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ค าน า 
หนงัสือเร่ือง “ปริศนาธรรม” เป็นหนงัสือท่ีมีช่ือเสียงยิง่และเป็นท่ีนิยมชมชอบของมหาชนทัว่

โลกมากท่ีสุดเล่มหน่ึง แมว้า่จอห์น บนัยนั ไดเ้ขียนข้ึนเป็นแนวทาง ในการสั่งสอนคริสเตียน ในยคุของ
เขา ซ่ึงเป็นเวลาเกือบสามร้อยปีมาแลว้ก็ตาม แต่หนงัสือเล่มน้ีก็ยงัคงคุณค่า และเป็นประโยชน์แก่ 

คริสเตียนในปัจจุบนัน้ี ไม่ผดิแผกไปจากในสมยัโนน้เลย 
หนงัสือเล่มน้ีมิไดจ้  ากดัวา่ เหมาะสมส าหรับกาลเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเหมาะสมส าหรับ

ประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ เหตุการณ์ทั้งหมดในหนงัสือเล่มน้ี เป็นภาพพจน์สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ประสบการณ์ของคริสเตียน ในทุกประเทศและทุกยคุทุกสมยั หนงัสือเร่ืองน้ีเล่าถึงความยากล าบาก
ยากแคน้ และความช่ืนชมยนิดีของคริสเตียน ในการเดินทางจากเมืองแห่งความพินาศ (โลกน้ี) ไปสู่
เมืองบรมสุขเกษม (สวรรค)์ ท าใหเ้ราพลอยรู้สึกเศร้าสลดใจไปกบัเขา ในเวลาท่ีเขาตอ้งด้ินรนเพื่อใหพ้น้
จากหลุมใจสลด โดยท่ีมีสัมภาระแห่งความผิดบาปอนัหนกัอ้ึงผกูติดบนหลงั และพลอยรู้สึกช่ืนชมยนิดี
ไปกบัเขา เม่ือภาระนั้นหลุดออกจากตวัของเขา ท่ีไมก้างเขน เราพลอยรู้สึกอกสั่นขวญัแขวนไปกบัเขา 
ตลอดเวลาท่ีเขาเดินผา่นหุบเขาเงามรณะและในยามท่ีเขาตกอยูใ่นอ านาจของยกัษโ์ศกะท่ีชัว่ร้าย เรา
พลอยมีความหวงัไปกบัเขาดว้ย ขณะท่ีเขาแลเห็นเมืองบรมสุขเกษมและยนิดีกบัเขา เม่ือเขาสามารถขา้ม
แน่น ้าไปได ้และไดเ้ขา้สู่เมืองบรมสุขเกษมอนัสวยงามนั้น 

จอห์น บนัยนั ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ืองน้ี เกิดเม่ือปี 1628 ท่ีต าบล เอลสะโทว ์ ในประเทศองักฤษ 
บิดาเป็นช่างบดักรีท่ียากจน และตวัเขาเองก็ประกอบอาชีพน้ีเจริญรอยตามบิดา 

หลงัจากท่ีไดแ้ต่งงานในปี 1649 แลว้ ภรรยาของเขาก็ไดเ้ล่าใหเ้ขาฟัง ถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ในทาง
ศาสนา ท าใหเ้ขารู้สึกตวัวา่เป็นคนบาป และตอ้งต่อสู้กบัภาวะจิตใจเป็นเวลาถึงส่ีปีเศษ แต่ดว้ยการ
ช่วยเหลือของภรรยา เขาจึงมีความเช่ือในองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดอยา่งมัน่คง 

ในปี 1660 จอห์น บนัยนัถูกจบัในขอ้หา เทศนาสั่งสอนประชาชนโดยไม่มีใบอนุญาต และ
แมว้า่ต่อมาเขาจะถูกตกัเตือนในเร่ืองน้ีอีก แต่เขาก็ยงัคงเทศนาต่อไปอีก โดยมิไดห้ยดุย ั้งเขาถูกจบัอีก
คร้ังหน่ึงใน 1661 และถูกจองจ าไวใ้นเรือนจ าเมืองเบด้ฟอร์ด 

จอห์น บนัยนั ไดรั้บการปลดปล่อยเม่ือปี 1672 อนัเป็นระยะเวลาท่ีทางราชการอนุญาต ใหผู้ ้
ประกาศทั้งหลายเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนได ้ แต่กฎหมายก็ยงัคงไม่เปิดโอกาสแก่ผูป้ระกาศท่ีเป็น
กลางไม่ยอมถือนิกายใด ดงันั้นเขาจึงถูกจบัและถูกจบัจองจ าอีกคร้ังหน่ึงเป็นเวลาหกเดือน ท่ีคุกเมือง
เบด้ฟอร์ดและท่ีน่ีเองเขาไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง ปริศนาธรรม อนัลือช่ือของเขาข้ึน 
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นอกเหนือจากพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้ หนงัสือเร่ือง ปริศนาธรรม นบัไดว้า่เป็นหนงัสือท่ีมีผู ้
แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากท่ีสุด ยิง่กวา่เร่ืองใด ๆ หนงัสืมเล่มท่ีท่านถืออยูน้ี่ เป็นฉบบัยอ่ใชส้ านวนง่าย ๆ 
เพื่อวา่ท่านผูอ่้านจะติดตามเร่ืองราวไดต้ลอด และรับพระพรมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
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ปริศนาธรรม 

ผู้แสวงหาสัจธรรม ออกเดนิทางจากเมอืงแห่งความพนิาศ 

ระหวา่งท่ีขา้พเจา้เดินทางผา่นป่าแห่งหน่ึง ขา้พเจา้ไดพ้บถ ้า ๆ หน่ึงจึงอาศยัเป็นท่ีพกัผอ่นหลบั
นอน ขณะท่ีขา้พเจา้นอนหลบัอยูน่ั้น ขา้พเจา้ไดฝั้นเห็นชายคนหน่ึง สวมเส้ือผา้เก่าขาดกระรุ่งกระร่ิง มือ
ถือหนงัสือเล่มหน่ึง บนหลงัมีขา้วของสัมภาระใหญ่สพายอยู ่ (สดุดี 38:30) เขาอ่านหนงัสือเล่มนั้น ดว้ย
อาการตวัสั่นงนังก และร้องวา่ “ขา้พเจา้จะตอ้งท าอยา่งไร” (กิจการ 16:30) 

เม่ือเขากลบัไปถึงบา้น เขาก็ยิง่เป็นทุกขม์ากข้ึน เขากล่าวแก่ภรรยาและบุตรของเขาวา่ “ขา้รู้สึก
เป็นทุกขเ์หลือเกินท่ีไดอ่้านพบในหนงัสือวา่บา้นเมืองของเราจะเกิดวบิติั ถูกเผาผลาญ ท าลายตวัไฟจาก
สวรรค ์ถา้เราไม่หนีไปอยูท่ี่อ่ืน เห็นทีจะตอ้งพินาศเป็นแน่” 

แต่ภรรยาและบุตรของเขา มิไดส้นใจในค าพดูของเขาเลย กลบัเขา้ใจไปวา่ เขาอาจเป็นไข ้ และ
เพอ้คลัง่ไปก็ได ้ จึงบอกใหเ้ขาไปพกัผอ่นหลบันอนเสีย แต่คืนนั้นเขามิไดน้อนเลย ไดแ้ต่ร้องไหส้ะอึก
สะอ้ึนอยูต่ลอดเวลา คร้ันเชา้วนัรุ่งข้ึน เขารู้สึกเป็นทุกขย์ิง่ข้ึน เขาพยายามช้ีแจงใหภ้รรยาและบุตรถึง
เร่ืองน้ีอีก แต่ก็ไม่มีผูใ้ดเช่ือฟังมิหน าซ ้ า ยงัถูกวา่กล่าวอยา่งหยาบคายอีกดว้ย บางคร้ังก็ถูกหวัเราะเยาะ
เยย้ บางคร้ังก็ถูกเพิกเฉย เขาไม่ไดรั้บการเอาใจใส่จากผูใ้ดเลย 

ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงเร่ิมออกจากบา้น เดินไปตามทุ่งนาตามล าพงั บางคร้ังเขาก็อธิษฐาน บางคร้ังเขา
ก็อ่านหนงัสือท่ีมีอยูน่ั้น วนัหน่ึงขณะท่ีเขาอ่านหนงัสืออยูน่ั้น เขารู้สึกเป็นทุกขย์ิง่นกั จึงร้องวา่ “ขา้พเจา้
จะตอ้งท าอยา่งไร จึงจะรอดได”้ เขาหนัไปมองทางซา้ยที มองทางขวาที ประหน่ึงวา่จะวิง่หนีไปก็ไม่รู้
วา่จะไปทางไหนดี 

พบอแีวนเจลสิ 

ขา้พเจา้ฝันต่อไปวา่ ไดมี้ชายคนหน่ึง ช่ืออาจารยอี์แวนเจลิส เดินมาหาชายผูน้ั้น แลว้ถามวา่ 
“เหตุใดเจา้จึงร้องไห้” เขาตอบวา่ “ท่านครับ ขา้พเจา้ไดอ่้านพบในหนงัสือวา่ ขา้พเจา้จะตอ้งตายและ
หลงัจากนั้น ยงัจะตอ้งถูกพิพากษาอีกดว้ย ขา้พเจา้ยงัไม่พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความตายและการพิพากษา 
อนัน่ากลวัเช่นน้ีเลย” (ฮีบรู 9:27) 

เม่ือไดฟั้งดงันั้น อาจารยอี์แวนเจลิส จึงกล่าววา่ “เจา้ไม่อยากตายดอกหรือ อยูไ่ปท าไม ในโลกมี
แต่ความชัว่ร้าย” 
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ชายผูน้ั้นตอบวา่ “ขา้พเจา้กลวัวา่ ภาระท่ีขา้พเจา้แบกอยูน้ี่จะถ่วงขา้พเจา้ใหต้กนรก อีกประการ
หน่ึงขา้พเจา้ยงัไม่อยูใ่นสภาพท่ีพร้อม ท่ีจะเผชิญกบัความตาย และการพิพากษาได”้ 

อีแวนเจลิส กล่าวต่อไปวา่ “เม่ือเจา้รู้ตวัเช่นน้ีแลว้ ใยจึงน่ิงเฉยอยูเ่ล่า” 
“ก็ขา้พเจา้ไม่รู้จะไปท่ีไหนดี น่ีครับ” เขาตอบ 
คร้ันแลว้ อีแวนเจลิสจึงหยบิกระดาษใหเ้ขามว้นหน่ึง มีขอ้ความเขียนไวว้า่ “ใหห้นีไปจากพระ

พิโรธ ซ่ึงจะมาถึงในเบ้ืองหนา้นั้น” (มทัธิว 3:7) เม่ือชายผูน้ั้นไดอ่้านขอ้ความนั้นแลว้ จึงเพง่ดูอีแวนเจลิ
สอยา่งพินิจพิเคราะห์ และถามวา่ “จะใหข้า้พเจา้หนีไปทางไหนละครับ” 

อาจารยอี์แวนเจลิสช้ีมือไปยงัทอ้งนาอนักวา้งใหญ่ไพศาลพลางกล่าววา่ “เจา้เห็นประตูแคบ
โน่นไหม” (มทัธิว 7:13,14) แมว้า่ชายผูน้ั้นไม่เห็นประตูเช่นวา่นั้นเลย แต่เขาก็คิดวา่เขาไดเ้ห็นแสงสวา่ง
ส่องเป็นทางอยู ่(สดุดี 119:105) 

อาจารยอี์แวนเจลิส พดูกบัเขาวา่ “จงสังเกตดูแสงสวา่งนั้นใหดี้ แลว้เดินตรงไป ท่านก็จะพบ
ประตู จงเคาะประตู แลว้จะมีผูบ้อกท่านเองวา่ ท่านจะตอ้งท าอยา่งไรต่อไป” 

เม่ือชายผูน้ั้นไดฟั้งค าอธิบายจนชดัเจนดีแลว้ เขาจึงวิง่ไปตามจุดหมายปลายทางของเขาทนัที 
ขณะเดียวกนัภรรยาและบุตรของเขาเรียกร้องใหเ้ขากลบั (ลูกา 14:26) แต่เขารีบเอามืออุดหู แลว้วิง่ไป
โดยเร็ว พลางร้องวา่ “ชีวติ ชีวติ ชีวตินิรันดร์” 

นายดือ้และนายสอนง่ายออกติดตาม 

ในระหวา่งท่ีเพื่อนบา้นมองดูเขาอยูน่ั้น บางคนก็หวัเราะเยาะเขา บางคนก็ข่มขู่ใหเ้ขาหวาดกลวั 
บางคนก็เรียกใหเ้ขากลบัมา ในบรรดาเพื่อนบา้นเหล่านั้น มีชายสองคน คนหน่ึงช่ือนายด้ือ อีกคนหน่ึง
ช่ือนายสอนง่าย ทั้งสองน้ีตั้งใจอยา่งแน่วแน่วา่จะตอ้งน าชายผูน้ั้นกลบัมาใหไ้ด ้

กวา่นายด้ือและนายสอนง่ายจะตามไปทนั ชายผูน้ั้นก็ไปไดไ้กลไม่นอ้ย เขาถามบุคคลทั้งสองวา่ 
“ตามขา้มาท าไม” 

นายด้ือกบันายสอนง่าย ตอบวา่ “เรามาตามเจา้ใหก้ลบับา้นนะซี” เขาจึงกล่าววา่ “ขา้ไม่ยอม
กลบัหรอก บา้นเมืองของเราคือเมืองแห่งความพินาศ ถา้เจา้ไม่หนีเอาตวัรอด เจา้จะตอ้งตายและตกสู่
นรกซ่ึงลุกไหมด้ว้ยไฟกมัมะถนัเป็นนิจ เพื่อนบา้นเอ๋ยเช่ือขา้เถอะ ไปดว้ยกนักบัขา้ดีกวา่” 

“วา่ไงน่ะ” นายด้ือขดัข้ึน “เจา้จะใหพ้วกขา้ละทิ้งมิตรสหาย และความสุขสบายต่าง ๆ ไปอยา่ง
นั้นหรือ” 

ชายผูน้ั้น (แทจ้ริงช่ือ คริสเตียน) ตอบรับวา่ “เจา้พดูถูก สารพดัส่ิงท่ีเจา้มีอยูน่ั้นไม่มีคุณค่าอะไร
เลย หากจะเปรียบกบัส่ิงท่ีขา้ก าลงัแสวงหาอยูน้ี่” (2 โครินธ์ 4:18) 
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“ในเม่ือบรรดาส่ิงของท่ีโลกมีอยู ่เจา้ทิ้งเสียเช่นน้ีแลว้ จะไปแสวงหาอะไรอีกเล่า” 
“ขา้ก็แสวงหาทรัพย ์ซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่า อนัปราศจากมลทิน และไม่มีวนัร่วงโรยนะซี  
(1 เปโตร 1:4) ทรัพยเ์หล่าน้ีมีในสวรรค ์ และถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี เม่ือถึงก าหนดเวลาผูท่ี้

แสวงหาทรัพยเ์หล่าน้ีดว้ยความจริงใจ ก็จะไดรั้บสมความปรารถนา หนงัสือของขา้กล่าวไวเ้ช่นน้ี ถา้ไม่
เช่ือลองอ่านดูก็ได”้ 

“เหลวไหลน่ะ เก็บหนงัสือเถอะ ขา้ไม่อ่านหรอกวา่แต่เจา้จะกลบับา้นกบัเราหรือไม่” นายด้ือขดั
ข้ึนอยา่งไม่พอใจ 

“ขา้ไม่กลบัหรอก” 
นายด้ือจึงพดูกบันายสอนง่ายวา่ “ใหเ้รากลบักนัเถอะ ปล่อยเจา้งัง่น้ีไปตามทางของมนัก็แลว้

กนั” 
“อยา่เพิ่งหวัเราะเยาะเลย” นายสอนง่ายเอ่ยติงข้ึนมา “ถา้หากเร่ืองราวท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือนั้น

เป็นความจริง เขาก็ยอ่มมีเหตุผลดีกวา่เรา ขา้อยากจะติดตามเขาไปเสียแลว้ซี” วา่แลว้ นายสอนง่ายเอ่ย
ถามคริสเตียน “เจา้รู้ทางท่ีจะไปนั้นหรือ” 

“รู้ซี ท่านอีแวนเจลิสบอกให้ขา้วิง่ไปยงัประตูแคบขา้งหนา้โน่น เม่ือถึงแลว้ ก็จะมีผูแ้นะน าทาง
ใหฉ้นัต่อไป” 

เม่ือนายด้ือกลบัไปแลว้ นายสอนง่ายกบัคริสเตียนจึงเดินทางขา้มท่ีราบนั้นร่วมกนัต่อไป ทั้งคู่
เดินไปพลางคุยกนัไปพลาง 

“คริสเตียนเพื่อนรัก โปรดเล่าถึงทรัพยอ์นัวเิศษ ท่ีเราก าลงัแสวงหาน้ี ใหข้า้ฟังอีกหน่อยเถิด” 
นายสอนง่ายเอ่ยข้ึน  

“ออกจะเป็นการยากไม่นอ้ย ท่ีจะพดูใหเ้ขา้ใจได ้แต่เม่ือเจา้อยากรู้ ขา้จะอ่านจากหนงัสือใหฟั้ง” 
“เจา้เช่ือวา่ ขอ้ความในหนงัสือของเจา้เป็นความจริงอยา่งนั้นหรือ” 
“ก็จริงซี เพราะหนงัสือเล่มน้ีแต่งข้ึนโดยพระองค ์ผูซ่ึ้งไม่อาจกล่าวเทจ็ได”้ (ทิตสั 1:2)  
คริสเตียนตอบ 
“ดีแลว้ จงเล่าไปเถิด” 
คริสเตียนจึงเล่าวา่ “มีอาณาจกัรแห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยูเ่ป็นนิตย ์เม่ือเราเขา้ไปในแผน่ดินนั้นแลว้ เรา

ก็จะไดรั้บชีวตินิรันดร์ เพื่อวา่จะไดอ้ยูใ่นแผน่ดินนั้นตลอดไป” (ยอห์น 10:27-29) 
“เล่าต่อไปอีกซี” 
“ณ ท่ีนัน่มีมงกุฎแห่งสง่าราศี และเส้ือผา้อาภรณ์อนัสุกใสดงัแสงอาทิตย ์ คอยท่าพวกเราอยู่

แลว้” (2 ทีโมธี 4:8, มทัธิว 13:34) 
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“ช่างวเิศษเหลือเกิน มีอะไรอีกไหม” นายสอนง่ายถาม 
“ณ ท่ีนัน่ จะไม่มีการร้องไห ้หรือความเศร้าโศกเลย เพราะพระองคผ์ูซ่ึ้งเป็นเจา้ของสถานท่ี จะ

ทรงเช็ดน ้าตาทุกหยดของเรา” คริสเตียนตอบ (ววิรณ์ 7:16,17,21:14) 
“แต่เราจะรับเอาความร่ืนเริงยนิดี และส่ิงเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร” 
“พระเจา้ผูท้รงปกครองอาณาจกัรแห่งนั้น ไดท้รงเขียนเร่ืองเหล่าน้ีไวแ้ลว้ ในหนงัสือเล่มน้ี  
(อิสยาห์ 55:1,2) หากเราปรารถนาท่ีจะตอ้นรับเอาพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง พระองคก์็จะประทาน

ใหแ้ก่เรา โดยไมคิดมูลค่าใด ๆ” 
“คริสเตียน เพื่อนรัก ขา้รู้สึกดีใจเหลือเกินท่ีไดรู้้เร่ืองน้ี ขอใหรี้บ ๆ เดินเขา้เถอะ” นายสอนง่าย

เร่ง 
แต่คริสเตียนตอบวา่ “สัมภาระบนหลงัของขา้หนกั ขา้เดินเร็วดงัใจคิดไม่ไดห้รอก” 

หลุมใจสลด 

ในความฝันของขา้พเจา้ปรากฏวา่ คริสเตียนและนายสอนง่ายไดเ้ดินไปถึงหลุมแห่งหน่ึง ท่ีมีช่ือ
วา่หลุมใจสลด ซ่ึงอยูก่ลางทางนั้น ดว้ยเหตุท่ีบุคคลทั้งสองมิไดส้ังเกต จึงพลดัตกลงไปในหลุมนั้น
ดว้ยกนัทั้งคู่ ทั้งสองต่างพยายามตะเกียกตะกายข้ึนจากหลุมนั้น ครู่หน่ึง เน้ือตวัต่างเปรอะเป้ือนไปดว้ย
โคลนตม เน่ืองจากคริสเตียนมีสัมภาระผกูติดอยู ่จึงถ่วงเขาใหจ้มลงทุกที 

นายสอนง่ายโกรธมาก เขาจึงต่อวา่คริสเตียนวา่ “น่ีหรือความสุขท่ีเจา้เล่าใหข้า้ฟัง เพียงแค่การ
เร่ิมตน้เดินทางยงัยุง่ยากถึงปานน้ีแลว้ เราจะหวงัความส าเร็จในบั้นปลายไดอ้ยา่งไร ถา้เรารอดชีวติจาก
หลุมน้ีได ้ ขา้จะเลิกเดินทางไปกบัเจา้ทนัที ขอใหเ้จา้ไปตามล าพงัของเจา้เถอะ” นายสอนง่าย
ตะเกียกตะกายข้ึนฝ่ัง ดา้นท่ีใกล ้ๆ กบัทางไปบา้นของเขาอยา่งเตม็ท่ี และในท่ีสุดก็สามารถข้ึนมาจากมา
จากปรักตมนั้นได ้แลว้รีบเดินดุ่มกลบัไปทนัที คริสเตียนไม่เคยพบเขาอีกเลย (1 ยอห์น 2:19) 

บดัน้ีคริสเตียนถูกปล่อยใหจ้มอยูใ่นหลุมใจสลดตามล าพงั เขาพยายามอยา่งเตม็ท่ี ท่ีจะเคล่ือน
กายเขา้หาฝ่ัง ท่ีอยูใ่กลทิ้ศทางท่ีจะไปสู่ประตูแคบ อนัเป็นเป้าหมายของเขา แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ เพราะ
มีสัมภาระคอยถ่วงอยู ่

นายอุปถัมภ์มาพบคริสเตียน 

ขา้พเจา้ฝันเห็นชายผูห้น่ึง ช่ืออุปถมัภ ์ เดินมาพบคริสเตียนเขา้ จึงร้องถามคริสเตียนวา่ “ท่านมา
ท าอะไรท่ีน่ี” 
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คริสเตียนตอบวา่ “มีชายคนหน่ึงช่ือ อีแวนเจลิส ไดแ้นะน าใหข้า้พเจา้เดินทางไปยงัประตูแคบ
โน่นแน่ะ เพื่อวา่จะไดห้นีไปใหพ้น้จากความพินาศ พอขา้พเจา้เดินมาถึงตรงน้ี ก็ตกลงไปในหลุม” 

“เวลาเดิน ท าไมไม่ระมดัระวงัใหดี้ล่ะ” นายอุปถมัภถ์าม 
“ขา้พเจา้รู้สึกกลวัมาก และเร่งรีบไปหน่อย จึงพลดัตกลงมา” 
คร้ันแลว้นายอุปถมัภจึ์งยืน่มือใหค้ริสเตียน พลางกล่าววา่ “ส่งมือมา” แลว้เขาก็ช่วยฉุดข้ึนมา 

และบอกใหค้ริสเตียนเดินทางต่อไปตามท่ีตั้งใจไว ้(สดุดี 40:2) 

คริสเตียนเดนิทางไปยงัหมู่บ้านธรรมจริยาพบนายปัญญาโลก 

ขณะคริสเตียนก าลงัเดินทางอยา่งโดดเด่ียวอยูน่ั้น เขาเห็นชายคนหน่ึงเดินตดัทุ่งมาหาเขา ชายผู ้
นั้นช่ือวา่ปัญญาโลก อาศยัอยูใ่นเมืองโลกียนคร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่โต และอยูใ่กลเ้คียงกบัเมืองแห่ง
ความพินาศ ท่ีคริสเตียนจากมานัน่เอง ชายผูน้ี้รู้เร่ืองราวของคริสเตียนล่วงหนา้แลว้ 

“เจา้แบกของหนกัไปไหน” นายปัญญาโลกถาม 
“ขา้จะไปยงัประตูแคบโน่นแน่ะ มีผูแ้นะน าวา่ เม่ือถึงท่ีนัน่แลว้ ขา้ก็จะเปล้ืองภาระไดห้มดส้ิน” 
“เจา้จะเช่ือขา้ไหม หากขา้จะแนะน าเจา้บา้ง” 
“ถา้เป็นค าแนะน าท่ีดีก็เช่ือ เพราะขา้ยงัตอ้งการความช่วยเหลืออยู”่ คริสเตียนตอบ 
นายปัญญาโลกจึงวา่ “ขา้แนะน าใหเ้จา้หาทางเปล้ืองสัมภาระบนหลงัออกโดยเร็ว มิฉะนั้นแลว้

จิตใจของเจา้ก็จะไม่สงบและจะไม่ไดรั้บความร่ืนเริงยนิดี ในพระพรท่ีพระเจา้ประทานให”้ 
“ขา้ก าลงัหาทางปลดเปล้ืองมนัออกอยูเ่หมือนกนั แต่ปลดไม่ได ้ในเมืองของขา้เอง ก็ไม่มีใครท่ี

สามารถปลดใหไ้ดแ้ละท่ีขา้เดินทางมาก็ดว้ยเหตุน้ีแหละ” 
“ใครบอกใหเ้จา้เดินมาทางน้ีล่ะ” 
“ชายท่ีช่ือ อีแวนเจลิส เป็นคนบอกใหข้า้มา” 
“นัน่ไม่ใช่ค าแนะน าท่ีดีเลยน่ี” นายปัญญาโลกขดัข้ึน “เจา้จะพบวา่ หนทางท่ีจะไปน้ี เตม็ไป

ดว้ยภยัอนัตราย และความล าบากนานาประการ ซ่ึงเท่าท่ีขา้พเจา้สังเกตดูก็พอจะเห็นแลว้วา่ เจา้เองก็ได้
เผชิญกบัความล าบากมาแลว้ ดูซิโคลนตมจากหลุมใจสลด เปรอะเป้ือนตวัเจา้ไปหมด หลุมน้ีเป็นแต่
เพียงข้ึนตน้ของความล าบากเท่านั้น เจา้ยงัจะตอ้งเผชิญกบัความเหน็ดเหน่ือย ความเจบ็ปวด ความหิว
โหย ภยัอนัตราย ตอ้งเปลือยกาย ไม่มีเส้ือผา้จะนุ่งห่ม ตอ้งเผชิญกบัสิงโต ความมืด และความตาย ท าไม
หนอเจา้จึงไดห้ลงลมปากคนแปลกหนา้ จนถึงกบัเส่ียงชีวติเช่นน้ี” 
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“แต่ภาระบนหลงัขา้น้ี มนัทรมานขา้ยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ ท่ีเจา้กล่าวมาแลว้เสียอีก” คริสเตียนเอ่ยข้ึน 
“ฉนัไม่หว ัน่หรอกวา่จะเผชิญกบัอนัตรายใด ๆ ขอเพียงแต่ใหภ้าระน้ีหลุดพน้ไปจากตวัฉนัได ้ ฉนัก็
พอใจแลว้” 

“เจา้ท าอยา่งไร จึงรู้วา่แบกภาระหนกัอยู”่ 
“ขา้อ่านจากหนงัสือท่ีถืออยูใ่นมือน้ีแหละ” 
“ขา้ก็คิดอยา่งนั้นแหละ คนท่ีมีจิตใจอ่อนแออีกหลายคนก็เคยเป็นอยา่งเจา้น่ีแหละ วา่แต่เจา้

เถอะ ท าไมจึงหาทางออกโดยวธีิท่ีเตม็ไปดว้ยภยัอนัตรายเช่นน้ี ถา้เจา้จะเช่ือฟังขา้บา้งละก็ ขา้จะแนะน า
ใหโ้ดยไม่ตอ้งเส่ียงอนัตรายใด ๆ ทั้งส้ิน เจา้จะไดรั้บความปลอดภยั ความเป็นมิตร และความพอใจอยา่ง
แน่นอน”  

“โปรดบอกใหข้า้ทราบดว้ยเถิดวา่ ท าอยา่งไรจึงจะไดเ้ป็นอยา่งท่ีท่านวา่ได”้ คริสเตียนขอร้อง 
นายปัญญาโลกกล่าววา่ “ท่ีหมู่บา้นธรรมจริยามีชายคนหน่ึงช่ือนิติบญัญติั เขาสามารถช่วยคน

ปลดเปล้ืองภาระออกจากไหล่ได ้ เขาเคยช่วยเหลือมาหลายรายแลว้ บา้นเขาอยูไ่ม่ไกลนกัหรอก เจา้จะ
ไปหาเขาใหเ้ขาช่วยปลดเปล้ืองใหก้็ได ้ หลงัจากนั้นถา้ไม่อยากกลบัไปยงับา้นช่องอยูเ่สียท่ีน่ีก็ได ้ แลว้
ค่อยส่งข่าวใหบุ้ตรกบัภรรยาอยูด่ว้ยกนั เพราะท่ีน่ีมีบา้นเช่าอยูห่ลายหลงั ค่าเช่าและอาหารการกินถูก
มาก ขา้เช่ือวา่ภรรยาของเจา้คงจะมีความสุขข้ึน เพราะไดอ้ยูร่่วมกบัเพื่อนบา้น ท่ีมีแต่ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
จงเดินไปตามเส้นทางน้ี แลว้ผา่นภูเขาลูกโนน้ไป” 

เดนิทางผดิ 

คริสเตียนรู้สึกพะวกัพะวนไม่รู้จะท าอยา่งไร เขาคิดวา่ถา้ค าแนะน าของนายปัญญาโลกถูกตอ้ง 
ก็น่าจะลองท าตามนั้นบา้ง ดงันั้นเขาจึงหนัเหออกจากเส้นทางเดิม และมุ่งไปสู่บา้นของนายนิติบญัญติั 
เพื่อขอความช่วยเหลือทนัที แต่เม่ือเดินเขา้ไปใกลภู้เขาท่ีจะตอ้งเดินผา่นไปนั้น คริสเตียนก็เร่ิมเกิดความ
หวาดหวัน่ข้ึนมา เพราะวา่ภูเขานั้นมีชะง่อนยืน่ออกมาเหนือทางเดิน เขากลวัชะง่อนหินจะถล่มลงมาทบั
ร่างกาย ขณะเดียวกนัก็รู้สึกวา่สัมภาระท่ีแบกอยูน่ั้นหนกักวา่เดิม ยิง่กวา่นั้น ยงัมีประกายไฟแลบออกมา
จากภูเขานั้นอีก คริสเตียนกลวัวา่หากเดินผา่น เขาอาจถูกเผาไหมไ้ปก็ได ้ (อพยพ 19:16,18) เขารู้สึก
ตกใจมาก และรู้สึกเสียใจ ท่ีหลงเช่ือตามค าแนะน าของนายปัญญาโลก 

คร้ันแลว้ คริสเตียนก็เห็นอาจารยอี์แวนเจลิส เดินมาหาเขา เขารู้สึกละอายใจมาก “เจา้มาท า
อะไรแถวน้ีล่ะ คริสเตียน” อีแวนเจลิสร้องทกั แต่คริสเตียนมิรู้ท่ีจะตอบประการใด “เจา้เป็นคนเดียวกนั
กบัท่ีฉนัพบขณะร้องไห้อยู ่นอกเมืองแห่งความพินาศ ใช่หรือไม่” 

“ใช่ครับท่าน” 
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“ฉนัไดแ้นะน าให้เจา้ไปทางประตูแคบมิใช่หรือ ท าไมเจา้จึงไม่ไปล่ะ น่ีมนัคนละทางน่ี” 
คริสเตียนจึงเล่าใหอ้าจารยอี์แวนเจลิสฟังวา่ “ขา้พเจา้ไดพ้บชายผูห้น่ึง เขาบอกวา่ในหมู่บา้น

ขา้งหนา้โนน้มีชายผูห้น่ึงซ่ึงสามารถปลดเปล้ืองสัมภาระออกจากหลงัขา้พเจา้ได ้ ขา้พเจา้จึงมาตาม
ค าแนะน าของเขา แต่พอมาถึงตรงน้ี เห็นทางเดินมนัน่ากลวั ขา้พเจา้ก็เลยหยดุ และยงัไม่รู้ท่ีจะท า
อยา่งไรต่อไปดี” 

“จงยนืน่ิง ๆ” อาจารยอี์แวนเจลิสสั่ง “แลว้ฉนัจะเผยพระวจนะของพระเจา้ใหเ้จา้ฟัง” ขณะท่ี 
คริสเตียนยนืตวัสั่นอยูน่ั้น อาจายอี์แวนเจลิสไดอ่้านขอ้พระธรรมมีใจความวา่ “จงระวงัใหดี้อยา่

เป็นคนเมิน ไม่ยอมฟังพระองคผ์ูต้รัสนั้น เพราะวา่เขาเหล่านั้นท่ีเมิน ไม่ยอมฟังค าเตือนของพระองคท่ี์
พื้นแผน่ดินโลกไม่ไดพ้น้โทษ ถา้เมินหนา้จากพระองค ์ผูท้รงเตือนจากสวรรค ์เราทั้งหลายก็จะไม่ไดพ้น้
โทษมากยิง่กวา่นั้นอีก” (ฮีบรู 12:25) 

“ฝ่ายผูช้อบธรรมของเรานั้น จะด ารงชีวติอยูโ่ดยความเช่ือและถา้เขากลบัถอยหลงัใจของเราจะ
ไม่มีความชอบในคนนั้นเลย” (ฮีบรู 10:38) เสร็จแลว้ไดก้ล่าวต่อไปวา่ “เจา้เป็นผูท่ี้วิง่เขา้หาความยุง่ยาก
เอง ยงัไม่ทนัไร เจา้ก็รีบปฏิเสธค าแนะน าของพระเจา้ผูสู้งสุด และถอยกลบัไปจากวธีิทางแห่งสันติสุข
เสียแลว้” 

เม่ือคริสเตียนไดย้นิขอ้ความเหล่านั้นแลว้ ก็ลม้ตวัลงแทบเทา้ของอาจารยอี์แวนเจลิส และร ่ าไห้
คร ่ าครวญวา่ “วบิติัคงตอ้งบงัเกิดแก่ขา้พเจา้ ผูห้ลงผดิเป็นแน่แท”้ 

อาจารยอี์แวนเจลิสฉุดมือ พยงุคริสเตียนพลางกล่าววา่ “ความผดิ และค าหม่ินประมาททุกอยา่ง 
จะทรงโปรดยกใหม้นุษยไ์ด”้ (มทัธิว 12:31) ขอแต่ใหมี้ความเช่ือเท่านั้น (ยอห์น 20:27) 

เม่ือคริสเตียนรู้สึกแช่มช่ืนข้ึน อาจารยอี์แวนเจลิสจึงสั่งสอนต่อไปวา่ “จงใส่ใจในค าพดูของฉนั
ใหดี้ คนท่ีหลอกลวงเจา้นั้น ช่ือปัญญาโลก สนใจปฏิบติัตามค าสอนของฝ่ายโลกเท่านั้น (1 ยอห์น 4:5) 
และการท่ีเขาชอบค าสอนของฝ่ายโลก ก็เพราะค าสอนเช่นน้ี ท าใหเ้ขาไม่ถูกข่มเหงคะเนงร้าย  

(กาลาเทีย 16:12) ในค าแนะน าของเขา มีขอ้ท่ีเจา้จะตอ้งเกลียดชงั และหลีกหนีไปพน้สาม
ประการคือ 

ประการแรก เขาชกัน าเจา้ให้หนัเหไปจากทางท่ีถูกตอ้งและเจา้ก็ไดห้ลงเช่ือเขา พระเยซูเจา้ตรัส
วา่ “ประตูคบัและทางแคล ซ่ึงน าไปถึงซ่ึงชีวติ ก็มีผูพ้บปะนอ้ย” (มทัธิว 7:14) 

ประการทีส่อง เขาพยายามล่อลวงเจา้ให้เหินห่างจากไมก้างเขน โดยท่ีรู้อยูแ่ลว้วา่ เจา้จะมีชีวติ
โดยปราศจากไมก้างเขนไม่ได ้ กษตัริยแ์ห่งสง่าราศีไดต้รัสแก่เจา้แลว้วา่ ผูท่ี้รักชีวติของตนจะเสียชีวติ” 
(ยอห์น 12:25) 
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นายนิติบญัญตัิ 

ประการทีส่าม เขาน าเจา้ไปสู่วถีิทางแห่งความตาย เขาก าลงัส่งเจา้ไปหานายนิติบญัญติั ซ่ึงไม่
สามารถปลดเปล้ืองสัมภาระออกจากหลงัของเจา้ไดเ้ลย ดว้ยวา่ เจา้จะช าระตนเอง ใหเ้ป็นผูช้อบธรรม 
โดยอาศยัพระบญัญติันั้น หาไดไ้ม่ เพราะไม่เคยมีผูห้น่ึงผูใ้ดมีชีวติอยู ่ โดยอาศยัพระบญัญติั แลว้จะพน้
จากภาระหนกัน้ีได ้(โรม 3:20) 

เม่ืออาจารยอี์แวนเจลิสสั่งสอนตกัเตือนคริสเตียนแลว้ ท่านจึงแหงนหนา้ข้ึนสู่ทอ้งฟ้า ขอให้
สวรรคเ์ป็นพยานในค ากล่าวของท่านวา่เป็นความจริง ทนัใดนั้นก็บงัเกิดเปลวไฟแลบมาจากภูเขา พร้อม
กนันั้นก็มีเสียงพดูดงัข้ึนวา่ “เพราะวา่คนทั้งหลายซ่ึงพึ่งการประพฤติตามพระบญัญติั ก็ถูกแช่งสาปแลว้ 
เพราะมีค าเขียนไวแ้ลว้วา่ ทุกคนท่ีมิไดป้ระพฤติตามทุกขอ้ท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือพระบญัญติันั้น ก็ถูกแช่ง
สาปอยูแ่ลว้” (กาลาเทีย 3:10) 

คริสเตียนรู้สึกละอายใจมาก ท่ีหลงผดิละทิ้งวถีิทางท่ีถูกท่ีควรไป เขาร้องไหค้ร ่ าครวญอยา่งขม
ข่ืน “ท่านอาจารยคิ์ดวา่ ขา้พเจา้ยงัจะมีความหวงัอยูอี่กบา้งหรือไม่ ขา้พเจา้จะกลบัไปยงัทางเก่า เพื่อไปสู่
ประตูแคบอีกไดห้รือไม่ ขา้พเจา้รู้สึกเสียใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีหลงเช่ือชายคนนั้น ความผิดบาปของขา้พเจา้
ในคร้ังน้ีจะไดรั้บการอภยัโทษหรือไม่” คริสเตียนเอ่ยถามดว้ยความกงัวล 

“ความผดิของเจา้ใหญ่หลวงยิ่งนกั” อาจายอี์แวนเจลิสตอบ “แต่แมก้ระนั้นก็ตาม ผูท่ี้อยูท่ี่ประตู
ยงัคงตอ้นรับเจา้อยู ่ ขอเพียงแต่เจา้จะตอ้งระมดัระวงัใหดี้ อยา่ไดห้ลงไปนอกลู่นอกทางอีกเท่านั้น” 
กล่าวจบแลว้ อาจารยอี์แวนเจลิสก็ยิม้ใหแ้ก่คริสเตียนและจูบอ าลา 

คริสเตียนเข้าสู่ประตู 

คริสเตียนเดินไปตามทางของเขาอยา่งรีบร้อน โดยไม่พดูจากบัผูใ้ดเลย จนกระทัง่ถึงประตู 
เหนือประตูมีขอ้ความเขียนไวว้า่ “จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” (มทัธิว 7:7) คริสเตียนจึงเคาะประตู
หลายคร้ัง ในท่ีสุด ก็มีชายผูห้น่ึงท่าทางเคร่งขรึมเอาการเอางาน แต่ใจดีช่ือใจงาม ออกมาไต่ถาม 

คริสเตียนวา่เป็นใคร มาจากไหน และมาเพื่ออะไร 
คริสเตียนตอบวา่ “ขา้พเจา้เป็นคนบาป ท่ีตอ้งแบกภาระหนกั มาจากเมืองแห่งความพินาศ 

ขา้พเจา้ก าลงัจะไปยงัภูเขาซีโอน เพื่อวา่จะไดพ้น้จากพระพิโรธท่ีจะมาถึงในอนาคต มีผูบ้อกขา้พเจา้วา่ 
ตอ้งเดินตามเส้นทางสายน้ีแหละ ท่านจะกรุณาใหข้า้พเจา้ผา่นประตูเขา้ไปไดห้รือไม่ ขอรับ” 

ใจงามเปิดประตูให ้พร้อมกบัเช้ือเชิญวา่ “เขา้มาเถิดขา้พเจา้อนุญาต ดว้ยความเตม็ใจยิง่ทีเดียว” 
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ในระหวา่งท่ีคริสเตียนกา้วผา่นประตูเขา้มานั้น ใจงามรีบฉุดเขาเขา้ไปโดยเร็ว คริสเตียนไม่
เขา้ใจจึงถามวา่ “ท่านฉุดขา้พเจา้ท าไมขอรับ” ใจงามจึงช้ีแจงใหท้ราบวา่ ทางใกล ้ๆ ท่ีจะเขา้ประตูน้ี เป็น
ปราการอนัมัน่คงยิง่แห่งหน่ึง ซ่ึงพญามารซาตานและพรรคพวกของมนั ใชเ้ป็นท่ีดกัยิง่ธนูฆ่าผูท่ี้ผา่นมา
ทางน้ี มิใหมี้โอกาสผา่นประตูเขา้มาได ้

เม่ือคริสเตียนเขา้ไปขา้งในแลว้ ใจงามไดถ้ามถึงการเดินทางของคริสเตียน ซ่ึงเขาก็ไดเ้ล่าไป
ตามความเป็นจริง รวมทั้งเหตุการณ์ทุกอยา่งท่ีบงัเกิดแก่เขา ตอนสุดทา้ยเขากล่าววา่ “นบัวา่เป็นความ
กรุณาอยา่งยิง่ ในการท่ีท่านอนุญาตให้ขา้พเจา้เขา้มาในท่ีน้ี” 

“เราไม่เคยปฏิเสธค าขอของผูใ้ดเลย” ใจงามพดู “ไม่วา่เขาจะมีอดีตอยา่งไรก็ตาม ผู้ที่มาหาเรา 
เราจะไม่ทิง้เลย” (ยอห์น 6:37) จงตามฉนัมาเถอะ ฉนัจะช้ีทางใหเ้จา้ต่อไป จงมองดูขา้งหนา้โน่นแน่ะ 
เจา้เห็นทางแคบ ๆ สายนั้นไหม มนัเป็นทางท่ีตรงท่ีสุดเท่าท่ีจะมีผูท้  าใหต้รงได ้ เจา้จะตอ้งเดินไปตาม
เส้นทางสายน้ี” 

คริสเตียนเอ่ยถามวา่ “ท่านแน่ใจวา่จะไม่มีโคง้คดเค้ียวไปมา จนท าใหค้นต่างถ่ินหลงทาง อยา่ง
นั้นหรือครับ” 

“ทางสายน้ีมีทางแยกไปสู่ท่ีต่าง ๆ หลายสาย แต่ทางแยกเหล่านั้นลว้นแต่เป็นถนนกวา้ง และคด
เค้ียวไปมา เจา้เดินไปตามเส้นทางสายน้ี แลว้จะรู้เองวา่ ทางไหนถูกทางไหนผดิ ทางท่ีถูกตอ้งนั้น มี
ลกัษณะเป็นแนวตรงและเป็นทางแคบ” 

หลงัจากนั้นคริสเตียนไดข้อร้องใหน้ายใจงามปลดสัมภาระให ้ แต่ใจงามบอกวา่ ขอใหเ้ขาทน
แบกภาระต่อไปอีกจนกวา่จะถึงท่ีแห่งนั้น ซ่ึงภาระนั้นจะหลุดไปเอง 

คริสเตียนเตรียมตวัเดินทางต่อไป ใจงามบอกวา่ เม่ือเดินไปไดร้ะยะหน่ึง ก็จะถึงบา้นของนาย
แกป้ริศนา ใหเ้คาะประตูบา้น แลว้เขาจะไดพ้บของประหลาดในนั้น 

บ้านของนายแก้ปริศนา 

หลงัจากกล่าวอ าลา นายใจงามแลว้ คริสเตียนไดเ้ดินทางต่อไป จนกระทัง่ถึงบา้นของนายแก้
ปริศนา เขาเคาะประตูหลายคร้ัง ในท่ีสุดท่ีอยูใ่นบา้นก็เดินออกมาท่ีประตู และถามวา่ท่านเป็นใคร  

คริสเตียนตอบวา่ “ขา้พเจา้เป็นคนเดินทางขอใหข้า้พเจา้ไดพ้ดูกบัท่านผูเ้ป็นเจา้ของบา้นจะได้
หรือไม่” เม่ือชายผูน้ั้นปรากฏกายออกมา คริสเตียนจึงขอร้องให้เขาเผยส่ิงประหลาด อนัเป็นประโยชน์
แก่การเดินทางของเขาใหเ้ขาดู 
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ห้องซ่ึงเต็มไปด้วยฝุ่นละออง 

เม่ือนายปริศนาน าคริสเตียนเขา้ไปขา้งในแลว้ เขาไดพ้าคริสเตียนไปยงัห้องกวา้งอีกหอ้งหน่ึง 
ซ่ึงเตม็ไปดว้ยฝุ่ นละออง เพราะไม่เคยปัดกวาด ท าความสะอาดเลย นายแกป้ริศนาไดส้ั่งใหช้ายคนหน่ึง
ปัดกวาดใหเ้รียบร้อย แต่ข้ีฝุ่ นฟุ้งไปหมดจนบุคคลทั้งสอง แทบหายใจไม่ออกนายแกป้ริศนา จึงสั่งให้
หญิงคนหน่ึงซ่ึงยนือยูใ่กล ้ๆ ใหเ้อาน ้ามาประพรมเพื่อวา่เวลากวาดพื้น ฝุ่ นจะไดไ้ม่ฟุ้งข้ึนมา 

“การท่ีท่านท าเช่นน้ี หมายความวา่กระไรครับ” คริสเตียนถาม 
นายแกป้ริศนาตอบวา่ “หอ้งน้ีเปรียบไดก้บัจิตใจของมนุษย ์ ความสกปรกท่ีเจา้เห็นนั้น เปรียบ

ดงัความผดิบาป และความชัว่ภายในจิตใจ อนัเป็นตน้เหตุใหม้นุษยส์กปรกโสมม ชายท่ีกวาดพื้นนั้น
เปรียบไดก้บัพระบญัญติั แต่หญิงท่ีพรมน ้าเปรียบไดก้บัพระกิตติคุณของพระเจา้ ชายผูน้ั้นไม่สามารถท า
ความสะอาดพื้นห้องได ้ เพราะไดแ้ต่คุย้ฝุ่ นละอองใหฟุ้้งไปฉนัใด พระบญัญติัก็ไดเ้พียงช้ีใหเ้ห็นถึง
ความผดิบาปในใจ แต่ก็ไม่สามารถช าระใหส้ะอาดไดฉ้นันั้น (โรม 7:4) และในท านองเดียวกนัน ้าก าจดั
ฝุ่ นละอองไดฉ้นัใด พระกิตติคุณก็สามารถชนะความผดิบาปไดฉ้นันั้น” 

ละโมภกบัขนัติ 

ในความฝันของขา้พเจา้นั้นปรากฏวา่นายแกป้ริศนาไดพ้าคริสเตียนเขา้ไปในห้องเล็ก ๆ อีกหอ้ง
หน่ึง ในนั้นมีเด็กสองคนนัง่อยู ่ คนหน่ึงช่ือขนัติ รู้สึกวา่เด็กคนน้ีมีความสุขและพอใจในสภาพของตน 
ส่วนอีกคนหน่ึงช่ือละโมภ ดูจะไม่ค่อยพอใจในส่ิงใดเสียเลย นายแกป้ริศนาอธิบายแก่คริสเตียนวา่ มี
ผูใ้หค้  ามัน่วา่ จะใหข้องขวญัแก่เด็กทั้งสองในวนัข้ึนปีใหม่ หนูขนัตินั้นยินดีรอจนกวา่จะถึงก าหนด 
ส่วนหนูละโมภอยากไดข้องขวญัดงักล่าวนั้น เสียเด๋ียวน้ีเลยทีเดียว 

ต่อจากนั้นขา้พเจา้ก็ฝันเห็นมีผูน้ าถุง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยเงินทองมาใหห้นูละโมภ การน้ีท าใหห้นู
ละโมภยิม้เยาะหนูขนัติ เพราะวา่ ขนัติจะตอ้งรอคอยอีกนานจนกวา่จะถึงก าหนด แต่ในชัว่ระยะเวลาอนั
สั้นนั้นเอง ของขวญัของหนูละโมภก็อนัตรธานไปหมด เหลือแต่ผา้ข้ีร้ิว 

นายแกป้ริศนาช้ีแจงแก่คริสเตียนวา่ “หนูละโมภ เปรียบไดก้บัมนุษยซ่ึ์งลุ่มหลง และใฝ่หาแต่
ส่ิงของฝ่ายโลก ส่วนหนูขนัติเปรียบไดก้บัผูซ่ึ้งมุ่งหวงัภพหนา้ท่ีจะมาถึงในอนาคต ชาวโลกต่างก็
ปรารถนาท่ีจะสนุกสนานมีความสุข ไปกบัส่ิงของท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงเขาเช่ือวา่เป็นของดี เขาไม่
สามารถรอคอยจนกวา่จะถึงโลกหนา้ได ้ เขาเช่ือวา่ “นกในก ามือแมเ้พียงตวัเดียว ก็ยงัมีค่ากวา่นกในพุม่
ไมส้องตวั” เขาเช่ือเช่นนั้นมากกวา่ท่ีจะเช่ือค าสอนเก่ียวกบัความดีโลกหนา้ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์
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เสียอีก เจา้ไดเ้ห็นแลว้วา่เขาใชห้มดส้ินไปรวดเร็วเพียงใด จนในท่ีสุดก็ไม่มีส่ิงใดเหลืออยูเ่ลย มนุษยใ์น
วาระส้ินโลกก็มีสภาพเช่นเดียวกนัน้ีแหละ” 

คริสเตียนกล่าวตอบวา่ “ขา้พเจา้เขา้ใจแลว้ละครับวา่ หนูขนัติเป็นเด็กท่ีฉลาดมาก เพราะสู้
อุตส่าห์รอคอยส่ิงท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงในวาระท่ีเขาช่ืนชมกบัส่ิงนั้น อีกฝ่ายหน่ึงก็ไม่มีอะไรเสียแลว้” 

“ถูกแลว้ และท่ียิง่กวา่นั้นก็คือ รัศมีภาพของโลกใหม่ซ่ึงไม่มีวนัหมดส้ิน หนูละโมภไม่มีเหตุผล
อะไรท่ีจะหวัเราะหนูขนัติ เพราะบดัน้ีขนัติไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิตย”์ 

“ขา้พเจา้เขา้ใจแลว้ละครับวา่ ทางท่ีดีท่ีสุด ไม่ควรด่วนไดแ้ต่ส่ิงของ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั แต่ควร
คอยจนกวา่ส่ิงท่ีหวงัไดน้ั้นจะมาถึง” คริสเตียนตอบ 

“ท่ีเจา้วา่น่ะถูกตอ้งแลว้” นายแกป้ริศนาตอบ “เพราะส่ิงของซ่ึงแลเห็นอยูน่ั้น เป็นของไม่ย ัง่ยนื 
แต่ส่ิงท่ีแลไม่เห็นเป็นส่ิงถาวรอยูนิ่รันดร์” (2 โครินธ์ 4:18) 

ไฟแห่งพระคุณ 

ในความฝันของขา้พเจา้นั้น ขา้พเจา้เห็นนายแกป้ริศนาจูงมือคริสเตียนไปยงักองไฟ ซ่ึงก่อข้ึน
ขา้ง ๆ ก าแพงแห่งหน่ึง ณ ท่ีนั้น มีชายคนหน่ึงก าลงัเอาน ้าราดเพื่อดบักองไฟนั้น แต่ไม่วา่เขาราดน ้าลง
ไปสักเพียงใด ก็หาท าใหไ้ฟดบัไม่ ตรงกนัขา้มกลบัลุกโชนและร้อนข้ึนทุกที เม่ือพิจารณาอยา่งละเอียด
รอบคอบแลว้ ทั้งสองก็เขา้ถึงสาเหตุทนัที เพราะอีกดา้นหน่ึงของก าแพง มีชายคนหน่ึงถือขวดน ้ามนั
คอยราดเติมเช้ือ ใหไ้ฟลุกโชติช่วงอยูต่ลอดเวลา “น่ีหมายความวา่อยา่งไรกนัครับ” คริสเตียนถามอยา่ง
สงสัย 

นายแกป้ริศนาอธิบายวา่ “ทั้งหมดน้ีเปรียบไดก้บัพระคริสต ์ ซ่ึงพระคุณของพระองคก์ระตุน้
จิตใจของคนท่ีเช่ือพึ่งพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีแหละ ไม่วา่พญามารจะจู่โจมอยา่งไรก็ตามจิตใจของพลไพร่
ของพระองค ์ ก็ยงัเป่ียมลน้ไปดว้ยพระคุณของพระองคเ์สมอ” (2 โครินธ์ 12:9) ชายท่ียนือยูด่า้นหลงั
ก าแพงนั้นสอนให้เรารู้วา่ เป็นการยากอยา่งยิง่ท่ีผูซ่ึ้งถูกทดลองจะรู้ถึง การด าเนินงานของพระคุณของ
พระองค ์ในวิญญาณจิตของมนุษย”์ 

ฝันถึงวนัพพิากษาโลก 

หลงัจากนั้น นายแกป้ริศนาไดพ้าคริสเตียนเขา้ไปยงัอีกห้องหน่ึง ในห้องนั้นมีชายคนหน่ึงเพิ่ง
ต่ืนนอน ขณะท่ีเขาสวมเส้ือผา้ใหเ้รียบร้อยแลว้นั้น เขามีอาการสั่นเทา เขากล่าววา่ “ขา้ฝันวา่ทอ้งฟ้ามืด
คล้ึมไปหมด ฟ้าแลบแปลบปลาบ วบูวาบไปทัว่ ขา้รู้สึกกลวัเหลือเกิน ขา้ไดย้นิเสียงแตรสังขด์งักระห่ึม
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ลัน่ฟ้าทีเดียว มีชายผูห้น่ึงนัง่อยูบ่นกอ้นเมฆ แวดลอ้มไปดว้ยชาวสวรรคห์ลายพนัคน รุ่งโรจน์ไปดว้ย
เปลวไฟอนัวาบวาบ (2 เธสะโลนิกา 1:8-10) คร้ันแลว้ก็ไดย้นิพระสุรเสียงดงักงัวานวา่ “เจา้ผูล่้วงลบัไป
แลว้ จงฟ้ืนข้ึนสู่การพิพากษา” พอส้ินพระด ารัส หินผาต่าง ๆ ก็แยกออกหลุมฝังศพทั้งหลายก็เปิดออก 
คนท่ีตายไปแลว้ ต่างฟ้ืนข้ึนมาบา้งพยายามซุกซ่อนลงใตภู้เขา ขา้เองก็พยายามหลบซ่อนตวัเหมือนกนั 
แต่ไม่เป็นผล เพราะวา่บุคคลผูซ่ึ้งนัง่อยูบ่นกอ้นเมฆนั้นเฝ้ามองขา้อยู ่ ความผดิบาปทั้งหลายผดุข้ึนมาใน
จิตใจของขา้เตือนให้รู้วา่ขา้เป็นคนผดิ (โรม 2:15,16) พอฝันมาถึงตอนน้ีขา้ก็ต่ืนข้ึนพอดี” 

“ท าไมท่านจึงตกใจนกัเล่า” คริสเตียนถาม 
“ก็เพราะขา้คิดวา่ วนัแห่งการพิพากษาโลกไดม้าถึงแลว้นะซี ขา้เองยงัไม่พร้อมท่ีจะเผชิญ

เหตุการณ์น้ี” เขาตอบ 
ในขณะท่ีคริสเตียนกล่าวอ าลานั้น นายแกป้ริศนาไดเ้ตือนเขาให้จดจ าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ 

เหล่านั้นใหดี้ หลงัจากนั้นคริสเตียนก็ออกเดินทางต่อไปอีก 

คริสเตียนไปถึงไม้กางเขน สัมภาระหลุดจากหลงั 

ถนนสายท่ีคริสเตียนเดินไปนั้น ช่ือความรอด ทั้งสองขา้งของถนนขนาบไปดว้ยก าแพง  
คริสเตียนพยายามวิง่ไปใหเ้ร็ว แต่เน่ืองจากตอ้งสพายสัมภาระหนกัอยูบ่นหลงั เขาจึงไม่อาจวิง่

ไปไดด้งัใจ 
เขาเดินอยา่งเร่งรีบ ในท่ีสุดก็มาถึงเนินเขาลูกหน่ึง ซ่ึงมีไมก้างเขนตั้งอยู ่ ท่ีเชิงเนินเขานั้นมี

อุโมงคฝั์งศพอยูอุ่โมงคห์น่ึงพอคริสเตียนเดินไปถึงไมก้างเขน สัมภาระบนหลงัของเขาก็หลุดออกทนัที 
มนักล้ิงลงสู่เชิงเขา แลว้ตกลงไปในอุโมงคน์ั้น นบัตั้งแต่นั้นมา เขาก็ไม่เห็นสัมภาระนั้นอีกเลย 

คริสเตียนรู้สึกมีความสุขเป็นอยา่งยิง่ ท่ีหลุดพน้จากสัมภาระของเขา เขากล่าวดว้ยความดีใจวา่ 
“พระองคท์รงปลดปล่อยขา้พเจา้ใหเ้ป็นอิสระ โดยการส้ินพระชนมข์องพระองค”์ เขาหยดุน่ิงอยูค่รู่หน่ึง 
จอ้งมองดูไมก้างเขนดว้ยความฉงนสนเท่ห์วา่เหตุใดหนอ เพียงแต่มองดูไมก้างเขนเท่านั้น สัมภาระท่ีติด
แน่นอยูจึ่งหลุดออกได ้

ขณะท่ีคริสเตียนมองดูไมก้างเขน และก าลงัร้องไหด้ว้ยความปลาบปล้ืมอยูน่ั้น ไดมี้ชายสามคน
เดินมาหาเขา แต่ละคนสวมเส้ือคลุมสีขาวมีรัศมีรุ่งเรือง ทั้งสามต่างกล่าวทกัทายเขา แลว้ชายคนแรกจึง
พดูวา่ “ความผดิของเจา้ทรงโปรดยกเสียแลว้” (มาระโก 2:5) ชายคนท่ีสองถอดเส้ือผา้อนัขาดกระรุ่งกระ
ร่ิงของคริสเตียนออก แลว้สวมเส้ือคลุมใหม่เอ่ียมใหเ้ขาแทน (เศคาริยาห์ 3:4) ส่วนคนท่ีสาม ไดติ้ด
หมายส าคญัของเขาไวท่ี้หนา้ผากของเขา (เอเฟซสั 1:13) แลว้ส่งหนงัสือท่ีประทบัตราใหเ้ขามว้นหน่ึง 
ก าชบัสั่งใหอ่้านระหวา่งทาง และเอาไปแสดงแก่นายประตูเมืองบรมสุขเกษม คร้ันแลว้บุคคลผูรุ่้งไป
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ดว้ยรัศมีทั้งสามคน ก็จากไป ปล่อยใหค้ริสเตียนกระโดดโลดเตน้ดว้ยความปิติยนิดี ระหวา่งท่ีเขา
เดินทางต่อไปนั้น เขาร้องเพลงสรรเสริญไปดว้ย 

นายมกัง่าย นายเฉือ้ยชา และนายทนง 

ขา้พเจา้ฝันต่อไปวา่ ขณะท่ีคริสเตียนเดินทางต่อไป ไดพ้บชายสามคน โดยท่ีเทา้ของบุคคลทั้ง
สามถูกพนัธนาการเขา้ดว้ยกนั ชายทั้งสามช่ือนายมกัง่าย นายเฉ่ือยชา และนายทนง คริสเตียนพยายาม
ปลุกพวกเขาใหต่ื้นข้ึน เพื่อวา่จะไดช่้วยใหพ้วกเขาเป็นอิสระ เขาเตือนวา่ หากบุคคลผูซ่ึ้งมีลกัษณะดุจ
สิงโตค าราม ผา่นมาพบเขา้ อาจจะจบัพวกเขากินเป็นอาหารเสียก็ได ้(1 เปโตร 5:8) 

ทั้งสามต่างลืมตามองดูคริสเตียน นายมกัง่ายกล่าววา่ “ขา้ไม่เห็นวา่มีอนัตรายเลยน่ี” พร้อมกนั
นั้น นายเฉ่ือยชาก็เสริมข้ึนวา่ “ขอใหฉ้นันอนต่อไปอีกหน่อยเถิด” ฝ่ายนายทนงก็วา่ “ตวัใครตวัมนั ไม่
ตอ้งมายุง่เก่ียวกบัพวกขา้หรอก” แลว้ชายทั้งสามก็พากนันอนหลบัต่อไปอีก คริสเตียนจึงตอ้งจากไป
ดว้ยความเป็นห่วงวา่ พวกเขาก าลงัตกอยูใ่นภยัอนัตรายเช่นน้ี ไฉนจึงปฏิเสธการช่วยเหลือของเขาเสีย 

นายดแีต่นอก กบันายหน้าซ่ือใจคด 

ขณะท่ีคริสเตียนก าลงัครุ่นคิดถึงเร่ืองน้ีอยู ่ ก็แลเห็นชายสองคนปีนก าแพงท่ีขนาบขา้งทางเขา้มา 
เม่ือชายทั้งสองเดินมาใกล ้ คริสเตียนจึงถามวา่ พวกเขามาจากไหน และจะไปแห่งหนต าบลใด ก็ไดรั้บ
ค าตอบวา่ “ขา้ทั้งสอง เกิดท่ีเมืองมิจฉาทิฐิและก าลงัไปภูเขาซีโอน” 

คริสเตียนถามวา่ “ท าไมเจา้ทั้งสองจึงมิเขา้มาทางประตูท่ีตน้ทางนั้นเล่า เจา้ไม่รู้หรือวา่ มีค  า
เขียนไวว้า่ ผูท่ี้มิไดเ้ขา้ไปในคอกทางประตูนั้น แต่ปีนข้ึนไปทางอ่ืน ผูน้ั้นจะเป็นขโมยและโจร”  

(ยอห์น 10:1) 
ชายทั้งสองตอบวา่ “เขา้ทางประตูตอ้งเดินออ้มไปไกลมาก สู้ปีนก าแพงเขา้มาไม่ไดม้นัใกลดี้ 

พวกชาวเมืองของขา้นิยมทางลดักนัทั้งนั้นแหละ” 
“แต่การฝ่าฝืนค าสั่งสอน ของพระคริสต ์เป็นความผดิบาปมากนะ” คริสเตียนแยง้ 
บุคคลทั้งสองบอกคริสเตียนวา่ “อยา่วติกกงัวลไปเลย” เพราะพวกเขาท าเช่นน้ีเป็นนิสัยจน

กลายเป็นประเพณีมาหลายพนัปี อน่ึง การท่ีเขาทั้งสองสามารถเขา้มาไดเ้ช่นนั้น ก็ใช่วา่จะท าให ้
คริสเตียนเสียหายอะไร และหากพวกเขาสามารถเขา้ทางได ้ เช่นเดียวกบัคริสเตียน ๆ จะไดดิ้บ

ไดดี้อะไรข้ึนกวา่เขาก็หาไม่ 
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คริสเตียนตอบวา่ “ขา้ท าตามค าสั่งท่ีพระเจา้พระบรมศาสดาสอนไว ้ ส่วนเจา้สิท าการอยา่ง
หยาบหยามโดยการถือเอาความปรารถนาของตนเองเป็นใหญ่ พระเจา้ซ่ึงเป็นเจา้ของทางสายน้ี ไดท้รง
นบัพวกเจา้ไวใ้นพวกโจรแลว้ ขา้สงสัยวา่เม่ือถึงปลายทางแลว้ พวกเจา้จะสู้กบัสถานการณ์ไดห้รือ 
เพราะเจา้มิไดเ้ขา้มาตามทิศทาง ท่ีพระองคท์รงสั่งไว ้ดงันั้นเจา้ก็จะตอ้งถูกไล่ออกไป โดยปราศจากพระ
เมตตาเช่นเดียวกนั” 

ชายทั้งสองตอบวา่ ถึงอยา่งไร เราก็สามารถรักษาพระบญัญติัไดดี้เช่นเดียวกบัเจา้นัน่แหละ ขา้
ไม่เห็นวา่ เจา้จะดีเด่นผดิแผกไปจากพวกขา้ตรงไหนเลย เวน้แต่เส้ือผา้ท่ีสวมใส่เท่านั้น พวกขา้คิดวา่ 
เส้ือท่ีเจา้สวมอยูน้ี่คงเป็นเส้ือท่ีมิตรสหายเขาให ้เพื่อใหป้กปิดความน่าละอายของเจา้ละซี” 

“การรักษาพระบญัญติั ช่วยใหเ้จา้รอดไม่ไดห้รอก” คริสเตียนวา่ “เพราะเจา้มิไดเ้ขา้ทางประตู 
(กาลาเทีย 2:16) เส้ือตวัน้ี ขา้ไดรั้บพระราชทานจากพระผูค้รอบครองแผน่ดิน ท่ีขา้ก าลงัจะไปนั้น ทั้งน้ี
เพราะขา้ไม่มีอะไรจะสวม นอกจากเส้ือผา้ขาดกระรุ่งกระร่ิงท่ีขา้มีอยูก่่อนเท่านั้น เส้ือผา้น้ีเป็นท่ีปลอบ
ประโลมใจขา้วา่ เม่ือเขา้ไปถึงประตูเมืองนั้นแลว้ พระองคค์งจะจ าขา้ได ้ เพราะขา้สวมเส้ือท่ีพระองค์
พระราชทานแก่ขา้เอง นอกจากนั้นขา้ยงัมีหมายส าคญัท่ีหนา้ผากอีกดว้ย บางทีเจา้ทั้งสองอาจจะไม่ทนั
สังเกตก็ได ้ นอกจากนั้นขา้ยงัไดรั้บหนงัสือมว้นหน่ึง ไวอ่้านเป็นเคร่ืองประโลมใจ และเพื่อแสดงแก่
นายประตูเมืองบรมสุขเกษมนั้น” 

นายดีแต่นอก และนายหนา้ซ่ือใจคด ไม่ไดต้อบวา่อะไรไดแ้ต่มองหนา้กนัแลว้หวัเราะ หลงัจาก
นั้นขา้พเจา้ก็ฝันเห็นคริสเตียนเดินน าหนา้ชายทั้งสองไป เขาเดินพลางอ่านหนงัสือมว้นไปดว้ย 

คริสเตียนปีนภูเขาล าบาก 

ทั้งสามเดินไปจนถึงเชิงเขาแห่งหน่ึง ช่ือวา่ภูเขาล าบาก ณ ท่ีเชิงเขาน้ีมีทางแยกไปจากถนนเดิม
สองสาย สายหน่ึงแยกไปดา้นขวา อีกสายหน่ึงแยกไปดา้นซา้ย ส่วนทางแคบอนัเป็นทางสายเดิมนั้นมุ่ง
ข้ึนบนภูเขา คริสเตียนแวะด่ืมน ้าอนัเยน็สดช่ืนจากบ่อน ้าพุ (อิสยาห์ 49:10) ซ่ึงเขาพบใกล ้ๆ เชิงเขานั้น 
แลว้จึงเร่ิมตน้เดินข้ึนไปตามเส้นทางอนัล าบากนั้น 

ส่วนอีกสองคนคือนายดีแต่นอก และนายหนา้ซ่ือใจคด เม่ือเดินไปถึงภูเขา และเห็นวา่เส้นทาง
ชนั ล าบากแก่การเดินทางมาก จึงตดัสินใจเลือกเดินตามทางเรียบและสะดวกกวา่ ซ่ึงวกวนไปรอบ ๆ 
ภูเขาแทน บุคคลทั้งสองเช่ือวา่ คงจะไดพ้บคริสเตียนอีก ท่ีดา้นหลงัภูเขา และไดแ้ยกกนัท่ีทางแพร่งนั้น
คนหน่ึงเดินตามทางท่ีมีช่ือวา่ อนัตราย ซ่ึงจะน าไปสู่ป่าทึบ ส่วนอีกคนหน่ึง เลือกเดินตามทางท่ีมีช่ือวา่ 
ความพินาศ ซ่ึงจะน าไปสู่ทอ้งทุ่งอนักวา้ง และเตม็ไปดว้ยภูเขาแห่งความมืด ณ ท่ีนัน่ เขาสะดุดลม้ลง 
และไม่สามารถลุกข้ึนมาไดอี้กเลย 
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ส่วนคริสเตียนนั้น พอวิง่ข้ึนมาตามทางไดห้น่อยหน่ึงก็หยดุวิง่ แลว้เปล่ียนเป็นเดิน แต่ทางยิง่
ชนัข้ึนทุกที จนในท่ีสุดไม่สามารถเดินข้ึนได ้ ตอ้งปีนป่ายแทน เขาตอ้งใชมื้อและหวัเข่าในการปีน 
เพราะทางชนัมาก 

เม่ือข้ึนไปไดค้ร่ึงทาง ก็พบศาลาหลงัหน่ึง ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของภูเขาสร้างไวใ้หเ้ป็นท่ีพกัคนเดินทาง 
คริสเตียนเขา้ไปนัง่พกัและเอาหนงัสือมว้นออกมา อ่านขอ้ความซ่ึงไดเ้ลา้โลมใจเขา คริสเตียนรู้สึกสบาย
มาก ในไม่ชา้ก็ม่อยหลบัไป จวบจนพลบค ่า คริสเตียนจึงสะดุง้ต่ืน และเร่งรีบเดินทางข้ึนภูเขาต่อไป 

นายขีข้ลาดและนายสงสัย 

เม่ือคริสเตียนข้ึนไปจวนถึงยอดเขา ก็เห็นชายสองคนวิง่มาหาเขา คริสเตียนจึงถามวา่ “มีเร่ือง
อะไรหรือ เจา้ก าลงัวิง่ผดิทางนะ” 

ชายคนหน่ึงในสองคนนั้นซ่ึงช่ือวา่ นายข้ีขลาด ตอบวา่เขาทั้งสองจะไปยงัเมืองซีโอน แต่ยิง่เดิน
ไปไกลเท่าใด หนทางก็ยิง่ล  าบากข้ึนทุกที ดงันั้นพวกเขาจึงพากนัยอ้นกลบั 

“ถูกแลว้” นายสงสัยเสริมข้ึน “ขา้งหนา้มีสิงโตสองตวัขวางทางอยู ่ เราเช่ือวา่ ถา้ขืนเดินเขา้ไป
ไกล ้คงถูกมนัตะปบฉีกเน้ือออกเป็นช้ิน ๆ ทีเดียว” 

คริสเตียนเอ่ยข้ึนวา่ “เจา้ท าใหข้า้ชกัรู้สึกกลวัข้ึนมาเสียแลว้ซี แต่ถา้ไม่เดินทางต่อไปแลว้ แห่ง
ใดเล่าจะช่วยใหข้า้รอดได ้ ถา้ขา้ขืนยอ้นกลบัไปยงับา้นเมืองของขา้ ก็คงตอ้งพินาศอยา่งแน่นอน แต่ถา้
ขา้สามารถบากบัน่ไปจนถึงเมืองบรมสุขเกษมได ้ ขา้ก็จะรอด ดงันั้นขา้จึงตอ้งเดินทางต่อไป หากขา้
ยอ้นกลบัไปจะไม่ไดรั้บอะไรเลย นอกจากความตาย จริงอยู ่ การเดินทางต่อไปแมจ้ะท าใหรู้้สึก
หวาดกลวั จนแทบเอาชีวติไม่รอด แต่บ าเหน็จท่ียิง่ใหญ่ เม่ือผา่นพน้ส่ิงเหล่าน้ีไปได ้ คือชีวตินิรันดร์ ขา้
จะเดินทางต่อไปล่ะ” 

ดว้ยเหตุน้ีนายสงสัยและนายข้ีขลาดจึงแยกทาง วิง่ลงจากภูเขา ส่วนคริสเตียนมุ่งหนา้เดินทาง
ต่อไป เขารู้สึกกงัวลเก่ียวกบัค าบอกเล่าของชายทั้งสอง จึงคน้หาหนงัสือมว้นข้ึนมาอ่านปลอบใจ แต่หา
ไมพ่บ คริสเตียนรู้สึกเป็นทุกขม์าก และไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี คร้ันแลว้ก็นึกไดว้า่เขาท าหล่น ขณะท่ี
นอนหลบัอยูท่ี่ศาลาท่ีพกัคนเดินทางนัน่เอง เขาคุกเข่าลงกบัพื้น และทูลขอพระเจา้ให้ทรงอภยัโทษ ใน
การกระท าอนัโฉดเขลาของเขา (1 เธสะโลนิกา 5:6-8) แลว้จึงเดินยอ้นกลบัไปหาหนงัสือมว้นท่ีได้
เลา้โลมใจเขา ระหวา่งท่ีเขาเดินกลบัไปนั้น เขาเตม็ไปดว้ยความเศร้าโศก ตลอดทางท่ีผา่นมา เขามองหา
จนถ่ีถว้น เพื่อใหไ้ดคื้นมา 

เม่ือไปถึงศาลา เขานัง่ลงและร้องไห้อยูค่รู่หน่ึง แลว้จึงมองหาตามพื้น ก็เห็นหนงัสือมว้นนั้นตก
อยู ่ จึงหยบิข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว เขารู้สึกเป็นสุขอยา่งยิง่ เขาขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีทรงบนัดาลใหเ้ขาคน้
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หนงัสือจนพบ คริสเตียนรู้สึกปลาบปล้ืมจนสุดท่ีจะกลั้นน ้าตาไวไ้ด ้ และเร่ิมตน้เดินทางต่อไปใหม่ แต่
ยงัไม่ทนัถึงยอดเขา ดวงอาทิตยก์็ตกดินเสียแลว้ คริสเตียนหวลคิดถึงลกัษณะท่าทาง ท่ีนายข้ีขลาดและ
นายสงสัยแสดงความหวาดกลวัสิงโต แลว้ก็เกิดความวิตกถึงการท่องเท่ียวหาเหยือ่ของสัตวร้์ายน้ี ใน
เวลากลางคืน ถา้บงัเอิญไปพบมนัเขา้ในยามมืดค ่าเช่นน้ี เขาจะหนีพน้จากการถูกตะปบฉีกเน้ือออกเป็น
ช้ิน ๆ ไดอ้ยา่งไร 

คริสเตียนไปถึงวงังาม 

คริสเตียนเดินไป คิดไปต่าง ๆ นานา จิตใจวา้วุน่ไปดว้ยปัญหาอนัไม่เป็นสุขเหล่าน้ี พอมองข้ึน
ไปขา้งบนก็พบวา่ เบ้ืองหนา้ของเขามีราชวงัหลงัหน่ึงสวยงามมาก เรียกกนัวา่วงังาม ในความฝันของ
ขา้พเจา้ปรากฏวา่ คริสเตียนเดินตรงไปยงัราชวงัหลงันั้นอยา่งรีบเร่ง ดว้ยความหวงัวา่จะขออาศยัเป็นท่ี
พกัผอ่นหลบันอนชัว่คืน แต่เดินไปไดไ้ม่ทนัเท่าใดนกั ก็ตอ้งผา่นทางแคบ ๆ เขาเห็นสิงโตคู่หน่ึงนอน
ขวางทางอยู ่ คริสเตียนรู้สึกกลวัมาก (เพราะมองไม่เห็นโซ่ท่ีล่ามมนัไว)้ เขาคิดอยากจะหนัหลงักลบั 
เช่นเดียวกบัท่ีนายสงสัย และนายข้ีขลาดท ามาแลว้ เพราะคิดวา่ ถา้ขืนเดินต่อไป เขาคงตอ้งตายเป็นแน่ 
แต่นายประตูวงั ซ่ึงช่ือนายระแวดระวงั เห็นคริสเตียนหยดุชงกั และท าท่าจะหนัหลงักลบัเช่นนั้น จึงร้อง
เตือนวา่ “เจา้ไม่มีเร่ียวแรงหรือ” (มาระโก 4:40) ไม่ตอ้งกลวัสิงโตคู่นั้นหรอก มนัถูกล่ามโซ่ไวแ้ลว้ การ
ท่ีเขาเอามนัไปขวางทางไว ้ก็เพื่อจะทดลองดูวา่ ผูใ้ดมีความเช่ือและผูใ้ดไม่มีเท่านั้นเอง จงเดินตรงกลาง
ทางนัน่แหละ มนัไม่ท าอนัตรายเจา้หรอก” 

ขา้พเจา้ฝันเห็นคริสเตียนเดินต่อไป ดว้ยท่าท่ีอนัสั่นงนังก เพราะความหวาดกลวัสิงโตทั้งสอง 
แต่เขาก็เดินไปตามค าแนะน าของนายประตูวงั สิงโตทั้งคู่ส่งเสียงค ารามกึกกอ้ง แต่มนัมิไดก้ดัคริสเตียน
เลย เม่ือผา่นพน้มาได ้ เขาจึงปรบมือลัน่ดว้ยความดีใจ เขาเดินต่อไปจนกระทัง่ถึงหนา้ประตูจึงหยดุ แลว้
ร้องถามวา่ “ท่านครับ ขา้พเจา้ขอพกัสักคืนหน่ึงจะไดไ้หมครับ” 

นายประตูจึงถามวา่ “เจา้ช่ืออะไร ท าไมจึงมามืดค ่าเอาป่านน้ี ดวงอาทิตยต์กดินไปแลว้น่ี” 
“ขา้พเจา้ช่ือคริสเตียน ในตอนแรกขา้พเจา้ขาดความรอบคอบไป มิฉะนั้นก็คงมาถึงท่ีน้ีนานแลว้ 

แต่ขา้พเจา้โฉดเขลาไป มวันอนหลบัอยูท่ี่ศาลาตรงเนินเขา คร้ันต่ืนข้ึน และเดินมาถึงยอดเขาแลว้กลบัหา
หนงัสือมว้นไม่พบ ขา้พเจา้จึงตอ้งยอ้นกลบัไปท่ีศาลา ตรงท่ีขา้พเจา้ท าหล่นอีก จึงท าใหม้าถึงน่ีล่าชา้
ไป” 
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นางสาวพนิิจ 

“เอาละ” นายประตูวา่ “ขา้จะเรียกหญิงสาวออกมาตอ้นรับเจา้ กฏของบา้นน้ีมีอยูว่า่ ถา้หญิงนั้น
พอใจในเร่ืองราวท่ีเจา้พดู เธอก็จะน าเจา้เขา้ไปพกัในหอ้งท่ียงัวา่งอยู”่ วา่แลว้นายประตูซ่ึงช่ือ
ระแวดระวงัก็สั่นกระด่ิง คร้ันแลว้มีหญิงสาวผูห้น่ึงช่ือนางสาวพินิจออกมาถามวา่ มีเร่ืองอะไรหรือจึงได้
เรียกเธอ 

นายประตูตอบวา่ “ชายผูน้ี้ก าลงัเดินทางไปสู่ภูเขาซีโอน แต่เน่ืองจากค ่าแลว้และเขาเองก็เหน็ด
เหน่ือยมาก เขาถามขา้วา่ คืนน้ีเขาจะขอพกัท่ีน่ีจะไดห้รือไม่” 

สุขุม เคร่งครัด และน า้ใจ 

นางสาวพินิจไดไ้ต่ถามคริสเตียนสองสามประโยค แลว้ก็เรียกพี่นอ้งของเธอออกมาสบทบอีก
สามคน ช่ือสุขมุ เคร่งครัดและน ้าใจ แลว้เขาก็พาคริสเตียนเขา้ไปในตึกพลางเช้ือเชิญวา่ “ท่านผูเ้ป็นท่ี
โปรดปรานของพระเจา้ เชิญเขา้ไปขา้งในเถิด ตึกหลงัน้ี พระองคซ่ึ์งเป็นเจา้ของภูเขาสร้างเอาไว ้ เพื่อ
เป็นท่ีพกัของผูแ้สวงหาสัจธรรม และคนเดินทาง เช่น ท่านน่ีแหละ” คริสเตียนเดินตามบุคคลเหล่านั้น
เขา้ไป ขณะท่ีคอยรับประทานอาหารอยูน่ั้น หญิงสาวทั้งส่ีต่างไต่ถามเร่ืองราวของคริสเตียน 

เคร่งครัดพดูข้ึนวา่ “ท่านคริสเตียน ขอให้เรามาถกกนัถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ท่าน ใน
ระหวา่งการเดินทางของท่านเถิด บางทีอาจช่วยพวกเราไดบ้า้ง” 

“ขา้พเจา้ยนิดีทีเดียว” คริสเตียนตอบ แลว้เขาก็เล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งหมด ท่ีเกิดข้ึนแก่เขา ตลอด
การเดินทางใหห้ญิงเหล่านั้นฟัง 

“เพราะเหตุใด ท่านจึงมุ่งมัน่ท่ีจะไปยงัภูเขาซีโอน” สุขมุเอ่ยถาม 
“ขา้พเจา้หวงัจะไดเ้ห็นพระองค ์ ผูซ่ึ้งไดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อช่วยขา้พเจา้ ณ ท่ีภูเขา

นั้น ซีครับ” ขา้พเจา้หวงัวา่เม่ือไปถึงท่ีนั้นแลว้ จะไดพ้น้จากความทุกขต่์าง ๆ อยา่งท่ีขา้พเจา้ผจญอยูใ่น
ทุกวนัน้ี เขากล่าวกนัวา่ ท่ีนัน่จะไม่มีความตาย (ววิรณ์ 21:4) ณ ท่ีนัน่ ขา้พเจา้จะไดอ้ยูร่่วมกบัผูค้นท่ี
ขา้พเจา้ชอบท่ีสุด วา่กนัโดยแทจ้ริงแลว้ ขา้พเจา้รักพระองคม์าก เพราะวา่ พระองคท์รงเป็นผูป้ลดเปล้ือง
ภาระของขา้พเจา้นอกจากนั้น ขา้พเจา้ยงัรู้สึกเหน่ือยหน่าย ในความไม่สบายใจต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ีจึง
ปรารถนาท่ีจะอยูใ่นท่ีซ่ึงขา้พเจา้จะไม่ตอ้งตายอีก ขา้พเจา้ตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกบัผูท่ี้ร้องวา่ “บริสุทธ์ิ 
บริสุทธ์ิ ตลอดไป” 

น ้าใจถามวา่ “เหตุใดท่านจึงไม่น าบุตรและภรรยามาดว้ย” 
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คริสเตียนร้องไห ้ พลางตอบวา่ “ถา้ขา้พเจา้ท าอยา่งนั้นได ้ ขา้พเจา้จะดีใจมากทีเดียว แต่บุตร
ภรรยาของขา้พเจา้คดัคา้นในการเดินทางของขา้พเจา้อยา่งส้ินเชิงทีเดียว ทั้ง ๆ ท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แจงให้เขา
ทราบแลว้วา่ บา้นเมืองของเราจะพินาศแต่แลว้ขา้พเจา้ก็กลบักลายเป็นตวัตลกส าหรับเขาไป พวกเขาไม่
ยอมเช่ือขา้พเจา้เลย” (อิสยาห์ 19:14) 

“เขาอา้งเหตุผลวา่อยา่งไรจึงไม่ยอมมาดว้ย” 
“ภรรยาของขา้พเจา้เสียดายทรัพยส์มบติัฝ่ายโลกอยู ่ ส่วนบุตรของขา้พเจา้ มวัแต่หลงระเริงกบั

ความสุขความยนิดีตามประสาเด็ก ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีเอง พวกเขาจึงปล่อยใหข้า้พเจา้เดินทางมาตาม
ล าพงั” 

ในฝันของขา้พเจา้ปรากฏวา่ พวกเขานัง่สนทนาปราศรัยกนัจนถึงเวลารับประทานอาหาร จึงได้
รับประทานร่วมกนั เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีบุคคลเหล่าน้ีพดูกนัท่ีโตะ๊อาหาร ลว้นแต่เป็นเร่ืองราวของผูเ้ป็น
เจา้ของภูเขาน้ีทั้งส้ิน พวกเขาเล่าถึงพระราชกิจของพระองคว์า่ ไดท้รงกระท าอะไรบา้ง ตลอดจนให้
เหตุผลวา่ เหตุใดพระองคจึ์งทรงกระท าเช่นนั้น รวมทั้งเหตุผลในการสร้างตึกหลงัน้ีดว้ย จากค าสนทนา
ของคริสเตียนและหญิงทั้งส่ี ท าใหข้า้พเจา้ทราบวา่ พระองคผ์ูน้ั้นทรงเป็นนกัรบท่ียิง่ใหญ่ทีเดียว
พระองคท์รงต่อสู้ และทรงประหารผูท่ี้มีอ านาจแห่งความตายเสีย (ฮีบรู 2:14,15) แต่นัน่ก็หมายความวา่ 
พระองคท์รงเผชิญกบัอนัตรายอยา่งใหญ่หลวง ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหข้า้พเจา้รักพระองคย์ิง่ข้ึนเป็นอนัมาก 
บุคคลเหล่าน้ีพดูอีกดว้ยวา่ พระองคผ์ูน้ั้นไดท้รงสละสง่าราศีของพระองค ์ เพื่อวา่จะช่วยมนุษยผ์ูน่้า
สงสารพวกเขาไดย้นิพระองคผ์ูน้ั้น ตรัสวา่ พระองคจ์ะไม่ประทบัอยูท่ี่ภูเขาซีโอนตามล าพงัแต่ผูเ้ดียว 
คริสเตียนและหญิงทั้งส่ีพดูต่อไปวา่ พระองคไ์ดท้รงท าใหบ้รรดาผูแ้สวงหาสัจธรรมกลายเป็นบุตรของ
พระเจา้ไปดว้ย ไม่วา่เขามีชาติก าเนิดเป็นคนขอทานก็ตาม 

ห้องสันติสุข 

เขาทั้งหลายคุยกนัจนกระทัง่ดึก แลว้ก็อธิษฐานมอบกายใจของตนใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา เพื่อ
วา่พระองคท์รงปกป้องคุม้ครองให ้ หลงัจากนั้น หญิงสาวทั้งส่ีจึงน าคริสเตียนไปยงัห้องพกัขนาดใหญ่
หอ้งหน่ึงซ่ึงอยูช่ั้นบน มีหนา้ต่างหนัไปสู่ทิศตะวนัออกรอรับแสงอรุณ ห้องน้ีมีช่ือวา่ ห้องสันติสุข 

 คริสเตียนนอนหลบัในหอ้งน้ีจนรุ่งเชา้ 
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หน่ึงวนัในราชวงั 

เชา้วนัรุ่งข้ึนคริสเตียนก็พร้อมท่ีจะออกเดินทางต่อไปอีก แต่หญิงสาวในราชวงับอกวา่ อยา่เพิ่ง
จากไปเลย ขอใหอ้ยูจ่นกวา่พวกเขาจะไดพ้าคริสเตียนไปชมใหท้ัว่ราชวงัเสียก่อน แรกท่ีสุดพวกเขาพา 

คริสเตียนไปดูสมุดบนัทึกขอ้เขียนต่าง ๆ อนัเก่าแก่ ท่ีนัน่เขาไดอ่้านพบวา่ ผูเ้ป็นเจา้ของภูเขาลูก
น้ี คือพระบุตรของพระเจา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ต่ดึกด าบรรพแ์ลว้นัน่เอง นอกจากนั้นยงัมีบนัทึกวา่ดว้ย 

พระราชกิจต่าง ๆ ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ามาแลว้ตลอดจนรายช่ือของบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงพระองค์
ก็ทรงรับไวเ้ป็นผูรั้บใชข้องพระองคห์ลายร้อยคน ต่อจากนั้นหญิงเหล่านั้นไดอ่้านให้คริสเตียนฟัง ถึง
กิจการท่ีดีเด่นบางอยา่งของผูรั้บใชข้องพระองค ์ (ฮีบรู11:33,34) และไดอ่้านถึงเร่ืองท่ีวา่พระองคท์รง
ยนิดีตอ้นรับทุก ๆ คน ไม่วา่ บุคคลเหล่านั้นเคยต่อตา้นพระองค ์และพระราชกิจของพระองคก์็ตาม 

ต่อจากนั้นพวกเขาไดน้ าคริสเตียน ไปยงัคลงัแสง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยศาสตราวธุทุกชนิด พระจา้ของ
พวกเขาไดท้รงจดัสรรอาวธุเหล่าน้ีไวใ้ห ้ ผูท่ี้แสวงหาสัจธรรมของพระองค ์ อาวธุเหล่านั้นประกอบดว้ย 
โล่, หมวก, อาวธุ, เส้ือเกราะและรองเทา้ซ่ึงไม่มีวนัเก่า อาวธุเหล่านั้นมีมากจนสุดท่ีเขาจะนบัได ้
นอกจากนั้นหญิงสาวเหล่านั้นยงัไดพ้าคริสเตียนไปชมอาวธุบางอยา่ง ซ่ึงผูรั้บใชข้องพระองค ์ เคยใชใ้น
การท ากิจการอนัอศัจรรยต่์าง ๆ มาแลว้ เขาไดเ้ห็นไมเ้ทา้ของโมเสส หมอ้ดินของฆิดโอน สะลิงของ 

ดาวดิ และอ่ืน ๆ อีกมาก ท าใหค้ริสเตียนพอใจเป็นอยา่งยิง่ 

ภูเขาเกษมสันต์ 

วนัรุ่งข้ึนหญิงชาววงัทั้งส่ี ไดพ้าคริสเตียนข้ึนไปบนยอดหลงัคาตึก เพื่อช้ีใหเ้ขาดูภูเขาเกษมสันต ์
คริสเตียนมองไปทางทิศใต ้ แลเห็นเมืองอนัสวยงามเมืองหน่ึง อยูไ่กลลิบ เมืองนั้นมีภูเขาหลายลูกมีป่า
ไม ้ ทุ่งนา และผลไม ้ เม่ือเขาถามถึงช่ือเมืองนั้น หญิงชาววงัก็ตอบวา่ ช่ือเมืองอิมมานูเอล เส้นทางของผู ้
แสวงหาสัจธรรมผา่นเมืองน้ี และจากท่ีน่ีเขาก็จะมองเห็นประตูเมืองบรมสุขเกษม 

คริสเตียนออกเดนิทางต่อไป 

คริสเตียนแสดงความประสงคท่ี์จะออกเดินทางต่อไป แต่หญิงสาวผูเ้ป็นมิตรของเขาดงักล่าว 
ไดร้ั้งตวัไวก่้อน และมอบอาวธุใหเ้ขาหลายอยา่ง เพื่อวา่เขาอาจจ าเป็นตอ้งใช ้ เม่ือเผชิญกบัศตัรูใน
ระหวา่งทาง คร้ันแลว้พวกเขาไดอ้อกไปส่งคริสเตียนท่ีประตูวงั คริสเตียนถามนายประตูวา่ เห็นผู ้
แสวงหาสัจธรรมผา่นมาทางน้ีบา้งหรือไม่ 
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นายประตูตอบวา่ “มีอยูค่นหน่ึงครับ ช่ือนายสัตยซ่ื์อ” 
“โอ” คริสเตียนอุทาน “ขา้พเจา้รู้จกัดี เขาอยูบ่า้นใกลเ้รือนเคียงกบัขา้พเจา้ ท่านลองประมาณดูซิ

วา่ เขาไปล่วงหนา้ผมไดไ้กลสักเท่าใดแลว้” 
“ป่านน้ีเขาคงเดินเลยภูเขาน้ีแลว้ละ” 
“ขอบคุณมาก” คริสเตียนพูด “ขอใหพ้ระเจา้จงสถิตกบัท่าน และอวยพรใหท้่านเอนกประการ 

ในการท่ีท่านไดก้รุณาใหค้  าแนะน าแก่ขา้พเจา้” 
คร้ันแลว้ คริสเตียนก็ออกเดินทางต่อไป พินิจ เคร่งครัด สุขมุ และน ้าใจ แสดงความประสงคท่ี์

จะไปส่งจนถึงเชิงเขาแต่คริสเตียนเตือนวา่ “ทางข้ึนเขาล าบากมาก ขา้พเจา้คิดวา่ขาลงน้ีก็คงเตม็ไปดว้ย
อนัตรายเช่นเดียวกนั” 

“ท่านพดูถูกแลว้” สุขมุกล่าวข้ึน “ทางไปสู่หุบเขาถ่อมตน โดยไม่ใหพ้ลาดไถลไปอยา่งท่ีท่าน
เดินอยูน้ี่ ท  าไดย้ากมากดว้ยเหตุน้ี พวกเราจึงตามมาส่ง” เม่ือไดรั้บค าช้ีแจงเช่นนั้น คริสเตียนจึงเดินลงสู่
เนินเขาดว้ยความระมดัระวงั กระนั้นก็ยงัล่ืนไถลไปหน่ึงหรือสองคร้ัง เม่ือคริสเตียนลงมาถึงเชิงเขาแลว้ 
หญิงสาวทั้งส่ีไดม้อบอาหารใหเ้ขาบา้งตามสมควร แลว้เขาก็เดินทางต่อไป 

คริสเตียนต่อสู้กบัยกัษ์อะโปลุโอนทีหุ่บเขาถ่อมตน 

ระหวา่งท่ีคริสเตียนก าลงัเดินไปตามเส้นทางเล็ก ๆ ในหุบเขาถ่อมตนนั้น เขาเห็นชายรูปร่าง
อปัลกัษณ์คนหน่ึงช่ือ อะโปลุโอน (ววิรณ์ 9:11) ก าลงัเดินตดัทุ่งตรงมาหาเขา คริสเตียนรู้สึกกลวัข้ึนมา
ทนัที เขาไม่อาจตดัสินใจอยา่งเด็ดขาดวา่จะหนัหลงัหนีหรือจะต่อสู้ แต่เม่ือนึกข้ึนไดว้า่ ท่ีหลงัของเขาไม่
มีเกราะป้องกนัอาวธุ ดงันั้นจึงตดัสินใจท่ีจะต่อสู้กบัมนั 

ชายร่างยกัษผ์ูน้ั้นซ่ึงเรียกวา่พญามารซาตาน หรืออะโบลุโอนนั้น มีรูปร่างน่าเกลียด น่ากลวัมาก 
เน้ือตวัเตม็ไปดว้ยเกล็ดดงัเกล็ดปลา มีปีกมงักร ปากของมนัก็มีเปลวไฟและควนัพวยพุง่ออกมา เม่ือชาย
ร่างยกัษผ์ูน้ั้นเดินมาถึงแลว้ ก็จอ้งมองดูคริสเตียนอยา่งดูหม่ิน และร้องถามวา่ “เจา้มาจากไหน และจะไป
ยงัท่ีใด” 

“ขา้มาจากเมืองแห่งความพินาศ อนัเป็นดินแดนแห่งความชัว่ร้าย ขา้ก าลงัจะไปยงัภูเขาซีโอน” 
“ขา้รู้แลว้วา่ เจา้เป็นคนท่ีอยูใ่นอ านาจของขา้ ขา้เป็นองคย์พุราชและเป็นเทพเจา้ของเมืองนั้น” 

อะโปลุโอนขู่ 
คริสเตียนตอบวา่ “ขา้เกิดในดินแดนของเจา้ก็จริง การกระท าของเจา้มนัเลว และค่าจา้งท่ีเจา้ให้

นั้นก็เลวทราม จนสุดท่ีผูใ้ดจะยงัชีพอยูไ่ด ้เพราะ “คา้จา้งของความบาปก็คือความตาย” (โรม 6:23) 
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“ไม่มีเจา้นายผูใ้ดหรอก ท่ีจะปล่อยใหค้นของเขาหนีรอดไปไดอ้ยา่งง่ายดาย” อะโปลุโอนกล่าว
อา้ง “ขา้ก็จะไม่ปล่อยใหเ้จา้หนีไปไดเ้ช่นเดียวกนั แต่เอาเถอะเม่ือเจา้บ่นวา่เก่ียวกบับริการและค่าจา้ง ขา้
จะเพิ่มให ้ขอใหเ้จา้กลบัไปเถอะ” 

“แต่ขา้ไดม้อบตวัให้แก่เจา้นายใหม่ของขา้เสียแลว้ พระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริยข์อง
กษตัริยท์ ั้งปวง เม่ือเป็นเช่นน้ีขา้จะกลบัไปหาเจา้ไดอ้ยา่งไร” 

“การกระท าของเจา้ เขา้ท านองภาษิตท่ีวา่ หนีเสือปะจระเข ้ นัน่แหละ พวกท่ีหนีขา้ไป ก็มกัจะ
อา้งวา่ เป็นคนของกษตัริยผ์ูน้ั้น แต่ไม่ทนัไร ก็ตอ้งหวนมาหาขา้อีกจนได ้ ถา้เจา้รีบกลบัใจเช่นน้ีเสีย ขา้
จะไมท่ าอะไรเจา้” 

แต่คริสเตียนยนืยนัวา่ “โอ ้เจา้ปลยักลัปอะโปลุโอนเอ๋ย ฉนัจะบอกความจริงใหว้า่ ขา้ชอบการ 
บริการ ค่าจา้ง และผูรั้บใชข้องพระองค ์ ตลอดจนการปกครอง หน่วยงานของพระองคแ์ละ

ประเทศของพระองคเ์ป็นอนัมาก อยา่มาชกัชวนขา้อีกเลย ขา้เป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ และจะติดตาม
พระองคไ์ป” 

“จงคิดเสียใหดี้ คิดถึงกาลภายหนา้ใหม้าก เจา้ก็รู้อยูแ่ลว้วา่ ผูรั้บใชข้องพระองคเ์กือบทุกคนตอ้ง
เผชิญกบัความทุกขย์ากอยา่งใหญ่หลวง ในการท่ีแขง็ขอ้ต่อขา้ และขดัขวางวถีิทางของขา้ มีมากสัก
เพียงใด ท่ีตอ้งตายอยา่งน่าทุกเรศ เอาละขา้จะไม่พดูถึงเร่ืองน้ีอีก ทีน้ี เจา้คิดหรือวา่ พระองคจ์ะใหบ้ริการ
ดีไปกวา่ขา้ พระองคไ์ม่เคยช่วยผูท่ี้รับใชพ้ระองคเ์ลย แต่ขา้สิ คนทัว่โลกรู้ดีวา่ ขา้ช่วยคนท่ีรับใชข้า้อยา่ง
ซ่ือสัตย ์บ่อยคร้ังสักเพียงใด ขา้ช่วยเหลือเขาสารพดัทีเดียว ถา้ไม่ใช่โดยฤทธ์ิอ านาจก็ตอ้งโดยการโกหก
มดเทจ็ หลอกลวงอยา่งหน่ึงอยา่งใด เจา้เองขา้ก็จะช่วยเช่นเดียวกนั” อะโปลุโอนช้ีแจงอยา่งยดืยาว 

“หากมองเผิน ๆ ก็ดูเหมือนวา่พระองคท์รงชลอการช่วยเหลือคนของพระองคไ์ว ้แต่แทจ้ริงแลว้ 
การท่ีพระองคท์รงกระท าเช่นนั้น ก็เพื่อทดสอบความรักท่ีพวกเขามีต่อพระองคต่์างหาก” คริสเตียน
ช้ีแจง “อน่ึงพวกผูรั้บใชข้องพระองค ์ ก็มิไดด่้วนหวงัให้พระองคช่์วยเหลือเขาตั้งแต่เด๋ียวน้ี หากแต่พวก
เขาก าลงัรอคอยสง่าราศี ท่ีจะไดรั้บในอนาคตต่างหาก พวกเขาจะไดรั้บอยา่งแน่นอน ในวาระท่ีพระราช
บุตรเสด็จมาดว้ยรัศมีภาพ พร้อมดว้ยเหล่าทูตสวรรค”์ 

เม่ือไดฟั้งเช่นนั้น อะโปลุโอนจึงวา่ “ก็เจา้ไม่ไดซ่ื้อสัตยต่์อพระองค ์ แลว้ยงัหวงัจะรับบ าเหน็จ
รางวลั จากพระองคอี์กหรือ” 

“ท่ีเจา้วา่ก็ถูก” คริสเตียนอธิบาย “แต่พระบุตรองคท่ี์ขา้รับใชแ้ละเทิดพระเกียรติยศน้ี ทรง
ประกอบดว้ยความเมตตากรุณา พระองคท์รงอภยัโทษให้แก่ขา้พเจา้แลว้ บดัน้ีขา้ไดรั้บการอภยัจากองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้แลว้” 
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อะโปลุโอนรู้สึกโกรธมาก มนัร้องวา่ “ขา้เป็นศตัรูกบักษตัริยอ์งคน้ี์ ขา้เกลียดพระองค ์ขา้เกลียด
บทบญัญติัของพระองค ์รวมทั้งพลไพร่ของพระองคด์ว้ย ท่ีเขา้มาน่ี ก็เพื่อจะสู้กบัเจา้” 

คริสเตียนตอบวา่ “อะโปลุโอน เจา้พึงระมดัระวงัการกระท าของเจา้ใหดี้ เพราะขา้ก าลงัเดินอยู่
บนเส้นทางของพระมหากษตัริย ์เป็นทางบริสุทธ์ิ ดงันั้น จงระวงัตวัใหดี้” 

อะโปลุโอนยนืคร่องขวางถนนไว ้ แลว้ร้องวา่ “ขา้ไม่กลวัหรอก วา่แต่เจา้เถิด จงเตรียมตวัตาย
ไดแ้ลว้ ขา้ขอสาบานวา่จะไม่ยอมใหเ้จา้ไปล่วงเลยกวา่น้ีเป็นอนัขาด ขา้จะฆ่าเจา้เสียท่ีน่ีแหละ” 

วา่แลว้มนัก็ขวา้งธนูเพลิงไปยงัคริสเตียนทนัที แต่คริสเตียนใชโ้ล่ป้องปัดไวไ้ด ้ แลว้ชกัดาบ
ออกมา เพราะถึงคราวจ าเป็นท่ีจะตอ้งต่อสู้ อะโปลุโอนขวา้งธนูมาอยา่งถ่ียบิ แมค้ริสเตียนจะปัดป้องสัก
เพียงใด ก็ไม่แคลว้ ไดรั้บบาดเจบ็ทั้งศีรษะ แขนและขา จนตอ้งถอยร่นไปบา้ง แต่ก็ต่อสู่อยา่งกลา้หาญ
จนสุดความสามารถ เน่ืองจากคริสเตียนไดรั้บบาดเจบ็หลายแห่ง จึงไม่อาจเผด็จศึกลงไดท้นัที การต่อสู้
อนัดุเดือดน้ีจึงกินเวลายดืเยื้อถึงคร่ึงวนั ท าใหค้ริสเตียนเหน่ือยอ่อนทุกที 

จงัหวะหน่ึง อะโปลุโอนเห็นเป็นโอกาส จึงปราดเขา้ประชิดกอดปล ้า แลว้ทุ่มคริสเตียนลงกบั
พื้น จนดาบหลุดกระเด็นไป อะโปลุโอนร้องวา่ “อยูมื่อขา้ล่ะคราวน้ี” 

คริสเตียนเจบ็ปวดบอบช ้าป่ิมวา่จะส้ินใจ จนคิดปลงตกเสียแลว้วา่ อยา่งไรเสียก็คงตอ้งตายเป็น
แน่แท ้ แต่ดงัพระเจา้ทรงช่วยไวใ้นทนัทีท่ีอะโปลุโอนปราดเขา้มา หมายจะเหวีย่งก าป้ันเขา้ใส่คริสเตียน 
เพื่อจบชีวิตของเขานัน่เอง คริสเตียนก็ควา้ดาบไวไ้ด ้แลว้ตวาดวา่ “เหวย เจา้ศตัรู อยา่กระหยิม่ยิม้ยอ่งไป
นกัเลย แมข้า้จะลม้แต่ก็ยงัลุกข้ึนไดน้ะ” (มีคา 7:8) 

อะโปลุโอนถูกคริสเตียนฟันเตม็เหน่ียวไดรั้บบาดเจบ็สาหสัจึงซวนเซถอยร่นประหน่ึงจะส้ินใจ 
คริสเตียนเห็นเช่นนั้นจึงตรงเขา้ไปแลว้ร้องวา่ “เรามีชยัชนะเหลือลน้ โดยพระองคผ์ูท้รงรักเรา”  

(โรม 8:37) ส่วนอะโปลุโอนบาดเจบ็สุดท่ีจะต่อสู้ไดอี้ก ก็กางปีกบินหนีไป นบัแต่นั้นมาคริส
เตียนก็ไม่เห็นมนัอีกเลย (ยากอบ 4:7) 

การสู้รบคร้ังน้ีหากใครไม่เห็นดว้ยตนเอง ก็คงนึกภาพไม่ออกวา่เป็นอยา่งไร ผดิกบัขา้พเจา้ซ่ึง
เห็นโดยตลอด เสียงร้องและค ารามของอะโปลุโอนดงักึกกอ้ง น่ากลวัยิง่นกั เสียงก็ไมผ่ดิอะไรกบัมงักร
ร้อง ฝ่ายคริสเตียนก็หายใจหอบฟืดฟาด เขายิม้ออกมาได ้ ก็เฉพาะตอนท่ีสามารถฟันอะโปลุโอนดว้ย
ดาบสองคมจนเป็นแผลฉกรรจเ์ท่านั้น มนัเป็นภาพท่ีสยดสยองท่ีสุด เท่าท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นมา 

เม่ือมาต่อสู้ส้ินสุดลงแลว้ คริสเตียนก็ร าพึงกบัตนเองวา่ “เราตอ้งขอบพระคุณพระคริสต ์ ท่ี
พระองคท์รงช่วยเราให้รอดพน้จากปากสิงโต ในการต่อสู้กบัอะโปลุโอนคร้ังน้ี” แลว้เขาก็โมทนาของ
พระคุณพระองค ์ดงัท่ีคิดไวน้ั้น 
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คร้ันแลว้ก็มีมือ มือหน่ึงก าใบไมแ้ห่งชีวติมาใหค้ริสเตียน เขารับเอาใบไมน้ั้นมาปิดตาม
บาดแผล ปรากฏวา่บาดแผลของเขาหายสนิทในทนัทีนัน่เอง หลงัจากนั้นเขาก็นัง่ลงและเอาห่ออาหารท่ี
หญิงชาววงัมอบใหอ้อกมารับประทาน ท าใหส้ดช่ืนและมีก าลงัวงัชาข้ึนมาอีก จึงเร่ิมออกเดินทางต่อไป 
โดยถือดาบกระชบัไวแ้น่น แต่ก็มิไดพ้บอะโปลุโอน ในเขานั้นอีกเลย 

หุบเขาแห่งความมดื 

เม่ือพน้หุบเขาถ่อมตนแลว้ ก็มาถึงหุบเขาอีกแห่งหน่ึงช่ือหุบเขามรณะ เส้นทางท่ีจะไปสู่เมือง
บรมสุขเกษมตดัผา่นหุบเขาน้ี แมว้า่การเดินทางจะยากล าบากยิง่กวา่การผจญกบัอะโปลุโอน  

แต่คริสเตียนก็พยายามดั้งดน้เสาะหาเมืองนั้น จนกวา่จะพบ 
ในความฝันของขา้พเจา้ ปรากฏวา่ พอคริสเตียนยา่งเขา้สู่หุบเขาน้ี ก็พบชายสองคนก าลงัเดิน

ยอ้นกลบัมาอยา่งเร่งรีบ จึงร้องถามวา่ “ท่านจะไปไหน” 
“กลบัไป กลบัไปเสียเถอะ ถา้ท่านยงัรักชีวติ รักความสงบสุขอยูน่ั้น”ชายทั้งสองตอบ 

หุบเขาเงามรณะ 

“เกิดอะไรหรือ” 
“เร่ืองอะไรรึ” ชายทั้งสองยอ้น “เราจะไปตามเส้นทางเดียวกนักบัท่าน น่ีแหละเราไดร้วบรวม

ความกลา้หาญ และไปไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะไกลไดแ้ลว้ ถา้เราขืนไปไกลกวา่นั้นอีก ก็คงจะไม่มีชีวติรอด
กลบัมาเตือนท่านไดห้รอก มนัเป็นสถานท่ีน่ากลวัเหลือเกิน” 

คริสเตียนตอบวา่ “ไม่วา่มนัจะน่ากลวัอยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ก็จะไปเมืองบรมสุขเกษมใหไ้ด”้ 
ถา้เช่นนั้นก็ตามใจท่านเถิด  ส่วนเราไม่ร่วมทางกบัท่านดว้ยหรอก” ชายทั้งสองกล่าว แลว้ก็เดิน

จากไป 
คริสเตียนเดินต่อไป ส่วนมือยงัคงถือดาบ เตียมพร้อมอยู ่ เพราะกลวัวา่อาจจะถูกศตัรูจู่โจมท า

ร้ายได ้ เท่าท่ีขา้พเจา้ฝันเห็นนั้น ดา้นขวาของถนนเป็นคูท่ีลึกมาก ซ่ึงคนตาบอดท่ีจูงคนตาบอดพากนัตก
ลงไปมากต่อมาก นบัเป็นเวลานานมาแลว้ ส่วนดา้นซา้ยมือนั้น เป็นหลุ่มท่ีมีอนัตรายมาก หนทางก็แคบ
มาก คริสเตียนรู้สึกวา่ล าบากต่อการเดินมาก เพราะถา้ระมดัระวงัมิใหต้กลงในคูอนัลึก ทางฟากหน่ึง ก็
อาจตกลงไปในหลุ่มยงัอีกฟากหน่ึงได ้นอกจากนั้นบรรยากาศยงัมืดมิดอีกดว้ย แมเ้พียงจะกา้วเดินแต่ละ
กา้ว ก็แทบจะมองไม่เห็นทางดว้ยซ ้ าไป 
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เม่ือเดินมาไดป้ระมาณก่ึงระยะทาง ถนนก็เร่ิมเลียบไปตามเหวนรก คริสเตียนรู้สึกพะวกัพะวน
เป็นก าลงั เพราะไม่รู้วา่จะท าอยา่งไรดี เปลวไฟและควนัพวยพุง่ข้ึนจากปากเหว อยา่งน่ากลวั พร้อมกนัน้ี
ก็มีเสียงครวญครางจากเหวนรกนั้นระงมไปหมด คริสเตียนตอ้งเก็บดาบไว ้ แลว้เอาอาวธุอ่ืนมาใชแ้ทน 
คือ ค าอธิษฐานวงิวอนขอทุกอยา่ง (เอเฟซสั 6:17) เขาทูลวา่ “โอ ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้บากบัน่มาก เพื่อ
แสวงหาพระองค ์ ขอไดโ้ปรดช่วยวญิญาณของขา้พเจา้ ใหร้อดดว้ยเถิด” (ดู สดุดี 119:4) ขณะท่ีคริส
เตียนเดินทางมุ่งหนา้ต่อไปนั้น เปลวไฟก็ยงัคงแลบลามเขา้หาเขา อน่ึงเขาไดย้นิเสียงร้องโหยหวนน่า
กลวัมาก จนบางคร้ังอดคิดไม่ไดว้า่ ร่างกายของเขาคงถูกฉีกเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ยเป็นแน่ บางคร้ังก็อยาก
ถอยกลบัไป แต่ใจหน่ึงก็คิดวา่หากผา่นหุบเขาน้ีมาได ้ก็คงจะไดก่ึ้งทางแลว้ และคิดวา่ เขาไดฝ่้าอุปสรรค ์
และมีชยัต่อภยัอนัตรายต่าง ๆ มามากแลว้ อน่ึงการเดินทางกลบันั้น อาจมีภยัมากกวา่ท่ีจะมุ่งไปขา้งหนา้
ก็ไดด้ว้ยเหตุน้ี เขาจึงตดัสินใจเดินต่อไป และร้องออกมาวา่ “ขา้พเจา้จะเดินดว้ยพละก าลงัของพระผูเ้ป็น
เจา้” 

บางคร้ังคริสเตียนรู้สึกสับสนไปหมด จ าเสียงตนเองไม่ไดมี้มารตนหน่ึงตามมาขา้งหลงัเขา แลว้
กระซิบแนะน าความคิดท่ีชัว่ร้ายต่าง ๆ ใหแ้ก่เขา จนเขาหลงไปวา่ ความนึกคิดเหล่าน้ี เกิดข้ึนจากจิตใจ
ของเขาเอง การท่ีคริสเตียนหลงผดิเขา้ใจวา่ตนเองคิดพดูจาหยาบชา้ต่อพระเจา้ ผูท้รงรักเขาอยา่ง
เหลือลน้น้ี ก่อความยุง่ยากล าบากใจใหเ้ขา ยิง่กวา่เหตุการณใด ๆ ท่ีผา่นมา 

เม่ือคริสเตียนเดินมาไดร้ะยะทางหน่ึง เขาไดย้นิเสียงคนพูดวา่ “แมว้า่ขา้พเจา้ จะด าเนินไปตาม
หวา่งเขาอนัมวัมืดแห่งความตาย ขา้พเจา้จะไม่กลวัอนัตรายเลย เพราะพระองคท์รงสถิตอยูก่บัขา้พเจา้” 
(สดุดี 23:4) 

คริสเตียนรู้สึกมีก าลงัใจข้ึน ดว้ยเหตุสามประการคือ ประการแรก เขาทราบวา่ ยงัมีผูท่ี้มีความ
เกรงกลวัพระเจา้ ร่วมเดินทางในหุบเขาน้ีดว้ย ประการที่สอง เขาทราบวา่พระเจา้สถิตอยูก่บัเขาในการ
เดินฝ่าความมืดน้ี แมว้า่เขาจะไม่สามารถมองเห็นพระองคก์็ตาม (โยบ 9:11) ประการทีส่าม เขาหวงัวา่
จะสามารถเดินทนั ผูท่ี้ร่วมทางกบัเขาคร้ังน้ี 

พอรุ่งเชา้ คริสเตียนหนักลบัไปมองทางท่ีเดินผา่นมา ทั้งน้ีมิใช่เขาตอ้งการเดินยอ้นกลบัไป 
หากแต่ตอ้งการอาศยัแสงสวา่งส่องดูใหรู้้วา่ อนัตรายต่าง ๆ ท่ีเขาผา่นมานั้นมีอะไรบา้ง แลว้จึงเดินต่อไป
และกล่าวขอบพระคุณพระเจา้ในการท่ีพระองคท์รงช่วยใหเ้ขาพน้ภยัระหวา่งทางนั้นมาได ้ แมว้า่เขาจะ
เคยหวาดหวัน่พร่ันพรึงอนัตรายเหล่านั้นมาก่อน แต่บดัน้ี แสงสวา่งของดวงอาทิตยก์็ไดท้  าใหเ้ขา
สามารถมองเห็นมนัอยา่งชดัแจง้แลว้ นอกจากนั้นดวงอาทิตยย์งัช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คริสเตียน
ในการเดินผา่นทางระยะท่ีสองในหุบเขาน้ีเป็นอนัมาก เพราะในช่วงท่ีสองน้ีมีภยัอนัตรายมากกวา่
ช่วงแรกเสียอีก แมแ้ต่จุดท่ีเขายนือยู ่ ซ่ึงก็ใกลจ้ะพน้หุบเขาอยูแ่ลว้ ตลอดทางก็ยงัเตม็ไปดว้ยกบัดกั บ่วง
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แร้ว และตาข่ายนานาชนิด นอกจากน้ียงัมีหลุมบ่ออนัลึกเรียงรายอยูต่ลอดทาง ซ่ึงถา้หากวา่ยงัมืดอยู ่
เช่นเดียวกบัเวลาท่ีเขาเดินในช่วงแรกแลว้ เขาคงตกลงไปในหลุมเหล่านั้นอยา่งแน่นอน 

คริสเตียนพบเพือ่น 

ในท่ีสุดคริสเตียนก็เดินผา่นหุบเขา บรรลุสู่เนินเขาเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อให้ผูแ้สวงหา
สัจธรรมของพระเจา้ ใชเ้ป็นท่ีสังเกตดูส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ จากเนินเขาลูกนั้นคริสเตียนมองเห็นนาย
ซ่ือสัตย ์ก าลงัเดินดุ่มอยูเ่บ้ืองหนา้ เขาจึงร้องตะโกนวา่ “คอยดว้ย ขา้จะร่วมทางไปกบัเจา้” 

(อ่านต่อเล่ม 2) 
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INTRODUCTION 
Pilgrim’s Progress is one of the most famous and best loved books in the world. It is as 

helpful to the Christian today as when John Bunyan wrote it nearly three hundred years ago. 
This book does not belong to any particular time or place. It is a picture of the experiences of 

Christians of all time and in every country. The story tells of the difficulties and joys that Christian 
has as he travels from the City of Destruction (this world) to the Celestial City (heaven). We share 
Pilgrim’s trouble as he struggles through the Slough of Despond with his heavy burden of sinfulness. 
We rejoice with him in his freedom when the burden rolls off at the cross. We tremble with him 
through the Valley of the Shadow of Death and when he is in the power of the wicked giant Despair. 
We hope with him as he sees the Celestial City and rejoice when he has finally crossed the river and 
entered the beautiful city. 

The author, John Bunyan, was born in the village of Elstow in England in 1628. His father 
was a poor tinker and John followed the same trade. 

After he was married in 1649, his wife talked to him about religious things. He had a deep 
conviction of his own sinfulness and his spiritual struggle lasted over four years. Through his wife’s 
help he came to a sure faith in the Saviour. 

In 1660 he was arrested for preaching without a license. Even after he had been warned, he 
continued to preach. He was arrested again in 1661, and was kept in prison in Bedford. 

He was freed in 1672 when the ministers of all faiths were again allowed to preach. But again 
laws were made against the nonconformists and he was put in prison for another six months in the 
gaol (jajl) on Bedford Bridge. There he wrote his famous Pilgrim’s Progress. 

Pilgrim’s Progress has been translated into more languages than any other book except the 
Bible. This shortened edit on is written in modern English so that the reader of today can easily 
follow the story and receive the most blessing from it. 



 31 

PILGRIM’S PROGRESS 

Pilgrim leaves the City of Destruction 

As I walked through the wilderness of this world, I came to a cave and lay down to sleep. In 
my dream I saw a man in ragged clothes holding a Book in his hand. On his back was a great burden, 
a very heavy load (Psalm 38:4). As he read the Book he trembled and cried, “What shall I do?” (Acts 
16:30). 

When he went home he was even more troubled. He said to his wife and children, “I am very 
troubled because I have read in a book that our city will certainly be burnt with fire from heaven. We 
shall all perish unless we find a way of escape.” 

His family told him to go to bed because they were afraid that he was sick. He did not sleep 
but he spent the night crying and sighing. In the morning he only felt worse. He tried to talk to them 
again, but they answered him rudely. Sometimes they laughed at him and sometimes they did not take 
any notice of him. 

Therefore he began to walk alone in the field. Sometimes he prayed and sometimes he read. 
While reading in his Book he was greatly troubled and called out, “What must I do to be saved?” He 
looked this way and that way as though he wanted to run, but he could not tell which way to go. 

Pilgrim Meets Evangelist  

Then I saw a man named Evangelist coming, who asked him, “Why do you cry?” 
He answered, “Sir, by reading my Book I have come to know that I must die and after that I 

must come to judgment and I am not ready for that.” (Hebrews 9:27) 
Then said Evangelist, “Why are you not willing to die since there are so many evils in this 

life?” 
The man answered, “Because I fear that the burden on my back will make me sink lower than 

the grave. And, sir, I am not fit to go to judgment and death.” 
Then Evangelist said, “If this is your condition, why do you stand still?” 
He answered, “Because I do not know where to go.”  
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Then Evangelist gave him a roll of paper. On it was written, “Flee from the wrath to come” 
(Matthew 3:7). After he had read it the man looked at Evangelist very carefully and said, “Where 
shall I go?” 

Then Evangelist pointed with his finger over a very wide field and said, “Do you see the 
small narrow gate over there?” (Matthew 7:13-14) The man was not able to see the gate but he 
thought that he could see a shining light (Psalm 119:105). 

Then Evangelist said, “Keep your eye on that light and go straight toward it and you will see 
the gate. When you knock, someone will tell you what to do.” 

So I saw that the man began to run. His wife and children began to call after him to come 
back (Luke 14:26). But the man put his fingers in his ears and ran on crying, “Life! Life! Eternal 
Life!” 

Obstinate and Pliable Follow Him 

As his neighbors watched him, some laughed at him and others tried to make him afraid. 
Some called after him to return. Among these were two who were determined to bring him back by 
force. Their names were Obstinate and Pliable. 

The man had gone a good distance before Obstinate and Pliable overtook him. He asked 
them, “Why have you come?” 

They answered, “To persuade you to go back with us!” 
That cannot be, “the man said. “You are living in the City of Destruction where I was born. 

You will die there and sink lower the grave into a place that burns with fire and brimstone. Come, 
good neighbors, and go along with me”  

“What,” said Obstinate, “and leave all our friends and our comfort behind us?” 
“Yes.” said Christian (for that was his name), because all of that in not worth a little of what I 

am seeking to enjoy.” (1 Corinthians 4:18) 
“What are the things you seek since you are leaving all the world behind to find them?” 
“I seek a treasure that will not decay or tarnish and fade away (1 Peter 1:4). It is laid up in 

heaven. It is safe there and is ready to be given at the appointed time to them that earnestly seek it. 
You can read it in my book.” 

“Bosh!” said Obstinate. “Away with your book. Will you come back with us or not?” 
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“No, I will not turn back.” 
Obstinate turned to Pliable. “Come, let us go home without this foolish man.” 
“Don’t laugh at him,” said Pliable. “If this Book is true he will be better off than we. I think I 

shall go with him.” Turning to Christian he said, “Do you know the way?” 
“Yes, Evangelist told me to run to the small gate. There a man will tell me what to do.” 
When Obstinate had turned back and left them, Pliable and Christian talked together as they 

walked over the plain. 
“Now, Christian, tell me more about how things are where we are going,” said Pliable. 
“It is easier for me to think of them than to speak of them. But since you want to know, I will 

read about them in my Book.” 
“Do you think that the words of your Book are really true?” 
“Yes, certainly,” said Christian, “for it is made by Him who cannot lie. (Titus 1:2) 
“Very true. What things are they?” asked Pliable. 
“There is an endless kingdom and eternal life to be given to us so that we can live in that 

kingdom forever.” (John 10:27-29) 
“And what else?” 
“There are crowns of glory for us and garments that will make us shine like the sun” (2 

Timothy 4:8, Matt. 13:34) 
“This is excellent; and what else?” asked Pliable. 
“There will be no more crying nor sorrow, for he that owns the place will wipe all tears from 

our eyes,” replied Christian (Revelation 7:16, 17; 21:14) 
“But how can we enjoy all these things?” 
“The Lord, the Governor of the country, has written that in this Book (Isaiah 55:1, 2). If we 

are truly willing to receive Him, He will give it to us freely.” 
“Well, my good Christian, I am glad to hear of these things,” said Pliable, “but let us hurry 

on.” 
“But I cannot go as fast as I want to because I have this burden on my back,” said Christian. 
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The Slough of Despond 

Now I saw in my dream that they came to a very muddy swamp or slough in the middle of 
the plain. Because they were not watching the road, they both suddenly fell into the mud. The name 
of the swamp was the Slough of Despond. They struggled for a while and became covered with dirt. 
Christian began to sink in to the mud because of the burden he carried on his back. 

Pliable became angry and said, “Is this the happiness you have been telling me of? If we have 
such trouble at the beginning, what may we expect before we finish our journey? If I get out alive, 
you may go on alone.” Then Pliable struggled very hard and got out of the mud on the side of the 
swamp that was next to his own house. Away he went and Christian did not see him any more (1 John 
2:19) 

Christian was now left in the Slough of Despond alone. He kept on struggling to get to the 
side of the swamp that was nearest the small gate. But he could not get out because of the burden that 
was on his back. 

Help comes to Christian 

But I saw in my dream that a man called Help came to him and asked him what he was doing 
there. 

Christian replied, “Sir, I was told to go this way by a man called Evangelist. He told me to go 
to the gate over there so that I might escape. As I was going there I fell in here.” 

“But why were you not more careful?” asked Help. 
“I was so afraid that I was in a hurry and fell in.” 
Then Help said, “Give me your hand,” and he pulled him out and told him to go on his way 

(Psalm 40:2) 

Christian Goes to the Village of Morality Meets Mr. Worldly Wiseman 

Now as Christian was walking all alone, he saw someone coming over the field to meet him. 
The man’s name was Mr. Worldly Wiseman. He lived in the town of Carnal Policy. This was a very 
big town near where Christian had come from. The man had already heard about Christian. 

“Where are you going with that burden?” asked Mr. Worldly Wiseman. 
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“I am going to the gate over there,” replied Christian. “I have been told that there I will lose 
my heavy burden.” 

“Will you listen if I give you some advice?” 
“If it is good advice I will,” said Christian, “because I do need some help.” 
“I will advise you to get the burden off your back quickly. You will never be settled in your 

mind until then. Neither can you enjoy the blessings God has given you,” said Mr. Worldly Wiseman. 
“That is what I am looking for. But I cannot get this burden off by myself, and there is no 

man in our country that can take it off my shoulders, so I am going this way, as I told you, to get rid 
of my burden.” 

“Who told you to go this way?” 
“A man named Evangelist.” 
“But he has not given you good advice.” said Mr. Worldly Wiseman. “You will find it is a 

very dangerous and troublesome road. I see you have already been in trouble. The dirt of the Slough 
of Despond is on you. That swamp is only the beginning of your troubles. You will meet weariness 
and pain, hunger, danger, nakedness, lions, darkness and death. Why should a man be so careless that 
he will throw himself away by listening to a stranger?” 

“But this burden on my back is more terrible to me than all the things that you have 
mentioned,” said Christian. “I do not care what I meet on the way if only I can be delivered from my 
burden.” 

“How did you get your burden?” 
“By reading this Book I have in my hand.” 
“I thought so,” complained Mr. Worldly Wiseman. “The same thing has happened to other 

weak men. But why do you try to be free from your burden in this way which is full of so many 
dangers. If you would listen to me I could show you how to get what you want without any dangers. 
Instead you would find safety, friendship and satisfaction.” 

“Please tell me how I can find these,” begged Christian. 
“In the Village of Morality there lives a man called Legality,” said Mr. Worldly Wiseman. 

“He can help men take such burdens off their shoulders. I know he has done a lot of good in this way. 
His house is not far and you can go there to be free from your burden. If you do not want to go back 
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to your old home, you can send for your wife and children. There are empty houses there and rent and 
food are cheap. Your life will be happier because you will live near honest neighbors. See, that is the 
way, past the hill over there.” 

On the Wrong Path 

Christian did not know what to do. But then he thought that if this were true, he should 
follow the man’s advice. So Christian turned out of his way to go to Mr. Legality’ s house for help. 
But when he got near the hill that he must pass, he was afraid to go on. The hill looked very high and 
the rocks hung out very far over the road. Christian was afraid that they would fall on his head. His 
burden seemed heavier than ever. Flashes of fire came out of the hill, and Christian feared that he 
would be burnt up (Exodus 19:16, 18). He was very much afraid and began to be sorry that he had 
taken Mr. Worldly Wiseman’s advice. 

Then he saw Evangelist coming to meet him and he began to feel very ashamed. “What are 
you doing here, Christian?” asked Evangelist. But poor Christian had nothing to say. “Are you not the 
man I found crying outside the City of Destruction.” 

“Yes, I am the man.” 
“And did I not show you the way to the small narrow gate? Why have you turned aside so 

soon? You are now out of the way. ” 
Then Christian said, “I met a man who told me that in the village I could find a man who 

would take off my burden. But when I came to this place and saw things as they are, I stopped 
because I was afraid of the danger. Now I do not know what to do.” 

“Stand still,” said Evangelist, “and I will show you the words of God.” While Christian stood 
trembling, Evangelist read, “See that you do not refuse Him who is speaking. For if they did not 
escape when they refused Him who warned them on earth, much less shall we escape if we reject Him 
who warns from heaven (Hebrews 12:25).” 

“Now the just shall live by faith; but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in 
him” (Hebrews 10:38). And he said, “You are the man who is running into trouble. You have begun 
to reject the advice of the Most High and to draw back from the way of peace.” 

Then Christian fell down at his feet crying, “Woe is me, for I am undone!” 
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When Evangelist saw this, he caught him by the hand saying, “All manner of sin and 
blasphemy shall be forgiven unto men (Matthew 12:31). Be not faithless, but believing” (John 20:27). 
Then Christian began to feel a little better and Evangelist continued, “Listen to what I will tell you. 
The man who deceived you is called Worldly Wiseman because he follows only the teachings of this 
world (1 John 4:5). He loves that teaching because it saves him from the cross (Galatians 6:12). Now 
there are three things in this man’s advice that you must hate and turn away from.” 

First: he turned you from the right way and you listened to him. The Lord says, “The gate is 
narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few” (Matthew 7:14). 

“Second: he tried to turn you from the cross, even though you cannot have life without it. 
The King of Glory has told you that he who will save his life shall lose it (John 12:25).” 

Mr. Legality 

“Third: he led you into the way that leads to death. He was sending you to Mr. Legality and 
he could never deliver you from your burden. You cannot be cleared by the works of the law; for by 
the deeds of the law no man living can be free of his burden” (Romans 3:20) 

After this Evangelist called to the heavens to show that he had spoken the truth. Fire came 
out of the mountain and they heard the words, “For all who rely on the works of the law are under a 
curse! For it is written, Cursed is every one who dose not abide by all things written in the law, and 
do them.” (Galatians 3:10) 

Christian was crying bitterly and was very ashamed that he had left the right way. “Do you 
think there is any hope for me?” he said. “May I go back and go up to that small gate? I am sorry I 
listened to this man, but will my sin be forgiven?” 

“Your sin is very great,” said Evangelist, “yet the man at the gate will receive you. Only be 
careful that you do not leave the way again.” Then Evangelist smiled and kissed him as he said 
goodbye. 

Christian Enters in at the Gate. 

Christian hurried on his way. He did not even speak to anyone along the way until he reached 
the gate. Over the gate were written the words, “Knock, and it shall be opened unto you” (Matthew 
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7:7). So he knocked several times. At last a serious but kindly man named Goodwill came to the gate 
and asked him who he was, where he had come from and what he wanted. 

“I am a poor burdened sinner,” said Christian. “I have come from the City of Destruction. I 
am going to Mount Zion so that I may be delivered from the wrath to come. I have been told that this 
is the way. Are you willing to let me come in?” 

Goodwill opened the gate saying, “Certainly, with all my heart.” 
But when Christian was stepping in, he gave him a pull. “What does that mean?” asked 

Christian. Goodwill told him that a little way from the gate was a strong castle. From there Satan and 
his helpers tried to shoot arrows at those who came to the gate. He wanted to kill them before they 
could enter. 

When he was inside, the man of the gate asked him about his journey and Christian told him 
all that had happened to him. He ended by saying, “Oh, how good you are to me to let me come in 
here.” 

“We do not refuse anyone,” said Goodwill, “no matter what they have done before they 
come. “They are in no wise cast out” (John 6:37). So come with me and I will show you the way by 
which you must go. Look ahead. Do you see this narrow way? It is straight as one can make it. This is 
the way you must go.” 

“But,” said Christian, “are there no curves or bends in the road that would make a stranger 
lose his way?” 

“There are many roads leading off from this one, but they are crooked and wide. In this way 
you can tell the right from the wrong. Only the right road is straight and narrow.” 

Then Christian asked if he could not help him take off the burden from his back. But he told 
him to be satisfied to bear it until he came to the place where it would fall from his back by itself. 

Then Christian prepared to go on. Goodwill told him that when he had gone some distance, 
he would come to the house of the Interpreter. There he should knock on the door and he would be 
shown some wonderful things. 

The House of the Interpreter 

After saying goodbye to his fried, Christian went on until he came to the house of the 
Interpreter. He knocked several times. At last someone came to the door and asked who was there. “I 
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am a traveler,” said Christian. “May I speak to the master of the house?” When the man came. 
Christian asked him to show some of the wonderful things that would help him on his journey. 

The Dusty Room 

When the Interpreter had brought Christian inside, he led him into a large room. The room 
was full of dust because it was never it was never swept. The Interpreter called a man to sweep, but 
they could hardly breathe because of the dust. Then the Interpreter told a girl who stood near by to 
sprinkle the room with water. Then it was easy to sweep without raising any dust.  

“What does this mean?” asked Christian. 
The Interpreter answered, “The room is the heart of man. The dirt is his sinful nature and evil 

heart that make the whole man unclean. The man who began to sweep at first is the law, but the girl 
who brought the water is the Gospel. As the man could not clean the room because he only stirred up 
the dust, so the Law can only show up sin in the heart, but it has no power to make it clean (Romans 
7:4)” But as the water dept down the dust, so by the power of the of the Gospel, sin is overcome.” 

Passion and Patience 

Again in my dream I saw that the Interpreter led him into a little room where two children 
were sitting. The one named Patience seemed to be happy and contented, but the one named Passion 
was not at all satisfied. The Interpreter explained that someone had promised them that they would 
receive gifts at the beginning of the next year. Patience was willing to wait, but Passion wanted to 
have all of his share now. 

Then I saw someone bring Passion a bag full of treasure. This made him very happy, and he 
laughed at Patience for being willing to wait. But after short time it was all gone and he had nothing 
but rags. 

The Interpreter said to Christian, “Passion is like the men who care for this world. Patience is 
like those who care for the world to come. The men of the world want to enjoy the good things of this 
world now. They cannot wait until the next world. They believe that, ‘A bird in the hand is worth two 
in the bush’ much more than they believe what the Bible says about the good of the world to come. 
You saw how quickly he spent all and had nothing left. So will it be with such men at the end of this 
world.” 
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Then Christian said “Now I see that Patience is the wisest because he waits for the best 
things, and he will enjoy his when the other has nothing.”  

“Yes, and what is more, the glory of the next world will never wear out. Passion really had 
no reason to laugh at Patience, because now Patience has his best things last.” 

“Then I see,” said Christian, “that it is best not to want things that are now, but to wait for 
things to come.” 

“Yes,” said the Interpreter, “For the things that are seen last for only a short time, but the 
things that are not seen last forever” (2 Corinthians 4:18). 

The Fire of Grace 

Then I saw that the Interpreter took Christian by the hand and showed him a fire burning 
against a wall. A man was trying to put out the fire by pouring water on it. But no matter how much 
water he put on it, the fire only burned higher and hotter. They understood the reason for this when 
they looked on the other side of the wall. There was a Man with a bottle of oil that He kept on 
pouring on the fire to keep it burning brightly. “What does this mean?” asked Christian. 

The Interpreter answered, “This is Christ, Who by His grace always keeps up the work 
already begun in the heart. So that no matter what the Devil can do, the souls of His people remain 
full of grace (2 Corinthians 12:9). The Man standing behind the wall teaches us that it is hard for 
those who are tempted to see how this work of grace is carried in the soul.” 

The Dream of the Day of Judgment  

After that the Interpreter led Christian into a room where a man was just getting out of bed. 
As he put on his clothes he shook and trembled and said, “In my sleep I dreamed that the heaven 
became very black. The thunder and lightning made me very much afraid. I heard a great sound of a 
trumpet and saw a Man sitting upon a cloud. Around Him were thousands of heavenly beings in 
flaming fire (2 Thessalonians 1:8-10). Then I heard a loud voice saying, “Arise ye dead, and come to 
judgment! Then the rocks split, the graves opened, and the dead came forth. Some tried to hide 
themselves under the mountains. I also tried to hide myself, but I could not because the Man that sat 
on the cloud still kept His eyes on me. My sin also came into my mind and my heart told me was 
guilty (Romans 2:15-16). Then I woke up.” 
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“Why were you so frightened?” asked Christian. 
“Because I thought the day of Judgment has come and I was not ready for it,” the man 

replied. 
As he said goodbye, the Interpreter told Christian to remember these things. And he went on 

his way again. 

Christian Comes to the Cross; He is Freed From His Burden 

The road that Christian followed was called Salvation and on each side there was a wall. He 
tried to run but it was hard because of the load on his back. 

He hurried on until he came to a hill where a cross stood. At the bottom of the hill was a 
tomb. So I saw in my dream that just as Christian came to the cross, his burden came loose from his 
shoulders. It fell from his back and rolled to the bottom of the hill. There it fell into the tomb and I 
could not see it any more. 

Then Christian was happy to be free from his burden and he said with a joyful heart, “He has 
given me rest by His death.” Then he stood still a while to look and wonder. He was very surprised 
that by looking at the cross he should be freed from his burden.  

As he stood there looking and weeping, three persons came to him. Each one had on shining 
white garments. They greeted him and the first one said, “Your sins are forgiven” (Mark 2:5). The 
second one took off Christian’s ragged clothes and gave him a new robe (Zechariah 3:4). The third 
one put a mark on his forehead (Ephesians 1:13) and gave him a Roll of paper with a seal on it. He 
told Christian that he should look at it on his way. Then he should show it at the heavenly gate when 
he reached the Celestial City. The shining ones went away, but Christian jumped up and down for 
joy. As he went on his way he sang. 

Simple, Sloth and Presumption 

I saw then in my dream that as Christian travelled on, he came upon three men, they were 
fast asleep at the side of the road, and he saw that their feet were bound together with bands of iron. 
Their names were Simple, Sloth and Presumption. Christian tried to wake them up so that he could 
help to free them. He told them that if the one who goes about as roaring lion should come by, he 
would certainly eat them up (1 Peter 5:8). 
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At that they looked at him and Simple said, “I see no danger.” Sloth said, “Let me sleep a 
little longer,” and Presumption said, “Let everyone mind his own business.” And so they lay down to 
sleep again and Christian went on his way. But it troubled him to think that men who were in such 
danger did not want the help that he had offered them. 

Formalist and Hypocrisy 

As Christian was thinking about these things he saw two men, called Formalist and 
Hypocrisy, climbing over the wall. As they came near, Christian asked them where they had come 
from and where they were going. “We were born in the land of Vain Glory and are going to Mount 
Zion,” they replied. 

“Why didn’t you come in at the gate that stands at the beginning of the way?” asked 
Christian. “Don’t you know that it is written, ‘He who does not come in at the door, but climbs up 
some other way, is a thief and a robber?’” (John 10:1)” 

They replied, “It was too far for us to go around by the gate; so men from our town use a 
short cut and climb over the wall just as we have done.” 

“But surely we sin against the Lord if we do not follow the way that He has shown us,” said 
Christian. 

They told him that he did not need to worry himself about that. The thing that they had done 
been the custom for more that a thousand years. And anyway, as long as they were in the way, what 
did it matter how they got in. How was he any better off than they were? 

Christian replied, “I walk by the rule of my Master, but you walk by the rude working of 
your own desires. You are counted as thieves already by the Lord of the way: so I doubt that you will 
be true men at the end of the way. You came in yourselves without His direction, and you will go out 
by yourselves without His mercy.” 

“But we can keep the laws as well as you can,” they said. “We do not see where you are 
different from us except for the coat that is on your back. We suppose it was given to you by some 
friend to hide your shame.” 

“By keeping the laws you will not be saved,” said Christian, “because you did not come in by 
the door (Galatians 2:16). Yes, this coat was given to me by the kindness of the Lord of the place 
where I am going because I had nothing but rags before. And it comforts me to think that when I get 
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to the gate of the city, the Lord will know me because I am wearing the coat that He gave me. I also 
have a mark on my forehead. Perhaps you did not see it. And they gave me a Roll of paper to comfort 
me and to give in at the heavenly gate.” 

They did not answer him but only looked at each other and laughed. Then I saw that 
Christian went on ahead of them reading from his Roll. 

Christian Climbs the Difficult Hill 

They all went on until they came to the foot of a hill called Difficulty. Here there were two 
roads apart from the one that came straight from the gate. One turned to the right and the other to the 
left at the bottom of the hill, but the narrow way went right up the hill. Christian took a refreshing 
drink from the spring of cool water (Isaiah 49:10) that he saw near the bottom of the hill, and then he 
started up the difficult path. 

When the other two reached the hill, they saw how steep and difficult the way was; so they 
decided to take the smooth easy ways that led around the hill. They were sure that they would meet 
Christian again on the other side of the mountain. One took the way called Danger that led him into a 
thick forest. The other took the way to Destruction that led him into a wide field full of dark 
mountains. There he stumbled and fell and could not get up again. 

Then I looked to see how Christian would go up the hill. Very soon he stopped running and 
began walking. But then it became even too difficult to walk. He began climbing on his hands and 
knees because it was so steep. 

Now about half way up the hill was a resting place. The Lord of the hill made it so that tired 
travelers could rest. As Christian sat down to rest he pulled out his Roll and read words of comfort. It 
was so comfortable there that he soon fell fast asleep. It was nearly dark when Christian suddenly 
woke up. He hurried as fast as he could up the hill.  

Timorous and Mistrust  

When he reached the top, he saw two men running to meet him. “What is the matter?” asked 
Christian. “You are running the wrong way.” 

One of them, named Timorous, answered that they were on the way to the City of Zion. But 
the farther they went the more danger they met, so they were going back again. “Yes,” said Mistrust, 
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“just before us in the way were two fierce lions, and we were sure that if we came near them, they 
would surely tear us to pieces.” 

Then said Christian, “You make me afraid, but where can I go to be safe?” If I go back to my 
own country I will certainly perish there. But if I can reach the heavenly or Celestial City I will be 
safe. I must travel on. If I go back, there is nothing but death. If I go forward there is the fear of death, 
but beyond it is everlasting life. I will go forward.” 

So Mistrust and Timorous ran down the hill and Christian went on his way. Thinking again 
of what the men told him, he looked for his Roll. But he could not find it. He was very troubled and 
did not know what to do. Then he thought of how he fallen asleep on the way up the hill. He fell 
down on his knees and asked God to forgive him for acting so foolishly (1 Thessalonians 5:6-8). Then 
he went back to look for his Roll. All the way back he was full of sorrow. He kept looking carefully 
along the road for the Roll that had been his comfort so many times on his journey.  

When he reached the shady place he sat down and wept for while. Looking down he saw the 
Roll and quickly picked it up. How happy he was. He thanked God for showing him where it was. 
With joy and tears he began his journey again. How quickly he went up the rest of the hill, but before 
he got to the top the sun had gone down; now he remembered how Mistrust and Timorous had been 
afraid of the lions. He thought of how these beasts wander about at night. If he should meet them in 
the dark, he wondered how he could escape being torn in pieces. 

Christian Reaches the Palace Beautiful 

With these unhappy thoughts in his mind, he looked up. He saw ahead of him a very fine 
palace called Beautiful. So I saw in my dream that he hurried on hoping that he could spend the night 
there. But before he had gone very far, he entered a narrow passage, and he saw two lions in the way. 
He was afraid (for he could not see that they were chained). He thought of going back just as Mistrust 
and Timorous had done; for he thought that he would surely die. But the Doorkeeper, whose name 
was Watchful, saw him stop as though he would go back. He cried to him, saying, “Is your strength 
so small? (Mark 4:40). Do not fear the lions, because they are chained. They are placed there to try 
those who have faith and to find out those who have none. Keep in the middle of the path and you 
will not be hurt.” 
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Then I saw that he went on trembling for fear of the lions. But he followed the directions of 
the Doorkeeper. The lions roared, but they not hurt him. Then he clapped his hands for joy. He went 
on until he stood before the gate. Then Christian said, “Sir, may I stay here tonight?” 

The doorkeeper asked him, “What is your name, and how do you happen to come so late? 
The sun has already set.” 

“My name is now Christian, but at first it was Graceless. I would have been here sooner, but, 
foolish man that I am, I slept in the shade on the hillside. Then when I came to the tip of the hill, I 
could not find my Roll. I had to go back where I lost it. And now I am come here.” 

Discretion 

“Well,” said the doorkeeper, “I will call one of the young women. If she likes what you say, 
according to the rules of the house, she will take you in to the rest of the family.” So Watchful rang a 
bell, and a woman named Discretion came out of the door. She asked why she was called. 

The doorkeeper answered, “This man is on a journey to Mont Zion. But because it is dark 
and he is very tired, he has asked if he can stay here tonight.” 

Prudence, Piety and Charity 

Discretion asked him some questions and then called three more of the family-Prudence, 
Piety, and Charity. They led him into the house, saying, “Come in, thou blessed of the Lord. This 
house was built by the Lord of the hill to care for pilgrims and travelers such as you.” Christian 
followed them into the house. They talked while they waited for their food to be prepared. 

“Come, good Christian,” said Piety, “Let us talk of all the things that have happened to you 
on your journey. Perhaps it will help us all.” 

“I will be glad to,” said Christian. And he told them all about his journey thus far. 
“And what makes you want to go to Mount Zion?” asked Prudence. 
“There I hope to see Him alive who died on the cross for me,” replied Christian. “There I 

hope to be rid of all those things that now trouble me. They say there is no death there (Revelation 
21:4). There I shall dwell with the kind of people I like best. For, to tell the truth, I love Him because 
He loosed my burden, and I am tired of the sickness in my heart. I would like to be where I shall die 
no more. I want to be with the company that will continually cry, ‘Holy, holy, holy.’” 
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Then said Charity, “Why did you not bring your family along with you?” 
Christian wept, and said, “Oh, how gladly I would have done it, but they were completely 

against my going on this journey. I told them that God had shown me that our city would be 
destroyed. But I was to them as one that mocks, and they did not believe me” (Genesis 19:14). 

“But what reason did they give for not coming?” 
“My wife was afraid of losing this world, and my children were following the foolish 

delights of youth. So with one thing and another, they left me to wander in this way alone.” 
Now I saw in my dream that they sat together talking until the food was ready. Then they sat 

down to eat. All their talk at the table was about the Lord of the hill. They talked about what He had 
done and why He did it, and why He had built the house. By what they said I came to see that He had 
been a great warrior. He had fought and killed the one who had the power of death (Hebrews 2:14, 
15), but it was with great danger to Himself. This made me love Him all the more. They also said that 
He had put aside His own glory so that He could do this for the poor. They had heard the Prince say 
that He would not dwell in the Mountain of Zion alone. They also said that He had made many 
pilgrims to become princes, even though by nature they were born beggars. 

The Room of Peace 

They talked on until late at night. Then they committed themselves to their lord for 
safekeeping. They took the pilgrim to a large upstairs room whose window opened toward the sun 
rising. The name of the room was Peace. There he slept until morning.  

A Day in the Palace 

The next morning Christian was ready to continue his journey. But they told him that he 
should not leave until they had shown him around the palace. First they took him into a room where 
they showed him some very old writings. There he read that the Lord of the hill was the Son of the 
Ancient of days. Here also was the account of the deeds that He had done and the names of many 
hundreds that He had taken into His service. Then they read to him some of the worthy deeds that 
some of His servants had done (Hebrews 11:33-34). Then they read again where it showed how 
willing their Lord was to receive anyone into His favor, even though in the past they had been against 
Him and his works. 
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Then they took him to a place where they showed him all kinds of weapons. Their Lord had 
provided these for the pilgrims. There were swords and shields, helmets and breastplates, and shoes 
that would not wear out. There were more than he could count. they also showed him some of the 
weapons that His servants had used to do wonderful things. He saw Moses’ rod, Gideon’s pitchers, 
David’s sling, and many others. Christian was very pleased. 

The Delectable Mountains 

The next day they took him to the top of the houses to show him the Delectable Mountains. 
He looked to the south, and very far away he saw a fine country with beautiful mountains and woods 
and fields and fruit. He asked the name of the country. They said that it was Immanuel’s Land and 
that the pilgrim’s way went through it. From there, the said, you could see the gate of the heavenly 
city. 

Christian Continues His Journey  

Christian wanted to start on his journey again, but first, his friends gave him all the weapons 
that he would need to use when he met the enemy along the way. Then they walked out to the gate 
with him. There Christian asked the doorkeeper if he had seen any pilgrims pass by. 

The doorkeeper answered, “Yes, a man named Faithful.” 
“Oh,” said Christian, “I know him. He lived very near to me. How far do you think he is 

ahead of me?” 
“By this time he has gone beyond the hill.” 
“Well,” said Christian, “the Lord be with you and add many blessings to you for the kindness 

you have shown me.” 
Then Christian started on his way, but Discretion, Piety, Prudence, and Charity wanted to go 

with him to the bottom of the hill. Then Christian said, “Just as it was difficult coming up, so, as far 
as I can see, it is dangerous going down.” 

“Yes,” said Prudence, “it is hard for a man to go down into the Valley of Humiliation, as you 
are doing, and not slip on the way. That is why we have come with you.” So he began to go down 
carefully, but even so he slipped a time or two. Then I saw that when Christian got to the bottom of 
the hill, his friends gave him some food, and he went on his way. 
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Christian Fights With Apollyon  

The Valley of Humiliation 

But now in this Valley of Humiliation poor Christian had gone only a little way when he saw 
a foul fiend called Apollyon (Revelation 9:11) coming over the field to meet him. Then Christian 
began to be afraid. He wondered whether to go back or to stand against this enemy. But then he 
remembered that he had no protection for his back, and he decided to stand. 

So he went on, and Satan, who was called Apollyon, met him. Now the monster was horrible 
to look at. He was covered with scales like a fish and had wings like a dragon and from his mouth 
came out fire and smoke. When he came up to Christian, he looked on him with scorn and began to 
question him. “Where did you come from and where are you going?” 

“I came from the city of Destruction, which is the place of all evil. And I am gong to the city 
of Zion.” 

“I see that you are one of the people under my power. I am the prince and god of that 
country,” said Apollyon. 

“I was indeed born in your land, but your service was hard and your wages so poor that a 
man could not live; for the wages of sin is death” (Romans 6:23), replied Christian. 

“There is no prince that will lose his people easily,” said Apolllyon. “Neither will I lose you. 
But since you complain of your service and wages, be content to go back, and I will give you more.” 

“But I have given myself to another, even the King of princes, and how can I go back to 
you?” 

“You have done this according to the proverb. ‘Changed a bad for a worse.’ But it is ordinary 
for those who have said they were His servants, after a while to slip away from Him and return to me. 
If you do so, all will be well.” 

But Christian replied, “O thou destroying Apollyon, to tell the truth, I like His service, His 
wages, His servants, His government, His company and country better than yours. Do not try to 
persuade me any more. I am His servant, and I will follow Him.” 

“Think again carefully about what you will likely meet in the way that you are going. You 
know that most of His servants have great trouble because they go against me and my ways. How 
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many of them have been put to shameful deaths. And apart from this, do you think His service is 
better than mine when He never comes to deliver any that serve Him? But as for me, all the world 
very well knows how many times I have helped those that have faithfully served me. I have delivered 
them either by power, or lying, or deceit, and so I will deliver you,” said Apollyon. 

“It seems that He delays helping them, but it is because He is testing their love for Him,” said 
Christian. “They do not expect deliverance now for they are waiting for their glory. They shall have it 
when their Prince comes in all His glory with the angels.” 

Then Apollyon said, “You have already been unfaithful in your service to Him, and how do 
you expect to receive wages from Him?” 

“That is true,” said Christian, “but the Prince whom I serve and honor is merciful and ready 
to forgive. I have obtained pardon from my Prince.” 

Then Apollyon became very angry, saying, “I am an enemy of this Prince. I hate Him. I hate 
His laws and His people. I have come out to fight you.” 

Then Christian said, “Apollyon, be careful what you do; for I am on the King’s highway, the 
way of holiness. Therefore watch out for yourself.” 

Then Apollyon stood with his feet apart, covering the whole width of the road, “I am not 
afraid in this matter,” he said. “Prepare yourself to die; for I swear that you shall go no farther. Here I 
will kill you.” 

And with that he threw an arrow of fire at Christian. But he had a shield in his hand and 
caught the arrow with it. Then Christian drew his sword; for he saw that it was time to start fighting. 
Apollyon was throwing many arrows very fast. In spite of all that Christian could do to avoid it, he 
was wounded on his head, hands, and feet. This made Christian fall back a little, but he fought as 
bravely as he could. This fierce battle lasted about half a day until, because of his wounds, Christian 
grew weaker. 

Then Apollyon, seeing his chance came close and wrestling with him, threw him to the 
ground. With that Christian’s sword fell out of his hand. Then said Aplollyon, “I am sure of you 
now.” 

And with that he had almost pressed him to death so that Christian began to think that he 
would be killed. But as God would have it, when Apollyon was ready to give his last blow to make an 
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end of the good man, Christian stretched out his hand for his sword. He caught it, saying, “Rejoice 
not against me, O mine enemy! When I fall, I shall arise” (Micah 7:8). 

With that Christian gave him a deadly blow. This made him fall back as one that had been 
wounded to death. Christian, seeing this, went at him again, saying, “Nay, in all these thing we are 
more than conquerors through Him that loved us” ((Romans 8:37). And with that Apollyon spread his 
wings and flew away, and Christian saw him no more (James 4:7). 

No man can imagine this battle unless he had seen and heard it as I did. What yelling and 
horrible roaring Aplooyon made, sounding like a dragon. And what sighs and groans burst from 
Christian’s heart. Only when he saw that he had wounded Apollyon with his two-edged sword did he 
smile and look upward. It was the most dreadful sight that ever I saw. 

So when the battle was over, Christian said, “I will give thanks to Him that has delivered me 
out of the mouth of the lion, to Him that helped me against Apollyon.” And so he did. 

Then there came to him a hand with some leaves of the tree of life. Christian took them and 
put them on his wounds and was healed at once. He also sat down to eat the food that had been given 
him before. This refreshed him, and he went on his journey with his sword in his hand. But he did not 
see Apollyon again in the valley. 

The Dark Valley 

Now at the end of this valley there was another one called Valley of the Shadow of Death. 
The way to the Celestial City went right through it. Christian was going to find it even more difficult 
than his fight with Apollyon. 

I saw then in my dream that when Christian came to the edge of this valley, he met two men. 
They were hurrying back by the way they had come. “Where are you going?” asked Christian. 

“Back, back. And you should come too if you want life and peace,” they answered. 

The Valley of the Shadow of Death 

“Why, what is the matter?” 
“Matter?” they said. “We were going the same way that you are going and went as far as we 

had the courage to go. If we had gone any farther, we could not have come to warn you. It is a 
dreadful place.” 
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Then Christian said “Nevertheless this is my way to the heavenly city.” 
“You may go that way, but we do not choose to,” they said. So they went their way. 
Christian went on still with his sword in his hand, for he feared that someone might attack 

him. I saw in my dream that on the right side of the road was a very deep ditch into which the blind 
have led the blind for ages. And on the left side there was a very dangerous swamp. The pathway was 
very, very narrow. Christian found it difficult to keep out of the one side without falling into the mud 
on the other side. It was so dark that he could hardly see where to take the next step. 

About the middle of the valley I saw that the road went by the mouth of hell. Now Christian 
wondered what he should do. For flame and smoke and horrible noises kept coming out. Christian 
was forced to put up his sword and use another weapon called All-prayer (Ephesians 6:17). So he 
cried, “Oh Lord, I beseech thee, deliver my soul” (Psalm 116:4). As he went on, the flames still 
reached toward him, and he heard terrible noises. Sometimes he thought that he would be torn in 
pieces. Sometimes he thought of going back; then again he thought that he might be half-way through 
the valley. He remembered how he had already conquered many dangers and knew that the dangers of 
going back might be much more that to go forward. So he decided to go on and cried out, “I will walk 
in the strength of the Lord.” 

Sometimes Christian was so confused that he did not know his own voice. One of the wicked 
ones got behind him and, whispering, suggested many evil thoughts to him. He thought they came 
from his own mind. This was more difficult for Christian than anything that he had met with before - 
to think that he would speak evil of the One who loved him so much. 

When he had gone some distance Christian thought he heard the voice of a man saying, 
“Though I walk through the Valley of the Shadow of Death, I will fear no evil, for Thou art with me” 
(Psalm 23:4). 

Then he was glad for three reasons. First, he knew that someone who feared God was also in 
the valley. Second, he knew that God was with him in the dark, even though he could not see Him 
(Job 9:11). Third, he hoped to overtake the man and have company on the journey. 

When morning came, Christian looked back. It was not because he wanted to go back. But he 
wanted to see by light of the day what dangers he had gone through in the dark. How moved and 
thankful Christian was for his deliverance from all the dangers of the way. Though he had been afraid 
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of them before, now he saw the dangers more clearly because the light of the day showed them up. 
The rising sun also helped Christian because the second part of the valley was even more dangerous 
than the first. From the place where he stood, even to the end of the valley, all along the way were 
snares and traps and nets. It was also full of deep holes so that if it had been dark, as it was when he 
came through the first part of the way, he would surely, have fallen. 

Christian Meets a Friend 

Finally he came to the end of the valley and came to a little hill that had been made on 
purpose so that the pilgrims could see what was before them. From the hill Christian looked forward 
and saw Faithful ahead of him. Then he shouted, “Wait, and I will walk with you.” 

(Continued in Book 2) 
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