ่งทัง้ 2 คนเอานิ้วกอยเกีย่ วกัน แลวกิมลั้งก็พูดวา... “กิมกี่จะ !... เรา
จะตองรักกันนะ เราจะเปนเพื่อนรักกันจนวันตายนะจะ!... “ตกลงจะกิมลั้ง”... กิมกี่ตอบ... ไมนาน
อาหมวยทั้ง 2 คนก็โตขึ้นจนเปนแมนางกิมลั้งกับแมนางกิมกี่สุดทายตางก็ไดแตงงานกันไป แตดวย
ความรักฉันทเพื่อนที่มีตอกัน ทั้ง 2 ก็เลยไปเปดรานขายทองอยูติดกัน... ตอนที่เปดรานทองใหม ๆ ก็
ไมไดเขียนปายชื่อรานอะไรทั้งสิ้น เพราะทั้ง 2 คนมีความรูสึกวาเปนเหมือนรานเดียวกัน ซึ่ง 2 รานนี้
เปนที่อิจฉาของบรรดาคนแถวนั้น เพราะรักกันเหลือเกินนน!!! เมื่อของที่รานของกิมลั้งขาด ก็วิ่งไปยืม
รานกิมกี่ หรือถาชางทองรานกิมกี่ไมมา ก็วิ่งไปหาชางทองรานกิมลั้งมาชวย แตอยูมาวันหนึ่ง ไมรูวา แม
นางกิมลั้งคิดอะไรขึ้นมา เธอไดเขียนปายเล็ก ๆ ติดอยูห นารานของเธอวา “หางทองแมกิมลั้ง”... เทานั้น
แหละไดเรื่อง!...
แมนางกิมกี่ออกมากวาดหนาบานเหลือบไปเห็นปายชื่อรานของเพื่อนก็รูสึก
ตะขิดตะขวงใจและคิดในใจวา “ทําไมเพื่อนเราถึงเปลี่ยนไป?... ทําไมตองเขียน?... ทําไมตองแยกเปน
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รานกิมลั้ง กิมกี่นะ!... ทําไม???... ออ!... กิมลั้ง... นี่เธออยากจะขายดีกวาฉันเหรอ... ไดเลย!... ฉันก็ทํา
บาง!”.. กิมกี่กเ็ ลยเขียนปายบางวา “หางทองแมกิมกี”่ ... พอกิมลั้งออกมากวาดหนาบานเห็นเทานั้น ก็เริ่ม
ขัดใจเหมือนกัน และคิดในใจวา... “หา!!... ทําไมเพื่อนเราตองเขียนปายสูเราดวย ยอมเราไมไดเหรอ?...
สงสัยมันอิจฉาฉันที่ฉันขายดีกวามัน”... ทั้งสองเริ่มไมพอใจกันจึงไมยอมพูดกัน ไดแตเก็บไวในใจ พอ
เจอหนากัน ใบหนาก็ยังยิ้ม แตในใจเริ่มบาดหมางกันแลว... ตอมากิมลั้งก็เขียนปายตอขึ้นไปอีกวา “หาง
ทองแมกิมลั้งตรามังกร” พอกิมกี่ออกมากวาดหนาบาน เห็นก็ยิ่งไมพอใจ.. “แนะๆๆ... มันเอามังกรเสา
หลินมาขูฉันแลวเหรอ.. ออ!...ไดเลย..กิมลั้ง..ไดเลย..ฉันสูโวย!”.. กิมกี่จึงขึ้นปายวา “หางทองแมกิมกี่
ตรานกอินทรีย” .. กิมลั้งพอเห็น ไฟก็ลุกทันที จึงขึ้นปายอีกวา “ทองดีตองแมกิมลั้ง” กิมกี่พอเห็นก็ขึ้น
ปายสูวา “ทองดังตองแมกิมกี่”.. กิมลั้งพอเห็นดังนั้นก็ขึ้นปายหนักกวาเดิมวา “ทองแมกิมลั้งดังกวาทอง
แมกิมกี”่ .. กิมกี่พอเห็นก็ขนึ้ ปายสูทันทีเลยวา “ทองแมกิมกี่ดกี วาทองแมกิมลั้ง”..... ผูอานครับ!...สอง
อาเจจะเลิกคบกันก็เริ่มตรงนีแ้ หละครับ... เพราะในที่สุดเจกิมลั้งก็ขึ้นปายใหญวา “มังกรแมกิมลั้งเหยียบ
หัวนกอินทรียแ มกิมกี”่ ... เทานั้นแหละคุณเอย!... เจกิมกีก่ ็ขึ้นปายสูเลยวา “นกอินทรียแมกิมกี่จกิ ฝมังกร
แมกิมลั้ง” สุดทาย 2 รานนี้กอ็ ยูดวยกันไมไดตองแยกจากกันไป...
จากเรื่องขางตนทําใหเราเห็นชัดวา ความรักของมนุษยเปนความรักที่มีขีดจํากัดและเห็นแกตวั
นอกจากนั้นความรักของมนุษยยงั เปนความรักที่ถูกกระตุนจากภายนอกเปนความรักแบบมีขอแม เปน
ความรักที่มีวนั เปลี่ยนแปลง... เชน “ฉันรักเด็กคนนี้ เพราะเคาเปนลูก” การที่เขาเปนลูกจึงทําใหแมรัก
“ฉันรักเขาเพราะเขาสวย ถาเขาไมสวย ฉันก็ไมรัก” “ฉันรักเขาเพราะเขาดี แตถาเขาไมดี ฉันก็ไมรัก” เรา
คงเคยไดยินเรือ่ งตลก ๆ ที่วา ตอนจีบกันใหม ๆ เดินไปดวยกัน พอหมาเหาแฟนเตะใครครับ?... เตะ
หมา!... “มาเหาแฟนขาทําไม?”... แตพออยูด วยกัน 10 ป มีลูก 3 คน เปลี่ยนเปนอยางไรครับ!... เดินไป
ดวยกัน พอหมาเหา เตะใครครับ?... เตะเมีย! พรอมกับพูดวา “เดินยังไงใหหมาเหา!”... เห็นหรือยังครับ
วา ความรักของมนุษยนั้นมีขีดจํากัดและมีวันเปลี่ยนไปเพราะมันถูกกระตุนจากภายนอก ซึ่งนีก่ ็เปน
สภาพที่มนุษยทุกคนทั่วโลกเปนเหมือนกันหมด เราไมมที างที่จะหาความรักที่แทจริงในทามกลางสังคม
ของมนุษยไดเลย...

ผูที่สําแดงความหมายของความรักที่แทจริง
ทานทราบไหมวา ทําไมมนุษยจึงไมสามารถแสวงหาความรักที่แทจริงในทามกลางมนุษยได
นั่นก็เพราะวามนุษยเราลวนแตเปนคนบาปนั่นเอง ถาเชนนั้นแลวมนุษยเราจะแสวงหาความรักเชนนี้ได
จากที่ใดกันเลา?... คําตอบก็คือเราสามารถรับความรักที่แทจริงนี้ไดจากพระเจา เพราะในพระคริสต
ธรรมคัมภีรไดบอกเราวา “พระเจาทรงเปนความรัก” ซึ่งความรักของพระองคนั้นเปนความรักที่ยิ่งใหญ
เปนความรักแบบไมมีขอแมเหมือนกับความรักของมนุษยเรานั่นก็เพราะวาพระองคมเี นื้อแทแหงความ
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รักนั่นเอง พระคัมภีรไดบันทึกไววา เพราะพระองคทรงเปนผูสรางมนุษย ดังนั้นพระองคจึงทรงรักเรา
มาก ซึ่งการที่พระองคทรงสรางมนุษยเราก็เพื่อใหเรามีสัมพันธภาพกับพระองคเหมือนพอกับลูกและ
พระองคยังไดทรงประทานสิ่งที่ดีและพระพรนานัปการใหแกมนุษย แตมนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจาผู
ทรงสรางเขาและไมเชื่อฟงพระองค ทั้งยังทําหลายสิ่งหลายอยางที่เปนความบาปอีกดวย และเพราะเหตุ
ที่พระเจานั้นทรงบริสุทธิ์ทําใหความบาปแมแตนิดเดียวก็ไมสามารถเขาใกลพระองคไดดังนั้นเมื่อมนุษย
ทําบาปจึงตองถูกแยกออกจากพระเจา ชีวิตของมนุษยจึงไมสามารถพบความสุขที่แทจริง ทั้งยังตอง
เผชิญกับความทุกข ตองเจอกับปญหา น้ําตา และตองพบกับความตาย ยิ่งกวานัน้ ก็คอื เมื่อมนุษยเราจาก
โลกนี้ไปก็ยังตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และในที่สุดก็ตองรับ
ความทุกขทรมานในนรกเปนนิจนิรนั ดร... เคยมีคนถามวา “ถาพระเจาทรงรักมนุษยแลวทําไมจึงตองให
มนุษยลงนรกดวยเลา?”... กอนอื่นตองทําความเขาใจกอนวา พระเจาไมไดอยากใหมนุษยเราตองลงนรก
เลย แตเพราะเหตุที่มนุษยเราตัดสินใจทีจ่ ะทําบาปเองจึงตองรับโทษเชนนั้น ซึ่งทานทราบไหมวา เมื่อ
มนุษยเราตองลงนรกนั้น พระเจาไมไดทรงสะใจหรือสมน้ําหนามนุษยเราเลย แตพระองคทรงเสีย
กระทัยและทรงปวดใจอยางยิ่งที่ตองเห็นมนุษยทพี่ ระองคทรงรักนั้นตองพินาศในบึงไฟนรก ดังนัน้ ดวย
ความรักของพระองค พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมทางทีจ่ ะใหมนุษยไดรอดพนจากการลงโทษนั้น โดย
ทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกนี้เมื่อ
ประมาณ 2,000 ปที่แลว ซึ่งจุดประสงคทพี่ ระองคมาบังเกิดในโลกก็เพื่อที่จะมารับการลงโทษบาปแทน
มวลมนุษยชาติ โดยทรงยอมถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ดังนั้นเราจะเห็นวาความรักของพระ
เจาที่มีตอคนบาปอยางมนุษยเรานั้น เปนความรักแบบไมมีขอแมจริงๆ... เวลานี้ผมอยากใหทานแหงน
หนาขึ้นมองดูขางบนแลวถามพระเจาวา “พระเจา! ทําไมพระองคจึงทรงรักขาพระองค?... เพราะขา
พระองคดีหรือ?... เพราะขาพระองคหลอ (สวย) หรือ?... เพราะขาพระองครวยหรือ? เพราะขาพระองค
เปนคนแข็งแรงมีความสามารถหรือ?... ไมใชเลย!... ทานทราบไหมวา ในตัวของมนุษยเรานัน้ ไมมอี ะไร
ดีเลยที่จะทําใหพระเจารักเราในพระคัมภีรไ ดบอกวา จิตใจภายในของมนุษยลว นแตมีเคาความคิดที่เปน
บาป หนาซื่อใจคด รางกายนับวันก็มแี ตจะเหี่ยวลง ๆ และที่สําคัญก็คือ มนุษยเราไดปฏิเสธพระเจาและ
ตั้งตัวเปนศัตรูกับพระองคอกี ดวย... เห็นชัดหรือยังครับวาในตัวของมนุษยไมมีอะไรที่จะมากระตุนให
พระเจานั้นสามารถที่จะรักเราไดเลย แตถงึ กระนั้นพระองคก็ยังทรงรักมนุษยและพรอมที่จะใหอภัยโทษ
บาปทั้งสิ้นที่มนุษยเราไดกระทําจนกระทั่งยอมใหพระบุตรของพระองคมาตายบนไมกางเขนเพื่อรับ
โทษแทนเรา และพระองคยงั ทรงสัญญาอีกวา หากผูใดที่เชื่อและวางใจในพระองค โดยการสารภาพ
ความผิดบาป
และทูลขอใหพระเยซูคริสตทรงเปนผูรับโทษบาปแทนเขาผูนนั้ ก็จะไมตองรับการ
พิพากษาโทษจากพระองคอกี ตอไป แตจะไดไปอยูใ นสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย”...
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ผูอานที่รักครับ... บางทีทานอาจจะมีคําถามในเวลานี้วา... “ถาพระเจารักฉันจริง ทําไมพระองค
ไมมารับสภาพเปนมนุษยเพือ่ มาตายแทนฉันดวยตัวเอง แตกลับใหพระบุตรของพระองคคือพระเยซู
คริสตมาตายแทนดวยละ?”... คําถามนี้เปนคําถามที่ดี แตอยากจะใหทานทราบวา นอกจากพระเจาผูท รง
เปนพระบิดาจะรักมนุษยแลว พระเยซูคริสตก็ทรงรักมนุษยดวย ดังนั้นพระองคจึงยอมที่จะสละชีวิต
ของพระองคเพื่อมนุษยที่พระองคทรงรัก พระองคจงึ ทรงเปนราชาแหงความรักทีไ่ ดสําแดงความรักที่
แทจริงใหกับมนุษย ซึ่งเปนความรักนิรนั ดรที่หาไมไดเลยในทามกลางมวลมนุษย เพราะความรักของ
พระองคนั้นเปนความรักที่ไมเห็นแกตวั เปนความรักทีพ่ รอมจะใหอภัย เปนความรักที่ใหโอกาสและให
กําลังเมื่อมนุษยลมลง นับตั้งแตนั้นมา มนุษยเราจึงไดทราบวาความรักที่แทจริงเปนเชนไรโดยผานทาง
ชีวิตของพระองค ผูอานที่รัก ทานสามารถที่จะรับความรักเชนนี้จากพระองคได เวลานี้ความรักของ
พระองคอยูตรงหนาประตูใจของทานแลว ขอเชิญทานรีบเปดใจตอนรับพระเยซูใหเปนพระผูชวยทาน
ใหรอดบาปเดีย๋ วนีเ้ ถิด ถาทานปรารถนาที่จะรับการอภัยโทษบาปจากพระเจา ขอใหทา นอธิษฐานทูลตอ
พระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดรูจักความรักที่พระองคทรงใหแกมนุษยแลว ขาพระองคขอ
เปดใจรับความรักของพระองค และขอสารภาพความผิดบาปที่ขาพระองคไดกระทํามาทั้งที่ลับที่แจง ขอ
ทรงโปรดเมตตาอภัยโทษใหแกขาพระองคดวยเถิด
ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป
ขอบพระคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองค
ขอกราบทูลในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”....
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวาพระเจาไดทรงยกโทษความผิด
บาปใหแกทานแลวอยางสิ้นเชิง และพระองคจะทรงเปลี่ยนชีวิตของทานใหดีขึ้นอยางแนนอน.... ทาน
สามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทานเขียนชื่อและที่อยูลงในใบตัดสินใจ แลว
สงมายังที่อยูดา นขางในใบตัดสินใจ
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