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ค ำน ำ 
เม่ือ ค.ศ. 1700 คือประมาณ 250 ปีมาแลว้ หนงัสือเร่ืองน้ีไดเ้ขียนข้ึนเป็นภาษาฝร่ังเศส แลว้ได้

แปลออกเป็นภาษาเยอรมนัเม่ือปี ค.ศ. 1732 ต่อจากนั้นมาก็ไดแ้ปลและพิมพข้ึ์นอีกหลายภาษา 
ปัจจุบนัน้ีหนงัสือเร่ืองน้ีไดป้รับปรุงใหม่หมด ตลอดทั้งเน้ือเร่ืองและภาพ วตัถุประสงคก์็เพื่อจะ

แสดงใหเ้ห็นถึงความชัว่ชา้เลวทรามของมนุษย ์และแสดงถึงการท่ีจะพน้จากกิเลสบาปไดโ้ดยแสวงหา
ความรอดใน พระเยซูคริสตเจา้ ดงัจะไดบ้รรยายโดยละเอียดตามหลกัฐานขอ้อา้งในพระคมัภีร์ต่อไปที
ละภาพ 

เราพิมพห์นงัสือน้ีข้ึนโดยการอธิษฐานขอให้พระเจา้ทรงอวยพระพร และสถิตอยูก่บัท่านผูอ่้าน
ตลอดไปเป็นนิตยเ์พื่อท่านจะไดมี้ใจร้อนรนท่ีจะบอกเล่าถึงความรอดอนัมหัศจรรยข์องพระเจา้แก่คน
อ่ืน ๆ ต่อไป เพือ่พระโอวาทของพระเจา้จะแพร่ไปทัว่สากลโลก 
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ดวงใจมนุษย์ 
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ภำพทีห่น่ึง 

ดวงใจมนุษย์ 

รูปหวัใจน้ีคงจะไดท้  าความสะดุง้หวาดกลวัใหแ้ก่ผูท่ี้ไดอ่้านไดเ้ห็นสัตวต่์าง ๆ ท่ีแสดงอยูใ่น
ภาพท่ีหน่ึง แต่ภาพน้ีไม่ไดห้มายถึงของมนุษยต์ามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นอวยัวะส าคญัของร่างกายท่ีเตน้อยู่
เป็นปกติ 50,000,000 คร้ังต่อปี และมีหนา้ท่ีสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงร่างกายตลอดระยะเวลาท่ีมีชีวติอยู ่ ใน
พระคมัภีร์ใชค้  าวา่ “จิตใจ” เล็งถึงตัวมนุษย์เองบ่อยคร้ัง และในหนงัสือน้ีภาพต่าง ๆ จะเล็งถึงตวัมนุษย์
เหมือนกนั ดงัจะไดแ้สดงให้ทราบดงัต่อไปน้ี 

เม่ือพระเจา้ไดท้รงสร้างอาดามมนุษยค์นแรก ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์วา่ “พระเจา้ทรง
ทอดพระเนตรส่ิงทั้งปวงท่ีพระองคท์รงสร้างไวน้ั้น ทรงเห็นวา่ดีนกั” (พระธรรมปฐมกาล 1:31) ต่อมา
ในพระธรรมปฐมกาล บทท่ี 3 เราจะเห็นวา่อาดามกบัเอวาผูเ้ป็นภรรยาไดก้ระท าผดิต่อพระเจา้ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีน่าสลดใจมาก อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ “เหตุฉะนั้นก็เช่นเดียวกบัท่ีความผดิไดเ้ขา้มาใน
โลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะความผิดนั้น อยา่งนั้นแหละความตายจึงไดล้ามไปถึง
คนทั้งปวง” (พระธรรมโรม 5:12) อาดามไม่เช่ือฟังพระเจา้ กินผลไมท่ี้อยูก่ลางสวนเอเดนซ่ึงพระเจา้ทรง
หา้มวา่ “เวน้แต่ตน้ไมแ้ห่งการรู้ความดีและความชัว่ ผลของตน้ไมน้ั้นเจา้อยา่กินเป็นอนัขาด ถา้เจา้ขืน
กินในวนัใด เจา้จะตอ้งตายในวนันั้นเป็นแน่” (พระธรรมปฐมกาล 2:17) ในทนัใดท่ีเขาไดกิ้นผลไมน้ั้น
แลว้ เขาก็ไดรั้บผลแห่งความผดินั้น และผลของความผดินั้นไดต่้อเน่ืองมาจนถึงมนุษยเ์ราทุกวนัน้ี “คน
ทั้งปวงไดท้  าผดิทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจา้” (พระธรรมโรม 3:23) 

ควำมหมำยของส่วนต่ำง ๆ ในภำพ 

หนังสือทีเ่ปิดอยู่ 

หนงัสือท่ีเปิดวางอยูข่า้งบน ของรูปหวัใจในภาพท่ีหน่ึง คือ หนงัสือพระคมัภีร์ซ่ึงเป็นพระ
วจนะของพระเจา้ในการท่ีเราจะรู้วา่ พระเจา้ไดต้รัสไวอ้ยา่งไร ก็โดยการอ่านพระคมัภีร์เท่านั้น แสง
สวา่งท่ีมาจากพระคมัภีร์แสดงใหเ้ราเห็นวา่ใจของเราชัว่ แต่เม่ือเราอ่านพระคมัภีร์ เราจะเห็นวา่พระเจา้
ทรงสามารถช าระลา้งความชัว่นั้น และทรงโปรดใหเ้รามีใจบริสุทธ์ิ 
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นกพริำบ 

“แต่มนุษยธ์รรมดาจะรับส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจา้ไม่ได ้ ดว้ยส่ิงเหล่านั้น
เขาเห็นเป็นความโง่ และเขาเขา้ใจไม่ได ้ เพราะวา่ซ่ึงจะเขา้ใจส่ิงเหล่านั้นตอ้งสังเกตโดยวญิญาณ” (พระ
ธรรม 1 โครินธ์ 2:14) พระเจา้ไดป้ระทานส่ิงประเสริฐใหแ้ก่เราคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ในภาพน้ี
นกพิราบเป็นเคร่ืองหมายของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (ปรากฏในพระธรรมมทัธิว 3:16) เป็นสัญลกัษณ์
ของความอ่อนสุภาพของพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีไดเ้สด็จลงมาตามท่ีพระบิดาไดท้รงสัญญาไว ้ (ดูพระ
ธรรมกิจการ 1:4,5) และตามท่ีพระเยซูทรงสัญญาไวด้ว้ย (ดูพระธรรมยอห์น 16:7) เม่ือพระเยซูได้
ส้ินพระชนมแ์ละฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ พระวิญญาณไดเ้สด็จมาเพื่อน าเราทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอยา่ง 
(ดูพระธรรม ยอห์น 16:13) “พระวญิญาณจะเอาเร่ืองของเรา (พระเยซู) ส าแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (พระ
ธรรมยอห์น 16:15)  

น่ีแหละเป็นของประทานอนัประเสริฐ สองประการท่ีพระเจา้ไดป้ระทานให้แก่เรา คือ หน่ึง 
พระวจนะท่ีท าใหเ้ราสามารถรู้ความจริง และ สอง พระวิญญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งน าเราไปถึงความจริง 

ในภำพหัวใจ 

ใหเ้ราพิจารณาดูส่วนต่าง ๆ ในรูปหวัใจนั้น เราจะเห็นวา่มีสัตวอ์ยูเ่จด็ชนิด ชนิดหน่ึง ๆ ก็
หมายถึงกิเลสของแต่ละชนิด ดงัสุภาษิตกล่าวไวว้า่ดงัน้ี 

มหาสมุทรสุดลึกลน้ คณนา 
สายด่ิงทิ้งทอดมา  หยัง่ได ้
เขาสูงอาจวดัวา  ก าหนด 
จิตมนุษยน้ี์ไซร้  ยากแทห้ย ัง่ถึง 

พระเยซูไดต้รัสวา่ “แต่วา่ส่ิงท่ีออกจากปากก็ออกมาแต่ใจ ส่ิงนัน่แหละท าให้มนุษยเ์ป็นมลทินไปดว้ยวา่
ความคิดชัว่ร้าย การฆ่าคน การผิดผวัเมียกนั การเล่นชูก้นั การลกัขโมยกนั การเป็นพยานเท็จ การกล่าว
ค าหม่ินประมาท ก็ออกมาแต่ใจ ส่ิงเหล่าน้ีแหละท าใหม้นุษยม์ลทิน” (พระธรรมมทัธิว 15:18-20)  

1. นกยูง 

นกยงูเป็นสัตวต์วัแรกท่ีจะกล่าวถึง ทุกคนก็ดูเหมือนจะเขา้ใจดีอยูแ่ลว้ คือ หมายถึงควำมหยิง่
ยโสซ่ึงเป็นความบาปอนัส าคญัยิง่อยา่งหน่ึง แต่มนุษยก์็ยงัคิดวา่เป็นส่ิงเล็กนอ้ยอยูน่ัน่เอง พระเจา้ได้
ประทานขนหางอนัสวยงามซ่ึงมนุษยทุ์กยคุทุกสมยันิยมชมช่ืนใหร้าคาอยา่งงาม จงสังเกตนิสัยของ
นกยงูวา่เป็นอยา่งไร ถา้มนัเห็นวา่เราก าลงัจอ้งดูมนั มนัจะรีบแผห่างร าแพนเดินกรีดกรายไปมาใหเ้ราดู
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ความสวยสง่างามของมนัทนัที ของประทานของพระเจา้แทนท่ีจะเป็นประโยชน์ในทางท่ีดี กลบัไปเป็น
ประโยชน์ในทางชัว่แก่ตวัมนัเอง 

น่ีเป็นความบาปท่ีธรรมดาท่ีสุด บางคนหยิง่ในความฉลาดในการงาน บางคนหยิง่ในความรู้
หรือหยิง่ในความมัง่คัง่ของตน บางคนก็หยิง่ในความสวยงามของตนหรืออวดในความสามารถของลูก 
ๆ ของตวั พวกสตรีก็มกัจะหยิง่ในเคร่ืองประดบักาย เช่นเส้ือผา้และเคร่ืองเพชรพลอยเป็นตน้ อยา่งไรก็
ตาม ความบาปชนิดน้ีก็ดูเหมือนจะมีอยูใ่นมนุษยทุ์กรูปทุกนาม แต่พระเจา้ก็ไดต้รัสอยา่งชดัเจนในพระ
วจนะของพระองคว์า่ ความหยิง่จองหองเป็นส่ิงท่ีพระองคท์รงเกลียดชงัท่ีสุด “ความย  าเกรงพระเจา้ฯ คือ
การชงัความชัว่ คือความเยอ่หยิง่ ความยโส และการประพฤติชัว่ และปากพดูใหห้ลงผดินั้นเราเกลียด
นกั” (พระธรรมสุภาษิต 8:13) “พระเจา้ทรงต่อสู้ผูท่ี้หยิง่จองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่ผูท่ี้ถ่อมใจ
ลง” (พระธรรมยากอบ 4:6) (ขอดูพระธรรมสุภาษิต 6:16,17;  
พระธรรมมาระโก 7:22 ดว้ย) 

2. แพะ 

แพะเป็นสัตว ์ ดือ้ด้ำนท่ีไม่มีระเบียบและไม่เช่ือฟัง มนัมีนิสัยชอบอยากรู้อยากเห็นและอยาก
ลอง มีกล่ินตวัเหมน็ ผูท่ี้เคยเล้ียงแพะคงจะรู้นิสัยแพะไดดี้ จะเปรียบกบัแกะไม่ไดเ้ลยในการเช่ือฟังผู ้
เล้ียง แพะนั้นจะไปตามทางของมนั และเลือกอาหารกินตามชอบใจ พระคมัภีร์ไดบ้อกเราอยา่งแจ่มแจง้
วา่ “ใหท้่านอดกลั้นจากความปรารถนาในเน้ือหนงั ซ่ึงเป็นขา้ศึกต่อวิญญาณจิต” (พระธรรม 1 เปโตร 
2:11) “เพราะวา่สารพดัซ่ึงมีอยูใ่นโลก คือความใคร่ของเน้ือหนงั และความใคร่ของตาและการอวดอา้ง
ถือตวัในชาติน้ี ไม่ไดเ้กิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลก” (พระธรรม 1 ยอห์น 2:16) 

3. หมู 

หมูมีอยูท่ ัว่ไปในหลาย ๆ ประเทศ ท่านเคยเห็นสัตวช์นิดใดจะกละมากกวา่หมูไหม? ฟังเสียง
เม่ือมนักินแลว้จะรู้ถึงความจะกละของมนั มนัเอาจมูกของมนัคุย้ลงไปในดินเพื่อจะหาอาหารกิน แลว้ก็
กินไม่หยดุหยอ่น ความบาปก็เป็นเช่นน้ีแหละท าใหเ้ราจะกละหรือโลภในทุกส่ิงท่ีตนปรารถนา แทนท่ี
จะเป็นห่วงกงัวลถึงความตอ้งการของผูอ่ื้น ตามธรรมชาติหมูเป็นสัตวส์กปรก ถา้เราจะจบัมนัใหอ้าบน ้า
แลว้ใส่ไวใ้นคอกท่ีสะอาด ไม่ชา้มนัจะท าใหค้อกนั้นสกปรกเป็นปลกัทีเดียว จิตใจของมนุษยบ์างคนก็
เตม็ไปดว้ยความคิดสกปรก บางคนก็ชอบเล่าเร่ืองตลกโลนหรือร้องเพลงหยาบคาย พระวจนะของพระ
เจา้ยอ่มเหน่ียวร้ังความชัว่ร้ายทุกอยา่งไวไ้ด ้ เราควรจะระมดัระวงัค าพดูอยูเ่สมอ “อยา่ใหค้  าหยาบคาย
ออกมาจากปากท่านเลย แต่ใหใ้ชค้  าตามแต่จะตอ้งการ ซ่ึงจะเป็นท่ีใหเ้กิดความจ าเริญข้ึน เพื่อจะเป็นคุณ
แก่คนเหล่านั้นท่ีไดย้นิ” (พระธรรมเอเฟซสั 4:29) ศาสดาจารยข์งจูข๊องประเทศจีนไดก้ล่าวไวว้า่ 
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“บรรดาความชัว่ทั้งหลายแลว้ การล่วงประเวณีเป็นการท่ีชัว่ร้ายท่ีสุด” เราควรจะหลีกเล่ียงจากการล่วง
ประเวณีเสีย (ดูพระธรรมกาลาเทีย 5:19-21) 

4. หมำป่ำ 

หมาป่าเป็นสัตวท่ี์โลภมำก ไม่ใคร่จะมีใครไดเ้ห็นมนัในเวลากลางวนั โดยมากมกัจะพบมนัใน
เวลากลางคืนมนัจะลงมาจากภูเขาลกัลูกไก่เล็ก ๆ ไป บางทีก็ขโมยเด็ก ๆ แลว้พาเอาไปไวท่ี้ภูเขา ท าไม
คนจึงตอ้งใส่กุญแจบา้นในเวลากลางคืน หรือมีคนเฝ้าเม่ือไม่มีใครอยู ่ เพราะเขากลวัขโมย (คนโลภ) จะ
มาลกัส่ิงของ พระเจา้ไดต้รัสถึงเร่ืองความบาปน้ีอยา่งแจ่มแจง้วา่ “อยา่โลภเรือนของเพื่อนบา้น อยา่โลภ
ภรรยาของเพื่อนบา้น หรือทาสาทาสีของเขา หรือโคลาของเขา หรือส่ิงใด ๆ ซ่ึงเป็นของของเพื่อนบา้น 
” (พระธรรมอพยพ 20:17) 

5. งู 

ถา้ท่านจะมองดูงูเวลามนัเล้ือยไปตามหญา้ หรือห้อยตามก่ิงไม ้ ท่านก็จะตระหนกัดีทีเดียวถึง
ควำมฉลำดและเล่ห์เหลีย่มของมนั ขาก็ไม่มี แขนก็ไม่มี และปีกก็ไม่มี ไม่น่าจะท าอะไรไดเ้ลย น่ีแหละ
เป็นความฉลาดเล่ห์เหล่ียมส่วนหน่ึงของมนั ผูท่ี้ขาดความระมดัระวงัก็จะประสบอนัตรายจากพิษเข้ียว
ของมนั ก็เช่นเดียวกนักบัผูท่ี้คา้ขายอาจมีเล่ห์เหล่ียมกบัลูกคา้ เช่นเอาของเส่ือมคุณภาพมาขายเป็นของดี 
บางคนขายถ่านแต่เอาหินใส่มาในกระสอบ หรือบางทีเอาถ่านแช่น ้าเพื่อจะใหน้ ้าหนกัมากข้ึน บาง
คนขายผา้สีตก ซกัคร้ังเดียวสีลอกหมด แต่บอกคนซ้ือวา่สีไม่ตก ส่ิงเหล่าน้ีแหละเรียกวา่เล่ห์เหล่ียมและ
คดโกงผูอ่ื้น เพื่อตนจะร ่ ารวยมัง่มีเร็วข้ึน “จิตใจมนุษยโ์กงเกินบรรดาทุกส่ิงและชัว่ร้ายกาจนกั” (พระ
ธรรมเยเรมีย ์17:9) 

6. เสือ 

บางท่ีจะไดย้นิคนพดูวา่ “อยา่ไปย ัว่โมโหผูห้ญิงแก่คนนั้นเลย เพราะเขาเป็นเหมือนแม่เสือ” ไม่
เฉพาะแต่ผูห้ญิงเท่านั้นท่ีเป็นเหมือนเสือ บงัคบัตวัเองไม่ไดห้รือไม่ระวงัตวัในความเป็นคนเจา้โมโห
โทโสของตน ผูช้ายก็ดีหรือเด็กก็ดีมีอยูท่ ัว่โลก ท่ีโมโหโทโสอยา่งรุนแรงขณะท่ีมีความโกรธและความ
เกลียดเกิดข้ึน เสือเป็นสัตวดุ์ร้ายท่ีกระหายเลือด ท าความเดือดร้อนให้แก่มนุษยแ์ละสัตวท์ัว่ไป ดู
เหมือนวา่คนโมโหโทโสนั้นมีผสิีงอยู ่ แน่นอนท่ีสุด ถา้บุคคลผูใ้ดมีนิสัยอยา่งน้ีก็แสดงวา่ผูน้ั้นยงั
ห่างไกลจากน ้าพระทยัของพระเจา้มาก (ดูพระธรรมเอเฟซสั 4:31,พระธรรมโคโลสี 3:8) และพระเยซูก็
ไดท้รงเตือนเราวา่ ถา้ผูใ้ดจะยอมใหค้วามโกรธเขา้ครอบง าจิตใจ ผูน้ั้นจะมีโทษถึงไฟนรก 
 (ดูพระธรรมมทัธิว 5:22) 
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7. เต่ำ 

สัตวช์นิดน้ีเรามกัใช ้ เป็นค าเปรียบเทียบถึงควำมเกยีจคร้ำน เพราะวา่เต่าน้ีจะไปไหนหรือท า
อะไรก็งุ่มง่าม เช่ืองชา้ หรือยิง่แหยใ่หเ้ดิน มนัจะยิง่เดินชา้ลงอีก คนเกียจคร้านนั้นไม่เฉพาะแต่จะไม่
คล่องแคล่ววา่งไวแลว้ ยงัเป็นคนซ่ึงไม่น่ารัก ไม่รับผดิชอบและไวว้างใจไม่ไดด้ว้ยเขาทอดทิ้งหนา้ท่ีการ
งานของเขา คร้ังหน่ึงพระเยซูไดต้รัสถึงชายชนิดน้ีคนหน่ึงวา่ เป็นคนชัว่ชา้และเกียจคร้านและตอ้งไดรั้บ
โทษทิ้งเสียในนรก (ดูพระธรรมมทัธิว 25:26) 

ปีศำจ 

ท าไมเราจึงรู้วา่ มีสัตวท์ั้งหลายเหล่าน้ีอยูใ่นจิตใจของมนุษย ์ จะหาค าตอบไดไ้ม่ยากเลย และยงั
มีสัตวอี์กหลายชนิดดว้ย ท่ีจะเอามาเปรียบกบัความบาปอีกหลายอยา่งซ่ึงมาพกัพิงอยูใ่นจิตใจของมนุษย ์
ความชัว่เหล่าน้ีมีอยูก่็เพราะมนุษยเ์ป็นทาสของมาร ซ่ึงมีช่ืออีกวา่พญามารท่ีสิงอยูใ่นความชัว่ พญามาร
เป็นศตัรูตวัส าคญัต่อสู้กบัมนุษยเ์ร่ือยไปไม่หยดุหยอ่น พยายามท่ีจะใหม้นุษยท์ั้งหลายถูกพนัธนาการอยู่
กบัความบาปมากยิง่ข้ึนทุกที ๆ เพราะเหตุน้ีแหละปีศาจแห่งความชัว่น้ีจึงเป็นท่ีน่าสะพึงกลวัแก่มนุษย์
ทัว่ ๆ ไป 

จงสังเกตต่อไปวา่ปีศาจน้ีไดเ้อาหอกแทงตาในภาพหวัใจขา้งบนนั้น “พระของสมยัน้ีไดก้ระท า
ใจของคนท่ีไม่เช่ือใหมื้ดไป เพื่อไม่ใหเ้ขาเห็นแสงสวา่งของกิตติคุณอนัประกอบดว้ยสง่าราศี คือกิตติ
คุณของพระคริสต”์ (พระธรรม 2 โครินธ์ 4:4) 

ตำ 

พระเยซูเจา้ไดป้ระทานพระโอวาทแก่เราวา่ “ตา เป็นดวงสวา่งของร่างกาย เหตุฉะนั้นถา้ตาของ
ท่านปกติทั้งตวัก็พลอยสวา่งไปดว้ย แต่ถา้ตาของท่านผิดปกติ ทั้งตวัของท่านก็พลอยมืดไปดว้ย เหตุ
ฉะนั้นถา้ความสวา่งซ่ึงอยูใ่นตวัของท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด” (พระธรรมมทัธิว 
6:22,23) แต่ถา้หากวา่ตาของเราบอดเพราะพญามาร ไม่ตอ้งสงสัยเลย เราไดห้ลงหายไปในความมืดแห่ง
ความบาปแลว้ “เพราะเจา้พูดวา่ เราเป็นคนมัง่มี ไดท้รัพยส์มบติัทวมีากข้ึนและไม่ตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใด
เลย และเจา้ไม่รู้วา่เจา้เป็นคนแร้นแคน้เขญ็ใจเป็นคนขดัสน เป็นคนตาบอด และเป็นคนเปลือยกายอยู”่ 
(พระธรรมววิรณ์ 3:17) 

ดวงดำว 

ดวงดาวเป็นแต่ส่ิงเดียวท่ียงัมิไดก้ล่าวถึง ดาวเปรียบเหมือนควำมวนิิจฉัยผดิและชอบ หรือ
หิริโอตตปัปะ คือรู้ดีรู้ชัว่และมีความสังเกตผดิและชอบ นัน่แหละ เป็นบงัเหียนท่ีจะบงัคบัใหเ้รา
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ประพฤติตามท่ีถูก ท่ีควรฝ่ายวญิญาณจิต พระเจา้ไดโ้ปรดให้ร่างกายมนุษยมี์เส้นประสาททัว่ทุกส่วน
ของร่างกาย เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนให้รู้สึกตวัในเวลาท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายไดรั้บอนัตรายบาดเจบ็
ถา้ผูใ้ดถูกเขม็แทงท่ีร่างกายเขาจะรู้สึกเจบ็ทนัที เพราะวา่ประสาทจะส่งความรู้สึกไปท่ีสมองบอกถึง
อาการตรงท่ีไดรั้บความเจบ็ปวด น่าอนาถนกั ในการใชย้าเสพติดหรือฝ่ินท่ีจะท าใหป้ระสาทมึนชา
ปราศจากจากความรู้สึก ช่างง่ายเหลือเกิน ส าหรับบางคนท่ีเดินเทา้เปล่าไปตามกอ้นหินคม ๆ หรือใน
ท่ีขรุขระโดยท่ีไม่รู้สึกเจบ็เลย เพราะเขาเคยชินกบัการเดินเทา้เปล่าอยา่งน้ีมานานจนกระทัง่หนงัพื้นเทา้
หนาหมดความรู้สึก เป็นความจริงทีเดียว ความส านึกในการรับผิดชอบของเรา อาจหนาหมดความรู้สึก
ได ้ โดยการเฉยเมย ไม่มีการรับผิดชอบต่อการกระตุน้เตือนในทางดี ซ่ึงเกิดข้ึนโดยทนัที ในท่ีสุดจึง
กลายเป็นคนไม่สามารถท่ีจะท าการงานใหส้ าเร็จลุล่วงและถูกตอ้งได ้ “โดยอาการหนา้ซ่ือใจคดของคน
ท่ีพดูปด คือท าไปทั้งรู้ ๆ เหมือนอยา่งกบัเอาเหล็กแดง นาบลงไปบนใจวนิิจฉยัผดิ และชอบของเขา” 
(พระธรรม 1 ทิโมธี 4:2) 

ในภาพน้ีเราจะเห็นสภาพอนัหนา้สลดใจของหวัใจท่ีเตม็ไปดว้ยสีด า ซ่ึงหมายถึงความบาป
นานาชาติท่ีอยูใ่ตอ้  านาจของปีศาจ แมว้า่ความสวา่งแห่งพระโอวาทและพระวญิญาณบริสุทธ์ิของ 
พระเจา้จะไดส่้องฉายเขา้ไปแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่สามารถจะลอดเขา้ไปในจิตใจอนัด ามืดและชัว่ช้าได้
พระคมัภีร์ไดอ้ธิบายขอ้น้ีไวว้า่ คนเช่นน้ี “ตายแลว้ในการผดิการบาป” (พระธรรมเอเฟซสั 2:1)  

ผูท่ี้อยูใ่นระยะอนัตรายและอยูใ่นสภาพหมดหวงัเช่นน้ีแหละ คือผูท่ี้พระเจา้ไดโ้ปรดประทาน
ข่าวแห่งความรอดอนัประเสริฐ ท่ีจะช่วยเขาใหพ้น้จากอ านาจของพญามาร และพน้จากความบาปทั้ง
ปวง 
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ภำพทีส่อง 
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ส ำนึกผดิแต่ยงักระท ำอยู่ 
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ภำพทีส่อง 

ใจส ำนึกผดิแต่ยงัคงกระท ำอยู่ 

ภาพน้ีก็คลา้ยคลึงกบัภาพท่ีหน่ึง แต่ยงัมีส่ิงส าคญัท่ีแตกต่างกนัอีกหลายอยา่ง สัตวท์ั้งหลาย
เหล่านั้นก็ยงัสิงอยูใ่นใจจิตใจเหมือนกนั แต่ไดถู้กรบกวนจากแสงสวา่งท่ีตั้งตน้ฉายลอดความมืดเขา้ไป
ภายใน ท าใหม้นัตั้งท่าหนัหนา้หนีไปจากความสวา่ง ความสวา่งท่ีส่องแสงมาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ หมายความวา่อยา่งไร คือวา่ บุคคลผูน้ี้ไดย้นิถึงพระโอวาทของพระเจา้บา้ง
แลว้ บางทีอาจไดย้นิไดฟั้งมามาก หรืออาจไดฟั้งเพียงประโยคเดียว หรือไม่ก่ีค  า แลว้จดจ าไวก้็ไดจึ้ง
เปรียบประดุจมีเปลวไฟท่ีเขา้ไปเผาจิตใจของเขา ใหคิ้ดถึงความบาปอยูเ่สมอ เพราะวา่เรารู้จกัความผดิ
ไดก้็โดยพระบญัญติัของพระเจา้ (พระธรรมโรม 3:20) และโดยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผู ้
นั้นก็รู้สึกถึงความผดิบาปในจิตใจของเขา “เม่ือพระองคน์ั้น (พระวิญญาณบริสุทธ์ิ) มาแลว้ พระองคจ์ะ
บนัดาลใหโ้ลกรู้สึกถึงความผิด ถึงความชอบธรรม และถึงความพิพากษา (พระธรรมยอห์น 16:8) 

เส้ือผา้อาจจะดูขาวสะอาดในแสงสลวัของดวงอาทิตยเ์วลาพลบค ่า แต่วา่จะแตกต่างกนัอยา่ง
มาก ถา้จะมาดูกนัในเวลากลางวนัท่ีมีแสงแดดกลา้ ปีศาจและสัตวเ์หล่านั้นก็เหมือนกนั พยายามจะหลบ
ซ่อนจากแสงสวา่ง ประดุจปลวกท่ีหนีจากแสงอาทิตย ์และเช่นเดียวกบัคนชัว่ท่ีแสวงหาความมืด เพื่อจะ
ไดก้ระท าการทุจริต “เพราะความสวา่งไดเ้ขา้มาในโลกแลว้ และมนุษยไ์ดรั้กความมืดมากกวา่รักความ
สวา่ง เพราะการของเขาชัว่ ดว้ยวา่ทุกคนท่ีประพฤติชัว่ก็ยอ่มชงัความสวา่ง และไม่ไดม้าถึงความสวา่ง 
กลวัเกลือกวา่การของตนปรากฏ” (พระธรรมยอห์น 3:19, 20) 

บุคคลท่ีไดเ้ขา้มาเช่ือพึ่งในพระโอวาทของพระจา้แลว้ จะมีใจดงัภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นน้ี ความ
วนิิจฉยัผดิและชอบไดต้ั้งตน้ช้ีใหเ้ขารู้สึกตวั และเขาก าลงัจะแลเห็นกระจ่างข้ึน ซ่ึงแต่ก่อนไม่สามารถ
จะเห็นได ้ แต่น่ีก็ยงัไม่พอแทจ้ริงจะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ ถา้จะเห็นแต่เพียงแค่นั้นแลว้หยดุพิจารณาเสีย 
มีหลาย ๆ คนไดพ้ยายามเป็นคนดีโดยล าพงัตนเอง แลว้ก็มีแต่ความเสียใจและมีความทุกขย์ากทวข้ึีน ถา้
จิตใจไม่ยนิยอมรับพระโอวาทของพระจา้มากยิง่ข้ึน และไม่เช่ือฟังการกระตุน้เตือนของความวนิิจฉยัผดิ
และชอบ ชีวติของผูน้ั้นยอ่มไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริง 

ใหเ้ราจบเร่ืองในภาพน้ีและมาตั้งปัญหาข้ึนวา่ “ชายผูน้ี้ก าลงัส านึกในความผดิบาปของตน จะ
ยอมฟังพระโอวาทท่ีมาจากพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ และเอาใจใส่ในการเร้าใจของวญิญาณบริสุทธ์ิ
หรือไม่?” 
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ภำพทีส่ำม 

จิตใจทีไ่ด้รับกำรช ำระแล้ว 

บดัน้ีทุกส่ิงทุกอยา่งในจิตใจไดเ้ปล่ียนแปลงไปพระวจนะของพระเจา้และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ได ้ เขา้มาสถิตในจิตใจ และท าใหเ้ตม็ไปดว้ยแสงสวา่ง น่ีแหละเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีคนหน่ึงคนใด
ยอมใหพ้ระเจา้ทรงช าระลา้งจิตใจ และยนิยอมท่ีจะรับเอาของประทานทั้งสองคือพระโอวาทและพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อจะรู้ความจริงวา่ พระเยซูคริสตเจา้ไดเ้สด็จมาในโลกเพื่อจะทรงช่วยมนุษยโ์ลกให้
พน้จากความผดิบาปของเขา “เพื่อเขาจะกลบัจากทางมืดมาถึงทางสวา่ง และจากอ านาจของพญามาร
มาถึงพระเจา้ เพื่อเขาจะไดรั้บการยกโทษแห่งความผิดของเขา” (พระธรรมกิจการ 26:18) 

เกือบ 2000 ปีมาแลว้ พระเยซูคริสตเจา้ไดเ้สด็จมาบงัเกิดในโลกน้ี การท่ีพระองคเ์สด็จมาน้ีก็
เพื่อเป็นพระผูช่้วยใหเ้รารอดจากบาป เพื่อช าระลา้งความผดิบาปนั้น พระองคต์อ้งรับผลของความบาป 
คือความตาย แลว้เราจะไดรั้บอภยัโทษและมีอิสรภาพ “พระองคเ์องไดท้รงรับแบกความบาป ของเราใน
พระกายของพระองคท่ี์ตน้ไมน้ั้น (คือไมก้างเขน) เพื่อเม่ือเราทั้งหลายตายฝ่ายการบาปแลว้ เราจะไดมี้
ชีวติอยูฝ่่ายการชอบธรรม” (พระธรรม 1 เปโตร 2:34) เจ็ดร้อยปีก่อนพระเยซูมาบงัเกิด มีผูพ้ยากรณ์ช่ือ
อิสยาห์ไดท้  านายถึงพระเยซูวา่ พระองคจ์ะถูกเจบ็เป็นบาดแผลก็เพราะการล่วงละเมิดของมนุษย ์และถูก
ฟกช ้าก็เพราะความอสัตยอ์ธรรมของมนุษย ์ การลงโทษเพื่อให้เกิดความสุขแก่มนุษยไ์ดต้กอยูก่บั
พระองค ์ และท่ีมนุษยห์ายเป็นปกติได ้ ก็เพราะรอยแผลเฆ่ียนของพระองคอิ์สยาห์ไดช้ี้แจงวา่ เรา
ทั้งหลายไดห้ลงทางไปเสียแลว้เช่นเดียวกบัแกะ เราต่างคนก็หนัไปตามทางของตนเองและพระเจา้ฯ 
ทรงใหบ้าปผดิตกอยูก่บัพระองค ์(ดูพระธรรมอิสยาห์ 53:5,6) 

ไม้กำงเขน 

ไมก้างเขนไดป้รากฏอยูใ่นภาพหวัใจ และเรารอดไดโ้ดยมีความเช่ือในพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น 
เพราะวา่ “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดใหมี้ใน
ท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” (พระธรรมกิจการ 4:12) เม่ือพระคริสตไ์ดท้รงประทบัในจิตใจแลว้ จิตใจนั้น
ก็ไดถู้กช าระจากความบาปทั้งส้ินแลว้บาปทุกชนิดควรจะสูญหายไป เหมือนกบัสัตวต่์าง ๆ ท่ีไดห้นี
ออกไปจากหวัใจ โปรดจ าไวว้า่ สัตวเ์หล่านั้นไม่ไดอ้อกไปโดยล าพงัใจของมนัเอง มนัจึงอยากจะกลบั
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เขา้มาอีก แต่วา่พระเยซูคริสตมี์ฤทธ์ิเดชใหญ่ยิง่บงัคบัมนัได ้ ซ่ึงมนุษยเ์องไม่มีอ านาจท่ีจะท าได ้ “พระ
โลหิตของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองคไ์ดท้รงช าระเราทั้งหลายใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน”  
(พระธรรม 1 ยอห์น 1:7)  

เด๋ียวน้ีพญามารไม่มีอ านาจท่ีจะท าจิตใจของคนท่ีถูกช าระแลว้ใหมื้ดมวัต่อไปอีก เพราะพระ
คริสตไ์ดป้ระทานสายตาใหม่ “และทรงบนัดาลใหต้าใจของท่านเกิดสวา่งข้ึน” (พระธรรมเอเฟซสั 1:18) 
ในสมยัโบราณพระองคท์รงโปรดใหค้นตาบอดเห็นได ้ดงัท่ีปรากฏในพระธรรมมทัธิว 9:1;20:30-34 
พระธรรมยอห์น 9:1-14 เป็นตน้ แต่จะเป็นการท่ีน่าอศัจรรยม์ากยิ่ง สักเท่าใดท่ีจะรักความสวา่งแห่งจิต
วญิญาณ 

ความวนิิจฉยัผดิและชอบ ซ่ึงแต่ก่อนน้ีไดเ้คยมืดมวั และแขง็กระดา้งดว้ยความผิดบาป บดัน้ีได้
เปล่ียนไปหมดแลว้โดยส้ินเชิง ไดก้ลบัมารับสนองพระสุรเสียงของพระเจา้ ซ่ึงบริสุทธ์ิและผอ่งใส่
จ าเพาะพระพกัตร์พระองค ์และต่อหนา้บุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย 

ปำกทีเ่ปิดอยู่ 

บุคคลท่ีไดรั้บความรอดอนัมหศัจรรยน้ี์แลว้ เขาจะอยูน่ิ่งเฉย ๆ ไม่ได ้ จงดูปากท่ีเปิดอยู ่ ทุก ๆ 
คนท่ีไดพ้น้จากอ านาจของความบาปแลว้ ควรจะเป็นพยานต่อคนอ่ืน ๆ ถึงพระผูช่้วยใหร้อดจากความ
บาป พระเจา้ไดต้รัสกบัผูท่ี้ไดพ้น้จากเคร่ืองพนัธนาการของปีศาจวา่ “จงไปหาพวกพอ้งของเจา้ท่ีบา้น 
แลว้บอกเขาถึงเร่ืองการณ์ใหญ่ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงกระท าแก่เจา้ และไดท้รงพระเมตตาแก่เจา้แลว้” (พระ
ธรรมมาระโก 5:19) ถา้ท่านรู้วา่พระเยซูไดท้รงยกความผดิบาปของท่านแลว้ และรู้วา่พระองคไ์ดท้รง
สร้างท่านใหเ้ป็นคนใหม่แลว้ (ดูพระธรรม 2 โครินธ์ 5:17) จึงเป็นหนา้ท่ีและโอกาสของท่านท่ีจะเป็น
พยานแก่คนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ภำพทีส่ี่ 

จิตใจทีไ่ม่ยอมรับควำมรอด 

มีส่ิงใดท่ีน่าเกลียด น่ากลวัมากกวา่ สภาพของคนท่ีปฏิเสธความสวา่งแห่งพระวจนะของพระ
เจา้หรือ และเลือกความมืดคือความบาปแทนความสวา่ง จะเป็นการน่าสลดใจแก่ผูท่ี้ไม่รู้จกัพระโอวาท
ของพระเจา้ ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ีหน่ึง แต่จะเป็นการสลดใจทวข้ึีนอีกมากมายแก่ผูท่ี้มีจิตใจดงัในภาพท่ี
เราเห็นอยูเ่ด๋ียวน้ี ความบาปทั้งปวงท่ีไดก้ล่าวถึงในภาพท่ีหน่ึงก็ปรากฏในภาพน้ีดว้ย แต่จงสังเกตดูวา่ 
ปีศาจตนหน่ึงอยูข่า้งสัตวแ์ต่ละชนิด และคอยชกัชวนใหก้ระท าบาปยิง่ข้ึน มนัอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของ
พญามารท่ีเป็นนายผใีหญ่ ซ่ึงนัง่อยูใ่นกลางภาพหวัใจพระคมัภีร์ไดปิ้ดเสียแลว้ เพราะคนไม่ยอมใหแ้สง
สวา่งส่องเขา้ไปในจิตใจ พระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงพร้อมดว้ยความเมตตาอยูเ่สมอ จะทรงช่วยชูจิตใจของ
ทุกคน ท่ีเอาใจใส่ฟังพระสุรเสียงของพระองค ์ แต่เด๋ียวน้ีพระองคท์รงเศร้าโศกเสียพระทยั (อ่านพระ
ธรรมโรม 1: 20-25)  

ในการสนทนากบัฝงูชนท่ีอยูล่อ้มรอบพระองค ์ พระเยซูเจา้ไดต้รัสถึง ชายผูห้น่ึงในสภาพน้ีวา่ 
“เม่ือผีร้ายน้ีออกมาจากผูใ้ดแลว้ มนัก็เท่ียวไปทัว่บรรดาท่ีกนัดารแสวงหาท่ีหยดุพกั แต่ไม่พบ แลว้มนัวา่
ขา้จะกลบัไปยงัเรือนของขา้ท่ีไดอ้อกมานั้น และเม่ือมาถึงก็เห็นเรือนนั้นวา่งกวาดและตกแต่งไวแ้ลว้ มนั
จึงไปรับเอาผอ่ืีนอีกเจด็ผีร้ายกวา่มนัเอง แลว้ก็เขา้ไปอาศยัท่ีนัน่ และเวลาขา้งปลายของคนนั้นก็ชัว่ร้าย
กวา่เวลาขา้งตน้” (พระธรรมมทัธิว 12:43-45) แน่นอนท่ีสุดท่ีพระองคต์รัสเช่นน้ีเพื่อจะเตือนผูฟั้งมิให้
ปฏิเสธพระโอวาทของพระองค ์ขอใหท้่านผูอ่้านทุกคน จงฟังค าตกัเตือนน้ี ผูใ้ดท่ีกลวัวา่จิตใจของเขาจะ
เป็นดงัในภาพน้ี ก็จงกลบัใจเสียใหม่ ทูลขอความเมตตาและความรอดจากพระเจา้ อยา่ไดร้อชา้ “ในเวลา
ท่ีมนุษยย์งัโฉดเขลาอยูพ่ระเจา้มิไดท้รงถือโทษ แต่เด๋ียวน้ีพระองคไ์ด ้ ตรัสสั่ง แก่มนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุก
แห่งใหก้ลบัใจเสียใหม่ เพราะพระองคไ์ดท้รงก าหนดวนัหน่ึงไว ้ในวนันั้นพระองคจ์ะทรงพิพากษาโลก
ตามความชอบธรรม โดยใหท้่านองคน์ั้น (พระเยซูคริสต)์ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเลือกไวเ้ป็นผูพ้ิพากษา 
และซ่ึงพระเจา้ไดท้รงโปรดใหท้่านองคน์ั้นคือพระชนม ์ก็เป็นพยานหลกัฐานใหค้นทั้งปวงเช่ือ 
(พระธรรมกิจการ 17:30, 31) 
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ภำพทีห้่ำ 

ควำมตำยของผู้ทีเ่ช่ือ 

ในภาพน้ีเราจะเห็นความสงบสุขและความยนิดีของผูท่ี้เป็นคริสเตียน ในเวลาท่ีจะตายไปจาก
โลกน้ีตามธรรมดามนุษยทุ์กคนกลวัความตายยิง่นกั ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนนั้น ดูเหมือนวา่เขา
ไม่รู้วา่ตายแลว้จะไปไหน แต่พระเจา้ประทานความเขา้ใจซ่ึงเกิดจากความคิดของตวัเองใหม้นุษยทุ์ก
ชาติทุกภาษาตระหนกัความจริงวา่ ความตายส่วนร่างกายนั้นไม่ใช่ท่ีสุดปลาย พระคมัภีร์ไดบ้อกเราวา่ 
“มนุษยท์ั้งหลายมีก าหนดไวแ้ลว้วา่จะตอ้งตายหนหน่ึง และภายหลงันั้นจะถึงการพิพากษา”  
(พระธรรมฮีบรู 9:27) ความตายอาจมาโดยปัจจุบนัทนัด่วน เช่นกบัผูป้ระสบอุปัทวเหตุหรือประสบ
เหตุการณ์ท่ีไม่ไดนึ้กไดฝั้นมาก่อน เกิดข้ึนโดยมิไดบ้อกล่วงหนา้แลว้ไม่มีเวลาจะเตรียมตวั บางทีจะมา
ช้า ๆ เช่น คนชราหรือคนเจ็บป่วยอยู่นาน ๆ แต่ใครจะบอกไดว้่าคนนั้นจะตายในวยัเด็ก หรือวยัหนุ่ม 
หรือเม่ือถึงวยัชรา เพราะฉะนั้นจึงเป็นการจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเตรียมพร้อมอยูเ่สมอและควรจะพร้อม
เสียแต่เด๋ียวน้ี 

เราเห็นชดัแจง้แลว้วา่ ผูท่ี้ก  าลงัจะตายอยูด่งัปรากฏในภาพน้ี มิไดก้ลวัความตายเลย แทจ้ริงจิตใจ
ของเขาเตม็ไปดว้ยความสงบสุขและความยนิดี หนา้ของเขาบอกถึงความหวงัและความอ่ิมเอิบใจ ซ่ึงจะ
มีในเวลาภายหนา้เร่ืองอยา่งน้ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร? เพราะเหตุใด? เพราะวา่จิตใจของเขาไดถู้กช าระแลว้
โดยพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเขา ผูท้รงโปรดยกความบาปของเขาเสียแลว้ พระคริสตไ์ด้
ก าจดัความบาปไปเสีย เพราะวา่พระองคเ์องไดช้ยัชนะความมรณาภาพแลว้ และพระองคก์็ไดฟ้ื้นคืน
พระชนม ์ (ดูพระธรรม 1 โครินธ์ 15:56,57) ความกลวัไดห้ายไปหมดจากจิตใจของชายผูน้ี้แลว้ เพราะ
เขารู้แน่ทีเดียววา่ ภายหนา้เขาจะมีชีวติอนัเตม็ไปดว้ยความสุขนั้น เขาไดเ้ห็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา
ก าลงัคอยตอ้นรับเขาอยู ่ (อ่านพระธรรมกิจการ 8:55,56) “ดว้ยวา่อยา่งนั้นแหละท่านทั้งหลายจะไดมี้
สิทธิ สมบูรณ์ท่ีจะเขา้ในนิตยภูมิของพระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นท่ีรอดของเรา” (พระธรรม 2 เปโตร 1:11) 
จะไม่มีการโศกเศร้าในเมืองสวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงสัญญาแก่พลไพร่ของพระองคว์า่ “พระองคจ์ะสถิต
อยูก่บัเขา เขาจะเป็นพลเมืองของพระองค ์ พระเจา้เองจะด ารงอยูก่บัเขา และจะทรงเป็นพระเจา้ของเขา 
และพระเจา้จะทรงเช็ดน ้าตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร ่ าครวญและร้องไห้
และการเจบ็ปวดอยา่งหน่ึงอยา่งใดจะไม่มีอีกเลย เพราะเหตุการณ์ท่ีไดมี้อยูแ่ต่ดั้งเดิมนั้นไดล่้วงพน้ไป
แลว้” (พระธรรมววิรณ์ 21:3, 4) 
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รูปภาพใหญ่ท่ีแขวนอยูบ่นฝาผนงั เหนือศีรษะนั้นแสดงวา่ ผูท่ี้เป็นคริสเตียนไดเ้ป็นพยานและ
ไดก้ระท าการงานของพระเจา้แลว้ เขาจึงใคร่จะเขา้เฝ้าต่อพระพกัตร์พระองคผ์ูท่ี้เขารักและปรนนิบติั ทั้ง
ใคร่จะไดย้นิพระสุรเสียงของพระองคต์รัสวา่ “เจา้ท าดีแลว้” อีกภาพหน่ึงแสดงใหเ้ห็นแม่น ้า คริสเตียนผู ้
น้ีรู้ค  าสัญญาในพระคมัภีร์ซ่ึงวา่ “พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปริมฝ่ังน ้าท่ีสงบเงียบ” ท่านประหลาดใจ
ไหม? ท่ีหนา้ของเขานั้นเตม็ไปดว้ยความหวงั 
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ภำพทีห่ก 

ควำมตำยของผู้ทีไ่ม่เช่ือ 

น่ีเป็นภาพท่ีแตกต่างกบัภาพท่ี 5 อยา่งตรงกนัขา้มไม่มีความหวงัส าหรับชายผูน้ี้เลย เพราะเขา
ไม่ไดม้อบความไวว้างใจไวก้บัพระเยซู จิตใจของเขาจึงปราศจากความเลา้โลม ความยนิดี และความ
สงบสุขหมดหวงั มีแต่ความกลวัและความยุง่ยากต่าง ๆ ในวาระสุดทา้ยแห่งชีวิตของเขา เม่ือเขายงัมีชีวติ
อยู ่ เขาไม่มีพระเจา้ฉนัใด เม่ือเขาตายไปเขาก็ไม่มีพระเจา้ฉนันั้นการด าเนินชีวิตในโลกน้ีดว้ยความ
สนุกสนาน เช่นการเท่ียวเกะกะ ส ามะเลเทเมา เล่นการพนนั การเห็นแก่ตวัและตามใจตวั นัน่แหละเป็น
ส่ิงท่ีน ามาซ่ึงความหมดหวงัในจิตวิญญาณของเขาในขณะน้ี เขาคิดวา่เขาไดรั้บความพอใจ และความ
สนุกสนานเพลิดเพลินของโลกน้ี (ดูพระธรรมฮีบรู 11:25) แต่ส่ิงเหล่าน้ียงัลอ้หลอกเขาอีก 
ในนาทีสุดทา้ย แมแ้ต่บุหร่ีซ่ึงเขาชอบสูบมาแต่ก่อน ก็ไม่เป็นท่ีพึงพอใจแก่เขาในชัว่โมงสุดทา้ย 

ถึงแมว้า่จะสะสมทรัพยส์มบติัและเกียรติยศของเขาไวม้ากสักเท่าใด ก็จะไม่มีค่าอะไรแก่เขาเลย 
เพราะเขาจะเอาไปดว้ยไม่ได ้ จะตอ้งทิ้งไวใ้นโลกน้ี “เพราะวา่เราเขา้มาในโลกไม่ไดเ้อาอะไรมาฉนัใด 
เราไปจากโลกก็เอาอะไรไปไม่ไดฉ้นันั้น” (พระธรรม 1 ทิโมธี 6:7) 

จิตใจของเขาไม่ไดถู้กช าระลา้ง ดว้ยพระโลหิตอนัประเสริฐของพระเยซูพระบุตรท่ีรักของพระ
เจา้ จิตใจนั้นเตม็ไปดว้ยความบาป และอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของพญามารซ่ึงทรมานเขาใหต้กใจกลวัอยู่
เสมอ เขาไดก้ระท าผิดต่อพระเจา้ดว้ยการกราบไหวรู้ปเคารพ และกราบไหวรู้ปบรรพบุรุษ เขาได้
แสวงหาแต่วชิาความรู้ส าหรับโลกน้ีเท่านั้น “เพราะวา่ปัญญาแห่งโลกน้ีเป็นอปัญญาเฉพาะพระเจา้” 
(พระธรรม 1 โครินธ์ 3:19) หรือเขาคิดแต่จะมีช่ือเสียงเกียรติยศในโลกน้ี และเขาลืมท่ีวา่ควรจะมีช่ือจด
ไวใ้นสวรรค ์ “แต่วา่อยา่ยนิดีในส่ิงน้ี คือท่ีพวกผอียูใ่ตบ้งัคบัของพวกท่าน แต่จงช่ืนชมเพราะนามของ
ท่านจดไวใ้นสวรรค”์ (พระธรรมลูกา 10:20) บางทีเขาไดพ้ดูอยา่งเปิดเผยวา่ เขาไม่เช่ือวา่มีพระจา้ “คน
โฉดเขลาไดนึ้กในใจของตนวา่พระเจา้ไม่มี” (พระธรรมสดุดี 53:1) บางทีเขาจะเป็นเช่นหลาย ๆ คนท่ีวา่ 
เป็นคนสุภาพเรียบร้อยด าเนินชีวติดว้ยความสุจริต กระท าการดีต่อเพื่อนบา้นและหวงัวา่เขาอาจถูกนบัวา่
เป็นคนดี พอท่ีพระเจา้ จะทรงรับบางทีมารไดล่้อลวงเขาใหคิ้ดวา่ การทรมานตนเองเพื่อลา้งบาป และ
อธิษฐานต่อนกับุญทั้งหลาย หรือไดก้ระท าการดีต่าง ๆ พอท่ีจะหลีกหนีจากการพิพากษาของพระเจา้ท่ี
จะมาถึง แลว้จะเห็นประตูสรรคเ์ปิดออกตอ้นรับเขา แต่พระคมัภีร์เขียนไวอ้ยา่งน้ีวา่ “พระองคไ์ดท้รง
ช่วยเราให้รอดโดยช าระใหเ้รามีใจบงัเกิดใหม่ และโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงสร้างข้ึนใหม่ ไม่ใช่ตาม
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การชอบธรรมซ่ึงเราไดก้ระท า แต่ตามพระองคท์รงพระกรุณา” (พระธรรมทิตสั 2:5) เขาไม่รู้หรือวา่ เขา
รอดโดยพระคุณของพระเจา้เท่านั้น ไม่ใช่ดว้ยการกระท าของเขาแต่โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์
เท่านั้น ดว้ยวา่ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่านทั้งหลาย
เอง แต่พระเจา้ทรงประทานให ้ความรอดนั้นเป็นดว้ยการประพฤติก็หามิได ้ เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวด
ได”้ (พระธรรมเอเฟซสั 2:8,9) 

เห็นไหมวา่ ปีศาจอยูร่อบเตียงนอนเพื่อใหช้ายผูน้ี้ตกเป็นพรรคพวกของมนั มนัไดท้รมานบีบ
บงัคบัเขาโดยช้ีขอ้พระคมัภีร์ต่าง ๆ ใหเ้ขาเห็นวา่ ไม่มีความหวงัเลย และยงัลอ้หลอกโกหกอีกวา่ พระ
เจา้จะไม่รับเขาแมว้า่เขาจะแสวงหาพระเมตตาของพระองค ์

ผูท่ี้ปราศจากความเช่ือในพระเจา้ เวลาเผชิญความตายจะเป็นท่ีน่าสยดสยองเพียงไร โปรดจ าไว้
เสมอวา่ “ค่าจา้งของความบาปนั้นคือความตาย” (พระธรรมโรม 6:23) “และภายหลงันั้นจะถึงการ
พิพากษา” (พระธรรมฮีบรู 9:27) ท่านจะฟังค าตกัเตือนท่ีวา่ “หนีจากพระพิโรธซ่ึงจะมาในเบ้ืองหนา้
นั้น” (พระธรรมมทัธิว 3:7) 

เม่ือเราไม่เอาใจใส่ต่อความรอดอันใหญ่หลวงนั้นแล้วเราจะหนีพ้นความบาปอย่างไรได ้
“เพราะความรอดนั้น เม่ือเดิมทรงประกาศไวโ้ดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (พระธรรมฮีบรู 2:3) 
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ภำพทีเ่จ็ด 
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ภำพทีเ่จ็ด 

จิตใจของผู้ทีถ่อยหลงั 

น่าเสียดายท่ีจะตอ้งแสดงภาพน้ี แต่จ าเป็น เพราะคนน้ีแต่ก่อนไดช่ื้อวา่เป็นคริสเตียน 
 (ดูภาพท่ี 3) และเป็นผูท่ี้ไดไ้วว้างใจในพระเยซูเจา้แลว้ และไดถู้กช าระบาปแลว้ แต่เขาไม่ไดด้ าเนินชีวิต
ตามทางแห่งความรอดท่ีเขาไดรั้บนั้น โปรดสังเกตวา่สัตวเ์หล่านั้นท่ีไดถู้กขบัไล่ไป มนัก็พยายามท่ีจะ
กลบัเขา้มาในจิตใจอีกทุกคร้ังเม่ือคนน้ีจะเปิดโอกาส มารก็จะฉวยโอกาสเขา้มาท าลายชีวิตของเขา ตา
ของเขาไม่ไดแ้สดงวา่มีความระวงัระไวเลย แมว้่าจะไม่บอด แต่ก็ปราศจากความกระตือรือร้นเสียแลว้ 
ปากของเขาท่ีเคยเป็นพยานเพื่อพระผูช่้วยให้รอดของเขา เด๋ียวน้ีปิดสนิท พระคมัภีร์ซ่ึงแต่ก่อนเขาเคย
สงวนไวเ้ป็นสมบติัอนัมีค่าและชอบอ่านเป็นประจ า เด๋ียวน้ีเขาไดล้ะทิ้งและปิดเสียแลว้เช่นเดียวกนั จึง
ท าใหพ้ระวญิญาณ ทรงเศร้าพระทยัท่ีจะประทบั อยูใ่นจิตใจ ของคนน้ีเขายงันบัถือไมก้างเขนอยูบ่า้ง แต่
ไดล้ะลืมความหมายอนัแทจ้ริงของไมก้างเขนนั้น 

ขอใหค้ริสเตียนทั้งหลายจงจดจ าค าตกัเตือนน้ีไวว้า่ เราแพก้ารทดลองนั้นง่ายนกั เม่ือเรามีความ
เช่ือในพระเยซูพญามารจะทดลองเรามากข้ึน ไม่เป็นการง่ายเลยท่ีจะด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งคริสเตียน 
แทจ้ริงเราจะอาศยัก าลงัของเราเองไม่ได ้ แต่เรามีประกนัจากพระเจา้คือ “ไม่มีการทดลองอะไรมาถึง
ท่านทั้งหลาย เวน้ไวแ้ต่การทดลองซ่ึงเคยมีแก่มนุษยท์ั้งปวง แต่พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อ พระองคจ์ะไม่ทรง
ยอมใหท้่านถูกทดลองเกินท่ีจะทนได ้ และเม่ือทรงยอมใหท้่านถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดใหมี้ทางท่ีจะ
หลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่านทั้งหลายจะมีก าลงัทนได”้ (พระธรรม 1 โครินธ์ 10:13) พระเยซูไดต้รัสแก่เรา
วา่ “เพราะถา้นอกจากเราแลว้ ท่านจะท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย” (พระธรรมยอห์น 15:5) ท่านอาจารยเ์ปาโลก็ได้
เขียนไวว้า่ “ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูคริสตผ์ูท้รงชูก าลงัขา้พเจา้” (พระธรรมฟิลิปปี 4:13) 

จะฟังค าเตือนของ พระผูช่้วยใหร้อด “เรามีขอ้ท่ีจะต่อวา่เจา้บา้ง ดว้ยวา่เจา้สลดัความรักดั้งเดิม
ของเจา้เหตุฉะนั้นจงระลึกส่ิงท่ีเจา้พลาดแลว้นั้น และกลบัใจเสียใหม่ประพฤติตามอยา่งเดิม” 
(พระธรรมววิรณ์ 2:4,5) “เรารู้จกักิจการของพวกเจา้วา่เจา้ไม่เยน็หรือไม่ร้อน เราใคร่ให้เจา้เยน็หรือร้อน 
เพราะเหตุเจา้เป็นแต่อุ่น ๆ ไม่เยน็ไม่ร้อน เราจะคายเจา้ออกจากปากของเรา” (พระธรรมวิวรณ์ 3:15,16) 
โอ ท่านคริสเตียนทั้งหลาย จงต่ืนข้ึนและกลบัใจเสียใหม่ จงเปิดพระคมัภีร์ออกอ่านและเล้ียงวิญญาณ
ของท่านดว้ยพระวจนะอนัมีชีวิตอยู ่อยา่ท าให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยัโดยท่านขาดความรู้ทาง
พระคมัภีร์ แลว้มีความประนีประนอมโดยการเพิกเฉยในการท่ีจะแยกตวัออกจากชาวโลก เปิดริมฝีปาก
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ของท่านยอมรับสารภาพต่อพระองค์ และเป็นพยานฝ่ายพระองค์ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ ขอให้ไมก้างเขน
ของพระคริสตเ์ขา้มาอยูใ่นศูนยก์ลางจิตใจตลอดชีวิตของท่าน และยอมแบกกางเขนนั้นทุก ๆ วนั “แต่
ขอใหก้ารอวดนั้นอยูห่่างไกลจากขา้พเจา้ เวน้เสียแต่การอวดเร่ืองการงเขนของพระเยซูคริสตเจา้ของเรา 
โดยกางเขนนั้นโลกน้ีไดต้รึงไวแ้ลว้ส าหรับขา้พเจา้ และขา้พเจา้ก็ตรึงไวแ้ลว้ส าหรับโลก” 
 (พระธรรมกาลาเทีย 6:14) “ผูใ้ดมิไดแ้บกกางเขนของตนตามเรามา ผูน้ั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได”้  
(พระธรรมลูกา 14:27) 
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ค ำสรุป 

ภาพไหนแสดงถึงจิตใจของท่าน ถา้หากท่านจะไดท้  าตามค าช้ีแจงในหนงัสือน้ีอยา่งระมดัระวงั 
ท่านจะมีโอกาสอยา่งกวา้งขวางท่ีจะตดัสินไดว้า่ สภาพของจิตใจอนัแทจ้ริงของท่านนั้นเป็นอยา่งไร 
ถึงแมว้า่เราสามารถจะหลอกลวงมนุษยไ์ด ้ พระคมัภีร์สอนวา่ “อยา่หลงเลยจะหลอกพระจา้เล่นไม่ได ้
เพราะวา่คนใดหวา่นพืชอยา่งใดลง ก็จะเก็บเก่ียวผลอยา่งนั้น” (พระธรรมกาลาเทีย 6:7) ถูกตอ้งท่ีสุดและ
เป็นความจริงท่ีสุด แมว้า่เราจะพยายามหลอกลวงตวัเราเอง เราก็จะไม่ไดก้  าไรอะไรเลยเช่นกบั คนท่ีเป็น
โรคร้ายจะหนีความตายโดยแกลง้ท าเป็นวา่ตวัมีสุขภาพสมบูรณ์ไดห้รือ? ฉนัใดก็ดี เพราะเหตุน้ีแหละ
การปฏิบติัพระเจา้จึงเป็นการจ าเป็นอนัยิง่ใหญ่ ไม่ควรจะชกัชา้โอเ้อใ้หเ้สียเวลา เพราะเป็นการเร่งด่วน
จะรีบมากลบัใจเสียใหม่ และเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้และรับความรอดซ่ึงพระองคจ์ะประทานใหแ้ก่
ท่าน พระองคไ์ดต้รัสเชิญวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือยจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหาย
เหน่ือยเป็นสุข” (พระธรรมมทัธิว 11:28) พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวอี้กกวา่ “ผูท่ี้มาหาเรา ๆ จะไม่ทิ้งเลย” 
(พระธรรมยอห์น 6:37) 

เม่ือท่านเองไดเ้ขา้มาเฝ้าพระเยซูเจา้แลว้ และท่านมีความเช่ือเป็นหลกัประกนัวา่ พระองคไ์ด้
ทรงยกบาปผดิทั้งหมดของท่านแลว้ ท่านควรจะบอกเล่าแก่คนอ่ืน ๆ ถึงเร่ืองของพระองค ์เช่นเดียวกบัท่ี
พระองคไ์ดท้รงช่วยท่านให้รอดมาแลว้ และน าเขาใหม้าถึงความช่ืนชมยนิดีดงัท่ีท่านไดรั้บแลว้นั้น 
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